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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

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

أجواء حممومة، صّوتت  يف 
الدول األعضاء يف اجلمعية 
املتحدة  لألمم  العامة 
قرار  مشروع  ملصلحة 
فلسطيين يدعو إىل سحب 
دونالد  الرئيس  اعرتاف 
»عاصمة  بالقدس  ترامب 

إلسرائيل«.
التهديد  رغم  وعلى 
األمريكيني  والرتهيب 
اإلسرائيلية  واملساعي 
على  القرار  حاز  إلحباطه، 
تأييد غالبية كبرية من 128 
دولة من أصل 193 دولة 
يف األمم املتحدة، ووصفه 
الرئيس  باسم  الناطق 
حممود عباس بـ »االنتصار 
اعتربت  فيما  لفلسطني«، 
أظهر  التصويت  أن  تركيا 

أن »الكرامة ال تباع«.
استقبل  ذلك،  غضون  يف 
السعودي،  العهد  ولي 
نائب رئيس جملس الوزراء، 

وضع القدس والعرب إىل اجلمعية العامة
»قرار القدس« يعّمق عزلة أمريكا 
و128 دولة تتحدى تهديد ترامب
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

مــيالد مــجيد 
و عـام مــبارك 
عـلى الــجميع

حممد  األمري  الدفاع  وزير 

عون: نقوم حاليا برتكيز اسس الدولة والعام املقبل سيكون أفضل من احلالي

االحتجاجات يف كردستان  وترية  تراجعت 
مع دخوهلا يومها الرابع أمس االول، وذلك 
بعد محالت اعتقال منظمة نفذتها السلطات 
بغداد  تستعد  فيما  املتظاهرين،  ضد 

حتذير من تدخل بغداد 
عسكرياً يف كردستان
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 العدد السنوي املمتاز
2018 - 2017$
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عـام على رئـاسة الـعماد عـون... 
إنـجازات وعـثرات!

ازدواجية الـجنسية.. وتداعياتها 
على حكـومة تـورنبـول!

املـملـكة الـرابعة.. 
للـمملكة  سـلمان  بن  حممد  رؤيا 
الـعربية الـسعودية الـجديدة!

بانـوراما األحـداث لـعام 2017

عدد »اهلريالد« السنوي املمتاز
جتدونه يف  االسواق

حتاليل سياسية وبانوراما لألحداث اليت 
حصلت  على مدار عام 2017

تهــنئة
نتقدم من اجلالية بأحر 
التهاني مبناسبة عيدي 

امليالد اجمليد ورأس 
السنة املباركة.

ميالد جميد وعام سعيد
***

تـنويه
تعلن »اهلريالد« انها 
ستحتجب عن األسواق 

ابتداء من هذا العدد على 
ان تعاود الصدور كاملعتاد 
يف 27 كانون الثاني 2018 

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة 

اللحوم يف نيو ساوث ويلز 
HCCP

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

مـيالد 
مـجيد

 و
 عــام 

مــبارك 
على 

اجلميع

أعرب الرئيس الروسي فالدميري بوتني يف 
اتصال هاتفي مع خادم احلرمني الشريفني 
إدانة  عن  عبدالعزيز،  بن  سلمان  امللك 
موسكو إطالق احلوثيني صاروخًا باليستيًا 

بوتني يبلغ امللك سلمان 
تنديداً بصاروخ احلوثيني
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اجلمهورية  رئيس  ترأس 
عون  ميشال  العماد 
السيدة  االوىل  واللبنانية 
عون،  الشامي  ناديا 
العائلة،  افراد  حبضور 
مساء  والنصف  السادسة 
ميالديا  حفال  االول،  امس 
احيته  بعبدا،  قصر  يف 
الفلهرمونية  االوركسرتا 
املايسرتو  بقيادة  اللبنانية 
هاروت فازليان، ومشاركة 
السوبرانو ماري جوزي مطر 
تراتيل  انشاد  مت  حيث 
عيد  وحي  من  واغان 

امليالد.
حضر احلفل رئيس جملس 
احلريري،  سعد  الوزراء 
جملس  رئيس  ونائب 

احلريري: هناك إتفاق سياسي كبري جدا 
يف البلد واألمور ستتحسن

مكاري،  فريد  النواب 
جملس  رئيس  ونائب 
غسان  الوزير  الوزراء 
ونواب  ووزراء  حاصباني، 
العربية  الدول  وسفراء 
لبنان،  يف  واالجنبية 

القضائي،  اجلسم  واركان 
العسكرية  االجهزة  وقادة 
اجهزة  ورؤساء  واالمنية، 
عام  ومدير  التفتيش، 
الدكتور  اجلمهورية  رئاسة 
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الرئيس عون وعقيلته والرئيس الحريري وشخصيات يف مقدمة الحضور
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لـبنانيات
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العماد  اجلمهورية  رئيس  ترأس 
االوىل  واللبنانية  عون  ميشال 
عون،  الشامي  ناديا  السيدة 
حبضور افراد العائلة، السادسة 
االول،  امس  مساء  والنصف 
بعبدا،  قصر  يف  ميالديا  حفال 
الفلهرمونية  االوركسرتا  احيته 
املايسرتو  بقيادة  اللبنانية 
ومشاركة  فازليان،  هاروت 
السوبرانو ماري جوزي مطر حيث 
مت انشاد تراتيل واغان من وحي 

عيد امليالد.
جملس  رئيس  احلفل  حضر 
ونائب  احلريري،  سعد  الوزراء 
فريد  النواب  جملس  رئيس 
جملس  رئيس  ونائب  مكاري، 
الوزراء الوزير غسان حاصباني، 
الدول  وسفراء  ونواب  ووزراء 
لبنان،  يف  واالجنبية  العربية 
واركان اجلسم القضائي، وقادة 
واالمنية،  العسكرية  االجهزة 
ورؤساء اجهزة التفتيش، ومدير 
الدكتور  اجلمهورية  رئاسة  عام 
عامون،  ومدراء  شقري  انطوان 
نقابات،  ورؤساء  واحملافظون، 
املستشارين  كبار  اىل  اضافة 
القصر  يف  واملوظفني 

اجلمهوري.
نقلته  الذي  احلفل،  وكان 
االعالم  وسائل  خمتلف  مباشرة 
الرئيس  دخول  مع  بدأ  احمللية، 
الشامي  ناديا  والسيدة  عون 
عون البهو الداخلي للقصر الذي 
مت تزيينه بديكور خاص للمناسبة 
من  مستوحى  مميزا  طابعا  محل 
يف  الفتا  وكان  امليالد.  اجواء 
ذوي  من  اطفال  حضور  احلفل، 
يف  شاركوا  اخلاصة  االحتياجات 
تأديتهم  عرب  امليالدي  احلفل 
فرحتهم  عن  فيها  عربوا  الغان 
للمشاركة  محاسهم  وعن  بالعيد 
يف هذه االمسية، ما ساهم يف 
اكتمال صورة البهجة امليالدية.

االطفال  دخول  مع  وتزامنا 
جوقة  اىل:  ينتمون  الذين 
للضرير  اللبنانية  املدرسة 
واألصم، ومؤسسة االب اندويخ 
)مؤسسة  اشقر  ومارون  للصم، 
)مجعية  جابر  طارق  سيسوبيل(، 
طليس  علي  الرجاء(،  ايام 
للتوحد(،  اللبنانية  )اجلمعية 
القى الشاعر حبيب يونس كلمة 
العيد،  معاني  على  فيها  ركز 
»املسيح،  نصها:  يلي  ما  يف 
منيح،  فني  تطلعو  هللويا... 
وج  من  بوجوهن،بتشبعو  تأملو 
يسوع، وبتملو سالل عينيكن من 

كرمة كلماتو.
ومتلما قال يسوع بإجنيلو: ما يف 
حب أعظم من إنو يبزل اإلنسان 
نفسو عن اللي بيحنب، ما بتصور 
العم  الفرح  من  أعظم  فرح  يف 
يشرق الليلي من وجوهن وقلوبن 

وعينني.
قربانة  الليلي  عرينا  رب،  فيا 
بصريتن املغمسي خبمرة كاسك 
املقدسي، ميكن نشوف حقيقتك 

رئيس اجلمهورية واللبنانية االوىل يرتأسان حفال 
ميالديا يف قصر بعبدا: السنة املقبلة ستكون افضل 
ونعمل على تركيز اسس الدولة من خالل مؤسساتها

العماد  اجلمهورية  رئيس  اعرب 
ميشال عون، عن تقديره »للدور 
االنساني الذي تقوم به مجعيات 
الصليب االمحر واهلالل االمحر، 
ال سيما يف الدول العربية اليت 
الفتا  دموية«،  نزاعات  تشهد 
لوقف  العمل  »ضرورة  اىل 
احللول  النزاعات من خالل  هذه 

السياسية السلمية«.
خالل  جاء  عون  الرئيس  موقف 
استقباله قبل ظهر امس االول 
االحتاد  رئيس  بعبدا،  يف قصر 
الدولي جلمعيات الصليب االمحر 
فرانشيسكو  االمحر  واهلالل 
الصليب  رئيس  روكا، وحضور 
انطوان  الدكتور  اللبناني  االمحر 
مريم  الدكتورة  نائبته  الزغيب، 
جورج  العام  االمني  غندور، 
االحتاد  مكتب  رئيس  كتانة، 
كريستيان  لبنان  يف  الدولي 

كورتيز ووفد مرافق.
روكا

الرئيس عون على  وشكر روكا 
الصليب  يلقاه  الذي  »الدعم 
االمحر واهلالل االمحر يف لبنان«، 
انتخابه  بعد  انه  اىل  ولفت 
»كانت اوىل زيارة قام بها اىل 
سوريا، حيث اطلع على الوضع 
واالمل  املعاناة  وحجم  ميدانيا 
نتيجة  السوريون  يعيشه  الذي 

احلرب الدائرة يف بلدهم«.
واعرب عن تقديره »للرعاية اليت 
السوريون يف  النازحون  يلقاها 
لبنان، والذي بات مضرب املثل 
اليت  املعاملة  عن  احلديث  عند 
يلقاها النازحون يف الدول اليت 
جلأوا اليها«. واعلن عن »وضع 
امكانات مجعيات الصليب االمحر 
لبنان  ملساعدة  االمحر  واهلالل 
يف حتمل هذا العبء الناتج عن 

وجود النازحني«.
رئيس الجمهورية

برئيس  عون  الرئيس  ورحب 
االحتاد روكا، متمنيا له »التوفيق 
يف مسؤولياته اجلديدة«، مقدرا 
االمحر  الصليب  مجعيات  »دور 
واهلالل االمحر يف العامل عموما 

ويف لبنان خصوصا«.
عن  املرتتبة  »النتائج  وعرض 
يف  السوريني  النازحني  وجود 
املناطق  يف  وانتشارهم  لبنان 
اىل  داعيا  كافة«،  اللبنانية 
»العمل على اعادتهم تدرجيا اىل 
املناطق السورية االمنة وتوزيع 
يف  عليهم  الدولية  املساعدات 
تلك  سيما  ال  وقراهم،  مدنهم 
برعاية  مصاحلات  تشهد  اليت 
ان  واكد  السورية«.  الدولة 
اكرب  فيها  دولة  اصغر  »لبنان 
والالجئني  النازحني  من  نسبة 
االفضلية  تعطى  ان  وجيب 
اىل  السوريني  عودة  بدء  عند 

بلدهم«.
حاكم مصرف لبنان

عون  الرئيس  عرض  ذلك،  اىل 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  مع 
النقدية  االوضاع  سالمة، 
واالجراءات  البالد  يف  واملالية 
اليت يعتمدها املصرف املركزي 

يف هذا اجملال.
واوضح احلاكم سالمة ان »الوضع 
مستقر«،  البالد  يف  النقدي 
عون  الرئيس  مع  عرض  وانه 
وسبل   2018 العام  »تطلعات 
االقتصاد«.  لتفعيل  التمويل 

اليت  »االجراءات  ان  اىل  ولفت 
على  تساعد  املصرف،  يتخذها 
يف  املالي  االستقرار  حفظ 

البالد«.
املطران بسرتس

عون،  الرئيس  واستقبل 
وجبيل  بريوت  ابرشية  راعي 
امللكيني  للروم  وتوابعهما 
كريللس  املطران  الكاثوليك 
عضو  يرافقه  بسرتس،  سليم 
الروم  لطائفة  االعلى  اجمللس 
الكاثوليك دافيد عيسى واعضاء 
وجهوا  الذين  االبرشية،  جملس 
دعوة لرئيس اجلمهورية لرعاية 
الطائفة  بطريرك  زيارة  وحضور 
ابرشية  اىل  العبسي  يوسف 

بريوت يف 3 شباط املقبل.
ونوه املطران بسرتس ب«اجلهود 
عون  الرئيس  بها  يقوم  اليت 
بلبنان  النهوض  مسرية  ملتابعة 
االمنية  االصعدة،  كل  على 
واالجتماعية  واالقتصادية  منها 
اختذه  ما  مقدرا  والثقافية«، 
من »مبادرة جريئة وحكيمة حلل 
يف  لبنان  بها  مر  اليت  االزمة 

اآلونة االخرية«.
واشار اىل ان »االبرشية حتتفل 
بعيدها السنوي يف شهر شباط 
املسيح  السيد  دخول  عيد  يف 
اىل اهليكل وسيكون عيدنا هذه 
السنة مميزا، اذ سنستقبل فيه 
بطريركنا اجلديد غبطة البطريرك 
يوسف العبسي، الذي سيحتفل 
بالقداس االهلي الساعة اخلامسة 
من مساء السبت يف الثالث من 
فنرجو حضوركم  املقبل.  شباط 
شخصيا ان امكن، لنصلي معكم 
ليبقى  لبنان  ونية  نيتكم  على 
والعيش  واحملبة  الرسالة  بلد 

املشرتك والوحدة الوطنية«.
رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، 
اجمليدة،  باالعياد  اياه  مهنئا 
متمنيا »أن ينعم اهلل على اجلميع 
باالستقرار واالزدهار والوفاق«، 
هم  »اللبنانيني  أن  اىل  الفتا 
يف  التضامن  اىل  اليوم  حباجة 
توترات  ظل  يف  بينهم،  ما 
»لبنان  أن  مؤكدا  املنطقة«، 
استطاع ان يتخطى مرحلة حتقيق 

الوحدة الوطنية والتضامن«.
قضية  تطورات  »ان  وقال: 
بالنسبة  مفاجئة  كانت  القدس 
الينا، وهي ختص مجيع االديان 
عرب  ساهمنا  لذلك  السماوية، 
اليت  املؤمترات  يف  مشاركتنا 
انعقدت يف القاهرة واسطنبول 
املدينة.  هذه  عن  الدفاع  يف 
املسيحية  نتخيل  أن  ميكننا  فال 
من دون كنيسة القيامة والقرب 
االوائل  الرسل  وحياة  املقدس 
املسيحي  الدين  نشروا  الذين 
يف العامل. فالقدس هي النبع، 
واذا جف جتف معه الروافد، وهنا 
اعين املسيحية«. ولفت اىل أن 
تأسست  اليت  الغربية  »الدول 
على املسيحية، هي اآلن تنضب 
أن  رغم  على  الروحية  هذه  من 

كل قيمها منبثقة عنها«.
عبود

واستقبل الرئيس عون، الوزير 
الذي  عبود،  فادي  السابق 
آخر  »تناول  البحث  ان  اوضح 
التطورات اليت نشأت بعد اعالن 
احلريري  سعد  احلكومة  رئيس 
عنها،  عودته  ثم  استقالته، 
والطريقة اليت عاجل فيها رئيس 

اجلمهورية هذا احلدث«.
هناك  ان  نشعر  »كلنا  وقال: 
وتتخذ  حرة  مجهورية  رئاسة 
ملصلحة  تتخذها  اليت  املواقف 
اىل  ودعا  واللبنانيني«.  لبنان 
اقتصادية  اجراءات  »اختاذ 
سريعة لتثبيت اجلو االقتصادي 
االجيابي املوجود يف البالد حاليا 

وحتفيز النمو االقتصادي«.

االتحاد اللبناني لكرة الطائرة
الشأن  عون  الرئيس  وعرض 
من  وفد  مع  الرياضي، 
الطائرة  لكرة  اللبناني  االحتاد 
الذي  رميا  ابي  ميشال  برئاسة 
على  اجلمهورية  رئيس  اطلع 
»نشاطات االحتاد املنتشر على 
ويف  اللبنانية  االراضي  كامل 
كل املناطق من دون استثناء، 
كل  من  ناديا   150 ضم  كونه 
من  والدرجات  العمرية  الفئات 
املمتازة،  االوىل  حتى  اخلامسة 
وهو ينظم حواىل الف مباراة كل 

سنة، اهمها بطولة لبنان للدرجة 
الشاطئية  لبنان  وبطولة  االوىل 

للفئتني العمرية والشبابية«.
تراجع  أسباب  رميا  ابي  وعرض 
لعبة الكرة الطائرة »اليت كانت 
الشباب  ميارسها  اليت  االوىل 
اللبناني«، وقدم خطة عمل للعبة 
تقوم على مجلة مقرتحات ابرزها 
»اعادة فتح كل االندية الرياضية 
اللبنانية  القرى  يف  املقفلة 
عرب  املوجودة،  االندية  وتشجيع 
وتزويدها  جتهيزاتها  حتديث 
مناسب  متويل  واجياد  باخلربة 

لدعم االلعاب الرياضية«.
يف  قانون  »اصدار  بـ  وطالب 
ورعاية  لدعم  النواب  جملس 
يف  حاصل  هو  كما  الشباب 
والعربية  االجنبية  الدول  بعض 
لفرض ضريبة زهيدة على بعض 
الكماليات و خطوط اخللوي اليت 
يستخدمها الشباب، االمر الذي 
مالية  مبالغ  حتصيل  اىل  يؤدي 
املبدئية  دراستنا  حسب  تصل 
دوالر  ماليني  عشرة  اىل 
توزيعها  يتم  ان  على  امريكي، 
اليت  اجلماعية  االحتادات  على 
ناديا،   120 من  اكثر  تضم 
احتاد   %20 يلي:  كما  وهي 
كرة  احتاد   %20 الطائرة،  كرة 
السلة، 20% احتاد كرة القدم، 
40% علىى االحتادات اجلماعية 
عدد  حسب  االخرى  والفردية 

انديتها«.
منوها  عون  الرئيس  ورد 
بها  يقوم  اليت  ب«النشاطات 
االحتاد اللبناني لكرة الطائرة«، 
مركزا على »اهمية الرياضة يف 
وابعاده  الشاب  اجليل  صقل 
بالصحة  تضر  اليت  االفات  عن 
ان  واكد  والرتبية«.  واالخالق 
»مطالب االحتاد ستكون موضع 

عناية ومتابعة«.

دياب
السفري  بعبدا،  قصر  ويف 
نيجرييا  يف  املعني  اللبناني 
تسلمه  ملناسبة  دياب  حسام 
الرئيس  زوده  وقد  مهامه، 
له  متمنيا  بالتوجيهات،  عون 

التوفيق.

عون نوه بدور الصليب االمحر واهلالل االمحر: حللول سلمية توقف النزاعات 
يف املنطقة واعطاء لبنان االفضلية عند بدء عودة السوريني اىل بلدهم

رئيس الجمهورية العماد عون مستقبال وفد الصليب االحمر

والسالم،  احلب  ملك  أفضل، 
سنبلة التواضع، القيمي الكبريي 
القيم  كل  بتنحين  قداما  اللي 

واهلامات.
رهافة  الليلي  عرينا  رب،  يا 
فيا صوتك،  برين  اللي  مسعن، 
أحسن  نسمع  ت  دهب،  رنة 
البدايي  هيي  اللي  كلمتك 
اخلالص،  كلمتك  والنهايي، 

كلمتك الطريق واحلق واحلياة.
طالقة  الليلي  عرينا  رب،  يا 
تهتفلك  املشتاقا  لساناتن، 
إلك  اجملد  ماليكي:  جوقة  متل 
السالم،  األرض  وع  باألعالي، 
نكون  ت  املسرا،  وبالناس 
تالميزك اجلداد، الرعيان اجلداد، 
بشارتك  نعلن  العامل  ونطوف 
لكل اخللق، ونقول: ما يف دين 
ع حدا من الناس إال حيبو بعضن 

بعض.
جتسدت  اللي  رب،  يا  وساعتا 
شفاء  خالل  ومن  يسوع،  بإبنك 
واألطرش  واألبكم  األعمى 
واملخلع... أعلنت آياتك اجمليدي، 
وبينت للناس ألوهيتك، بعد آيتك 
يا  ساعتا  قانا،  بعرس  األولي 
رب، ملن متتلي رواحنا حبقيقتك، 
اللي  املاليكي  جوقة  خالل  من 
بتمدنا  والدتك،  لفرح  يرمنو  عم 
من  وإميان  عزمينت،  من  بقوي 
من  وصالبي  حاجاتن،  ع  صربن 
ساعتا  للحياة،  حتدياتن  صخرة 
لعيد  وبيكون  منستاهلك، 
ميالدك املعنى احلقيقي بقلوبنا، 
ومنقول: رعيان حنن جداد، كل 
يوم يف ميالد منمجدك مولود... 
يا رب األنام، بقلوبنا وع األرض 
ت يعم السالم، ونعيش إجنيلك 
ورجا  حبب  ونرتل  وعياد،  فرح 
األرض  ع  جتسد  أهلل  وإميان: 
دياب،  بني  محالن  إنسان. 
ال  قهر،  ال  منهاب  وما  حنن... 
شدي، ال ظلم، وال صلب يسوع 

حنن كنيستك. صعب الدرب؟
ويف  قيامي،  يف  ويكون... 
كتافنا  وع  منبشر  حساب،  يوم 
الصلبان: أهلل اخلالص... جتسد 

بإنسان.«
الرئيس عون

القى  احلفل،  انتهاء  وبعد 
 « التالية:  الكلمة  عون  الرئيس 
اللبنانيني  وجلميع  لكم  نتمنى 
اىل  واطمئنكم  سعيدة.  اعيادا 
ان العام املقبل سيكون افضل 
من السنة احلالية، وذلك بفضل 
خالل  من  فاللبناني  جهودكم، 
عن  وابتعاده  للقوانني  احرتامه 
يساهم  باالمن،  املخلة  االعمال 

يف جناح الدولة.
اسس  برتكيز  حاليا  نقوم  اننا 
املؤسسات،  خالل  من  الدولة 
ستكون  سنة  كل  قلت،  وكما 
افضل من سابقتها..عيد جميد، 

عشتم وعاش لبنان«.
حفل  اقيم  احلفل،  انتهاء  وبعد 
كوكتيل يف املناسبة تبادل فيه 

احلضور التهنئة بالعيد.

 « عرب  جعجع  الدكتور مسري  اللبنانية«  »القوات  حزب  رئيس  غرد 
تويرت« قائال: »قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة خبصوص القدس 

يظهر أن احلق ما زال يف هذه الدنيا، وسيبقى يتمتع بأكثرية«.

جعجع : قرار االمم املتحدة خبصوص القدس يظهر ان 
احلق سيبقى يتمتع باكثرية
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هذه األســعار 
صاحلة لغاية يوم 
اجلمعة 29 كانون 

األول

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 وعـام مبارك

وفروا 4  $جـبنة فـيتا )2 كـلغ(  بـ 19 $
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عقدت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
ظهر  بعد  حريك،  حارة  يف 
حممد  النائب  برئاسة  اليوم، 
أعضائها،  ومشاركة  رعد 
فيه  رأت  بيانا  بعده  اصدرت 
تعرب  تزال  ال  قليلة  »أياما  ان 
الزمن لتطل على البشرية سنة 
ميالدية جديدة حمملة بكثري من 
املوروثات والسياقات وبأمواج 
من االحداث واملستجدات اليت 
أو  فردا  االنسان،  ينسجها 
عن  خالهلا  من  ويعربرِّ  جمتمعا، 
جناحاته أو اخفاقاته احلضارية 
وقيمه  ابداعاته  ملنسوب  تبعا 
وملا استفاده من خربة املاضني 
ومن عربة جتاربهم. وقبل نهاية 
امليالد  ذكرى  تطرق  العام, 
اجمليد ابواب القلوب واألفئدة 
اهلل  روح  عيسى  نور  ويسطع 
ألقاها اىل مريم  اليت  وكلمته 
اخلالص  بأن  املؤمنني  ليبشر 
والعروج  واالحزان  اآلالم  من 
اىل عامل حتقق االمال له طريق 
واحد هو طريق االنبياء والرسل 
وبعثهم  اهلل  اصطفاهم  الذين 
اىل الناس باهلدى ودين احلق 
االرض  واعمار  العدل  القامة 

والسري بهم حنو الكمال«.
الوفاء  كتلة  »ان  اضافت: 
هذه  يف  ترى  للمقاومة 
لتالقي  رحبة  حمطة  الذكرى 
بأطيب  وتتوجه  االميان  أهل 
التمنيات والتهاني للمسيحيني 
والعامل  لبنان  يف  واملسلمني 
عليهم  مين  أن  اهلل  من  راجية 
هلل  العبادة  وحسن  بالبصرية 
عز وجل وعلى البشرية مجعاء 

بتحقيق االمن والعدالة«.
جلستها  يف  الكتلة  وعرضت 
والقضايا  للتطورات  اليوم 
واملنطقة  لبنان  املستجدة يف 
رفض  كله  »العامل  ان  ورأت 
االمريكي  الرئيس  اعالن 
أن  عليه  وبات  القدس،  حول 
املتاحة  الوسائل  بكل  يدعم 
الفلسطيين  الشعب  انتفاضة 
وكفاحه املشروع ضد االحتالل 
ومقدساته  الرضه  الصهيوني 
من  لتحريرهما  يسانده  وأن 
الشعوب  وعلى  االحتالل 
والدول ويف مقدمتها الشعوب 
تتحمل  أن  واالسالمية  العربية 
اليوم  التارخيية  مسؤوليتها 

وجدية  حبزم  وتقف  جبدارة، 
اىل جانب الشعب الفلسطيين 
الذي يعرب من خالل انتفاضته 
الشجاعة  ومقاومته  املتواصلة 
عن حقه املشروع يف التصدي 
لالحتالل الصهيوني ومشروعه 
ال  والعنصري،  االستيطاني 
التفاوضي  النهج  أن  سيما 
قد مين بالفشل الذريع وخيب 
عليه  راهنوا  الذين  كل  آمال 
احلقبة  طوال  جدوى  دون 

املاضية«.
يوم  ألف  »مرور  ان  ورأت 
املوصوفة  االبادة  محلة  على 
الشعب  هلا  يتعرض  اليت 
اليمين بفعل استمرار العدوان 
الذي  السعودي   - االمريكي 
اجلرائم  وأفظع  أبشع  ميارس 
البلد  هذا  يف  االنسانية  ضد 
العربي دون أن يتحرك ضمري 
على  قاطع  دليل  هلو  رادع، 
الراهن،  الدولي  النظام  فشل 
املسؤولية  حتمل  عن  وعجزه 
ما  وهو  العدوان  هذا  لوقف 
يف  خطرية  تداعيات  يرتب 
تهديد  شأنها  من  العامل، 
بتنامي  الكوني  اجملتمع 
احلروب واالحتكام اىل شريعة 

الغاب«.
وبشدة  »جمددا  دانت  واذ 
العدوان اهلمجي  استمرار هذا 
دانت  وشعبه«،  اليمن  على 
داعية  الدولي«  »العجز  ايضا 
للعدوان  فوري  »وقف  إىل 
سياسي  حل  اعتماد  واىل 

منصف وعادل«.
وثيقة  »التزام  ان  واكدت 
والدستور  الوطين  الوفاق 
واحرتام الصالحيات من شأنه 
الغنب عن  رفع  أن يسهم يف 
كل  ينصف  وان  املغبونني 
من  كما  حبقوقهم.  املطالبني 
يف  أيضا  يسهم  أن  شأنه 
حتصني الوفاق الوطين ويؤدي 
اىل تاليف الكثري من االزمات 

او االعرتاضات«.
»أولوية  أن  الكتلة  واكدت 
العمل احلكومي يف هذا الظرف 
ترتكز  أن  ينبغي  الراهن، 
حول اقرار موازنة العام 2018 
واحالتها اىل اجمللس النيابي، 
اجراء  مستلزمات  كل  وتأمني 
يف  بنجاح  النيابية  االنتخابات 

موعدها املقرر«.

الوفاء للمقاومة: التزام وثيقة الوفاق 
والدستور واحرتام الصالحيات يسهم 

يف رفع الغنب وتاليف االزمات او 
االعرتاضات
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واملياه  الطاقة  وزير  إفتتح 
سيزار أبي خليل، ورشة العمل 
ملوضوع  املتابعني  لالعالميني 
النفط يف كل الوسائل اإلعالمية 
من  بدعوة  واألجنبية،  احمللية 
هيئة إدارة قطاع البرتول، يف 
احلمرا،  بالزا«-  »كروان  فندق 
ادارة  هيئة  أعضاء  حضور  يف 

قطاع البرتول.
نرسي  »أننا  خليل  أبي  وأكد 
منطا جديدا للتعامل بني الدولة 
بالسلطة  املتمثلة  اللبنانية 
اإلعالم،  وسلطة  التنفيذية 
جديدا  النمط  هذا  وسيكون 
ينسحب  أن  ونتمنى  وشفافا، 

على كل القطاعات األخرى«.
الصحايف  املؤمتر  »بعد  وقال: 
رخصتني  منح  غداة  عقد  الذي 
كل  خالله  شرحنا  برتوليتني 
عناصر املزايدة والعروض اليت 
تلقتها الدولة اللبنانية والعروض 
اليت وافق عليها جملس الوزراء، 
التقنية  العروض  اىل  وتطرقنا 
واملالية، وهذا جزء من التزامنا 
الشفافية واملبادرات اليت أعلنا 
نية االنضمام إليها يف موضوع 
البرتول،  قطاع  يف  الشفافية 
ومن املؤكد أن الشفافية ال تبدأ 
هنا، إمنا تبدأ عرب اهليكلية اليت 
أرساها القانون من أجل حوكمة 
القطاع  يف  االنشطة  وادارة 
البرتولي«، مشريا اىل أن هذه 
اهليكلية تتألف من ثالث طبقات 
بهيئة  تتمثل  األوىل  حوكمة، 
والثانية  البرتول،  قطاع  ادارة 
الطبقة  أما  الطاقة،  وزير  هي 

الثالثة فهي جملس الوزراء«.
يف  أنه  املؤكد  »من  أضاف: 
قانون املواد البرتولية يف املياه 
البحرية، كان التخلي األول من 
من  بعض  عن  الطاقة  وزير 
الدستورية ملصلحة  الصالحيات 
إشراك  أجل  الوزراء من  جملس 
جمتمعا  الوزراء  وجملس  اجلميع 
ألن  املهمة،  القرارات  يف 
بطبيعتها  العمالقة  الثروة  هذه 
واملمتدة  الزمن  عرب  واملمتدة 
اىل  بإدارتها  حتتاج  حبجمها 
تكون  حتى  اجلميع  مشاركة 
اجلميع  ويطلع  شفاف  بشكل 

االنشطة  إدارة  تفاصيل  على 
البرتولية«.

األمر  هذا  ترسخ  »لقد  وتابع: 
قمنا  اليت  األداء  بطريقة  أكثر 
عقد  منوذج  إن  بداية  به، 
الذي  واإلنتاج  اإلستكشاف 
نشره  مت  الشركات،  ستوقعه 
إبتداء من  الرمسية  اجلريدة  يف 
21 كانون الثاني 2017، وكانت 
إطالع  على  الشركات  كل 
الذي  العقد  منوذج  على  مسبق 
سيوقعونه مع الدولة اللبنانية، 
كما أن املهتمني مجيعا ميكنهم 
الشروط  دفرت  على  االطالع 
وعلى منوذج العقد الذي سوف 
يتم توقيعه، كذلك األمر عندما 
بالعروض،  الشركات  تقدمت 
قامت هيئة إدارة قطاع البرتول 
بتقييم  صالحياتها  حبسب 
وزير  اىل  ورفعتها  العروض 
بدعوة  بدوري  وقمت  الطاقة 
صالحياتي،  حبسب  الشركات 
على  املفاوضات  وأجرينا 
وأجنزنا  التقنية،  العروض 
جملس  أودعناه  الذي  تقريرنا 
يف  مناقشته  ومتت  الوزراء 
عليه،  ووافق  الوزراء  جملس 
بإمكاننا  أصبح  املوافقة  وبعد 
اصبحت  بعدما  أي  الكشف، 
عنها  كشفنا  ملكنا  املعلومات 
يف 15 كانون األول 2017 خالل 
وزارة  يف  عقد  صحفي  مؤمتر 

الطاقة واملياه.
خطوة  على  فأقدمنا  اليوم،  أما 
جديدة، إذ إن هيئة إدارة قطاع 
بالتفاصيل  ستدخل  البرتول 
وتوضحها  لتشرحها  الدقيقة 
التقييم اىل عناصر  من طريقة 
اليت  الرحبية  وعامل  املزايدة 
نقرأ عنها كثريا ويتم احتسابها 
ستدخل  حيث  خاطئة  بتقديرات 
معكم اهليئة بالتفاصيل اليوم، 
كل  عن  لإلجابة  حاضرة  وهي 

األسئلة التقنية اليت تهمكم«.
بدوره شرح رئيس هيئة إدارة 
عرب  نصر  وليد  البرتول  قطاع 
شريط مصور التفاصيل التقنية 
وأجابت  املقبلة،  واملراحل 
اإلعالميني  أسئلة  عن  اهليئة 

بالتفصيل. 

أبي خليل يف ورشة عمل لالعالميني: 
نرسي منطا جديدا للتعامل بني 

السلطة التنفيذية وسلطة اإلعالم

لقوى  العام  املدير  استقبل   
األمن الداخلي اللواء عماد عثمان 
يف مكتبه بثكنة املقر العام بعد 
اخلميس،  االول  امس  ظهر 
ضو،  منصور  اجلنوب  حمافظ 
عرض  خالهلا  جرى  زيارٍة  يف 

عثمان استقبل حمافظ اجلنوب وامحد احلريري
األوضاع يف منطقة اجلنوب.

استقبل  عثمان  اللواء  وكان 
املستقبل«  »تيار  عام  امني 
جرى  زيارٍة  يف  احلريري،  أمحد 
يف خالهلا عرض لألوضاع العامة 

يف البالد.

زار وزير الدولة لشؤون رئاسة 
اجلمهورية بيار رفول دير سيدة 
التابع  الكورة  بصرما   - النجاة 
املارونية،  اللبنانية  للرهبانية 
وكان يف استقباله رئيس الدير 
باخوس  األب  الروحي  القاضي 
الرهبانية  عام  مدبر  طنوس، 
الكاتب  األديب،  األب  األسبق 
كلية  عميد  الصيفي،  أنطوان 
يف  املشرقية  الدينية  العلوم 
الكسليك  القدس  الروح  جامعة 

ورهبان.
أحناء  يف  رفول  جال  ان  وبعد 
التارخيية  املعامل  متفقدا  الدير 
والكنيسة  االستقبال  وقاعة 

األثرية واملعصرة النموذجية، 

تاله  طنوس  حتدث  بداية 
املؤسسة  بعمل  مشيدا  رفول 
القضائية  والسلطة  العسكرية 
والتنسيق  االمنية  واالجهزة 
جهود  »على  ومثنيا  والتعاون 
العماد  اجلمهورية  رئيسي 
الوزراء  وجملس  عون  ميشال 

سعد احلريري«.
طوائفه  لكل  لبنان  »أن  واكد 
اآلمنة  الدول  من  ولبنان 
ومكافحا؟ لالرهاب خصوصا بعد 

معركة فجر اجلرود«.
وختم منوها حبكمة وحنكة قائد 
عون  جوزاف  العماد  اجليش 
رئيس  ومتابعة  وتوجيهات 
اجلمهورية العماد ميشال عون.

رفول : لبنان من الدول اآلمنة ومكافحا لالرهاب

زار وزير العدل سليم جريصاتي 
لإلعالن  زحلة  يف  العدل  قصر 
بلدية  قدمتها  اليت  اهلبة  عن 
إدارة  جملس  ورئيس  زحلة 
املهندس  زحلة  كهرباء  شركة 
أسعد نكد، لرتميم ومكننة قصر 
خالل  وذلك  املدينة،  يف  العدل 
قاعات  إحدى  يف  أقيم  احتفال 
البقاع  نواب  العدل حضره  قصر 

األوسط والقضاة واحملامون.
استهلها  كلمة  جريصاتي  وألقى 
رئيس  فخامة  »حتيات  بنقل 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 

إىل زحلة األبية«.
وقال: »نعم، هو القاضي األول، 
هو الذي فتح أبواب قصر الشعب 
القضاة  وخص  الناس  لكل 
أحدهم  يتعرض  حني  باملراجعة 
للضغط  أو  السياسية  للمضايقة 
مل  السابقة  وهذه  السياسي، 
حتصل من قبل. أقول لكم اليوم 
إن القضاء يتعرض ألثقال كثرية 
العدل  وزير  يبادر  عندما  منها 
إىل حتريك الدعوة العامة مبوجب 
أصول  قانون  من   14 املادة 
احملاكمات اجلزائية. أنتم تعرفوننا 
ألنكم من لدننا، ال خناف التحديات 
وال خناف أن نلجأ إىل النصوص 
الزاجرة عندما يتعرض أحد للظلم. 
الدعوة  حتريك  إىل  جلأنا  نعم 
مرات.  عشر  من  أكثر  العامة 
األثقال  هي  األخرى  األثقال 
سياسي  هجوم  أي  السياسية، 
القضاء  مرفوض،  القضاء  على 
دستورية  سلطة  فقط  ليس 
الوحيدة  مستقلة بل هو السلطة 
اليت تلفظ أحكامها باسم الشعب 
يف  اللبناني  والشعب  اللبناني، 
صاحب  هو  السياسي  نظامنا 
السيادة ومصدر كل السلطات، 
وإذا كان من تنقية هلذا اجلسم 
اجلسم  هذا  يف  شوائب  من  أو 
فالتنقية هي ذاتية. إن القضاء 
هو  سلطة،  وال  عليه  وزير  ال 
الطرق  بكل  مستقلة  سلطة 

واملعايري واملفاهيم«.
وأكد أن »هناك نقصا يف مالك 
83 وهنالك مباريات جارية لتعيني 
خوف  ال  بأن  ونعد  جدد.  قضاة 
التعاضد،  على عطاءات صندوق 
وهو حق لكم. نعم سوف يكون 
لكم سلسلة رواتب جديدة عندما 
هذا  حان،  وقد  الوقت،  حيني 
احلجر،  أما  البشر.  اىل  بالنسبة 
إليكم  أزف  بأن  جدا  سعيد  فأنا 
قد  زحلة  بلدية  إن  التالي،  اخلرب 
بشخص  العدل  لرئيس  تعهدت 
رئيسها بأن تقوم برتميم بعض 
مكاتب القضاة على ما بدت يف 
اجلنايات  حمكمة  رئيس  مكتب 

القضاء  جملس  أهداه  الذي 
األعلى ملدينة زحلة. واخلرب اآلخر، 
اليوم،  خرب  هذا  هو  يكون  وقد 
أن مؤسسة كهرباء زحلة بشخص 
قد  نكد  أسعد  األستاذ  رئيسها 
برتميم كل  نفقتها  على  تعهدت 
مهما  زحلة  عدل  قصر  أقسام 
بلغت الكلفة، مبا يف ذلك املكننة، 
وهي يف انتظار أن تقوم بتكليف 
اجلهة املخولة، سواء كانت خاصة 
أو  األشغال  وزارة  رمسية،  أو 
الدرايات عن  بإعداد  جهة خاصة 

األشغال والكلفة«.
أخريا يف  أقول  »دعوني  وقال: 
على  السياسي  التهجم  موضوع 
تهجما  نهاب  ال  حنن  القضاء، 
القانون  هو  سالحنا  شخصيا، 
تصدر  اليت  واألحكام  والقضاء، 
عن القضاء، سالحنا هم القضاة 
هؤالء  العدالة،  رسل  أنفسهم 
اجلنود اجملهولون الذين تعرفون 
أكثرهم،  تعرفون  وال  بعضهم 
والذين عندما خيتارون بأنفسهم 
وخيطون  وعلمهم  ضمريهم  مع 
إليهم،  أحد  يدخل  ال  أحكامهم 
والفكرية.  العلمية  خربتهم  إىل 
القضائية  اإلستقاللية  هي  هذه 
العدالة  وهؤالء هم جنود ورسل 
الذين جنل وحنرتم وندافع عنهم 
دعوني  قوة.  من  أوتينا  ما  بكل 
أقول بالتهجم السياسي، سالحنا 
مجيع  السالح  إن  العدل،  هو 
ذوات  كل  ما  حتمله،  الناس 
بعدم  أنصح  السبع.  املخلب 
بإجراءاتنا  وال  بقضائنا  حتدينا 
سرية  حيرتموا  وأن  القضائية، 
األحكام،  وينتظروا  التحقيق 
املثول«،  حبق  يتشاوفوا  »ما 
األمر  بالشهادة،  املثول  مبوجب 
يتقيد  ال  من  على  تأزما  زاد  إن 

بالقانون«.
أي  يف  نرغب  ال  »حنن  وختم: 
معركة حتت عنوان حرية اإلعالم أو 
احلريات العامة، فلى من تقرأون 
مزامريكم، على رواد احلرية، على 
أنكم  أم  اإلصالح،  عنوانه  عهد 
تدافعون عن شبكات مصاحل حان 
مشروع  يف  اليوم  وقفها  وقت 
الدولة  إنهاض  الدولة؟  إنهاض 
يفرتض ركيزة القضاء املستقل، 
مل  واملؤسسات  القانون  فدولة 
أن  اجلميع  وعلى  شعارا،  تعد 
الدولة  مشروع  يف  أن  يدرك 
وسلطة قضائية  وقوانني  أنظمة 
دستورية مستقلة. وعلى اجلميع 
أن  فصاعدا  اآلن  من  يعتاد  أن 
هناك مساءلة وحماسبة، وما من 
عال  مهما  أحد  رأس  فوق  خيمة 
للحجر،  نعم  للبشر،  نعم  شأنه. 

نعم لسيادة القانون«.

جريصاتي: من اآلن فصاعدا على اجلميع أن 
يعتاد املساءلة واحملاسبة
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لـبنانيات

اكد رئيس جملس الوزراء سعد 
الوحيدة  »الطريقة  أن  احلريري 
أن يسري فيها  للبلد  اليت ميكن 
أكثرية  تكون  أن  هي  قدما 
مكوناته السياسية موجودة داخل 
اليوم  احلكومة«، وقال: »هناك 
يف  جدا  كبري  سياسي  اتفاق 
البلد، وسرتون كيف ستتحسن 
اآلن  نعمل  فنحن  األمور. 
الكهرباء  أوضاع  حتسني  على 
النفايات  وإزالة  والطرقات 
حتتاج  ما  وكل  السري  وتنظيم 
متفائل  وأنا  العاصمة،  اليه 

بإجناز كل هذه األمور«.
كالم احلريري جاء خالل استقباله 
»بيت  يف  االول  أمس  مساء 
ملتقى  من  وفدا  الوسط« 
وروابط  البريوتية  اجلمعيات 
اجتماعية  وفاعليات  وهيئات 
عمل  كل  »يف  وقال:  بريوتية، 
البلد  أقوم به، أنظر إىل مصلحة 
يكون  قد  أوال.  واللبنانيني 
خلفيات  يفهموا  مل  كثر  هناك 
تسويات  من  عليه  أقدمت  ما 
يف املرحلة السابقة، لكنين حني 
البلد  أرى  كنت  عليها  اقدمت 
اجلميع،  أعني  امام  ينهار  وهو 
واتفاق  تهرتئ،  واملؤسسات 
الطائف الذي عمل رفيق احلريري 
بالسقوط  مهدد  إلجنازه  الكثري 
اللبنانية.  الدولة  كيان  وكل  هو 
أن  سيقول  من  هناك  كان  وقد 
للتطبيق،  قابل  غري  االتفاق  هذا 
ومبا أن هذا العقد السياسي بني 
اللبنانيني مل يوصلنا إىل انتظام 
علينا  فيجب  السياسي،  العمل 
لكن  جديدا.  دستورا  نوجد  أن 
اليوم، وبعد كل ما قمت به من 
بعيد  الطرح  هذا  بات  تسويات، 
عاد  املؤسسات  وعمل   ، املنال 
من  العديد  وجود  رغم  لالنتظام، 
التحديات واملشاكل اليت تتطلب 

املعاجلة«.
»إن  احلاضرين:  اىل  وتوجه 
عاطفتكم اليت عربمت عنها جتاهي 
ملضاعفة  أكرب  مسؤولية  حتملين 
أحالم  حتقيق  سبيل  يف  العمل 
هو  فهذا  وشاباته،  لبنان  شباب 
اإلجناز الكبري الذي أسعى إليه«.

املرحلة  يف  أفكر  »حني  وتابع: 
عند  نقف  كنا  أننا  أجد  املاضية، 
عشرات  والثالث  املعطل  الثلث 
األمور  تلك  امللك، وكل  والوزير 
اليت مل تكن سوى مضيعة للوقت. 
رفيق  عاد  عندما  أنه  حني  يف 
معه  يكن  مل  لبنان  إىل  احلريري 
لديه  يكن  مل  واحد.  وزير  سوى 
كتلة  وال  الوزراء  جملس  نصف 
كانت  وإمنا  الربملان،  يف  نيابية 
لديه القدرة على أن يتفاهم مع 
السياسية. وهو رغم  القوى  كل 
متكن  لبنان،  الوصاية يف  وجود 
وعليه،  البلد.  بناء  إعادة  من 
لدينا  تكون  أن  األساس  فإن 
القدرة للتحاور مع كل األطراف. 
مجيعكم يذكر كم كان هناك من 
مكائد داخل جملس الوزراء تواجه 
الرئيس الشهيد بكل ما يقوم به، 
ولكنه رغم ذلك كان قادرا على 
اجلميع  وحماورة  الصعاب  تذليل 
وأن يعيد بناء مطار بريوت ويعيد 
العاصمة إىل ما كانت عليه ويعيد 
الكهرباء واملياه وينفذ املشاريع 
وينجز  السياحة  وحييي  احليوية 

باريس 1 وباريس 2«.
وقال: »حنن على خالف كبري جدا 
بعض  مع  اإلقليمية  األمور  يف 
»حزب  مثل  البلد  يف  األفرقاء 
أننا  يعين  ال  هذا  ولكن  اهلل«، 
غري قادرين على إقامة حوار من 
أجل مصلحة البلد، من أجل تأمني 

الكهرباء أو املياه أو االتصاالت 
أو املستشفيات أو البيئة أو إزالة 
حنن  األمور  هذه  كل  النفايات. 
قادرون على حلها. قد نكون يف 
مرحلة من املراحل اعتدنا على أن 
يكون هناك من هو وصي علينا، 
وجربنا بعد الوصاية كل األمور، 
وحاولنا  وحدنا  حنكم  أن  حاولنا 
فال  وحدهم،  ندعهم حيكمون  أن 
أن  ووجدنا  ذاك،  وال  نفع  هذا 
الطريقة الوحيدة اليت ميكن للبلد 
أن يسري فيها قدما هي أن تكون 
داخل  موجودة  املكونات  كل 
حكومة، وحناول أن جند التفاهم 
بالبلد،  ننهض  لكي  بيننا  فيما 
والدليل على ذلك ما حتقق خالل 

هذا العام من إجنازات«.
وأضاف: »إن األمر األهم لتنمية 
االستقرار  هو  اليوم  االقتصاد 
فرأس  واألمين،  السياسي 
كل  وأنا  يقال،  كما  جبان  املال 
تثبيت  على  مركز  اليوم  جهدي 
هذا االستقرار، واحلمد هلل حققنا 
ذلك يف باريس من خالل مؤمتر 
لبنان.  لدعم  الدولية  اجملموعة 
يكون  أن  جيب  بالنفس  والنأي 
يعد  مل  لبنان  ألن  وفعال  قوال 
مع  مشكلة  لديه  وهو  يتحمل، 
يف  كان  إن  وأشقائه  أصدقائه 
أو  السعودية  العربية  اململكة 
اخلليج. حنن نريد أفضل العالقات 
يوما  تقصر  ألنها مل  اململكة  مع 
هذه  سنواصل  لذلك  لبنان.  مع 
أن  لكم  أؤكد  وأنا  املسرية 
اململكة  مع  ستكون  العالقات 

بأفضل حاالتها«.
وتطرق احلريري إىل قرار الرئيس 
عاصمة  القدس  إعالن  األمريكي 
قرار  »إنه  وقال:  إلسرائيل، 
وحبق  السالم  عملية  حبق  جمحف 
الفلسطينيني والعرب واملسلمني 
اللبنانية  والدولة  واملسيحيني، 
تدين هذا القرار وترفضه، وحنن 
سنستمر يف هذا املسار، ولكن 
عن  فاحلديث  نافعة.  ضارة  رب 
اختاذ  قبل  الفلسطينية  القضية 
هذا القرار كان شبه خافت وكل 
عملية السالم كانت منسية. اآلن 
وألول مرة بعد سنوات، نرى أن 
إىل  عادت  الفلسطينية  القضية 
دولي  إمجاع  وهناك  الواجهة، 
على  ومسيحي  وإسالمي  وعربي 
فألول  األمريكي.  القرار  رفض 
التاريخ نرى يف جملس  مرة يف 
ضد  دولة   14 تصويت  األمن 
اضطرت  اليت  املتحدة  الواليات 
وألول  الفيتو.  استعمال  إىل 
حتصل  أيضا  التاريخ  يف  مرة 
السفريين  بني  كالمية  مناوشة 
األمم  يف  واألمريكي  الربيطاني 
هذه  حل  هو  نريده  ما  املتحدة. 
القمة  أقرت  وحني  القضية، 
مبادرة  بريوت  يف  العربية 
على  القائمة  العربية  السالم 
عاصمة  والقدس  الدولتني  حل 
الفلسطينيني  وعودة  لفلسطني 
إىل بلدهم، فإن كل ذلك يعين 
فيما  السالم،  نريد  كعرب  أننا 
اليت  هي  إسرائيل  أن  املشكلة 
نأمل  لذلك  السالم،  تريد  ال 
الدولي  اإلمجاع  هذا  يوصلنا  أن 
ما يف  مكان  إىل  اليوم  احلاصل 

املستقبل«.
العاصمة  عن  احلريري  وحتدث 
هي  »بريوت  فقال:  بريوت، 
رفيق  وحبيبة  البيت  هذا  حبيبة 
الكثري  عانت  وهي  احلريري، 
أو  األهلية  احلرب  خالل  سواء 
رفيق  استشهاد  ومنذ  بعدها، 
على  نشهد  وحنن  فيها  احلريري 
حماوالت الغتيال العاصمة، لكن 
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ومهما  بريوت،  ستبقى  بريوت 
ستبقى  حاولوا  ومهما  فعلوا 
والبيارتة  لبنان  عاصمة  بريوت 
املدينة  هذه  يف  سيبقون 
أن  صحيح  وصابرين.  صامدين 
ولكنه  صعب،  اليوم  حيصل  ما 
نقطة يف حبر احلرب األهلية اليت 

عاشتها بريوت«.
تيار  يف  »حنن  وأضاف: 
املستقبل نرى أن كل التوظيفات 
بريوت  ختص  اليت  والتعيينات 
جيب أن تكون من أهل بريوت، 
ونقطة على السطر. فالتوظيفات 
بريوت  بلدية  ستحصل يف  اليت 
أبناء  من  كلها  تكون  أن  جيب 
فوج  حصل يف  ما  هذا  بريوت، 
إطفاء بريوت حيث مت توظيف 96 
وهو  بريوت،  أبناء  من  شخصا 
باقي  يف  يستكمل  أن  جيب  ما 
يف  حتى  واملراكز،  القطاعات 
االجتماعي،  االقتصادي  اجمللس 
أنا  بريوت.  أبناء  من   9 هناك 
على  التعيينات  يف  جدا  حريص 
ولكن  وحصتها،  بريوت  مكانة 
ليل  ضدنا  تعمل  ماكينة  هناك 
يف  البيت  هذا  تضع  لكي  نهار 
موقع الدفاع عن النفس ، ولكين 
اليت  القرارات  إال عن  أدافع  لن 
أختذها ولن أدخل يف جمال الرد 
ميينا  تصدر  اليت  الدعايات  على 

ويسارا«.
الرئيس  بني  حوار  جرى  ذلك  بعد 
حاجات  حول  واحلضور  احلريري 
البلد.  وشؤون  وهمومها  العاصمة 
وردا على سؤال عن مسألة احلريات 
»احلريات  احلريري:  قال  اإلعالمية، 
أمر مقدس، وعلينا أن حنافظ عليها 
العامل  يف  بلد  هناك  ليس  ألنه 
املوجودة  احلريات  ميتلك  العربي 
إعالم  لدينا  ليس  فنحن  لدينا. 
حر.  أنه  األساسية  وميزته  موجه، 
ومما ال شك فيه أن ما حصل أخريا 
وغريه  غامن  مارسيل  اإلعالمي  مع 
القضاء أن  جيب أال حيصل، وعلى 

يأخذ جمراه ويكون هو احلكم«.
لوضع  احلريري  الرئيس  وتطرق 
احلريري  »رفيق  مستشفى 
هناك  »كانت  فقال:  احلكومي« 
املستشفى  يف  أساسية  مشكلة 
ترصد  مل  افتتح،  أن  منذ  أنه 
الدولة  من  الكافية  األموال  هلا 
مبلغ  طلبت  فيومها  للتشغيل. 
35 مليارا للتشغيل ومل تنل منها 
سوى 5 مليارات، فتدهور الوضع 
يف املستشفى، ولو أعطي يومها 
هذا املبلغ لكان متكن من العمل 
كما جيب. أما اليوم، ومنذ ثالث 
سنوات، فبات املستشفى حيظى 
باألموال اليت حتتاج اليها، فتمكن 
من القيام بتشغيل ذاتي، وبات 
عليه.  املستحقة  السلف  يرد 
واآلن بات من الضروري تطويره 
جتديد  يعيد  لكي  أفضل  بشكل 

معداته«.
أسهم  تدهور  شأن  يف  أما 
احلريري:  فقال  »سوليدير«، 
»الوضع االقتصادي هو ما جعل 
إنهاء  وعلينا  تتدهور،  األسهم 
يف  احلاصل  العشوائي  اإلقفال 
منطقة سوليدير، ولكن كلما كان 
وأمين  سياسي  استقرار  هناك 

سنجد االقتصاد يزدهر«.
بريوت  مدخل  تطوير  وبشأن 
»كانت  احلريري:  قال  اجلنوبي، 
كل  ضمت  أخريا  جلسة  هناك 
األفرقاء السياسيني، وأخريا بات 
مشروعي  إلجناز  متحمسا  اجلميع 
ومن  و«لينور«،  »أليسار« 
ألنها  سوليدير  ينتقدون  كانوا 
شركة عقارية عادوا إىل الفكرة 

نفسها«.

املاروني  البطريرك  أكد 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي يف حديث خاص إىل جملة 
»النجوى - املسرية«، أننا »حنن 
املسيحيني ال نريد محاية من أحد، 
فزمن احلمايات قد وىل. وكانت 
إجيابياته. حنن  أكثر من  سلبياته 
نريد االستقرار يف بلداننا وعدم 
شؤونها.  يف  اخلارجي  التدخل 
أصليون  مواطنون  فاملسيحيون 
وأصيلون، وهم يف بلدانهم منذ 
اإلسالم  ظهور  وقبل  عام،  ألفي 

بستمئة عام«.
ولفت إىل أن »مسيحيي الشرق 
لبنان  مسيحيي  إىل  يتطلعون 
كضمانة لوجودهم وأن املؤسسات 
الكنسية على أنواعها، فضال عن 
املؤسسات االجتماعية ومؤسسات 
حفظ  يف  كلها  تساهم  الدولة 
وعن  أرضهم.  يف  املسيحيني 
احلل الذي حيفظ الوجود املسيحي 
»الشرق  وقال:  املنطقة«،  يف 
املواطنة  مبدأ  اعتماد  إىل  حباجة 
ال الدين، وهو مبدأ ينفي التمييز 
يستبدهلا  بل  وأقلية  أكثرية  بني 

بكلمة »مواطنني«.
الغرب  ودول  »أمريكا  وأضاف: 
الدول  مع  وتتعامل  »علمانية« 
أو  املسيحية  اجلماعات  مع  ال 
الدينية. وهي تنظر إىل مصاحلها 
االقتصادية والسياسية، من دون 
أي اعتبار ألهمية الدور املسيحي 

يف بلدان الشرق األوسط«.
األمريكي  الرئيس  قرار  عن  أما 
دونالد ترامب اإلعرتاف بالقدس 
وبنقل  إسرائيل  لدولة  عاصمة 
سفارة بالده إليها فقال البطريرك 
ترامب  الرئيس  »قرار  الراعي: 
للعامل  كبري  حتد  ألنه  مرفوض 
وللفلسطينيني  العربية  وللبلدان 
وألنه  واملسلمني،  وللمسيحيني 
يؤجج نار احلرب ويبعد السالم«.

الراعي وصف زيارته اىل اململكة 
»كانت  بأنها  السعودية  العربية 
رغم  على  املقاييس  بكل  ناجحة 
واملعرتضة،  املنتقدة  األصوات 
كانت  تارخيية  خطوة  وشكلت 
حاضرة  يف  جيدة  أصداء  هلا 

الفاتيكان«.
النأي  مبدأ  تطبيق  إمكانية  وعن 
املنطقة  صراعات  عن  بالنفس 
احلكومة  عليه  أكدت  والذي 
استقالة  أزمة  بعد  اللبنانية 
أجاب  احلريري؟  سعد  الرئيس 
بالنفس،  النأي  »مبدأ  الراعي: 
بكل  احلكومة  اختذته  الذي 
حبكم  للتطبيق  قابل  مكوناتها، 
من  قبوله  ولذلك  اإللتزام.  هذا 
اجلميع يستوجب تطبيقه. وأعتقد 
بشكل  للتطبيق  قابال  يصبح  أنه 
باإلتفاق على  اكتمل  إذا  أسهل، 
الوطنية  الدفاعية  اإلسرتاتيجية 
النأي  أن  ومعلوم  املشرتكة. 
احلياد  من  طبيعيا  ينتج  بالنفس 
الذي حيتاج إليه لبنان، مبفهومه 
لبنان  حياد  أقر  فإذا  الدولي. 
وكان  املتحدة،  األمم  منظمة  من 
دولة قادرة وقوية، يصبح النأي 
احلياد،  هذا  ضمن  من  بالنفس 

ويذوب فيه«.
و   1559 القرارين  تطبيق  وعن 
1701 وما إذا كان ال يزال ممكنا 
أم أن التطورات ختطتهما؟ قال: 
»القرار يبقى قرارا ولو مل ينفذ 
واجب  بالتالي  ويبقى  جبملته. 
املعنيني،  قبل  من  التنفيذ 
لذلك  مستمرة.  مطالبة  وموضوع 
 1701 القرارين  تطبيق  أن  أرى 
جزئيا  ويطبقان  ممكن  و1559 
ميكن  وال  اكتماهلما.  حتى  وتباعا 

القول إن التطورات ختطتهما«.

قيادات  جوالت  إىل  نظرته  وعن 
ميليشيات مسلحة غري لبنانية يف 
اجلنوب وما إذا كان لديه ختوف 
من إعادة فتح جبهة اجلنوب؟ قال: 
خمتلفة.  الصحف  يف  »الروايات 
لذلك أترك إىل السلطات املدنية 
ذلك  تقدير  املختصة  والعسكرية 
جبهة  فتح  إعادة  أما  وتقييمه. 
فنحن  فلسطني،  لتحرير  اجلنوب 
وحده  لبنان  وليس  نقبلها،  ال 
مثل  أرضه  من  لتنطلق  مسؤوال 
هذه اجلبهة. ويف كل حال، لقد 
فيه  ما  زال،  وما  لبنان،  دفع 
الكفاية بل أكثر من أجل فلسطني 

وحتريرها«.
وتابع: »أقول إن البلدان العربية 
قضية  حل  عن  مسؤولة  كلها 
فلسطني. فال جيوز حتميلها للبنان 
وحده. فأي عملية عسكرية تنطلق 
لبنان  إمنا  اللبنانية  األراضي  من 
بشعبه وإمكاناته ومرافقه سيدفع 
املاضي.  اختربنا يف  الثمن، كما 
لذلك جيب إجياد وسيلة أخرى غري 

العمليات العسكرية«.
وعن لقائه رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون وهل كان املطلوب 
اىل  زيارته  رافق  ملا  توضيحات 
اململكة العربية السعودية؟ قال: 
»مل تكن الزيارة بهدف التوضيح. 
عما  تقريرا  للرئيس  قدمت  لقد 
حصل معنا وما مسعناه من امللك 
الرئيس  ومن  العهد  ولي  ومن 
يف  يصب  كان  وكله  احلريري، 
الرئيس  عودة  هي  واحدة  خانة 
واستئناف  لبنان  اىل  احلريري 
اليوم  ويف  السياسية.  احلياة 
عن  وطمأنته  به  اتصلت  التالي 
عودتي  وبعد  القضايا،  هذه  كل 
يف  اللقاءات  أجواء  يف  وضعته 
روما حيث كان املسؤولون هناك 
يف  حصل  ما  ملعرفة  مهتمني 
روما  من  عائد  أنا  وكنت  لبنان. 
اىل لبنان وكان هو يستعد للسفر 

اىل روما يف اليوم التالي«.
وعن لقائه الرئيس سعد احلريري 
يف بريوت قال: »كان لقاء جيدا 
للغاية، كانت غاية الزيارة تهنئته 
االستقالة،  عن  وعودته  بالرجوع 
جملس  عن  صدر  الذي  والبيان 
الوزراء يف القصر اجلمهوري حول 
أن  أساس  على  بالنفس  النأي 
يستكمل هذا النأي باالسرتاتيجية 
الدفاعية املشرتكة ويكتمل عندما 
حبياد  عاملي  إقرار  عندنا  يصري 
لبنان. فعندما يتأمن حياد لبنان 
األخرى  القضايا  كل  فيه  تذوب 
ويصبح لدينا دولة قوية وقادرة، 

الراعي: مسيحيو الشرق أصيلون وأصليون وال نريد محاية أحد
وهذا اهلدف جيب أن نعمل عليه 
مجيعا. هنأته أيضا بلقاء جمموعة 
دعم لبنان يف باريس ومبا سينتج 
موضوع  يف  معه  وحتدثت  عنه، 
اليت  الداخلية  الوحدة  بناء  كيفية 
تشمل اجلميع ألن لبنان ال يتحمل 
وطبعا  خالفات.  وأي  زعزعة  أي 
حنن  قال  ألنه  موقفه  كان  هذا 
اىل  والسري  للتفاهم  مستعدون 
األمام، وإذا كانت هناك اتهامات 
أن  جيب  فال  الصحف  يف  تطلق 
تستمر، وإذا كان هناك أي شيء 
من هذا النوع فتتم معاجلته بني 
لقاءات  ويف  املعنية  األطراف 
لقاءات  يف  وليس  شخصية 
»إن  إعالمية. وهو كان قال لي 
واردة  مش  البحصة  بق  خربية 
الشباب.  مع  نكتة  وكانت  عندي 
عاإلعالم.  حبص  بق  بدي  ما  أنا 
مع  حبكيه  شي  عندي  إذا  أنا 
األشخاص املعنيني مباشرة بيين 
وبينهم. ومش وقتها نكرب األمور 
وتطلع باإلعالم متل ما عم تطلع«. 

وطبعا شجعته على ذلك«.
لدى  تغيريا  كان ملس  إذا  وعما 
به  لقائه  بني  احلريري  الرئيس 
يف  به  ولقائه  السعودية  يف 
بريوت؟ أوضح الراعي: »طبيعي. 
عندما كان يف الرياض والتقيت 
يريد  كان  إذا  ما  سألته  به 
العودة، فقال لي إنه يريد ذلك. 
على  سيصر  كان  إذا  ما  سألته 
االستقالة، فقال إنه سيتكلم عن 
ومع  عون  الرئيس  مع  املوضوع 
بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس 
كانوا  وإذا  سيفعله.  ماذا  ليقرر 
تسوية  يف  للدخول  مستعدين 
لسحب  مستعد  فإنه  جديدة، 
االستقالة، أما إذا كانت األبواب 
مقفلة أمام هذه التسوية، فـ«أنا 
حبسب  استقاليت  لتقديم  مضطر 
يف  سألته  والدستور«.  األصول 
حال كلفوك من جديد على ضوء 
تقبل؟  هل  النيابية  االستشارات 
يف  ألنه  أقبل  »طبعا  لي:  قال 
ومنشوف  وطننا.  هذا  النتيجة 
بهاملوضوع«،  نقلع  بدنا  كيف 

واحلمدهلل األمور تغريت«.
استهدفت  اليت  احلمالت  وعن 
»القوات اللبنانية« بهدف عزهلا؟ 
ختم الراعي: »أستبعد حصول هذا 
األمر وحنن ضده. وقد مسعت من 
يؤكد  كالما  احلريري  الرئيس 
مكون  أي  لعزل  نية  ال  أن  فيه 
سياسي. وما مت تداوله ال يعدو 
كونه حماولة إلثارة بلبلة من خالل 

بعض األقالم«.

النيابية  االنتخابات  باجتاه  احلركة  »أن  اخلازن  فريد  النائب  اعترب   
بأفضل أحواهلا«.

وقال يف حديث الذاعة » صوت لبنان - 93,3« أن »االمور مل تتبلور 
بعد بشكل كامل فالقانون اجلديد سيؤثر حتما على التحالفات وكيفية 
تشكيل اللوائح«، شارحا »أن هذا االمر سيبت قريبا ذلك أنه ليس 

هناك أية لوائح نهائية بعد«.
واعترب اخلازن »أن قانون االنتخابات ال يسهل عملية التحالفات بني 
االحزاب«، مشريا اىل »أن التحالف االنتخابي شيء والتحالف السياسي 

شيء آخر وهذا االمر ينطبق على كل دوائر لبنان«.

اخلازن: قانون االنتخاب سيؤثر حتما على التحالفات

فؤاد خمزومي يف  املهندس  الوطين«  احلوار  »حزب  رئيس  استقبل 
مكتبه يف وسط بريوت سفري اليمن يف لبنان عبد اهلل دعيس وعرض 

معه تطورات املنطقة.
يف  لألزمة  سلمي  حل  إىل  »التوصل  ضرورة  على  خمزومي  وشدد 
اليمن«، الفتا إىل »أهمية إحالل السالم وإرساء األمن واالستقرار يف 

البلدان العربية خصوصا يف ظل الصراعات والنزاعات احلالية«.
ودعا إىل »وضع خريطة طريق ترسم واقعا جديدا للمنطقة العربية مبا 

حيقق طموحات شعوبها يف بناء بلدانهم وتطوير مقدراتهم«.
ومت عرض العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها.

خمزومي التقى السفري اليمين
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أكد رئيس جملس الوزراء سعد 
الوقت  هو  »هذا  أن  احلريري 
لبنان،  يف  لالستثمار  األفضل 
االستقرار  هذا  بفضل  ألنه 
السياسي واألمن املستتب يف 
بلدنا، متكنا من إرساء مفهوم أننا 
بلد مستقر سياسيا وقادر على 
مواجهة األزمات، موحدا وبطريقة 
حكيمة«، مشريا إىل أن »موازنة 
العام 2018 تشكل حتديا بالنسبة 
إلينا«، الفتا إىل أن »هدفنا هو 
العجز املالي لن  التأكد من أن 
يزيد من العام 2017 حتى العام 
2018، وأن نكون قادرين على 
املالية  التحديات  كل  مواجهة 
يف العام املقبل«. وشدد على 
أي  لبنان  لدى  تكون  »لن  أنه 
مشاكل مع اخلليج، وأنه ستكون 
اليت  الكثري من اخلطوات  هناك 
لبنان  جتاه  اخلليج  سيتخذها 
وسيتخذها لبنان جتاه اخلليج«.

جاء  احلريري  الرئيس  كالم 
االول  امس  أجراه  حوار  خالل 
مؤمتر  يف  املشاركني  مع 
 Global لألعمال  العاملية  القمة 
من  بدعوة   Business Summit
واجلمعية   Endeavor Lebanon
املاليني  للمدراء  الدولية 
اللبنانيني LIFE، يف فندق فور 

سيزون.
يف  احلريري  الرئيس  سئل 
مدى  أي  إىل  احلوار:  مستهل 
لبنان  يف  الوضع  أن  تؤكدون 
وما  يستمر؟  وهل  مستقر؟ 
أن  ميكنك  اليت  الضمانات  هي 
تقدمها للمستثمرين لكي تكون 
لديهم الثقة للقيام باملشاريع؟

كامل،  عام  مدى  »على  أجاب: 
احلالية  احلكومة  على  أطلقنا 
وكنا  الثقة،  استعادة  حكومة 
نعمل لكي نظهر للعامل ما الذي 
ميكن لإلمجاع الذي حتظى به هذه 
مدى  وعلى  حتقق.  أن  احلكومة 
من  العديد  حققنا  العام،  هذا 
العام  زرتكم يف  فحني  األمور. 
املوازنة  عن  حتدثنا  املاضي، 
 PPP وقانون االنتخاب ومشاريع
وإذا  وغريها.  والغاز  والنفط 
جند  األمور  هذه  كل  إىل  نظرنا 
العام،  هذا  خالل  حتققت  أنها 
يف  لدينا  الذي  اإلمجاع  بفضل 
يصدقوا  مل  والناس  احلكومة. 
استعادة  أن  وظنوا  البداية  يف 
هذا  وأن  هشة  زالت  ما  الثقة 
يف  ينفجر  أن  ميكن  اإلمجاع 
دائما  لديهم  وكانت  وقت  أي 
شكوك. ولكن ما أثبت أن كل 
صواب  على  يكونوا  مل  هؤالء 
هو أنه يف شهر تشرين الثاني 
واإلمجاع  أزمة،  شهدنا  املاضي 
الذي لدينا يف البلد واجه هذه 
وهادئة  حكيمة  بطريقة  األزمة 
على  احلفاظ  أجل  من  للغاية 
واألمين  السياسي  االستقرار 
كانت  األزمة  هذه  البالد.  يف 
اجلميع،  يعلم  كما  إقليمية، 
بأن  ثقة  على  نكون  أن  وأردنا 
سواء  مستقرا،  سيبقى  لبنان 
على الصعيد السياسي أو األمين 
أو حتى االقتصادي. وأنا أعتقد 
الشهر والنصف  أنه خالل فرتة 
اإلمجاع  هذا  أظهر  املاضية، 

حصلت  الثقة  استعادة  أن 
ختطي  من  متكنا  ألننا  بالفعل، 
بطريقة  للغاية  صعب  وضع 
هادئة وواثقة ومرنة. فجميعكم 
يف  وتستثمرون  مستثمرون 
واألهم  الدول،  من  العديد 
هو  استثمار  ألي  بالنسبة 
االستقرار. وأنتم لن تذهبوا إىل 
أو  سياسيا  مستقرة  غري  دولة 
أمنيا أو إىل دولة ال تقر موازنة 
يف  النيابي.  جملسها  يف  عامة 
القيام  من  متكنا  احلكومة  هذه 
األمور. ولكي نضمن  بكل هذه 
ذهبنا  فأكثر،  أكثر  االستقرار 
الدولية  اجملموعة  مؤمتر  إىل 
مؤخرا  عقد  الذي  لبنان  لدعم 
يف باريس، حيث وضعنا خارطة 
أننا  وهي  جدا،  حمددة  طريق 
ذهبنا إىل باريس وعقدنا مؤمتر 
جمموعة الدعم الدولية وتوافقنا 
كما  لبنان  واستقرار  أمن  على 
روما  مؤمتر  عقد  على  اتفقنا 
الدول  التزام  سيوفر  الذي   2
اللبناني  اجليش  يف  باالستثمار 
أجل ضمان  األمنية من  والقوى 
أن تكون قوانا العسكرية قادرة 
على محاية البلد، وأن نبين قوانا 
بسط  من  ميكنها  مبا  العسكرية 
األراضي  كامل  على  سلطتها 
مؤمترا  سنعقد  كذلك  اللبنانية. 
اهلل  شاء  إن  باريس  يف  آخر 
الذي ويتناول برنامج االستثمار 

الذي وضعناه للبنان.
بالنسبة إلي، إن سألتموني هل 
لالستثمار  أفضل  وقت  هناك 
يف لبنان، سأقول لكم أن هذا 
لالستثمار  األفضل  الوقت  هو 
هذا  بفضل  ألنه  لبنان،  يف 
واألمن  السياسي  االستقرار 
من  متكنا  بلدنا،  يف  املستتب 
مستقر  بلد  أننا  مفهوم  إرساء 
مواجهة  على  وقادر  سياسيا 
األزمات موحدا وبطريقة حكيمة. 
بالتأكيد ال تزال هناك حتديات 
وأسئلة يف ذهن البعض، لكين 
الشكوك  كل  بددنا  أننا  أعتقد 
حول ما إذا كان هذا االستقرار 
سيكون  أو  سيدوم  السياسي 
قادرا على اختاذ القرارات. لقد 
أقررنا املوازنة وقانون االنتخاب 
اليت  والرواتب  الرتب  وسلسلة 
ضمناها للمرة األوىل إصالحات 
يف  حيصل  كان  فما  مهمة. 
السابق أنه كانت توضع سلسلة 
رتب دون أي إصالحات أو تأمني 
أقررناها  املرة  هذه  مداخيل. 
بالتأكيد  متكاملة.  كمجموعة 
وموازنة  باملزيد،  القيام  علينا 
حتديا  ستكون   2018 العام 
إلينا، ولكن هدفنا هو  بالنسبة 
العجز املالي لن  التأكد من أن 
يزيد من العام 2017 حتى العام 
2018، وأن نكون قادرين على 
مواجهة كل التحديات املالية يف 

العام املقبل«.
منو  من  يعاني  لبنان  سئل: 
متباطئ خالل السنوات املاضية 
بسبب عدد من املشاكل، وحنن 
البلد  أن  ذلك  سبب  أن  نرى 
وهو  واحد  حمرك  على  يسري 
يكون  ذلك  ظل  يف  النقدي. 
على حكومتكم أن حتفز النشاط 

احلريري حاور املشاركني يف القمة العاملية لألعمال: بفضل االستقرار السياسي 
واألمن املستتب اثبتنا قدرتنا على مواجهة األزمات موحدين وبطريقة حكيمة

الرئيس الحريري يحاور املشاركني

االقتصادي والنمو وخلق فرص 
على  حققتموه  الذي  ما  العمل. 
خططكم  هي  وما  الصعيد  هذا 
االستثمار  لتشجيع  املستقبلية 

والنمو يف البلد؟
أجاب: »أعتقد أن إقرار املوازنة 
هذه  إجنازات  أهم  أحد  هو 
احلكومة. فالبلد كان يسري على 
موازنة العام 2005، وعلى مدى 
أسس  على  نعمل  كنا  سنة   12
غري حقيقية. اليوم لدينا موازنة 
تضمنت  واليت   2017 للعام 
وبعض  اإلصالحات  من  عددا 
الضرائب، وأنا أعتقد أن الطريقة 
لتحريك النمو هي االستثمار يف 
عملنا  الذي  االستثمار  برنامج 
عليه على مدى األشهر الثمانية 
يشمل  الربنامج  هذا  املاضية. 
كل البنى التحتية املوجودة يف 
البلد، سواء على صعيد الطاقة 
أو املطار  أو السدود  النقل  أو 
كافة  مع  عملنا  وقد  غريها،  أو 
الطريقة  أن  وأعتقد  الوزارات، 
هي  األمور  هذه  كل  ملعاجلة 
سريع  منو  إحداث  كيفية  يف 
البنى  لبنان. االستثمار يف  يف 
التحتية هو أحد هذه الطرق. كما 
مترير  خالل  من  أنه  أعتقد  أني 
قانون الـ«PPP« الذي سيسمح 
يف  باالستثمار  اخلاص  للقطاع 
هذا الربنامج هو أمر مهم للغاية. 
وترتاوح تكلفة هذا الربنامج بني 
12 و16 مليار دوالر، وهو مقسم 
البنى  من  قطاعات  عدة  على 
متويل  ننوي  كيف  أما  التحتية. 
هذا الربنامج؟ فإنه 30 إىل 35% 
منه ستكون من القطاع اخلاص، 
نقوم  أن  املفيد  من  ليس  ألنه 
كدولة مبثل هذه املشاريع، جيب 
أن تكون مشاريع »PPP«، حيث 
تأتي الشركات اخلاصة وتشارك 
أن  نريد  فنحن  مناقصات،  يف 
أما  اخلاص.  القطاع  يشارك 
الـ%30 الثانية من هذا الربنامج 
البنك  حصة  من  فستكون 
أو  األوروبي  البنك  أو  الدولي 
منظمات أخرى. وباملناسبة، فإن 
البنك الدولي مشارك بقوة يف 
كل هذا الربنامج. كذلك نود أن 
نشهد مشاركة بعض الصناديق 
الربنامج.  هذا  بقية  العربية يف 
املنظمات  كافة  مع  حتدثنا  لقد 
الدولية وعلينا أن نقوم بالعديد 
إىل  توصال  اإلصالحات  من 

ما  وأهم  املقبل،  باريس  مؤمتر 
أراه يف حكومة اإلمجاع هذه هو 
لألهمية  متاما  واع  اجلميع  أن 
القصوى للقيام خبطوات حقيقية 
والقيام  املوازنة  إقرار  باجتاه 
سبيل  فعلى  جادة.  بإصالحات 
الشأن  إىل  وبالعودة  املثال، 
السياسي، حني كنا يف السابق 
نتحدث عن النأي بالنفس كان 
ال  نقاشا  نفتح  أن  املمكن  من 
جيرؤ أحد على فتحه، أما اآلن، 
فكل األفرقاء السياسيني التزموا 
بسياسة النأي بالنفس. واآلن، 
حني يتعلق األمر بإصالحات يف 
برنامج اإلنفاق االستثماري فإن 
سياستنا  حتديد  هو  حنتاجه  ما 
ندفع  فنحن  الطاقة.  جمال  يف 
سنويا  دوالر  مليار   2.2 تقريبا 
ولبنان  الكهرباء،  على  كدعم 
دفع  مواصلة  من  يتمكن  لن 
يف  ولكن  كدعم.  املبلغ  هذا 
رفع  نستطيع  ال  نفسه  الوقت 
تعرفة الكهرباء إذا مل يكن لدينا 
يف  متواصل  بشكل  كهرباء 
برناجما  وضعنا  هنا،  من  البلد. 
نأمل أن يكون جاهزا يف كانون 
باختاذ  وسنبدأ  املقبل،  الثاني 
الربنامج،  هلذا  تبعا  القرارات 
وسنزيد تأمني الكهرباء حتى 22 
و24 ساعة يف اليوم على مدى 
6 أو 8 أشهر، وهذا سيمكننا من 
خنفض  وبالتالي  التعرفة،  رفع 
بشكل هائل الدعم الذي نقدمه 
للطاقة، توصال إىل العام 2019، 
بالتوقف  اخلطة  تقضي  حيث 
وقف  علينا  الكهرباء.  دعم  عن 
ولكن  اقتصادنا،  يف  النزف 

هناك الكثري للقيام به«.
سئل: متى سيبدأ برنامج اإلنفاق 

االستثماري؟
أجاب: »حنن نعد ملؤمتر يبدأ يف 
ذلك  وحتى  املقبل،  آذار  شهر 
مليارات   3 حوالي  لدينا  احلني، 
من  كجزء  املشاريع  من  دوالر 
من  أقرت  لكنها  الربنامج،  هذا 
النواب،  وجملس  احلكومة  قبل 
بعض  إىل  حنتاج  زلنا  وما 
االستمالكات.  لتغطية  التمويل 
مليون   750 على  حنصل  وحني 

دوالر سنبدأ مباشرة باملؤمتر«.
مشاركة  تنتظر  أنت  إذا  سئل: 
القطاع اخلاص باالستمثار مببالغ 

تقارب األربعة مليارات دوالر؟
أجاب: »بل أكثر. أنا أعتقد أننا 

نتحدث عن استثمارات متتد على 
مثاني سنوات، ألفا ميغاواط من 
الكهرباء، طرقات من خلدة إىل 
املقدرة  تكلفتها  إبراهيم  نهر 
دوالر،  مليار   1.5 إىل  تصل 
اخلاص  القطاع  نرى  أن  ونأمل 
أننا  كما  املشاريع،  هذه  ينفذ 
بقيمة  املطار  توسعة  أن  نعتقد 
وهناك  تقريبا،  دوالر  مليار 
األخرى  املشاريع  من  العديد 
يف  إطالقها  ننوي  واليت 
وهي  املقبل  شباط  منتصف 
وهما  و«لينور«،  »أليسار« 
تشبة  عقارية  شركات  مشروعا 
شهدا  واللذين  »سوليدير«، 
السياسية  املشاكل  من  العديد 
فهناك  اليوم  أما  السابق،  يف 
املشروعني،  هذين  على  إمجاع 
اإلطار  من  ننتهي  أن  ونأمل 
القانوني هلما، وهما سيتطلبان 
استثمارات هائلة تصل إىل 45 

مليار دوالر لكل منهما«.
تعتقدون  مدى  أي  إىل  سئل: 
يف  متوفرة  االستثمار  بيئة  أن 

لبنان؟
من  العديد  »هناك  أجاب: 
واليت  أعددناها  اليت  القوانني 
العمل،  لتشجيع  جدا  مهمة  هي 
مع  بالتعاون  عليها  عملنا  وقد 
وهيئة  الوزارات  من  العديد 
ستنجز يف  وهي  االستشارات، 
على  وحنيلها  الوزراء  جملس 
يتأخر  لن  الذي  النواب  جملس 
القوانني  وبهذه  إقرارها.  يف 
أسهل  األعمال  إقامة  ستكون 
من  آخر  عدد  وهناك  بكثري. 
القوانني سنعمل عليها وسنكلف 
عددا من املكاتب القانونية يف 
ملساعدتنا  القادم  العام  بداية 
يف هذا الشأن من أجل تسريع 
أي  لديكم  كانت  وإن  إقرارها. 
تزودوني  أن  أمتنى  اقرتاحات، 

بها«.
سئل: ماذا عن الشفافية؟

ذكرمت  أنكم  سعيد  »أنا  أجاب: 
الشفافية. فإذا نظرنا إىل قطاع 
الغاز والنفط، حيث وقعنا اتفاق 
للمجتمع  يسمح  وهو   ،»EITI«
الصناديق  أجهزة  وكل  املدني 
هذا  على  رقابة  إلجراء  الدولية 
يف  الطرق.  بأفضل  القطاع 
العادة هذا االتفاق يتم توقيعه 
أما  العمل،  مسار  يبدأ  أن  بعد 
بدء  قبل  توقيعه  فقررنا  حنن 
لكي  القطاع  هذا  يف  العمل 
شفافية  أن  من  اجلميع  يتأكد 
اليوم  من  بدأت  القطاع  هذا 

صفر للمشروع.
اإلنفاق  برنامج  جمال  ويف 
االستثماري، هناك العديد ممن 
من  كيف ستتأكدون  سيقولون 
نعد  وحنن  فساد؟  وجود  عدم 
باتباع أعلى املعايري بالتعاون مع 
النقد  وصندوق  الدولي  البنك 
الشفافية  نضمن  لكي  الدولي 

الكاملة يف هذه املشاريع«.
سئل: تارخييا، اعتمد لبنان كثريا 
اقتصاديا  له  اخلليج  دعم  على 
وماليا، فما هو الوضع احلالي؟ 
حكومتكم  به  ستقوم  الذي  وما 

لتجنب مثل هكذا مأزق؟
لديه  اخلليج  أن  »أعتقد  أجاب: 

واحد،  لبناني  فريق  مع  مشكلة 
وليس مع كل لبنان. واالعتقاد 
بأن اخلليج سيتخذ خطوات حبق 
حيصل.  لن  أمر  هو  لبنان  كل 
أفضل  لدينا  أنه  لكم  أؤكد  أنا 
العربية  اململكة  مع  العالقات 
جدا  جيدة  وعالقات  السعودية 
مع اإلمارات العربية املتحدة ومع 
معظم دول اخلليج. وقد حرصنا 
على أن يكون اجلميع راض عن 
وأنا  بالنفس،  بالنأي  سياستنا 
أؤكد لكم أنه لن تكون لدينا أي 
مشاكل مع اخلليج. هناك بعض 
من يرغب بتفسري التحديات اليت 
املاضي  الشهر  خالل  بها  مررنا 
السياسية  مصاحله  خالل  من 
أؤكد  لكين  لبنان،  يف  اخلاصة 
من  الكثري  سرتون  أنكم  لكم 
اخلليج  سيتخذها  اليت  اخلطوات 
جتاه لبنان وسيتخذها لبنان جتاه 

اخلليج«.
تشجيع صناعة  عن  ماذا  سئل: 

التكنولوجيا يف لبنان؟
أجاب: »أنا مع أن نعطي حوافز 
لبعض الصناعات يف لبنان. لكن 
املشكلة اليت نعانيها أن احلوافز 
ُتعطى دون دراسة ما الذي يربع 
به لبنان ويستطيع أن ينافس. 
أنا أعتقد أنه علينا أن نركز على 
صناعة التكنولوجيا، يف حني أن 
معظم هذه احلوافز تعطى اليوم 
على أمور ال ختدم البلد وال جتعله 
يتقدم. هذا عمل اللجنة الوزارية 
شكلناها  اليت  االقتصادية 
اليت  القطاعات  ستحدد  واليت 
على سبيل  فأنا  لدعمها.  حنتاج 
أن  جيب  لبنان  أن  أرى  املثال 
للقطاع  الرئيسي  املركز  يكون 
الطيب واالستشفائي يف الشرق 
األطباء  أفضل  لدينا  األوسط. 
لذلك  املستشفيات،  وأفضل 
لقطاع  حوافز  نعطي  أن  علينا 
العناية الطبية، وأنا جاهز لتلقي 

أي اقرتاح يف هذا الشأن«.
سئل: القوانني املتعلقة بالنفط 
من  مزيد  إىل  حتتاج  والغاز 
الفجوات  بعض  وفيها  الدراسة 
وهل  رأيكم؟  فما  والتسرع، 
املدني  اجملتمع  إشراك  تنوون 

يف هذه العملية؟
متاما،  معك  أوافق  »أنا  أجاب: 
موقفا  اختذ  السياسي  وفريقي 
من  ونريد  اخلصوص  هذا  يف 
دراستها  يف  متعن  أن  احلكومة 
لتفادي  تعاون  بأي  أرحب  وأنا 
ننوي  وبالتأكيد  الفجوات،  هذه 
يف  املدني  اجملتمع  إشراك 

هذااملسار«.
سئل: أنتم تدعمون املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة احلجم، فما 

هي خططكم للمساعدة؟
من  بالعديد  قمنا  »لقد  أجاب: 
املبادرات لدعم هذه املؤسسات، 
برناجما  نقيم  أن  قررنا  وقد 
مركزه يف  العام  طوال  تدريبيا 
الكثري  السراي احلكومي. هناك 
القيام  جيب  الذي  العمل  من 
الستقبال  جاهزون  وحنن  به 
أخرى  مبادرات  بشأن  أفكار  أي 
يف هذا الشأن شرط أن تكون 

مرفقة بآلية تطبيق«.
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احلكومة  أصبحت  أين  سئل: 
على  شهرا   12 بعد  األلكرتونية 
خاصة  احلكومة،  عملكم يف  بدء 
وأنك يف بداية عهدك كنت قد 
قلت أن األمر حيتاج إىل 5 أو 6 

أشهر؟
التحديات املوجودة  »إن  أجاب: 
لدينا يف لبنان متزايدة، وحني 
حتدثت يف بداية عمل احلكومة مل 
تكن هناك، ال موازنة وال قانون 
انتخاب وال قانون النفط والغاز 
وال العديد من األمور اليت تؤمن 
الرغم  فعلى  للبلد.  االستقرار 
من جو اإلمجاع الذي نعيشه، جند 
نوع  على  إمجاع  إىل  حباجة  أننا 
وما هي  نريده  الذي  االقتصاد 
نوجه  أن  علينا  اليت  املشاريع 
البلد باجتاهها. ولقد اختذنا قرارا 
نتعاون  بأن  الوزراء  يف جملس 
هذه  لوضع  »ماكينزي«  مع 
وأعتقد  التنفيذ.  موضع  الرؤية 
أننا خالل األشهر القادمة سوف 
مع  الرؤية  هذه  دراسة  ننهي 

ماكينزي«.
سئل: هل هناك زيادة ضرائب 
2018؟ وكيف  العام  موازنة  يف 
العجز  خفض  بني  توازنون 
وزيادة  جهة  من  العام  والدين 
تطبيق  حتى  البلد  يف  النمو 

خطتك االقتصادية؟
اليوم  لدينا  »بالتأكيد  أجاب: 
الدعم  مع  خاصة  عجز،  مشكلة 
لقطاع  الدولة  تقدمه  الذي 
الكهرباء بقيمة حوالي 2.5 مليار 
هناك  أخرى  جهة  من  دوالر. 
برنامج اإلنفاق االستثماري الذي 
لتحريك  البلد  يف  بقوة  حنتاجه 
العمل  فرص  وإجياد  النمو 
والنهوض باالقتصاد، باإلضافة 
اىل اإلصالحات. والقطاع اخلاص 
جزء أساسي يف برنامج اإلنفاق 
نكون  أن  وعلينا  االستثماري، 
شفافني للغاية يف هذا الربنامج 
لنتمكن من جذب االستثمارات. 
وحنن هنا نتحدث عن مبالغ مالية 
هائلة حناول احلصول عليها من 
البنك الدولي وغريه عرب قروض 
سنة.  ثالثني  على  متتد  مؤقتة 
االستثماري  اإلنفاق  وبرنامج 
سينفذ على مدى مثاني سنوات 
ثالثني  مدى  على  سُيدفع  لكنه 
سنة. هنا التحدي الذي نواجهه 
يف البلد الختاذ قرارات صعبة، 
فأنا ضد زيادة أي ضريبة. أنا 
مع ألغاء بعض الضرائب مقابل 
من  معني  عدد  على  الرتكيز 
على  الضريبة  مثل  الضرائب 
القيمة املضافة. والطريقة اليت 
رمحه  الوالد  فيها  يفكر  كان 
الوحيد  السبيل  أن  هي  اهلل 
لبنان  جعل  هو  بلبنان  للتقدم 
بعض  إلغاء  عرب  ضرائبية  جنة 
على  الضريبة  وحتى  الضرائب 
الدخل مع الرتكيز على الضربية 
على القيمة املضافة، وكل هذا 
يأتي مبزيد من املستثمرين إىل 

لبنان.
أيضا  هناك  أخرى،  جهة  من 
الفوائد اليت حيصل  العديد من 
أن  وجيب  البعض  عليها 
املساعدات  هناك  مثال  ُتلغى. 
املدرسية. فمن اجليد أننا نعطي 
األستاذ  لكن  املساعدات،  هذه 

الذي يدرس يف مدرسة رمسية 
جيب أن يعلم أوالده يف مدرسة 
رمسية، ال أن تدفع الدولة دعما 
مدارس  يف  أوالده  ليعلم  له 
خاصة. كذلك األمر بالنسبة لكل 
العام،  القطاع  موظف يعمل يف 
الرمسية.  املدارس  ملاذا  وإال 
الـ250  حوالي  تدفع  فالدولة 
مليار لرية لبنانية على هذا النوع 
من الدعم. كذلك لدينا مجعيات 
الدولة  ومدارس جمانية تدعمها 
دوالر.  مليون  الـ600  حبوالي 
أن  علينا  أنه ال جيب  أعتقد  أنا 
ندفع كل  أن  أجل  نستدين من 
للجمعيات.  كدعم  األموال  هذه 
حتتاج  مجعيات  هناك  بالتأكيد 
والذين  الدعم  من  مزيد  إىل 
يقومون بعمل جيد وحقيقي، مثل 
ومجعيات  واملقاصد  كاريتاس 
يف  فعليا  فرقا  حتدث  أخرى 
حياة املواطنني، باملقابل هناك 
مجعيات ال نعرف أصال إن كانت 
هناك  من  وهمية.  أو  حقيقية 
اختذنا قرارا يف احلكومة أن أي 
دعم ألي مجعية أو مؤسسة جيب 
أن يتخذ يف جملس الوزراء، كل 
بإدارة  لنا  تسمح  األمور  هذه 

العجز وختفيضه.
سلسلة  نفسه،  اإلطار  يف 
يفرتض  كان  والرواتب  الرتب 
ولكنها  مليار   1200 تكلفنا  أن 
يف احلقيقة كلفتنا 1800 مليار، 
بعدد  القيام  من  بد  ال  لذلك 
ال  البلد.  يف  اإلصالحات  من 
ميكننا أن نستمر باستدانة املال 
لننفقه على أمور غري جمدية. إن 
يكون  أن  فيجب  ننفق  أردناأن 
والبنى  االستثمار  على  اإلنفاق 
أمور حتدث فرقا  التحتية وعلى 

يف حياة املواطنني.
بد  ال  النفايات،  موضوع  يف 
يساعد  حل  لدينا  يكون  أن 
مشكلتنا  اخلاص.  القطاع  فيه 
رواد عمل يف  أفضل  لدينا  أن 
كيف  نعرف  ال  ولكن  العامل، 
نأتي بهم إىل لبنان ليستثمروا 
يف البلد. لذلك سنقوم بالعديد 
العجز  لتخفيض  من اإلصالحات 
وحنقق التوازن يف موازنة العام 
تزيد  أن  نسمح  لن  اليت   2018
قرشا واحدا عن موازنة 2017«.

إجناز  تتوقعون  متى  سئل: 
موازنة العام 2018؟

ننجزها  أن  »نأمل  أجاب: 
وشباط  الثاني  كانون  بني 

املقبلني«.
هبط  العقاري  القطاع  سئل: 
العام  منذ  مستوياته  أدنى  إىل 
املزيد  نرى  زلنا  وما   ،2010
العقارات  على  الضرائب  من 
يشكل  مبا  البلدية  والرسوم 
حنو %35 من جمموع كلفة البناء 
اليوم. هل تنوي احلكومة إصالح 

هذه األمور؟
أجاب: »هذه األمور نعمل عليها 
ُفرضت  اليت  فالضرائب  بقوة. 
على العقارات رفعت من أسعار 
منو  على  يؤثر  مما  العقارات 
القطاع. حنن نعتقد أنه علينا أن 
نقوم بتقييم أفضل وأن نسمح 
بالدعم للقطاع العقاري. واليوم، 
على  حصل  الذي  اإلمجاع  وبعد 
و«لينور«،  »أليسار«  مشروعي 
ال بد من حل كل هذه املشاكل 

بأسرع وقت ممكن«.
احلكومة  موقف  هو  ما  سئل: 

على  العدل  وزير  يدعي  عندما 
صحايف كمرسال غامن؟

مبوضوع  يتعلق  ما  »يف  أجاب: 
يتم  ان  اقبل  ال  انا  احلريات 
املس بها، هذا موضوع مقدس 
جدا.  كبري  بشكل  البلد  يف 
مرسال  موضوع  يف  حصل  وما 
خطأ  كان  وتضخيمه  غامن 
مرسال  اعد  لقد  برأيي.  جسيما 
بعض  خالهلا  ظهر  حلقة  غامن 
االشخاص وتكلموا، وانا رئيس 
حكومة وقد رفعت شكاوى على 
الذين تعدوا  بعض الصحافيني 

اخلطوط املسموح بها.
ومذهيب  طائفي  حتريض  هناك 
احيانا،  القتل  حدود  اىل  يصل 
فحينها جيب ان يصار اىل رفع 
جيب  معينة  آلية  وهناك  دعوى 
السري بها، قد تؤدي اىل عقوبة 
او  املال  من  مبلغ  دفع  اىل  او 
فال  القانون،  عليه  ينص  ما 
تلفزيون  لبنان  يف  انه  اعتقد 
او جريدة اال وعليهما عدد كبري 
من الدعاوى. هذا املوضوع جيب 
ان حيل بطريقة حترتم من خالهلا 
مرسال  وياخذ  القضائية  االلية 

غامن حقه كأعالمي.
وبرأيي هذه االمور يتم تضخيمها 
سياسي  طابع  هلا  اماكن  يف 
وانا ضد ذلك مئة باملئة وأضم 
بهذا  غامن  مرسال  اىل  صوتي 

املوضوع.
كل  ان  البلد  هذا  املشكلة يف 
شيء يتم يسييسه وهذا خطأ، 
فيه  التجربة  اثبتت  البلد  فهذا 
بعد  اي  االخرية  السنوات  خالل 
العام 2005 واستشهاد الرئيس 
مثال  حنن  اننا  احلريري،  رفيق 
كقوى 14 اذار حاولنا ان نديره 
فعل  وكذلك  وفشلنا  مبفردنا 
الوحيد  فالسبيل  آذار،   8 فريق 
مع  نتكلم  ان  هو  قدما  للمضي 
مع  نتفق  وان  البعض  بعضنا 

بعضنا«.
سئل:لقد وعدت العام املاضي 
ان يتم حل مسالة االنرتنيت يف 

لبنان ماذا حصل؟
بعض  يف  انتقلنا  »لقد  اجاب: 
كثافة  فيها  اليت  املناطق 
سكانية من اثنني ميغابايت اىل 
وادخلنا  ميغابايت،  عشر  اثنا 
القطاع اخلاص إىل ملف الفايرب 
اىل   4g من  وانتقلنا  اوبتيكس 
جيب  ايضا  الكثري  ،هناك   Lte
القيام به بالتاكيد، ويف العاشر 
من شباط سنوقع على اكرب عقد 
الالزمة،  املناقصات  اجراء  بعد 
وهو متعلق بتوسعة الشبكة اليت 
تسمح بايصال الفايرب اوبتكس 
لبنان، وهذا  اي مكان يف  اىل 
موضوع تطلب الكثري من العمل 
الشروط  دفرت  من  لالنتهاء 

اخلاص به«.
الناشئة هي  املؤسسات  سئل: 
بوضع افضل اليوم ولكن البنى 
ال  والتشريعات  خاصة  التحتية 
اطالق  تساعد بشكل كبري على 
هي  فما  جيب،  كما  بها  العمل 
اليت  والقوانني  االصالحات 
لتحفيز  اصدارها  احلكومة  تنوي 

عمل هذه املؤسسات؟
أجاب: »لقد حتدثت عن القوانني 
كانت  واذا  لدينا،  املوجودة 
قدموها  اقرتاحات  اية  لديكم 
الن  ارائكم  اىل  حباجة  فنحن 
املشكلة اليت نعاني منها دائما 

حناول  مرة  كل  يف  اننا  هي 
وضع قانون يف هذا االطار جند 
ان هناك اشياء جيب تغيريها او 
اضافتها. هناك قوانني جهزناها 
تاخر  ولكن  اشهر  ستة  منذ 
اليت ذكرتها.  اقرارها لالسباب 
عمل  ورشة  ننظم  ان  جيب  لذا 
لالنتهاء  احلكومي  السراي  يف 
ومن  القوانني  هذه  وضع  من 
ثم نعرضها على جملس الوزراء 

والربملان«.
الوضع  من  قلق  هناك  سئل: 
واالقليمي  الدولي  السياسي 
احلاصل  التصعيد  ومن 
جتاه  االمريكية  واملواقف 
اللبنانيون  والسعودية،  ايران 
على  انعكاساتها  من  متخوفون 
صفقة  اطار  يف  اكانت  لبنان 
اننا  تعتقد  مضاعفات.هل  او 

مصانون او معرضون ؟
اننا  اؤكد  ان  »استطيع  اجاب: 
يف  حصلت  اليت  االزمة  بامان. 
والسبب  الثاني  تشرين  شهر 
الذي اردت من خالله ان يكون 
هناك مؤمتر لدعم لبنان ومؤمتري 
فقط  ليس  هو  وباريس  روما 
بل  داخلية  خبطوات  نقوم  لكي 
لبناء جدار من االمان من حولنا 
اية  من  لبنان  حيمي  ان  ميكنه 
االقليمية،  للمشاكل  تأثريات 
واضحا  كان  لبنان  دعم  ومؤمتر 
جدا يف هذا االطار: ال احد ميس 
ونقطة  لبنان،  يف  االستقرار 
اختالف يف  السطر. هناك  على 
السياسة وحنن علينا ان حنرتمه 
منذ  انه  اعتقد  وانا  وسنحرتمه، 
نرى  اليوم  لغاية  اللحظة  تلك 
ان اخلروقات صغرية جدا وحنن 

نتابعها.
للتاكيد  هو   2 روما  مؤمتر  اما 
على التزام لبنان احرتام تطبيق 
نقول  وحنن   ،1701 القرار 
لبنان  يف  اننا  الدولي  للمجتمع 
نريد ان نطبق القرار 1701 وانه 
يف  تساعدوننا  ان  عليكم  جيب 
ذلك، ويف بناء اجليش لنتمكن 
من ارسال 10 او 15 الف عسكري 
اية مشاكل  اىل اجلنوب لتجنب 

مستقبلية مع اسرائيل.
فهو  باريس  ملؤمتر  بالنسبة 
اقتصادنا،  استقرار  لضمان 
عندما  انه  جيدا  تعرفون  وانتم 
املؤمتر  هذا  يف  جناحا  حنقق 
اجيابا  على  سينعكس  فهذا 
وغريها  الفوائد  معدالت  على 
وسيبعث االمل. برايي انا كسعد 
احلريري رئيس وزراء لبنان انا 
لست خائفا، انا مطمئن واعتقد 
ان اجملتمع الدولي وقف وقفة 
لبنان واخلوف  كبرية اىل جانب 

غري مربر.
وانا اقول لكم ان كل ما تريده 
هو  السعودية  العربية  اململكة 
يتفهم  وان  لبنان،  استقرار 
لبنان ايضا املشاكل اليت لدى 
اململكة وخاصة يف اليمن وهذا 
حيصل وهم ممتنون وحنن علينا 
االفرقاء  نتابع ذلك مع كل  ان 
اجلميع  ان  واعتقد  اللبنانيني 
يف  اصوات  ذلك.هناك  حيرتم 
من  اكثر  تريد  بصراحة  لبنان 
عرض  ضرب  وتريد   ، ذلك 
او  السياسي  االستقرار  حائط 
التفاهم او التسوية اليت حصلت 
حبتة  سياسية  ملأرب  لبنان  يف 
هلم وهذا االمر لن حيصل. فكم 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
        

     احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نور 
اهلدى وضياء الدجى حممد وآله املعصومني ، وعلى مجيع 

األنبياء واملرسلني .
                              

  ميالد مجيد    وعيد سعيد
      يتقدم اجمللس اإلسالمي العلوي من الطوائف املسيحية 
بالتهاني املباركة اجمليدة يف ذكرى ميالد الروح الروحانية  
اإلهلية  األلطاف  من  املرسلة  السارية،  الطيبة  والكلمة 
والرمحات الربانية ، خملصا العامل من بطش امللوك واحلكام 
، ومنقذهم من براثن اجلهل والظالم، يسوع املسيح ومن به 
كان يشفى كل أكمه وسطيح، املغذى من النخيل ، املروى 
من السلسبيل، ذلك عيسى ابن مريم ، كما قال اجلليل يف 
حمكم التنزيل، )السالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم 

أبعث حيا(.
      يف هذه املناسبة العظيمة نسأل اهلل سبحانه أن يؤلف 
القلوب بني أهلنا يف لبنان على احملبة واإللفة وأن حيفظ 

مجيع مكوناته من كل مكروه .
      ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن حيفظ بلدنا اسرتاليا 
الدول  مصاف  جيعلها يف  وأن  واإلرهابيني،  اإلرهاب  من 

املتقدمة املزدهرة.ا

املجلس اإلسالمي العلوي                                                                            
الشيخ مكايل غانم

الجمهورية اللبنانية
املجلس اإلسالمي العلوي

اقام رئيس مجعية ابناء الضنية 
نعم   ياسني  عمر  احلاج  اخلريية 
حفال تكرمييا  لرؤساء بلديات يف 
قضاء الضنية والشمال اللبناني 
حاليا  اسرتاليا  يزورون  الذين 
وهم رئيس بلدية ايزال األستاذ 
بلدية  ورئيس  املغشوش  امحد 
عالم  اهلل  عبد  األستاذ  املراح 
األستاذ  منرين  بلدية  ورئيس 
امحد محود ورئيس بلدية الفوار 
.رئيس  العويك  معن  األستاذ 

مصطفى  الشيخ  بطرماز  بلدية 
قرة ورئيس بلدية جمدال األستاذ 
بعض  وكانت  األمسر  حممد 
لكل  املعربة  الرتحيبية  الكلمات 
واحلاج  ياسني  عمر  احلاج  من 
وجيه هوشر واحلاج حممد صايف 
ورئيس بلدية كانرتبري السابق 
الشيخ  كلمة  ثم  صاحل،  خضر 
كلمة  ثم  ومن  قرة  مصطفى 
ختامية المام مركز مجعية الضنية 

الشيخ دواد.

عمر ياسني حيتفي برؤساء بلديات 
الضنية والشمال

مرة علينا ان نثيب النفسنا ان 
هذا التفاهم متني، ففي الوقت 
سننجز  اننا  احد  يظن  مل  الذي 
وكذلك  اجنزناه،  انتخاب  قانون 
يتعلق  وما  للموازنة  بالنسبة 
واالصالحات  والنفط  بالغاز 

ايضا.

هناك  كانت  انه  املمكن  من 
هذا  حول  استفهام  عالمات 
 2017 العام  بداية  يف  التفاهم 
العام  هذا  نهاية  يف  ولكن 
وان  انفسنا،  اثبتنا  اننا  اعتقد 
استقرارا  اكثر  هو  اليوم  البلد 
السابق  عن  مرات  بعشر 
االقتصاد  هو  اليوم  وهديف 
واالصالحات، وواجيب اليوم هو 

بذل جهود مضاعفة فيما يتعلق 
بتحقيق االصالحات والعمل على 
نقطة  تكمن  وهنا  االقتصاد 
اىل  حباجة  حنن  لدينا.  الضعف 
ان نركز على هذا النه اذا فعلنا 
اليت  االصالحات  واجنزنا  ذلك 
على  وعملنا  بها  القيام  جيب 
للقطاع  تسمح  اليت  القوانني 
لبنان،  يف  االستثمار  اخلاص 
بر  اىل  ذهبنا  قد  نكون  عندها 
التفاهم  ان  واعتقد  االمان 
يشكل  اليوم  لدينا  الذي 
كل  الجراء  املناسب  الوقت 
يعرف  فاجلميع  التغيريات  هذه 
حساسية ودقة االوضاع واهمية 
ان نتعاون مجيعا للوصول اىل 

بر االمان«. 

احلريري حاور املشاركني يف القمة العاملية... 
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الشواطئ  أحد  على  عثر 
ملخلوق  جثة  األسرتالية 
ما  حبسب  نافق،  حبري 
 The« صحيفة  نشرت 
 »Morning BulleTin

األسرتالية.
اجلثة اليت مت العثور عليها 
اهتمام  حمل  أصبحت 
مواقع التواصل االجتماعي 
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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 

التواصل حول هوية هذا احليوان 
الكثريون  أرجع  حيث  النافق، 
على أن اجلثة هي لسمكة قرش 

رمادي.
ووصف البعض اجلثة بالقبيحة، 

نظرا الختفاء مالحمها.

اعتقلت السلطات األسرتالية،  العثور على جثة خملوق غريب على الشواطئ األسرتالية
دهست  أن  بعد  شخصني 
يف  املشاة  من  عددا  سيارة 
وسط ملبورن مما خلف عددا 

من اإلصابات.
اإلعالم  وسائل  وتدولت 
احمللية مقطعا مصورا العتقال 
دهست  اليت  السيارة  سائق 

املارة.
»سكاي  شبكة  عرضت  كما 
صورة  األسرتالية«  نيوز 
يف  ومقيد  ملتٍح  آخر  معتقل 

موقع عملية الدهس.
عملية  يف  اآلخر  املعتقل 

الدهس

السلطات  تكشف  ومل   

بشأن  تفاصيل  أي  الرمسية 
احملتجزين.

بسيارة  اهلجوم  ونفذ 
ذات  بيضاء  »سوزوكي« 
أظهرت  حجم متوسط، حسبما 

لقطات جوية.
قطاع  يف  مسؤولون  وأعلن 
عملية  أن  األسرتالية  الصحة 
 12 بإصابة  تسببت  الدهس 

شخصا بينهم طفل.
أوروبية  مدن  وشهدت 
األشهر  خالل  وأمريكية 
عمليات  سلسلة  املاضية 
طابعا  أغلبها  محل  دهس 

إرهابيا.
املصدر: سكاي نيوز

اعتقال منفذي هجوم الدهس

ملبورن  مدينة  عاشت 
األسرتالية، اخلميس املاضي، 
يف  حقيقية  رعب  حلظات 
حادث دهس قالت السلطات 
عدد  إيقاع  وقصد  متعمد  إنه 

كبري من الضحايا.

وأسفر احلادث عن إصابة 19 
منهم   14 نقل  جرى  شخصا 
عوجل  فيما  املستشفى  إىل 
وذكرت  املكان،  يف  البقية 
عددا  هناك  أن  طبية  مصادر 
بينها  اخلطرية  اإلصابات  من 
رأسه،  يف  أصيب  طفل 
 « نيوز  »سكاي  وفقا لشبكة 

األسرتالية.

حدود  يف  احلادث  ووقع 
بالتوقيت   16:30 الساعة 
غرينتيش  بتوقيت   ( احمللي 
اقتحمت  عندما   )5:30
من  اللون  بيضاء  سيارة 
من  حشدا  »سوزوكي«  نوع 
القطارات  حمطة  قرب  املارة 
ملبورن  مركز  يف  املركزية، 
باملتسوقني  يعج  كان  الذي 

مبناسبة عيد امليالد.

إىل  الشرطة  وسارعت 
مكان  حول  طوق  ضرب 
اجلمهور  من  وطلبت  احلادث 
والفضوليني البقاء بعيدا عن 

املكان.
السيارة  أن  شهود  وروى 
على  اجلميع«  »حصدت 
طريقها من غري أن تبدي أي 
قائد  وقال  للتوقف،  حماولة 

شرطة فيكتوريا راسل باريت 
للصحفيني يف ثاني أكرب مدن 
استنادا  »نعتقد  أسرتاليا 
إىل ما رأيناه أنه عمل متعمد 
والدوافع غري معروفة«، وفق 

»فرانس برس«.

حلظة  فيديو  لقطات  وأظهرت 
عرضت  بينما  احلادث  وقوع 
لقطات أخرى التقطت من اجلو 
والشرطة  اإلسعاف  عناصر 
األولية  اإلسعافات  يقدمون 
للجرحى امللقيني على الطريق 
القطارات  حمطة  من  القريب 

املركزية يف ملبورن.

وأعلنت السلطات أنها اعتقلت 
الحقا سائق السيارة، وظهرت 
وثقها  اليت  اعتقاله  حلظة 
فيديو، كما جرى اعتقال رجل 
ثان يف املكان، ومل تظهر أي 

تفاصيل بشأن دوافعهم.

إنهم  عيان  شهود  وقال 
املكان  يف  صراخا  سعموا 
ورأوا أجسادا تتطاير فيه، و 
كان صراخ من قبيل »حادث 
الناس يف  ويركض  دهس« 

كل االجتاهات.

الوزراء  رئيس  وغّرد 
ماكلوم ترينبول:«  األسرتالي 
والوكاالت  االحتادية  الشرطة 
أجل  من  معا  تعمل  األمنية 
تأمني مكان اهلجوم والتحقيق 
الصدام.  اهلجوم  هذا  يف 
أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا 

هجوم ملبورن.. سيارة »حصدت اجلميع« وأجساد تتطاير
والعاملني يف حاالت الطوارئ 
يعتنون  الذين  والصحة 

بهم«.
املصدر: سكاي نيوز

دعت دائرة اهلجرة وأمن احلدود 
اإلقامة  محلة  من  املواطنني 
الدائمة إىل مراجعة موعد انتهاء 
من  واخلروج  السفر  صالحية 
أسرتاليا قبل السفر ألي وجهة 

خالل موسم العطالت.
ووضحت الدائرة إنه على الرغم 
متنح  الدائمة  اإلقامة  أن  من 
حامليها حق العيش يف أسرتاليا 
على الدوام إال أن السفر خارج 

أسرتاليا له مدة حمددة.
محلة  من  كنتم  فإذا  ولذلك 
فرتة  وانتهت  الدائمة  اإلقامة 
للخارج  سفركم  صالحية 
تأشرية  على  التقديم  عليكم 
 reSidenT reTurn ViSA
اليت متنحكم فرصة للسفر خارج 
ألسرتاليا  العودة  حق  و  البالد 

على اإلقامة الدائمة.
التحقق  الدائرة إىل أن  ونوهت 
يف  غاية  املعلومات  هذه  من 

هل تنوون السفر خارج أسرتاليا وحتملون اإلقامة الدائمة؟
جدًا  سهل  ولكنه  األهمية 
www. الدائرة  موقع  على 

 Border.goV.Au/VeVo
اهلواتف  تطبيق  طريق  عن  أو 

MyVeVo الذكية
أما شروط التقديم على تأشرية 
 reSidenT املواطن«  »عودة 

reTurn ViSA فهي:
- أن حتمل اإلقامة الدائمة

- أقمت يف أسرتاليا ما ال يقل 
عن سنتني خالل اخلمس سنوات 

املاضية
او  امسك  بتغيري  تقم  مل   -
تاريخ ميالدك منذ أن مت منحك 

التأشرية األخرية
املواطنني  الدائرة  نبهت  كما 
التحقق  دون  يسافرون  الذين 
من هذه املعلومات من أنها قد 
تؤثر على متطلبات احلصول على 

اجلنسية االسرتالية.
املصدر: اس بي اس

وخباصة بعد نشر صورة هلا.
 حيث وصل طول جثة احليوان 
النافق إىل حوالي املرت ونصف 
املرت، ورأسه حبجم كرة السلة، 

ولوحظ اختفاء ذيل احليوان.
مواقع  على  اآلراء  لتنقسم 
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انفق االسرتاليون العام املاضي 
الطعام  على  دوالر  مليار   19
للوالئم  استعدادا  والشراب 
منازلنا  بها  حتفل  اليت  العامرة 
خالل فرتة االعياد اجمليدة ولكن 
االرقام اظهرت ان 35 باملائة من 
هذه املشرتيات يذهب اىل سلة 

املهمالت!

االسرتالية  املتاجر  احتاد  وتوقع 
استهالك  يف  عالية  زيادة 
هذا  للطعام  االسرتاليني 
متجر  توقع  ..فلقد  العام 
 80 بيع  مثال   WoolWorth
الف turkey او ديك رومي...
كيلو  الف  ومخسمئة  مليون 
PraWns او القريدس ومليون 

oyster او احملار 

ولكن لالسف ان 35 باملائة من 
هذه الكميات سوف تهدر وحبسب 
 raboDirect موقع  ارقام 
 Financial health
لالستشارات املالية والذي وضع 
فيكتوريا ثم سيدني على قائمة 

االسرتاليون ينفقون 19 مليار على موائد 
االعياد..جزء كبري يذهب للمهمالت!!

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

اكرب املهدرين يف اسرتاليا

 وحبسب الطاهية نريان طبيعي 
فان هناك خطوات ميكن اتباعها 
هذه  يف  الطعام  هدر  خلفض 

االيام اجمليد:

املنتجات  من  التأكد  جيب     
املتوفرة لدينا بالفعل يف الرّباد 

او اخلزانة قبل التوجه للتبضع
    وضع ميزانية حمددة وكتابة 
قائمة واضحة للمواد اليت نرغب 

يف شرائها
عروض  وراء  االجنرار  عدم      
وشراء  املغرية  التنزيالت 
أي  قبل  اوال  الضروريات 

كماليات
عدد  يناسب  طعام  اعداد      
يف  االفراط  وعدم  املدعوين 

الكميات خاصة من اللحوم
كميات  أي  من  االستفادة      
متبقية عن طريق استخدامها يف 

اطباق جديدة ومبتكرة

املصدر: اس بي اس

الكربى  احلكايَة  هذه  تكون  قد 
قبل أن ُيسدل املسرح السياسي 
الشائكة  قضاياه  على  ستارته 
هلذه السنة نتيجة دخول الناس 
لكنها  واألعياد،  العطلة  مزاج 
تربية  فيها  ختتلط  مهمة  حكاية 
بالسياسة،  املستقبل  أجيال 
ليصبح معها التعليم مادة دمسة 
مقعد  حول  فرعية  انتخاباٍت  يف 
يضع مصري احلكومة على احملك.

املرتقب  التقرير  صدر  فاليوم 
لالمتحانات  الكاملة  النتائج  حول 
واحلساب  اللغة  يف  الوطنية 
و9،   7  ،5  ،3 السنوات  لتالمذة 
لُتظهر أسوأ تراجع يف مستويات 
عشر  منذ  أسرتاليا  يف  التعليم 
تراجع  وكالعادة،  سنوات. 
مستوى األداء لدى الذكور أكثر 
مما هو لدى اإلناث. لكّن الالفت 
وال  املهاجرين،  أوالد  أداء  أن 
االبتدائية،  املدراس  يف  سيما 
نظرائهم  أداء  من  أفضل  كان 
يف  أهلهم  أو  هم  ُولدوا  الذين 

أسرتاليا، خصوصًا يف الكتابة.

ساميون  الفدرالي  الرتبية  وزير 
اخلطر،  ناقوس  دق  بريمنغهام 
 naPlan الـ  نتائج  أن  معتربًا 
مضاعفة  ضرورة  على  تؤكد 
التعليم  قطاع  لدعم  اجلهود 
وبناء قدرات الطالب يف املواد 
وكتابة  قراءة  من  األساسية، 
الذي  بالدور  مشيدًا  وحساب، 
التعليمي  اجلسم  أعضاء  يؤديه 

يف هذا اجملال.

ما  سرعان  بريمنغهام  لكّن 
ليشن  املناسبة  هذه  تلقف 

طالب أسرتاليا فاشلون يف اللغة واحلساب.. واحلق على السياسيني!

املرشحة  على  شعواء  محلة 
الفرعية  االنتخابات  يف  العمالية 
كريستينا  بينيلونغ  مقعد  عن 
باقتطاع  إياها  متهمًا  كنيللي، 
كانت  عندما  التعليم  ميزانية 
رئيسة حلكومة نيو ساوث ويلز. 
وتساءل بريمنغهام ما إذا كانت 
كنيللي أهاًل لتمثيل مقعدها يف 

ضوء ماضيها السياسي.

بريمنغهام  الوزير  كالم  وتزامن 
رئيس  شنه  مماثل  هجوم  مع 
على  تورنبول  مالكوم  الوزراء 
يف  مدينة  أنها  معتربًا  كنيللي، 
صعود  ويف  السياسي  عملها 
رئاسة  سدة  وتوليها  جنمها 
بني  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
العامني 2009 و2011 إىل وجهني 
يف  حاليًا  مسجونني  عماليني 
الوزيران  وهما  فساد  قضايا 

السابقان يف حكومتها آدي عبيد 
وإيان مكدونالد. ورأى تورنبول 
أن على كنيللي أن تصنع تارخيها 
السياسي بنفسها لتصبح مالكة 
حقيقية له قبل أن ترتشح ملعقد 

يف الربملان الفدرالي.

وتوقف املراقبون عند هذا اهلجوم 
كنيللي،  على  املزدوج  احلكومي 
ضمن  يدخل  أنه  يبدو  والذي 
األخرية  األيام  يف  منظمة  محلة 
الفرعية  االنتخابات  تسبق  اليت 
يف  السبت  هذا  إجراؤها  املقرر 

مقعد بينيلونغ.

وختوض احلكومة هذه االنتخابات 
بالنائب يف حزب األحرار املمسك 
جورج  املقعد  بهذا  أساسًا 
ألكسندر، والذي اضطر للرتشح 
احملكمة  وجدت  بعدما  له  جمددًا 

عندما  الدستور  خالف  أنه  العليا 
األخرية  لالنتخابات  نفسه  رشح 
اجلنسية  على  حائزًا  كان  ألنه 
جنسيته  جانب  إىل  الربيطانية 

األسرتالية.

وقد أظهر االستطالع األخري للرأي 
تقاربًا شديدًا يف األصوات بني 
يثري  ما  وكنيللي،  ألكسندر 
احتمال  من  احلكومة  خماوف 
بهذه  املقعد وفقدانها  خسارتها 
اخلسارة األغلبية الدستورية اليت 
 76 وهي  منفردة،  احلكم  ختّوهلا 

مقعدًا يف اجمللس النيابي.
خسرت  إذا  جدي  سؤال  ويبقى 

احلكومة مقعد بينيلونغ!
أذكى  عندها  ستكون  هل 
يف   naPlan الـ  طالب  من 

احلساب؟
املصدر: اس بي اس
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التوصيات من أجل حتسني سالمة 
األطفال والتأكد من عدم إفالت 
إن  العقاب  من  البيدوفيليني 
»عشرات آالف األطفال تعرضوا 
العديد من  اجلنسي يف  لإليذاء 
لن  األسرتالية.  املؤسسات 
يكون بإمكاننا أبدا معرفة الرقم 

احلقيقي«.

الرقم،  كان  »مهما  وأضاف   
وطنية  مأساة  يعترب  هذا  فإن 
ترتكب خالل أجيال داخل العديد 
بها«.  نثق  اليت  مؤسساتنا  من 
القضية  أن  إىل  التقرير  وأشار 
تفاحات  »عدة  جمرد  تكن  مل 
»بعض  أن  وأورد  فاسدة«. 
املؤسسات كان يوجد فيها عدد 
امليول  هذه  أصحاب  من  كبري 
اجلنسية الذين وقع العديد من 

األطفال ضحية هلم.«

وقال »املؤسسات الرئيسية يف 
خطري.  حنو  على  فشلت  البالد 
ويف بعض احلاالت تفاقم هذا 
رد  تقديم  عدم  بسبب  الفشل 
الذي  للشخص  ومالئم  واضح 
وتابع  لالستغالل«.  تعرض 
كثريا  منتشرة  »املشاكل 
وطبيعة االنتهاكات شنيعة جدا 
الصعب  من  جتعل  درجة  إىل 

فهمها«.

 ويوصي التقرير الذي يقع يف 
وطين  مكتب  بإنشاء  جملدا   17
من  ويطلب  األطفال،  لسالمة 
اإلبالغ  الدينيني  املسؤولني 
عن االنتهاكات اليت تصل إىل 
مسامعهم من خالل االعرتافات.

جلسات  خالل  من  للجنة  وتبني 
رجال  من   %7 أن  االستماع 
اتهموا  الكاثوليكيني  الدين 
بارتكاب انتهاكات يف أسرتاليا 
لكن  عامي 1950 و2010،  بني 
هذه االتهامات املزعومة مل يتم 
التحقيق بها ومت جتاهل األطفال 
وأحيانا  هلا  عرضة  كانوا  الذين 
تقدموا  عندما  معاقبتهم  متت 

لإلبالغ عما حصل معهم.

وأحصى التقرير وجود أكثر من 
مفرتض  مرتكب  شخص   1800
عمر  ومعدل  االنتهاكات،  هلذه 
الضحايا كان 10 أعوام للبنات 

و11 عاما للصبيان.

املصدر: فرانس24/أ ف ب

فشل املؤسسات »على حنو خطري« 
يف محاية أطفال تعرضوا النتهاكات 

جنسية

للجنة  النهائي  التقرير  أفاد 
إساءات  قضية  يف  حتقيق 
جنسية حبق أطفال يف أسرتاليا 
مؤسسة  آالف  أربعة  أن  إىل 
فيها  انتهاكات  حبدوث  متهمة 
الكنيسة  تديرها  منها  والعديد 
التقرير  يف  وجاء  الكاثوليكية. 
يف  الرئيسية  »املؤسسات  أن 
خطري«  حنو  على  فشلت  البالد 
حنو  من  األطفال  محاية  يف 
هلذه  مفرتض  مرتكب   1800
االنتهاكات، كما أوصى بإنشاء 

مكتب وطين لسالمة األطفال.

للتحقيق  امللكية  اللجنة  أعلنت 
املؤسسات  استجابة  يف 
حبق  اجلنسية  لالنتهاكات 
بتقريرها  أسرتاليا  األطفال يف 
لنتيجة  توصلها  عن  النهائي 
تفيد بأن املؤسسات األسرتالية 
يف  خطري«  حنو  على  »فشلت 
األطفال  من  الضحايا  محاية 
اآلالف  عشرات  تعرض  الذين 
على  جنسية  النتهاكات  منهم 
بأنه  األمر  واصفة  عقود،  مدى 

»مأساة بالكامل«.

األسرتالية  احلكومة  وكانت 
من  سنوات  بعد  استجابت  قد 
مزاعم  حول  للتقصي  الضغوط 
جنسية  إساءات  حصول  عن 
وأمرت  البالد،  أطفال يف  حبق 
»اللجنة  بتشكيل   2012 عام 

امللكية«.

ضحية  ألف   15 حوالي  واتصل 
باللجنة وفصلوا أمامها مزاعمهم 
بتعرضهم إلساءات جنسية وهم 
أطفال. أما األماكن اليت كانت 
االنتهاكات  هذه  فيها  حتدث 
ودور  املدارس  بني  فرتاوحت 
الرياضية  والنوادي  األيتام 
وبعض  الشبابية،  واجملموعات 
هذه االنتهاكات يعود لعشرات 

السنني إىل الوراء.

واستمعت اللجنة اليت عملت على 
حكايات  اىل  أعوام  مدى مخسة 
اخلاصة  اجللسات  خالل  مروعة 
كان  وبعضها  واملفتوحة، 
منهكا عاطفيا. وحبسب التقرير 
مؤسسة  آالف   4 فإن  النهائي 
هذه  حبدوث  متهمة  باإلمجال 
االنتهاكات فيها، والعديد منها 

تديرها الكنيسة الكاثوليكية.

وقال التقرير الذي أورد مئات 

السيدة  الوالية  رئيسة  أعلنت 
ووزير  بريجييليان  غالديس 
روب  السيد  والتعليم  الرتبية 
صيانة  محلة  عن  ستوكس 
ضخمة على املدراس يف مجيع 
تبلغ  ويلز  ساوث  نيو  أرجاء 
دوالر  ماليني   110 تكاليفها 
خالل عطلة هذا الصيف لتحديث 
املباني املدرسية للتالميذ قبل 
املدرسية  السنة  يف  عودتهم 

املقبلة.

وتأتي محلة الصيانة هذا الصيف 
من ضمن خمصصات حكومة نيو 
القياسية لصيانة  ساوث ويلز 
املدارس اليت تبلغ 747 مليون 
دوالر على مدى السنوات األربع 
عنها  اإلعالن  مت  واليت  املقبلة 
مما   ،2017 العام  ميزانية  يف 
أحناء  يف  مدرسة  لكل  سيتيح 
مشاريع  قائمة  خفض  الوالية 
الصيانة اخلاصة بها إىل أدنى 
حد حبلول كانون األول/ديسمرب 

.2018

بريجييكليان:  السيدة  وقالت 
هذا  عطلة  نستغل  »سوف 
مبشاريع  للقيام  الصيف 
التالميذ  اسرتاحة  أثناء  مهمة 
واستمتاعهم بعطلتهم، وسوف 
سطوح  الصيانة  أعمال  تشمل 
وإعادة فرش  املدارس  مباني 

حكومة نيو ساوث ويلز ختّصص 110 ماليني 
دوالر لصيانة املدارس هذا الصيف

جماري  وتصليح  األرضيات 
املياه وطالء اجلدران.«

وقال السيد ستوكس إن هذه 
جديد  مثال  هي  املخصصات 
بالتعليم  احلكومة  التزام  على 
توفري  على  وحرصها  احلكومي 
بنية حتتية حديثة للمدارس يف 

مجيع أحناء نيو ساوث ويلز.

وأضاف: »إن املدارس، مثلها 
مستمرة  حباجة  املنازل،  مثل 
يف  عليها  للحفاظ  لصيانة 
أفضل حاالتها، وبوجود 2200 
العقارية  قيمتها  تبلغ  مدرسة 
25 مليار دوالر ال بد أن تكون 
صيانة  أعمال  دائمًا  هناك 
وباإلدارة  إجراؤها  مطلوب 
اجليدة ميكن خفض نسبة هذه 
وهذا  اإلمكان،  قدر  األعمال 

بالضبط ما نقوم به.«

لعام  ميزانيتها  ضمن  ومن 
نيو  حكومة  أعلنت   18-2017
ساوث ويلز أيضًا عن ختصيص 
راس  لنفقات  قياسي  مبلغ 
دوالر  مليار   4,2 بقيمة  املال 
تلبيًة  املقبلة  األربع  للسنوات 
مما  للتالميذ،  املتزايدة  لألعداد 
باملائة   61 بنسبة  زيادة  يشّكل 
للعام  املال  رأس  برنامج  عن 

الفائت.

 Department of ستغلق 
)وزارة   Human ServiceS
فيها  مبا  اإلنسانية(  اخلدمات 
 meDicareو  centrelink
 cHilD Support وخدمات 
امليالد  عيد  عطل  أيام  أبوابها 

اجمليد ورأس السنة امليالدية.
 Service مجيع  ستتوقف 
اخلدمة(  )مراكز   centreS
عن  اهلاتفية  اخلطوط  ومعظم 

العمل يف التواريخ التالية:

/ األول  كانون   25 اإلثنني   •
ديسمرب 2017

/ األول  كانون   26 الثالثاء   •
ديسمرب 2017

/ األول  كانون   27 األربعاء   •
ديسمرب 2017

االثنني 1 كانون ثان / يناير   •
.2018

إذا كان عليك إرجاع استمارة أو 
إفادة بدخلك يف أحد هذه األيام 
دفعة  على  احلصول  أجل  من 
ستتمكن   centrelink من 
الوقت  قبل  بذلك  القيام  من 

املعتاد.

تقديم  موعد  كان  إذا  سنعلمك 
إفادتك يقع يف وقت مبكر.

إذا مل تكن حباجة إلرجاع استمارة 
أو إفادة للحصول على دفعتك 
فقد حتصل عليها تلقائيا مبكرا 

بعض الشيء.

ورأس  امليالد  عيد  عطلة  خالل 
على  احلصول  ميكنك  السنة، 
دعم  مدفوعات  حول  معلومات 
 cHilD Support طفلك 
 cHilD Support طريق  عن 
 cHilD و   info Service
 Support online

.account

 Service تكون  عندما 
اخلدمة(  )مراكز   centreS
إىل  الوصول  بإمكانك  مغلقة 
حساباتك عرب اإلنرتنت من خالل 

myGov، تطبيق اجلوال  موقع 
واخلدمة   expreSS pluS
من  للتأكد  الذاتية  اهلاتفية 
مواعيد تقديم اإلفادات اخلاصة 
بك، وحتديث تفاصيلك اخلاصة 
دخلك  عن  إفادات  وتقديم 

بسرعة وسهولة.
يتوفر أيًضا تطبيق اهلاتف اجلوال 
expreSS pluS lite لإلفادة 
والصينية  بالعربية  دخلك  عن 

والفارسية والفيتنامية.

املزيد من  ميكنك احلصول على 
املعلومات عرب:

املوقع  مراجعة   •
HumanServiceS.Gov.

au/HoliDayS
• االتصال على الرقم *202 131 
للتحدث معنا بلغتك عن خدمات 

ودفعات centrelink، أو
الرقم  على  بنا  االّتصال   •
يتعلق  مبا  للمساعدة   131  450
 cHilD و meDicare خبدمات

Support وذلك بلغتك األم.

املعلومات  قراءة  أيًضا  ميكنك 
واخلدمات  املدفوعات  عن 
واالستماع  أخرى،  بلغات 
مبراجعة  مشاهدتها  أو  إليها 
HumanServiceS.Gov.

au/yourlanGuaGe

مع  املخابرات  رسوم  *ختتلف 
اهلاتف.  خدمة  مقدم  اختالف 
يتم  اليت  املكاملات  تكلف  وقد 
العمومية  اهلواتف  من  إجراءها 

واجلوالة أكثر من غريها. 

ترتيبات الدفع خالل العطلة الرمسية

رئيسة الوالية برييجيكليان والوزير ستوكس يف احد الصفوف

عن  جديدة  أرقام  صدرت 
مقلقة.  وهي  العائلي،  العنف 
يزال  ال  العائلي  العنف  نعم، 
أسرتاليا،  يف  مستشريًا 
وهذه  جدًا!  وخيمة  وتداعياته 
املقلقة.  األوىل  احلقيقة  هي 
األصوات  تعالت  أسبوع،  قبل 
اجلاحنني،  األطفال  سجن  ضد 
لكن ليس كليًا، بل قبل سن 
 14 املطلوب  السن  معنّي. 
بسجن  ُيسمح  حاليًا،  عامًا! 
سنوات   10 عمر  من  األطفال 
احلقيقة  هي  وهذه  فوق!  وما 
مقابل  يف  املقلقة.  الثانية 
هاتني احلقيقتني، تعمل إحدى 
املنظمات على التصدي ملشكلة 
العنف العائلي وجنوح األطفال 

يف منشئها؛ العائلة.

املنظمة  بهذه  التعريف  قبل 
واإلضاءة على خدماتها، ال بد 
من التوقف عند العنف العائلي 

وسجن األطفال.

األوىل،  القضية  إىل  بالنسبة 

اليوم  أصدرتها  أرقام  أظهرت 
للصحة  األسرتالية  املؤسسة 
والرفاهية أن عدد الذين طلبوا 
املساعدة بسبب العنف العائلي 
على مدى الشهور االثين عشر 
املاضية بلغ 115 ألف شخص 
يف كل أحناء أسرتاليا. وأظهرت 
من  اثنني  أن  أيضًا،  األرقام 
كل مخسة مشردين انتهوا يف 
الشارع بسبب العنف العائلي.

املشردين  معظم  أن  والالفت 
الشارع  يف  حياتهم  يبدأون 
آخر  يف  أو  قاصرون  وهم 
بداية  مع  أو  املراهقة  سنوات 
العشرينات من العمر. والسبب 
هو  التسكع  هلذا  الرئيسي 
الناجم  العائلي  التفكك 
العنف داخل  بشكل خاص عن 

األسرة.

من  كبري  عدد  وينتهي   
من  يعانون  الذين  القاصرين 
السجون  يف  العائلي  العنف 

بداًل من الشارع.

األسبوع املاضي، أنهت اهليئة 
أوضاع  يف  للتحقيق  امللكية 
مقاطعة  سجون  يف  األطفال 
أراضي الشمال عملها وأوصت 
فيه  ُيسمح  الذي  العمر  برفع 
معدله  من  القاصرين  بسجن 
سنوات.   10 وهو  احلالي 
احلقوقيون دعوا إىل جعل هذا 
أدنى.  كحد  سنة   14 العمر 
القاصرين  سجون  أن  صحيح 
لكن،  إصالحيات،  عن  كناية 
هل جيوز سجنهم يف األساس؟ 
هي  ما  ُيسجنوا،  مل  وإذا 

البدائل؟

السريعة  البدائل  تكون  ال  قد 
موجودة، لكن من غري املستبعد 
البعيد.  املدى  تتوافر على  أن 
افتتحت  املاضي،  فالثالثاء 
االجتماعية يف  اخلدمات  وزيرة 
ُبرو  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
يونايتنغ  ملنظمة  مركزًا  غاورد 
برناجمًا  تدير  اليت  االجتماعية 
إلعادة مجع األسرة مع بعضها، 
وإعادة األطفال إليها مع خطة 

ريثما  حمددة  لفرتة  ملرافقتها 
متني.  بشكل  أمورها  تستقر 
وهو   newpin الربنامج  اسم 
دور  على  خاص  بشكل  يركز 

األب يف األسرة.

إنشائه  منذ  الربنامج  وقد جنح 
إعادة  يف  سنوات  أربع  قبل 
إىل  طفل   200 من  أكثر 
وترتيب  املفككة،  عائالتهم 
املركز  عائلة.   55 شؤون 
األسبوع  افتتاحه هذا  الذي مت 
يونايتنغ  ملنظمة  السابع  هو 
وقد  ويلز،  ساوث  نيو  يف 
هريستفل.  ضاحية  يف  أنشئ 
مركز  الفتتاح  خطة  وهناك 
املقبلة  السنة  للمنظمة  ثامن 

يف ضاحية فريفيلد.

الصامت  العمل  يغرّي  هل 
من  وحيد  املعادلة  والدؤوب 
العنف العائلي وجنوح األطفال 

ويسرت عيوب جمتمعنا؟

SBS :املصدر

عيُب أسرتاليا واحلقيقتان املرعبتان... كيف ميكن التغيري؟
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بداية  الفدرالية  احلكومة  أعلنت 
مراجعتها  عن  احلالي  االسبوع 
احلكومة  لوضع  سنوية  النصف 

االقتصادي.
عنه  أعلن  ما  أبرز  من  وكان 
موريسون  سكوت  اخلزانة  وزير 
املهاجرين  على  سيتوجب  إنه 
قبل  سنوات   3 ملدة  االنتظار 
احلصول على دفعات السنرتلنك 
االنتظار  مدة  كانت  أن  بعد 
متوز  من  ابتداء  وذلك  سنتني، 

يوليو القادم.

سكوت  اخلزانة  وزير  أعلن  كما 
موريسون عن عدة تدابري ادخار 
الدفعات  واليت ستخفف  جديدة 
دوالر  مليار  حبوالي  احلكومية 

خالل االربع سنوات املقبلة.
مدة  إطالة  إعالن  وسينطبق 
 Paid :االنتظار الدفعات التالية
)دفعة   Parental leave
 Carers و  املدفوعة(  االمومة 
allowanCe )دفعة الرعاية( 

.Family tax BeneFit و
املصدر: اس بي اس

 تغيريات على مدة االنتظار للحصول 
على دفعات معينة من السنرتلينك

على  تعّرف  أسرتالي  شاب 
امرأة أمريكية من خالل موقع 
مواعدة على اإلنرتنت فاتفقا 
انتقلت  ثم  الزواج  على 

لإلقامة معه يف أسرتاليا.

دفع الفضول زوًجا أسرتالًيا، 
الزواج،  من  سنوات   5 بعد 
زوجته  اسم  عن  للبحث 
البحث  األمريكية على حمرك 
»غوغل«، حيث اكتشف ما مل 
يكن يتوقعه وهو أن زوجته 

»قاتلة مهووسة«.

أندرو موراي، ويعمل  وكان 
قد  »كاتومبا«  يف  طباًخا 
لني«  »بروك  على  تعّرف 
 38 العمر  من  البالغة  كروز 
واتفق  اإلنرتنت  عرب  عاًما 
الزواج، وانتقلت  معها على 
من  أسرتاليا يف شباط  إىل 

العام 2012.

بعلم  هوسها  الحظ  أنه  إال 
القتلة  وقصص  اجلرمية 
وتصرفاتها  املتسلسلني، 
الغريبة اليت أدت إىل إنهاء 
وجيزة،  فرتة  قبل  عالقتهما 
ورقة  انتظار  ويف  لكنه 
الطالق منها بعد أن غادرت 

إىل الواليات املتحدة.

بعدة  ارتباطها  اكتشف 
عنها  لإلبالغ  وسارع  جرائم، 
األسرتالية  السلطات  لدى 
تزويرها  بسبب  واألمريكية 

ألوراقها الثبوتية.

اجلرمية األحدث

مؤخًرا،  كروز،  همت  اتُّ
مرّوعة  قتل  جرمية  بارتكاب 
وخطف  احلامل  جارتها  حبق 
بعالقتها  واشتبه  طفلها، 
غريويند،  سافانا  مبقتل 
عاًما   22 العمر  من  البالغة 
واليت ُعثر على جثتها ملفوفة 
بوالية  نهر  يف  بالبالستيك 

»»مينيسوتا«.

وكان االكتشاف املرّوع جلثة 
عليها  بدت  اليت  جريويند، 
قد  الشديد،  العنف  عالمات 
جاء بعد أيام قليلة من رؤيتها 
على قيد احلياة آلخر مرة يف 
شقة »كروز« وزوجها احلالي 

وليام هوين.

طفلها  على  العثور  مت  كما 
جيدة  بصحة  الوالدة  حديث 
يف شقة الزوجني يف مدينة 
»داكوتا  »فارغو« يف والية 
الشمالية«. وُوّجهت للزوجني 
تهمة التآمر الرتكاب جرمييت 
وتقديم  واالختطاف  القتل 

معلومات كاذبة للشرطة.

التهم  على  كروز  ردُّ  وكان 
»غري  أنها  إليها  املوجهة 

حبث عن اسم زوجته يف »غوغل«.. وما 
ظهر له امر يف غاية اخلطورة!

صرحت  قد  وكانت  مذنبة«، 
سابًقا للشرطة أن »جريويندط 
قامت بإعطائها الطفل طوًعا 
إنها ساعدتها  قالت  أن  بعد 

يف إجنابه.

ولكن الزوج هوين، البالغ من 
العمر 32 عاًما، قال إنه وصل 
إىل الشقة ليجد احلمام مليًئا 
بالدم و«كروز« حتمل رضيًعا 
بني يديها، وتقول له:«هذا 

طفلنا، وحنن عائلة«.

أن  احملكمة  وثائق  وجاء يف 
قام  أنه  اعرتف  »هوين« 
بالتخلص من أكياس القمامة 
املناشف  على  حتتوي  اليت 
وحذائه  بالدماء  الغارقة 
اخلاص بعد أن تلوث بالدماء، 

وألقاها يف حاوية القمامة.

من  الشرطة  تتمكن  ومل 
الدقيقة  اإلصابات  حتديد 
جريويند،  منها  عانت  اليت 
تعرضت  إنها  قالوا  أنهم  إال 
واحتلت  شديد«.  لـ«عنف 
هذه القضية عناوين الصحف 

حول العامل.

بعد مغادرة أسرتاليا

كانت  جريويند،  مقتل  وقبل 
كروز قد انتقلت من الواليات 
املتحدة إىل أسرتاليا للزواج 
مبنطقة  أسرتالي  رجل  من 
»اجلبال الزرقاء« يف مقاطعة 
»»نيو ساوث ويلز«، التقت 
عرب  للمواعدة  موقع  على  به 

اإلنرتنت.

وقال »موراي« إن عالقتهما 
أنها  اكتشف  بعدما  انهارت 
كذبت بشأن ماضيها، مبا يف 
ذلك حقيقة أن لديها أطفااًل، 
قبل،  من  تزوجت  قد  وأنها 
منعطًفا  أخذت  األمور  لكن 

سيًئا عندما بدأت بتهديده.

وأضاف:«لقد كان كل ذلك 
مبين  شيء  وكل  أكاذيب، 
أكن  ومل  األكاذيب،  على 
أعرف أنها كانت متزوجة يف 
أن  أعرف  أكن  ومل  أمريكا 
لديها أطفااًل، ومن ثم بدأت 

كل األمور تتكشف«.

 وتابع: »قلت هلا أريدك أن 
وتكوني  وطنك  إىل  تعودي 

أًما ألطفالك«.

مهووسة  كانت  إنها  وقال 
ودرست  احلقيقية،  باجلرائم 
والتمريض،  النفس  علم 
اجلامعية  اطروحتها  أن  كما 
كانت عن القتلة السفاحني. 
وكانت كثرًيا ما تقرأ الكتب 
القتلة  عن  تتحدث  اليت 
واجلرائم  املتسلسلني 

الرهيبة.

كروز  أن  »موراي«  وأكد 
طفلها  أجهضت  أنها  أخربته 
وأصبحت   ،2011 العام  يف 
إجناب  على  قادرة  غري 

األطفال نتيجة لذلك.
مرور  مع  »ولكن  وأضاف: 
عدوانية  أصبحت  الوقت 
طلبت  وعندما  وأكثر،  أكثر 
منها العودة إىل بلدها بدأت 
السابق  زوجها  عن  تتحدث 
وبصراحة  أخرى،  وأشياء 
حتاول  قد  أنها  اعتقدت 
احلصول على حضانة األطفال 
ثم  ومن  الزيارة،  حقوق  أو 

اهلروب عرب حدود الوالية«.
تصبح  بدأت  »لقد  وأوضح: 
أكثر سوًءا وقالت إن الشرطة 
لذلك  معي«،  التحدث  تريد 
وقدمت  الشرطة  إىل  ذهبت 
»ال  إنه  وقلت  نفسي  هلم 

يوجد لدي شيء ألخفيه«.
بإخبار  قمت  »لقد  وأضاف: 
شيء،  بكل  الشرطة  رجال 
وأظهرت هلم الرسائل النصية 
رجال  إن  فيها  قالت  اليت 
عين،  يبحثون  كانوا  الشرطة 
وثائق  ببعض  احتفظ  وكنت 
على  حتتوي  اليت  هجرتها 
أمسائها املزيفة، وكانت قد 
استخدمت اسم »كروز« بعد 
امسها  ليس  ولكنه  زواجنا، 

احلقيقي«.
ومن ثم بدأ موراي، بالنبش 
أنها  واكتشف  ماضيها،  يف 

توترت  وأنها  عليه،  كذبت 
كثرًيا عندما قام مبواجهتها، 
بتهديده  وقامت  وغضبت 

برجال الشرطة.

ما يكشفه الفضول
الفضول  دفعه  ذلك،  إىل 
للبحث على »غوغل« وكشف 
همت  اتُّ اليت  املرّوعة  اجلرائم 
بها، وقال إن صورة زوجته 
التقارير  من  واحدة  يف 
تبدو  ال  »أنها  اإلعالمية، 
كما كانت، كان يبدو عليها 

االكتئاب وشعرها أشعث.
وختتلف كثرًيا عن تلك اإلنسانة 
وقال  االحتفالية«.  السعيدة 
أنه  اآلن  يعتقد  إنه  موراي 
كان حمظوًظا لثقته بإحساسه 

املشكك فيها«.
أي  ًتظهر  مل  أنها  وأوضح 
ومع  تهديد،  أو  بدني  عنف 
تهدده  أصبحت  فقد  ذلك 
مشرًيا  والقتل،  بالشرطة 
إىل أنه مل يتحدث مع أي من 
على  تكن  وأنها مل  أقاربها، 

عالقة جيدة مع أسرته.
ويف إحدى مذكراتها القدمية، 
واليت حصلت عليها جملة يف 
»فارغو«، كشفت كروز عن 
ما كانت تفكر فيه باأليام اليت 
سبقت جميئها إىل أسرتاليا، 
فقط  اعُتقلت  إنها  وقالت 
لقيامها مبهامجة زوجها كارل 

كروز بسكني.

وزير الخزانة سكوت موريسون

للسكك  خط  أول  تشغيل  يبدأ 
احلديدية يدار بالطاقة الشمسية 
مشالي  باي،  بايرون  بلدة  يف 
والية نيو ساوث ويلز بأسرتاليا 

مطلع األسبوع املقبل.
وذكرت صحيفة »سيدني مورننج 
هذه  أن  األسرتالية  هريالد« 
اخلطوة، اليت ستشهد تسيري أول 
قطار للركاب، تأتي تتوجيا حللم 
العمل عليه ملدة 8 سنوات،  مت 
جبدول  القطار  تسيري  وسيجري 
يناير املقبل  حمدود طوال شهر 

قبل أن يبدأ اخلدمة الكاملة.
من  املؤلف  القطار،  وسيحمل 
حمطة  بني  الركاب  عربتني، 
املنتجعات  بأحد  بيتش  نورث 
وتتكلف  البلدة،  ووسط  الراقية 
أسرتالية  دوالرات  ثالثة  الرحلة 
كم،   3 ملسافة  فقط  ذهابا 
دقائق  سبع  حوالي  وتستغرق 
املنتجع  يف  للضيوف  وتتيح 
آخر  شخص  وأي  بالبلدة  املقام 
حركة  لتجنب  القطار  باستخدام 
 100 القطار  يسع  كما  املرور، 
التزجل  وألواح  بأمتعتهم  راكب 
الركاب  وبعض  املاء  على 

الواقفني.
وبه  طنا   70 القطار  حجم  ويبلغ 
الطاقة  ألواح  من  كيلووات   65
تكفي  سطحه  على  الشمسية 
لشحن بطارية ليثيوم كبرية، كما 
يستخدم  ديزل  حمرك  هناك  أن 
حال  الطواريء  حالة  يف  فقط 

حدوث عطل كهربائي.

تشغيل أول قطار بالطاقة الشمسية 
يف أسرتاليا مطلع األسبوع املقبل

األسرتالية  الشرطة  اعتقلت 
السوق  يف  العمل  بتهمة  رجاًل 
السوداء لبيع مكونات صواريخ 
وفحم حلساب كوريا الشمالية، 
وذلك يف أول تهمة من نوعها 
بيع  شأن  يف  أسرتاليا  يف 

أسلحة دمار شامل.

الرجل  أن  الشرطة  وأوضحت 
يواجه تهمتني مبوجب قانون منع 
الدمار الشامل،  انتشار أسلحة 
أخرى  تهم  أربعة  عن  فضاًل 
عقوبات  تطبيق  قانون  مبوجب 
ضد  وأسرتاليا  املتحدة  األمم 

كوريا الشمالية.

وقالت هيئة اإلذاعة األسرتالية 
ووسائل إعالم أخرى إن الرجل 
تشان  ويدعى  سيدني  من 
عامًا،   59 وعمره  تشوي  هان 

اعتقال »عميل« باع أجزاء صاروخية لكوريا الشمالية

منذ  أسرتاليا  يف  يعيش  وإنه 
ما يربو على 30 عامًا وهو من 

أصل كوري.

وذكرت الشرطة االحتادية أنها 
حي  يف  عليه  القبض  ألقت 
أمس،  سيدني  يف  إيستوود 
ومن املقرر أن ميثل للمحاكمة 
انتباه  إنه لفت  اليوم. وقالت 
هذا  أوائل  يف  السلطات 

العام.
الشرطة  رئيس  مساعد  وقال 
جوغان  نيل  االحتادية 
كان  الرجل  »هذا  للصحافيني 
الشمالية  لكوريا  خملصًا  عمياًل 
بعض  خلدمة  عمل  أنه  ويعتقد 

األهداف الوطنية الكربى«.

هذه  مثل  نشهد  »مل  وأضاف 
القضية من قبل على األراضي 

األسرتالية«.

وتقول الشرطة إن الرجل حاول 
التوسط لبيع مكونات صواريخ، 
ألنظمة  برنامج  ذلك  يف  مبا 
الباليستية،  الصواريخ  توجيه 
فحم  بيع  حماولة  عن  فضاًل 
إندونيسيا  يف  ثالث  لطرف 

وفيتنام.

إذا  التجارة  إن  جوغان  وقال 
متت فكانت قيمتها ستصل إىل 

عشرات ماليني الدوالرات.

وخضعت كوريا الشمالية جلولة 
جديدة من عقوبات أكثر صرامة 
هذا  املتحدة  األمم  فرضتها 
براجمها  واصلت  بعدما  العام 
حتد  يف  والصاروخية  النووية 

للضغوط الدولية.
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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   23 Saturday 23 December 2017الـسبت 
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مـقاالت وتحقيقات

 2017 األول  كانـون   23 Saturday 23 December 2017الـسبت 

تغطية سياسية حتول دون احملاسبة... وشبكة مصاحل تتحّكم باملرضى 

إذالل املضمونني على أبواب »مستشفى اجلامعة«
منذ سنوات، يتعّرض مرضى الضمان 
مستشفى  أبواب  على  لإلذالل 
إدارة  بريوت.  يف  األمريكية  اجلامعة 
يف  استقباهلم  ترفض  املستشفى 
توافر  عدم  حبّجة  الضمان«  »درجة 
أسّرة قبل أن تعرض عليهم »الدرجة 
األوىل« وتسديد فروقات باهظة... أو 
الذهاب إىل مستشفى آخر. فيما إدارة 
التدخالت  بسبب  عاجزة  تبدو  الضمان 

السياسية!
ال يتوقف عّداد املستشفيات اخلاصة 
الفوائد  كعّداد  متامًا  الربح،  عن 
املصرفية الذي يواصل الدوران على 
مدار الساعة. املريض يدفع مثن كل 
وكل  املستشفى  يف  ميضيها  حلظة 
خدمة حيصل عليها، بدءًا من استعمال 
السرير ومياه احلّمام واستهالك ورق 
احلمام، وصواًل إىل العمليات اجلراحية 
األطباء  وزيارات  الطبية  واملستلزمات 
تبدأ  والفوترة  األدوية...  واستهالك 
املستشفى  إىل  املريض  دخول  قبل 
حلظة  حتى  وتستمّر  مقدمًا(،  )دفعة 

خروجه منها.
هكذا هي احلال يف كل املستشفيات. 
األمريكية  اجلامعة  مستشفى  أن  إال 
الضمان  ملرضى  خاصة«  »حالة  املستشفيات ملزمة باستقبال املستفيد ومعالجته يف الدرجة األعلى بال فروقات مالية )هيثم املوسوي(يعّد 

املستشفى.  سلوك  يف 
فرغم موافقة إدارته على 
»تصحيح« عملية الفوترة 
اليت  الشوائب  وحذف 
مصلحة  إليها  اشارت 

الفاتورة مل  بنودًا جديدة إىل  أنها أضافت  إال  اإلدارية،  املراقبة 
وبعد  حذفها!  يطلب  مل  الضمان  أن  حبّجة  سابقًا،  مذكورة  تكن 
التزام استقبال مرضى الضمان يف درجة الضمان لفرتة وجيزة، 
عادت إدارة املستشفى إىل ممارساتها السابقة باحلّجة نفسها: ال 
املراقبة  إىل مصلحة  ذاك، وصلت  ومنذ  للضمان.  أسّرة شاغرة 
عن  الشكاوى  عشرات  الضمان  يف  املستشفيات  على  اإلدارية 
على  ُأجربوا  ملضمونني  وإذالل  باهظة  وفواتري  مستعصية  حاالت 
التفاوض  التخّلي عن حّقهم يف احلصول على االستشفاء مقابل 

على الفروقات املالية!
ويبدو أن »الظهر« السياسي الذي يسند املستشفى جيعله يتصرف 
وكأنه فوق القوانني. فبحسب مصادر مطلعة، دفعت ضغوطات 
مراجع سياسية إدارة الضمان يف املرة املاضية إىل الرتاجع عن 
العودة إىل املخالفات  قرار وقف السلف املالية، ما شّجعه على 
السابقة. ومصدر نفوذ املستشفى هو السياسيون الذين يتلّقون 
وسابقون،  حاليون  ونواب  ووزراء  رؤساء  وبينهم  فيه،  العالج 

بعضهم »ميون« على الضمان وإدارته.
وعلى مدى سنوات، حصل املستشفى من صندوق الضمان على 
سلف مالية بقيمة 3.3 مليارات لرية شهريًا يف مقابل استقبال حنو 
1100 مريض فقط، علمًا بأن املستشفى يضم 300 سرير، إضافة 
إىل أسّرة مستشفى سانت جود واللواحق األخرى. وهذا يعين أن 
حّصة كل سرير تبلغ 3.6 من مرضى الضمان شهريًا، وهي حّصة 
متدنية جدًا قياسًا إىل القدرة املتاحة وإىل سلفة بقيمة 3 ماليني 

لرية مقابل كل مريض.
واألخطر من النمط القديم ــــ اجلديد يف تعامل مستشفى اجلامعة 
بني  املصاحل  وشبكة  »التجارية«  طبيعته  الضمان،  مرضى  مع 

االدعاء بعدم توافر أسرّة 
للضمان لتشغيل الدرجة 
األوىل بعد تراجع املرضى 

العراقيني والخليجيني

محمد وهبة

 AUHالـ داخل  من  يوضح مصدر طيب  إذ  والطبيب.  املستشفى 
أن اهلدف من ادعاء عدم توافر أسّرة ملرضى الضمان هو »تشغيل 
واخلليجيني  العراقيني  املرضى  أعداد  تقّلص  بعد  األوىل  الدرجة 
الذين كانوا يقصدون املستشفى«. ويلفت إىل أنه كلما زادت 
الدرجة ارتفعت أجرة الطبيب وازدادت الفاتورة، »فما تطلبه اإلدارة 
من فروقات للدرجة األوىل ال تشملها تغطية الضمان، ال تذهب 
إىل ميزانية املستشفى حصرًا، بل إن جزءًا أساسيًا منها يذهب إىل 
الطبيب. وهذا ينطبق على كل املستشفيات«. وتضيف املصادر: 
»املوضوع جتاري حبت وال عالقة له حباجات املريض الطبية. إذ إن 
الطبية.  لغالبية األطباء عالقات متينة مع مستوردي املستلزمات 
لذلك يطلب هؤالء من املرضى استعمال مستلزمات معينة حبجة 
تدني جودة تلك اليت يغّطيها الضمان، علمًا بأن األخري ال يغّطي 
إال املستلزمات املوافق عليها من إدارة الغذاء والدواء األمريكية 

.»)FDA(
النفوذ السياسي القوي الذي حتتمي به إدارة املستشفى يرتك 
الضمان عاجزًا عن التحّرك إال ضمن سقف التفاوض مع املستشفى 
على قيمة الفرق املستحق هلا عن الدرجة األوىل. إدارة الضمان 
تؤكد أنها تتابع األمر، وأنها ضبطت، على مدى األشهر املاضية، 
حماوالت لدى أكثر من مستشفى للتالعب بالفواتري، وقد أعيدت 
املستشفيات  إدارات  استوفتها  فروقات  عن  للمضمونني  مبالغ 
الضمان  بني  املوقع  العقد  إىل  وباالستناد  حق،  وجه  دون  من 
واملستشفيات. علمًا أن حماوالت املستشفى لتدفيع املضمون فرق 
الدرجة األوىل حبّجة عدم توافر سرير شاغر، ال تشّكل خمالفة للعقد 
مع الضمان فحسب، بل ترقى إىل مستوى »السرقة املوصوفة«، 
وهو ما يوجب على إدارة الضمان محاية املضمونني وحقوقهم يف 
االستشفاء من خالل إجراءات زجرية تعيد تصويب مسار العالقة 
كالذي  تأدييب  إجراء  من  أكثر  األمر  يتطلب  وقد  الطرفني.  بني 
قامت به إدارة الضمان يف أيار املاضي، أي وقف السلف، بل 
رمبا فسخ العقد معها وحتويل السلفة املالية إىل مستشفى آخر 
قادر على تلبية حاجات املضمونني امللّحة ومنع إذالهلم والتعّدي 

على حقوقهم.

حق املضمون
املستشفى«  إىل  الضمان  مريض  »إدخال  شروط  ضمن  من 
املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من العقد املوقع بني الضمان 

واملستشفيات، اآلتي:
ـ من املتفق عليه صراحة أّن على الفريق الثاني )املستشفى( أن 
ميتنع عن تقاضي أي مبلغ مسبق على سبيل التأمني من املستفيد. 

وُيَعّد حساب قسم الطوارئ داخاًل يف حساب االستشفاء.
ـ يف حال عدم توافر سرير يف درجة الضمان، فإن الفريق الثاني 
األعلى  الدرجة  يف  ومعاجلته  املستفيد  املريض  باستقبال  ملزم 
أو  املعاجل  للطبيب  سواء  مالية،  فروقات  أي  تقاضي  دون  من 
للمستشفى، على أن ينقل إىل درجة الضمان فور توافر أي سرير 

فيها.

االجتماعي، حيث ال مكان هلؤالء إال يف »الدرجة األوىل« وال فواتري 
إال وفق تعرفات هذه الدرجة!

يف أيار املاضي، رفعت مصلحة املراقبة اإلدارية على املستشفيات 
عن  كركي  حممد  العام  املدير  إىل  تقريرًا  الضمان  صندوق  يف 
باهظة  مالية  فروقات  دفع  على  الضمان  مرضى   AUHالـ إجبار 
توافر  عدم  حبجة  الضمان  درجة  يف  استقباهلم  عن  االمتناع  بعد 
مستشفى  عن  البحث  أو  األوىل  الدرجة  بني  وختيريهم  أسّرة، 
املالية  السلف  بوقف  قرارًا  كركي  اختذ  يومها  يستقبلهم...  آخر 
للمستشفى استمّر لشهرين، قبل أن يلغيه بعد مفاوضات أفضت 
إىل اتفاق على استقبال مرضى الضمان يف درجة الضمان ومعاجلة 

املشاكل العالقة جلهة الفوترة امُلبالغ فيها.
ستة أشهر مّرت على االتفاق من دون أن يسّجل أي تغيري فعلي 

ال تزال السياسة الفرنسية تتخبط جتاه منطقة الشرق األوسط ولبنان 
ضمنًا. فرغم املسارعة الفرنسية الحتواء أزمة استقالة الرئيس سعد 
احلريري وعقد مؤمترات دولية، إال أن مثة عوامل الفتة جتعل حركتها 

من دون أفق.
أن حتصل فرنسا من السعودية على مساعدة قدرها مئة مليون يورو 
)ومن اإلمارات على ثالثني مليون يورو( لتمويل قوة عسكرية مشرتكة 
ملكافحة اإلرهاب من الدول اإلفريقية: تشاد، مالي، بوركينا فاسو، 
أن  ميكن  ال  البلدين  بني  العالقات  مسار  أّن  يعين  وموريتانيا،  نيجر 
الفرنسي يف  الدور  تعزيز  خانة  أحادي، يصّب يف  اجتاه  يذهب يف 
الشرق األوسط فقط، من دون األخذ مبصاحل السعودية يف االعتبار.

فاالجتماع الذي ضّم ماكرون إىل رؤساء هذه الدول ومسؤولني يف 
االحتاد األوروبي، إلطالق هذه القوة ومتويلها، أكد جانبًا أساسيًا من 
أسباب زيارة ماكرون للسعودية، حني كان لبنان مشغواًل بتداعيات 
خمرج  إجياد  يف  فرنسا  ودور  احلريري،  سعد  الرئيس  استقالة  أزمة 

هلذه األزمة.
فاستضافة فرنسا ملؤمتر جمموعة الدعم الدولية للبنان وما خلص إليه 
من اتفاق على سلسلة مؤمترات تصّب يف خانة تعزيز استقرار لبنان 
ميكن  ال  فرنسي  مشهد  وسط  أفق،  دون  من  تزال  ال  ماليًا  ودعمه 
سيما يف  وال  اخلارجية،  فرنسا  سياسة  عن  الكالم  دون  من  قراءته 

الشرق األوسط، وعالقاتها االقتصادية بالسعودية.
ال جيب إغفال حقيقة أساسية يف قراءة سياسة فرنسا اخلارجية، وهي 
أن فرنسا شهدت يف السنوات العشر األخرية ثالث سياسات خارجية، 
بفعل عدم بقاء الرئيس الفرنسي ألكثر من والية واحدة يف منصبه، 
نيكوال ساركوزي وفرنسوا هوالند، وحاليًا الرئيس إميانويل ماكرون. 
وخبالف ما حصل سابقًا مع جاك شرياك أو فرنسوا ميرتان حني كانت 
كان حيصل يف  مبا  مقارنة  حتى  أو  األمد،  طويلة  اخلارجية  السياسة 
سياسة  شهدت  األخرية  السنوات  فإن  أملانيا،  أو  املتحدة  الواليات 
خارجية متقطعة وتأخذ اجتاهات خمتلفة. فبعد الوجود الكثيف لشرياك 
احلريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  بعد  سيما  وال  اللبنانية،  األزمة  يف 
بسياسة خمتلفة،  ساركوزي  انتخب  الدولية،  احملكمة  إلنشاء  والعمل 
جاء إىل لبنان عند انتخاب الرئيس ميشال سليمان واستقبل الرئيس 
بشار األسد يف باريس حبفاوة بالغة وأرسل سفريه إىل دمشق. مع 
هوالند، كانت السياسة اخلارجية جتاه لبنان والشرق األوسط حمكومة 
باألزمة السورية وتعقيداتها، ومل تفلح جهود فرنسا يف إجياد أرضية 

صاحلة النتخاب رئيس للجمهورية يف لبنان.
حياول ماكرون اليوم وضع ثالث سياسة خارجية، يف عقد من الزمن. 
وجاءت أزمة احلريري يف توقيت مناسب، ألن باريس بعد جميء الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب إىل الرياض وما خلصت إليه من نتائج على 
املستويات السياسية واملالية والعسكرية والنفطية، حتاول أن تضبط 
التالشي املتمادي يف الصفقات اليت كانت تعّول عليها زمن التوتر 
أوباما. وهي تسعى  باراك  األمريكي  الرئيس  السعودية وإدارة  بني 
حبيث  إيران،  من  موقفها  شأن  واشنطن يف  مع  املوازنة  إىل  أيضًا 
تتقاطع يف جزء منه معها بعدم السماح للنفوذ اإليراني بأن يتحكم يف 
املنطقة حبسب ما صرح وزير اخلارجية جان إيف لودريان، وتتعارض 

معه يف ما خيص االتفاق النووي يف حد ذاته.
وفيما تبدو سياسة ترامب أكثر وضوحًا، سيئة كانت أو جيدة، جتاه 
اآلن  حتى  املعروف  غري  من  فإّن  هلا،  رؤيته  حدد  أن  سبق  ملفات 
تواجه  اليوم  أنها  سيما  وال  األوسط،  الشرق  من  فرنسا  تريد  ماذا 
ملفًا أساسيًا متحركًا، هو األزمة السورية وما ختلص إليه املفاوضات 
حوهلا. وتواجه أيضًا ترتيب عالقاتها مع دول اخلليج، حبيث تستثمر 
»وسطيتها« إلجياد التمويل الالزم ملشاريعها السياسية، وهو عنوان 

زيارة ماكرون للسعودية واإلمارات أخريًا.
الدعم  كل  ألن  لبنان.  يف  فرنسا  حترك  على  ينسحب  نفسه  واألمر 
»املعنوي« الذي تلقاه حتى اآلن من خالل مؤمتر باريس واحلشد الدولي 
والتجاذب احلاصل حول القرار 1559، بعقد مؤمترات دولية، ال يرتجم 
إال بالتمويل. فأين املال الذي سيغطي عرب املؤمترات مساعدات للبنان 
عسكريًا واقتصاديًا. فعادة يكون اجلزء األكرب خليجيًا، أي من السعودية 
ودول حمورها، وحتى اآلن ال ميكن الكالم عن اجتاه سعودي إلنقاذ 
لبنان على هذه املستويات ما دامت أزمة الثقة بني بريوت والرياض 
قائمة. أما الرهان على مساعدات دولية، أوروبية حتديدًا، ففي غري 
حمله ودول أوروبا غارقة يف أزماتها املالية واالقتصادية، وتفتش عن 
متويل مشاريعها، كما هي حال فرنسا مع القوة األفريقية. وال يزال 
لبنان حتى اآلن ينتظر التمويل الالزم ملواجهة أعباء أزمة النازحني بعدما 

قدم احلريري مطالعته يف هذا الشأن يف آذار املاضي.
ختتلف مقاربة فرنسا للبنان عن مقاربة األمريكيني، خصوصًا أن هؤالء 
قدموا قبل يومني مساعدة عسكرية الفتة وهم مستمرون يف دعمهم، 
ألسباب تتخطى موضوع استقرار لبنان الداخلي فقط واخلالفات بني 
لبنان  حتويل  عدم  عن  تتحدث  نظر  وجهة  فلألمريكيني  احلكم.  أهل 
ملجًأ لتجميع التنظيمات اإلرهابية واهلاربني من حروب املنطقة، وقد 
ينتقلون منه إىل اخلارج. من هنا دفع واشنطن يف اجتاه تعزيز القوى 

األمنية.
أما فرنسا، فال تزال سياستها مذبذبة، غري واضحة، تتقاطع مع اخلوف 
مفقودًا،  دورًا  تستعيد  أن  إىل  وسعيها  النازحني،  أزمة  تفاقم  من 
استفزاز  عدم  باطنها  داخلية،  خيوط  على  لبنانيًا،  اللعب  فتحاول 
السعودية »اجلديدة« من أجل إنعاش صفقات جممدة، وظاهرها احلفاظ 

على استقرار لبنان.

فرنسا: عني على لبنان وعني على الرياض
هيام القصيفي
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مقاالت وتـحقيقات

شّكل البيان األخري لصندوق النقد الدولي، واللقاء الشهري بني 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وجملس إدارة مجعية املصارف، 
استقالة  أزمة  فرتة  عن  والنقدي  املالي  للوضع  األوىل  اخلالصة 
الرئيس سعد احلريري وما بعدها. وفيما وّجه الصندوق نقدًا مبّطنًا 
الفائدة  استخدام  بدل  مالية  هندسات  لتنفيذه  »املركزي«  حلاكم 
ومتّول  اخلارج  من  والودائع  الرساميل  تستقطب  نقدية  كأداة 
مصرف لبنان بالدوالرات. رّكز سالمة على اتصاالته »الواسعة« مع 
األمريكيني واألوروبيني، وعلى مؤمتر »باريس 4« وما يتطلبه من 

متهيد يبدأ بتقديم الدعم السخي للمصارف.
الرئيس سعد  استقالة  ألزمة  النقدية  االنعكاسات  انتهت  رمسيًا، 
احلريري واحتجازه يف السعودية. األزمة اليت بدأت يف 4 تشرين 
األول املاضي وُيفرتض أنها انتهت نهاية األسبوع املاضي، تركت 
االقتصاد  يف  السوية  غري  األوضاع  إىل  تضاف  كبرية  تداعيات 
والسياسات النقدية. إعالن نهاية االنعكاسات النقدية لألزمة جاء 

يف بيانني منفصلني، وإن كان هناك ترابط ما يف مضمونهما.
األول صدر عن البعثة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليت زارت 
هو حمضر  والثاني  منه،  و13  اجلاري  األول  كانون   6 بني  لبنان 
اللقاء الشهري بني حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وجملس إدارة 
مجعية املصارف. خالصة موقف الصندوق ان لبنان جتاوز األزمة، 
لكن األزمة احلقيقية ال تزال قائمة من خالل التوقعات بارتفاع نسبة 
أما خالصة نقاشات  الناتج احمللي.  الدين إىل 150% من إمجالي 
لوزير  أوالها  الرسائل،  من  الكثري  ففيها  املصارف،  مع  سالمة 
اخلارجية السعودي عادل اجلبري ومفادها أن االمريكيني مرتاحون 
مصرف  وأن  لبنان،  يدعمون  األوروبيني  وأن  املصارف،  المتثال 

لبنان سيدعم املصارف!

نقد مبطن
وجاء يف بيان الصندوق يف ختام زيارة بعثته اىل بريوت لالطالع 
على التطورات االقتصادية واملالية، أن »هناك حاجة ماسة لوضع 

محمد وهبة

صندوق النقد ينتقد سياسات »املركزي«..

سـالمة يـعد املـصارف مبـزيد مـن الدعـم!

 2017 األول  كانـون   23 Saturday 23 December 2017الـسبت 

مستدام  مسار  على  اللبناني  االقتصاد 
ووقف ارتفاع الدين العام«. 

مصرف  على  »ينبغي  أنه  إىل  وأشار 
األدوات  احلاجة،  عند  يستخدم،  أن  لبنان 
النقدية املتعارف عليها للتأثري على أسعار 
اجلهود  ومواصلة  السوق،  يف  الفائدة 
اجلهاز  يف  الوقائية  االحتياطات  لتعزيز 
تتحملها  اليت  املخاطر  ضوء  يف  املصريف 

املصارف«.
لـ«املركزي«،  مدحيًا  حتمل  مل  البيان  يف  بدقة  املنتقاة  العبارات 
بل، على العكس، تضمر موقفًا انتقاديًا جتاه سلوكه يف السنتني 
األخريتني. وهذا املوقف كّرره الصندوق يف أكثر من مناسبة أمام 
كونها  املالية  اهلندسات  انتقد  إذ  املسؤولني.  من  وغريه  سالمة 
أدوات مالية غري معتادة يف السوق وحتمل خماطر واسعة وكلفة 
نقدية واضحة  الفائدة كأداة  استخدام  أنه يفضل  وأعلن  باهظة. 
املفاعيل والكلفة، بداًل من العمليات املواربة املنفذة عامي 2016 

و2017. 
وميكن الذهاب أبعد يف تفسري عبارات البيان اليت تشري، بوضوح، 
الصحيحة  األداة  هو  احلريري  أزمة  بعد  الفائدة  رفع  قرار  أن  إىل 
الستمرار »النموذج«، إذ أن اهلندسات أّدت إىل زيادات متفاوتة 
مضبوطة  غري  ومنافسة  السوق  وتذبذبات يف  الفائدة  أسعار  يف 

السقف بني املصارف جلذب الودائع.
تقويم رئيس البعثة كريس غارفيس للوضع املالي واالقتصادي 
يف لبنان، بعد أزمة احلريري، ينطوي على مسارين؛ األول جتاوز 
لبنان األزمة يف ظل دالئل على استعادة األسواق املالية أوضاعها 
العادية، »وقد ساعدت اإلجراءات اليت اختذها مصرف لبنان على 

دعم االستقرار املالي.
سعد  الوزراء  رئيس  عودة  عقب  احلكومة  عمل  استئناف  ويتيح   
والثاني  املهمة«.  االقتصادية  التحديات  ملعاجلة  فرصة  احلريري 
يتعلق بالصعوبات االقتصادية األساسية. إذ ال يزال النمو ضعيفًا 
يف ضوء التوقعات بأن »تصل نسبة الدين العام إىل 150% من 
اجلاري  احلساب  عجز  يبلغ  بينما   ،2017 الناتج احمللي يف  إمجالي 
20% من إمجالي الناتج، علمًا بأن لبنان يتحمل التكاليف االقتصادية 
املطلوبة لتوفري مالذ آمن ألكثر من مليون الجئ سوري، وهو عدد 

يقدر حبوالي ربع السكان«. 
ورأى غارفيس أن »هناك حاجة ماسة لوضع االقتصاد على مسار 
مستدام ووقف ارتفاع الدين العام ليتسنى احلفاظ على الثقة«. ويبدأ 
هذا املسار بالعمل على خطة للضبط املالي تضع الدين العام يف 
مسار تنازلي كنسبة من إمجالي الناتج احمللي، ما يؤدي إىل تقليل 
احلاجة إىل أسعار فائدة مرتفعة جلذب الودائع. كما يبقى إصالح 

صندوق النقد: 
نسبة الدين 

العام قد تصل 
إىل 150% من 

إجمالي الناتج يف 
2017

سالمة: السوق عاد اىل طبيعته واألمريكيون مرتاحون 
المتثالنا )هيثم املوسوي(

الكهرباء  قطاع 
قضايا  ومعاجلة 
من  احلوكمة 
ذات  األمور 
ية  لو و أل ا
النمو  لتشجيع 

املستدام.
اللقاء الشهري: 
عضالت الدعم

إىل  وبالعودة 
الشهري  اللقاء 
األخري الذي عقد 
اجلاري   14 يف 
سالمة  بني 
 ، ف ر ملصا ا و
اندلع  فقد 
بني  سجال 
وأحد  احلاكم 
فيني  ملصر ا
ما  خلفية  على 

يدرجوا لبنان على أي لوائح يف ما 
يعود إىل موضوع تبادل املعلومات 
الضريبية، وهذا يساهم يف تقوية 
األوضاع املالية واالقتصادية للبلد. 
ونّوه احلاكم بالتصدي الناجح لألزمة 
نتيجة تعاون املصارف، مضيفًا أن 
تشّكل  بالعمالت  املصارف  سيولة 
نسبة عالية من موجوداتها بالعمالت 
بشكل قل مثيله، ما يؤّشر إىل متانة 

واعُترب  عاد...«.  اليوروبوندز  سندات  على  الطلب  وأن  القطاع، 
التصرحيات  قناة  من  غمزًا  االمريكي  االرتياح  عن  سالمة  كالم 
األخرية لوزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري الذي اتهم حزب اهلل 

باستعمال القطاع املصريف اللبناني لـ«تبييض أمواله«.
وكان سالمة أعلم وفد اجلمعية بأن سوق القطع شهد هذا األسبوع 
عودة إىل احلركة الطبيعية، ومل يكن تدخل »املركزي« ذا أهمية. 
وأكد أنه »سيعاد تركيز األمور بعد التطورات املفاجئة يف تشرين 
االزمة  الستيعاب  حيًا  اختبارًا  شّكلت  واليت  املاضي،  الثاني 

وختطيها«.
 وأعاد »هذا التطور اإلجيابي إىل االستقرار السياسي وإىل الدعم 
الدولي القوي الذي جتّلى يف اجتماع باريس جملموعة دعم لبنان«. 
وأمل أن يتوفر حجم مهم من التمويل ملشاريع البنى التحتية يف 

لبنان بعد تعيني فرنسا سفريًا للتحضري ملؤمتر »باريس 4«.

دعم املصارف مجددًا
على  احلاكم  متنى  له،  وتهيئة  »بل  الدعم،  مؤمتر  انتظار  ويف 
املصارف زيادة التسليف لالقتصاد، فنساعد يف انطالق النشاط 
االقتصادي وحتريك عجلة النمو. ومصرف لبنان سيواكب مع وزارة 
املال استعمال املصارف ألي قروض تتلقاها من املؤسسات املالية 
للتنمية  الفرنسية  والوكالة  لالستثمار  األوروبي  كالبنك  الدولية 
وغريهما حبوافز إضافية ليتم إقراضها للقطاعات االقتصادية بكلفة 

فوائد مناسبة«. 
على  الفائدة  خفض  املصارف  من  سالمة  يطلب  أوضح،  بكالم 
القروض، ويعدها بتقديم دعم مناسب تعويضًا عن الدعم امللغى 

يف فرتة األزمة!

إقرار غري مباشر 
من سالمة أمام 

املصارف بأنه وراء 
رفع أسعار الفوائد 

يف السوق

حيصل يف القطاع من عرض عضالت مصرفية. عضو جملس إدارة 
املصارف ذّكر سالمة مبا قيل يف اللقاء السابق عن مصارف ترفع 
غري  منافسة  إىل  يؤدي  ما   %7 إىل  الدوالر  على  الفائدة  أسعار 
االستقرار  تأمني  على  ينصّب  أن  جيب  االهتمام  فيما  مشروعة، 

النقدي. 
يشّجع  وبأنه  السوق،  تدّخله يف  بعدم  يفيد  مبا  بربود  احلاكم  رّد 
أي  خارج  عشوائية  بصورة  الفائدة  اسعار  رفع  على  املصارف 
إطار أو سقف. ومل يكتف بذلك، بل استند إىل لقاءاته مع بعثة 
النقد اليت »أخذت علمًا مبوضوع حتريك الفوائد من قبل  صندوق 
البنك املركزي بهدف استمرارية التدفقات املالية والتحويالت إىل 
رفع  خطوات  كل  وراء  بأنه  سالمة  من  إقرارًا  ذلك  وبدا  لبنان«. 

أسعار الفوائد يف السوق وعلى علم بكل تفاصيلها.
اجلمعية  احلاكم  أعلم   ،2017/444 الرقم  اللقاء  حمضر  وحبسب 
باالتصاالت اليت أجراها مع األمريكيني الذين أعربوا عن ارتياحهم 
إلجراءات االمتثال يف القطاع املصريف. وأبلغهم أن »االوروبيني مل 

التفاوت يف التعاطي االمريكي مع لبنان ُملفت . فالسياسي هو اقل 
من العسكري مبعنى ان ال اهتمام امريكيا باشراك لبنانفي  مفاوضات 
جنيف  حول  سوريا  ولبنان يستضيف اكثر من مليون ونصف املليون 
نازح وال تأييد امريكيا للعودة التدرجييةهلؤالء كما تقرتح احلكو من 
اىل األماكن اآلي حتررت من التنظيمات االرهابية .مع االشارة اىل 
ان واشنطن تقدم مساعدات مالية للنازحني السوريني بشكل عام 

وللذين يف االراضي اللبنانية لكن ليس بالقدر الكايف.
استقبلت  فقد  خمتلف  املسؤولني  مع  التعاطي  ان  اىل  والالفت 
توجه  ومل  املاضي  الصيف  خالل  رمسيا  احلكومة  رئيس  واشنطن 
دعوة لرئيس اجلمهورية  ميشال عون . ومل تلب رغبة وزير اخلارجية 
واملغرتبني جربان باسل بزيارة واشنطن رمسيا على الرغم من انه 
اخلارجية  لوزراء  اجتماع  لبنان يف  ل  مثًّ عندما  االوىل  مرتني  زارها 
للدول اليت تكافح االرهاب الذي كان عقد يف العاصمة االمريكية 
بدعوة من وزير اخلارجية ريكس تيللرسون . اال ان اي دعوة مل 
توجه له لزيارة واشنطن رمسيا منذ ان توىل حقيبة اخلارجية يف عهد 
الرئيس السابق  ميشال سليمان . غري انه كان عضوا يف الوفد الذي 
رافق احلريري يف زيارته اىل الواليات املتحدة االمريكية يف 23 متوز 
اللبنانية .وعزا  املاضي فهذا ليس ما يطلبه رئيس الديبلوماسية 
مصدر ديبلوماسي امريكي السبب يف عدم توجيه الدعوة رمسيا له 
يعود اىل موقفه املؤيد ل حزب اهلل  فيما واشنطن تعتربه حزبا ارهابيا 

وتزيد العقوباتعليه من فرتة اىل اخرى.
من  احلريري  مع  التعاطي  تفضل  واشنطن  ان  عن  الكالم  اما   
الرمسيني فهذا غري مقبول يف نظر الكثري من االفرقاء السياسيني. 
اللبناني  السفري  ان  بسرتس   املتوافرة يف  قصر  املعلومات  ويف 
اجلديد غابي عيسى سيتسلم مهامه مطلع العام املقبل وهو سيسعى 
املسؤولني  مع  الرمسي  التعاطي  يف  احلاصل  اخللل  تصويب  اىل 
اىل  الواليات  عون  للرئيس  رمسية  زيارة  تأمني  اىل  وسيسعى 
العديد  لبحث  باسيل  للوزير  متهيدية  زيارة  بعد  االمريكية   املتحدة 
من امللفات الشائكة املطروحة واملطلوب من االمريكيني املساعدة 
على حلها مثل قضية النزوح السوري اليت ترهق لبنان دميغرافيا 
واقتصاديا وتشكل بنظر املسؤولني مصدرا لالرهاب يف خاليا نائمة 

تكشفها  االجهزة االمنية  من وقت اىل اخر.
اما بالنسبة للملف العسكري فتولي واشنطن  اجليش اللبناني  عناية 
أمن   على  ما يشكل خطرا  باستثناء  يطلبه  ما  بكل  بتسليحه  خاصة 
اسرائيل  كاملقاتالت النفاثة وأوضاع كعينة من الصواريخ . اال ان 
كل ما يتعلق من سالح واعتدة ملكافحة االرهاب فيزود به اجليش 
وباقي االجهزة االمنية املتخصصة بذلك من دون اي حظر ويعود 
للتفوق  االمريكية  العسكرية  للقيادة  العالي  التقدير  اىل  السبب 
يف  او  اجلرود   معركة  فجر  يف  اجليش  اظهرهما  اللذيي  واملهنية 
تفكيكه شبكات خلاليا ارهابية نائمة قبل تنفيذ عملياتها وهذا ما 
اطلع عليه خرباء أمريكيون يف  مكافحة االرهاب  يف بريوت او يف 
جلسات عقدت يف واشنطن وتوىل ضباط لبنانيون شرح اخلطط اليت 
تتبعها االجهزة املختصة يف اجليش. ومل يرتدد قائد اجليش العماد 
كبار  عسكريني  مسؤولني  امام  والثناء  االشادة  يف  عون  جوزيف 
العسكرية  باملساعدات  واشنطن  قابلهم يف  او  التقوه يف  الريزة  
التدريبات  مع  وحداتها  اختالف  على  املسلحة  للقوات  االمريكية 
ودورات التخصص للضباط بانها كانت من بني العوامل اليت حققت 
النصر يف معركة اجلرود او يف مهمة امنية اخرى كّلف بها اجليش. 
للقوات  االمريكي  التسلح  لربنامج  ومواكب  بارز  مسؤول  ولفت 
ومتواصل  منتظم  وبشكل  لسنوات  يعود  بانه  اللبنانية  املسلحة 
ومتابعة من قبل كبار الضباط واملسؤولني ونواب الكونغرس الذين 

يزورون لبنان بشكل منتظم . 
االوىل  يوما   35 مدة  خالل  كبريين  ملسؤولني  زياراتان  وسجلت 
غرانت  السيدة هايدي  الدولية  اجلوية  القوات  لنائب وكيل  كانت 
يف الثامن من تشرين الثاني املاضي اليت أبلغت قائد اجليش عن 
برنامج  للحكومة كجزءمن  الف دوالر  و900  مليون   42 مبلغ  حتويل 

كلفة محاية احلدود اللبنانية مع سوريا.
اما الزيارة الثانية فكانت لقائد املنطقة املركزية الوسطى اجلنرال  
جوزيف فوتيل  الذي يزور الريزة بشكل حبث مع كل من الرئيس 
احلريري ومع قائد اجليش عن كيفية مساعدة لبنان يف هذه الظروف 
سوريا  يف  قتال  من  بها  حييط  وما  البالد  جتتازها  اليت  الصعبة 
يشارف على االنتهاء وفقا للدول املشاركة يف القتال سواء  روسيا  
او  ايران  او حزب اهلل . والتقديراالمريكي لتعهد رئيس احلكومة امام 
»جمموعة الدعم الدولية »على اعتماد لبنان  سياسة النأي بالنفس  
السفرية  نقلته  ملا  وفقا  اإلقليمية  الصراعات  االخنراط يف  وعدم 
االمريكية لدى لبنان إليزابيت ريشارد اليت شاركت يف االجتماعات 

اليت عقدتسواء يف السرايا او يف الريزة.
ثالثة  احلريري وعون متحور على  دار مع  الذي  البحث  ان  وافادت 
بأكثر  تقدر  للجيش  مقدمة  االمريكية  الدفاع  لوزارة  جديدة  برامج 
من  خفيفة  مروحيات هجومية  دوالر وتشمل ست  مليون   120 من 
 Scan وست طائرات بدون طيارجديدة من طراز MD 530 G طراز
الليلية .  والرؤية  اجهزة لالتصاالت  أحدث  باالضافة اىل   EaGlE
وحددت مهمة هذه االسلحة بانها تعزز من قدرة اجليش على محاية 

احلدود ومكافحة االرهاب .
الدولية  اجلوية  القوات  وكيل  لنائب  فكانت  الثانية  الزيارة  اما 
السيدة هايدي غرامة يف الثامن تشرين الثاني املاضي اليت أبلغت 
قائد اجليش عن حتويل مبلغ 42 مليون و900 الف دوالر للحكومة 

كجزء من برنامج كلفة محاية احلدود اللبنانية مع سوريا .

التفاوت يف التعاطي االمريكي مع لبنان 
والرتكيز على تسليح اجليش

باسل فليحان
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تقول مصادر  النفايات.  االخرية ملف  احلكومة، يف جلستها  ُتناقش  مل 
وزارية إن البند مل ُيبَحث قّط، رغم أهميته. إىل جانب خطة وزارة البيئة 
إلدارة النفايات، أمام جملس الوزراء دراسة أعّدها جملس اإلمناء واإلعمار 
حول آلية توسعة مطمري برج محود ــ اجلديدة و«كوستابرافا«. وحبسب 
فكلفة توسعة املطمرين ستكون حنو 130 مليون دوالر إضافية سيدفعها 

اللبنانيون لقاء ردم مساحة جديدة من حبرهم تتجاوز 150 ألف مرت.
قّرر جملس الوزراء يف جلسته االخرية تأجيل البّت يف ملف النفايات إىل 
دة  جلسٍة ُمقبلة. وطلبت احلكومة من اللجنة الوزارية امُلكّلفة دراسة مسوَّ
ملف التلزيم العائد إىل مناقصة التفكك احلراري وحتويل النفايات إىل 
طاقة، البحث يف االقرتاحات امُلتعّلقة مبعاجلة ملف النفايات، عرب درس 
خيار توسيع مطمري برج محود ــــ اجلديدة و«كوستابرافا« وإقامة معمل 
للتسبيخ، على أن تضع اللجنة مقاربة ُمستدامة للملف، وفق وزير الشؤون 

االجتماعية بيار بو عاصي.
وكانت احلكومة قد أمهلت يف جلستها املنعقدة يف 26 تشرين األول 
املاضي جملس اإلمناء واإلعمار 15 يومًا إلعداد دراسة توسعة املطمرين 
النفايات يف موقع  للتسبيخ يعاجل حنو 750 طنًا من  واستحداث معمل 
»كوستابرافا«، من أجل تقليص كميات النفايات قبل طمرها. وقد سّلم 
»اإلمناء واإلعمار« الدراسة املطلوبة للحكومة اليت بات أمامها مناقشة هذه 

الدراسة وخطة وزارة البيئة.
وحبسب مصادر وزارية، مل ُيناَقش امللف خالل اجللسة »بسبب مداخالت 
بعض الوزراء الرافضة القرتاح توسيع املطامر«. وكان الفتًا إعالن وزير 
السياحة أفيديس كيدانيان، قبل اجللسة، رفضه توسعة مطمر برج محود، 
ُمستبعدًا إقرار أي خطة تتعّلق بالنفايات، »ال امُلقّدمة من وزير البيئة وال 

من جملس اإلمناء واإلعمار«.
واجلدير ذكره أن خطة »إدارة النفايات املنزلية الصلبة يف لبنان« اليت 
رفعتها وزارة البيئة إىل جملس الوزراء يف آب املاضي، ال ُتقّدم أي بديل 
ُترّكز على تدابري »استباقية« خلطر تكّدس  أو اقرتاح ُمستدام بقدر ما 

النفايات كتفعيل فرز النفايات وتقليل حجم العوادم وغريها.
يف هذا الوقت تبقى احللول »العملية« الوحيدة لدرء خطر تكّدس النفايات 
املطامر  بتوسعة  امُلتعّلقة  تلك  االستيعابية،  قدرتها  املطامر  بلوغ  جّراء 
آلية  تنّص  ماذا  فعلى  للتسبيخ.  معمل  إنشاء  على  العمل  مع  بالتزامن 

التوسيع اليت تقّدم بها جملس اإلمناء واإلعمار؟
ردم إضايف للبحر

وينص االقرتاح امُلقّدم من جملس اإلمناء واإلعمار لتوسيع املطامر على 
اآلتي:

أواًل، »خلق« مساحة إضافية يف موقع »كوستابرافا« عرب ردم بني 150 
و200 ألف مرت مربع من األمالك العمومية البحرية. أّما الكلفة التقديرية 
للتوسعة، اليت ستتقاضاها شركة »اجلهاد للتجارة واملقاوالت«، امُللتزمة 
الشركة  أن  علمًا  دوالر،  مليون   100 حنو  فتبلغ  املطمر،  إنشاء  أعمال 
التزمت أعمال إنشاء املطمر الذي استلزم ردم 160 ألف مرت مربع من 

البحر لقاء 60 مليون دوالر.
اقرتاحان:  هناك  مّحود.  برج  ــــ  اجلديدة  مبطمري  يتعّلق  ما  يف  ثانيًا، 
األول يقضي باستخدام املساحة املستحدثة يف اجلديدة جّراء ردم البحر 
كهبة  كانت خمصصة  )اليت  املطمرين  إنشاء  أعمال  ضمن  املنطقة  يف 
ر هذه املساحة بنحو 120 ألف مرت مربع.  لبلدية اجلديدة( كمطمر. وُتقدَّ
بردم  يقضي  واإلعمار«،  »اإلمناء  قبل  من  ُمّبذ«  »غري  وهو  والثاني، 
املساحة البحرية الفاصلة بني مطمر برج محود واجلديدة، حيث يقع حاليًا 

مرفأ الصيادين، على أن ُينَقل األخري إىل منطقة ُأخرى.
وُتقّدر تكلفة تبّن أيٍّ من االقرتاحني بنحو 30 مليون دوالر ستتقاضاه 
محود  برج  مطمري  إنشاء  أعمال  امللتزمة  للمقاوالت«  »خوري  شركة 
اللذين  املطمرين  إنشاء  مناقصة  التزمت  الشركة  أن  علمًا  واجلديدة، 

استلزما ردم حنو 576 ألف مرت من البحر لقاء 109 ماليني دوالر.
تمديد عـُمر املطامر

النفايات  لتسبيخ  معمل  إنشاء  ُيقرتح  املطامر،  توسعة  مع  بالتزامن 
من  طنًا   750 حنو  ملعاجلة  »كوستابرافا«  موقع  يف   )compost(
تطّوره  الذي  برج محود  كورال يف  معمل  على شاكلة  يكون  النفايات، 
»اجلهاد للمقاوالت والتجارة«، ومن امُلقرر االنتهاء من أعمال تأهيله يف 
آذار امُلقبل. وقد التزمت الشركة املذكورة أعمال التأهيل هذه لقاء 8 

ماليني دوالر.
وحبسب امُلعطيات، إّن معمل التسبيخ لن ُيبصر النور قبل سنة. ووفق 
معلومات »األخبار«، فإّن العمل على توسعة املطامر جيري على أساس 
االستمرار يف استخدامها ألربع سنوات أخرى، »ألن التمهيد إلرساء احملارق 
وجتهيزاتها يتطّلب سنوات إضافية«، حبسب مصادر معنية بامللف. علمًا 
أن قرار احلكومة يف آذار 2016 املتعلق خبطة النفايات نّص بوضوح على 
أن مرحلة املطامر ستكون مؤقتة وملدة أربع سنوات فقط )أي كان مقررًا 

أن ُيباشر باحلل امُلستدام بعد سنتني من اآلن(.
د ُحكمًا يف  هذا الواقع يعن أن ُعمر املطامر اليت ستجري توسعتها سُيمدَّ
ظّل غياب أي إرادة جّدية للعمل على مقاربة ُمستدامة طارئة وبيئية ترعى 
إدارة النفايات املنزلية الصلبة وخُتّلص امُلقيمني يف لبنان من هاجس 

قتلهم البطيء بأزمة النفايات اليت تالزم البالد منذ ما حنو 3 سنوات.
ماذا عن نفايات الشوف وعاليه؟

يغيب مصري نفايات بعض بلدات الشوف وعاليه عن نقاش »عالج« أزمة 
النفايات. املنطقتان اللتان اسُتثنيتا من خطة النفايات احلكومية ال تزاالن 
إنتاج  إّن  تتخّبطان بنفاياتهما منذ أكثر من سنتني. حبسب املعلومات، 
النفايات يف بلدات املنطقتني ال يتعّدى 350 طنًا، ما يعن أن طمرها يف 
»كوستابرافا« لن ُيشّكل عبئًا على القدرة االستيعابية للمطمر، خصوصًا 
النفايات بفضل معامل  األطنان من  لـ«توفري« مئات  يف ظل املساعي 
التسبيخ املزمع إنشاؤها. وتقول مصادر ُمّطلعة  إن اإلجراء سهل، وكل 
ما يتطّلبه إرادة سياسية تفرض مشول نفايات هذه البلدات ضمن اخلطة 

احلكومية والتعديالت اليت رافقتها.

احلكومية  األزمة  حتجب  مل 
خطورة ما يتعرض له لبنان من 
النازحني  ملف  يف  مضاعفات 
السوريني، ال بل إن اإلطالالت 
األزمة  واكبت  اليت  الدولية 
كأولوية  امللف  هذا  وضعت 
خريطة  تتضح  أن  دون  من 
الطريق إلجياد حل نهائي ميّهد 
علمًا  بالدهم،  اىل  لعودتهم 
حول  اجلارية  املفاوضات  بأن 
تساهم يف  أن  يفرتض  سوريا 
حول  االقرتاحات  بعض  بلورة 
مشكلة  بوصفها  القضية،  هذه 
دولية وأوروبية متامًا، كما تعن 

دول اجلوار ومنها لبنان.
قبل أسابيع قليلة، طرح تقرير 
لبناني رمسي، أمام مراجع غربية، 
يف  السوريني  النازحني  أعداد 
لبنان اليت باتت تؤثر دميوغرافيًا 
على  واقتصاديًا  واجتماعيًا 
الداخلي.  اللبناني  الوضع 

وجه آخر ألزمة النزوح: اندماج السوريني يف اجملتمع اللبناني
هيام القصيفي

االندماج ينطلق من وقائع يومية، تتعدى أن اجملتَمَعني يتحدثان 
لغة عربية واحدة ويضّمان الطوائف نفسها.

مع  اليومي  تعاملهم  يف  اللبنانيون  يعيشها  كثرية  أمثلة  هناك 
السوريني النازحني خارج املخيمات، وهي يف ظاهرها تبدو مشاهد 
االندماج  هلذا  أساسية  ركيزة  طياتها  يف  حتمل  لكنها  عادية، 
التدرجيي، وهو ما لفت قلة من السياسيني الذين يتحدثون عن 
بعض  اجتماعية يف  أو  اقتصادية  أو  جتارية  نفوذ سورية  مراكز 
املناطق. ورغم أن غالبية النازحني يتوزعون حاليًا على املخيمات 
سكنية  شقق  يف  اإلقامة  حنو  مّطرد  دفع  أيضًا  هناك  املكتظة، 
وحتضري بنية الفتة ألعمال حرفية وجتارية. مثة مناطق باتت معروفة 
يف كل احملافظات، يتحول فيها السوريون، من خالل فتح ماّل 
االقتصادية  الدورة  يف  أساسي  عنصر  إىل  وصناعية،  جتارية 
احمللية. والقضية أبعد من جمرد منافسة جتارية، أو مقاربة تتعلق 

بسوق العمل واملضاربة فحسب.
يقول وائل وهو عامل سوري مراهق من محاة ويقيم يف منطقة 
لبنانية ال سورية، ألنه يريد  بلهجة  أن يتحدث  إنه يتعلم  جبلية، 
سوري.  أنه  يعرفوا  أن  ألصدقائه  يريد  وال  لبنان  يبقى يف  أن 
تشكل اللهجة سبياًل اىل ماولة التكيف مع واقع جديد، وخصوصًا 
التمييز يف املدرسة بني  أن رفاقًا له ال يزالون يعيشون وطأة 
سوريا  من  االنتقال  ماولة  تنحصر  وال  والسوريني.  اللبنانيني 
أو على نازحني من  لبنان باملعنى اجملازي، على فئة معينة  اىل 
طبقات فقرية. فالسوريون املسيحيون اآلتون من مناطق احنسر 
فيها اخلطر األمن، قياسًا اىل مناطق احلرب األخرى، حياولون عرب 
الكنائس واملدارس اخلاصة اليت يسّجلون فيها أوالدهم الذوبان 

يف جمتمع يتماهون فيه طائفيًا.
رغبة  تعادل  امليسورة  الطبقات  يف  األهل  عند  االندماج  ورغبة 
النزوح  أن  واملفارقة  عالية.  نسبة جناح  يسجلون  الذين  الطالب 
بني  الطبقية  احلواجز  على  احلفاظ  ماولة  من  خيفف  مل  السوري 
أثرياء يتعاملون مع الواقع اللبناني على أنه قد يكون مطة عابرة، 
اليت كانوا يعيشون  تلك  برفاهية تضاهي  العيش  اىل  أو سبياًل 
فيها يف سوريا، وبني طبقات فقرية تسعى يف احلد األدنى اىل 

البقاء يف لبنان أماًل مبستقبل أفضل.
من  لبنان  يراه يف  ما  بسبب  اىل سوريا،  العودة  وائل  يريد  ال 
حياة يومية مل يعرفها يف بالده اليت مل يشاهد فيها سوى احلرب. 
مثله مثل أمحد الذي يعمل يف مل جتاري، رافضًا يف أي شكل 
العودة اىل سوريا اليت عاد أهله إليها. يندمج الشابان يف احلياة 
اللبنانية اليومية، خارج إطار املخيمات واحلدود املفروضة عليها، 
وهما خيرجان من إطار العامل اليومي الضيق، ليتحوال إىل موظفني 
إطار  الصفة من  ما حتمل هذه  للكلمة، مع كل  الشرعي  باملعنى 
مثلهما مثل عشرات  اليوميني.  العمال  إطار  اجتماعي خمتلف عن 
الصبايا السوريات اللواتي يعملن يف صالونات التزيني واحملال 
لييس  لبنان،  مغادرة  يرغنب يف  وال  ماركت،  والسوبر  النسائية 

ألسباب سياسية، ومنهّن من توالي عائالتهن النظام السوري.
مئات األمثلة عن احلاالت السورية يف إقامة أطر حياتية متكاملة 
حافظت  ولو  اللبناني  احمليط  مع  االختالط  اىل  تسعى  وجمتمعات 

على روابط اجتماعية وعائلية مع موطنها األصلي. 
حتتاج  اليت  اليومية،  التفاصيل  يف  ألنه  تبسيطًا  ليس  وهذا 
املفاوضات  تلحظها  ال  اليت  احللقة  تكمن  مفصلة،  دراسات  اىل 
الوجود  التحول يف  أنها عنصر حيوي يف قراءة  السياسية، رغم 
السوري يف لبنان. وما كتبه الباحثون والسياسيون حول بدايات 
وقد  عندنا.  ما حيصل  متامًا  يشبه  األوروبيني  املهاجرين  اندماج 
يكون التمثل بتجربتهم ومعاجلتهم أقصر طريق إلجياد حلول سريعة 

ألزمة النازحني.

وقد  السورية.  املناطق  من  عدد  يف 
واهتمام  احلكومة  أزمة  من  استفاد 
لتفاقم  منعًا  بلبنان  األوروبية  الدول 
إليها،  منه  وخروجهم  النازحني  أزمة 
للنفاذ من هذه النقطة والرتكيز على 

إنهاء هذا امللف.
وحبسب مصادر سياسية، فإن التسوية 
السياسية »الثانية« اليت انطلقت بعد 
احلريري  سعد  الرئيس  استقالة  أزمة 
الرؤية  توحيد  يف  تصّب  أن  يفرتض 
النازحني، بعد سنوات  واخلطاب حول 
التجاذبات بني تيارين سياسيني  من 

)املستقبل والوطن احلر( صارت مقاربتهما مللفات حساسة تكاد 
تكون واحدة. وهذا ما يفرتض استثماره لوضع خطة قابلة للتنفيذ 

حتسم اجلدل العقيم حول الرتتيبات املفرتضة لتأمني العودة.
مشكلة النزوح ال تقف عند حدود األعداد وحسب، وال عند األزمات 
املتصلة بها، بل تتعداها اىل ما قد ينتج من تأخر احللول. حبسب 
اخلرباء املعنيني يف متابعة قضايا النازحني يف العامل، أن ما بني 
العامل،  النازحني يف  أعداد  املئة من جمموع  17 إىل عشرين يف 
السبب يف  كانت  اليت  األزمة  حّلت  ولو  بالدهم  اىل  يعودون  ال 
نزوحهم، بل يبقون يف الدول املضيفة يف صورة غري شرعية، 

كما حصل يف دول أوروبية عدة.
اندماج تدرجيي من دون هوية

من الصعب متامًا قراءة وضع النازحني يف لبنان من دون التعامل 
بواقعية مع أحداث مماثلة، ولو كانت تبدو للوهلة األوىل بديهية. 
فقضايا النزوح تصبح يف نهاية املطاف متشابهة. فكيف احلال يف 
دول متجاورة تتشابك فيها القضايا املشرتكة وامللفات السياسية 
كلبنان  واجتماعيًا  ودينيًا  لغويًا  متقاربة  واألمنية، ويف جمتمعات 

وسوريا؟
ينصّب االهتمام اللبناني على الواقع األمن املتعلق خبطورة وضع 
النازحني، ربطًا بالعمليات اإلرهابية أو اجلرائم اليت ارتكبها نازحون. 
لكن ال ميكن حصر املشكلة خبريطة توزع املخيمات من جنوب لبنان 
اىل مشاله وكثافتها يف البقاع مثاًل. يتعاظم االحتجاج على اخنراط 
السوريني يف دورة احلياة اليومية، كونه ميثل عصبًا سياسيًا له 
تداعياته املستقبلية، ألنه يتعلق برغبة االندماج الذي يسعى إليه 
النازح السوري مهما كان انتماؤه وهويته وطائفته، ليصبح فردًا 
يف اجملتمع اللبناني، من دون هوية تثبت انتسابه، علمًا بأن هذا 

تسوية ما بعد 
أزمة استقالة 

الحريري 
يفرتض أن 

توحّد الرؤية 
والخطاب حول 

النازحني

والصعوبات  النازحني  أعداد  ازدياد  كيفية  عن  التقرير  يتحدث 
اليت يعانيها لبنان يف حتمل أعبائهم، وأضاء على جانب آخر من 
املشكلة، إذ أشار اىل الوالدات السنوية املرتفعة اليت ال تسجل 
يف لبنان وال يف القيود السورية الرمسية، ما يرتك التباسات على 

وضع املواليد السوريني اجلدد، ومستقبلهم يف لبنان.
وطرح التقرير على املراجع الغربية السؤال اآلتي: ماذا لو أصبح 
السؤال  اختذ  األصليني؟  السكان  غري  من  دولكم  سكان  نصف 
أهميته عند املقارنة بني اهلواجس اليت حتكم الواليات املتحدة حاليًا 
يف ظل إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف معاجلة اهلجرة 
اللجوء  موجات  احتواء  عن  أوروبا  دول  عجز  أو يف  الشرعية  غري 
اليت طرحت حول املصاعب  األمثلة  التقرير مع  إليها. وقد القى 
واألعباء االقتصادية واألمنية واالجتماعية اهتمامًا يف ضوء مثابرة 
األشهر  إنه ضاعف يف  إذ  امللف كأولوية،  لبنان على طرح هذا 
لوضع  وإمنا  للتمويل فحسب،  ليس  األخرية حتركه إلجياد خمارج 
أسس العودة على الطاولة، وخصوصًا يف ظل استتباب األوضاع 

توسعة املطامر حتمية: 130 
مليون دوالر وردم إضايف للبحر!

هديل فرفور

ينصبّ االهتمام على الجانب األمني للنزوح ويغفل رغبات االندماج يف املجتمع اللبناني )مروان بوحيدر(
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مــقاالت وتـحقيقات

واالشراف  الدراسات  تلزيم  منذ 
على التنفيذ بالرتاضي، بدأ املسار 
امللتوي مللف تلزيم مشروع إنشاء 
سوق اخلضار والفاكهة باملفرق يف 
جوبهت  مبناقصة  لينتهي  بريوت، 
شروطها  دفرت  على  باعرتاضات 
»املفّصل على القياس«. أخريًا حّط 
املشروع يف ديوان احملاسبة حيث 
يرتّدد أن املوافقة املسبقة جاهزة، 

ضمن املسار امللتوي نفسه!
يف 26 شباط 2016، أقّر اجمللس 
عقدًا  بريوت  ملدينة  البلدي 
املهندس  مكتب  مع  بالرتاضي 
عبد الواحد شهاب، للقيام بأعمال 

اعرتاضات بـ«اجلملة واملفرق« على »مسار مريب« يف بلدية بريوت 

تلزيم سوق اخلضر: شبهات حول دفرت الشروط

 2017 األول  كانـون   23 Saturday 23 December 2017الـسبت 

محمد وهبة

احلكومة سعد احلريري، بعد عودته من السعودية 
مباشرة، فتح الباب أمام إقراره وإجراء املناقصة. 
اتصااًل  احلريري  أجرى  مطلعة،  مصادر  وحبسب 
رغبته  وأبلغه  عيتاني  بلدية بريوت مجال  برئيس 

بالسري يف امللف بسرعة.
عن  الصادر  املؤقت  التلزيم  حمضر  من  ويتبّي 
ثالثة  أن  عيتاني،  برئاسة  البلدية  التلزيم  جلنة 
»هايكون«  املناقصة هم:  عارضي اشرتكوا يف 
)عماد اخلطيب(، »مؤسسة محود« )قاسم محود(، 
و«اجلهاد للتجارة« )جهاد العرب(. األوىل قّدمت 
عرضًا بقيمة 46.5 مليار لرية، والثانية بقيمة 51.3 
مليار لرية، فيما بلغت قيمة عرض الثالثة 44.1 
مليار لرية. وقد أرست جلنة التلزيم املناقصة على 
املوافقة  تكون  أن  على  مؤقتًا،  اجلهاد«  »شركة 
ديوان  موافقة  على  االستحصال  بعد  نهائية 
تدّخل  أن  علمًا  امللف.  على  املسبقة  احملاسبة 
رئيس احلكومة كان له وقعه على احملافظ الذي 
مّهد ملوافقة ديوان احملاسبة على امللف باالستناد 

إىل »العجلة الطارئة«.
الالفت يف العروض الثالثة أنها كلها جاءت أعلى من 
تقديرات االستشاري. »لذلك قّرر ديوان احملاسبة 
أن يدقق يف األسعار، وقد كلفنا أحد املدققي 
ثالثة  اعرتاضات  إىل  باالستماع  نقوم  باألمر فيما 
أعضاء يف جملس البلدية« حبسب رئيس ديوان 
احملاسبة أمحد محدان، نافيًا أن تكون هناك ضغوط 
على الديوان لتمرير الصفقة، »فقد استمعنا إىل 
وجهة نظر رئيس البلدية مجال عيتاني ومستعدون 
أن نستمع إىل كل املعرتضي، علمًا بأنه مل تصلنا 

إال اعرتاضات أعضاء البلدية«.
اىل ذلك، تشري مصادر إىل اعرتاضات سياسية 
أيضًا على امللف. وتلفت اىل أن اعرتاض بعض 
النائب  على  احملسوبي  البلدي  اجمللس  أعضاء 
ميشال فرعون سببها رغبة األخري يف أن »يكون 
الفيل  سن  منطقة  للخضر يف  سوق  للمسيحيي 
سبعة  على  البلدية  تبنيها  اليت  للسوق  مماثلة 

عقارات ضخمة«!
من جهته، أّكد املقاول جهاد العرب أن ال عالقة 
له بوضع دفرت الشروط، الفتًا اىل أنه نفذ قصر 
أعمال قصر عدل طرابلس ومتّكن من االستحصال 
يف  املطلوبة  الشروط  تليب  خربة«  »إفادة  على 
مناقصة سوق اخلضر يف بريوت. واعترب أن »بند 
باألعمال،  القيام  من  للتثبت  ضروري  أمر  اخلربة 
وتقديم إفادة خربة بقيمة 20 مليون دوالر ألشغال 
طبيعي.  أمرًا غري  ليس  العام  القطاع  مماثلة يف 
ليس  أنه  اخلاص،  القطاع  يف  عليه،  فاملتعارف 
هناك أي جهة ميكن أن تقّدم إفادات خربة دقيقة 
وواضحة وحقيقية. وقد شهد السوق إفادات خربة 
صادرة عن جهات غري معروفة وبعضها عن أشغال 
الدولة  ميكن  ال  مناطق  ويف  أفريقيا  يف  منفذة 

التثبت من صحتها«.
باإلشارة  ترد  املقاولي املعرتضي  لكن مصادر 
إىل أن مناقصة سجن جمدليا اليت أطلقها جملس 
اإلمناء واإلعمار، وشاركت فيها جمموعة واسعة من 
على  دفرت شروطها  ينص  الكربى، مل  الشركات 
كما  العام.  القطاع  يف  حمصورة  مشاريع  تنفيذ 
أن اجمللس يطلق مناقصات كبرية غالبيتها حتت 
إشراف املاحني والصناديق اليت تفرض شروطًا 
مماثلة، »لكن هذه الشروط مل تصل أبدًا إىل حد 

حصر إفادة اخلربة بالقطاع العام«.

واستبعدت  الشركات، 
القدرة  لديها  شركات 
على املنافسة ألنها مل 
القطاع  أعمااًل يف  تنفذ 

العام«.
االعرتاض  ووّقعت 
»أبنية«  شركات: 
)مروان احللو(، »مان« 

)جورج  إّدة«  ــ  »معّوض  نادر(،  أبي  )ميشال 
 /ACC( العربية«  اإلنشاءات  »شركة  معوض(، 
غسان املرعيب(، »حورية« )رمزي سلمان(، »مّتى 

لالنشاءات« )جاك مّتى(.
وبعد إطالعه من نقابة املقاولي على »فضيحة« 
دفرت الشروط، حتّول وزير شؤون مكافحة الفساد 
نقوال تويين إىل طرف يف القضية، وقّدم بدوره 
التلزيم  وقف  طالبًا  بريوت  أمام حمافظ  اعرتاضًا 
إلجراء تعديالت على دفرت الشروط بهدف توسيع 

املنافسة اليت تفيد يف خفض األسعار.
يف  ينحصر  مل  اخلربة«  »شرط  على  االعرتاض 
الشركات وحدها. فلدى عرض دفرت الشروط على 
)غابي  أعضاء  أبدى مخسة  بريوت،  بلدية  جملس 
راغب  حيشوش،  إيلي  سنجابي،  مغري  فرنيين، 
حّداد، إيلي أندريا( اعرتاضهم أيضًا »ألن اشرتاط 
إفادة خربة بقيمة 20 مليون دوالر ألشغال مبان 
منفذة يف القطاع العام حصرًا أمر مريب« حبسب 
أحدهم. أضف اىل ذلك أن هناك »مشكلة واضحة 
هذا  لكلفة  االستشارية  الشركة  تقديرات  يف 
املشروع بنحو 42.8 مليار لرية. إذ يبدو أن هناك 
مبالغة يف تقدير كلفة األعمال ملشروع حبجم سوق 

للخضر والفاكهة، يتضمن إنشاءات متواضعة«.
جنحت االعرتاضات يف جتميد امللف وعدم بّته يف 
أن تدخاًل مباشرًا من رئيس  إال  البلدي.  اجمللس 

شرط »الخربة« 
للتقدم إىل 

املزايدة ينطبق 
على عدد محدود 

من الشركات

الدراسات والتصاميم وإعداد ملف تلزيم مشروع 
إنشاء سوق اخلضار والفاكهة باملفرق، واإلشراف 
بالرتاضي هو  التلزيم  التنفيذ. وألن  أعمال  على 
أكثر األعمال إثارة للشبهات، فقد أّدى إىل إنتاج 
دفرت شروط »مشبوه« حتيط به عالمات استفهام 

كثرية.
اىل  بالتقدم  الراغبة  الشركات  على  اشرتط  إذ 
تنفيذها  تثبت  خربة«  »إفادة  تقديم  املناقصة 
أعمااًل مماثلة )إنشاء مباٍن( يف القطاع العام بقيمة 
أهدافه.  واضحة  شرٌط  »وهو  دوالر.  مليون   20
املنفذة  باألعمال  اخلربة  ُحصرت  أن  يسبق  مل  إذ 
يف  املباني  مشاريع  أن  كما  العام،  القطاع  يف 
حمدودة  دوالر  مليون   20 بقيمة  العام  القطاع 
جدًا. بكالم أوضح: هذا الشرط ال ينطبق إال على 
شركات معّينة«، حبسب أحد املتعهدين. وأوضح 
أن »التلزميات يف بلدية بريوت تعرتيها الشوائب. 
والنتائج، يف معظمها، تكون ملصلحة فريق واحد 

ممثاًل مبتعهد معروف«.
املقاولي  نقابة  خرق  اىل  اخلربة«  »شرط  أدى 
وااللتزام  التحّفظ  سلوك  املعرتضة  والشركات 
شركات  يف  الطعن  بعدم  السوقية  باألعراف 
احللو  مارون  املقاولي  نقيب  وحبسب  منافسة. 
لبنان،  يف  األكرب  من  شركات،  ست  »قّدمت 
شبيب  زياد  بريوت  حمافظ  إىل  اعرتاض  كتاب 
دفرت  الواردة يف  املوضوعية  غري  الشروط  على 
الشروط، واليت أّدت إىل حصر املناقصة ببعض 

اعرتض أعضاء بلديون على »مبالغة« االستشاري يف تقدير كلفة 
املشروع بنحو 42.8 مليار لرية )هيثم املوسوي(

االستمرار يف اإلضراب املفتوح حتى إلغاء تعميم 
»تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب« الصادر 
أيام. هي  منذ  احلريري  احلكومة سعد  رئيس  عن 
ُخالصة املؤمتر الذي عقدته االحتادات العمالية يف 
املؤسسات غري اخلاضعة لقانون العمل واملصاحل 
امُلستقّلة والبلديات.  العاملون يف هذه املؤسسات 
أن  ورأوا  السلسلة،  استثنائهم من  أعلنوا رفض 
زيادة »غالء املعيشة« اليت ينص عليها التعميم، 
هي زيادة »وهمية«، الفتي إىل أن هذا التعميم 
خيالف قانون السلسلة الصادر عام 1998 الذي مل 
يفصل بي العاملي يف اإلدارات العامة وبينهم.

النقابات  واحتاد  العام  العمالي  االحتاد  أعلن 
امُلستقّلة  واملصاحل  العامة  للمؤسسات  العمالية 
اخلاضعة  غري  العامة  املؤسسات  يف  والعاملون 
احلكومية،  امُلستشفيات  فيها  مبا  العمل،  لقانون 
أمس، استمرارهم يف اإلضراب املفتوح، احتجاجًا 
سعد  احلكومة  رئيس  أصدره  الذي  التعميم  على 
احلريري، يوم اجلمعة الفائت، املتعّلق بآلية تطبيق 
قانون سلسلة الرتب والرواتب )القانون رقم 46 

تاريخ 2017/8/21(.
هذا التعميم يستثين العاملي يف هذه املؤسسات 
والصندوق  لبنان  كهرباء  مؤسسة  تشمل  )اليت 
املياه  ومؤسسات  االجتماعي  للضمان  الوطين 
من  االستفادة  من  إخل(  اللبنانية...  واجلامعة 
ما  مبنحهم  ويقضي  والرواتب،  الرتب  سلسلة 
)التعميم(  فإّنه  كذلك،  معيشة«.  »غالء  ُيسّمى 
ُيعطي  وال  املقطوع،  الشهري  التعويض  ُيلغي 
الثالث  االستثنائية  الدرجات  امُلستخدمي  هؤالء 

املمنوحة ملوظفي اإلدارات العامة.
قانون  ومواد  أحكام  إىل  احلريري  تعميم  يستند 
تنّص  اليت  منه   17 املادة  ّسيما  وال  السلسلة، 
املؤسسات  على  القانون  أحكام  تطبيق  على 
اخلدمات  ومراكز  العمل  لقانون  اخلاضعة  العامة 
االجتماعية امُلنبثقة من الشؤون االجتماعية )..(، 
اليت  امُلستقّلة  واملصاحل  العامة  املؤسسات  »أّما 
ال تستلزم إصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب 
مبوجب  تعديلها  فيتم  بها،  اخلاصة  والرواتب 
قرارات تصدر وفقًا لألصول احملددة يف قوانينها 
وأنظمتها اخلاصة مبا يتوافق مع األحكام واجلداول 

الواردة يف القانون«.
تفسرٌي خاطئ ألحكام القانون؟

أثار هذا التعميم غضب العاملي يف هذه القطاعات 
»امُلستثناة« من السلسلة، ما دفعهم إىل إعالن 
تأكيدهم  وإىل  املاضي،  االحد  املفتوح  اإلضراب 
االستمرار يف اإلضراب، أمس، عرب مؤمتر صحايف 

عقدته االحتادات املعنية.
هؤالء وجدوا أن هذا التعميم خُيالف قواعد اإلنصاف 
والعدل »ومبدأ املساواة أمام األعباء الوظيفية«، 
على حّد تعبري رئيس االحتاد العمالي العام بشارة 

األمسر.
احلريري  بالرئيس  »احمُليطي«  أن  األخري  يرى 
بوضوح  ينص  الذي  القانون  تفسري  يف  أخطأوا 
على أن السلسلة تنطبق على اأُلجراء وامُلستخَدمي 
لقانون  اخلاضعة  غري  العامة  املؤسسات  يف 
من  مجلة  إىل  الفتًا  امُلستقّلة،  واملصاحل  العمل 
التعميم.  عليها  ينص  اليت  القانونية  املخالفات 
جملس  دعا  كذلك  »فورًا«،  إلغائه  إىل  ودعا 
من  لكل  التطبيقية  املراسيم  إصدار  إىل  الوزراء 
العمل  لقانون  اخلاضعة  غري  العامة  املؤسسات 
واملصاحل امُلستقّلة وامُلستشفيات احلكومية )..( 
تقّدمت  اليت  امُلقرتحة  السالسل  على  وامُلصادقة 
ُأخرى،  جهة  من  واملصاحل.  املؤسسات  هذه  بها 
من   17 املادة  إن  ُمّطلع،  إداري  مصدر  يقول 
القانون حصرت حتويل السلسلة إىل العاملي يف 

اإلدارات العامة فقط.
وعلى الرغم من أن العاملي يف هذه املؤسسات 
العاملي  على  ينطبق  ما  عليهم  ينطبق  العامة 
إال  العمل،  دوام  حيث  من  العامة  اإلدارات  يف 
أنهم سُيحَرمون ــ من وجهة نظرهم ــ مبوجب هذا 
التعميم من الكثري من احلقوق امُلكتسبة اليت كانت 

ُمكّرسة هلم سابقًا.
يقول رئيس احتاد املصاحل املستقلة واملؤسسات 
الرتب  سلسلة  قانون  إن  صاحل  شربل  العامة 
والرواتب رقم 717 الصادر عام 1998 مل يفصل 
واإلدارات  العامة  املؤسسة  يف  العاملي  بي 
السلسلة.  من  االستفادة  حق  لنا  وكّرس  العامة 

أن  إىل  لُيشري  النقطة  هذه  من  صاحل  ينطلق 
كذلك  السابقة،  القواني  خيالف  اجلديد  التعميم 
فإنه ينتزع من العاملي حقوقًا كانوا يتمتعون بها. 
ُيرّكز صاحل على مبدأ أن التعميم ال ُيلغي القانون، 
مضمون  خيالف  التعميم  إن  القول  إىل  وخيلص 
قانون السلسلة وهدفه من حيث إنصاف العمال، 

إذ يأتي يف سياق جتريد العمال من حقوقهم.
زيادة »وهمية« على الرواتب!

قانون  املادة 14 من  إىل  ُمستندًا  التعميم،  حّدد 
السلسلة، آلية احتساب غالء املعيشة اليت سُتزاد 

على الراتب على النحو اآلتي:
)قيمة  لرية  ألف   200 الشهري  الراتب  من  تنزل 
إىل  وتضاف   )2008 عام  ُأقرت  اليت  الزيادات 
الشطر األول بنسبة 100% حتى 400 ألف، على 
على  و%9  لرية  ألف   375 عن  الزيادة  تقّل  أاّل 
الشطر الثاني الذي يزيد على 400 ألف لرية وال 

يتجاوز املليون و500 ألف لرية.
من  الناتج  اإلمجالي  املبلغ  بي  الفرق  حيتسب 
الذي  الشهري  الراتب  وأساس  السابقة  الفقرة 
 ،2012/1/31 بتاريخ  املستفيد  يتقاضاه  كان 
إىل  تضاف  اليت  الزيادة  هو  الفرق  هذا  ويكون 
يتقاضاه  كان  الذي  الشهري  الراتب  أساس 

بتاريخ 2012/1/31.
املؤمتر  يف  ألقاه  الذي  البيان  يف  األمسر  يقول 
زيادة  امُلستخدمي  أعطى  التعميم  إن  الصحفي 
وهمية كغالء املعيشة، ثم عاد وطلب حسمها »ما 

يعين أن النتيجة صفر«!
الرواتب  »حتتسب  اآلتي:  على  التعميم  ينّص 
األساسية إذا كان مستخدمو املؤسسة يتقاضون 
جمموعة  أساس  على  عشر  الثالث  الشهر  راتب 
مع  عشر  اثين  على  مقسمة  السنوية  الرواتب 
وجوب إلغاء االستفادة من هذا الراتب عند حتويل 
سالسل رواتب مستخدمي املؤسسة«. يرى األمسر 
أن توزيع الدخل الشهري على أشهر السنة وإعادة 
قسمته على 12 »يعين أن السلسلة ستعترب نقصانًا 

يف الدخل«.

»مراجعة قانونية« لتعميم الحريري
»املراجعة  ُيشبه  ما  العام  العمالي  االحتاد  قّدم 
القانونية« لتعميم الرئيس سعد احلريري، ولفت 

إىل أنه يتضّمن خمالفات عديدة أبرزها:
1( خمالفة القانون الدستوري واإلداري، إذ أجاز 
واضع التعميم لنفسه إضافة أحكام غري منصوص 
عليها يف القانون رقم 2017/46، ما ُيَعّد خمالفة 
من حيث االختصاص، وال سيما أن الصالحية بسّن 
التشريعية  بالسلطة  منوطة  وتعديلها  القواني 

دون سواها.
2( خمالفة القانون اإلداري، وال سيما مبدأ املساواة 
أمام األعباء الوظيفية للعاملي يف هذه املؤسسات 
املذكور  فالتعميم  املستقلة.  واملصاحل  العامة 
تضمن خمالفة ألصول قواني وأنظمة املؤسسات 
العامة واملصاحل املستقلة، إذ إن املادة 17 من 
احلقوق  على  بالتعدي  تسمح  مل  السلسلة  قانون 
املكتسبة للمستخدمي والعمال واالنتقاص منها، 

ال بل راعت التمايز الذي يتمتعون به.
املتعلقة  القواني  تطبيق  أصول  خمالفة   )3
هذه  أسس  هدم  عرب  والرواتب  الرتب  بسلسلة 
القواني ومبادئها ويف مقدمتها مبدأ عدم اإلضرار 
احملاسبة  ديوان  أن  خاصة  بالسلسلة،  باملعنيي 
اهلدف  أن  له  رأي  من  أكثر  يف  أكد  أن  سبق 
بتحويل سالسل  املتعلقة  القواني  من  األساسي 
ملصلحة  يكون  أن  يقتضي  والرواتب  الرتب 

املوظف أو العامل أو العسكري.
4( خمالفة قانون أصول احملاكمات املدنية جلهة 
تفسري النصوص القانونية، حبيث يقتضي تفسري 
مع  متوافقًا  يكون  أثرًا  حتدث  بطريقة  القانون 
بينه وبي نصوص  التناسق  ومؤمنًا  منه  الغرض 
أخرى على عكس التعميم الذي جاء متناقضًا مع 
كافة النصوص اليت ترعى أصول تطبيق سالسل 

الرتب والرواتب.
5( إضافة أحكام متناقضة جتيز للسلطات التقريرية 
التالعب على تضاربها حتت عنوان العجز املالي، 
للدولة  عائد  اجلباية  يف  التقصري  أن  حي  يف 
وكذلك  واملستخدمي،  للعمال  وليس  واحلكومة 
الراتب  احتساب  أسس  من  تغرّي  أحكام  إضافة 

الشهري واالنتقال إىل احتساب الدخل السنوي.

احتاد النقابات العمالية: اإلضراب املفتوح حتى إلغاء تعميم احلريري
هديل فرفور
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يف تطور الفت على مستوى  األزمة السورية ، جاء وصف الرئيس 
الدميقراطية«، ذات األغلبية  السوري  بشار األسد  لقوات »سوريا 
الكردية، بـ »اخلونة«، نظرًا إىل أنها »تعمل لصاحل األجنيب«، أي 
الواليات املتحدة  األمريكية، بعكس األجواء اليت كانت سائدة سابقًا 
عن أن اخلالفات مع  األكراد  من املمكن أن تعاجل باألطر احلوارية، 
حيث مل يعمد اجلانبني، يف وقت سابق، إىل الذهاب إىل أي تصعيد 
املتمثل  حماربة  اإلرهاب ،  كانت  األولوية  أن  إىل  بالنظر  بينهما، 

بشكل رئيسي بتنظيم »داعش«.

على الرغم من ذلك، ليست هذه املرة األوىل اليت يصدر فيها مثل 
أنه األعلى من حيث اجلهة الصادرة  إال  هذا املوقف عن دمشق، 
عنها، حيث نقل يف السابق كالمًا عن أن  احلكومة السورية ، بعد 
حترير  مدينة الرقة  من »داعش«، تعترب أنها ال تزال حمتلة، يف حني 
أن وزير اخلارجية  وليد املعلم  كان قد حتدث عن أن بالده ترى أن 
أن  العلم  مع  للتفاوض،  قاباًل  أمرًا  الذاتي  باحلكم  األكراد  مطالبة 
هؤالء كانوا قد ذهبوا أبعد من ذلك عرب طرح النظام الفيدرالي، 

الذي ال ميكن أن توافق عليه دمشق بأي شكل من األشكال.

يف هذا السياق، ترى مصادر مطلعة، عرب »النشرة«، أن توقيت 
كالم األسد يوحي بأن موعد املواجهة بني اجلانبني يقرتب، خصوصًا 
»داعش«،  مع  اجلانبني  خيوضها  اليت  املعارك  مع  اإلنتهاء  بعد 
بالرغم من أن دمشق ال تزال ُتصر على أن املعركة مع التنظيمات 
اإلرهابية مل تنته بعد، خصوصًا يف ظل تواجد اجلماعات املتحالفة 
أو املتعاطفة مع تنظيم »القاعدة«، وتشري إىل أن األمر مرتبط إىل 
الروسي واألمريكي على  اجلانبني  القائم بني  بالتنافس  بعيد  حد 

النفوذ يف سوريا.

بتباعد  تكمن  األساسية  املشكلة  املصادر،  هذه  نظر  وجهة  من 
املشروع الذي حيمله األكراد عن ذلك الذي ال تزال ُتصر دمشق على 
العمل ضمنه، حيث ال توجد قواسم مشرتكة بينهما، ويف حني يعترب 
األكراد أن ال حل خارج إطار النظام الفيدرالي، الذي يسعون إىل 
تسويقه من خالل النموذج القائم يف املناطق الشمالية والشرقية، 
ترفض احلكومة السورية اخلروج عن النظام املركزي، وتشري إىل 
أن كل فريق يشعر بأنه منتصر يف هذه احلرب، وبالتالي ال حيق 
ألي جهة فرض شروط تسوية غري مقبولة من جانبه، األمر الذي قد 

يعقد املسألة يف املستقبل.

وعلى الرغم من الرد القاسي، الصادر عن املكتب اإلعالمي لقوات 
»سوريا الدميقراطية«، على تصرحيات األسد، ترى املصادر نفسها 
أنه حتى الساعة ال ميكن القول أن املواجهة بني اجلانبني ستخرج 
عن اإلطار السياسي، خصوصًا أن  موسكو  و واشنطن  ترفضان مثل 
هذا السيناريو، لكنها تؤكد أن ال شيء مينع تكرار ما حصل بني  
احلكومة العراقية  املركزية يف  بغداد  و إقليم كردستان ، عندما قرر 
األخري إجراء إستفتاء على اإلستقالل، على األرض السورية، نظرًا 
إىل التشابه يف الظروف احمللية واخلارجية، وتشري إىل أن دمشق 
تراهن على رفض القوى اإلقليمية الفاعلة، خصوصًا  تركيا  و إيران ، 
ملا يقوم به األكراد من خطوات، يف حني أن الواليات املتحدة لن 
تغامر بعالقاتها مع  أنقرة ، احلليف القوي يف  حلف مشال األطلسي 

، من أجل  أكراد سوريا .

بالتصاريح  العالي،  السقف  أن  املصادر  هذه  ترى  يف احملصلة، 
على  من  مفاوضات   حيصل  مبا  مرتبط  اجلانبني،  بني  املتبادلة 
املستوى السياسي بشكل أساسي، خصوصًا أن األكراد يراهنون 
على دعم واشنطن وموسكو حلل يشبه شكل النظام الذي يطالبون 
هلذا  و طهران   أنقرة  رفض  على  تراهن  دمشق  أن  حني  به، يف 

احلل.

هل أطلق األسد شرارة املواجهة مع قوات »سوريا 
الدميقراطية«؟

ماهر الخطيب ومنافستها  »أوبر«  عمل  منوذج  يتعّرض 
مكان  كل  يف  كبرية  العرتاضات  »كريم« 
يف العامل. ليس فقط من »أبناء املصلحة« 
التاكسي  شركات  أي  املتضررين، 
من  أيضًا  بل  األجرة،  سيارات  وأصحاب 
خرباء اقتصاديني ينظرون اىل هذا النموذج 
ما  إطاحة  يف  يساهم  خطر  مصدر  بوصفه 
تبقى من محايات قانونية يف سوق العمل، 
وميعن يف ترسيخ ظاهرة ما يسمى »العمل 
لكن  الضرييب«...  و«التهّرب  الالنظامي« 
ما حيصل يف لبنان، على خلفية جرمية مقتل 
الربيطانية ريبيكا دايكس، يشّكل استغالاًل 
مصاحل  ومحاية  احلرب  لشن  حمله  غري  يف 

شركات التاكسي.
مل تكن اجلنسية الربيطانية للضحية ريبيكا 
دايكس، يف ما بات يعرف بـ«جرمية سائق 
أوبر«، العامل الوحيد الذي أدى إىل تفاعل 
ل أيضًا نشاط  إعالمي واسع معها، بل ُسجِّ
الفت لشركات التاكسي يف توظيف اجلرمية 
يف معركة مؤّجلة ملنع »أوبر« و »كريم« من 

معني.  سلوك  حول  الركاب  من  شكاوى  إرسال  يتم  عندما  أو 
اليت ساهمت يف كشف  املعلومات  أنها قدمت كامل  وتشري اىل 
مالبسات اجلرمية، وذلك بسبب وجود تطبيق قادر على حتديد كامل 
سائق  يسلكه  الذي  والطريق  اخلدمة،  طلب  من حلظة  املعطيات، 
السيارة والتوقيت الذي تستغرقه الرحلة وأماكن التوقف، إضافة 

إىل طريقة الدفع ووقت الوصول.
وكانت شركات التاكسي يف لبنان قد حاولت منع استخدام تطبيق 
»أوبر« يف لبنان ورفعت دعاوى قضائية عّدة ضده، ألن الشركة 
ال تتكبد أي أكالف مقارنة بالضرائب واملصاريف املرتفعة، وهذا 
ما يؤدي إىل منافسة غري عادلة بينها وبينهم، إذ إن »أوبر« ال 
تشغل أسطواًل خاصًا بها، وال تشرتي سيارات وأرقامًا عمومية، بل 
تعتمد على سائقني ميتلكون سياراتهم اخلاصة، وبالتالي تستغل 
قوة عملهم لتحصيل أرباٍح من دون تكّبد عناء أي استثمار، علمًا 
بأن بعض السائقني العموميني يفضلون العمل معها، بسبب حرية 
التطبيق، وعدم وجود اشرتاك  باالعتماد على  العمل  اختيار وقت 
شهري ملزم كما يف حال الشركات، إذ حيصل التطبيق على نسبة 

من ناتج العمل املتأتي من التطبيق حصرًا.

املشنوق: قاطعوا »أوبر«
ـــ  فؤاد  الرينغ   الطريق حتت  جسر  »أوبر« ليل أمس  قطع سائقو 
شهاب  لبعض الوقت احتجاجًا، بعدما دعا وزير الداخلية والبلديات  
نهاد املشنوق ، يف الغداء السنوي لبلدية بريوت ، اللبنانيني إىل 
عدم استخدام خدمة »أوبر« ألّنها »غري آمنة وحمفوفة باخلطر«، الفتًا 
إىل أّن »هناك مكاتب تاكسي آمنة ومعروفة ميكن التعامل معها«. 
للتعامل معه،  قانوني  لديها هيكل  اخلدمة ليس  »هذه  بأّن  ونّوه 
بل هي خدمة على اإلنرتنت، وبالتالي األفضل العودة إىل وسائل 

النقل الكالسيكية«

شركة نقل وليست تطبيقًا إلكرتونيًا
تطبيق  اعتبار  املاضي،  األربعاء  األوروبية،  العدل  حمكمة  قررت 
»أوبر« مبثابة شركة سيارات أجرة عادية، وينبغي أن تنظم وضعها 
تقدمها  اليت  اخلدمة  إن  احلكم  وقال  النحو.  هذا  على  القانوني 
مغطاة  وهي  املؤهلني،  غري  السائقني  مع  األفراد  تربط  »أوبر« 
قانونًا باخلدمات يف جمال النقل، يف وقت تّدعي فيه أنها جمرد 
 600 من  أكثر  السائقني يف  مع  املستهلكني  لربط  خدمة،  مزّود 
سائقي  رابطة  قبل  من  القضية  ُطرحت  وقد  العامل.  حول  مدينة 
سيارات األجرة اإلسبانية اليت تعترب أن »أوبر« هي شركة سيارات 
أجرة، وجيب أن ختضع للقواعد اليت تنظم مثل هذه الشركات يف 

اجملتمعات اليت تعمل فيها.
العام  األوروبية، احملامي  العدل  األعلى حملكمة  ووافق املستشار 
ماسيج سبونار، على الرأي القاضي باعتبار »أوبر« شركة تعمل يف 
جمال النقل، وأضاف أن الشركة ميكن أن تطلب بالتالي احلصول 
لكن  الوطين.  القانون  مبوجب  الالزمة  واللوائح  الرتاخيص  على 
»أوبر« حتّدت احلكم وأعلنت أنها لن تغري اللوائح اليت ختضع هلا. 
الثاني  تشرين  لندن يف  العمل يف  فيه حمكمة  يف وقت هددت 
املاضي الشركة بفقدان ترخيصها، إن مل تدفع للسائقني حدًا أدنى 

لألجور ومتنحهم إجازة مدفوعة األجر.
األجرة  سيارات  شركات  من  ضخمة  معارضة  »أوبر«  وواجهت 
املكلفة  اللوائح  جتنبها  بسبب  العامل،  حول  اآلخرين  واملنافسني 
حيث  واملركبات،  للسائقني  والرتخيص  التدريب  متطلبات  مثل 
غالبًا ما خيضع سائقو سيارات األجرة املرخصة ملئات الساعات من 

التدريب، وهم يتهمون »أوبر« بتعريض وظائفهم للخطر.

سوق  ورخصة  حديث،  عدلي 
عمومية  سيارة  ودفرت  عمومية، 
وإذا  اإللزامي،  التأمني  وأوراق 
السائق،  باسم  السيارة  تكن  مل 
املالك  من  قانونية  وكالة  تطلب 
السيارة  باستخدام  تسمح للسائق 

يف نقل الركاب...
»أوبر«  به  تفيد  ما  كان  إذا 
احلالة  هذه  يف  فإنها  صحيحًا، 
تاكسي  شركة  أي  مع  تتماثل 

واألمان، وال ختتلف عن  بالسالمة  املتصلة  املخاطر  تقليدية جلهة 
تلك الشركات إال يف منوذج عملها. إذ إن »أوبر« تعمل كوسيط 
لتشغيل تطبيق إلكرتوني يوفر خدمة النقل، وليست مالكة لشركة 
تشغيل سائقي األجرة، وبالتالي يعترب وضعها القانوني خمتلفًا عن 
بقية شركات سيارات األجرة. هذا الوضع يثري إشكالية استغالل 
السائقني للسماح هلم باستخدام التطبيق، مقابل ما يصل إىل 25 
يف املئة من املدخول الناتج من عملهم. وتشري املصادر اىل أن 
»أوبر« حترص على التقّيد بالشروط القانونية لناحية اللوحة احلمراء 
ورخصة السوق العمومية، على عكس ما هو حاصل يف دول أخرى، 
ألنها ختشى الضغوط الدائمة من الشركات املدعومة سياسيًا، ما 

جيربها على االلتزام بالشروط املذكورة.
وتزعم مصادر الشركة أنها تطبق معايري صارمة، وأنها حتظر كل 
سائق عن التطبيق نهائيًا يف حال عدم التزامه باملعايري املوضوعة، 

تؤكد »أوبر« أنها 
تشغـّل يف لبنان 
سيارات عمومية 
حصرًا يقودها 

لبنانيون

»جرمية سائق أوبر«: شركات التاكسي تعلن احلرب

تقول مصادر »أوبر« إنها قدمت معلومات ساهمت يف كشف مالبسات جريمة املتن )مروان 
طحطح(

أيمن فاضل

الشركات  إذ تستعد كربيات هذه  اللبنانية.  األراضي  العمل على 
إليه  دعت  باعتصام  ستبدأ  ضاغطة،  حتّركات  سلسلة  لتنفيذ 
يف  »أوبر«  مكاتب  مقر  من  قريب  موقع  يف  اليوم،  السائقني، 

الباشورة.
يقود احلملة رئيس نقابة أصحاب شركات التاكسي يف لبنان شارل 
وهو شن  البحت.  التجاري  هدفها  أن خيفي  دون  من  حرب،  أبو 
هجومًا غري مسبوق على هذين التطبيقني، ودعا يف حديث إذاعي 
أخريًا إىل عدم السماح هلما بالعمل خالل فرتة األعياد احلالية، مشريًا 
اىل أن الشركتني ال متتلكان مقاّر هلما يف لبنان، وأن السيارات 

املتعاقدة معهما غري شرعية، والسائقني غري لبنانيني.
تتوسل احلملة احمللية بث معلومات غري دقيقة، فيما هناك محلة 
عاملية تستند اىل حجج أقوى تتصل بوجود ممارسات غري سليمة 
يف عمل »أوبر« ومثيالتها، إذ جتين أرباحًا غري قانونية من تشغيل 
وال  أي جمهود،  بذل  دون  من  السائقني  عمل  تستغل  تطبيقات 
شركات  مع  متكافئة  غري  منافسة  وتشكل  عادلة،  ضرائب  تدفع 

النقل التقليدية.
دايكس  قتل  جرمية  بارتكاب  املتهم  فإن  معنية،  مصادر  حبسب 
رخصة سوق  إشارة، وحيمل  أي  من  خال  العدلي  لبناني، وسجله 
عمومية، وبالتالي ال صّحة للشائعات اليت تفيد بعكس ذلك. وتؤكد 
مصادر يف »أوبر« أن الشركة تشّغل يف لبنان سيارات عمومية 
التعّرف  التطبيق ميكنهم  وأن مستخدمي  لبنانيون،  يقودها  حصرًا 
على  املوافقة  قبل  كاماًل  على سجله  واالطالع  السائق  على هوية 
على  أي شكوى  تسجيل  ميكنه  راكب  أي  أن  إىل  وتشري  الرحلة. 

التطبيق أو لدى مكاتب الشركة. 
القوانني  ختالف  ال  أنها  على  الشركة  مصادر  تشدد  وبالتالي، 
املعمول بها يف لبنان جلهة استخدام السائقني العموميني حصرًا، 
وتؤكد أنها تطلب من هؤالء قبل توظيفهم االستحصال على سجل 
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كتائب سيدني حيتفل بعيد امليالد ويقلد بيرت 
مارون درعا تقديرية  من رئيس احلزب

يف  الكتائب  حلزب  السابق  الرئيس  تلقى 
سيدني بيرت مارون هدية ميالدية هي االمجل 
على  امتد  احلزب  صفوف  يف  نضاال  كللت 

مساحة اكثر من 50 عاما.
تقديرية  درع  من  أمجل  هدية  هناك  وهل 
من  موقعة  مارون  بيرت  البار  اجلالية  البن 
ورئيس  الكتائب  حزب  يف  التكريم  مصلحة 

احلزب الشيخ سامي اجلميل.
 16 يف  السبت  مساء  اجلالية،  لبت  فقد 
سيدني،  يف  الكتائب  حزب  دعوة  اجلاري، 
حلفلة عيد امليالد حيث ختللها تكريم السيد 
بيرت مارون الذي خدم حزب الكتائب ولبنان 
زال  وما  سيدني  اىل  وصوله  منذ  واجلالية 

حتى اليوم.
رئيسة  اىل  اضافة  احلضور،  مقدمة  يف  وكان 
القسم لودي فرح أيوب واللجنة  التنفيذية 
املارونية يف  الطائفة  راعي  القسم،  وأعضاء 
اسرتاليا سيادة املطران أنطوان شربل طربيه، 
سفري لبنان املعيـّن حديثا يف كانبريا االستاذ 
ميالد رعد، منسق مقاطعة اسرتاليا الكتائبية  
زحلة  البلدي يف  جورج حداد، عضو اجمللس 

فرجنية،  اسطفان  االب   املر،  غسان  السيد 
الرابطة املارونية، اجمللس املاروني، اجلامعة 
األرز،  لثورة  العاملي  اجمللس  الثقافية، 
واجملالس  والروابط  والتيارات  االحزاب 
القوات  احلر،  الوطين  التيار  اللبنانية.. 
اللبنانية، تيار املستقبل، الوطنيون األحرار، 
تيار املردة وحركة األستقالل.. رجال االعمال 
سليمان  وطوني  كريوز،  وتوفيق  خطار  طوني 
والسيدة سوزي عقيلته وابراهيم الدويهي، 
شديد،  ومارلني  غصن  ابو  ايرين  األختان 
ممثلو  وحركات،  وتيارات  احزاب  رؤساء 
وسائل االعالم املكتوب واملسموع وحواىل 300 
شخص من مؤيدي احلزب وحميب بيرت مارون 

واألصدقاء.
قدم املناسبة مسؤول االعالم يف حزب الكتائب 
يف سيدني ابراهيم براك ومما قاله ان حزب 
تأسس سنة 1936 خاض عدة  الذي  الكتائب 
االحتالل  مقاومة  من  لبنان  سبيل  يف  معارك 
الفرنسي اىل الوقوف اىل جانب الدولة عام 
1958 واىل التصدي للخطر الفلسطيين عام 

.1975

ومما  طربيه  للمطران  كانت  االوىل  الكلمة 
قاله اننا نعيش اليوم سنة الشهادة ليقول ان 
لبنان ما زال مستمرا بفضل اثنني: الشهداء 
اختار  املسيح  ان  سيادته  وقال  والقديسني. 
القديس بطرس رأسا للكنيسة بفضل عطائه 
واميانه والشيخ سامي اجلميـّل اختار بطرس 
عطاءاته  بفعل  لتكرميه  مارون  )بيرت( 

وتضحياته من اجل حزب الكتائب.
وبعد كلمة باالنكليزية لرئيسة قسم سيدني 

بيرت  فيها  اعتربت  أيوب  فرح  لودي  السيدة 
الكتائب  صخرة  مبثابة  مارون  )بطرس( 
اجل  من  بتضحياته  وأشادت  أسرتاليا  يف 
فئاتها  بكل  واجلالية  ولبنان  الكتائب  حزب 
أنطوان  الزميل  القى  واطيافها،  وطوائفها 
مدح  ونثري  شعري  شقني  ذات  كلمة  القزي 

فيها اخالقيات بيرت مارون ووطنيته.
وبعد كلمة املكّرم بيرت مارون اليت شكر فيها 
على  اجلميـّل  سامي  الشيخ  احلزب  رئيس 

حضوره،  على  واجلمهور  املميزة  التفاتته 
السيدة  دربه   لرفيقة  خاصا  شكرا  وجه 
األكرب  والداعم  السند  اعتربها  حيث  جنوى 
احلزبية  وخاصة  حياته  مراحل  كل  يف  له 

والعملية.
حماطا  احللوى  قالب  مارون  بيرت  قطع  ثم 
والعائلة  رعد  والسفري  طربيه  باملطران 
احلزب  رئيسي  من  التقدير  درع  ليتسلم 
لودي  سيدني  ويف  حداد  جورج  املقاطعة  يف 

أيوب، كما تسلمت زوجته السيدة جنوى باقة 
زهر جلهودها يف خدمة احلزب ولبنان.

اشادة  من  اكثر   هناك  كانت  احلفل  وخالل 
اىل  ناضر  ابو  فؤاد  احلزب  حفيد  بعودة 
صفوفه مما يعطيه ديناميكية اكرب، كما قال 

مقّدم املناسبة ابراهيم براك.
الكتائيب  بالكرم  املناسبة  متيزت  وكالعادة 
باملأكوالت  غنية  طاولة  هناك  كانت  حيث 

واملشروبات على أنواعها.

بيرت مارون والسفري ميالد رعد  يتوسطان كريوز، مللو، لودي ايوب، نينا معوض وحضور مارك وكلوفيس البطي، طوني خطار وبيرت مارون يتوسط االختني أبو غصن وشديد

كلوفيس البطي، ابراهيم الدويهي، عبد اهلل املري، أسعد بركات وسعيد الدويهي باخوس جرجس يقدم كتابا عن املوارنة لبيرت مارون وتبدو لوي فرح ايوب وحضور بيرت مارون مع ليشع شدياق ولودي فرح ايوب وجهاد داغر وحضور

بيرت وجنوى ماررون وكرميتهما مع جورج زخيا ولودي فرح أيوب بيرت وجنوى مارون مع طوني وسوزي سليمان وتوفيق كريوز بيرت وجنوى مارون مع  املطران طربيه وطوني وسوزي سليمان ولودي ايوب وابراهيم الدويهي وحضور

الطاولة الرمسية واحلضور الكثيف ... وجنوى مارون  تسلمت ايضا هديتها التكرميية بيرت مارون يتسلم الدرع واىل جانبه زوجته واملطران طربيه والسفري رعد وحداد وبراك

بيرت مارون يقطع قالب احللوى وعليه صورته وامسه مع عقيلته واملطران طربيه والسفري رعد وايوب وخطار وحضور ابراهيم براكبيرت مارونلودي فرح أيوباملطران طربيه
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بيــئة

 2017 األول  كانـون   23 Saturday 23 December 2017الـسبت 

رّدًا على قرارات جملس الوزراء 
وبلدية بريوت حول اعتماد خيار 
حرق النفايات، تأسس يف لبنان 
النفايات« يضم  إدارة  »ائتالف 
جماالت  يف  اخلرباء  من  جمموعة 
واالقتصاد  والصحة  البيئة 
وبيئيني  حقوقيني  وناشطني 
بداية  ركز  خمتلفة،  ومجعيات 
بسبب  بريوت،  بلدية  على 
بعد  احلكومة  وضع  غموض 
يف  )والرتيث  رئيسها  استقالة 
االئتالف  فوجه  بها(،  السري 
ومجيع  رئيس  إىل  إنذار  كتاب 
بريوت  بلدية  جملس  أعضاء 
قرار  عن  العدول  منهم  طالبني 
إلدارة  كحل  احملارق  اعتماد 

»ائتالف« ضد حمرقة بلدية بريوت

مخالفات قانونية
القوانني  خيالف  احلرق  خيار  أن  الكتاب  ويرى 
واالتفاقيات الدولية كاتفاقية ستوكهومل املتعلقة 
من  عليها  املصادق  الثابتة  العضوية  بامللوثات 
قبل اجلمهورية اللبنانية مبوجب القانون 432/2002 
واليت تنّص على: »ضرورة التقليص من انبعاثات 
لإلنسان  مسرطنة  مادة  وهي  الديوكسني  مادة 
واليت تدعو اىل عدم استعمال التكنولوجيا املولدة 
ملادة الديوكسني مثل احملارق«. وخمالف لقانون 
اليت  منه   11 املادة  اللبناني، ال سيما  العقوبات 
تنص على أنه »تعترب من اجلرائم البيئية« خمالفة 
واملاء  اهلواء  حبماية  املتعلقة  واألنظمة  القوانني 
قانون  ألحكام  وخمالف  التلوث«.  من  والرتبة 
البيئة رقم 444/2002 الذي ينص على أن »على 
أو خاص يف  عام  معنوي  أو  كل شخص طبيعي 
معرض ممارسة نشاطه أن يلتزم بعدم انبعاث أو 
تسرب ملوثات للهواء مبا فيها الروائح املزعجة أو 
الضارة... أو مبا جياوز احلدود القصوى املسموح 
أو  حيازة  حيظر  أنه  على  نص  كما   .»... بها 
استعمال أو استثمار آالت أو حمركات أو مركبات 
مبا  للهواء  ملوثات  تسرب  أو  انبعاث  عنها  ينتج 
يتجاوز  مبا  أو  الضارة  أو  املزعجة  الروائح  فيها 

احلدود القصوى املسموح بها....«.
خالف التسلسل الهرمي

ويشري الكتاب اىل الوثيقة اليت صدرت عن االحتاد 
األوروبي يف كانون الثاني عام 2017 حول دور 
حتويل النفايات إىل طاقة يف االقتصاد الدائري 
وتقييم  الدائري  االقتصاد  اعتماد  على  يؤكد 
احملارق  على  حظرًا  ويضع  النفايات  من  املوارد 
املهم  »من  أنه  إىل  الوثيقة  وتشري  اجلديدة. 
التأكيد على أن التسلسل اهلرمي إلدارة النفايات 
البيئي  اخليار  واسع  نطاق  على  أيضًا  يعكس 
التخلص  املناخ: فعملية  ناحية تغري  املفضل من 
من النفايات يف مطامر صحية أو عن طريق احلرق 
عادة  الطاقة،  اسرتداد  من  القليل  أو  عدم  مع 
انبعاثات  من  للحد  مالءمة  األقل  اخليار  يكون  ما 
غازات الدفيئة؛ وباملقابل، فإن التخفيف من إنتاج 
النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها لديها أعلى 

إمكانية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
أهداف »ائتالف إدارة النفايات«

والناشطني  املنظمات  من  جمموعة  هو  االئتالف 
البيئيني التقوا على تنسيق اجلهود إلدارة ومعاجلة 
سليمة للنفايات الصلبة يف لبنان عمومًا، وبريوت 
واالسرتاتيجية  الرؤية  انعدام  ظل  يف  خصوصًا، 
وفشل  الطروحات  وتعدّد  القطاع  هلذا  الشاملة 
مستدامة  حلول  إجياد  يف  الوطنية  السلطات 
الضغط  هو  االئتالف  من  واهلدف  وبيئيًا.  صحيًا 
الصلبة  النفايات  بإدارة  املعنية  السلطات  على 
وخطة  مستدامة  اسرتاتيجية  وتطبيق  لوضع 
تنفيذية إلدارة هذا القطاع. يعمل االئتالف على 
تبدأ  للنفايات  متكاملة  تشاركية  أسس  حتقيق 
أواًل، ثم إعادة استعماهلا،  إنتاجها  بالتخفيف من 
القيمة  واسرتداد  وتصنيعها،  تدويرها  وإعادة 
التقنيات  عرب  النهائي  بالتخلص  وتنتهي  منها، 
املعايري  حترتم  واليت  الوطين  للواقع  املناسبة 
االئتالف  أعضاء  والعاملية.أما  الوطنية  البيئية 
فهم: بريوت مدينيت، طلعت رحيتكم، غرين بيس 
املتوسط/ العامل العربي، صحة والدنا خط أمحر، 
سيدر إنفريومنتال، بدنا حناسب، جتمع الشويفات 

مدينتنا، منتدى إنسان، احملامية نادين موسى.

االئتالف  أنذر 
البلدية  أعضاء 
عن  الرجوع  بوجوب 
والتقّيد مببدأ  القرار 
ورفض  االحرتاس 
لتجنيب  احملارق 
بريوت  سكان 
التعرض  وضواحيها 

ملزيد من األمراض. وجاء يف الكتاب أن االئتالف 
حيّمل البلدية مسؤولية اختاذ قرار اعتماد احملارق 
طائلة  حتت  احلراري«  »التفكك  تسميه  ما  أو 
كل  مسؤولية  ومّحلها  املختص.  القضاء  مراجعة 
ومستقبلي  آني  اقتصادي،  بيئي،  صحي،  ضرر 
قد حيصل نتيجة استخدام هذه التقنية واختاذ كل 
هذا  متخذي  الالزمة حملاسبة  القانونية  اإلجراءات 

القرار.
مخاطر صحية واقتصادية

وضّم الكتاب نقاطًا عدة أبرزها أن نوعية النفايات 
والكمية  الطاقة  إلنتاج  صاحلة  غري  لبنان  يف 
حرق  حساب  على  ستكون  ستنتج  اليت  الصغرية 
حساب  وعلى  التدوير  إلعادة  الصاحلة  النفايات 

صحة املواطن.
كنفاية  مصنفًا  متطايرًا  رمادًا  تولد  احملارق  وان 
خطرة منذ عام 1994 وفق معايري اتفاقية بازل. 
ثابتة  عضوية  ملوثات  على  الرماد  هذا  حيتوي 
شديدة السمية، وخصوصًا الديوكسني والفوران، 
العامة  الصحة  على  خطرية  تداعيات  هلا  اليت 
تتسبب  العاملية،  الصحة  ملنظمة  تقرير  حبسب 
هذه امللوثات أمراضًا خطرية كالتشوهات اخللقية 

والسرطان.
كما أظهرت وزارة البيئة اللبنانية يف دراسة هلا 
حول تقييم األثر البيئي االسرتاتيجي خلطة إدارة 
النفايات الصلبة عام 2015 أنه سيكون للمحارق 
مع غريها  مقارنة  لبنان  على  األخطر  البيئي  األثر 
من التقنيات. واستنادًا إىل حماكاة علمية أجريت 
يف اجلامعة األمريكية يف بريوت AUB حول كثافة 
ستنتج  اليت  اهلوائية  االنبعاثات  انتشار  ومساحة 
عن عملية تشغيل حمرقة النفايات، تبني أن هذه 
عن  يقل  ال  ما  تعّرض  سوف  السامة  االنبعاثات 
نصف سكان مدينة بريوت أي ما يقارب 500,000 
وضعت  حال  يف  حمدقة،  صحية  ملخاطر  نسمة 
املناطق  ستطال  كونها   - الكرنتينا  يف  احملرقة 
الزلقا  منطقة  لغاية  الكرنتينا  من  مشااًل  التالية: 
على  املتصاعد  الدخان  من   %50 عبء  وسيكون 
برج محود و30% منه على منطقة األشرفية، كما 
حريك  وحارة  احلدت  منطقة  لغاية  شرقًا  سيصل 

وجنوبًا إىل ختوم منطقة خلدة.

قطر تلوث محرقة 
يف بريوت سيمتد 

إىل برج حمود 
والزلقا والحدث 

وحارة حريك وخلدة

النفايات الصلبة يف مدينة بريوت ملا له من ضرر 
واالقتصاد  املواطنني  وصحة  البيئة  على  كبري 
اللبناني. معتربين هذا اإلنذار مبثابة مستند لرفع 
تلويث  ساهم يف  من  كل  على  مستقباًل  دعاوى 
أكيدة  يرونها  بأمراض  والتسبب  العاصمة  أجواء 

يف حال تشغيل حمرقة.
يف  احلكومة  وافقت  ان  بعد  اإلنذار  هذا  يأتي 
 2017 االول  تشرين   2٦ يف  املنعقدة  جلستها 
على دفرت الشروط العائد العتماد التفكك احلراري 
وبعد أن كان اجمللس البلدي يف بريوت قد أقر 
النفايات  أيضًا مبدأ اعتماد احملارق للتخلص من 

)قرار رقم 595 تاريخ 10/25/201٦(.

مر موضوع كيفية معاجلة األدوية الطبية املنتهية 
اقرتاح  فمن  لبنان،  يف  عدة  مبحطات  الصالحية 
دراسة  إىل  االمسنت،  معامل  أفران  يف  إحراقها 
إمكانية إعادة استخدام بعضها، إىل تركها ختتلط 
مع النفايات املنزلية بالرغم من تصنيفها خطرة، 
إىل التفكري بإمكانية ترحيلها... وصلنا اآلن إىل 
طرح جديد حول نقلها إىل قربص للمعاجلة مبوجب 
هذه  هي  فما  أمس.  توقيعها  مت  تفاهم  مذكرة 
املذكرة وما هي األسئلة حوهلا واألجوبة؟ وهل هو 

اخليار األخري واألفضل؟
بالرغم من كل ما قيل سابقًا حول التفاوض مع 
وال  الطبية  النفايات  من  للتخلص  خارجية  دول 
تلك  سيما  ال  الصالحية،  املنتهية  األدوية  سيما 
اليت تراكمت خالل فرتة احلرب األهلية وما بعدها، 
مل جتد هذه املشكلة حاًل. واملعلوم أن الكثري من 
الدول والشركات واملؤسسات الدولية كانت قد 
انتهاء صالحيتها  قبل  األدوية  هذه  من  ختلصت 
»إعانات طبية« و«مساعدات  بقليل، حتت عنوان 
طبية«، لكي ال تتكلف على معاجلتها، وأرسلتها اىل 
البلدان النامية واليت تقع فيها حروب )كلبنان(... 

فتحولت إىل مشكلة مت تأجيل معاجلتها مرارًا.
مستودعات  يف  تزال  ال  األدوية  هذه  كانت 
أو يف  احلكومية،  املستشفيات  أو  الصحة  وزارة 
تتلف  بدأت  وقد  األدوية...  جتار  مستودعات 
وتصدر روائح كريهة، ورمبا مضّرة بالصحة العامة. 
اليت  االدوية  احللول هلذه  إجياد  بّد من  ال  وكان 
قدرت حجمها وزارة الصحة العامة مبا يقارب 500 
طن، باإلضافة اىل تلك األدوية املنتهية الصالحية 
سنويًا واملقدرة حبواىل 150 طنًا أيضًا. وكان وزير 
الصحة السابق وائل ابو فاعور قد أعلن اكثر من 
مرة عن اكتشاف مستودعات تتكدس فيها هذه 
هو  دائمًا  يطرح  كان  السؤال  أن  إال  االدوية... 
كيف السبيل ملعاجلتها بشكل آمن بيئيًا وصحيًا، 
آلية  أية  ووفق  »خطرة«،  مصنفة  نفايات  كونها 

قانونية وثابتة ودائمة؟
الرتحيل أم الحرق

من  نوع  هكذا  ترحيل  إمكانية  عن  حكي  لطاملا 
اتفاقية  حسب  لبنان،  خارج  ملعاجلتها  النفايات 
اخلطرة  النفايات  انتقال  كيفية  حتدد  اليت  بازل 
بني احلدود ومعاجلتها. ويبدو ان بعض الشركات 
رحلت كميات حمددة. كما قيل ان نقابة مستوردي 
األدوية وضعت آلية للتخلص من بعض األدوية 
مع  بالتعاون  بقليل  صالحيتها  مدة  انتهاء  قبل 
بعد.  التجربة  هذه  تقييم  يتم  ومل  الصيدليات، 
مستودعات  املوجودة يف  األدوية  مشكلة  أن  إال 
يف  كإعانات  أتت  غالبيتها  يف  الصحة،  وزارة 
أحد يتحمل مسؤولية وكلفة توضيبها  احلرب وال 

ونقلها ومعاجلتها.
التحتية  للبنى  يفتقر  يزال  ال  لبنان  أن  ومبا 
النفايات،  من  أنواع  هكذا  إدارة  يف  املتخصصة 
فكرت وزارة البيئة بالتعاون مع شركات االمسنت، 
توقيع  مت  وقد  حمارقها.  يف  حرقها  بإمكانية 
اتفاقيات تفاهم بني إحدى هذه الشركات ووزارة 
 .)APAVE( البيئة وبإشراف مكتب التدقيق الفين
وقد حصلت أول جتربة حبرق مخسة أطنان من هذه 
األدوية يف احد أفران الشركات عام 2012 بإشراف 
مكتب التدقيق، وقد مت أخذ عينات قبل وبعد هذه 
التجربة وأخذت العينات لفحصها... إال أن ضجة 
كبرية رافقت هذه العملية ومت التشكيك بالنتائج 
ومت  ونتائجها،  التجربة  وحبجم  بأسرها  وبالعملية 
االعرتاض من البلدايات اجملاورة للشركات. علمًا 
أن وزارة البيئة آنذاك مل تنظر اىل هذا املوضوع 
من ضمن اطار اسرتاتيجي شامل، ولكنها اكتفت 
بالتشديد على بعض الشروط منها أن ال حتتوي 
الكلور  األدوية )املعدة للحرق( على مادتي  هذه 
والزئبق وكذلك األدوية ملعاجلة السرطانيات )قرار 
شركات  إحدى  روجت  وقد   .)1/58 البيئة  وزير 
األدوية  من  التخلص  عملية  أن  آنذاك  االمسنت 
املنتهية الصالحية يف أفران شركات اإلمسنت هي 
املتحدة  والواليات  أوروبا  يف  عامليًا  جدًا  شائعة 
الدولية  التقارير  من  العديد  أن  حيث  االمريكية، 
تشري إىل ان درجة حرارة احلرق يف األفران تصل 
تفكك  يكفل  مما  مئوية  درجة   2000 حواىل  اىل 
املعادن  وكذلك  العضوية  وغري  العضوية  املواد 

الثقيلة واحرتاقها بالكامل!
اتفاقية مؤقتة أم دائمة؟

األسئلة  بعض  طرحنا  التجربة  تلك  أثناء 
جواب.  اىل  تزال حباجة  ال  كانت  واالستفسارات 

معاجلة نفايات األدوية: من شركات اإلمسنت إىل قربص

للتخلص  االتفاقية  هذه  هل  األسئلة،  هذه  من 
من هكذا أنواع من النفايات بعيدة املدى أم هي 
ظرفية للتخلص من الكميات املوجودة واملرتاكمة 
الطبية املنتهية  فقط؟ وماذا تشمل غري األدوية 
الصالحية؟ وملاذا ال يتم وضع اسرتاتيجية شاملة 
إلدارة النفايات، ميكن ان ختصص فيها النفايات 
اخلطرة واخلاصة مبعاجلات خاصة، بعد إجراء عمليات 
والكميات  للمحتويات  الدقيقة  والتصنيف  املسح 

واملكونات... اخل؟
ان  البيئة  وزارة  مصادر  أكدت  االثناء  تلك  يف 
مذكرة التفاهم هي حول األدوية املنتهية الصالحية 
لن  املستقبلي  احلل  وان  فقط  احلرب  أيام  من 
كآلية  إقرارها  أو  التجربة  هذه  تعميم  يف  يكون 
نقابة  ضمن  آلية  إجياد  هو  األفضل  بل  رمسية، 
األدوية  تعيد  ان  عليها  اليت  األدوية  مستوردي 
ان  دون  من  املصدر،  اىل  الصالحية  املنتهية 
تتكلف الدولة اللبنانية او اية جهة أخرى مسؤولية 
هذا  عند  املوضوع  توقف  وقد  املعاجلة.  وكلفة 
احلد، ومل يتقدم أو يعاد حبثه إال أمس مع توقيع 

مذكرة تفاهم جديدة حوله.
املذكرة واالتفاقية الجديدة

آلية تعاون  مت امس توقيع مذكرة تفاهم لوضع 
من أجل تلف النفايات الدوائية يف قربص، بني 
وزارة الصحة العامة، ممثلة بنائب رئيس جملس 
حاصباني،  غسان  العامة  الصحة  وزير  الوزراء 
ونقابة مستوردي األدوية وأصحاب املستودعات 
يف لبنان، ممثلة برئيسها ارمان فارس، والشركة 
 AdVAncE MEdicAl WAstE القربصية 
MAnAgEMEnt ، ممثلة مبديرها التنفيذي جورج 
فانتاروس، والشركة اللبنانية solUtion، ممثلة 

مبديرها العام عبّود زهر.
إطار  وضع  هذه/  التفاهم  مذكرة  من  الغاية 
التعاون يف جمال تلف النفايات الدوائية اللبنانية 
الصاحلة  وغري  الصالحية  املنتهية  األدوية  )أي 
على  تنص  واليت  قربص.  يف  لالستعمال( 
تصدير النفايات الدوائية اىل قربص وتلفها يف 
البيئية  للشروط  وفقًا  الغاية  معمل خمتص هلذه 

العاملية.
أسئلة حول الحل الجديد

طرح  من  بد  ال  كان  املعتمد،  اجلديد  احلل  حول 
املنتهية  االدوية  حجم  هو  ما  األسئلة:  بعض 
الصالحية املرتاكمة وتلك املنتجة سنويًا؟ ما هي 

الكلفة؟ ومن يتحملها؟
ما  يراقب؟  من  قربص؟  يف  املعاجلة  كيفية 
من  التأكد  وكيفية  والنقل  للمراقبة  اآللية  هي 
اجلمع  آلية  هي  وما  املتوقعة؟  العمليات  سالمة 
واملستودعات  واملستوصفات  الصيدليات  من 

واملراكز الطبية؟
من يراقب تلك االدوية اليت تأتي بشكل هبات وال 
متر بأي آلية واليت يف معظمها تكون على وشك 

انتهاء صالحيتها؟
وهل ختضع  املوضوع؟  البيئة يف  وزارة  دور  ما 
تعنى  اليت  بازل  اتفاقية  ملتطلبات  العملية  هذه 

بنقل النفايات اخلطرة عرب احلدود؟
وهل هناك من مشاريع قوانني ملعاقبة من ال يلتزم 
بهذه اآللية؟ وهل مت درس كل اخليارات البيئية 
كمثل  للمعاجلة  البديلة  والصحية  واالقتصادية 
االدوية  تتحمل شركات  ان  أي  االسرتداد،  خيار 
نفسها، بشكل مباشر، او عرب وكالئها، مسؤولية 
اسرتدادها اىل بلد املنشأ، بعد االستخدام أو بعد 
أو احلرق  انتهاء الصالحية، بدل خيارات الرتحيل 

أو النقل اىل خارج احلدود؟
توضيحات غري كافية

حول هذه العملية اجلديدة واملذكرة اجلديدة، يؤكد 
حول  »األخبار«  أسئلة  على  جوابه  يف  زهر  عبود 
املواد  هذه  نقل  عملية  أن  املطروحة،  املخاوف 
أنه  أيضًا  مؤكدًا  بازل.  اتفاقية  ملتطلبات  ختضع 
جيب احلصول املسبق على موافقة وزارتي البيئة 
أما  شحنة.  بأي  الشروع  قبل  وقربص  لبنان  يف 
حول مراقبة األدوية اليت تأتي بشكل هبات، فهي 
وحول  يقول.  كما  الصحة،  وزارة  مسؤولية  من 
الكلفة أو من يتحملها، يؤكد زهر أن كامل الكلفة 
يتحملها الوكيل أي املستورد وأن الدولة اللبنانية 
ال تدفع شيئًا. أما حول عملية النقل، فهي تتم، 
 iMdg و AdR حبسب عبود، مبوجب متطلبات الـ
العاملية. وعملية التلف يف قربص تتم حتت إشراف 

وزارة البيئة هناك وبرتخيص منها.

حبيب معلوف
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ومؤسسة     Toplace شركة  أقامت 
ميالديا  مهرجانا   Whiping Tears
الجمعة  يوم  بدأ مساء  أسبوعا  استمر 
مساء  لينتهي  املاضي  األسبوع  من 
باحة  يف  وذلك  الخميس  االول  أمس 
هارس  يف  لبنان  سيدة  كاتدرائية 

بارك.
بدأ االحتفال، الذي كان برعاية سيادة 
اسرتاليا  يف  املارونية  الطائفة  راعي 
طربيه  شربل  انطوان  املطران 
لبنان  سيدة  كاتدرائية  مع  وبالتعاون 
الهي  بقداس   ،Heaven on Eart و 

تلته ترانيم ميالدية.
حضرها  اذ  مميزة  كانت  االفتتاح  ليلة 
السيد  مثل  االعمال  رجال  من  العديد 
طوني  والسيد  ناصيف  سركيس 
لبنان  من  القادم  الضيف  االب  خطار، 
الرابطة  رئيس  صليبا،  مارون  يوحنا 
وممثلون  جرجس  باخوس  املارونية 
وأكثر من 500  العربية  الصحافة  عن 

مهرجان ميالدي لـ 7 أيام يقيمه جان ونيسي 
ناصيف يف باحة كاتدرائية سيدة لبنان

شخص.
املهرجان  هذا  على  القائمني  نية  وألن 
كانت  فقد  وصادقة  صافية  امليالدي 
هطول  احتمال  تؤكد  الجوية  االرصاد 
كما  املئة،  يف   80 بنسبة  االمطار 
مجمعة  الداكنة  السوداء  الغيوم  كانت 
يف السماء على مقربة من املكان وكان 
»الكل ايدو ع قلبو« حيث كان »الشتي 
يوصل ع االرض ويرجع يطلع« ولكن يد 
طفل املغارة كانت له باملرصاد فمنعته 
من الوصول »عَ األرض« وإفساد فرحة 

االحتفال بميالد صاحب االحتفال. 
األول  يعترب  الذي  املهرجان،  هذا  ويف 
صاحب  خرج  اسرتاليا،  يف  نوعه  من 
مجلس  ورئيس   Toplace شركة 
 Whiping Tears مؤسسة    إدارة 
رجل االعمال جان ناصيف عن املألوف 
يف مجتمعنا ليعود اىل التقليد املسيحي 
طفل  أراده  الذي  والهدف  السامي 

املغارة من االحتفاالت امليالدية.

ونيسي  جان  يـُقم  لم  العام  هذا  ففي 
العمل  مكان  يف  العيد  حفل  ناصيف 
مركب،  متن  على  او  مطعم  يف  أو 
االحتفاالت  اقامة  عادة  درجت  كما 
االنخاب ودقّ  لناحية شرب  امليالدية، 
ميالد  بعيد  والتمنيات  »الكاسات« 
مجيد ورأس سنة مباركة.. فقد أدرك 

له  قيمة  ال  ذلك  كل  ان  ناصيف  جان 
بالنسبة لطفل املغارة السيد املسيح.. 
أدرك ان امليالد هو العطاء دون مقابل، 
ألم يقل  صاحب العيد »مجانا اخذتم 

مجانا أعطوا«..
 استمر االحتفال 7 أيام وبقيت أكشاك 
والحلويات  كريم  واآليس  الطعام 

والصغار  للكبار  ايام   7 مجانا  مفتوحة 
على حد سواء،  واالصحاء،  للمحتاجني 
يريده  وبما  املسيحية  بالروحية  عمال 
منا صاحب العيد يف عيد ميالده املجيد، 
هذه  ناصيف  جان  السيد  جسـّد  وقد 
الروحية خري تجسيد يف هذه املناسبة 

مرييلال خطارجان ناصيفاألب طوني سركيساملطران أنطوان شربل طربيه

املطران طربيه  وجان ونيسي ناصيف وحضوراملطران طربيه واالب سركيس وجان ونيسي ناصيف يضيئون شجرة العيد

املطران طربيه، سركيس وجان ناصيف، الزميل انور حرب وحضور االب يوحنا مارون صليبا، سركيس  ناصيف، اشلن ناصيف  وحضور

 بابا نويل واالطفالسركيس  ناصيف، اشلن جان ناصيف وحضور

وجان ونيسي ناصيف امام شجرة العيد العمالقة
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املباركة.
وكانت اغاني عيد امليالد تصدح 
والعربية،  االنكليزية  باللغتني 
ذراعيه  يفتح  نويل  بابا  كان  كما 
معهم  الصور  اللتقاط  لالطفال 
عمال  العيد،  بالفرح  وليغمرهم 
»دعوا  العيد  صاحب  بقول 
قيمة  فأي  اليّ«،  يأتون  االطفال 
للعيد ان لم يرسم البسمة على 
وجوه االطفال ويزرع الفرحة يف 
لتحقيقه  عمل  ما  وهذا  قلوبهم، 

السيد جان ناصيف.
املطران  سيادة  االحتفال  افتتح 
فنهوه  طربيه  شربل  انطوان 
انها  وقال  ناصيف  جان  بمبادرة 
املسيح  السيد  تعاليم  تجسد 
بارك  ثم  املسيحية  والروحية 

الحضور.
السيد  املناسبة  يف  وتحدث 
ثم  أدناه(  )الكلمة  ناصيف  جان 
لبنان  سيدة  رعية  خدام  كبري 
أدت  كما  سركيس  طوني  االب 
بعض  خطار  مرييلال  السيدة 

الرتاتيل بصوتها الشجي.
أضاء  التاسعة   الساعة  وحواىل 
مع  ناصيف،   ونيسي  جان 
طوني  واالب  طربيه  املطران 
البالغ  العيد  شجرة  سركيس، 
بـ  أمتار  عشرة  حواىل  ارتفاعها 
بهر  منظرا  فكان  زر«  »كبسة 

أنظار الحضور ونال اعجابهم.

كلمة جان ناصيف
جان  السيد  شكر  ان  وبعد 
انطوان شربل  املطران  ناصيف 
سركيس  طوني  واالب  طربيه 
والفريق  نيسي  زوجته  وكذلك 
 Toplace شركة  يف  العامل 
 Whiping Tears   ومؤسسة
والحضور، قال »هذا العام هو عام 
مميز بالنسبة لـ Toplace ألننا 
مختلفة  بطريقة  بامليالد  نحتفل 
هنا يف كاتدرائية سيدة لبنان.. 
انها مناسبة اضفاء مشاعر الفرح 
واألمل اكثر من ألألة االنوار على 

شجرة امليالد«.
للقديس  »بالنسبة  وأضاف 
فان  مريم  والقديسة  يوسف 
ظروف والدة يسوع يف اصطبل 
ولكن  املثالية  عن  بعيدة  كانت 
االسوأ هو اجبار العائلة املقدسة 
وليس  البالد،  من  الهروب  على 
هذه  مثل  تبقى  ان  املفاجأة  من 
يف  عالقة  االنسانية  القصة 
الهامنا  يف  وتستمر  مخليتنا 
يف  املسيحيون  هم  من  جميعا 

العالم«.
ناصيف  جان  السيد  وتابع 
نزوحه  من  الرغم  »على  يقول 
واضطهاده طوال حياته القصرية 

فان رسالة املسيح لم تكن رسالة 
الثأر والعنف، بل ان نحب بعضنا 
بعضا.. ومع انها ليست رسالة 
بها  والعمل  اتـّباعها  السهل  من 
نشعر  اال  علينا  يجب  ولكن 
باالحباط بل املحاولة بجد وشكر 
الحب  جلبوا  الذين  االشخاص 
الخاصة  حياتنا  اىل  والسعادة 
ونشر الحب لدى اآلخرين كيفما 

واينما استطعنا«.
األفضل  من  قيل:  »لقد  وقال 
أن  من  شمعة  تضيء  ان 
ماليني  وهناك  الظلمة،  تلعن 
يضيئون  الذين  االشخاص 
عالم  يف  والرجاء  األمل  شموع 

اليوم«.
حول  هنا  تجمعنا  »ان  وقال  
فرصة  يعطينا  امليالد  شجرة 
وماذا  الجديد  بالعام  للتفكري 
قال القديس يوحنا يف االنجيل: 
النور يضيء يف الظلمة والظلمة  

ال تستطيع اطفاءه«.
وانا  هنا  »أقف  يقول  واستطرد 
يف غاية الفخر ان أكون اسرتاليًا 
كما  الواسع  املجتمع  يف  لبنانيًا 
قيمًا  باضافتنا  بالفخر  اشعر 
ألسلوب الحياة ولنسيج املجتمع 

االسرتالي«.
»هل  ناصيف  السيد  وتساءل 
لالحتفال  أفضل  طريقة  هناك 

من  وعائالتنا  ومعتقدنا  بايماننا 
الرائع  االحتفال  هذا  يف  التجمع 
يف قلب باراماتا ثاني اكرب مركز 

تجاري يف سيدني«.
فخورين  نكون  ان  علينا   « وقال 
للمجتمع،  أنجزناه  بأنفسنا وبما 
تبقوا  ان  منكم  اطلب  كما 
قريبني من معتقدكم وكنيستكم 
املسيح  بروحية  واالحتفاظ 
امليالد  زمن  خالل  اواًل،  والعائلة 

والسنة القادمة«.
ناصيف  جان  السيد  وشكر 
ودعمهم  »لحضورهم  الحضور 
متمنيا  وكنيستهم«،  ملجتمعهم 

للجميع عيد ميالد مجيد.

جان ناصيف وعقيلته نيسي، الزميل انور حرب، طوني خطار وحضورطوني خطار، موني غربيال، سركيس ناصيف وافلني وفؤاد حلو

جانب من الحضور الحاشد

جانب أخر من الحضور الحاشد

أكشاك الطعام... املأكوالت واملرطبات والحلويات مجانا
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حمال

 لن يأسروا فيِك اخللوَد
فأنت أسطرة الّزماِن 

إذا  املكاِن  أحجية  وأنِت 
تالشى

يراودها  أرٍض  يف  الّظُل 
املواُت 

صغريتي ..
من ذا سيسقُف غيمًة 

جتري على وتر املياِه قصيدًة 
تصغي إىل غدها الّسدوُم 

تعّد أمساء األنوثِة يف فضاء 
الوحي ..

يف ريٍح تكّن أخضر األشياِء
باألرواِح يف عدم الّتالشي 

الّصحو  سؤال  يا  األسيلة  يا 
يف 

جفن الطفولِة 
يااحلقيقة حني توقيِع اخلياْل

خسروا  من  أطالِل  على  مّري 
الّرهان 

ابتساماِت  من  حفظِت  مبا 
الّنوارِس

ملكوِتك  يف  بالبحر  واحتفي 
األعلى 

على مرأى الّسواقي ..
قفِص  يف  األمساء  هاهي 

الّشرود
قوافٌل للقاع تبدأ يالّزواْل

ها أنت شاعرة الوجوِد 
مبا أثرت من احلياِة 

ومن ظالٍل خلف رأسِك 
للعبوِر إىل احملاْل

محمد عامر األحمد

اعتماد  ذكرى  العربية،  للغة  العاملي  اليوم  يف 
األمم املتحدة، مثة  العمل يف  العربية بني لغات 
حاجة لرفع الصوت لتيسري تعّلم اللغة وتعليمها، 
أو  للتفصيح  القابل  العامّي  تهذيب  مثل  من 
ترجع إىل  ة  عاميَّ لتبنيِّ مفردات  الفصحى  إفساح 
أصٍل فصيح، فضاًل عن تطوير اسرتاتيجيات هذا 

التعليم وتقنياته.
جمموع  يف  االبتكار  مظاهر  من  مظهر  »اللغة 
اللغة  توقفت  االبتكار  قوة  هجعت  فإذا  األمة، 
ويف  التقهقر،  الوقوف  ويف  مسارها؛  عن 
التقهقر املوت واالندثار، فمستقبلها يتوقف على 
مستقبل الفكر املبدع الكائن يف جمموع األمم اليت 
اللغة  مستقبل  كان  موجودًا  كان  فإن  تتكلمها، 
عظيمًا كماضيها، وإن كان غري موجود فمستقبلها 
ما  هذا  والعربانية«.  السريانية  كحاضر  سيكون 
قاله األديب جربان خليل جربان، ترى، هل كان 
يتصور أن العربية ستتجدد وتقوم من بني الركام 

بينما العربية ترتاجع إىل الصفوف اخللفية؟
لغة  العربية  اللغة  بأن  كثريون  حيتج  ما  غالبًا 
صعبة، بل جيعلونها اللغة األصعب يف العامل، إذ 
اللغات  يصنف املتحدثون باإلجنليزية كلغة أوىل 
األخرى إىل سهلة ومتوسطة وصعبة؛ أما السهلة 
فهي اللغات املشابهة لإلجنليزية والقريبة منها، 
مثل اإلسبانية والربتغالية والفرنسية واإليطالية، 
الكبرية  الفوارق  ذات  اللغات  هي  واملتوسطة 
والرتكية  والروسية  اهلندية  مثل  اإلجنليزية،  عن 
وغريها؛ يف حني تبدأ قائمة أصعب اللغات باللغة 
العربية ثم اليابانية والصينية والكورية، رغم أن 
هناك حنو 450 مليون شخص حول العامل يتكلمون 

اللغة العربية اليوم.
أواًل: إالمَ تـُعزى صعوبة اللغة العربية؟

ُتعزى صعوبة اللغة العربية إىل بعض ما ختتص 
به:

أ- على صعيد احلروف: مدخل كّل لغٍة هو حروفها، 
وعدد حروف اللغة العربية )27 حرفًا( ضئيٌل جّدًا 
واليابانية!  الصينية  يف  احلروف  آلالف  بالنسبة 
لكن صعوبة تعّلم حروف اللغة العربية تكمن يف:

واحلرف  منفصاًل  احلرف  بني  ما  أشكاهلا  تعدد 
متصاًل، وتعدد أشكال احلرف حبسب موضعه يف 
الكلمة: يف أوهلا ويف وسطها ويف آخرها؛ قبول 
بعضها لالتصال من اجلهتني، بينما جند أخرى قابلة 
لالتصال من جهة اليمني )ر- د-...اخل(؛ إعجامها 
بالنقاط، تشاُبُه بعِض احلروِف يف كتابتها كاجليِم 
املتقاربة  احُلروِف  بعِض  تشاُبُه  واخلاِء،  واحلاِء 
اِل، وجوُد حروٍف  اِد والدَّ طق كالضَّ املخرج يف النُّ
ُتْكَتُب وال تْنَطق، وأصواٌت ُتْنَطُق وال ُتْكَتْب، وجود 
األصوات القصرية )الفتحة، والضّمة، والكسرة(، 

عن  فضاًل  هذا 
املتضادات...

صعيد  على   - د 
اللغوية  الثنائية 
الفصحى  بني  ما 
والعامية: ُتسَتْخَدُم 
بشكٍل  الُفْصحى 
رئيٍس يف احمَلافِل 
ِة  بويَّ ِة والرتَّ اإلعالميَّ
ِة،  ِة واأَلَدِبيَّ والِعْلِميَّ
ْهَجُة  بينما َتْطغى اللَّ
ِكّيُة على معظم  احمَلْ
حياتنا.  جوانب 
الُفصحى  ُد  وُتدَّ
رِف  الصَّ بأحكاِم 
حِو بينما ُيطَلق  والنَّ
للعامّية.  الَعناُن 
اىل  ذلك  وأدى 
العامية  مزامحة 
الفصحى  للغة 
ميادين  يف 
تكون  أن  ينبغي 

هـل الـعربية لـغة صـعبة؟
بهية بعلبكي

الشركات  وأمساء  والتجارية،  الرمسية  اإلعالنات 
اخل.  واملنتجات،  التجارية،  واحملالت  واملصانع، 
الفرنسية«  اللغة  »إلزامية  مشروع  غرار  على 
املشرع يف فرنسا سنة 1994، فنرّد للغة العربية 

كيانها وعزتها اليت كادت تفقدها بني أهلها.
الوطن  يف  علمية  قاعدة  تكوين  على  العمل  و- 
يف  للمشاركة  االنطالق  نقطة  تكون  العربي، 
التقدم التقّن، ليكون العامل العربي مشاركًا يف 

صنع التكنولوجيا، ال جمرد مستهلك هلا.
ز ـ العمل على تعريب التعليم اجلامعي ما أمكن. 
بة  ة معرَّ لكن ال ينبغي أن متأل لغتنا بكلمات أجنبيَّ
العاليلي  قاله  مبا  هنا  ونذكر  رادع،  دون  من 
الكوفة،  إليه مدرسة  ما دعت  إحياء  عن ضرورة 
على  »قيس  فما  والواضح:  للمستعمل  وإباحته 
واشرتط  العرب«.  كالم  من  فهو  العرب  كالم 
احلروف  نطق  مقتضى  على  املصطلح  »ُينقل  أن 
ة البحتة، وأن يراعى يف املنقول وزن عربي  العربيَّ
حمفوظ ال يزيد على سبعة أحرف، فإذا زاد ُأنقص 

بشكٍل ال خيلُّ بالعلم«.
مصطلحات  بوضع  العلمي  التقدم  مواكبة   - ح 
علمية موحّدة، وهنا دور جمامع اللغة العربية يف 
ال  كي  ونشرها  العرب  بني  املصطلحات  توحيد 
تظل رهينة املعاجم. واألفضل وضع املصطلحات 

بداًل من تعريبها.
اذا  تعليمها:  وإتقان  العربية  تعلم  تسهيل  ط- 
فال  املعرفة،  بالعربية حنو جمتمع  النهوض  أردنا 
مناص من العمل على إتقان املعلمني هلا وتيسري 
باستمرار،  مناهجها  وتطوير  وتعليمها  تعّلمها 
وتديث اسرتاتيجيات التعليم وتطويرها باستعمال 
أحدث التقنيات، واستخدام أدوات االنرتنت يف 
العربية  معلمي  إعداد  هو  املطلوب  لذا  التعليم. 
األمية  تأهيلهم على حنو مستدام، وحمو  وإعادة 
هذا  يف  الصف  غرفة  ألن  عندهم  املعلوماتية 
تدريبهم  وكذلك  جدران.  بال  غرفة  هي  العصر 
على التواصل الفعال مع طالبهم كي ينظروا اىل 
ماضي تراثنا بعني الناقد، ويروا املاضي بعيون 
احلاضر. فلنتواصل مع الرتاث: ال احتماًء باملاضي 
أو نكوصًا إىل الوراء يف آلية دفاعية، بل بآلية 
نهضوية هي العودة إىل أصول حنييها مبا يتجاوز 
املاضي إىل احلاضر واملستقبل دون انقطاع عن 
لذا  وتطلعاتنا.  قدراتنا  مع  يتناسب  ومبا  تراثنا، 
اللغة  منهاج  مبحتوى  النظر  إعادة  الضروري  من 
العربية كي يلقي الضوء على احملطات الكربى يف 
تراثنا األدبي واللغوي، مع الرتكيز على مهارات 
ألننا  وتقييم  وتركيب  تليل  من  العليا  التفكري 
نريد شعراء وأدباء وروائيني ومفكرين ومبدعني 
العربية  مسرية  يتابع  من  نريد  العربية.  باللغة 

ُقُدمًا، كي ال َنَقرَّ يف كهوف التاريخ.

قاعة الصف يف هذا العصر هي غرفة بال جدران )مروان بو حيدر(

)األلف  الطويلة  واألصوات 
الساكنة(،  والياء  والواو 
كّل  كتابة  تعّلم  وضرورة 
اللغة  حروف  من  حرٍف 
من  حرٍف  كل  مع  العربية 
وجوُد  الثالثة،  املّد  حروف 
أي  فة  امُلَضعَّ احُلروف 

التعريف  بـ )ال(  طِق  النُّ دة، صعوبُة متييِز  امُلشدَّ
ة، صعوبُة ُنْطِق عني  ة والقمريَّ يف احلروف الشمسيَّ

الِفعل لبعض األفعال...إخل
ب - على صعيد اإلعراب: اللغة العربية معربة، 
وعلم النحو وهو علم يبحث يف ما يطرأ على أواخر 
الكلمات من تغريات وفق تغري موضع الكلمة يف 
احلشو  يف  النحو  تعلم  صعوبة  وتكمن  النص؛ 
وعدم  به،  ُينتفع  وال  ُيستخدم  ال  مبا  واالهتمام 

تدريس القواعد الوظيفية كما ينبغي.
جـ  على صعيد املفردات: العربية هي أغنى لغات 
العامل مبا اصطلح على تسميته باملرتادفات )وإن 
كنت أوافق الدكتور حممد شحرور حني يقول أن 
معناها  كلمة  لكل  إذ  العربية،  يف  مرتادفات  ال 
للحب  األمساء  عشرات  هناك  مثال  اخلاص(. 
ه،  ف، َتَولُّ ق، َتَلطُّ ق، َتَعلُّ ومقاماته: من َتْيمم، َتَعشُّ
َجوى، ُحّب ، َشغف، َشَغٌف، َصبابة، َصْبو، َصْبَوة، 
ة، َهوى، ُهَيام،  ة، َمَودَّ بَّ َغَرام، َكَلف، العج، َلْوَعة، حَمَ
َوْجد، َوَلع، َوَله، ُوّد، ُوُلوع، ِوداد، ِوّد، ِوَصال؛ 

ما قيس على 
كالم العرب 
هو من كالم 

العرب

التدريس  قاعات  مثل  غريها،  دون  للفصحى 
يف  الفصحى  العربيَة  اللغَة  العاميُة  تزاحم  حيث 
فنجد  واجلامعة،  املدرسة  داخل  الدرس،  قاعات 
فُتهان  بالعامية،  يتم  املختلفة  العلوم  تدريس 
َمْن ُيفرتض فيهم إعالء شأنها، وإعادة  على يد 
ال  واجلامعات  املدارس  يف  طالبنا  إن  جمدها. 
العامية  أما  فقط،  مكتوبة  إال  الفصحى  يعرفون 
- اليت تاصرهم يف كل مكان - فتقرع آذانهم 
داخل الصفوف، واحملاضرات العامة، والندوات، 
واخلطب؛ حتى املناقشات األكادميية ختتلط فيها 
العامية بالفصحى يف معظم األحيان، مما يذهب 

برونق الفصحى ومجاهلا.
هـ - االزدواجية اللغوية ومزامحة اللغات األجنبية 
للغة العربية يف عدة ميادين: احلوار اليومي بني 
املثقفني، اإلعالنات الرمسية والتجارية، التدريس 
باللغات  واهلندسة  والصيدلة  الطب  كليات  يف 
الرياضيات  بتدريس  السماح  فقط،  األجنبية 
األساسي.  التعليم  يف  األجنبية  باللغة  والعلوم 
إمنا  وتعلمها،  األجنبية  اللغات  تعليم  ولسنا ضّد 
من  التالميذ  قبل متكن  ذلك  أن حيصل  املؤسف 

لغتهم األصلية.
للغات  واسعًا  حّيزًا  الدراسية  املناهج  إفراد  و- 

األجنبية واملواد اليت تدّرس بها.
ثانيًا: إجراءات عالجية

اهلل  عبد  العالمة  الشيخ  حّل  ُيعتمد  لو  حبذا  أ- 
العامّي  »تهذيب  عرب  العامية  إلشكالية  العاليلي 
القابل للتفصيح وإجرائه على موازين الفصحى«، 
ة اليت  أو »إفساح الفصحى لتبنيِّ مفردات العاميَّ
وجتربة  ًفا...«.  حمرَّ ولو  فصيح  أصٍل  إىل  ترجع 
حُيتذى.  منوذج  اجملال  هذا  يف  عبود  مارون 
يها  ويسميِّ بة  املهذَّ غة  اللُّ أنَّ  العاليلي  يرى  كما 
ة« )لغة احلياة عند جربان خليل جربان(،  »املعطيَّ
تتاج »لتستقيم وتنتشر اىل اعتمادها يف مراحل 
ة  غة األدبيَّ عليم املختلفة، وبذلك تقرتب من اللُّ التَّ

صل بها صلًة متينة«. الرفيعة وتتَّ
واإلرشاد  الرتبوي  التفتيش  قيام  - ضرورة  ب 
وكذلك  املدارس،  يف  واملنسقني  والتوجيه 
اإلعالم واجلمعيات الثقافية واألدبية واملؤسسات 
على  العربي  اجلمهور  بتوعية  واجلامعية  الرتبوية 
االلتزام  ينتج عن  وما  العربية  اللغة  تدهور  خطر 
العربي  الوطن  أبناء  بني  تفاهم  من  بالفصحى 

وحفاظ على الرتاث العربي األصيل.
ج - تشجيع املسؤولني واإلعالميني كي يكونوا 

قدوة صاحلة بالتمسك بالفصحى.
د - إعادة النظر يف فرض تعليم املواد املختلفة 

باللغات األجنبية يف التعليم األساسي.
يف  تفعليها  أو   - الالزمة  القوانني  تشريع  ه- 
حال وجودها - ملنع استعمال اللغات األجنبية يف 
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

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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 اخليال السياسي.. استشراف للمستقبل وإعادة قراءة للواقع
تسعى دراسة »اخليال السياسي« 
للباحث والروائي عمار علي حسن 
يف  أولية  رؤية  تأسيس  إىل 
بوصفه  السياسي«  »اخليال 
واقعنا  يف  جوهرية  قضية 
مستوى  على  سواء  املعاصر، 
التأمل والتقعيد النظري أو على 
ورسم  مؤشرات  وضع  مستوى 

مسارات للتطبيق العملي.
أسئلة  عن  جتيب  أن  حماولة 
والتطبيقي  النظري  بني  ترتاوح 
ماذا  قبيل:  من  باإلجرائي  مروًرا 
وما  السياسي؟،  باخليال  نقصد 
عالقته باخليال عموًما؟، وما أهمية 
الفرد  إىل  بالنسبة  عامة  اخليال 
واجلماعة؟، وأهمية ومهام اخليال 

السياسي بصفة خاصة؟.
جيب  السياسي  اخليال  لتنمية 
إزاحة الكوابح اليت تلجمه كالعقل

وما هي املنابع اليت خيرج منها؟، 
نعززه  أن  الضروري  من  وهل 
هي  ما  لكن  وننميه؟،  وجوده 
بلوغ  من  متكننا  اليت  األساليب 
هذا اهلدف؟، وما هي العقبات أو 
أمام  اليت تقف حجر عثر  الكوابح 
انطالق خيالنا السياسي؟، وما نوع 
اجملاالت أو املسارات اليت ميكن 
السياسي فيها؟،  اخليال  توظيف 
وهل هناك مناذج حمددة للتخيل 
السياسي؟، وما حاجة العرب إىل 
حيث  الراهن،  الوقت  اخليال يف 
اليت  والتطلعات  التوقعات  ثورة 
سياسية  اضطرابات  تصاحبها 
تأثرًيا  املستقبل  تؤثر يف  جارحة 

بالًغا؟.
بدائل تقرب الحل

يف  حسن  علي  عمار  يؤكد 
سلسلة  من  الصادرة  دراسته 
أن  الكويتية  املعرفية  عامل 
املعنى األكثر حتديًدا وخصوصية 
هو  السياسي  للخيال  ووظيفية 
السياسية  القيادات  قدرة  مدى 
وكذلك  واملعارضة،  السلطة  من 
حنو  النازعة  االجتماعية  القيادات 
أفعال مرتبطة باحلكم بشكل مباشر 
أو غري مباشر، ومجاعات الضغط 
الرأي عموًما واملؤسسات  وقادة 
واجملتمع  السلطة  بني  الوسيطة 
خيارات  أو  بدائل  طرح  على 
بغية حل املشكالت اليت تعرتض 
طريق النظام السياسي، وكذلك 
الدولة،  ملستقبل  التخطيط 
وأطر  نظم  طرح  على  والقدرة 
تطوًرا،  أكثر  واجتماعية  سياسية 
وأعلى قدرة على تلبية احتياجات 
وكذلك  واآلتية،  اآلنية  الشعب 

طموحاته وآماله.
اخليال  يبقى  »بهذا  أضاف 
جمرد  ليس  العلمي  السياسي 
واألساليب  األدوات  يف  تغيري 
ذات  رؤية  هو  بل  السياسية، 
بعد عميق تستشرف املستقبل أو 
تعيد قراءة الواقع، من منطلقات 
عن  جوهرًيا  خمتلفة  ومقاربات 

السائد والنمطي واملتكرر«.
السياسي  »اخليال  قائال:  يتابع 
االبتكار  عامل  تطوير  ليس جمرد 
األدوات،  هذه  إىل  وإدخاله 
وإمنا هو استعمال منهج خمتلف، 
اخلطة  تشكيل  مبقتضاه  يعاد 
السياسية برمتها، على حنو يالئم 
أن  جيب  اخلطة  هذه  املستقبل. 
تلبيّ االحتياجات اآلتية أو املقبلة 
للنظام السياسي أو الدولة بشتى 
والوظيفية..  البنيوية  أركانها 
يف  سواء  السياسي،  واخليال 
يعد  مل  حقيقته،  يف  أو  تعريفه 
تهاويم عابرة أو شطحات مارقة، 

إمنا بات مساًرا علمًيا، له أدوات 
ضبطه، كما سيتم تناوله يف ما 
علم  انتقل  بعدما  السيما  بعد، 
»الينبغيات«  جمال  من  السياسة 
يف  عديدة  سنني  صبغته  اليت 
هو  ما  دراسة  إىل  القانون  كنف 
رحاب  يف  بالفعل  وكائن  قائم 
العلوم السلوكية، اليت ساعدت، 
على  الباحثني  شك،  دون  من 

التنبؤ بالسلوك السياسي«.
ترمجة األفكار واقًعا

اخليال  أهمية  أن  حسن  ورأى 
ال  دونه  من  الذي  السياسي، 
يصدر  وال  قوية،  فكرة  لق  تخُ
تسنح  حني  تربز  مؤثر،  قرار 
فرص تارخيية، مع وجود حتول أو 
تغيري أو خطر داهم، تتوقع فيها 
تارخيية،  قيادة  بروز  الشعوب 
مشروع  صياغة  إىل  تتطلع  أو 
على  حيافظ  وجامع،  كبري  وطين 
الروح القومية ضد سياسة األمر 

الواقع.
وحبسب حسن فـ«حيتاج السياسي 
األفكار  انتقال  ِمن  ليؤَّ اخليال، 
واألهداف بطريقة صادمة ومبتكرة 
إىل وقائع على األرض.. وحيتاج 
األكثر  ألنه  اخليال،  السياسي 
والواقع  الواقع،  عن  مسؤولية 
منه  قرتب  يخُ بل  عليه،  يقبض  ال 
عها  خبطط تصنعها األحالم، ويوسيّ
خيال يسعى إىل  اخليال، واحللم 
طموح،  يتلبسها  أمنية  هدف، 
قائم إىل  ما هو  لتجاوز  ما  رغبة 
ال  الذي  والسياسي  آخر،  شيء 
يفلت  القدرة.  هذه  على  يتوافر 
منه الواقع، وينعدم عنده احلس 

باملسؤولية العاقلة باخليال«.
ولفت إىل أن اخلطاب السياسي 
ًها،  موجيّ جممله  يف  يبدو  العربي 
مجاهري  إىل   ، األعميّ الغالب  يف 
تعيش يف التاريخ املتخيل، لذلك 
باملتخيل  اخلطاب  هذا  ينشط 
الفردي،  باخليال  ال  اجلمعي، 
هذا،  على  ناصعة  أمثلة  وهناك 
بني  الطائفي  اخلطاب  بينها  من 
الذي  السياسيني،  اخلصوم 
استدعاء  على  األساس  يقوم 
املتخيل التارخيي لصراع الطوائف 
إىل  وقذفه  والديين،  السياسي 
يف  استعماله  عرب  احلاضر،  قلب 
اآلنية،  املواقف  على  الربهنة 
املالذ  وإجياد  للخصوم،  والكيد 
والسياسي،  لألتباع.  اليسري 
على  املرير  صراعه  يف  عموًما، 
يستعمل  والسلطة،  املوارد 
اخليال،  فقد  إن  »املتخيل«، 
فيستعيد التاريخ، ويعود بالواقع 
إىل الوراء، وقد يلجأ إىل حتريض 
فعل  برد  القيام  على  اجلماهري 
يصنفهم  من  كل  ضد  قاس 

خمياهلا اجلمعي بأنهم أعداء.
التالعب بالوعي

وأكد عمار على حسن إن املخيلة، 
واملشاعر،  التفكري  إىل  إضافة 
تعديّ هدًفا مهًما للتالعب بالوعي، 
ألنها ترتبط أكثر باهلواجس، اليت 
سلوك  من  كبرًيا  نصيًبا  حتدد 
وهي  البدائية،  اجملتمعات  أفراد 
عرضة للتأثر بأشياء من خارجها، 
وتلق خماطر نفسية، تكون أحياًنا 
األوبئة  من  للرعب  إثارة  أشد 
نفهم  هنا  و«من  والزالزل، 
من  الناس  بسلوك  للتحكم  أنه 
العمليتني  التأثري يف  جًدا  املهم 
إنتاج  وهما  باملخيلة،  املرتبطني 
الصور إنطالًقا من الواقع، وإنتاج 
وتكتيكه  السلوك  اسرتاتيجية 
يف  الناشئة  الصور  من  انطالًقا 

محمد الحمامصي - ايالف
الوعي«.

التخيل  لعبة  »ترتبط  وقال: 
اإلنسان،  حاجات  تلبية  بدرجة 
اة ال تثري املخيلة.  فاحلاجات امللبيّيّ
شيء،  اإلنسان  نقص  إن  أما 
بدأت صورة هذا الشيء ترتاءى 
ملخيلته، ويشرد ذهنه يف كيفية 
أصبحت  وبذا  عليها.  احلصول 
حاجات الناس أداة قوية للتحكم 
يلعب  وأحياًنا  خميالتهم،  يف 
إىل  الناس،  بوعي  املتالعبون 
باالستياء  يشعرون  جعلهم  درجة 
الشديد واإلحباط والقمع وانسداد 
»املخيلة  يغذي  مبا  األفق، 
واألحالم  بالتهيؤات  السلبية« 
كل  سيرتكز  وعندها  واآلمال، 
اة،  امللبيّ غري  احلاجة  على  االنتباه 
األشياء  عن  التلهي  وبالتالي 
واحلاجات والقضايا األخرى، وقد 

تكون أهم بكثري«.
يضيف: »وبالتالي يتمكن املتالعب 
من تغيري سلوك من يتالعب به، 
واستبدال برناجمه، وحتديد جدول 
أولوياته، وإجباره على أن يرغب 
ما  وهو  فيه،  يرغب  ال  ما  يف 
يربز يف أعلى صوره يف الدعاية 
التجارية..  والدعاية  السياسية 
السياسيني  بوسع  أصبح  هلذا 
الغذاء إىل  املتالعبني أن يقدموا 
مبهارة  اللعبة  ويديروا  املخيلة، 
فائقة، تصل إىل حد خداع شعوب 
بكاملها، عندها »قد تصري اللعبة 
انتحارية،  وحتى  رة،  ومدميّ مرعبة 
إىل  بها،  الشعب  ينشغل  فقد 
درجة يصري معها من غري املفيد 
أثناء  ويف  تعقله،  على  التعويل 
أن  تقريًبا  فرد  كل  يكاد  ذلك 
يوافق على التقوميات الالعقالنية 
أخرى،  بكلمات  احلقيقي،  للواقع 
وال  اخلداع،  يف  ليست  القضية 
إنها  املعلومة«..  نقص  يف 
اليت  املسرح،  خبشبة  أشبه  حالة 
على  كنافذة  سحرية  بقوة  تتمتع 
العامل املتخيل. وهناك من يشبه 
فقط  ليس  باملسرح،  السياسة 
من زاوية اإليهام والتخييل، إمنا 
العرض،  مهارة  باب  من  أيًضا 
الناس  وإقبال  األدوار،  وتوزيع 

بغية الفرجة«.
الخروج من األنا

وأشار حسن إىل أن عملية توظيف 
اخليال يف جمال السياسة تقتضي 
من املتخيلني أن يبتعدوا بأنفسهم 
عن آرائهم اخلاصة حول اجملتمع، 
بوصفهم أعضاء فيه، ويستخدموا 
النظريات، ويقرأوا التاريخ جيًدا، 
لتوفري األدلة والرباهني من دون 
رؤوسهم  يف  يستقر  ما  ربط 
ألن  الشخصية،  باخلربة  فهم  من 
مثل هذا جيعلهم مبنزلة الالعبني 
يكون  لن  وبالتالي  االجتماعيني، 
مبقدورهم أن يفهموا املصطلحات 
فمن  على حنو سليم.  السياسية 
يبتعد عن املشكلة قليال، لرياها 
جيًدا، بوسعه أن يتخيل حلواًل هلا 
املنغمس  ذلك  من  بكثري  أفضل 
فيها، كما إن من صنع املشكلة 

ال ميكنه أن حيلها.
يكون  »حتى  أنه  على  وشدد 
خيالنا  ي  ننميّ أن  بوسعنا 
نزيح  أن  فعلينا  السياسي، 
أو  اخليال  تلجم  اليت  الكوابح 
تكبته، وأوهلا العقل، الذي يصريّ 
وهمية  حدود  فرض  على  أحياًنا 
على طاقته الالحمدودة، أو يوحي 
د رغبتنا يف  لنا دوًما باحلذر، ويقييّ
البريوقراطية،  وثانيها  املغامرة. 
عمل  إىل  بطبيعتها  متيل  اليت 

جامدة،  أساليب  واتباع  روتيين، 
وفق مناذج عتيقة نسبًيا، ومقاومة 
أي ميل إىل التغيري أو أي فكرة 
من  جاءت  لو  خصوًصا  مبتكرة، 
خارج املؤسسة. هذه اآلفة يعاني 
العربي،  العامل  يف  اجلميع  منها 
تتسم  اليت  الدول  يف  السيما 
البريوقراطي  جهازها  باتساع 
وقدمه وتضحم دوره يف تسيري 
أن  كذلك  وعلينا  األمور.  دفة 
نستفيد بكل ما تتيحه لنا ينابيع 
التاريخ،  استقراء  من  التخيل 
واالستبطان،  املعرفة،  وتراكم 
والعصف  الفريق،  بروح  والعمل 
الذهين املفتوح والعميق، وعطاء 
واخليال  النوعية،  عرب  الدراسات 
املنطقي احملدد، واخليال اإلبداعي 

املنطلق«.
أحمال مانعة

وحول معوقات اخليال السياسي، 
قال: »على أهميته ال جيد »اخليال 
 ، األعميّ الغالب  يف  السياسي«، 
العربية،  والنخب  السلطات  لدى 
طريًقا ممهًدا يف كل األحوال، إذ 
فتقتله،  كثرية،  أشياء  تعرتضه 
أو على األقل حتديّ منه، وبالتالي 
ضئيلة  منه  االستفادة  جتعل 
خياالت  إىل  له  حتويّ أو  وهزيلة، 
وأوهام وأضغاث أحالم، قد حتط 
القيادات  برأس  عابرة  حلظة  يف 
الكبار،  األفيال  أو  السياسية 
املؤسسات  يديرون  الذين 
والشركات  واملنظمات  واهليئات 
هائال  جزًءا  حتوز  اليت  العمالقة، 
من ركائز القوة داخل اجملتمع«.

أضاف شارًحا: »ليس معنى هذا 
أن العرب احملدثني واملعاصرين 
عاجزون عن اخليال السياسي من 
أو  الفطرية  أو  الطبيعية  الناحية 
»البيولوجية«،  فقل  شئت  إن 
دول  يف  آخرين  كشأن  لكنهم، 
أنفسهم  جيدون  ومتخلفة،  نامية 
مثقلني بأمحال متنع إطالق اخليال. 
وهذه األمحال أو الكوابح متعددة 
التداخل  هذا  آن،  يف  ومتداخلة 
يسمح هلا بأن تشكل شبكة متينة 
بطريقة  تتماسك  قد  اخليوط، 
أقوى،  بصيغة  وتتصلب  أكثر، 
القرار  عازاًل، حيرم  جداًرا  لتصري 
السياسي واالقتصادي والثقايف 
واالجتماعي واإلداري من أن ينعم 
بعطاء املبدعني الذين بوسعهم أن 
يتوقعوا ما يأتي يف ضوء اإلملام 

بكل معطيات الواقع«.
اخليال  »منابع  إن  وقال 
استقراء  على  تعتمد  السياسي 
الفريق،  بروح  والعمل  التاريخ، 
اخلالق،  املنطقي  العقل  وامتالك 
األدبي،  اإلبداع  واستعمال 
الرأي،  استطالعات  إىل  واللجوء 
نظرية  مثل  أدوات،  واستعمال 
املباريات،  ونظرية  احملاكاة 
عرب  الدراسات  من  واالستفادة 
غياب  فإن  هنا  ومن  النوعية. 
على  أو  أو جتفيفها  املنابع  هذه 
األقل بشكل يؤدي إىل ضحالتها، 
اخليال  إطالق  يشكل كوابح على 
املقام  هذا  يف  لكن  السياسي، 
اليت  الرئيسة  األسباب  سأعرض 
توجد هذا، وهي ال تص احلالة 
العربية، إمنا تنسحب على خمتلف 
خمتلف  يف  السياسية  النظم 

األزمنة واألمكنة«.
دعم مكافحة التطرف

أن  حسن  علي  عمار  وأكد 
أن  على  يدل  اإلرهاب  استفحال 
مل  ملواجهته  التقليدية  الطريقة 
وتفرض  كافية،  وال  شافية  تعد 

اخليال  بعض  استعمال  ضرورة 
يف النظر إىل اإلرهاب كظاهرة، 
وإىل اإلرهابيني كبشر عدوانيني، 
هذه  ميالد  على  أسباب  جتمعت 
وسعوا  نفوسهم،  يف  العدوانية 
بتلك  الواقع  يف  تنفيذها  إىل 

الطريقة الدموية.
يف  اخليال  »استعمال  وقال 
يعين  اإلرهاب  مكافحة  خطط 
أن  أواًل  هما:  أساسيني  أمرين 
اإلرهابيون،  يفكر  كيف  نعرف 
ملواجهة  قبلية  تصورات  ونضع 
كيف  نعرف  أن  ثانًيا  تفكريهم. 
ونضع  اإلرهابيون،  خيطط 
متنعهم  اليت  املسبقة  اخلطط 
الوحشية.  عملياتهم  تنفيذ  من 
حد  إىل  مرتبطان  األمران  هذان 
وافية عن  معلومات  بتوفري  بعيد 
حيث  من  اإلرهابية،  التنظيمات 
اليت  وأفكارها  نشأتها  تاريخ 
من  التفاصيل  بعض  تتباين يف 
تنظيم إىل آخر، وإن تطابقت يف 
توزعها  وأماكن  العامة،  الرؤية 
وكذلك  ونشاطها،  ومتركزها 
هذه  يف  البارزة  الشخصيات 
التعليمية  وخلفياتها  التنظيمات، 
وشبكة عالقاتها البينية، وما إذا 
ارتباطات مع أجهزة  كانت هناك 
استخبارات أجنبية من عدمه، وكل 
اليت  السابقة  اإلرهابية  العمليات 
فيها،  التنظيم  أعضاء  شارك 
ومدى تقييم التنظيم لنتائج هذه 

العمليات«.
يتابع: »فهذه املعلومات ستجعل 
بوسعنا أن نضع عشرين سيناريو، 
يف احلد األدنى، للعمليات املتوقع 
كأن  املستقبل،  يف  حدوثها 
نقول: يف املرات العشر السابقة 
على  عملياته  )كذا(  تنظيم  نفذ 
تفاصيل  نضع  )ثم  اآلتي  النحو 
يف  األخذ  ومع  أمامنا(  العمليات 
التنظيم  عناصر  أن  االعتبار 
املواجهة  طريقة  درست  قد 
أو  األمن  قوات  بها  قامت  اليت 
اجليش أو فرق مكافحة اإلرهاب، 
يف  تفكر  أن  املتوقع  من  فإنها 
النحو  هذا  على  املقبلة  عملياتها 
وقد  السيناريوهات(،  )ونضع 
تصبح األمور سهلة، إن وجدنا أن 
عليها  يغلب  اإلرهابيني  عمليات 
وستصبح  والنمطية،  التكرار 
هذه  يف  وجدنا  إن  تعقيًدا  أكثر 
يف  مستمًرا  جتديًدا  العمليات 

وسائل التنفيذ وأدواته.
مؤشر قياس اإلرهاب

اإلرهاب  تصاعد  »مع  أضاف 
غري  حد  إىل  العربي  العامل  يف 
أن  الضروري  من  بات  مسبوق، 
صياغة  يف  العلمي  خيالنا  نعمل 
لنعرف  لقياسه،  علمي  مؤشر 
درجاته واجتاهاته ومستوياته، مبا 
نظرية  رؤى  لتحديد  الباب  يفتح 
وميكن  ملواجهته.  عملية  وخطط 
أن يكون هذا املؤشر مكوًنا من 
عشر نقاط، قابلة للزيادة، هي:

املدة  أي  الزمين:  املدى  ـ   1
اإلرهابية  العملية  بني  الفاصلة 
هذه  زادت  فكلما  وأختها، 
يرتاجع«،  »اإلرهاب  نقول  املدة 

والعكس صحيح.
تكمل  النقطة  هذه  الشدة:  ـ   2
السابقة، فيمكن أن يكون املدى 
اإلرهابية  العملية  بني  الزمين 
عمليات  لكنها  كبرًيا،  والحقتها 
شديدة يف إزهاق األرواح وتدمري 
املنشآت. وكلما كانت العمليات 
أمام  نكون  »نوعية«  أو  شديدة 
عن  النظر  بغضيّ  متزايد  إرهاب 
النقيض  وعلى  الزمين.  التباعد 
ال  خفيفة،  عمليات  كانت  إن 
كثريين،  وجرحى  قتلى  تلف 
وتدمري واسع النطاق، نكون أمام 

تراجع ملستوى اإلرهاب.

إذا  ما  معرفة  أي  النمطية:  ـ   3
تسري  اإلرهابية  العمليات  كانت 
ال  حيث  واحدة،  وترية  على 
جديدة  أساليب  اإلرهابيون  يتبع 
جرائمهم،  يف  ومغايرة  ومبتكرة 
أم إنهم جيددون فيها، فال تشبه 
عملية إرهابية أختها، وهذا دليل 
والذكاء  التخطيط  مستوى  على 

اإلجرامي من عدمه.
4 ـ التوزع اجلغرايف: فإذا كانت 
اإلرهابية حمصورة يف  العمليات 
بقعة جغرافية ضيقة، نكون أمام 
السيطرة  ميكن  حمدودة  عمليات 
عليها، والعكس صحيح، إن كان 
عملياتهم  يوزعون  اإلرهابيون 
مبا  واسع،  جغرايف  نطاق  على 
األمن،  قوى  تشتت  إىل  يؤدي 
السياسي  التأثري  من  ويزيد 

واالقتصادي إلرهابهم.
5 ـ مدى حتقيق األهداف: فيمكن 
اإلرهابية،  العمليات  تتكرر  أن 
لكنها ال حتقق األهداف السياسية 
اليت  واألمنية،  واالقتصادية 
اإلرهابيون، وميكن  إليها  يسعى 
فاإلرهاب  العكس.  حيدث  أن 
ألهداف  إمنا  لذاته،  يرتكب  ال 
وتقييمنا  اإلرهابيون،  يقصدها 
جيب  ضعفه  من  اإلرهاب  لقوة 
أن يضع يف االعتبار مدى حتقيق 
حددها  اليت  األهداف  هذه  مثل 
ميويّهلم  من  أو  اإلرهاب  منفذو 
أو  وأعلنوها  وراءهم،  ويقف 
قراءة  من  نستشفها  اليت  تلك 
أفكارهم وبياناتهم وتصرحياتهم 

وطبيعة عملياتهم.
املقصود  والتكاثر:  التجنيد  ـ   6
هنا أن تكون مجاعات قد دخلت 
على خط األحداث، وتبنت عمليات 
بعينها  مجاعات  إن  أم  إرهابية، 
تتبناها.  اليت  هي  وتتكرر  ثابتة 
مجاعات  هناك  أن  وجدنا  فلو 
أخرى تدخل إىل ساحة اإلرهاب، 
يتزايد«،  »اإلرهاب  نقول 
أن  شريطة  صحيح،  والعكس 
ألن  الشأن،  هذا  يف  ندقق 
بعض اجلماعات اإلرهابية الكربى 
هلا  ليس  أمساء مجاعات،  تنتحل 
العمليات  بامسها  وتعلن  وجود، 
اإلرهابية، لتضليل األمن، وخداع 
نأخذ  أن  كما جيب  العام.  الرأي 
يف االعتبار مدى قدرة اجلماعات 
جتنيد  على  بالفعل  املوجودة 

عناصر جديدة من عدمه.
وهي  الوقائية:  اإلجراءات  ـ   7
اليت تضعها  التصورات واخلطط 
مكافحة  سبيل  يف  الدولة 
املديني  على  سواء  اإلرهاب، 
البعيد،  أو  واملتوسط  القريب 
ثم  املعلومات،  جبمع  وتبدأ 
ضد  استباقية  حرب  الدخول يف 
مع  هذا  يتزامن  اإلرهابيني، 
اإلرهاب  لتطويق  اسرتاتيجية 
فكرية  جوانب  هلا  وتبديده 
وقانونية  واجتماعية  واقتصادية 

وأمنية.
الشعبية:  القاعدة  موقف  8ـ 
فوقوف الشعب طرًفا يف احلرب 
مهمة،  مسألة  اإلرهاب  على 
يهزم  أن  اإلرهاب  بوسع  فليس 
شعبها  يلتف  دولة  وال  سلطة، 
حول تصورات وإجراءات ملكافحة 
اإلرهابيني. ومن اخلطر أن يقف 
املعركة  احلياد يف  على  الشعب 
ضد اإلرهاب، ولذا من الضروري 
أن تفعل السلطة دوًما ما يرضي 
العالقة  وجيعل  عنها،  الشعب 

بينه وبني السلطة عامرة.
9ـ  احلاضن االجتماعي: فاإلرهاب 
ليس بوسعه االستمرار، إن كانت 
البيئة االجتماعية تلفظه، والعكس 
صحيح، ولذا علينا أن نقف بدقة 
على الفروق بني البيئات احلاضنة 

واملنتجة واملوظفة لإلرهاب.
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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
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ملــبورن

الصحايف واألديب وضاح عيسى يقول 
لن أختلى عن حماربة الفساد

فارس الكلمة يف ندوات األدب والثقافة واملعرفة يجهر بالحق 
بكلمات رائعة وبنربات صادقة هادئ الروح ويصحب ذلك 
ناجح  ومحلل سياسي  متميز  وابداع. صحفي  ذكاء  الهدوء 
وبارع يف السياسة واألدب معا ورغما ذلك متواضع لذلك 
فهوا محبوب. عمل يف أغلب املؤسسات اإلعالمية وكان مثال 
العمل، كما عمل محاضرا يف كلية االعالم يف  اإلخالص يف 
سورية ومعهد الطباعة. وحاليا يف صحيفة تشرين رئيس 
أنه ال يساوم على  والرتجمة، من صفاته  الدراسات  قسم 
مبادئه ويحارب الفساد من خالل كتاباته املستمرة. وترشح 
ملواقع مهمة يف مؤسسات االعالم كمدير لوكالة سانا ولكن 
ألنه شريف ونظيف اليد فلم يحالفه الحظ وهو لم يقبل 
املساومة على مبادئه ألنها خط أحمر بالنسبة. فهو األديب 
واملحلل والصحفي الناجح واملتميز وضاح عيس. فكان الحوار 
معه على الهاتف ملدة ساعة مرت وكأنها دقيقة حيث أتحفنا 
فخور  أنا  لنا:  قالها  كلمة  وأول  الجميلة.  األدبية  بعباراته 
تتمتع هذه  ملا  الهريالد  أسرة تحرير جريدة  اىل  بالتحدث 

الصحيفة باملصداقية واحرتام القيم واملبادئ. 
قرية جميلة يف سورية نشأت  من  أنا  قائال:  استطرد  ثم 
وترعرعت يف كنف أبي أمي وأفتخر بهما ألنهما بالنسبة لي 
نبع الحب والعطاء والحنان. كما أفتخر بقريتي التي علمتني 

التواضع واملحبة.
أردف األديب وضاح قائال: أنه بعد اتمامه املراحل الدراسية 
انتقل اىل دمشق العاصمة وتخرج من كلية االعالم وبعدها 
عمل محاضرا يف كلية االعالم ومعهد الطباعة. ثم عمل يف 
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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

املؤسسات  أغلب 
سورية  يف  العاملية 
البعث  جريدة  يف 
وأخريا  والثورة 
تشرين  صحيفة 
األخبار  قسم  رئيس 
املجتمع  قسم  ثم 
قسم  رئيس  ثم 
والرتجمة  الدراسات 
على  مناوب  ومحرر 

الصحيفة. 
بأنه  َأضاف  كما 
إدارية  ملواقع  ترشح 

دون  حالت  لأٍلف  الواسطة  معايري  لكن  االعالم  يف  هامة 
وصوله. وتسلم مواقع يف صحيفة تشرين يف وقت انشق 
أغلب االعالمني. وكان يتابع الصحيفة حتى صدور العدد يف 
الثانية صباحا رغم قساوة الظروف األمنية، وكان يعمل يف 

حر الصيف وبرد الشتاء دون كلل أو ملل.
وأضاف الزميل وضاح قائال: لن أتخلى عن حبي لوطني ولن 
الكبرية  الفساد  مواقع  وكشف  الفساد  محاربة  عن  أتخلى 
أينما كانت. وختاما وجه بطاقة حب وتقدير وشكر ألسرة 

تحرير جريدة الهريالد. 
                    حاوره الزميل  ميالد اسحق

يتقدم 
الزميل اإلعالمي ميالد اسحق وحرمه 

موني فصيحة 
 بأحر التهاني من الجالية العربية عامة 
واملسيحية خاصة بمناسبة عيدي امليالد 

املجيد ورأس السنة امليالدية 
أعادهما اهلل على الجميع بالخري واليمنة 
والربكات وعلى وطننا العربي باألمن 
واالستقرار وعلى اسرتاليا بالتقدم 

واالزدهار 
وكل عام وانتم بخري

تـهنــئة
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أسـة ومـجتمع
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انتشرت  اليت  النفسية  األمراض  من  القهري  الوسواس  يعترب 
بالقلق والتوتر وقد  بشكل كبري مؤخرًا، وفيه ٌيصاب املريض 
يصبح غري قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي وذلك ألنه 
يشعر برغبة يف السيطرة على احمليط اخلارجي من حوله فيقوم 
من  ألنها ختفف  نظرًا  عنها  االمتناع  يستطيع  ال  قهرية  بأفعال 
قلقه نوعًا ما. وبقدر ما يسبب الوسواس القهري من متاعب 
املرافقني  األشخاص  على  أصعب  ٌيعترب  أنه  إاّل  به،  للمصابني 

هلم.
فما هو مرض الوسواس القهري؟ وكيف ميكن للزوجة التعامل 

والتعايش مع زوجها إذا كان مصابًا به؟
ياسر  الدكتور  املعرفة  وإدارة  التنظيمي  السلوك  املختص يف 

سندي جييب على تلك األسئلة:
وّضح »سندي« أن الوسواس القهري هو اضطراب نفسي جربي 
ال  معينة  بأفكار  ومتكرر  شديد  بإحلاح  املصاب  ُيشعر  متالزم، 
يستطيع مقاومتها، وتسيطر عليه فـتجعله يقوم بتكرار سلوك 
معني بطريقة ملحوظة ومزعجة ترهق املصاب نفسه ومن حوله 

وتسبب إزعاجًا هلم وقد تدفعهم للنفور منهم.
وبني سندي أن معدل اإلصابة به يتساوى بني الرجال والنساء، 

وغالبًا ما ُيصيب من جتاوزت أعمارهم 35 عامًا.
لذلك فإن على الزوجة عند مالحظة زوجها يقوم بتكرار أو فعل 

سلوك معني أن تتبع القواعد واإلرشادات التالية:
• عدم املبادرة باهلجوم أو النهر اللفظي، والبعد كل البعد عن إظهار 
عالمات السخط والتذمر، وحماولة تبصري الزوج مبا أصابه بطريقة 

لبقة لتفادي نفوره أو عناده.
• األخذ بيد الزوج بإيضاح ما مت تكراره من سلوك، فمثاًل أن تقوم 
الزوجة بلفت نظر شريكها برفق إذا تكرر إعادة وضوءه أكثر من مرة 
وختربه أن ما أمّت من وضوء كان صحيحًا ومكتمل اجلوانب وليس 
أفكار  من  عليه  يرتدد  ملا  يلتفت  أاّل  عليه  وأن  إعادته  عليه 

وسواسية.

احتواء وتطمني الزوج وبث اإلجيابية يف املنزل، كأن تسرد له   •
بعض القصص املماثلة حلالته وأن مرضه ماهو إال حالة عارضة 
وأنها جبانبه اىل أن يتجاوز املرحلة الصعبة، وأن ُتْشرك أوالدها 
معها يف ذلك، إضافة اىل حماولة دجمه يف املناسبات العائلية 

واألصدقاء وحماول تغيري اجلو بالسفر والنزهة.

عن  انتباهه  لتشتيت  الزوج  تفكري  مسار  حتويل  على  العمل   •
تكرار أفعاله وسلوكياته، كأن تقوم عندما تالحظ تكراره لفعل 
معني بإخباره باتصال مهم أو موعد ضروري ليقطع ذلك تركيزه 

واستمراره يف فكرته اليت جتربه على تكرارها.

• اللجوء اىل العالج السلوكي املعريف، وذلك بتعريف الزوج على 
الطرق الصحيحة لتاليف تكرار السلوك وذلك بالتعاون مع املستشار 

النفسي.

5 خطوات للتعامل مع زوجك 
املصاب بالوسواس القهري؟

َمن منا ال يهوى السعادة، وال يسعى خلف كل شعاع أمٍل، جيلب 
الفرح، ورحابة الصدر، ما جيعل من الصعب سهاًل، ومن عقبات 
ل تناقضات  احلياة جمرد حمطات عابرة؟! وَمن منا قادر على حتمُّ
لنا  حيق  هل  املقابل:  يف  لكن  حياتنا؟!  ر  وتكدِّ احلرية،  تثري 
فه  مبا خيلِّ اكرتاث  دون  أمزجتنا  كأهل حبسب  ممارسة سلطتنا 
ذلك من أثٍر على نفسية أبنائنا، ونتيجٍة قد تدق ناقوس اخلطر، 
وتسدل الستار على حياة سعيدة ألسرة كانت تعيش يف يوم 

من األيام بسالم؟

وملناقشة ذلك، التقينا باالختصاصية النفسية وعد حامد، اليت 
املشاعر،  بتذبذب  تتصف  املزاجية  الشخصية  إن  لنا:  قالت 
ب سلوكيًا بسبب خلل يف وضعها العاطفي، فتجدها حينًا  والتقلُّ
كشف  فيصعب  سبب،  أي  دون  تنفر  ومرات  ارتياحًا،  ُتظهر 

وحتديد مشاعرها حنو موقف معني، ما يؤثر على حميطها.

ن الشخصية املزاجية أسباب اجتماعية تكوِّ
وأضافت أن أعباء احلياة وما يصاحبها من توتر, وقلق, وحزن 
شديد, وقسوة ختل بتوازن بعض األشخاص، وتصيبهم باألرق، 
ما يؤثر على مزاجهم، وقد تتفاقم احلالة لتصل إىل االكتئاب, 
كما أن هناك أشخاصًا تعرضوا يف طفولتهم إىل نفس األسلوب 
الثقة،  فاقدي  مشوشني،  جتدهم  لذا  املضطرب،  التعامل  من 

وخائفني، وغري قادرين على السيطرة على أفعاهلم.
املرض  خانة  حتت  احلالة  هذه  إدراج  نستطيع  حامد:  وقالت 
النفسي حني تصل إىل حد تكرار املزاجية كنمط يومي، يعيق 
مسار حياة الشخص االجتماعية دون أسباب مقنعة، أو عارض 
ِقبل  من  عليه  ُيكشف  أن  من  البد  حينها  حياته,  يعكر  طارئ 
خمتص ملعرفة طبيعة شخصيته: هل هو مكتئب، أم إن حالته 
ف بأنها حالة مرضية, وهل هناك أسباب وراثية، أو أمراض  ُتصنَّ

م يف اضطرابه وجدانيًا؟ عصبية تتحكَّ

دور الزوجة يف العالج
شريكها  يكون  عندما  األهمية  غاية  يف  دور  للزوجة  وتابعت: 
مزاجيًا، فعليها احلرص على إبعاد األطفال قدر اإلمكان عن هذا 
اجلو، ألنهم أكثر َمن يتضرر نفسيًا يف الوقت احلالي ومستقباًل, 
ثم عليها إقناع زوجها بأنه يف حاجة إىل املساعدة، لكونه يعاني 
من مشكلة، وإقناعه بذلك يساعد كثريًا يف تقدمه خطوة إجيابية 
حنو حياة أفضل، كما عليها أن توفر له اجلو املالئم لينام بشكل 
جيد، وممارسة بعض األنشطة الرياضية، وأن تعي جيدًا أنه يف 
حاجة إىل املساعدة، خاصًة منها، لكونها شريكة حياته، ومصدر 
م وضعه للحد من  األمان واالستقرار يف بيت الزوجية, وأن تتفهَّ

تفاقم األمور وحتوهلا إىل األسوأ.

املرأة واملزاج السيئ
املرأة أكثر عرضة لإلصابة بسوء املزاج الذي يسبِّب هلا يف بعض 
جسمها،  يف  الفسيولوجية  التغريات  بسبب  االكتئاب  األحيان 
واضطراب اهلرمونات, والدورة الشهرية، واحلمل والوالدة، إال 

أنها غالبًا أكثر قدرة من الرجل على التحمل.

تأثري البيئة األسرية املتناقضة على نشوء الطفل
حينما ينشأ الطفل يف »جو قمعي«، يصبح أكثر رغبة يف العزلة 
االجتماعية، ويكون خجواًل جدًا، وفاقدًا للثقة يف نفسه، ومرتددًا، 
ويصاحب ذلك سوء التعبري العاطفي واالنفعالي جتاه أي خطوة 
ُيقدم عليها، لكونه جيهل ردة فعل والده، وحذره هذا جيعل منه 
لة« ال يعلم ماذا يفعل بها، ومتى ُيطلق العنان هلا  »طاقة مكبَّ

لتنطلق.

املزاج يهدم البيوت
الوعي، هو حجر األساس يف أي عالقة، والزوجان مسؤوالن عن 
أمور بيتهما، ألن العبء سيكون ثقياًل على الزوجة وحدها، ورمبا 
الرجل مشوش  إذا كان  احتماله, خاصًة  قادرة على  تكون  لن 
املزاج، ويرى بأنه صاحب القرار الوحيد، يف هذه احلالة لن يكون 

قادرًا على إنصافها، وسيتجاهل التفكري يف بيته وأوالده.
أخريًا: من املؤسف التهاون يف العالج، وعدم الصدق مع الذات 
باالستسالم حلالة مثل هذه خجاًل, أو خوفًا، أو عنادًا، ألن النتيجة 

ستكون أسرة حتت الركام.

كيف تواجهني املزاج السيئ للزوج؟

جيب أن تكون العالقة الزوجية مبنية على الصدق حتى يصل الزواج 
إىل األمان واإلخالص يف شتى أمور احلياة واألسرة، لكن إذا ختلل 
وتبدأ  ستهدم  تأكيد  وبكل  فإنها  الكذب،  بعض  الزوجية  العالقة 
األسرة  أخصائية  ذكرت  كما  تأكيد،  بكل  الزوجني  بني  بالفتور 
اليت  الكذبات  من  العديد  هناك  أن  الشلهوب  ناهد  د.  واجملتمع 
تكون بني الزوجني تؤدي إىل انتهاء العالقة الزوجية بكل تأكيد، 

ومنها:

• »أنا أشعر بالسعادة النهائية«:
إذا أخربك زوجك بأنه يشعر بالسعادة الكاملة، وال يبحث عن سعادة 
كذلك  بالسعادة،  يكتفي  ال  الرجل  ألن  غري صحيح؛  فهذا  أخرى، 
الزوجة ال تكتفي بالسعادة اليت هما عليها، بل يسعيان للسعادة 

األكرب، ومستوى سعادة أعلى مما هما عليه.

• »كنت منشغاًل كثريًا ومل أستطع حمادثتك«:
إذا مر وقت طويل بينك وبني زوجك ومل يقم مبحادثتك أو إرسال 
ستجعل  تقدمها  مع  أمور  فهذه  لك،  شوقه  مدى  عن  تعرب  رسالة 

عالقتك يف توتر دائم، مما يؤدي إىل فتورها وتالشيها.

• »ال أريد أطفااًل يكفي ما لدينا«:
يف بعض العالقات يكون االكتفاء من األطفال لسبب مقنع والزم، 
لكن يف عالقات أخرى يكون الزوج ال يرغب؛ ألنه يشعر بامللل أو 
النفور من قبل زوجته، وهذا ما يؤدي إىل فتور العالقة الزوجية 

وانتهائها على الفور.

• »سأبقى يف العمل لدي أعمال كثرية«:
بقاء زوجك أو زوجتك يف العمل لوقت أطول من وقت الدوام يف 
احلقيقة هو أسلوب هروب دائم من املنزل، إما ألنه يشعر بامللل 
من املنزل، أو ألنه أو زوجته ال يريدان االجتماع ببعضهما، وهذا ما 

سيشتت العالقة الزوجية وينهيها على الفور.

• »ال أريد حل املشاكل اليت حصلت«:
إذا رأيت زوجك أو زوجتك تتهرب من املشاكل وال تربر حللها، وال 
تريد أدنى تربير يوضح موقفها جتاه املشكلة، باإلضافة إىل عدم 
اهتمامها مبدى غضبك أو حزنك أو هل قدمت االعتذار هلا أم ال؟ 

فتأكد أن العالقة يف طريقها للفتور والتالشي.

• »ذهبت إىل أصدقائي«:
إن قام أحد الزوجني بسؤال اآلخر عن املكان الذي ذهب إليه، يف 
املقابل، تلقى الطرف اآلخر إجابة تنايف الواقع وحقيقة املكان الذي 
ذهب الزوج أو الزوجة إليه، ففي هذه احلالة دليل واضح على فتور 
العالقة بني الزوجني، وهي يف طريقها إىل االنتهاء إن مل يتداركا 

وضعهما.

• »تناولت الطعام يف العمل«:
إذا كنت ترغبني يف تناول الطعام خارج املنزل مع زوجك، لكنك 
دائمًا حتصلني على أعذار واهية ووهمية، كأن خيربك بأنه تناول 
فهذا  بالعمل،  اخلاصة  االجتماعات  أحد  يف  أو  العمل  يف  الطعام 
يوضح أنه ال يرغب يف االجتماع األسري، وال يريد أو ال تريد الزوجة 
تقوية العالقة بينها وبني زوجها، مما يؤدي إىل فتورها، وانتهاء 

العالقة الزوجية على الفور.

كذبات تنهي العالقة الزوجية



Page 28صفحة 28     

مــرأة

 2017 األول  كانـون   23 Saturday 23 December 2017الـسبت 

تعيش املرأة السعودية عصرها الذهيب، مبا حظيت به من 
زيادة يف مساحة متكينها يف برنامج التحول الوطين، ومبا 
نالته من مناصب قيادية جعل منها شريكًا فاعاًل يف صناعة 
شتى  يف  وعاملية  حملية  إجنازات  من  حققته  ومبا  القرار، 
قرارات  من  مؤخرًا  به  حظيت  ما  إىل  باإلضافة  اجملاالت، 
املالعب  ودخول  السيارة  بقيادة  هلا  السماح  من  تارخيية 
الرياضية، وما كان هلا من أصداء واسعة ساهمت يف عكس 
الصورة احلقيقية للمرأة السعودية، وتغيري مالمح الصورة 

النمطية القاصرة عنها بتأثري من وسائل اإلعالم الغربية.

واألجانب  العرب  السفراء  زوجات  من  عدد  يلي  ما  ويف 
املعتمدين لدى السعودية، يتحدثن عن متابعتهن للتطورات 

الالفتة اليت تعيشها املرأة السعودية ونظرتهن إليها .

زوجة السفري األردني :املرأة مدعوة لالستفادة من الفرصة، 
التي أعطيت لها 

بداية ترى منى الرفاعي »حرم السفري األردني يف السعودية« 
أن اختالف الصورة النمطية ملكونات اجملتمع مرتبط ارتباطًا 
الرؤية  به  جاءت  وما  عليه،  تطرأ  اليت  بالتغريات  جوهريًا 
السعودية يف  املرأة  اليت وضعت  الذكية واخلالقة 2030، 
رفع  الرئيسية  أهدافها  بني  من  وجعلت  أولوياتها،  جل 
نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل، ومتكينها اقتصاديًا 
واجتماعيًا، وفتحت هلا اآلفاق لتنمية مواهبها، فمن الطبيعي 
أن يكون هلذا التحول الكبري يف املنهج تأثري إجيابي عليها، 
وبشكل يقلل بالضرورة من الفجوة بني اجلنسني، ويفسح 
اجملال هلا أن تضطلع حبجمها احلقيقي يف مفاصل اجملتمع 
الضخمة  االستثمارية  املشاريع  يف  خاصة  واملؤسسات، 
كمشروع »نيوم«، الذي أطلقه األمري حممد بن سلمان، حيث 
يراد هلذا املشروع الضخم والعاملي بقطاعاته العمالقة أن 
قطاعات  يف  للدخول  األعمال  لسيدات  كبرية  فرصًا  خيلق 
حيوية ومبتكرة وحتريك أرصدتها اجملمدة، ويف ذات الوقت 

خيلق فرص عمل للخرجيات.
وهي مدعوة لالستفادة من الفرصة، اليت أعطيت هلا رغم 
احلكومية،  واإلدارات  الشورى،  جملس  يف  حاليًا  تواجدها 
واملؤسسة الدبلوماسية، واملؤسسات االقتصادية، والتعليم، 

وريادة األعمال، وغريها من املؤسسات واهليئات.
واختتمت بقوهلا: دعواتي لشقيقاتي السعوديات بالتوفيق 
املالئم  املناخ  الذات، واالستفادة من  يف سعيهن إلثبات 

اآلن، وتوديع الصورة النمطية.

زوجة السفري األرجنتيني: املرأة السعودية تهتم بنفسها 
وأناقتها وعملها

ومن خالل إقامة سابني فرا ديسردا يف السعودية ملدة 9 
بعدد  وعالقاتها  األرجنتيين،  السفري  زوجها  برفقة  سنوات 
من السعوديات، تقول: كان من حسن حظي أنين واكبت 
مراحل مهمة من نهضة املرأة السعودية، كبداية انضمامها 

زوجات أعضاء السلك الدبلوماسي: املرأة السعودية طوت حقبة املطالب

كمستشارة يف جملس الشورى، وقرار تأنيث بيع املستلزمات 
النسائية، والسماح هلا بالعمل كبائعة يف املتاجر واملراكز 
باجملتمع،  لالحتكاك  قوية  دفعة  منحها  ما  وهو  التجارية، 
األخرية،  القرارات  كما ستدعم  احلواجز،  من  الكثري  وكسر 
ومنها: السماح هلا بقيادة السيارة، الثقة بنفسها واثبات 
ذاتها، واإلسهام يف ختليص األسرة من هدر اقتصادي بعد 

االستغناء عن السائقني.
التقيت بنماذج نسائية سعودية كالدكتورة نورة  وتابعت: 
فردوس  والدكتورة  سابقًا«،  التعليم  وزير  »نائبة  الفايز 
أبو صاحل »عضو جملس الشورى« اليت حضرت ضمن وفد 
سعودي إىل األرجنتني، وكانت مثار إعجاب من قبل الصحافة 
السلبية  للصورة  تغيريًا  ذلك  أن يف  والشك  األرجنتينية، 
املرأة  بأن  العلم  مع  الغرب  تبناها  اليت  السعودية،  للمرأة 
الالتينية  أمريكا  يف  املرأة  كبري  حد  إىل  تشبه  السعودية 
من حيث االهتمام بنفسها وأناقتها، باإلضافة إىل اهتمامها 
بعلمها، واحلرص على عائلتها.لذلك الغرو أن نقول أن املرأة 

السعودية أدهشت العامل .

زوجة السفري العماني: املرأة السعودية قادرة على املنافسة 
وتسجيل حضور متميز يف جميع املجاالت

عن أهم ما تتميز به املرأة السعودية تقول أميمة البوسعيدي 
املرأة  تتمتع  الرياض«:  يف  عمان  سلطنة  سفري  »حرم 
السعودية بثقافة واطالع واسع، وامتالكها العزمية واإلصرار، 
والقدرة على مواجهة التحديات والعقبات، مماجعلها قادرة 
كافة  متميز يف  ، وتسجيل حضور  والنجاح  املنافسة  على 
قدرات  من  به  تتمتع  ملا  نظرًا  بها؛  تعمل  اليت  اجملاالت 

ومؤهالت علمية.
وهناك مناذج نسائية أثبتت متيزها وتفوقها على املستوى 
شهادات  من  وكثريًا  اجلوائز  حصدت  والعاملي،  احمللي 

التقدير.

زوجة السفري السوداني : السعوديات طوين حقبة من 
املطالبات

السودان  »حرم سفري مجهورية  الزين  بشري  حباب  اعتربت 
حبضور  السعودية  للمرأة  السماح  خطوة  أن  الرياض«  يف 
االحتفاالت العامة بالوطين 87 للسعودية، والقرار التارخيي 
بقيادة السيارة ودخول املالعب الرياضية، مؤشرات تؤكد 
على مضي السعودية قدمًا حنو املستقبل، كما أنها تعكس 
أعماق اجملتمع، وتعزيز حقوق املرأة  القادمة من  التغريات 
الوقت  نفس  وتؤكد يف  أمامها  الفرص  وفتح  السعودية، 
طريق  يف  قدمًا  املضي  على  السعودية  القيادة  عزمية 
واالقتصادية  السياسية  املستويات  كافة  على  اإلصالح 
نادت  اليت  املطالبات  من  حقبة  بذلك  لتطوي  واالجتماعية، 

بها املرأة السعودية يف السنوات املاضية.

زوجة السفري العراقي: املرأة السعودية أمام حقبة جديدة 

مملوءة بالتفاؤل
تصف زبيدة العاني، زوجة السفري العراقي، املرأة السعودية 
بصماتهن  تركن  اللواتي  النساء  تلك  حفيدة  هي  بقوهلا: 
على صفحات التاريخ يف جند واجلزيرة العربية، ومنذ عصر 
أن  الطبيعي  ومن  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  حممد،  الرسول 
تنتقل تلك الصفات عرب األجيال إىل املرأة السعودية اليت 
متلك استعدادات وراثية ألن يكون هلا دور ريادي وقيادي 
أت هلا فيه  يف بناء اجملتمع ، خاصة يف هذا العصر الذي تهيَّ
ظروف ومعطيات، والقت كل االهتمام من ِقبل والة األمر.

مثل  واملناصب،  الوظائف  يف  املرأة  ماحققته  وأضافت: 
العلمي،  التفوق  ومشاركتها يف  الشورى،  عضوية جملس 
على  دليل  خري  هو  االقتصادي،  العمل  خطوط  وانتهاجها 
أوسع يف  حلقات  إىل  منها  تنطلق  أن  تستطيع  مساحات، 
إدراج مسؤوليات املرأة يف بناء وتنمية اجملتمع السعودي، 
وبهذاهي أمام حقبة جديدة مملوءة بالتفاؤل واألمل، نتمنى 
أن تكون متغريًا، أومنعطفًا إجيابيًا، تستغله املرأة السعودية 

خري استغالل.

زوجة سفري البحرين: لديها كافة الفرص لتعزيز دورها يف 
خدمة مجتمعها

ومن وجهة نظر الشيخة مريم بنت محد آل خليفة »حرم سفري 
البحرين أن املرأة السعودية حتظى برعاية واهتمام القيادة 
الفرص  كافة  ولديها  احلياة،  جماالت  خمتلف  احلكيمة، يف 

لتعزيز دورها يف خدمة جمتمعها ووطنها.
وميكن وصفها بالطموحة، واملثقفة، وصاحبة رأي، وحريصة 
العصر،  على  ومنفتحة  واإلسالمية،  العربية  قيمها  على 
وتسعى إىل اكتساب املزيد من احلقوق يف سعيها املستمر 
للخدمة العامة، وهلا حضورها االجتماعي والثقايف الواضح، 
وال تتوقف عن بذل املزيد من اجلهود للحصول على مكاسب 
.ونيلها  للمجتمع  السريع  التطور  خالله  من  جديدة.تواكب 
حّقها يف قيادة السيارة مؤشر واضح على تعزز مشاركتها 

يف احلياة العامة دون متييز أو استالب.

زوجة سفري فلسطني: للمرأة السعودية بصمات مذهلة يف 
جميع مناحي الحياة

للمرأة السعودية بصمات مذهلة يف مجيع مناحي احلياة سواء 
كان ذلك حمليًا أوعربيًا أوعامليًا هكذا بدأت جنوى اآلغاحرم 
بثقافتها  متيزت  كما  وتابعت:  حديثها  فلسطني  سفري 
وحرصها على العلم بااللتحاق يف أرقى جامعات العامل، إىل 

جانب اجلامعات السعودية.
السعودية منها:الدكتورة مسر،  العديد من األمساء  وبرزت 
والدكتورة فتون الصايغ ، واألمرية الدكتورة مشاعل بنت 
حممد آل سعود أول سعودية تعمل يف معهد حبوث الفضاء 
اليت  اجلدايل  أبو  اهلام  والدكتورة  بعد،  عن  واالستشعار 
أحدثت ثورة يف جمال خاليا الدم، وهناك الكثري من األمساء  

الشاخمة يف كل اجملاالت.

الرياض – عتاب نور  - ايالف

زوجة السفري األرجنتيني سابني فرا ديسردازوجة السفري األردني منى الرفاعيصورتان تعبرييتان
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نــجمات وأزياء

 2017 األول  كانـون   23 Saturday 236  December 2017الـسبت 

أشهره  يف  والسيما   2017 عام  كان  لقد 
األخرية حافاًل باألحداث واملناسبات الكبرية، 
وقد شاهدنا النجمات العربيات وقد اخرتن 
تألقن  خمتلفة  سهرة  فساتني  تصاميم 
املناسبات،  هذه  يف  العام  مدار  على  بها 
كبري يف  تطور  هنالك  أن  الحظنا  وبالفعل 
والسيما  االطالالت  تنسيق  ويف  األناقة 
األخرية  اآلونة  يف  اشتدت  املنافسة  أن 
التواصل  وسائل  وسيطرة  انتشار  مع 

االجتماعي.
اطالالت  أمجل  باختيار  اليوم  قمنا  وقد 
السهرة  فساتني  يف  العربيات  النجمات 
كانت  ومنها   ،2017 لعام  متيزًا  وأكثرها 
فستان  يف  مؤخرًا  عجرم  نانسي  اطاللة 
»ديور«  من  والذهيب  األسود  باللونني 
Dior، واطاللة نادين جنيم بداية هذا العام 

أجـمل فـساتني الـنجمات الـعربيات فـي عـام 2017

يف فستان باللون األخضر الرباق من »زهري 
مراد« Zuhair Murad، واطاللة نوال الزغيب 
يف فستان فاخر بدرجات الفضي والذهيب 
 Michael سينكو«  »مايكل  من  اختارته 
Cinco، واطاللة مرييام فارس يف فستان 
»رامي  من  بالريش  مزينة  أطرافه  مبتكر 
قاضي« Rami Kadi، وكذلك اطاللة نسرين 
طافش يف فستان ذهيب مزين بالشراريب 
من »ال بورجوازي« La Bourjoisie، واطاللة 
براق  أخضر  فستان  يف  صربي  يامسني 
بقصة الكتف الواحد من »يوسف اجلسمي« 

Yousef Aljasmi وغريها.
النجمات  فساتني  أمجل  بالصور  شاهدي 
منها  واختاري   ،2017 عام  يف  العربيات 
االطاللة اليت تعتقدين أنها األمجل واألكثر 

متيزًا.

نجوى كرمسريين عبد النوربلقيس فتحيأليسا

نانسي عجرم

كارول سماحة

نادين نجيممايا دياب

ياسمني صربيهيفا وهبي
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مــن هــنا وهــناك

 2017 األول  كانـون   23 Saturday 23 December 2017الـسبت 

أفادت وكالة »أسوشيتد برس« أن املندوبة الدائمة  سبوتنيك| 
للواليات املتحدة إىل األمم املتحدة، نيكي هايلي، أغضبت 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بسبب موقفها من اتهامات 

التحرش حبق النجوم والسياسيني والرئيس األمريكي.

هيلي: من حق أي امرأة أن تتهم رجال بسوء معاملتها حتى 
وإن كان ترامب

ومن اجلدير بالذكر أن ترامب استاء من تصرحياتها يف مقابلة 
مع قناة »سي بي إس«، عندما علقت على الفضائح األخرية 
فخورة  إنها  هايلي  قالت  فقد  اجلنسي،  بالتحرش  املتعلقة 

بـ«النساء اللواتي مل يصمنت«.

الرئيس  يتهم  مبن  رأيها  حول  سؤال  على  ردا  قالت  كما 
إىل  اإلصغاء  الشيء. جيب  »نفس  باملضايقات:  األمريكي 

املرأة اليت تتهم أحدا. وجيب حل هذا املوضوع«.

يشار إىل أن عدة نساء اتهمن ترامب بالتحرش أثناء احلملة 
االنتخابية. وقد بدأت وسائل اإلعالم األمريكية تتناقل هذه 
املتحدة.  الواليات  رئيس  غضب  أثار  ما  أخريا،  املعلومات 

ويعترب ترامب كل هذه االتهامات كاذبة.

هايلي تغضب ترامب بتصرحياتها 
عن التحرش اجلنسي

»فيديو نشره  أن  الربيطانية  »ديلي مايل«  افادت صحيفة 
أب أمريكي عرب  وسائل التواصل االجتماعي ، أظهر القسوة 
املفرطة يف عقابه البنته ألنها استخدمت تطبيقا رقميا جديدا 

وذلك ألنها محلت تطبيق » سناب شات «.

ومل يكتف األمريكي أليكس هاريسون، البالغ من العمر 30 
ابنته وضربها  بـتعنيف  األمريكية،  عاما، من والية  لويزيانا  
بقسوة، بل قام مبشاركة مقطع الفيديو الذي يصور ضربه 

البنته عرب سناب شات و فيسبوك ؟

وأظهر الفيديو يف البداية صوت األب وهو يقول: »إنها تريد 
أن تكون راشدة، لذلك عليها أن حتصل على جلدات موجعة 
وتفقد شعرها أيضا، عليها متابعة دروسها وليس استعمال 
سناب شات الشيطاني«. يذكر أن األب ذكر أن ابنته »يف 

الصف الـ 9، وتبلغ من العمر 14 أو 15 عاما«.

ابنته  »اهلائج«  األب  كيف ضرب  الفيديو  مقطع  يبني  كما 
هلا:  قائال  كله،  رأسها  شعر  حبلق  قام  ثم  طويلة  لفرتة 
الفيديو  وأظهر  بالغة«.  راشدة  تكوني  أن  يعنيه  ما  »هذا 
أيضا الفتاة اليت كانت تبكي طوال فرتة العقوبة، وتتوسل 

وتصرخ من األمل.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة قامت بالقبض على الرجل بعد 
انتشار الفيديو، بتهمة القسوة وإساءة معاملة الطفلة، وهو 

اآلن قيد احلجز للتحقيق معه.

أمريكي ضرب ابنته وحلق شعرها 
ألنها محلت تطبيق »سناب شات«

كاترينا كيف البوليوودية مصممة 
أزياء عاملية

أزياء  جمموعة  كيف  كاترينا  البوليوودية  النجمة  قدمت 
جديدة صممتها بنفسها، وذلك خالل عرض خاص أقيم يف 

نيودهلي.
الحقا،  ستؤدي  الناجحة  اخلطوة  هذه  ان  كاترينا  واعتربت 
تصاميمها  ان  سيما  ال  عاملية،  عروض  يف  املشاركة  اىل 
تعتمد بشكل أساسي على الساري اهلندي، الذي مينح جنمات 
مشاركة  الفتة  وكانت  اضافية،  مجالية  مساحات  بوليوود 
العديد من املمثالت يف حضور العرض بينهن شيلبا شييت، 

أربيتا خان وغريهما.
ومتيزت التصاميم املعروضة بدّقة التنفيذ وتناسق األلوان، 
مبشاركة  األزياء  تلك  تقديم  الالفتة يف  اجلرأة  اىل  اضافة 
كانت  األكسسوارات  ان  كما  كيف،  املصممة  من  خاصة 

حاضرة بقوة يف العرض الراقي.

... ويف االطار نفسه تتوزع النشاطات امليالدية اخلريية يف 
العاملية، حيث يشارك اآلالف  العديد من املدن والعواصم 
وتكون  متنوعة،  ترفيهية  سباقات  يف  األعمار  خمتلف  من 

مالبس بابا نويل يف القاسم املشرتك بني اجلميع.

اليونانية  العاصمة  السباقات تلك اليت شهدتها  أبرز  ولعل 
أثينا، حيث مجع املشاركون مبالغ كبرية يعود ريعها ملساعدة 

األطفال واحملتاجني.

 وهو األمر نفسه الذي شهدته مدينة شني يانغ الصينية، 
حيث تفاعل الصغار مع الكبار يف حمطة سنوية لدعم جهود 

مساعدة الفقراء. 

شجرة امليالد ترتفع بالعاصمة األردنية

األردنية عمان،  العاصمة  الكربى يف  املتاجر  شهدت معظم 
اىل  اضافة  األعياد،  موسم  ملناسبة  امليالد  شجرة  ارتفاع 

الزينة اليت تتوزع يف كل أرجاء احملالت الضخمة.
هذه اخلطوة عززت احلركة التجارية يف تلك املتاجر، وسط 

أجواء احتفالية الفتة ومميزة.
من  امليالد  عيد  موكب  سار  االحتفاالت  تلك  هامش  وعلى 
بيت حلم إىل األردن يف شوارع عمان، يف البوليفارد وحدائق 
امليالد  عيد  وشخصيات  املهد،  مشهد  وُعرض  احلسني. 
بهذه  مرتبطة  قصص  ُتروى  بينما  ترقص  وهي  املبهجة، 

املناسبة وُتعزف ترانيم خاصة بها يف موكب احتفالي.
واحتشد كثريون يف منطقة تسوق مفتوحة باملدينة ليستمتعوا 
باملشهد والرتانيم ويلتقطوا صورا للموكب وهو مير أمامهم. 
وهذا املوكب نظمته جمموعة من بيت حلم يف الضفة الغربية 
يف  واملبهجة  االحتفالية  األجواء  بعض  نشر  بهدف  احملتلة 

األردن. 

...ونشاطات بابا نويل اخلريية 
يف املدن العاملية

التواصل،  ومواقع  العاملية  الوكاالت  على  صورة  انتشرت 
الدراجات  مجع  فيه  يتم  فوجيان  مدينة  يف  صيين  ملرآب 

اهلوائية احملطمة.
وقد ذكر القّيمون على املرآب، أن يكون عدد هذه الدراجات 
قد بلغ املاليني، ال سيما انها تعترب وسيلة النقل البارزة يف 

الصني وحتديدا يف املدن الفقرية.

ماليني الدراجات يف مرآب صيين
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»قرارالقدس« يعمق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حممد بن سلمان يف الرياض أمس االول، الرئيس عباس وتناول 
البحث مستجدات األوضاع يف األراضي الفلسطينية، وتكثيف اجلهود 
الفلسطيين  للشعب  املشروعة  احلقوق  يضمن  مبا  جتاهها  العملية 
بقيام دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتوجه عباس 
الحقًا إىل فرنسا حيث يلتقي صباح اليوم الرئيس إميانويل ماكرون 

للبحث يف تداعيات قرار ترامب.
ويف اجلمعية العامة، مل يصّوت ضد مشروع القرار الفلسطيين سوى 
9 دول، بينها الواليات املتحدة وإسرائيل وغواتيماال وهندوراس، 

يف حني امتنعت 35 عن التصويت. 
رغم  على  للقرار،  الكامل  شبه  األوروبي  التأييد  الفتًا  وكان 
امتناع تشيخيا وكرواتيا والبوسنة واهلرسك وهنغاريا والتفيا عن 
التصويت، كما كانت كندا وأسرتاليا واألرجنتني واملكسيك بني 

املمتنعني.
األمم  يف  األمريكي  املوقف  عزلة  لتعمق  التصويت  نتيجة  جاءت 
اليت استفزت املندوبة األمريكية نيكي  املتحدة يف جلسة أمس، 
فيها  األعضاء  والدول  الدولية  املنظمة  تهديد  فجددت  هايلي، 

مبحاسبتها ماليًا وسياسيًا على دعم هذا القرار.
وشّكلت اجللسة اليت ُعقدت حتت بند »متحدون من أجل السالم«، 
فرصة إلظهار دعم األسرة الدولية وضعية القدس، ورفض االعرتاف 
بالسيادة اإلسرائيلية عليها أو نقل السفارة إليها، والتمسك مبسار 

التسوية على أساس قرارات جملس األمن واملرجعيات الدولية.
»الفيتو«  أن  املالكي  رياض  الفلسطيين  اخلارجية  وزير  وأكد 
األمريكي يف جملس األمن وضع اجلمعية العامة أمام واجب حتمل 
مسؤولياتها، مشريًا يف الوقت ذاته إىل أن اجللسة »ليست بدافع 
أي عداء للواليات املتحدة بل بسبب قرارها الذي ُيعد اعتداًء على حق 
الشعب الفلسطيين الطبيعي يف القدس الشريف«. وجدد التأكيد 
أن القرار األمريكي »لن يغرّي يف الوضعية القانونية للمدينة، بل 
يقّوض مكانة الواليات املتحدة كوسيط للسالم ألنها فشلت يف 
اختبار القدس من خالل قرارات تؤجج املشاعر الدينية وتساهم يف 

حتويل النزاع إىل حرب دينية ال حدود هلا«.
النتهاك  ذريعة  السيادة  استخدام  تقبل  »لن  فلسطني  إن  وقال 
القانون الدولي والتنكر حلقنا يف وجودنا على أرضنا، ولن يثنينا 
عن حقنا فيتو وال تهديد ألننا حنتكم إىل القانون الدولي وليس 
إىل وعظ ديين لتربئة االستعمار واالستيالء على األرض بالقوة«. 
وطالب بـ »آلية دولية جديدة« لرعاية عملية التسوية بسبب »احنياز 
السلمية  العملية  أن  باعتبار  إسرائيل،  إىل  األمريكي  الوسيط« 
اجملتمع  مسؤولية  الفلسطينية  والقضية  أحد،  على  حكرًا  »ليست 

الدولي كاًل«.
منظمة  باسم  أوغلو  جاويش  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  وحتدث 
التعاون اإلسالمي، وقال إن على الفلسطينيني أن »يعلموا اليوم 

أنهم ليسوا وحدهم«. 
»لن  بالقول:  القرار  الداعمة  للدول  األمريكي  التهديد  على  ورد 
خنضع للتهديد، وهذه حلظة أساسية يف التاريخ، وللفلسطينيني 
الشرقية  القدس  مع   ١9٦٧ عام  حدود  ضمن  دولتهم  يف  احلق 
قرار  أن  على  وشدد  السالم«.  عملية  أساس  وهذا  هلا،  عاصمة 
الواليات املتحدة »خيالف كل القرارات الدولية ويشكل إهانة لكل 

القيم«.
الدول  جمموعة  باسم  اليماني  خالد  اليمين  السفري  حتدث  كما 
العربية، وأكد أن القرار األمريكي »باطل وال يرتتب عليه أي أثر 
على  صريح  اعتداء  هو  بل  احملتلة،  القدس  وضعية  يف  قانوني 
حقوق الشعب الفلسطيين واألمة العربية واملسلمني واملسيحيني 
يف العامل، وانتهاك للقانون الدولي الذي يرفض االستيالء على 
األرض بالقوة، عالوة على أنه يقوض فرص السالم وحل الدولتني 
بعثات  إنشاء  بعدم  الدول  كل  وطالب  والتطرف«.  العنف  ويعزز 
واجلمعية  األمن  جملس  بقرارات  التزامًا  القدس  يف  ديبلوماسية 

العامة لألمم املتحدة.
وتوعدت هايلي األمم املتحدة والدول، وقالت إن عليها أن »تتذكر 
هذا اليوم«، معتربة أن القرار »لن حيدث تغيريًا سوى يف نظرة 
اليت مل حترتمها  الدول  املتحدة واىل  األمم  املتحدة إىل  الواليات 

يف املنظمة«. 
قرار  بأنه  إلسرائيل«  »عاصمة  بالقدس  االعرتاف  تربير  وكررت 
وقرار  األمريكي  الشعب  »إلرادة  يستجيب  أمريكي  سيادي 
»ال يستبق  أنه  على  ١995«، مشددة  عام  اختذ  الذي  الكونغرس 
حل قضايا احلل النهائي، وال حُيدد حدود القدس، وال ميس حل 

الدولتني إال مبا يتفق عليه الطرفان«. 
وحتدثت عن سجل التمويل األمريكي لألمم املتحدة باعتبارها أكرب 
املاحنني، وقالت إن بالدها »ستتذكر هذا اليوم عندما يأتي املوعد 
و  الدولية،  املنظمة  موازنة  يف  الدول  مساهمات  لدفع  املقبل« 
عمل  متويل  يف  أعلى«  مبستوى  لُنساهم  الدول  تدعونا  »عندما 

املنظمة. 
وقالت إن الواليات املتحدة »ستضع السفارة يف القدس ألن هذا 
هو ما يريده الشعب األمريكي، وهذا هو العمل الصحيح، وليس 

هناك من تصويت سيغري هذا الواقع«.
العامة  اجلمعية  اجتماع  دانون  داني  اإلسرائيلي  السفري  ووصف 
أمس بأنه »خمز«، معتربًا أن االرتباط اليهودي بالقدس »ال ميكن 
كسره من خالل إعالن يصدر عن منظمة يونيسكو، وال عرب اخلطب 
الفارغة، وال قرار اجلمعية العامة«، معتربًا أن ما جيمع الفلسطينيني 

باألمم املتحدة هو »النفاق«.

حتذير من تدخل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بغداد الستئناف تظاهرات دعت إليها منظمات اجملتمع املدني بدعم 
من تيار الصدر.

دفع  هدفها  خارجية«  »مؤامرة  من  اإلقليم  يف  مسؤولون  وحذر 
بامسها  الناطق  أعلن  إذ  عسكريًا،  التدخل  إىل  االحتادية  احلكومة 
سعد احلديثي أنها »تراقب الوضع من كثب«. وكرر ما قاله رئيس 
اليدين مبوجب  »لن يقف مكتوف  أنه  العبادي جلهة  الوزراء حيدر 
ومصاحلهم  املواطنني  أمن  لضمان  عاتقه  على  امللقاة  املسؤولية 
العنف  استخدام  املتحدة  واألمم  أمريكا  ودانت  البالد«.  أحناء  يف 

ضد املتظاهرين.
يف غضون ذلك، أعربت منظمة »هيومن رايتس ووتش« عن قلقها 
على مصري أكثر من 350 شخصًا اعتقلتهم أجهزة األمن الكردية بعد 
استعادة القوات احلكومية االحتادية السيطرة على مدينة كركوك 
منتصف تشرين األول )أكتوبر( املاضي. وقالت إن »معظمهم عرب 

سنة، من النازحني إىل املدينة أو من سكانها«.
من  عودته  بعد  بارزاني،  نيجريفان  اإلقليم  حكومة  رئيس  وقال 
وإحراق  الفوضى  خلق  وليس  مكفول،  حق  »التظاهر  إن  أملانيا، 
خفية  »أيادي  أن  وأضاف  واحلزبية«،  العامة  واملمتلكات  املباني 
حتاول إحداث الفوضى وتقويض األمن واالستقرار. يف كردستان 
مؤامرة أكرب من أن يتصورها أحد، إذ هناك جهات )مل يسمها( تدعم 
هذه الفوضى للنيل من اإلقليم، لكننا واجلهات املعنية سنواجهها 

بصرامة«.
ويواجه نيجريفان أزمة سياسية داخلية، بعد انسحاب حركة »التغيري« 
و »اجلماعة اإلسالمية« من حكومته وتأكيدهما يف بيان أمس االول 

إصرارهما على االستقالة واتهامهما احلكومة بالفساد.
وُنشرت وحدات ملكافحة الشغب ومركبات عسكرية يف كل األقضية 
اليت تشهد تظاهرات، مبا فيها مركز مدينة السليمانية. وشكلت 
احلكومة جلنة من الشرطة وقوات األمن ووحدات مكافحة اإلرهاب 

»لضبط الوضع«.
ومنذ بدء التظاهرات اإلثنني، ُأحرق حنو 20 مركزًا لألحزاب ومبنى 
والعدالة«  الدميوقراطية  »حتالف  رئيس  برهم صاحل  ودعا  بلدية. 
املنشق عن حزب »االحتاد الوطين الكردستاني«، يف تغريدة عرب 
»تويرت«، القوى الكردية إىل »احلوار حاًل وحيدًا لألزمة، والذهاب 
»احلديث عن استخدام  أن  انتخابات مبكرة«. وحذر من  إجراء  إىل 
قوة احتادية من بغداد حلسم األمر سيكون تصرفًا مدمرًا يضاف إىل 
الكوارث القائمة، وسيكون ضد مصاحل الشعب الكردي والعراق 

على حد سواء«.
من جهة أخرى، ُيتوقع أن تكون محلت تظاهرة دعا إليها ناشطون 
مع  تضامن  شعارات  الصدر،  ويدعمها  )امس(  اجلمعة  بغداد  يف 
العبادي  تطالب  أخرى  إىل  إضافة  السليمانية،  يف  املتظاهرين 
العبادي  أن  الفتًا  وكان  الفساد.  على  بشن محلة  وعوده  بتنفيذ 
معصوم  فؤاد  اجلمهورية  رئيس  إليه  دعا  اجتماعًا  األربعاء  قاطع 
خصص للبحث يف موعد إجراء االنتخابات، إذ يصر رئيس احلكومة 
على إجرائها منتصف 20١8، فيما تعمل قوى سياسية على تأجيلها 

إىل نهايته أو بداية 20١9.

بوتني يبلغ امللك...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العربية  اململكة  »تعرض  روسيا  رفض  مؤكدًا  الرياض،  على 
السعودية ألي تهديدات أمنية«.

يف غضون ذلك، أسر اجليش الوطين اليمين قياديًا يف ميليشيات 
احلوثيني مقربًا من قائدها عبدامللك احلوثي يف حمافظة إب، فيما 
شرق  »القاعدة«  تنظيم  يف  مسؤواًل  أمريكية  لطائرة  غارة  قتلت 

صنعاء.
وأجرى خادم احلرمني اتصااًل هاتفيًا أمس االول، بالرئيس الروسي 
احلوثيني  استهداف  حول  شامل  حتقيق  فتح  ضرورة  أكد  الذي 
الرياض. وختلل االتصال حبث يف جهود اإلغاثة اإلنسانية املقدمة 
للشعب اليمين، بهدف رفع املعاناة عنه يف ظل الظروف الصعبة 
اليت مير بها اليمن. كما شدد اجلانبان على ضرورة تكثيف اجلهود 

لتحقيق تسوية سياسية يف سورية، وفق بيان للكرملني.
وزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  السعودي  العهد  ولي  وتلقى 
وزراء  رئيسة  من  هاتفيًا  اتصااًل  سلمان،  بن  األمري حممد  الدفاع 
بريطانيا ترييزا ماي ليل األربعاء، أعربت خالله عن »ترحيب بالدها 
باإلجراءات اليت اختذها التحالف العربي لدعم الشرعية يف اليمن، 

جلهة معاودة فتح املوانئ اليمنية أمام املساعدات اإلنسانية«. 
للحيلولة  التفتيش  إجراءات  مواصلة  »ضرورة  على  ماي  وشددت 
دون تهريب األسلحة والصواريخ إىل األراضي اليمنية وتهديد أمن 
الدول اجملاورة واستقرارها«. وأكد األمري حممد بن سلمان »حرص 
السعودية ودول التحالف على أمن اليمن واستقراره وسالمة شعبه 
اإلغاثية  واملواد  املساعدات  توفري  وعلى  اجملاورة،  الدول  وأمن 

اإلنسانية للشعب اليمين«.
حمافظيت  بني  الواقعة  محك،  جبهة  يف  عسكرية  مصادر  وأكدت 
األربعاء  أسرت  اليمين  الوطين  اجليش  قوات  أن  والضالع،  إب 
القيادي حممد حسني احلوثي. وأوضحت املصادر لـ »سبتمرب.نت« 
أن »املشرف على احلوثيني يف إب ُأسر وثالثة من مرافقيه، ويتم 

التحقيق معهم حاليًا«.
وأفادت املصادر بأن احلوثي، وهو من حمافظة صعدة، كان يف 

جولة استطالع مع مرافقيه، وحاولوا املرور بسيارة عادية من دون 
سالح، وكانوا متخفني بثياب مدنية، غري أن االستخبارات العسكرية 
الوطين كانت ترصد حتركاتهم، ومتكنت من أسر احلوثي  للجيش 

عند نقطة تابعة للواء 30 مدرع يف منطقة العود.
جزيرة  يف  اجلهاد  »قاعدة  تنظيم  يف  الدعاية  مسؤول  ُقتل  كما 
طائرة  نفذتها  غارة  يف  »القاعدة«،  لـ  اليمين  الفرع  العرب«- 
وكالة  ونقلت  صنعاء.  شرق  مأرب  يف  طيار  دون  من  أمريكية 
»فرانس برس« عن مصادر قبلية أن »أبو هاجر املكي، كان من 
بني أربعة مسلحني قتلوا يف غارة استهدفت سيارة رباعية الدفع 
يف مديرية وادي عبيدة يف مأرب« مساء االربعاء، كما قتل يف 
املنطقة ذاتها عنصران آخران من »القاعدة« يف غارة ثانية شنتها 

أيضًا طائرة من دون طيار واستهدفت سيارة كانت تقلهما.
ومتكنت منظومة الدفاع اجلوي التابعة للتحالف العربي االربعاء، من 
اعرتاض صاروخ باليسيت يف مساء مأرب أطلقته امليليشيات على 
احملافظة. وذكر سكان يف املنطقة أنهم شاهدوا وقائع اعرتاض 
الصاروخ وارتفاع الدخان يف مساء احملافظة من دون تسجيل أي 
على  امليليشيات  أطلقتها  اليت  الصواريخ  عدد  وجتاوز  أضرار. 
جتاهل  يف  السكنية،  األحياء  استهدفت  صاروخ،   ١00 احملافظة 

للقوانني الدولية اليت متنع استهداف املدنيني.
يف  آخرون،  سبعة  وأصيب  احلوثيني  عناصر  من  مخسة  وقتل 
أمس  الضالع  حمافظة  مشال  اليمين  اجليش  قوات  مع  مواجهات 

االول.

احلريري: هناك اتفاق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

انطوان شقري ومدراء عامون، واحملافظون، ورؤساء نقابات، اضافة 
اىل كبار املستشارين واملوظفني يف القصر اجلمهوري. 

وبعد انتهاء احلفل، القى الرئيس عون الكلمة التالية: »نتمنى لكم 
وجلميع اللبنانيني اعيادا سعيدة. واطمئنكم اىل ان العام املقبل 
سيكون افضل من السنة احلالية، وذلك بفضل جهودكم، فاللبناني 
باالمن،  املخلة  االعمال  عن  وابتعاده  للقوانني  احرتامه  خالل  من 

يساهم يف جناح الدولة.
اننا نقوم حاليا برتكيز اسس الدولة من خالل املؤسسات، وكما 

قلت، كل سنة ستكون افضل من سابقتها.
عيد جميد، عشتم وعاش لبنان«.

فيه  تبادل  املناسبة  كوكتيل يف  حفل  اقيم  احلفل،  انتهاء  وبعد 
احلضور التهنئة بالعيد. )مزيد من التفاصيل ص 2(

الحريري
»الطريقة  أن  احلريري  سعد  الوزراء  جملس  رئيس  أكد  ذلك  اىل 
الوحيدة اليت ميكن للبلد أن يسري فيها قدما هي أن تكون أكثرية 
اليوم  »هناك  احلكومة«، وقال:  داخل  موجودة  السياسية  مكوناته 
اتفاق سياسي كبري جدا يف البلد، وسرتون كيف ستتحسن األمور. 
وإزالة  والطرقات  الكهرباء  أوضاع  على حتسني  اآلن  نعمل  فنحن 
النفايات وتنظيم السري وكل ما حتتاج اليه العاصمة، وأنا متفائل 

بإجناز كل هذه األمور«.
كالم احلريري جاء خالل استقباله مساء أمس االول يف »بيت الوسط« 
وفاعليات  وهيئات  وروابط  البريوتية  اجلمعيات  ملتقى  من  وفدا 
اجتماعية بريوتية، وقال: »يف كل عمل أقوم به، أنظر إىل مصلحة 
ما  خلفيات  يفهموا  مل  كثر  هناك  يكون  قد  أوال.  واللبنانيني  البلد 
اقدمت  لكنين حني  السابقة،  املرحلة  تسويات يف  من  عليه  أقدمت 
واملؤسسات  اجلميع،  أعني  امام  ينهار  وهو  البلد  أرى  كنت  عليها 
تهرتئ، واتفاق الطائف الذي عمل رفيق احلريري الكثري إلجنازه مهدد 
بالسقوط هو وكل كيان الدولة اللبنانية. وقد كان هناك من سيقول 
أن هذا االتفاق غري قابل للتطبيق، ومبا أن هذا العقد السياسي بني 
اللبنانيني مل يوصلنا إىل انتظام العمل السياسي، فيجب علينا أن 
نوجد دستورا جديدا. لكن اليوم، وبعد كل ما قمت به من تسويات، 
بات هذا الطرح بعيد املنال ، وعمل املؤسسات عاد لالنتظام، رغم 

وجود العديد من التحديات واملشاكل اليت تتطلب املعاجلة«.
وتوجه اىل احلاضرين: »إن عاطفتكم اليت عربمت عنها جتاهي حتملين 
لبنان  أحالم شباب  العمل يف سبيل حتقيق  أكرب ملضاعفة  مسؤولية 

وشاباته، فهذا هو اإلجناز الكبري الذي أسعى إليه«.
وقال: »حنن على خالف كبري جدا يف األمور اإلقليمية مع بعض األفرقاء 
يف البلد مثل »حزب اهلل«، ولكن هذا ال يعين أننا غري قادرين على 
إقامة حوار من أجل مصلحة البلد، من أجل تأمني الكهرباء أو املياه 
أو االتصاالت أو املستشفيات أو البيئة أو إزالة النفايات. كل هذه 
األمور حنن قادرون على حلها. قد نكون يف مرحلة من املراحل اعتدنا 
على أن يكون هناك من هو وصي علينا، وجربنا بعد الوصاية كل 
األمور، حاولنا أن حنكم وحدنا وحاولنا أن ندعهم حيكمون وحدهم، فال 
هذا نفع وال ذاك، ووجدنا أن الطريقة الوحيدة اليت ميكن للبلد أن 
يسري فيها قدما هي أن تكون كل املكونات موجودة داخل حكومة، 
وحناول أن جند التفاهم فيما بيننا لكي ننهض بالبلد، والدليل على 

ذلك ما حتقق خالل هذا العام من إجنازات«.
االستقرار  هو  اليوم  االقتصاد  لتنمية  األهم  األمر  »إن  وأضاف: 
جهدي  كل  وأنا  يقال،  كما  جبان  املال  فرأس  واألمين،  السياسي 
االستقرار، واحلمد هلل حققنا ذلك يف  تثبيت هذا  اليوم مركز على 
باريس من خالل مؤمتر اجملموعة الدولية لدعم لبنان. والنأي بالنفس 
جيب أن يكون قوال وفعال ألن لبنان مل يعد يتحمل، وهو لديه مشكلة 
أو  السعودية  العربية  اململكة  يف  كان  إن  وأشقائه  أصدقائه  مع 
العالقات مع اململكة ألنها مل تقصر يوما  اخلليج. حنن نريد أفضل 
مع لبنان. لذلك سنواصل هذه املسرية وأنا أؤكد لكم أن العالقات 

ستكون مع اململكة بأفضل حاالتها«. )مزيد من التفاصل ص 5(
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فضال  التغذية  وسوء  احلياة  ضغوط  ازدياد  مع 
عن عدم ممارسة الرياضة، يزداد احتمال االصابة 
باألمراض. وهناك أمراض يعتقد البعض أنه لن 

يصاب بها أبدا لكن العلم يقول عكس ذلك.

ذكر موقع »فوكس« األملاني أن هناك الكثري من 
الناس خبصوص  لدى بعض  املغلوطة  املفاهيم 
بعض األمراض، مثل االعتقاد بأن الرجل ال ميكن 
هشاشة  مرض  أن  أو  الثدي  بسرطان  إصابته 

العظام حصرا على النساء.

فضال عن أن فريوس داء فقدان املناعة املكتسبة 
)اإليدز( يصيب الشباب أكثر بسبب مغامراتهم 
اجلنسية احملفوفة باملخاطر. فكيف تبدو »الصورة 

احلقيقية« إذن؟

اإليدز- جيل ما فوق اخلمسني يف خطر

حسب موقع فوكوس فإن جيل ما فوق اخلمسني 
يف أوروبا يرتفع لديه خطر اإلصابة مبرض اإليدز 
يف حالة قيامهم بعالقات جنسية غري حممية وغالبا 
ما يكتشفون اإلصابة باملرض يف وقت متأخر. 
وأضاف موقع فوكوس أن هذا األمر يدعو للقلق 
خصوصا وأن عالج مرض اإليدز لدى كبار السن 
ميوتون يف وقت  ما جيعلهم   تأثري حمدود،  له 
مبكر مقارنة مع املرضى املصابني بهذا املرض 

يف مرحلة عمرية أصغر.

ثدي  يف  ينمو  ال  الذي  الورم  الثدي-  سرطان 
النساء فقط

إصابتهم بسرطان  استحالة  الرجال  أغلب  يعتقد 
الثدي وأن هذا املرض حكرا على النساء فقط، 
بيد أن هذا األمر غري صحيح باملرة، إذ يصاب 
الرجل أيضا بهذا املرض وال يتعرف على ذلك إال 

يف أوقات متأخرة.

السمنة  املرض  بهذا  اإلصابة  أسباب  ومن   
ممارسة  عدم  إىل  باإلضافة  واإلجهاد  والتدخني 

الرياضة.

محى الضنك- مرض استوائي وصل  إىل أوروبا

يقارب  ما  يعاني  العاملية  الصحة  منظمة  حسب 
سنويا،  الضنك  محى  من  شخص  مليون   400
وينتشر هذا املرض على نطاق واسع يف املناطق 
االستوائية، لكنه وصل أيضا إىل القارة األوروبية 

عرب البعوض واستقر باخلصوص يف جنوبها.

السكتة القلبية

األول  السبب  أن  النساء  من  الكثري  تعرف  ال 
الدموية،  واألوعية  القلب  أمراض  هو  لوفاتهن 
حيث ارتفع عدد املتوفيات بهذا املرض يف اآلونة 
األخرية بشكل كبري خصوصا النساء اللواتي يقل 

عمرهن عن 55.

مخسة أمراض تهدد صحة اإلنسان وال يتوقعها!

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

 عالج الصداع النصفى بطرق طبيعية

املؤملة  األعراض  له  عدد من  النصفي  الصداع 
والصوت،  للضوء  وحساسية  وغثيان  أمل  من 
لذلك العالجات الطبيعية هي وسيلة جيدة  للحد 
العالجات  وهذه  النصفي،  الصداع  أعراض  من 
املنزلية إن مل متنع الصداع النصفي، فهى على 

األقل تساعد على تقليل شدته ومدته.

عالج الصداع النصفى باألطعمة

النظام الغذائي يلعب دورا حيويا يف الوقاية من 
األطعمة  من  العديد  إن  حيث  النصفى،  الصداع 

واملشروبات حيفزون الصداع النصفى ومنها:
 

- اهلوت دوج.
 

- الشوكوالتة.
 

- بعض أنواع اجلنب.
 

- الكحول.
 

- األطعمة الباردة جدا مثل اآليس كريم. 
 

- األطعمة املصنعة.
 

- األطعمة املخللة.
 

- الفاصوليا.
 

- الفواكه اجملففة.
 

- منتجات األلبان املستزرعة مثل اللنب، القشدة 
احلامضة، واللنب الزبادي.

 
وعلى جانب آخر يوجد مشروبات تقلل من الصداع 
قد  الكافيني  من  صغرية  كمية  مثل  النصفى 
ختفف األمل الناتج عن الصداع النصفي يف بعض 
األشخاص، ولكن الكثري من الكافيني قد يسبب 

الصداع النصفي.
 

عالج الصداع النصفى بالزجنبيل

الغثيان  من  خيفف  الزجنبيل  أن  املعروف  من 
الناجم عن عدد من األمراض، مبا يف ذلك الصداع 
النصفي، ووفقا للبحث، خفض مسحوق الزجنبيل 

شدة الصداع النصفي ومدته دون آثار جانبية.

عالج الصداع النصفى باليوجا

بهدوء،  التنفس  خالل  من  تستخدم  اليوجا 
والتأمل، وتظهر األحباث أن اليوجا قد ختفف من 
تواتر ومدة وشدة الصداع النصفي، ويعتقد أنها 
أماكن  التوتر يف  القلق وتقلل من  أيضا حتسن 
الصداع النصفي، وتعمل أيضا على حتسني صحة 

األوعية الدموية.
 

وعلى الرغم من أن الباحثني خيلصون إىل أنه من 
أساسي  كعالج  باليوجا  التوصية  ألوانه  السابق 
اليوجا  أن  يعتقدون  أنهم  إال  النصفي،  للصداع 
كعالج  مفيدة  تكون  وقد  العامة  الصحة  تدعم 

تكميلي.
 

إضافة املغنيسيوم للطعام

النصفي،  بالصداع  املغنيسيوم  نقص  يرتبط 
وتظهر الدراسات أن مكمالت أكسيد املغنيسيوم 
خاصة  أيضا  النصفي  الصداع  منع  على  يساعد 

ذات الصلة بالطمث.

يعد نقص عنصر املغنيسيوم يف جسم اإلنسان 
املزمن  والتعب  والكآبة  الصداع  أسباب  أحد 

وتشنج العضالت.

ويشري العلماء إىل أن الناس يعانون من نقص 
املغنيسيوم أكثر من الكالسيوم، على الرغم من 

أن العنصرين مرتبطان معا بشكل أو بآخر.

اهلوائية  القصبات  املغنيسيوم  عنصر  حيمي 
والبنكرياس من اإلصابة بالسكري، وحيافظ على 
وارتفاع  الدموية  واألوعية  القلب  نبض  انتظام 
الدم. كما مينع تكون احلصى يف اجلهاز  ضغط 

البولي.
 

عمليات  مجيع  أن  العنصر يف  هذا  أهمية  وتكم 
الطاقة اليت جتري يف جسم اإلنسان يتحكم بها 
مركب أدينوسني ثالثي الفوسفات، الذي يرتبط 

عمله باملغنيسيوم.
 

كما أن 300 أنزيم يف جسم اإلنسان حتتاج لعنصر 
املغنيسيوم، الذي يعمل على تطهري اجلسم من 

مواد سامة عديدة، وحتييد األدوية.
 

قوي  عامل  املغنيسيوم  أن  هذا  كل  من  األهم 
يف حتديد تطور أمراض القلب. فإضافة إىل إىل 
دون  القلب  انقباض  قوة  النبض، حيدد  تنظيم 

احلاجة إىل زيادة األوكسيجني.

 وألهميته داخل اخلاليا، مثل البوتاسيوم، فإنه 
حيافظ على اإلمكانيات الكهربائية لغشاء اخلاليا، 
ما يساعد يف حتسن ضغط الدم نتيجة اسرتخاء 

األوعية.
 

أجسام  يف  املغنيسيوم  تركيز  ثبات  أن  كما 
النساء احلوامل يساعد على جتنب ارتفاع ضغط 

الدم واحنباس السوائل يف نهاية فرتة احلمل.
 

من  للوقاية  جيدا  مقياسا  املغنيسيوم  ويعد 
عملية  وحتسني  النصفي،  والصداع  الصداع 
التنفس، نتيجة اسرتخاء الشعب اهلوائية، أي أن 
حاجة اجلسم للمغنيسيوم عالية جدا، حيث حيتاج 

اجلسم إىل ثالثة غرامات منه يوميا.
 

من  الكمية  هذه  نصف  على  احلصول  وميكن 
اآلخر  والنصف  النشطة،  البيولوجية  املضافات 
والبذور  اجملفف  واملشمش  البطاطا  تناول  من 

واملكسرات والزبيب واملوز وغريها.

املغنيسيوم وأهميته جلسم 
اإلنسان

يعد  اليوسفي  أن  األملانية  »إيلي«  ذكرت جملة 
إنقاص  على  يساعد  إنه  حيث  الرشاقة  مفتاح 
الوزن، وذلك استنادًا إىل دراسة أجراها باحثون 
وتوصلت  الكندية.  أونتاريو  ويسرتن  جبامعة 
نتائج الدراسة إىل أن اليوسفي حيتوي على مادة 
»نوبلتني«، اليت حتفز عملية حرق الدهون ومتنع 
تراكم الدهون الزائدة. وتوجد هذه املادة بأعلى 
تركيز يف العروق البيضاء املوجودة حتت القشرة 

وبني الفصوص.

ومن ناحية أخرى، أشارت اجمللة املعنية بالصحة 
بفيتامني سي،  يزخر  اليوسفي  أن  واجلمال إىل 
الذي ال يعمل على تقوية جهاز املناعة ومن ثم 
الوقاية من نزالت الربد واإلنفلونزا فحسب، بل 
يساعد أيضًا على إعادة بناء النسيج الضام، مما 

مينح البشرة مظهرًا نضرًا ومشدودًا.

وأشارت »إيلي« إىل أن تناول 3 إىل 4 مثرات من 
اليوسفي يوميًا يسد احتياج اجلسم من فيتامني 
 A سي. وبفضل حمتواه العالي من بروفيتامني
مبظهر  اجللد  متتع  على  أيضًا  اليوسفي  يساعد 

مبفعم بالصحة واحليوية.

وباإلضافة إىل ذلك، يزخر اليوسفي بالكالسيوم 
املهم لصحة العظام واألسنان، علمًا بأن اجلسم 
ميكنه امتصاص الكالسيوم من الفواكه احلمضية 

جيدًا

 اليوسفي..حيرق الدهون 
وحيارب نزالت الربد

هشاشة العظام

الصورة  مع ظهر مقوس، هذه هي  جسم حنيف 
العظام،  هشاشة  مبرض  املصابني  عن  السائدة 
أيضا،  الرجال  بل  النساء  الذي ال يصيب فقط 
الرجال   أن  اإلحصائيات  بعض  أظهرت  حيث 

يصابون بهذا املرض بكثرة.
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تـسلية
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صــحة وغــذاء

يعترب احلديد واحدًا من أهم املعادن اليت حيتاجها 
املختلفة،  األعضاء  أداء  تعزيز  أجل  من  اجلسم، 

وضمان تأدية مهامها على أكمل وجه.

فاحلديد مهم جدًا إلنتاج اهليموغلوبني الذي يساعد 
خاليا الدم احلمراء على محل األكسجني من الرئة 
وتوصيله إىل باقي أعضاء اجلسم. فحوالي %70 

من احلديد الذي نستهلكه يذهب هلذا الغرض.

لذا يتعرض اجلسم لكثري من املشكالت الصحية 
إذا حدث نقص يف مستوى احلديد، وهو ما يطلق 

عليه »أنيميا«.

ما الذي يسبب نقص احلديد؟

عادة ما تعاني السيدات من نقص احلديد أكثر 
من الرجال، بسبب ما يفقدنه من دم خالل الدورة 
أيضًا  احلديد  نقص  مسببات  ومن  الشهرية. 

املشاكل املعوية اليت تتطور لقرحات باملعدة.

»بولدسكاي« املعين  ما ورد يف موقع  وحبسب 
بالشؤون الصحية، هناك عدة أعراض قد تظهر 
على الشخص، وقد يتعامل معها على أنها أعراض 
عادية، إال أنها قد تكون مؤشرًا يدل على إصابة 

الشخص بنقص احلديد، ومنها:

1( الشعور بالتعب واإلرهاق

كما أسلفنا، فإن نقص احلديد يعين أن اجلسم 
ال ينتج اهليموغلوبني املطلوب حتى تؤدي خاليا 
إىل  األكسجني  نقل  يف  وظيفتها  احلمراء  الدم 
الشعور  فإن  وبالتالي  املختلفة،  اجلسم  أعضاء 
باإلرهاق والتعب، حتى يف ساعات الصباح الباكر 
يكون نتيجة طبيعية لعدم حصول أعضاء اجلسم 

على األكسجني الكايف.

2( أظافر باهتة وهشة

من أكثر املؤشرات اليت تدل على نقص احلديد 
نتيجة  وذلك  اللون،  باهتة  األظافر  هي  باجلسم 
لنقص اهليموغلوبني. كما أن بهتان اللون يطال 
هشة  األظافر  تكون  كما  واللسان.  الوجه  أيضًا 

وضعيفة ويسهل تكسرها.

3( صفار أو بياض باجلفن األسفل

من  األسفل  اجلنب  لون  يكون  أن  الطبيعي 
الشخص  عند  لكن  وردي،  أو  أمحر  أما  الداخل 
إىل  اللون  احلديد، مييل  يعاني من نقص  الذي 
الدم يف  تدفق  لقلة  نظرًا  البياض،  أو  الصفار 

هذه املنطقة.

4( صعوبة التنفس بعد أي جمهود

نقص احلديد باجلسم يؤدي إىل شعور الشخص 
ولو  أي جمهود،  أداء  بعد  التنفس  بصعوبة يف 
جمهود  أي  أو  املالبس،  ارتداء  مثل  بسيطًا، 

بسيط.

5( صداع دائم وشعور بالدوار

ليسا  بالدوار  والشعور  الدائم  بالصداع  اإلصابة 
باجلسم،  احلديد  لنقص  الشائعة  األعراض  من 
إال أنها قد تصيب بعض األشخاص بالتزامن مع 

األعراض األخرى لنقص احلديد.

6( عدم انتظام ضربات القلب

نقص  من  احلمراء  الدم  خاليا  تعاني  حني 
اهليموغلوبني، فإن ذلك يتسبب بنقص األكسجني 
يف باقي أعضاء اجلسم، مما يضع عبئًا أكرب على 
عضلة القلب لزيادة ضخ الدم، مما يتسبب يف 

الضربات غري املنتظمة للقلب.

7( جفاف اجللد وتساقط الشعر

نقص  من  اجلسم  يعاني  حني  احلال،  بطبيعة 

إذا شعرت بهذه األعراض.. فأنت مصاب بهذا املرض اخلطري
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بعض  عن  األكسجني  سيمنع  فإنه  األكسجني، 
األماكن مثل اجللد والشعر، فسرعان من يصاب 
الشخص الذي يعاني من نقص احلديد جبفاف يف 

اجللد وتساقط للشعر.

8( أطراف باردة

نظرًا لضعف ضخ الدم يف اجلسم، فإن الشخص 
املصاب بنقص احلديد عادة ما يعاني من برودة 

يف األطراف )اليدين والقدمني(.

9( امحرار اللسان وفقدان االستطعام

يفقد  أن  يتسبب يف  قد  الشديد  احلديد  نقص 
وأمحر  أملسًا  ويصبح  التذوق،  براعم  اللسان 

اللون، إضافة إىل الشعور باألمل.

10( جروح وتقرحات بزوايا الفم

من  هي  الفم  بزوايا  وجروح  تقرحات  ظهور 
األعراض الشائعة لنقص احلديد احلاد واملتوسط. 
تلك التقرحات تتسبب بآالم عند الكالم والضحك 

وتناول الطعام.

11( »تنميل« باألرجل

حيدث »التنميل« يف القدم نظرًا للخلل احلادث 
مما  اجلسم،  أعضاء  لكل  األكسجني  وصول  يف 

يتسبب يف حالة من الضيق.

12( التعرض للعدوى

من  احلديد  فإن  املقال،  بداية  يف  أسلفنا  كما 
أداء  من  اجلسم  أعضاء  لتمكني  اهلامة  العناصر 
اإلنزميات  خاصة  وجه،  أكمل  على  وظائفها 
لذا فمن يعاني من نقص احلديد،  واهلرمونات. 
بالعدوى  لإلصابة  عرضة  العادة  يف  يكون 

املختلفة، نظرًا لضعف اجلهاز املناعي باجلسم.

اخلضراوات،  أنواع  أرخص  من  احللوة  البطاطا 
ولكنها غنية بالفيتامينات واملعادن التى ال توجد 
فى أى نوع آخر من اخلضراوات، فضاًل عن أنها  
تعزز صحة مرضى السكر والضغط وميكن تناوهلا 
السعرات  ومنخفضة  خفيفة  كوجبة  العشاء  فى 

احلرارية.

فوائد البطاطا

وفى هذا السياق، كشف املوقع الطبى األمريكى 
»Care2« عن 5 فوائد مذهلة للبطاطا، وتشمل:

B6 1-البطاطا غنية بفيتامني
 

فيتامني B6 يساعد على تقليل األمراض التنكسية 
فى أجسادنا، مبا فى ذلك النوبات القلبية.

C 2-البطاطا مصدر جيد من فيتامني
 

الناس يعرفون أن فيتامني  فى حني أن معظم 
الربد  فريوسات  منع  فى  للمساعدة  مهم   C
أن  يدركون  الناس  من  قليل  لكن  واإلنفلونزا، 

 فوائد البطاطا لصحة اجلسم والبشرة والعظام

تشكيل  فى  مهًما  دوًرا  يلعب  الفيتامني  هذا 
العظام واألسنان، واهلضم، وتكوين خاليا الدم.

ويساعد فيتامني C على تسريع التئام اجلروح، 
احلفاظ على  الذى يساعد فى  الكوالجني  وإنتاج 
على  ملساعدتنا  ضرورى  وهو  اجللد،  مرونة 

التعامل مع اإلجهاد.

 بل يبدو أنه يساعد على محاية جسمنا من السموم 
التى قد تكون مرتبطة بالسرطان.

3-البطاطا مصدر جيد من فيتامني )د(، ما يساعد 

على بناء العظام
 

املناعة  لنظام  األهمية  بالغ  أمر  )د(  فيتامني 
والصحة العامة فى هذا الوقت من السنة، كما 
الطاقة،  مستويات  فى  مهما  دوًرا  يلعب  أنه 
صحية  عظام  بناء  على  ويساعد  واملزاجية، 
ويدعم  واألسنان،  واجللد  واألعصاب  والقلب 

الغدة الدرقية.

4-البطاطا احللوة حتتوى على احلديد وتعزز نظام 
املناعة

فى  مبا  جسمنا،  فى  مهمة  أدواًرا  يلعب  احلديد 
ذلك إنتاج خاليا الدم احلمراء والبيضاء، ومقاومة 

اإلجهاد، واألداء املناعى السليم.

5-البطاطا احللوة مصدر جيد للمغنيسيوم

صحة  تعزيز  أجل  من  ضرورى  املغنيسيوم 
والعضالت،  والقلب  والعظام  والدم  الشرايني 
واألعصاب، والبطاطا مصدر جيد هلذا الفيتامني 

القوى.

الالصقة،  للعدسات  الالزمة  العناية  تقديم  عدم 
ميكن أن يعّرض العني للجراثيم والبكترييا، لذا 
من الضروري اّتباع اخلطوات اآلتية عند استعماهلا، 

حبسب موقع فوشيا:

-النوم بالعدسات
سطح  حتمي  اليت  املضاّدة  واألجسام  اإلنزميات 
العني، تتطلب األكسجني حملاربة اجلراثيم. عندما 
ُتغلقني عينيِك ليال، يقل إمداد اهلواء، وعدم نزع 

العدسات يقلل األكسجني يف هذه الفرتة.
 

-ملس العدسات بأصابع مّتسخة
والبكترييا  واألوساخ  الزيوت  نقل  لتجّنب 
تنظيف  قبل  يديِك  تنظيف  جيب  عينيِك،  إىل 

العدسات.
 

-عدم فرك العدسات
 »no-rub« حملول  تستخدمني  كنِت  لو  حتى 
العدسات  تنظيف  اجليد  فمن  الفرك،  عن  يغين 

إلزالة اجلراثيم وتراكم الربوتني.
 

ا -عدم تغيري احمللول يوميًّ
جيب  األمراض،  على  السيطرة  ملركز  فوفًقا 
دائًما استخدام حملول ملحي جديد متعدد  عليِك 
األغراض )وليس املاء ابًدا(، وعدم خلط حملول 

ملحي قديم مع آخر جديد. 
وضع  بعد  العلبة  إفراغ  جيب  الواقع،  ويف 
ملحي  مبحلول  وشطفها  العيون،  يف  العدسات 
جديد، وجتفيفها بقماش نظيف، ووضعها مقلوبة 
مرة  لالستخدام  استعداًدا  نظيفة،  قماشة  على 

أخرى.
 

-االستحمام والسباحة بالعدسات
حبفظ  األمراض  على  السيطرة  مركز  ينصح 
نادرة  عدوى  لتجّنب  املاء،  عن  بعيًدا  العدسات 

حُيتمل أن تكون مسببة للعمى.
 

ا -ارتداء العدسات فرتة طويلة جدًّ
قومي  األسبوع،  نهاية  عطلة  ويف  املنزل  يف 
بإعطاء عينيِك اسرتاحة، وضعي النظارات، إذ ال 
 14-12 عن  تزيد  ملدة  العدسات  بوضع  يوصى 

ساعة يف اليوم.
 

-إبقاء العدسات بعد تاريخ انتهاء صالحيتها
اّتباع التعليمات على علبة العدسات أسهل طريقة 

الطريقة املناسبة الستخدام العدسات 
الالصقة!

للحفاظ على عينيِك.

اجرى العلماء حبثا جديدا أكدوا من خالله أنه ميكن 
للبشر جتنب ما يقرب من 40% من حاالت الوفاة 
اليت يتسبب بها مرض السرطان باتباع سلوكيات 

يومية بسيطة وتعديل يف بعض العادات.
إنقاذ  إن  الربيطانية  ميل  ديلي  وقالت صحيفة 
تلك النسبة الكبرية من وفيات السرطان يتوقف 
على اإلقالع عن التدخني وتناول الطعام الصحي، 
والتقليل من تناول املشروبات الكحولية، إذ أن 
عن  مسؤول  فقط  الثالث  العادات  هذه  إهمال 
30.4% من حاالت الوفيات بسبب السرطان، أي 

حنو 2.5 مليون حالة سنويا.
وتابعت الصحيفة، أما عن العادات األخرى اليت 
املستطاع،  بقدر  السرطان  لتجنب  اتباعها  جيب 
فوق  ألشعة  الزائد  التعرض  جتنب  فهي 
واملواظبة  املفرطة،  السمنة  وجتنب  البنفسجية، 
عن  وينتج  الرياضية،  التمارين  ممارسة  على 
الثالث 14.4% من حاالت  العادات  إهمال هذه 
الوفاة بني مصابي السرطان، أي حنو 1.2 مليون 

سنويا.
املعهد  من  وايتمان،  ديفيد  دكتور  وأكد 
النصائح  إهمال  إن   ،QIMR لألحباث  األسرتالي 
السابقة واتباع العادات السيئة يسفر عن %41 
من  و%34  الرجال  من  السرطان  وفيات  من 

النساء.

40% من وفيات السرطان ميكن 
إنقاذها بهذه العادات البسيطة
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The Turnbull government 
will hit universities with 
$2.1 billion in cuts as it 
unwinds the demand-
driven system that ush-
ered in a student boom at 
tertiary institutions, and 
applies a lifetime cap on 
student loans.
The government will 
freeze the amount it pays 
to universities for two 
years, before moving to 
a competitive system in 
2020 with funding in-
creases capped at the 
growth rate of the work-
ing age population.
Finance Minister Mathias 
Cormann speaks about 
higher education fund-
ing at the government’s 
mid-year budget update.
This would effectively 
remove the incentive for 
universities to enrol as 
many students as pos-
sible, a legacy of Labor’s 
aim to boost the propor-
tion of young people with 
a bachelor’s degree to 40 
per cent.
Under the changes an-
nounced on Monday, 
students would have to 
begin repaying their stu-
dent loans when they 
earn $45,000 - instead of 
$52,000.
There would also be a life-
time limit on government 
assistance of $104,440 
for most students, and 
$150,000 for medicine, 
dentistry and veterinary 
science students.
The revamped savings 
package cuts about $550 
million less than the 

changes proposed in the 
May budget, which could 
not pass the Senate. The 
government has largely 
found a way around that 
roadblock, as freezing 
payments to universities 
can be done without leg-
islation.
“If you can’t get to the out 
point that you’re seek-
ing to get to one way, 
you have to go another,” 
Treasurer Scott Morrison 
said after presenting the 
mid-year budget update 
on Monday. However, 
changes to the loan re-
payment threshold will 
require Senate approval. 
. 
The Turnbull government 
is sceptical of the Gillard 
government’s demand-
driven system. Recently 
released figures show 
the subsequent student 
boom has evaporated, 
with only 1.6 per cent 
more applicants in 2017 
than last year – essen-
tially in line with popula-
tion growth. The number 
of places offered by uni-
versities was stagnant at 
just 0.1 per cent.
The government also ar-
gues many of the univer-
sities making hay of the 
uncapped system have 
high dropout rates, with 
fewer than 50 per cent of 
students finishing their 
degrees at institutions 
such as Central Queen-
sland University, Charles 
Darwin University and 
the University of New 
England.

Mid-year budget update: Universities hit with $2.1 
billion in cuts and end of demand-driven system 

Australian Federal Treasurer Scott Morrison and Australian Finance Minister Mathias Cormann with the Midyear Eco-
nomic and Fiscal Outlook 2017/18. Picture: AAP/Lukas Coch
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From 2020, universities 
will be forced to compete 
for fundings by meeting 
“performance targets”. 
At the same time, fund-
ing growth for all uni-
versities will be capped 
at the growth rate of the 
working-age population.
Education Minister Si-
mon Birmingham said 
the plan would encour-
age universities to im-
prove their student re-
tention rates and boost 
graduate employment 
outcomes. It would put 
the tertiary system on 
“a more sustainable, re-
sponsible path”, he said.
Plans to introduce a 2.5 
per cent efficiency divi-
dend on universities, an-
nounced in the May bud-
get, have been scrapped, 
and there will be no 
changes to student co-
contributions.
Finance Minister Mathias 
Cormann said the plan 
reflected the govern-
ment’s desire to “mod-
erate the rate of funding 
growth” for universities.
Funding remained at 
record highs in dollar 
terms but “the cost and 
quality of the system 
must be sustainable for 
future generations”, he 
said.
Senator Birmingham 
said total Commonwealth 
funding for universities 
and students would grow 
by 11 per cent 2021 “if 
universities maintain 
their current enrolment 
patterns”.

Housing investment will 
fall further from record 
levels into negative rates 
of growth next year, as the 
Sydney and Melbourne 
markets prepare for a 
downturn following the 
government crackdown 
on investors.
The sector has driven the 
economy and fuelled a 
jobs boom – particularly 
in NSW and Victoria – but 
will now come off its peak 
according to official fore-
casts revealed in Mon-
day’s mid-year budget 
update.
Jobs and growth plan is 
delivering: Treasurer
Treasurer Scott Morrison 
offers insights into the 
federal government’s mid-
year budget update ahead 
of the official announce-
ment later today.
Treasury has pencilled in 
a 1.5 per cent drop next 
year after a similar fall 
this year in a forecast that 
leading economists have 
labelled optimistic.
The news will fuel specu-
lation the Sydney and Mel-
bourne markets are in for 
a long-term downturn and 
give locked out first home 
buyers hope that the hous-
ing market is finally in a 
sustained retreat from its 
stratospheric heights.
“What we have seen is a 
fall off a very high pace 
of dwelling investment,” 
Treasurer Scott Morrison 
told reporters in Canberra 
on Monday.
“I’m encouraged by what 
I’m seeing in the housing 
sector. You’ll be aware of 
the measures we took ear-
ly in the year which have 
had the desired effect of 
cooling the more enthu-
siastic investor parts of 
the market, particularly in 
Sydney and Melbourne.
“Importantly, it hasn’t 
damaged the other mar-
kets,” he said.
Restrictions on the number 
of investor loans helped 
Sydney house prices fall 
by 1.3 per cent in the past 
three months, according 
to the latest CoreLogic 
figures, while Melbourne 
continued to grow – but at 

a slower pace – of 0.5 per 
cent in November.
“With the slightest change 
to interest-only lending 
we’ve seen Sydney house 
prices fall from 15 per 
cent to 5 per cent in six 
months,” said Mr Morri-
son.
“That’s with the slightest, 
scalpel-like change.”
In March, the OECD warned 
of a “rout” in Australian 
house prices that would 
lead to a new economic 
downturn, as both prices 
and household reached 
“unprecedented highs”.
JP Morgan economist Tom 
Kennedy said those prices 
would now keep falling.
“Our expectation is for 
national dwelling price 
inflation to continue mod-
erating in 2018 as mac-
ro-prudential measures 
weigh on lending activity 
and the record number of 
dwellings currently under 
construction are complet-
ed, adding to supply,” he 
said.
The lower prices will be 
coupled with a tax-free 
boost for first home buy-
ers from next year.
Potential homeowners 
will be able to contribute 
$30,000 in superannua-
tion towards a house de-
posit after the government 
secured the support of the 
Senate crossbench.
Mr Morrison said Aus-
tralia’s housing market 
remained a key concern 
internationally and the 
slowdown had reduced 
anxiety of a collapse.
“I think we’ve been able to 
convince agencies around 
the world that our housing 
market issues have been 
largely driven by supply 
problems and that the val-
ues are real but yet high,” 
Mr Morrison said.
“And what they are con-
cerned about is a hard 
landing in the housing 
market, so far we’ve en-
sured a soft landing for 
those markets, which is 
good for the economy.”
Industry Super chief econ-
omist Stephen Anthony 
said the government’s 
forecast of only a 1.5 per 

Mid-year budget update: Housing investment rates 
to fall, raising prospect of long-term downturn 

cent dwelling investment 
fall next year was rosier 
than many in the sector 
would expect.
“That is a somewhat op-
timistic view, it does look 
like Sydney, Melbourne 
and Brisbane are slowing, 
you would have thought 
relative to 6 months ago 
there is less likelihood of 
stronger dwelling invest-
ment in 2018.”
The mid-year update said 
house price growth has 
slowed and auction clear-
ance rates have fallen 
since the beginning of the 
year, but the pipeline of 
construction work is ex-
pected to support activity 
for some time.
Recently published re-
search by the Common-
wealth Bank found resi-
dential construction had 
reached its peak but a 
public infrastructure boom 
would help offset any eco-
nomic loss for the sector 
and its 1.2 million employ-
ees. 
“There is a construction 
rotation under way in the 
economy,” said Common-
wealth Bank economist 
Kristina Clifton.
But the government’s 
hopes for consumers to 
pick up the slack in spend-
ing remain tempered in 
the mid-year forecasts, as 
highly indebted consum-
ers continue to suffer from 
low wage growth. 
Consumption fell from 
2.75 per cent to 2.25 per 
cent between the budget 
and the mid-year update, 
and is only expected to 
return to 2017 budget lev-
els by this time next year 
in forecasts that remain a 
key “uncertainty”.
“Growth in household 
consumption has been 
relatively modest in recent 
years [and] is expected to 
rise in response, strength-
ening labour market con-
ditions,” the mid-year up-
date said.
The government has 
pinned its hopes on wage 
growth climbing from 1.9 
per cent to 3 per cent by 
2020-21 to get consumer 
spending back on track.
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Social Services Minister 
Christian Porter is set to 
replace Attorney-General 
George Brandis as Aus-
tralia’s first law officer as 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull ends the political 
year with a shake-up of 
his frontbench.
In a long-expected move, 
Senator Brandis will be 
named as Australia’s high 
commissioner in London, 
taking over the position 
vacated by former foreign 
minister Alexander Down-
er, when the Prime Minis-
ter refreshes his team on 
Tuesday ahead of a make 
or break 2018.
Other changes tipped for 
what could be an expand-
ed, 23-member cabinet in-
clude the elevations of Ur-
ban Infrastructure Minister 
Paul Fletcher, Veterans 
Affairs and Cyber-Securi-
ty Minister Dan Tehan and 
the return of former Health 
Minister Sussan Ley, who 
resigned over an expens-
es scandal in January.
New Nationals deputy 
leader Bridget McKenzie 
will leap from the back-
bench straight into the 
cabinet, possibly in the 

Regional Communications 
and Development portfo-
lios vacated by predeces-
sor Fiona Nash.
A third vacancy is expect-
ed with Industry, Innova-
tion and Science Minister 
Arthur Sinodinos – who is 
battling cancer – to step 
down.
Fairfax Media understands 
that Mr Turnbull and depu-
ty Prime Minister Barnaby 
Joyce discussed the re-
vamped cabinet, which 
will trigger a slew of fur-
ther changes to the outer 
and assistant ministries 
on Friday and Sunday and 
were due to do so again 
on Monday evening.
Mr Joyce is also mulling 
a switch to the Infrastruc-
ture portfolio while the 
current minister, Darren 
Chester would switch to 
Mr Joyce’s Agriculture 
portfolio.
The other cabinet minister 
said to be in the running 
for the job of Attorney-
General was Employment 
Minister Michaelia Cash; 
however, she has been 
damaged by the recent 
resignation of a staffer, 
who tipped off media 

Christian Porter firms to replace George Brandis in 
Malcolm Turnbull reshuffle 
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Minister for Social Services Christian Porter is widely expected to take over from George Brandis as Attorney-
General. Photo: Alex Ellinghausen 

about a raid on union of-
fices, and accusations she 
initially misled Parliament 
over the matter.
Mr Porter’s expected 
from Social Services to 
Attorney-General –  he 
is a former treasurer and 
attorney-general in the 
Western Australian Parlia-
ment –  will trigger further 
changes to the cabinet, 
and the outer ministry.
Senator Brandis was a 
leading moderate voice in 
the Turnbull and Abbott 
cabinets; his resignation 
will also clear the way for 
Finance Minister Mathias 
Cormann to replace him as 
Coalition Senate leader.
He will exit on a high note, 
after nearly 18 years in 
Parliament, having helped 
lead the case for the his-
toric legalisation of same-
sex marriage and having 
introduced a sweeping 
package of laws designed 
to curb foreign interfer-
ence in Australia’s demo-
cratic systems and pro-
cesses.
The shake-up will draw a 
line under a strong end 
to what has been a dif-
ficult year for the Turn-
bull government, which 
has consistently trailed 
Bill Shorten and Labor by 
big margins in published 
opinion polls and endured 
frequent outbreaks of dis-
unity.
But byelection wins in 
Bennelong and New Eng-
land, the referral of two 
Labor MPs to the High 
Court over dual citizen-
ship and the resignation 

of Labor senator Sam 
Dastyari have boosted 
government morale.
There have been discus-
sions about Mr Fletcher 
taking Communications 
Minister Mitch Fifield’s 
job - and Senator Fifield 
taking over Social Ser-
vices - as this would offer 
a chance to reset debate 
over the problem-plagued 
NBN, but such as change 
is considered unlikely.
Immigration Minister Pe-
ter Dutton will also be 
sworn in to the new super 
portfolio of Home Affairs, 
which includes Immigra-
tion, the Australian Bor-
der Force the Australian 
Federal Police and spy 
agency ASIO - the last of 
which was previously in 
the Attorney-General’s 
portfolio.
Senator Brandis’ Senate 
seat is likely to be con-
tested by a Melbourne Cup 
field of candidates, includ-
ing former Queensland 
state ministers Lawrence 
Springborg and Scott Em-
erson, and former senator 
Jo Lindgren.
According to the formula 
used to determine how 
cabinet portfolios are allo-
cated between the Coali-
tion parties, the Nationals 
should lose one of their 
posts – but this is unlikely 
to happen.
The Prime Minister will 
also need to fill the outer 
ministry of Special Min-
ister of State, which was 
recently vacated by now-
Senate president Scott 
Ryan. 
NSW MPs Craig Laundy 
and Angus Taylor and 
Queenslanders John 
McVeigh and Stuart Rob-
ert and Karen Andrews 
are all considered possi-
ble promotion candidates 
for other junior ministry 
vacancies that will be cre-
ated.
Also on Tuesday, the 
Turnbull government will 
release its long-awaited 
climate change review.

The changes are expected to shake-up Malcolm Turnbull’s July 2016 min-
istry.  Photo: Andrew Meares

The Andrews Labor Gov-
ernment will strengthen 
WorkSafe’s role as the 
workplace safety cop on 
the beat, following an in-
dependent review into the 
enforcement of Victoria’s 
health and safety laws.
Minister for Finance Robin 
Scott announced the La-
bor Government would 
accept every recommen-
dation of the Independent 
Review of Occupational 
Health and Safety Compli-
ance and Enforcement in 
Victoria.
The review was a Labor 
Government election 
commitment and made 
22 recommendations – all 
of which the Government 
supports in principle.
Implementing the recom-
mendations will comple-
ment the work already 
done on WorkSafe’s Strat-
egy 2030, which aims to 
create safer and healthier 
Victorian workplaces by 

transforming WorkSafe 
into a streamlined service 
delivery organisation.
A key element will be the 
incorporation of innova-
tive and modern technol-
ogy.
Quotes attributable to 
Minister for Finance Robin 
Scott
 “I’m proud to deliver on 
this election commitment 
and maintain Victoria’s 
high standards of work-
place health and safety.” 
“Keeping people safe at 
work is our priority, be-
cause all Victorians de-
serve to come home from 
work each day, safe and 
sound.” 
“This review will help 
WorkSafe’s role as it con-
tinues to develop Strat-
egy 2030 – a plan which 
will ensure Victoria’s ap-
proach to occupational 
health and safety meets 
community expectations 
into the future.” 

Strengthening WorkSafe To 
Better Protect Victorians

Former prime minister 
Tony Abbott says the lat-
est ministerial reshuffle 
has delivered a stronger 
cabinet but he realises he 
remains “the last person” 
Malcolm Turnbull wants in 
his line-up.
The new-look cabinet is an 
improvement on the whole, 
Mr Abbott believes.
“I think it’s a stronger 
cabinet today than it was 
a week ago,” he told 2GB 
radio on Wednesday.
Mr Abbott said the minis-
try’s make-up was solely 
the prime minister’s deci-
sion.
“He’s made it pretty ob-

vious since the election 
that I’m the last person 
he wants to see there,” Mr 
Abbott said.
Earlier Mr Turnbull was on 
the same station defend-
ing his decision to leave 
Mr Abbott on the back-
bench.
The prime minister said 
reshuffles were an op-
portunity to promote new 
and emerging talent to the 
front bench.
“This is about the govern-
ment and getting the right 
team that’ll work together 
and I’m not going into a de-
bate about any particular 
individual,” he told 2GB.

Cabinet stronger after reshuffle: Abbott

Refugee advocates are 
pleading with the Austra-
lian government to recon-
sider deporting a young 
Tamil man who says he 
could face torture, inter-
rogation or death if he is 
sent back to Sri Lanka.
The man, known only as 
Rajah, arrived in Australia 
by boat after fleeing per-
secution in Sri Lanka, ac-
cording to Refugee Advice 
and Casework Service 

lawyer Sarah Dale.
Rajah, who is expected to 
be deported on Wednes-
day night, missed the Oc-
tober 1 deadline to file for 
refugee status and was 
moved from his western 
Sydney home to the Villa-
wood detention facility.
Ms Dale says Home Af-
fairs Minister Peter Dutton 
has the power to review 
the man’s application and 
keep him in Australia.

Tamil refugee set to be deported from NSW
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Treasurer Scott Morrison 
has signalled a fresh push 
to get the government’s $50 
billion package of company 
tax cuts through the Sen-
ate, saying that US Presi-
dent Trump is forcing his 
hand and that the changing 
composition of the Senate 
gives him a chance.
Higher than expected com-
pany tax receipts helped 
improve the budget posi-
tion by $10 billion in the 
update released on Mon-
day, improving the outlook 
for 2017-18 by $5.8 billion.
Treasurer Scott Morrison 
runs through the numbers 
from the federal gover-
ment’s final budget out-
come. 
“The Trump tax cuts are 
coming,” Mr Morrison told 
a Parliament House press 
conference. Allowing Aus-
tralian rates to stay high 
while others fell would kill 
the goose that laid “the 
golden egg”.
Australia’s Senate has 
passed only $24 billion 
of the government’s $50 
billion package of com-
pany tax cuts, cutting the 
30 per cent rate for small 
businesses but not for big 
ones. President Trump is 
within days of cutting the 
US rate to 21 per cent.
“When you have the United 
Kingdom going down to 17 
per cent and many jurisdic-
tions, even France now go-
ing to 25 per cent, we can’t 
leave Australian workers 
behind,” Finance Minister 
Mathias Cormann told the 
press conference.
“The future of job security 
and the future career pros-
pects and wages growth of 
Australian workers depend 
on the Senate passing the 
government’s company tax 
cut.”
The government needs the 
support of 10 crossbench 
senators. Resignations and 
disqualifications since the 
July 2016 election mean 
that next year six of them 
will be new.
Senator Cormann said the 
$10 billion boost was so 
big that after this financial 

year the government would 
no longer need to borrow to 
fund day-to-day business.
“That’s a year earlier than 
anticipated at the time 
of the budget,” he said. 
It would be the first time 
since the global financial 
crisis.
The fastest jobs growth in 
decades meant less was 
being paid out in Newstart 
and other benefits. Mea-
sures taken in the Coali-
tion’s first budget to slow 
the growth in welfare pay-
ments were bearing fruit.
Key measures in the bud-
get update include longer 
waiting times before newly 
arrived migrants can ac-
cess payments, including 
paid parental leave and 
family tax benefits.
From July 2018, the two-
year waiting period for 
these payments will be 
extended to three, though 
some exemptions will apply 
for vulnerable groups and 
New Zealand citizens living 
in Australia. The measures 
will save $1.2 billion.
Savings from the university 
sector of $2.8 billion have 
been dumped after being 
blocked by the Senate. In-
stead, a series of measures 
including a freeze on Com-
monwealth payments to 
universities will deliver a 
net saving of $2.1 billion.
And $400 million will be 
saved over four years by 
withholding family tax ben-
efit lump sums from people 
who have outstanding so-
cial security debts.
In what Victoria’s treasurer 
Tim Pallas is describing as 
a slight, the update cuts 
Victoria’s share of infra-
structure funding from 10.3 
per cent to 9.4 per cent. 
Victoria has 26 per cent of 
Australia’s population, and 
37 per cent of Australia’s 
population growth. The 
NSW’s share has climbed 
from 44.6 per cent to a 
mammoth 45.5 per cent. 

“The Prime Minister of Syd-
ney has struck again,” Mr 
Pallas said. “He continues 
to shortchange Victorians, 

MYEFO: Fresh push to ram through company 
tax cuts as economy lifts budget $10 billion 

while sending more money 
to his home state of NSW.”
The update forecasts wage 
growth of just 2.25 per cent 
this year, down from the 2.5 
per cent predicted in May. 
It forecasts 2.75 per cent in 
2018-19, down from 3 per 
cent.
Offsetting this, the govern-
ment is expecting better 
than previously forecast 
employment growth, with 
the unemployment rate ex-
pected to be 5.5 per cent 
by June 2018, followed by 
near full employment of 
5.25 per cent in mid 2019.
The economic growth 
forecast has been shaved 
by a quarter of a per cent, 
down from 2.75 to 2.5 per 
cent. Consumer spending 
is forecast to grow by 2.5 
per cent rather than 2.75 
per cent.
“We had much lower-than-
expected consumption 
growth in the September 
quarter, just 0.1 per cent, 
said Mr Morrison. “There 
was, rightly, a lot of con-
cern about what was hap-
pening with household 
living costs. That’s why 
the National Energy Guar-
antee and other measures 
have been put in place. We 
would hope to see  better 
consumption figures going 
forward.”
Even so, the growth was 
forecast to climb to 3 per 
cent in 2018-19 on the 
back of a lift in private and 
public sector investment, 
both of which hade been 
revised higher.
Shadow treasurer Chris 
Bowen said he was happy 
to debate taxes with Mr 
Morrison because his pri-
orities were “all wrong.” 
“The reason the budget 
is still such a mess is be-
cause Malcolm Turnbull 
and Scott Morrison con-
tinued to shower the big-
gest tax concessions on 
the people in our commu-
nity, the millionaires and 
multinationals, who need 
tax breaks least, as well as 
jacking up taxes on people 
who work in middle Austra-
lia,” he said.

Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce has denied 
“payback” motivated his 
cabinet decisions as the 
infighting in the Nationals 
continues to overshadow 
Malcolm Turnbull’s minis-
terial reset.
Tuesday’s reshuffle saw 
five people appointed to 
the 23-member cabinet, 
including rookie Queen-
sland federal MPs Da-
vid Littleproud and John 
McVeigh, in a move de-
signed to woo voters 
in the key battleground 
state.
But the rapid promotion 
of Mr Littleproud and Mr 
McVeigh, who were both 
elected for the first time 
just 18 months ago, came 
at the expense of the 
now-former infrastructure 
minister Darren Chester 
and assistant minister for 
trade Keith Pitt.
The ministerial rearrange-
ment has infuriated some 
Nationals MPs, who ac-
cused Mr Joyce of taking 
revenge on Mr Chester for 
supporting Bridget McK-
enzie in her successful 
bid to become the Nation-
als deputy leader.
Mr Joyce did back-to-
back television interviews 
on Wednesday morning in 
an attempt to explain Mr 
Chester’s demotion.
“There is no payback, 
there is no payback in 
trying to get geographic 
representation right,” Mr 
Joyce told Sky News.
Mr Joyce maintained se-

lection for cabinet was 
made on the grounds of 
age and geographical rep-
resentation.
“I think we’ve got an in-
credible talent pool. In 
any process, there is go-
ing to be people who are 
rightly upset. We have an 
immense pool of people 
who have the capacity to 
be cabinet ministers, with-
out a shadow of a doubt. 
And I’m very proud of that 
in the National Party. And 
we have a cabinet group 
now that has people in 
their 30s, in their early 
40s, late 40s, I’m 50 and 
Nigel [Scullion] is in his 
60s,” Mr Joyce told ABC 
television.
“And if you’re saying in 
any reshuffle, through the 
history of the Australian 
Parliament, there are go-
ing to be people who are 
upset, that’s hardly a re-
markable statement.”
Mr Turnbull’s reshuffle 
was overshadowed by the 
dumping of Mr Chester 
and the reasons behind it.
Senator McKenzie was 
entitled to her cabinet po-
sition when she became 
deputy leader.
A gracious Mr Chester 
said being dumped was 
“character building” and 
that he had had several 
conversations with the 
Prime Minister and Mr 
Joyce before the reshuffle 
was announced.
“Barnaby Joyce offered 
me an assistant minis-
ter role as they call them 

these days. I chose to re-
flect on that overnight and 
advised both the PM and 
the Deputy PM I didn’t in-
tend to take that offer,” he 
said on Tuesday.
Mr Joyce’s cabinet picks 
have turned what was 
supposed to be a routine 
ministerial reshuffle into a 
political headache for Mr 
Turnbull.
It caps off a year in which 
Mr Joyce had to fight a 
byelection after the High 
Court ruled him ineligible 
to sit in Parliament, and 
outspoken backbenchers 
such as George Christens-
en and Barry O’Sullivan 
forced Mr Turnbull’s hand 
on a banking royal com-
mission.
Mr Joyce, however, de-
nied there was a discipline 
problem in the Nationals, 
saying the junior Coalition 
partner had been doing 
“an excellent job”.
“When you talk about ill-
discipline, because we 
got a banking royal com-
mission up, it’s some-
thing our constituents 
want. I’m quite happy we 
got a banking royal com-
mission up. It shows we 
have the capacity to listen 
to our constituency, as 
we should, and deliver for 
them, as we did. And, you 
know, that’s a good out-
come,” he said.
The new ministry will be 
sworn in by the Governor-
General, Sir Peter Cos-
grove, on Wednesday 
morning.

Turnbull government reshuffle: Barnaby Joyce 
denies Nationals cabinet axings were ‘payback’ 

Deputy Prime Minister Barnaby Joyce and the now former infrastructure minister Darren Chester in Ques-
tion Time in October. Photo: Andrew Meares
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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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The Protest was organised 
by The Solidarity Committee 
with the Palestine in Sydney 
and the Palestine Action 
Group.
This was an open invitation 
to all to participate in the 
protest against the Trump 
Declaration.
This is my speech at the 
rally:
• Good afternoon to you all 
and I acknowledge each and 
every one of you who are 
here and I want to give spe-
cial thanks to the Solidar-
ity committee and Palestine 
Action Group for organising 
this rally. 
• My name is Shaoquett Mo-
selmane and I am a Labor 
member of the NSW Legisla-
tive Council.
• It is an honour and a privi-
lege for me to speak at this 
rally.
• Before I begin though, I 
would like to acknowledge 
the traditional Owners of this 
land and Pay my respects to 
their elders Past and pres-
ent. 
• And I would like to extend 
that acknowledgement to 
any member of the Indige-
nous community that may be 
here with us today.
• I state at the outset, that 
we reject Trumps Jerusalem 
declaration.
• We reject it because it vio-
lates the right of the Pales-
tinian people to their eternal 
capital
• We reject it because it 
opens up yet another chap-
ter in a century of colonial-
ism. 
• Let us make it absolutely 
clear and declare that Jeru-
salem was, is and will always 
be the capital of Palestine. 
• Join me in making that dec-
laration…..Jerusalem is… was… 

and will always be the capital 
of Palestine. 
• No one has the right to give 
away what is not theirs.
•  Not the President of the 
United States not the United 
Nations.
• In fact the United Nations 
has since 1980 condemned 
Israel’s attempt to annex 
East Jerusalem.
• I am proud to say today that 
even Australia along with all 
nations around the globe, 
have taken a clear and un-
ambiguous stance against 
the Presidents declaration.
• Trumps declaration has 
meant that the United States, 
under this President, can no 
longer be seen as the honest 
broker. 
• No longer a mediator.
• What Trump has done is 
trash decades of peace ne-
gotiations.
• To many around the world, 
He has exposed the peace 
process as a complete cha-
rade and the US role for what 
it is, neither honest nor fair. 
• Today we condemn the 
Trump Declaration as we 
continue to condemn the 
Balfour Declaration.
• The Palestinians have suf-
fered Al-Nakba of 48 must 

not suffer a second Nakba in 
2017.
• Ladies and gentlemen,
• No matter how hard the oc-
cupation tries, they will never 
eradicate Palestine from the 
Palestinian consciousness.
• Those who think that Pales-
tinian outrage will die down 
once the “days of anger” are 
over, are mistaken,
• The Palestinians are a peo-
ple with a fighting spirit.
• They are a strong willed 
people.
• They’ve endured 70 years 
of occupation they will en-
dure 70 years more but will 
never give up. 
• Justice is on their side and 
justice will prevail. 
• We salute them for their te-
nacity.
• We salute them for their 
perseverance.
• No one has a right to force a 
people off their land.
• No people should be made 
to forfeit, surrender or re-
linquish their right to their 
land. 
• Because land is identity.
• Land is survival. 
• Without their land the Pal-
estinians as a people will 
cease to exist. 
• As a member of the Aus-

tralian Labor party, I affirm 
Labor’s support for a just 
two-state solution, based 
on 1967 borders with East 
Jerusalem as the Capital of 
Palestine. 
• For me any agreement must 
provide a solution to the Pal-
estinian Refugees and en-
sure their right of return.
• Peace must not be at the 
expense of the Palestinian 
People in Israel, in the oc-
cupied territories and in the 
diaspora.
• For Peace to happen, the 
occupation force must abide 

by international law,
• It must abide by UN Secu-
rity Council resolutions
•  It must stop settlements 
and it must come to the table 
with clean hands.
• The people of the Middle 
East have never cowered to 
their authoritarian govern-
ments - In fact, they’ve never 
trusted their governments. 
• That is why forces of resis-
tance are today on the rise 
and they are on the rise right 
across the Arab world.
• And so Israel must now 
heed the calls for peace. 

• Once again we reject and 
condemn the Trump declara-
tion.
• And we declare that Jerusa-
lem is… was…and will always 
be the eternal capital of Pal-
estine.
• We stand in solidarity with 
the Palestinian people
•  And we continue to stand 
with them in their struggle 
for their right to an indepen-
dent Palestinian State. 
• To Trump and to Netanyahu 
we say : 
• Hands off ….Hands of Jeru-
salem ….Hands off Palestine.

Sydney’s Hands off Jerusalem Rally for Palestine

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 

واالختصاص.. والكفاءة 
يلي ا

0412  224  604 على الرقم: 
الجميع على  مـبارك  وعـام  مـجيد  ميالد 
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Nationals infighting is 
threatening to derail Mal-
colm Turnbull’s cabinet 
refresh, after Deputy Prime 
Minister Barnaby Joyce 
made a “captain’s call” 
decision to dump his Na-
tionals colleagues Darren 
Chester and Keith Pitt.
The long-awaited reshuffle 
has seen five people ap-
pointed to the expanded 
23-member cabinet, includ-
ing rookie Queensland fed-
eral MPs David Littleproud 
and John McVeigh, in a 
move designed to woo vot-
ers in the key battleground 
state.
New cabinet: Winners and 
losers
Prime Minister Malcolm 
Turnbull has revealed his 
new look cabinet team, 
with some doing better 
than others.
Underscoring the breadth 
of the larger than expect-
ed reshuffle, another six 
cabinet ministers either 
swapped portfolios or 
picked up extra responsi-
bilities, meaning just un-
der half the cabinet was 
changed.
Mr Littleproud becomes 
the Minister for Agricul-
ture and Water Resources, 
while Mr McVeigh – who 
had served in the Queen-
sland state government as 
a minister – becomes Min-
ister for Regional Develop-
ment, Territories and Local 
Government. Both were 
first elected just 18 months 
ago.
The other three promotions 
to cabinet are Victorian 
Liberal Dan Tehan, who be-
comes Social Services Min-
ister; WA Liberal Michael 
Keenan, who joins him as 
Human Services Minister 
and Assistant Minister for 
Digital Transformation; and 

the new Nationals deputy 
leader, Victorian Bridget 
McKenzie, who becomes 
Minister for Sport, Rural 
Health and Regional Com-
munications.
But it is the shock demotion 
of Mr Chester and Mr Pitt, 
which leaked out ahead of 
Mr Turnbull’s formal an-
nouncement, that has infu-
riated Nationals MPs.
The decision to overlook 
outer ministry member Mi-
chael McCormack for pro-
motion in favour of the po-
litical novice Mr Littleproud 
also left MPs baffled.
Mr Chester did the num-
bers for Senator McKenzie 
in the recent contest for 
deputy leader; all three op-
posed Mr Joyce’s pick of 
senator Matt Canavan, and 
some Nationals MPs sug-
gested the move was “pay-
back” from Mr Joyce.
As one Nationals MP put it, 
“Barnaby can’t continue to 
do stupid things like this”, 
describing it as a “cap-
tain’s call”.
A Liberal cabinet minister 
said the dumping of infra-
structure and transport 
minister Mr Chester had 
been brutal. Another Lib-
eral said, “He’s [Mr Joyce] 
basically just said you are 
my enemy, you are out,” to 
Mr Chester and Mr Pitt, who 
goes from a junior trade 
role to the backbench.
The Prime Minister con-
firmed Mr Joyce had made 
the call to dump the pair. 
“Plainly, the Nationals have 
a very large component 
of their party room [that] 
comes from Queensland. 
And Barnaby was keen to 
see that reflected in their 
representatives in the cabi-
net,” he said.
“I have to say Darren [Ches-
ter] has been an outstand-

Nationals split as Barnaby Joyce makes ‘captain’s call’ to dump cabinet colleagues 

ing minister. I regret that 
this has resulted in him no 
longer being a member of 
the ministry.”
Some Nationals insisted 
the move was fair as Victo-
ria was not entitled to two 
cabinet spots when the 
party had just four MPs in 
Parliament from that state. 
There are eight Queen-
sland Nationals MPs and 
the state now receives two 
cabinet posts.
A disappointed Mr Ches-
ter said being dumped 
was “character building” 
and that he had had sev-
eral conversations with Mr 
Turnbull and Mr Joyce in 
the previous 24 hours.
“Barnaby Joyce offered 
me an assistant minister 
role as they call them these 
days. I chose to reflect on 
that overnight and advised 
both the PM and the Depu-
ty PM I didn’t intend to take 
that offer,” he said.
Opposition Leader Bill 
Shorten said the demotion 
of Mr Chester proved “the 
civil war which is a fact of 
life in the Liberal Party has 
now infected the National 
Party”. 
The reshuffle emphases 
the Prime Minister’s deter-
mination to concentrate on 
two key messages in 2018 
– the economy, and nation-
al security.
“That’s our priority for 
2018; more investment, 
more jobs, better jobs, 
more money in the pockets 
of hardworking Australian 
families and businesses,” 
Mr Turnbull said.
Other key moves in the 
reshuffle include Social 
Services Minister Christian 
Porter replacing George 
Brandis as Attorney-Gen-
eral. Mr Brandis will move 
to London in January to re-

place Alexander Downer as 
high commissioner.
Employment Minister Mi-
chaelia Cash has been 
given the super portfolio of 
Minister for Jobs and Inno-
vation, taking key aspects 
of Arthur Sinodinos’ port-
folio as he steps aside to 
fight cancer. She also joins 
the powerful expenditure 
review committee.
Mr Joyce takes over Infra-
structure, which gives him 
oversight of the Melbourne 
to Brisbane inland rail proj-
ect, while he keeps respon-
sibility for dams policy. 
Finance Minister Mathias 
Cormann becomes Senate 
leader and adds Special 
Minister of State.
Revenue Minister Kelly 
O’Dwyer has added respon-
sibility for Women, while 
Peter Dutton will finally be-
gin work in the new super 
portfolio of Home Affairs, 
which brings together po-
lice and security agencies 
such as the federal police, 
spy agency ASIO, Border 
Force and Immigration.
In the outer ministry, Craig 
Laundy has been promot-
ed to Small Business and 
Workplace Relations, An-
gus Taylor has been pro-
moted to Law Enforcement 
and Cyber Security.
Alan Tudge moved side-
ways into Citizenship and 
Multicultural Affairs and re-
mains in the outer ministry, 
as does Michael McCor-
mack, who becomes Vet-
erans Affairs and Defence 
Materiel Minister.
Paul Fletcher, tipped for 
promotion to cabinet, re-
mains in the Urban Infra-
structure portfolio. Former 
cabinet minister Sussan 
Ley and junior minister 
Stuart Robert, tipped by 
some for promotion, both 
missed out completely.
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Cabinet minister Darren Chester 
has been dumped, sparking anger 
inside the Nationals. Photo: Paul 
Jeffers

A new Treasury briefing is 
urging the federal govern-
ment to implement its cor-
porate tax cuts, or suffer a 
one per cent hit to Austra-
lia’s economic growth.
Australia must follow the 
United States in slashing 
corporate tax rates or risk 
losing jobs and investment 
to other parts of the world, 
the country’s top econom-
ic ministers have warned.
The federal government 
is restating its pitch to re-
duce the company tax rate 
for all businesses from 30 
per cent to 25 per cent after 
similar moves in the US.
“We need to ensure that 
our businesses have the 
best possible opportunity 
to succeed. We can’t leave 
them with this excessive 
lead in their saddle bag,” 
Finance Minister Mathias 
Cormann told Sky News on 
Thursday.
“The future job security, 
the future career prospects, 
the future wage increases 
of Australian workers de-
pend on the Australian 
parliament passing a more 
competitive business tax 
rate here in Australia.”
Treasurer Scott Morrison 
said the ground had shift-
ed since the government 
first announced its plan.
“Now it is not a question of 
getting ahead. Now it is a 
question of not falling be-
hind.”
Treasury has warned the 
federal government it must 
respond to the US move or 
else suffer a one per cent 
hit to Australia’s economic 
growth.
Failing to act could trigger 
a significant recessionary 
impact and force down-
ward pressure on revenue, 
harming the sustainabil-
ity of the tax base and the 
provision of essential ser-
vices, the Treasury brief-
ing said.
The Treasury analysis de-
scribed the “broken nex-
us” between Australia and 
other OECD countries, and 
urged the Turnbull gov-
ernment to implement the 
next round of corporate 

tax cuts or cop a whack to 
the budget.
Mr Morrison and Senator 
Cormann both sought to 
use the Treasury modelling 
as ammunition against the 
Labor Party, which oppos-
es big business tax cuts.
“If Bill Shorten decides to 
continue to stand in the 
way of a business tax rate 
of 25 per cent in Australia, 
he is making a decision to 
wilfully damage the Aus-
tralian economy,” Senator 
Cormann said.
But Labor frontbencher 
Andrew Leigh said Austra-
lia must not follow Donald 
Trump like lemmings off a 
cliff.
Independent analysis 
shows the Trump tax cuts 
would hurt the deficit, be 
paid for by the middle 
class, and not tangibly add 
to economic growth.
Dr Leigh said there were 
clear similarities with the 
Turnbull government’s 
plan.
“Labor believes in clos-
ing tax loopholes, not giv-
ing the big end of town a 
huge corporate tax cut,” he 
said.
Ben Oquist, from the left-
leaning think tank The 
Australia Institute, said the 
corporate tax cuts would 
increase inequality and 
only benefit foreign multi-
nationals and investors.
“It’s an international race 
to the bottom that serves a 
few, and not the economy 
overall, or society overall,” 
he told reporters in Can-
berra.
“Less revenue for the 
government means less 
spending on health, edu-
cation, social services, 
and more money for the 
big end of town. That’s 
less for ordinary Austra-
lians, and more for wealthy 
Australians.”
The institute has released 
polling from three of the 
richest seats in Australia - 
Wentworth, Warringah and 
Kooyong - which shows 
the majority of voters are 
against tax relief for the big 
end of town.

Company tax rates ‘lead in 
saddle bags’
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الشرب   أليكس  الشاب  احتفل 
وذلك   18 الـ  ميالده  بعيد 
منزل  يف  املاضي  السبت  يوم 
ابن عمه، كما احتفل يف الوقت 
نفسه بعيد ميالده الـ 30  ابن 

عمته رامز املسنـّات.

الشرب  آل  فرحة  وكانت 
هذه  يف  كبرية  واملسنـّات 
الشاب  والد  وخاصة  املناسبة 
الشرب  جاك  الصديق  أليكس 
وأعمامه أسطا والياس وعيسى 
الشرب الذين هم يف الوقت ذاته 

أخوال الشاب رامز املسنـّات.

الشابني  من  كل  قطع  وقد 
املسنات  ورامز  الشرب  أليكس 
قالبي الحلوى املعدّين خصيصا 
االهل  فرحة  وسط  للمناسبة 
لهما  هتفوا  الذين  واالصدقاء 
اليكس  تو  داي  بريث  هابي   «
رامز«  تو  داي  بريث  وهابي 
الطويل  العمر  لهما  وتمنوا 

املكلل بالسعادة والهناء.

تربطها  التي  »الهريالد«  أسرة 
عالقة صداقة بآل الشرب تهنئ 
الشرب  اليكس  بهما  املحتفى 
ورامز املسنات بعيد ميالديهما 
متمنية لهما دوام الفرح، وتقدم 
جاك  للصديق  خاصة  تهنئة 
الشرب بعيد ميالد نجله اليكس 
وكذلك عيد ميالد ابن شقيقته 
السعيدة  املناسبة  بهذه  رامز 
متمنية له وللعائلة دوام الفرح.

أليكس الشرب ورامز املسنّات حيتفالن بعيد ميالديهما

يتقدم نائب رئيس بلدية 
مجلس  رئيس  ليفربول، 
نيو  يف  اللبنانية  الجالية 

ساوث ويلز
 االستاذ علي كرنيب

العربية  الجاليتني  من   
بخالص  واملسيحية 
األماني  وأطيب  التهاني 
عيدي  حلول  بمناسبة 

االستاذ علي كرنيب يهــنئ
السنة  املجيد ورأس  امليالد 
الجديدة، أعادهما اهلل علينا 
وعلى االنسانية عامة بالخري 
وعلى  والربكات  واليمن 
وطننا الحبيب لبنان باألمن 
والسالم   واالستقرار   وعلى   
اسرتاليا  الغالية بمزيد من 

التقدم واالزدهار..
وكل عام والجميع بخري

هــابي بيــرث داي

أليكس الشرب يتوسط والده جاك وعمه عيسى

أليكس الشرب  ورامز املسنات  مع جاك الشرب وأوالده وشقيقيه الياس وعيسى الشرب

أليكس الشرب  مع والده جاك الشرب واخوته وعمه الياس الشرب وابنته




