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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

الدولة  فعلت   .. وأخريا 
ملصلحة  شيئا  اللبنانية 

لبنان وشعبه..
استمر  عسري  خماض  فبعد 
سنوات طويلة، حول النفط 
وتلزميه واستخراجه، نفض 
جملس الوزراء يف جلسته، 
أمس األول، الغبار عن هذا 
امللف حيث  منح رخصتني 
برتوليتني حصريتني مبوجب 
اتفاقييت استكشاف وإنتاج 
يف الرقعة رقم 4 والرقعة 

رقم 9.
اخلارجية  وزير  غرد  وقد 
املهندس  واملغرتبني 
موقعه  عرب  باسيل  جربان 
فقال:  التويرت،  على 
»سنني من التجين والظلم 
انتهت  لبنان  وعلى  علينا 

بعد خماض عسري استمر سـنوات وانتهى بدقائق

لـبنان يـدخل نـادي »الـدول النفـطية«

التتمة صفحة 31

40
$2،00

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

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

مشروع قرار فلسطيين إىل جملس األمن وأمريكا 
جتدد وعوداً بـ »خطة سالم«

احلقيقة  من  قليلة  بدقائق 
الوزراء...  جملس  يف 

#لبنان - بلد - نفطي.
الوزراء،  جملس  واعترب 
قصر  يف  انعقد  الذي 
بعبدا، أمس األول برئاسة 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
»قرار  ان  عون،  ميشال 
الرئيس االمريكي االحادي 

عاصمة  القدس  اعالن 
لدولة اسرائيل الغ وباطل 
الدولية،  الشرعية  وفاقد 
ما  على  يكن،  مل  كأنه 
القرارات  خمتلف  يف  ورد 
واكد  والدولية«،  االممية 
السالم  »مبادرة  التزامه 
العربية جلهة اعتبار القدس 
وحق  لفلسطني  عاصمة 

من  يتجزأ  ال  جزءا  العودة 
وحل  سالم  مبادرة  اي 
للقضية الفلسطينية«، كما 
اكد العمل على »االعرتاف 
مكتملة  دولة  بفلسطني 
العضوية يف االمم املتحدة 
والقدس عاصمة هلا وعودة 
الالجئني الفلسطينيني اىل 
نضال  تأييد  مع  ديارهم، 

فيما رفضت القمة االسالمية - املسيحية قرار ترامب وطالبته بالرجوع عنه

التتمة صفحة 31
قرار  تداعيات  زالت  ما 
ترامب  دونالد  الرئيس 
االعرتاف بالقدس »عاصمة 
إلسرائيل« مستمرة، وفيما 
الديبلوماسية  تستعد 
بدعم  مسلحة  الفلسطينية، 
وأوروبي،  وإسالمي  عربي 
قيد  قرار  مشروع  لطرح 
القدس  شأن  يف  اإلعداد 
أعلنت  األمن،  جملس  أمام 
واشنطن أنها بصدد إعداد 
»خطة سالم«، وأن الوضع 
النهائي يف القدس حتدده 
الطرفني  بني  املفاوضات 
واإلسرائيلي،  الفلسطيين 
احلديث  جيري  وقت  يف 
فرنسية-  مبادرة  عن 
بلجيكية ستطرح أمام القمة 

األوروبية اليوم.
اخلارجية  وزير  وأكد 
السعودي عادل اجلبري لقناة 
التلفزيونية  »فرانس24« 
ليل  متقدم  وقت  يف 
أن  اخلميس،  األربعاء- 

اإلدارة األمريكية جادة يف 
اتفاق  إىل  التوصل  شأن 

حل  أساس  على  سالم 

األمريكية  السفرية  اتهمت 
نيكي  املتحدة  األمم  لدى 
بتسليح  إيران  هايلي 
وزعزعة  احلوثيني، 
املنطقة  يف  االستقرار 
يف  وبالضلوع  والعامل، 

احلوثيني  صاروخ  إطالق 
على مطار الرياض. 

الصواريخ  أن  وأكدت 
اإليرانية ال تهدد السعودية 
متثل  بل  فقط  واإلمارات 

واشنطن لبناء حتالف دولي 
يتصدى إليران

التتمة صفحة 31

 أسِدل الستار أمس األول 
من  الثامنة  اجلولة  على 
مفاوضات السالم السورية 
عِقدت  واليت  جنيف،  يف 

فشل مفاوضات »جنيف« ودمشق حتمل على دي ميستورا
دون  من  مرحلتني،  على 
األمم  مبعوث  يتمّكن  أن 
املتحدة اخلاص إىل سورية 
من  ميستورا  دي  ستيفان 

ملّفي  يف  اخرتاق  حتقيق 
والدستور  االنتخابات 
اعترب  وقت  يف  اجلديد، 

التتمة صفحة 31

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة الرئيس العماد ميشال عون
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 - االسالمية  القمة  أعلنت 
املسيحية يف بكركي، يف بيانها 
الرئيس  قرار  رفض  اخلتامي، 
االمريكي دونالد ترامب وطالبته 
بالرجوع عنه، معتربة أنه يسيء 
اىل ما ترمز اليه مدينة القدس 
وهو مبين على حسابات سياسية 
ويشكل حتديا ألكثر من 3 مليار 

شخص.
السياسية  »املرجعيات  ودعت 
معا  للعمل  والدولية  العربية 
اإلدارة  على  الضغط  بغية 
هذا  عن  للرتاجع  األمريكية 
احلكمة  اىل  يفتقد  الذي  القرار 
اليت حيتاج اليها صانعو السالم 

احلقيقيون«.

البيان
تاله  الذي  البيان  نص  وقد 
الوطنية  للجنة  العام  االمني 
للحوار  االسالمية  املسيحية 
ما  على  السماك  حممد  الدكتور 

يلي:
»أعرب اصحاب القداسة والغبطة 
والفضيلة  والسيادة  والسماحة 
بسبب  بالصدمة  شعورهم  عن 
إعالن الرئيس األمريكي السيد 
اجلائر  قراره  ترامب  دونالد 
باعتبار القدس اليت هي عاصمة 
عاصمة  الفلسطينية  للدولة 
مقر  ونقل  االسرائيلي  لالحتالل 

سفارة بالده إليها.
ونظرا خلطورة القرار وتداعياته، 
تنادوا لعقد قمة روحية مسيحية 
موقفهم  إلعالن  إسالمية   -
اليت  القضية  هذه  من  املوحد 
البيان  تهمهم مجيعا، وأصدروا 

التالي:
تزخر  اليت  القدس  ان  أوال: 
لدى  مقدسة  تارخيية  مبواقع 
ككنيسة  التوحيدية  الديانات 
األقصى،  واملسجد  القيامة 
عادية  مدينة  جمرد  ليست 
كغريها من مدن العامل. ان هلا 
مؤمين  ضمائر  مميزا يف  موقعا 
فإن  وبالتالي  الديانات.  هذه 
املبين  األمريكي  الرئيس  قرار 
خاصة،  سياسية  حسابات  على 
ألكثر  واستفزازا  حتديا  يشكل 
البشر،  من  مليارات  ثالثة  من 

وميس عمق إميانهم.
اجملتمع  من  إدراكا  ثانيا: 
واحرتاما  احلقيقة  هلذه  الدولي 
العامل  دول  التزمت  فقد  هلا، 
كلها بقرارات األمم املتحدة اليت 
الضفة  وسائر  القدس  تعترب 
الغربية أرضا حمتلة. وإعرابا عن 
هذا اإللتزام القانوني واألخالقي 
عن  الدول  هذه  امتنعت  فقد 
القدس  هلا يف  سفارات  إقامة 
الواليات  وشاركت  احملتلة. 

بهذا  الدولي  اجملتمع  املتحدة 
الرئيس  خرقه  أن  اىل  االلتزام 
املشؤوم  بالقرار  ترامب  السيد 
من  السادس  يوم  أعلنه  الذي 

كانون األول 2017.
القداسة  أصحاب  إن  ثالثا: 
يرفضون  والسماحة  والغبطة 
بالرجوع  ويطالبون  القرار  هذا 
عن  فضال  أنه،  ويعتربون  عنه 
واملواثيق  القوانني  خمالفته 
ما  اىل  يسيء  فإنه  الدولية، 
ترمز اليه مدينة القدس كمدينة 
اسم  فيها  يذكر  جامعة  روحية 
اهلل عاليا يف أماكنها املقدسة، 
التقاء  وهي تشكل بذلك موقع 

للرساالت التوحيدية كافة.
الصورة  هذه  تغيري  ان  رابعا: 
وتشويه  للقدس،  النبيلة 
خالل  من  الروحية  رسالتها 
كأمر  معه  والتعامل  القرار  هذا 
املؤمنني،  اىل  يسيء  واقع، 
ملشاعرهم  حتديا  ويشكل 
الوطنية،  وحقوقهم  الدينية 
تنزف  اليت  جراحاتهم  ويعمق 
على  العمل  من  بدال  ودما  حزنا 
واحلكمة،  بالعدل  معاجلتها 
حلقوق  يستجيب  لسالم  حتقيقا 
األطراف مجيعا، وخاصة الشعب 
الفلسطيين املشرد منذ أكثر من 

سبعة عقود.
خامسا: يتوجه اجملتمعون بالتقدير 
الفلسطيين  للشعب  الكبري 
وخاصة أهل القدس لصمودهم 
االحتالل  ومقاومتهم  وتصديهم 
الدينية  اهلوية  تغيري  وحماوالت 

والوطنية ملدينة القدس.
يناشد  ذلك  أجل  من  سادسا: 
والغبطة  القداسة  أصحاب 
السياسية  والسماحة املرجعيات 
معا  للعمل  والدولية  العربية 
اإلدارة  على  الضغط  بغية 
هذا  عن  للرتاجع  األمريكية 
احلكمة  اىل  يفتقد  الذي  القرار 
اليت حيتاج اليها صانعو السالم 

احلقيقيون.
العام  الرأي  يناشدون  كما 
األهلية  مبنظماته  األمريكي 
والدينية أن يرفع الصوت عاليا 
وادارته  ترامب  الرئيس  لتنبيه 
الذي  اجلائر  القرار  خماطر  اىل 
دورة  األوسط يف  الشرق  يزج 
اليت  العنف  دورات  من  جديدة 

عانى منها كثريا.
عن  اجملتمعون  يعرب  سابعا: 
يؤدي  أن  من  الشديد  قلقهم 
التفرد األمريكي باالنقالب على 
الشرعية  قرارات  من  هام  قرار 
بالقضية  تتعلق  اليت  الدولية 
االنقالب  اىل  الفلسطينية، 
على قرارات أخرى مبا يف ذلك 
بالالجئني  يتعلق  الذي  القرار 

فرض  حملاولة  الفلسطينيني 
إطار  خارج  مصريهم  تقرير 
احملتلة،  بالدهم  اىل  العودة 
على  اعتداء  يشكل  أمر  وهو 
أمن وسالمة ووحدة لبنان الذي 
مليون  نصف  حوالي  يستضيف 
الجئ فلسطيين منذ عام 1948، 
الوطين  ميثاقه  يف  أكد  والذي 
رفض  على  دستوره  ويف 

التوطني شكال ومضمونا.
إذ  اجملتمعني  إن  ثامنا: 
بصيغة  متسكهم  يؤكدون 
العيش املشرتك بني املسلمني 
واملسيحيني مواطنني متساوين 
وعلى  والواجبات،  احلقوق  يف 
اليت  الوطنية  باملبادئ  متسكهم 
أقرها الدستور اللبناني ووثيقة 
عن  يعربون  الوطين،  الوفاق 
دعمهم املوقف اللبناني الرمسي 
الرافض لقرار الرئيس االمريكي 
اجلائر، كما يعربون عن تأييدهم 
رئيس  طرحه  الذي  للمشروع 
األمم  أمام  اللبنانية  اجلمهورية 
مركزا  لبنان  باعتبار  املتحدة 
األديان  أهل  بني  للحوار  دوليا 
وذلك  املختلفة.  والثقافات 
تكامال مع صيغة عيشه املشرتك 
ورسالته باحرتام التعدد الديين 

والثقايف.
امليالد  عيد  مبناسبة  خامتة: 
السماحة  أصحاب  بادر  اجمليد، 
التهاني  تقديم  إىل  والفضيلة 
والغبطة  القداسة  ألصحاب 
إىل  معا  وتوجهوا  والسيادة 
أهلهم وأحبائهم يف لبنان ويف 
العامل العربي والعامل، وخباصة 
القدس  يف  الصامدين  اىل 
احملتلة، داعني اهلل أن جيعل من 
هذا العيد املبارك بداية ملرحلة 
من  املشرتك  العمل  من  جديدة 
أجل توطيد أواصر األخوة واحملبة 

والسالم بني مجيع الناس«. 

القمة الروحية يف بكركي طالبت ترامب بالرجوع عن قراره:
 يسيء اىل ما ترمز اليه مدينة القدس ويشكل حتديا ألكثر من 3 مليار شخص

القمة الروحية منعقدة يف بكركي

العليا  اهليئة  عضوا  اقسم 
عيتاني  امحد  مرفت  للتأديب 
وعلي حسن مرعي، امس االول، 
رئيس  امام  القانونية  اليمني 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
سعد  الوزراء  جملس  ورئيس 
رئيس  حضور  يف  احلريري، 
عبود  مروان  القاضي  اهليئة 
واملدير العام لرئاسة اجلمهورية 

الدكتور انطوان شقري.
عون

للعضوين  عون  الرئيس  ومتنى 
اجلديدين التوفيق يف مهماتهما، 
وأكد على »دور هيئات الرقابة 
والرشاوى  الفساد  مكافحة  يف 
الوظيفي  االنضباط  وتأمني 

العام بهدف حتسني االنتاج«.
الحريري

ومتنى الرئيس احلريري التوفيق 
هلما، وشدد على »ضرورة تفعيل 

العليا للتأديب بعد  آداء اهليئة 
اكتمال اعضائها«.

سفريا لبنان يف سلطنة عمان 
واالمارات

تباعا،  عون  الرئيس  واستقبل 
سفري لبنان املعني لدى سلطنة 

عون استقبل سفريي لبنان يف سلطنة عمان واالمارات وعضوا 
اهليئة العليا للتأديب اقسما اليمني امامه واحلريري

مساحة  ألبري  السفري  عمان 
وسفري لبنان املعني لدى دولة 
االمارات العربية املتحدة السفري 
تسلمهما  ملناسبة  دندن  فؤاد 
الدبلوماسية  مسؤولياتهما 

اجلديدة. 

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
امس  مساء  احلريري  سعد 
الوسط«،  »بيت  يف  االول 
للشؤون  النروجي  الدولة  وزير 
هالفورسن  أودون  اخلارجية 
ترافقه سفرية النروج يف لبنان 

لني ليند.
هالفورسن  وزع  اللقاء،  بعد 
اليوم  »التقيت  بيانا قال فيه: 
له  ونقلت  احلريري  الرئيس 
السالم  الستمرار  حكوميت  دعم 
يف  لبنان،  يف  واالستقرار 
مرحلة مليئة بالتحديات تعيشها 

املنطقة«.
بالكامل  ندعم  »حنن  أضاف: 
 8 يف  الصادر  باريس  إعالن 
كانون األول عن جمموعة الدعم 
الدولية. وقد شددت على أهمية 
مواصلة املسار السياسي الذي 

دعا إليه رئيس احلكومة«.
جهود  ناقشنا  »لقد  وتابع: 
األمن  لتمتني  احلريري  الرئيس 
واالستقرار  االقتصادي  والنمو 
يف لبنان، وجددت تأكيد الدعم 
إن  للبلد.  املستمر  النروجي 
حكوميت تقدر العالقات الثنائية 
فاملساعدة  بلدينا،  بني  القوية 
مليون  الستني  النروجية ختطت 

دوالر«.
وختم: »كما أننا نبقى ملتزمني 
مبساعدة الالجئني األكثر ضعفا 
واجملتمعات املضيفة يف لبنان، 
بالتنسيق مع أولويات احلكومة، 
إىل  العودة  من  متكنهم  حتى 
وكرامة  وطوعية  بأمان  سوريا 
األمم  مفوضية  إشراف  حتت 

املتحدة لشؤون الالجئني«.

وزير خارجية النروج بعد لقائه احلريري: 
ندعم االستقرار يف لبنان وإعالن باريس وملتزمون مبساعدة الالجئني

الحريري مستقبال وزير خارجية النروج وسفرية بالده

بعد قسم اليمني

اعتربت رئيسة »الكتلة الشعبية« 
ان  بيان،  يف  سكاف  مرييام 
غياب  على  اليوم  حزينة  »زحلة 
االسم  هذا  اندريه«،  سيدنا   «
احلرب  يف  املدينة  رافق  الذي 
فكان حصنها وحضنها  والسلم 
احلصار  زمن  على  بها  والتصق 

واحلروب، ليزود ابناءها باالميان 
الشعور  على  يساعدهم  الذي 

باالمان«.
رحيل  »إن  سكاف:  واضافت 
راعي  حداد  اندريه  املطران 
والبقاع  وزحلة  الفرزل  ابرشية 
على  الكاثوليك  الروم  لطائفة 
إمنا  املخلص،  والدة  توقيت 
يرتك يف قلوب اهل زحلة كل 
يرون يف  كانوا  النهم  االسى، 
العيد  معنى  الراحل  مطرانهم 
كل  واكبت  اليت  والشخصية 
صعبة  سنوات  يف  مراحلهم 
واحزانهم  افراحهم  فشاركهم 
على  وعمل   , سواء  حد  على 
اليت  املدن  حب  عقيدة  ثتبيت 
من  ونرتوي  كنفها  يف  ننشأ 
يف   ً شجرة  وننغرس  مياهها 
الراحل  سيدنا  فتمكن  تربتها, 
رأسه  مسقط  جزين  وصل  من 
ومقر  حبه  مسقط  زحلة  مبجد 

اقامته«.
ابناء  نعزي  »وإذ  وتابعت: 
مطران  رحيل  على  املدينتني 
كذلك  انفسنا  نعزي  الصمود 
الننا افتقدنا رجل الكنيسة الذي 

كان خياصم بشرف ويرتفع عن 
املكائد  وتدبري  العزل  سياسة 
على  كاثوليكية  فئة  وتغليب 
فئة تتشارك معها فئة الدم يف 

الطائفة واالنتماء الوطين .
ويقيننا ان اندريه حداد كان من 
ندرة الناس ورجال الدين الذين 
من  وابنائه  الوطن  اىل  تطلعوا 
زاوية احلرص وليس من زوايا 
التحريض، وإذا كانت هناك من 
خصومة وقعت يف مرحلة صعبة 
مع الوزير السابق الراحل الياس 
سكاف فإنها كانت تنتهي عند 
مصلحة  على  الطرفني  التقاء 

املدينة«.
وختمت سكاف: »وهذه املدينة 
عيد  انوار  تضيء  ان  حيزنها 
امليالد مع وفاة املطران املثلث 
الرمحة، ولكن سوف تعمد الكتلة 
العيد  زينة  إبقاء  اىل  الشعبية 
مبثابة مشوٍع مضائة لراحة نفسه 

اخلالدة.
الذي  حداد  املطران  اهلل  رحم 
مدينتنا  عن  مشسه  تغيب 
جامعة...والرجال  كنيسة  كرجل 

قليل«. 

مرييام سكاف: رحيل املطران حداد يرتك يف قلوب اهل زحلة كل االسى

أكد النائب نوار الساحلي خالل 
احلدودي  جوسيه  معرب  افتتاح 
لعودة  أوىل  »خطوة  أنها 
النازحني اىل سوريا«، معتربا أن 
»لقاء املسؤولني السوريني أمر 
اجيابيا  سينعكس  وهذا  طبيعي 

على لبنان«.
االخوة  مع  وقال:«العالقة 
طبيعية  من  اكثر  السوريني 
واليوم انتصرنا على االرهاب«.

الشعار
الداخلية  وزير  قال  بدوره 
الشعار:  حممد  اللواء  السورية 
العالقة  خيدم  ما  كل  مع  »حنن 

الطبيعية والسياق الطبيعي بني 
هناك  وليس  وسوريا  لبنان 
يرغب  من  كل  امام  عوائق 

بالعودة اىل سوريا«.

الساحلي يف افتتاح معرب جوسيه احلدودي مع 
سوريا: خطوة أوىل لعودة النازحني
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بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

خضار - فواكه - مسانة عربية - زيوت - مكسرات 
- معلبات - مرطبات - أجبان وألبان -  خبز طازج 

يوميا وغريها الكثري..
خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown

ختفيضات كبرية على مجيع األسعار

درّاق Nectarine )1 كلغ(  بـ 1،49 $

ســميد)1 كلغ(  بـ 0،99 $ بـرغل خـشن وناعم )1 كلغ(  بـ 1،50 $

بـطـّيخ )بدون بذر )1 كـلغ(  بـ 0،99 $ خـّس لبناني )اخلــسـّة(  بـ 0،99 $

حمارم )5 علب(  بـ 4 $

يتقدم السيد اليان بولس وعائلته ومجيع 
العاملني معهم يف حمالت بانشبول وبالكتاون 

للخضار والفواكه والسمانة من اجلالية 
العربية عامة واملسيحية خاصة بأحر 

التهاني مبناسبة األعياد اجمليدة.. أعادها 
اهلل على اجلميع باخلري والربكات..

مـيالد مـجيد وعـاد مبارك

وفروا 4  $جـبنة فـيتا )2 كـلغ(  بـ 19 $
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مدير مكتب ملبورن:
 مـيالد اسـحق

»القوات  حزب  رئيس  أكد 
أن  جعجع  مسري  اللبنانية« 
عزلنا  حياولون  »الكثريين 
أمر ليس جبديد  وتطويقنا وهو 
علينا«، مشريا إىل أننا »خربناه، 
أكرب  قوى  من  اعتدناه،  بل  ال 
والنتيجة  بطشا،  وأشد  حجما 
ويعرفها  حاول،  من  عرفها 
مسبقا من حياول وسيعرفها من 

سيحاول«.
اللبناني  »الشعب  جعجع  وهنأ 
مرسوم  إقرار  على  بأكمله 
يف  والغاز  النفط  عن  التنقيب 
لبنان، والذي سيفتح للبنانيني 
آفاقا اقتصادية خمتلفة متاما عما 
تعودنا عليه«، متقدما بالتهاني 
واملياه  الطاقة  »لوزارة  أيضا 
به  قامت  الذي  العمل  على 
إلعداد هذا املرسوم والذي تبني 
بعد دراسة ومتحيص أنه مطابق 
شائبة«.  تشوبه  وال  لألصول 
»مناقصة  أن  على  وشدد 
الكهرباء، كما هي عليه اليوم، 
قياس  على  معد  شروط  بدفرت 
حتظى  لن  فقط،  واحدة  شركة 
مبوافقتنا«، متمنيا »على وزارة 
مبالحظات  األخذ  واملياه  الطاقة 
وإعداد دفرت  املناقصات  دائرة 
الشفافية  يوفر  جديد  شروط 

واالستقامة املطلوبة«.
هذه املواقف أطلقها جعجع يف 
كلمة ألقاها خالل احتفال ترشيح 
وزير الشؤون االجتماعية بيار بو 
عاصي عن املقعد املاروني يف 
النيابية  لالنتخابات  بعبدا  دائرة 
2018 أقيم يف معراب، يف حضور 
كرم،  طوني  السابق  الوزير 
»القوات«  حلزب  العامة  األمينة 
مرشحي  سركيس،  شانتال 
بريوت  دائرة  عن  »القوات«: 
األوىل عماد واكيم، عن دائرة 
عن  الدكاش،  شوقي  كسروان 
دائرة البقاع الغربي إيلي حلود. 
العام  األمني  إىل  باإلضافة 
املساعد للشؤون اإلدارية فادي 
بلديات وخماتري  رؤساء  ظريفة، 

املنطقة وحشد من القواتيني.
أستهل  أن  »أريد  وقال: 
بعبدا  منطقة  أن  بالذكر  كلميت 
إىل  تصل  مل  اجلنوبي  املنت 
بعض  تعب  لوال  عليه  هي  ما 
البنانية«  »القوات  يف  رفاقنا 
عملوا وضحوا كي تصل  الذين 
املنطقة إىل ما هي عليه اليوم 
وأثبتوا بالفعل أن »أجياال تكمل 
أجياال«. ومبا أنين ال ميكنين أن 
ميكن  ال  أنين  إال  اجلميع  أنصف 
إال أن أتوقف عند بعض الرفاق 

نصل  أن  أجل  من  عملوا  الذين 
الرفاق  بالذكر  وأخص  هنا  إىل 
طوني كرم، جوزيف نعمة وندي 
غصن. كما أود أن أشكر أيضا 
األمينة  منها  احلزبية  املرجعيات 
العامة للحزب شانتال سركيس 
العام املساعد لشؤون  واألمني 
املناطق جوزيف أبو جودة. وأريد 
أن أرحب أيضا بيننا اليوم بعماد 
واكيم مرشحنا يف دائرة بريوت 
األوىل وشوقي الدكاش مرشحنا 
عن منطقة كسروان وإيلي حلود 

مرشحنا يف البقاع الغربي«.
علينا،  مبا  قمنا  »حنن  وتابع: 
الباقي فعليكم. ربيع لبنان  أما 
اآلن بني أيديكم. لقد بذلنا كل 
جديد،  رئيس  النتخاب  اجلهد 
فأقررنا  احللول  واستنبطنا 
قانون انتخاب جديد عادل يضع 
فهلموا  أيديكم،  بني  مصريكم 
بأنفسكم.  أنفسكم  لنجدة 
بني  االختيار  يقع  عليكم 
الفساد وحماربته، بني الريادية 
والتقليدية والرتابة. أما سئمتم 

الصفقات والسمسرات؟
للمزايدات  االستماع  أما سئمتم 
ال  اليت  الشعبوية  واخلطابات 
توفر  وال  لفقري،  خبزا  تطعم 
العمل؟  عن  لعاطل  وظيفة 
والتساؤل  يفيد،  ال  النق  إن 
اىل  يؤدي  ال  الدولة؟«  »ويين 
أنتم،  هي  فالدولة  مكان.  أي 
حتددون  باقرتاعكم  ألنكم 
سنبقى  حنن  أما  معاملها. 
بالعرض«  السلم  »حاملني 
سلم  بل  سلم  أي  ليس  ولكن 
واالستقامة  واملبادىء  القيم 
ونظافة الكف واإلدارة الرشيدة 
والسيادة  واحلرية  للدولة، 

واالستقالل«.
عادلة  دولة  »نريد  جعجع  وأكد 
فوق  سالح  فيها  يعلو  ال  قوية 
فاعلة  دولة  نريد  سالحها. 
تعتمد  دولة  شبه  ال  اقتصاديا 
على مساعدة من هنا وهبة من 
هناك. نريد دولة ناشطة سياحيا 
على  فيها  السياحة  تقتصر  ال 
حدود  على  »اخلزعليات«  بعض 
لبنان اجلنوبية. نريد دولة فعلية 
ال شبه دولة تنطق مبا ال تفعل، 
نريد  حنن  تزرع.  ال  مما  وتأكل 
كل هذا، ويبقى اخليار لكم، فإما 
حتققون هذا، وإما تستمرون يف 
الوقت  يف  تعيشونه  ما  عيش 
احلاضر. من هذا املنطلق نلتقي 
اىل  جديدة  حلقة  اليوم الضافة 
املناطق  يف  ترشيحاتنا  سلسلة 
اللبنانية كافة، إنها منطقة بعبدا 

جعجع اعلن ترشيح بوعاصي عن مقعد بعبدا:
 كثريون حياولون عزلنا وهو أمر ليس جبديد علينا والنتيجة عرفها من حاول وسيعرفها من سيحاول
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االستشارات  فبعد  العزيزة. 
وبعد  املعهودة،  احلزبية 
طويلة  ومداوالت  مناقشات 
كافة،  احلزبية  األطر  داخل 
التأمت اهليئة التنفيذية للحزب 
واختذت قرارا بأكثرية األصوات 
عاصي  بو  بيار  الرفيق  برتشيح 
يف  املارونية  املقاعد  أحد  عن 

منطقة بعبدا«.
هذه  حيل  امليالد  أن  ورأى 
غريب  عجيب  قرار  »مع  السنة 
دونالد  األمريكي  الرئيس  من 
عاصمة  القدس  باعتبار  ترامب 
هذا  عن  عوض  ما  إلسرائيل. 
القرار هو االلتفاف الدولي حول 
سيجعله  مما  القرار  هذا  رفض 
وسيحفظ  يكن،  مل  وكأنه 
والعرب  الفلسطينيني  حق 
واملسلمني  واملسيحيني 
بالقدس. فمهما حاول حماولون، 
بد  فال  كربى،  قوى  كانوا  وإن 
للقيد  بد  وال  ينجلي،  أن  لليل 

أن ينكسر«.
بالقول:  القواتيني  إىل  وتوجه 
اليوم  تشعرون  أنكم  »أعرف 
عزلكم  حياولون  كثريين  بأن 
ليس  أمر  وهو  وتطويقكم 
ال  خربناه،  فقد  علينا،  جبديد 
بل اعتدناه، من قوى أكرب حجما 
عرفها  والنتيجة  بطشا،  وأشد 
من  ويعرفها مسبقا  حاول،  من 
حياول وسيعرفها من سيحاول، 
يذكرني ما حيصل اآلن بصخرة 
عند  عز  وقفة  تقف  كبرية 
اجلميل،  اللبناني  الشاطىء 
جهة،  كل  من  تلطمها  واألمواج 
تلو  الواحدة  األمواج،  فتأتي 
األخرى، من دون ملل أو كلل، 
لتضرب الصخرة، وإذ بها تتكسر 
مجيعها  وتنكفئ  قدميها  عند 
لتعود أدراجها وتبقى الصخرة. 
الغوغائية  العبثية  األمواج  إن 
مل تنل يوما من صخرة، فكيف 
أنتم  القوات؟  إذا كانت صخرة 
الصخرة  هذه  وعلى  الصخرة 

ستقوم دولة لبنان اجلديد«.
اللبناني  »الشعب  جعجع  وهنأ 
مرسوم  إقرار  على  بأكمله 
يف  والغاز  النفط  عن  التنقيب 
لشعبنا  سيفتح  والذي  لبنان 
اللبناني آفاقا اقتصادية خمتلفة 
كل  عليه.  تعودنا  عما  متاما 
الطاقة  لوزارة  أيضا  التهاني 
واملياه على العمل الذي قامت به 
إلعداد هذا املرسوم والذي تبني 
بعد دراسة ومتحيص أنه مطابق 
لألصول وال تشوبه شائبة. يف 
الكهرباء  مناقصة  املقابل، فإن 

بدفرت  اليوم،  عليه  هي  وكما 
على قياس شركة  معد  شروط 
واحدة فقط، لن حتظى مبوافقتنا 
لذلك نتمنى على وزارة الطاقة 
دائرة  مبالحظات  األخذ  واملياه 
املناقصات وإعداد دفرت شروط 
جديد يوفر الشفافية واالستقامة 

املطلوبة«.
الوزير  إىل  متوجها  جعجع  وختم 
املرشح: »أما أنت رفيقي بيار، 
فأعتقد أنك تقدر حجم املسؤولية 
اآلن  عاتقك  على  ستلقى  اليت 
ومل  طويل  نضال  ألنك صاحب 
تصل اىل هنا عن عبث بل عرب 
الصادق  االلتزام  من  مسرية 

العميق واملستمر«.
ابو عاصي

احلزب  منسق  حتدث  ان  وبعد 
اجلنوبي  املنت   - بعبدا  ملنطقة 
منسق  يونستاله  بو  مسري 
 - بعبدا  اللبنانية«  »القوات 

املنت األعلى جان أنطون.
فقال:  عاصي،  بو  حتدث  ثم 
بالنسبة  استثنائي  يوم  »اليوم 
لي، هو يوم جتديد ثقة رئيس 
واهليئة  اللبنانية  القوات  حزب 
والثقة  بشخصي،  التنفيذية 
ثالثني  من  اكثر  منذ  متجددة 
سنة، ولكم مين كل الشكر وكل 
التقدير وكل الثقة وكل الوفاء. 
القوات  حزب  مرشح  اليوم  أنا 
اللبنانية لالنتخابات النيابية عن 

منطقة بعبدا احلبيب«.
وسط  يف  »ولدت  واضاف: 
بعبدا، يف العبادية، هذه القرية 
اليت طبعت طفوليت وهلجيت وحيب 
الصادقني،  املقدامني،  للناس 
فرن  يف  ترعرت  الطيبني. 
بعبدا، يف  الشباك، يف ساحل 
مكونات  فيها  انصهرت  بيئة 
لبنان  أحناء  خمتلف  من  قادمة 
واالنفتاح  اآلخر  قبول  فعلمتين 
الصيف  فصل  أمضيت  عليه. 
محانا،  يف  بعبدا،  أعالي  يف 
وسياحتها  بكرزها  املزدهرة 
اىل  وشعرت  طبيعتها  فعشقت 
منهم  واحد  بأني  أهلها  جانب 
وما زلت. أنا إبن بعبدا، بكافة 

أحنائها وبكافة جوارحي«.
ولفت بو عاصي إىل أنه »حني 
ضرب الزلزال املشؤوم لبنان، 
 ،1975 نيسان  من  يوم  ذات 
دفعت منطقة بعبدا ضريبة الدم 
دفاعا عن هويتنا، عن كرامتنا، 
مستقبلنا،  عن  ارثنا،  عن 
حنب  الذي  لبنان  عن  دفاعا 
اىل  احلدث  من  نريد.  والذي 
كفرشيما  من  الصمود،  مثلث 

عاريا  من  شحرور،  وادي  اىل 
صاليما  ومن  ترشيش  اىل 
لبنان  قلب  بقي  بزبدين،  اىل 
لكل  بعبدا،  صدر  يف  ينبض 
لبنان، فعاش الوطن. وها هي 
منطقة بعبدا، على صورة لبنان 
الطائفي  بتنوعها  غنية  ومثاله، 
على  حريصة  واملذهيب، 
الدولة  كنف  حتت  معا  العيش 
واملؤسسات والدستور. منطقة 
بعبدا أمانة يف اعناقنا. أبناؤها 

أمانة يف قلوبنا«.
»سوف  عاصي:  بو  واستطرد 
خنوض سوية املعركة االنتخابية 
ونزاهة  وشرف  وعزم  بإرادة 
وعدا  ليس  ملنطقتنا  .وعدنا 
إقفال  بعيد  يندثر  انتخابيا 
لكم  .وعدنا  اإلقرتاع  صناديق 
التزام عمره عقود تسمع صداه 

األجيال«.
وأردف: »منذ ما يقارب السنة 
للشؤون  كوزير  مسكون،  وأنا 
دولة  زميلي  كما  االجتماعية، 
حاصباني  غسان  الرئيس 
والوزير ملحم رياشي، بهاجس 
املال  على  واحلرص  الشفافية 
العام واإلنتاجية يف خدمة لبنان 
وشعبه. بنفس اهلاجس وبنفس 

أتعهد  الصالبة  األخالق وبنفس 
أمامكم اليوم أن أعمل دومنا كلل 
القانون  دولة  إلرساء  ملل  أو 
واملؤسسات، دولة ذات سيادة 
مواطنيها  لكافة  يكون  ناجزة، 
ومكوناتها نفس احلقوق ونفس 
تهدف  ثقافة  ضمن  الواجبات، 
مبنية  واالزدهار،  العام  للخري 

على الدميقراطية واالنفتاح«.
وختم بو عاصي »وعدنا ملنطقة 
كي  نهار  ليل  نعمل  أن  بعبدا 
بها  تليق  حتتية  بنى  هلا  نؤمن 
ومبوقعها وبأهلها وبتضحياتهم 
.من غري اجلائز أن يستمر تصحر 
قرانا واكتظاظ مدننا يف قضاء 
وتابع:  العاصمة«.  ختوم  على 
»رب قائل: أال ختافون العزلة؟ 
تتكلون  من  على  قائل:  رب 
اإلنتخابية«؟  معركتكم  خلوض 
ال  الشرفاء:  بتواضع  وجنيب 
خناف عزلة وال نستجدي دعما، 
حسبنا أن الكرام من أمثالكم اىل 
جانبنا ويكفينا أننا صادقون مع 
أنفسنا ومع الناس. ومن كان 
خيشى  ال  جانبه  اىل  الناس 
متثيلهم  اىل  يطمح  بل  العزلة 
أفضل متثيل. حنن وإياكم على 

املوعد يف الغد القريب«. 

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
مقر  االول يف  امس  بري  نبيه 
عني  يف  الثانية،  الرئاسة 
التينة، املنسسق اخلاص اجلديد 
لالمم املتحدة يف لبنان السيدة 
برينيل داهلر كارديل، وعرض 
معها االوضاع الراهنة يف لبنان 

واملنطقة.
أكد  بكارديل،  ترحيبه  وبعد 
اجليدة  »العالقة  بري  الرئيس 
واجليش  اليونيفيل  قوات  بني 
اجلنوب«.  وأهالي  اللبناني 
ونوه مبوقف االمني العام لالمم 
املتحدة جتاه االزمة االخرية اليت 

مر بها لبنان.
الدولي  التقرير  اىل  اشار  كما 
الذي   1701 القرار  حول  االخري 
عدد بوضوح اخلروق االسرائلية 

الكثرية للقرار.
موضوع  بري  الرئيس  وتناول 
واملنطقة  البحرية  احلدود 
للبنان،  اخلاصة  االقتصادية 

جمددا التأكيد على ضرورة »ان 
تستكمل االمم املتحدة ما بدأته 

جتاه هذا املوضوع«.
الدولية،  املسؤولة  وأكدت 
للرئيس بري »ان االمم املتحدة 
متابعة جهودها يف  على  عازمة 

هذا االطار.
ايضا  بري  الرئيس  وجدد 
تأكيده »ان اهم مساعدة للبنان 
يف موضوع النازحني السوريني 
السياسي  احلل  حتقيق  يف  هو 

لالزمة السورية«.
بعد  بري  الرئيس  واستقبل 
مصر:  لبنان يف  سفراء  الظهر 
املتحدة  العربية  واالمارات 
وارمينيا  عمان  وسلطنة 
قرب  ملناسبة  وكولومبيا 
من  ووفدا  لبنان.  مغادرتهم 
اجمللس  يف  املستقلني  »جتمع 
ضم:  الفلسطيين«،  الوطين 
الدكتور صالح الدباغ والدكتور 
منيب  والسيد  االعرج  جورج 

بري استقبل كارديل ونوه بالعالقة اجليدة مع 
اليونيفيل: ملتابعة موضوع احلدود البحرية 

ومساعدة لبنان يف حل موضوع النازحني

بري مستقبال كارديل

 غرد وزير اخلارجية واملغرتبني 
عرب  باسيل  جربان  املهندس 
فقال:  التويرت،  على  موقعه 
»سنني من التجين والظلم علينا 

باسيل مغردا: لبنان بلد نفطي
بدقائق  انتهت  لبنان  وعلى 
جملس  يف  احلقيقة  من  قليلة 
 - بلد   - #لبنان  الوزراء... 

نفطي.
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لـبنانيات

»قرار  ان  الوزراء  اعترب جملس   
الرئيس االمريكي االحادي اعالن 
اسرائيل  لدولة  عاصمة  القدس 
الشرعية  وفاقد  وباطل  الغ 
على  يكن،  مل  كأنه  الدولية، 
القرارات  خمتلف  يف  ورد  ما 
االممية والدولية«، واكد التزامه 
جلهة  العربية  السالم  »مبادرة 
اعتبار القدس عاصمة لفلسطني 
من  يتجزأ  ال  جزءا  العودة  وحق 
للقضية  وحل  سالم  مبادرة  اي 
العمل  اكد  كما  الفلسطينية«، 
دولة  بفلسطني  »االعرتاف  على 
االمم  يف  العضوية  مكتملة 
هلا  عاصمة  والقدس  املتحدة 
الفلسطينيني  الالجئني  وعودة 
نضال  تأييد  مع  ديارهم،  اىل 
وانتفاضته  الفلسطيين  الشعب 

يف وجه القرار االمريكي«.
حممد  القاضي  اجمللس  وعني 
لبنان  جلبل  حمافظا  مكاوي 
والقاضي كمال ابو جودة حمافظا 
للبقاع، ووافق على تطويع الفي 
الداخلي  االمن  قوى  يف  عنصر 
للعام 2018، وعلى منح رخصتني 
مبوجب  حصريتني  برتوليتني 
يف  وإنتاج  استكشاف  اتفاقييت 
 ،9 رقم  والرقعة   4 رقم  الرقعة 
اوتوسرتاد  ختطيط  صدق  كما 

ضبيه-العقيبة.
العماد  اجلمهورية  رئيس  وأكد 
ميشال عون يف مستهل اجللسة 
ان »موقف لبنان كان قويا يف 
مؤمتر القمة االسالمية االستثنائي 
يف  انعقد  الذي  القدس  حول 
اسطنبول امس«، مبديا اعتقاده 
ان »الوضع الدولي يساعد على 
الغاء القرار االمريكي ذي الصلة، 
وال سيما أن 14 دولة عضوا يف 

جملس االمن رفضته«.
ومتنى أن »تعاود احلكومة عملها 
بانتاجية لتعويض الفرتة اليت مل 

ينعقد جملس الوزراء خالهلا«.
الوزراء  جملس  رئيس  واعترب 
ان  احلريري  سعد  الرئيس 
اليوم  اصبح  العربي  »التضامن 
تبقى  كي  القدس  النقاذ  حاجة 
فقط«.  فلسطني  لدولة  عاصمة 
احلكومة  »قرار  على  وشدد 
عن  واالبتعاد  بالنفس،  بالنأي 
الداخلية  الشؤون  يف  التدخل 
للدول العربية«، معتربا انه »من 
باب اوىل منع اي طرف خارجي 
لبنان،  شؤون  يف  التدخل  من 
اللبنانية  االراضي  استخدام  او 
اقليمية  رسائل  لتوجيه  منصة 
بالقرارات  لبنان  التزام  وخمالفة 

الدولية«.
فرصة  لبنان  »امام  ان  واكد 
جيب اال تضيع وورشة عمل جيب 
استكماهلا«، مشددا على »اهمية 

التعاون بني اعضاء احلكومة«.
وكان جملس الوزراء انعقد قبل 
يف  اخلميس  االول  امس  ظهر 
قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون 
احلريري  الرئيس  حضور  ويف 
منهم  غاب  الذين  والوزراء 
ونقوال  ارسالن  طالل  الوزيران 
اجمللس  انعقاد  وسبق  تويين. 
اجلمهورية  رئيس  بني  اجتماع 
جرى  الوزراء،  جملس  ورئيس 
على  املدرجة  البنود  حبث  فيه 

جدول االعمال.
الرياشي

وزير  أدىل  اجللسة  انتهاء  وبعد 
بالبيان  الرياشي  ملحم  االعالم 

اآلتي:
رحب  اجللسة،  مستهل  »يف 
رئيس اجلمهورية برئيس الوزراء 
فيها  جلسة  أول  يف  والوزراء 
جدول أعمال بعد االزمة احلكومية 
احلكومة  على  متمنيا  االخرية، 
لتعويض  االنتاجية  مضاعفة 
اطلع  ثم  السابقة.  الفرتة 
الوزراء،  جملس  عون  الرئيس 
على نتائج الزيارة الرمسية اليت 
قام بها اىل ايطاليا واحملادثات 
اليت اجراها مع الرئيس االيطالي 
ورئيس احلكومة ووزير اخلارجية 
بهدف تفعيل العالقات اللبنانية- 

االيطالية يف اجملاالت كافة.
كما اطلع الرئيس عون اجمللس 
اليت  الرئيسية  الكلمة  على 
احلوار  مؤمتر  افتتاح  يف  القاها 
واليت  املتوسطي  االوروبي- 
االرهاب  موضوع  فيها  تناول 
اصوله ونتائجه وسبل مواجهته. 
بعد ذلك حتدث رئيس اجلمهورية 
القمة  مؤمتر  يف  مشاركته  عن 
الذي  االستثنائي  االسالمية 
عقد يف اسطنبول لعرض قضية 
القدس يف ضوء القرار االمريكي 
السرائيل.  عاصمة  باعتبارها 
فجدد الرئيس عون التأكيد على 
موقف لبنان املتناغم مع املواقف 
باطال  القرار  باعتبار  الدولية 
االمم  قرارات  لكل  ومناقضا 
الدولي،  االمن  وجملس  املتحدة 
لكل  هي  القدس  وان  السيما 

االديان السماوية.
وأضاف الرئيس عون ان موقف 
لبنان كان قويا، »ويف اعتقادي 
على  يساعد  الدولي  الوضع  ان 
الغاء القرار الذي اختذه الرئيس 
 14 وان  السيما  االمريكي، 
االمن  جملس  يف  عضو  دولة 
علما  االمريكي،  القرار  رفضت 
ان الواليات املتحدة ال حيق هلا 

التصويت يف مسألة تعنيها«.
تعاود  ان  عون  الرئيس  ومتنى 
احلكومة عملها بانتاجية لتعويض 
جملس  ينعقد  مل  اليت  الفرتة 

الوزراء خالهلا.
احلريري  الرئيس  حتدث  ثم 
»عدنا  قائال:  كالمه  فاستهل 
والعود امحد«، واضاف: »اتوجه 
الرئيس،  لفخامة  بتحية  بداية 
لبنان  باسم  املميزة  كلمته  على 
عرب  لقد  االسالمية.  القمة  يف 
وامانة،  بصدق  الرئيس  فخامة 
والعرب،  اللبنانيني  وجدان  عن 
جتاه قرار االدارة االمريكية، نقل 
ويهمين  القدس.  اىل  السفارة 
لبنان  موقف  ان  على  التأكيد 
الن  القدس،  شأن  يف  متقدم 

جملس الوزراء يف قصر بعبدا عني حمافظني للجبل والبقاع ومنح رخصتني برتوليينت:
القـرار االمـريكي حـول القـدس الغ وباطـل وفـاقد الشرعية الدولية

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة الرئيس عون

 2017 األول  كانـون   16 Saturday 16 December 2017الـسبت 

بني لبنان والقدس توأمة رسالة 
واميان، والدفاع عن القدس هو 
بالسالم  بلدنا،  قيم  عن  دفاع 
املشرتك  والعيش  احلقيقي 

وحوار االديان.
القرار  ان  لنقول  مناسبة  وهذه 
لو مل  ليصدر  كان  ما  االمريكي 
كبرية،  عربية  دول  هناك  تكن 
غارقة يف حروب وصراعات، اىل 
حد ان ماليني املواطنني العرب 
الشتات  صورة  على  تشردوا 

الفلسطيين«.
احلريري:  الرئيس  واضاف 
»اليوم اكثر من اي يوم مضى، 
حاجة،  العربي  التضامن  اصبح 
تبقى  كي  القدس  النقاذ  حاجة 
فقط،  فلسطني  لدولة  عاصمة 
حد  لوضع  جملتمعاتنا  وحاجة 
للحروب والنزاعات، وفتح صفحة 
العربي.  التضامن  من  جديدة 
ان  ومن املهم يف هذا اجملال، 
نشدد على قرار احلكومة بالنأي 
التدخل  عن  واالبتعاد  بالنفس، 
للدول  الداخلية  الشؤون  يف 
ان  اوىل،  باب  ومن  العربية... 
مننع اي طرف خارجي من التدخل 
استخدام  او  لبنان،  شؤون  يف 
اللبنانية منصة لتوجيه  االراضي 
التزام  وخمالفة  اقليمية  رسائل 

لبنان بالقرارات الدولية«.
وقال: »إن لبنان مل يتقدم بأي 
استدراج عروض جلهات عربية او 
اقليمية للدفاع عنه. واللبنانيون 
عن  يدافعون  كيف  يعرفون 
ارضهم وسيادتهم، وال حيتاجون 
حتت  اخلارج،  من  متطوعني  اىل 

اي مسمى من االمساء«.
ان هناك  »من املؤكد  واضاف: 
تدعم  وصديقة،  شقيقة  دوال 
لبنان يف اطار احرتام خصوصية 
البلد وسيادته. واالسبوع املاضي 
اجملتمع  لوقوف  مناسبة  كان 
الدولي مع لبنان، ومواكبة قرار 
االستقرار  حبماية  اللبنانيني 
االمين والسياسي واالقتصادي. 
مجهورية  الدول  هذه  بني  ومن 
الرئيس  وسيادة  العربية  مصر 
السيسي. ويقتضي  الفتاح  عبد 
باملناسبة، حتية  أوجه  أن  الوفاء 
شكر وامتنان للرئيس الفرنسي 
قدم  الذي  ماكرون،  اميانويل 
يكون  كيف  عن  منوذج  اصدق 

االصدقاء.
اوجه  الوزراء،  جملس  وباسم 
وحتية  ورئيسها  لفرنسا  حتية 
العربية  واهليئات  الدول  لكل 
يف  شاركت  اليت  والدولية، 
الوقوف  واكدت  باريس،  مؤمتر 
اللبنانية.  والشرعية  لبنان  مع 
كما اشكر ايضا الواليات املتحدة 
االمريكية اليت خصصت باالمس 

دعما جديدا للجيش اللبناني بقيمة 
120 مليون دوالر امريكي«.

واضاف الرئيس احلريري خماطبا 
عمل  ورشة  »امامنا  الوزراء: 
ان  والسيما  استكماهلا  جيب 
تأمني االستقرار االجتماعي مهمة 
وعلى  مهماتنا.  من  اساسية 
 145 اليوم  اجللسة  اعمال  جدول 
عالقة  هلا  امور  معظمها  بندا، 
والنهوض  واالمناء  باخلدمات 
العمل  وتفعيل  باالقتصاد 
انطلق  يومني  وقبل  االداري. 
االجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
نواكبه  أن  ومسؤوليتنا  بعمله، 
بدوره.  القيام  على  ونساعده 
تضيع،  أال  جيب  فرصة  أمامنا 
احلكومة  اعضاء  بني  والتعاون 
والنقاش  احلوار  ان  مهم.  أمر 
جناح  يف  اساسي  املوضوعي 
التحديات  مواجهة  يف  احلكومة 
وخدمة  صعيد،  كل  على 
على  تتقدم  ان  جيب  املواطنني 

كل شيء«.
جملس  ناقش  األثر،  وعلى 
واختذ  القدس،  قضية  الوزراء 

يف صددها القرار االتي:
قرار  ان  الوزراء  جملس  اعترب 
االحادي  االمريكي  الرئيس 
لدولة  عاصمة  القدس  باعتبار 
وفاقد  وباطل  الغ  اسرائيل 
يكن  مل  كأنه  الدولية  الشرعية 
على ما ورد يف خمتلف القرارات 
عن  الصادرة  والدولية  االممية 
املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية 
العدل  وحمكمة  االمن  وجملس 
القدس،  مبوضوع  الدولية 
السالم  مببادرة  التزامه  ويؤكد 
جلهة  بريوت  قمة  يف  العربية 
اعتبار القدس عاصمة لفلسطني 
من  يتجزأ  ال  جزءا  العودة  وحق 
للقضية  وحل  سالم  مبادرة  اي 
الفلسطينية، كما يؤكد اجمللس 
بفلسطني  االعرتاف  على  العمل 
يف  العضوية  مكتملة  دولة 
عاصمة  والقدس  املتحدة  االمم 
لدولة فلسطني وعودة الالجئني 
مع  ديارهم،  اىل  الفلسطينيني 
تأييد نضال الشعب الفلسطيين 
وانتفاضته يف وجه هذا القرار.

جلنة  الوزراء  جملس  وسيشكل 
وزارية ملتابعة تنفيذ االقرتاحات 
الواردة يف كتاب وزير اخلارجية 
الوزراء  جملس  اىل  واملغرتبني 
عاصمة  القدس  لتكريس 

لفلسطني.
حوار

الرياشي  بني  حوار  كان  ثم 
والصحافيني.

سئل: هل تطرق جملس الوزراء 
اىل مسألة النفايات؟

اجاب: »لقد تأجل البحث فيه اىل 

االسبوع املقبل«.
النفط؟  موضوع  اقر  هل  سئل: 
وزراء  عليه  اعرتض  وهل 

»القوات اللبنانية«؟
-اجاب: »نعم اقر، وكانت هناك 
حوله  الشكلية  املالحظات  بعض 
يف اطار النقاش. ولكن موضوع 
النفط اقر مبوافقة اجلميع، وهذه 
من  حكما،  للبنان  كربى  ثروة 
تأمني  يف  تساعد  ان  املمكن 
لصاحل  قومي  ودخل  انتاج 

الشعب اللبناني«.
سئل: كيف وجدمت جملس الوزراء 
العمل  الغياب، جلهة جتديد  بعد 

يف داخله؟
جدا،  جيدا  وجدناه  »لقد  اجاب: 
وجدي.  واضح  فيه  والنشاط 
ما  هناك  ليس  اآلن  وحتى 
عليه،  نعرتض  ان  يستأهل 
طبيعتنا  شأنه  يف  ومنارس 

القواتية«.
ابرز القرارات

ويف ما يلي ابرز قرارات جملس 
الوزراء:

قانون  مشروع  على  املوافقة   -
 6 املادة  تعديل  اىل  يرمي 
تاريخ   173 الرقم  القانون  من 
سلسلة  متويل  جلهة   2011/8/29

الرتب والرواتب.
اعتماد  تأمني  على  املوافقة   -

يف  اضافية  اشغال  لتنفيذ 
املبتذلة يف  املياه  معاجلة  حمطة 

كفرقطرة.
مكاوي  حممد  القاضي  تعيني   -

حمافظا جلبل لبنان.
- تعيني القاضي كمال أبو جودة 
القاضي  ووضع  للبقاع،  حمافظا 
رئاسة  بتصرف  انطوان سليمان 

احلكومة.
 2000 تطويع  على  املوافقة   -
العامة  املديرية  لصاحل  عنصر 
للعام  الداخلي  االمن  لقوى 

.2018
اتفاقية  ابرام  على  املوافقة   -
تنفيذ  دعم  مشروع  لتمويل  هبة 
بني  الشراكة  اولويات  برنامج 

االحتاد االوروبي ولبنان.
وزارة  عرض  على  املوافقة   -
ملكافحة  الطريق  خارطة  البيئة 
ونهر  القرعون  حبرية  تلوث 

الليطاني.
اوتوسرتاد  ختطيط  تصديق   -
ضبيه العقيبة وإنشاء حق ارتفاق 
حتت سطح بعض العقارات لزوم 

تنفيذ انفاق ملرور السيارات.
وزارة  عرض  على  املوافقة   -
رخصتني  منح  واملياه  الطاقة 
مبوجب  حصريتني  برتوليتني 
يف  وانتاج  استكشاف  اتفاقييت 
الرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9«.

طرح وزير العمل حممد كبارة على 
قضية  الوزراء،  جملس  طاولة 
البيئية  واملخاطر  طرابلس  مكب 
الناجتة عنه، وطالب بـ »اجياد حل 
األزمة  هذه  النهاء  وسريع  بديل 
اليت قد تتحول اىل كارثة يف حال 
إنهيار حائط دعم املكب«، وتلقى 
احلكومة  رئيس  من  وعدا  كبارة 
هذه  يضع  احلريري ب«أن  سعد 

القضية يف أولوياته«.
»لقد  تصريح:  يف  كبارة  وقال 
اليوم  الوزراء  طرحت يف جملس 
يف  النفايات  مكب  قضية 
الذي  طرابلس  الثانية  العاصمة 
يهدد وضعه احلالي بوقوع كارثة 
صحية وبيئية واجتماعية، وأبلغت 
اجمللس أن األضرار اليت تصيب 
حتملها،  ميكن  ال  طرابلس  أبناء 
املكب  من  الصادرة  فالروائح 
مع  املدينة  أحياء  كل  تنتشر يف 
على  خماطر  من  به  تتسبب  ما 
األوبئة  ونشر  الناس  صحة 

واألمراض«.
وأوضح إن مكب نفايات طرابلس 
بينما  سنة،   27 من  أكثر  »عمره 
املدينة  خيدم  أن  يفرتض  كان 
ملدة مخس سنوات فقط، وكان 
يتجاوز  أال  ايضا  املفرتض  من 

وهو  مرتا،  عشر  اخلمسة  املكب 
اليوم يصل اىل حواىل 40 مرتا. 
ينهار  أن  من  كبري  خوف  وهناك 
الدعم ألن ذلك سيتسبب  حائط 
بكارثة بيئية، كما أن هذا املكب 
موجود جبانب املنطقة االقتصادية 
يشكل  وجوده  وأصبح  الواعدة 
ومستقبلها  النطالقتها  تهديدا 
الواعد، وهو على بعد أمتار قليلة 
سوق  من  وأيضا  املسلخ  من 
كل  شرحنا  لقد  اجلديد..  اخلضار 
هذه املعطيات وقلنا إن املوضوع 
أي  حيتمل  يعد  ومل  جدا  خطري 
يف  باإلسراع  وطلبنا  تأجيل، 
إجياد احللول البديلة، ألن الكارثة 
ستكون  اهلل  مسح  ال  وقعت  إذا 

نتائجها وخيمة جدا«.
رئيس  دولة  وعدنا  »لقد  وأكد 
احلريري  سعد  الوزراء  جملس 
بوضع هذه القضية يف أولوياته 
هذه  معاجلة  سيتوىل  وبأنه 
أال  ونأمل  اخلطرية.  املشكلة 
أننا  خصوصا  املعاجلات،  تطول 
الرئيس  اهتمام  مدى  نعرف 
اليت  للقضايا  ومتابعته  احلريري 
شاء  وإن  طرابلس،  مدينة  تهم 
القريب  يف  احلل  يكون  اهلل 

العاجل«.

كبارة طلب من جملس الوزراء حال ملكب طرابلس

يف  احلجار  حممد  النائب  اكد   
حديث إىل برنامج »حوار أونالين« 
من »صوت لبنان«، أن »الرئيس 
سعد احلريري ال يزال يف مرحلة 
تقديم  بعد  معه  جرى  ما  تقييم 
بهدف  الرياض،  يف  اإلستقالة 
القوات  مع  العالقات  حتسني 
األطراف«،  من  وغريها  اللبنانية 
بني  سيعقد  »اللقاء  بأن  جازما 
حزب  ورئيس  احلريري  الرئيس 
جعحع  مسري  اللبنانية  القوات 

قريبا«.
»نتائج  أن  إىل  احلجار  وأشار 
املستقبل  تيار  بني  التفاهم 
تكللت  احلر،  الوطين  والتيار 
عجزت  وقرارات  بإجنازات 
احلكومات السابقة عن حتقيقها«.

اما يف موضوع اإلنتخابات النيابية 
رأى احلجار أنه »من املبكر احلديث 
عن التحالفات رافضا احلديث عن 
حلف مخاسي إمنا تناغم بني بعض 

األطراف«.

احلجار: لقاء قريب بني احلريري وجعجع
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الوزراء  جملس  رئيس  أكد 
»سياسة  أّن  احلريري  سعد 
النأي بالنفس ختفف من التوتر 
فمنذ  اخلليج،  مع دول  احلاصل 
هدأت  الطالقها  األول  اليوم 
يف  واألحاديث  التعليقات 
ضرورة  على  مشددا  اإلعالم«، 
من  ستحرتم  أنها  من  »التأكد 

كل األطراف اللبنانية«.
اهلل  حزب  »مسألة  أّن  وأوضح 
أكرب من لبنان، وهي إقليمية«، 
مؤكدا أن »احلل يكون عرب احلوار 

واحلل السياسي«.

صباح  أجراه  حوار  يف  وقال 
»كارنيغي«  معهد  مع  اليوم 
نتائج  »من  األوسط:  للشرق 
لبنان  لدعم  الدولي  املؤمتر 
السياسي  الدعم  على  حصولنا 

الستقراره«.
ويف ما يأتي نص احلوار:

سئل: لقد عدت عن استقالتك 
بعد ستة أسابيع سادها الكثري 
احلكومي  البيان  بعد  القلق  من 
سياسة  على  القائم  املختصر 
النزاعات  عن  بالنفس  النأي 
مراقبة  تنوي  فكيف  اإلقليمية. 
تضمن  وكيف  بالنفس  النأي 

تطبيق ذلك؟
أتطلع إىل  أنا  »بالتأكيد  أجاب: 
أو  فريق  وأي  لبنان،  مصلحة 
استقرار  يريد  سياسي  حزب 
العامل،  إزاء  ومصاحله  لبنان 
مع  االقتصادية  البلد  ومصاحل 
العربي،  والعامل  اخلليج  دول 
بتنفيذ  ملتزما  يكون  أن  عليه 
النأي  سياسة  واحرتام  وتطبيق 
للمرة  أنه  اجليد  االمر  بالنفس. 
احلكومة  من  قرار  لدينا  األوىل 
حول النأي بالنفس بتوافق مجيع 
هذه  على  السياسية  األطراف 
اجلميع  أن  وأعتقد  السياسة. 
تواجهنا،  اليت  املخاطر  يدرك 
اقتصادية  خماطر  كانت  إن 
متعلقة  خماطر  أو  سياسية  أو 
باالستقرار. وأنا أؤمن بأّن مجيع 
واألحزاب  السياسية  األطراف 
واحرتام  للعمل  مستعدون 
بالنفس. وأدرك  النأي  سياسة 
بعض  تواجه  اليت  الصعوبات 
الدول العربية بقبول التناقضات 
اليت نعيشها يف لبنان، لكن هذا 
هو الواقع القائم وحنن مرغمون 

على القبول به«.
تشجيع  أن  »أعتقد  أضاف: 
السياسية  األطراف  كل  ودفع 
النأي  بسياسة  االلتزام  على 
للغاية.  مهم  أمر  هو  بالنفس 
واذا مل حيرتم األفراد واألحزاب 
فإن  السياسة  هذه  السياسية 
ففي  عليهم.  سيكون  اللوم 
نهاية املطاف ال جيب أن يدفع 
بعض  مثن  اللبناني  الشعب 
بها  تقوم  قد  اليت  املغامرات 
بعض األحزاب السياسية. وكما 
أو  األطراف  بعض  أن  تعلمون 
حزب  مثل  السياسية،  األحزاب 
اهلل يقومون بذلك، لكننا كتيار 
املستقبل علينا أن حنرتم سياسة 
النأي بالنفس، وقد قمنا بذلك. 
وبالنظر إىل ما جيري حولنا يف 
املنطقة، وجدنا أنه من األفضل 
االختالفات  هذه  جانبا  نضع  أن 
ونتأكد من العمل مجيعا ملصلحة 

لبنان«.

خطوات  من  هناك  هل  سئل: 
»حزب  من  تنتظرونها  حمددة 

اهلل«؟
أجاب: أعتقد أنه منذ اليوم األول 
الذي أطلقنا فيه هذه السياسة، 
واألحاديث  التعليقات  أن  رأينا 
وسنتابع  هدأت،  اإلعالم  يف 
سأتابع  وأنا  املسائل،  هذه 
هذه املسألة حبرص للتأكد من 
حصلت  بالنفس.  النأي  احرتام 
جنوب  يف  املسائل  بعض 
لبنان وحصل تصريح آخر، وقد 
رئيس  وكذلك  شخصيا  اختذت 
يف  حمددة  خطوات  اجلمهورية 
تطبيق  لنضمن  الصدد  هذا 
حتى  السياسة  هذه  واحرتام 

النهاية.

اجتماع  من  عدمت  لقد  سئل: 
للبنان  الدولية  الدعم  جمموعة 
عدد  عقد  ويتوقع  باريس،  يف 
آخر من املؤمترات يف روما لدعم 
اجليش اللبناني، ويف بروكسيل 
لبنان  ينتظر  فماذا  للنازحني. 
هي  وما  املؤمترات  هذه  من 

مسؤوليات اجملتمع الدولي؟
أجاب: »حنن نسعى اىل تثبيت 
وعلينا  السياسي،  االستقرار 
لبنان مير بظروف  أن  أن ندرك 
الفضلى  والطريقة  جدا،  صعبة 
حنصل  أن  هي  قدما  للمضي 
السياسي الستقرار  الدعم  على 
كانت  هذه  أن  وأعتقد  لبنان. 
نتيجة املؤمتر الدولي لدعم لبنان 
وضعناها  اليت  الطريق  وخارطة 
ستحصل  اليت  املؤمترات  هلذه 
دعم  وإحداها  املستقبل،  يف 
السياسي،  واستقراره  لبنان 
اليوم.  عليه  حصلنا  ما  وهو 
أنه  نضمن  أن  الثاني  واهلدف 
ستكون  األمين  الدعم  أجل  من 
أي  حملاربة  الوسائل  كل  لدينا 
لذلك سيكون  أمنية.  انتهاكات 
روما  يف  الثاني  املؤمتر  هناك 
لنحصل على تعهدات من الدول 
األمنية  األجهزة  مجيع  ملساعدة 

واجليش اللبناني«.
النمو  أردمت  »إذا  أضاف: 
فإنه  االقتصادي،  واالستقرار 
العامالن  هنالك  يكون  ان  جيب 
العامل  أي  األساسيان، 
العسكري،  والدعم  السياسي 
مؤمتر  إىل  سنذهب  ثم  ومن 
باريس للحصول على املساعدة 
للبنان،  والدعم  االقتصادية 
منذ  عليه  نعمل  مشروع  وهذا 
وآمل  احلكومة  يف  أشهر  مثانية 

احلريري: هل االنفتاح على نظام األسد سيعيد النازحني؟

الرئيس الحريري خالل املقابلة

مينح  مبا  قريبا،  منه  ننتهي  أن 
إىل  للمجيء  للمستثمرين  الثقة 
لبنان. وإن حصلنا على دعم هذه 
مؤمتر  إىل  ستأتي  اليت  الدول 
حبضورها،  وستتعهد  باريس 
سوريا  نازح   1.5 لدينا  فإنه 
يف لبنان، وهذا واقع، وهؤالء 
سوريا  إىل  العودة  يريدون 
لكي  ولكن  أيضا.  واقع  وهذا 
نتمكن من التعامل معهم وحتى 
خبدمة  نقوم  فإننا  مغادرتهم، 
عامة لكل اجملتمع الدولي. لذلك 
الدولي  اجملتمع  على  أن  أعتقد 
ملساعدته  لبنان  إزاء  مسؤولية 
عرب احلصول على منح أو قروض 
سهلة لتحريك اقتصادنا. فمهما 
دفعنا اليوم للنازحني فإن ذلك 

لن خيلق وظائف وأعمال«.
نقوم  أن  جيب  »ما  وتابع: 
للبنانيني  وظائف  خلق  هو  به 
نبدأ  أن  وعلينا  والسوريني، 
باالستثمار وإعداد البنى التحتية 
خالل  من  كان  إن  والوظائف، 
األنفاق  أو  الطرق  أو  الكهرباء 
املشاريع  والسدود. وكل هذه 
كلفتها  تقدر  بها  الئحة  أعددنا 
ما يقارب 12 إىل 16 مليار دوالر 
خالل السنوات املقبلة، وهذا ما 
الدولي.  اجملتمع  من  حنتاجه 
 40% أن  ندرك  أن  علينا  ولكن 
من  ستنجز  املشاريع  هذه  من 

القطاع اخلاص«.
نتطلع  ال  حنن  »إذا  واضاف: 
فقط إىل قروض سهلة أو منح 
على  حنصل  أن  أيضا  نريد  بل 
الشركات  مبجيء  وتعهد  دعم 
يف  لالستثمار  العاملية  الكربى 
على  واملطار  الطرق  مشاريع 
أيضا.  وغريها  املثال  سبيل 
فمثال مطار رفيق احلريري، الذي 
كما تعلمون أنه عندما بناه والدي 
يف ذلك الوقت، انتقده اجلميع 
ببناء  يقوم  كان  ألنه  وهامجوه 
مطار يتسع لـ6 ماليني شخص، 
ماليني شخص   10 لدينا  واآلن 
لذلك  املطار.  ينتقلون عرب هذا 
علينا ان نوسع املطار الستقبال 
وكحكومة  الكبري.  العدد  هذا 
لتوسيع  ندفع  ال  أن  جيب 
املطار، بل جيب أن نقوم بذلك 
مشاركة  تتضمن  ملشاريع  بناء 
الشركات  وكل  اخلاص  القطاع 
مستثمرون  ولدينا  اخلاصة، 
كل  لبنانيون يف  أعمال  ورجال 
أحناء العامل، نريدهم أن يعودوا 
إىل لبنان ألننا نؤمن بهذا البلد 
األزمة  هذه  من  سيخرج  وبأنه 

بطريقة إجيابية جدا«.

الرؤية  هي  هذه  سئل: 
االقتصادية اليت تضعونها سويا 
رغم كل ما تواجهه املنطقة، هل 

تؤمنون بإمكانية حتقيقها؟
أجاب: »نعم. أي رؤية اقتصادية 
االستقرار  مع  تتزامن  أن  جيب 
االستقرار  وأيضا  السياسي 
أساسية  عناصر  وهذه  األمين 
وبرناجمنا.  جدولنا  طليعة  يف 
أجل  من  كان  األول  فاملؤمتر 
احلصول على الدعم السياسي، 
 2 روما  مؤمتر  إىل  سننتقل  ثم 
التزامات  على  سنحصل  حيث 
األمن  قوى  ملساعدة  الدول 
الداخلي واجليش اللبناني. فمن 
جيب   1701 القرار  تطبيق  أجل 
أن يكون اجليش اللبناني قادرا 
والقيام  بسرعة  التحرك  على 
يكن  مل  احلظ  ولسوء  مبهامه. 
الفرتة املاضية جماال  األمن يف 
الالزم.  بالشكل  به  استثمرنا 
العام  يف  املثال،  سبيل  فعلى 
2005 إثر اغتيال والدي الرئيس 
كان  احلريري،  رفيق  الشهيد 
عديد قوى األمن الداخلي، وهي 
يف  األمن  وحفظ  الشرطة  قوة 
لبنان، 9800 عنصر لكل لبنان، 
ألف   28 إىل  فوصلنا  اليوم  أما 

عنصر«.
أضاف: »أما يف ما يتعلق باجليش 
املشاكل  كل  ومع  اللبناني، 
مراقبة  من  لبنان  يواجهها  اليت 
 ،1701 القرار  وتطبيق  احلدود 
اليت  املشاكل  تذكرون  وكما 
واجهناها مع تنظيم فتح اإلسالم 
مل  اإلرهابية،  االعتداءات  وكل 
أما  قليل.  عدد  إال  لدينا  يكن 
اجليش  عدد  ازداد  فقد  اآلن 
بزيادة  قمنا  وقد  اللبناني، 
السنوات  خالل  األمنية  قوانا 
األخرية ملواجهة هذه التحديات، 
املسألة  أن  أعتقد  ال  لكين 
بالتدريب  بل  باألرقام  تتعلق 
املناسبة  واألجهزة  املناسب 
الالزمة.  األساسية  واملوارد 
لذلك، أعتقد أنه علينا أن نركز 
العسكرية  والقوى  اجليش  على 
وعلى التدريب املناسب للبنان 
اإلرهابية  االعتداءات  ومواجهة 
خربات  ولدينا  احلدود،  ومحاية 
جيدة جدا، إن كان مع بريطانيا 
مع  أو  فرنسا  أو  أمريكا  أو 
السعودية.  العربية  اململكة 
يف  استثمرت  الدول  هذه  كل 
والعسكرية.  األمنية  قواتنا 

االستقرار  تأمني  من  متكنا  إذا 
السياسي واألمين، فإنه سيكون 
إمكانية  نتصور  أن  باستطاعتنا 
يف  االقتصادي  النمو  حصول 

لبنان«.

باريس  يف  التقيتم  سئل: 
فما  األمريكية.  اخلارجية  وزير 
كانت نتيجة هذا االجتماع يف ما 
يتعلق بالقدس وماذا عما حكي 
البضائع  مبقاطعة  قرار  من  عنه 

األمريكية؟
أجاب: »أعتقد أن أمريكا ختشى 
لبضائعها،  مقاطعتنا  من  كثريا 
تعبري  فقط  هو  ذلك  إن 
القرار  رمزي. لكن املشكلة مع 
األمريكي يف ما يتعلق بالقدس 
وقد  إسرائيل،  مع  والتعاطي 
شكل مشكلة كبرية لكل العامل 
العربي واإلسالمي والعامل أمجع. 
فقط إسرائيل وأمريكا هما من 
استجابتا إجيابيا مع هذا القرار، 
بطريقة  حترك  العامل  كل  فيما 
صحيحة ألنه قرار ينتهك القانون 

الدولي«.
أضاف: »نعتقد أن حل الدولتني 
الوحيد للنزاع احلاصل  هو احلل 
حنن  وفلسطني.  إسرائيل  بني 
نؤمن بأن القدس جيب أن تكون 
عاصمة فلسطني، لكننا قلقون 
القرار  وهذا  حصل،  ملا  حقا 
للمتطرفني  هدية  فقط  يعطي 
السعي  حملاولة  العامل  يف 
القرار  هذا  األوضاع.  لزعزعة 
الذي اختذته أمريكا ليس بقرار 
للنزاع،  حدا  يضع  ولن  حكيم 
موجودون  فالفلسطينيون 
وسيبقون ولن يغادروا بلدهم، 
تكون  أن  أمريكا  أرادت  وإن 
فيجب  املسألة  هذه  يف  جدية 
حلل  وتعمل  جبدية  تنظر  أن 
اإلسرائيلي.  الفلسطيين  النزاع 
وأعتقد أن ذلك أمر ممكن، لكن 
نتنياهو  أن  نعتقد  احلظ  لسوء 
يف  السالم  يريد  ال  شخص 
فعله خالل  ما  املنطقة ألن كل 
هو  احلكم  يف  وجوده  فرتة 
تدمري كل االتفاقيات اليت سبق 
الفلسطينيني.  مع  وقعت  أو 
نرفض  أن  مجيعا  علينا  كذلك 
القرار األمريكي وأنا متأكد بأننا 
إن قرار  ما.  سنصل إىل مكان 
بالتأكيد  هو  اللبنانية  احلكومة 
ولن  األمريكي  القرار  رفض 

نغري هذا املوقف«.

سئل: هل حصلت أي مناقشات 
إزاء  خبصوص ردة فعل أمريكا 

»حزب اهلل«؟
موقف  أن  »أعتقد  أجاب: 
واضح،  اهلل  حزب  إزاء  أمريكا 
األوروبي  االحتاد  أن  كما 
نفس  لديهم  الدول  من  وغريه 
يطالبون  اجلميع  ولكن  املوقف، 
للبدء  وطين  حوار  إىل  ويدعون 
بني  املسألة  هذه  على  بالعمل 
اللبنانيني. وعلينا أن ننظر إىل 
هذا احلوار بشكل جدي، وأعتقد 
من  أكرب  اهلل  حزب  مسألة  أن 
إقليمية  مسألة  فهي  لبنان، 
مشكلة  فقط  ليست  وبالتالي 
لبنان بل اجملتمع الدولي. وإن 
يكون  أن  يريد  من  هناك  كان 
جديا حول هذه املسألة، عليه أال 
يلوم لبنان بشأن حزب اهلل بل 

يلوم املنطقة على هذا الوضع. 
أن  املناقشات جيب  أن  وأعتقد 
الطريقة  وهي  إقليميا  حتصل 

الوحيدة حلل هذه املسألة«.

دول  إىل  باالنتقال  سئل: 
واجهت  العالقات  فإن  اخلليج، 
فكيف   2017 العام  يف  مشكلة 
يف  املسائل  هذه  حل  ترون 

العام املقبل؟
أتفهم  أن  »أستطيع  أجاب: 
بصفيت  اخلليج  دول  موقف 
احلريري.  سعد  الوزراء  رئيس 
اليت  بالنفس  النأي  إن سياسة 
جملس  طاولة  على  وضعناها 
أن ختفف  الوزراء من املفرتض 
بيننا  حيصل  الذي  التوتر  من 
أن  وأعتقد  اخلليج.  دول  وبني 
نتائج  رؤية  يريدون  الناس 
بالنفس،  النأي  سياسة  تطبيق 
النتائج.  هذه  بالفعل  وسريون 
اخلليج  دول  على  أنه  وأعتقد 
أصدقاء  أننا  أيضا  تدرك  أن 
اجليدة،  العالقة  هذه  ونريد 
سيخدم  مبفرده  لبنان  فرتك 
أعتقد  باملقابل،  اآلخرين.  فقط 
والصحيحة  اجليدة  العالقة  أن 
تقوي  اخلليج  دول  وبني  بيننا 
واجليش  مؤسساتنا  وتعزز 
الداخلي  األمن  وقوى  اللبناني 
االستثمارات  وأن  واقتصادنا، 
كل  ستعزز  لبنان  يف  احلقيقية 
األحزاب  كل  وتنفع  املؤسسات 
لدينا  كان  فإن  واألطراف. 
كل  أو  قوي  جيش  أو  كهرباء 
تكون  أن  ينبغي  اليت  اخلدمات 
ال  فإني  اللبناني  للشعب  لدينا 
حزب  هناك  سيكون  أنه  أعتقد 
أكرب أو طرف أقوى من آخر. إن 
نقوم  أن  كما جيب  بعملنا  قمنا 
به كحكومة فإني أعتقد أن كل 
ستضعف  السياسية  األطراف 
والشعب  الدولة  ملصلحة 
لتحسن  نتطلع  إذا  اللبناني. 
بعالقتنا   2018 العام  يف  األمور 
هذه  وسنزور  اخلليج،  دول  مع 
الدول وستكون لدينا اجتماعات 
عما  واإلمارات  السعودية  يف 

قريب«.

سئل: كثريون رؤوا رابطا بني 
زيارتكم لفرنسا ومصر وقربص 
للسعودية  مغادرتكم  بعد 

باملشاريع النفطية يف لبنان؟
يف  سيمر  القرار  »هذا  أجاب: 
االجتماع املقبل جمللس الوزراء، 
املناقشات  بعض  ستحصل 
بشأن  والواضحة  الصرحية 
وأعتقد  النفطية،  االستثمارات 
عرضا  قدمت  توتال  شركة  أن 
من  سنوات   5 وبعد  جيدا، 
املسألة،  هذه  حول  املناقشات 
فإن هذه احلكومة سوف تتمكن 
من توقيع أول عقد حول استثمار 

الغاز والنفط«.

سئل: لبنان وإسرائيل خيتلفان 
وأمريكا  البحرية  احلدود  حول 
هذه  يف  التوسط  حتاول 

املسألة؟
أجاب: »حنن نعمل مع أمريكا يف 
أجنزنا  أننا  وأعتقد  الشأن  هذا 
هذه  ولكن  إجيابية،  خطوات 
مستمرة،  زالت  ما  املناقشات 
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الوصول  باستطاعتنا  أنه  وأعتقد 
هذه  يف  سعيدة  نهاية  إىل 
بعض  ننهي  أن  علينا  املسألة. 
االجتماعات وآمل أن تتمكن هذه 
هذه  وإنهاء  النجاح  من  احلكومة 

املشكلة لبدء االستثمار«.

العالقات  ترى  كيف  سئل: 
حال  يف  السورية  اللبنانية 
يف  األسد  بشار  الرئيس  بقي 

السلطة؟
أجاب: »لن تكون هناك أي عالقة، 
لن أغري رأيي حول هذه املسألة. 
ولكن على العامل كله أن يدرك 
أن لدينا 1.5 مليون نازح سوري 
اآلمنة  عودتهم  بضرورة  ونؤمن 
وأعتقد  سوريا،  إىل  والطوعية 
أنه على األمم املتحدة اآلن، وقد 
وصلنا إىل وضع أمين مستقر يف 
بعض املناطق يف سوريا، أن تبدأ 
اآلمنة  املناطق  هذه  يف  بالعمل 
األمم  ومبساعدة  املستقرة،  أو 
جيب  وروسيا  وأمريكا  املتحدة 
السوريون  النازحون  يعود  أن 
إىل هذه املناطق. يف املاضي، 
مؤسساتنا  من  مسؤولون  اضطر 
مع  للتعامل  العام  األمن  مثل 
األجهزة السورية ملصلحة لبنان، 
اليت  الوحيدة  العالقة  وهذه هي 
نستطيع أن نراها بني البلدين«.

معينة  تدابري  هنالك  هل  سئل: 
ستعتمدون  أو  النازحني  لعودة 
لضمان  املتحدة  األمم  على 
طوعية  هؤالء  عودة  تكون  أن 

وساملة؟
اىل  حنتاج  أننا  »أعتقد  أجاب: 
موافقة األمم املتحدة ولن نتخذ أي 
خطوات مبفردنا يف هذا الشأن، 
ولكن أي شخص يريد العودة إىل 
سوريا فهو حر، حنن ال مننع أي 
شخص. ولكن يف الوقت نفسه، 
أن  أيضا  يدرك  أن  العامل  على 
تبدأه  إسرائيل  مع  نزاع  أي 
آثار على  إسرائيل ستكون لديه 
1.5 نازح أيضا. هؤالء لن يبقوا 
يف لبنان أو يعودوا إىل سوريا 
أخرى.  أماكن  إىل  سيهربون  بل 
يدرك  أن  الدولي  اجملتمع  على 
جدد  نازحون  غادر  حال  يف  أنه 
فإنهم لن يذهبوا إىل دول عربية 
كل  أجنزنا  حنن  أوروبا.  إىل  بل 
ما نستطيع أن نقوم به كدولة، 
ولكن يف حال وقع االعتداء على 
هؤالء  سيذهب  فأين  لبنان، 
النازحون؟ من سيعاني من هذه 

املسألة؟«.

بناء  إعادة  عن  ماذا  سئل: 
سوريا؟ لقد أكد االحتاد األوروبي 
سوريا  بناء  إلعادة  دعمه  أن 
انتقال  حال  يف  فقط  سيحصل 
لبنان  دور  ترون  السلطة. كيف 
يف عملية إعادة البناء يف سوريا 

بنظر االحتاد األوروبي؟
االحتاد  أن  »أعتقد  أجاب: 
دولة  أي  أو  حنن  أو  األوروبي 
إعادة  القيام بأي جهد يف  تريد 
البناء يف سوريا جيب أن تدرك 
سياسي  حل  هناك  سيكون  أنه 
دور  عن  حتدثنا  وعندما  للنزاع، 
سوريا،  بناء  إعادة  يف  لبنان 
بناء  بإعادة  البدء  علينا  انه  قلنا 
لكي  لبنان  يف  التحتية  البنى 
ترغب  اليت  الشركات  تتمكن 
والعمل  سوريا  إىل  بالذهاب 
أن  من  سوريا  بناء  إعادة  على 
تعتمد على اخلربات اللبنانية بعد 
إننا  يوما  نقل  مل  النزاع.  انتهاء 
قبل  إىل سوريا  نذهب  أن  نريد 
حل  إىل  والتوصل  النزاع  نهاية 

نهائي«.

أضاف: »أعتقد أن موقف االحتاد 
املناسب،  املوقف  هو  األوروبي 
النظام  على  ضغطا  وسيشكل 
الدول  كل  وعلى  السوري 
للوصول إىل حل سياسي. ففي 
النازحني  على  املطاف  نهاية 
ديارهم،  اىل  العودة  السوريني 
عملية  أي  أن  ندرك  أن  وعلينا 
سياسية تتعلق بسوريا جيب أن 
تشمل حال للنازحني، ألنه ال ميكن 
يف  سياسي  حل  إىل  نصل  أن 
سوريا دون إعادة ما يقارب الـ5 
أو 6 ماليني نازح املنتشرين يف 
دول العامل. علينا أن نضمن أن 
عودة  سيتضمن  السياسي  احلل 

النازحني«.

بالسياسة،  يتعلق  ما  سئل: يف 
هناك افرتاضات كثرية عن شكل 
التحالفات املقبلة يف االنتخابات 
هي  فما  املقبلة،  النيابية 
إليها  تتطلعون  اليت  التحالفات 

يف االنتخابات املقبلة؟
جدا،  جيد  سؤال  »إنه  أجاب: 
جديا ليس لدي جواب على هذا 
منفتح  لكين  اليوم،  السؤال 
مع  حتالفات  لدينا  وستكون 
أحزاب وأطراف سياسية خمتلفة. 
أن  أود  حتالفات  أيضا  لدينا 
أمتسك بها وكذلك هناك التحالف 
رئيس  مع  التوافق  أو  احلالي 
جيد  أنه  أثبت  الذي  اجلمهورية 
علينا  لذلك  لبنان.  الستقرار 
مصلحة  إىل  بالتأكيد  نتطلع  ان 
وسنعمل  أوال  السياسي  حزبنا 
ما  يف  أما  األساس.  هذا  على 
املستقبلية،  بالتحركات  يتعلق 
فبالتأكيد ستكون لدينا حتالفات 
لكي تكون لدينا أكرب كتلة. رمبا 
ال يعجبين طرفا ما ولكن إن كان 
سيضعين يف مركز جيد فال مانع. 
هناك بالتأكيد بعض األحزاب ال 
بسبب  معها  التحالف  نستطيع 
بيننا،  جدا  الكبرية  االختالفات 
حنن  الوقت  نفس  يف  ولكن 
كذلك  وسنكون  منفتحون  اآلن 
لتحالفات ستخدم مصاحل كتلتنا 

السياسية«.

سئل: من خالل معرفتكم للمملكة 
وخادم  السعودية  العربية 
احلرمني الشريفني وولي العهد، 
هل تعتقد أنهم سيساعدون على 

التوصل لالعرتاف بإسرائيل؟
أجاب: »أوال، ال أحتدث نيابة عن 
أعتقد  بالتأكيد، لكين  السعودية 
نفسها  بناء  تعيد  اململكة  أن 
وهناك خطوات كثرية تأخذها يف 
مسألة االنفتاح واجلميع يستطيع 
أن يرى ذلك. أما يف ما يتعلق 
بالقدس فاملوقف السعودي كان 
تصريح  خالل  من  جدا  واضحا 
اجتماع  خالل  اخلارجية  وزير 
واحلكومة  العربية  الدول  جامعة 
ما  يف  جدا  واضحة  السعودية 
الفلسطينية.  باملسألة  يتعلق 
الوحيدة  الطريقة  أن  وأعتقد 
للمضي قدما يف حل النزاع بني 
واإلسرائيليني  الفلسطينيني 
العربية  املبادرة  تطبيق  عرب  هي 
الدولتني.  حل  على  القائمة 
جيب  النزاع  هذا  أن  أعتقد  كما 
لوضع  جدية  خطوات  يشهد  أن 
أن  العرب  على  وينبغي  له،  حد 
ملبادرتهم  مستعدين  يكونوا 
وإمنا  اجلدية،  املباحثات  إلطالق 
اختذ  الذي  القرار  مع  أنه  أرى 
بشأن القدس فإن املسائل تسوء 
أكثر ولن نستطيع أن نتقدم، وال 
أعتقد أن أحدا مستعد الختاذ أي 

خطوات باجتاه إسرائيل«.

طريق  خارطة  هناك  هل  سئل: 
هذا  أن  أم  رمسيا  لبنان  حلياد 

أبعد من التوقعات احلالية؟
هو  بالنفس  »النأي  أجاب: 
اخلطوة األوىل، وعلينا أن نتأكد 
أن هذه اخلطوات ستحرتم من كل 
األطراف اللبنانية. إن حياد لبنان 
أن  أردنا  إن  سياسة  أيضا  هو 
نعتمدها ولكن ال ميكن للبنان أن 
إسرائيل  مع  حياديا  يوما  يكون 
مثال. من هنا جيب أن نعتمد أكثر 
بالنفس  النأي  سياسة  تطبيق 
يف العالقات مع الدول العربية. 
إن لبنان تصرف بشكل جيد يف 
ما يتعلق بهذه املسألة، أما يف 
الشأن اإلقليمي، فعلينا أن نعمل 
زال  ما  الوقت  أن  وأعتقد  أكثر 
مبكرا جدا للدخول يف أمر مماثل، 
يرغبون  اللبنانيني  معظم  لكن 
نفسه يف  يورط  ال  لبنان  برؤية 

أزمات ال عالقة له بها«.

إعالنك  بعد  حصل  ماذا  سئل: 
برنامج  خالل  البحصة  ستبق  أنك 
وهل  غامن؟  مرسال  اإلعالمي 
صحيح أن حلفاء البارحة أصبحوا 
البارحة  وأعداء  اليوم  أعداء 

أصبحوا حلفاء اليوم؟
أجاب: »بصراحة، كنت أحتدث مع 
جمموعة من الشباب البيارتة وقلت 
سأجري  األيام  من  يوم  يف  إنه 
مقابلة مع مرسال غامن، ومل أحدد 
كل  عن  سأحتدث  وأني  املوعد، 
كل  مع  واليوم  بصراحة.  األمور 
وسائل التواصل االجتماعي بات 
ما  ينقل  أن  بإمكان كل شخص 

يريد عربها«.
يتعلق  ما  يف  »أما  أضاف: 
أصبحت  اليت  البارحة  بتحالفات 
أعتقد  ال  فإني  اليوم،  عداوات 
أن  هي  اليوم  مهميت  إن  ذلك. 
اللبنانيني، والتحدي األكرب  أمجع 
هذه  خالل  أنه  أواجهه  الذي 
اللبنانيني  األطراف  كل  األزمة 
يرتب  وهذا  عودتي،  أرادوا 
ولذلك  علي.  كبرية  مسؤولية 
له  أن جيعل  يريد  لست شخصا 
برناجما  أضع  أن  أود  أنا  أعداء. 
ملصلحة  وليس  لبنان  ملصلحة 
سعد. وأعتقد أن وسائل اإلعالم 
بيين  نزاعات  وافرتضت  تكهنت 
هذا  لكن  احللفاء  بعض  وبني 
ليس من سياسيت. ولذلك جيب 
أن تكون هناك مناقشات واضحة 
حول احلاجة للمضي قدما بلبنان، 
وأؤكد  احلريري،  لسعد  وليس 
تتعلق  اليت  القصة  هذه  أن 
باحللفاء واألعداء ليست باملسألة 

الصحيحة«.

ملفات  عن  كثريا  نسمع  سئل: 
العدالة  تصبح  متى  الفساد. 
بهذه  البت  على  قادرة  اللبنانية 
وعدم  وعدالة  بسرعة  امللفات 

تركها يف وسائل اإلعالم؟
لبنان  أن  يعلم  »مجيعنا  أجاب: 
أن  وبرأيي  الفساد،  من  يعاني 
القرارات  غياب  سبب ذلك كان 
خالل فرتة 3 سنوات من الفراغ 
احلكومة  أن  كما  الرئاسي، 
بوسعها  ما  حاولت  السابقة 
ولكن  الفساد،  هلذا  حد  لوضع 
عندما ال يكون هناك رئيس يف 
ال  احلكومة  وتكون  اهلرم  أعلى 
قادر  غري  النواب  وجملس  تعمل 
القوانني،  وإقرار  االجتماع  على 
مؤسسات  هناك  كانت  وعندما 
بدون مدراء، وخاصة املؤسسات 
فإن  الفساد،  حملاربة  الرقابية 
كل ذلك مل يكن باملهمة السهلة 

للحكومة احلالية«.
كبريا  جزءا  أن  »أعتقد  أضاف: 
يوجب  الفساد  حماربة  من 
احلكومة  نظام  لتطبيق  انتقالنا 
أن  ينبغي  فال  اإللكرتونية، 
االنتقال  على  اللبنانيني  نرغم 

إلجناز  أخرى  إىل  وزارة  من 
معامالتهم. أعتقد أنه علينا البدء 
بعد  اإللكرتونية  احلكومة  بتطبيق 
أن منأل كل الفراغات يف املراكز 
ونصف  شهر  فمنذ  اإلدارية. 
شهر أجنزنا التشكيالت القضائية 
مبلء  وقمنا  العدل،  وزارة  يف 
األقسام  يف  الضرورية  املراكز 
زال  وما  بداية،  إنها  القضائية. 
هناك عمل كبري جيب القيام به، 
بكل  الفساد  حنارب  أن  وعلينا 
قريب  عما  وسرتون  الوسائل 
معها  وسنتعامل  ستظهر  حاالت 
املناسبة.  القانونية  بالوسائل 
وأعتقد أن كل األطراف السياسية 
على  يتفقوا  ن  جيب  واألحزاب 
وعلى  الفساد،  حماربة  موضوع 
أن  السياسية  األطراف  كل 
أو  مالحقة  ضرورة  على  تتوافق 
مقاضاة أي متهم أيا كان انتماؤه 

السياسي«.

أن  تعتقد  مدى  أي  إىل  سئل: 
النيابية املقبلة  نتائج االنتخابات 
ستحفظ التوازن احلالي يف جملس 
من  هناك  وأن  خاصة  النواب، 
يتوقع أن حمور املقاومة سيحصل 
االنتخابات  يف  نائبا   71 على 
املقبلة مبا يزعزع التوازن احلالي 

يف النظام اللبناني؟
أجاب: »إذا عدنا إىل العام 2009 
االنتخابات  خوض  قررنا  حني 
النيابية على أساس قانون 1960، 
نفس  توقعوا  األشخاص  نفس 
الفوز  النتائج، وبعدها متكنا من 
يف هذه االنتخابات. أنا أعتقد أن 
اجمللس النيابي يف املستقبل لن 
خيتلف كثريا، كما أن رئيس اللقاء 
الدميقراطي وليد بك سيكون له 
الدور الذي لعبه دوما، وهو كما 
يقال »بيضة القبان«، كما يفعل 
دوما، وأعتقد أيضا أن كل هذه 
أو  آذار   8 فوز  حول  املناقشات 
غريها تأتي من أشخاص خيافون 
يريدون  اجلديد  االنتخاب  قانون 

تأجيل االنتخابات«.
ستكون  أنه  أعتقد  »ال  أضاف: 
البلد،  يف  واحدة  أكثرية  هناك 
فاملسألة مل تعد تتعلق بـ14 آذار 
أو 8 آذار. املشكلة اليت نواجهها 
يريدون  من  هناك  أن  اليوم 
وهذا  مواقعهم،  يف  البقاء 
التحالف اجلديد بيننا وبني رئيس 
وال  بـ8  ال  يتعلق  ال  اجلمهورية 
بـ14 آذار بل هو حتالف من أجل 
هذا  إىل  والعودة  البلد.  مصلحة 
يف  لدينا  كان  الذي  االنقسام 
املضي  من  لبنان  مينع  املاضي 
قدما. فقبل انتخاب الرئيس عون 
ولكن  آذار،  و14   8 هناك  كان 
ما الذي توصلنا إليه؟ لقد كان 
البلد  يف  عمودي  انقسام  هناك 
ومل حيصل أي تقدم يف أي ملف 
حصلت  سياسي.  أو  اقتصادي 
بعض اإلجنازات بالنسبة إىل 14 
آذار، وصلنا إىل احملكمة اخلاصة 
بالنسبة  مهم  أمر  وهي  بلبنان 
حصل  ماذا  ولكن  وللبلد،  لنا 
عندما يتعلق املوضوع باالقتصاد 
قدما  واملضي  الناس  ومصاحل 
هلذه  حد  ووضع  بأمان  والعيش 
التوترات  وختفيف  االنقسامات 
أن  السنة والشيعة، فعلينا  بني 
ندرك أننا ال نعيش يف صندوق 
مغلق بل يف منطقة متفجرة. نرى 
النزاع يف العراق وسوريا، وكان 
هذه  تنتقل  أن  جدا  السهل  من 
ومسؤوليتنا  لبنان  إىل  النزاعات 
من  نتأكد  أن  سياسيني  كقادة 
إىل  تصل  لن  النار  هذه  أن 

لبنان«.
القيام  علينا  »أحيانا  وتابع: 
أن  أعتقد  وال  التسويات  ببعض 
نتائج االنتخابات املقبلة ستعطي 

أكثرية لفريق على آخر. أذكر أنه 
يف العام 2009، ويومها كنا يف 
أن  آذار  و14   8 بني  النزاع  أوج 
8 آذار سيفوزون يف االنتخابات 
يف  نائبا   71 هلم  وسيكون 
عكس  النتيجة  وكانت  الربملان 
ذلك متاما. وأعتقد أنه هذه املرة 
مماثلة.  النتيجة  ستكون  أيضا 
وليس  صعب  اجلديد  القانون 
اعتمدناه  الذي  املعتاد  بالقانون 
سيكون  أنه  وأرى  املاضي،  يف 
املدني  للمجتمع  أكرب  دور  هناك 
إىل  بعض ممثليه  الذي سيصل 
بهم  ومبعرفتنا  اجلديد،  اجمللس 
يكونوا  لن  فإنهم  وبأهدافهم 
معنا وال ضدنا، بل هلم برناجمهم 
إىل  سيدفعنا  ما  وهذا  اخلاص، 
العمل حبماس وجدية أكرب وتعزيز 

موقعنا السياسي«.

لفندق  فرع  فتحنا  إذا  سئل: 
»ريتز كارلتون« من تعتقد جيب 
ميكن  وكيف  فيه؟  يكون  أن 
بالنفس  النأي  سياسة  ضمان 
للقيام  لبنان  استخدام  دون 
حبروب بالنيابة خاصة وأن »حزب 
اهلل« مثال ممول ومدعوم ماليا من 

إيران وكذلك أطراف أخرى؟
أجاب: »أنا سعيد بهذا السؤال، 
بأنه  سابقا  قلته  ما  يؤكد  فهذا 
الالعبني  وأن  إقليمي  نزاع 
أن  جيب  من  هم  اإلقليميني 
اللوم  نضع  حنن  الثمن.  يدفعوا 
دائما على لبنان، ألنه هو احللقة 
نعم  املسألة.  هذه  األضعف يف 
حزب اهلل يف لبنان لكن املشاكل 
املنطقة  األساسية يف  واألزمات 
إقليمية،  األطراف  فيها  تشارك 
سوريا مثال، فاجلميع متورط يف 
جهة  نلوم  هل  املشكلة،  هذه 
إذا  سوريا؟  يف  واحدا  طرفا  أو 
يف  النزاع  هذا  يف  دخلنا  ملاذا 
البدء؟ ملاذا مل نضع حدا له؟ ألن 
كما  يتحرك  مل  الدولي  املتجمع 
النزاعات  عدد  كان  فكم  جيب. 
حتت  إسرائيل  مع  واجهتنا  اليت 
ذريعة أن إسرائيل تريد التخلص 
انتهى هذا  اهلل؟ وهل  من حزب 
إسرائيل  جنحت  هل  النزاع؟ 
بوضع حد للحزب أو على العكس 

تسببت بتقويته؟«.
احلوار  عرب  هو  »احلل  أضاف: 
ليس  وهو  سياسي،  حل  وعرب 
حال لبنانيا بل إقليميا. ميكنكم أن 
ولكن  كبلد،  اللوم  علينا  تضعوا 
هناك ماليني من اللبنانيني الذين 
ال يريدون أن يتورطوا بأي نزاع. 
هؤالء  إلبعاد  سياسة  تعتمد  هل 
يريدون  ال  الذين  األشخاص 
النزاع أم حناول معاجلة املشكلة 
أنا  األمور؟  هذه  لكل  األساسية 
أرى أنه علينا أن ال خنتبىء خلف 
إصبعنا ونعاجل املشكلة بالطريقة 
أزمة  هناك  معاجلتها.  اليت جيب 
واجملتمع  املنطقة  يف  إقليمية 
ليست  لكن  ذلك  يدرك  الدولي 
القرارات.  الختاذ  الشجاعة  لديه 
بل  لبنان  على  اللوم  تضعوا  ال 

على اجملتمع الدولي«.

سئل: الواقع أن سوريا ما زالت 
األسد  بشار  الرئيس  برئاسة 
ولديه حكومة ما زال معرتفا بها 
يف األمم املتحدة، وللبنان سفارة 
ولسوريا سفارة يف  دمشق  يف 
التعامل  ميكن  فكيف  بريوت. 
بالنسبة ألزمة السوريني؟ أليس 
التواصل  أكثر  املسؤولية  من 
أزمة  يف  السورية  الدولة  مع 

النازحني؟
هذا  لطرح  سعيد  »أنا  أجاب: 
الوحيد  هو  لبنان  هل  السؤال. 
حنن  النازحني؟  يستقبل  الذي 
لسنا الوحيدين، هناك يف العراق 

عالقات  العراق  ولدى  نازحون، 
هناك  وكذلك  سوريا،  مع  جيدة 
من  أحد  عاد  هل  ومصر.  تركيا 
الدول  هذه  يف  النازحني  هؤالء 
دول  وهذه  كال،  سوريا؟  إىل 
النظام  مع  عالقات  بعضها  لدى 
من  يتمكنوا  مل  وهم  السوري 
املسألة  إذا  واحد.  نازح  إعادة 
النظام  مع  جيدة  عالقات  ليست 
هؤالء  وسالمة  أمن  بل  ال  أم 
مع  االنفتاح  هل  النازحني. 
النازحني؟  احلالي سيعيد  النظام 
كال، ال أعتقد أن هذا هو احلل. 
ملاذا مل يعد النازحون يف األردن 
النازحني  عدد  يقارب  وعددهم 
ماذا  بقليل؟  أقل  أو  لبنان  يف 
نزاعا؟  يواجه  الذي  العراق  عن 
وماذا عن تركيا وعن مصر اليت 
تواجه مشاكل اقتصادية عديدة؟ 
يف مصر لديهم بعض العالقات 
السوري،  النظام  مع  األمنية 
فلماذا مل يعد النازحون يف مصر 
مشكلة  هناك  ألن  سوريا؟  إىل 
يف عودة النازحني السوريني مبا 

يتعلق بسالمتهم«.
أضاف: »علينا أن ندرك أيضا أن 
النظام السوري ال يريد عودتهم. 
مسألة  أن  نعرف  أن  لذلك جيب 
النازحني مهمة جدا للبنان وحنن 
من يعاني من هذه املشكلة، وقد 
اتفقنا مجيعا على ضرورة عودتهم 
إىل بالدهم وعلينا تطبيق القانون 
اجملتمع  على  أن  كما  اللبناني. 
مسؤوليته  يتحمل  أن  الدولي 
قام  إذا  أنه  وأعتقد  أيضا 
الصحيحة  بالطريقة  بعمله  اجلميع 
النازحني  باستطاعة  فسيكون 
نواجهها  اليت  املشكلة  العودة. 
اليوم أن هناك من يقول إنه من 
غري املقبول أن يتحدث لبنان عن 
أراه  ما  ولكن  النازحني،  عودة 
أوروبا  يف  السياسيني  أن  هو 
والواليات املتحدة يقولون ما هو 
أسوأ بكثري. فنحن ال نستطيع أن 
جنرب أحدا على العودة إىل الداخل 
وإال سيكون للمجتمع الدولي ردة 
فعل سيئة جدا جتاه لبنان وحنن 
حباجة جدا إىل اجملتمع الدولي«.

وتابع: »على العامل أن يدرك يف 
يستطيع  ال  لبنان  بأن  املقابل، 
أن يتحمل هذا النوع من الضغط. 
باريس  مؤمتر  يعقد  حني  لذلك 
يصب  فذلك  لبنان  ملساعدة 
يف مصلحة البلد بالتأكيد ولكنه 
لكل  عامة  خدمة  أيضا  يؤدي 
أيضا  وحنن  الدولي،  اجملتمع 
باجتاه  للدفع  نعمل  ألن  حباجة 
عودة النازحني إىل سوريا. علينا 
ليسوا  السوريني  أن  منيز  أن 
فالسوريون  كالفلسطينيني، 
لديهم بلد وأرض وجوازات سفر 
وأوراق ومستندات وباستطاعتهم 
العودة يف أي وقت من األوقات 
أما مقارنتهم  النزاع،  انتهاء  عند 
باألزمة الفلسطينية فهي مشكلة 
مع  التحدث  أن  أرى  أنا  كبرية. 
النظام السوري سيكون ملصلحة 
النظام الذي لن يقوم بأي خطوة 

تؤمن عودة النازحني«.
وختم: »أعتقد أن الطريقة الصحيحة 
هي التحدث مع دول صديقة لوضع 
حد هلذا النزاع الذي أعتقد أنه جيب 
فهناك  خواتيمه،  إىل  يصل  أن 
آستانة  وحمادثات  جنيف  حمادثات 
والتفاهم بني األمريكيني والروس 
يف  الالعبني  وباقي  واألوروبيني 
املنطقة مهم للغاية للحصول على 
أمر  النزاع، وهذا  فهم لوضع هذا 
جيب أن حيصل بسرعة. وعلى هذه 
الدول أن تضع كربياءها على حدة 
وأن تعمل على حل مسألة سوريا، 
فاملسألة ال تتعلق مبن لديه نفوذ 
يعاني  بشعب  تتعلق  إن  بل  أكرب 

كل يوم«.
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أس«  دي  »جي  شركتا  طلبت 
و«وايفز«، كل على حدة، من جملس 
يف  تدخلهما  قبول  الدولة  شورى 
الدعاوى املقامة من نقابة العاملني 
العمالي  واالحتاد  أوجريو  هيئة  يف 
العام ضد وزارة االتصاالت، والرامية 
االتصاالت  وزير  قراَري  إبطال  إىل 
للشركتني  الرتخيص  اجلراح  مجال 
أوبتيك«  »فايرب  شبكات  بتمديد 
منها  واالستفادة  العام،  امللك  يف 
وافق  وفيما  اخلزينة.  حساب  على 
يزال  ال  طلبيهما،  على  »الشورى« 
رافضًا  حبصانته،  يتسّلح  اجلراح 

املثول أمام القضاء كُمسَتَمع إليه

العام  للرأي  تتأكد  يوم،  بعد  يومًا 
السياسيني  وللمسؤولني  جهة،  من 
من  والقضائيني  واإلداريني 
عن  الواردة  األخبار  أخرى،  جهة 
يف  ُترتكب  اليت  امُلخالفات  جسامة 
الوزير  من  بقرار  االتصاالت  وزارة 
امللموسة  فالقرائن  اجلراح.  مجال 
تظهر  اليت  الرمسية  واملستندات 
ُتبنّي عمق االعتداء على املال العام 
وأصول إنفاقه بسبب املمارسات غري 

القانونية اليت يقوم بها اجلراح.

إحراجًا  وقد أصبح هذا األمر يشكل 
ملموسًا للجهة السياسية اليت ينتمي 
عن  الوزير  خرج  ذلك،  رغم  إليها. 
قواعد عمل الدولة، من خالل رفضه 
وجه  يف  ووقوفه  النيابية،  الرقابة 
علي  القاضي  املالي  العام  املدعي 
إبراهيم، رافضًا املثول أمامه لإلدالء 
بإفادته بصفة ُمسَتَمع إليه. علمًا أن 

الـجراح خيـتبئ خـلف الــحصانة
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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 

ميسم رزق

الجراح يتذرّع بحصانته النيابية والوزارية لعرقلة 
التحقيق )مروان طحطح(

االستفسار  باب  من  جاءت  دعوته 
ومساعدة القضاء، للحديث عن قضية 
أثارها بنفسه، حني اتهم، يف كتاب 
 ،2017/10/25 يوم  صدر  رمسي 
املدير العام هليئة »أوجريو«، عماد 
جنائية،  جرائم  بارتكاب  كريدية، 
القانون  وخمالفة  العام  املال  كهدر 
واستغالل منصبه لغايات شخصية. 
القضية  هذه  فصول  تتواىل  وفيما 
يتذّرع  اجلراح  يزال  ال  أسبوعيًا، 
لعرقلة  والوزارية  النيابية  حبصانته 
التهم  جدي يف  أي حتقيق قضائي 
اليت وّجهها إىل املدير العام. وآخر 
قاله  ما  اجملال،  هذا  يف  ظهر  ما 
اجلراح عن استعداده لتلبية ما يطلبه 

املدعي العام املالي، خطيًا.
اجلراح  بأداء  متصلة  القضية  هذه 
الذي يشّكل خطرًا على مستقبل هيئة 
مؤسسات  من  كواحدة  »أوجريو«، 
إطاحتها  إىل  الوزير  يسعى  الدولة، 

ملصلحة شركات خاصة. 
قراريه  يف  جليًا  ظهر  األداء  هذا 
»جي  شركيت  مبوجبهما  منح  اللذين 
متديد  حق  و«وايفز«  اس«  دي 
امللك  يف  ضوئية،  ألياف  شبكة 
أرباح  حتقيق  هلما  يتيح  مبا  العام، 
طائلة كان ميكن أن تصّب يف خزينة 
بهيئة  متديدها  أمر  ُحصر  لو  الدولة 
نقابة  تقّدمت  أن  وبعد  »أوجريو«. 
العمالي  واالحتاد  »أوجريو«  عمال 
لدى جملس شورى  مبراجعات  العام 
اجلراح  قراَري  تنفيذ  لوقف  الدولة 
وإبطاهلما، تقدمت شركتا »جي دي 
أس« و«وايفز« منذ حنو أسبوعني، 
بطلبني من اجمللس، تطلبان مبوجبه 

يف  تدّخلهما  قبول 
الدعاوى، إىل جانب 

وزارة االتصاالت.

حرب: الهدف هو 
ضرب »أوجريو« 

واالنتهاء منها
شورى  جملس 
طلَب  قِبل  الدولة، 
أس«،  دي  »جي 
تقديم  وكّلفها 
كافة  مع  أجوبتها 
املستندات املتعلقة 
وإثبات  بها، 
بشركة  عالقتها 
 . » ت سا تا ا د «
الذي  فالرتخيص 
اجلراح  إليه  استند 
دي  »جي  ملنح 
متديد  امتياز  اس« 
الضوئية،  األلياف 

اس« امتياز الـ«فايرب أوبتك«(. 
َفت النقابة العامة ملوظفي  كذلك ُكلِّ
السلكية  املواصالت  وعمال 
والالسلكية الدولية يف لبنان إيداع 
املخولة  واجلهة  األساسي  نظامها 
احلاضرة.  باملراجعة  للتقدم  قانونًا 
طلب  على  اجمللس  وافق  وأيضًا 
الفرقاء  وأعطى  »وايفز«،  شركة 
التبليغ  تاريخ  من  أيام  عشرة  مهلة 
مصادر  استغربت  فيما  للتنفيذ. 
قبول  االتصاالت  جلنة  يف  نيابية 
بأن  علمًا  للطلبني،  »الشورى« 

شهرين  منذ  يستطع  مل  »اجمللس 
املستندات  رغم  القضية  هذه  بّت 
أنه  ورأت  حوزته«.  يف  املوجودة 
الشركات  قبول  منطقيًا  »ليس 

اخلاصة كطرف يف هذه القضية«.
النهائية  القرارات  انتظار  ويف 
لـ«الشورى« ال تزال اللجنة النيابية 
على  تشّدد  واالتصاالت  لإلعالم 
ضرورة بّت هذه الدعاوى بنحو جدي 

وعاجل.
على  النواب  رئيس جملس  ويصّر   
إكمال املسار القانوني بهذه املسألة 
القتناعه بأن هناك خمالفة جسيمة، 
جملس  صالحيات  على  وتعديًا 
النواب،  من  عدد  وُيعّد  النواب. 
ملفًا  خمتلفة،  سياسية  مشارب  من 
اجلراح«،  »خمالفات  بشأن  قانونيًا 
قد  للحكومة  كسؤال  تقدميه  بهدف 

يتحّول إىل استجواب.
النائب  كرر  اإلطار،  هذا  ويف 
بطرس حرب  موقفه بأن »قرار وزير 
االتصاالت )امتيازا »جي دي اس« 
و«وايفز«( غري  قانوني وخمالف لكل 
األعراف،  ولكل  السابقة  املراسيم 
الوجود  ومنعدم  باطل  هو  وبالتالي 
وال جيوز السكوت عنه واستمراره«، 
حمذرًا »من حماولة تغطية املخالفة، 
هذه  من  مستفيدين  هناك  ألن 
»يفرتض  أنه  ورأى  الصفقة«. 
يبّت  أن  الدولة   شورى  من  جملس 
هذا  يف  أمامه  املرفوعة  الدعوى 
والكتل  النواب  وكل  املضمار، 
تعارض تصرف  أن  السياسية جيب 
الوزير مبلف يبلغ حجم أعماله عشرات 
دون  من  الدوالرات،  مليارات 
االستناد إىل رأي أي استشاري يف  
وزارة االتصاالت «. ورأى أن قراَري 
الوزير يهدفان إىل »ضرب  )أوجريو( 
واالنتهاء منها لتربير تسليم )شبكة 
دي  )»جي  هلذه  الشركة  الفايرب( 

اس«(«.

صادر عام 1996 لشركة »داتاسات« 
اليت تقول »جي دي اس« إنها هي 
قبل  امسها  غرّيت  وإنها  نفسها، 
االتصاالت  وزارة  وكّلف  سنوات. 
اإلداري  امللف  كامل  اجمللس  إيداع 
املتعّلق باملراجعة احلاضرة، وال سيما 
املستندات اليت من شأنها أن تثبت 
للشركة  املمنوح  الرتخيص  جتديد 
)يؤكد طالبو إبطال قرار اجلراح أن 
د بعد 5  دَّ ترخيص العام 1996 مل جُيَ
ال  وبالتالي،  إصداره،  من  سنوات 
»جي دي  إليه ملنح  االستناد  ميكن 
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علم من مصادر موثوقة أن لقاء 
ولي العهد السعودي نائب رئيس 
جملس الوزراء وزير الدفاع األمري 
حممد بن سلمان، وولي عهد أبو 
ظيب نائب القائد األعلى للقوات 
اإلمارات  دولة  يف  املسلحة 
العربية الشيخ حممد بن زايد آل 
نهيان مع رئيس »التجمع اليمين 
لإلصالح« العقيد حممد اليدومي 
واألمني العام للحزب عبدالوهاب 
األربعاء،  الرياض  يف  اآلنسي 
كان هدفه »ترتيب البيت اليمين 
بعد  ما  مرحلة  يف  الداخل  من 
علي  السابق  الرئيس  اغتيال 
على  والقضاء  صاحل،  عبداهلل 
وتوحيد  احلوثيني،  املتمردين 
اليمنية  السياسية  املكّونات 

ملواجهة امليليشيات«.
اليمين  اجليش  أعلن  ميدانيًا، 
حمافظيت  يف  قواته  التحام 
حترير  بعد  واجلوف،  صعدة 
اجلميشات،  غرب  اخلليقا  منطقة 
الناطق  وأكد  احملافظتني.  بني 
»إحباط  األشرف  عبداهلل  بامسه 
هجوم شنه احلوثيون يف منطقة 
املصلوب(،  )مديرية  الزرقة 
اجلبل  مواقع  يف  آخر  وإفشال 

جنوب منطقة الساقية«.
إىل  ارتياحه  اليدومي  وأبدى 
ووصفه  الرياض  لقاء  نتائج 
والبّناء«،  واإلجيابي  »املثمر  بـ 
السعودية  »اهتمام  مقدرًا 
على  وحرصهما  واإلمارات 
ويف  واستقراره«.  اليمن  أمن 
»اإلصالح«  موقع  نقله  تصريح 
»الصحوة.نت«،  اإلنرتنت  على 
إىل  تطرق  »اللقاء  أن  أوضح 
الذي  والتارخيي  املهم  الدور 
يف  العربي  التحالف  به  يقوم 
ووحدته  أمنه  على  احملافظة 

لقاءات »اإلصالح« يف الرياض لرتتيب البيت اليمين

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.

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

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

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

National 

Strata Management

لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
العقارات السكنية 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم:  بـ جو على 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

يتجزأ  ال  جزء  فهي  واستقراره، 
واملنطقة  اخلليج  دول  أمن  من 
واستقرارهما،  عمومًا  العربية 
وأكد أهمية دور التحالف العربي 
السياسية  الشرعية  دعم  يف 
اليمن  ليظل  الدولة،  الستعادة 
داخل نطاقه اإلقليمي والعربي، 
مّد  من  اإليراني  املشروع  ومنع 

نفوذه إليه«.
الدائرة  رئيس  قال  ذلك،  إىل 
علي  »اإلصالح«  يف  اإلعالمية 
»يعزز  اللقاء  إن  اجلرادي، 
عبد  الرئيس  بقيادة  الشرعية 
ربه منصور هادي، وكل القوى 
اليت تواجه االنقالب، وهو مؤشر 
إىل أن العالقات تتم يف سياقها 
الطبيعي، ومل تكن سيئة أصاًل«. 
احلزب  هو  »اإلصالح  أن  وأكد 
بيانًا  الذي أصدر  الوحيد  اليمين 
تأييدًا لعاصفة احلزم، وله موقف 
واضح من الشرعية والتحالف«.

مصادر  أكدت  أخرى،  جهة  من 
»احلوثيني  أن  اجليش  يف 
ومينون  موجعة  ضربات  يتلقون 
بهزائم يف جبهة الساحل الغربي 
اليت  الشرعية  قوات  يد  على 
احلديدة  إىل  زحفها  تواصل 
السيطرة  واستعادة  لتحريرها 
الوطين  واجليش  مينائها،  على 
يف  املتمردين  مواقع  حياصر 
عشرات  وبدأ  التحيتا.  مديرية 
يف  املختبئني  املسلحني  من 
وأعلن  االنسحاب  الفازة  مزارع 
وتوقعت  االستسالم«،  بعضهم 
»حترير املديرية قريبًا«. وتابعت 
أن »احلوثيني خسروا قادة كبارًا 
يف املعارك األخرية، بينهم نائب 
على  واملشرف  اخلوخة  مديرية 
علي  والقياديان  فيها،  األمن 
ونادي  حليصي  سليمان  حممد 

محيد قاسم هيكل، املسؤوالن يف 
الوحدة الصاروخية باملنطقة«.

حامد  الفتى  تعّرض  جازان،  يف 
جذمي )14 سنة( إلصابات بليغة 
منزله  جوار  بشظايا سقطت يف 
أصيب  كما  وفاته.  إىل  وأدت 
آخرون، وباشرت اجلهات األمنية 
وأعلن  احلادث.  يف  التحقيق 
الدفاع املدني أنه يدقق يف بالغ 
يفيد بسقوط مقذوفات أطلقتها 
األراضي  من  حوثية  عناصر 
اليمنية باجتاه حمافظة العارضة.

وقت  يف  التطورات  هذه  تأتي 
العربي  التحالف  قوات  تستعد 
جبهة  إىل  بتعزيزات  للدفع 
القوات  لدعم  الغربي  الساحل 
مصدر  وأفاد  هناك.  املوجودة 
عسكري بأن اللواء الثالث )دعم 
وإسناد( الذي يقوده العميد نبيل 
الذي  الرابع  واللواء  املشوشي، 
الشوحطي،  هّدار  العميد  يقوده 
باملقاتلني  اجلبهة  سيعززان 

لتحقيق مزيد من االنتصارات.

السياق ذاته، متكنت قوات  يف 
االول،  أمس  الوطين  اجليش 
غرب  اخلليقا  منطقة  حترير  من 
اجلميشات، بني حمافظيت اجلوف 
البقع  يف  والتحمت  وصعدة، 
قائد  وأكد  اجلوف.  جبهات  مع 
الركن عبيد  العميد  حمور صعدة 
»املركز  نقله  األثلة يف تصريح 
أن  املسلحة،  للقوات  اإلعالمي« 
حّررت  الوطين  اجليش  »قوات 
اخلليقا  منطقة  أمس،  صباح 
يف حمافظة صعدة والتحمت مع 
القوات يف جبهة اخلب والشعف 
يف حمافظة اجلوف، وهي ختوض 
معارك يف خمتلف جبهات القتال 

يف حمور صعدة«.

عرض الرئيس الروسي فالدميري 
سياسته  مالمح  أبرز  بوتني 
للمرحلة  واخلارجية  الداخلية 
يعتزم  أنه  إىل  مشريًا  املقبلة، 
خوض انتخابات الرئاسة املرتقبة 
يف آذار )مارس( املقبل بوصفه 
مرشحًا مستقاًل، وإىل أن برناجمه 
الداخلي يتضّمن حتسني التوازن 
ظهور  يتيح  مبا  السياسي، 
وعقالنية«.  »جدية  معارضة 
مفتعلة«  »إشاعات  رفضه  وكّرر 
عن تدخل موسكو يف االنتخابات 
لن  بالده  أن  مؤكدًا  األمريكية، 
تنزلق إىل سباق تسّلح آخر، بل 

ستدافع عن أمنها واستقرارها.
يف  يتحدث  كان  الذي  بوتني 
السنوي  الصحايف  مؤمتره 
الفوز  من  واثقًا  بدا  الشامل، 
بوالية رابعة، الفتًا إىل أن لديه 
احتمال  شأن  يف  »تصّورات« 
الروسية،  للحكومة  التجديد 
»تأجيل  يفضل  أنه  ومستدركًا 

إعالنها إىل مرحلة الحقة«.
وأكد عزمه على الرتشح بصفته 
مستقاًل، للمرة األوىل، مستدركًا 
أنه يعّول على دعم حزب »روسيا 
ومواطنيه  احلاكم  املوحدة« 
أنه إطالق  بدا  ما  الروس. ويف 
بوتني  عرض  االنتخابية،  حلملته 
إجنازاته منذ تسّلمه احلكم للمرة 
إىل  مشريًا   ،2000 عام  األوىل 
القومي  الدخل  إمجالي  ارتفاع 
املئة،  يف   70 بنسبة  لروسيا 
الصناعية  التحتية  البنى  وتطّور 
دخل  وزيادة  مشابهة،  بنسبة 

الفرد بنحو 3.5 يف املئة.
شامل  برنامج  إطالق  وتعهد 
قطاعات  يطاول  للتحديث، 
واحلياة  حيوية  اقتصادية 
وجوب  رأى  اليت  السياسية، 
داعيًا  توازنًا«،  »أكثر  تكون  أن 
املعارضة إىل التعامل يف شكل 
أداء  أجل  من  وعقالني  »جدي 

بوتني مرشح »مستقل« ... لتحديث روسيا
وأقّر  البالد.  يف  مؤثر«  دور 
حقيقية،  منافسة  يواجه  ال  بأنه 
لكنه اتهم معارضيه بـ »االكتفاء 
الساحات  يف  ضوضاء  بإحداث 
النظام«،  عن  وباحلديث  العامة 
»فعلية«.  اقرتاحات  تقديم  بدل 
وبّرر ضعف املعارضة بأن الروس 
كما  »انقالب«،  يف  يرغبون  ال 

حدث يف أوكرانيا عام 2014.
التحدي  أن  على  بوتني  وشدد 
روسيا  تواجهه  الذي  األبرز 
دوليًا، يكمن يف تكثيف الغرب 
مشريًا  حوهلا،  العسكري  نشاطه 
حذو  حتُذ  مل  بالده  أن  إىل 
االنسحاب  يف  املتحدة  الواليات 
لألمن  األساسية  املواثيق  من 
الدولي. وأكد أن روسيا قادرة 
الدفاعية  قدراتها  تطوير  على 
من  واستقرارها،  أمنها  ومحاية 
تسّلح  سباق  إىل  انزالق  دون 

آخر.
وكّرر نفيه اتهام موسكو بالتدخل 
يف انتخابات الرئاسة األمريكية، 
افتعلتها  »إشاعات  عن  متحدثًا 
إلسقاط  األمريكية  املعارضة 
شرعية« الرئيس دونالد ترامب. 
)يف  سفرينا  »اُتهم  وأضاف: 
واشنطن( باالجتماع مع شخص، 
لكن هذه ممارسة معتادة يف كل 
العامل. ما هي املخالفة؟ وملاذا 

تأخذ أبعاد جتسس؟«.
»ثقة  بـ  ترامب حيظى  أن  ورأى 
أن  مستدركًا  األمريكيني«، 
يبذلون  السياسيني  »خصومه 
لعرقلة  وسعهم  يف  ما  كل 
ترامب  أن  ومضيفًا  حركته«، 
بالتزاماته  الوفاء  يستطع  مل 
حيال  ذلك  يف  مبا  االنتخابية، 
ملف العالقات مع روسيا. وُسئل 
رئيسًا،  ترامب  أداء  تقوميه  عن 
يف  مهمة  »إجنازات  إىل  فأشار 
الفرتة الوجيزة اليت أمضاها« يف 
األسواق  ثقة  إىل  الفتًا  احلكم، 

واملستهلكني.
ودعا بوتني واشنطن إىل العمل 
بـ »منطق سليم« يف سياستها 
قد  ذلك  أن  معتربًا  اخلارجية، 
يصبح ضمانًا لتعاون البلدين يف 
مسائل كثرية، بينها ملف كوريا 
بيونغيانغ  أن  ورأى  الشمالية. 
»مل جتد طريقًا آخر سوى تطوير 
اجملتمع  ألن  نووية،  قدرات 
الدولي مل يتعامل معها بطريقة 
موسكو  أن  مستدركًا  إجيابية«، 
الشمالية  بكوريا  تعرتف  ال 
سلوكها،  وتنتقد  نووية  دولة 
ألي  كارثية  عواقب  من  وحمذرًا 
الدولة  يستهدف  أمريكي  هجوم 

الستالينية.
ودافع بوتني عن تدخل بالده يف 
شرق أوكرانيا، معتربًا أن سكان 
كانوا سيواجهون مصري  اإلقليم 
يوغوسالفيا،  يف  سريربينيتسا 
مروعة  جمزرة  شهدت  واليت 
أسفرت عن مقتل 8 آالف فرد. 
األوكرانية  السلطات  وحّض 
احلوار  عرب  الوضع  تسوية  على 

وباحرتام حقوق مواطنيها.
وتطّرق إىل ملف ضّم شبه جزيرة 
السلطات  أن  معتربًا  القرم، 
بإحلاقها  أخطأت  السوفياتية 
»قال  وزاد:  بأوكرانيا،  القرم 
وقضية  كلمتهم،  القرم  سكان 
مطروحة  تعد  مل  اجلزيرة  شبه 

لنقاش«.
وُسئل عن زيارته األخرية سورية، 
القيام  يعتزم  كان  بأنه  فأجاب 
بها منذ فرتة طويلة، لكنه انتظر 
»تنضج  عندما  املالئم  الوقت 
أمنيًا«.  خصوصًا  الظروف، 
وكشف أن خماوف سيطرت على 
للكرملني،  التابع  األمين  الفريق 
من  هلجوم  طائرته  تعّرض  من 
لذلك  هبوطها،  أثناء  األرض 
على  روسية  مقاتالت  رافقتها 

ارتفاع منخفض جدًا.
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أعرب  الوزراء  رئيس  جهته  من 
زواج  لتشريع  ارتياحه  عن 
املثليني ، مشريا اىل ان الزواج 
يف  االول  الرمسي  املثلي 
اسرتاليا سيجري يف التاسع من 

الشهر املقبل
املعارضة  زعيم  نائبة  اما 
بليربسيك  تانيا  الفيدرالية 
فاعتربت ان اقرار القانون جعل 
واكثر  افضل  بلدا  اسرتاليا 

عدالة .
SBS :املصدر

زواج املثليني يف اسرتاليا أصبح 
شرعيا اعتبارا من السبت املاضي

وصف  الذي  التصويت  بعد 
النواب  جمللس  بالتارخيي 
مشروع  ومترير  الفيدرالي 
زواج  بتشريع  املتعلق  القانون 
الوزراء  رئيس  قدم  املثليني، 
مالكومل تورنبول و النائب العام 
الفيدرالي جورج برانديس اليوم 
السري  العام  للحاكم  القانون 
اعطى  الذي  كوسغروف  بيرت 
موافقته عليه حيث اصبح ساري 
املفعول اعتبارا من يوم السبت 

املاضي.

سام  السناتور  رأس  يكون  قد 
لرئيس  العيد  هدية  داستياري 
تورنبول،  مالكوم  الوزراء 
جائزة  ثانية:  هدية  تتبعه  وقد 
بينيلونغ! أو قد خيسر الثانية من 
دون أن يربح األوىل، ألن مكان 
سيبقى  املستقيل  داستياري 
طاملا  للمعارضة،  النهاية  يف 
الشيوخ،  مقعده يف جملس  أن 

وليس يف جملس النواب.
هذا  يف  ليست  العربة  لكّن 
املعمعة  يف  العربة  ذاك!  أو 
فيها  تتخبط  اليت  السياسية 
االزدياد  يف  واآلخذة  أسرتاليا 
الغموض  ويف  يوم،  بعد  يومًا 
الذي يتعمق حول حقيقة ما قام 
طبيعة  وحول  داستياري،  به 

االتهامات املوجهة إليه.

والتساؤالت  االتهامات  سلسلة 
زعيم  يطال  بعضها  طويلة، 

املعارضة بيل شورتن:

وطنه  داستياري  خان  هل   -
سياسة  بتسويق  األسرتالي 
اجلار العمالق والشريك التجاري 
الربملان  يف  الصني  اللدود 
طائلة  مبالغ  على  حصوله  بعد 
هوانغ  الصيين  املليونري  من 
زينغماو الذي قد يكون جاسوسًا 

حلكومته؟

من  داستياري  استفاد  هل   -
األموال ليسدد ديونه الشخصية 
كما ُيتهم أو أنه حّوهلا إىل خزائن 

حزب العمال؟

نائبة  داستياري  نصح  ملاذا   -
زعيم حزبه تانيا بليربسك بعدم 
الصيين  باملعارض  االجتماع 

جوزف تشانغ يوشك؟

- ماذا عن اتهام داستياري من 
قبل وزير اهلجرة ومحاية احلدود 
مزدوج؟  عميل  بأنه  داتن  بيرت 
أرفع  يشغل  لوزير  ميكن  كيف 
أن  البالد  األمنية يف  املناصب 
يكيل مثل هذه االتهامات حتت 
مسّمى اخلطاب السياسي وليس 

على أسس قانونية صلبة؟

عمياًل  داستياري  كان  إذا   -
حياكم؟  ال  فلماذا  للصينيني 
سياسية،  التهمة  كانت  وإذا 

ملاذا ال حياَسب مطلقها؟

بعض  ردده  ما  صحيح  هل   -
املعلقني يف الصحف األسرتالية 
االثنية،  داستياري  خلفية  أن 
تضع  إيراني،  مهاجر  ابن  وهو 
وأصحاب  والالجئني  املهاجرين 
قفص  يف  املزدوجة  اجلنسية 
االتهام لناحية الوالء ألسرتاليا؟

داستياري... شورتن... املليونري 
اجلاسوس... واحللقة املفقودة

وإن  األسئلة،  الئحة  وتطول 
من  وكأنه  يبدو  بعضها  كان 
غياب  وسط  التجين،  قبيل 
وعلى  املطلوبة.  لإلجابات  تام 
يقل  ال  مؤشر  برز  اهلامش 
وعلى  أنه،  لوحظ  فقد  خطورة! 
أسداها  اليت  النصائح  رغم 
أمس بعض أقطاب العمال إىل 
مبستقبله  للتفكري  داستياري 
السياسة  فإن  السياسي، 
لصاحله  بقيت  حلزبه  الرمسية 
اليوم،  صباح  حتى  له  وداعمة 

قبل أن يتغرّي كل شيء!
ل سياسة احلزب  والالفت أن تبدُّ
إزاء داستياري تزامن مع حتقيق 
أن  كشف   ABC شبكة  نشرته 
بهذه  املعين  الصيين  املليونري 
دوالر  ألف   55 دفع  القضية 
املعارضة  زعيم  مع  عشاء  لقاء 
بيل شورتن. من تقاضى املبلغ 
أين ذهبت  اخلرب وإىل  إذا صح 

األموال؟
هناك كالم اليوم لرئيس الوزراء 
بضرورة  اقتناعه  بداية  عن 
للتحقيق  إنشاء مفوضية وطنية 
 ICAC بالفساد تكون شبيهة بـ
يف نيو ساوث ويلز. هل ميكن 
تضع  أن  املفوضية  هذه  ملثل 
مع  السياسي؟  للفساد  حدًا 
العلم أن هناك حاليًا اقرتاحات 
التربع  قوانني  لتشديد  حكومية 
قبول  مُينع  حبيث  السياسي 

التربعات من أجانب.
املعمعة،  هذه  وسط  ويف 
يف  ثانية  بهدية  تورنبول  يأمل 
األحرار  مرشح  احتفاظ  العيد: 
بينيلونغ  مبقعد  ألكسندر  جون 
اليت  الفرعية  االنتخابات  يف 
وهي  السبت؛  هذا  يشهدها 
انتخابات فرضتها احملكمة العليا 
كان  ألكسندر  أن  وجدت  بعدما 
إىل  الربيطانية  اجلنسية  حيمل 
جانب جنسيته األسرتالية عندما 
لكّن  األخرية.  االنتخابات  خاض 
ال  األخرية  الرأي  استطالعات 
إذ  اهلدية،  هذه  مثل  تضمن 
الناخبني  أصوات  أن  أظهرت 
جون  بني  مناصفة  منقسمة 
العمال  حزب  ومرشحة  ألكسندر 
نيو ساوث ويلز  رئيسة حكومة 

سابقًا كريستينا كينيلي.

ولعل األغرب يف هذه التطورات 
قلب  تبقى يف  قد  كينيلي  أن 
صناعة احلدث السياسي، سواء 
رحبت مقعد بينيلونغ أو خسرته! 
املراقبني،  بعض  فبحسب 
مقعد  يذهب  أن  املرجح  من 
جملس  يف  إليها  داستياري 
الناخبون!  رفضها  إذا  الشيوخ 

هل من حلقة مفقودة هنا؟
SBS :املصدر

حلفالت  قصص  عن  نسمع  ما 
أماكن  يف  عقدها  مت  زفاف 
ومت  جدًا  ومكلفة  جدًا  فاخرة 
حتى  األموال  من  الكثري  إنفاق 
بأبهى  احلفل  قاعة  تزيني  يتم 

الصور.
حفل  ُيعقد  أن  ختيلوا  ولكن 
حفل  حتضروا  أن  أو  زفافكم 
النقل  عبارة  متم  على  زفاف 

العام يف يوم عيد احلب؟
تسجيل  دائرة  أعلنت  بالفعل 
يف  والوفاة  والوالدة  الزواج 
والية نيوساوث ويلز عن نيتها 
الفرصة  وزوجة  زوج   24 منح 
منت  على  بزفافهم  لالحتفال 
عبارات النقل من منطقة مانلي 
عيد  خالل   MAnly Ferry

احلب يف شهر شباط املقبل.
وسيكون على األزواج دفع 572 
ركوب  من  يتمكنوا  كي  دوالر 
 CIrCulAr العبارة من منطقة
QuAy أو MAnly ومن ثم بدء 
مراسم الزفاف ومن خلفهم أمجل 
املناظر على اإلطالق، دار األوبرا 

Sydney HArBour و
وسيتم عقد حفالت الزفاف على 
تزيينها  سيتم  عبارات   3 منت 

من  خصيصًا  بيضاء  بشرائط 
وتعترب  االحتفاالت،  هذه  أجل 
تقدم  اليت  األوىل  املرة  هذه 
هذه  مثل  على  الدائرة  فيها 
لن  جتربة  تعتربها  حيث  اخلطوة 

ُتنسى أبدًا.
العاملني  األعضاء  أحد  ويرى 
على MAnly Ferry إن على 
الفرصة  هذه  استغالل  األزواج 
من  عسلهم  شهر  بدء  وحتى 
خاصة  املميزة،  مانلي  منطقة 
مجيلة  مناطق  فيها  املنطقة  أن 
اللتقاط الصور التذكارية حلفل 

الزفاف.
على  املقبلني  من  كنتم  فإذا   
على  احلصول  وتودون  الزواج 
هو  عليكم  ما  كل  مميز  حفل 
تسجيل  دائرة  مع  التواصل 
 13  77  88 الرقم  على  الزواج 
كانون   12 قبل  والتسجيل 
الثاني يناير املقبل. أو االطالع 
على املزيد من املعلومات على 

املوقع التالي:
Http://www.BdM.nSw.

/gov.Au

املصدر: بي بي سي

 Manly 24 حفل زفاف على منت
Ferry يف سيدني يوم عيد احلب

تقدمت  انها  الصني  قالت 
بشكوى رمسية اىل اسرتاليا بعد 
التصرحيات اليت اطلقها رئيس 
الوزراء مالكومل ترينبول من ان 
الصيين سعى  الشيوعي  احلزب 

للتدخل يف الشأن االسرتالي.
هذا  قال  قد  ترينبول  وكان 
االجنبية  القوى  بان  االسبوع 
مسبوقة  غري  مبحاوالت  تقوم 
على  للتأثري  متزايد  حنو  وعلى 
اسرتاليا  السياسية يف  العملية 

والعامل.
اىل  بالتحديد  ترينبول  واشار 
تقارير حتدثت عن تدخل صيين 
رئيس  البالد.تعليقات  يف 
خالل  جاءت  االسرتالي  الوزراء 
جديد  تشريع  للربملان  تقدميه 

الصني تتقدم بشكوى السرتاليا 
حول تصرحيات ترينبول عن 

تدخالت احلزب الشيوعي

مينع ويوقف التدخل اخلارجي يف 
االسرتالية  الداخلية  السياسة 
وقد كرر االشارة اىل التدخالت 

الصينية.
»ان  على  ترينبول  شدد  وقد 
التقارير الصحفية تشري اىل ان 
يعمل  الصيين  الشيوعي  احلزب 
سرًا للتدخل يف وسائل اعالمنا، 
قرارات  يف  وحتى  وجامعاتنا 
نوابنا املنتخبني يف هذه البناية 

)يف اشارة اىل الربملان(.«
الصرحية  التعليقات  هذه  ولكن 
واملباشرة اثارت حفيظة اخلارجية 
باملتحدث  وحدت  الصينيية 
شعر  بانه  القول  اىل  بامسها 

بالصدمة لسماع ذلك.
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أكثر  الصينيون  السياح  أنفق   
على  دوالر  مليارات   10 من 
أسرتاليا  يف  السياحة  قطاع 
الذي  الرقم  املاضي،  العام 
يعادل تقريبًا ما ينفقه السياح 

من نيوزيالندا.
بعنوان  للرأي  استطالع  وكشف 
 InternAtIonAl vISItor
يوم  نشره  مت  الذي   Survey
الثالثاء أن مليون و300 ألف زائر 
من الصني سافروا إىل أسرتاليا 
خالل ال12 شهرًا املاضية و1لك 

لغاية أيلول املاضي.
الصني  من  السياح  ينفق  كما 
أسرتاليا  يف  القطاع  هذا  على 
حوالي 10 مليار دوالر من أصل 
املبلغ الكلي الذي يصل إىل 41 
مليار دوالر. وهذه املرة األوىل 
السياحة  فيها  تتخطى  اليت 

مليارات  ال10  حاجز  الصينية 
دوالر.

العمرية  الفئات  إىل  وبالنسبة 
فارتفعت  للسياحة  تأتي  اليت 
فوق  الصني  من  السياح  نسبة 
ووصل   %7 بنسبة  ال15  عمر 
سائح  ماليني   8 إىل  عددهم 
وأقاموا يف البالد لفرتة جمموعها 

وصل إىل 268 مليون ليلة
 Steve التجارة  وزير  وأشار 
تبقى  أن  أهمية  إىل   CIoBo
اسرتاليا حمط أنظار السياح من 
الصني وأشار إىل اهمية تعزيز 
أن  حيث  القطاع،  هذا  وتطوير 
من  املزيد  خلف  تعين  السياحة 
اخلدمات  قطاع  يف  الوظائف 
واملقاهي  واملطاعم  الفندقية 

وغريها.
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10 مليارات دوالر من عائدات السياحة يف 
أسرتاليا من مصدر واحد فقط.. وهو؟
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اســرتاليا يف أسبوع

توقع كبري اقتصاديي مصرف 
HSBC يف أسرتاليا ونيوزيلندا 
Paul BloxHam أن يرتفع 
الوطنية  العملة  صرف  سعر 
أمريكيًا  سنتًا   90 إىل  ليصل 
خالل السنة املقبلة اليت ستبدأ 

بعد ثالثة أسابيع.
 BloxHam السيد  وبنى 
من  سلسة  على  توقعاته 
منها  والتطورات  املؤشرات 
ورفُع  العاملي  النمو  ُن  حتسُّ
معدالت الفائدة بشكل متزامن 
يف عدد من الدول املتقدمة. 
وتوقع اخلبري االقتصادي أيضًا 
االحتياط  مصرف  يلحق  أن 
اخلارج  بنظرائه يف  األسرتالي 
على  الفائدة  معدل  ويرفع 
بعد  أسرتاليا  يف  القروض 
أشهر من اآلن أي خالل السنة 

.2018

واملعروف أن مصرف االحتياط 
على  الفائدة  أبقى  األسرتالي 
اجتماعه األخري هلذه  حاهلا يف 
السنة والذي عقده يوم الثالثاء 
املاضي، وذلك للمرة السادسة 
حبيث  التوالي,  على  عشرة 
املنخفض  معدهلا  على  بقيت 
هذه  أدت  وقد   .%1,5 وهو 
السياسة اهلادئة للمصرف إىل 
استقرار نسيب يف سعر صرف 
العملة الوطنية حبيث مل تتعدَّ 
طوال  سعرها  يف  التقلبات 

السنة 9 سنتات.
األسرتالي  الدوالر  بدأ  فقد   
سنتًا   72 بـ  احلالية  السنة 
أمريكيًا، وارتفع إىل 81 سنتًا 
املاضي،  أيلول/سبتمرب  يف 
الوسطي  معدله  إىل  ليعود 

احلالي وهو 75 سنتًا.
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الدوالر األسرتالي سيصل إىل 
90 سنتاً لكّن الفائدة سرتتفع 

أيضاً!

 2017 األول  كانـون   16 Saturday 16 December 2017الـسبت 

زواج  تشريع  قانون  دخول  بعد 
حّيز  أسرتاليا  يف  املثليني 
املاضي، سارع  السبت  التنفيذ 
مكاتب  إىل  املثليون  الشركاء 
طلبات  لتقديم  النفوس  دائرة 
كانت  الصدمة  ولكن  الزواج. 
بريث  مدينة  من  سيدة  قرار 
بذلك  لتصبح  شريكتها  طالق 
يف  مطلقة  مثلية  سيدة  اول 

البالد.

الصحافية  التقارير  وحبسب   
تزوجتا  اللتني  السيدتني  فإّن 
قنصلية  مبنى  يف   2015 عام 
األوروبية  القوانني  مبوجب 
زواج  بعد تشريع  الطالق  قررتا 
املثليني يف أسرتاليا اذ أصبح 
الطالق  تسجيل  اآلن  باإلمكان 
للشركاء املثليني يف أسرتاليا.

زواج  تشريع  من  وبالرغم 
أن  يبدو  أسرتاليا  يف  املثليني 
معقد  املثليني  الشركاء  طالق 
من  الشركاء  طالق  من  أكثر 
وأنهما  خاصة  خمتلفني  جنسني 
البلد  يف  الطالق  تستطيعا  مل 
الذي سجل زواجهما فيها كونهما 

كانتا مقيمتان يف أسرتاليا.

حقوق  جلنة  اعتربت  وقد  هذا 
املتحدة  لألمم  التابعة  االنسان 
على  الزوجتني  قدرة  عدم 
انتهاكًا  أسرتاليا  يف  الطالق 
حلقوق االنسان يف آب أغسطس 

املاضي.

تشريع  عملية  أّن  إىل  ويشار 
مل  أسرتاليا  يف  املثليني  زواج 
تكن بالسهلة خاصًة وأن نتائج 
ملزم  الغري  الربيدي  االستفتاء 
»نعم«  الـ  محلة  لصاحل  كانت 
بنسبة 61,6% من املشاركني.

جملس  مترير  من  وبالرغم   
املثليني  زواج  لقانون  الشيوخ 
إاّل أن جملس النّواب حاول طرح 
تعديالت تعنى باحلريات الدينية 
ومحايتها على القانون األمر الذي 
بصيغته  القانون  ومرر  فشل 
السيناتور  قبل  من  املقرتحة 
Dean SmitH لتصبح أسرتاليا 
الدولة السادسة والعشرين اليت 

تشرع زواج مثليي اجلنس.
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أول طالق مثلي يف أسرتاليا!

من  املتحدرون  األسرتاليون 
لزيارة  مدعوون  عربي  ًأصل 
إجراء  وطلب  احمللي  طبيبهم 
للتحقق  للدم  بسيط  فحص 
الكبد  التهاب  مرض  من 

.HePatitiS C

 HePatitiS الكبد  التهاب 
تؤثر  مزمنة  عدوى   –  C
أسرتالي  ألف230  حبواىل  
األمراض  أكثر  أحد  هو   –
عنها  اإلبالغ  يتم  اليت  شيوعًا 
 ، يف أسرتاليا.1 إذا مل يعالجَ
أن   HePatitiS C للـ  ميكن 
ب  يسبب التهاب الكبد، التندُّ
الكبد(،  ع  )تشمُّ والتثخني 

إخفاق الكبد وسرطان الكبد.

من  أكثر  اآلن،  يتوافر  لكن، 
من  املزيد  مضى،  وقت  أي 
ملرض  الشافية  العالجات 
 HePatitiS C التهاب الكبد
عرب مشروع الفوائد الصيدالنية 

.PBS

كشفت األرقام األخرية ملكتب 
 )aBS( اإلحصاءات األسرتالي
املولودين  األسرتاليني  أن 
الشرق  من  عربية،  دول  يف 
األوسط ومشال أفريقيا )083 
374( ميثلون اآلن حواىل اثنني 

باملئة من سكان أسرتاليا.

ر  ُيقدَّ العربية،  الدول  ويف 
عدد املصابني مبرض التهاب 
الكبد HePatitiS C بـ 3,5 
األسرتاليني  جيعل  باملئة،ما 
عربية  دول  يف  املولودين 
أساسيًا  دميوغرافيًا  هدفًا 
الفدرالية  احلكومة  ملسعى 
الذين  األشخاص  عدد  لزيادة 
 %50 بنسبة  العالج  يتلقون 

كل سنة.

املساعدة  األستاذة  وحبسب 
قسم  مديرة  زكري،  أماني 
أمراض اجلهاز اهلضمي والكبد 
جورج،  سانت  مستشفى  يف 
من  الكثري  فإن  سيدني، 
من  املتحدرين  األسرتاليني 
خلطر  معرضون  عربي  أصل 
مبرض  أصيبوا  قد  يكونوا  أن 
 HePatitiS C التهاب الكبد

يف بلد مولدهم.

املساعدة  األستاذة  وقالت 
من  الكثري  »هناك  زكري 
التهاب  ملرض  اخلطر  عوامل 
منها   ،HePatitiS C الكبد 
التعرض ملمارسات طبية غري 
صحية يف السابق عرب محالت 
تطعيم واسعة أو عرب نقل الدم 
أو منتجات أخرى من الدم قبل 

العام 1990.«

»أحيانًا كثرية ال يتم تشخيص 
من  لذا   ،HePatitiS C الـ 
اخلطر.  عوامل  نعي  أن  املهم 
الطبيب  زيارة  هي  نصيحيت 
الفحوصات  وإجراء  احمللي 
عالجه،  يتم  مل  إذا  الالزمة. 

األطباء حيثون األسرتاليني 
املتحدرين من أصل عربي على اختاذ 
إجراءات سريعة ضد مرض التهاب 

Hepatitis C الكبد
الكبد  التهاب  ملرض  ميكن 
يسبب  أن   HePatitiS C
ضررًا للكبد، السرطان وحتى 

املوت«.
فريدة  فرصة  أسرتاليا  لدى 
للقضاء على مرض كبري معٍد، 
الفرصة  تكون  أن  ُيتمل 
أجل  من  التدخل  عرب  األوىل 

املعاجلة.

املزيد من األشخاص يسألون 
الكبد  التهاب  عن  أطباءهم 
أي  من  أكثر   HePatitiS C
وقت مضى. لكن، وعلى رغم 
من  الكثري  معاجلة  متت  أنه 
املرضى من أصل عربي بنجاح 
إىل  حاجة  هناك  اآلن،  حتى 
املزيد من العمل للقضاء على 

املرض يف هذا اجملتمع.«

املساعدة  األستاذة  وتؤمن 
مشولية  مبقاربة  زكري 
لتشخيص مرض التهاب الكبد 

HePatitiS C ومعاجلته.

التهاب  أن مرض  اآلن  »نرى 
على   HePatitiS C الكبد 
أسرتاليا.  يف  الزوال  طريق 
التأكد  إىل  حباجة  لكننا 
املهاجرين  سكاننا  أن  من 
على  للحصول  يسعون  أيضًا 
اجلالية  فيهم  مبن  مساعدة، 

العربية.«

املساعدة  األستاذة  وقالت 
بأنك  اشتبهت  »إذا  زكري 
أو  العائلة  أفراد  أحد  أو  أنت 
صديق مصاب مبرض التهاب 
راجع   ،HePatitiS C الكبد 

طبيبك احمللي.«

الكبد  التهاب  مرض  عن 
HePatitiS C

مرض   HePatitiS C الـ 
يصيب الكبد ويسببه فريوس 
الذي   HePatitiS C الـ 
أو  امللوث  الدم  عرب  ينتشر 

سوائل اجلسم امللوثة.

جينية  أمناط  ستة  هناك   
للـ  )سالالت(  رئيسية 

.HePatitiS C

يف  انتشارًا  األكثر  النمطان 
أسرتاليا هما 1 و3 

 ميكن للـ HePatitiS C أن 
يسبب التهابًا يف الكبد فوريًا 
يتفاوت  )مزمنًا(،  مستمرًا  أو 
لبضعة  خفيف  مرض  بني 
طوال  خطري  ومرض  أسابيع 

العمر.

أسرتالي   230  000 من  أكثر 
 ،HePatitiS C مصابون بالـ
الكبد  يتلف  أن  ميكنه  الذي 
ع  بتشمُّ متسببًا  يعال،  مل  إذا 
الكبد، سرطان الكبد، وإخفاق 
يطّور  شهر،  كل  الكبد.2 
حواىل 250 أسرتاليًا مصابون 
بالـ HePatitiS C مرضًا يف 

الكبد او سرطان الكبد.

الفدرالية  الشرطة  وجهت 
لرجل  بالبشر  االجتار  تهمة 
وطفلته  زوجته  بإرسال  قام 
العمر  من  البالغة  الرضيعة 
عنوة  اهلند  إىل  شهرين 
وتزوير  التهديد  مستخدمًا 

الوثائق.

الرجل  فان  الشرطة  وحبسب 
ليدكمب  ضاحية  يف  املقيم 
العمر  من  والبالغ  يف سيدني 
حاول  عامًا  وعشرين  سبعة 

الغاء تأشرية زوجته.
 وقامت وحدة مكافحة االجتار 
الفدرالية  الشرطة  بالبشر يف 
باستجواب الرجل يف أّيار مايو 

من العام اجلاري.

ويف اخلامس من شهر كانون 
اجلاري  العام  من  يناير  األول 
حمكمة  أمام  الرجل  مثل 
 Downing Centre
أن  بعد   loCal Court
الرجل  حول  الشبهات  حامت 
وابالغ عنه من منظمة مكافحة 
يف  أسرتاليا  يف  العبودية 

.utS جامعة

وحبسب تقرير الشرطة الرمسي 
آذار  يف  زوجته  الرجل  أجرب 

مارس على السفر مع طفلتها 
الرضيعة إىل اهلند.

هذا وقامت الشرطة بالتعاون 
األسرتالية  احلكومة  مع 
على  مدنية  حقوقية  ومنظمات 
التعاون  مت  ثّم  ومن  القضية 
يف  ديلهي  نيو  سلطات  مع 
اهلند للتحقيق بأسباب مغادرة 

السيدة والطفلة ألسرتاليا.

القضية  عن  املسؤول  احملقق 

لشرطة تتهم رجالً باإلجتار بزوجته وطفلته الرضيعة 
والعقوبة تصل إىل السجن 25 عاماً!

الشرطة  من   Dan evanS
التعاون  إّن  قال  الفدرالية 
املختلفة  االمنية  االجهزة  بني 
مهم  اسرتاليا  وخارج  داخل 
جدًا يف هذه احلاالت. واضاف 
اجبار اي شخص  أّن   evanS
يعترب  اسرتاليا  مغادرة  على 
القانون  عليها  يعاقب  جرمية 
يف البالد وتوجه تهمة االجتار 

بالبشر للشخص املسؤول.

عادت  الشرطة  وحبسب 

السيدة والطفلة إىل أسرتاليا 
وتقدم احلكومة الفدرالية هلما 
والنفسي  املادي  الدعم  اآلن 
 auStralian مبوجب برنامج
 government SuPPort
 for traffiCkeD PeoPle

.Program

تهمًا  اليوم  فيواجه  الزوج  أّما 
خمتلفة منها:

البند  مبوجب  بالبشر  االجتار 
قانون  من   )1a(  271,2
 Criminal CoDe aCt
ملدة  السجن  وعقوبتها   1995

اثين عشر عامًا.

السلطات  على  الكذب  تهمة 
من   )7(  135,1 البند  مبوجب 
 Criminal CoDe قانون 
aCt 1995 وعقوبتها السجن 

ملدة اقصاها عشر سنوات.

بأوراق رمسية مبوجب  التزوير 
قانون  من   )1(  145,1 البند 
 Criminal CoDe aCt
قد  القصوى  وعقوبتها   1995
تصل إىل السجن ملدة مخسة 

أعوام.
SBS :املصدر
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الدلـيل 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

 2017 األول  كانـون   16 Saturday 16 December 2017الـسبت 



Page 13صفحة 13     

مـقاالت وتحقيقات

 2017 األول  كانـون   16 Saturday 16 December 2017الـسبت 

فلسطني فـي املدارس ليست وجهة نظر
متى تستعيد الدولة دورها الرقابي؟

تتكرر اإلشكاالت بني أولياء التالميذ وإدارات مدارس خاصة على 
خلفية استخدام معلومات أو أدوات تطبيعية مع إسرائيل، وتنتهي 
الرقابي  للدور  تفعيل  أي  دون  من  الضجة،  بإثارة  مرة  كل  يف 
للدولة، ال سيما املركز الرتبوي الذي ال ميلك سلطة مراجعة الكتب 

األجنبية املستوردة على األقل.
إصرار معلمة يف الليسيه فردان، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، 
على استبدال فلسطني احملتلة بـ »إسرائيل« على اخلريطة، ليس 
حادثة استثنائية وأوىل من نوعها. هي واحدة من مئات احلوادث 
اليومية »غري املتفرقة« يف املدارس اخلاصة اليت ال خيرج منها 
إىل العلن إالاّ القليل. وقد ال حيدث األمر بالضرورة يف مدارس 
أجنبية تابعة لدول ال مشكلة هلا مع إسرائيل، بل أيضًا يف مدارس 
لبنانية تقرر أن ختتار كتبًا أجنبية مستوردة بالرتكيز على مقاربتها 
كان مضمون  إذا  ما  االلتفات  دون  من  حديثة،  تدريس  لطرائق 
املادة يتعارض مع ثوابتنا الوطنية والقومية وخصوصيتنا الثقافية 
أم ال. عناصر كثرية يف املناهج األجنبية قد تثري الريبة. من الوارد 
دائمًا أن يعثر املراقب على كتاب معتمد يف عدد من املدارس 
أن  بالضرورة  وليس  اخلريطة  على  »إسرائيل«  يتضمن  اللبنانية 
يكون كتاب تاريخ أو جغرافيا، بل قد يكون كتاب قراءة وتعبري 
النشر  الصادر عن دار   »wonders« لغوي كما هي احلال مع 

.»McGraw-Hill education« األمريكية
اسرائيل  كلمة  تشطب  الكتاب  هذا  تعتمد  اليت  املدارس  بعض 
على اخلريطة وتكتب مكانها كلمة فلسطني بقلم الرصاص. كذلك 
ميكن أن يتعرض األوالد لقصص وروايات من األدب العاملي قد 
خيتارها معلمون بأنفسهم من دون أي إمالءات من إدارة املدرسة، 

نا. وهي بعيدة أيضًا عن بيئتنا وجواّ
 ،2009 عام  أثارها،  اليت  الضجة  القريبة  الذاكرة  عن  تغيب  وال 
يف  )يدرس  أيضًا،  األمريكي  احلديث«،  العامل  »تاريخ  كتاب 
مدارس لبنانية تتبع النظام التعليمي األمريكي( جلهة اتهامه حركات 
املقاومة مثل حزب اهلل وحركة محاس واجلهاد اإلسالمي باإلرهاب. 
العلمانية  البعثة  وبعضنا يتذكر كيف رفض معلمون يف مدارس 
الفرنسية يف لبنان الوقوف دقيقة صمت، بطلب من البعثة يومها، 
على أرواح تلميذين يهوديني سقطا عام 2012 بنار شاب فرنسي 

من أصول جزائرية يف مدرسة يهودية جنوب فرنسا.
عام  الربيطانية  احلكومة  اشرتاط  إغفال  املسار، ال جيب  هذا  يف 
2014 وضع اسم »إسرائيل« )ال فلسطني احملتلة( على اخلريطة 
الواردة يف كتاب اجلغرافيا، حتت التهديد بعدم صرف هبة خمصصة 

لدعم شراء الكتب املدرسية يف املدارس الرمسية.
موثوقة،  كسلطة  الدولة،  ختلي  ببساطة،  ذلك،  كل  يف  السبب 
عن دورها الرقابي على املناهج األجنبية والبكالوريات املشراّعة، 

معلمو »الليسيه«: العداء إلسرائيل غري قابل للنقاش )مروان بوحيدر(

البكالوريا  سيما  ال 
والبكالوريا  الفرنسية 
والبكالوريا  الدولية 
 ،)cGe( اإلنكليزية 

وبالتالي التهاون يف فرض تطبيق القوانني اللبنانية اليت حتظر 
التعامل مع العدو اإلسرائيلي.

ال سلطة للمركز الرتبوي
يف السياق، ال يرتدد أكثر من مسؤول يف املركز الرتبوي للبحوث 
واإلمناء يف القول يف أكثر من مناسبة، إن املركز، اجلهة املخولة 
معين  الرمسي،  املدرسي  الكتاب  وطباعة  الرتبوية  املناهج  وضع 
فقط مبراقبة الكتب املدرسية اليت تنتجها دور نشر لبنانية خاصة، 
وهو يعطي اإلذن باعتمادها بعد التأكد من عدم خمالفتها للمناهج 
الرمسية أو إثارة النعرات الطائفية. لكن املركز، حبسب املسؤولني 
الرتبويني، ليس لديه أي سلطة على الكتب املستوردة! أي أن 

مة للجهات الواضعة للكتب. تربية األوالد ملزاّ

حادثة فردية؟
يصر معلمون يف مدرسة الليسيه فردان وضع ما حدث، األسبوع 
املاضي، يف خانة »احلادثة الفردية« ال أكثر وال أقل. هم شعروا 
باإلهانة، كما قالوا، »فالعداء إلسرائيل موضوع غري قابل للنقاش 
وال نرضى بأي مساومة على هذا املوقف، وحريصون دائمًا على 
عدم خرقه يف كل مسألة قد تصادفنا إن يف الصف أو املكتبة أو 
على املواقع اإللكرتونية املفتوحة على كل االحتماالت، ومل يسبق 
أن حدث أمر مشابه على مر تاريخ املدرسة، وسيكون لنا موقف 

مما حصل األسبوع املقبل )هذا األسبوع(«.
ويف الوقائع اليت يرويها هؤالء املعلمون، أن يف نظام املدرسة 
حصصًا تدخلها معلمتا اللغة الفرنسية واللغة العربية يف الوقت 
أو األنهار  عينه وجيري اختيار موضوع جغرايف معني مثل اجلبال 
عن  التحدث  الفرنسية  اللغة  معلمة  فتتوىل  وغريها،  احلدود  أو 
املوضوع يف أوروبا مثاًل، فيما تقارب معلمة اللغة العربية املوضوع 
يف لبنان. ال خيفي املعلمون بأنها املرة الثالثة اليت تطرح فيها 

إسرائيل بداًل من فلسطني 
يف امتحانات البكالوريات 

الفرنسية والدولية واإلنكليزية

واملنطقة العربية، أو على األقل جيري ضغط الربنامج ملصلحة املواد 
اليت ختدم شهادة البكالوريا الفرنسية أو البكالوريا الدولية، حبجة 
أن الربنامج اللبناني ينطوي على حشو وطرق غري تربوية وليس 

على املستوى العلمي املطلوب«.
إناّ  هلا  يقول  األجنيب  املنهج  يدرس  الذي  ابنها  أن  كيف  تروي 
احملرقة اليهودية طالت أعدادًا أكرب من يهود أوروبا وهم ُظلموا 
أكثر من الفلسطينيني، ما جعلها حتضر كتب غسان كنفاني عن 
اجملازر اإلسرائيلية »وأفتح نقاشات طويلة يف البيت حتى اقتنع 

مبا فعله االسرائيليون بالفلسطينيني«.
تقول املعلمة بثقة: »لنكن واقعيني وموضوعيني. ما حيصل ليس 
القوانني  تلتزم فعاًل  الفرنسية  العلمانية  البعثة  بالتأكيد.  مؤامرة 
اللبنانية«. لكنها تسأل: »هل ننتظر من مجعية فرنسية غري مسيسة 
أن تقاتل من أجل حقوقنا؟ هل نتوقع من مدير أو موظف أو أستاذ 
فرنسي أن يضع لنا مالمح املتعلم وأهداف وكفايات الرتبية؟ أين 

قوانينا؟ ملاذا ال نراقب تطبيقها؟«.
 وترى »أننا مقصرون حبق أنفسنا، فالدولة ال تضع شروطًا وقيودًا 
على تعليم التاريخ واجلغرافيا وال تراقب الكتب املستوردة. وليس 
مناقشة  أو  فعل  رد  أو  القضية  هذه  من  اجتماعي  موقف  هناك 
للموضوع«، الفتة إىل أناّ »الفكر القائم على اجلدل والنقاش هو 
فكر منفتح على كل االحتماالت، وما ينقصنا هو وضع األطر اليت 

تناسب جمتمعنا«.

قرار عربي مشرتك
مقاطعة  محلة  يف  س  املؤساِّ العضو  ادريس،  مساح  إىل  بالنسبة 
داعمي إسرائيل يف لبنان، احلل يكون بأن يتخذ أكثر من نظام 
عربي قرارًا مشرتكًا بعدم استرياد هذه الكتب »ما أعرفه أن سوريا 
تلغي أي صفقة كتب سواء مدرسية أو غري مدرسية تتضمن تطبيعًا 
وتغيري  اجلذري  احلل  هذا  انتظار  ويف  اإلسرائيلي«.  العدو  مع 
يعمم  بأن  تقضي  إدريس،  مرحلية، حبسب  إجراءات  مثة  الكتب، 
مديرو املدارس على معلمي الصفوف ضرورة االلتزام بالقوانني 
اللبنانية وعدم استخدام أي حمتوى تطبيعي. ال يستبعد إدريس أن 
تقول لنا الكتب املعتمدة يف النظام التعليمي األمريكي مثاًل بعد 
سنة أو سنتني بأن القدس هي عاصمة إلسرائيل. ويطالب األهل 

بتنظيم عرائض ضد هذه احلوادث.

إدارة املدرسة: نحرتم القوانني
أكد مدير مدرسة الليسيه فردان إريك كروب أن »املدرسة سرتفع 
تقريرًا إىل وزارة الرتبية يتضمن كل اإلجراءات اليت ستتخذها إزاء 
احلادثة«. وأكد أن »مؤسستنا تدرس هذه املسلمات إىل التالمذة، 
كلمة  اعتماد  مينع  والذي  الوزارة  وجهته  الذي  التعميم  وحترتم 

إسرائيل بداًل من فلسطني يف أي مستند أو كتاب«.

وزارة الرتبية: ملعاقبة املخالفني
يتطلع املواطنون إىل أن تنفذ وزارة الرتبية تعميمها املتعلق باختاذ 
اإلجراءات القانونية والعقوبات املناسبة حبق الثانويات واملدارس 
كلمة  تتضمن  مدرسية  كتبًا  تعتمد  قد  اليت  والرمسية  اخلاصة 
»إسرائيل« بداًل من »فلسطني«، وأن تشرف على التقيد مبا تنص 
عليه القوانني اللبنانية يف موضوع التعامل مع العدو اإلسرائيلي. 
ويف حيثيات التعميم الذي أصدره الوزير مروان محادة )الصورة(، 
حادثة  من  ونيف  شهر  قبل  أي  املاضي،  األول  تشرين   24 يف 
الليسيه فردان، أناّ »بعض شركات مستوردي الكتب يف لبنان 
تقوم باسترياد كتب تطبع يف اخلارج )تاريخ، جغرافيا، الفروض 
الصيفية،...( جلميع مراحل التعليم العام ما قبل اجلامعي، وأن 
العديد من املدارس اللبنانية قد تعتمد مثل هذه الكتب لتحضري 
الطالب مضطرين  يكون هؤالء  األجنبية حيث  للبكالوريات  طالبها 
لإلجابة على األسئلة خالل هذه االمتحانات وفقًا ملا قد ورد يف 

هذه الكتب حرفيًا«.
يف حادثة الليسيه فردان، كلف رئيس مصلحة التعليم اخلاص يف 
وزارة الرتبية عماد األشقر إجراء حتقيق يف القضية ورفع تقرير 

مفصل إليه الختاذ اإلجراءات الالزمة. 
إليها  املشار  اخلريطة  أن  الوزير،  حبسب  تبني،  التحقيق  وبعد 
مسحوبة عن موقع »غوغل« على اإلنرتنت وليست مدرجة أو معتمدة 
يف كتاب من كتب املدرسة، وقد مت سحب األوراق اليت حتمل 

اخلريطة من التالميذ.

األمن العام يرفع مسؤوليته
ينفي العميد نبيل حنون، مدير مكتب اإلعالم يف املديرية العامة 
لألمن العام، أن تكون املديرية قادرة على مراقبة عشرات آالف 
النسخ من الكتب املستوردة اليت تدخل إىل لبنان. »وما حيصل 

أننا نقرأ البيان اجلمركي ونتوقف عند العناوين امللفتة للنظر«.
حنون يوضح أن املديرية تلقت شكاوى تتعلق بدخول كتب تتضمن 
املوضوع  من  »وعندما حتققنا  فلسطني،  من  بداًل  إسرائيل  كلمة 
قيل لنا إن هذه الكتب تعود إىل صفوف البكالوريا الفرنسية وأن 
االمتحانات تصحح يف السفارة الفرنسية والتلميذ جمرب على اإلجابة 
تواصلت  يومها،  العالمة«.  وإال خيسر  الكتاب  وارد يف  هو  كما 
كتابة  على  االتفاق  وجرى  الكتب  مستوردي  نقابة  مع  املديرية 
العبارة اآلتية على هذه الكتب: »إن مضمون هذا الكتاب هو من 
مسؤولية دار النشر األجنيب وتابع ملنهاج الدولة اليت نشر فيها، 
عن  مسؤولة  غري  لبنان  يف  الكتب  مستوردي  نقابة  فإن  لذلك 
حمتوى هذا الكتاب وفقًا للقوانني اللبنانية اليت ال تعرتف بالكيان 

اإلسرائيلي«.

فاتن الحاج

سة املسؤولة عن احلادثة، وهي معلمة فرنسية منتدبة لثالث  املدراّ
سنوات، استبدال فلسطني احملتلة بإسرائيل، للنقاش على األقل 
شفهيًا، إذ إناّ حتضري اخلريطة املتعلقة بلبنان من مسؤولية معلمة 
اللغة العربية. ويف كل مرة كانت معلمة العربية تتصدى بالقول 
إن لبنان يف حالة نزاع مع إسرائيل وقوانينا ال تسمح بذلك. يف 
املرة الثالثة، استغلت املعلمة الفرنسية فرصة غياب معلمة اللغة 
العربية يف بداية احلصة ووزعت على التالمذة خريطة مكتوب عليها 
إسرائيل. وملا اعرتض عدد من التالمذة بقيت املعلمة مصرة على 
موقفها قائلة هلم »شو انتو بتعرفوا أكثر من غوغل؟!«. يف هذه 
ت بتوزيع  األثناء، دخلت إىل الصف معلمة اللغة العربية، وعندما هماّ
اخلريطة اليت تتضمن فلسطني، شكا هلا التالمذة ما حصل، ما أثار 

انزعاج املعلمة الفرنسية فخرجت من الصف غاضبة.

األهل يرفضون التربيرات
العارم  استياءهم  أبدوا  باحلصة  املعنيني  التالمذة  أهالي  بعض 
ر ما حصل على مواقع التواصل  من احلادثة. لؤي غندور الذي فجاّ
االجتماعي قال: »صحيح أننا اخرتنا النظام الفرنسي لتعليم أوالدنا 
الثقافية، لكن  أمورًا بعيدة عن خصوصياتنا  وميكن أن يصادفوا 
والعداء إلسرائيل«. واستغرب  واجلغرافيا  بالتاريخ  اللعب  ممنوع 
غندور تربير احلادثة بالقول إن املعلمة سحبت اخلريطة من »غوغل« 
ألصقت  الورقة  أن  خصوصًا  الكتاب،  يف  موجودة  ليست  وهي 
بالدفرت وباتت جزءًا ال يتجزأ منه أي مبثابة الكتاب وعليها عالمة 

حتسب آخر السنة.
توافق إحدى األمهات بأن ما تفعله هذه املعلمة هو سلوك يومي 
باللغة  القواعد  »israel« يف صف  استخدمت كلمة  أنها  بدليل 
 »accent treMa« الفرنسية يف مترين تطبيقي عن درس الـ
إدارة  بأناّ  مقتنعة  األم  وتبدو   .»e« حرف  فوق  نقطتني  بوضع 
املدرسة لن تلجأ إىل أي تدبري عقابي حبق املعلمة »فالفرنسيون 

حمميون«.
رنا قانصو، والدة أحد التالمذة يف الصف، تقول إناّ القضية أخذت 
لدينا بعدًا استثنائيًا لكونها تزامنت مع ما تتعرض له القدس من 
اعتداء. تستغرب »ضبضبة« ما حصل سائلًة: »هل أتت املعلمة 
إىل املدرسة من املريخ، أليست على علم باألمر املتداول عامليًا؟ 
اليت مت  السكرتاريا مثاًل لألوراق  أو على األقل أمل ينتبه موظفو 

تصويرها يف املدرسة؟«.

ليست مؤامرة؟
»أن  أوضحت  امسها  عن  اإلفصاح  رفضت  اليت  املعلمات  إحدى 
أبناءنا الذين يدرسون املناهج األجنبية قد يتعرضون يف أي وقت 
حهم باملعلومات  هلذا النوع من املعلومات واملعارف يف وقت ال نسلاّ
بلدهم  تاريخ  عن  شيئًا  يأخذون  ال  وهم  بها،  ليحاججوا  الكافية 
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والعراق،  سوريا  اإلسالمية يف  الدولة  تنظيم  انكسار  إعالن  بني 
وحماربة لبنان التنظيم وكسره، مثة حتديات كبرية تكمن يف اإلجابة 
واملنطقة؟  لبنان  املعارك يف  بعد هذه  ماذا  أساسية:  أسئلة  عن 
هل انتهى فعاًل هذا التنظيم وانتهت األيديولوجيا؟ وهل ميكن أن 
خيتفي آالف املسلحني، فجأة؟ وإىل أين تسربوا؟ أين موقع لبنان 

من تداعيات انكسار »داعش«؟
حني يعلن العراق وسوريا انتهاء »تنظيم داعش« والسيطرة عليه 
إعالميًا،  التنظيم  جغرافية ضيقة، وحني يصمت  بقع  وحصره يف 
فهل هذا يعين أن منطقة الشرق األوسط حتررت نهائيًا من هذا 
التنظيم، وأن هذا اجلسم اإلرهابي تبخر فجأة ومل يعد له من أثر 
يذكر، وأين ذهب آالف املسلحني الذين ينتمون إليه وحاربوا فيه 

منذ أن سطع جنمه بني 2012 و2013.
السؤال مطروح عامليًا وإقليميًا، كيف ميكن قراءة ما بعد احنسار 
أو  إمارة  أو  إمرباطورية،  بنى  َمن  »داعش«؟ كيف ميكن  جغرافية 
اإلعالمي وسالح  والرتويج  والذبح  والدم  القتل  على  مبنية  خالفة 
ت عنه  النفط واملال، معطوفة كلها على عقيدة ومبادئ وفكر عربرّ
بالساطور،  والضرب  دهسًا  القتل  أساليب  م  وعلرّ »دابق«  جملته 
والتحرك يف أسلوب الذئاب املنفردة وتفجري سيارات، أن يرتاجع 
منطقة  يف  األصولية  التنظيمات  عصر  انتهى  هل  ظله؟  وخيتفي 
عرفت صعود تنظيم القاعدة ومنوه، ومن ثم جبهات إسالمية متفرعة 

منه، شهدنا يف لبنان وجوهًا عدة حتت تسميات خمتلفة.
ال ميكن القول إن مشاكل الشرق األوسط انتهت بانتهاء داعش، 
وهي اليت كانت قبله وستبقى بعده، بعدما أفرزت حماربة داعش 
الكردية منذ سقوط  القضية  معطيات جديدة على األرض، مصري 
الرئيس العراقي صدام حسني، وصواًل إىل االستفتاء األخري، وال 
سيما أن األكراد ساهموا يف قتال هذا التنظيم وحماربته يف سوريا 
االنتهاء  بعد  ما  العراقي  احلكم  السنية يف  القوى  دور  والعراق. 
من داعش، مصري املسيحيني يف العراق وسوريا واألقليات فيها 
كما األيزيدية، وقد دفعوا مثنًا غاليًا من قتل وخطف وتهجري على 

هيام القصيفي

»ما بعد« داعش لبنانياً:
 األيـديولوجـيا لـم تـمت... واألمـن ال يـنام عـلى حـرير

النظر عن بعض  بعض األحيان 
التوجهات  تربر  أو  التصرفات، 
الفقر  خانة  حتت  األصولية 
تنظيم  دخول  مع  واحلرمان. 
املشهد  وتصدره  داعش 
وقبله  املتطرف،  اإلرهابي 
لبنان  واجه  والقاعدة،  النصرة 
التنظيمات على أكثر  خطر هذه 
من مستوى: معارك ضد اجليش 
عرسال  جرود  عدة،  مناطق  يف 
واستشهاد  العسكريني  وخطف 
عرسال  معارك  منهم،  عدد 
وعربا وأخريًا معركة فجر اجلرود 
عام 2017، وتفجريات انتحارية 
والقاع،  اجلنوبية  الضاحية  يف 
وتشكيل  تفجري  وحماوالت 
خاليا إرهابية ومتويلها وتهريب 

مسلحني وأسلحة.
تضافرت جهود اجليش اللبناني 
مديرية  عرب  وأمنيًا  عسكريًا 
املخابرات، وفرع املعلومات يف 
ثم  ومن  الداخلي،  األمن  قوى 
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يد داعش، فهل تنصفهم األنظمة القائمة 
إىل  العودة  إىل  يطمئنون جمددًا  وجتعلهم 

بالد الشام والعراق؟

ال يزال اجليش يعمل على مراقبة ُثَغر ميكن 
أن ينفذ منها أيرّ إرهابيني

سوريا  أرض  على  كثرية  حتديات  مثة 

والعراق، وبدأ البحث فيها سوريا يف مفاوضات سوتشي وجنيف 
واللقاءات اإلقليمية والدولية: مصري الفصائل السورية املعارضة، 
اخلريطة اجلغرافية اليت تغريت، تأثريات الوجود اإليراني والروسي 
هما  الفريقان  يكون  أن  من  أمريكية  خماوف  وسط  املنطقة  يف 
يبقى  هل  داعش.  إنهاء  معركة  يف  رحبًا  األكثر  خرجا  اللذين 
األمريكيون يف سوريا بعد تأكيدات البنتاغون، رغم التباين حول 
أعدادهم احلقيقية؟ إضافة إىل عنوانني بارزين، حجم الدمار اهلائل 
النازحني  ملن يعرف سوريا جيدًا، وعملية اإلعمار املكلفة ومصري 
هذه  مصري  أخرى  كفة  ويف  كفة،  هذا يف  كل  لكن  السوريني. 
اإليديولوجيا اليت حتكمت مبصري آالف الشبان والشابات، وعقوهلم، 
وجعلت أبناء املنطقة ومن ولد يف أوروبا، حيمل كفنه ويأتي إىل 
سوريا والعراق ولبنان ليحارب ويفجر نفسه ويقتل وحيرق ويدرب 

أطفااًل على أساليب الذبح والقتل.
التحوالت  »داعش«، ميكن مراقبة  القاعدة، وبعدها  مثلما صعدت 
بتنظيمات حتت تسميات جديدة، يف املنطقة ويف  تأتي  اليت قد 
من  العائدين  خطر  يتضاعف  حيث  أوروبا،  يف  سيما  وال  العامل، 
ساحات القتال وحيملون جنسيات أوروبية، أو الذين جيندون حيث 
هم. فانتهاء داعش ال يعين أن عناصره انقلبوا على فكره وأعلنوا 
التوبة. من تابع جمريات احملاكمات يف لبنان يعرف عينة من هذا 
النصرة  التدرج من فتح اإلسالم إىل  املسار، ويعرف كذلك هذا 
وداعش وغريها من اجلماعات اليت سعت إىل تكريس نهج التشدد 

واإلرهاب يف بعض املناطق.

لبنان »كسر« داعش: البؤر األمنية تحت املراقبة
واملتطرفة  األصولية  احلركات  حماوالت  عن  بعيدًا  لبنان  يكن  مل 
لتحويله ساحة جهاد وتطويع وتدريب وتنفيذ عمليات إرهابية وسعي 
املالئمة.  الظروف  تتوافر  حيث  إسالمية  إمارة  إقامة  إىل  مستمر 
قبل تنظيم الدولة اإلسالمية وانتشارها، كانت معركة الضنية عام 
2000 ومعركة نهر البارد عام 2007 كمفرتق أساسي يف املواجهة 

والسعي إىل إقامة دولة إسالمية يف طرابلس والقلمون.
على  األحيان  من  كثري  يف  حكرًا  التنظيمات  هذه  مواجهة  كانت 
القوى السياسية تصرف يف  فريق سياسي واحد، وكانت بعض 

النقص الحاد يف 
السيولة باللرية يثري 
الشكوك حول قدرة 

هذا النظام على 
مواجهة أي أزمات 

مقبلة

ال رصد لجبهات إرهابية جديدة بعد انتهاء معركة الجرود )أ ف ب(

التسلل  عمليات  يف  أساسيًا  دورًا  ويلعب  والسالح،  للمقاتلني 
والتهريب اليت تقوم بها عصابات حملية وسورية، إضافة إىل أن 
ما  وسوريا،  لبنان  بني  املناطق  بتداخل  تسمح  اجلغرافية  الطبيعة 
ل عمليات االنتقال إىل لبنان، واالختباء يف جتمعات النازحني  يسهِّ
لتجنيد  حاضنة  بيئة  ويشكل  لإليواء،  آمن  مالذ  يتوافر  حيث 
انتحاريني. يف طرابلس ال يزال اخلطر من هذه اجلماعات موجودًا، 
وتتشدد القوى األمنية يف مراقبة التجمعات واملناطق اليت ميكن أن 
تكون مصدر خطر يف اجملال اإلرهابي، وال سيما جلهة اخلاليا النائمة 

املرتبطة بشادي املولوي، ما يهدد املدينة وضواحيها.
مشكلة صربا وشاتيال تكمن يف أنهما مفتوحان على مدينة بريوت، 
واخلروج  الدخول  حركة  حصر  ميكن  ال  وبذلك  الضاحية،  وعلى 
منهما وإليهما، فضاًل عن حركة شعبية متنامية يف املنطقة تسمح 
القوى  أن  إال  اإلرهابية.  التنظيمات  من  مسلحني  وإيواء  بتسلل 
األمنية  الناحية  من  وأحياء صربا  شاتيال  مع خميم  تتعامل  األمنية 
ــ االستخبارية من دون انقطاع، وهناك تعاون بني القوى األمنية 
واللجان الفلسطينية لضبط أي حماولة لتحويل املنطقة إىل مستقر 

للمجموعات اإلرهابية.
املشكلة األكرب بطبيعة احلال هي يف خميم عني احللوة. األزمة فيه 
مزدوجة، خميم مبساحة كيلومرت مربع بكثافة سكانية عالية يضم حنو 
اليومية يف شكل كامل،  ألف نسمة، ال ميكن ضبط حركتهم   80
بني طالب املدارس والعمال والتجار والباعة والسكان العاديني. 
لذا، ُيعَمل حاليًا على السور الذي ميكن أن يساعد يف ضبط حركة 
االنتقال مع اجلوار، ألن احلاجز األمين وحده ال يكفي لضبط عمليات 

التهريب بكل أنواعها.
»معماًل« إلصدار  أنه حيوي   ، احللوة  ما جيري يف عني  وخطورة   
مستندات مزورة وبكل أنواعها. خصوصًا أن البطاقة الفلسطينية 
الكرتونية اليت ال تزال تستخدم منذ سنوات طويلة من دون أن 
تعمل األجهزة املختصة على تغيريها منذ صدورها، سهلة التزوير. 
فهل يعقل أن تضبط وقوعات اللبنانيني وسجالتهم، فيما ال يزال 
أي  ويستخدمها  تزور  أن  ميكن  كرتونية  بطاقة  حيملون  الالجئون 
شخص فلسطيين أو غري فلسطيين؟ علمًا أن مشروع إعداد بطاقات 

بيومرتية هلم حيتاج إىل حنو سنتني لالنتهاء منه.
حبسب املعلومات األمنية، يسيطر على مخسني يف املئة من عني 
عرب  أبو  صبحي  اللواء  بقيادة  الفلسطيين  الوطين  األمن  احللوة 
وجمموعة منري املقدح وجمموعة اللينو. فيما تسيطر على مخسني يف 
املئة القوى اإلسالمية: عصبة األنصار، احلركة اإلسالمية اجملاهدة، 
النصرة، فتح اإلسالم، جمموعة بالل بدر وبالل عرقوب،  داعش، 
أنصار أمحد  الشام، كتائب عبد اهلل عزام،  الشباب املسلم، جند 

األسري.
حاليًا ال رصد جلبهات إرهابية جديدة بعد انتهاء من معركة اجلرود 
جمددًا  تنشأ  لن  النائمة  اخلاليا  أن  يعين  ال  هذا  لكن  وحتريرها، 
حتت تسميات أخرى أو تعيد ترتيب أوضاعها. وهنا أهمية املراقبة 
»كسر  من  متكنت  اليت  األمنية  األجهزة  بها  تقوم  اليت  واملتابعة 
باحتياجاتها  إمدادها  ومنع  اختالفها  على  التنظيمات  هذه  شوكة« 
اآلن  حتى  التنظيمات  أن هذه  علمًا  عملياتها.  لتنفيذ  اللوجيستية 
اعتمدت أساليب باتت معروفة جلهة التفجريات االنتحارية واألحزمة 
الناسفة، ومل تعتمد األسلوب الذي اعتمدته يف أوروبا، من دون 

انتفاء هذا اخلطر واحتمال بقائه.

األمن العام يف حتويل مواجهة التنظيمات األصولية هدفًا أساسيا 
يف العمل األمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات غربية ساهمت يف 
تقديم معلومات مهمة ومساعدات عينية ملالحقة الشبكات اإلرهابية، 

على مدى السنوات املاضية.
اجلرود،  فجر  ومعركة  والعراق،  سوريا  يف  املتغريات  بعد  اليوم 
ــ األصولية، وما هي التحديات  ما هو واقع التنظيمات اإلرهابية 

االساسية اليت تواجه القوى األمنية، وأين تقع مكامن اخلطر؟
األمنية  األجهزة  جهود  »بفضل  لبنان  إن  بارز  أمين  مصدر  يقول 
بنسبة كبرية  اإلرهابية  التنظيمات  اللبنانية متكن من كسر شوكة 
جدًا، بفعل املواجهات والتوقيفات واملداهمات والعمليات املتواصلة 
يف املراقبة واملتابعة ومجع املعلومات، وعدم التهاون يف أي ملف 
له صلة بهذه التنظيمات ومالحقة املتورطني معها، أو املتعاطفني 

معها«.
هناك ثقة تامة بأن نسبة النصر على هذه التنظيمات باتت عالية 
جدًا، وخصوصًا بعد املعركة األخرية يف جرود القاع وراس بعلبك، 
واستمرار كافة األجهزة األمنية يف توقيف املشتبه بهم. لكن يف 
موازاة هذه الثقة، ال يزال اجليش اللبناني على تأهبه، كما األجهزة 
األمنية األخرى، ألن اخلطر ال يزال موجودًا، ولو بنسبة أقل بكثري 

من السابق.
هناك بؤر أمنية ال يزال اجليش يعمل على مراقبتها، ولكل منها 
ُثَغر ميكن أن ينفذ منها أي عناصر إرهابية، وال سيما بعد تطورات 
سوريا والعراق. فمن املنطقي أن انكسار داعش واحنسار البقعة 
اجلغرافية اليت كان يتمدد فيها، فرضا أمرًا واقعًا على املسلحني 
التابعني له، فإىل أين ميكن أن يذهب هؤالء بعد احلصار والضربات 
اليت وجهت إليهم جوًا وبرًا. هناك خيارات عدة مطروحة: التسلل 
إىل األردن وتركيا، وإىل لبنان، الذوبان يف جمتمعات النازحني يف 

هذه البالد، أو تأمني وسائل انتقال إىل أوروبا.
يف لبنان يبقى اخلطر من التسلل عرب احلدود الشمالية والشمالية 
أمرًا  ليست  املئة،  يف  مئة  وضبطها  احلدود  ومشكلة  الشرقية. 
امتالكًا  الدول  أكثر  على  عصية  دولية  مشكلة  تزال  وال  سهاًل، 
املتحدة  الواليات  بني  حيصل  كما  البشرية،  وللعناصر  للتقنيات 
واملكسيك يف موضوع اهلجرة غري الشرعية، وما حصل يف دول 

أوروبا ملنع تدفق الالجئني.
وال سيما  للمسلحني،  أساسيًا  منفذًا  الشرعية  غري  املعابر  تشكل 
خصوصًا  ومشاريعها.  القاع  جرود  جهة  من  كما  عكار،  جهة  يف 
أن احلدود غري الشرعية من اجلهة السورية ليست مضبوطة أيضًا 
يف شكل كامل. من هنا تشكل أربع بقع أساسية يف لبنان نقاط 
متابعة دائمة: عرسال وجرودها، وال سيما خميمات النازحني، عكار 
وطرابلس، خميم شاتيال وصربا، وخميم عني احللوة. ولكل من هذه 

البقع التحديات األمنية اخلاصة بها.
يف عرسال وحميطها يوجد ما يفوق مئة خميم للنازحني السوريني، 
اجملموعات  أفراد  مع  نازحني  تواصل  احتمال  يف  قائم  واخلطر 
مراقبة  املنطقة حتت  هذه  تزال  وال  لبنان،  تركت  اليت  اإلرهابية 
دقيقة وعمليات دهم مستمرة. يف حني أن منطقة البقاع األوسط، 
ورغم خضوعها للمراقبة، إال أن وجود اجليش السوري املتشدد يف 
املراقبة من اجلهة السورية مينع إىل حدٍّ كبري أي تسلل أو تهريب 

يف هذه املنطقة.
يف وادي خالد ــ عكار يكمن اخلطر األساسي، لكونه معرب تهريب 
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السياسيون  أعلن  أن  وبعد  احلالي  العام  انتهاء  مشارف  على 
اللبنانيون تأييدهم إلجراء  االنتخابات النيابية  يف موعدها يف أيار 
من العام املقبل، انطلق احلديث يف »الصالونات« عن التحالفات 
النطالق  اضافة  طرف،  لكل  واخلسارة  الفوز  واحتماالت  املقبلة 
عمل املاكينات االنتخابية لألحزاب واملرشحني ولو بصورة مسترتة 
تسبق الشهر األول من العام املقبل حيث يفرتض أن ُتعلن أمساء 

املرشحني.
بعد أن أقفل باب تسجيل املغرتبني اللبنانيني الراغبني باملشاركة 
اىل   امللف  انتقل   ،92810 بلغ  رقم  على  املقبلة  االنتخابات  يف 
وزارة الداخلية والبلديات  للتدقيق بامللفات وحتديد املقبول منها 
وكيفية توّزعهم على  الدوائر االنتخابية  احملددة بالقانون اجلديد. 
وهنا علمت »النشرة« من مصدر مقّرب من الثنائي الشيعي  حزب 
اهلل  و حركة أمل ، أن الداخلية أنهت حتى اليوم دراسة ما يقارب 82 
باملئة من امللفات، على أن تنهي عملها قبل نهاية العام اجلاري 

وإعطاء صورة واضحة لألحزاب للتحضري لالنتخابات.
وتكشف املصادر عن األرقام اليت انتهت إليها »الداخلية« من جمموع 
ما أنهت دراسته، فيتبني أن أعداد املغرتبني املسلمني املسجلني 
يساوي تقريبا أعداد املسيحيني. وهنا بعض األرقام التفصيلية 
الروم  االرثوذكس    ،20048 الطائفة  املسيحية :  املوارنة   لدى 
5326،  الروم الكاثوليك  3478،  األرمن  1943، واالقليات 1393. 
أما عند املسلمني فتوزعت األرقام كالتالي:  الشيعة  18102، السنة 
وجود  الفتا  كان  كذلك   .191 العلويون   ،3614 10643،  الدروز  
12806 مسجال من دون مذهب، األمر الذي تعيده املصادر لكون 
هؤالء قد تسجلوا عرب استخدام جواز سفرهم الذي ال حيّدد املذهب، 
مشرية اىل أن الداخلية ستعمل على ذكر مذاهبهم بالفرتة املقبلة، 
مما يعين حدوث بعض التعديالت االضافية باألرقام النهائية اليت 

ستصدر بعد االنتهاء من تدقيق كل ملفات املسجلني.
وترى املصادر أن تقارب أعداد املسجلني املسلمني واملسيحيني 
يعين أن »االغرتاب املسيحي« مل يشارك بكثافة بعمليات التسجيل 
كما كان متوقعا، خصوصا وان أعداد هؤالء يف اخلارج تفوق أعداد 
املسلمني، ولكن يبقى األهم كيفية ترّكز األرقام حسب الدوائر.

ويف هذا اإلطار تكشف املصادر عن أرقام املسجلني يف بعض 
املدن، وأرقام املسجلني الشيعة فيها: زحلة 3478 من بينهم 192 
شيعي، بعلبك 2413 فيهم 1074 شيعة، صيدا 947 مسجال من 
ضمنهم 147 شيعيا، جزين 1448 من بينهم 162 شيعيا، زهراني 
2758 منهم 1895 شيعيا، صور 4887 فيهم 4430 شيعيا، النبطية 
2190 من بينهم 1981 شيعيا، بنت جبيل 2915 من ضمنهم 2546 
شيعيا، مرجعيون 2741 من ضمنهم 2298 شيعيا واهلرمل اليت مل 
تشهد عمليات تسجيل كبرية ضمت 215 مسجال، من ضمنهم 183 

شيعيا.
وذلك  اللبناني  اجلنوب  يف  الشيعة  املسجلني  أغلب  توّزع  يكمن 
املذهب هم من  املغرتبني من هذا  أغلبية  املصادر كون  حبسب 
من  هم  ضمنهم  من  احملازبني  كون  اىل  باالضافة  اجلنوبيني، 
واالفريقية  االوروبية  القارتني  أن  اىل  مشرية  أيضا،  اجلنوبيني 
شكلتا »مركز ثقل« املسجلني الشيعة. وتضيف املصادر: »كان 
الفتا يف االرقام الواردة أعاله ضعف التسجيل يف صيدا وجزين، 
اذ أن املسجلني هناك لن يغرّيوا من واقع االنتخابات اليت ستجري 

يف تلك الدائرة«.
يصبح  التفضيلي  الصوت  على  القائمة  النسبية  االنتخابات  يف 
للصوت الواحد تأثريا مضاعفا، وبالتالي فإن دوائر اجلنوب اليت 
تعترب »حصينة« و«صعبة« على خصوم الثنائي الشيعي، ستصبح 
أكثر حصانة وصعوبة بعد أن زادت أعداد الناخبني يف الدوائر ما 
يعين ارتفاع حصيلة »الناتج االنتخابي« الذي حيتاج من يريد أن 
يدخل الندوة الربملانية الوصول اليه. فكيف ستكون الصورة يف 

الدوائر املسيحية احلساسة؟.

1.1 مليار دوالر سـُـحبت من 
تعويضات العمـّال

فرع  يف  املرتاكم  العجز  ارتفع 
إىل  واألمومة  املرض  ضمان 
1.14 مليار دوالر. ظاهرة خطرية 
ترتّصد بالصندوق. جذورها تعود 
اىل 15 سنة حني خفض جملس 
الضمان  اشرتاكات  الوزراء 
مفاعيلها،  أما   .50% بنسبة 
فتطال أموال نهاية اخلدمة اليت 
النزف  لتمويل   14% منها  تآكل 

املتواصل.
وصل الصندوق الوطين للضمان 
بالغة  مرحلة  إىل  االجتماعي 
العجز يف  استمرار  مع  اخلطورة 
واألمومة  املرض  صندوق  فرع 
 1728 ليبلغ  وتراكمه   2001 منذ 
 1.14 يعادل  ما  أو  لرية،  مليار 
 .2016 نهاية  حتى  دوالر  مليار 
اإلدارة  جملس  يتحرك  مل  فيما 
السياسي،  الوالء  على  القائم 

الضمان االجتماعي: النزف متواصل
محمد وهبة

السيادية الناجتة عن عالقته مع الدولة اللبنانية اليت تشّكل حّصتها 
من املتوجبات حنو %84، فيما هناك عالمات استفهام كبرية حول 

ديون املستشفيات وتقدميات الطبابة اليت زادات بنسبة كبرية.
يعّزز  وما  اللبنانية،  الدولة  ازمة  من  باتت  الضمان  أزمة صندوق 
هذا األمر أن أكثر من نصف إنفاق الضمان مرتبط بعمالت أجنبية 
باللرية يف جمملها.  إيرادات  مقابل  طبية...(  مستلزمات  )دواء، 
وبالتالي فإن أي خماطر نقدية ستؤّثر سلبًا على الفرع، وأي ارتفاع 
يف معدالت التضّخم سيؤّثر سلبًا على التقدميات وسيزيد العجز، 
 ،2015 مليار لرية يف   533 إىل  السنوي قفز  العجز  أن  وال سيما 
وهذا مستوى مرتفع جدًا. كما أن الفوائد املرتاكمة على إمدادات 
فرع نهاية اخلدمة أصبحت كبرية جدًا أيضًا، وارتفعت كثريًا وتسارع 
اختالل  يفاقم  ما  حمتومًا،  سيكون  املقبلة  السنوات  يف  وتريتها 
النفقات واإليرادات، ويزيد كمية األموال املسحوبة  التوازن بني 

من فرع نهاية اخلدمة لتغطية العجز.
نتائج فرع ضمان املرض واألمومة ال تأخذ يف االعتبار الزيادة يف 
االشرتاكات مبعدل ثالث نقاط مئوية لتمويل ضمان املتقاعدين. 
من  اإليرادات  تدفقات  تبدأ  عندما  أكثر  مثريًا  سيكون  واملشهد 
تظهر  وعندما  الضمان،  موازنة  يف  بالظهور  الثالث  النقاط  هذه 
يف مقابلها تقدميات املرض واألمومة. عندها سيكون هناك سؤال 

وحيد: يف أي اجتاه يذهب الضمان؟
خمتلفة  والتعليمية  العائلية  التقدميات  لصندوق  املالية  النتائج 
جذريًا. فقد حقق هذا الفرع وفرًا بقيمة 39.7 مليار لرية يف نهاية 
2016، ما أّدى إىل خفض العجز املرتاكم من السنوات املاضية إىل 
274.4 مليار لرية مقارنة مع 314.1 مليار لرية يف 2015. وتتوجب 
 480 بقيمة  والعام  اخلاص  القطاعني  على  مالية  مبالغ  الفرع  هلذا 

مليار لرية، وعليه التزامات بقيمة 316 مليار لرية.
املرض  ضمان  فرع  بني  العالقة  هو  املالي  التقرير  يف  ما  أخطر 
واألمومة وفرع نهاية اخلدمة. فقد بلغت موجودات نهاية اخلدمة، 
أي مدخرات العمال اجملّمعة على مدى السنوات، 12445 مليار لرية، 
فيما ديون هذا الفرع ملصلحة ضمان املرض واألمومة باتت تساوي 

%14 من جممل املوجودات. 
لكن حسابات الفرع بشكل عام تبدو منطقية، إذ أن توظيف هذه 
مليار   365.1 حنو   2016 عام  بلغت  سنوية  إيرادات  حيقق  األموال 
لرية. وغالبية هذه اإليرادات هي أرباح من االكتتاب يف سندات 
اخلزينة ويف الفوائد املصرفية. وقد حقق الفرع وفرًا بقيمة 720.9 

مليار لرية.
التقرير  أن  إذ  متاحة.  تزال  ال  التصحيح  فرصة  فإن  ذلك،  رغم 
خيلص إىل الطلب من جملس اإلدارة اختاذ القرار املناسب »وفقًا 

للمادة 66 من قانون الضمان«. 
وهذه املادة تنّص يف فقرتها الثانية على أنه »إذا تبنّي يف نهاية 
السنة املالية نفسها بأن مال االحتياط مل يبلغ احلّد األدنى، فإن 
جملس الوزراء، بناء على اقرتاح وزير العمل وإنهاء جملس اإلدارة، 
يقّرر رفع معدل االشرتاكات اعتبارًا من أول متوز من السنة اليت 
تلي السنة املالية اليت تشكو من العجز، حبيث تصبح االشرتاكات 
األدنى  احلّد  االحتياط  مال  ولبلوغ  املالي  التوازن  إلعادة  كافية 
املطلوب يف مهلة ثالث سنوات على األكثر«. كذلك تنّص الفقرة 
الرابعة من هذه املادة على أنه »إذا حدثت كارثة وطنية أدت اىل 
عجز بالغ يف الصندوق، ميكن الدولة أن متنح الصندوق مساعدة 
استثنائية حتّدد على أساس إعادة التوازن املالي من دون زيادة 

االشرتاكات«.

1728 مليار لرية )1.14 مليار دوالر(. 
الفرع  نفقات  ارتفاع  عن  العجز  وجنم 
إيرادات  مقابل  لرية  مليار   1335 إىل 

بقيمة 802 مليار لرية.

املرض واألمومة
ورغم الزيادة يف إيرادات فرع ضمان 
املرض واألمومة بنسبة %10.1، إال أن 
النفقات ارتفعت بنسبة %17.5. وُيعزى 
هذا االرتفاع إىل زيادة تقدميات أجراء 
 867.8 )من   16% بنسبة  املؤسسات 
مليار لرية يف 2015 إىل 1006 مليارات 

يف 2016(، والتقدميات للطالب بنسبة %14.8 )من 10.7 مليار إىل 
12.3 مليار(، والتقدميات لألطباء بنسبة %13.3 )من 13.9 مليار إىل 
مليار   5.9 )من   14.6% بنسبة  للمخاتري  والتقدميات  مليار(،   15.8
إىل 6.8 مليار لرية(، وزيادة يف الفوائد املدفوعة على اإلمدادات 
إىل  مليار   70.8 )من   49.8% بنسبة  اخلدمة  نهاية  فرع  من  املالية 

106.1 مليار(.
وتتوجب ملصلحة الفرع ديون على القطاعني العام واخلاص بقيمة 
إمجالية تبلغ 2340 مليار لرية. وأبرز هذه الديون هو ما يتوجب على 
الدولة بقيمة إمجالية تبلغ 1700 مليار لرية، واشرتاكات مرتتبة على 

القطاع اخلاص واملؤسسات العامة بقيمة 376 مليار لرية.
ويف املقابل، على الفرع التزامات بقيمة إمجالية تبلغ 2738 مليار 
لرية، أبرزها اإلمدادات املسحوبة من فرع نهاية اخلدمة بقيمة 1728 
مليار لرية، وتقدميات مقدرة للمضمونني )فواتري طبابة ال تزال قيد 
)فواتري  استشفائية  وتقدميات  لرية،  مليار   400 بقيمة  التصفية( 

للمستشفيات بقيمة 600 مليار لرية(.
قياسًا  عاديًا  واألمومة  املرض  ضمان  فرع  يف  املشهد  يبدو  قد 
إىل حجم التزاماته وما يتوجب له. لكن اخلطري يف األمر أنه على 
افرتاض تسديد كل التزامات الفرع وحتصيل كل املتوجبات، فإن 
خالل  لالرتفاع  مرشح  وهو  لرية،  مليار   398 بقيمة  سيبقى  العجز 
السنوات املقبلة من دون أي قابلية لعودة التوازن املالي. ومن 
املخاطر  رهينة  باتت  الفرع  حسابات  أن  املسار،  هذا  خماطر  أبرز 

حتى لو سدّد 
فرع ضمان 

املرض واألمومة 
كل التزاماته 

سيبقى العجز 
بقيمة 398 

مليار لرية

طوال السنوت املاضية، الختاذ قرار حيمي الصندوق وينتشله من 
االختالل املالي. علمًا أن يف إمكان اجمللس، مثاًل، أن يقرتح على 
احلكومة رفع االشرتاكات مبا يتالءم مع التوازن املالي يف فروعه 

باالستناد إىل املادة 66 من قانون إنشاء الضمان.

النتائج املالية اليت رفعها املدير العام للصندوق حممد كركي إىل 
جملس اإلدارة، باالستناد إىل مشروع قطع حساب 2016، ُتظهر أن 
فرع ضمان املرض واألمومة غارق يف عجز بنيوي للسنة الـ15 على 
التوالي، فيما عاد التوازن إىل صندوق التعويضات العائلية. فيما 
تقاعد  أموال  ادخار  الذي يشّكل صندوق  اخلدمة  نهاية  فرع  مُيول 
العّمال عجز فرع املرض واألمومة، وبات لألول يف ذّمة األخري 1.14 

مليار دوالر.
وجاءت حمصلة نتائج فرع ضمان املرض واألمومة على النحو اآلتي: 
يف عام 2016 وحده، سّجل الفرع عجزًا بقيمة 533 مليار لرية، تضاف 
املرتاكم  العجز  ليبلغ   ،2001 منذ  السابقة  السنوات  عجوزات  إىل 

هكذا توّزع املغرتبون املسجلون 
لالنتخابات على املذاهب: حبث 

بأرقام الشيعة
محمد علوش
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مــقاالت وتـحقيقات

واملغرتبني  جربان  اخلارجية  وزير  القاه  الذي  اخلطاب  يعترب 
لنتائج  الوصف  أبعد من  الذهاب  لناحية  النربة  باسيل  عالي 
القرار االمريكي بنقل السفارة االمريكية اىل  القدس  واعطاء 
أمثلة عن مّرات حاولت فيها الواليات املتحدة نقل سفارتها 
خطاب  اختذت...  عربية  اجراءات  بعد  وتراجعت  القدس  اىل 
باسيل مل يكن هكذا فقط ألهمية القدس بالنسبة للمسيحيني 

واملسلمني يف آن، بل النعكاس هذا القرار على  لبنان .
غّردت  مصر  اجلامعة يف  اجتماع  العربية يف  اخلطابات  »كل 
آخر، فدعا اىل أن  يف مكان وخطاب باسيل غّرد يف مكان 
خترج اخلطابات العربية من املعلقات االنسانية اىل املواقف 
املباشرة«. هكذا يرى الكاتب واحمللل السياسي  وسيم بزي  
خطاب باسيل، مشريا اىل أن »باسيل الوزير املسيحي ومن 
موقعه كوزير خارجية وقف يف املنطقة العربية يلقي الدروس 
على من يفرتض أنهم أصحاب القضية احلقيقية، وهذا اجناز 

يسّجل للبنان ولباسيل«. 
يف حني أن الكاتب واحمللل السياسي  خليل فليحان  يرى »يف 
االفكار اليت طرحها باسيل يف اجتماع وزراء اخلارجية العرب 
القدس  ترامب   االمريكي  دونالد  الرئيس  العالن  تصديًا 

عاصمة السرائيل «.
بدوره يشري بزي اىل أن »أهمية االجراءات اليت ذكرها باسيل 
أنه ال يبكي على القدس فقط بل يقرن القول بالفعل، وقد 
قّدم هلم جمموعة اجراءات عملّية ميكن اللجوء اليها على مثال 
ما قامت به  السعودية  و العراق  عندما قامتا بفسخ اتفاقيات 
النفط مع الواليات املتحدة عام 1981، ما دفعها اىل ايقاف 
اجراءات نقل سفارتها اىل القدس آنذاك«، معتربًا أن »هناك 
تواطؤًا بني من يقود  جامعة الدول العربية  والرئيس األمريكي 
دونالد ترامب وما حصل ال ميكن فصله عما قاله ولي العهد 
ال فلسطني ي  حممود  للرئيس  سلمان  بن  حممد  السعودي 
عباس  منذ قرابة الشهرين عندما دعاه اىل اجياد احلل للقضية 
الفلسطينية عرب جعل »ابو ديس« عاصمة بديلة لفلسطني«.

القّمة  عن  صدرت  اليت  »القرارات  أن  فيعترب  فليحان  أما   
العربية ال تتناسب مع خطورة اعالن القدس عاصمة السرائيل 
وهذا االعرتاض سجّله باسيل ببيان وزعته اخلارجية اللبنانية 

وباعرتاض مسّجل جبامعة الدول العربية«.
معين  فهو  اليه  الفلسطيين  النزوح  عبء  محل  لبنان  وألن 
أكثر من غريه يف القضية الفلسطينية وحينما يتم القضاء 
على السقف االعلى للقضية وتصبح القدس عاصمة اسرائيل 
تصبح كل االمور االخرى يف هذه املسألة سهلة وميكن القضاء 

عليها ببساطة. 
القرار  معين خبطر  »لبنان  أن  بزي  يعترب  السياق  هذا  ويف 
االمريكي من خالل تأثريه مباشرة على لبنان نظرًا لوجود عدد 
مقدمة  ترامب  قرار  ويكون  اراضيه  على  الفلسطينيني  من 

لتوطينهم يف اماكن وجودهم«.
ال  حتى  السبل  بكل  حيارب  »لبنان  أن  اىل  يشري  فليحان 
أمرا واقعًا اال انه حاصل ولكن غري معلن،  يصبح التوطني 
الدولة  تفعله  ما  كل  ولكن  لبنان  يف  موجود  والفلسطيين 
هو حماولة وضع قيود عليهم«. يعود بزي ليؤكد أن »كسر 
القرار االمريكي لن يأتي من سياق رمسي بل شعيب ومقاوم 
وعلينا انتظار خطاب رئيس اجلمهورية  ميشال عون  يف القمة 
السيد  العام حلزب اهلل   االسالمية يف  تركيا  وخطاب االمني 
خلطة  عريضة  عناوين  واحلامل  النربة  العالي  نصراهلل  حسن 

مواجهة«.
بعد موقف لبنان الرمسي يف جامعة الدول العربية تبقى العربة 
يف مدى تأثري ما القي من كلمات وهل ستحمل معها رياَح 

التغيري؟ 
مستقباًل  املركزية  القضية  هذه  تطورات  ستكون  وكيف 

وانعكاسها على الالجئني الفلسطينيني يف لبنان؟.

اجتماع وزراء اخلارجية وخطاب باسيل: 

حتّول يف سياسة لبنان اخلارجية؟

رأت مصادر رمسية  لبنانية أن ما حصل خالل التظاهرة امام السفارة 
على  احتجاجا  عنف،  اعمال  من  املاضي  األحد  عوكر  االمريكية يف 
قرار الرئيس االمريكي  دونالد ترامب  اعتبار  القدس  عاصمة الدولة 
اليهودية، وخاصة مشهد احد املتظاهرين يعبث يف شجرة امليالد 
مقبول  وغري  مشني  امر  االمنية،  القوى  على  االعتداء  جانب  اىل 
األسلوب،  هذا  اىل  جلأوا  الذين  الغوغائيني  معاقبة  ويستوجب 

وكذلك مالحقة اي جهة او اي حزب ينتمي اليه هؤالء.
يف املقابل وحبسب املصادر نفسها، ال جيوز ان تطغى هذه االعمال 
املستنكرة، على موقف لبنان الرمسي والشعيب والروحي من  القضية 
الفلسطينية ، واليت عرب عنها وزير اخلارجية اللبناني  جربان باسيل  
يف مؤمتر جملس وزراء خارجية الدول العربية يف القاهرة السبت 
املاضي، ومن املتوقع ان يكرره يف إسطنبول رئيس اجلمهورية 
الوحيد الذي سيحضر مؤمتر  الزعيم املسيحي  العماد  ميشال عون  
الدول االسالمية الذي دعت اليه  تركيا  الختاذ اإلجراءات اآليلة اىل 

مواجهة القرار االمريكي .
وتوقعت املصادر ان تقرر هذه الدول تقديم شكوى اىل  جملس االمن 
إطارها الصحيح، اي  االزمة ووضعها يف  الدولي  بهدف تصويب 
التصويت على قرار بأن تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، 
وان  به،  املنظمة  هذه  التزام  دون  االمريكي  الفيتو  حيول  وان 
ينتقل امللف اىل اهليئة العامة لألمم املتحدة اليت ستقره بغالبية 
واضحة، نظرا ملواقف أغلبية املنظمة الدولية مع هذا التوجه، وان 
كانت الدول األوروبية ما زالت تعترب ان القدس الشرقية جيب ان 
تكون عاصمة الدولة الفلسطينية، مقابل القدس الغربية عاصمة 

السرائيل .

واشارت املصادر اىل ان مثل هذا القرار لن يبدل شيئا على ارض 
الواقع وان األساس هو موازين القوى داخل االراضي الفلسطينية 

احملتلة .
واعتربت ان وحدة القرار الفلسطيين الذي ال يزال ضبابيا حتى االن 
ملواجهة هذا اخلطر الوجودي، ستحدد مسار املواجهة مع واشنطن 
وإسرائيل، مبعنى اذا حصل تفاهم بني القوى الفلسطينية يف غزة 
ومنظمة التحرير على توحيد االنتفاضة يف املنطقتني، وبدعم عربي 
جدي وليس باملواقف واخلطابات، نكون امام وضع يعيد الصراع 
كعامل  الصراع  اىل  واالسرائيليني  والعرب  الفلسطينيني  بني 
وجودي، خصوًصا وان راية الدولة اليهودية ال تزال خبطيها األزرق 

شعار دولة اسرائيل من الفرات اىل النيل .

وأملت املصادر بأن تتوج اعمال املقاومة اليت حصلت يف الضفة 
الغربية خالل االيام القليلة املاضية، بقرار فلسطيين رمسي يقضي 
بتبين انتفاضة شاملة، وهي يف ظل االوضاع العربية القائمة السبيل 

الوحيد إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

الفلسطينيني  سيضع  مغاير  موقف  اي  أن  اىل  املصادر  ولفتت 
ومعهم العامل العربي أمام خيارات أحالها مر، وهي تعميق اخلالفات 
بني ما هو معروف بدول املواجهة أو املمانعة واليت تدعمها  ايران 

االمريكية،  املتحدة  الواليات  من  بتأييد  السلمية  احللول  ودول   ،
حليفة واشنطن، مع ما ميكن ان حيمله هكذا موقف من انقسامات 

سيكون طابعها مذهيب .
االمريكي  مايك  الرئيس  نائب  زيارة  ان  اىل  املصادر  ولفتت 
القرار  حدة  من  التخفيف  على  املنطقة سرتكز  اىل  املرتقبة  بنس  
االمريكي، وحماولة اقناع الفلسطينني والعرب بأن موقف واشنطن 
الدولتني  بني  احلدود  ترسيم  وترك  السالم،  عملية  لتسهيل  هو 
الفلسطينية واالسرائيلية اىل املفاوضات حول احلل النهائي هلذا 

الصراع .
االسالمية،  القمة  قرارات  إنتظار  ضرورة  اىل  املصادر  وخلصت 
والقمة الثالثية بني الرئيس املصري  عبد الفتاح السيسي  والعاهل 
األردني امللك عبد اهلل الثاني والرئيس الفلسطيين  حممود عباس ، 
ملعرفة ما اذا كانت االوضاع ستتجه اىل مواجهة جدية مع واشنطن 
وتل ابيب، ام انها ستكون مضيعة للوقت وحماولة للحيلولة دون 
قيام توافق فلسطيين للمواجهة، وبالتالي اإلبقاء على املواجهة يف 

سياق شعارات كالمية رفعت يف كل العواصم العربية .

هل تضيع القدس بضبابّية املواقف 
الفلسطينية والرتاخي العربي؟!

 2017 األول  كانـون   16 Saturday 16 December 2017الـسبت 

حــسن مـغربي قبل أن يعود الرئيس سعد احلريري اىل بريوت، بدأ هو وفريقه باسكال أبو نادر 
حزب  إىل  وطورًا  اللبنانية،  القوات  اىل  تارًة  انتقادات.  توجيه 
حتميلهم  حماواًل  سعيد،  فارس  السابق  النائب  وإىل  الكتائب 

مسؤولية ما حصل معه يف الرياض
على أي قاعدة ميكن األحزاَب والشخصيات اليت هدد رئيس احلكومة 
هو  هل  معه؟  تتعامل  أن  بها  والتشهري  بـفضحها  احلريري  سعد 
املسؤولية  اهلل  حزب  ليحّمل  السعودية  يف  أطل  الذي  احلريري 
إميانويل  الفرنسي  للرئيس  الذي شكا  أو احلريري  عن استقالته، 
ماكرون كيفية تعامل ولي العهد السعودي حممد بن سلمان معه 
يف الرياض، أو ذاك الذي أطل يف قصر بعبدا وبيت الوسط بلغة 
خمتلفة متامًا واتهامات يسوقها وفريقه منذ عودته اىل بريوت ضد 
حلفاء األمس؟ أو تتعامل مع احلريري الذي سبق أن زار دمشق أو 

ذلك الذي أخرجه حلفاء اليوم من احلكومة وهو يف واشنطن؟
قد تكون من أشد املفارقات اليت شهدها مسار احلريري السياسي 
احلكومة،  تيار املستقبل ورئاسة  والده وزعامة  منذ تسلمه خالفة 
أنه كلما ضاقت سبل التسويات السياسية ووقع يف مأزق، ال جيد 
أزماته  أمامه سوى األحزاب املسيحية لريتّد عليها. فهو رغم كل 
مع حزب اهلل، ظل حياول اإلبقاء على »شعرة معاوية« معه، ويبقي 

االجتماعات التنسيقية متواصلة.
احلزب  لرئيس  ويعطي  بري،  نبيه  الرئيس  حبكمة  يشيد  وظل   
إقليميًا  أعذارًا خمففة حني خيتلفان  جنبالط  وليد  النائب  التقدمي 
وحمليًا. لكنه حافظ على مبدأ واحد مع القوى السياسية املسيحية، 

خيتلف معها حني تصبح مصلحته السياسية فوق كل اعتبار:
يف السابق، وبعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري، هاجم وجمموعته 
ــ سياسيًا وإعالميًا ــ تيار املردة، قبل أن يقرر الحقًا ترشيح رئيس 
تسوية  إجياد صياغة  فرجنية، حماواًل  النائب سليمان  املردة  تيار 

تعيده اىل احلكومة.
وارتد على التيار الوطين احلر، الذي حفلت أدبياتهما معًا بهجومات 
بالنسبة  الدين احلريري«  »سعد  إعالمية وسياسية، فكان  متبادلة 
بأبشع  عون  ميشال  العماد  حينها  رئيسه  الذي ُوصف  التيار  اىل 

النعوت من جانب أقالم املستقبل السياسيني واإلعالميني.
وبعده، شن هجومًا على القوات اللبنانية حني أيدت مشروع اللقاء 
األرثوذكسي لقانون االنتخابات، وبدل أن ُترفع صور رئيس حزب 
كما  املستقبل  قواعد  يف  جعجع  مسري  الدكتور  اللبنانية  القوات 
ألعنف محلة  جعجع  تعرض  النيابية،  االنتخابات  أجريت  حصل حني 
من املستقبل، قبل أن تنسحب القوات من اتفاق بكركي ملصلحة 
التقدمي  واحلزب  املستقبل  بني  مشرتك  انتخابي  قانون  مشروع 
موجهًا  للقوات،  معارضته  على  ظل  احلريري  لكن  االشرتاكي. 
انتقاداته جلعجع كلما الحت الفرصة له، كما حصل يف احتفال 14 

شباط عام 2016.
الحقًا، صار اخلصم حزب الكتائب وبات احلريري الذي كان يعترب 
احلزب  رئيس  يهاجم  استشهد،  الذي  اجلميل شقيقه  بيار  الراحل 
سامي اجلميل، وخيرج من قاعة جملس النواب حني يتحدث األخري.

احلر. وبوصفه  الوطين  التيار  مع  اتفاقًا  احلريري  منذ سنة، صاغ 
حليفًا ألكرب كتلة نيابية مسيحية )تكتل التغيري واإلصالح(، وحليفًا 
اعتقاد  يف  صار  للمسيحيني،  األول  املمثل  اجلمهورية  لرئيس 
السياسية  القوى  مجيع  عن  يتخلى  أن  على  قادر  أنه  احلريري 

املسيحية األخرى.
 واستند يف ذلك اىل معارضة الكتائب للتسوية الرئاسية وعدم 
انضمامها اىل احلكومة، ومعارضة جعجع للتسويات اليت تتم بني 
على  باسيل،  جربان  الوزير  مع  احلريري  نادر  ومستشاره  احلريري 
حساب القوات فانقلب عليهما: على الكتائب بسرعة قياسية وعلى 
القوات تدرجيًا ومواربة، تاركًا هامشًا واسعًا لعالقته مع تيار املردة، 
املختلف مع رئيس اجلمهورية وله مالحظات كثرية على أداء باسيل، 

لكن »يشفع« له عند احلريري أنه قريب من حزب اهلل.
أخرى  خيارات  ليحدد  األول،  تشرين   4 السعودي يف  احلدث  جاء 
للحريري، الذي عاد اىل بريوت ساحبًا توقيعه عن كل ما قاله يف 
هجومًا  اهلل، شن  حزب  على  هجومه  استكمال  من  وبداًل  الرياض. 
السياسية، على  علنًا ويف صالوناتهم  وإعالمييه،  بواسطة فريقه 
القوات اللبنانية والكتائب والنائب السابق فارس سعيد. ما يقوله 
هؤالء عن األطراف الثالثة يف هذه اللقاءات، مل يقله تيار املستقبل 
عن خصمه حزب اهلل يف 7 أيار وال عن العماد ميشال عون حني قال 

إنه قطع له تذكرة ذهاب من دون عودة اىل لبنان.
قد تكون الشجاعة اليت حتلى بها احلريري منذ عودته من الرياض 
لكشف من انقلب عليه من بريوت وشكاه لدى السعوديني، مطلوبة 
حني كان يف الرياض. وهو حتى اآلن مل ُيظهر منها إال وجهًا واحدًا: 
الوطين  التيار  مع  مشرتكًا  انتخابيًا  حلفًا  صياغته  قبل  التصويب 
احلر وبري وجنبالط وحزب اهلل )واملردة؟(، على الكتائب والقوات 
وسعيد، علمًا بأن هذا اهلجوم سيكون مكلفًا عليه حمليًا وسعوديًا، 
القوات عن احلكومة. وإذا كان حلفه  إبعاد  أنه تفادى مطب  ولو 
السياسي مع عون قائمًا باستمرار الصيغة القائمة حاليًا، فلعل نعمة 
النفط والغاز واالنتخابات، بأقل كلفة مالية ممكنة، ستعوض عليه 
حتالفاته السياسية اليت رفعته بعد عام 2005 من جمرد رجل أعمال 
فقط  أعمال حياول  رجل  عامًا   12 بعد  ليعود  زعيم سياسي،  اىل 

تعويض ما خسره يف السعودية.

حلفاء احلريري... »مكسر عصا«؟
هيام القصيفي
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الرتاجع عن نقل السفارة األمريكية أكثر من وارد
عبد الهادي محفوظ

األمريكية  السفارة  نقل  قرار 
الرئيس  جانب  إىل  القدس  من 
األمريكي  دونالد ترامب  مل يكن 
األمريكي  فالرئيس  مفاجئا. 
خالل  بذلك  التزم  قد  كان 
جزءا  وجعله  اإلنتخابية  محلته 
من  استفاد  وهو  الربنامج.  من 
ظروف املنطقة وحروبها األهلية 
واخلالف  املتفجرة  وأزماتها 
واإلنقسام  السعودي-االيراني 

ال فلسطني ي.
الرئيس  مع  املفارقة  لكن   
ترامب أنه كسر سياسة ضمنية 
بتأجيل تنفيذ  ’’ألمريكا العميقة‘‘ 
قرار  الكونغرس  الذي صدر يف 
نقل  تبنى  والذي   1995 العام 
السفارة األمريكية إىل القدس. 
السابقون  الرؤساء  عمد  فقد 
كل  القرار  تأجيل  صيغة  إىل 
اإلعتبار  يف  أخذا  أشهر  ستة 
على  السلبية  لإلنعكاسات 
العربية   – األمريكية  العالقات 
وعلى  اإلسالمية   – واألمريكية 
مل  الدولي   األمن  كون  جملس 
الربملان  أقّره  ما  على  يوافق 

اإلسرائيلي يف العام 1980 من أن القدس ’’عاصمة موّحدة وأبدية 
حيث أن  األمم املتحدة  تعترب الشطر الشرقي من  لدولة اسرائيل‘‘ 
وترفض  الرابعة  جنيف   لبنود  معاهدة  أرضا حمتلة ختضع  القدس 

اإلعرتاف بالسيادة اإلسرائيلية عليها.

على  الدولي  اإلعرتاض  وبسبب   1980 العام  يف  أنه  واملالجظ 
السياسات اإلسرائيلية وبدايات إلنتفاضة احلجارة نقلت 13 دولة 
القرار  عليه  ما شجع  وهذا  أبيب.  تل  إىل  القدس  من  سفاراتها 
الدولي رقم /478/ الذي صدر عن جملس األمن مبوافقة 14 دولة 

وامتناع الواليات املتحدة عن التصويت.

باستمرار، القضية الفلسطينية كانت حمّل إمجاع عربي وإسالمي. 
القضية  اعتداء على  القدس هو  اإلعتداء على  وبهذا املعنى فإن 
مسيحية  دينية  رمزية  للقدس  وأن  خصوصا  بالذات  الفلسطينية 
وإسالمية وعربية. وقرار الرئيس ترامب هو مساس بهذه الرمزية. 
واألرجح أن اإلدارة األمريكية احلالية ال تتوقع ردود فعل من جانب 
تأتي  ال  وبأولويات  املعقدة  مبشاكلها  املنشغلة  العربية  األنظمة 
اإلحتجاج  سياق  ضمن  إال  الفعلية  حساباتها  يف  القدس  قضية 

واإلعرتاض.
 وهكذا فإن الرهان الفعلي هو على الداخل الفلسطيين يف  الضفة 
الغربية  وغزة ويف اجلغرافيا اليت تقع حتت اإلحتالل منذ العام 1948 
وعلى إنتفاضة جديدة خترج من أسر السلطتني يف الضفة وغزة 
يكون عمادها الشباب واملرأة والطالب ويكون امتدادها مشابها يف 
دول الطوق ويف العمقني العربي واإلسالمي. ومثل هذه اإلنتفاضة 
اجلديدة جتد مقّوماتها يف املاضي القريب ويف جتربة اإلنتفاضات 

السابقة. 
واملهم أن يكون البعد الفعلي والواقعي لإلنتفاضة اجلديدة اليت 
هي قيد التحقيق الضغط على اإلدارة األمريكية للرتاجع عن قرار 
أنه ميكن الرهان على التعارضات بني  الرئيس ترامب وخصوصا 
هذه  ومثل  األمريكي.  الرئيس  وبني  العميقة‘‘  ’’أمريكا  مؤسسات 
التعارضات برزت يف أكثر من جمال يف اآلونة األخرية سّيما وأن 
يف خلفية القرار الذي اختذه دونالد ترامب مصلحة شخصية له يريد 
من خالهلا حتصني الوضع الداخلي من موجات املطالبة بإقالته. وهذا 
التحصني يعتمد على اللوبي اليهودي )إيباك( وعلى ’’املسيحيني 
هي املدخل الفعلي  الذين يعتربون أن قيام ’’اسرائيل قوية‘‘  اجلدد‘‘ 

لعودة املسيح. 
ترامب مل يلق اعرتاضات  الرئيس  أن قرار  وهذا ال يعين إطالقا 
على  عنه  النامجة  األضرار  حلصر  وحماوالت  أمريكية  وحتفظات 
والقرارات  للمواثيق  انتهاكا  ُيعترب  فالقرار  األمريكية.  املصاحل 
الدولية وكذلك يزيد من تعقيدات الوضع االقليمي. وهذا ما كان 
قد دفع الرئيس األمريكي السابق  باراك أوباما  إىل اإلعالن يف 19 
أحادية  ’’عندما يتّم اختاذ خطوات  العام 2017:  الثاني من  كانون 
مفاجئة تتعلق ببعض القضايا اجلوهرية واحلساسيات املتعلقة بأي 

جانب فإن ذلك قد يفّجر الوضع‘‘. 
احلالي  األمريكي  الرئيس  إشارة واضحة إىل سياسات  كان ذلك 
من القدس ونقل السفارة األمريكية إليها. واملالحظ أن املنسق 
األوسط   نيكوالي  يف  الشرق  السالم  لعملية  املتحدة  اخلاصلألمم 
مالدينوف  استعاد تعبري الرئيس أوباما عن أحادية القرار عندما قال 

’’أي قرار أحادي يف شأن القدس قد ُيقوِّض جهود السالم وترتتب 
’’خماطر  واستنتج من  عليه عواقب على مستوى املنطقة بأسرها‘‘ 

نتيجة القرار األمريكي. تطرف ديين‘‘ 

من  التخفيف  حاول  تيلرسون   األمريكي  ريكس  اخلارجية  وزير 
إىل  يتطرق  ’’ال  القرار  بأن  رأى  عندما  األمريكي  القرار  ’’وطأة‘‘ 
الوضع النهائي للمدينةاملقدسة وأن تنفيذه ال يتم قبل عامني على 

الوضع النهائي للمدينة...‘‘.
 وبذلك يكون قد ترك نوافذ على إمكانية الرتاجع عن القرار اخلاطئ. 
وهذه فرصة لالنظمة العربية املرتددة بأنها ميكن أن تكون شريكة 
يف دفع اإلدارة األمريكية إىل الرتاجع عن هذا القرار من دون أن 
تتخوف من احتماالت عقوبات أو إجراءات أمريكية ضدها سّيما وأن 
الشارع الفلسطيين والعربي واإلسالمي ال ميكن التجكم بردود فعله 

وباندفاعاته باجتاهات متعددة. 
بغطاء  حتظى  ال  ترامب  للرئيس  األمريكية  السياسة  أن  فالواقع 
كليا  وتتناقض  واضحة  أوروبية  اعرتاضات  وتلقى  وأممي  دولي 
مع القرارات الدولية الصادرة عن األمم املتحدة خبصوص القدس 
 –  35/207 القرار   – )القرار181   /17/  1947 العام  منذ  وعددها 
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– القرار 2949.

وهذه القرارات الدولية تشّكل مظّلة لتحرك شعيب ورمسي للدول 
العربية واإلسالمية وللجامعة العربية ومنظمة الدول اإلسالمية. كما 
الذي عّطـله عمليا  أن مثل هذا التحرك يعطي دفعا’’حلل الدولتني‘‘ 
التحرير  ل منظمة  اإلعتبار  إعادة  أهمية  هنا  من  األمريكي.  القرار 
الفلسطينية  ولدفع السلطتني يف الضفة وغزة على اختاذ خطوات 
اليت متتلك هامشا واسعا  اجلديدة  اإلنتفاضة  بها  تلزمها  توحيدية 

خارج الوصاية الرمسية الفلسطينية.

هذا  وجوه  وأحد  وارد  من  أكثر  األمريكي  القرار  عن  والرتاجع 
عاصمة  الغربية هي  القدس  بأن  موسكو  إليه  أشارت  ما  الرتاجع 
فلسطني.  دولة  عاصمة  هي  الشرقية  والقدس  اسرائيل  دولة 
ومثل هذه اإلمكانية جتد خمارجها يف كالم كل من وزير اخلارجية 
األمريكية   املتحدة  ومندوبة  الواليات  تيلرسون  ريكس  األمريكي 
أن  على  اإلثنني شّددا  أن  ذلك  هايلي   املتحدة  نيكي  األمم  لدى 
الواليات املتحدة مل تتخذ موقفا يف شأن حدود القدس وال تدعم 
أي تغيريات على الرتتيبات املتعلقة باألماكن املقدسة وأن القرار 
أن واشنطن  النهائي. واملعروف  الوضع  األمريكي ال يتطرق إىل 
متلك قنصلية يف القدس الشرقية غري تابعة للسفارة األمريكية يف 
تل أبيب وعالقتها مباشرة مع وزارة اخلارجية األمريكية وتتعاطى 

فقط مع السلطة الفلسطينية.
الفلسطيين  التحرك  بآليات  مرهونة  األمور  كل  األحوال  كل  يف 
يف الداخل وباجلسور املفتوحة من اإلنتفاضة على الداخل العربي 
واإلسالمي والرتاجع عن القرار األمريكي أكثر من ممكن واإلنتفاضة 
باإلستيطان  اإلسرائيلية  اإلندفاعة  األقل  على  ستكسر  اجلديدة 

وتغيري معامل القدس.

انشغلت االوساط املصرفية يف االيام القليلة املاضية بقرار »بنك 
»بنك بريوت«،  التخّلي عن مساهمته يف  الوطين«  االمارات دبي 
فهل االسباب تتصل بالضغوط السياسية على لبنان؟ ام ان هذا 
يف  املخاطر  درجة  ارتفاع  من  خوفًا  »هروب«  موجة  بداية  القرار 

السوق احمللية؟
يدرس اجمللس املركزي ملصرف لبنان، يف اجتماعه اليوم، طلبًا 
تقّدم به »بنك بريوت« لشراء حّصة »بنك االمارات دبي الوطين« 
اختذ  االماراتي  البنك  فان  معنية،  فيه. وحبسب مصادر مصرفية 
قرارًا مفاجئا يقضي بالتخّلي عن كامل مساهمته يف »بنك بريوت« 
وترك مقعده يف جملس االدارة، والذي تشغله حاليا لبنى قاسم.

وميتلك »بنك االمارات دبي الوطين« 2.091.133 سهمًا مدرجة يف 
بورصة بريوت، تشّكل حنو 7.56% من جممل اسهم »بنك بريوت«، 
وهو يعّد رابع اكرب املساهمني فيه )كما هو موّضح على موقع البنك 
ال  قوية،  شراكة  عالقات  املصرفني  بني  وتقوم  االنرتنت(.  على 
سيما على صعيد فتح احلسابات للبنانيني العاملني يف االمارات 

واجناز حتويالتهم من االمارات اىل لبنان.
وتتحفظ مصادر يف »بنك بريوت« عن كشف االسباب الفعلية وراء 
قرار املصرف االماراتي االنسحاب من لبنان، وترفض تقديم أي 
معلومات قبل احلصول على املوافقة االلزامية من مصرف لبنان. اال 
انها توضح ان »بنك بريوت« قرر شراء اسهمه املعروضة للبيع، 
وضّمها اىل حمفظة اسهم اخلزينة لديه لفرتة حمددة، بهدف منع 
قيمة  على  سلبًا  والتأثري  بريوت  بورصة  السهم يف  سعر  تدهور 

البنك السوقية.
»بنك  ألسهم  تسعري  آخر  فأن  البورصة،  بيانات  اىل  وباالستناد 
بريوت« املدرجة بلغ 18.80 دوالر للسهم الواحد بتاريخ 2017/8/11، 
 39.3 يبلغ حنو  للبيع  املعروضة  لالسهم  السوقية  القيمة  ان  اي 
ان املفاوضات  لـ«االخبار«  مليون دوالر. املصادر نفسها أكدت 
بني ادارة البنك واملساهم االماراتي افضت اىل اتفاق على انتقال 
ملكية االسهم بسعر ادنى من سعر التداول، إال أنها رفضت هذه 

االفصاح عن قيمة الصفقة اآلن.
اجمللس  موافقة  تعّد  االجراء،  املرعية  واالنظمة  القوانني  وحبسب 
املركزي ملصرف لبنان ملزمة، اذ تنص املادة الرابعة من القانون 
والتداول  »االكتتاب  أن  على   2001/4/3 يف  الصادر   308 رقم 
اجمللس  من  املسبق  للرتخيص  خيضع  اللبنانية  املصارف  بأسهم 
املركزي ملصرف لبنان إذا أدى إىل اكتساب املكتتب أو املتفرغ 
له، مباشرة أو عن طريق عقد ائتماني، ألكثر من 5% من جمموع 
أسهم املصرف أو من حقوق التصويت العائدة هلذه األسهم«. كما 
جتيز املادة الثامنة من التعميم االساسي رقم 82 الصادر يف 11 
والتداول  املصارف  اسهم  الصدار  التطبيقي  )النظام   2001 ايار 
بها( للمصرف »شراء قسم من اسهمه املتداولة فعليا يف االسواق 
املالية املنظمة«، شرط احلصول على ترخيص مسبق من مصرف 
حقق  قد  يكون  وان  للتجديد«،  قابلة  سنة  اقصاها  »ملدة  لبنان 
ارباحا يف السنوات الثالث االخرية، وان يكون هدف شراء اسهمه 
»املساهمة يف استقرار سعرها واحليلولة دون التقلب احلاد هلذا 
السعر«، وان ال تتجاوز نسبة مشرتياته 10% من اسهمه املدرجة.

مصادر مصرفية أكدت أن العرض ليس جديدًا ونفت صلته بأي 
ضغوط سياسية. وأوضحت ان حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
حاول إقناع املساهم اإلماراتي بالرتاجع عن االنسحاب. رغم ذلك، 
من  املصرفية  االوساط  لدى  خشية  االماراتي  املصرف  قرار  أثار 
السعودية  االستثمارات  بسحب  مماثلة  قرارات  باكورة  يكون  ان 
واالماراتية من لبنان، وذلك يف سياق ممارسة الضغوط السياسية 
»بنك  حيققها  اليت  املالية  النتائج  ظل  يف  خصوصًا  لبنان،  على 

بريوت«، واليت تشري اىل مكاسب مّجة للمساهمني.
ففي األشهر التسعة األوىل من عام 2017، ازدادت موجودات بنك 
بريوت إىل 17.47 مليار دوالر، وارتفعت القروض إىل 5.05 مليار 
دوالر، يف حني ارتفعت أموال املساهمني إىل 2.39 مليار دوالر، 
وبلغت ارباحه غري اإلستثنائية اجملّمعة حنو 151.98 مليون دوالر، 
وهو حّل يف املرتبة الثالثة بني البنوك العاملة يف لبنان، بعد بنك 
لبنان واملهجر )356.93 مليون دوالر( وبنك عودة )341.39 مليون 
دوالر(. كما حّل يف املرتبة الثالثة على صعيد املردود على متوسط 
بلغ  الذي   ،)Common Equity RoACE( املساهمني  أموال 
حنو 11.99%. وكذلك حل يف املرتبة الثانية على صعيد املردود 
على متوسط املوجودات )RoAA(، الذي بلغ حنو 1.17%. وهذان 
واملوجودات  املال  رأس  استخدام  اإلنتاجية يف  ميّثالن  املؤشران 
الكلفة  لنسبة  مستوى  أدنى  ثاني  سّجل  كما  اإليرادات.  لتوليد 
إىل اإليرادات، اذ بلغت 44.77% يف مقابل 34.37% لبنك لبنان 

واملهجر و52.91% لبنك عوده و53.2% لبنك بيبلوس.
يف املقابل، ال ُتظهر بيانات »بنك اإلمارات دبي الوطين« انه يواجه 
أزمة من النوع الذي تضطره اىل تسييل مساهماته، ومنها مساهمته 
يف »بنك بريوت«. فهذا املصرف الذي متتلك حكومة دبي حصة 
االغلبية فيه )56%( عرب مؤسسة دبي لالستثمارات احلكومية، اعلن 
انه حقق نتائج مالية قوية يف نهاية الفصل الثالث من هذا العام، 
وبلغت ارباحه الصافية حنو 6.17 مليار درهم، بزيادة 15% عن 
الفرتة نفسها من العام املاضي. واملعروف ان »بنك اإلمارات دبي 
الوطين« تأسس عام 2007 نتيجة اندماج »بنك اإلمارات« و«بنك 
وحبسب  اإلمارات(.  مصرفينفي  أكرب  ورابع  )ثاني  الوطين«  دبي 
البيانات يف حزيران 2017، بلغ جمموع أصول هذه اجملموعة حنو 

456.2 مليار درهم )ما يعادل 124 مليار دوالر(.

»االمارات دبي الوطين« ينسحب من »بنك بريوت«
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بلدية باراماتا حتيي حفلة عيد امليالد ورأس السنة

أقامت بلدية باراماتا حفلة عيد 
مساء  وذلك  السنة  ورأس  امليالد 
سكاي  اوتيل  املاضي يف  االربعاء 

يف قلب املدينة.
اىل  اضافة  احلفل،  حضر 

ويلسون  اندرو  البلدية  رئيس 
غارارد  ميشال  الرئيس  ونائبة 
اجمللس  اعضاء  من  وعدد 
رئيسة  تورنبول  لوسي  البلدي، 
 Greater Sydney(

النائب   ،)Commission
 OLC جيفري لي، رئيس حزب
كامربالند  بلدية  جملس  عضور 
باراماتا  لبلدية  السابق  الرئيس 
حزب  عام  امني  غارارد،  بول 

مؤسسي  احد  االحرار  الوطنيني 
البطي  كلوفيس   OLC حزب 
موظفي  من  وعدد  وعقيلته، 
البلدية وابناء املنطقة والزميل 

أنطونيوس بو رزق.

وقد القى رئيس البلدية اندرو 
حتدث  باملناسبة  كلمة  ويلسون 
البلدية  فيها عن بعض اجنازات 
بعض  وذكر  رئاستها  تسلمه  منذ 
املشاريع اليت على جدول اعماهلا 

للعام املقبل.
احلضور  ويلسون  السيد  وهنأ 
سهرة  هلم  متمنيا  امليالد  بعيد 
ورأس  ميالد  ممتعة وعطلة عيد 

سنة ساملة وسعيدة.

رئيس البلدية اندرو ويلسون ونائبته ميشال غارارد يتوسطان بول غارارد ومارتن زعيرتلوسي تورنبول واندرو ويلسون يتوسطان كلوفيس وايفون البطيرئيس البلدية اندرو ويلسون يلقي كلمته

نائبة رئيس البلدية ميشال غارارد، كلوفيس البطي وحضور

من اليمني: كلوفيس البطي، جاميس شو وأندرو ويلسون

اندور ويلسون وميشال غارارد مع بول غارارد ومارتن زعيرت وكلوفيس وايفون البطي ويلسون يتحدث  ويبدو بعض احلضور

من اليمني: كلوفيس البطي، بنجامني براك، جاميس شو وحضور من اليمني: البطي، ويلسون، براك وحضور

كلوفيس البطي وأندرو ويلسون ميشال غارارد ومارتن زعيرت بول غارارد وعقيلته كارن وشقيقتها وحضور
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من  بيان  خروج  رغم  على 
الوفد املعارض يف جنيف، 
األممية  القرارات  يلتزم 
ويهمل احلديث عن »مصري 
بقي  السوري«،  الرئيس 
الوفد احلكومي سلبيًا جتاه 
فكرة احملادثات املباشرة، 
مع  لقاءاته  يف  مذّكرًا 
املبعوث األممي، بالتهديد 
تنظيم  يشكله  الذي 
من  عدد  يف  »القاعدة« 

مناطق سوريا.
من  احلالية  اجلولة  تقرتب 
حمادثات جنيف من أيامها 
األخرية، من دون أن تنجح 
يف حتقيق أي تقدم على 
»سّليت«  تفاصيل  صعيد 
واالنتخابات،  الدستور 
االثين  املبادئ  ورقة  أو 

دمشق إىل »مكافحة اإلرهاب« أواًل
»جنيف 8«: امُلعارضة »تنسى« األسد حتت الضغط

اجلارية، جاء استجابة للحراك الروسي الناشط يف 
املتحدة.  الواليات  مع  خصوصًا  جنيف،  كواليس 
من  الغربية  الضغوط  تكّرس  مع  بالتوازي  وأتى 
مطلب  بـ«جتميد  للمعارضة،  الداعمة  البلدان 
الذي  التسوية  مسار  على  للحفاظ  األسد«  رحيل 
تشرف عليه األمم املتحدة. واتضحت مفاعيل تلك 
الضغوط يف تفاصيل البيان الذي خرج أمس عن 
أي  والذي مل يتضمن  العليا«،  التفاوض  »هيئة 
إشارة إىل مصري الرئيس السوري، يف حني أكد 
دون  ومن  حبذافريه   2254 القرار  »تطبيق  على 
للخوض  االستعداد  وعلى  مسبقة«،  شروط  أية 
يف حمادثات مباشرة. وبرغم اللغة املخففة لبيان 
الوفد  ينخرط  أن  احملتمل  غري  من  املعارضة، 
اجلولة،  هذه  يف  مباشرة  حمادثات  يف  احلكومي 
خصوصًا أنه أعلن مسبقًا أنه قد يغادر جنيف يف 

اخلامس عشر من الشهر اجلاري.
ويف سياق متصل، ويف معرض رده على سؤال 
املبعوث  من  ضغط  وجود  عن  أشيع  ما  بشأن 
األممي على وفد املعارضة ومطالبته هلم بالتحلي 
بالواقعية، قال املتحدث باسم الوفد املعارض حييى 
السياسية...  الواقعية  مبنتهى  »حنن  العريضي: 
وأعتقد أن املهمة األساسية للمبعوث األممي الذي 
وأي  الدولية،  القرارات  تطبيق  إليه، هي  عهدت 
أمر آخر ال صحة له«. وحول وجود مسارات أخرى 
يف حال »فشل مسار جنيف«، قال العريضي إن 
وأعتقد  األممية،  القرارات  على  موقعة  »روسيا 
على جناح  حريص  بوتني  الروسي(  )الرئيس  أن 
الوطين هو جزء من  املهمة هنا، وموضوع احلوار 
القرار الدولي، ولكن ال جيب االبتعاد عن األهم، 

وهو السالت األربع«.
وجمددًا، وبالتوازي مع بدء عدد بسيط من القطع 
بالتحرك  سوريا  يف  العاملة  الروسية  العسكرية 
ووسائل  األتراك  املسؤولون  عاد  بالدها،  حنو 
اإلعالم الرتكية، تتحدث عن احتمال إطالق عملية 
جاء  األبرز  التصريح  عفرين.  منطقة  عسكرية يف 
أوغلو،  اخلارجية مولود جاويش  على لسان وزير 
الذي قال إن »تهديدات لرتكيا تأتي من عفرين، 
وقد ندخل تلك املنطقة من دون حتذير«، مضيفًا 
أنه »يف حال نفذنا العملية هناك، فإننا سنتفق 
على مجيع جوانبها مع حلفائنا، مبا فيهم روسيا«. 
ولفت إىل أن بالده ال ترى يف اجليش السوري 
»تهديدًا يف الوقت احلالي«، موضحًا أنها ستكون 
حال  يف  األسد«  بشار  نظام  »لقتال  مستعدة 
هو  الكبري  »التهديد  أن  وأكد  الوضع.  هذا  تغرّي 
روسيا  بأن  انطباع  خلق  أن  ورأى  األكراد«.  من 
أنها  مضيفًا  واقعي«،  »غري  سوريا  من  تنسحب 
سبق أن »سحبت جنودًا من هناك، لكن مع احتدام 
الحقًا«.  أكرب  بأعداد  جنودًا  أرسلت  االشتباكات 
ويف ما خيص موقف تركيا من الرئيس السوري، 
شدد جاويش أوغلو على أن »من املهم يف هذه 
إىل  املعارضة  النظام وجمموعات  توصل  النقطة، 
وفاق حول احلكومة االنتقالية... ونعتقد أن األسد 
لن يتمكن من توحيد سوريا حتى لو تشكلت حكومة 

انتقالية، بل على العكس سيفتتها«.

وصل الجيش وحلفاؤه إىل حدود محافظة إدلب الجنوبية الشرقية يف محيط قرية أبو 
دالي )أ ف ب(

»تواجد  مواقع 
القاعدة«  تنظيم 
الذي  و«التهديد« 
على  ذلك  يشكله 
هزمية  برغم  سوريا، 

»داعش«.
انتقاد  ترّكز  وفيما 

للجولة  األوىل  املرحلة  خالل  احلكومي،  الوفد 
اجلارية، على بيان املعارضة »املفخخ« بالشروط 
لورقته  ميستورا  دي  طرح  آلية  وعلى  املسبقة، 
ذات املبادئ االثين عشر، يبدو أن دمشق ستعود 
إىل احلديث عن أولوية »مكافحة اإلرهاب« كشرط 
رئيس لنجاح »التسوية السياسية«. ويتقاطع هذا 
التوجه مع ما جيري يف امليدان، على أطراف منطقة 
»ختفيف التصعيد« يف إدلب وحميطها، واملتفق 

عليها ضمن حمادثات أستانا.
إذ ينّفذ اجليش وحلفاؤه عملية عسكرية واسعة متتد 
من ريف محاه الشمالي الشرقي، وصواًل إىل حميط 
جبل احلص يف ريف حلب اجلنوبي، ضد عدد من 
الفصائل املسلحة، أبرزها »هيئة حترير الشام«. 
للطريقة  دمشق  من  رفضًا  التحرك  هذا  ويعكس 
الرتكية يف إدارة »مراقبة ختفيف التصعيد« عرب 
التعاون مع »هيئة حترير الشام«، على رغم توقيع 
أنقرة على وثيقة تقضي مبحاربة »جبهة النصرة«، 
النواة األهم يف »اهليئة«. وأملح الرئيس السوري 
بشار األسد، خالل لقائه نظريه الروسي فالدميري 
بوتني، يف قاعدة محيميم اجلوية أول من أمس، 
إىل ضرورة االستمرار يف الرتكيز على اإلرهاب، 
بالقول إن حكومته مستعدة »للتباحث يف املرحلة 
نفسه  الوقت  اإلرهاب، ويف  مكافحة  من  الثانية 

العملية السياسية«.
وبدا من حضور الوفد احلكومي إىل جنيف ــــ ولو 
ـــ أن رهانه على التقدم يف تلك احملادثات،  متأخرًاـ 
أصبح يف أدنى مستوياته، خباصة مع وجود مسار 
قضييت  على  سريكز  الذي  سوتشي«،  »مؤمتر 
االستدالل  وميكن  بدوره.  واالنتخابات  الدستور 
على ذلك، عرب مقارنة الفرق بني التفاعل احلكومي 
روسيا  رعتها  اليت  أستانا  حمادثات  خمرجات  مع 
وإيران وتركيا ــ كما تلك املرتقبة يف سوتشي ــ 
ومدى اخنراطه يف نقاشات جنيف. وميكن القول 
إن حضور الوفد احلكومي للمرحلة الثانية من اجلولة 

أنقرة: ال نرى يف 
الجيش السوري 
تهديدًا يف الوقت 

الحالي

عشر. اجلولة اليت خطط هلا أن تشهد أول حمادثات 
مباشرة يف جنيف، بقيت من دون نقاشات جدية 
على  دمشق  أصّرت  بعدما  الحقًا،  عليها  يبنى 
اجتماع  بيان  رفض  على  املبين  السليب،  موقفها 

»الرياض 2« املعارض.
واملعارض،مع  احلكومي  الوفدين،  لقاء  وبرغم 
فإن  ميستورا،  دي  ستيفان  األممي  املبعوث 
فحوى كال اللقائني مل خيرج عن التفاصيل العامة 
لقضييت الدستور واالنتخابات، فيما نشرت وسائل 
إعالم سورية تسجياًل يظهر رئيس الوفد احلكومي 
بشار اجلعفري، وهو يشرح لفريق املبعوث األممي 
سوريا،  يف  السيطرة  توزع  تبنّي  خارطة  على 

أطَلع وزير املال علي حسن خليل رئيَس احلكومة 
سعد احلريري وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
تتضمنه  مبا   2018 موازنة  مشروع  أرقام  على 
أن  تبنّي  النفقات. فقد  زيادات خطرية على  من 
الوزارات تطلب مبالغ إضافية مبالغًا فيها وتؤدي 
إىل زيادة النفقات العامة مببلغ 2000 مليار لرية 
عن سقف موازنة 2017 ما يرّتب زيادة ملحوظة يف 

خدمة الدين العام.
الدين  اإلنفاق وزيادة خدمة  الوزراء يف  مبالغات 
عقدا  اللذين  االجتماعني  حمور  إىل  حتّولت  العام 
رئيس  بني  أمس  من  أول  احلكومي  السراي  يف 
حسن  علي  املال  ووزير  احلريري  سعد  احلكومة 
خليل  رياض سالمة.  لبنان  مصرف  وحاكم  خليل 
الطاولة  على   2018 موازنة  مشروع  أرقام  وضع 
مبا ترّتبه من نتائج جسيمة على املالية العامة، إذ 
تطلب الوزارات زيادة انفاقها مببلغ 2000 مليار 
لرية فيما الوضع ال حيتمل هذا »التبذير السياسي« 
غري املرّبر بعد اتفاق يف السنة املاضية على أن 

تكون موازنة 2018 »إصالحية تقشفية«.
خطورة ارتفاع خدمة الدين العام، أنها تأتي بعد 
ضغوط نقدّية سببتها أزمة استقالة احلريري األخرية 
واحتجازه يف السعودية. هذه األزمة فرضت أعباء 
كبرية على الوضع املالي، منها خروج ودائع بقيمة 
إىل  إضافة  لبنان،  من  دوالر  مليارات   3 تتجاوز 
الودائع  اجتذاب  على  لبنان  مصرف  قدرة  حتجيم 
واضطراره إىل رفع أسعار الفوائد أماًل يف كسب 
الوقت إلتاحة الفرصة أمام اجتذاب الدوالرات من 
باهظة  بكلفة  املكتسب  الوقت  استهالك  اخلارج. 
يزيد األعباء على الوضع النقدي الذي ينزف منذ 
املدفوعات  ميزان  يواصل  أن  يكفي  سنوات. 
بقيمة 9.2 مليار دوالر منذ  تسجيل عجز مرتاكم 
رغم   ،2017 األول  تشرين  نهاية  حتى   2011
أن صايف  يعين  هذا  املنفذة.  املالية  اهلندسات 

مشروع موازنة 2018: الوزراء يطلبون زيادة اإلنفاق 
2000 مليار لرية!

»مواطنون  حركة  رئيس  يقول  اإلطار،  هذا  يف 
إعداد  يف  التأّخر  إن  حناس،  شربل  ومواطنات« 
أعفت  احلكومة  أن  »يعين   2018 موازنة  وإحالة 
نفسها من موجب تقديم املوازنة، وأنها مل تتعظ 
من الفرتة املاضية ومن مناقشات ملوازنة )2017( 
منتهية الصالحية يف مهرجانات سياسية متلفزة«. 
توق الوزارات لكل هذا االنفاق ليس إال »ترمجة 
فعلية خليارات القوى السياسية«، وهذا ما يفرض 
املثال،  سبيل  فعلى  لألولويات.  ترتيب  إعادة 
»يف وضع غري طبيعي يتحّتم النقاش يف اإلنفاق 
الضروري على العقود السارية من قروض وإجيار 
وأشغال...«، وعندها ميكن النقاش يف اخليارات 
»فاحلكومة  واجملتمع  االقتصاد  شكل  حتّدد  اليت 
قّررت منذ سنوات أن تدعم الكهرباء مببلغ ضخم 
نسبيًا، يتجاوز ملياري دوالر سنويًا، ألنها قّررت 
خيارًا هلذه  كان  كلفتها.  من  بأقل  الكهرباء  بيع 
 350 من  أكثر  توزيع  يف  خيارها  يشبه  السلطة 
مليار لرية مساعدات للجمعيات، وتنفيذ مشاريع 
ودعم  سواها،  دون  حمّددة  مناطق  يف  إنشائية 
مزارعي التبغ، ودعم اخلبز... لكل هذه اخليارات 

نتائج مالية.
 فعلى أي اساس حتّدد هذه اخليارات؟«. يضيف 
حناس، إنه ميكن االستمرار ضمن الوضع احلالي، 
أي »احلفاظ على النظام القائم اقتصاديًا واجتماعيًا 
احلالي  للواقع  ترمجة  هو  اخليار  هذا  وسياسيًا. 
ما  على  احلفاظ  تستوجب  النقدية  السياسة  حيث 
وفوائد  بإغراءات  وزيادتهم  الدوالرات  من  أمكن 
أعلى. ومن موجبات هذا اخليار إسكات أو إرضاء 
أي فئات أو جهات سياسية واجتماعية، بالتمويل 
املتاح من حساب اخلزينة وتأمني استمرارية متويل 
النظام السياسي لضمان عدم انهيار أي حلقة من 

حلقاته«.
أما البحث عن خمرج مناسب من النظام احلالي بأقل 
حلقة  كسر  يتضمن  ثان  خيار  فهو  ممكن،  ضرر 
االنتقال  مبوازاة  اخلارج  من  الدوالرات  استقطاب 
إىل شكل معنّي لإلنتاج يضمن خفض عجز امليزان 
لتأمني  اإلنتاج  كلفة  خفض  خالل  من  اخلارجي 
حمليًا...  املصنوعة  والسلع  للمنتجات  تنافسية 
هذا مشروع سياسي اجتماعي خمتلف جيب أن تعرب 

عنه املوازنات العامة.
لينش«  »مرييل  شركة  عن  صادر  تقرير  .يشري 
»املصارف  أن  إىل  أمريكا«  أوف  لـ«بنك  التابعة 
اللبنانّية سّجلت خسائر يف الودائع«، كما سحبت 
املصارف خالل األزمة »حنو 1.4 مليار دوالر من 
جدولة  وأعادت  لبنان،  مصرف  لدى  ودائعها 
قروض بقيمة 1.3 مليار دوالر لتوفري حاجتها من 
السيولة«. أما مصرف لبنان فقد »خسر 1.6 مليار 
الثاني  تشرين  خالل  اخلارجّية  أصوله  من  دوالر 
املاضي وشّجع املصارف على رفع أسعار الفائدة 
و%9«.   %7 بني  اللبنانّية  باللرية  الودائع  على 
ويتوقع التقرير أن »تعّوض املصارف خسائرها خالل 
أشهر عرب زيادة الفائدة على الودائع، فيما مصرف 
لبنان قادر على تعزيز ميزانيته من خالل حمفظة 
سندات يوروبوندز بقيمة 1.7 مليار دوالر حصل 
عليها بعد مبادلة ديون باللرية مع وزارة املال«. 
ويلفت التقرير إىل أن »األثر االقتصادّي املرتتب 
على استقالة رئيس احلكومة سعد احلريري، قابل 
للعالج على نطاق واسع، كون السعودّية، ورغم 
عدم رضاها عن التنازالت املتواضعة اليت قّدمها 
فرض  على  قادرة  تكون  لن  أنها  إاّل  اهلل،  حزب 
»مرييل  وتعّزز  لبنان«.  على  اقتصادّية  عقوبات 
السوقي  التصنيف  إىل  باإلشارة  كالمها  لينش« 
للسندات اللبنانية اليت تعادل CCC وCCC+ رغم 
 .-B-/B/B3 أن تصنيف لبنان الفعلي هو أقل ويبلغ
واستبعدت أن تكون للسعودية القدرة على فرض 
خيارات مؤّثرة على حزب اهلل كون »75% من محلة 
سندات اليوروبوند يف أيلول املاضي هم حمليون 
سعودّية  لودائع  وجود  وال  وغريها(،  )مصارف 
السعودية يف  الودائع  فيما  لبنان،  لدى مصرف 
التقرير  وحيصر  حمدودة«،  اللبنانّية  املصارف 
اآلتية  بـ«التحويالت  اخلطرة  السعودّية  التأثريات 
منها والبالغة حنو 1.5 مليار دوالر، على افرتاض 
أن 40% من التحويالت إىل لبنان مصدرها دول 

اخلليج«.

وخروج  دخول  حركة 
لبنان  من  األموال 
فإن  لذا،  سلبية. 
الدين،  خدمة  زيادة 
خطريًا  مسارًا  متّثل 
العامة  املالية  على 
اليت باتت حتت جمهر 
املؤسسات الدولية. 
تراقب  األخرية  هذه 
املؤشرات  بدّقة 

نسبة  ارتفاع  وأبرزها  والتفصيلية  األساسية 
الدين إىل الناتج فوق 140% يف ظل معدالت منّو 
اقتصادي متدنية، ومعدالت منّو للودائع ضعيفة 
ازدادت  لبنان،  مصرف  إحصاءات  فبحسب  جدًا. 
الودائع لدى املصارف مبعدل 4.4% فقط، اي مبا 
يغطي بالكاد الزيادة التلقائية من الفوائد! وهذا 
النمو ال يلحظ هروب أكثر من 3 مليارات دوالر 
إىل اخلارج بسبب أزمة احلريري األخرية، ما يرّشح 

هذه النسبة إىل االخنفاض أكثر.
 2018 موازنة  مشروع  يأتي  الوضع  هذا  ظل  يف 
بإنفاقه اإلضايف. وليس ذلك فحسب، بل يأتي 
بعد اتفاق سياسي يوم إقرار موازنة 2017 على 
أن تكون موازنة 2018 إصالحية وان يراعى فيها 
التقشف يف الوزارات بعد اقتطاع وصل إىل %20 
ُتدرج  التشغيلية لعام 2017، وأن  من املوازنات 
من  متسع  هناك  يكن  إصالحية مل  فيها مشاريع 

الوقت ملناقشتها وإقرارها ضمن موازنة 2017.
كذلك فإن اي إنفاق إضايف أو زيادة يف خدمة 
يوم  أطلقت  اليت  التعهدات  تسقط  العام  الدين 
من  املوازنة  إقرار  أن  عن   2017 موازنة  مناقشة 
املاضية  السنوات  حسابات  قطوعات  إقرار  دون 
الدستور  إىل  االنتظام  إلعادة  فرصة  يشّكل 
واملالية العامة. لكن تبنّي، حتى اآلن، أنه ليس 
وأن  احلسابات،  قطوعات  إقرار  يف  تقّدم  هناك 
السلطة تكّرر خمالفاتها السابقة، إذ مل تتقيد مبهل 
املنصوص   2018 موازنة  ومناقشة مشروع  إعداد 
عنها يف املادة 83 من الدستور اليت تنّص على 
أن تقّدم احلكومة املوازنة إىل جملس النواب »كل 

سنة يف بدء عقد تشرين األول«.

9.2 مليار دوالر 
عجز ميزان 

املدفوعات املرتاكم 
منذ 2011 حتى 

تشرين األول 
2017

محمد وهبة
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 أقامت بلدية كامربالند 
بمناسبة  عشاء  حفل 
املجيد  امليالد  عيدي 
املباركة  السنة  ورأس 
وذلك مساء يوم الجمعة 
املاضي،  األسبوع  من 
يف  البلدية  مبنى  يف 

مرييالندز.
اضافة  الحفل،  حضر 
البلدية  رئيس  اىل 

بلدية كامربالند تقيم سهرة رائعة مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة املباركة

ونائب  كامينغز  غريغ 
سركيس   آدي  الرئيس 
رئيس  البلدية  وعضو 
حزب OLC بول غارارد 
واعضاء  كارن  وعقيلته 
النائبة  البلدي،  املجلس 
جوليا فني، النائب هيو 
ماكدرمونت،كلوفيس 
وعقيلته،  البطي 
ريمون سمعان، النائب 

عيسى  طوني  السابق 
مكتب  موظفي  كبري 
ماكدرمونت  النائب 
وشقيقه  برشا  جورج 
كبري  وعدد  برشا  جان 
املنطقة  سكان   من 

واصدقاء.
املناسبة  يف  تحدث 
السيد  البلدية  رئيس 
فأشار  كامينغز  غريغ 
املناسبة  اهمية  اىل 
امليالد  عيد  ان  وقال 

واالمل  املحبة  عيد  هو 
والرجاء والسالم متمنيا 
العالم  السالم  يعم  ان 
كل  املحبة  تدخل  وان 

القلوب.
البلدية  رئيس  ونوه 

بذلها  التي  بالتضحية 
البلدية  اعضاء  ويبذلها 
خدمة  يف  القدامى 
متمنيا  املنطقة  سكان 
الجدد  االعضاء  على 
التضحية  يتعلموا  ان 

القدامى  زمالئهم  من 
البلدية  ألداء  تتطويرا 
لسكان  وخدمًة 

املنطقة.
كامينغز  السيد  وتمنى 

رئيس البلدية غريغ كامينغز ونائب الرئيس آدي سركيس

رئيس البلدية غريغ كامينغز يلقي كلمته

صورة جامعة لرئيس وأعضاء بلدية كامربالند

من اليمني: آدي سركيس،كلوفيس وايفون البطي، بول وكارن غارارد وغلني اينمور

النائب هيو ماكدرمونت مع رئيس البلدية غريغ كامينغز وطوني عيسى وجورج وجان برشا غريغ كامينغز وغلني اينمور

النائب هيو  ماكدرمونت وبول غارارد

نائب رئيس البلدية أدي سركيس وبول غارارد
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من اليمني: رميون مسعان، كلوفيس البطي، غريغ كامينغز، ايفون البطي، النائبة جوليا فني وبول غارارد

مجيد  ميالد  عيد  للحضور 
ورأس سنة مباركة وسهرة 
االجواء  هذه  يف  ممتعة 

السعيدة.
موسيقى  هناك  وكانت 
رائعة رقص عليها الحضور 

اجمل الرقصات.
كما كانت هناك بوفيه غنية 
واملشروبات  باملأكوالت 

واملرطبات. 

غريغ كامينغز وعقيلته دييب،  بول غارارد وعقيلته كارن و كلوفيس البطي وعقيلته ايفون

غريغ كامينغز، آدي سركيس، عال حامد وبول غارارد

النائب هيو ماكدرمونت مع آدي سركيس وجورج برشا

غريغ  كامينغز وآدي سركيس مع مسؤول يف طوارئ الوالية  كلوفيس البطي وعقيلته ايفون وبول غارارد وعقيلته كارن  بول غارارد، كلوفيس البطي،غلني اينمور وروس غروف

آدي سركيس يتوسط مايكل زعيرت وجو رمحة غريغ كامينغز يتوسط جورج وجان برشا  اعضاء البلدية روس غروف ومايكل زعيرت وجو رمحة وشقيقته ماي
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قصة قصرية 2

فتحْت صفحة كانت تكتبها بضمري 
طائر 

وخرجت إىل الّزرقة من ثقب فكرة 
منفى  يف  املاضي  انتحارها  بعد 
بذاكرة  املغّطاة  جّثته  مظلم تركت 
تالمس  أن  وقررت  موحشة  باردة 

أشياءها قبل هرم القصائد 
يف انتظارها كان البطل الّشرعّي
الوحيد عاريًا من رصاص املدن 

ومن أسلحة الّتفكري الشامل 
أن  بعد  البعيد  مطلقه  إىل  دخلْت 

صعدت درج اللغة ..
وأغلقت ذاكرة الشرق ..

جلسا معا على شرفة املدى دون 
أن يسأل أحدهما عن عمر الّرغبة 

بيدأ  أن  اجملاز  هذا  يف  يكفي 
املستقّر األخري هلما بانهاء القبائل 

والتماثيل .. 
منذ أول صفحة يف كتابها كانت 

حتتفظ بغوايته حتت جلدها .. 
ومن أول قراءة أحرق دمه خبورًا 

لقّداسها .. 
يقرتبان شيئًا فشيئًا من صالة غري 

مستهلكة .. 
وتقوده  الوجودية  مآذنها  ترفع 
أساطريها  يف  الّنضوج  منابع  إىل 

احملرجة .. 
بقبالت  أسئلتها  يدخل  وبدوره 

صعبة 
ذاكرة  والدة  بعد  يأتي  لن  غودو 
حّية ألنه يقطع األرض من عدم إىل 

عدم 
هما اآلن يقرتفان العرق وما أسكر 

اجلسد بهما من سلطان 
ال جييدون الكالم .. 

اتتهت الكتابة .. 
حفظ كتابها بعد حلية بيضاء 

وأغلق الكتاب ..
بينما كانت تكنس  منفاها املظلم

وتراقب اجلّثة بقلب ال يتكثف يف 
اليقظة 

فتح الكتاب ثانية ..
وقطع البكاء بقراءة أخرى..

محمد عامر األحمد

حبايب سكر..  هدهد  بيار  يا 

دايب وسكرك  كتري..  عندك 

مجيل عصام  عمك  إلك  رابح 

وشّغيل شاطر  منك  كرت  من 

عجايب تعمل  بإيدك  بيطلع 

الكركه أنا األصحاب عا  بسحب 

عركه عملت  ومخسه  اربعه  مع 

خبور باجملتمع  إنت  وإمسك 

العيله اللي عندك صيتها مشهور

الربكه يطرح  مره  مليون 

نواقيس يربعو  بيضلو  هلي 

تقيس ال  بالشرب  لسانن  سحبة 

حله للوضع  يعطو  تا  صعبه 

قلي تنتظر  بدك  شو  منهم 

بليس عم  والد  هين  زال  ما 

عمله فرق  عندي  بيطلعو  ما 

وصارو عا ضهرك بالدني محله

الشوم عيب  اهلم غري  بقول  ما 

معلوم الف  هدهد  يا  بيار  ويا 

تسلملي بتقول  إلك  بشري 

بيدلو بيار  يا  البشر  عليك 

قلو بالدني  شكلك  عا  هللي 

التأكيد على  خيي  ابن  بقلك 

بعيد زمان  من  مبلبورن  قاعد 

حملو آخد  بسدني  وانيت 

إىل أبن أخي
 بيار هدهد سكر

ال أحد يعرف على وجه التأكيد كيف سيكون العقد 
املقبل أو القرن املقبل أو األلفية املقبلة. لكن كثرًيا 
من الكتاب ختيلوا املستقبل يف أعماهلم اليت تدعونا 
إىل السفر فيها عرب الزمن. 11 كتاًبا حول املستقبل 

تنصح مديرة يف مكتبة نيويورك العامة بقراءتها.

إيالف: إليكم أحد عشر كتاًبا عن املستقبل ينبغي أن 
يقرأها كل واحد، كما أوصت مديرة قسم خدمات 

القارئ يف مكتبة نيويورك العامة لني لوباش.

ألكسندر  تأليف  قصص«،  اجلديد:  العامل  »أطفال 
واينستني

كيف  تتخيل  قصرية  قصة   13 الرواية  هذه  تضم 
سيكون املستقبل. وترسم الرواية اليت تنتمي إىل 
جوانبه،  بعض  مقلًقا يف  الديستوبيا مستقبال  أدب 
مثل وجود شبكات تواصل اجتماعي ُتزرع يف اجلسم 
الواقع  يف  استغراقية  وألعاب  للذاكرة  ومعامل 

االفرتاضي وروبوتات تشبه البشر.

»قصة اخلادمة«، تأليف مارغريت آتوود
تدور أحداث القصة يف مستقبل خميف، حيث تسيطر 
منظمة دينية قمعية على احلكم يف الواليات املتحدة. 
شابات يتعّرضن للخطف وُتصادر هوياتهن، وجُيربن 

على إجناب أطفال يؤخذون منهن.

ُنشرت عام 1985 موضوعات  اليت  القصة  تتناول   
األخالقية  والنسبية  النسوية  احلركة  مثل  حديثة، 

واجلنسوية واستغالل السلطة.

تأليف  طبيعي«،  ال  تاريخ  السادس:  االنقراض 
إليزابيث كولربت

الضوء  لتسليط  والتاريخ  العلم  بني  كولربت  جتمع 
على ما يفعله البشر بالبيئة يف هذا العمل الفائزة 

جبائزة بوليتزر للكتاب عام 2014.

 فنحن مبا حنرقه من الوقود األحفوري على اختالف 
أشكاله نؤثر يف الغالف اجلوي واحمليطات واملناخ، 
تقول  كما  االنقراض،  إىل  األنواع  ماليني  دافعني 

الكاتبة.

مع  طبيعية  لعجائب  حًيا  وصًفا  الكتاب  يتضمن 
كهف  دخول  مثل  الربية،  للحياة  مباشرة  معايشة 
ومستقبلها  األرض  حاضر  لفهم  بالوطاويط،  يعّج 

احملتمل.

»هذا يغري كل شيء: الرأمسالية يف مواجهة املناخ«، 
تأليف نعومي كالين

الرأمسالية  عن  يتخلى  بأن  القارئ  كالين  تتحدى 
إلعادة بناء االقتصاد العاملي والنظام السياسي حنو 

مستقبل أنظف بيئًيا. 

تطرح كالين الرأي القائل إن نبذ الرأمسالية ال يقلل 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون فحسب، بل يساعد 
الفوارق والالمساواة وبناء دميقراطية  على تضييق 

أفضل.

تواجه البشرية خيار إحداث تغيري جذري أو أن األرض 
الصادر  كتابها  جذرًيا، حبسب كالين، يف  ستتغري 
السجال  يف  احلياد  موقف  أن  مؤكدة   ،2014 عام 

بشأن التغري املناخي مل يعد مقبواًل.

»يف 100 سنة: اقتصاديون كبار يتنبؤن باملستقبل«، 
حترير أغناسيو باالسيوس هويرتا

عشرة  يقدم   2015 عام  الصادر  الكتاب  هذا  يف 
اقتصاديني مرموقني، بينهم فائزون جبائزة نوبل، 
الثاني  القرن  العامل يف  عليه  سيكون  ملا  رؤيتهم 
مستقبل  عند  املفكرون  هؤالء  يتوقف  والعشرين. 

العمل واملساواة والتكنولوجيا والتغري املناخي من 
بني قضايا أخرى.

مصري  العلماء  سيحدد  كيف  املستقبل:  »فيزياء 
اإلنسان وحياتنا اليومية حبلول عام 2100«، تأليف 

ميشي كاكو
الصادر  كتابه  كاكو يف  ميشيو  الفيزيائي  يناقش 
التكنولوجيا  تشهدها  اليت  التطورات   2011 عام 
سوف  اليت  االخرتاعات  ويتوقع  والسفر،  والطب 

يشهدها العامل بعد 100 سنة من اآلن.

 من بني هذه االخرتاعات مصاعد فضائية وعدسات 
الصقة ترتبط باالنرتنت وسيارات طائرة.

اليت ستحدد  األوىل  االجتاهات  األقصى:  املستقبل 
شكل العامل يف السنوات الـ 5 و10 و20 املقبلة«، 

تأليف جيمس كانتون

لثالثة رؤساء  الذي عمل مستشاًرا  يتوقع كانتون، 
أمريكيني على امتداد 30 سنة، اجتاهات مستقبلية 
والبيئة  واإلرهاب  والتكنولوجيا  األعمال  قطاع  يف 

والطب. 

وصفت جملة »نيويورك ريفيو أوف بوكس« الكتاب 
عنه  غنى  ال  تنبؤي  دليل  بأنه   2007 عام  الصادر 

للسنوات العشرين املقبلة.

»1984«، تأليف جورج أورويل
تتخيل رواية جورج أورويل، اليت نشرها عام 1948، 

احلياة يف سنة 1984. 

يكون  الكاتب  يتوقعه  الذي  القامت  املستقبل  ويف 
»األخ  وسيطرة  الدائمة  املراقبة  حتت  املواطنون 
صورة  أورويل  يرسم  الفكر«.  و«شرطة  األكرب« 
يف  التوتاليتارية  خماطر  من  وحيذر  للعامل،  مرعبة 

كتاب ما زال حيتفظ براهنيته.

»فهرنهايت 451«، تأليف راي برادبري
البطل  يكون   1953 عام  الصادرة  الرواية  يف هذه 
التلفزيون  حيكم  عامل  يف  إطفاء  رجل  مونتاغ  غاي 

كل شيء فيه. 

األدب يف طريقه إىل االنقراض، ومهمة مونتاغ هي 
 »1984« رواية  غرار  وعلى  النار.  يف  الكتب  حرق 
الفكرية  الرقابة  خماطر  على  الضوء  الرواية  تسلط 

والدولة التوتاليتارية.

»عامل جديد شجاع«، تأليف ألدوس هكسلي
األطفال  يولد  الذي يصوره هكسلي  يف املستقبل 
إىل  باستهجان  اجملتمع  وينظر  اختبار،  أنابيب  يف 

العمل الفردي والتفكري املستقل. 

برنارد  البطل  فإن  السالم  يسوده  عامل  أنه  ورغم 
ماركس يتساءل إن كان هناك شيء أكثر مما تراه 
تطورات   1932 عام  الصادر  الكتاب  يتوقع  العني. 
يف التكنولوجيا التناسلية، والتعلم أثناء النوم وعلم 

النفس.

»2001: أوديسا الفضاء«، تأليف آرثر سي. كالرك
يسيطر   1968 عام  الصادرة  الرواية  هذه  يف 
طاحًما  فضائية،  مركبة  على  االصطناعي  الذكاء 
يتمرد  الذي  والكومبيوتر  الكون.  على  اهليمنة  إىل 
قادر على  إنه  متقدم، حبيث  اإلنسان  على صانعه 
القتل. وحني يسيطر  على  وحتى  بالذنب،  الشعور 
الكومبيوتر على املركبة، حياول أفراد طاقمها الثورة 
عليه وإسقاطه. حتّولت الرواية إىل فيلم من إخراج 

ستانلي كوبريك.

أحدث اإلصدارات العاملية
املستقبل لو كان اآلن... إستشرف 

اآلتي يف 11 كتابًا
عبد االله مجيد - يالف
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أفــراح آل الريـش ويـاغـي

يف 2 كانون االول تم زفاف زكريا الريش 
على عروسه الحسناء صابرينا ياغي.

 وكانت فرحة آل الريش وآل ياغي كبرية 
ال توصف  بهذه املناسبة السعيدة.

العروسني  بانتظار  كانت  الزفاف  وبعد 
فيها  قطع  عامرة  حفلة  واملدعوين 
خصيصا  املعد  الحلوى  قالب  العروسان 
والهتاف  التصفيق  وسط  للمناسبة 
املكللة  السعيدة  بالحياة  لهما  والتمنيات 

بالفرح والسعادة.
شهر  لتمضية  العروسان  انتقل  بعدها 

العسل..
ألف مربوك.

12 December 2017
Today the Supreme 
Court of NSW handed 
down its judgement 
in the dispute be-
tween AFIC and MFIS. 
AFIC is pleased to 
note the judgement 
of the court that MFIS 
is not entitled to any 
orders in its favour 
beyond the conces-
sions made by AFIC 
prior to the hearing 
commencing. The 
Court further ordered 
that AFIC was entitled 
to receive all the un-
paid rent on both the 
Greenacre and Hox-
ton Park properties. 
The President of AFIC, 

Dr Rateb Jneid, said “I 
am very pleased with 
the outcome and that 
this matter has been 
finalised. Both AFIC 
and MFIS now have 
certainty about these 
issues and can move 
on.” The new AFIC 

Supreme Court Decision on Dis-
pute between AFIC & MFIS

Board has worked 
tirelessly to identify 
and resolve the is-
sues that it inherited 
and feels confident 
that all these histori-
cal matters are being 
addressed. Dr Jneid 
said further “We can 
now focus on con-
tinuing the reform of 
AFIC and rebuilding 
the community trust 
in the organisation.” 
AFIC is committed to 
the new course it is on 
and appreciates the 
support the commu-
nity has shown since 
the appointment of 
the new Board in May 
2017.

Hatem Electrical Contracting

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

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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  حبس شيما وخمرج أغنيتها عامني بتهمة 
التحريض على الفجور

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

أمس  النزهة  حمكمة  قضت   
شيما  املطربة  حببس   hgh,g
ظروف«  »عندي  أغنيتها  وخمرج 
من  واهلارب  السيد  حسام 
 10 وتغرميهما  عامني  العدالة 
آالف جنيه )600 دوالر تقريبًا( 
على  بالتحريض  التهامهما 
برأت  فيما  والفجور،  الفسق 
احملكمة املتهمني من تهمة نشر 

مواد خملة باألداب العامة.
خالل  النقاب  شيما  وارتدت 
من  هربًا  اجللسة  حضورها 
عدسات املصورين الذين أصدر 
رئيس الدائرة قرارًا مبنعهم من 
الدخول كما حظر على املوجودين 
تصوير  حماولة  القاعة  داخل 
املتهمة اليت كانت ختفي وجهها 
وتقوم بقراءة القرآن قبل النطق 

باحلكم عليها.
وأكدت أنها مل تكن تعرف بأن 
هلذه  مثريًا  سيكون  الفيديو 
بثه  بعد  منه  وتربأت  الدرجة 
مل  التصوير  ألن  قليلة  بدقائق 
املخرج  ومحلت  انتهى.  يكن 
خرجت  اليت  الصورة  مسؤولية 

عليها األغنية.
بالطعن  شيما  حمامي  وسيقوم 
على احلكم وطلب وقف تنفيذه، 
املوسيقيني  نقابة  بأن  علمًا 
املؤقت  الغناء  ترخيص  سحبت 
قبل  شيما  عليه  حصلت  الذي 

إصدار األغنية.
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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 األول  كانـون   16 Saturday 16 December 2017الـسبت 
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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

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
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على الرغم من ان الكثريين ما زالوا حيتكمون اىل العالمة اللغوي 
العراقي مصطفى جواد يف برناجمه الشهري )قل وال تقل( اال ان 
هناك من ال يزال جيهل الكثري من قواعد النحو العربي ويرى ان 
استعماله للمخالفات هو من باب االغالط الشائعة اليت ميكنها ان متر 
بسهولة وال احد يتوقف عندها، لكنها اغالط صارت تنتشر بشكل 
كبري ويتم غض النظر عنها اال من الذين يشعرون انها متثل خطرا 
على اللغة العربية وال ينبغي السكوت ازاء استعماهلا يف الكتابات 

االدبية واالعالمية .
ومل تعد االغالط الشائعة هي اليت تشيع فقط يف الكتابات االدبية 
بل ان االخطاء صارت تقال وتكتب بغرابة من دون اي وجع قلب 
ناهيك عن الرفع والنصب واجلر الذي ميارسه البعض بشكل بشع 
حتى ان البعض ظن ان مهمة املصحح اللغوي قد اختفت ومل يعد 

هلا وجود يف املؤسسات الثقافية والصحافية واالعالمية .
وميكن اعتبار الدكتور شفيق مهدي ،الكاتب واالديب العراقي، من 
بل  بقراءتها  وحيزن  طويال  وتستوقفهم  االغالط  يتصيدون  الذين 
يغضب هلا حد الصراخ واالعالن عنها النه يراها مضرة بصحة اللغة 
يقال عن كونها شائعة،اومينح  العربية ومستقبلها وال ينصت ملا 
ثم  ومن  اللغوية  االغالط  هو جيمع  ،لذلك  لتمريرها  فرصة  قائلها 
حياول ان يردها اىل اهل اللغة ليعرف منها الصواب والتفاصيل 
واالسباب ، فهو يقول :بعد مرور عقود من الزمن ، جتمع عندي 
عدد من األسئلة اليت حتتاج اىل أجوبة علمية دقيقة ، من قبيل : أم 
، أو ، اآلتي أو التالي ، وحنو ذاك ، اليت مل اجد هلا جوابا شافيا ، 

ولرمبا يعود ذلك اىل جهلي .
واضاف: مجعت األسئلة ، ومن لي مبن جييب عليها ، غري شيخي 
أرسلت  املطليب؟  مالك  الدكتور  النحرير  األساتيذ  استاذ   ، الكبري 
مشكورا  فتفضل   ، لبيد  الفنان  الدكتور  العزيز  ولده  مع  األسئلة 

بإيصاهلا اىل الوالد ، ومن ثم إحضارها .
بشكل  االغالط  هذه  من  معاناته  يف  معه  تواصل  على  كنت  واذ 

مستمر ، فقد ارتأينا تعميم الفائدة من خالل )ثقافات ايالف( .

اغالط شائعة
مازال :من األفعال غري التامة )اليت ال تكتفي مبرفوعها، وإمنا   – 1
حتتاج إىل خرب لتمام الفائدة(، وتفيد استمرار حدثها وانقطاعه حبدث 
الكتاب  ويف  الكهرباء،  انطفأت  حتى  التلفاز  أشاهد  مازلت  آخر: 
الكريم: ] فما زلتم يف شّك مّما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم[ / 

غافر: 40،أي انقطع استمرار حدث الشّك. 
2 –اليزال مثل مازال، والفرق بينهما أّن حدث مازال مستمٌر، أو 
ُمفَتَض االنقطاع. مثل:- اليزال الناس يتدافعون حتى يبلغ الكون 
امُلفتض. النهاية  مرتبط حبدث  وتوقفه  نهايته(،التدافع مستمر، 
واليزالون  واحدة  أمة  الناس  جلعل  رّبك  شاء  ولو   [ تعاىل:  قال 
خمتلفني[/ 118 : هود، وقال: ] واليزالون يقاتلونكم حتى يرّدوكم 

عن دينكم إِن استطاعوا[
3 –الزال: ال يتصف حدثها بزمان معنّي، وإمّنا تأتي مبعنى الّدعاء، 
مثل: الزلّت خبري ) فليس املعنى أنك مستمر يف اخلري، بل دعاء لك 

بأْن تظّل فيه(، ومثل قول الشاعر:
أال فاْسلمي يا دار ميٍّ على الِبلى والزاَل منهالاًّ جبرعائك القطُر
يدعو لدار حبيبته ) أو ما ترمز إليه( بدوام هطول املطر عليها.

القول، مثل:  –اآلتي والتالي: ُيشري اآلتي إىل ما سيظهر بعد   4
وقد ُقّسمت اجلوائز على الوجه اآلتي:أما التالي فهو التابع لغريه، 
مثل:- كان ) زيد( قد حصل على املرتبة الوىل، أما )ماجد( فكان 

التالي.
5 - الفتة واملدة: تدل الفتة على االنكسار، أو الضعف، ومنها 
الفتور يف العالقة. وقد تشري إىل انقطاع بني حدثني، مثل:أْعَقَب 

ارتفاع ازدهار االقتصاد يف العراق فتة من الركود.
أّما ُمّدة فتدّل على الزمان الطويل، مثل:- أنهينا ُمّدة الدراسة يف 

البصرة
النحاة،  بعض  رأي  بالنون، يف  )إذن(،  ُتكتب   : إًذا   – إذن   –  6
إذا كانت عاملة )أي ناصبة للمضارع(، ويشتط لعملها أن تتصدر 
الكالم، مثل:سأواظب على الدوام..- إذْن أنّوَه بك، فإن قلت:أنّوُه 
إذن بك، وجب أن ُترسم مع األلف، مثل:أنّوه إًذا بك، ورأيي أْن 
ُترسم )إذْن( بالنون دائًما، ألنها، برسم األلف )إًذا( سُتحال، من 

فورها، على إذا، وفيه من االلتباس ما ال يتحمله اإلمالء العربي.
حيث ما : الصواب رمسهما مندجمتني )حيثما( ألنهما  7 - حيثما – 
كالكلمة الواحدة، مثل:حيثما ستقم تُفز، وال جيوز االندماج يف )يف 
ما( فال يرمسان ) فيما( ألنهما كلمتان خمتلفتا الوظيفة، فـ )يف( 
ما ذكرت لي  جّر(، و)ما( اسم موصول، مثل:يف   ( حرف إضافة 
شيء خطري )يف الذي ذكرَت لي...(،لكن إذا دخل احلرف على ما 
)االستفهامّية( حمذوفة األلف )أو حتويله إىل فتحة( وجب االندماج، 
ألننا نكون بإزاء أدوات استفهام، مثل:فيم فّكرت؟ وعالَم اعتمدت؟ 

وإالَم تتحمل وزر اخلّطاء؟ ومب احتميت؟ و]عّم يتساءلون[1 : النبأ.
أما أينما فال تأتي إاّل برسم االندماج ) أينما( ألنها سؤال عن   – 8

مكان ُمعّلق علي ) شرط(، مثل:- أينما حُيلَّ األمل تنبِت اإلرادة .
الرشيد  مقهى  اجلواهري:كان  قال  مذّكر،  مكان  اسم  مقهى:   –9

موعدنا عصًرا وكنا من غابٍر ُجالَسْه
هلما  أن  غري  العطف،  إىل  تشري  األداتني  كلتا   : أو   – أم   –10
وظيفتني خمتلفتني. فأم هلا معنى املعادلة، وهلذا يغلب عليها أن 
:] سواء  الكريم  الكتاب  ما جاء يف  تتقدمها كلمة ) سواء(، مثل 

 « بلغتنا:  القول، هنا،  أم مل تنذرهم[،فال جيوز  أنذرتهم  أ  عليهم 
سواء عليهم أ أنذرتهم أو مل تنذرهم«، أما أو فلتخيري، مثل:- اخَتْ 
اخت واحًدا من فرعني، فال جيوز  أي  التأريخ،  أو فرع  اللغة،  فرع 

القول، هنا،:- اْخَتْ فرع اللغة أم فرع التأريخ
إذا قصدنا معنى التقدير، جئنا بـ َعّد ُيُعّد، فنقول:- يعّد األمر   –11
من  جمبول  فمعناه  )يعترب(  أما  واسطة،  بال  متعد  فعل  ،وهو  جلال 
االّتعاظ، وهو فعل يتعدى إىل مفعوله بواسطة، مثل:- اعتربْ بتجربة 
صديقك، وقال تعاىل: ] فاعتربوا يا أولي األبصار[ /59 : احلشر، 

أي اتعظوا مبا ترونه
سنة: الداللة واحدة. غري أن االستعمال قد فرق بينهما،  12 - عام – 
الرماد، وعام  بالتوقيت، فيقال عام اهلجرة، وعام  العام  فاختّص 

الفيل.
دون  األزمة  من  مثل:اخلروج  ظرًفا،  دون(   ( :ُتستعمل  دون   –13
ا  امْسً بقائها، وُتستعمل  أقرب من  األزمة  بقائها، أي: اخلروج من 
مبعنى من غري، فيدخل عليها احلرف، مثل:- اعمْل مبا يتطلبه الواقع 
من دون ) بدون / ِمن غري( انتظار املعجزة ، وُتستعمل اسَم فعل 
أمر بشرط إضافتها إىل ضمري املخاطب،مثل: دونك الكتاب ) خذه( 

، دونك الفرصة ) أي استثمرها(
ما أزال )سبق ذكره( ،- الأزال يف شكٍّ حتى أبلغ  ال أزال –   – 14
اليقني ) استمرار حدث الشّك(، - ماأزال يف شّك حتى بزغ اليقني 

)انقطاع حدث الشّك(
ِمن خالل: تأتي ) خالل( ظرًفا معناه )بنَي، وْسَط(  خالَل –   – 15
وامًسا معناه )من بني، من ُفرجة( ، فإْن جاءت ظرًفا، ُنِصبت، وُنزع 
حرفها. ومعناها بنَي، أو وْسَط، مثل:- شّق طريقه خالَل احلواجز ) 
أي بنَي احلواجز، أو وسط احلواجز(، ويف الكتاب الكريم: ] فجاسوا 
ا، حلقها حرف اإلضافة  خالل الديار[ / اإلسراء: 5،أما إذا جاءت امْسً
النوُر ، تسّرب  )ِمن(، مثل قول السّياب )من خلل الّسحاب كأنه 
من ثقوب املعزف اْرتعشْت له الُظَلم« ،وخلل ترادف خالل، ختتار 

أيهما تشاء.
إعراب:

إليه ظاهر،  :ُتعرب ظرًف منصوًباإذا أضيفت إىل مضاف  بعد   -  1
مثل: وصلت هديف بعَد أن عزمت وتوّكلت) بعد عزمي وتوكلي(، 
وُتبنى على الضّم، إْن ُحذف املضاف إليه لعلم املخاَطب به، ويف 
التنزيل العزيز: ] هلل األمر ِمْن َقبُل ومن بعُد[ أي من قبل األمر ومن 
أّما بعُد، لإلشارة إىل حذف  بعده.ومنها ما ُيسّمى فصل اخلطاب: 

املقدمات املعروفة للمخاطب، أو املخاَطبني.
ا على  2 - حيُث : أ - ُيعرب ظرف زمان ) وقيل يأتي للمكان( مبنياًّ
أْن ُيضاف إىل مجلة، مثل:- اذهْب حيُث يقتضي  الضّم، وشرطه 
الطيب  الكلم  حيث  )أي  الطّيب  الكلُم  حيث  اجتمعوا   - الواجب، 
ا، قوله تعاىل:] وأخرجوهم من حيُث أخرجوكم[  موجود(، وتأتي امْسً
/ البقرة: 19، وتأتي اسم شرط، مثل قوله تعاىل: ]وحيثما كنتم 

فوّلوا وجوهكم شطره[ / البقرة: 144
3 - وراء : ظرف مكان منصوب: - السائر وراَء الدنيا كالسائر وراء 

السراب
ِبضع :كناية عن عدد ما بني الثالثة والتسعة؛ تسقط  4 - بضعة – 
الصّف  - يف  مثل:  املؤنث.  مع  وتثبت  املذكر،  املعدود  مع  تاؤه 

بضعَة عشر تلميًذا، وبضع عشرة تلميذة
اخلطأ الصواب

اخلطأ : يستخدم  – 1
الصح : يستعمل

اخلطأ : إسطبل  – 2
الصواب : إصطبل

اخلطأ :على ثالثة، أو أربعة أيام  – 3
الصواب :على ثالثة أيام، أو أربعة

اخلطأ : طيلة  – 4
َطواَل » درست  أيام األسبوع«،  الصواب : طوَل » درسُت طوَل 

َطواَل أيام األسبوع
اخلطأ : كيف ما  – 5

الصواب : كيفما
6 - اخلطأ ُاثناء:

)إزاء(  ا(، ومثلها  امْسً إاّل  تأتي  أثناء ال  أثناء ) ألن  الصواب: يف 
والصواب )بإزاء(، مثل:«سار بإزائه« أي حبذائه )مبحاذاته(

اخلطأ : الُتطلى بالقار وبالزفت  – 7
الصواب: ال ُتطلى بالقار والّزفت

اخلطأ :قرابة  – 8
الصواب :ما يقارب

اخلطأ : خصوًصا  – 9
اجلملة(  نهاية  تكون يف  أن  للتوكيد وشرطها   ( :خاّصة  الصواب 
،مثل: » النجاح يف التخطيط املبّكر خاّصًة«، ومثل )خاّصة( ) على 
حنو خاص ( واألخرية ُتستعَمل يف بداية الكالم، أو يف آخره. مثل: 
» على حنو خاص، ُتضعف قراءة الطالع اإلرادة.«،« قراءة الطالع 

ُتضعف اإلرادة، على حنو خاص.«
اخلطأ : أْن ال  – 10

الصواب: أاّل )مصدرّية(: »أاّل تتاجع يعين أّنك واثق بنفسك«، » 
عدم تراجعك يعين أّنك واثق بنفسك«

اخلطأ : إْن ال  – 11
الصواب : إاّل )شرطّية(: »إاّل تربْح نفسك، ختسْر غريك«

اخلطأ : سنة  – 12
الصواب : يف سنة ،ال يدخل احلرف على )سنة( إذا جاءت ظرًفا، 
دخل  ا  امْسً جاءت  فإذا  ظرف(،   (  1926 سنَة  السياب  مثل:-ُوِلد 
عليها احلرف، مثل:يشري التأريخ إىل سنة 1921 بكونها بداية احلكم 
الوطين للعراق )اسم(، يف سنة من سنوات القحط ُوِلد أحد أجواد 

العرب، حامت الطائّي )اسم(
اخلطأ : يف مناسبة  – 13

الصواب: ملناسبة ) املناسبة: املشاَكلة، أو املوافقة(، مثل: احتفل 
العراق ملناسبة اليوم العاملي لعيد األم، أي: للمشاَكَلة بني االحتفال 

واليوم العاملي لعيد األم
اخلطأ :رأس مال  – 14

ت ليكون كالكلمة الواحدة(  الصواب: رأمسال ) ألننا بإزاء مصطلح حُنِ
ومنه )الرأمسالية(، مذهب اقتصادي

اخلطأ : أشهر  – 15
القلة،  للداللة على مجع  بناء )أشهر(  الصواب :شهور ، نستعمل 
مثل: أشهر الصيف يف العراق، أربعة،أّما )شهور( فللكثرة، مثل: - 
عدد شهور القرن ألٌف ومائتا شهر.ويف التنزيل: ] إّن عّدة الشهور 

عند اهلل اثنا عشر شهًرا[ / 9 : التوبة
ُفجاءة :كلها صحيحة مفاجأة –  16 –َفجأة – 

يف أّول :االستعماالن صحيحان، مثل: - إبدأ بالتوكل  أّول –   –17
أّول فعلك ) ظرف(،- إبدأ بالتوكل يف أّول فعلك )اسم(

ألول وهلة اخلطأ : ألول مّرة –   – 18
أّول َوْهلة الصواب :أّوَل مّرة – 
اخلطأ :على حنو التقريب  – 19

الصواب : تقريًبا - على وجه التقريب
اخلطأ : العديد من األيام  – 20

الصواب :ِعّدة أيام
مالحظة ) العديد = العدد(، تقول: هم عديد الرمل، وعدُد الرمل

اخلطأ : متتالية  – 21
الصواب : متوالية : يف اللغة متتابعة، مثل:- توالت عليهم ست 
سنوات عجاف )أي: تتابعت( ، ويف االصطالح متسلسلة من األعداد، 

كاملتوالية العددية، واهلندسّية،واحلسابّية.
واجلغرافية،  التأرخيية  الوثائق  لدى  )عانة(  أو  )عنه(  اسم   –  22

وليس اللغوّية.
األخطاء اللغوّية األخرى:

اخلطأ :عن كثب
الصواب : من كثب ) من قرب(

اخلطأ : جييب على
الصواب :جييب عن
اخلطأ :يستند على

الصواب : يستند إىل
اخلطأ :حتّدى ذاته وإاّل مَلا) وإال ما( بلغ ما بلغ

الصواب :- حتّدى ذاته وإاّل فما بلغ ما بلغ
ا اخلطأ :عاجل األمر تدرجيياًّ

الصواب : - عاجل األمر تدرجًيا
اخلطأ :شئ

الصواب : شيء
اخلطأ :نوايا ) مجع نّية(

الصواب : ِنّيات
اخلطأ :حتايا )مجع حتّية(

الصواب : حتّيات

يف التقيم
مالحظة: يف تنوين الكلمة املنتهية بألف، ُترَسم عالمة التنوين على 
احلرف الذي قبل األلف، وليس على ألن األلف ليس جزًءا من بنية 
الكلمة، بل جيء به إلطالق فتحة احلرف األخري لتكون ألًفا. فمثال:- 
كانت الدنيا ربيعا فكيف استحالت شتاءا؟،فال ميكن استبدال األلف 
بالفتحة، فنقول: كانت الدنيا ربيَع فكيف استحالت شتاَء؟، وهلذا 
يكون تنوين النصب، كاآلتي: مهاًدا، وسالًما، و توالًيا، وازدهاًرا 
ا كان موقعه  ... إىل أخره، ويف تنوين املنقوص يف درج الكالم، أياًّ
من اإلعراب، ُترسم عالمته يف احلرف الذي يسبق األلف املقصورة، 
ل  مثل:- هذه عًصا وتلك يٌد، فأّيهما أقوى؟، - سرنا بإزاء مرًعى مكلَّ

بالّندى، - كان ذلك منًفى مطموًرا يف ذاتي .
مالحظة: إذا انتهى الكالم بكلمة منتهية بألف، وصار الوقف عليها، 
سقط التنوين، مثل: االسم والصفة ال يدخل عليهما التنوين، مثل 

كربى وضيزى وموسى وعيسى .

توضيحات عن اخلطأ والصواب فيها.. األغالط اللغوّية.. التزال شائعة وال زالت تشيع!
عبد الجبار العتابي

شفيق مهدي ومالك املطلبي
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نــجمات

 2017 األول  كانـون   16 Saturday 16 December 2017الـسبت 

سدون عليها  يتعّرض املشاهري والنجوم ملواقف وحلظات حمرجة ال يحُ
أبًدا من فرتة إىل أخرى... ووّثق هذا الفيديو، املواقف اليت حدثت 
سّيد  كان  اإلحراج  لكّن  شهرتهم،  درجة  وتفاوتت  اختلفت  لنجوم 
املوقف واخلجل سيطر عليهم، خصوًصا وأّن الكامريا قد سّجلت كل 

شيء، واملاليني من الناس قد شاهدوا ما وقعوا فيه.
 

املطربة نانسي عجرم
»كل يوم  برنامج  نانسي عجرم حّلت ضيفة على  اللبنانية  املطربة 
 ،one مجعة«، الذى يقدمه اإلعالمي عمرو أديب، على شاشة قناة
وقيل إّن احللقة خمصصة لتفتح نانسي صندوق أسرارها، وتكشف 
عالقتها  وكواليس  الفين،  ومشوارها  الشخصية  حياتها  تفاصيل 
بالوسط الفين ومستقبلها، ولكن ما مل تتوقعه املطربة الرقيقة أن 
يسأهلا املذيع عمرو أديب هذا السؤال: » انيت ازاي جوزك بيتحمل 

كل اجلمال دا يطلع للمسارح.. وكل الرجالة » وهكذا أجابته ..

شريين عبد الوهاب وامللّقن
ابواب الصراع مع املطرب  الوهاب فتحت كل  الفنانة شريين عبد 
اهانته يف حفل  بأنها تعمدت  عمرو دياب، بعدما اعرتفت صراحة 
أن  بنفسها  اعتزازها  حّد  زفاف كندة علوش وعمرو يوسف، وبلغ 
تعرضت  ولكنها  اهلضبة،  لقب  مواجهة  يف  اهلرم  نفسها  اعتربت 
ا أثناء مداخلة هاتفية مع االعالمي عمرو أديب، بعدما  ملوقف حمرج جدًّ
تبنّي للجميع أّن كل ما تقوله على اهلواء مباشرة جمّرد  تعليمات من 

عرف هويته حتى اآلن. ملّقن جيلس جبوارها ومل تحُ

 الفنانة واملطربة إليسا
الفنانة واملطربة اللبنانية إليسا حّلت ضيفة على اإلعالمي مصطفى 
آغا يف احللقة النهائية من برنامج )احللم( ، واليت مت اإلعالن فيها 
الشهري، وخالل  الربنامج  الكربى يف هذا  باجلائزة  الفائز  اسم  عن 
موقف  يف  إليسا  الفنانة  بوضع  آغا(  )مصطفى  قام  احللقة  هذه 
إعالن  قبل  وذلك  اجلميع،  وأمام  مباشرة  اهلواء  على  للغاية  حمرج 
اسم الفائز جبائزة املليون دوالر، حيث قام مصطفى آغا بالتغزل 
يف كالم إليسا واسلوبها يف الكالم، حيث قال هلا: إنِت مش بس 
إليسا  حلوة، فردت  بعد كّلك  إنِت  حلو،  حلو، كمان حكيك  غنائك 

خبجل عليه : شكًرا، هيدا غزل مش مبّطن.. هيدا غزل غزل.

سهري رمزي واحلذاء املقطوع
ا على اهلواء،  تعرضت الفنانة القديرة سهري رمزي، ملوقف حمرج جدًّ
خالل لقائها باإلعالمي وائل اإلبراشي يف حلقة من برنامج العاشرة 
تعّرضها  عن  كشف  حيث  دريم،  فضائية  عرب  يذاع  الذي  مساًءا، 
حلادث سري بسيط أثناء ذهابها لألستديو، وهو ما أدى إىل قطع 
على  للظهور  مالئم  غري  آخر  حذاء  ارتداء  إىل  واضطرت  حذائها، 

جنمات تعرضن ملواقف حمرجة على اهلواء آخرهن شريين عبد الوهاب

الشاشة.

طفلة تضع جنوى كرم يف موقف صعب
وضع الفنان أمحد حلمي املطربة جنوى كرم يف موقف حمرج أثناء 
تقدميها برنامج »Arabs Got Talent«، عندما حتدثت جنوى كرم مع 
متسابقة تدعى إليسا أمحد من مصر، والطفلة مل تفهم لغتها، ما 

اضطر أن يتدخل أمحد حلمي ليفهم الطفلة ما تقوله النجمة.
قال أمحد حلمي للمتسابقة: »انيت عارفة هّي بتقولك ايه؟!، الن هي 
بتكلمك بطريقة غريبة صح«، فردت الطفلة بـ »ال معرفش.. وانا 

معرفهاش مني من األساس«
، امشعنى  تانت جنوى  »انا  الفنانة جنوى كرم:  علقت  جانبها  من 

تعريف أمحد حلمي، وأنا أل.. خالص اتكلم أنت معها يا حلمي«.

أجر درة خط أمحر
وضع الفنان بيومي فؤاد الفنانة درة يف موقف حمرج عندما سأهلا 
عن آخر أجر حصلت عليه، لرتد عليه قائلًة: »ايه ده يا بيومي؟ ده 

احنا لسه كنا بنتكلم يف موضوع التطفل!«.
وأوضحت الفنانة التونسية  خالل استضافتها يف برنامج »بيومي 
أفندي« الذي يقدمه الفنان بيومي فؤاد عرب فضائية dmc،  أنها ال 

حتب االعالن عن قيمة أجرها ألّن ذلك يستفز البعض.
وأشارت إىل أّن بعض األرقام اليت تذكرها بعض وسائل اإلعالم 

عن أجور الفنانني تكون غري صحيحة، ومبالًغا فيها بشكل كبري.

قبلة سهري املرشدي حملمود محيدة
حلت الفنانة سهري املرشدي ضيفة على برنامج »فحص شامل«، 
للفنان حممود  قبلتها  عن  بسؤال  راغدة شلهوب  املذيعة  لتحرجها 
محيدة يف فيلم »رغبة متوحشة«، مؤكدة أّن البعض انتقدها نظًرا 

دموا من إقدامها على ذلك. ألنهم صحُ
سهري املرشدي نفت أواًل وجود قبلة، ثم أكدت بأّن سياق الفيلم 
كان يتطلب ذلك، مؤكدة أنها كانت قبلة عادية ومل تكن مبتذلة على 
اإلطالق، وأّن املخرج عندما طلب منها إعادة املشهد رفضت متاًما، 

نظًرا إلحراجها ولشعورها بأنها قّدمت أفضل ما عندها وقتها.
وأضافت سهري املرشدي أّن شخصية العمل هي اليت مت تقبيلها 
البعض، مضيفة  يظن  كما  املرشدي«  »سهري  بكونها  وليس هي 
أنها يف حياتها العادية لو قام شخص بتقبيلها سوف تصفعه على 

وجهه.
ابنتها حنان مطاوع، تعرضت هي األخرى ملوقف حمرج على اهلواء 
مباشرة يف برنامج » هنا العاصمة » بعد عرض مشهد هلا على اهلواء 
لألدوار  اختيارها  عن  حتدثت  فبعدما  املساء«،  »هذا  مسلسل  من 
اجلادة ومراعاتها لتاريخ والدها املخرج الكبري الراحل كرم مطاوع ، 
عرضت االعالمية مليس احلديدي مشهًدا حلنان وهي ترقص شرقي 
للفنان إياد نصار، الذي شاركها بطولة املسلسل، وسألتها مليس 

احلديدي قائلة: »مش تقولي إنك ما بتعرفيش ترقصي؟.

مكتفية  باإلحراج،  شعورها  شدة  من  النطق  فقدت  مطاوع  حنان 
بالضحك على السؤال وعدم التعليق عليه، إال أّن خمرج العمل تامر 
حمسن أوضح بأنها مل تكن يف البداية راضية على هذا املشهد، إال 
إنه أقنعها به، لتؤّديه سريًعا، وعّلقت حنان مطاوع على حركاتها 

الراقصة السريعة قائلة: »أنا كنت بلّبط«.

ليلى علوي لنيشان: عيب أنا ست متزوجة
اإلعالمي نيشان أحرج الفنانة ليلى علوي بشدة يف حلقة من برنامج 
فاروق  الفنان  أحبت  قد  كانت  إن  سأهلا  عندما  والعسل«،  »أنا 
شخصي،  األمر  هذا  أّن  مؤكدة  غضبها  أثار  ما  ال،  أم  الفيشاوي 
متزوجة وال  أنا ست   : لتجيب بسرعة  بذلك،  ليبادرها: هو صّرح 

يصح أن تسألين مثل هذا السؤال.

اليسا ورزان واحراج متبادل
ا حصل للفّنانة إليسا مع مقدمة الربامج رزان مغربي  موقف حمرج جدًّ
على اهلواء مباشرة، خالل حفل توزيع جوائز املوسيقى الذي عرضته 

MTV مباشرة من مسرح كازينو لبنان.
وخالل السهرة، تسّلمت إليسا، العديد من اجلوائز، وخالل تسلمها 
أن  سبق  اليت  مغربي  رزان  احلفل  ملقدمة  قالت  اجلوائز،  إحدى 
اتهمتها بشراء اجلوائز: ما تاخديها شخصية، بس إنِت اتهمتيين إنو 
عم اشرتي اجلوائز، وأنا باملقابل ما فيي إال ما قول عّنك خفيفة 
الدم.. اجلوائز الليلة دليل إنو ما عم اشرتي وال جائزة«. فما كان 
من رزان اليت شعرت بإحراج، إاّل أن حاولت تدارك الوضع قائلة: 

»أحبك إليسا«.

 نانسي عجرم

اليسار

نـجوى كـرم

نــجالء بـحر
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انسحاب شيماء سيف بسبب السخرية من وزنها الزائد
ضيفته  وضع  احلياة،  قناة  على  احلياة«  ضوضاء  »ثالثي  برنامج 
ا بعدما سخر ثالثي املذيعني  الفنانة شيماء سيف، يف موقف حمرج جدًّ
ميزو وحممود تركي ومينا، من وزن شيماء سيف الزائد، بعد أن قام 
مينا بسؤاهلا إذا ما كانت تنوي فقدان وزنها الزائد وعمل دايت أم 
: هو ده قبل الدايت  ال، ليضيف زميله مجلة أخرى من السخرية قائالاً
وال بعد الدايت؟، السؤال الذي اعتربته الفنانة شيماء سيف سخرية 

وإهانة غري مقبولة.
ولكّن الثالثي مل يتوقف عن السخرية فأضاف أحدهم: لو سألتك 
عن وزنك، أسألك وأقولك قبل السؤال وال بعد السؤال؟، وهو ما 
أغضب الفنانة، لترتك مكانها وتعلن انسحابها من الربنامج قائلة:  

أنا أصالاً حاّسة إّن املوضوع تقيل على قليب، السالم عليكم.

خطوبة حليمة بولند على اهلواء
خالل  ا،  جدًّ حمرج  ملوقف  بولند  حليمة  الكويتية  اإلعالمية  تعرضت 
ا من فتاة على اهلواء يف برناجمها الرمضاني  تلّقيها اتصاالاً هاتفيًّ

»حليمة زاد«.
املتصلة فاجأت اإلعالمية الكويتية بطلب غريب، حيث طلبت يدها 
لشقيقها، بقوهلا: »ممكن أخطبك ألخويا«، وهو ما أشعر حليمة خبجل 

شديد، ودخلت يف نوبة ضحك.
حليمة حاولت تغيري املوضوع، إال أّن املتصلة أصرت على طلبها، 
وهو ما جعل خمرج الربنامج يتدخل، ويقول حلليمة أن خترب املتصلة 

بأن ختطبها من أمها وليس من الربنامج.

عمر شهرية حيرجها
لقائها  خالل  اهلواء،  على  حمرج  ملوقف  شهرية،  الفنانة  تعرضت 

بعدما  »احلياة«،  قناة  على  املذاع  شامل«  »فحص  برنامج  مع 
فوجئت شهرية باإلعالمية اللبنانية راغدة شلهوب، توّجه هلا سؤاالاً 
كدا  على  مّتفقناش  »إحنا  لرتد:  باإلحراج،  أشعرها  ما  سّنها،  عن 
خالص«، مشرية إىل أنه ليس السيدات فقط من يرفضن اإلفصاح 
ا والشباب، فاجلميع يريد أن يبدو أصغر  عن سّنهن، بل الرجال أيضاً

ا على حد قوهلا. سنًّ
لتفقد  احلارة«،  »شيخ  برنامج  يف  ضيفة  بدر  جنالء  الفنانة  حلت 
أعصابها من جّراء سؤال عن مشاكلها مع طليقة زوجها حممد عفيفي، 
حيث سألتها املذيعة بسمة وهبة: هل هي كانت سبب طالق زوجها 

من زوجته األوىل؟
جنالء بدر انفعلت بشدة من جّراء السؤال، مؤكدة على أنها ُظلمت 
يف هذه املسألة، حيث إنها يف بداية تعارفها مع زوجها، قال هلا 

إنه يقوم بإجراء الطالق من زوجته.
ا يف  وأضافت جنالء بدر إىل أنها خشيت يف ما بعد، أن تكون سبباً
، لتطلب من زوجها احلالي  هدم هذه األسرة، خباصة وأّن هناك طفالاً
أن حيّل مشاكله مع زوجته األوىل، ثم قطعت كل االتصاالت معه 

ملدة شهرين كاملني، لتعرف يف ما بعد أنه طّلق زوجته بالفعل.
وتابعت جنالء بدر حديثها بأنها انزعجت بشدة من الشائعات اليت 
طالتها يف هذا الصدد، واليت تقول إنها سبب يف الطالق، مؤكدة 
على أّن الرجل ال يرتك زوجته من أجل أي امرأة أخرى، إاّل لو كان 

هناك مشاكل بينهما بالفعل.

جنمات تعرضن ملواقف حمرجة على اهلواء آخرهن شريين عبد الوهاب

درةحنان مطاوعحليمة بولند

شريين عبد الوهابشهرية

سهري رمزي

ليلى علوي

سهري املرشدي

رزان مغربي
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شهدت السنوات األخرية انتشارا ملفهوم األغذية اخلارقة أو 
كما تعرف بـ »سوبر فود«، وهي أغذية طبيعية تتميز بأنها 

قليلة السعرات احلرارية وعالية املغذيات.

ويروج لألطعمة اخلارقة بأنها تعمل على حتسني احلالة الصحية 
بشكل كبري، ومن بني تلك األغذية جند نبتة املورينغا، اليت 

متتلك فوائد صحية كبرية للجسم.

ويبدو أن الفوائد الصحية للمورينغا كانت معروفة يف خمتلف 
الثقافات ملئات السنني، وقد وجد الباحثون مؤخرا أن هذا 

النبات ميتلك قدرات عالجية للعديد األمراض.

ووفقا لـ«Google Trends«، فإن االهتمام باملورينغا يتزايد 
بشكل مطرد خالل السنوات اخلمس املاضية.

موطنها  للجفاف،  مقاومة  النمو،  سريعة  شجرة  واملورينغا 
اهلند وباكستان وبنغالديش  اهليمااليا يف  يف مناطق مثل 
للشفاء  خمتلفة  خصائص  الشجرة  ومتتلك  وأفغانستان، 
وفوائد عديدة واستخدامات طبية، وهي عموما قادرة على 

عالج مجيع الوعكات الصحية تقريبا.

 »Phytotherapy Research« جملة  نشرت يف  لدراسة  ووفقا 
شجرة  من  والزهور  والبذور  واألوراق  واجلذور  اللحاء  فإن 
من  متنوعة  جمموعة  عالج  يف  تقليديا  تستخدم  املورينغا، 
نسيج  أو  عضو  تورم  وهي  الوذمة،  ذلك  مبا يف  األمراض 
اجللد  للسوائل أسفل  أو فائض داخل-نسيجي  نتيجة جتمع 
وأمراض  املعدة  واضطرابات  اجلسم،  جتاويف  أحد  يف  أو 
والصرع  املفاصل  والتهاب  والربو  والسكري  األعصاب 
واضطراب الغدة الدرقية وفقر الدم ومرض اخلاليا املنجلية 

والعدوى البكتريية والفطرية والفريوسية والطفيلية.

وليس هذا فحسب، بل إن الشجرة »املعجزة« ترتبط أيضا 
بوجود آثار إجيابية على وظائف الكبد واجللد والشعر وصحة 
وصحة  الكلى  ووظائف  الدموية،  واألوعية  والقلب  العظام 

العني والوقاية من السرطان.

وقد ثبت أن النبات له أهمية مماثلة فيما يتعلق بالغذاء خاصة 
يف مناطق العامل اليت تعاني من مشاكل سوء التغذية.

وقالت الدراسة اليت أجرتها جامعة الزراعة يف فيصل أباد 
وبسهولة  خبس  بثمن  زراعتها  ميكن  ألنه  »نظرا  بباكستان 
الفيتامينات،  من  بالكثري  للتمتع  أوراقها  جتفيف  وميكن 
التغذية  برامج  يف  وأفريقيا  اهلند  يف  املورينغا  استخدمت 

ملكافحة سوء التغذية«.

وحتتوي املورينغا على كمية كبرية من فيتامني »أ« أكثر من 
اجلزر، وكمية من الكالسيوم تفوق احلليب وحتتوي أيضا على 
»سي«  فيتامني  من  وكمية  السبانخ،  يفوق  بشكل  احلديد 
أكثر من الربتقال، وتفوق املوز من خالل كمية البوتاسيوم 
اليت حتتويها، كما أن الربوتني الذي حتتويه املورينغا يفوق 

كميته يف احلليب والبيض.
إىل  بالفيتامينات  الغين  املورينغا  زيت  إضافة  املقرر  ومن 
منتجات التجميل خالل العام املقبل، لذلك فإن هذه الشجرة 
متتلك فوائد عديدة مما يتيح دجمها يف منط احلياة اليومية 

دون خمافة من أن تسبب أي ضرر.

مـا هـي الـشجرة 
»املعجزة«؟

الربيطانية ان »وكالة االستخبارات  اعلنت صحيفة »ديلي ستار« 
وصفته  عالج  عن  كشفت  إيه«،  آي  »سي  األمريكية  املركزية 
بـ«اخلارق« ملرضى السرطان، بعد إخفائه 34 عاما. وقالت الصحيفة 
إن »سي آي إيه«، كشفت دراسة حتدثت عن ثورة يف عالج مرضى 

السرطان، بعد إخفائها لسبب غامض.

 ،1983 للعام  تعود  اليت  السرية  »الدراسة  أن  الصحيفة  وذكرت 
قادر  اإلنسان  جسد  أن  أثبتت  اليت  الدراسة  نتائج  على  حتتوي 
على شفاء نفسه من األمراض إذا تعلم املريض التحكم بالعمليات 

البيولوجية اجلارية يف جسمه«.

وحبسب الوثيقة، فإن »العالج يقوم على حتكم املرضى باملوجات 
ميكن  الذي  التجاوزي  التأمل  تقنيات  تطبيق  طريق  عن  الدماغية 
الشخص من الوصول إىل مستويات أعلى من الوعي، فضال عن 

استخدام تقنية االرجتاع البيولوجي والتنويم املغناطيسي«.

 CIA خرباء  أجراها  اليت  »التجارب  ان  إىل  ستار«  »ديلي  ولفتت 
للتأكد من مدى فعالية األساليب املذكورة حققت نتائج ال تصدق«. 
خمتلف  حتقيق  على  املرضى  يساعد  العالج  أن  »بينت  وأضافت 
النتائج الفسيولوجية احملددة، ومن بينها زوال األمل وتسريع عملية 
من  واحلد  اخلبيثة  السرطانية  األورام  قمع  وحتى  اجلروح،  التئام 

منوها يف نهاية املطاف«.

وقالت »ديلي ستار« إن »الوثيقة تتضمن خرائط للدماغ البشري 
الدماغ  من  معينة  مناطق  على  العالجات  تأثري  كيفية  ووصف 

وارتباطها بأجزاء اجلسم اليت حتتاج إىل العالج.

الـCIA ترفع السرية عن 
عالج السرطان

قالت صحيفة »ذي تاميز« إن إحدى السفن احلربية األكثر 
تطورا يف بريطانيا ألغت مهمة يف اخلليج وعادت إىل البالد 

بعد تعطلها.
وواجهت السفينة احلربية »إتش إم إس داميوند«، وقيمتها 
إذ  الربيطانية،  للبحرية  حمرجا  عطال  إسرتليين،  جنيه  مليار 
عانت السفينة احلربية من مشاكل مع املروحة، اليت فشل 

الطاقم يف تثبيتها داخل البحر.
أسطول  يواجهه  الذي  نوعه  من  األحدث  التعطل  هذا  ويعد 
الربيطانية املكون من 6 مدمرات من صنع  امللكية  البحرية 

شركة »بي إيي إي« سيستمز« وشركة »رولز رويس«.
ألسباب  بورتسموث  يف  األخرى  اخلمس  السفن  وتتواجد 
مع  ومشاكل  البحارة  ونقص  الروتينية  الصيانة  مثل  عدة 

احملرك.
وقالت »ذي تاميز« إنه ال يعتقد أن تكون هناك أي سفينة 
أخرى على استعداد لإلحبار لتحل حمل السفينة احلربية »إتش 

إم إس داميوند«.
من  كان  داميوند«  إس  إم  »إتش  أن  البحرية  موقع  وأفاد 
الناتو حلماية  الدوليني وحلف  احللفاء  »تعمل مع  أن  املقرر 
من  خالية  وجعلها  العامل،  ازدحاما يف  الشحن  أكثر ممرات 

األنشطة اإلجرامية«.

بيعت ورقة غار ذهبية صنعت لتاج نابليون، عند تتوجيه عام 
1804، بسعر 625 ألف يورو، خالل مزاد نظمته دار »أوزنا«، 

األحد، يف فونتينبلو قرب باريس.

وجتاوز هذا املبلغ بكثري السعر املقدر أساسا، وكان حبدود 
املزادات،  دار  أوضحت  ما  على  يورو،  ألف   150 إىل   100
مشددة على أن هذا املزاد أثار اهتماما كبريا يف صفوف 

جامعي التحف األجانب والفرنسيني.

دقيقة  بتفاصيل  تتمتع  اليت  الورقة،  هذه  أن  وأضافت 
»حفظت يف عائلة الصائغ حتى أيامنا هذه«.

وكان نابليون رأى أن التاج، الذي يظهر أعلى جبني اإلمرباطور 
يف لوحة دافيد الشهرية »تتويج نابليون« ثقيل جدا خالل 
جلسة قياس، فقرر الصائغ مارتان غيوم بيينيه يومها سحب 

6 أوراق كبرية ووزعها على بناته.

وبيعت، األحد، إحدى هذه األوراق يف املزاد.

والتاج كان مؤلفا من 44 ورقة كبرية و12 ورقة صغرية وقد 
 )1830-1815( امللكي  النظام  استعادة  مرحلة  خالل  أذيب 
من  لنابليون  خصيصا  ابتكرت  اليت  األخرى،  الشعارات  مع 

صوجلان وغريه.
وفقد أثر األوراق اخلمس األخرى، وبيعت ورقة كبرية أخرى 
نابليون خالل  اعتمره  الذي  التاج،  انفصلت عام 1805 عن 
تتوجيه، يف الثمانينات بسعر 80 ألف فرنك فرنسي، وباتت 

اآلن ضمن جمموعة متحف فونتينبلو الوطين.

سعر »خرايف« لورقة غار 
من تاج نابليون

التكنولوجيا  وشركة  شل«  داتش  »رويال  شركة  قالت 
النظيفة بايو-بني، إن بقايا القهوة ستساعد يف تزويد بعض 

احلافالت يف لندن بالوقود.

وأفاد بيان للشركتني أن الوقود احليوي اجلديد الذي حيتوي 
جزئيا على زيت القهوة، جيري إدخاله إىل سلسلة إمدادات 

وقود احلافالت، إذ ميكن استخدامه دون احلاجة لتعديله.

وأضاف البيان أن بيو-بني وشريكتها أرجنت إنرجي أنتجتا 
حتى اآلن ما يكفي من زيت القهوة لتشغيل حافلة واحدة 
ملدة عام، إذا استخدم كمزيج خالص يشكل نسبة 20 يف 
املئة خمصصة للعنصر احليوي وخيلط مع الديزل مشكال ما 

يعرف بوقود بي20.

وقالت هيئة النقل يف لندن على موقعها اإللكرتوني إنها 
تتجه الستخدام الوقود احليوي لكبح انبعاثات الكربون وإنها 
ختترب وقودا مصنوعا من زيت الطهي املأخوذ من صناعات 

األغذية، وفق »رويرتز«.

وأوضحت بيو-بني أن متوسط استهالك املواطن يف لندن 
من القهوة هو 2.3 كوب يوميا، مما ينتج أكثر 200 ألف طن 

من بقايا القهوة سنويا.

الكبرية  املقاهي  سالسل  من  البقايا  هذه  الشركة  وجتمع 
واملصانع وجتفف وتعاجل الستخراج الزيت منها.

ما  على  رائع  مثال  »إنه  بيو-بني  مؤسس  كاي  أرثر  وقال 
غري  كمورد  البقايا  إىل  النظر  إعادة  نبدأ  عندما  فعله  ميكن 

مستغل«.
وتدعم شركة شل تكنولوجيا »وقود القهوة«.

»القهوة« تتحول اىل وقود 
لتشغيل احلافالت.. كيف؟

»عطل حمرج« يلغي عملية 
لسفينة حربية بريطانية!
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مشروع قرار فلسطيين...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الدولتني، لكنها ال تزال تعمل على تفاصيل خطتها.
يف  اإلعداد  قيد  فلسطيين  قرار  مشروع  طرح  واشنطن  واستبقت 
وزارة  باسم  الناطقة  وأعلنت  األمن،  جملس  أمام  القدس  شأن 
السالم  عملية  ملتزم  »ترامب  أن  نويرت،  األمريكية هيذر  اخلارجية 
ومل يتغري ذلك. ما زلنا نعمل جبد لوضع خطتنا، ونعتقد أن ذلك 
سيفيد الشعبني اإلسرائيلي والفلسطيين«. وأضافت يف تغريدات 
يف  اإلسرائيلية  للسيادة  احملددة  احلدود  »ختضع  »تويرت«:  على 
القدس ملفاوضات الوضع النهائي بني الطرفني. الواليات املتحدة 
ال تأخذ أي موقف يف أي قضايا تتعلق بالوضع النهائي، وستؤيد 

حل الدولتني«. 
اإلسرائيليني  مع  العمل  حماولة  نواصل  بأن  »نأمل  وتابعت: 
والفلسطينيني حملاولة فرض نوع من اتفاق السالم حتى يتمكنوا من 
اجللوس وإجراء حمادثات. وسنواصل دعم ذلك. وسنواصل حماولة 

دعم كال اجلانبني«.
وتعكف البعثة الفلسطينية يف األمم املتحدة على إعداد نص مشروع 
العضو  مصر،  خالل  من  األمن  جملس  يف  ستطرحه  مقتضب  قرار 
العربي يف اجمللس، يعيد تأكيد أن القدس واحدة من قضايا احلل 
األمن  جملس  قرارات  على  بناء  يتم  أن  جيب  حلها  وأن  النهائي، 

السابقة وحل الدولتني على أساس حدود عام ١٩٦٧.
القرار  إن  تصريح،  يف  منصور  رياض  الفلسطيين  السفري  وقال 
»سيطلب من الواليات املتحدة الرتاجع عن قرارها االعرتاف بالقدس 
أوروبية  أوساطًا  لكن  إليها«.  سفارتها  ونقل  إلسرائيل  عاصمة 
استبعدت استخدام »هذه اللغة«، مؤكدة ضرورة أن يكتفي مشروع 
القرار »بإعادة تأكيد أسس عملية التسوية املعرتف بها اليت حتظى 
مباشر«  »حتٍد  أنه  على  النص  إظهار  دون  من  الدولي«  باإلمجاع 

لواشنطن.
وجتري البعثة الفلسطينية حاليًا مشاورات متعددة يف األمم املتحدة 
تتناول طرح مشروع قرار حيصل على دعم ١٤عضوًا يف جملس األمن، 
ويرجح أن تسقطه واشنطن بـ »حق النقض« )الفيتو( حبيث تأتي 
نتيجة التصويت ١٤ يف مقابل ١، ما ميهد لطرح مشروع قرار آخر يف 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة حيث ال قدرة ألي دولة على استخدام 
»الفيتو«، مبا ميكن من حشد التأييد الدولي له ليحصل على دعم 
غالبية كبرية من الدول األعضاء يف املنظمة الدولية وعددها ١٩٣.

مبوازاة ذلك، كشفت القناة العاشرة اإلسرائيلية أن الرئيس إميانويل 
ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال يعكفان على صوغ 
مبادرة ضد إعالن ترامب ترتكز على إعالن القدس عاصمة مشرتكة 
إلسرائيل و »الدولة الفلسطينية املستقبلية«، على أن يطرحاها يف 
أعلمت  اخلارجية  وزارة  بأن  وأفادت  اليوم.  األوروبي  االحتاد  قمة 
يتم صوغها يف شكل  مل  اليت  املبادرة،  بأن  األوروبية  سفاراتها 
إىل  مؤشرات  تقدم  بأن  إسرائيل  إىل  دعوة  تتضمن  قد  نهائي، 
السالم«،  »عملية  بـ  يسمى  ما  تدفع  أن  شأنها  من  الفلسطينيني 
علمًا أن إقرار املبادرة يتطلب مواقفة مجيع قادة االحتاد األوروبي 

عليها.
»محاس«  حلركة  السياسي  املكتب  رئيس  تعهد  غزة،  قطاع  ويف 
إمساعيل هنية »إرغام اإلدارة )األمريكية( على الرتاجع عن قرارها، 

وإسقاط ما يسمى صفقة القرن«. 
وشدد خالل مهرجان نظمته احلركة أمس يف غزة ملناسبة الذكرى 
الثالثني النطالقتها استعرضت من خالله قوتها وشعبيتها حبضور 
عسكري ومجاهريي كبري، على أن »معركة القدس ليست معركتنا 

وحدنا، بل معركة كل األمة«.
وجاء احتفال »محاس« يف وقت شهد الوضع يف غزة توترًا جديدًا 
عندما أعلنت إسرائيل أمس إغالق معربي كرم أبو سامل التجاري و 
»إيريز« مع القطاع، كما قصفت ٣ منشآت عسكرية حلركيت »محاس« 
و »اجلهاد اإلسالمي« ردًا على هجمات صاروخية من القطاع، علمًا 
أن حنو ١5 صاروخًا أطلق من القطاع واستهدفت جنوب إسرائيل منذ 

قرار ترامب.

واشنطن لبناء...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تهديدًا للجميع. وأضافت أن اإلدارة تريد بناء حتالف دولي للتصدي 
تدعم  طهران  أن  والحظت  والعامل.  اخلليج  يف  اإليراني  للسلوك 

اإلرهاب وأن برنامج الصواريخ انتهاك واضح لالتفاق النووي.
واشنطن،  يف  عسكرية  قاعدة  يف  ألقته  خطاب  يف  واستعرضت 
إثباتات استخباراتية على التورط اإليراني يف حرب اليمن واستهداف 
الصنع  إيراني  باليسيت  صاروخ  بقايا  هايلي  وعرضت  السعودية. 
على  وشددت  السعودية.  العربية  اململكة  على  اليمن  من  أطلق 
إيران لألمن والسلم  الذي تشكله  التهديد  »دلياًل على  أنه يشكل 
الدوليني، وهو تهديد علينا مجيعًا أن نواجهه«. وأعلنت أنها بدأت 

مشاورات يف جملس األمن للرد على هذا التهديد.
وقالت هايلي يف مؤمتر صحايف يف مقر تابع لوزارة الدفاع األمريكية 
يف واشنطن، إن للواليات املتحدة »مقاربة جديدة حيال إيران من 
خالل الرتكيز على كل تصرفات إيران اخلاصة بالصواريخ الباليستية 
ودعم اإلرهاب«، ولديها »حقائق ال ميكن إنكارها بأن تصرفات إيران 
تزداد سوءًا وإن االتفاق النووي مل يؤد إىل حتسني أداء إيران ال 
الباليستية سوءًا وكذلك دعمها اإلرهاب على  بل تزداد نشاطاتها 

امتداد املنطقة«.
إيران  وأعلنت أن األمم املتحدة قدمت تقريرًا يثبت زيف ادعاءات 

النزاعات يف  نريان  ويشعل  األسلحة  يرسل  من  »هي  أنها  ويؤكد 
املنطقة«، مشددة على أن إيران »ستصبح كوريا الشمالية الثانية 
إن مل نتحرك اآلن، وهو أمر لن ندعه مير، وجيب أن حياربه العامل، 

وحنن نقوم بذلك اليوم بطريقة شفافة لدحر هذا التهديد«.
وأضافت هايلي أن بقايا الصاروخ »مثال على أن الصواريخ اإليرانية 
أطلقت من اليمن على مطار الرياض، حيث يسافر عشرات اآلالف 
من املدنيني كل يوم، وختيلوا لو أن هذا الصاروخ أطلق على أحد 

املطارات يف واشنطن أو لندن أو باريس«.
وأضافت أن إيران أرسلت أسلحة أخرى إىل اليمن بينها »الصواريخ 
وقوارب  متفجرات،  احململة  املسرية  والطائرات  للدبابات  املضادة 
حتمل متفجرات ميكن أن حتدث فجوات وأضرارًا كبرية يف السفن«، 
مباشر  انتهاك  يف  الدولي  اجملتمع  تتحدى  إيران  أن  »تثبت  وهي 

لقرارات جملس األمن«.
األدلة  هذه  معاينة  إىل  األمن  جملس  أعضاء  »كل  هايلي  ودعت 
وكذلك أعضاء الكونغرس، وهي أدلة ال ميكن إنكارها وصنعت يف 
إيران«. وقالت إن إيران »تعمل على إفشال اإلمجاع الدولي، لكن 
علينا أن نقول بصوت واحد إن تصرفات إيران تهدد األمن والسلم 
يف العامل أمجع، وندعو اجملتمع الدولي لالنضمام إلينا يف مواجهة 

هذا التهديد«.
ورأت إن التهديد اإليراني ال يقتصر على اليمن بل يشمل »لبنان 

وسورية والعراق واألدلة يف ازدياد«.
نيكوالس  األمريكي  القومي  األمن  مركز  الدفاعي يف  اخلبري  وقال 
ترامب  دونالد  اسرتاتيجية  مع  »يتناسق  هايلي  كالم  إن  هرياس 
للتصدي إليران وحزب اهلل إقليميًا«. وأضاف: »أن إيران استخدمت 
النزاع يف اليمن لتحول احلوثيني إىل حزب اهلل ميين يلجأ إليه احلرس 
الثوري اإليراني لتهديد السعودية بالصواريخ والضغط حبريًا على 

اجملتمع الدولي من مضيق باب املندب«.
وشدد اخلبري على أن هناك تأييدًا أكرب من إدارة ترامب السرتاتيجية 

التصعيد السعودية، حلشر احلوثيني للوصول إىل حل الحقًا.
لفضح  الدولي  اجملتمع  إىل  »موجه  هايلي  كالم  إن  وقال هرياس 
تريد  »اإلدارة  وأضاف:  الدولي«.  لألمن  واحلوثيني  إيران  تهديد 
تسمية إيران وإحراجها للضغط عليها وفضح أعماهلا يف اليمن، ولن 

تقبل بزعزعة استقرار أمن منطقة شبه اجلزيرة العربية«.
ويف وقت رحبت الرياض بالتقرير االمريكي ودعت اىل تشديد آلية 
التفتيش على االسلحة االيرانية املهربة مليليشيات احلوثيني، أبلغ 
بأن  األمن،  جملس  غوترييش  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
إيران زودت امليليشيات صواريخ وأسلحة، يف خمالفة صرحية لقرار 

جملس األمن ٢٢٣١.
القرار  تطبيق  حول  الدوري  تقريره  األمن  جملس  غوترييش  وسلم 
٢٢٣١، وأشار فيه إىل أن الرياض أبلغت اجمللس »بأن الصواريخ 
اليت أطلقها احلوثيون على السعودية يف ٢٢ متوز )يوليو( وتشرين 
الثاني )نوفمرب( إيرانية املنشأ وأن ذلك »يعد انتهاكًا صارخًا لقراري 
جملس األمن ٢٢١٦ و٢٢٣١ اللذين يفرضان حظر توريد األسلحة إىل 

اليمن ومنع إيران من نقل أسلحة إىل دول أخرى.
وأكد أن معاينة بقايا هذه الصواريخ من جانب جلنة اخلرباء التابعة 
للجنة العقوبات يف جملس األمن، أكدت أنها مصنعة يف إيران، و 
»ممهورة بشعار شركة جمموعة شهيد باغري للصناعات )اإليرانية( 
ملنظمة  تابعة  باعتبارها  إيران  على  العقوبات  لوائح  على  املدرجة 

الصناعات اجلوية« اإليرانية.
وقال إن اململكة أبلغت فريق اخلرباء أن هذه الشظايا مجعت من حطام 
الصاروخ الذي استهدف الرياض يف ٤ تشرين الثاني )نوفمرب(، وإن 
األمم املتحدة »ال تزال حتلل هذه املعلومات وستقدم تقريرًا عنها إىل 

جملس األمن« وفق املقتضى.
وأشار التقرير إىل أن شحنة األسلحة اليت اعرتضتها الواليات املتحدة 
كانت   ٢٠١٦ )مارس(  آذار  ُعمان يف  خليج  الدولية يف  املياه  يف 
للقاذفات  مماثلة  جي«  بي  »آر  وقاذفات  البنادق  مئات  تضمنت 

املصنعة يف إيران، مبوجب األرقام التسلسلية املكتوبة عليها.
التابع  اخلرباء  فريق  إىل  السعودية  قدمتها  مبعلومات  واستشهد 
أنها  للجنة العقوبات، عن طائرات مسرية »حمملة متفجرات ويزعم 
استخدمت ضد التحالف الذي تقوده اململكة يف اليمن«، وأن إحداها 
»مت اعرتاضها أثناء نقلها عرب البحر يف املياه اليمنية«. وأضاف أن 
»أجزاء من هذه الطائرات مصدرها إيران« وأن األمانة العامة »كشفت 
على هذه القطع وتبني أن أجهزة التحكم بها تضم إرشادات باللغتني 
اإلنكليزية والفارسية« وأنها مماثلة لقطع تنتجها »شركة إيرانية«.

قاسم  اإليراني  الثوري  احلرس  يف  القائد  أن  إىل  التقرير  وأشار 
سليماني يواصل القيام برحالت إىل خارج إيران، يف خرق لعقوبات 

حظر السفر املفروضة عليه مبوجب قرارات جملس األمن.
األمريكية،  االتهامات  املتحدة  األمم  يف  اإليرانية  البعثة  ورفضت 

وقالت إن الزعم »غري مسؤول واستفزازي ومدمر«.

فشل مفاوضات »جنيف«...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مهمته  »قّوض  دميستورا  أن  اجلعفري  بشار  النظام  وفد  رئيس 
الرئيس  على  الضغط  إىل  موسكو  دعوته  عرب  أممي«  »كوسيط 
من  اجلولة  هذه  فشل  مسؤولية  املعارضة  مّحل  كما  األسد،  بشار 

املفاوضات.
 وعقد دي ميستورا اجتماعًا مع كل من وفد النظام ووفد املعارضة 
تقّدم  أي  إحراز  دون  من  )امس(،  اجلمعة  جنيف  غادران  اللذين 

يذكر. 
كان  الدولي  املبعوث  أن  إىل  املعارضة  وفد  مصادر  وأشارت 

إجيابيًا يف االجتماعني األخريين معها غداة لقاء متوّتر بني الطرفني 
االثنني املاضي، مشرية إىل أنه طرح رؤية األمم املتحدة لالنتخابات 
والدستور اجلديد، فيما أبدت املعارضة مالحظاتها عليها. من جانبه، 
اشرتط اجلعفري ختلي املعارضة عن مطلبها تنحي األسد للدخول يف 

أي مفاوضات معها، ومّحلها مسؤولية »انهيار » جنيف.
امللفات  لبحث  الرئيس  املدخل  هي  اإلرهاب  »مكافحة  أن  ورأى   

األخرى«، منتقدًا »أخطاء« دي ميستورا »اليت تقّوض احملادثات«.

لبنان يدخل نادي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الشعب الفلسطيين وانتفاضته يف وجه القرار االمريكي«.
فقد اعترب جملس الوزراء ان قرار الرئيس االمريكي االحادي باعتبار 
القدس عاصمة لدولة اسرائيل الغ وباطل وفاقد الشرعية الدولية 
والدولية  االممية  القرارات  خمتلف  ورد يف  ما  على  يكن  مل  كأنه 
وحمكمة  االمن  وجملس  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادرة 
العدل الدولية مبوضوع القدس، ويؤكد التزامه مببادرة السالم العربية 
يف قمة بريوت جلهة اعتبار القدس عاصمة لفلسطني وحق العودة 
جزءا ال يتجزأ من اي مبادرة سالم وحل للقضية الفلسطينية، كما 
يؤكد اجمللس العمل على االعرتاف بفلسطني دولة مكتملة العضوية 
يف االمم املتحدة والقدس عاصمة لدولة فلسطني وعودة الالجئني 
الفلسطيين  الشعب  نضال  تأييد  مع  ديارهم،  اىل  الفلسطينيني 

وانتفاضته يف وجه هذا القرار.
وبعد انتهاء اجللسة سئل وزير االعالم ملحم الرياشي ما اذا كان قد 
اقر موضوع النفط  وهل اعرتض عليه وزراء »القوات اللبنانية«؟ 
فاجاب: »نعم اقر، وكانت هناك بعض املالحظات الشكلية حوله يف 
اطار النقاش. ولكن موضوع النفط اقر مبوافقة اجلميع، وهذه ثروة 
ودخل  انتاج  تأمني  تساعد يف  ان  املمكن  من  حكما،  للبنان  كربى 

قومي لصاحل الشعب اللبناني«. )مزيد من التفاصيل ص 5(.
القمة االسالمية - املسيحية ترفض قرار ترامب

اىل ذلك أعلنت القمة االسالمية - املسيحية، اليت انعقدت يف بكركي 
االمريكي  الرئيس  قرار  رفض  اخلتامي،  بيانها  يف  االول،  أمس 
دونالد ترامب وطالبته بالرجوع عنه، معتربة أنه يسيء اىل ما ترمز 
اليه مدينة القدس وهو مبين على حسابات سياسية ويشكل حتديا 

ألكثر من 3 مليار شخص.
بغية  معا  للعمل  والدولية  العربية  السياسية  »املرجعيات  ودعت 
الضغط على اإلدارة األمريكية للرتاجع عن هذا القرار الذي يفتقد 

اىل احلكمة اليت حيتاج اليها صانعو السالم احلقيقيون«.
ومما جاء يف البيان اخلتامي:

والفضيلة  والسيادة  والسماحة  والغبطة  القداسة  اصحاب  »أعرب 
السيد  األمريكي  الرئيس  إعالن  بسبب  بالصدمة  شعورهم  عن 
دونالد ترامب قراره اجلائر باعتبار القدس اليت هي عاصمة للدولة 
بالده  سفارة  مقر  ونقل  االسرائيلي  لالحتالل  عاصمة  الفلسطينية 
إليها. وقال البيان »ان القدس اليت تزخر مبواقع تارخيية مقدسة 
لدى الديانات التوحيدية ككنيسة القيامة واملسجد األقصى، ليست 
جمرد مدينة عادية كغريها من مدن العامل. ان هلا موقعا مميزا يف 
ضمائر مؤمين هذه الديانات. وبالتالي فإن قرار الرئيس األمريكي 
املبين على حسابات سياسية خاصة، يشكل حتديا واستفزازا ألكثر 

من ثالثة مليارات من البشر، وميس عمق إميانهم«.
يرفضون  والسماحة  والغبطة  القداسة  »أصحاب  ان  البيان  وأعلن 
هذا القرار ويطالبون بالرجوع عنه ويعتربون أنه، فضال عن خمالفته 
مدينة  اليه  ترمز  ما  اىل  يسيء  فإنه  الدولية،  واملواثيق  القوانني 
القدس كمدينة روحية جامعة يذكر فيها اسم اهلل عاليا يف أماكنها 
املقدسة، وهي تشكل بذلك موقع التقاء للرساالت التوحيدية كافة«. 
الفلسطيين وخاصة أهل  الكبري للشعب  بالتقدير  وتوجه اجملتمعون 
القدس لصمودهم وتصديهم ومقاومتهم االحتالل وحماوالت تغيري 

اهلوية الدينية والوطنية ملدينة القدس.
السياسية  »املرجعيات  القداسة والغبطة والسماحة  وناشد أصحاب 
األمريكية  اإلدارة  على  الضغط  بغية  معا  للعمل  والدولية  العربية 
اليها  حيتاج  اليت  احلكمة  اىل  يفتقد  الذي  القرار  هذا  عن  للرتاجع 
األمريكي  العام  »الرأي  ناشدوا  كما  احلقيقيون«،  السالم  صانعو 
الرئيس  لتنبيه  عاليا  الصوت  يرفع  أن  والدينية  األهلية  مبنظماته 
ترامب وادارته اىل خماطر القرار اجلائر الذي يزج الشرق األوسط يف 

دورة جديدة من دورات العنف اليت عانى منها كثريا«.
واعرب »اجملتمعون عن قلقهم الشديد من أن يؤدي التفرد األمريكي 
الدولية اليت تتعلق  باالنقالب على قرار هام من قرارات الشرعية 
بالقضية الفلسطينية، اىل االنقالب على قرارات أخرى مبا يف ذلك 
تقرير  فرض  حملاولة  الفلسطينيني  بالالجئني  يتعلق  الذي  القرار 
يشكل  أمر  وهو  احملتلة،  بالدهم  اىل  العودة  إطار  خارج  مصريهم 
اعتداء على أمن وسالمة ووحدة لبنان الذي يستضيف حوالي نصف 
مليون الجئ فلسطيين منذ عام 1948، والذي أكد يف ميثاقه الوطين 

ويف دستوره على رفض التوطني شكال ومضمونا«.
وأكد »اجملتمعني متسكهم بصيغة العيش املشرتك بني املسلمني 
وعلى  والواجبات،  احلقوق  يف  متساوين  مواطنني  واملسيحيني 
متسكهم باملبادئ الوطنية اليت أقرها الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق 
الوطين، يعربون عن دعمهم املوقف اللبناني الرمسي الرافض لقرار 
الرئيس االمريكي اجلائر، كما يعربون عن تأييدهم للمشروع الذي 
لبنان  باعتبار  املتحدة  األمم  أمام  اللبنانية  اجلمهورية  رئيس  طرحه 
وذلك  املختلفة.  والثقافات  األديان  أهل  بني  للحوار  دوليا  مركزا 
الديين  التعدد  باحرتام  ورسالته  املشرتك  عيشه  مع صيغة  تكامال 

والثقايف«. )مزيد من التفاصيل ص 2(.

تتـمات
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صــحة وغــذاء

توصل باحثون من الواليات املتحدة األمريكية يف 
حتملها  اليت  الكبرية  املخاطر  إىل  علمية  دراسة 

أغطية األسرة للبشر.

فقد نشرت جملة »Science Alert« أن علماء من 
األسرة  أغطية  أن  إىل  توصلوا  نيويورك  جامعة 
اجملهرية  الفطريات  من  أنواع  عدة  على  حتتوي 

اليت ميكن أن تسبب األمراض لإلنسان.

ويقول الباحثون إن أغطية األسرة تنتج كل عام 
حوالي 26 غالون من العرق، ففي األيام احلارة 
لنمو  مناسبة  بيئة  الرطبة،  »الشراشف«  تصبح 

وتكاثر الكائنات احلية الدقيقة.
كما أن الوسائد من املواد الصناعية ومن ريش 
الطيور واليت تستخدم عادة من 1.5 إىل 20 سنة، 

حتتوي من 4 إىل 17 نوعا من الفطريات.
النوم ال حتتوي فقط  أسرة  فإن  للعلماء  ووفقا 
على الفطريات اجملهرية اليت تعيش على جسم 
مصادر  من  جمهرية  كائنات  على  بل  اإلنسان، 
شعر  ومن  اهلواء  يف  الطلع  غبار  مثل  أخرى 

احليوانات وجزئيات الغبار والرتبة.
الدقيقة على غطاء  احلية  الكائنات  ويصبح عدد 
ما  جدا  كبريا  واحد،  أسبوع  خالل  النوم  سرير 
وأعراض  البشر،  لدى  احلساسية  لتسبب  يكفي 
أمراض كثرية منها التهاب املريء ونوبات الربو 

والعطاس.
ولو  األسرة  أغطية  بتغيري  األخصائيون  وينصح 
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علماء: احذروا أغطية األسرة!

من  واخلضراوات  الفواكه  ختزين  أن  الشك 
للبعض،  اليومية  أو حتى  األسبوعية  »العادات« 
دفعة  نستهلكه  أن  ميكن  ال  نشرتيه  ما  فكل 
واحدة، لكن ليس كل ما حنتفظ به يف اجملمد، 
خصوصا  الحق،  وقت  يف  به  االستمتاع  ميكن 

الزبادي واخليار.

هل ابتعت الكثري من الفاكهة واخلضروات؟ هل 
اليزال هناك قطع متبقية من الكعكة بعد حفل عيد 
ميكنك  بشكل صحيح  الغذاء  إذا مجدت  مولدك؟ 
إعداده.  بعد  شهور  أو  ألسابيع  به  االستمتاع 
وفق  اجملمد،  يوضع يف  كل شيء  ليس  ولكن 
األملانية  الريفية  التنمية  وزارة  إليه  أشارت  ما 

ومحاية املستهلك.

واخليار  اخلس  أن  األملانية  الوزارة  وأوضحت 
والطماطم والعنب حتتوي على مياه كثرية، وبعد 
أن ترتك  أو طرية، وميكن  رخوة  ذوبانها تصري 
البطاطس النيئة، اليت تدخل اجملمد مذاقا مسكرا 
يف الفم. كما ميكن ملنتجات األلبان أيضا على 
غرار الزبادي وكرمية الطهي أن تفصل وتصبح 

حمببة.

يتم  أال  األفضل  من  املصدر،  نفس  وحبسب 
النيئة  اخلضراوات  إىل  امللح  وإضافة  تتبيل 
امللح  يزيل  إذ  جتميدها،  قبل  سريعا  املسلوقة 
املياه من خاليا النبات، يف حني ميكن أن يتغري 
وجوزة  الفلفل  ذلك  األنواع مبا يف  بعض  مذاق 

الطيب والرحيان أو الشبت.

هلذه األسباب..جتنب 
وضع الزبادي واخليار يف 

اجملمد!

على  املدون  األطعمة،  صالحية  تاريخ  انتهاء 
عبواتها، ميثل بالنسبة إىل كثريين معيارا رئيسيا 
ال  قد  ذلك  لكن  تناوهلا،  عن  للتوقف  ووحيدا 

يكون دقيقا يف كل األحوال.

الربيطاني دان كلوديراي،  األعمال  لرجل  فوفقا 
يعمل ببييع أغذية »رخيصة الثمن« انتهى تاريخ 
حامسا  دائما  التاريخ  ذلك  يعد  ال  صالحيتها، 

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

10 أطعمة “ميكن تناوهلا” بعد انتهاء 
تاريخ صالحيتها

الدم  اخنفاض ضغط  بريطانيون يف  علماء  وجد 
لدى كبار السن إشارة إىل اقرتاب الوفاة.

 JAMA« جملة  نشرتها  دراسة  يف  ذلك  جاء 
Internal Medicine«، حيث قام علماء من جامعة 
السجالت  وحتليل  بدراسة  الربيطانية  »إكسرت« 
حتفهم  لقوا  بريطاني  مواطن  ألف  لـ46  الطبية 
من  يعانون  وكانوا  فوق،  وما  الستني  يف سن 
أمراض القلب واألوعية الدموية والعصبية، كما 
مشلت الدراسة أناسا ال يعانون من أي مشاكل 

صحية  بشكل عام.

وتبني للعلماء الربيطانيني أن عناصر اجملموعتني 
عانوا من اخنفاض تدرجيي يف ضغط الدم خالل 
عاما كمعدل متوسط قبل  بلغت قرابة 14  فرتة 
الدم  االخنفاض يف ضغط  حدة  أن  بيد  الوفاة. 
برزت على وجه اخلصوص يف العامني األخريين 

من حياة املتوفني.

ويؤكد اخلرباء أن املعطيات اليت مت التوصل إليها، 
ميكن أن تساعد يف اختيار العالج لألشخاص يف 
سن الشيخوخة، وال سيما عند تقييم خماطر  أنواع 

العالج املختلفة.

علماء حيددون داللة على 
اقرتاب املوت

دائما، فيما يتعلق باستهالكها.
صحيفة  موقع  نقل  ما  وفق  كلوديراي،  ويرى 
عبوات  على  املدون  التاريخ  أن  »إندبندنت«، 
الشركات  أصحاب  مبصاحل  يرتبط،  األغذية 
واحملال التجارية، أكثر من ارتباطه مبعايري صحية 

دقيقة.

وإليكم عشرة أطعمة قد ميكن تناوهلا رغم انتهاء 
تاريخ صالحيتها..

1. رقائق البطاطا

إذ يساعد امللح املوجود بها على حفظها.

2. الشوكوالتة

السكر املوجود بالشكوالتة يعمل على منع تلفها 
فور انتهاء تاريخ صالحيتها.

3. الكاتشب

الكاتشب صاحلا لالستخدام ملدة  ميكن أن يظل 
عام، يف حال وضعه يف مكان بارد وجاف، أو 

بالثالجة.

4. الزبادي

قد ميكن تناول الزبادي ملدة تصل إىل أسابيع 
بعد انتهاء التاريخ املدون.

5. اجلبنة الصلبة

اجلنب الصلب قد ميكن تناوله بعد انتهاء تاريخ 
صالحيته

تتمتع مبيزة فرتة الصالحية الطويلة.

6. احلليب
طاملا مل يصدر عن احلليب رائحة كريهة أو بدأ 
التحول إىل الروب، يف وسع اإلنسان أن يتناوله 

دون االلتفات إىل خماطر.

7. البيض

ضع البيضة يف املاء، فإن غرقت يعين ذلك أنها 
صاحلة لألكل.

8. اخلبز

يف حال عدم وجود أي عفن عن اخلبز يبقى صاحلا 
لالستخدام

جيب  الشيء،  بعض  صلبا  اخلبز  كان  حال  يف 
اإلسراع بتسخينه وتناوله، على أن يتم االنتباه 

إىل عدم وجود أي عفن عليه.

9. األرز

قد يبقى األزر سليما ملدة أشهر، ورمبا سنوات.

10. الفواكه واخلضراوات

ال ترتدد يف تناول اخلضروات والفواكه إذا مل 
تلحظ أي تغيري كبري على ملمسها.

ملرة واحدة يف األسبوع، لتجنب العواقب الصحية 
السلبية لـ »الشراشف«.

نشرت،  أملان  لباحثني  علمية  دراسة  أن  يذكر 
يف متوز املاضي، يف جملة »Scientific«، حتدثت 
املطبخ،  أواني  غسيل  إسفنج  خماطر  عن  أيضا 
البكترييا الضارة،  الذي تعيش عليه الكثري من 
السحايا  كالتهاب  أمراضا  بعضها  ويسبب 

والتسمم وغريها.

جامعة  علماء  بأن  اجلنسي  الطب  جملة  hفادت 
اليت  الوفاة  حاالت  درسوا  األملانية  فرانكفورت 
حتصل خالل ممارسة العالقات اجلنسية، وتوصلوا 

إىل استنتاج فريد ومثري.
وبينت نتائج هذه الدراسة اليت مشلت 38 ألف 
حالة حصلت خالل الـ45 سنة املاضية، أن %99 
ممارسة  املباشر  سببها  كان  الوفاة  حاالت  من 
اجلنس، حيث كانت حصة النساء 8 حاالت فقط، 

يف حني كان الباقي من الرجال.
واتضح للعلماء أن الرجال يقضون حنبهم بسبب 
العالقة اجلنسية أكثر من النساء بنسبة 11 إىل 1، 

عندما يكون متوسط عمر الرجل 57 سنة فأكثر.
وكشف العلماء األملان احلقيقة القدمية املعروفة 
بأن خطر املوت خالل ممارسة العالقات اجلنسية 
فنصف  واقعي،  أمر  الزوج  أو  الزوجة  غري  مع 
الرجال الذين مشلتهم الدراسة قضوا حنبهم يف 
أحضان نساء أصغر منهم سنا بعشرين سنة أو 

أكثر.
كما أكدت الدراسة أن معدل متوسط عمر الرجال 
العالقات  هذه  ممارستهم  خالل  توفوا  الذين 
يعانون  الذين  من  وأغلبهم  سنة،   57.2 كان 
مثل  خمتلفة  جدية  أمراض  أو  الزائد  الوزن  من 
تصلب الشرايني. وتسببت ممارسة اجلنس هلم 
بتفاقم أمراض القلب واألوعية الدموية أو اجللطة 

الدماغية.

ومن »اجلنس« ما قتل!
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صــحة وغــذاء

فنحن  صحيح  بشكل  العنوان  قرأت  لقد  نعم 
نتحدث عن الشفاء من السكري وعكسه حبيث ال 
تعود مشخصا بالسكري وال حتتاج ألدوية لتنظم 
عن  نتحدث  ال  فنحن  الدم  يف  السكر  مستوى 
عالج السكري الذي تسمع عنه من األطباء والذي 
على اختالف انواعه واساليبه ال يعطي اكثر من 
جمرد السيطرة على مرض السكر وضبط مستوى 

السكر يف الدم

ليس  انه  سنقول  السؤال  على  جناوب  اذ  حنن 
هناك إمكانية لشفاء السكري وحسب عن طريق 
الطريقة  هي  ولكن  الغذائي  والنظام  التمارين 
الوحيدة لعكس مرض السكري من النوع الثاني 
على  حنافظ  حنن  طاملا  منه  والتخلص  متاما 

التغيريات هذه يف حياتنا.

لفحص إمكانية الشفاء من مرض السكر بتغيري 
عشوائي  بشكل  الباحثون  اخضع  احلياة  منط 
املشاركني املصابني بالسكري من النوع الثاني 
أو  الوزن  زيادة  من  أيضا  يعانون  كانوا  الذين 
البدانة، إىل برنامج مكثف من اتباع نظام غذائي 
حتث  كانت  اليت  الرياضية،  التمارين  وممارسة 
على خفض السعرات احلرارية وصوال اىل 1،200-
1،800 سعرة حرارية يف اليوم، واالخنراط فيما 
الرياضة  ممارسة  من  ساعات  ثالث  من  يقرب 
البدنية يف األسبوع ودرسوا ان كان املشاركون 

قد استطاعوا التغلب على السكري وعكسه.

بعد سنة واحدة، 11.5 يف املئة من املشاركني 
البوالة  مرض  من  شفاؤهم  مت  الربنامج  يف 
للحفاظ  الدواء  اىل  حباجة  يعودوا  ومل  السكري 
على مستويات السكر يف الدم إىل ما دون عتبة 

مرض السكري.

الشفاء من السكري وعكسه

واحد من كل أربعة أمريكيني هو ما بني مريض 
يكن  مل  إذا  السكري.  قبل  ما  أو  بالسكري 
الصحية  التوصيات  أن  على  واضحا  دليال  هذا 
التقليدية ال تفيد وان هناك خلل كبري يف طريقة 

عيشنا فانا ال اعرف ما قد يكون.

عالج داء السكري من النوع 2 الطيب التقليدي له 
عالقة بإعطاء األنسولني أو االدوية للسيطرة على 
نسبة السكر يف الدم وال شيء اخر لكن حقيقة 
األمر هي أن داء السكري من النوع 2 هو حالة 
ميكن جتنبها متاما وتنشأ نتيجة خللل يف إشارات 
صلة  له  وكالهما  األنسولني،  ومقاومة  اللبتني 
مباشرة بالغذاء ومبمارسة الرياضة. على األطباء 
عند توجه مريض إليهم ارشاده اىل السبب الذي 
أدى اىل مرضه وحثه ومتابعته إلزالة هذا املسبب 
للوصول اىل الشفاء ومساعدة اجلسم على إعادة 
األمور اىل نصابها بدل كمح مجاح اعراض املرض 

وطبعا عن طريق الكثري من االدوية.

يصبح  السكري  مرض  حدوث  فهم سبب  مبجرد 
حباجة  انت  السكر  مرض  لعكس  واضح:  العالج 
يف  واللبتني  األنسولني  حساسية  استعادة  إىل 
من  هو  ذلك  لتحقيق  الوحيد  السبيل  اجلسم. 
خالل اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، 
فليس هناك دواء ميكنه تصحيح إشارات اللبتني 
باإلرشادات  التمسك  بينما  األنسولني.  ومقاومة 
التالية ستساعدك على القيام بثالثة أشياء على 
الضرورية لعالج مرض السكري بنجاح: استعادة 
حساسية األنسولني / لبتني وضبط وزنك وضغط 

الدم:

احلد أو القضاء على السكر وخاصة الفركتوز وهو 
أكثر ضررا بكثري من أي نوع آخر من السكر. ال 
الصناعية  احملليات  اىل  او  االسبارتيم  اىل  تلجأ 

الن هلا مضار مجة.
التمرن بانتظام. ممارسة الرياضة عامل ضروري 
من  الشفاء  يتم  أن  احملتمل  غري  ومن  للغاية، 
السكري بدونها. وهي واحدة من أسرع وأقوى 

الطرق خلفض مقاومة األنسولني واللبتني.
جتنب الدهون غري املشبعة.

احلصول على الكثري من أمحاض أوميجا 3 الدهنية 

الشفاء من السكري باحلمية والتمارين هل هو ممكن؟

 2017 األول  كانـون   16 Saturday 16 December 2017الـسبت 

حتت  وزنك  على  احلفاظ  يف  ترغبني  كنت  إذا   
ممارسة  يف  تفكري  أن  عليك  رمبا  السيطرة، 

.)meditation( التأمل

احملتملة  بالفوائد  احلديثة  البحوث  اهتمت  وقد 
يف  تساعد  اليت  الذهنية  واملمارسات  للتأمل 
حترير العقل من األفكار السيئة، ومتنح االشخاص 

هدوءا وقوة يف الرتكيز.

 
وعلى مدى األشهر القليلة املاضية، إنتشر العديد 
من األخبار الطبية اليت استندت اىل دراسات تبنينّ 
أن التأمل له فوائد خمتلفة على الصحة النفسية 
واجلسدية، وميكن أن يساهم يف تعزيز املرونة 
والرتكيز، ويساعد على احلد من التوتر، وزيادة 

الطاقة، واحلماية من أمراض القلب.
 

من  جمموعة  بها  قامت  جديدة  دراسة  وكشفت 
الباحثني يف جامعة ماكغيل يف مونرتيال )كندا( 
احلفاظ  يف  فعالة  تكون  قد  التأمل  ممارسة  أن 

على فقدان الوزن ومنع اكتسابه مرة أخرى.
 وحلل الباحثون 19 دراسة )بإمجالي 1160 مشاركًا 
فيها( تناولت تأثري التأمل يف فقدان الوزن على 
املدى الطويل، مشريين اىل أن التأمل ميكن أن 
األمر  يتعلق  عندما  األشخاص  إرادة  من  حيسن 

بالعادات الصحية لتناول األكل.
 

التمثيل  عملية  من  يبطئ  أنه  أيضا  ووجدت 
الوزن  اكتساب   الصعب  من  وجيعل  الغذائي، 

يف املستقبل. 
نهج  هو  الذهين  التدريب  أن  الباحثون  وكشف 
املمارسات  بتحسني  األمر  يتعلق  عندما  مفيد 

الغذائية أو الرجييم على املدى الطويل. 

كامل  بشكل  التوقف  جيري  أن  خبري طيب  توقع 
 10 غضون  يف  القلب  زرع  عمليات  إجراء  عن 
سنوات بسبب الدور احملدود للتقنية يف مساعدة 

املرضى، وظهور تقنيات حديثة أخرى للعالج.

وحبسب صحيفة »تلغراف« الربيطانية، سترتاجع 
عمليات زرعة القلب مع بروز تقنيات حديثة للعالج 

نثل الضخ الصناعي وعالج اخلاليا اجلذعية.
ويف هذا االطار، يقول الربوفيسور يف مستشفى 
ستيفن  أوكسفورد،  يف  كليف«  راد  »جون 
ويستيب: »أنا من املؤيدين الكبار لعملية زراعة 
عامًا  لـ20  يعيشون  املرضى  فبعض  القلب، 
بعد العملية يف صحة ممتازة، لكننا ال نستطيع 
سوى عالج واحد يف املئة من املرضى عرب هذه 

التقنية«. 
مثة  تعود  أال  أتوقع  سنوات،  »خالل  وأضاف: 
أي عمليات لزراعة القلب، إال حني يتعلق األمر 

بعمليات لقلوب ذات تشوهات خلقية«.
وأشار إىل أننّ املزج بني تقنيات الضخ واخلاليا 
كما  جيدا،  بديال  يكون  قد  العالج،  يف  اجلذعية 
أن من شأنه أن يساعد عددا أكرب من املرضى، 

مست
ومن املرتقب أن يساعد حقن خاليا جذعية، على 
مبكرة،  فرتة  يف  التاجي،  الشريان  مرض  عالج 
فيكون ذلك عامال يساعد املريض على عدم بلوغ 

مرحلة حيتاج فيه إىل زرع قلب كامل.

طريقة ال ختطر على البال 
للحفاظ على الوزن.. جربوها

الفركتوز  عالي  الذرة  وشراب  األبيض  السكر 
عة  املصننّ واألغذية  املشروبات  إىل  الذي يضاف 
هما السبب األول يف اإلصابة مبرض السكري، 

وفقًا لتقارير طبية عديدة. 

أساس هذه الفكرة أن السعرات احلرارية ليست 
متساوية، وأن الكمية املعتدلة من بعض األطعمة 
الكمية  من  أخطر  تكون  قد  األبيض  السكر  مثل 

الكبرية من أطعمة أخرى.

وقد وجدت دراسات أن السكريات املضافة تؤدي 
إىل ختزين الدهون احلشوية حول البطن، وارتفاع 

ضغط الدم، وتزيد االلتهابات يف اجلسم.

لت عدة أحباث إىل أن السكريات املضافة  وتوصنّ
تلعب دورًا رئيسيًا يف مشكلة ضعف حساسية 
التمهيدية  املرحلة  وهي  لألنسولني،  اجلسم 

للسكري.

املضاف  السكر  أن  إىل  أخرى  تقارير  وتشري 
يشكل يف بعض األحيان نسبة ترتاوح بني 20 
و25 باملائة من السعرات احلرارية اليت يتناوهلا 

اإلنسان كل يوم.

أن  على  حتث  األمريكية  التغذية  مبادئ  وكانت 
اليت  احلرارية  السعرات  من  األقصى  احلد  يكون 
تأتي من السكريات 19 باملائة، أي ما يعادل 6 
مالعق من السكر للنساء، و9 مالعق من السكر 

للرجال.

الصحة  ملنظمة  األحدث  التوصيات  حتث  لكن 
العاملية على أن يكون احلد األقصى من السعرات 
احلرارية اليت مصدرها السكر 5 باملائة فقط من 

جمموع السعرات احلرارية يف اليوم الواحد.
وحتتوي ملعقة السكر على 4 غرامات منه، ويعين 
خفض نسبة استهالك السكر إىل 5 باملائة حسب 
احلد  يكون  أن  العاملية  الصحة  منظمة  توصيات 
األقصى للمرأة يف حدود ملعقتني ونصف يوميًا، 
أي 10 غرامات من السكر، واحلد األقصى للرجل 
من  غرامًا   14 أي  السكر  من  مالعق  ونصف   3

السكر يف اليوم.
الغازية  املشروبات  استبعاد  ذلك  ويتطلب 
والعصائر احملالة ألن العبوة الواحد حتتوي على 
ينبغي  كذلك  األقل.  على  السكر  من  غرامًا   21
الشوكوال،  من  معتدلة  إىل  قليلة  كميات  تناول 
قدر  عة  املصننّ واحللوى  الكعك  أكل  من  واحلد 
اإلمكان. واالكتفاء بالسكر الطبيعي املوجود يف 

فة والعسل. الفواكه الطازجة واجملفنّ

ما الكمية اآلمنة من السكر 
األبيض؟

 وّدعوا عمليات زراعة القلب.. 
قريباً!

من نوعية عالية.
كشفت  فقد   D فيتامني  مستويات  حتسني 
من  يكفي  ما  على  احلصول  أن  حديثة  دراسات 
على  قوي  تأثري  له  يكون  أن  D ميكن  فيتامني 

ضبط ضغط الدم
حتسني بكرتيا األمعاء النافعة. أظهرت دراسات 
متعددة أن الناس الذين يعانون من البدانة تكون 
لديهم البكترييا املعوية خمتلفة عن النحفاء. إذا 
فاجلهاز  لديك،  أكثر  اجليدة  البكترييا  كانت 
تزويد  ميكنك  وأفضل  أقوى  سيكون  املناعي 
جسمك بالبكترييا اجليدة من خالل تناول األطعمة 
واجلنب  ناتو،  املخمرة،  اخلضار  )مثل  املخمرة 
العضوي اخلام، أو احلليب الرائب اخلام( أو عن 

طريق تناول مكمالت بروبيوتيك عالية اجلودة.
كل  يف  النوم  من  كاف  قسط  على  احلصول 

ليلة.

مراقبة مستوى انسولني الصيام فهو مهم مثل 
مستوى السكر يف الدم أثناء الصيام. جيب ان 

يكون مستوى انسولني الصيام بني 2 و4.

مالحظة هامة: إذا كنت تتعاجل باألنسولني وأردت 
ان تتبع نظاما لعكس وأيضا الشفاء من السكري 
وأخربه عن  االنسولني. استشر طبيبك  توقف  ال 
النظام املتبع وتابع معه اىل ان تستطيع التخفيف 
من االدوية او ايقافها حتت ارشاداته ومتابعته 

احلثيثة.

يراود  حلمًا  الشيب  مشكلة  من  التخلص  ل  يشكنّ
صبغ  كان  وإذا  السواء،  على  والرجال  النساء 
وسائل  فهناك  شيوعًا،  األكثر  احللنّ  هو  الشعر 

أخرى تتمتع بفعالية يف هذا اجملال، 
بفوائد ليس  تتمتع  الوصفة،  أسهلها فهذه  أما 
أيضًا يف  ولكن  الشيب  على  القضاء  فقط يف 
ه، حبسب موقع »صبايا  تقوية الشعر وحتفيز منونّ

ستايل«.
- بضع أوراق من نبات الصبار

 .E ة من الفيتامني -حبنّ
اخلطوا ملعقتني كبريتني من اجلل املستخرج من 
نبات الصبار مع الزيت املوجود يف حبة الفيتامني 

E بعد فتحها.
امزجوا هذين املكونني جيدًا احلصول على خليط 
جذور  على  5دقائق  ملدة  تدليكه  يتم  كرميينّ 
الشعر، ثم تركه طوال الليل ليتم غسل الشعر 

يف صباح اليوم التالي.
أسبوعيًا  مرتني  الوصفة  هذه  بتطبيق  وينصح 

للحفاظ على شعر صحينّ وخاٍل من الشيب. 

وصفة طبيعية ختّلصكم من الشيب!

توصل علماء إىل طريقة لعالج آالم الظهر يقولون 
إنها توفر راحة طويلة األمد، وال تستغرق إال 10 

دقائق وهي طريقة ليست مؤملة.
املرضى  أغلبية  عن ختلص  االختبارات  وأسفرت 
الراديوي  بالرتدد  العالج  تلقي  بعد  األمل  من 

املوجه بالصور آلالم أسفل الظهر وعرق النسا.
وعوجل املرضى بالطريقة اجلديدة اليت ُتوجه فيها 
إىل  احملوسب  املقطعي  التصوير  مبساعدة  إبرة 
باحلدود  العصب  وجذر  الناتئ  القرص  موضع 
ُأدخل مسبار من  ثم  الغازي،  التدخل  الدنيا من 
طرف اإلبرة إليصال طاقة مصدرها تردد راديوي 

إىل املنطقة مدة عشر دقائق.

علماء يبتكرون عالجاً ثورياً آلالم 
الظهر



Page 35صفحة 35     

NEWS

Call it smart, or perhaps 
crazy-brave. Noteworthy 
at least, that a government 
with a majority of just one 
chose right now to pros-
ecute the most muscular 
case against a foreign 
power since the Cold War, 
while also contesting a 
byelection in a seat no-
table for that country’s na-
tionals.
So eager is the Turnbull 
government to increase 
Bill Shorten’s pain over 
Sam Dastyari’s China con-
nections, that it has dialled 
to 11 its anti-Beijing es-
pionage/influence warn-
ings, potentially alienating 
swathes of voters in Ben-
nelong this Saturday. 
There are calls for Labor 
leader Bill Shorten to sack 
Senator Sam Dastyari from 
the party over the latest 
China related revelation.
And right on cue, Labor’s 
Kristina Keneally pounced, 
branding Malcolm Turn-
bull’s utterances “China-
phobic rhetoric” that is 
causing alarm locally and 
thus harming John Alexan-
der, the Liberal candidate.
As business interests – in-
cluding universities – shift 
uncomfortably in their 
seats over the anti-China 
sentiments emanating 
from Canberra, the Liberal 
Party seems to have con-
cluded that its 10 per cent 
margin in the Sydney seat 
is enough to withstand a 
small exodus of Chinese-
speaking voters who feel 
insulted on the grounds of 
race.
For embattled Liberals, 
Shorten’s Dastyari prob-
lem is almost too good to 
be true - like manna from 
heaven.

Between the diminu-
tive senator’s exquisitely 
drawn-out demise, and the 
marriage equality win last 
week, the Turnbull gov-
ernment is feeling better 
about itself than it has all 
year.
But cost could yet be an 
issue. Unlikely as it is, a 
defeat in Bennelong would 
kill that morale stone dead, 
not to mention, erase its 
majority. If nothing else, 
Bennelong’s trend-defying 
“no” vote in the marriage 
survey was a reminder of 
the electoral weight of its 
traditionalist Chinese and 
Korean populations.
Labor insiders are play-
ing down their prospects, 
noting that 10 per cent is 
a healthy buffer and that 
byelections where MPs 
have been forced out due 
to an eligibility problem, 
such as Lindsay (1996) or 
New England (earlier this 
month), have usually pro-
duced swings to the “sit-
ting” MP.
Close observers of the 
Chinese population say it 
is a multi-layered constitu-
ency anyway, warning it is 
less inclined to vote as a 
bloc than many presume.
Meanwhile, Shorten and 
colleagues are lumbered 
with the same trite talk-
ing points which empha-
sise, lamely, that Dastyari 
has already “paid a high 
price” for his contacts with 
wealthy Chinese benefac-
tors and for the nature of 
those.
But do voters really con-
sider losing an obscure 
responsibility as deputy 
Senate whip while keeping 
a $200k job to be “paying 
a high price?” Unlikely.

Coalition risks its majority in rush to 
skewer Bill Shorten over Sam Dastyari 

 Malcolm Turnbull campaigns in Bennelong with Liberal candidate 
John Alexander ahead of the byelection. Photo: Fiona Morris 
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The Labor senator has 
resigned from Parliament 
over his China links, as 
pressure mounted on him 
to be sacked. 
Less than 18 months ago, 
Australians went to the 
polls and elected 76 sena-
tors as part of the double 
dissolution federal elec-
tion. Since then, no less 
than 13 senators have 
quit the upper house, or 
about 17 per cent of those 
elected in mid-2016. 
Just months after the fed-
eral election, Labor pow-
erbroker Stephen Conroy 
surprised everyone (his 
colleagues included) by 
resigning late one night. 
Even though he had just 
been re-elected for an-
other six years, Mr Con-
roy said family reasons 
were behind his decision 
to quit. Apart from West 
Australian Liberal Chris 
Back, who left the Senate 
in mid-2017 (also naming 
family reasons) and Nick 
Xenophon, who recently 
quit to run in the South 
Australian state election, 
none of the other sena-
tors (officially) left of their 
own volition. 
Seven senators have 
been bounced as part of 
the citizenship debacle 
that has engulfed Parlia-
ment this year, starting 
with the Greens’ sena-
tor Scott Ludlam, then 
continuing with his col-
league, Larissa Waters, 
Nationals deputy leader 

Fiona Nash, One Nation’s 
Malcolm Roberts, Liberal 
Senate president Stephen 
Parry, Jacqui Lambie and 
Xenophon Team’s Skye 
Kakoschke-Moore. And 
that’s not to mention Lib-
eral Hollie Hughes, who 
had been expected to re-
place Nash but was ruled 
ineligible by the High 
Court before she could 
even be sworn in. 
The constitution has also 
claimed two other sena-
tors, but not for citizen-
ship reasons. 
Family First’s Bob Day 
quit late last year after 
his building company col-
lapsed (bankruptcy would 
have make him ineligible 
to sit in Parliament). The 
High Court later ruled his 
election had been invalid 
anyway due to a leas-
ing arrangement with his 
South Australian elec-
torate office. One Nation 
senator turned indepen-
dent Rod Culleton was 
also ruled ineligible by 
the High Court, due to a 
previous conviction for 
theft. 
It is possible, the Senate 
could lose another mem-
ber in the new year, with 
Labor’s Katy Gallagher 
having been referred to 
the High Court over dual 
citizenship issues. Her 
case is due to be heard 
for the first time on Janu-
ary 19. 
Senators who have re-
signed since the 2016 

federal election

Falling like flies: Senate loses 13 sena-
tors since 2016 election 

Stephen Conroy (Labor) 
Bob Day (Family First) 
Rod Culleton (One Nation-
turned independent) 
Scott Ludlam (Greens) 
Larissa Waters (Greens) 
Chris Back (Liberal) 
Nick Xenophon (Nick Xe-
nophon Team)
Fiona Nash (Nationals)
Malcolm Roberts (One 
Nation) 
Stephen Parry (Liberal) 
Jacqui Lambie (Jacqui 
Lambie Network) 
Skye Kakoschke-Moore 
(Nick Xenophon Team) 
Sam Dastyari (Labor) 

Senators who have left the 45th Parliament. Clockwise from top left: Scott Ludlam, Sam Dastyari, 
Skye Kakoschke-Moore, Malcolm Roberts, Chris Back, Larissa Waters, Jacqui Lambie, Stephen 
Conroy, Stephen Parry, Nick Xenophon, Rod Culleton, Fiona Nash and Bob Day.  Photo: Alex El-

The Aussie property boom 
is nearing its end, with 
housing price growth to 
run in the low single-digits 
in 2018, a leading econo-
mist says.
But it will be a soft land-
ing rather than a property 
market crash.
HSBC’s chief economist 
for Australia, Paul Blox-
ham says house prices 
in Sydney and Melbourne 
have been growing at low 
double-digit annual rates 
over the past five years.
But during the past six 
months Sydney prices 
have fallen one per cent 
and Melbourne price 
growth has slowed to a 
seven per cent annual 
rate, he said.
“A hard landing is pos-
sible, but we believe this 
would require a negative 
shock from abroad and 
a sharp rise in the unem-
ployment rate,” Mr Blox-
ham said.
“We do not see a signifi-
cant local housing imbal-
ance and view Australia 
as having had a housing 
boom rather than having a 
housing bubble.”
Mr Bloxham said the slow-
down in Sydney and Mel-
bourne had been driven 
by increased supply, 

higher lending rates for 
investors and a retreat in 
foreign demand, which 
had softened partly due to 
lending constraints by do-
mestic banks and higher 
local taxes.
“We expect these factors 
to continue to weigh on 
housing price growth in 
the coming quarters and 
retain our forecast that 
national housing price 
growth will slow from the 
double-digit rates of re-
cent years to three to six 
per cent in 2018,” he said.
Mr Bloxham said HSBC 
had revised down its 
forecasts for Sydney and 
bumped up 2018 predic-
tions for Melbourne, given 
recent trends and changes 
in population growth esti-
mates.
He said Sydney housing 
prices were tipped to grow 
by two to four per cent 
next year, while growth 
was expected to be be-
tween seven to nine per 
cent in Melbourne.
Mr Bloxham said hous-
ing construction activity 
was likely to remain high 
over the next six to nine 
months, given the large 
pipeline of apartment 
building already under-
way.

Australia’s housing boom is 
almost over, says HSBC chief 
economist Paul Bloxham
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Australia’s ambassa-
dor to the United States, 
Joe Hockey, has blamed 
hackers for an incident 
in which his Twitter ac-
count ‘liked’ a tweet that 
described Prime Minister 
Malcolm Turnbull as a 
“cranky prick”.
The account of the former 
Abbott government trea-
surer gave the cyber-nod 
to a tweet from economist 
Stephen Koukoulas dur-
ing Mr Turnbull’s Mon-
day night appearance on 
ABC’s Q&A program.
But on Tuesday morning, 
Mr Hockey said: “Don’t 
get too excited. It looks 
like I have been hacked. 
AFP now investigating.”
The ambassador is the 
third Liberal figure to be 
caught up in a Twitter mis-
hap in recent weeks, with 
the accounts of Defence 
Industry Minister Chris-
topher Pyne and Health 
Minister Greg Hunt liking 
pornographic tweets. The 
ministers also blamed 
hackers and referred the 
incidents to police.
Mr Hockey has had an up 
and down relationship 
with Mr Turnbull. When 
the now Prime Minister 
challenged for the Liberal 
leadership in September 
2015, Mr Hockey labelled 
his criticisms of the Ab-
bott government “un-
founded” and accused 
him of disloyalty.
Three months after dump-
ing him from cabinet, Mr 
Turnbull appointed Mr 
Hockey to the plum dip-
lomatic posting in Wash-

ington DC.
At the time of his appoint-
ment, Mr Hockey said 
staying in Parliament 
would have been “over-
whelmingly about getting 
even with the people that 
brought me down,” add-
ing that he loved his coun-
try and family more than 
he hated his enemies.
On the Twitter’s mobile 
application, a post can 
easily be ‘liked’ through 
an inadvertent tap with 
a finger as people scroll 
through their timeline or 
an individual account. 
Earlier this year, the ac-
count of suspended 
Australian Border Force 
commissioner Roman 
Quaedvlieg also liked an 
erotic clip.
In 2016, the account of 
Treasurer Scott Morrison 
liked a post concerning 
China’s human rights re-
cord. He subsequently 
blamed hackers. 

Ambassador Joe Hockey’s ac-
count ‘likes’ tweet calling Mal-
colm Turnbull a ‘cranky prick’
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Australia’s ambassador to the US, Joe Hockey. Photo: T.J. Kirkpatrick Bill Shorten has blamed 
the Liberal Party for pro-
moting the idea of Kris-
tina Keneally seeking to 
enter the Senate.
The first polling is in after 
Labor put up high-profile 
candidate Kristina Kene-
ally against John Alex-
ander in the Bennelong 
byelection. National af-
fairs editor Mark Kenny 
reveals the results.
Tuesday’s resignation of 
Sam Dastyari from the 
Senate has opened up 
a casual vacancy which 
NSW Labor will need to 
fill.
Ms Keneally is contesting 
this weekend’s byelec-
tion in the NSW seat of 
Bennelong, but has been 
mentioned since the an-
nouncement as a possible 
replacement for Senator 
Dastyari.
“The Liberal Party wants 
to put around that Kris-
tina Keneally will go into 
the Senate because they 

want to discourage peo-
ple from voting in Ben-
nelong,” Mr Shorten told 
reporters in Sydney.
“That’s because they’re 
frightened of her ... we’re 
focused on winning on 
Saturday.”
Asked whether he could 
rule her out of taking the 
Senate seat, Mr Shorten 
said: “I’m ruling in we will 
do everything we can to 
win.”
“One thing I’m certain 
about, people want Kris-
tina Keneally in federal 
politics.”
Ms Keneally said she had 
been offered NSW Senate 
seats in the past and had 
turned them down.
“I’ve only been offered 
one thing by Bill Shorten 
and that is to be Labor’s 
candidate for Bennelong,” 
she said.
Mr Shorten said the re-
placement would be sort-
ed out by the ALP in the 
new year.

Bill Shorten blames Liberals for 
Kristina Keneally Senate rumour 

 Bill Shorten and Kristina Keneally campaign in Bennelong at St Charles 
Catholic school in Ryde on Tuesday.  Photo: Nick Moir 

Opposition Leader Bill 
Shorten has mocked Mal-
colm Turnbull as the “Mal-
splainer-in-chief” over his 
refusal to back a constitu-
tionally-enshrined indige-
nous voice in parliament.
The prime minister dou-
bled down on his opposi-
tion to a “third chamber” 
of parliament on Monday 
night, but vowed not to 
give up on recognising 
indigenous Australians in 
the constitution.
Mr Shorten used a faux 
posh accent on Tuesday 
to parody Mr Turnbull’s 

“usual lecture” on the dif-
ficulty of winning a refer-
endum, citing his involve-
ment with the failed 1999 
republic campaign.
“That drives first Austra-
lians nuts. Nothing like 
being Malsplained by the 
Malsplainer-in-chief,” Mr 
Shorten said.
Mr Turnbull says he does 
not want to kick recogni-
tion into the long grass 
and is continuing to look 
for a bipartisan way for-
ward in the process.
In October, the Turnbull 
government rejected the 

referendum council’s re-
port on constitutional 
recognition calling for an 
indigenous voice to par-
liament.
“An assembly of the kind 
that was proposed would 
be in effect a third cham-
ber of parliament,” Mr 
Turnbull ABC TV’s Q&A 
on Monday.
“I don’t believe our par-
liament should have any 
chambers other than the 
two that it does, the House 
and the Senate, and they 
are open to all Austra-
lians.”

Shorten hits out at ‘Malsplainer’ Turnbull The proposal would have 
“no prospect whatsoever” 
of being successful at a 
referendum, he said.
Mr Shorten backs a voice 
for indigenous people in 
the parliament.
But if the constitution can-
not be altered, the Labor 
leader says he will work 
with the government and 
indigenous Australians to 
legislate for change.
“I’ll work on how we can 
legislate in consultation 
with Aboriginal Austra-
lians until first Austra-
lians get an equal go in 
this country,” Mr Shorten 
said.

Prime Minister Malcolm 
Turnbull has acknowl-
edged he is giving seri-
ous thought to a federal 
corruption watchdog, a 
move the government has 
resisted to date.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull is giving serious 
thought to setting up a 
federal corruption watch-
dog.

Mr Turnbull acknowledged 
the public has «zero toler-
ance» for misconduct and 
corruption among politi-
cians and the public sec-
tor and favours a body 
modelled on Victoria>s 
independent broad-based 
anti-corruption commis-
sion rather than NSW>s 
Independent Commission 
Against Corruption.
«So you have to make 
sure that you re-assess 
these agencies, reassess 
the work they are doing, 
ask the question if they 
are adequate to the task 
- there has been a Senate 
Select Committee recently 
[looking] at a National In-
tegrity Commission,» he 
told Fairfax Media.
«I am considering that re-
port very carefully and if 
the government>s conclu-
sion is that there are gaps 
in our armoury, then we 
will look at the best way to 
fill them. But you have just 
got to make sure that you 
get it right, as the experi-
ence has been mixed.»

PM open to federal corruption watchdog

Prime Minister Malcolm 
Turnbull has acknowl-
edged he is giving serious 
thought to a federal cor-
ruption watchdog, a move 
the government has resist-
ed to date.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull is giving serious 
thought to setting up a fed-
eral corruption watchdog.
Mr Turnbull acknowledged 
the public has «zero toler-
ance» for misconduct and 
corruption among politi-
cians and the public sec-
tor and favours a body 
modelled on Victoria>s 
independent broad-based 
anti-corruption commis-
sion rather than NSW>s 
Independent Commission 

Against Corruption.
«So you have to make sure 
that you re-assess these 
agencies, reassess the 
work they are doing, ask 
the question if they are ad-
equate to the task - there 
has been a Senate Select 
Committee recently [look-
ing] at a National Integrity 
Commission,» he told Fair-
fax Media.
«I am considering that re-
port very carefully and if 
the government’s conclu-
sion is that there are gaps 
in our armoury, then we 
will look at the best way to 
fill them. But you have just 
got to make sure that you 
get it right, as the experi-
ence has been mixed.»

PM open to federal corruption watchdog
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Sir Frank Lowy’s almost 
57-year reign as a shop-
ping centre czar is about 
to come to an end after Eu-
rope’s largest listed com-
mercial property company 
agreed to buy his Westfield 
Corp in a $32.8 billion deal.
The boards of Westfield 
and Unibail-Rodamco have 
unanimously recommend-
ed the deal.
Frank Lowy, pictured with 
son Steven, and then busi-
ness partner John Saun-
ders built up their Westfield 
shopping centre ...
“The transaction an-
nounced today is the culmi-
nation of the strategic jour-
ney Westfield has been on 
since its 2014 restructure,” 
Sir Frank said.
Speaking via teleconference 
from the Milan room in West-
field headquarters in Lon-
don, Sir frank said this was 
the second most important 
day in Westfield’s history.
“It’s inescapable that this is 
the second most important 
day in Westfield history. The 
most important day was in 
September 1960 when West-
field was born,” he said.
“Most know the history of 
Westfield’s humble begin-
nings of a humble store in 
Blacktown, which is still 
there.
“Who would have thought 
that 57 years later I’d be sit-
ting in snowy London talk-
ing to you on Sydney like 
this, certainly not me.
“I was just 29 years old and 
I did not know much believe 
me, and not sure I know 
much more now’”
Business AM Newsletter
Sir Frank’s decision to stand 
back marks the closing 
stages of one of the most 
successful careers in Aus-
tralian business.
Along with then business 
partner John Saunders, 
he built up their Westfield 
shopping centre empire 

from scratch in Australia in 
the 1960s, before expand-
ing to the US, New Zealand 
and the UK.
The empire was split in 
2014, with the internation-
al business continuing to 
be run by Steven and Peter 
Lowy, and the Australian 
and New Zealand malls 
spun off into the separately 
listed Scentre Group.
Sir Frank cut all ties with 
Scentre last year but re-
mained at the helm of West-
field Corp.Steven Lowy is 
still on the Scentre board 
and the family retains a 4 
per cent stake in the local 
shopping centre operator, 
and just under 10 per cent 
of the international busi-
ness.
The Lowy family has agreed 
not to sell its interest in 
Westfield while the deal 
is underway, and to vote 
in its favour provided the 
board doesn’t recommend 
a superior proposal and an 
independent expert finds it 
is in the best interests of 
Westfield securityholders.
The family said it was com-
mitted to the success of 
the group and planned to 
keep a substantial invest-
ment in it.
“Unibail-Rodamco’s track 
record makes it the natu-
ral home for the legacy of 
Westfield’s brand and busi-
ness,” Sir Frank said.
“We look forward to see-
ing Westfield continue to 
grow as part of the world’s 
premier owner of flagship 
shopping destinations.”
Westfield securityhold-
ers will receive cash 
and shares in Unibail-
Rodamco,valuing Westfield 
at $US7.55 ($10.01) per 
security - a 17.8 per cent 
premium to Westfield’s 
closing price on December 
Monday.
Unibail-Rodamco holds a 
4.9 per cent economic in-

 End of an era: Westfield accepts $32.8b offer
terest in Westfield securi-
ties.
Existing Unibail-Rodamco 
shareholders will emerge 
with about 72 per cent of 
the combined group and 
Westfield securityholders 
will hold about 28 per cent. 
Its securities will be listed 
on the ASX, as well as in 
Amsterdam and Paris.
The deal, which is expected 
to close in the first half of 
2018, is subject to court 
and shareholder approvals.
Westfield will spin off 90 per 
cent of its retail technology 
platform OneMarket into a 
new ASX-listed entity be-
fore the deal is completed.
The combined group will 
hold the remaining 10 per 
cent of OneMarket, which 
will be chaired by Steven 
Lowy, with Don Kingsbor-
ough as chief executive.
“OneMarket has been devel-
oped within Westfield and it 
has always been envisaged 
that it would be separated 
at the appropriate time,” 
the statement said.
The takeover of Westfield 
would continue the recent 
spate of corporate activity 
among US real estate invest-
ment trusts, with Brookfield 
Asset Management looking 
toacquire all the shares 
it doesn’t already own in 
General Growth Proper-
ties and the New York fund 
manager Third Point taking 
a stake inMacerich Co.
Wesfield has been under 
pressure to get its debt 
down and that has been a 
focus of the management.
JP Morgan’s Westfield ana-
lysts noted theincreased 
activity in the regional mall 
space globally, with merg-
ers and acquisitions, share-
holder activism and buying 
from well-known value in-
vestors.
‘’This activity is reflective 
of a sector trading at mate-
rial discounts to fundamen-
tal valuations. We believe 
the high-quality mall space 
has been oversold on the 
risks around Amazon and 
long-term structural chal-
lenges,’’ JP Morgan’s ana-
lysts said.
‘’We believe Westfield has 
amongst the best retail 
portfolios globally, and is 
improving it via redevelop-
ments at its best assets.’’

Frank Lowy, pictured with son Steven, and then business partner John Saunders 
built up their Westfield shopping centre empire from scratch in Australia in the 
1960s. Photo: Louise Kennerley

Land tax receipts from 
owners of investment 
properties and holiday 
homes in NSW are fore-
cast to be $870 million 
higher than expected 
over the next three years 
due to a spike in values.
The windfall figure is con-
tained in the half-yearly 
budget review released 
by NSW Treasurer Domi-
nic Perrottet on Thurs-
day, which also reveals 
the initial anticipated cost 
of the government’s an-
nouncement that motor-
ists who pay more than 
$1300 in motorway tolls a 
year will receive free reg-
istration.
NSW budget: ‘The envy 
of the western world’
Treasurer Dominic Per-
rottet unveils a budget 
surplus worth almost $12 
billion, largely from prop-
erty stamp duty and as-
set privatisations. Vision 
courtesy ABC
While Premier Gladys Be-
rejiklian initially estimat-
ed the cost at up to $100 
million, the half-yearly 
update says it is forecast 
to cost $162 million over 
the four years from 2018-
19 and 2021-22.
The review says that fol-
lowing a determination by 
the NSW Valuer-General 
in July, land tax revenue 
is expected to be $105.9 
million higher than the 
forecast in the June bud-
get for 2017-18.
Over the three years to 
2020-21 it says land tax 

revenue is expected to be 
$867.2 million higher than 
forecast in June “due to 
higher than expected land 
values and their ongoing 
effect through three year 
averaging”.
As foreshadowed by Fair-
fax Media on Thursday, 
Mr Perrottet announced 
the forecast surplus for 
2017-18 has increased 
from $2.7 billion estimat-
ed in June to $3.3 billion.
This is due to a shift in 
the timing of agency ex-
penditure, leading to a re-
duction in expenses this 
financial year.
Average surpluses of $2.1 
billion a year are forecast 
across the forward esti-
mates to 2020-21.
The review also shows 
NSW’s infrastructure 
spending will increase 
from $72 billion to $80.1 
billion over four years.
Net debt sits at nega-
tive $9.3 billion, but the 
review shows it is ex-
pected to climb to $23.7 
billion by 2020-21 as 
surpluses and the pro-
ceeds of transactions 
like asset privatisations 
are ploughed into infra-
structure projects.
As also foreshadowed, 
stamp duty revenue in 
the three years to 2020-
21 being revised down 
by $657 million.
This was largely due to 
the take up of stamp duty 
concessions for first 
home buyers in a hous-
ing affordability package 

announced in the June 
budget.
Between June and No-
vember, 13,672 people 
have received stamp duty 
concessions, compared 
with 3970 people in the 
same five month period 
last year.
The review reveals that 
payroll tax revenue has 
also been revised up-
wards by $189.5 million 
since June due to strong 
employment growth. In 
the three years to 2020-
21, payroll tax revenue 
is expected to be $991.2 
million higher than fore-
cast in June.
However, expenses are 
forecast to grow by an 
extra $2.4 billion to 2020-
21 due to new policies in-
cluding $2 billion in reser-
vations for projects from 
the government’s Restart 
NSW infrastructure fund 
as well as energy rebates 
and regional council 
roads grants.
Announcing the results, 
Mr Perrottet said despite 
the surpluses “slow-
ing revenue growth and 
emerging expense pres-
sures will create chal-
lenges for the budget in 
the years ahead”.
“These challenges will 
require the government’s 
continued financial dis-
cipline and pursuit of 
reforms that contribute 
to economic growth and 
maintain a sustainable 
budget position,” he 
said. 

Land tax to surge by an extra $870m as 
values continue to rise

Treasurer Dominic Perrottet says despite the budget result NSW is facing revenue pressures. Photo: Nick Moir
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 حبضور وزيرة الظل األسرتالية 
الثقافية  التعددية  لشؤون 
واألمني  كيكريت  إليزابيث 
اليونسكو  ملفوضية  العام 
إملان  آدم  أسرتاليا  لدى 
بسفارة  باألعمال  والقائم 
الشريفني يف  احلرمني  خادم 
الروقي،  مشعل  أسرتاليا 
أسرتاليا  ملحقية  استضافت 
يوم  كانربا  العاصمة  يف 
اخلميس املاضي كافة األطياف 
املتعلقة مبنظومة تعليم اللغة 
وذلك  أسرتاليا،  يف  العربية 
احتفااًل مبناسبة اليوم العاملي 
للغة العربية. حيث استضافت 
العربية  اللغة  امللحقية أستاذ 
سيدني  غرب  جامعة  يف 
الدكتور مصطفى طييب الذي 
بعنوان  علمية  ورقة  م  قدَّ
»سياسة اللغة لدى العائلة«.

 
كما شاركت الفنانة التشكيلية 
فين  مبعرض  كيلني  فاطمة 
عن  مبحاضرة  مصحوب 
اليت  اإلنسانية  الرسائل 
التشكيلي  الفن  حيملها 
اىل  باالضافة  هذا  العربي، 
التشكيلي  الفنان  مشاركة 
اخلالدي  عبدامللك  السعودي 
سعودي،  تشكيلي  مبعرض 
املبتعث  الطالب  وكذلك 
لوحات  مبعرض  العتيق  حممد 
عن اخلط العربي. كما شارك  
تايلور  مايكل  املوسيقي 
عربية  موسيقية  مبعزوفات 

على آليت الناي والعود.

على  الفعالية  اشتملت  كما 
فيلم وثائقي أنتجته امللحقية 
من  عمل  فريق  زيارة  عن 
خالد  امللك  ملدرسة  امللحقية 
ملبورن  مدينة  يف  اإلبتدائية 
مسابقات  تنظيم  مت  حيث 
وانشطة لفصول اللغة العربية 
باالضافة  هذا  املدرسة،  يف 
الفيلم جلهود  استعراض  اىل 
السعودية  العربية  اململكة 
العربية  اللغة  خدمة  يف 
تالميذ  وشارك  العامل.  حول 
املدرسة االسالمية بكانربا يف 
اللغة  عن  بأنشودة  االحتفال 

العربية.

وصرَّح امللحق الثقايف الدكتور 

إىل  الرامية  جهودها  إطار  يف 
يف  الثقايف  التبادل  إثراء 
امللحقية  نّظمت  أسرتاليا، 
الثقافية يف أسرتاليا احتفالية 
األسرتالية  بالعاصمة  مبقرها 
كانربا حتت شعار »احِلفاظ على 
اجملتمعات  يف  العربية  اللغة 
الغربية« إحتفاًء باليوم العاملي 
2017م  لعام  العربية  للغة 
مهمًا  عامليًا  حدثًا  باعتباره 
باللغة  التعريف  إىل  يهدف 
العربية وإبراز دورها التارخيي 

يف نشر العلم واملعرفة. 

ب  رحَّ االفتتاحية،  كلمته  يف 
خداوردي  هشام  الدكتور 
أسرتاليا  يف  الثقايف  امللحق 
هلذا  تشريفهم  على  باحلضور 
خالل  مستعرضًا  االحتفال، 
العربية  اللغة  أهمية  حديثه 
عامليًا ومشريًا إىل أن امللحقية 
تولي  أسرتاليا  يف  الثقافية 
العاملي  باليوم  خاصًا  اهتمامًا 
لذكرى  إحياًء  العربية  للغة 
كواحدة  العربية  اللغة  اعتماد 
ولغات  الست  اللغات  من 

العمل باألمم املتحدة.

آدم  السيد  أيضًا  ث  حتدَّ
ملفوضية  العام  األمني  إملان 
اليونسكو يف أسرتاليا مسلطًا 
املنوط  الدور  على  الضوء 
أحناء  كافة  يف  باملفوضية 
حتديدًا،  وأسرتاليا  العامل 
والذي يتمثل يف إثراء التبادل 

وزيرة الظل لشوون التعددية الثقافية يف أسرتاليا إليزابيث كيكريت 
تشيد باجلهود الثقافية والتطوعية مللحقية أسرتاليا يف إحتفالية 

اليوم العاملي للغة العربية 2017م

حرص  عن  خداوردي  هشام 
امللحقية على تنظيم الفعاليات 
العاملية  املناسبات  واستثمار 
مكانة  ز  يعزِّ مبا  واألسرتالية 
وجهود اململكة يف نشر ثقافة 
وتأكيد  والتسامح  السالم 
واالحرتام  الصداقة  عالقات 

بني اململكة وشعوب العامل.
األسرتالية  الوزيرة  وأشادت 
حبضور  كيكريت  إليزابيث 
امللحقية يف الساحة الثقافية 
وذلك  األسرتالية،  واإلعالمية 

املناسبات  وتنظيم  برعاية 
تعزيز  إىل  الرامية  الثقافية 
السالم والتوافق بني أطياف 
كما  األسرتالي.  اجملتمع 
ملفوضية  العام  األمني  عرب 
عن  أسرتاليا  يف  اليونسكو 
للجهود  وتقديره  شكره 
بها  تقوم  اليت  الثقافية 
ضرورة  إىل  منّوهًا  امللحقية 
بني  ثقايف  تعاون  وجود 
اليونسكو  امللحقية ومفوضية 

يف أسرتاليا.

امللحقية تنظم فعالية لالحتفاء باليوم العاملي للغة 
العربية للعام 2017م

الثقايف وتعاون املفوضية مع 
السالم  بنشر  املهتمني  كافة 
الشعوب،  بني  والثقافة 
ممتدحًا ما تقوم به امللحقية من 
كما  اجلانب،  هذا  يف  أنشطة 
تعاون  وجود  ضرورة  عن  عربَّ 
ثقايف بني امللحقية ومفوضية 

اليونسكو يف أسرتاليا.

املتحدثني  ضمن  من  وكان 
طييب  مصطفى  الدكتور 
والرتمجة  اللغات  أستاذ 
حيث  سيدني،  غرب  جبامعة 
ارتكزت نقاط حديثه األساسية 
احلكومية  السياسات  على 
اللغات  باعتماد  املتعلقة 
واالجراءات  واالسرتاتيجيات 
الرامية  الصلة  ذات  العملية 
إىل ترويج اللغة، باالضافة إىل 
املتعلقة  العائلية  السياسات 
يف  بعينها  لغة  باستخدام 

البيت دون غريها، مبا يعكس 
بها  الناطقة  اجلالية  اهتمام 
جتاه  الفردية  واأليدولوجيات 

هذه اللغة.  

وقد حضر الندوة القائم بأعمال 
سفارة خادم احلرمني الشريفني 
ونيوزيلندا  أسرتاليا  يف 
اهليئات  أعضاء  من  ولفيٌف 
وعدٌد  كانربا  يف  الدبلوماسية 
صة  املتخصِّ الشخصيات  من 
والثقافة  باللغة  واملهتمة 
املؤسسات  وممثلو  العربية، 
ذات  األسرتالية  التعليمية 
عن  بعضهم  حتدث  االهتمام، 
وفن  العربية  اللغة  أهمية 
الرتويج  يف  العربي  اخلط 
للثقافة والقضايا العربية ذات 
أيضًا  مّت  وقد  هذا،  االهتمام. 
من  عدد  تكريم  االحتفال  يف 

املشاركني يف الفعالية.

أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن، 
سيدني، أداليد وبريث

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
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Consumer confidence has 
finished the year on a posi-
tive note, aided by the Turn-
bull government’s prom-
ise of personal income tax 
cuts.
Malcolm Turnbull’s promise 
of personal income tax cuts 
could be the circuit-breaker 
to lift the spirits of consum-
ers who have been under a 
cloud for most of the year.
Treasurer Scott Morrison 
says he and the prime min-
ister will be figuring out, 
over the summer and in 
the lead up to next year’s 
budget, how to cut people’s 
taxes.
“Next year, we’ve made it 
very clear that we will be 
working hard on how we 
can deliver middle-income 
tax relief,” Mr Morrison told 
ABC radio on Wednesday.
The treasurer, who will 
hand down his mid-year 
budget review on Monday, 
is confident the govern-
ment can deliver tax cuts 
while returning the budget 
to surplus by mid-2021.
“We certainly won’t be do-
ing it unless both of those 
requirements are met,” he 
said.
Westpac chief economist 
Bill Evans believes the 
promise of tax cuts was a 
factor in a gauge of con-
sumer sentiment ending 
the year on a positive note, 
striking a four -year high.
The Westpac-Melbourne 
Institute confidence index 
jumped 3.6 per cent in De-
cember with optimists out-
weighing pessimists for 
only the second time this 
year.
Its sub-index comparing 
consumers’ views of their 
finances compared to a 
year ago surged by 5.6 per 
cent to an 18-month high.
“With the labour market 
remaining strong, respon-
dents are generally more 
confident about the do-
mestic economy and there 
is likely to have been a 
‘feel good effect’ from the 
passing of marriage equal-
ity legislation,” Mr Evans 
said.
“Also supporting a more 
positive assessment for re-
spondents’ finances is cov-
erage of the government’s 
recent speculation around 

possible tax cuts.”
However, with ongoing 
weak wage growth, a low 
savings rate and high debt 
levels, Mr Evans is not con-
fident this mood swing will 
translate to sharply higher 
spending.
A separate report by in-
ternational recruiting firm 
Korn Ferry Hay predicted 
Australian wage growth 
could be the slowest in the 
world in 2018.
Real wages - wage growth 
adjusted for inflation - are 
forecast by an average 1.5 
per cent worldwide.
Australian wages are fore-
cast to grow by 2.5 per 
cent, but only by 0.7 per 
cent after inflation, the low-
est among the 97 countries 
surveyed, it says.
Reserve Bank governor 
Philip Lowe has repeat-
edly said while he expects 
wages growth to remain 
slow for a while yet, strong 
employment gains should 
lift salaries over time.
Economists expect the 
number of people em-
ployed increased by around 
20,000, which would mark 
the 14th consecutive 
month of gains, the longest 
streak in over 20 years.
The jobless rate is expect-
ed to remain at 5.4 per cent, 
the lowest level in nearly 
five years.

Tax cut promise aids con-
fidence lift

Prime Minister Malcolm Turn-
bull has defended his party’s 
purchase of the domain name 
kristinakeneally.com as the 
battle for Bennelong turns 
nasty.
Prime Minister Malcolm Turn-
bull has admitted his party 
bought a domain name linked 
to Labor’s high-profile can-
didate in the Bennelong by-
election in order to campaign 
against Kristina Keneally.
The domain name kristinake-
neally.com was purchased 
earlier this year by the Liberal 
Party with smears and criti-
cism uploaded to the website 
on Wednesday.
Mr Turnbull, campaigning in 
Bennelong alongside Liberal 
candidate John Alexander, 
defended the tactic.
“Kristina Keneally failed the 
people of NSW and she can’t 
object to the facts of her re-
cord being raised,” he told 
reporters in Macquarie Park.
Ms Keneally subsequently 
accused the prime minister 
of “acting like a fool” by en-
dorsing the domain name 
purchase.
“He’s acting like a fool, he 
doesn’t have anything to of-
fer the people of Australia,” 
she told reporters at Ryde 
Hospital while campaigning 
with federal Labor leader Bill 
Shorten.
Mr Shorten accused Mr Turn-
bull of “being obsessed” with 

Ms Keneally and attacked his 
sense of entitlement.
“Just how up himself is he, 
Turnbull?”
“He seems to think the only 
person who’s allowed to be 
prime minister is a person 
called Malcolm Turnbull. But 
it’s not about him and it’s 
not about me. It’s about the 
people of Bennelong and the 
people of Australia.”
Both parties have accused 
their opponents of dirty tricks 
as the race for Bennelong in-
tensifies ahead of the crucial 
by-election on Saturday.
The government claimed a 
video distributed by Labor 
had been doctored to change 
what Mr Alexander said re-
garding education and train-
ing funding.
“I find it the most despicable 
tactics to not tell the truth,” 
Mr Alexander said in a state-
ment.
Both parties know how im-
portant the northern Sydney 
seat is.
The government stands to 
lose its one-seat majority in 
the lower house if Mr Alexan-
der is defeated.
The Liberal party’s primary 
vote has collapsed in Ben-
nelong with a Newspoll pub-
lished this week suggesting 
Labor and the Liberals are 
50-50 on the two-party pre-
ferred vote and 39-39 on the 
primary vote.

PM defends Keneally at-
tack website

Bill Shorten says Sam 
Dastyari is sensible to not 
resign immediately, after 
Malcolm Turnbull called 
for the embattled Labor 
senator to expedite his 
departure.
Malcolm Turnbull is de-
manding Sam Dastyari’s 
immediate resignation, 
but Bill Shorten argues 
there is precedent for de-
parting politicians to take 
time to wrap up their af-
fairs.
The embattled NSW La-
bor figure announced 
on Tuesday he will quit 
parliament after being 
engulfed in a deepening 
scandal concerning his 
links to a Chinese politi-
cal donor.
But foreshadowing his 
resignation isn’t enough 
for the prime minister. Mr 
Turnbull says the senator 
betrayed Australia.
“He’s still taking money 
from the taxpayers of the 
country that he put sec-
ond,” Mr Turnbull told 
reporters in Sydney on 
Wednesday.
But the opposition leader 
said former Liberal minis-
ters Joe Hockey and Mi-
chael Ronaldson quit 34 
and 73 days respectively 
after announcing they 
would resign.
Former Greens leader 
Christine Milne took 98 
days, he said.
Unlike Senator Dastyari, 
however, none of them 
were forced out by self in-
flicted controversy.
“There’s plenty of prece-
dent for people to profes-
sionally wrap up their mat-
ters and give staff plenty 
of notice,” Mr Shorten told 
reporters in Sydney.
“That’s what any sensible 
person does.”
He expects Senator Dast-
yari, who plans to step 
down before NSW state 
parliament sits to formally 
endorse his replacement 
in February, to officially 
exit “sooner rather than 
later”.
Treasurer Scott Morrison 

joined other senior Turn-
bull government minis-
ters in labelling the saga 
as a failure of the opposi-
tion leader.
“Bill Shorten failed anoth-
er test by not kicking Sam 
Dastyari out of the Labor 
Party,” Mr Morrison told 
ABC Radio.
Labor frontbencher Rich-
ard Marles denied the 
powerbroker’s departure 
had sparked factional fric-
tion within the party.
“It’s impossible not to 
feel sad today and we feel 
that; it’s not tension,” Mr 
Marles told Sky News on 
Wednesday.
Senator Dastyari has been 
engulfed in controversy 
over his dealings with 
Communist Party-aligned 
businessman Huang Xi-
angmo.
The NSW representative 
and factional ally of Mr 
Shorten was sacked from 
his senior parliamentary 
roles by the leader a week 
before deciding to resign 
from parliament.
The coalition government 
says the only reason 
Senator Dastyari quit was 
because he was damag-
ing Labor in the lead-up 
to Saturday’s crucial by-
election in the Sydney 
seat of Bennelong
His decision to leave par-
liament also heads off 
further scrutiny from the 
Senate’s powerful privi-
leges committee.
The coalition asked the 
committee to investigate 
Senator Dastyari’s con-
duct after it was revealed 
he told Mr Huang - who’s 
donated to both major 
parties - his phone was 
probably being tapped by 
Australian agencies.
Mr Huang’s company last 
year paid Senator Dast-
yari’s personal legal bills, 
and the businessman ap-
peared with him at a con-
ference held for Chinese 
media, where he support-
ed Beijing’s stance on the 
South China Sea, contra-
dicting Labor’s position.

Shorten defends Dast-
yari’s departure plan

The NSW government has 
put a council on notice after 
asbestos was found in its 
council-owned workplaces, 
but the mayor says its politi-
cally motivated.
The NSW government's de-
cision to put Blue Moun-
tains City Council on notice 
following the discovery of 
asbestos in several of its 
council-owned workplaces 
has been slammed as a “po-
litical move” by the council's 
mayor.
The council was slapped with 
a notice of intention of sus-
pension by NSW Local Gov-
ernment Minister Gabrielle 
Upton on Wednesday follow-
ing serious allegations relat-
ing to its asbestos manage-
ment practices.
“I am concerned the council 
is not functioning effectively 

NSW council on notice after asbestos find
following the volume and 
scope of recent regulatory 
notices issued by SafeWork 
NSW and the Environment 
Protection Authority,” Ms Up-
ton said in a statement.
But Mayor Mark Greenhill 
insists it's a political deci-
sion made with no basis as 
a result of council's history 
of holding the government to 
account when it has failed the 
community.
“They announced the inves-
tigation on Monday, it hasn't 
even started, and on Wednes-
day morning they're seeking 
to stand us aside,” he told 
AAP.
“It's a very big call before we 
have even had the chance to 
defend ourselves ... there's 
absolutely no procedural fair-
ness.”
SafeWork NSW launched the 

investigation on Monday after 
being made aware of alleged 
asbestos mismanagement at 
several Blue Mountains City 
Council-managed workplac-
es, including the preschool, 
library, citizens' hall and 
council depot.
While Mr Greenhill admitted 
there were asbestos issues in 
the Blue Mountains, he said 
the council had complied 
with all the government's re-
quests.
“This is payback,” he said.
Under Ms Upton's request, 
the council has seven days to 
respond to the notice and put 
forward an alternative case 
or face being suspended and 
an interim administrator ap-
pointed.
The council will be consid-
ering its legal options, Mr 
Greenhill said.
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السيناتور شوكت مسلماني

أقام مجلس الجالية اللبنانية 
امليالد  عيدي  بمناسبة  حفال 
املباركة  السنة  املجيد ورأس 
املاضي  االحد  مساء  وذلك 
يف  هول  كورونايشن  يف 

ارنكليف.
السيد  قدمه  الذي  والحفل 
باللغتني  طنوس  الياس 
حضره  واالنكليزية،  العربية 
يف  شخص   100 حواىل 
املجلس  عضو  مقدمتهم 
الوالية  يف  التشريعي 
مسلماني،  شوكت  املحامي 
نائب رئيس بلدية بايسايد 
مجلسها  وعضو  عواضة  جو 
طارق ابراهيم، عضوا بلدية  
شيلتون  جيف  ليفربول 
رئيس  كالياندا،  وكاريشما 
يف  البعث  حزب  منظمة 
االمني،  فوزي  اسرتاليا 
كفرصارون  جمعية  رئيس 
طوني  ناصيف،  ايلي 
اميل  الدكتور  ملحم،  بو 
فيصل  الدكتور  الشدياق، 
شربل  الشاعر  قاسم، 
بعيني، االعالميون ندى فريد 
ممدوح  اي،  ام  تو  اذاعة  من 
اوبزرفر  الوارلد  من  سكرية 
وانطونيوس من بو رزق من 
وعدد  هريالد  ايست  امليدل 

كبري من ابناء الجالية.
مقدم  رحب   ان  وبعد 
الياس  السيد  الربنامج 
بما  نوه  بالحضور  طنوس 
معاني  من  امليالد  يحمله 
الفرح واالمل، شاكرا السيد 
دعمه  على  ملحم  بو  طوني 

ورعايته املناسبة.
كلمة  كانت  الكلمات  بداية 
علي  السيد  املجلس  رئيس 
ثم  ادناه(  )نصها  كرنيب 
شوركت  السيناتور  تكلم 
تعيش  انه  فقال  مسلماني 
 200 من  اكثر  اسرتاليا  يف 
واحرتام  وسالم  بوئام  إثنية 
وتحدث عن  القرار االمريكي 
عاصمة  بالقدس  باالعرتاف 
من  لقيه  وما  السرائيل 

ادانات عاملية واسعة.
شربل  الشاعر  القى  كما 
باملناسبة  قصيدة  بعيني 
وتصفيق  اعجاب  نالت 
كانت  كذلك  الحضور، 
قاسم  للدكتور  قيمة  كلمة 

مصطفى.

حفلة عيد ميالد ورأس سنة جامعة وناجحة جمللس اجلالية اللبنانية

غنية  مائدة  هناك  وكانت 
والحلويات  باملأكوالت 

واملرطبات
كلمة علي كرنيب

بالحضور  الرتحيب  بعد 
قال:

برسالة  معكم  كالمي  أبدأ 
السيد املسيح عليه السالم، 
ارسى  لقد  السالم،  رسالة 
دعائم  املسيح  السيد 
اهلل  بني  الحقيقي  السالم 
االنسان  وبني  واالنسان 
هذه  على  االنسان  واخيه 
السيد  عظة  ففي  االرض.. 
قال  الجبل  على  املسيح 
السالم  لصانعي  »طوبى 

النهم ابناء اهلل يـُدعون«.
 اما رسالة اليوم فهي رسالة 
أعلنها  التي  املحبة  املحبة، 
ميالده  يف  املسيح  السيد 
وافعاله  اقواله  خالل  ومن 

وامثاله.
يف  اخوتي  وباسم  باسمي 
مجلس  يف  االدارية  الهيئة 
نتقدم  اللبنانية  الجالية 
كافة  من  القلبية  بالتهاني 
حلول  بمناسبة  الجالية  ابناء 
عيد امليالد املجيد راجني من 
يحفظ  ان  القدير  العلي  اهلل 
كل  من  ولبنان  اسرتاليا  لنا 
فقد  وضيق،  وشدة  خطر 
الرابضة  السوداء  للغيمة  آن 
على صدر لبنان ان تنقشع، 
شعبنا  بوعي  ثقة  وكلنا 
بوحدتنا  ايمان  وكلنا  االبي، 
لقد  هلل  والحمد  الوطنية، 
يف  معا  جديدا  عهدا  بدأنا 
والجميع  للجميع  هو  وطن 
العدالة  تسوده  وطن  له، 
لجميع  ويضمن  واملساواة، 
حقوقهم  الشرفاء  املواطنني 
هنا  ومن  كافة،  املشروعة 

واجالل  اكبار  تحية  نرفع 
كل  واىل  الباسل  جيشنا  اىل 
فيه  ملا  بتضحية  يعمل  من 

مصلحة الوطن.
تصبح  قد   2017 سنة  ان 
املوائد  كانت  ومهما  تاريخا، 
السنة  حولها  نستقبل  التي 
فان  العائالت  من  الجديدة 
بعضنا  بمساعدة  الوعد 
بعضا موجود يف كل واحد منا 
جميعا،  عائلتنا  هي  والبالد 
النهاية  نقطة  نضع  اين 
وبأية أهداف نستقبل السنة 

الجديدة.
نعتقد،  مما  اكثر  نمتلك  اننا 
مختلف  من  نظرنا  واذا 

هي  اهدافنا  فان  الجوانب، 
الوطن.  نقول  عندما  نفسها 
االعمال  فكرنا  يف  نودِع 
التي  واالنتصارات  الناجحة 
املاضية  السنة  يف  حققناها 
من اعمال المعة تدعو للفخر. 
تعالوا نأخذ من سنة 2018 
بعضنا  بمساعدة  الوعد 
تحقيق  على  والعزم  البعض 
انتصارات جديدة يف سبيل 
ويف  وجاليتنا  وطننا  ازدهار 
سبيل  ويف  السالم  سبيل 
اذن،  عام..  بشكل  عائالتنا 
سنة   2018 سنة  ستكون 

عمل ان شاء اهلل.
سنة  فقط  ندخل  ال  نحن   

جديدة  مرحلة  انما  جديدة 
ومجتمعنا  بالدنا  لتطور 
بأننا  نؤمن  نحن  ايضا، 
سنحقق منجزات جديدة يف 

كل املجاالت.
السنة  بمناسبة  نهنئكم 
الجديدة وعيد امليالد املجيد، 
التفاؤل  يعم  ان  ونتمنى 
والفرح موائد العيد يف هذه 
االيام، لتأتي السنة الجديدة 
بالسالم واملحبة لكم جميعا.

املقدسة  اعياده  اهلل  أعاد 
باليمن  جميعا  عليكم 
والربكات ووطد امنه وسالمه 
وخفف  املسكونة  أقطار  يف 
الحروب  ويالت  الناس  عن 

والنزاعات واملجاعات.
اخوتي،  خالل هذه املناسبة 
ال يسعني اال ان أقول موقف 
يف  اللبنانية  الجالية  مجلس 
كان  الذي  ويلز  ساوث  نيو 
الهيئة  قبل  من  باالجماع 
الوقوف  وهو  اال  االدارية، 
اىل جانب رؤساء الجمهورية 
والوزراء  النواب  ومجلسي 
رئيس  قاله  ما  شجب  يف 
القدس،  بالنسبة اىل  امريكا 
ان  على  ونشدد  ونقول 
اهلل  وان شاء  عربية  القدس 

ستبقى عربية..
بألف  جميعا  وانتم  عام  وكل 

خري.

مقدم الحفل الياس طنوسرئيس املجلس علي كرنيب

الدكتور قاسم مصطفىالشاعر شربل بعيني

نائب رئيس بلدية بايسايد جو عواضة  وعقيلته  ناريمان وعضو 
مجلسها طارق ابراهيم مع لؤي مصطفى وعقيلته

علي كرنيب، د.آميل  شدياق، طوني  بو ملحم، الشاعر شربل 
بعيني، الزميلة ندى فريد وزوجها والزميل انطونيوس بو رزق

مسلماني، كرنيب، بو ملحم،  اشوح، عواضة وعقيلته، ابراهيم، سكرية، د. مصطفى، ندى فريد، شيلتون، كالياندا، االمني وحضور

مسلماني، كرنيب، اعضاء من بلديتي بايسايد وليفربول: علي كرنيب يتوسط جو عواضة وطارق ابراهيم وشيلتون وكالياندا

وقوفا: مصطفى، بو ملحم، كالياندا، كرنيب، عواضة وعقيلته، ابراهيم. جلوسا: د, اميل شدياق  وايلي ناصيف وفؤاد االشوح وشيلتون وحضور




