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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

باسم  املتحدثة  أكدت 
الروسية  اخلارجية  وزارة 
الوجود  أن  زاخاروفا  ماريا 
يف  االمريكي  العسكري 
سورية يشكل حتديا خطريا 
ولوحدة  السياسية  للعملية 

األراضي السورية.
خالل  زاخاروفا  وقالت 
مؤمترها الصحفي االسبوعي 

موسكو: الوجود العسكري األمريكي يف 
سورية يشكل حتديا خطريا للعملية 
السياسية ولوحدة األراضي السورية

التتمة صفحة 31

40
$2،000403 482 345

االول:  امس  موسكو  يف 
غري  املسلح  الوجود  »إن 
املتحدة  للواليات  الشرعي 
ما  السورية  األراضي  على 
زال يشكل حتديا خطريا أمام 
واالستقرار  األمن  حتقيق 
على  واحلفاظ  سورية  يف 
وحدتها ووحدة أراضيها«.

ال ارتـياَح أمـريكياً لـقانون اإلنتــخاب... واملـادة 59!

اخلارجية  وزير  قال 
إبراهيم  السوداني 
الغندور، إنه أجرى حمادثات 
عودة  حول  القاهرة  يف 
إىل  السوداني  السفري 

حنو آلية لتسوية اخلالفات بني مصر والسودان

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

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
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باشر مساعد وزير اخلارجية 
دافيد  السفري  األمريكي 
االول،  أمس  ساترفيلد 
حتركه بني لبنان وإسرائيل 
اخلالف  معاجلة  أجل  من 
العربية  الدولة  بناء  على 
جدارًا امسنتيًا على احلدود 
املواقع  بعض  يف  يقضم 
أنها  لبنان  يؤكد  مساحات 
تقع ضمن أراضيه، وكذلك 
اخلالف على ادعاء إسرائيل 
ملكية البلوك 9 من املنطقة 
الذي  اخلالصة  االقتصادية 
حيتفل لبنان اليوم بتوقيع 
الغاز  عن  التنقيب  عقد 
والنفط فيه مع 3 شركات 

عاملية.
وانتقل ساترفيلد إىل مقر 
الطوارئ  قوات  قيادة 

ساترفيلد يتفقد احلدود ويعرض على عون 
اقرتاحات ملعاجلة النزاع اللبناني - اإلسرائيلي

يف  )يونيفيل(  الدولية 
ظهر  قبل  لبنان  جنوب 
إىل  ليجتمع  االول  أمس 
مايكل  اجلنرال  قائدها 

لألمن  العام  واملدير  بريي 
العام اللواء عباس إبراهيم 
املكلف متابعة امللف. وجال 
نقاط  بعض  على  التتمة صفحة 31الثالثة 

تشييد الجدار اإلسمنتي اإلسرائيلي قرب الناقورة )رويرتز(

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 

واالختصاص.. والكفاءة 
يلي ا

0412  224  604 على الرقم: 

أقّر املرشد يف ايران علي 
مواطنيها  بأن  خامنئي 
»فسادًا  يشكون 
ان  اعترب  لكنه  ومتييزًا«، 
متهمًا  »حية«،  الثورة 
باستغالل  بالده  »أعداء« 
وأقالم  زائفني  »منظرين 
إلكرتوني  مأجورة وفضاء 

ومهرجني«. 
الذكرى  إحياء  أن  وأكد 
يومني  بعد  للثورة  الـ39 
يف  »مذهاًل«،  سيكون 
طهران  كّررت  حني 
رفضها الربط بني نفوذها 
اإلقليمي واالتفاق النووي 
الدول  مع  أبرمته  الذي 

الست.
الذكرى  على  وتطغى 
التظاهرات  العام  هذا 
قبل  إيران  اليت شهدتها 

خامنئي: 
اإليرانيون يشكون 

فساداً ومتييزًا
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مصر »قريبًا جدًا«، كاشفًا 
تفعيل  على  اتفاق  عن 
بني  االقتصادي  التعاون 
نظريه  قال  فيما  البلدين، 
شكري  سامح  املصري 

إىل  هدفت  احملادثات  إن 
حلل  طريق  خريطة  وضع 
واتسمت  العالقة،  امللفات 

وأكد  األزرق«.  »اخلط 
ميشال  اللبناني  الرئيس 
جلسة  ترؤسه  خالل  عون 
»لبنان  أن  الوزراء  جملس 
يقوم باتصاالت مع املراجع 
األطماع  ملواجهة  الدولية 
اإلسرائيلية يف بره وحبره«، 
اجمللس  »أكده  مبا  مذّكرًا 
مبواجهة  للدفاع  األعلى 
وتصميم  حبزم  اعتداء  أي 
السيادة  عن  الدفاع  على 
الوطنية«.  والكرامة 
وعرض ساترفيلد مساء مع 
املنطقة  يف  الوضع  عون 
اقرتاحات  وقدم  احلدودية 
اجلدار  على  النزاع  لتسوية 
ويف  اإلسرائيلي  االمسنيت 
تفصح  مل  البلوك9،  شأن 
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العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
ميشال عون ان »ما حصل اخريا 
متت  استثنائية  حالة  البالد  يف 

معاجلتها«.
وقال: »اجلميع مدعو اىل ضرورة 
الوطنية  مؤسساتنا  تفعيل 
واالرتكاز يف عملنا على مرجعي 
االمر  والقوانني، وهذا  الدستور 
يطبق على اجلميع بدءا من رئيس 
والنواب  الوزراء  اىل  اجلمهورية 
الشأن  يف  العاملني  ومجيع 

العام«.
ان  عون  الرئيس  وأوضح 
مع  باالتصاالت  يقوم  »لبنان 
املراجع الدولية ملواجهة االطماع 
وحبره«،  بره  يف  االسرائيلية 
اجمللس  عليه  »أكد  مبا  مذكرا 
االعلى للدفاع امس االربعاء جلهة 
مواجهة اي اعتداء حبزم وتصميم 
على الدفاع عن السيادة والكرامة 

الوطنية«. 
اىل  آخر،  جمال  يف  ودعا، 
»ختصيص جلسة لدرس مطالب 
على  مشددا  الرتبوي«،  القطاع 
تنظم  اليت  القرارات  »تنفيذ 
دعا  كما  وحتميه«.  النقل  قطاع 
مشروع  اجناز  يف  »االسراع  اىل 

موازنة العام 2018«.
جملس  رئيس  قال  جهته،  من 
»مهما  احلريري:  سعد  الوزراء 
اال  السياسية،  خالفاتنا  كانت 
يف  موحدة  تقف  القوى  كل  ان 
االسرائيلية«.  التحديات  مواجهة 
مع  جتاوبا  »مثة  ان  اىل  ولفت 
حلول  اىل  للوصول  لبنان  طلب 
اسرائيل  بناء  ملسأليت  اجيابية 
احلدود  على  االمسنيت  اجلدار 
اجلنوبية وادعائها مبلكية الرقعة 
االقتصادية  املنطقة  رقم 9 يف 
اىل  الوزراء  ودعا  اخلالصة«. 
بتخفيض  الطلب  مع  »التجاوب 

العجز يف املوازنة«.
مواقف رئيس اجلمهورية ورئيس 
جملس الوزراء جاءت خالل اجللسة 
قبل  الوزراء  عقدها جملس  اليت 
ظهر اليوم يف قصر بعبدا برئاسة 
الرئيس عون، وسبقها خلوة بني 
الرئيس عون والرئيس احلريري 
املواضيع  درس  خالهلا  يف  مت 

املدرجة على جدول االعمال.

بو عاصي
وزير  تال  اجللسة،  انتهاء  وبعد 
الشؤون  وزير  بالوكالة  االعالم 
عاصي  بو  بيار  االجتماعية 
»عقد  وقال:  اجللسة،  مقررات 
جملس الوزراء جلسته االسبوعية 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  برئاسة 
جملس  رئيس  دولة  وحضور 
غاب  الذين  والوزراء  الوزراء 
محادة  مروان  الوزيران  منهم 
مستهل  يف  ارسالن.  وطالل 
الرئيس  فخامة  طلب  اجللسة 
حدادا  صمت  دقيقة  الوقوف 
املرحوم  السابق  الوزير  على 

حممود عبد اخلالق«.

أضاف: »ثم حتدث فخامة الرئيس 
مرحبا بالوزراء، الفتا اىل ما حدث 
أخريا يف البالد فقال انها كانت 
معاجلتها  متت  استثنائية  حالة 
والقوانني  الدستور  خالل  من 
الوطنية،  الوحدة  على  حفاظا 
واجلميع مدعو اىل ضرورة تفعيل 
مؤسساتنا الوطنية واالرتكاز يف 
اساسيني،  مرجعني  على  عملنا 
االمر  والقوانني، وهذا  الدستور 
يطبق على اجلميع بدءا من رئيس 
والنواب  الوزراء  اىل  اجلمهورية 
الشأن  يف  العاملني  ومجيع 
العام. ثم عرض فخامة الرئيس 
ضد  االسرائيلية  للتهديدات 
ببناء  أخريا  متثلت  واليت  لبنان، 
احلدود  قبالة  االمسنيت  اجلدار 
متلك  اسرائيل  وادعاء  اجلنوبية، 
الرقعة 9 من املنطقة االقتصادية 
يتعلق  ما  يف  وقال:  اخلالصة. 
ان  معلوم  االمسنيت،  باجلدار 
هناك 13 نقطة على اخلط األزرق 
كان  وموقفنا  عليها  متنازع 
واضحا وابلغناه اىل كل املراجع 
بناء  الدولية ويركز على رفضنا 
بالنقاط  البت  اجلدار اذا مل يتم 
الـ 13 املتنازع عليها على اخلط 
احلدود  هو  ليس  الذي  االزرق 

الدولية«.
الذي  االجتماع  »وخالل  وتابع: 
الدولية  القيادة  مقر  يف  عقد 
على  التأكيد  مت  الناقورة  يف 
اتصاالت  وبدأت  لبنان،  موقف 
ان  نأمل  املسألة  هذه  ملعاجلة 
اما  اجيابية.  نتائج  عن  تسفر 
بالنسبة اىل الرقعة 9 من املياه 
االدعاءات  نعترب  فإننا  اللبنانية 
هي  مبلكيتها،  االسرائيلية 
نقوم  وحنن  لبنان  على  اعتداء 
االمم  عرب  الالزمة  باالتصاالت 
»اليونيفيل«  وقيادة  املتحدة 
وال سيما  الصديقة  الدول  وعرب 
منها الواليات املتحدة االمريكية. 
للدفاع  االعلى  اجمللس  ان  علما 
هذا  يف  واضحة  قرارات  اختذ 
اعتداء  اي  ان  واعتربنا  اجملال 
البحر  او  بالرب  اراضينا،  على 
على  وتصميم  حبزم  سيواجه 
والكرامة  السيادة  عن  الدفاع 

الوطنية«.
الرئيس  فخامة  »وحتدث  وقال: 
املقرر  النيابية  االنتخابات  عن 
اجراؤها يف 6 ايار املقبل، فدعا 
الوزارات املختصة اىل اجناز كل 
لتكون  بها  املتعلقة  الرتتيبات 
على جهوزية تامة. وعرض فخامة 
 ،2018 موازنة  ملشروع  الرئيس 
الفتا اىل القرار الذي اختذ حبسم 
20% من ارقامها وقال: ان االمر 
حيتاج اىل تدقيق على الوزارات 
اجنازه بأسرع وقت ممكن لعرض 
جملس  على  املوازنة  مشروع 
جملس  اىل  احالته  ثم  الوزراء 
النواب بعد فتح دورة استثنائية 

لذلك«.
أضاف: »وتناول فخامة الرئيس 

موضوع املؤمترات الدولية الثالثة 
لبنان يف روما وبروكسل  لدعم 
االجهزة  ان  فقال  وباريس، 
العمل  ورقة  اجنزت  املعنية 
املخصص   »2 »روما  مؤمتر  اىل 
املسلحة  والقوى  اجليش  لدعم 

اللبنانية. 
وبالنسبة اىل مؤمتر باريس فإن 
االقرتاحات  الجناز  مستمر  العمل 
الوزراء  مجيع  وعلى  اللبنانية 
واالعداد  بينهم  ما  يف  التعاون 
يصب  الذي  املؤمتر  هلذا  جيدا 
االقتصاد  ملصلحة  النهاية  يف 
شعبنا  جتاه  وواجبنا  اللبناني، 
مستوى  على  نكون  ان  ووطننا 
ولفت  للبنان.  الدولي  الدعم 
االزمة  ان  اىل  الرئيس  فخامة 
تتفاعل  الرتبوي  القطاع  داخل 
ال  بها  املعنيني  االطراف  بني 
الطالب  واهالي  املدارس  سيما 
اىل  حيتاج  واالمر  واملعلمني، 
عقد  فخامته  وطلب  قرارات. 
خمصصة  الوزراء  جمللس  جلسة 
ملعاجلة هذه املسألة الشائكة«.

وتابع: »ودعا فخامته اىل تطبيق 
االجراءات اليت مت االتفاق عليها 
ال  سنة  قبل  النقل  قطاع  مع 
احتادات  رؤساء  وان  سيما 
أثاروا جمددا  الربي  النقل  قطاع 
مطالبهم لضبط املخالفات وردع 
املنافسة غري املشروعة وتسهيل 
القوانني  ضمن  الشاحنات  عمل 
اطلع  ثم  وغريها.  املعتمدة 
الوزراء  جملس  الرئيس  فخامة 
اىل  الناجحة  زيارته  نتائج  على 
اجراها  الكويت واحملادثات اليت 
صباح  الشيخ  البالد  امري  مع 
وكبار  الصباح  اجلابر  االمحد 
املسؤولني، والدعم الذي تلقاه 
لبنان جلهة مساهمة الكويت يف 
متويل مشاريع امنائية عدة. وقال 
فخامة الرئيس انه استكماال هلذه 
الصندوق  رئيس  عقد  الزيارة، 
االقتصادية  للتنمية  الكوييت 
سيتم  بريوت  يف  له  لقاءات 
خالهلا توقيع عدد من االتفاقيات. 
كذلك اطلع فخامته اجمللس على 
االملاني  الرئيس  زيارة  نتائج 
واملواقف  شتامناير  فرانك  فالرت 
الداعمة للبنان اليت اطلقها خالل 
اللبنانية.  العاصمة  يف  وجوده 
سيزور  انه  اىل  فخامته  واشار 
لدعوتني  تلبية  وارمينيا  العراق 
رئيسي  من  تلقاهما  رمسيتني 

كل من البلدين«.

الرئيس الحريري
حتدث  »ثم  عاصي:  بو  وقال 
فشكر  احلريري،  سعد  الرئيس 
فخامة الرئيس على العرض الذي 
قدمه امام جملس الوزراء وقال: 
السياسية،  خالفاتنا  كانت  مهما 
اال ان كل القوى تقف موحدة يف 
االسرائيلية  التحديات  مواجهة 
االمسنيت  اجلدار  ببناء  املتمثلة 
وادعاء  اجلنوبية،  احلدود  قبالة 

املنطقة  يف   9 الرقعة  ملكية 
هي  اليت  اخلالصة  االقتصادية 
دولة  واضاف  لبنان.  ملك 
الرئيس: خالل اجتماعنا باالمس 
يف اجمللس االعلى للدفاع اختذنا 
قرارات واضحة ملواجهة االطماع 
الن  االسرائيلية  والتهديدات 
باملياه  او  باالرض  مساس  اي 
على  واضح  اعتداء  هو  اللبنانية 
سيادتنا وكرامتنا الوطنية. وحنن 
نعمل يف الوقت نفسه مع الدول 
الصديقة واالمم املتحدة ملعاجلة 
خمتلف  على  التطورات  هذه 
طلب  مع  جتاوب  ومثة  الصعد. 
لبنان للوصول اىل حلول اجيابية 
هلذه املسائل. ان فخامة الرئيس 
نبيه  الرئيس  دولة  ومعنا  وانا، 
نقوم  اخلارجية،  ووزير  بري 
ان  ونأمل  الالزمة  باالتصاالت 

تسفر عن نتائج اجيابية«.
دولة  عرض  »ثم  أضاف: 
الرئيس للمؤمترات املزمع عقدها 
تأييدا للبنان يف روما وبروكسل 
على  دليل  انها  فأكد  وباريس، 
الذي  الدولي  السياسي  الدعم 
يلقاه لبنان من الدول الشقيقة 
نذهب  واضاف:  والصديقة، 
مبشاريع  املؤمترات  هذه  اىل 
مع  عليها  التوافق  مت  حمددة 
اللبنانية،  السياسية  القوى 
اصالحية  قوانني  وستواكبها 
سوف تعرض على جملس الوزراء 
ومن ثم على جملس النواب. اما 
بالنسبة اىل مؤمتر بروكسل فهو 
خالل  من  لبنان  لدعم  سيكون 
ان  يفرتض  اليت  املساعدات 
معاجلة  يف  للمساعدة  ختصص 
معاناة النازحني وتداعياتها على 
الرئيس  دولة  وشدد  لبنان«. 
على اهمية ان نكون كلمة واحدة 
ويدا واحدة وارادة وطنية جامعة 
ملواجهة هذه املرحلة والنجاح يف 

اجتيازها«.
اشار  املوازنة،  »وعن  وتابع: 
طلب  انه  اىل  الرئيس  دولة 
خفض 20% من ارقامها، داعيا 
هذا  مع  الوزراء  جتاوب  اىل 
الطلب حتى يتم خفض العجز يف 
بالتالي  حيقق  ما  وهذا  املوازنة 
الوضع  على  اجيابيا  تأثريا 
ناقش  ذلك،  بعد  االقتصادي. 
جملس الوزراء املواضيع املدرجة 
يف  واختذ  االعمال،  جدول  على 

شأنها القرارات املناسبة«.
حوار مع الصحافيني

سئل: ماذا عن توسيع املطار؟
درس  يتم  »سوف  اجاب: 
يف  مفصل،  بشكل  املوضوع 
ضرورة  على  امجاع  حصول  ظل 
االقبال  اىل  نظرا  املطار  توسيع 

الكثيف عليه«.
سئل: ماذا عن التعيينات؟

اىل  التطرق  يتم  »مل  اجاب: 
ما  يف  اال  التعيينات  موضوع 

خص اجمللس العدلي«.
البطاقة  مصري  هو  ما  سئل: 

املمغنطة؟
موضوع  طرح  »عندما  اجاب: 
البطاقة  كانت  االنتخابات، 
وهو  شروطه،  ضمن  املمغنطة 
اللجنة  ضمن  درسه  مت  طلب 
اليت  لالنتخابات  الوزارية 
يف  وطلبنا  فيها  عضوا  كنت 
املسألة  من  االستفادة  حينه 
ممغنطة  بطاقة  اصدار  عرب 
هوية  وبطاقة  لالنتخابات، 
مديرية  ومكننة  لتحديث  ممغنطة 
متت  وقد  الشخصية.  االحوال 
هذه  مكننة  على  اليوم  املوافقة 
هوية  بطاقة  واصدار  املديرية 
ممعنطة كمبدأ على ان يستكمل 

البحث يف جلسات اخرى«.
سئل: رئيس اجلمهورية دعا اىل 
جلسة تربوية. ملاذا مل يتم حتديد 

موعد هلذه اجللسة بعد؟
صالحية  من  االمر  »هذا  اجاب: 
رئيس  ودولة  الرئيس  فخامة 
اعتقد  ولكن  الوزراء،  جملس 
هلذا  قريبة  جلسة  هناك  ان 

املوضوع«.

قرارات مجلس الوزراء
ويف ما يلي ابرز قرارات جملس 

الوزراء:
مفتشا  سليمان  جالل  تعيني   -

عاما يف التفتيش املركزي.

اجمللس  لدى  اعضاء  تعيني   -
العدلي من القضاة السادة:

الغرفة  رئيس  مساحة  جوزف 
التمييز  حمكمة  لدى  السادسة 

ضوا اصيال
الغرفة  رئيس  طرزي  ميشال 
التمييز  حمكمة  لدى  اخلامسة 

عضوا اصيال
غسان فواز رئيس الغرفة الثامنة 
لدى حمكمة التمييز عضوا اصيال

الغرفة  رئيس  احلجار  مجال 
التمييز  حمكمة  لدى  السابعة 

عضوا اصيال
خالد زوده رئيس الغرفة الثانية 
عضوا  التمييز  حمكمة  لدى 

اضافيا
الغرفة  رئيس  احلكيم  عفيف 
الرابعة لدى حمكمة التمييز عضوا 

اضافيا
تريز عالوي مستشار يف الغرفة 

التمييز  حمكمة  لدى  السادسة 
عضوا اضافيا

مستشار يف  عويس  مارك  جان 
حمكمة  لدى  التاسعة  الغرفة 

التمييز عضوا اضافيا
الغرفة  يف  مستشار  ماجد  مايا 
الثامنة لدى حمكمة التمييز عضوا 

اضافيا
جباية  املالية  لوزير  االجازة   -
السابق،  يف  كما  الواردات 
من  اعتبارا  النفقات  وصرف 
اول شباط 2018 ولغاية صدور 
على   2018 العام  موازنة  قانون 

اساس القاعدة االثين عشرية.
احتياطي  من  اعتماد  نقل   -
املوازنة العامة اىل موازنة رئاسة 
على   2018 لعام  الوزراء  جملس 
عشرية  االثين  القاعدة  اساس 
بطريقة  الرمسية  اجلريدة  لتوزيع 

الكرتونية.
برئاسة  وزارية  جلنة  تشكيل   -
وعضوية  احلريري  الرئيس 
الوزراء: غسان حاصباني، وعلي 
حسن خليل، ويوسف فنيانوس، 
ويعقوب الصراف لدرس املخطط 
التوجيهي لتطوير وتوسعة مطار 
احلريري  رفيق  الشهيد  الرئيس 
واملباشرة بتنفيذ املرحلة امللحة 
 200 تبلغ  تقديرية  بكلفة  منه 

مليون دوالر امريكي.
االمناء  جمللس  اعتماد  نقل   -
واالعمار بقيمة 31 مليون دوالر 
الستمالك وتنفيذ اشغال مشروع 
اوتوسرتاد الشمال بني البداوي 
والعبودية )املرحلة االوىل قسم 

احملمرة - الكوخيات(.
جلنة  انشاء  على  املوافقة   -
الدورية  التقارير  العداد  وطنية 
يف  الدولية  باالتفاقات  اخلاصة 
ومتابعة  االنسان  حقوق  جمال 
عنها،  املنبثقة  اللجان  توجيهات 
اللجنة  سر  امانة  تكون  ان  على 

يف وزارة اخلارجية.
وزارة  عرض  على  املوافقة   -
املواليد  تسجيل  آلية  الداخلية 
السوريني على االراضي اللبنانية 
الذين جتاوزوا السنة من العمر.

- تكليف وزراء الدفاع والداخلية 
والعدل درس موضوع االكتظاظ 
يف النظارات التابعة لقوى االمن 

الداخلي.

جلسة جمللس الوزراء يف بعبدا أقرت تعيينات 

عون: اتصاالت ملنع االطماع واالعتداءات االسرائيلية
 احلريري: موحدون يف مواجهة التحديات

الوطنية  »الوكالة  مندوب  افاد 
وزير  ان  رمال،  داود  لالعالم« 
االعالم ملحم الرياشي طلب من 
االنتخاب  إتاحة  الوزراء  جملس 
ووعد  املوظفني،  مع  لالعالميني 
املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير 

بدراسة املوضوع.

الرياشي طلب من جملس الوزراء إتاحة 

االنتخاب لالعالميني مع املوظفني
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نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع

من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au

اجلمهورية  رئيس  استقبل 
مساء  عون  ميشال  العماد 
بعبدا،  قصر  يف  االول  امس 
مساعد وزير اخلارجية االمريكية 
السفري  االدنى  الشرق  لشؤون 
معه  واجرى  ساترفيلد،  ديفيد 
االوضاع  تناولت  افق  جولة 
يف  االخرية  والتطورات  العامة 
التهديدات  ضوء  يف  اجلنوب 
مباشرة  بعد  االسرائيلية، 
امسنيت  جدار  بناء  اسرائيل 
وادعاء  اجلنوبية،  احلدود  قبالة 
وزير الدفاع فيها امتالك الرقعة 
رقم 9 يف املنطقة االقتصادية 

اخلالصة.
اجلهود  اىل  البحث  وتطرق 
الوضع  ملعاجلة  االمريكية 

السفري  قّدم  حيث  نشأ،  الذي 
اقرتاحات تهدف اىل  ساترفيلد 
احملافظة على االستقرار واهلدوء 

يف املنطقة احلدودية.
السفري  عون  الرئيس  وابلغ 
ساترفيلد موقف لبنان الذي مت 
التأكيد عليه يف جملس الوزراء 
االعلى  اجمللس  ويف  اليوم، 
امس  يوم  اجتماعه  يف  للدفاع 

االربعاء.
اكد  ساترفيلد  السفري  وكان 
بالده  دعم  عون  للرئيس 
اللبنانية  الدولة  ملؤسسات 
وبصورة خاصة للجيش والقوى 
منوها  واالمنية،  العسكرية 
حلماية  تلعبه  الذي  بالدور 

االستقرار يف لبنان.

رئيس اجلمهورية ابلغ ساترفيلد موقف 
لبنان من االعتداءات االسرائيلية على 

حدوده ومياهه

الرئيس عون مستقبال ساترفيلد
الشباب  قطاع  من  وفدان  عقد 
برئاسة  احلر  الوطين  التيار  يف 
جهاد  التيار  قطاع  مسؤول 
الرتبوية  التعبئة  ومن  سالمة، 
علي  بـ  ممثال  اهلل،  حزب  يف 
كنيسة  يف  لقاء  حسن  احلاح 
ملناسبة  الشياح   - خمايل  مار 
الذكرى 12 لتفاهم مار خمايل، 
املناسبة  رمزية  على  كداللة 

واملكان.
بعد النشيد الوطين القى سالمة 
كلمة عرب فيها عن »اهمية هذه 
بني  التفاهم  ورقة   - الوثيقة 
رئيس  هما  كبريين  قائدين 
مـيشال  الـعماد  الــجمهورية 
»حزب  ل  العام  واالمني  عــون 
نصراهلل  حسن  السيد  اهلل« 
امان  يف  الوطن  وضع  يف 
واسرتاتيجية  ورؤية  واستقرار، 
وبناء  املؤسسات  بناء  يف 

الدولة«.
بإسم  كلمة  احلاج حسن  والقى 
»حزب  يف  الرتبوية  اهليئة 
اهلل«، اشار فيها »اىل ان هذا 
اللقاء الوطين عرب ورقة التفاهم 
املشاكل  من  لكثري  احلل  كان 
وكرس  لبنان،  يف  واالزمات 
التعايش اللبناني كما جيب ان 

يكون«. 
هذه  بنهج  »االلتزام  واكد 
الوطنية  الشراكة  يف  الوثيقة 

لبناء الوطن«.
بإسم  درعا  سالمة  قدم  ثم 
يرمز  حسن  احلاج  اىل  التيار 

لوحدة التفاهم.
حوار  جلسة  عقدت  اخلتام  ويف 
»اهمية  حول  الطرفني  بني 
قائدين  بني  التفاهم  ورمزية 
كبريين، وحبث قضايا الشباب 

ومستقبله«.

لقاء بني وفدين من التيار الوطين وحزب 
اهلل ملناسبة الذكرى 12 لتفاهم مار خمايل

النواب الوفدان خالل اللقاء جملس  رئيس  استقبل 
االول، يف  امس  ظهر  بري،  نبيه 
عني التينة، جمموعة عمل العالقات 
الشعب  لدعم  الروسية  الدينية 
ستيفان  االب  برئاسة  السوري 
اخلارجية  العالقات  ادارة  سكرتري 
الروسية  االرثوذكسية  للكنيسة 
الكسندر  الروسي  والسفري 

زاسبكني.
وشرح الرئيس بري لوفد جمموعة 
اليت  الروسية  الدينية  العمل 
الروسي االوضاع  الرئيس  يرعاها 

يف لبنان واملنطقة.
كما استقبل بري بعد الظهر، يف 
الصندوق  رئيس  التينة،  عني 
عبد  االقتصادية  للتنمية  الكوييت 
الكوييت  والسفري  البدر،  الوهاب 
القناعي  العال  عبد  لبنان  يف 
واالعمار  االمناء  جملس  ورئيس 
بري،  ياسر  ونائبه  اجلسر  نبيل 
اليت  للمشاريع  عرض  وجرى 

ينفذها الصندوق يف لبنان.

»تشرفت  البدر:  قال  اللقاء  بعد 
بلقاء دولة الرئيس بري، وحتدثنا 
حول نشاط الصندوق، وابلغته عن 
متثلت  واليت  اليوم  الزيارة  سبب 
تتعلق  االوىل  اتفاقيتني:  بتوقيع 
يف  الصحي  الصرف  مبنظومة 
الشوف، والثانية تتعلق باستفادة 
املقدمة  املنحة  برنامج  من  لبنان 
لالخوة  املستضيفة  للبلدان 
كانت  اليوم  ومنحة  السوريني. 
منطقة  احلدودية يف  املراكز  ألحد 

العبودية لتحسني وضع املركز.
مستمر  للبنان  برناجمنا  وختم:« 
املشاريع  من  عدد  وهناك  دائما، 
الوقت  بها يف  العمل  جيري  اليت 
لنا  يكون  ان  ونطمح  احلاضر، 
للبنان  القادم  املؤمتر  يف  تواجد 

يف باريس ان شاءاهلل«.
السابق  الوزير  بري  استقبل  ثم 
الشاعر  وعائلة  اهلاشم  جوزف 
على  لشكره  الدامور  زغلول 

مواساتهم بوفاته. 

بري استقبل وفد جمموعة العمل الدينية الروسية 
واستمع من البدر اىل نشاط الصندوق الكوييت للتنمية

بري مستقبال مجموعة عمل العالقات الدينية الروسية لدعم الشعب السوري 

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
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املاروني  البطريرك  وجه 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
حتت  الصوم  رسالة  الراعي 
التوبة«  على  تدل  »مثار  عنوان 

وجاء فيها:
»1. زمن الصوم الكبري مسرية 
مع  للعبور  خالهلا  نستعد  روحية 
فصح املسيح إىل حياة جديدة، 
فلما  ومثارها.  القلب  توبة  عرب 
رسالته يف  املعمدان  يوحنا  بدأ 
إعداد القلوب والنفوس للمسيح 
املاء  معمودية  ممارسا  اآلتي، 
للتوبة، قال لآلتني إليه طالبني 
هذه املعمودية: »أمثروا مثرا يدل 
على توبتكم« )متى 3: 8(. هذه 
الثمار هي أربع: الَسري يف نور 
والصوم،  والصالة،  احلقيقة، 
والصدقة. والتوبة ومثارها جتعل 
مقبوال  زمنا  الكبري  الصوم  من 
الطبيعة  مع  جيددنا  اهلل،  لدى 
من  تعرت  أن  بعد  من  اليت، 
عتيقها يف زمن الشتاء، تلبس 
مواسم  أجل  من  الربيع  ثوب 

العطاء.
يف  الرسالة،  هذه  تتناول 
ومثارها  التوبة  أقسام،  ثالثة 

وتوجيهات راعوية.

أوال، التوبة
هي  وسر.  فضيلة  التوبة   .2
القلب  رجوع  قوامها  فضيلة 
اخلطيئة  عن  باإلرتداد  اهلل  إىل 
وعن  عنها  واإلبتعاد  وحالتها؛ 
أسبابها، مع كره للشر ولألفعال 
ويف  اقرتفناها.  اليت  السيئة 
رغبة  على  تنطوي  عينه  الوقت 
ومقصد بتغيري املسلك احلياتي، 
مع الرجاء املتكل على رمحة اهلل، 

والثقة مبساعدة نعمته .
على  يرتكز  مقدس  سر  وهي 
أمام  خبطاياه  التائب  إقرار 
السلطان  صاحب  الكاهن، 
منها.  حيله  الذي  اإلهلي، 
التوبة  »سر  السر  هذا  ويدعى 
املصاحلة«.  أو  اإلعرتاف  أو 
القلب  توبة  حتقق  السروسيلٌة 
متحو  اليت  اإلهلية  النعمة  بفضل 
قلبا  التائب  وتعطي  اخلطايا، 
مقاصده  يف  وتعضده  جديدا، 
ولكي  جديد،  من  يسقط  لئال 
الشيطان  جتارب  على  ينتصر 
إذا  وخباصة  احلياة،  ومغريات 

اقرتن سر التوبة بسر القربان، 
اليت  املسيح  ذبيحة  فيه  ألن 
والتيتغذينا  اهلل،  مع  صاحلتنا 
وتقوينا يف عيش حياة املسيح. 
مناعة  يعطينا  الذي  الدواء  إنها 
اليوميةواخلطايا  السقطات  ضد 

املميتة .
3. توبة القلب تستدعي اللجوء 
مبتغاها،  لتنال  السر  نعمة  إىل 
والسر يشرتط توبة القلب ليؤتي 
مفاعيله ومثاره. فالتوبة احلقيقية 
من  الندامة  ثالثة:  على  تنطوي 
كل القلب عن اخلطايا والذنوب 
نوعا  بها  واإلقرار  والنواقص، 
عنها  والتكفري  وظروفا،  وعددا 
بالتعويض املطلوب عدالة، إذ ال 

غفران من دون عدالة.
هذه العناصر علمها الرب يسوع 
االبن  عودة  الواضح يف  بامَلَثل 
أدرك  فلما  أبيه.  إىل  الضال 
بالعمق خطيئته، وندم على حالته 
البائسة بالرجوع إىل نفسه، عاد 
إىل أبيه، وأقر خبطيئته، وفرض 
على نفسه تعويضا عادال )راجع 

لو15: 21-17(.
املثمرة  احلقيقية  التوبة   .4
يف  اخلطيئة  تدرك  اليت  هي 
ونتائجها.  أسبابها  جوهرها،يف 
اخلطيئة ظهرت يف مسلك االبن 
الضال على أنها سوء استعمال 
يف  واإلفراط  الدنيا،  خريات 
الشخصية،  احلرية  ممارسة 
مع  وشركة  رباط  أي  دون  من 
القلب  تعلق  إنها  املعطي.  اهلل 
اهلل  بعطايا  واإلرادة  والفكر 
حبصته  غادر  فاإلبن  ونسيانه. 
الروابط  كل  قاطعا  وبيته  أباه 
بعيد.  بلد  إىل  بسفره  معهما، 
ماهلبالطيش،  بدد  أن  فكان 
بات  حتى  يفتقر  بالتالي  وراح 
على  ويسابقها  للخنازير،  راعيا 
درجة  بلغ  أنه  يعين  ما  ُأُكِلها. 
اإلنساني  االحنطاط  من  سحيقة 
إىل  رجع  عندئٍذ  واالجتماعي. 
يف  أبيه  صوت  إىل  نفسه، 
صوت  وهو  ضمريه،  أعماق 
املر  واقعه  حقيقة  وأدرك  اهلل، 

وخطيئته )راجع لو15: 17-2(.
اخلطيئة  إدراك  بعد   .5
والندامة  القاتلة،  ونتائجها 
بد  ال  القلب،  أعماق  من  عليها 
الصفحواملصاحلة.  طلب  من 

املقدس  تنجليالتوبة-السر  هنا 
يسوع  الرب  أسسه  الذي 
الذين،  كنيسته  أعضاء  جلميع 
يف  سقطوا  معموديتهم،  بعد 
نعمة  بالتالي  وفقدوا  اخلطيئة، 
معموديتهم اليت جعلتهم سكنى 
القدس،  الروح  وهيكل  اهلل 
الكنيسة.  مع  الشركة  وجرحوا 
يف ممارسة هذا السر املقدس، 
اهلل الذي وحده يغفر اخلطايا منح 
الكهنوت  سر  بواسطة  الكنيسة 
مبحبة  اخلطايا  ملغفرة  السلطان 
اآلب، ونعمة فداء االبن، وفعل 

الروح القدس امُليي.
االبن  بني  املصاحلة  متت   .6
وجوهها.  بأبهى  وأبيه  الضال 
لكثرة  انتظاره  يف  كان  فأبوه 
إن  وما  وأمله.  وحنانه  حمبته 
أطل من بعيد حتى القاه وقبله 
طويال، وبادله عن خطيئته، إمنا 
بإعادته  وعودته،  لتوبته  إكراما 
فقدها،  اليت  النعمة  حالة  إىل 
األبيض؛  الثوب  إليها  رمز  وقد 
يف  باخلامت  البنوة  عهد  له  ورد 
طريقا  أمامه  وفتح  إصبعه؛ 
باحلذاء  جديد،  ملسلك  جديدا 
وأعاده  رجله؛  وضعه يف  الذي 
ومع  معه  الكاملة  الشركة  إىل 
املسَمن  العجل  بوليمة  الكنيسة 
الفصح،  محل  إىل  يرمز  الذي 
وليمة جسد املسيح ودمه )راجع 

لو15: 32-20(.
والغنى  ضرورية  التوبة   .7
اإلنسان.  خالص  أجل  من  عنها 
يسوع  الرب  إليها  دعا  فقد 
اعتماده  بعد  له،  عظة  أول  يف 
نادى:  إذ  يوما،  وصومهأربعني 
»مت الزمان واقرتب ملكوُت اهلل، 
)مر1:  باإلجنيل«  وآمنوا  فتوبوا 
ويف   .)17  :4 متى  راجع  15؛ 
»إن  بشدة:  نبهنا  آخر  موضع 
تهلكون«  فجميعكم  تتوبوا،  مل 

)لو13: 5(.
عظته  يف  الرسول  وبطرس 
موت  فيها  شرح  اليت  األوىل، 
كل  ليخلص  مصلوبا  يسوع 
سأله  عندما  بامسه،  يدعو  َمن 
بكالمه:  املتأثرون  احلاضرون 
نعمل؟«  أن  علينا  جيب  »ماذا 
كُل  وليعتمْد  »توبوا،  أجاب: 
يسوع،  الرِب  باسم  منكم  واحد 
عليكم  وُينعم  خطاياكم،  فُتغفر 
بالروح القدس« )أعمال2: 14، 

.)38-37
خاطب  الرسول  بولس  وكذلك 
»إذا كان اهلل  أثينا قائال:  أهل 
غَض نظره عن أزمنة اجلهل، فهو 

اآلن يدعو الناس كَلهم، يف كل 
مكان إىل التوبة، ألنه وقت يوما 
بالعدل«  كَله  العامل  فيه  يدين 

)أعمال 17: 31-30(.
يستطيع  ال  هذا،  كل  أمام   .8
خدمة  إهمال  والكاهن  األسقف 
سر التوبة اليت ائُتمن عليها حبكم 
رسامته. فهو مسؤول عن موت 
اخلطأةيف خطاياهم، على ما نبه 
الرُب بلسان حزقيال النيب: »أنا 
جعلتك رقيبا على شعيب، فتسمع 
وتنذرهم عين.  الكلمة من فمي 
فإذا قلُت للشرير: يا شرير موتا 
متوت، وقصرت أنت عن إنذاره 
بإمثه.  الشرير ميوت  عين. فهذا 
أما  دمه.  أطلُب  يدك  من  لكين 
عن  ليتوب  الشرير  أنذرَت  إذا 
طريقه وما تاب، فإنه ميوت يف 
نفسك.  خلصَت  وتكون  إمثه، 
مجيع  عن  اخلاطئ  تاب  وإن 
خطاياه اليت فعلها، وعمل ما هو 
حق وعدل، فهو حييا وال ميوت 
وال أذكُر له آثامه« )حزقيال 33: 

.)16-14 ،9-7
إىل  حارة  دعوة  نوجه  إننا   .9
الكهنة  وأبنائنا  املطارنة  إخواننا 
كي  والرهبان،  األبرشِيني 
يبادروا إىل إعطاء دفع جديد لسر 
أبناء  أجل خالص  من  املصاحلة، 
كنيستنا وبناتها، وحتريرهم من 
حالة اخلطيئة، ومنحهم نعمة السر 
املسؤولية  هذه  تقدسهم.  اليت 
لقد  مسؤولياتنا.  كل  تتقدم 
َكُثرت اخلطايا وتشَعبت وتفشى 
العامل.  ويف  جمتمعنا  يف  الشر 
فال بد من أن نتحمل مسؤولياتنا 

األسقفية والكهنوتية.
الكنسية  القوانني  ُتلزمنا 
إمكانية  للمؤمنني  نؤمن  بأن 
يف  التوبة،  سر  ممارستهم 
الوقت املالئم هلم، ويف األيام 
إليها  يرتاحون  اليت  والساعات 
 .)1 بند   735 القانون  )راجع 
حتقيق  الكنيسة  منا  وتطلب 
أعظم التسهيالت املمكنة لتأمني 
الظاهر  واحلضور  اإلعرتافات، 
يف أماكن العبادة خالل األوقات 
وخارجها،واجلهوزية  املددة 
الدائمة لتلبية ضرورات املؤمنني 
بالقداديس  اإلحتفال  قبل 

وأثناءها وخارجا عنها .

ثانيا، الثمار التي تدل على التوبة
1- السري يف نور احلقيقة

مساع  زمن  الكبري  الصوم   .10
كالم اهلل يف الرياضات الروحية 
واألديار  الرعايا  يف  تقام  اليت 

الربامج  وعرب  واملؤسسات، 
وسائل  تبثها  اليت  الروحية 
واملدنية،  املسيحية  اإلعالم 
والتأمالت  اإلجنيلية  والقراءات 
وفيما  واجلماعية.  الفردية 
نسعى إىل هذا السماع، نصلي: 
ونوٌر  خلطاي  مصباٌح  »كلمُتك 
فكلمة   .)1 )مز119:  لسبيلي« 
اهلل تغِذي العقول والقلوب بنور 
احلقيقة املوحاة، وحتيي الضمائر 
كي تتمَكن من مساع صوت اهلل 
املوِجه من الداخل إىل فعل اخلري 

وجتُنب الشر« .
ونعيش  الطعام،  عن  نصوم 
واإلماتة  التقشف  من  شيئا 
واحلرمان، كي نغتذي من كالم 
اهلل اإلهلي، إذ جنلس إىل مائدة 
احلقيقة،  تعلمنا  اليت  اهلل  كلمة 
وتعطي  عقلنا،  تنري  واحلقيقة 
نتمكن  وهكذا  إطارها،  احلرية 
وبهذا   . اهلل وحمبته  معرفة  من 
صاحب  مع  نصلي  املعنى 
بنور  علينا  »َأشِرْق  املزامري: 

وجهك، يا رب )مز4: 7(.
الذي  اهلل  نعرف  عندما   .11
لنا يسوع املسيح، اإلله  كشفه 
اإلنسان  »سر  نعرف  املتجسد، 
الذي ال ينجلي إال يف سر الكلمة 
اإلنسان  أظهر  الذي  املتجسد، 
له مسَو  وكشف  مبلئها،  لنفسه 
بني  منيز  كيف  ؛ونعرف  دعوته 
جيب  ما  ُمدركني  والشر،  اخلري 
وجه  لنا  وينجلي  فعله؛  علينا 
الذي يضيء عليه نور  الكنيسة 
وجه املسيح؛ونفهم أخريا معنى 
نطرح  وهكذا   . وغايتها  احلياة 
السؤال األساسي يف حياتنا كما 
طرحه ذاك الشاب على يسوع: 
ألرَث  الصالح،  من  أعمُل  »ماذا 
احلياة األبدية؟« )متى19: 16(.

زمن  هو  الكبري  الصوم   .12
اإلصغاء لصوت اهلل الذي يكلمنا 
بشخص املسيح وتعليمه وأفعاله 
القديس  عنه  يقول  وآياته. 
املسموعة  »الكلمة  برنردوسانه 
بالعني،  واملرئية  باألذن، 
وامللموسة باليد«. كلمُة اهلل تنبع 
إىل  الوصول  وتريد  قلبه،  من 
قلب اإلنسان، كما قال حلزقيال 
أقوهُلا  اليت  »كلماتي  النيب: 
لك، إحفْظها يف قلبك« )حز 3: 
10(. لذا، يشرتط الرب يسوع، 
فينا،  وفعلها  قبوهلا  أجل  من 
وليس  بالقلب  مساعها  ثالثة: 
والعقل؛وحفظها  باألذن  فقط 
والزرع  العجني  يف  كاخلمرية 
والعمل  الطيبة؛  األرض  يف 
ومبادرات  وأقوال  بأفعال  بها 
تعكستفاعلها مع كياننا الداخلي 

)راجع لو8: 21-19، 11: 28(.
كاملطر  اهلل  كلمة  أجل،   .13
إىل  يرجعان  فال   ، والثلج 
األرض  يرويان  بل  السماء، 
ما  على  وُأُكال،  زرعا  فُتنِبت 
قال اهلل بلسان أشعيا: »كلميت 
ترجع  ال  فمي،  من  خترج  اليت 
إلَي فارغة، بل تتمم ما شئُت، 
وتنجح يف ما أرسلُتها له )أش 
ذي  كسيف  10-11(.وهي   :55
حَدين )رؤيا 1: 16(. إنها سيف 
الذي   )17 )افسس6:  الروح 
يف  كاملنجل  يقطع  يدخل  حيث 
أصل  على  وكالفأس  األدغال، 

الشجرة، يقطع كل يباس. بهذا 
يسوع:  الرب  لنا  يقول  املعنى 
»أنتم أنقياء بالكلمة اليت قلُتها 

لكم« )يو15: 3(.
يف ضوء كل هذا، يدعونا يعقوب 
بسماع  االكتفاء  »لعدم  الرسول 
به،  العمل  دون  من  اهلل  كالم 
يسمع  فَمن  نفوسنا.  خندع  لئال 
الكالم وال يعمل به يشبه الناظر 
فهو  وجهه،  صورة  املرآة  يف 
ينظر نفسه وميضي، ثم ينسى 
يف احلال كيف كان« )يعقوب1: 

.)24-22
2- الصالة

مساع  مثرة  هي  الصالة   .14
كالم اهلل، إذ نصوغ صالتنا من 
كلماته. فَمن ال يسمع كالم اهلل 
الصالة  يصلي.  كيف  يعرف  ال 
هي ارتفاع العقل والقلب والفكر 
الباقي.  كل  ونسيان  اهلل،  إىل 
ألسنا نفعل كذلك عندما خناطب 
حيتاج  وعليه،  بارزة؟  شخصية 
العزلة  من  شيء  إىل  املصلي 
صالته،  لتسهيل  واالختالء، 
حميطه  ضجيج  من  واخلروج 
كان  فكم  وهمومه.  وانشغاالته 
الرباري  يعتزل يف  يسوع  الرب 
للصالة على انفراد )لو5: 16(. 
النيب  لسان  على  الروح  يقول 
الربية،  إىل  »أقتادها  هوشع: 
وأخاطب قلبها« )هوشع2: 16(. 
أليس املصباح يضيء يف اخللوة 
)الطوباوي  وينطفئ يف اهلواء؟ 

ابونا يعقوب(.
حيتوي  مبا  الكبري،  الصوم   .15
وأصوام  روحية  رياضات  من 
وإماتات وتوبة، هو زمن الصالة 
من  صالتنا  تكون  فال  بامتياز. 
والقلب  الفكر  فيما  الشفاه، 
 :6 متى  )راجع  اهلل  عن  بعيدان 
فالرب  مبلل،  تكون  وال   .)6-5
يوصينا: »إسهروا وصلوا، لئال 
)متى26:  التجربة«  يف  تقعوا 
تنال  إميان  عن  والصالة   .)41
مبتغاها. وهلذا حثنا الرب عليها: 
جتدوا،  اطلبوا  تعطوا،  »إسألوا 
يسأل  فَمن  لكم.  ُيفتح  إقرعوا 
وَمن  جيد،  يطلب  وَمن  ينل، 
 .)8-7 )متى7:  له«  ُيفتح  يقرع 
أغسطينوسان  القديس  يقول 
»ألنه  الصالة،  على  الرب حيثنا 
ويستجيب  كرأس،  معنا  يصلي 

لنا كإله«.
الصالة  أن  البعض  يظن   .16
العكس،  على  للوقت!  مضيعة 
ارتداد  نالت  مونيكا  فالقديسة 
بدموعها  أغسطينوس  ابنها 
أعظم  فكان  لسنني.  وصلواتها 
وهو  والالهوتِيني.  القديسني 
مفتاح  هي  »الصالة  القائل: 
بكلمتني  السماء«.  كنوز  كل 
بالتوبة،  ممزوجَتني  القلب  من 
اخلالص:  اليمني  لص  نال 
»أذكْرني يا سيدي متى صرَت 
جواب  فكان  ملكوتك«.  يف 
معي يف  تكون  »اليوم،  الرب: 
الفردوس!« )لو 23: 42- 43(. 
العشار املصلي بانسحاق قلب، 
عند باب اهليكل: »اللهَم إرمحين 
أنا اخلاطئ«، عاد إىل بيته مربرا 

دون الفريسي )لو18: 14(.
التاسع،  لويس  القديس  القى 

الراعي يف رسالة الصوم مثار تدل على التوبة: 

زمن الصوم مناسبة نرمم فيها عالقتنا مع اهلل والذات وإخوتنا املعوزين
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الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
سعد احلريري عصر امس االول 
الوسط«  »بيت  يف  اخلميس 
الكوييت  الصندوق  رئيس 
للتنمية االقتصادية عبد الوهاب 
البدر يف حضور السفري الكوييت 
القناعي  العال  عبد  لبنان  يف 
واملدير اإلقليمي للصندوق عبد 
ورئيس  الصقر  سليمان  اهلل 
نبيل  واإلعمار  اإلمناء  جملس 
اجلسر واملستشارين نديم املال 

وفادي فواز.
بعد اللقاء، قال البدر: »تشرفت 

حيث  احلريري،  الرئيس  بلقاء 
أبلغته سبب زيارتي إىل لبنان، 
بتوقيع  يتعلق  ما  وخاصة 
وإحداهما  اليوم،  االتفاقيتني 
خلدمة  منحة،  واألخرى  قرض 
االقتصاد يف لبنان الشقيق«.

خالل  حتدثنا  »كذلك  اضاف: 
اللقاء عن االجتماع الذي سيعقد 
يف باريس ملناقشة خطة التنمية 
ودور  لبنان،  يف  املستقبلية 
الكويت والصندوق الكوييت يف 
أن  نأمل  والذي  االجتماع،  هذا 

حيقق النجاح املتوقع منه«. 

احلريري عرض ورئيس الصندوق 
الكوييت للتنمية توقيع اتفاقييت 

القرض واملنحة واجتماع باريس

الرئيس الحريري مستقبال رئيس الصندوق الكويتي البدر والسفري القناعي

كان  ألنه  انتقادا  فرنسا،  ملك 
للصالة،  طويال  وقتا  صص  يخُ
اململكة،  شؤون  يهمل  وبذلك 
خصصت  »لو  القديس:  فأجاب 
واللهو،  للصيد  الصالة  وقت 
مثلما يفعل قوم من البالط، ملا 

كان انتقدني أحد!«.
3 -الصوم

عليه  حيتوي  مبا  الصوم،   .17
من انقطاع عن الطعام وإماتات 
وتقشفات، إمنا هو تعبرٌي خارجي 
عن توبة القلب، وإال فقد قيمته 
الشاملة. فاهلل على لسان يوئيل 
بكل  إلَي  »إرجعوا  نادى:  النيب 
والبكاء  وبالصوم  قلوبكم 
والندامة. مِزقوا قلوبكم ال ثيابكم 
وارجعوا إىل الرب إهلكم )يوئيل 
أشعيا:  وبلسان  ؟   )13-12  :2
»إغتسلوا وتطهروا، وأزيلوا شر 
وكفوا  عيين،  أمام  من  أعمالكم 

عن اإلساءة« )أش1: 16(.
الصوم فريضة إهلية تتجذر يف 
موقف  إنه  املقدسة.  الكتب 
اهلل،  أمام  وانسحاق  تواضع 
اخلطايا  من  وتطهريا  تكفريا 
وانفتاح   ،)31  -29  :16 )أحبار 
)دانيال  اإلهلي  للنور  القلب 
اإلهلية  النعمة  10: 2(، وترقب 
الرسالة)أعمال  إلمتام  الضرورية 
على  لآلب  وتسليم   ،)3-2  :13
مثال يسوع بثقة كاملة )متى4: 
اهلل  أمام  الذات  ووضع   ،)4-1
وعمله،  إرادته  وقبول  بإميان 
 ،)38 )خروج34:  موسى  مثل 

وإيليا )1 ملوك 19: 8(.
18. كتب قداسة البابا فرنسيس 
الصوم  مبناسبة  رسالته  يف 
ينتزعخُ  »الصوم   :)2018( الكبري 
النمِو  العنف ويساعدنا على  منا 
معاناة  خنترب  جيعلنا  الروحي. 
الضروري  ينقصهم  الذين 
إنه ميثل  اليومية.  وأوجاع اجلوع 
أوضاع نفسنا اجلائعة إىل اخلري، 
اإلهلية.  للحياة  واملتعِطشة 
هلل  انتباها  أكثر  جيعلنا  الصوم 
إرادة  فينا  ويوقظ  وللقريب، 
وحده  هو  الذي  لإلله  الطاعة 

شبع جوعنا«. يخُ
4- الَصدقة

ارتباطا  الصدقة  ترتبط   .19
ذواتنا  حنرم  بالصوم.  وثيقا 
نساعد  لكي  ومشرب  مأكل  من 
من  بدال  واحملتاج  الفقري 
الصوم  حكمة  هي  هذه  ذواتنا. 
يف  جذورها  الضاربة  والصدقة 
الكتب املقدسة. فالصوم الذي 
يرتضيه اهلل، وقد أعلنه بلسان 
أشعيا النيب إمنا هو »كسر خبزك 
للجائع، وإدخال البائسني بيتك، 
إهمال  وعدم  العريان،  وكسوة 
َمن هم يف حاجة )أش 58: 7(، 
األخرى  الرمحة  أعمال  عن  فضال 
من مثل: »حل قيود الشر، وفك 
املسحوقني  وإطالق  النري،  ربط 

أحرارا« )أش 58: 6(.
البابا  رسالة  يف  نقرأ   .20
فرنسيس لصوم هذه السنة ان 
اجلشع،  من  حتِررني  »الصدقة 
اآلخر  اكتشاف  على  وتساعدني 
أبدا  ليس  أمتلكخُ  فما  لي.  أخا 
يقتضي  بل  وحدي،  لي  لكا  مخُ
احملتاج،  مع  أتقامسه  أن  مين 
الرسل واملؤمنون يف  كما فعل 
أعمال  )راجع  الناشئة«  الكنيسة 

الرسل 2: 45-44(.
يف هذا اإلطار البيبلي تدخل محلة 

وهي  لبنان،  كاريتاس  رابطة 
جهاز الكنيسة االجتماعيالرمسيفي 
واملؤسسات  والكنائس  الرعايا 
شباط   11 من  الطرقات،  وعلى 
محالت  كما  نيسان.   22 إىل 
اخلريية  املؤسسات  من  سواها 
إىل  باإلضافة  مشكورة،  وكلها 
واجلماعية  الفردية  املبادرات 

األخرى.
»كل  فرنسيس:  البابا  ويضيف 
صدقة هي مناسبة للتعاون مع 
إذا كان اهلل  بأبنائه.  عناية اهلل 
لي،  أخا  ليساعد  اليوم  حيتاجين 
فكيف ال يهتم غدا حباجاتي، هو 

الذي ال ينغلب يف السخاء!«
ونود القول ان ممارسة الصدقة 
دعوة  الكبري  الصوم  زمن  يف 
ومترس كي تصبح حمبة اجتماعية 
اليومية،  حياتنا  من  وجزءا 
رسالتنا  يف  ذلك  فَصلنا  كما 
احملبة  »خدمة  اخلامسة:  العامة 

االجتماعية« )2017(.

ثالثا، توجيهات راعوية
1- الصوم الكبري

سبعة  الصوم  هذا  21.يدوم 
أسابيع، استعدادا لعيد الفصح. 
الرماد، وينتهي  اثَنني  يبدأ يف 
ويقوم  ظهرا.  النور  سبت  يوم 
من  الطعام  عن  االمتناع  على 
الساعة  حتى  الَليل  منتصف 
وعلى  ظهرا،  عشرة  الثانية 
واحلليب  اللحوم  عن  القطاعة 

ومشتقاته والبيض.
والقطاعة  الصوم  من  فَسح  يخُ
واألعياد  واآلحاد  السبوت  أيام 
 2( مارون  يوحنا  مار  التالية: 
اذار( واألربعني شهيدا )9أذار( 
وعيد  اذار(   19( يوسف  ومار 
أسبوع  طيلة  اما  الرعية.  شفيع 
سبت  إىل  االثنني  من  اآلالم 
والقطاعة  الصوم  فيبقى  النور 

إلزامَيني.
عفى من الصوم والقطاعة  22. يخُ
املرضىوالعجزة  عام  وجه  على 
واقعهم  عليهم  يفرض  الذين 
ليتقووا  الطعام  تناول  الصحي 
وخصوصا أولئك الذين يتناولون 
بأمراضهم  املرتبطة  األدوية 
أوضاع  يف  هم  والذين  املزمنة 
صحية خاصة ودقيقة، باإلضافة 
يضعون  الذين  املرضى  إىل 
لالستشفاء املؤقت أو الدوري. 
يبدأون  األوالد  أن  ومعلوم 
تلي  اليت  السنة  يف  الصوم 
اعتبار  مع  األوىل،  قربانتهم 

أوضاعهم يف إيام الدراسة.
شريعة  من  عفون  يخُ الذين  إن 
مدعوون  والقطاعة  الصوم 
كاٍف  قليل  بفطور  لالكتفاء 

لتناول الدواء.
ونظرا ملقتضيات احلياة وختفيفا 
واملؤمنات،  املؤمنني  كاهل  عن 
إلزامية،  القطاعة  شريعة  تبقى 
يف األسبوعني األول واألخري من 
أن يعوض  الكبري، على  الصوم 
َمن ال يستطيع االلتزام بالقطاعة 
يف األسابيع األخرى بأعمال خري 

ورمحة.
بطرس  الرسولني  صوم   -2

وبولسوالرسل االثيَن عشر
معروف  الصوم  هذا   .23
على  فيقوم  الرسل«،  »بقطاعة 
واحلليب  اللحوم  عن  القطاعة 
ومشتقاته والبيض، من 17 إىل 

28 حزيران.
السيدة  انتقال  صوم   -3

العذراء

24.هذا الصوم معروف »بقطاعة 
القطاعة  على  ويقوم  السيدة«، 
ومشتقاته  واحلليب  اللحوم  عن 
عيد  بعد  آب،   7 من  والبيض 

الرب إىل 14 منه.
4- صوم امليالد

على  الصوم  هذا  يقوم   .25
واحلليب  اللحوم  عن  القطاعة 
تساعية  فرتة  طيلة  ومشتقاته 
امليالد اليت متتد من 16 إىل 24 

كانون األول.
5- القطاعة يوم اجلمعة

على  القطاعة  هذه  تقوم   .26
اإلمتناع عن أكل اللحوم واحلليب 
يوم  كل  والبيض  ومشتقاته 

مجعة على مدار السنة.
ستثنى يوم مجعة أسبوع املرفع،  يخُ
وأيام اجلمعة الواقعة بني عيَدي 
الفصح والعنصرة، وبني عيَدي 
أيام  ستثنى  وتخُ والدنح.  امليالد 
األعياد  فيها  تقع  اليت  اجلمعة 
يسوع  الطفل  ختانة  التالية: 
مار  عيد  الثاني(،  كانون  )أول 
كانون   17( الكبري  أنطونيوس 
إىل  املسيح  دخول  الثاني(، 
مار  عيد  شباط(،   2( اهليكل 
مارون )9 شباط(، عيد مار يوحنا 
األربعني  عيد  آذار(،   2( مارون 
شهيد )9 أذار( عيد مار يوسف 
العذراء  بشارة  عيد  آذار(،   19(
القديَسني  عيد  آذار(،   25(
 29( وبولس  بطرس  الرسوَلني 
اإلثيَن  الرسل  عيد  حزيران(، 
التجلي  عيد  حزيران(،  عشر)30 
العذراء  إنتقال  عيد  آب(،   6(
)15 آب(، عيد قطع رأس يوحنا 
ميالد  عيد  آب(،   29( املعمدان 
إرتفاع  عيد  أيلول(   8( العذراء 
أيلول(،   14( املقدس  الصليب 
عيد احلبل بسيدتنا مريم العذراء 
بال دنس )8 كانون األول(، عيد 
كانون   25( يسوع  الرب  ميالد 
األول(، عيد شفيع الرعية، عيد 

قلب يسوع.
6- الصوم القرباني

الطعام  عن  اإلنقطاع  هو   .27
القربان  لتناول  إستعدادا 
اإلهلية،  الذبيحة  خالل  األقدس 
القداس  بدء  قبل  ساعة  أقله 
قبل  وساعة  للمحتفل،  اإلهلي 
املناولة للمؤمنني، هذا باإلضافة 
يف  واحلشمة  النعمة  حالة  إىل 
واستحضار  والتخشع،  اللباس 
حتت  احلاضر  الرب  املسيح 

شكَلي اخلبز واخلمر.
اخلامتة

هو  الكبري  الصوم  زمن   .28
املقدسة  السنوية  املناسبة 
اليت فيها نرمم عالقتنا املثلثة: 
إليه  بالتوبة  اهلل،  مع  األوىل 
بكالمه؛  واالستنارة  والصالة 
بالصوم  الذات  مع  والثانية 
من  اإلرادة  وحترير  والقطاعة 
ضعفها وعبودياتها؛ والثالثة مع 
إخوتنا املعوزين بالتصدق عليهم 
واالنزعاج،  التعالي  بروح  ال 
من  وبدافع  التقاسم  بروح  بل 
هذا  خالل  من  وهكذا،  احملبة. 
نستعد  األبعاد،  املثلث  الرتميم 
لفصح املسيح الذي هو فصحنا 
خطايانا،  عن  فداء  موته  بنعمة 
)راجع  لتربيرنا  قيامته  ونعمة 

روم4: 25(.
نتمنى  القلب  صميم  من  وإنا 
لكم مجيعا صوما مباركا وفصحا 

قادما مباركا.
وبركيت  وصالتي  حمبيت  مع 

الرسولية«.

الراعي يف رسالة الصوم...

العماد  وقع رئيس اجلمهورية 
امس  صباح  عون  ميشال 
االول، مراسيم ترقية الضباط 
يف االسالك العسكرية كافة، 

وهي االتية:
تاريخ   2316 رقم  مرسوم   -
مبنح  يقضي   2018 شباط   8
وترفيع  للرتقية  قدما  ضباط 
رتبة  اىل  اجليش  يف  عقداء 

عميد.
- مرسوم رقم 2317 تاريخ 8 
برتقية  يقضي   2018 شباط 
رتبة  اىل  اجليش  يف  ضباط 
بالقدم  حق  وحفظ  اعلى 

للرتقية للبعض منهم.
- مرسوم رقم 2318 تاريخ 8 
برتقية  يقضي   2018 شباط 
قوى  يف  اختصاص  ضباط 
االمن الداخلي اىل رتبة عميد.

- مرسوم رقم 2319 تاريخ 8 
برتقية  يقضي   2018 شباط 
ضباط يف قوى االمن الداخلي 

اىل رتبة اعلى.
- مرسوم رقم 2320 تاريخ 8 
برتقية  يقضي   2018 شباط 
اىل  العام  االمن  يف  ضباط 

رتبة اعلى.
- مرسوم رقم 2321 تاريخ 8 
برتقية  يقضي   2018 شباط 
ضابطني يف اجلمارك اىل رتبة 

اعلى.
- مرسوم رقم 2322 تاريخ 8 
برتقية  يقضي   2018 شباط 
اىل  الدولة  امن  يف  ضابط 

رتبة اعلى.
- مرسوم رقم 2323 تاريخ 8 
برتقية  يقضي   2018 شباط 
اىل  الدولة  امن  يف  ضابط 

رتبة اعلى. 
لبنان  يف  املفتني  جملس  عقد 
اجتماعا يف دار الفتوى برئاسة 
عبد  الشيخ  اجلمهورية  مفيت 
التداول  مت  دريان،  اللطيف 
اإلسالمية  الشؤون  يف  خالله 

والوطنية.
تاله  بيانا  اجملتمعون  وأصدر 
سليم  املفيت  اجمللس  عضو 
»استهل  فيه:  قال  سوسان 
بقراءة  جلسته  املفتني  جملس 
روح  عن  الفاحتة  سورة 
الدكتور  العالمة  راشيا  مفيت 
مستذكرا  اللدن،  امحد  الشيخ 
العلمية  ومآثره  الطيبة  مزاياه 
اإلسالم  خدمة  يف  والقضائية 

واملسلمني«.
املفتني  جملس  »أكد  أضاف: 
حصل  الذي  الثالثي  اللقاء  أن 
رئيس  بني  بعبدا  قصر  يف 
جملس  ورئيس  اجلمهورية 
الوزراء  ورئيس جملس  النواب 
اطمئنانا  انعكست  نتائج  امثر 
عيشهم  يف  اللبنانيني  لدى 
وتسيري أمورهم احلياتية، وشدد 
واحلفاظ  التوافق  أهمية  على 
على الوحدة الوطنية على قاعدة 
جتنيد الطاقات كافة لتعزيز دور 
الدولة ومؤسساتها الدستورية، 
وجه  واحدا يف  والوقوف صفا 
ما يتعرض له لبنان من حتديات 
العدو  من  سافرة  وانتهاكات 

اإلسرائيلي«.
أمام  اجمللس  »توقف  وتابع: 
الصهيوني  الكيان  به  يقوم  ما 
احملتلة  فلسطني  أرض  يف 
بالسعي إلقامة اجلدار اإلمسنيت 
العنصري العدواني على احلدود 

جملس املفتني: 
اللقاء الثالثي أمثر نتائج انعكست 

اطمئنانا لدى اللبنانيني
املتحدة  األمم  مطالبا  اللبنانية، 
السريع  التدخل  األمن  وجملس 
اإلضايف  العدوان  هذا  لوقف 
على لبنان، حمذرا من خطورة ما 
العدو اإلسرائيلي من  يقوم به 
استفزاز وحتد يف جنوب لبنان 
مما حيمل اجليش اللبناني مزيدا 
من االستعداد ملواجهة األفعال 
لبنان  جتاه  الصهيونية  والنوايا 

وجنوبه ومياهه اإلقليمية«.
وقال: »دعا جملس املفتني كل 
السياسية  والقوى  املسؤولني 
جهودهم  تتضافر  أن  إىل 
النيابية  االنتخابات  إجناح  يف 
بأجواء حضارية ودميقراطية من 
على  املستقبل  لبنان  بناء  أجل 
يتطلع  اليت  احلضارية  صورته 
وطالب  لبناني.  كل  إليها 
جملس املفتني بأن يكون العفو 
العام اليوم قبل الغد ومن دون 
أي استثناء وخباصة املوقوفني 
العفو  يكون  واال  اإلسالميني 
حال  ال  إشكاال  ويسبب  ناقصا 

لالزمة القدمية اجلديدة«.
املفتني  جملس  »إن  وختم: 
يف  حيدث  ما  باهتمام،  تابع 
األراضي  وبقية  القدس 
ويدعو  احملتلة،  الفلسطينية 
حد  بوضع  السريع  التحرك  اىل 
اإلسرائيلي  العدو  النتهاكات 
الدولية كافة، ويدعو  للمواثيق 
الدول  وجامعة  العرب  القادة 
التعاون  ومنظمة  العربية 
ومناصرة  للتضامن  اإلسالمي 
الفلسطينيني وقضيتهم إلقامة 
وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة 

القدس الشريف«.

عون وقع مراسيم ترقية 
الضباط يف اجليش وقوى 
االمن واالمن العام وامن 

الدولة واجلمارك

بريوت  مرتوبوليت  استقبل 
االرثوذوكس  للروم  وتوابعها 
اللواء  عوده،  الياس  املطران 
قال  الذي  ريفي،  أشرف 
بلقاء  »تشرفت  الزيارة:  بعد 
الدار  هذه  يف  عوده  املطران 
اليت طاملا كانت وستبقى منربا 
املشرتك  وعيشه  لبنان  يشبه 
وصونا عاليا، يف وجه األخطار 
يف  وتابعنا  بالبلد.  حتيق  اليت 
األيام املاضية أحداثا مقلقة من 
للطرق  وقطع  للسالح  انتشار 
وطاملا  وعرمون  بريوت  يف 
حذرنا من السالح غري الشرعي 
وميس  االستقرار  يهدد  الذي 
احلياة الوطنية واحلريات. ومن 
غري املقبول أن تبقى العاصمة 
بريوت أو أي منطقة يف لبنان 
وسرايا  السالح  سطوة  حتت 

السالح«.
ليس  الدائم  »مطلبنا  وتابع: 
السالح  منزوعة  بريوت  فقط 
سالح  فال  كله،  لبنان  بل 
اللبناني  اجليش  سالح  إال 
والقوى  الداخلي  األمن  وقوى 
على  حيل  ال  وهذا  الشرعية، 
والقبلية،  العشائرية  الطريقة 
شهده  الذي  الفوضى  فمشهد 
لبنان يرتب على املسؤولني أن 

يكونوا على قدر املسؤولية«.

ريفي: من غري املقبول أن 
نبقى حتت سطوة السالح
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العامة  االشغال  وزير  عقد   
يف  فنيانوس  يوسف  والنقل 
مكتبه يف الوزارة قبل ظهر امس 
اعلن  صحافيا،  مؤمترا  االول، 
مرفأ  بإنشاء  الوزارة  »نية  فيه 
جتاري يف الناقورة النه أكثر من 
ضرورة«، مشريا اىل أن »العدو 
االسرائيلي يتطاول على حقوقنا 
بثالثية اجليش والشعب  ونضطر 
تلو  الدرس  نلقنه  أن  واملقاومة 

االخر«.
االسرائيلي  العدو  »ينجح  وقال: 
يف تنفيذ أهدافه على مرأى من 
اجلوية  طلعاته  تهدأ  ال  العامل، 
لسماء  واضحة  انتهاكات  يف 
جرافاته يف  تستكني  وال  لبنان، 
وترابنا،  تربتنا  يف  أسنانها  غرز 
وضاربا  الشائك  السياج  متخطيا 
واتفاقيات  الدولية  القرارات 
اهلدنة عرض احلائط وحتت انظار 
العامل. واليوم يهددنا بأن البلوك 
رقم 9 هو ملكه وأن لبنان ليس 
العدو  هذا  فيبقى  فيه.  حق  له 
متطاوال  غطرسته  على  مثابرا 
بعد  مرة  كل  ويف  حقوقنا،  على 
الشعب  بثالثية  نضطر  التحرير، 
نلقنه  ان  واملقاومة  واجليش 
له  نعيد  حتى  الدرس  تلو  درسا 
بعضا من صوابه، ليس خوفا منه 

بل حفاظا على أمننا وسالمنا«.
شرع  عام،  حنو  »قبل  اضاف: 
يف  عسكري  طريق  بشق  العدو 
مزارع شبعا احملتلة، وعلى الرغم 
واليونيفل،  الدولة  اعرتاض  من 
الطريق  يف  األشغال  تتوقف  مل 
 800 من  أكثر  طوهلا  بلغ  اليت 
اللبنانية.  األراضي  داخل  مرت 
سياسة  فرض  العدو  واستطاع 
على  والتصرف  الواقع،  األمر 
أساس ان املنطقة جزء من األرض 
احملتلة، حبجة أنها تقع ضمن اخلط 
باجتاه فلسطني، املخطط  األزرق 
الناقورة  رأس  يف  يطبق  نفسه 
تباعا.  وغريهما  اجليل  وميس 
ينتهك  الناقورة  رأس  اليوم يف 
العدو االسرائيلي احلدود البحرية 
ويسعى اىل تغيريها، مما يهدد 
لبنانية البلوكني النفطيني التاسع 
املنطقة  يف  الواقعني  والعاشر 
اخلالصة  اللبنانية  االقتصادية 
الفلسطينية  احلدود  مبحاذاة 

احملتلة«.
الرد على  الدولة  »قررت  وتابع: 
خمتلف الصعد وأحدها عرب وزارة 
حيث  والنقل،  العامة  األشغال 
حضورها  األخرية  هذه  كرست 
الكيان  قبالة  األمامي  اخلط  يف 
واحملتل.  العدواني  الصهيوني 
أنها  تعلن  املشروع  بهذا  وهي 
عن  للدفاع  االستعداد  أهبة  على 
سيادتها. ان الدولة ممثلة بهذه 
العمران  إلحياء  تسعى  الوزارة، 
للكيان  احملاذية  القرى  يف 
املعادي، ولكي تقابل امناء العدو 
الشمالية  ملا حيتله من فلسطني 
لبنان  من  حررته  ملا  بامناء 
اىل  رسالة  منها  وهي  اجلنوبي. 
تتعامل  الدولة  بأن  أمجع  العامل 
مع أطرافها احلدودية كما تتعامل 
تتهاون  ال  وانها  عاصمتها،  مع 
والدولة  بأرضها وال بشعبها.  ال 
بتحويلها مرفأ الناقورة اىل مرفأ 

دولي، تضفي األهمية السياسية 
واالعالمية على مواقع كان ينظر 
اليها من جهات دولية على أنها 
اجليش  ألسلحة  تدريب  ميدان 

العدو الصهيوني«.
يوفر  املرفأ  »انشاء  ان  واعترب 
جتذب  اليت  الوظائف  من  العديد 
اليها،  بالعودة  أرضه  ترك  من 
بتحقيق  بدأت  قد  الدولة  فتكون 
املدينة  من  معاكسة  هجرة 
التوازن  تعيد  األرياف،  اىل 
الدميوغرايف يف املناطق اللبنانية 
عليم  على  خافيا  وليس  كافة. 
ان املرافىء كانت النواة األوىل 
الكربى  املتوسطية  املدن  لنشأة 
اذا  فكيف  التاريخ،  مدى  على 
الناقورة سيتحول اىل  كان مرفأ 
املنطقة  يغذي  حيوي  شريان 
العربي  العمق  اىل  الساحل  من 
مرورا بأقضية صور ومرجعيون - 

حاصبيا والبقاع الغربي«.
وأكد ان »املرفأ سيفتح الطريق 
اجلبلية  الطرق  حترير  أمام 
القاتلة  املخاطر  من  السياحية 
يف  املتنقلة  الضخمة  للشاحنات 
مرفأ  من  شاقة،  لولبية  طرقات 
ثم  البيدر  ضهر  اىل  بريوت 
جبل  قمة  من  املهلك  احندارها 
اىل وادي عميق«، الفتا اىل ان 
»الطريق من الناقورة اىل املصنع 
يعيد للطريق يف جبل لبنان طابعه 
السياحي واآلمن، كما حيرك عجلة 

االقتصاد يف منطقة طرفية«.
الرقعة  »تلزيم  أن  اىل  واشار 
التاسعة من املنطقة االقتصادية 
قاعدة  وجود  يستلزم  اخلالصة، 
االستكشاف  أعمال  خلدمة  حبرية 
والنقل  واالستخراج  والتنقيب 
هي  والناقورة  واالستخدام. 
النقطة األقرب اىل تلك الرقعة، 
وان انشاء مرفأ فيها هو أكثر من 
ضرورة، إذ جيب أن تكون مستعدة 
للتعامل مع مقتضيات االستفادة 

من الثروة البرتولية«.
وشدد على أن »بدء االعمار يف 
خلدمة  حباجة  سيجعلها  سوريا 
العاصمة  اىل  أقرب  مرافىء 
وجنوب سوريا من املرافىء على 
الساحل السوري. ومن هنا فإن 
مرفأ  اىل  إضافة  الناقورة  مرفأ 
واعدا  معربا  سيكون  طرابلس 
لعملية اعادة البناء السورية اليت 
سيستفيد منها اللبنانيون الذين 

اكتووا بالنار السورية«.
سبق،  ما  على  »تأسيسا  وقال: 
العامة  األشغال  وزارة  تعلن 
مرفأ  انشاء  يف  نيتها  والنقل 
منطقة  يف  وللرتانزيت  جتاري 
يف  تأخذ  إذ  وهي  الناقورة. 
بني  الشراكة  قانون  االعتبار 
الذي  واخلاص  العام  القطاعني 
فانها  النواب،  جملس  أقره 
األموال  رؤوس  أصحاب  تدعو 
للمبادرة  املختصة  والشركات 
املشروع  هذا  يف  االخنراط  اىل 

الواعد«.
اضاف: »يوجد على جدول أعمال 
بندين  اليوم  الوزراء  جملس 
مشروع  األول  جدا،  مهمني 
العامة  املديرية  تنظيم  مرسوم 
وزارة  والبحري يف  الربي  للنقل 
وحتديد  والنقل  العامة  األشغال 

الوظائف  لبعض  التعيني  شروط 
هذا  فيها.  واالدارية  الفنية 
املرسوم هليكلية املديرية العامة 
)موضوع  والبحري  الربي  للنقل 
اىل  يعود  احلاضر(  التعديل 
املرسوم  )مبوجب   1971 العام 
 ،)1971/7/26 تاريخ   1611 رقم 
القانون  ان صدر  أنه سبق  علما 
 1994/11/4 تاريخ   378 رقم 
املديرية  يف  مصاحل  )احداث 
والبحري(،  الربي  للنقل  العامة 
إال انه مل يتم العمل على وضع 
هلذه  الالزمة  االدارية  اهليكلية 
مشروع  اعداد  مت  لقد  املصاحل. 
اليوم  سيعرض  الذي  املرسوم 
اىل  الرامي  الوزراء  جملس  على 
االدارية  اهليكلية  تنظيم  اعادة 
الربي  للنقل  العامة  للمديرية 
مع  الوزارة،  هذه  يف  والبحري 
اإلشارة اىل ان هذه الوزارة خالل 
أوال  استحصلت  الفائت  العام 
املدنية  اخلدمة  جملس  رأي  على 
على  وثانيا  مبضمونه،  وأخذت 
الدولة  شورى  جملس  استشارة 
آخذة جبميع مالحظاته على مشروع 
يف  اليوم  اقراره  آمال  املرسوم، 

جملس الوزراء«.
ولفت اىل ان »املخطط التوجيهي 
الرئيس  مطار  وتوسعة  لتطوير 
الشهيد رفيق احلريري واملباشرة 
فقد  منه،  امللحة  املرحلة  بتنفيذ 
بتحديث  اهلندسة  دار  تكليف  مت 
املخطط التوجيهي الذي وضع منذ 
أكثر من 25 عاما، مع األخذ بعني 
االعتبار للمتغريات كافة والوضع 
احلالي للمطار. ان الدراسة اليت 
اىل  خلصت  االستشاري  أعدها 
اقرتاح خمطط توجيهي ينفذ على 
ثالث مراحل، املرحلة األوىل: مت 
تنفيذها يف األعوام السابقة وبقي 
املرحلتني الثانية والثالثة. كلفت 
املرحلتني  بتحديث  اهلندسة  دار 
الثانية والثالثة من املشروع اليت 
أعرضه  واليوم  حينه،  يف  قدم 
وطلب  الوزراء  جملس  على 
املساعدة املالية من أجل حتسني 
وتطوير هذا املرفق العام، آخذين 
اليت  املتغريات  االعتبار  بعني 
حدثت على األرض وارتفاع نسبة 
والوافدين  املغادرين  املسافرين 
 4 اىل  حباجة  وحنن  املطار  اىل 
املشروع  هذا  لتنفيذ  سنوات 

كامال«.
السؤال  سأطرح  »اليوم  وأعلن: 
ميكن  ماذا  الوزراء  جملس  على 
املوجود  ضمن  من  نفعل  أن 
االستيعابية،  القدرة  لرفع  حاليا 
بانتظار تنفيذ املرحلة األوىل من 
وان  اجلديد،  التوجيهي  املخطط 
املشروع  هلذا  النظر  اعادة  كلفة 
سيتم على ثالث مراحل. املرحلة 
القدرة  رفع  اىل  تهدف  امللحة 
راكب  ماليني   6 من  االستيعابية 
حاليا اىل 10 مليون راكب حبلول 
العمل  بوشر  اذا   ،2019 صيف 
مرحلة  وأمامنا   ،2018 آذار  قبل 
األعمال  بتنفيذ  للقيام  جدا  ملحة 
مالي  مبلغ  اىل  حباجة  هي  اليت 
بقيمة 200 مليون دوالر يدفع من 
الدولة أو عرب سلفة خزينة. ويف 
منه  تعاني  الذي  العجز  هذا  ظل 
الدولة سيقول العديد من الناس 

فنيانوس اعلن انشاء مرفأ جتاري يف الناقورة:
العدو يتطاول على حقوقنا وبثالثية اجليش والشعب واملقاومة نلقنه الدروس

 200 مبلغ  حتمل  نستطيع  ال  اننا 
مليون دوالر، امنا بصفيت وزيرا 
أعرض  والنقل  العامة  لألشغال 
على اللبنانيني الوضع كما هو«، 
يأخذه  »القرار  ان  اىل  مشريا 
جملس الوزراء، وأنا ألتزم به، امنا 
يف حال عدم معاجلة هذا الوضع، 
فان مجيع شركات اخلطوط اجلوية 
اليت تعمل يف املطار ستطلب من 
حقائب،  بدون  السفر  مواطنيها 
التجهيزات  كل  ألن  ملاذا؟ 
املوجودة يف املطار تعود ألواخر 
مل  هذا  يومنا  حتى  التسعينات، 
يتم جتديدها أبدا، علما ان مطار 
دوالر  مليون   200 يدفع  بريوت 
حتى  التسعينات  منذ  سنويا 
اليوم، ومل يتم دفع مليون دوالر 

لصيانة االنشاءات«.
ابدا  املطلوب  »ليس  وقال: 
اللبنانية عبئا، امنا  الدولة  حتميل 
جيب علي كوزير ان اقول للدولة 
ما عندي وألفت نظرها، واملطار 
هو الواجهة األساسية، ويف حال 
عدم قدرتنا على املعاجلة ال يقع 
اللوم على وزير األشغال. لذلك 
جملس  يف  الصوت  ارفع  أنا 

الوزراء ملعاجلة املشكلة«.
اليوم  من  بدء  »دعيت  وأعلن 
للمشاركة  اخلاص  القطاع  كل 
بني  الشراكة  قانون  ضمن  من 
القطاعني العام واخلاص الذي أقر 
يف جملس النواب، للبحث معهم 
يف انشاء مرفأ الناقورة، وأقول 
ألتزم  أنا  اللبناني  الشعب  لكل 
بالنقطتني  الوزراء  جملس  بقرار 
حاجة  وهناك  عرضهما،  مت  اليت 
ملحة لتنفيذهما حتى ال يقول أحد 

ماذا حيصل يف املطار«.
فتح  متنع  عراقيل  من  كان  واذا 
)مطار  عكار   - القليعات  مطار 
قال:  معوض«؟  رينيه  الشهيد 
»ال يوجد عراقيل، الوزارة كلفت 
جلنة من املديرية العامة للطريان 
امكانية  على  وكشفت  املدني 
تسيري العمل فيه، لكن املشكلة 
نريد  وحنن  القانون،  يف  تكمن 
للطريان،  العامة  اهليئة  انشاء 
واذا مل تنشأ ال نستطيع تسيري 
أي مطار واهليئة العامة للطريان 
اهليئات  بعض  مثل  املدني، 
واملنصوص  لبنان  يف  املوجودة 
والقوانني  األنظمة  يف  عنها 
مل  اليوم  وحتى  االجراء،  املرعية 
يتم االتفاق على األشخاص الذين 

سيكونون يف هذه اهليئة«.
اضاف: »هناك أمر يتعلق بعملية 
الطريان فوق مطار الشهيد رينيه 
معوض، فهناك مساحة بينه وبني 

الوزير فنيانوس

يتطلب  وذلك  السورية،  احلدود 
تنسيقا مع الدولة السورية، ألن 
جماهلا  ضمن  سيكون  الطريان 
ان  استعداد  على  وأنا  اجلوي، 
الدولة  من  املوضوع  هذا  أطلب 
السورية، امنا جمرد انشاء اهليئة 
يصبح  املدني  للطريان  العامة 
هذا  يف  للبحث  امكانية  هناك 

املوضوع«.
هو  الناقورة  شاطىء  سئل: 
وانشاء  الشواطىء  أنظف  من 
اىل  سيؤدي  هناك  جتاري  مرفأ 

تلوثه؟.
اجاب: »اهلدف من هذا املشروع 
أساسا هو مشروع دولة مقاومة، 
هناك  انشائه سيكون  حال  ويف 
دراسة لألثر البيئي واحلفاظ عليه، 
وانا موافق على ذلك، امنا أطماع 
العدو االسرائيلي مل تعد توصل 
لي  بالنسبة  عنده.  تقف  حد  اىل 
باحلركة  يعلم  والكل  أولوية  هو 
وموضوع  املنطقة  يف  االمريكية 
اجلدار الفاصل، وكل العامل ينظر 
من  لبنان  يف  سيحدث  ما  اىل 
واجلميع  الصهيوني  العدو  قبل 
يعلم اهداف هذا العدو«، مؤكدا 
أن »البلوكني 9 و10 هما حق لنا 
وللمحافظة  عليهما،  وسنحافظ 
االجراءات  كل  سنأخذ  عليهما 
املطلوبة والالزمة دفاعا عن حقنا. 
من  األشغال  وزارة  السبب  هلذا 
ضمن مفهومها ملوضوع املقاومة، 
قررت انشاء املرفأ، أنا أضع خطة 
يقوله جملس  مبا  وأتقيد  مواجهة 
احملافظة  اىل  باالضافة  الوزراء 

على الشاطىء اللبناني«.
الوزراء  جملس  ان  اىل  ولفت 
واالعمار  االمناء  جملس  »كلف 
وضع دراسة ملشروع النفق الذي 
سيحصل بني جونية ونهر ابراهيم 
وكلفتها 5 مليون دوالر«، مشريا 
اىل ان »الرمول البحرية املوجودة 
يف  سنستعملها  املنطقة  يف 
من  جزء  لردم  البحرية  الواجهة 
صناعية،  بطريقة  ليس  البحر، 
وأنا  جدا،  طبيعية  بطريقة  امنا 
دراسة  بعد  الفكرة  هذه  أتبنى 
إلغاء  بعدم  ومقتنع  البيئي  األثر 
نقول  لكننا  البحرية.  احملميات 
جاهزون  اننا  االسرائيلي  للعدو 
وهذا  الدراسة  وهذه  للمواجهة، 
العمل الذي سنقوم به سيساعدنا 
اعادة  األول:  اجتاهني.  يف 

طريقا  نريد  فنحن  سوريا،  اعمار 
وجيب  السورية،  للعاصمة  قريبة 
اعادة  يف  للبنانيني  جمال  فتح 
اعمارها، ألنهم حتملوا وزر احلرب 
السورية يف اوجه خمتلفة، وعندما 
أقول الناقورة، ألقول للعدو هذه 
مشكل  أي  لدي  وليس  حدودنا 
صور  مرفأ  استعمال  حال  يف 
وعدلون وأي مرفأ آخر سينشأ ألن 
ذلك حيل أزمة انتقال الشاحنات 
داخل العاصمة بريوت. مثل مرفأ 
اعمار  العادة  املهيأ  طرابلس 
سكة  بانشاء  وسنقوم  سوريا، 
بشئ  القيام  جيب  لذا  للحديد، 
السورية  العاصمة  من  بالقرب 

خيفف العبء الذي نراه«.
وردا على سؤال، قال فنيانوس: 
الطريان  »لبنان ليس ممنوع من 
العامل امنا هناك  يف أي بلد يف 
فيها  ترى  اقتصادية  جدوى 
من  كان  اذا  الطريان  شركات 
املمكن فتح خط مباشر اىل بعض 
مصلحة«،  هلا  كان  واذا  الدول 
عادت  »بريطانيا  ان  اىل  مشريا 
املتعلق  قرارها  عن  أشهر  منذ 
اللبنانيني  للركاب  السماح  بعدم 
جهاز  حوزتهم  يف  يكون  بأن 

خليوي حبجم االيباد«.
وأكد أن مستوى احلماية املوجودة 
يف مطار بريوت آمن بدرجة عالية 
اطلقنا  اليت  األمنية  والتجهيزات 
تظهر  بدأت  بشأنها  مناقصات 
قسم  برتكيب  وبدأنا  نتائجها، 
من هذه التجهيزات األمنية، وكل 
سيتم  اليت  الباقية  التجهيزات 
وكاشف  راي  واالكس  تركيبها 
بأن  للبنان  سيسمح  السيارات، 
أمانا  البلدان  أكثر  من  يكون 
ما  ورغم ذلك، فهو كذلك، ألن 
يقوم به اجليش اللبناني والقوى 
األرض،  على  كافة  األمنية 
هو  االرهابية  للشبكات  وكشفها 
هو  اجناز  اكرب  وان  خارق،  عمل 
احد  اغتيال  حماولة  باكتشاف 
القيادات الفلسطينية يف صيدا، 
وهذا يعترب من االجنازات األمنية 
املهمة اليت حتصل، وتسمح هلذه 
بطريقة  الينا  تنظر  ان  الدول 
من  لبنان  وتعترب  متاما  خمتلفة 
البلدان االمنة«، مؤكدا ان »لبنان 
ليس ممنوع من الطريان يف أي 
بلد يف العامل، بل يرى اين تكمن 

اجلدوى االقتصادية«. 

استقبل قائد اجليش العماد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة، مساعد 
دايفد  السفري  األوسط  الشرق  لشؤون  األمريكية  اخلارجية  وزير 

ساترفيلد، يف حضور السفرية اليزابيت ريتشارد.
وتناول البحث األوضاع العامة يف لبنان واملنطقة، والتعاون بني جيشي 
العدو االسرائيلي  الزائر خروق  البلدين. وعرض قائد اجليش للوفد 
للسيادة اللبنانية، والتطورات احلاصلة على احلدود اجلنوبية، مشددا 
على املوقف اللبناني الرافض حملاولة هذا العدو إنشاء جدار فاصل 

مير يف أراٍض متحفظ عليها لبنانيا«.
كما استقبل العماد عون قائد القوات البحرية األندونيسية العماد أدي 
سوفندي على رأس وفد مرافق، يف حضور السفري أمحد خازن مخيدي، 
وجرى التداول يف عالقات التعاون بني جيشي البلدين، ومهمة وحدة 

بالده العاملة ضمن قوات األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.
بلدية  من  وفد  مع  أبو صعب  الياس  السابق  الوزير  استقبل  كذلك 

ضهور الشوير، وجرى البحث يف شؤون خمتلفة.

قائد اجليش عرض وساترفيلد اخلروق االسرائيلية 
والتقى قائد البحرية األندونيسية وبو صعب
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هذه املرة، ُضبط املوساد باجلرم املشهود. املؤسسة اليت يعتربها 
العدو ذراعه الضاربة حول العامل، واليت يتباهى بكونها »ال ُتقهر«، 
حصدت فشاًل مزدوجًا يف لبنان بعد الرابع عشر من كانون الثاني 
املاضي. الفشل األول ال يزال جمهول األسباب. رمبا كانت الصدفة 
وحدها أنقذت القيادي يف حركة املقاومة اإلسالمية )محاس(، حممد 

محدان، من حماولة اغتياله يف صيدا، صبيحة ذلك اليوم.

أو رمبا كان »خطًأ« ارتكبه املنّفذ الذي تشتبه األجهزة األمنية يف 
كونه إسرائيليًا، من أصل عراقي كردي، حيمل اجلنسيتني العراقية 
معّدة  كانت  محدان،  سيارة  أسفل  املزروعة  فالعبوة  والسويدية. 
لقتله. لكن يبدو أن القاتل ارتكب »هفوة« مسحت هلدفه باإلفالت. 
ل الفشل  ل الفشل األول. ويف غضون أسبوع، ُسجِّ جنا محدان، فُسجِّ
اإلسرائيلي،  للموساد  لبنانيني  عميلني  هويات  بانكشاف  الثاني، 
هما حممد احلجار، وحممد بيتية، وتوقيف األول يف تركيا بناًء على 

معلومات فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي.

واألهم، كشف هوييت »ضابطني« يف املوساد، جيزم أمنيون بأنهما 
إسرائيليان. األول، كشفت التحقيقات اليت أجراها فرع املعلومات 
يف قوى األمن الداخلي أنه دخل لبنان جبواز سفره العراقي يوم 
2018/1/9، عرب مطار بريوت، وغادر إىل دمشق، عرب املصنع، يوم 
فهي  زميلته،  أما  العملية.  تنفيذ  على  ساعات  بعد   ،2018/1/14
حتمل اجلنسية اجلورجية، ودخلت لبنان يوم 2018/1/9، وغادرت عرب 

املطار إىل قطر، ومنها إىل دولة أخرى، صباح يوم 2018/1/14.
بدأت عملية املوساد الرامية إىل اغتيال محدان قبل أكثر من سبعة 
احلجار  ُكلِّف  الفائت.  الشهر  صيدا  يف  اجلرمية  تنفيذ  من  أشهر 
وبعد  اجلنوب.  بعاصمة  سريوب،  يف  القديم  منزله  يف  مراقبته، 
يف  اجلديد،  منزله  إىل  الفلسطينية  املقاومة  يف  القيادي  انتقال 
مراقبته،  بيتية  ُكلِّف  نفسها،  املدينة  يف  الكبري  البستان  منطقة 

وانتقلت العملية إىل مستوى اإلعداد للتصفية اجلسدية.

استخدامه  بذريعة  محدان،  منزل  قرب  مستودعًا  العميل  استأجر 
املبنى  ناطور  بينهم  املنطقة،  من سكان  وتقّرب  الثياب،  لتخزين 
الذي يقطنه »اهلدف«. يف الشهر األخري من عام 2017، كّثف بيتية 
مراقبة حتركات محدان، متهيدًا الغتياله الذي تقرر أن يكون يوم 12 
كانون الثاني 2018. سافر بيتية إىل أوروبا، ثم عاد يف التاسع من 
كانون الثاني، بالتزامن مع قدوم اجلورجية والعراقي ــ السويدي. 
كان األول قد استأجر منزاًل يف منطقة قريبة من املرفأ، عرب تطبيق 
زميلته،  أما  األشرفية.  »السويدي« يف  فعل  ومثله   ،»airbnb«

فنزلت يف فندق يف منطقة احلمرا.
فجر يوم اجلمعة 12 كانون الثاني، توجه بيتية، برفقة اجلورجية، من 
بريوت إىل صيدا. استقال سيارة أجرة من كورنيش العاصمة البحري، 
كعاشقني.  يتعانقان  كانا  املنارة.  من  قريب  مكان  من  وحتديدًا، 
وكان يف حوزتها كيس بداخله العبوة الناسفة. وصال إىل املدينة 
اجلنوبية، فرتّجال واجتها سريًا على األقدام حنو »املستودع«. أرادا 
زرع العبوة الناسفة أسفل سيارة محدان اليت يستقلها األخري صباح 
اجلمعة، كما يف كل أسبوع. فوجئا بأحد جريان »اهلدف«، الذي كان 

عائدًا لتوه من املطار.

موقف  الليل يف  من  متأخر  وقت  وجودهما يف  عن سبب  سأهلما 
املستودع  مستأجر  إنه  قائاًل  ُمَطمِئن،  بكالم  بيتّية  فرّد  املبنى، 
القريب، وإن الناطور يعرفه، وإن صديقته أضاعت شيئًا يبحثان 
إىل  وعادا  و«اجلورجية«،  بيتية  رحل  يديه.  يغسل  أن  وأراد  عنه 
بريوت على منت سيارة أجرة. وبعد يومني، فجر األحد 14 كانون 
الثاني، عاودا الكّرة. بسيارة أجرة، توجها من بريوت إىل صيدا. 
زرعا العبوة أسفل مقعد السائق يف سيارة محدان، ثم اجتها إىل 
سيارته  داخل  انتظارهما  يف  احلجار  كان  حيث  املدينة،  كورنيش 
)وهي سيارة أجرة(. أوصلهما إىل منطقة املنارة يف بريوت. أوقف 
بيتية سيارة أجرة لـ«اجلورجية« اليت عادت إىل الفندق. أما عميال 
املوساد، فقصدا مطعم بربر، وتناوال الطعام، قبل أن يذهبا إىل 
عني املريسة، حيث كان يف انتظارهما »السويدي«. مباشرة، ذهبوا 
إىل صيدا. ركن احلجار سيارته عند الكورنيش البحري، وبقي يف 
داخلها. اجته بيتية والشاب الذي يف رفقته إىل منزل »اهلدف«. 
انتظراه حتى اقرتب من سيارته، وفتح بابها، وأدار حمركها، ففّجرا 
العبوة عن ُبعد. مل يسقط شهيدًا، بل أصيب جبروح يف قدميه. 
يف هذا الوقت، كانت »اجلورجية« قد غادرت لبنان عرب املطار. أما 
زميلها وبيتية، فعادا إىل سيارة احلجار الذي أقلهما إىل بريوت. 

أوصلهما إىل منطقة الرينغ، حيث افرتق الثالثة.
التحقيقات اليت توالها فرع املعلومات يف قوى األمن الداخي أدت 
إىل انكشاف هوية األربعة: احلجار الذي تبنّي أنه غادر إىل تركيا، من 
املطار، يوم 2018/1/16؛ بيتية الذي سافر فجر 2018/1/15، جّوًا إىل 
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تركيا، ومنها إىل روما فأمسرتدام ثم إىل 
جهة جمهولة؛ السويدي ــ العراقي الذي 
متّكن حمققو فرع املعلومات من احلصول 
أن  فتبنّي  السويدي،  سفره  جواز  على 
امسه كوفان بامارني، من مواليد طهران 
عرب  سوريا،  إىل  وغادر   ،1985 عام  يف 
راجع  وبعدما  يوم 2018/1/14.  املصنع، 
األمن العام اللبناني السلطات السورية، 
أكدت األخرية أنه غادر عرب مطار دمشق 
أمنية  معلومات  وكشفت  اجلزائر.  إىل 
العاصمة  كانت  اجلزائر  بعد  وجهته  أن 
أما  »اختفى«.  حيث  باريس  الفرنسية 
فُتدعى  العملية،  يف  الرابع  العنصر 
 1977 عام  مواليد  من  جانغويف،  إيلونا 
يف تبليسي )حصل فرع املعلومات على 
وبعد  أيضًا(.  سفرها  جواز  عن  نسخة 
اسرتداد احلجار من تركيا يوم 23 كانون 

كوفان بامارني

صورة عن جواز سفر إيلونا جانكويف

صورة عن جواز سفر كوفان بامارني

محمد الحجار

يف  جمذوب  األخوين  كاغتيال 
والشهيدين   ،2006 عام  صيدا 
غالب عوالي وعلي صاحل عامي 
حيمالن  وأنهما  و2004(،   2003
جوازات سفر يستخدمانها للتنقل 
يف الدول العربية، من دون أي 
عقبات. وسبق لكوفان أن »زار« 

لبنان يف األعوام 2014 و2015 
حبرّية،  يتنقالن  وهما  و2016، 
جتارية.  بأعمال  القيام  بذريعة 
حياة  يعيشان  فإنهما  كذلك 
طبيعية للغاية، وال تزال صفحة 
»فايسبوك«  موقع  على  أحدهما 

مفتوحة.

الثاني، تكّشفت معلومات إضافية عنهما، وعن عمل املوساد يف 
لبنان، على املستوى التجسسي خاصة. وحّدد احلجار املكان الذي 
رمى فيه جهاز التفجري عن ُبعد، يف منطقة قريبة من مدخل بلدة 

برجا الشوفية.
وبعد إجراء مسح دقيق وشامل للمنطقة، عثر حمققو »املعلومات« 

على جهاز تنطبق عليه املواصفات اليت حددها.
جهاز  »ضابطان« يف  وإيلونا  كوفان  أن  األمنية  املعطيات  وتؤكد 
ــ  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  )ال  اإلسرائيلي  املوساد 
لبنان،  يف  كثرية  اغتيال  عمليات  نّفذت  أن  سبق  اليت  »أمان«، 

ثالث صور لبيتية ورسم تشبيهي أعِد قبل كشف هويته
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»القوات  نواب  كتلة  عضو  رأى 
كرم  فادي  الدكتور  اللبنانية« 
»النجوى  جملة  اىل  حديث  يف 
اليت  »األزمة  أن  املسرية«،   -
عصفت بالبالد بني الرئيس نبيه 
هي  باسيل  جربان  والوزير  بري 
صراع  أو  السلطة  نزاع  من  نوع 
أو  مبلف  تتصل  وال  السلطات، 
ملفني أو صراع على توقيع، أو 
كالم صدر من هنا وهناك، ألن 
الصراع  نتيجة  كان  الكالم  هذا 
على السلطة، وهذا ما حذرت منه 
القوات اللبنانية، إذ قالت إنه ال 
جيوز أن نتجه إىل مفهوم صراع 
السلطات الذي يرتافق مع صراع 

احملاصصات«.
وقفت  »القوات  كرم:  وقال 
تكون  أن  وكادت  ذلك،  بوجه 
اللحظات،  من  حلظة  يف  لوحدها 
األطراف  بعض  حاول  وعندما 
عزهلا للتخلص منها ألنها تعرقل 
وصراع  احملاصصة  موضوع 
بري  الرئيس  كان  السلطات، 
العزل.  هلذا  الرافضني  أول 
وحنن نكن له اإلحرتام واملودة، 
ونعلن متاما أنه ميلك كل اإلدراك 
لبنان  يف  التعايش  أهمية  حول 
وعدم حماولة عزل أي فريق من 
الفرقاء. ولكن ما نشهده اليوم 
بني التيار الوطين احلر والرئيس 
حول  الصراع  من  نوع  هو  بري، 
من هي السلطة األقوى اليت تدير 
بني  والصراع  اللبنانية،  الدولة 
رئيس اجلمهورية ورئيس جملس 
النواب. ولو كانت القصة قصة 
األقدمية،  مرسوم  على  توقيع 
مبن  تتصل  املسألة  لكن  حللت. 
من  وبنوع  األقوى  السلطة  هي 
املثالثة أم ال. وهذه كلها أساس 

املشاكل يف لبنان«.
الصراع  أن  »نعترب  أضاف: 
يف  يبقى  أن  جيب  السياسي 
اإلطار السياسي وأال ينحدر إىل 
الشارع بني املواطنني، فاإلحتكام 
إىل الشارع ينذر باإلنزالق إىل ما 
كان  هنا،  ومن  عقباه.  حتمد  ال 
انتقادنا الشديد ورفضنا لتجاوز 
بعض  إىل  والدخول  الساحات 
املناطق، وكأنه دخول فئة على 
هذا  إن  الوطن.  من  أخرى  فئة 
واجلميع  الكرامات  ميس  األمر 
لنا  وسيكون  استثناء  دون  من 
يف  شهدناه  ما  إن  منه.  موقف 
األسبوع املاضي كان صراعا بني 
ضدنا  متحالفتني  كانتا  فئتني 
وعندما  املاضية،  السنوات  يف 
كنا ننتقد السالح املتفلت وغري 
الفريقان  هذان  كان  الشرعي، 
ويدافعان  بوجهنا  يقفان  بالذات 
أنه  املتفلت معلنني  السالح  عن 
عندما  ولكن  املقاومة.  سالح 
لديهما  أصبح  الفريقان،  اختلف 
يبقى  الذي  السالح  يف  مشكلة 
متفلتا وغري شرعي ويعاني منه 

كل اللبنانيني«.
وتابع: »إننا حنذر من هذا السالح 
الذي كاد أن يتسبب مبشكلة بني 
هذا  استخدم  وقد  اللبنانيني، 
السالح يف السابق، وكان دائما 
مصدر تهديد للنيل يف السياسة. 
غري  السالح  فإن  اليوم،  أما 
الشرعي بات وسيلة بيد احللفاء 
يستعملونه ضد بعضهم البعض، 
كيلت  اليت  اإلتهامات  أن  علما 
إقفال  من  البعض  بعضهم  ضد 
جملس النواب وشل املؤسسات، 
قد استخدمت ضد فريق 14 آذار 

كرم: ال ميكن ألحد عزل القوات 
وحتالفاتنا االنتخابية مفتوحة

 2018 شــباط   10 Saturday 10 February 2018الـسبت 

األعوام  يف  السياسي  وفريقنا 
الـ12 املاضية«.

»القوات«  حتالفات  صورة  وعن 
العزل  حماوالت  بعد  اإلنتخابية 
قال  مؤخرا،  هلا  تعرضت  اليت 
حلفاء  لديها  »القوات  كرم: 
األمور  إىل  النظرة  يف  وشركاء 
وتركيب  حسم  وعملية  الوطنية، 
اللوائح تتبع عدة قواعد: أوال أن 
يكون املرشحون يشبهون القوات 
يف اخلطاب الوطين. وثانيا تتبع 
إذ  املناطق،  كل  يف  احلسابات 
بعض  يف  احللفاء  ينضم  ال  قد 
الدوائر إىل الئحة واحدة، حبيث 
اإلنتخابية  املصلحة  تقتضي  قد 
لوائح  يف  احللفاء  يكون  أن 
منفصلة. فالقوات فريق يفرض 
البلد،  يف  أساسي  وهو  نفسه، 
ومل  يعزله،  أن  ألحد  ميكن  وال 
حياول  أن  من  اخلشية  تتملكنا 
يف  حتى  القوات،  عزل  أحدهم 
لو  إنه  قلنا  علينا  اهلجوم  حلظة 
تكتل اجلميع ضدنا، فإن حصتنا 
وجود مجهورنا  أن  كما  حمفوظة، 
ومبدئية قيادتنا حيفظ ذلك. أما 
اإلنتخابية،  لتحالفاتنا  بالنسبة 
فلقد أصبحنا يف املرحلة األخرية 

من عملية إجنازها«.
»التيار  مع  التحالف  اىل  وتطرق 
»التحالف  فقال:  احلر«،  الوطين 
سيتم على »القطعة« ويف بعض 

الدوائر اإلنتخابية«.
النائب  مع  اإلتصاالت  وعن 
ظل  يف  سيما  ال  جنبالط،  وليد 
الزيارات املتكررة للنائبني أكرم 
شهيب ونعمة طعمه إىل معراب، 
إجيابية  »املفاوضات  كرم:  قال 
ألن  اجلنبالطي،  اجلانب  مع  جدا 
التفاهم  على  مصران  الفريقني 
والتعاون يف اإلنتخابات النيابية، 
اإلشكاليات  بعض  هناك  ولكن 
يف عملية تركيب اللوائح، ويتم 

التفاهم عليها«.
حزب  مع  التواصل  عن  أما 
»أستطيع  فقال:  الكتائب، 
القول إن التواصل مستمر، وإن 
ليست  الكتائب  مع  املفاوضات 
مقاربة  على  تركز  بل  سياسية، 
األمور بطريقة مقبولة بني بعضنا 
خيوض  الكتائب  حزب  البعض. 
معركة شاملة ضد اجلميع، وهذا 

ليس أسلوبنا وخطابنا«.
وإذا كان هناك من حتالف على 
الكتائب،  مع  أيضا  »القطعة« 
مع  مفتوح  »التواصل  قال: 
تعاون،  حيصل  ورمبا  الكتائب، 
ورمبا لن يتم أي تعاون إنتخابي، 
السياسي  التفاهم  ولكن 

مستمر«.
»القوات«  كتلة  كانت  إذا  وعما 
اإلنتخابات  بعد  ستزيد  النيابية 
النيابية، وما هي نسبة الزيادة، 
يف  اخلوض  أحب  »ال  قال: 
األرقام، ولكن أؤكد أن القوات 
كانت  ولو  وحتى  القدرة،  لديها 
بنسبة  الكتلة  تزيد  أن  مبفردها، 
كانت  إذا  فكيف  بها،  بأس  ال 

متعاونة مع أطراف أخرى؟«. 

أعلن رئيس حزب »احلوار الوطين« 
ترشحه  خمزومي،  فؤاد  املهندس 
اىل االنتخابات النيابية يف 6 أيار 
يف  السين  املقعد  عن  املقبل، 
يف  بريوت،  يف  الثانية  الدائرة 
دارته  يف  عقده  صحايف  مؤمتر 
»بيت البحر« يف بريوت ، حضره 
الوزير السابق حسن السبع وحشد 
من الشخصيات االعالمية وأعضاء 

املاكينة االنتخابية ومناصرون.
ألقى  ثم  الوطين  النشيد  بداية، 
فيها:«أتقدم  قال  كلمة  خمزومي 
يف  السين  املقعد  عن  برتشحي 
دائرة بريوت الثانية يف االنتخابات 
بريوت  اهالي  مع  ألعمل  النيابية 
بريوت  مدينة  دور  استعادة  على 
الريادي بعدما فقدته نتيجة صراع 
فغابت  السياسيني  بني  النفوذ 
عن  املتوسط«  »لؤلؤة  صورة 

لبنان«.
»سيمثل  أنه  خمزومي  وأكد 
اجمللس  يف  اللبناني  الشعب 
جهوده  أقصى  وسيبذل  النيابي 
تشريع  يف  اإلسهام  أجل  من 
ورقابة وحماسبة، ترمي إىل حتقيق 

بنود عقده مع املواطنني«.
بريوت  أهل  وقال:«أعاهد 
واللبنانيني مجيعا على حتقيق بنود 
برناجمي اإلنتخابي املؤلف من عشر 
والبيئة  األمن  حول  تتمحور  نقاط 
والتلوث وإدارة النفايات والصحة 
والسكن والكهرباء وتوفري فرص 
العمل وامللفات احلياتية امللحة«.

اليوم  »املطلوب  أن  إىل  ولفت 
هو االبتعاد عن ثقافة احملاصصة 
سلوك  واتباع  الصفقات،  وإبرام 
جوهر  من  نابعا  يكون  جديد 
املبادئ اليت قامت عليها حكومات 
الدول الرصينة ألن لبنان يستحق 

منا النهوض والتغيري«.
من  بيننا  »ليس  بالقول:  وختم 
أن  يعلم  وال  وطنه  قيمة  جيهل 

لبنان... حرزان«.
االعالميني،  أسئلة  على  وردا 
»أهل  ان  إىل  خمزومي  أشار 
الوضع  من  منزعجون  بريوت 
حمرومون  أنهم  ويعتربون  احلالي 
من حقوقهم إن كان جلهة فرص 
وغريها.  االستثمارات  أو  العمل 
االنتخابي  برناجمي  يقوم  لذلك 
السنة  شرحية  إىل  التوجه  على 
احلصول  جيب  اليت  بريوت  يف 
الثانية  الدائرة  على أصواتها يف 
النيابي،  باملقعد  للفوز  لبريوت، 
الربملان  اىل  أصل  حني  ولكن 

سيكون عملي لكل اللبنانيني«.
ولفت اىل أن »القرار ألهل بريوت 
واجلميع  متثيلهم  يريدون  من  يف 
سيتمثل مع روح التغيري، ويهمنا 
يتكلموا  أن  والشابات  الشباب 
وال  لبنان  وباسم  بريوت  باسم 
نريد ألحد أن يدخلنا يف الزواريب، 
معركة  املعركة  تكون  أن  ونتمنى 
مشاريع وتطويرها لصاحل الشعب 
الذي يعاني، خصوصا أن البطالة 
قد زادت ووصلت اىل نسبة عامة 
 ،%35 اىل  الشباب  وبني   %30
وعلينا  تراجع،  اىل  واالقتصاد 
اىل  والنظر  االمام  اىل  التطلع 
شخصا  نلوم  ال  وهنا  املستقبل، 
وجدت  اليت  واحلالة  شخصني  او 
الرئيس  يف لبنان بعد استشهاد 
العمل  علينا  احلريري،  رفيق 
العادة انعاش املرحلة االقتصادية 
أهلي  الذهبية واليت توجت بسلم 
باللغة  نتكلم  مجيعا  وكنا  شامل، 
ذاتها، فلماذا حنن اليوم قد عدنا 

خمزومي مرشحا عن بريوت الثانية: املطلوب 
االبتعاد عن ثقافة احملاصصة وإبرام الصفقات

 1975 والعام   1974 الـ  لغة  اىل 
شرقية  اىل  بريوت  وتقسيم 
وغربية، اعتقد أن بريوت جيب أن 
تعود ألهلها وهي لكل لبنان وال 
نريدها قطعة أرض فقط لالستثمار 
وللسياسيني عندما يكونون حباجة 

اليها«.
اىل  لفت  الالئحة  تكوين  وعن 
اذار  من  السادس  »يف  أنه 
باب  نقفل  أن  املفروض  من 
الرتشيحات، وعليه فاننا بعد ذلك 
سنعلن مرشحينا الذين سيكونون 

معنا على الالئحة«.
الذي  الطائفي  »النظام  وقال: 
نعيش فيه اجربني على أن أترشح 
عن مقعد طائفة يف منطقة، ولو 
كنا يف بريوت على أساس نظام 
نسيب ولبنان دائرة واحدة، فهذا 
لألسف  لكن  تسمعوه،  ال  اخلطاب 
أنهم قسموا لنا بريوت اىل قسمني 
شرقية وغربية ومنعوني أنا الذي 
الشرقية  بريوت  يف  حمبون  لدي 
ال يستطيعون التصويت لي، وأنا 
القانون ولكن علينا أن  ضد هذا 
واجياد  التغيري  على  العمل  نبدأ 
قانون مثالي وطين، وأنا شخصيا 

مل أكن أحبذ هذا القانون«.
وللناس،  الناس  من  »أنا  وختم: 
النائب  يكون  ألن  العمل  علينا 
واملسؤول من الشعب وللشعب، 
تغيري  على  العمل  علينا  كما 
ننقل  أن  يهمنا  ما  كل  الذهنية، 
جتربتنا يف الشأن العام وخدماتنا 
النيابي  العمل  يف  منوذجا  لتكون 
أن  اجلميع  وليعلم  يطور اجملتمع، 
مفتوحة  وأبدا  دوما  وبابي  داري 
وغدا  واليوم  األمس  اجلميع  أمام 
من  او  نيابي  مقعد  يف  سواء 

دونه«.

واملوازنة  املال  جلنة  رئيس  أكد 
يف  كنعان،  ابراهيم  النائب 
اجمللس  يف  عقده  صحايف  مؤمتر 
االهم  »املوضوع  ان  النيابي، 
الذي جيب طرحه اليوم هي موازنة 
التحديات  ظل  يف   2018 العام 
على  نعيشها  اليت  واالستحقاقات 
واخلارجي«،  الداخلي  الصعيدين 
وقال: »لالسف وحتى اللحظة، مل 
يناقش مشروع موازنة العام 2018 
الوزراء،  جملس  طاولة  على  بعد 
وهي مسألة خطرية يف ظل املهل 
ال  نهايتها،  على  شارفت  اليت 
انتخابات  على  قادمون  أننا  سيما 
مل  واذا  املقبل.  ايار  يف  نيابية 
قبل  املوازنة  مشروع  احالة  تتم 
علما   - اقصى  كحد  شباط  نهاية 
تصل  ان  املفرتض  من  كان  انه 
يف تشرين االول 2017 - فهناك 
صعوبة كبرية بإمكان اقرارها يف 
االنتخابات  قبل  النيابي  اجمللس 

النيابية«.
واعترب النائب كنعان أن »هذا األمر 
يؤدي اىل خمالفتني دستوريتني، 
االوىل للمادة 83 والثانية للفقرة 
الثانية من املادة 86 من الدستور، 
يف ظل االقرتاح املدرج على جدول 
قبل  من  الوزراء  جملس  اعمال 
كانون  شهر  لتخطي  املال  وزارة 
االثين  القاعدة  لتطبيق  الثاني 
عشرية، وهو ما ال جيوز وفق هذه 
يف  »انه  على  تنص  اليت  املادة 
جتبى  املذكور،  االستثنائي  العقد 
والرسوم  والتكاليف  الضرائب 
يف  كما  االخرى  والعائدات 
السنة  ميزانية  وتؤخذ  السابق، 
ما  اليها  ويضاف  اساسا  السابقة 
اضافية  اعتمادات  من  بها  فتح 
دائمة وحيذف منها ما اسقط من 
احلكومة  وتأخذ  دائمة،  اعتمادات 

من  الثاني  كانون  شهر  نفقات 
ان  يعين  ما  اجلديدة«،  السنة 
تطبق  عشرية  االثين  القاعدة 
قانون  امام  وحنن  واحد،  لشهر 
خيالف الدستور لتتمكن الدولة من 
الصرف الكثر من شهر يف غياب 

املوازنة«.
السليب  االنعكاس  »اما  وقال: 
املؤمترات  فهي  واالهم،  الثاني 
الدولية، اي مؤمتري باريس وروما، 
واليت هناك امل يف ضوئها بدعم 
كبرية  مببالغ  واستثمار  وتوظيف 
يفرتض ان تدعم االقتصاد وختلق 
املالي  الوضع  وتعزز  عمل  فرص 
الذهاب اىل  لبنان. وال ميكن  يف 
هذه املؤمترات بال موازنة، او على 
موازنة  مشروع  دون  من  االقل 
وباجلدية  االصول  حبسب  يناقش 
ناقشنا فيها مشروع  اليت  نفسها 

موازنة العام 2017«.
اضاف: »من موقعي كرئيس للجنة 
مع  وبالتشارك  واملوازنة  املال 
اعضاء اللجنة، ادعو احلكومة فورا 
ومن دون اي تربير لعقد جلسات 
متتالية ال عالقة هلا جبلسات جملس 
الوزراء االسبوعية، ختصص لبحث 
موازنة العام 2018، ومن املفرتض 
ان يبدأ ذلك، وهو برسم احلكومة 
السياسية  القوى  وكل  ورئيسها 

اليت تشكل جملس الوزراء«.
االصالحات  مسألة  ويف 
رئيس  واقرتاح  واملساهمات 
بتخفيض  احلريري  سعد  احلكومة 
20% على كل االعتمادات، طالب 
توصيات  اىل  ب«الذهاب  كنعان 
جلنة املال واملوازنة حرفيا، والنظر 
والعطاءات،  املساهمات  بكل 
ال  عشوائية  قرارات  اختاذ  وعدم 
تصب يف مصلحة املالية العامة«، 
يتعلق  ما  »يف  انه  اىل  أشار 
من  بينها  من  هناك  باجلمعيات، 
واالنسانية،  العامة  باخلدمة  يقوم 
مجعيات  باالمس  التقيت  وقد 
والصم  واملكفوفني  املعوقني 
بعملهم  يقومون  وهم  والبكم، 
ال  مستهدفني،  غري  بالتالي  وهم 
سيما ان نسبة مساهمة الدولة هلم 
ال700  عن  نتحدث  وحنن  رمزية. 
مليار لرية اليت يذهب قسم كبري 
منها اىل متويل سياسي وطائفي 
وال متلك هذه اجلمعيات مستندات 
واضحة باالعمال واملصاريف وفق 

االصول«.
باهلدر  نستمر  ان  ميكن  »ال  وأكد 
الذي يأكل جسم الدولة كما يأكل 
فاهلدر  االنسان.  جسم  السرطان 
مرض ودواؤه ال يكون بشعارات 
باحالة  جدي  بعمل  بل  ومزايدات، 
مع   2018 العام  موازنة  مشروع 
شهر  نهاية  قبل  االصالحات 

شباط«.
تأمني  يف  صعوبة  »اجد  تابع: 
املال  جلنة  النعقاد  النصاب 
حال  يف  باحلري  فكم  اليوم، 
النيابية؟  االنتخابات  من  االقرتاب 
وحقوق  لعبة  ليست  فالقضية 
والصحية  االجتماعية  الناس 
وحقوق املؤسسات العامة واالمنية 
والوزارات اليت تعنى باالنسان ال 
تنتظر اتفاقات القوى واشاراتها، 
من  خترج  ان  املفرتض  من  بل 
اعلم  وأنا  سياسي.  جتاذب  اي 
رئيس  فخامة  ان  املعرفة،  متام 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
سألين اكثر من مرة عن املوازنة، 
بعبدا  ولقاء  بها،  يطالب  وهو 
لكننا  املسار،  هذا  يؤكد  باالمس 
والرتمجة  واالرادة  اهلمة  ننتظر 
مع  املوازنة  تأتي  بأن  العملية 
االصالحات اليت اختذ القرار بشأنها 
يف  النيابي  اجمللس  يف  باالمجاع 

العام 2017«.

كنعان من جملس النواب: ال ميكن االستمرار 
يف اهلدر وأدعو احلكومة فورا جللسات متتالية 

القرار موازنة 2018 مع االصالحات

احلسيين  حسني  الرئيس  أكد 
»النجوى  جملة  اىل  حديث  يف 
كان  »الطائف  أن  املسرية«،   -
دوليا   - عربيا   - لبنانيا  اتفاقا 
لبنان  أزمة  حل  باعتبار  يقضي 
وقضية  املنطقة  أزمة  حلل  مدخال 
بتطبيق  وذلك  األوسط،  الشرق 
روح  تشكل  اليت  الثالث  الركائز 
القرارات  تطبيق  وهي:  االتفاق 
لبنان،  جبنوب  املتعلقة  الدولية 
وانسحاب اجليش اإلسرائيلي حتى 

احلدود الدولية.
هناك  كان  إذا  سؤال  على  وردا 
يف  اهلل«  »حزب  ملقاومة  ذكر 
»ال  احلسيين:  قال  الطائف، 
حول  خاص  بند  هناك  طبعا، 
تأييد  هناك  كان  املوضوع.  هذا 
للمقاومة، تطبيق القرارات الدولية 
إذا كان  أما  املقاومة.  يغنينا عن 
األمم  ميثاق  فإن  احتالل،  هناك 
املقاومة  موضوع  يشرِّع  املتحدة 
ويف  وواجبا.  حقا  يصري  حبيث 
الورقة اليت وضعناها مع البطريرك 
اىل  أشرنا  الطائف،  قبل  صفري 
تنطلق  والفكرة  املوضوع.  هذا 
من  وليس  املقاومة  تعميم  من 
احتكارها. حنن مع تعميم املقاومة 
حبيث يشارك فيها كل اللبنانيني. 
أي  يلغي  اهلدنة  اتفاقية  تطبيق 
وجود مسلح غري شرعي. من هذه 
الطائف،  مع  بدأت  اليت  اخللفية 
يف  املوارنة  املطارنة  نداء  كان 
أيلول 2000 الذي أطلقه البطريرك 

صفري«.
الذي  االنتخاب  »قانون  أضاف: 
يصدر،  مل  الطائف  إليه  أشار 

احلسيين: سأترشح لالنتخابات الن هناك فرصة إلحداث 
خرق والطائف حتدث عن مقاومة شاملة وليس عن حزب اهلل

كان  الطائف  بعد  صدر  وما 
القانون  واإللغاء.  اإلقصاء  قانون 
الثاني الذي مل يصدر أيضا كان 
قانون تنظيم جملس الوزراء الذي 
املهل  حيدد  وهو  مؤسسة  صار 
مهال  وضع  الدستور  الدستورية. 
املهل  أما  اجلمهورية،  لرئيس 
الوزراء  لرئيس جملس  اليت حتدد 
عليها  ينص  أن  فيجب  والوزراء 
نظام جملس الوزراء الذي مل يصدر 
وضعنا  أننا  يعين  ال  ذلك  بعد. 
اجلمهورية  رئيس  على  قيودا 
والوزراء  الوزراء  رئيس  وأعفينا 
كانت  إذا  أوىل  باب  من  منها. 
هناك قيود على رئيس اجلمهورية 
أن تكون هناك قيود على من هم 

دونه يف املسؤولية«.
اليوم،  بالرتشح  يفكر  كان  وإذا 
منذ  املوضوع.  »أدرس  قال: 
العام 2007 أنشأنا اجمللس الوطين 
وظائفه  ومن  الوطنية  للمبادرة 
إعداد النصوص واملرتتبات إلقامة 
هذه  وبالتالي  املدنية،  الدولة 
بعدما  لذلك  مناسبة  االنتخابات 
انهار كل شيء وصار غري شرعي 
من رئاسة اجلمهورية آلخر موقع«.

هناك  بأن  يعتقد  كان  إذا  وعما 
فرصة إلحداث خرق، قال: »طبعا، 
االنتخابات  قانون  يعد  مل  طبعا، 
إلغائيا بعد اعتماد النسبية، صار 

كل واحد يأخذ مقدار حجمه. 
وعن تفكريه بتشكيل الئحة، قال: 
 - بعلبك  يف  فقط  ليس  »نعم، 
اهلرمل، حيث لنا تأثري سنشارك. 
ليس لدينا مال أو سالح إمنا تأييد 

الرأي العام«.
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يستخدمطالب املدارس هواتفهم 
يف  زمالئهم  لتصوير  الذكية 
أو  املالبس،  تغيري  غرف 
ملشاهدة أفالم إباحية، وإلرسال 
البعض تشجع  لبعضهم  رسائل 

على االنتحار.

وقد دعا وزير التعليم الفدرالي 
حظر  إىل  برمنغهام  سيمون 
يف  اهلواتف  هذه  استخدام 
تشتت  إنها  وقال  املدارس 
أرضا  وتشكل  الطالب  أفكار 
تؤدي  بتصرفات  للقيام  خصبة 

إىل ما ال حتمد عقباه.

صنداي  صحيفة  وكشفت 
أن  عن  األسرتالية  تلغراف 
بتخطي  يقومون  الطالب 
اليت  االلكرتونية  املصايف 
مواقع  على  املدارس  تفرضها 
الواي  تعطيل  خالل  من  معينة 
اخلاصة  الداتا  واستخدام  فاي 

بهم.

ومل متنع حادثة االنتحار األخرية، 
يف  فتاة  عليها  أقدمت  اليت 
تدعى  عمرها  من  عشرة  الرابعة 
شعورها  بعد  »دوللي« 
بسبب  حياتها  من  باليأس 
مواقع  عرب  لالستقواء  تعرضها 
التواصل االجتماعي، الطالب من 
إرسال رسائل كراهية لبعضهم 
االجهزة  خالل  من  البعض 
العكس  على  لكن  االلكرتونية. 
أخذوا يستعملون  من ذلك فقد 
طالب  لتشجيع  االنتحار  حادثة 

حظر استخدام اهلواتف 
الذكية يف املدارس واألسباب 

خميفة

آخرين على حذو حذوها.

قانونية  مستشارة  وقالت 
للحكومة الفدرالية إنه جيب منع 
يف  الذكية  اهلواتف  استخدام 
احتمال  من  حمذرة  املدارس، 
للمالحقة  املدارس  تعرض 
القضائية من قبل األهل الذين 
لالستقواء  ضحية  أبناؤهم  يقع 

عرب االنرتنت.

من  العديد  تلقت  إنها  وقالت 
املدارس  من  االستفسارات 
وأولياء األمور ومكاتب احملاماة 
بوجود  السماح  قانونية  حول 
خالل  الطالب  حبوزة  اهلواتف 

ساعات الدوام املدرسي.

على  اّطلعت  بأنها  وأضافت 
رسائل تناقلها الطالب واحتوت 
واالبتذال  العنف  على كثري من 

ووصفتها بأنها خميفة.

ذكرتها  اليت  األمثلة  بني  ومن 
أن بعض الطالب الذكور كانوا 
خالل  إباحية  مقاطع  يشاهدون 
كانت  مدرسية  حافلة  يف  رحلة 
تقلهم إىل نشاط رياضي، بينما 
مشابهة  مشاهد  آخرون  شاهد 
إحدى  يف  العلوم  حصة  خالل 

املدارس يف والية تزمانيا.

واجب  املدارس  على  أن  ُيذكر 
محاية ورعاية الطالب.

املصدر: اس بي اس

الدعارة  عن  احلديث  يثري 
اجلنسية  واخلدمات  املرخصة 
العامل  حول  اجلدل  من  الكثري 
األخالقية  النظرة  لتباين  نظرا 
هلذا القطاع وتعترب أسرتاليا أحد 
أكثر دول العامل حتررًا يف هذا 

الشأن.

اليت  القوانني  إىل  وبالنظر 
املرخصة  الدعارة  قطاع  تنظم 
اختالفًا  جند  أسرتاليا،  يف 
تضبط  اليت  التشريعات  يف 
وتنظم هذا العمل يف الواليات 
عن  ملخصًا  إليكم  األسرتالية. 

أبرز القوانني:

نيو ساوث ويلز: 

تعترب من أكثر الواليات األسرتالية 
حتررًا وتسمح بالدعارة املرخصة 
يف أماكن معينة ولكن يف ذات 
الوقت، من غري القانوني تقديم 
أماكن  يف  اجلنسية  اخلدمات 
حصلت على ترخصيها بناء على 
تقديم خدمات تدليك أو تصوير 
أو غري ذلك، أما بالنسبة لعرض 
الشوارع  يف  اجلنسية  اخلدمات 
أيضًا  قانونيا  ذلك  فيعترب 
السكنية  املناطق  استثناء  مع 
العبادة  دور  من  والقريبة 

واملدارس واملستشفيات.

فكتوريا: 

من  تشددًا  أكثر  فكتوريا  تعترب 
تسمح  حبيث  ويلز  ساوث  نيو 
األماكن  يف  املرخصة  بالدعارة 
اذن  على  مسبقًا  حتصل  اليت 

الدعارة املرخصة يف أسرتاليا.. 
هذه الواليات هي األكثر تشدداً!

عرض  ولكن  البلدية  من  مسبق 
الشوارع  يف  اجلنسية  اخلدمات 
غري  يزال  ال  العامة  واألماكن 

قانوني.

كوينزالند: 

املرخصة  الدعارة  بيوت  تقدم 
يف  قانوني  بشكل  خدماتها 
اخلدمات  عرض  ولكن  الوالية 
واألماكن  الشوارع  يف  اجلنسية 

العامة غري قانوني.

أراضي الشمال ووالية  مقاطعة 
والعاصمة  أسرتاليا   جنوب 

كانربا: 

عرض وتقديم اخلدمات اجلنسية 
يف  أو  الدعارة  بيوت  يف 
يعترب  العامة  واألماكن  الشوارع 

خمالفًا للقانون.

غرب أسرتاليا: 

ذاتها  حد  يف  الدعارة  تعد  ال 
مت  قانون  حسب  قانونية  غري 
ولكن   2000 عام  يف  تقدميه 
يف  اجلنسية  اخلدمات  عرض 
بيوت الدعارة أو األماكن العامة 

والشوارع يعد خمالفًا للقانون.

تزمانيا: 

تسمح الوالية بفتح بيوت الدعارة 
املرخصة وجترم قوانينها عرض 
الشوارع  يف  اجلنسية  اخلدمات 

واألماكن العامة.
املصدر:اس بي اس

اليوم  األسرتاليون  استيقظ 
على خرب أقلقهم وأثار خماوفهم 
وسائل  مجيع  نقلت  ان  بعد 
الكبري  اهلبوط  احمللية  االعالم 
األسهم  سوق  له  تعّرض  الذي 
اهلبوط  تلى  الذي  األسرتالي، 
املال  سوق  يف  حصل  الذي 
بوول  يعرف  ما  أو  االمريكي 

سرتيت.
وحسب التقارير النهائية، خسر 
 57$ األسرتالي  األسهم  سوق 
 2.8% بنسبة  تراجع  أي  مليار، 
الذي  الكبري  اهلبوط  بسبب 
جونز  داو  مؤشر  له  تعرض 
نقطة.   1,175 الصناعي حبوالي 
بوول  متأثرًا  اهلبوط،  هذا  وبدأ 
سرتيت، ووصلت اخلسارة يوم 
مليار   30 حوالي  اىل  الثالثاء 

دوالر.
هوت  املتحدة،  الواليات  يف 
متقلبة  تعامالت  يف  األسهم 
يوم أمس االثنني وهبط املؤشر 
داو جونز الصناعي حوالي 1600 
مستوياته  أدنى  عند  نقطة 
على  هبوط  أكرب  وهو  للجلسة، 
من  التعامالت  أثناء  اإلطالق 
تعًمق  مع  النقاط،  عدد  حيث 
انتظاره  طال  نزولي  تصحيح 
مرتفعة.  قياسية  من مستويات 
جونز  داو  املؤشران  وسجل 
هبوط  أكرب  بورز  آند  وستاندرد 
آب  أغسطس  منذ  واحد  ليوم 

.2011

تأثرت  اليت  القطاعات  هي  ما 
بشكل كبري؟

اليت  املالية  التقارير  حسب   
القطاعات  كل  اليوم،  صدرت 
بشكل  تأثرت  واملؤشرات 
كبري، خاصة قطاع الطاقة الذي 
تاله   ،  4% بنسبة  تراجع  شهد 
تراجع  الذي  التكنولوجيا  قطاع 
الدورية  والنشرة  بنسبة.3.9% 
كما   .3.3% بنسبة  للمستهلك 
 BHP تراجع بشكل ملحوظ مؤشر
و مؤشر Rio TinTo يف قطاع 
املعادن واملناجم، باالضافة اىل 
أسرتاليا  يف  الكربى  املصارف 
 WesTPac وهي الكومنولث و
و naB و anZ وتراوح الرتاجع 

بني %3.1 و 2.3%.
أما الدوالر األسرتالي فرتاجع هو 
اىل  صرفه  سعر  ووصل  أيضا 

78.77 دوالرا أمريكيا.
وأثار هذا اهلبوط جدال كبريا يف 
صفوف احلكومة الفدرالية وقال 
بارنيب  الوزراء  رئيس  نائب 
جويس إن اهلبوط الذي تعرض 
له وول سرتيت دليل على أهمية 
الفدرالية  احلكومة  خطة  تطبيق 
اقتطاعات  باجراء  تقضي  اليت 

الشركات.  على  ضريبية 
وناشد بارنيب جويس املعارضة 
احلكومة  اقرتاح  لدعم  الفدرالية 
أجل تشجيع الشركات على  من 
وخلق  أسرتاليا  يف  االستثمار 

فرص عمل اضافية.
من جهة أخرى، وعد وزير اخلزانة 
موريسون  سكوت  الفدرالي 
دون  الرواتب  على  بزيادة 
الزيادة،  هذه  نسبة  حيدد  أن 
املوظفني  ان  بالقول  واكتفى 
ولكن  املزيد.  على  سيحصلون 
األجور  منو  موريسون،  حسب 
وهو  واحد،  أمر  على  يعتمد 
واجراء  احلكومة  خطة  تطبيق 
اقتطاعات على ضريبة الشركات 
للسماح هلا برفع أجور موظفيها. 
ويف حال مل يتم مترير مشروع 
القانون الذي تقدمت به احلكومة 
أسرتاليا  تشهد  لن  الفدرالية، 
تبدي  ولن  األجور  يف  منوا 
لدفع  استعدادها  الشركات 
الوقت  يف  ملوظفيها،  املزيد 
الذي تدفع فيه ضرائب مرتفعة 

جدًا.
موريسون  سكوت  ورفض 
اقرتاح كبري خرباء االقتصاد يف 
 MicHael الكومنولث  مصرف 
BlyTHe الذي دعا احلكومة اىل 
الذي  الياباني  النموذج  اعتماد 
ضريبة  على  ختفيضات  يقّدم 
الشركات تصل اىل %20 شرط 
ان تقوم بزيادة أجور املوظفني. 
النموذج  اخلزانة  وزير  ووصف 
املشدد  باألسلوب  الياباني 
يف  تطبيقه  يتم  أن  يتوقع  وال 

أسرتاليا.
الفدرالية  املعارضة  زعيم  اما 
بيل شورتن، فقال إنه ال يتوقع 
اقدام الشركات على زيادة أجور 
ختفيض  مت  حال  يف  موظفيها 
الضريبة املرتتبة عليها، وأضاف 
التزام  يؤكد  دليل  يوجد  ال  انه 

الشركات بهذا املبدأ.
كثرت  املستجدات،  هذه  ومع 
التساؤالت حول وضع االقتصاد 
املال  وسوق  األسرتالي 
األسرتالي بالتحديد وتأثريه على 
العديد  وأن  خاصة  املواطن، 
أعربوا عن قلقهم من تأثري هذا 
االدخار  صناديق  على  اهلبوط 

التقاعدي وعلى منو األجور.
األسئلة  هذه  عن  لإلجابة 
ببال  تدور  اليت  الكثرية 
استضاف  األسرتالي،  املواطن 
املدون  اليوم  أسرتاليا  برنامج 
عبداهلل  عبداهلل  االقتصادي 
أسباب  حول  حديثه  بدأ  الذي 
األمريكي  املال  سوق  هبوط 

واألسرتالي.
sBs :املصدر

سوق املال األسرتالي خيسر حوالي 
90 مليار  دوالر خالل يومني

الربملان  جلسات  انطالق  مع 
الفدرالي امس رفض السيناتور 
جملس  يف  اجلديد  األحراري 
الشيوخ JiM Molan االعتذار 
فيديو  مقاطع  بنشر  قيامه  عن 
وصفت باملعادية لإلسالم على 
موقع  على  الشخصية  صفحته 

فيسبوك للتواصل االجتماعي.

ودافع موالن الذي أدى اليمني 
عن  الربملان  يف  الدستوري 
رجااًل  تظهر  اليت  املقاطع  هذه 
سيارة  على  يعتدون  مسلمني 
آذار  يف  أوروبا  يف  للشرطة 

مارس العام املاضي.

موالن الذي شغل منصب مدير 
للتحالف  العسكرية  العمليات 
خالل احلرب على العراق وساعد 
سياسات  تطوير  يف  مؤخرًا 
االئتالف اخلاصة حبماية احلدود 
اآلي  شبكة  مع  حديث  قال يف 
بي سي االخبارية أنه نشر هذه 
املقاطع ملا تظهره من عنف ومل 
يكن اهلدف من وراء مشاركتها 

نشر رسالة معادية لإلسالم.

املصدر: اس بي اس

سيناتور أحراري ينشر فيديوهات معادية لالسالم ويرفض االعتذار!

السيناتور جيم موالن
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مالكومل  الوزراء  رئيس  وصف 
تورنبول عملية تسريب االالف 
عرب  الوزراء  جملس  وثائق  من 
خزانتني بيعتا دون قصد اىل 
حمل مزاد يف كانيربا بـ »اخلرق 

الكبري«.

مع  حديث  يف  تورنبول  وقال 
اخلرق  ذلك  بان  سي  بي  اي 
امنا هو اهمال كبري مؤكدا بان 
وظيفته  سيخسر  من  هنالك 

بسبب هذا االهمال.

وزيرة  قامت  اخر،  جانب  من 
اخلارجية جولي بيشوب بطمأنة 
اجلانب  يف  اسرتاليا  شركاء 
املعلومات  مجيع  بان  االمين 
عالية السرية هي يف مكان آمن 

بعد حادثة تسريب الوثائق.

اال ان الوزيرة بيشوب عربت عن 
اسفها حلصول هذا املوقف.

السياسة  يف  ايضا  ونبقى 

تورنبول يهدد ان »رؤوساً 
ستتدحرج« بعد الوثائق املسربة

اليوم  تبدأ  حيث  الفيدرالية 
على  اجلديدة  الربملانية  السنة 
حيث  الفيدرالي  املستوى 
الفيدرالي  الربملان  يستأنف 

جلساته يف كانربا.

ومن املتوقع ان تشهد جلسات 
الشد  من  الكثري  الربملان 
واجلذب خاصة يف جمال ارتفاع 

تكاليف املعيشة يف البالد.

يأتي ذلك يف وقت اظهر فيه 
نشرته  للرأي  جديد  استطالع 
اليوم  االسرتاليان  صحيفة 
على  ترينبول  مالكومل  تقدم 
شورتن  بيل  املعارضة  زعيم 
كالزعيم الفضل لقيادة البالد 

بنظر االسرتاليني.

تقدم  االستبيان  وجد  كما 
بنسبة  االحرار  على  العمال 

52% للعمال و48% لالحرار.
املصدر: 

املصدر: اس بي اس

 إىل اجلمعيات اللبنانية املسجلة يف والية نيو ساوث ويلز
املوضوع: حتديث امللفات.

تقوم قنصلية لبنان العامة يف سدني بتحديث ملفات اجلمعيات 
اللبنانية يف والية نيو ساوث ويلز واملسجلة لديها. لذلك، 
املعلومات  بإرسال  التفضل  اجلمعيات  هذه  مجيع  من  يرجى 
القنصلية  اإللكرتوني ملكاتب  الربيد  إىل  العائدة هلا  احلديثة 

اللبنانية العامة، وال سيما التالية:
- إسم اجلمعية الرمسي باللغتني العربية واإلنكليزية.

- أمساء رئيس وأعضاء اللجنة اإلدارية، مع أرقام هواتفهم. 
وصندوق  والفاكس،  اهلاتف  أرقام  اإللكرتوني،  الربيد   -

الربيد.
*الربيد اإللكرتوني للقنصلية اللبنانية العامة هو:

info@lebconsyd.org.au 
مـع جزيل الشكر.

قنصل لبنان العام
شـربل معكـرون 
سدني، يف 2018/1/18

قنصلية لبنان العامة - سيدني
تعميم

 2018 شــباط   10 Saturday 10 February 2018الـسبت 

أعلنت الفنانة األسرتالية صويف 
سرير  على  نامت  أنها  مونك، 
قصوره  أحد  يف  حسني  صدام 
نظامه  سقوط  بعد  بغداد،  يف 
أن  إىل  مشرية   ،2003 العام 
احلّمام اخلاص بغرفة النوم كان 

خياليًا.

ونقلت وسائل إعالم بريطانية، 
يف  قوهلا  مونك  عن  أمس، 
يف  »منت  إذاعية،  تصرحيات 
سرير... صدام حسني يف أحد 
أمسع  كنت  الفاخرة،  قصوره 
بعيدًا  حتدث  اليت  االنفجارات 
عن القصر، وشعرت أن املوت 
يقرتب مين، وذلك منذ أكثر من 

عشر سنوات«.

األسرتالية  الفنانة  وتشري 
العراق  زيارتها  إىل  بكالمها 
العام 2004 من أجل الرتفيه عن 
القوات األسرتالية اليت شاركت 

قوات التحالف يف احلرب آنذاك، 
وكان مكان إقامتها أحد القصور 
اليت  حسني،  بصدام  اخلاصة 

استولت عليها قوات التحالف.

»احلّمام  ان  مونك  واضافت 
خياليًا،  كان  بصدام  اخلاص 
ثريا  به  يوجد  السقف  ففي 
وأملاس  رائعة  وزينة  مضيئة، 

متواجد يف كل مكان«.

يف  املذكور  القصر  ويقع 
مزّينًا  وكان  بغداد،  ضواحي 
اأُلطر  ذات  واملرايا  بالثريات، 

الذهبية، ومحامه من الرخام.

يشار إىل أن الفنانة األسرتالية 
رحلتها  خالل  املوت  واجهت 
طائرة  حمرك  أصيب  حينما 
تستقلها،  كانت  اليت  الشحن 

وكادت تسقط.
املصدر: اس بي اس

فنانة أسرتالية: منُت 
يف سرير صدام

حلم شراء البيت هو حلم لطاملا 
اشتهر به األسرتاليون . ويف 
مالكي  نسبة  تزال  ال  حني 
مرتفعة  أسرتاليا  يف  البيوت 
وهي تناهز 65% من السكان 
إاّل أن نسبة املستأجرين آخذة 
مع  ملحوظ.  بشكل  باإلرتفاع 
البيت  شراء  نسبة  أن  العلم 
يف اسرتاليا اخنفضت 3% منذ 

عام 2006 وحتى اليوم.
نسبة  ارتفعت  باملقابل 
عام   %21 من  املستأجرين 
2006 إىل 25% يف عام 2016 
والالفت يف هذه الدراسة أنها 
وقانون  أوضاع  بني  قارنت 
 10 مع  أسرتاليا  يف  اإلجيار 
أوروبية  تسعة  أخرى:  دول 
املتحدة  الواليات  إىل  إضافة 

األمريكية.

وتبنّي أن قانون اإلجيار ووضع 
هو  أسرتاليا  يف  املستأجرين 

دراسة حديثة: املستأجرون يف 
أسرتاليا يف وضع ال حيسدون عليه!

األكثر اجحافًا.

ففي أسرتاليا مثاًل ميكن زيادة 
كبرية،  بسهولة  اإلجيار  قيمة 
حتى  أو  بسيط  انذار  مبوجب 
لصاحب  وميكن  كما  بدونه. 
انهاء عقد اإلجيار بدون  امللك 

أسباب أو مربرات.

يف  املستأجر  يتمّتع  باملقابل 
على  بقدرة  األوروبية  الدول 
على  امللك  صاحب  مفاوضة 
اإلجيار وعلى مّدة اإلجيار اليت 

غالبًا ما تكون طويلة األمد.

ويشدد اخلرباء يف هذا اجملال 
على ضرورة أن تعمل أسرتاليا 
وقانون  وضع  حتسني  على 
اإلجيار وأخذ دروس من دول 
والنمسا  فرنسا  مثل  أوروبّية 

والدامنارك.
املصدر: اس بي اس

أسرتاليا  أن  جديد  تقرير  أظهر 
من  عامليًا  التاسعة  املرتبة  يف 

حيث الدول األكثر ثراء.

 new world تقرير  وبنّي 
wealth أن الواليات املتحدة 
األمريكية أتت يف املرتبة األوىل 
أفرادها  ثروة  بلغ جمموع  حبيث 

64,584 مليار دوالر.

وأتت الصني يف املرتبة الثانية 
مع بلوغ ثروة أفرادها 24,803 

مليار دوالر.
املرتبة  يف  فحّلت  أسرتاليا  أما 
التاسعة مع 6,142 مليار دوالر 

كمجموع ثروة أفرادها.
حّلت  اليت  الدول  الئحة  وإليكم 
األوىل،  العشرة  املراتب  يف 
دولة  أي  تتضمن  مل  واليت 

عربية:

أسرتاليا تاسع أغنى دولة يف العامل!

1- الواليات املتحدة األمريكية

2- الصني

3- اليابان

4- اململكة املتحدة

5- أملانيا

6- اهلند

7- فرنسا

8- كندا

9- اسرتاليا

10- إيطاليا
املصدر: اس بي اس

املهن  من  الطب  مهنة  تعترب 
النبيلة والضرورية فالطبيب هو 
تشخيص  على  القادر  االنسان 
حصوله  بعد  وعالجها  األمراض 
اليت  اجلامعية  الشهادة  على 

تؤهله لذلك.
بامتياز  انسانية  مهنة  الطب 
عن  بعيدة  تكون  أن  وجيب 
األهداف املادية البحتة. مناسبة 
الكشف  مت  ما  هو  احلديث  هذا 
قيام طبيب يف  مؤخرًا عن  عنه 
معاجلة  يف  باالستمرار  ملبورن 
املرضى حتى بعد تعليق رخصة 
مزاولته لعمله يف احدى عيادات 
هذا  بالليزر.  والعالج  التجميل 
الطبيب ويدعى حممد فيصل أنور 
ورغم منعه من مزاولة الطب يف 
آب - أغسطس 2016 بقي يقدم 
يف  للمرضى  الطبية  اخلدمات 

العيادة ألسابيع بعد ذلك.
ويذكر أن وكالة تنظيم ممارسة 

املهن الطبية األسرتالية فرضت 
الطبيب  على  مالية  غرامة 
دوالر  ألف   100 بقيمة  املذكور 
نوعها  من  األكرب  الغرامة  وهي 
شخص  على  البالد  تاريخ  يف 

انتحل صفة طبيب.
األسئلة اليت تتبادر اىل الذهن 
فورًا هي: كيف ميكن ملثل هذه 
األمور أن حتصل يف أسرتليا؟ 

من  التحقق  عن  املسؤول  ومن 
هويات ومؤهالت األطباء أو عن 
مراقبة األشخاص الذين يقولون 
أنهم أطباء؟ ومن املسؤول عن 
مراقبة االلتزام بأخالقيات مهنة 

الطبيب؟ 
بأجهزتها  الدولة  تتحمل  هل 
اخلطر  عن  املسؤولية  املعنية 
املرضى  حياة  يصيب  الذي 
والصحة العامة للناس من جراء 

هذه األمور؟
sbs :املصدر

طبيب يف ملبورن يتابع عمله رغم 
توقيفه وتغرميه 100 ألف دوالر!
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حتدى زعيم املعارضة الفيدرالية 
الوزراء  رئيس  شورتن  بيل 
تربير  باستطاعته  كان  اذا 
الكبرية  التجارية  املصاحل  منح 
قيمتها  تصل  ضريبية  اعفاءات 
اىل 65 مليار دوالر فيما تزداد 

الضريبة على العمال البسطاء.

السنة  يف  انه  شورتن  وقال 
املاضية ازدادت ارباح الشركات 
اجر  معدل  بينما   %20 بنسبة 
 %2 مبعدل  ازداد  االسرتالي 

فقط.

مالكومل  الوزراء  رئيس  ولكن 
شورتن  عالقة  شبه  ترينبول 
عالقة  بانها  التجارية  باملصاحل 

حرب.

املال  وزير  قال  جانبه  من 
 Mathias CorMann
اخلزانة  وزير  دعوة  يدعم  بانه 
على  الضرائب  بتخفيض 

الشركات.

سكوت  اخلزانة  وزير  وكان 
زيارة  خالل  قال  قد  موريسون 
بان  املتحدة  للواليات  بها  قام 
حذو  حتذو  ان  اسرتاليا  على 
الرئيس االمريكي دونالد ترامب 
اعفاءات  الشركات  منح  يف 

ضريبية.

وكان ترامب قد خفض ضريبة 
الشركات من 35% اىل %21.

بان  اكد  كورمان  السيناتور   
اسرتاليا  يف  التجارية  املصاحل 
اطار  يف  تبقى  ان  اىل  حباجة 
املستوى  على  املنافسة 

العاملي.

الربملان  جلسات  انطالقة  ومع 
الفيدرالي يوم امس بعد انتهاء 
رئيس  دعا  الصيفية  العطلة 
الوزراء السابق توني ابوت اىل 
ضرورة اجياد حدود واضحة بني 

مواقف احلزبني الرئيسني.

بني  االختالف  ان  ابوت  وقال 
االحرار والعمال واضح خاصة يف 
القضايا اخلالفية مثل االعفاءات 
وما شابه،  للشركات  الضريبية 
على  الرتكيز  ضرورة  مؤكدا 
وجود متييز اكثر بني املواقف.

 واشار ابوت يف حديث له مع 
استطالعات  ان   G-B-2 راديو 
برسالة  تبعث  االخرية  الرأي 

مهمة بهذا الشأن للحكومة.

وليس بعيدًا عن اعمال الربملان 
الدفاعية  الصناعات  وزير  قال 
احلكومة  بان  باين  كريستوفر 
العمالية  النائبة  قضية  ستحيل 
خيص  فيما   susan LaMB
احملكمة  اىل  اجلنسية  ازدواج 
استقالتها  تقدم  مل  اذا  العليا 

من الربملان.

واكد باين انه ال يوجد ما يدل 
على ان النائبة المب ال حتتفظ 
جبنسيتها الربيطانية حتى االن.

على  االسرتالي  الدستور  ومينع 
الفيدرالي  الربملان  اعضاء 
اىل  ثانية  جبنسية  االحتفاظ 

جانب اجلنسية االسرتالية.

ودعا كريستوفر باين النائبة عن 
مقعد برزبن المب اىل االستقالة 

فورًا.
املصدر: اس بي اس

شورتن لتورنبول: 65 مليار 
اعفاءات ضريبية للشركات 
واجر العامل مل يزد سوى %2!
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االستخبارات  لوحدة  تقريٌر  ر  حذَّ
اإليكونوميست  جملة  يف 
الدميقراطية  أنَّ  من  الربيطانية، 

تتعرض للتهديد عامليًا.
الدميقراطية  مؤشر  وينظر 
السنوي للحكومات حول العامل، 
والسياسات  االنتخابات  ويتتبع 

والثقافة واحلقوق املدنية.

 وقد وجد تقرير العام احلالي، 
الذي ُنِشر يوم اخلميس، األول 
من فرباير/شباط، أنَّ هناك 19 
يف  فحسب  كاملة  دميقراطية 
 the صحيفة  حبسب  العامل، 

independent الربيطانية.

 وخلص التقرير إىل القول إنَّ 
يعيشون  السكان  ثلث  حوالي 
ونسبة  سلطوي،  حكم  حتت 

كبرية من أولئك يف الصني.

بلدًا، حصلت   89 املؤشر  م  وقيَّ
العام  كلها على نقاط أقل من 

املاضي.

للعام  النرويج،  تزال  وال 
أكثر  التوالي،  على  السابع 
العامل،  يف  دميقراطية  الدولة 
أوروبا  دول  ل  ُتشكِّ بينما 
 19 أصل  من   14 الغربية 
 the دميقراطية كاملة، حبسب 

.independent
تقييم  اخنفض  ذلك،  ومع   
ليصل  طفيفًا  اخنفاضًا  املنطقة 
أدت  وقد   .10 من   8.38 إىل 
اإلسبانية  احلكومة  حماولة 
إقليم  استقالل  استفتاء  منع 
أكتوبر/تشرين  يف  كتالونيا، 
األول 2017، إىل اخنفاض درجة 
إسبانيا مبقدار 0.22 نقطة، وهو 
ما جيعلها على ُبعد 0.08 نقطة 
»دميقراطية  تصنيف  من  فقط 

معيبة«.
وكانت غامبيا هي الدولة صاحبة 
األداء األكثر إثارة لإلعجاب يف 
2017. إذ استقبلت البالد أول 
 22 بعد  هلا  دميقراطية  حكومة 
حييى  الديكتاتور  حكم  من  عامًا 

جامع.
مبقدار  غامبيا  درجة  نت  وحتسَّ
من  وارتفعت  نقطة،   2.91
إىل  سلطوي«  »نظام  تصنيف 
 30 وارتقت  هجني«،  »نظام 

مرتبة يف التصنيف.
يف  اخنفاض  أكرب  وجاء 
من  هبطت  اليت  إندونيسيا، 
املركز الـ48 إىل املركز الـ68، 
بينما هبطت فنزويال إىل تصنيف 

»نظام سلطوي« هذا العام.

»دميقراطية معيبة«
ضمن  املتحدة  الواليات  ت  وظلَّ
معيبة«،  »دميقراطية  تصنيف 
الذي هبطت إليه عام 2016 بعد 
سلسلة من االخنفاض يف الثقة 
العامة، حبسب اإليكونوميست.

احلقيقة  فإنَّ  عام،  وبشكل 
أنَّ  هي  العام  حول  احملزنة 
القواعد الدميقراطية يف احندار، 
وذلك حبسب البيانات. وتشمل 
بالسلب  رت  تأثَّ اليت  األشياء 
يف  الثقة  اخنفاض  من  كاًل 

احلريات  وتآكل  املؤسسات 
العامة وقمع حرية التعبري.

وجاء يف التقرير: »إنَّ الدولة، 
ت  يف العديد من البلدان، قد أدَّ
دورًا كبريًا يف كبح حرية اإلعالم 

وحرية التعبري«.
احلكومات،  »تستخدم  وأضاف: 
الدميقراطية  البلدان  يف 
سواء،  حد  على  والسلطوية 
وقوانني  التشهري،  قوانني 
ازدراء  وقوانني  اإلرهاب،  منع 
خطاب  وقوانني  األديان، 
التعبري  حرية  لكبح  الكراهية 

وإعاقة حرية اإلعالم«.

 الدول العشر األكثر دميقراطية 
يف العامل هي:

1. النرويج
 2. آيسلندا
 3. السويد

 4. نيوزيلندا
5. الدمنارك

6. كندا
7. أيرلندا

8. أسرتاليا
9. سويسرا
10. فنلندا

ومن بني الدول األكثر سلطوية 
كوريا  مثل  بلدان  العامل  يف 
وتشاد،  وسوريا،  الشمالية، 
الوسطى،  إفريقيا  ومجهورية 

ومجهورية كونغو الدميقراطية.
التقرير  معدو  َوَجد  ذلك،  ومع 
»لو  فقالوا:  لألمل،  أسبابًا 
كان عام 2016 اتسم بالصعود 
التيار  أحزاب  ضد  الشعبوي 
والسياسيني  السائد  السياسي 
الدميقراطيات  يف  الرئيسيني 
وأمريكا  أوروبا  يف  املتقدمة 
 2017 عام  فإنَّ  الشمالية، 
يتسم برد الفعل العكسي ضد 

الشعبوية«.
املذكورة:  األمثلة  بني  ومن 
عن  للرتاجع  الشعبية  اجلهود 
االحتاد  من  بريطانيا  خروج 
األوروبي »بريكست« ومعارضة 

ترامب.
املصدر: هافينغتون بوست

أسرتاليا يف املرتبة 8 عاملياً 
من حيث الدميقراطية

جانبًا  الدينية  املعتقدات  تشكل 
حيث  األشخاص  حياة  من  هامًا 
األسرتالي  اإلحصاء  دأب مكتب 
املتعلقة  املعلومات  مجع  على 
كل  العامة  احصاءاته  بذلك يف 

مخس سنوات منذ 1911.

بالنظر إىل تأثري اهلجرة األوروبية 
الدميوغرافية  التشكيلة  على 
الديانة  أن  جند  أسرتاليا،  يف 
شيوعًا  األكثر  هي  املسيحية 
حسب   )%52( املواطنني  بني 
 2016 عام  يف  األخري  اإلحصاء 
بنسبة  اإلسالمية  الديانة  تليها 
2.6% والبوذية بنسبة %2.4.

ثلث  حوالي  أن  ويذكر 
األسرتاليني ال يدينون بأي دين 
حسب   %30 بنسبة  )ملحدون( 
السؤال  ولكن   2016 إحصاء 
األديان  توزيع  تغري  كيف  هنا: 
هي  وما  املاضية  األعوام  خالل 

الفئات األكثر منوًا؟

 التغريات عرب الوقت
أسرتاليا  أن  بالذكر  اجلدير  من 
مبا  جذرية  تغيريات  شهدت 
خالل  األديان  بتوزيع  يتعلق 
حيث  املاضية،  عامًا  اخلمسني 
بأنهم  صرحوا  من  نسبة  كانت 
يف   %88 باملسيحية  يدينون 

عام 1966.

بإلغاء  أسرتاليا  قامت  وبعدما 
البيضاء  اهلجرة  بسياسة  العمل 
 White austraLia poLiCy
أعداد  ارتفعت   ،1966 عام  يف 
املهاجرين من دول غري أوروبية 

امللحدون يشكلون نسبة 30% من 
األسرتاليني.. ماذا عن أتباع الديانات؟

حيث هناك أديان غري املسيحية 
نسبة  ارتفعت  ذلك  على  وبناءًا 
بدين  يدينون  الذين  األشخاص 
يف   %2.6 اىل  املسيحية  غري 
التغري  وترية  وتسارعت   1991
سنة  وعشرين  اخلمس  يف 

املاضية لتصل اىل %8.2.

األديان عرب السنوات
اخنفضت نسبة من صرحوا بأنهم 
 %88.2 من  باملسيحية  يدينون 
يف عام 1966 إىل 52.1% يف 

2016

ارتفعت نسبة من صرحوا بأنهم 
املسيحية  غري  بدين  يدينون 
والبوذية(  اإلسالم  فيها  )مبا 
إىل   1966 عام  يف   %0.7 من 

8.2% يف 2016

ارتفعت نسبة من صرحوا بأنهم 
)ملحدون(  بأي دين  ال يدينون 
إىل   1966 عام  يف   %0.8 من 

30.1% يف 2016

الدين واملراحل العمرية
العمرية  الفئة  يف  األشخاص 
النسبة  شكلوا  عامًا(   34  -18(
ال  بأنهم  صرحوا  ممن  األكرب 
وبنسبة  ديانة  ألي  ينتمون 

وصلت اىل %39

العمرية  الفئة  يف  األشخاص   
)65 عامًا فأكثر( شكلوا النسبة 
األكرب ممن صرحوا بأنهم ينتمون 
إىل  وصلت  وبنسبة  للمسيحية 

%70
املصدر: اس بي اس

اعالناتكم يف 
الهريالد طريقكم 

اىل النجاح
0403482345

لسرعة  العاملي  املؤشر  اصدر 
 ookLa اإلنرتنت واملعروف بـ
 speed test GLoBaL
index ارقاما تشري اىل فعالية 
شبكة االنرتنت يف دول العامل، 
الـ  املرتبة  يف  أسرتاليا  وحلت 
55 لناحية فعالية شبكة اإلنرتنت 
الثابتة  العريضة  املوجة  ذات 
 ،)fixed BroadBand(
متخّلفة عن الدول األقل تطورًا، 
وحتى عن عدد من دول العامل 

الثالث مثل كازخستان.

جمال  األفق  يف  يبدو  وال 
الوطنية  فالشبكة  للتحسن، 

لن تتخيلوا ترتيب كانبريا يف املؤشر العاملي لسرعة اإلنرتنت!

كازخستان سبقت أسرتاليا بأشواط!

 nBn السريع  لإلنرتنت 
يف  جديدة  أحياء  إىل  ستصل 
الرئيسية  األسرتالية  املدن 
عدم  اثبتت  هذه  الشبكة  ولكن 

فعاليتها بسبب استخدام ألياف 
بدائية لتوصيلها اىل املنازل ما 

أبطأ كثريا من سرعتها.
املصدر: اس بي اس
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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

 2018 شــباط   10 Saturday 10 February 2018الـسبت 
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مـقاالت وتحقيقات

!GDS املوظفون ُيعاَقبون برواتبهم لنسفهم قرار
»أوجـريو« ولـعانة والـعمال الـى االضـراب

هل يدفع موظفو هيئة »أوجريو« مثن 
أمام  نقابتهم  رفعتها  اليت  الدعوى 
تنفيذ  لوقف  الدولة  شورى  جملس 
اجلّراح  مجال  االتصاالت  وزير  قرار 
GDS مبّد شبكة  يرّخص لشركة  الذي 
السؤال  بها؟  خاّصة  بصرّية  ألياف 
إعطائهم حقهم يف  التمييع يف  سببه 
موافقة  رغم  والرواتب  الرتب  سلسلة 
االدارة ووزير االتصاالت عليها. علمًا 
عنه  سيرتتب  السلسلة  تطبيق  أن 
والعاملني.  املدراء  بني  كبري  تفاوت 
إذ سترتاوح رواتب الفئة األوىل بني 
فيما  شهريًا،  لرية  مليون  و20   17
حبدود  العاملني  رواتب  ستخّفض 
ساعات  اإلدارة  رفعت  أن  بعد   %30

عملهم حتى 11 ساعة يوميًا!
هّددت نقابة موظفي »أوجريو« بإعالن 
يف  اهليئة  مراكز  كل  يف  اإلضراب 
حال مل توّقع سلسلة الرتب والرواتب 
 .)2017 آب  )منذ  رجعي  مفعول  مع 
عماد  للهيئة  العام  املدير  وطالبت 

فيفيان عقيقي

 2018 شــباط   10 Saturday 10 February 2018الـسبت 

الكهرباء يف عدد من املناطق.
أن  تؤّكد  االجتماعي  للضمان  الوطين  الصندوق  أعّدها  دراسة  3ـــ 
السلسلة تطّبق على املؤّسسات العاّمة غري اخلاضعة لقانون العمل، 
وتشري فيها باالستناد إىل قرارات صادرة عن اجملالس التحكيمّية 
واستشارات هيئة التشريع وقرارات جمللس شورى الدولة، إىل أن 
صندوق الضمان ليس مؤّسسة عامة بل مصلحة مستقّلة هلا طابعها 

اخلاص واملختلط.
وضعيتها  لـ«أوجريو«  أن  عباس  علي  النقابة  حمامي  وأوضح 
»اخلاّصة. فهي تتبع ماليًا لوزارة االتصاالت مبا ينفض عنها صفة 
مصلحة  تعّد  كما  مالّية،  باستقاللّية  تتمتع  اليت  العاّمة  املؤّسسة 
مستقلة كونها تسرّي مرفقًا عامًا، وهي تضّم منذ تأسيسها موّظفني 
وموظفني  السلسلة،  من  استفادوا  املوّظفني  لقانون  خيصعون 
خاضعني لقانون العمل، يشكّلون أكثرية العاملني يف اهليئة، ما 
أن  وتابع  السلسلة«.  حقوقهم يف  على  احلصول  ينتظرون  زالوا 
»جملس اإلدارة وافق على السلسلة، وأحيلت إىل وزير االتصاالت 
الذي وافق عليها مؤخرًا، بعدما حاول تأخريها يف حماولة البتزاز 
النقابة للرتاجع عن دعواها أمام جملس شورى الدولة ضد قراره 
بتلزيم GDS«. وحبسب عباس، »املشكلة حاليًا تكمن يف وصول 
السلسلة إىل وزارة املال املفرتض أن توافق على النفقة املرتتبة 
عن صرف السلسلة، إاّل أن هناك أمورًا عّدة تؤّخرها أهمها األجواء 
السياسّية احملتدمة يف البلد والرواتب املرتفعة يف أوجريو مقارنة 
املالّية  يرّتب نفقات كبرية على  أخرى مبا  مع مؤسسات ومصاحل 

العاّمة«.
بني املدراء واملوظفني: تفاوت باملاليني!

أبرز املستفيدين من تطبيق السلسلة يف »أوجريو« هم املدراء. 
ففي حني يتوّقع أن تصل رواتبهم إىل 20 مليون لرية شهريًا مّت 
ختفيض الزيادات والرواتب للعاملني واملياومني. وتعيد مصادر 
العدد  لتغطية  للسيولة  اهليئة  حاجة  »إىل  السبب  »أوجريو«  يف 
الكبري من املياومني الذين وّظفتهم مؤخرًا ألسباب انتخابّية، ووصل 

عددهم إىل ما يفوق األلف مياوم يف سنة واحدة«.
وحبسب امللف املوجود يف وزارة املال والذي مل تتسّلم النقابة 

نسخة عنه حتى اليوم رغم املطالبات املستمّرة بذلك، يتبنّي أن:
1ــــ اجلّراح أرسله لالطالع وإبداء الرأي وليس للمصادقة واملوافقة، 

ما يعين أن البّت به حيتاج للمزيد من الوقت.
الرواتب والتعويضات للعاملني يف اهليئة ارتفعت من  2ــــ قيمة 
141 مليار لرية لبنانّية عام 2017 إىل 250 مليار لرية عام 2018.

3ــــ القيمة املالّية للدرجة اجلديدة الواحدة للمدراء يف اهليئة تبلغ 
بعد تطبيق السلسلة اجلديدة للرواتب 600 ألف لرية.

بعد  تبلغ  للهيئة  العام  للمدير  اجلديدة  للدرجة  املالّية  القيمة  4ــــ 
تطبيق السلسلة اجلديدة 760 ألف لرية.

5ــــ بلوغ الراتب الشهري الوسطي لبعض املدراء مع احتساب معّدل 
20 ساعة إضافّية شهرّيًا ما بني 17 و20 مليون لرية، وفق ما ورد 
يف امللف، ويضاف إليها قيمة الشهرين 13 و14 وبدل االختصاص 
الذي يرتاوح بني 41% و50% شهريًا من قيمة الرواتب، فضاًل 

عن إكرامّيات نهاية العام.
6ــــ تقليص زيادة البدل اليومي للمياومني )وهم احللقة األضعف 
واألفقر بني العاملني يف اهليئة( من 27 ألفا و800 لرية يوميًا إىل 
16 ألفا و500 لرية، خالفًا لآلليات املتبعة يف اإلدارات واملؤسسات 
العاّمة األخرى الحتساب زيادة البدالت اليومّية واليت تقضي بأن 

توازي البدل اليومي قبل الزيادة.

يرفع  الذي  001/م.ع./2018  رقم  التعميم  عن  بالرتاجع  كريدّية 
عقدته  طارئ  اجتماع  وبعد  يوميًا.  ساعة   11 اىل  العمل  ساعات 
موظفي  نقيب  أمهل  املاضي،  االسبوع  من  اخلميس  يوم  النقابة 
»أوجريو« جورج اسطفان املعنيني أسبوعًا لتنفيذ هذين املطلبني 

قبل اللجوء اىل اخلطوات التصعيدية.
وكان تعميم تطبيق القانون 2017/46 الذي أصدره رئيس احلكومة 
مستخدمي  استثنى   2017 األول  كانون   15 يف  احلريري  سعد 

وموّظفي املؤّسسات العامة واملصاحل امُلستقلة من السلسلة.
وحبسب مشاركني يف االجتماع، كانت األجواء مشحونة بني العّمال 
وكريدّية الذي حضر، فجأة، مع مديرين يف اهليئة عند بدء االجتماع 
»يف حماولة للتدخل يف نقاشات النقابة، والضغط عليها للحؤول 

دون اختاذ أي قرار باإلضراب«.
تعميم  وإصدار  السلسلة  التأخري يف صرف  أن  اسطفان  وأوضح 
بزيادة ساعات العمل »يؤدي إىل خفض التعويضات والرواتب مبا 
ال يقّل عن 30%، وجيعل الزيادة املرتقبة من السلسلة من دون 
أي أثر فعلي، وهو ما يعدُّ مبثابة عقاب للموظفني بعد الدعوى اليت 
رفعتها النقابة أمام جملس شورى الدولة وقضت بوقف تنفيذ قرار 
وزير االتصاالت مجال اجلّراح 1/365 الذي يرّخص لشركة GDS مبّد 
»اللوم  االعتقاد  هذا  عّزز  وقد  بها«.  خاّصة  بصرّية  ألياف  شبكة 

الذي وّجهه كريدّية لنقابة موّظفي أوجريو على خلفّية الدعوى«.
مصادر إدارّية يف هيئة »أوجريو« أّكدت أن »السلسلة ستدفع، 

املياومون هم الحلقة األضعف واألفقر بني العاملني يف الهيئة )هيثم املوسوي(

فقد وافق عليها جملس اإلدارة ووزير 
املال  وزارة  إىل  وأحيلت  االتصاالت 
ويتظاهروا  فليذهبوا  أسبوعني.  منذ 
لدى )وزير املال( علي حسن خليل«. 
تعاقب  ال  »اإلدارة  أن  على  وشّددت 
يريدون  ال  املعرتضني  لكن  أحدًا. 
من  الشكاوى  آالف  وهناك  العمل، 
التأخري يف تركيب اخلطوط اجلديدة يف 
مناطق عّدة والذي ميتّد يف حاالت عّدة 

لنحو 5 سنوات«. علمًا أن تأخري األعمال وخفض اإلنتاجّية تعزوه 
مصادر النقابة إىل »أداء عضو جملس االدارة مدير الشبكات هادي 
بو فرحات، الذي عنّي يف منصبه من دون أن يكون مهندسًا صاحب 
اختصاص تقين«. وتضيف أن »عدم اإلنتاجّية يف مديرّية الشبكات 
أو يف أي مديرّية ليس سببًا مقنعًا ملعاقبة كّل العاملني يف اهليئة، 

وليس بدياًل عن حماسبة املسؤولني املباشرين عنها«.
حقوق املوّظفني بالسلسلة
ويستند موظفو »أوجريو« يف مطالباتهم إىل:

1ــــ املادة 17 من قانون السلسلة اليت تنّص على »أن املؤسسات 
العامة واملصاحل امُلستقّلة اليت ال تستلزم إصدار مرسوم لتعديل 
سلسلة الرتب والرواتب، تقوم بتعديل سلسلتها مبوجب قرارات 
مبا  اخلاصة  وأنظمتها  قوانينها  احمُلّددة يف  لألصول  وفقًا  تصدر 
ما  46«، وهو  القانون  الواردة يف  واجلداول  األحكام  مع  يتوافق 
الوصاية  ووزارة  »أوجريو«  إدارة  وافقت  بعدما  عليهم  ينطبق 

)االتصاالت( على الزيادات.
2ــــ التسوية اليت مّت التوصل إليها مطلع الشهر اجلاري بني وزيري 
مؤسسة  مستخدمي  ونقابة  العام  العمالي  واالحتاد  والطاقة  املال 
كهرباء لبنان وأفضت إىل استفادة موظفي مؤسسة كهرباء لبنان 
من السلسلة مقابل عودتهم إىل العمل بعد إضراب أّدى إىل انقطاع 

الراتب الوسطي 
لبعض املدراء 
بني 17 و20 
مليون لرية 

شهريًا!

ال داعي لقراءة مقابلة وزير اخلارجية جربان باسيل، مع جملة »ماغازين« 
الصادرة باللغة الفرنسية. يكفي االعتماد على البيان الذي أصدره 
باسيل أيوم اجلمعة املاضي، تعقيبًا على الضجة اليت أثارتها املقابلة 
التيار  رئيس  أوضح  البيان،  يف  املاضي.  اجلمعة  يوم  املنشورة 
)بني  االختالفات  بعض  لوجود  يأسف  »إنه  قال:  أنه  احلر  الوطين 
التيار وحزب اهلل( يف املواضيع الداخلية، ومثة قرارات يتخذها احلزب 
يدفع  لبنان  جيعل  ما  وهذا  الدولة،  ختدم  ال  الداخلي  املوضوع  يف 
الثمن، وإن بندًا أساسيًا هو بناء الدولة يف وثيقة التفاهم ال يطبَّق 
حبجة قضايا السياسة اخلارجية«. وختم باسيل بيانه بتأكيد أنه »مهما 
حاول اليائسون ختريب العالقة االسرتاتيجية مع حزب اهلل، )فإنهم( 

لن ينجحوا«.
يف  باسيل  أداء  مسار  رسم  إعادة  من  بد  ال  أكثر،  املشهد  لفهم 

الشهرين األخريين.
يف مقابلته مع قناة امليادين )يوم 26 كانون األول 2017(، قال 
باسيل إن عداءنا إلسرائيل ليس إيديولوجيًا. تزامن ذلك مع اندالع 
له  كان  ذلك،  بعد   .1994 عام  دورة  ضباط  أقدمية  مرسوم  أزمة 
موقف يف جملس الوزراء يسخر فيه من أي دعوة ملقاطعة املطّبعني 
مع العدو. ويوم األحد الفائت، يف الفيديو املسرَّب من إحدى بلدات 
البرتون، وصف باسيل رئيس جملس النواب نبيه بري بـ«البلطجي«، 
متوعدًا بـ«تكسري رأسه«. وبعد ذلك، رفض االعتذار من بري، وقرر 
أسهمه  لرفع  أمل،  حركة  مجهور  من  جزء  فعل  رّد  من  االستفادة 

شعبيًا.
هل من فسحة بعد حُلسن النية؟ تراكم الزالت واألخطاء حيّوهلا إىل 
منهج. ماذا يريد باسيل؟ هو ببساطة، يطالب حزب اهلل باالبتعاد عن 
حركة أمل. ال ميكن عاقاًل تصديق ما يرّوجه املنزعجون من التفاهم 
بني حزب اهلل والتيار الوطين احلر. يزعم هؤالء أن وزير اخلارجية، 
منذ ما بعد خطابه الشهري يف اجلامعة العربية )يف التاسع من كانون 
لألمريكيني  إرضاًء  ذنبه«،  »التكفري عن  إىل  األول 2017(، يسعى 
والسعوديني. ال حيتاج باسيل شهادة يف هذا اجملال، وهو املتمسك 
ميكن  اليت  املساحة  يوسع  أداءه  لكن  املقاومة.  مع  التحالف  خبيار 

املتضررين من »تفاهم مار خمايل« اللعب فيها.
الـ«ماغازين«  نشرتها  اليت  املقابلة  أن  خليفة  بول  الصحايف  تأكيد 
الثاني املاضي،  التاسع من كانون  يوم اجلمعة املاضي أجريت يف 
يعيد توضيح هدف باسيل. وزير اخلارجية وّجه االنتقاد إىل حليفه 
األقرب، حزب اهلل، قبل أسابيع من تسريب فيديو »البلطجة«. ماذا 
يعين ذلك؟ مثة إصرار من باسيل للضغط على حزب اهلل لفك عالقته 
مع حركة أمل، بذريعة أن بري يعرقل بناء الدولة. وبناء الدولة، عندما 
يطالب به باسيل، يتحّول إىل نكتة مسجة. صحيح أنه خاض معارك 
شتى إلعادة االعتبار إىل دور الدولة يف الكثري من القطاعات، كإنتاج 
الكهرباء على سبيل املثال ال احلصر، إال أن خطابه وأداءه يناقضان 
متامًا أي فكرة، ولو متخيلة، عن الدولة. ال حاجة لنبش مشاريع قانون 
للناخبني  الطائفي  التقسيم  ولتثبيت  متريرها،  حاول  اليت  االنتخاب 
ودوائرهم. تكفي مراجعة ما يقوم به لتعطيل توظيف فائزين مبباريات 
جملس اخلدمة املدنية، لشغل وظائف يف الدولة، من الفئة الرابعة. 
سلسلة  عن  أسبوع،  قبل  املسّرب  كالمه  إىل  العودة  تكفي  كذلك 
الرتب والرواتب، ووضع إقرارها يف إطار تشجيع املسيحيني على 
التقدم لتولي الوظائف العامة. عرب عن فكرته بطريقة ال توحي للمتلقي 
سوى أن رئيس أكرب تكتل وزاري يرى أن الرواتب اليت كانت ُتدفع 

للموظفني قبل قانون »السلسلة« تليق بغري املسيحيني وحدهم.
ماذا يريد باسيل؟ إبعاد حزب اهلل عن حركة أمل. وإال؟ اتهام احلزب 
بعرقلة بناء الدولة. يبلع رئيس التيار حبر حتالفه مع تيار املستقبل، 
وفساد،  وشرور  خري  من  فيه  ما  بكل  الطائف  بعد  ما  نظام  رافعة 
ويغّص بتحالف بني حزب اهلل وحركة أمل. والتحالف األخري، ما كان 
العماد  انتخاب  يف مقدور احلزب حتقيق إجنازات من دونه، وآخرها 
ميشال عون رئيسًا للجمهورية، وإقرار قانون لالنتخابات يعتمد النظام 
النسيب، ومحاية البالد من خطر »داعش« وأخواتها. من يستمع إىل 
تسريبات األحد املاضي كاملة، يكتشف أن باسيل، الذكي وفارض 
األولويات، يتجاهل، أو جيهل رمبا، قْدَر بري. من مل يفز بانتخابات 
يومًا، وبويع لرئاسة التيار بال اقرتاع، ال يرى يف خصمه سوى مسيطر 
اليد«. ميكنك أن تقول يف بري  بـ »وضع  التشريعية  على السلطة 
ما تشاء. لكن، من شروط النجاح يف مواجهته، معرفة ما ميّثله من 
التعامل معه، سلمًا أو »حربًا«،  »شرعيات مرتاكمة«. وأول شروط 
التنبه إىل كونه ليس حليفًا ملحقًا حبزب اهلل، ميكن جتاوزه، أو دفع 
احلزب إىل التخلي عنه. فربي هو أحد هادمي نظام ما قبل الطائف، 
وحليف  الدولة،  يف  األول  الشيعة  وممثل  بعده،  ما  صانعي  وأحد 
إليران من قبل أن يولد حزب اهلل، وحليف حلافظ األسد، وأحد أركان 
مقاومة إسرائيل، وأحد الذين أّمنوا الغطاء السياسي ملنع بقاء القوات 
املتعددة اجلنسيات يف لبنان يف النصف األول من مثانينيات القرن 
املاضي، وأحد الذين أسقطوا اتفاق 17 أيار، وهو رئيس واحد من 
أكرب األحزاب اللبنانية، على املستوى الشعيب. ميكن باسيل »اختبار« 
حركة أمل يف االنتخابات املقبلة، ومقارنة ما سيحصل عليه مرشحوها، 
مبا سيحصل عليه مرشحو أي حزب آخر. بري هو كل ذلك، قبل أن 
يكون »حليف حزب اهلل«. هذا الكالم ليس مدحيًا لرئيس اجمللس، وال 
ذّمًا بباسيل، بل حماولة للقول إن التعامل مع نبيه بري، سواء كنَت 
إىل جانبه أو يف ضفة خصومه، ال يستقيم والنظر إليه كملحق ميكن 

كسره أو حتييده، أو »إجبار« حزب اهلل على االبتعاد عنه.
مرة جديدة، ال بد من تكرار ما يقوله أحد حميب باسيل احلرصاء عليه: 

»جربان ال ينقصه الذكاء. كل ما حيتاجه هو القليل من احلكمة«.

»زّلة« باسيلّية جديدة: حزب اهلل ُيدفِّع لبنان الثمن!
حسن عليق
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مقاالت وتـحقيقات

السياسية  اخلالفات  كادت 
على  تطغى  االخرية  االيام  يف 
لكن  االسرائيلية.  التهديدات 
اليت شغلت  املخاطر  حجم هذه 
واجليش،  االمنية  االجهزة 
أسهم يف إعادة إطالق مساحة 

التهدئة.
حني ألغي اجتماع اجمللس االعلى 
مل  الفائت،  اإلثنني  للدفاع، 
تكن مثة شكوك يف أن أسباب 
اخلالف  وان  سياسية،  االلغاء 
النيابي  اجمللس  رئيس  بني 
نبيه بري ووزير اخلارجية جربان 
لكن  االجتماع.  أطاح  باسيل 
املعنيني  من  احد  يسأل  مل 
أصاًل،  االجتماع  سبب  عن 

هيام القصيفي

التهديدات اإلسرائيلية سحبت فتيل األزمة

 2018 شــباط   10 Saturday 10 February 2018الـسبت 

االزرق، يف اطار عملية 
اسرائيلي  جدار  بناء 
مع  احلدود  طول  على 
كان  االمر  وهذا  لبنان، 
حمل متابعة للجيش يف 
ويتابعه  حثيث،  شكل 
املختصة.  القنوات  عرب 
اخلطر  هذا  حجم  وكان 

كيف يمكن يف 
ظل التهديدات 

االسرائيلية تعليق 
أعمال املجلس 
األعلى للدفاع؟

اىل  يتطور  ان  حلظة  اي  يف  ميكن  ألنه  عاليًا، 
االسرائيلية،  التعديات  نتيجة  مباشرة  مواجهات 
حبق  املتعلقة  الثانية  القضية  تنفجر  ان  قبل 
والتهديدات   9 رقم  النفطي  البلوك  يف  لبنان 
االسرائيلية. وهذان اخلطران مرتفعان اىل احلد 
الذي يولي اجليش اهمية قصوى هلما وختصيص 
ومن  ملتابعتهما.  امنية  واجهزة  كبري  جهد 
التوتر  تداعيات  ترك  ممكنًا  يكن  مل  ذلك  اجل 
على  تؤثر  الداخلية  واخلالفات  احلالي  السياسي 
صراعه  يف  لبنان،  اىل  بالنسبة  مصريي  مسار 
التهديدات  ظل  يف  ميكن  فكيف  اسرائيل.  مع 
االسرائيلية تعليق أعمال اجمللس االعلى للدفاع، 
خشية انفجار اخلالف الداخلي على طاولته، كما 
احتماالت نقل اخلالفات اىل جملس الوزراء، يف 
حني ان اجليش حيتاج اىل مظلة سياسية وقرار 
على  اسرائيل  به  تقوم  مبا  يتعلق  جامع  وطين 
والبحرية،  الربية  احلدود  على  عملياتها  مستوى 
عمليات  لتنفيذ  املتمادي  التسلل  عن  فضاًل 
تفجريية كما حصل يف صيدا، وأعمال جتسسية 

داخل لبنان.
السفري  رؤية  املتابعني  على  سهاًل  يكن  ومل 
الفرنسي برونو فوشيه جيول على احلدود لتفقد 
الديبلوماسية  االتصاالت  وتتواىل  االزرق،  اخلط 

وبناء  االسرائيلية  اخلروقات  عن  لالستفهام 
اجلدار، فيما لبنان يغرق يف اخلالفات الداخلية، 
علمًا بأن مستوى اخلطرين، اللذين انتبهت اليهما 
ت من خماوفها منهما،  القوى السياسية الحقًا وعربرّ
فأي  كامل.  سياسي  إمجاع  اىل  وحيتاج  مرتفع 
انتهاك عمالني متطور، يعين أن اجليش مضطر 
اىل الرد على املستوى نفسه، وهذا حيتاج اىل 
أرضية سياسية هادئة ومللمة الصفوف الداخلية، 
يواجه حتديات تقتصر على  بأن اجليش ال  علمًا 
السورية  فالتطورات  االسرائيلية.  اخلروقات 
االخرية أسهمت يف ارتفاع احملاذير االمنية من 
من  لعناصر  احلدودية  التسلل  عمليات  ازدياد 
االجهزة  يكلف  الذي  االمر  ارهابية،  تنظيمات 
التوقيفات  ارتفاع  يف  وأسهم  مضاعفًا  جهدًا 

االمنية لديها.
كل هذا يف كفة، وما حصل خالل االيام االخرية 
باستنزاف  كفياًل  كان  جرى  ما  ألن  كفة،  يف 
االمين  الوضع  متاهات  يف  وإغراقه  اجليش 
االوىل  اللحظات  منذ  اجليش  حاول  الداخلي. 
احتواء املوقف بأقل االضرار املمكنة، أي بطريقة 
االرض،  على  واملتظاهرين  الوضع  استيعاب 
وكانت التعليمات واضحة بضرورة تهدئة الوضع 
والتزام ضبط النفس والفصل بني املتظاهرين 
والفريق اآلخر، واملراكز اليت يتعرضون هلا. تبلغ 
سيما  ال  السياسيني،  املسؤولني  من  اجليش 
اي خمل  الغطاء عن  رفع  أمل،  حركة  جانب  من 
باالمن، تكثفت االتصاالت يف اليومني االخريين 
متدد  وعدم  االرض  اىل  النزول  تداعيات  حلصر 
حزبية.  ومراكز  مناطق حساسة  اىل  املتظاهرين 
لكن اجليش مل يكن يف وارد تنفيذ عملية انتشار 
مسبقة على االرض، وكأنه يرسم خطوط متاس 
بني مناطق معينة أو يستنفر عصبيات ما. ال يف 
االمن وال يف السياسة ميكن ان يكون هذا االمر 
مقبواًل. لذا، ميكن احلديث عن ان اجليش حتسب 
للتدخل  أجهزته  مستنفرًا  شغب،  أعمال  ألي 
االساسية  املعاجلة  وتاركًا  التعديات،  وقمع 
ما  بقدر  بأنه  منه  يقينًا  السياسية،  لالتصاالت 
االمين،  التوتر  ينحسر  السياسية  التهدئة  تنجح 
علمًا بأن اجليش يعي أن أي تظاهرة مرخصة أو 
غري مرخصة ميكن ان تشهد حالة فلتان واطالق 
النار او تكسري او وقوع اصابات، فكيف احلال 
يف تنقل جمموعات من املتظاهرين عرب دراجات 
نارية يف أزقة ال ميكن ان تدخلها سيارة، يضطر 
اىل  واالستخباراتية  العسكرية  بأجهزته  اجليش 
مالحقتهم. وهذا االمر شغل بال القوى االمنية، 
االرض،  على  الوجود  على  حريصة  كانت  ألنها 
إطالق  على  بقدر حرصها  واستخباراتيًا،  عمالنيًا 
االنزالق  ملنع  وأمنية  سياسية  اتصاالت  مروحة 
اىل  يتطور  ان  ميكن  كان  خاطئ  حدث  أي  اىل 

فتنة واسعة.
ويف وقت احنسر منسوب التوتر نتيجة البيانات 
السياسية واالتصاالت اليت خلقت أجواًء مرحية، 
االطار  على  م  ختيرّ تزال  ال  الشكوك  أن  اال 
السياسي العام، الن ما جرى كان ممكنًا تفاديه 
منذ اللحظة االوىل، وأي تهدئة من دون عناصر 
متكاملة للحل، تعين أن أي خالف جديد، ولو على 
تعيني موظف، سيعيد التوتر اىل الشارع. وليس 

يف كل مرة تسلم اجلرة.

التطورات السورية أسهمت يف ارتفاع احتمال تسلل عناصر من 
تنظيمات إرهابية )أ ف ب(

املواضيع املطروحة عليه، وما هي  وعن مصري 
السياسي  التوتر  عن  النامجة  االمنية  التحديات 

الراهن؟
وتنقل  املاضيني،  اليومني  أحداث  وقعت  حني 
احملتجون على كالم باسيل من شارع اىل آخر، 
ومن منطقة مرينا الشالوحي اىل احلدت، وارتفعت 
حدة املواجهة بني تيارين، مل يَر أحد من املعنيني 
انعقاد جملس وزراء طارئ، رغم تعطله  وجوب 
فتيل  أجل سحب  من  السياسية،  االزمة  بسبب 
الفتنة الداخلية. فما حصل باملعيار االمين خطري 
بثقله  يرخي  الذي  السياسي  اخلالف  خبطورة 
وهدوء،  بروية  يعاجل  مل  ان  البالد،  على  أمنيًا 
دولية  مؤمترات  على  مقبل  لبنان  ان  خصوصًا 
لطلب مساعدات ودعم للجيش والقوى االمنية، 
استقبال  وعلى  الدولي،  االقتصادي  واملؤمتر 
باستقراره.  معنية  دولية  ووفود  دول  رؤساء 
بدا  ان يقدم على كل ذلك، فيما  فكيف ميكن 
وضعه االمين الداخلي وكأنه يعود سنوات طويلة 

اىل الوراء؟
اجمللس  باجتماع  املعين  اللبناني  اجليش  كان 
االعلى للدفاع حريصًا على عقده ألسباب تتعلق 
بقضايا حساسة ال عالقة هلا بأي توترات داخلية، 
وهي اليت أسهمت يف شكل اساسي يف اعادة 
حتريك االتصاالت السياسية يف الساعات االخرية. 
يكمن التحدي بالنسبة اىل اجليش يف قضيتني 
للخط  املستمر  االنتهاك  بإسرائيل:  تتعلقان 

لدعم  دوالر  مليون   995 لبنان  مصرف  رصد 
مت  القروض يف عام 2018 وفق آلية جديدة ُصمرّ
بهدف احلفاظ على سيولته وحتفيز املصارف على 
للمقرتضني ستزيد  بالنسبة  استعمال سيولتها. 
كلفة القرض بنحو نصف نقطة مئوية، فيما بات 
الدعم  انطباق شروط  د من  التأكرّ على املصارف 
يوازي  مبا  التغريم  طائلة  حتت  املقرتض  على 

15% من قيمة القرض.
تعميمًا  املاضي،  اجلمعة  لبنان،  مصرف  أصدر 
وسيطًا رقمه 485 يضع آلية جديدة لدعم القروض 
مببلغ 1495 مليار لرية أو ما يعادل 992 مليون 
ع هذا املبلغ على املصارف وفق  دوالر. وسيوزرّ
دها حاكم مصرف لبنان رياض سالمة،  »كوتا« حيدرّ
األمريكي،  بالدوالر  سيكون  منه   %46 أن  كما 
و50% منه خمصصة للقروض السكنية. التغيري 
األساسي يف آلية القروض املدعومة، ال يتعلق 
التمويل  بطريقة  بل  للزبائن،  اإلقراض  بشروط 

والكلفة على الزبون.
مبلغًا  يضخرّ  لبنان  مصرف  كان  السابق  ففي 
بفائدة  املصارف  يقرض  )كان  الكلفة  مدعوم 
1%( تستعمله املصارف إلقراض الزبائن بفائدة 
فتفرض  اجلديدة  اآللية  أما   .%5 على  تزيد  ال 
إلقراض  سيولتها  استعمال  املصارف  على 
الزبائن مقابل االستفادة من دعم مصرف لبنان 
باالستناد إىل معادلة احتساب جديدة تربط فائدة 
القرض مبؤشر »توظيفات املصارف لدى مصرف 
لبنان« بداًل من »مؤشر سندات اخلزينة«، وهذا 
ما يفرض ارتفاعًا يف فائدة القرض السكين بنحو 

نصف نقطة مئوية.
الدافع وراء هذه اخلطوة، وما سبقها من قرارات 
السياسة  يف  يكمن  القروض،  بدعم  تتعلق 
ل هذا »الثقب الكبري«  النقدية اليت مل تعد تتحمرّ
مسؤولي  أحد  تعبري  حدرّ  على  الدعم،  آليات  يف 
القروض  من  أن قسمًا  تبنيرّ  إذ  لبنان.  مصرف 
على  مضاربات  لتمويل  ُيستعمل  كان  املدعومة 
ص  الدعم خمصرّ العملة ومضاربات عقارية، فيما 
ولتمويل  قدراتها،  وتنمية  الشركات  لرمسلة 
املتوسطة.  أو  الفقرية  لألسر  الشرائية  القدرة 
السوقية مل  والتوقيعات  املالية  املؤشرات  لكن 
عجز  هناك  اإلنفالت. فمن جهة  هذا  تعد حتتمل 
مرتاكم يف ميزان املدفوعات على مدى السنوات 
السبع األخرية مبا يزيد على 9 مليارات دوالر، ومن 
جهة ثانية هناك صعوبة يف استقطاب الدوالرات 
من اخلارج. إذ أن منورّ الودائع يكاد يوازي صفرًا 
املصرفية  الفوائد  من  الناتج  النمورّ  احتسبنا  إذا 
مصرف  أولوية  جيعل  ما  الودائع،  قاعدة  على 
احتياطاته  على  احلفاظ  كيفية  يف  تصبرّ  لبنان 
بالعملة األجنبية من خالل إرساء تكتيكات تضمن 
د أكثر مع املصارف  له اإلمساك بالسيولة والتشدرّ

بعد اكتشاف عدد هائل من املخالفات.
من هذه الزاوية تأتي اآللية اجلديدة اليت سبقتها 
يف  لبنان  مصرف  عن  صدرت  قرارات  سلسلة 
القروض  دعم  بوقف  بدأت  املاضية  األسابيع 
األجنبية  للعملة  وختصيصه  ة  احملليرّ بالعملة 
)الدوالر( مع بعض االستثناءات للسكن والتعليم 
تعاميم  تصدر  أن  قبل  الصغرية،  والقروض 
د يف تطبيق شروط منح القروض. ثم صدر  تتشدرّ
التعميم األخري الذي يعيد توزيع الدعم تبعًا لعملة 
كلفته  ويربط  والقطاعات  واملصرف  القرض 

ر توظيف املصارف لدى مصرف لبنان. مبؤشرّ
لبنان  مصرف  فإن   ،485 التعميم  وحبسب 
ص 750 مليار لرية لدعم القروض السكنية،  خيصرّ
و22 مليارًا لدعم القروض التعليمية، و30 مليارًا 
ص 460  لدعم »القروض الصغرية«. كذلك خصرّ
املمنوحة  األخرى  »القروض  لدعم  دوالر  مليون 

بالدوالر«.
الدعم  من  مصرف  كل  ة  حصرّ التعميم  د  وحيدرّ
ص لعام 2018 من خالل »حدرّ أقصى لكل  املخصرّ
أساس  على  لبنان  حاكم مصرف  ده  مصرف حيدرّ
مصرف  حوافز  من  املستفيدة  القروض  جمموع 
لبنان املمنوحة من املصرف«، أي أن »املركزي« 
كل  منها  استفاد  اليت  املبالغ  جمموع  سُيحصي 
مصرف وفق آلية الدعم السابقة املعروفة باسم 

نسبة  إىل  هلا  وسيحورّ لبنان«،  مصرف  »حوافز 
تصلح لتوزيع مبالغ الدعم وفق اآللية اجلديدة.

د مصرف لبنان مخسة شروط لالستفادة من  وحدرّ
الدعم:

مشاريع  لتمويل  ممنوحة  القروض  تكون  أن  ــــ 
ممنوحة  وغري  قائمة  مشاريع  توسيع  أو  جديدة 
إلعادة متويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات 

أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.
تتعلق  مشاريع  لتمويل  ممنوحة  تكون  أال  ــــ 
بااللتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو 

البلديات أو املؤسسات العامة.
ممنوحة  كافة  السكنية  القروض  تكون  أن  ــــ 
واحدة،  ملرة  لبنان  يف  مسكن  بناء  أو  لشراء 
على أن يكون هذا املسكن مقر اإلقامة الرئيسي 

للعميل اللبناني أو املغرتب.
الفوائد  آخر،  نصرّ  ألي  خالفًا  تتجاوز،  أال  ــــ 
والعموالت من أي نوع كانت اليت حتتسب سنويًا 
جدول  يف  دة  احملدرّ النسب  القروض  هذه  على 

مرفق بالتعميم.
ــــ أن يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق 
هو  أو كل فصل وفقًا ملا  نهاية كل شهر  يف 
املعين  املصرف  بني  املوقع  العقد  يف  د  حمدرّ

وعميله.
املعنية مسؤولية  املصارف  لبنان  ل مصرف  ومحرّ
ت الفقرة العاشرة من املادة  املخالفات. إذ نصرّ
ل كل مصرف  األوىل من التعميم على أن »يتحمرّ
مينح قروضًا من الفئات احملددة، مسؤولية صحة 
الغاية  مع  وتطابقها  استعماهلا  ومراقبة  تنفيذها 
تسديد  طائلة  حتت  وذلك  أجلها،  من  املمنوحة 
قيمة الدعم املدفوعة من مصرف لبنان مقابل كل 
قرض ممنوح بطريقة خمالفة ألحكام هذه املادة، 
والزام املصرف املعين بدفع تعويض، مبثابة بند 
جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض، باإلضافة 
إىل إيداع احتياطي خاص مبا يوازي قيمة الدعم 
ة  املدرّ توازي  لفرتة  القرض  هذا  مقابل  املذكور 

اليت استفاد فيها من الدعم«.
د يف قمع املخالفات، تبقى مسألة  ورغم التشدرّ
الكلفة على املقرتضني غامضة على غري التقنيني. 
دة جبدول مرفق بالتعميم حتت  وهذه الكلفة حمدرّ
على  والعموالت  للفائدة  األقصى  »احلد  عنوان 
القرض«. ويتضمن هذا العنوان معادلة احتساب 
خاصة لكل فئة من فئات القروض املدعومة من 
أساس  على  حيتسب  ومجيعها  لبنان،  مصرف 
مصرف  لدى  التوظيفات  فوائد  معدل  »مؤشر 
املؤشر  عن  الصادر  الناتج  من  وحيسم  لبنان«، 
حتتسب  املثال،  سبيل  فعلى  دة.  حمدرّ نسبة 
القروض السكنية املعروفة باسم قرض مصرف 
لبنان على أساس مؤشر معدل فوائد التوظيفات 
أنها  أي   ،%3.75 ناقص  لبنان  مصرف  لدى 
ستزيد 0.5% مقارنة مبا كانت عليه. أما قروض 
املؤسسة العامة لإلسكان فتحتسب على أساس 
مؤشر معدل التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص 
وباقي  العسكريني  إسكان  وقروض   ،%4.72
األمن  وقوى  القضاة  تعاضد  من  الربوتوكوالت 
الداخلي واجلمارك األمن العام وسواها فتحتسب 
على اساس مؤشر معدل التوظيفات لدى مصرف 
على  الفوائد  أن  أي   ،%5.872 ناقص  لبنان 

املقرتض ستبقى على حاهلا.
التمويل  كلفة  بني  الرابط  كان  السابق  يف 
أنه  إال  اخلزينة،  سندات  مؤشر  هو  والدعم 
لدى  املصارف  توظيفات  مستوى  ارتفاع  مع 
دوالر  مليار   100 من  أكثر  إىل  لبنان  مصرف 
مل تعد هناك مصلحة للمصارف يف أن يبقى 
اخنفضت  اليت  اخلزينة  سندات  هو  املؤشر 
اكتتب  لبنان  مصرف  أن  سيما  وال  كلفتها، 
لرية  مليار   3000 مببلغ  األخرية  الفرتة  يف 
املعادلة،  تغيري  يف  اخليار  هذا   .%1 بفائدة 
مصرف  على  املصارف  انكشاف  مدى  يعكس 
لبنان واخنراطها يف متويله على أن يقوم هو 
املصارف  فتتجنب  الدولة  بتمويل  املقابل  يف 
فائدة  اسعار  على  املنافسة  لعبة  الدخول يف 
سندات اخلزينة، فيما حتصل من مصرف لبنان 

»بالرتاضي والرضى« على فائدة أعلى.

»املركزي« يتشّدد مع املصارف لإلمساك بالسيولة
992 مليون دوالر لدعم القروض وفق آلية جديدة

محمد وهبة
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مـقاالت وتحقيقات

كل املؤشرات تدل على استمرار ضعف 
العلمي  والبحث  اجلامعات  منظومة 
مشكالت  ووجود  العربي  العامل  يف 
حقيقية تعيق تطورها وإنتاجها املعريف 
التنمية  يف  الضرورية  ومساهمتها 
واإلبداع. فاجلامعات ومؤسسات البحث 
العلمي تكتسب أهمية قصوى يف تنمية 
االقتصادات الوطنية وتطوير الصناعات 

وابتكار التقنيات واالخرتاعات.
ال تنهض األمم من دون تلبية حاجاتها 
االقتصادية والتنموية، وال ميكن حتقيق 
حبث  سياسة  بلورة  خالل  من  إال  ذلك 
الدعم  وتأمني  األمد  طويلة  علمي 
فإن  املثال  سبيل  وعلى  هلا.  الواسع 
املستوى  يف  كانتا  واملغرب  أزمة البحث العلمي يف العالم العربيماليزيا 

 2018 شــباط   10 Saturday 10 February 2018الـسبت 

أزمة البحث العلمي يف العامل العربي

أن معدل اإلبداع يف ماليزيا يزيد 15 ضعفًا على 
معدل اإلبداع يف الدول العربية جمتمعة.

وقد شهد اإلنتاج العلمي العربي حتسنًا نسبيًا فهو 
يبلغ حاليًا حنو 72% من مثيله يف إسرائيل، بينما 
كان يبلغ 40% يف عام 1967. وهو ما يدل على 
حتسن نسيب لكنه بطيء نتيجة التعثر يف مسارات 
البحث والنشر. ولعل أبرز هذه األسباب االفتقار 
الراسخة يف البحث العلمي، وغياب  التقاليد  إىل 
أعداد  وتراجع  التمويل،  وشح  البحثية،  اخلطط 
وبعض  املتقدمة  بالدول  مقارنة  العرب  الباحثني 
لكل  باحثًا  يوجود 650  مثاًل،  النامية. ففي مصر 
يف  العربية،  املعدالت  أعلى  وهو  نسمة،  مليون 
حني يوجد يف كوريا اجلنوبية حنو 4600 باحث لكل 

مليون نسمة، أي أكثر بثمانية أضعاف.
وال تزال حركة البحث والنشر العلمي ضعيفة على 
املستوى العربي مقارنة بالدول املتقدمة وبعض 
لكل  العلمية  املنشورات  فمعدل  النامية.  الدول 
مليون ساكن يف العامل العربي بلغ 33.2 يف عام 
2003، وهو أدنى من معدل كوريا اجلنوبية بأكثر 
املعدل يف  هذا  ارتفع  وقد  أضعاف.  عشرة  من 
مرات فقط،  عام 1981 ثالث  منذ  العربي  العامل 

يف حني زاد يف الصني 36 مرة.
بعض  وجود  الباحثني  بعض  يالحظ  ذلك،  مع 
املؤشرات اإلجيابية يف بعض اجملاالت يف السنوات 
األخرية، فقد جاءت كل من تونس وُعمان وقطر 
والكويت والسعودية يف مراتب متقدمة يف مؤشر 
التميز والكفاءة ملراكز البحوث والتطوير العربية، 
وذلك على التتالي: 36، 38، 45، 46، 52، من 
املنتدى  تقرير  العامل حبسب  بني 127 دولة يف 

االقتصادي العاملي )2008-2007(.
ومن املؤشرات األخرى الدالة على الوضع املعريف 
األكادميي  الرتتيب  مؤشر  هو  العربي  والعلمي 
حبث  مركز  عن  يصدر  الذي  العاملية،  للجامعات 
يف  تونغ  جياو  جلامعة  التابع  العاملية  اجلامعات 
للجامعات  عاملي  تصنيف  أجود  وهو  شنغهاي، 
وأكثرها دقة. إذ ال جند تصنيف عام 2015 ألحسن 
500 جامعة عاملية سوى مخس جامعات عربية، أربع 

منها سعودية وخامسة مصرية.
منوًا  العربي  العامل  يف  العالي  التعليم  حقق  كما 
بلغ عدد  إذ  العشرين األخرية،  كبريًا يف األعوام 
اجلامعات 395 جامعة يف عام 2008، يف حني كان 
عددها قبل أربعني عامًا ال يتعدى 30 جامعة. وبلغ 
عدد امللتحقني بالتعليم العالي يف عام 2006 أكثر 
من سبعة ماليني طالب عربي أي بزيادة أكثر من 
36 يف املئة على عدد امللتحقني يف عام 1999.

ضعف  استمرار  على  تدل  املؤشرات  هذه  كل 
منظومة اجلامعات والبحث العلمي يف العامل العربي 
وإنتاجها  تطورها  تعيق  حقيقية  مشكالت  ووجود 
التنمية  يف  الضرورية  ومساهمتها  املعريف 
العلمي  البحث  ومؤسسات  فاجلامعات  واإلبداع. 
االقتصادات  تنمية  يف  قصوى  أهمية  تكتسب 
التقنيات  وابتكار  الصناعات  وتطوير  الوطنية 

واالخرتاعات.
بالبحث  النهوض  ضرورة  نرى  اخلالصة  يف 
هذا  نتائج  وإدماج  العربية  اجلامعات  يف  العلمي 
خالل  من  العربية،  التنموية  اخلطط  يف  البحث 
دعم وتعزيز اجلامعات ومراكز البحث العربية على 
مستويات التمويل والتدريب والكفاءات واحلاجات 
لالقتصاد  رئيسًا  حمركًا  بوصفها  اللوجستية، 
وعمودًا أساسيًا لتوليد املعرفة يف خدمة األهداف 

احلضارية والتنموية.

هيثم مزاحم

أن  لنجد  األلفية،  هذه  بداية  يف  نفسه  العلمي 
املغربي  العلمي  اإلنتاج  اليوم  تتجاوز  ماليزيا 
العلمي تشّجع  للبحث  مبراحل، بفضل اسرتاتيجية 
اإلنتاج العلمي واالبتكار وتغذي البحث التطبيقي 

احملض.
ومثة اتفاق واسع بني املفكرين والباحثني العرب 
على ضرورة النهوض بالبحث العلمي يف اجلامعات 
يف  البحث  هذا  نتائج  إدماج  وضرورة  العربية 
أن  من  الرغم  وعلى  العربية.  التنموية  اخلطط 
خمتربات اجلامعات العربية تنتج اليوم 80 يف املئة 
عنصرًا  جيعلها  ما  العربية،  العلمية  البحوث  من 
إال  إنتاجية،  أو  تنموية  سياسة  أي  يف  أساسيًا 
أنها ال تزال تفتقر إىل الدعم احلكومي املناسب. 
فإذا قارنا نسب اإلنتاج القومي اخلام املخصصة 
للبحث العلمي يف عام 2007 يف الغرب )%1.7 
األوروبي(،  االحتاد  يف  و%1.9  بريطانيا،  يف 
رأس  وجند يف  متواضعة.  العربية  النسب  تبقى 
العربية 1.02% يف تونس، ثم %0.64  القائمة 
نهاية  ويف  األردن،  يف  و%0.34  املغرب،  يف 
القائمة الكويت )0.09%(، السعودية )%0.05(، 
والبحرين )0.04%(، حبسب تقرير لليونسكو لعام 
العمل  ضرورة  إىل  التقرير  خلص  وقد   .2010
على تنسيق اجلهد بغية ضمان توازن بني البحث 
العلمي األساسي املوجه الستغالل العلم والتقانة 
من جهة، والبحث العلمي املوجه صوب مشكالت 
التنمية من جهة أخرى، وذلك نظرًا إىل ضآلة نسب 

اإلمكانات املادية املتاحة.
ومن نافل القول بشأن ضرورة النهوض بالبحث 
هذا  نتائج  وإدماج  العربية  اجلامعات  يف  العلمي 
البحث يف اخلطط التنموية العربية. ولعل أحد أهم 
يف  يكون  اجلامعي  العلمي  البحث  تطوير  عوامل 

ضمان الدولة برامج متويل لسنوات عديدة.
العلوم لليونسكو يف نسخته األخرية  يفيد تقرير 
يف تشرين الثاني 2015، أن نسبة اإلنفاق احمللي 
اإلمجالي للدول العربية كلها على البحث والتطوير 
بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجالي ال تزال واهية 
جدًا. فعام 2013 مل تبلغ هذه النسبة واحدًا يف 
املئة من اإلنفاق احمللي اإلمجالي العاملي إال بعد 
جهد بالغ. أي ما جمموعه 15 مليار دوالر من أصل 

إنفاق عاملي بلغ 1477 مليار دوالر.
ورغم أن عدد الباحثني يف البلدان العربية كلها 
 2007 عام  باحث   122900 من  ارتفاعًا  شهد  قد 
إىل 149500 باحث عام 2013، لكن نسبتهم من 
عدد الباحثني يف العامل بقيت نفسها أي %1.9. 
بينما بلغ عدد السكان العرب 358 مليون نسمة 
يف السنة نفسها، أي حنو مخسة باملئة من سكان 

العامل.
العلمية  العربي من املنشورات  العامل  أما نصيب 
فقد بلغ 29944 حبثًا منشورًا يف عام 2014، لكن 
بلغ  كما  عامليًا.   %2.45 تتجاوز  مل  النسبة  هذه 
مليون  كل  إىل  نسبة  العلمية  املنشورات  عدد 
من  أقل  بقي  لكنه   ،2013 عام  حبثًا   82 نسمة 
نصف املعدل العاملي البالغ 176 حبثًا منشورًا لكل 

مليون نسمة.
ورغم أن عدد براءات االخرتاع العربية املسجلة قد 
شهدت قفزة مهمة بني عامي 2008 و2013 من 
99 إىل 492 براة اخرتاع، لكن ذلك ال يشكل سوى 
وحدها  فماليزيا  العاملي.  املستوى  على   %0.2
سّجلت 566 براءة اخرتاع. وحيث أن عدد سكان 
وعدد  نسمة  مليون   330 يبلغ حنو  العربي  العامل 
سكان ماليزيا حنو 26 مليون نسمة، فذلك يعين 

مار  تفاهم  مقارنة  مُيكن  ال 
»مصاحلة  اتفاق  بأي  خمايل 
التيار  به  قام  مصلحة«  ــ 
إن  الحقًا،  احلر  الوطين 
اللبنانية  القوات  مع  كان 
حتالف  املستقبل.  تيار  أو 
العديد  حّقق  »اسرتاتيجي«، 
ولكّنه  االنتصارات،  من 
االختبار.  جمهر  حتت  اليوم 
اهلل  حزب  بني  التباينات 
إال  ُتفرح  ال  العوني  والتيار 

»األعداء«.
حتولت   ،2012 عام  يف 
قضية املياومني من مشكلة 
سياسي  خالف  إىل  ُعمالية 

حسابات خاصة أقرب إىل تيار املستقبل«.
لدى السؤال عن التفاهم بعد 12 عامًا كاملة على 
أن  تأكيد  إىل  املعنيان  الفريقان  ُيسارع  إعالنه، 
»ال أحد مُيكنه اخلروج من هذا التفاهم، ألّن أسبابه 
ُنقّدم  مل  األساس  منذ  قائمة.  تزال  ال  املوجبة 
نفسينا كفريق واحد. وقد مّر يف ظروف أصعب 
من اليت منّر بها حاليًا وأثبت قوة صموده، كحرب 
متوز، وأحداث 7 أيار 2008، ومشاركة حزب اهلل 
عاتبون.  العونيني  أّن  إال  السورية«.  احلرب  يف 
يقول مصدر يف »التيار« إّن االختبار الكبري أمام 
تفاهم مار خمايل »يربز حاليًا بعد االصطدام بيننا 
وبني حركة أمل، اليت نعتربها ُتعيق تطور العهد 
الرئاسي. والرئيس عون لن يقبل أن يتحول حليف 
واملؤسسات«.  للعهد  إفشال  عنصر  إىل  حليفه 
حني وصل األمر إىل ممارسة السلطة، »بدأ حزب 
األحيان  أغلب  يف  ينحاز  طرف،  إىل  يتحول  اهلل 
إىل بّري، أو يبقى على احلياد. هذا األمر ُيعّرض 

التفاهم لالختبار«.
التمسك  لـ«التيار« على  الرمسية  البيانات  ُتشّدد 
بالتفاهم »االسرتاتيجي« مع املقاومة، من دون أن 
يكون هناك ترمجة حقيقية هلذا الكالم. على العكس 
من ذلك، مُتعن القيادة العونية يف »إحراج« حزب 
اهلل وتظهري التباينات بينهما. مصادر داخل فريق 8 
آذار تبدأ بتقديم سرد للمحطات اليت مّر بها تفاهم 
َعِمل  »اجلميع  أّن  رغم  صامدًا  وبقي  خمايل،  مار 
على ضربه. أراد خصومه فرض حصاٍر اقتصادي 
ارتباطه  ارهابيًا، وفّك  على حزب اهلل، وتصنيفه 
القوات  حتى  بيئته.  األقوى يف  الوطين  باملكون 
اللبنانية حني احتفلت بـ«إعالن النوايا« مع التيار، 
اعتربت أّنها بذلك ُتبعده عن حزب اهلل. و)رئيس 
احلكومة( سعد احلريري أقنع حلفاءه بأّنه يستطيع 
سنة،   12 بعد  ولكن،  جبهته«.  إىل  عون  َسحب 
طرأ عاِمالن. األول، »وجود فرق باألداء السياسي 
واالسرتاتيجي بني الرئيس عون وباسيل. الثاني، 
عدم اقتناع باسيل بعد بأّن حزب اهلل ليس وصيًا 
على حركة أمل. مع العلم أّن حزب اهلل أبلغ التيار 
قبل تفاهم مار خمايل، أّن من غري املمكن أن يعلو 
أمل«.  حركة  ــ  اهلل  حزب  حتالف  على  تفاهم  أي 
ّكن التيار من ُمصاحلة  وتسأل املصادر: »كيف مَتَ
سوريا اليت كان يصفها باالحتالل، والتفاهم مع 
تيار  مع  وااللتقاء  بينهما،  احلروب  رغم  القوات 
املستقبل بعد أن فّرق بينهما »اإلبراء املستحيل«، 

ويعجز عن التفاهم مع بّري؟«.
إذا كان هناك إدراك ملدى انعكاس اخلالف بني 
»التيار« و«احلركة« على تفاهم مار خمايل، فلماذا 
ال يتدخل حزب اهلل ويضع حّدًا له؟ ُتيب مصادر 8 
آذار بأّن »حزب اهلل ال يتعامل مع حلفائه بالفرض، 
وال مُيكن أن يتصّرف كما كان يفعل »السوري« يف 
لبنان. ال توجد كيمياء بني التيار واحلركة، ولكن 
السياسية  للعالقة  إلجياد صيغة  اهلل  حزب  يعمل 
بني عون وبّري«. وما هي اخلطوات اليت سُتتخذ 
لصيانة التفاهم حتى ال يبقى مصريه ُمهّددًا عند 
كّل أزمة؟ »يف شباط 2006، ُقّدم منوذج فريد من 
نوعه، ولكن تنقصه املراسيم التطبيقية. جيب أن 
ُتعقد ورشة عمل مشرتكة، يتحّدث فيها الطرفان 
عن األخطاء اليت حصلت. وجيري خالهلا التوضيح 
للتيار الوطين احلر أنه ال جيوز أن يعترب أن حزب 
اهلل »يف جيبته الصغرية«. وإذا حصل خالف مع 
حركة أمل، فعليه الفصل بينها وبني بقية مكونات 
باحلفاظ  معين  اهلل  حزب  وبأّن  الشيعية،  الطائفة 
ميشال  بتيار  عالقته  على  وُمصّر  باسيل،  على 

عون، ولكن ليس على حساب بّري«.

تفاهم مار خمايل »صامد«... ليس على حساب بّري
ليا القزي

مصادر 8 آذار: ال يجوز أن يعترب »التيار« أن حزب اهلل »يف جيبته الصغرية« 
)هيثم املوسوي(

بني التيار الوطين احلّر وحركة أمل، ُزّج حزب اهلل 
يف وسطه. فصول حادثة عامذاك، ُتشبه إىل حدٍّ 
من  بدءًا  املاضية،  األسابيع  يف  حصل  ما  كبري 
نعت  إىل  وصواًل  األقدمية،  مرسوم  حول  اخلالف 
نبيه  النواب  لرئيس جملس  باسيل  جربان  الوزير 
»الشارعني«.  يف  واالنفالت  بـ«البلطجي«  بّري 
أصابع 8 آذار الالئمة، اتهت يف الـ2012، صوب 

باسيل، حُمّملة إياه مسؤولية ما حصل.
يوظفها  عونية  حاجة  املياومني  خالف  إّن  وقيل 
من  كان  اليت  النيابية  االنتخابات  يف  »التيار« 
أّن  سّيما  وال   ،2013 عام  حتصل  أن  امُلفرتض 
ذلك اخلالف ساهم يف رفع أسهم النائب )حينها( 
ميشال عون يف »الشارع املسيحي«. ترافق ذلك 
مع كالم عالي السقف من ِقَبل قياديني وكوادر 

يف التيار الوطين احلّر، حبّق حزب اهلل.
سّت سنوات مّرت على هذه احلادثة، اليت تركت 
ندوبًا يف العالقة بني حزب اهلل والتيار العوني، 
من دون أن تكون ِعربة للطرفني. وبعد 12 سنة 
بني  التنسيق  يرتِق  مل  خمايل،  مار  تفاهم  على 
فال  »االسرتاتيجي«.  املستوى  إىل  احلليفني 
يبدو  وال  ُحّل،  و«التيار«  أمل  حركة  بني  اخلالف 
أّن هناك رؤية موحدة إلدارة السلطة احمللية، حّتى 
أّنهما مل ُيناقشا يومًا مسائل عقائدية كالنظرة إىل 
اللبنانية، حبسب  العّدو االسرائيلي خارج احلدود 
ما كشف األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر 

اهلل يف حديثه إىل قناة »امليادين«.
خّضات كثرية مّر بها التفاهم، كانت يف كّل مّرة 
االرتباط  وحدة  ورئيس  باسيل  بني  بلقاٍء  ُتطوى 
والتنسيق يف حزب اهلل وفيق صفا، أو املعاون 
السياسي لنصر اهلل، حسني اخلليل، أو نصر اهلل 
احلليفان  يلجأ  مل  »اخلّضات«،  مّر  وعلى  نفسه. 
ما  وتصحيحها،  وتطويرها  عالقتهما  تقويم  إىل 
امللفات  تراكمت  ويصونه.  التفاهم  تقّدم  ُيعيق 
اخلالفية على كّل املستويات: املياومون؛ ممارسة 
قسم من العونيني ضغوطًا على حزب اهلل بسبب 
موقف بّري الرافض النتخاب عون رئيسًا؛ قانون 
االنتخابات؛ إدارة ملفات احلكومة والشراكة داخل 
املستقبل؛  وتيار  »التيار«  بني  الوزراء  جملس 
لقاء  يف  احلّر  الوطين  التيار  رئيس  ُمشاركة 
تضامين مع بشري اجلمّيل يف األشرفية غداة احُلكم 
باسيل  اجنرار  الشرتوني؛  حبيب  على  باإلعدام 
)رغم عدم التشكيك يف مواقفه الوطنية، ووثائق 
ويكيليكس بعد حرب متوز شاهدٌة على ذلك( خلف 
الفريق الذي »ُيسّخف« حماوالت التطبيع الثقافية 
حتميل  األقدمية؛  مرسوم  الصهيوني؛  العدو  مع 
والتعّرض  الدولة؛  بناء  عدم  مسؤولية  اهلل  حزب 
أفاضت  اليت  النقطة  وهي  لرّبي،  بـ«الشخصي« 
العوني.  والتيار  »احلزب«  بني  االختالفات  كأس 
من هنا، بات السؤال عن »اهلدف« من تفاهم مار 
خمايل، ومدى صموده مشروعًا. هل ُيشّكل وجود 
زالت  ما  وهل  الوحيدة؟  ضمانته  عون  الرئيس 
مع  التحالف  بأهمية  »مؤمنة«  الربتقالية  القيادة 
حزب اهلل، أم تعترب أّنها نالت منه ما تبغيه )انتخاب 
عون( وباتت األولوية لتفاهمات أخرى؟ وهل باسيل 
بعد خطابه الداعم للقضية الفلسطينية يف اجلامعة 
العربية، »ُياول إعادة التموضع، وتوجيه رسائل 
طمأنة إىل قوى دولية وإقليمية حتضريًا ملعركته 
اهلل  حزب  أّن  على  املقابل  يف  ُمتكاًل  الرئاسية، 
لن يتخّلى عن التفاهم مع التيار«؟ ويف السياق 
عينه، يقول ُمطلعون على أجواء وزير اخلارجية إّنه 
»ُيدرك حاجته إىل حزب اهلل يف معركته الرئاسية، 
لديه  أصبح  السياسية،  امللفات  بقية  يف  ولكن 
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مــقاالت وتـحقيقات

التهديد اإلسرائيلي للبنان جّدي وحزب اهلل يسعى للحصول على األكثرية
جوزيف ابو فاضل

بات يف  احلريري  الرئيس  ألّن  الفتور 
التينة ،  يف  عني  وليس  بعبدا  قصر 
الرئيس عون على مرسوم  بعدما وّقع 
وعًدا  قطع  كان  أّنه  رغم  األقدمية، 

للرئيس بري بعدم القيام بذلك.
اهلل  حزب  أّن  إىل  فاضل  أبو  وأشار 
بنتيجة  الثالثاء  لقاء  ليخرج  اآلن  يعمل 
على صعيد أزمة املرسوم، الفتًا إىل أّن 
هناك أفكارًا متعّددة يتّم حبثها، إال أّنه 
دعا لعدم التفاؤل كثريًا، ألّن الكيمياء 
مفقودة، ولكن عند حصول اللقاء بني 

الرئيسني عون وبري ميكن أن يتفقا.
الحكومة لن تسقط

وأكد أبو فاضل أّن احلكومة لن تسقط، 
وهي ستجتمع األسبوع املقبل، وكذلك 
ستجتمع اللجان النيابية، وأشار إىل أّن 
أداء احلكومة مرهون مبا سيحصل يوم 
يصبح  أن  بالضرورة  وليس  الثالثاء، 

متعّثرًا كما يرّجح البعض.
ولفت، ردًا على سؤال، إىل أّن حزب 
اهلل متمّسك بعالقته مع التيار الوطين 
احلر والوزير جربان باسيل، ألّنه يدرك 
يف  تغطيانه  ال  والكتائب  القوات  أّن 
باسيل  الوزير  يراجع  لن  الداخل، وهو 
مشّددًا  األخري،  تصرحياته  خلفية  على 
على أن األخري يدرك مكانته على هذا 
عون  الرئيس  أّن  خصوًصا  الصعيد، 
الشرعي  الغطاء  هو  أصبح  والتيار 
بري  نبيه  الرئيس  أّن  كما  للمقاومة، 
هو غطاء رمسي للمقاومة، ولذلك حزب 

اهلل يتمّسك باجلانبني.
الوزير  مشاركة  عدم  فاضل  أبو  ورّد 
إىل  أبيدجان  مؤمتر  يف  باسيل  جربان 
وجود خطر عليه، الفتًا إىل أّن ما كان 
يهّمه هو أن ينجح املؤمتر، وهذا األمر 
حصل، وقد أبلغ باخلطر عليه بعد وصوله 
إىل هناك، وهو ما تبلغه من عّدة أجهزة 
أمنية، مشريًا إىل أّن القارة األفريقية 
وكان ميكن  معقل  الشيعة ،  أيًضا  هي 
أن يتعّرض لبعض السهام، وهو ليس 

مضطرًا أن خياطر.
التهديد اإلسرائيلي للبنان جدّي

فاضل  أبو  نفى  سؤال،  على  وردًا 
يقّدم  باسيل  جربان  الوزير  يكون  أن 
أوراق اعتماده ألطراف خارجية باهلجوم 
على  ذلك  وانعكاس  أمل ،  على  حركة 
إىل  الفتًا  الشيعي،  بالثنائي  عالقته 
ما  كّل  رغم  ذلك،  يعي  اهلل  حزب  أّن 
ُيقال وُيشاع، وأكد أّن اتفاق الرئيس 
وثابت،  متني  واملقاومة  عون  ميشال 

وال يستطيع أحد زعزعته.
ونّبه أبو فاضل إىل أّن إسرائيل حتّضر 
لشيء ما يف املنطقة، وخصوًصا يف  
اجلوالن  السوري، وميكن أن متتّد العملية 
إىل هنا، مشريًا إىل أّن جلنة االرتباط 
بني الضباط اللبنانيني واإلسرائيليني 
ستجتمع يوم االثنني بوجود  اليونيفيل 

، حمذرًا من أّن استمرار اإلسرائيليني 
بالعمل على اجلدار ميكن أن يؤدي حلرب 

مع لبنان.
التهديد  أّن  على  فاضل  أبو  وشّدد 
الذي  وهذا  جّدي،  للبنان  اإلسرائيلي 
جعل حزب اهلل يضرب يده على الطاولة 
ويدعو حلفاءه للتفاهم، وجّدد انطالًقا 
الثالثية  باملعادلة  متّسكه  ذلك  من 
الذهبية، كما وصفها، وقوامها اجليش 
أّننا  إىل  مشريًا  واملقاومة،  والشعب 
إذا كنا متفقني، نضمن أن ال حتصل 

حرب.
حزب اهلل يسعى للحصول على األكثرية

وردًا على سؤال، حذر أبو فاضل من 
أّن االنتخابات ميكن أن تطري إذا حصل 
حرب  حصول  غرار  على  أمين،  حادث 
إسرائيلية، وأكد أّن حزب اهلل يسعى 
للحصول مع حلفائه على األكثرية يف 
فقط  وليس  املقبل،  النيابي  اجمللس 

أكد الكاتب واحمللل السياسي احملامي  
جوزيف أبو فاضل  أّن هناك تكتيكًا غري 
يبدو  ما  على  شامل  وغري  اسرتاتيجي 
يعتمده وزير اخلارجية  جربان باسيل  على 
خلفية اخلالف احلاصل بينه وبني رئيس  
اجمللس النيابي   نبيه بري ، مشريًا إىل 
أن  ميكن  ال  باسيل  جربان  الوزير  أّن 
يكون خارج خط املقاومة واملمانعة يف 
العالقة مع  إسرائيل ، الفتًا إىل أّن هذا 
األساس هو الذي أوصل الوزير جربان 

باسيل إىل هذه املرحلة.
 »MTV« تلفزيون  إىل  حديث  ويف 
أدارته  اليوم«  »بريوت  برنامج  ضمن 
اإلعالمية منى صليبا، شّدد أبو فاضل 
ال ميكن  باسيل  جربان  الوزير  أّن  على 
أن ينتحر سياسيًا، لكن يبدو أّن لديه 
اسرتاتيجية جديدة تتماشى مع املرحلة 
االنتخابات،  مرحلة  سيما  وال  احلالية، 
موضًحا أّن الوزير باسيل لديه اتفاق ال 
تفصم عراه مع الرئيس  سعد احلريري 
من  العديد  هناك  أّن  إىل  وأشار   ،
هذا  على  اليوم  املتشابكة  املواضيع 

الصعيد.
فاضل  أبو  لفت  سؤال،  على  وردًا 
خيارات   عن  باسيل  تصريح  أّن  إىل 

خلفية  على  أتى  الداخلية  اهلل   حزب 
أزمة املرسوم بني رئيسي اجلمهورية 
نبيه  النيابي  واجمللس  عون  ميشال 
كان  احلزب  أّن  إىل  مشريًا  بري، 
أو  التدّخل  رفضه  الفريقني  أبلغ  قد 
التوّسط بينهما، وذلك حتى ال خيسر 
أحد حليفيه، وبالتالي نأى بنفسه عن 

هذا املوضوع.
باسيل أصبح الرقم واحد

أّنه من غري املمكن  واعترب أبو فاضل 
انتقل  الوزير جربان باسيل  أّن  القول 
من حمور إىل آخر، الفتًا إىل أّنه أكد يف 
أّنه يؤيد حزب اهلل على  حديثه األخري 
على  وشّدد  االسرتاتيجي،  املستوى 
جربان  والوزير  احلر   الوطين  أّن  التيار 
باسيل أصبح بعد ما حصل مع الرئيس 
نبيه بري الرقم واحد عند املسيحيني، 
كثريًا  حتّسن  التيار  وضع  أّن  مؤكدًا 

بنتيجة ما حصل.
وردًا على سؤال، أكد أبو فاضل أّنه 
ويستنكرها،  »بلطجي«  عبارة  يرفض 
جربان  الوزير  أّن  إىل  لفت  أّنه  إال 
استخدامها،  على  أسفه  أبدى  باسيل 
طويت  الفيديو  أزمة  أّن  إىل  وأشار 
االتصاالت  بنتيجة  اآلن،  صفحتها 
اليت حصلت، وأمثرت اتصال  الرئيس 
ميشال عون  بالرئيس نبيه بري حللحلة 
الوضع. لكّنه لفت إىل أّن االتصال مل 
ينه أزمة املرسوم مثاًل، وبالتالي فنحن 

أمام ال اتفاق وال هدنة.
ورفض أبو فاضل احلديث عن طابور 
خامس دخل على اخلط، واعترب أّن ما 
حصل يف احلدت كان يف إطار الضغط 
لتسريع عملية التفاوض، خصوًصا أّن 
الرئيس ميشال عون كان يرتّيث يف 
االتصال بالرئيس بري، وهو ما حصل 
أّن  عينه  الوقت  يف  كاشفًا  بالفعل، 
بعبدا  إىل  ذهب  احلريري  الرئيس 
أثناء  عون  الرئيس  جانب  إىل  ليكون 
االتصال، ولكّن االتفاق على االتصال 
حصل قبل جميء الرئيس احلريري إىل 

بعبدا.
إشكال الحريري – بري سيـُحـَّل

فاضل  أبو  أعرب  سؤال،  على  وردًا 
التيار  بني  التحالف  بأّن  اعتقاده  عن 
اليوم  املستقبل   و تيار  احلر  الوطين 
قوي، مستبعًدا أن يستطيع أحد الدخول 
على خطه يف هذه املرحلة، وأشار إىل 
احلريري  الرئيس  بني  اإلشكال  أّن 
الفتًا  ّل،  حُيَ بري سوف  نبيه  والرئيس 
إىل أّن العالقة بينهما متّر اليوم ببعض 

الثلث، مستبعًدا يف الوقت نفسه أن 
بكامل  الشيعي  الثنائي  لوائح  تفوز 

أعضائها، مرّجحًا أن حيصل خرق.
على  خوف  ال  أّن  فاضل  أبو  وأكد 
رئيًسا  سيعود  الذي  بري  الرئيس 
حصول  رّجح  وإن  النيابي،  للمجلس 
الصعيد،  هذا  على  الزكزكة  بعض 
بني  املفقودة  الكيمياء  إىل  بالنظر 
ولفت  باسيل،  والوزير  بري  الرئيس 
احلر  الوطين  التيار  صعود  أّن  إىل 
املستوى  على  املنصرم  األسبوع  يف 
الرئيس بري، مرّجحًا  الشعيب ال يريح 
أن تكون خسارة التيار يف االنتخابات 

املقبلة قد تقلصت بنتيجة ما حصل.
فاضل  أبو  أشار  سؤال،  على  وردًا 
على  اآلن  حتى  مؤشرات  ال  أّن  إىل 
يف  ستتدخل  كانت  السعودية   إذا  ما 
االستحقاق االنتخابي املقبل، لكّنه لفت 
»العربية«  قناة  مكاتب  فتح  أّن  إىل 
يف بريوت من جديد بعد انقطاع سنة 
مؤشًرا  يكون  أن  ميكن  أشهر  ومثانية 

إىل حد ما.
التحالفات االنتخابية على القطعة

ولفت أبو فاضل إىل أّن هناك حتالفًا 
انتخابيًا بني حزب اهلل والتيار الوطين 
االنتخابية  التحالفات  أّن  احلر، موضًحا 
ستكون  حبيث  القطعة،  على  ستكون 
إىل  مشريًا  خصوصّيتها،  منطقة  لكّل 
أّن التيار سيتحالف يف تيار املستقبل 
حيث تقتضي مصلحته ذلك، وسيتحالف 

مع حزب اهلل أيًضا يف دوائر أخرى.
وردًا على سؤال، أعرب أبو فاضل عن 
اعتقاده بأّن الطاشناق حياول التوفيق 
والتيار  املر   النائب  ميشال  بني 
الطاشناق  أّن  إىل  الفتًا  احلر،  الوطين 
نظرًا  التيار  مع  االتفاق  يريدان  واملر 
وحتّدث  االنتخابي،  احلاصل  لتعقيدات 
اجلمهوري  القصر  اجتماع عقد يف  عن 
و هاغوب  املر  ميشال  النائبني  بني 
بقرادونيان  والرئيس ميشال عون، إال 
أّنه أشار إىل أّن الوزير جربان باسيل 

يرتّيث يف بّت هذا املوضوع.
أّن   إىل  فاضل  أبو  لفت  وفيما 

القوات اللبنانية  ليس لديهم احلاصل 
أّنهم  إىل  أشار  املنت،  يف  االنتخابي 
املر،  ميشال  النائب  مع  حتالفوا  إذا 
فإّن األخري هو من سيكسب، وأكد أّن 
مجيع الفرقاء يدرسون يف هذه املرحلة 
حساباتهم، وخصوًصا بالنسبة للصوت 

التفضيلي.
بري يريد ضمانات

الصوت  شّد  أّن  فاضل  أبو  واعترب 
احلر  الوطين  التيار  باجتاه  املسيحي 
إىل  ولفت  جديد،  من  األوراق  خلط 
أن اإلشكالية الكربى تبقى يف جزين، 
النيابي  اجمللس  رئيس  يتمّسك  حيث 
عازار،  إبراهيم  برتشيح  بري  نبيه 
وكذلك األمر يف جبيل، حيث يبدو أّن 
الوطين  التيار  جانب  من  اجتاهًا  هناك 

احلر حنو التغيري.
ولفت أبو فاضل إىل أّن الرئيس نبيه 
بري يريد أيًضا ضمانات بعدم الذهاب 
حنو معركة على رئاسة اجمللس النيابي، 
مثاًل  احلريري  الرئيس  أّن  إىل  مشريًا 
حصل على ضمانات بالبقاء يف  رئاسة 
بعد   كتلته  حجم  عن  مبعزل  احلكومة  

االنتخابات النيابية. 
الرئيس  أّن  سؤال،  على  ردًا  وأكد، 
التيار  جانب  إىل  سيكون  احلريري 
الشمال،  انتخابات  يف  احلر  الوطين 

ومصلحته تقتضي ذلك.
وأعرب أبو فاضل، ردًا على سؤال آخر، 
بأّن تيار املستقبل ميكن  اعتقاده  عن 
أن حيصل على ثالثة مقاعد فقط يف  
طرابلس ، يف حني حيصل اللواء  أشرف 

ريفي  على مقعد أو مقعدين.
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حتّولت زيارات مسؤولي وزارة اخلزانة 
األمريكية إىل مشهد عادي يف بريوت. 
طلباتهم تتنامى وتزداد وقاحة. كانوا 
هيئة  من  سرًا،  بالطلب،  يكتفون 
التحقيق اخلاصة، االستعالم عن لوائح 
أما  وشركات،  ألفراد  عائدة  حسابات 
إقفال  صراحة  يطلبون  فباتوا  اليوم 
مصرف،  يف  حساب  أو  مصرف 
رجال  من  للنيل  مباشرة  ويسعون 

األعمال الشيعة يف لبنان وأفريقيا
على مدى يومني، يف 22 و23 كانون 
وزير  مساعد  زار  املاضي،  الثاني 
اخلزانة األمريكية لشؤون مكافحة متويل 
بريوت  بيلينغسلي  مارشال  اإلرهاب 
املال  ووزير  الثالثة  الرؤساء  والتقى 
علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان 
املصارف. يف  ومجعية  سالمة  رياض 
بعض هذه اللقاءات، طغى على كالم 
»التقليدي«  التهويل  األمريكي  الزائر 
األمريكية  اإلدارة  اعتادت  الذي 
إطالقه لتخويف املصارف ودفعها اىل 
وكشف  املعلومات.  وتقديم  التعاون 
مع  »ستتعامل  إدارته  أن  بيلينغسلي 
من  أكثر  وشّدة  اهلل حبزم  حزب  ملف 
سالمة  إىل  ووّجه  السابقة«.  اإلدارة 
طلبًا مباشرًا بإقفال »املصرف التجاري 
السوري اللبناني« بتهمة خمالفة قانون 

العقوبات األمريكية!

بيلينغسلي  فإن  املعلومات،  وحبسب 
عن  مواربة  وال  مباشرة  ال  يتحدث  مل 
اىل  لفت  لكنه  إيران،  بنك صادرات 
الكبرية  الرتكية  املصارف  أحد  وضع 
بعد  األمريكية  العقوبات  لوائح  على 
بها  قام  وحتويالت  عمليات  رصد 

ملصلحة »جهات إرهابية«.

هل جيّمد سالمة رخصة »التجاري السوري« إرضاء لواشنطن؟
مساعد وزير اخلزانة األمريكية:

 لن نرتاخى مبلف حزب اهلل كالسابق

طلب  بإرسال  ارتكبه«  الذي  »اخلطأ 
حتويل مالي بالدوالر إىل أحد املصارف 
االمريكية والتعامل مع أحد الصرافني 
أن  على  بالدوالر،  النقدية  بالعمليات 

ُيسمح له باستئناف العمل الحقًا.
األمريكيني  ترضي  قد  اليت  التسوية 
يف شأن »املصرف التجاري السوري 
نية  على  تنسحب  ال  اللبناني« 
اهلل.  حزب  ضد  التصعيد  األمريكيني 
بيلينغسلي  عن  مصرفيون  نقل  فقد 
بتأكيدات  مقتنعة  غري  إدارته  أن 
واملصارف  اللبنانيني  املسؤولني 
واسعة  اهلل يستخدم شبكة  بأن حزب 
)الكاش(، وال  النقدية  التعامالت  من 
لتحويل  املصريف  القطاع  إىل  يلجأ 
حملية  عمليات  أي  إلجراء  أو  األموال 
يغسل  اهلل  حزب  »وألن  خارجية.  أو 
املصارف  عرب  املخدرات  جتارة  أموال 
اللبنانية مباشرة أو مواربة، ويستخدم 
هذا النظام بشكل متواصل«، حبسب 
بأن  األخري  جزم  فقد  بيلينغسلي، 
مع  التعامل  يف  ترتاخى  »لن  إدارته 
ملف حزب اهلل كاإلدارة السابقة، بل 
واألدوات  وحزمًا،  شّدة  أكثر  ستكون 
تنحصر  وال  كثرية  لذلك  متلكها  اليت 
بالقطاع املصريف يف لبنان. والقوانني 
كافية  املتحدة  الواليات  يف  القائمة 

للقيام بهذه املهمة«.
ال  إدارته  أن  بيلينغسلي  وأّكد   
تستهدف الطائفة الشيعية يف لبنان، 
ميلك  الذي  املصريف  القطاع  وال 

مستوى مرتفعًا من االمتثال.
زارت  املاضية،  الشهور  ويف 
لبنانيون  ونواب  املصارف  مجعية 
وأعضاء  مسؤولني  والتقوا  واشنطن 
تأثري  من  منّبهني  الكونغرس،  يف 
على  املصريف  القطاع  استهداف 
على  وشّددوا  اللبناني،  االقتصاد 
تراه  ما  الشيعية  الطائفة  عدم حتميل 
يف  اهلل  حزب  سلوك  »وزر  واشنطن 
تهديدات  أن  إال  واملنطقة«...  لبنان 
بيلينغسلي وما جيري فعليًا على األرض 
لقيت  التنبيهات  هذه  بأن  يشي  ال 
األمريكية  فاملالحقات  صاغية.  آذانًا 
يف  اللبنانيني،  واألفراد  للشركات 
واضحًا  منطًا  حتمل  األخرية،  الفرتة 
خصوصًا  الشيعية،  البيئة  باستهداف 

يف افريقيا. 
هذا  فإن  مطلعة،  مصادر  وحبسب 
يشتبه  من  مبالحقة  يتعلق  ال  النمط 
بتمويلهم حزب اهلل يف القارة السمراء، 
والسيطرة  جتارية  بأهداف  يتصل  بل 
يدير  اليت  األفريقية  الثروات  على 
اللبنانيون جزءًا منها. ويف تقدير هذه 
عليه  »متفق  األمر  هذا  أن  املصادر 
والسعوديني وبعض  األمريكيني  بني 

األوروبيني«.
جولة  بيلينغسلي  زيارة  وسبقت 
قامت بها هيئة التحقيق اخلاصة على 
االستعالم  بهدف  لبنان  املصارف يف 
عن حسابات أفراد وشركات من ضمن 

الئحة كبرية. 
الالئحة  هذه  فإن  املطلعني،  وحبسب 
أعمال  برجال  حمصورة  تكون  تكاد 
هذا  يف  األوىل  ليست  وهي  شيعة، 
عدة  خطية  كتب  سبقتها  بل  اجملال، 
حسابات  جتميد  املصارف  من  تطلب 
أمساء  تضّم  لوائح  مبوجب  ومراقبتها 
رجال أعمال شيعة أو شركات ميلكها 

رجال أعمال شيعة.

محمد وهبة

من  وفد  وكان 
املصارف  مجعية 
زار، يف تشرين 
املاضي،  األول 
ك  ر يو نيو
شنطن  ا و و
مصارف  للقاء 
املراسلة وحضور 
ت  عا جتما ا
النقد  صندوق 
الدولي، والتقى 

بيلينغسلي الذي كان قد ُعنّي حديثًا 
يف منصبه خلفًا لدانيال غاليزر. يومها 
مسع املصرفيون كالمًا واضحًا عن رصد 
اإلدارة األمريكية تعامالت لـ«املصرف 
بالعمالت  اللبناني«  السوري  التجاري 
لوائح  على  مدرج  أنه  رغم  األجنبية 

العقوبات األمريكية واألوروبية.
رّد سالمة  مصرفية،  مصادر  وحبسب 
املصرف  بأن  األمريكي  الطلب  على 
اللبنانية  للقوانني  مبخالفات  يقم  مل 
أنه  وأّكد  لبنان،  إقفاله يف  تستدعي 
على  مدرج  مصرف  ألي  متاحًا  ليس 
عمليات  أي  تنفيذ  العقوبات  لوائح 

بالعمالت األجنبية.
 لكن الرّد مل يلِغ الطلب األمريكي، ما 
فرض على سالمة البحث عن تسوية ال 
للمصرف  النهائي  اإلقفال  إىل  تؤدي 
الوقت  يف  األمريكيني  وترضي 

نفسه.
مالمح  فإن  املصادر،  وحبسب   
بـ«جتميد«  التسوية املعروضة تقضي 
على  كعقوبة  مؤقتًا  املصرف  رخصة 

قال بيلنغسلي 
إن إدارته 

غري مقتنعة 
بأن حزب 
اهلل ال يلجأ 

اىل املصارف 
لتحويل األموال
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شرعية عون التمثيلية تعّززها 
نصائح النأي بالنفس
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وزير  خطوات  أصداء  تزال  ال 
باسيل وعباراته  اخلارجية جربان 
الكالم  لكن  حوهلا.  أسئلة  تثري 
ليس معزواًل عن نصائح للعهد، 
النأي  يكاد يكون شعاره  الذي 
اعتمده  بعدما  داخليًا،  بالنفس 

خارجيًا
رئيس  بني  اللقاء  يطِو  مل 
اجلمهورية ميشال عون ورئيس 
جملس النواب نبيه بري أسباب 
وليس  الطرفني،  بني  اخلالف 
املقصود هنا مرسوم االقدمية. 
عبارات  فيه  كثرت  وقت  ففي 
جربان  اخلارجية  لوزير  ملتبسة 
اجتاهاتها،  وتعددت  باسيل، 
مل يعد ممكنًا القفز فوقها على 
يف  أخطاء  فقط  أنها  قاعدة 
اجلدي  البحث  بدأ  لذا  التعبري. 
عّما هو خلف هذه املواقف اليت 

»األخ األكرب« حيتضن جنبالط
حتكم التحالفات االنتخابية يف دائرة عاليه 
احلسابية  التعقيدات  من  مجلة  والشوف، 
وليد  النائب  على  تصّعب  والسياسّية، 
جنبالط وعلى خصومه رسم مشهد متكامل 
الدائرة.  يف  املرتقبة  املعركة  صورة  عن 
مشل  مّل  إىل  يسعى  اهلل  حزب  أن  ومع 
إاّل  الدائرة،  يف  واحدة  الئحة  يف  حلفائه 
أن أحدًا ال يشعر بأن معركة جدّية سُتخاض 
وحركة  اهلل  حزب  حرص  مع  جنبالط،  ضد 
بأقل  االشرتاكي  رئيس  إخراج  على  أمل 

اخلسائرة املمكنة.
خائفًا  جنبالط  وليد  النائب  كان  ما  بقدر 
مما صّوره »خطرًا وجوديًا« يشّكله القانون 
النيابية  كتلته  على  اجلديد  االنتخابي 
ليس  ومطمئن،  اآلن  مرتاح  هو  وزعامته، 
بفعل األرقام طبعًا، بل بفعل أداء األفرقاء 
اآلخرين. فـ«الطبخات احملروقة« اليت يعّدها 

احلسن،  أبو  هادي  الدرزي  مرّشحه  فيحّل  بعبدا، 
يف مقعد كان أرسالن يتوقع أن يكون من حصته، 
بعد أن ترّشح عنه النائب فادي األعور قبل أن 
التغيري  بتكتل  ويلتحق  »املري«  األخري  يرتك 
مقعد  اخلليل  أنور  النائب  فيما حيتل  واإلصالح. 
وحبسب  فيها.  تأثريه  ألرسالن  اليت  حاصبيا، 
»الدميوقراطي«  رئيس  فإن  »األخبار«،  معلومات 
إىل  اإلعالميني  الوسطاء  أحد  مع  بشكواه  بعث 
بري، ملّمحًا إىل أنه يتفّهم تقديم جنبالط عليه، 
لكّنه ال يتفّهم »تكسري اآلخرين« ملصلحة رئيس 
االشرتاكي. ويف فحوى الرسالة، ممارسة ضغوط 
على جنبالط لسحب ترشيح الصايغ من بريوت، 
مقابل حتالف 8 آذار معه يف دائرة بعبدا، على أن 
ُيعَلن هذا التحالف من خلدة. خصوصًا أن املقعد 
حمسومة  نتيجته  تعد  مل  بريوت،  يف  الدرزي 
ملصلحة الصايغ، يف ظّل احلديث عن نّية اإلعالمية 
راغدة ضرغام الرتّشح عنه ضمن تكّتل لـ«اجملتمع 
من  السياسة  يف  ضرغام  متّثله  وما  املدني«، 

مواقف معادية حلزب اهلل.
وحده يف  الثنائي  عاتق  على  يقع  ال  اللوم  لكّن 
عدم خوض مواجهة جدّية مع جنبالط. فحزب اهلل، 
الئحة  لتشكيل  جّدي  مبسعًى  يعمل  أسابيع،  منذ 
يف الشوف ــ عاليه تضّم أرسالن والوزير السابق 
االجتماعي  القومي  السوري  وئام وّهاب واحلزب 
إمكانية  مع  آذار،   8 قوى  يف  احللفاء  وباقي 
انضمام التّيار الوطين احلّر إىل تلك الالئحة. إاّل 
أنها تصطدم بعقبات كثرية. أهّم تلك العقبات هي 
املصاحلة بني أرسالن ووّهاب. مّثة ثقة مفقودة 
أرسالن  أن  من  الرغم  فعلى  بينهما.  اآلن  حتى 
أعلن انفتاحه على أي حتالف انتخابي، يف إشارة 
إىل وّهاب، وإعالن وّهاب صراحة أن ال مانع لديه 
من االنضمام إىل كتلة أرسالن وتغريده أمس بأن 
»املري بيمون«، إاّل أن املصاحلة تقف عند بعض 
أرسالن  خشية  سّيما  وال  الشخصّية،  االعتبارات 
من تعّرض وّهاب له شخصّيًا ولعائلته على املنابر 
وّهاب  خيشى  كذلك  املستقبل.  يف  اإلعالمية 
خيشى دائمًا من أن أرسالن حياول االبتعاد عن 
االشرتاكي  ماكينة  أن  جنبالط، خصوصًا  مواجهة 
تزعم أن وّهاب »خطر« على رئيس »الدميوقراطي 

اللبناني« أكثر منه على جنبالط.
 األزمة الثانية تتمّثل مبا ميكن أن يقّدمه أرسالن 
للقوميني على الالئحة. فهو كما يقول لـ«األخبار« 
املقعد  عن  فاضل  أبو  مروان  برتشيح  يتمّسك 
معركته  أعمله  »رح  و  عاليه،  يف  األرثوذوكسي 
ملروان، مع إنه بعد ما أعلنت ترشيحه حلتى أترك 
والقوميني  أنا  باملبدأ  مفتوح،  التفاوض  باب 

بالئحة واحدة«.
عن  حيكى  ما  على  التعليق  أرسالن  ويرفض   
مع  إجيابًا«،  وال  سلبًا  »ال  وّهاب،  مع  املصاحلة 
تأكيده استمرار البحث يف أي حتالف ممكن. ميلك 
احلزب القومي قاعدة درزية يف عاليه ومرّشحًا هو 
العسراوي. لكن يف  للحزب حسام  العام  املنّفذ 
حال التحالف العريض، يبحث القومي عن مرّشح 
أرثوذوكسي ال درزي. إاّل أّن متّسك أرسالن بأبو 
فاضل يقطع الطريق على القوميني ويدفعهم إىل 

البحث عن حتالفات أخرى.

فراس الشويف

يطرح أرسالن الضغط على جنبالط يف بريوت مقابل 
التحالف معه يف بعبدا )هيثم املوسوي(

طالل أرسالن، وتوّليه 
مع  املفاوضات  زمام 
حال  يف  »غرميه«، 
حال  يف  أو  التحالف 

املواجهة.
سوري  مرجع  ويروي 
أن  كيف  لـ«األخبار« 
أبلغ  من  هو  أرسالن 

الرؤية  األسد  بّشار  الرئيس  لسان  عن  جنبالط 
السورية حيال رئاسة احلكومة، عشّية االستشارات 
النيابية يف بعبدا بعد إخراج الرئيس سعد احلريري 
من السرايا، وقبل توّلي الرئيس جنيب ميقاتي 
زار  قد  جنبالط  كان  حينها،  الثالثة.  الرئاسة 
األسد قبل يومني من موعد االستشارات النيابية 
الرئيس  جيريها  أن  املفرتض  من  كان  اليت 
من  جنبالط  يسمع  مل  سليمان.  ميشال  السابق 
تلقى،  ما  سرعان  لكّنه  واضحًا،  موقفًا  األسد 
الرافض  السوري  الرئيس  موقف  أرسالن،  عرب 

للحريري وضرورة البحث عن اسم بديل.
»تدليع« الثنائي جلنبالط يزعج أرسالن، بال شّك، 
مع عزم الثنائي على عدم ترشيح أي درزي يف 
بريوت بوجه مرّشح »االشرتاكي« النائب السابق 
فيصل الصايغ، »املنشق« عن أرسالن. باإلضافة 
إىل االحتمال الكبري لتحالف الثنائي مع جنبالط يف 

العقلية التي يتعامل 
بها الثنائي مع 

جنبالط يصعب 
على دروز 8 آذار 

تقبـّلها

اخلصوم )حتى اآلن(، واالرتباك الذي يعانيه حلفاء 
جنبالط املفرتضون، جيعل منه الرابح األكرب، ولو 
أنه سّلم أخريًا خبسارة نائبني أو ثالثة من كتلة 

اللقاء الدميوقراطي.
ك ثنائي  غري أن هذا االرتياح، الذي بدأ منذ مَتسَّ
حركة أمل وحزب اهلل مبطلب رئيس احلزب التقدمي 
االشرتاكي اإلبقاء على عاليه والشوف يف دائرة 
الثنائي باحتضان جنبالط  انتخابية واحدة، يكّمله 
الشوف  يف  أقّل  وبدرجة  وبعبدا،  بريوت  يف 

وعاليه.
مّثة عقلية يتعامل بها الثنائي مع نائب الشوف، 
على  الصعب  من  بري،  نبيه  الرئيس  وحتديدًا 
احللفاء الدروز يف 8 آذار تقّبلها، وهم يشعرون 
الزعامة  تأثري  لتقليص  ساحنة  الفرصة  بأن 
الثنائي هي ذاتها تلك اليت  اجلنبالطية. وعقلية 
ومع  تارخيّيًا  جنبالط  آل  مع  سوريا  بها  تعاملت 
إقليمي،  ُبعد  لبنان  فلدروز  اللبنانيني.  الدروز 
»غدر«  يتعّدى  السياسي  دورهم  على  واحلرص 
مرحلة مفصلّية،  أي  املتوّقع حبلفائه يف  جنبالط 
إذا مالت دّفة التوازن أو شعر بـ«فائض قّوة«. 
ومع ذلك، يصّر الثنائي ومعه سوريا، على عدم 
تهديد متثيله النيابي. سوريا هذه املّرة مشغولة 
النيابّية  االنتخابات  تتدّخل يف  أخرى، ولن  بأمور 

اللبنانية.
لكن التوازنات الدرزية اللبنانية تهّم السوريني، ملا 
لذلك من انعكاس على الواقع الدرزي يف سوريا 
كثريًا  سوريا  آذى  جنبالط  أن  ومع  وفلسطني. 
وَعَبَث  عليها  اللبناني  الدرزي  املزاج  حّرض  يوم 
السوريني  أن  إاّل  السوري،  اجلنوب  بأمن  الحقًا 
يتفّهمون سياسة الثنائي جتاهه، لكن مع مراعاة 
النائب  اللبناني  الدميوقراطي  دور رئيس احلزب 

هيام القصيفي

االداء السياسي لعون وباسيل ال يعني أن التيار مقبل على االنفصال عن 
حزب اهلل )مروان طحطح(

الذي  التمثيل  وحجم  عون،  ميشال  اجلمهورية 
بني  واملقارنة  يتخذه.  موقف  أي  شرعية  يعطيه 
الرئيس احلالي بصفته التمثيلية وتلك اليت كان 
يتمتع بها الرئيس السابق ميشال سليمان، حني 
واملقاومة  والشعب  اجليش  »ثالثية  عن  حتدث 
باملعادلة اخلشبية«، تؤدي اىل فهم اإلطار الذي 
حيمي عون وباسيل، بشرعيتهما »املسيحية«، يف 
ما  عكس  خارجية،  أو  داخلية  معركة  أي  خوض 
علنًا  باسيل  قاله  فما  عليه وضع سليمان.  كان 
يكن  مل  همسًا،  احلكم  يف  من  بعض  يقوله  أو 
الذي  نفسه،  باسيل  هو  قائله  يكن  مل  لو  ليمر 
سبق أن أشاد به عالنية االمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل بنفسه، ولو مل يكن باسيل 
كانت  مهما  مسيحي،  حزب  أكرب  ميثل  الذي  هو 
السهل  من  وليس  اليه.  »الشخصية«  النظرة 
للخارجية،  ووزير  للجمهورية  رئيس  مع  التعامل 
من  أخريًا،  حصل  كما  حساستني،  قضيتني  يف 
دون النظر اىل مكانتيهما وما ميثالن. لذا يفهم 
جانب  من  عليهما،  السياسي  الفعل  رّد  أسلوب 
وبتأّن،  بروية  بري،  ما  وأيضًا مبكان  اهلل،  حزب 
ألن أي تصرف ملتبس كان سيقلب الواقع احلالي 

يف شكل جدي.
 فبقدر أهمية هذا الغطاء التمثيلي، الذي بفضله 
يستطيع الرجالن أن يقفزا فوق حمظورات كثرية 
ميكن  الذي  اإلحراج  قوة  تكمن  وإقليمية،  حملية 
اآلخرين  السياسيني  لألطراف  فيه  يتسّبب  أن 
ال سيما يف  السواء،  على  وخصوم  أصدقاء  من 
اىل  احلزب  فيها  حيتاج  إقليميًا  حساسة  مرحلة 
محاية داخلية. وهذه احلماية يفرتض أن تأتيه من 
العهد، يف عّز التجاذب بينه وبني احلريري حول 

قضايا متشابكة.
جديًا  تكرب  احلديث  دائرة  بدأت  سبق،  ما  وفق 
حتالف  فمن  االنتخابي.  املشهد  تغرّي  إمكان  عن 
ال  معكوسة،  احتماالت  اىل  أشهر،  قبل  مخاسي 
تستبعد إمكان تشكيل التيار الوطين احلر حتالفات 
مع املستقبل والقوات اللبنانية، يف إنتاج جديد 
عام  انتخابات  قبل  جرت  اليت  التحالفات  ملشهد 

 .2005
حنو  تسري  اجملال  هذا  يف  االنتخابية  واحلوارات 
نهائيًا  تتبلور  أن  قبل  النوع  هذا  من  تقاطعات 
رغبة  ضوء  يف  خصوصًا  املقبلة،  االسابيع  يف 
السعودية يف جتميع القوى املناهضة حلزب اهلل 

يف حتالف واحد. 
والقوات  واملستقبل  التيار  تقارب  يكون  وقد 
يصّب يف هذا اإلطار غري املعلن، فيسعى جمددًا 
اىل تعزيز وضعيته وموقعه التمثيلي، مبا حيّصنه 
مستقباًل، علمًا بأن عون نفسه كان يرفض، يف 
عّز عالقته مع حزب اهلل، أن يقول عن التيار إنه 
من قوى 8 آذار، بل كان يصّر دائمًا على التمييز 

بأن التيار حليف لقوى 8 آذار.

ظهرت وكأنها غري مقصودة، يف حني تضاعفت 
شكوك أطراف سياسيني حول حقيقتها.

أسديت  نصائح  حول  جدي  سياسي  كالم  مثة 
خصوصًا  احلر  الوطين  وللتيار  للعهد  مدة  قبل 
عمومًا وحزب  آذار   8 االبتعاد عن قوى  بضرورة 
التيار  أن  ذلك  يعين  ال  تدرجيية.  بصورة  اهلل، 
مقبل على االنفصال عن تفاهمه مع احلزب أو أن 
رئيس اجلمهورية سيشّن حربًا عليه. لكن مسار 
األداء السياسي للعهد والتيار يظهر منسجمًا مع 
هذه النصائح الدولية واالقليمية، اليت صّبت يف 
اجتاه االبتعاد عن احملور الذي قد يتسّبب هلما، 
وخصوصًا للتيار الذي يرسم مستقبله السياسي 
إقليمية  مشكالت  يف  تصاعدية،  خبطوات 

ودولية.
بني  النصائح  هذه  مع  التعامل  سهاًل  يكن  مل 
ليلة واخرى، خصوصًا بعدما وقعت أزمة استقالة 
السعودية.  مع  وتبعاتها  احلريري  سعد  الرئيس 
االقليمي  مبعناه  بالنفس  بالنأي  االقتناع  لكن 

أصبح  يكون  قد  والدولي 
للتيار  واضحة  حقيقة 
حياول  وشعارًا  والعهد، 
يف  معه،  التماهي  باسيل 
أكثر من نقطة، األمر الذي 
يف  مواقفه  مراجعة  جيعل 
ضوء هذا الكالم ضرورية، 
منحى  تعطي  حينها  ألنها 

آخر.
العهد  مسار  قراءة  ميكن 
هذه  ضوء  يف  وتياره 

على  العقوبات  أواًل،  أمرين؛  خالل  من  النصائح 
حزب اهلل، واملنحى التصاعدي الذي من املتوقع 
إعادة تنشيط محلة  تتخذه يف ظل كالم عن  أن 
تكون  لن  والعقوبات  ضده.  دولية  ــ  أمريكية 
حمصورة بعدد من اإلجراءات املصرفية اليت ميكن 
القطاع  مع  بالتنسيق  عليها  يتحايل  أن  للحزب 
املصريف، وبعض املسؤولني عنه، أو من خالل 
زيارات لبنانية حمدودة األهمية اىل واشنطن، بل 
فعليًا، يف  احلزب  على  اخلناق  املقصود تضييق 
إطار قّص أجنحته االقليمية. وعلى هذا االساس 
اجلدي  »النأي  بضرورة  الغربية  النصائح  ُأحلقت 
بالنفس«، عن كل مشكالت املنطقة، سواء تلك 
مباشرة.  غري  أو  مباشرة  فيها  دور  للحزب  اليت 
اللبناني  الداخل  على  حتى  ينسحب  النأي  وهذا 
حبيث حيّيد العهد نفسه عن كل ما يلحق األذى 
أو  اقليمية،  ألسباب  الداخلي  الوضع  باستقرار 

داخلية حبت.
ثانيًا، من خالل إعادة رسم مسار االشهر االخرية، 
ميكن تلمس أهمية اخللفية اليت أتى منها رئيس 

العقوبات 
األمريكية لن 

تكون محصورة 
بإجراءات 

مصرفية يمكن 
الحزب التحايل 

عليها
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سياسّية  نكايات  نتيجة  املتوّسط، 
ضّيقة،  وحزبّية  مصلحّية  وخالفات 
حيتاج لسنوات طويلة بعد ليتحّول إىل 
بلد ُمنتج فعلًيا للنفط، على الرغم من 
رخصتني حصرّيتني إلستكشاف  منحه 
يف   4 البلوكني  يف  والنفط  الغاز 
من  إلئتالف  اجلنوب  يف  و9  الشمال 
مصلحته  من  وليس  شركات،  ثالث 
إضايف يف  تأخري  أي  ُحصول  بالتالي 
 ،9 رقم  البلوك  من  الغاز  إستخراج 
يقّل عن  ال  ما  ُتّثل  الرقعة  ألّن هذه 
إىل  إشارة  امُلرتقب.  اإلنتاج  نصف 
أّن الُسلطة يف لبنان تراهن على أّن 
حمّط  هو  الذي   9 رقم  البلوك  إختيار 
خالف مع إسرائيل، سُيؤّدي إىل تدّخل 
َدولي حلّل اخلالف، وسُيسفر يف نهاية 
َدولية  ضمانات  تأمني  عن  املطاف 
أعمال  أي  عن  بعيًدا  األعمال  لتأمني 
عسكرّية عدائّية، خاصة وأّن املصاحل 
كربى  لشركات  واملالية  اإلقتصادّية 
هي على احملّك. وتراهن الُسلطة يف 
لبنان أيًضا على أّن شركات إستخراج 
إىل  األقرب  اجلزء  تتجاهل  قد  الغاز 
التسّبب  لعدم  اجلنوبّية،  احلدود 
أّن  يبدو  لكن  إسرائيل.  مع  مبشاكل 
جزء  على  تعرتض  ال  األخرية،  هذه 
البلوك رقم 9 حبّجة غياب  صغري من 
الرتسيم الدقيق للحُدود البحرّية، إّنا 

تعرتض على كامل هذه الرقعة.

وبالتالي، األكيد أّن أي شركة َدولّية 
ُيوجد  مناطق  باإلستثمار يف  ترغب  ال 
ُحدودّية وخالفات بني  فيها إشكاالت 
الدول. ومن خالل تهديدات إسرائيل 
بالورقة  التلويح  من  ختلو  ال  اليت 
األجنبّية  الشركات  حذر  فإّن  األمنّية، 
من  الذي  األمر  ُمضاعًفا،  سيكون 
لبنان  على  سلًبا  ينعكس  أن  شأنه 
إستخراجه  وترية  تسريع  يأمل  الذي 
لثروته البحرّية، بعد أن سبقته قربص 

وإسرائيل يف هذا اجملال.

تلجأ  أن  امُلستبعد  ويف اخلالصة، من 
إسرائيل إىل حرب بسبب اخلالف على 
العديد  لديها  النفطي، ألّن   9 البلوك 
حالًيا،  اليت تستفيد منها  احُلقول  من 
وال تريد ألي توّتر أمين يف املنطقة أن 
ُيوقف إستثماراتها امُلرحبة يف قطاعي 
ُتبقي  أن  يكفي  لكن  والغاز،  النفط 
إسرائيل ُضغوطها وتهديداتها لتعيق 
وغازه،  نفطه  بإستخراج  لبنان  بدء 
ليست  موجودات  سرقة  من  ولتتمّكن 
مع  إتفاقاتها  من  ُمستفيدة  ملكها، 
قربص واليت دخل لبنان يف جزء منها 
من دون التدقيق يف كامل اخللفّيات. 
ُيهّدد  أّن  املطلوب  ليس  وبالتالي، 
لبنان بضرب منشآت إسرائيل يف حال 
بعد،  ُتولد  مل  اليت  ملنشآته  تعّرضت 
عسكرّية،  ليست  احلالية  املعركة  ألّن 
وقانونّية  وإعالمّية  سياسّية  هي  بل 
أخرى  ُمقاربات  َيستوجب  ما  وَدولّية، 
التحّول  يف  بامُلباشرة  للبنان  تسمح 
إىل بلد ُمنتج للنفط يف العقد املقبل، 
يف  الوقت  من  املزيد  إضاعة  وعدم 
يدفع  وقد  باملشاكل  مليء  بلوك 
الشركات الُكربى إىل إعادة النظر يف 

قرار اإلستثمار والعمل فيه!

يف  سنوات  منذ  إسرائيل  تستثمر   )1(
حقل  بينها  ومن  احلقول،  من  العديد 
بضع  سوى  يبعد  ال  الذي  »كاريش« 
كيلومرتات عن احلدود البحرّية اللبنانّية.

ناجي س البستاني

إسرائيل   دفاع  وزير  تهديدات  غداة 
كّله  بأّن  لبنان   ليربمان   أفيغدور 
سيدفع مثن تّدد  إيران  يف حال إندالع 
اجلغرافّية  الرقعة  أّن  وإدعاؤه  حرب، 
هي  النفط  »بلوكات«  من   9 رقم 
أطلق  اجليش  ولبنان،  إسرائيل  ملك 
واسعة  عسكرّية  ُمناورات  اإلسرائيلي  
لقصف  إسرائيل  تعرض  ُتاكي 
صاروخي كثيف من جبهات عّدة، وهي 
إنزال  عملّيات  تنفيذ  أيًضا  ستتضّمن 
قبل  من  الفتة  مُبشاركة  كبرية  جوّي 
وحدات أمريكّية. فهل ُتّضر إسرائيل 
خلفّية  على  لبنان  مع  جديدة  حلرب 
والغاز   إستخراج  النفط  بشأن  النزاع 

من البحر األبيض املتوّسط؟.

بداية ال ُبد من اإلشارة إىل أّن إسرائيل 
ختتلف  عسكرّية  مناورات  دورًيا  ُتنّفذ 
وبالتالي  والنوعّية،  احلجم  حيث  من 
احلالية  مناوراتها  بني  ُمباشر  ربط  ال 
النفط«  »بلوك  بشأن  والتهديدات 
رقم 9. لكّن امُلفارقة أّن فكرة تعّرض 
يف  عّدة  جبهات  على  حلرب  إسرائيل 
الوقت نفسه صارت راسخة يف أذهان 
يف  والسياسّيني  العسكرّيني  القادة 
مضى.  وقت  أي  من  أكثر  إسرائيل 
األمنّيني  القادة  أّن  الثانية  وامُلفارقة 
اإلسرائيلّيني أصبحوا على قناعة أيًضا 
يف  وحده  اجلّو  سالح  إستخدام  أّن 
لربح  كافًيا  يعد  ُمقبلة مل  ُمواجهة  أي 
املعركة، لذلك قّررت إسرائيل تضمني 
الوحدات  من  املزيد  احلالية  املناورة 
إنزال  عملّيات  على  والتدّرب  الرّبية، 
مناطق  آلّياتهم يف  للُجنود مع  ضخمة 
ويف  امُلباشرة.  سيطرتها  عن  بعيدة 
إسرائيل  إستعداد  إّن  األحوال،  كل 
وهو  اجلديد،  باألمر  ليس  للحرب 
حيصل بشكل َدورّي يف إطار تكتيك 
اليت  واملعنوّية  العسكرية  التعبئة 
تنتهجها القيادة العسكرّية اإلسرائيلّية 
لإلبقاء على اجلهوزّية النفسّية جليشها 

ولشعبها للحرب، يف أعلى درجاتها.

الدفاع  وزير  تهديدات  إىل  وبالنسبة 
اإلسرائيلّي بشأن بلوك النفط رقم 9، 
اليت  »الشركات  إّن  ُخصوًصا  وقوله 
ترتكب  امُلناقصة  عروًضا يف  سُتقّدم 
إسرائيل  أّن  يعين  ال  فادًحا...«  خطأ 
القريب  امُلستقبل  يف  حرًبا  ستطلق 
تهدف  هي  بل  احلقل،  هذا  بسبب 
الُضغوط املعنوّية، وإىل  إىل ُمارسة 
الرسائل اإلعالمّية، إلفشال-أو  إطالق 
األعمال  إنطالق  وتأخري  لعرقلة  أقّله، 
خاصة  اجلنوبّية،  النفطّية  الرقعة  يف 
إىل  لبنان خبطوات  على  تتقّدم  وأّنها 
األمام يف جمال إستخراج النفط والغاز 
من  املياه  اإلقليمّية، واألهم يف إجياد 

األسواق لتصديره)1(.

 ُيذكر أّن إسرائيل إستكملت بالتعاون 
مع كل من قربص و اليونان  و إيطاليا  
اليت  الغاز  ُحقول  بربط  تقضي  خّطة 
أنابيب  عرب  القربصي  بالغاز  تلكها 
امُلستخرج  الغاز  لنقل  وذلك  حبرّية، 
إيطاليا  إىل  هناك  ومن  اليونان،  إىل 
األوروبّية،  القارة  كامل  يف  ليوّزع 
وذلك إعتباًرا من العام 2025، أي بعد 

حنو سبع سنوات.

يف امُلقابل إّن لبنان الذي أضاع أكثر 
من مخس سنوات يف السباق إلستخراج 
األبيض  البحر  من  والنفط  الغاز 

اجتماع بعبدا ارسى مفهوم االقوياء 

بدل الضعفاء... شكرا ليربمان
طوني خوري

من  جوالت  خيوض  العربي-ال اسرائيل ي  الصراع  يزال 
ال  الصراع  فيما  والسياسية،  الدبلوماسية  املواجهات 

لبنان ي-االسرايلي يبقى على أشّده من منطلق ان لبنان 
كان الدولة العربية الوحيدة-ال بل الدولة الوحيدة- يف 
الداخل  اىل  صوارخيها  اوصلت  اليت  املعاصر  التاريخ 
اليت  املنيعة  واهلالة  االمن  اسس  االسرائيلي وضربت 

رّوج هلا االسرائيليون على مدى سنوات وسنوات.

االسرائيليني،  مع  الصراع  حّدة  من  الرغم  على  ولكن، 
واحد:  بصوت  يهتفون  اليوم  انفسهم  اللبنانيون  جيد 
وتارخيه  ليربمان  يعلم  ومن  ليربمان .  شكرا  افيغدور 
ومواقفه املتشددة ان مل نقل املتطّرفة، يستغرب حتمًا 
اي  االمر  ان يشكروه. ليس يف  للبنانيني  كيف ميكن 
تلميح اىل التطبيع او االستسالم، ال بل على العكس، 
متى ُعرف السبب، بُطل العجب، فقد استطاعت اسرائيل 
وتديدًا ليربمان ان حيقق ما عجز عنه اللبنانيون وبعض 

االصدقاء الغربيني، وهو اعادة مّل الشمل اللبناني.

صحيح ان  اللقاء الثالثي  الذي عقد يف  قصر بعبدا  كان 
حباجة اىل اخراج معنّي ليتحقق، وقد وّفر ليربمان بكالمه 
عن البلوك رقم 9 هذا املخرج. اثبتت التطورات انه يف 
عهد  الرئيس ميشال عون ، فإن خري ما جيمع اللبنانيني 
وبالتحديد املسؤولني، هو اخلطر اخلارجي. هذا ما حصل 
احلريري  رئيس  احلكومة   سعد  احتجزت  السعودية   حني 

اسرائيل  نوايا  ليربمان  افشى  حني  حصل  ما  وهذا   ،
يف الثروات الطبيعية اللبنانية، وهذا ما سنتوقعه عند 
االمنية  الصعد  على  لبنان  يعرتض  خارجي  تهديد  كل 
من  اللبنانيون  استفاد  والسياسية.  واالقتصادية 
هذا  لبحث  بعبدا  اجتماع  فأتى  االسرائيلي،  التهديد 
التهديد بالشكل، ولكن باملضمون فإن ما مت التداول 
الداخلي  الوضع  اىل  االسرائيلي  التهديد  يتخطى  فيه 
والتدهور الذي شهدته االوضاع على الساحة يف الفرتة 
مفهوم  يسيطر  اال  جدًا  املهم  من  كان  لقد  االخرية. 
الثالثي  اللقاء  اتى  لذلك  القوي،  وجه  يف  الضعيف 
مبثابة لقاء االقوياء، فاجلميع خرج منتصرًا وحافظ على 
بصورة  جديدة  مرة  ظهر  اجلمهورية  فرئيس  صورته. 
الشخصي،  املستوى  على  التضحية  لتقديم  املستعد 
فكان اتصاله بربي »مفتاح الفرج«، واخلطوة الناجحة 
واملضمونة النتائج. اما بري فكان بدوره يسعى النهاء 
املسألة بأقل قدر مكن من اخلسائر، ووجد يف االتصال 
عون  مع  املباشرة  القناة  لفتح  الرئاسي فرصة ساحنة 
باملبادرة  قام  ذلك  رغم  والذي  له،  يتعرض  مل  الذي 
ترضي  اليت  الالزمة  احللول  واجياد  الوضع  الستيعاب 
االكرب  الرابح  كان  احلريري  ان  القول  وميكن  اجلميع. 
حكومته  استمرار  يعين  السياسي  فالفرج  الوضع،  من 
االنتخابية  محلته  الكمال  لالمر  واستثماره  بفاعلية، 
وزيادة شعبيته، كما ان تسني عالقته بربي ال ميكن 

وضعها اال يف خانة املكسب السياسي له.

كان  بل  الثالثي،  اللقاء  يف  ضعيف  من  هناك  ليس 
مكتب  بيان  يف  املخفية  القطبة  اما  اقوياء،  اجلميع 
الطمأنة  رسالة  فكانت  اجلمهورية ،  يف  رئاسة  االعالم 
بأن اجلميع ملتزم بتطبيق وثيقة الوفاق الوطين، وليس 
هناك بالتالي من يسعى اىل تغيريها او نسفها، وهو 
موعد  على  قليلة  اشهر  قبل  حاليًا  اجلميع  يطمئن  امر 
اتفق  الذي ينتشر كلما  االنتخابي، واخلوف  االستحقاق 
الكالم عن  او مع بعضهم فيعود  اآلخر  الثالثة مع  احد 
الرتويكا  احياء  اعادة  وعن  الثالثية،  مقابل  ثنائية يف 
اليت كانت دخلت يف سبات عميق، فيما الواقع يلزم، 
شئنا ام ابينا، التوافق بني اجلميع لتسري االمور وفق 
ما هو مرجو هلا، واال تت عرقلتها. وال ينفع القول ان 
مبا  ثبت  النه  و الدستور ،  القانون  الحكام  خاضع  البلد 
الهواء  خاضعان  والدستور  القانون  ان  الشك  يقبل  ال 

املسؤولني وتقديراتهم وليس العكس.

مبعنى آخر، كان ملوقف ليربمان املفعول السحري على 
املسؤولني اللبنانيني الذين استغلوه خري استغالل كي 
يرتبوا اوضاع البيت الداخلي من جهة، وحيفظوا حقهم يف 
مواجهة اسرائيل بالسبل املتاحة، وبالتالي بعث رسالة 
اىل من يعنيهم االمر ان لبنان يقبل التحدي وسيخوضه 
يبقى  واالخري  االول  اهلدف  الن  االلغام،  بني  بالسري 
االستفادة من الثروات الطبيعية، وليس خوض حروب 
ومعارك عنيفة تأخذ االمور اىل مكان آخر ال يرغب احد 

يف الذهاب اليه.

ثّبت وزير الدفاع اإلسرائيلي  أفيغدور ليربمان  بتصرحيه أن بالده 
نفط  تسرق  أن  اسرائيل   9 صراحة  رقم  النفطي  البلوك  تلك 
وغاز  لبنان  من حبرنا اجلنوبي. املسألة ليست حديثة والقضية 
ليست فقط غازا و نفطًا. إّنها »املنطقة اإلقتصادية اخلالصة« 
من  أخطر  بعُد  وهذا  دوليًا.  حدودها  على  املتوافق  غري  للبنان 
قضية بلوك نفطي ملا قد يرتكبه العدو يف هذه املنطقة، فيما 
لو أراد احتالهلا. مثاًل، فوق املياه؛ قواعد عسكرية حبرية، إقامة 
جزر اصطناعية أّما تت املياه؛ غواصات وغطاسني ومّد انابيب 
الغاز باجتاه القارة األوروبية. ويكثر يف اآلونة األخرية التخطيط 

اهلندسي لتشييد جسر فوق املياه يصل اسرائيل بقربص .

ماهي املنطقة اإلقتصادية اخلالصة؟
طّورت األعراف الدولية قانون البحار الدولي، يف العام 19٨2 
اعتمدت  اجلمعية العامة لألمم املتحدة  »اتفاقية البحار« اليت رّسخت 
حق الدول مبنطقة حبرية مساحتها 200 ميل حبري )٣٧0كلم مربع( 
اخلالصة.  االقتصادية  باملنطقة  ُسيت  األساس  خط  من  بدءا 
للدولة كامل السيادة عليها وعلى مواردها يف اجلرف القاري. 
مربع(  )22.2كلم  حبري  ميل   12 مساحة  على  كسيادتها  تاما 
اي املياه اإلقليمية .بدأ نفاذ االتفاقية يف 1٦ تشرين الثاني 

.1994
املادة 5٦ منها نصت على حقوق الدولة الساحلية يف هذه املنطقة 
استغالهلا.  و  الطبيعية  املوارد  استكشاف  مثال  منها  وعددتها 
الذي   295 رقم  القانون  لبنان  أصدر   1994 شباط   22 بتاريخ 
انضم مبوجبه اىل اتفاقية  االمم املتحدة  لقانون البحار .ولكنه مل 
يقم جّديًا بأي خطوة بشأن تديد منطقته االقتصادية اخلالصة 
لبنان  الثاني 200٧ وقع  العام 200٧. يف 1٧ كانون  اال حتى 
اتفاقية ثنائية مع قربص لتحديد املنطقة االقتصادية اخلالصة 
بني البلدين )تضمنت شوائب ونواقص قانونية فادحة(. يف 19 
تشرين االول 2010 أودع لبنان االمم املتحدة احداثيات منطقته 
اللبناني   رسم  اجليش   2011 العام  يف  اخلالصة.  االقتصادية 
حدود هذه املنطقة معتمدا على مراجعة تقنية الحداثيات وضعتها 
أما  اللبناني.  اجلانب  من  .هذا  لبنانية-قربصية  مشرتكة  جلنة 
اسرائيل عقدت مع قربص اتفاقا ثنائيا لتحديد املنطقة البحرية 
يف 1٧ كانون االول 2010 اي بعد ٣ سنوات من خطوة لبنان. 
 ٨٦0 للبنان  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  مساحة  من  اقتطعت 
كلم مربعا. يف 12 توز 2011 أودعت اسرائيل تديدها  األمم 
املتحدة . رفضها لبنان. خاطب وزير اخلارجية اللبناني يف العام 
تعّدت على  اسرائيل  ان  املتحدة معتربا  االمم  عام  امني   2011
السيادة اللبنانية. صدر يف 1٧ اب 2011 القانون رقم 1٦٣ عن  

جملس النواب اللبناني  وهو قانون تديد واعالن املناطق البحرية 
للجمهورية اللبنانية. يف 1 تشرين االول 2011 صدر املرسوم 
وقم ٦4٣٣ الذي حدد كامل حدود املنطقة االقتصادية اخلالصة 
حيث  من  ترفض  اليت  قربص  مع  املباحثات  توالت  اللبنانية. 
املبدأ أن يتم قضم حقوق لبنان كما تصّرح علما ان لبنان رفض 
اخرى  جهة  من  لكن،  اسرائيل.  مع  الثنائية  اتفاقيتها  بالكامل 
ان اتفاقاتها معه األخرية وضعت حّيز التنفيذ وامتدت لتتناول 
القانوني  الوضع  حمليًا  إذًا،  مشرتكة.  غاز  انابيب  مد  مشاريع 
حمسوم بشأن لبنانية حدود املنطقة اليت تضم البلوك النفطي 
رقم 9 .أما دوليا فاملسألة غري حمسومة أبدا. إن احلل قانونا 

هلذه االشكالية ال بد ان يتخذ واحدًا أو أكثر من ثالثة أوجه:
أّواًل-قرار من االمم املتحدة بإرسال جلنة دولية مشرتكة لرسم 
اخلط احلدودي البحري. وهذا ما طلبه وزير اخلارجية يف العام 

2011 و مل يلق صدى.
ثانيا-اللجوء اىل حمكمة العدل الدولية حلسم قضية حدود املنطقة 
االقتصادية اخلالصة ومطالبة اسرائيل بالتعويض عن االستيالء 

على ٨٦0 كلم مربع .
ثالثا-اللجوء اىل  احملكمة الدولية  لقانون البحار ITLOSحبيث أن 
شروط التحكيم غري متوافرة بني لبنان واسرائيل كوننا يف حالة 

عداء معها.
عدم  يف  تتمثل  كثرية  استبعادات  حلول  من  تقّدم  ملا  ولكن 
امتثال اسرائيل اصال للقرارات والقوانني الدولية، ولغطرستها 
يف عدوانها واعتداءاتها وعدم تقيدها بأي أصول قانونية دولية 
ما يؤكد عدم جلوئها اىل احملاكم الدولية. هذا من جهة، من جهة 
لبنان ال يعرتف بقيام دولة اسرائيل، وإن أي جلوء  إن  أخرى 
اىل حماكم دولية ضدها ستستغله اسرائيل منوع من اعرتاف 

وجودي هلا كدولة.
يف ظل األزمة القادمة من البوابة البحرية و البلوك 9 تديدا إن 
احلرب العسكرية تلوح يف األفق. فليس عن عبث أن ينطلق اول 
اعرتاض اسرائيلي على قرار لبنان بتلزيم هذا البلوك من وزير 
دفاعها. ومل يكن عبثًا أن لبنان بأكمله يعترب تصرحيه تهديدا 
مباشرا. ان اسرائيل تستمر بالعدوان على لبنان. وها هي تلّوح 
باحلرب من بوابة دفاعها عن حقوقها كما تّدعي، ولكنها تعرف 
 9 البلوك  لبنان  رمى  فهل  األكرب.  اخلاسر  ستكون  أنها  تاما 
ومنطقته البحرية يف مرمى دول الشركات األوروبية اليت ُمِنحت 
حرب   9 البلوك  أن  املؤّكد  احلل؟.  بوابة  لتدخل  الرتاخيص  هلا 

مقبلة ضروس أو صامتة وسيبقى معطال اىل أجل غري مسمى.

البلوك ٩ حرب مقبلة
املحامية ساندريال مرهج
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يرفض  حزب اهلل  الرد على املواقف األخرية لوزير 
اخلارجية  جربان باسيل  وبالتحديد تلك اليت حتدث 
فيها عن أن احلزب »يتخذ يف املوضوع الداخلي 
قرارات ال ختدم الدولة وجيعل  لبنان  يدفع الثمن«. 
فهو اصال مل يرد على املواقف اليت صدرت عنه 
خبصوص  اسرائيل ، ومل جيد نفسه معنيا باصدار 
بيان اال للتضامن مع رئيس اجمللس النيابي  نبيه 
» التيار  لرئيس  األخري  الفيديو  تسريب  بعد  بري  
بـ«البلطجي«.  فيه  وصفه  الذي  احلر «  الوطين 
فكما بات معلوما يضع حزب اهلل عالقته مع حركة 
»أمل« ووحدة الصف الشيعي أولوية أولوياته اىل 
جانب حرصه على استقرار الوضع األمين الداخلي، 
أما التعاطي مع ما تبقى من ملفات فيتم مبعظم 
األحيان بعيدا عن األضواء من خالل التزام سياسة 
الصمت املطبق اليت جدد مؤخرا تعميمها على نوابه 

وقيادييه.
اال أن مصادر مقربة من احلزب ال ترتدد باحلديث 
حزب  لدى  ترتسم  كثرية  استفهام  »عالمات  عن 
اخلارجية  لوزير  املتتالية  املواقف  نتيجة  اهلل« 
مع  ايديولوجي  خالف  ال  ان  بالقول  بدأت  واليت 
 the بالسجال على خلفية فيلم  اسرائيل ومرت 
post ووصلت األسبوع املاضي اىل فتح مواجهة 
الذي  حبديثه  أيام  قبل  لتختتم  بري  مع  مباشرة 
ينتقد فيه آداء حزب اهلل الداخلي، الفتة اىل ان 
ال  زمنية  فرتة  وصدورها يف  املواقف  »تسلسل 
تتعدى الشهر أّدت جلراح متعددة أصابت تفاهم 
كبري  قسم  انزلق  بعدما  خاصة  واحلزب  التيار 
أبعادا  أخذت  اىل سجاالت  الطرفني  من مجهوري 
االجتماعي«.  التواصل  وسائل  على  مسبوقة  غري 
وميكن  بليغة  غري  جراح  برأينا  »لكنها  واضافت: 
معاجلتها خاصة وان ال نية أقله من طرف احلزب 
بالسماح بأن يكون هلذه املواقف تداعياتها على 

العالقة االسرتاتيجية مع التيار الوطين احلر«.
للتواصل  »توجه حزب اهلل  وتكشف املصادر عن 
مع الوزير باسيل لالستفسار عن خلفية املواقف 
األخرية اليت أطلقها وخاصة تلك املتعلقة بانتقاد 
لدى  ان  متاما  نعلم  واننا  خاصة  الداخلي،  آدائه 
التيار وجهة نظر خمتلفة للكثري من األمور وامللفات 
الداخلية، لكن ما فاجأنا قوله ان قرارات احلزب 
جتعل لبنان يدفع الثمن، وهذا كالم غري مسبوق 
مل نسمعه ال باالجتماعات الداخلية وبالتأكيد ليس 

بالعلن«.
وان كان البعض بدأ يتحدث عن سياسة جديدة 
ينتهجها رئيس »الوطين احلر« متهيدا لالصطفافات 
ان  يرجح  واليت  النيابية   بعد  االنتخابات  املقبلة 
حبلف  »املستقبل«  جانب  اىل  فيها  التيار  يكون 
اسرتاتيجي ما يدفعه لالبتعاد ولو ملسافة حمدودة 
عن حزب اهلل، ترفض املصادر املقربة من احلزب 
»لن  بأّنها  جازمة  مماثلة،  فرضيات  مع  التعامل 
تتخذ اي موقف من الوزير باسيل قبل االستفسار 
منه عن خلفيات كالمه وحركته«. وتضيف: »حنن 
ال شك نستغرب كل ما حصل يف اآلونة األخرية 
انتخابية جلهة  ان تكون مواقفه خبلفية  ونستبعد 
البرتون،  يف  نيابي  مبقعد  فوزه  لضمان  السعي 
ألن الفوز بهذا املقعد معتمدا على سياسة مماثلة 
من شأنه أن يهدد مقاعد نيابية كثرية للتيار يف 

مناطق خمتلفة«.
اجلمهورية  رئيس  مع  يتعاطى  احلزب  يزال  وال 
األمر  يتعلق  حني  كمرجعية  عون   العماد  ميشال 
بالعالقة مع »التيار الوطين احلر« وان كان يعي 
متاما ان بات لديه مسؤوليات كبرية تفوق كثريا 
املسؤوليات احلزبية ما دفعه لتسليم موقع رئاسة 
احلزب مسبقا لصهره. اذ تؤكد املصادر ان »حزب 
اهلل مطمئن متاما لثبات ومتانة تفاهم مار خمايل 
طاملا الرئيس عون هو بالنهاية املرجعية االساس، 
وان كان ال يريد أن يظلم الوزير باسيل أو حيكم 
على أقواله مسبقا خاصة وأّنه مل ينس بعد مواقفه 
الكبرية اليت أعلنها من على املنابر العربية تضامنا 

مع  فلسطني  واملقاومة«.
باحملصلة، يبدو واضحا ان العالقة بني حزب اهلل 
و«التيار الوطين احلر« متر مبرحلة أكثر من دقيقة 
تستلزم االستنفار من قبل الطرفني ملعاجلة أسباب 
الرتاكمات  كرة  تكرب  أن  قبل  احلاصل،  التدهور 

فتطيح بكل ما حوهلا.

حزب اهلل ينتظر توضيحا من باسيل 
حول خلفيات مواقفه األخرية

بوال أسطيح

يرفض  حزب اهلل  الرد على املواقف األخرية لوزير 
اخلارجية  جربان باسيل  وبالتحديد تلك اليت حتدث 
فيها عن أن احلزب »يتخذ يف املوضوع الداخلي 
قرارات ال ختدم الدولة وجيعل  لبنان  يدفع الثمن«. 
فهو اصال مل يرد على املواقف اليت صدرت عنه 
خبصوص  اسرائيل ، ومل جيد نفسه معنيا باصدار 
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وقيادييه.
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حزب  لدى  ترتسم  كثرية  استفهام  »عالمات  عن 
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أبعادا  أخذت  اىل سجاالت  الطرفني  من مجهوري 
االجتماعي«.  التواصل  وسائل  على  مسبوقة  غري 
وميكن  بليغة  غري  جراح  برأينا  »لكنها  واضافت: 
معاجلتها خاصة وان ال نية أقله من طرف احلزب 
بالسماح بأن يكون هلذه املواقف تداعياتها على 

العالقة االسرتاتيجية مع التيار الوطين احلر«.
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األخرية اليت أطلقها وخاصة تلك املتعلقة بانتقاد 
لدى  ان  متاما  نعلم  واننا  خاصة  الداخلي،  آدائه 
التيار وجهة نظر خمتلفة للكثري من األمور وامللفات 
الداخلية، لكن ما فاجأنا قوله ان قرارات احلزب 
جتعل لبنان يدفع الثمن، وهذا كالم غري مسبوق 
مل نسمعه ال باالجتماعات الداخلية وبالتأكيد ليس 

بالعلن«.
وان كان البعض بدأ يتحدث عن سياسة جديدة 
ينتهجها رئيس »الوطين احلر« متهيدا لالصطفافات 
ان  يرجح  واليت  النيابية   بعد  االنتخابات  املقبلة 
حبلف  »املستقبل«  جانب  اىل  فيها  التيار  يكون 
اسرتاتيجي ما يدفعه لالبتعاد ولو ملسافة حمدودة 
عن حزب اهلل، ترفض املصادر املقربة من احلزب 
»لن  بأّنها  جازمة  مماثلة،  فرضيات  مع  التعامل 
تتخذ اي موقف من الوزير باسيل قبل االستفسار 
منه عن خلفيات كالمه وحركته«. وتضيف: »حنن 
ال شك نستغرب كل ما حصل يف اآلونة األخرية 
انتخابية جلهة  ان تكون مواقفه خبلفية  ونستبعد 
البرتون،  يف  نيابي  مبقعد  فوزه  لضمان  السعي 
ألن الفوز بهذا املقعد معتمدا على سياسة مماثلة 
من شأنه أن يهدد مقاعد نيابية كثرية للتيار يف 

مناطق خمتلفة«.
اجلمهورية  رئيس  مع  يتعاطى  احلزب  يزال  وال 
األمر  يتعلق  حني  كمرجعية  عون   العماد  ميشال 
بالعالقة مع »التيار الوطين احلر« وان كان يعي 
متاما ان بات لديه مسؤوليات كبرية تفوق كثريا 
املسؤوليات احلزبية ما دفعه لتسليم موقع رئاسة 
احلزب مسبقا لصهره. اذ تؤكد املصادر ان »حزب 
اهلل مطمئن متاما لثبات ومتانة تفاهم مار خمايل 
طاملا الرئيس عون هو بالنهاية املرجعية االساس، 
وان كان ال يريد أن يظلم الوزير باسيل أو حيكم 
على أقواله مسبقا خاصة وأّنه مل ينس بعد مواقفه 
الكبرية اليت أعلنها من على املنابر العربية تضامنا 

مع  فلسطني  واملقاومة«.
باحملصلة، يبدو واضحا ان العالقة بني حزب اهلل 
و«التيار الوطين احلر« متر مبرحلة أكثر من دقيقة 
تستلزم االستنفار من قبل الطرفني ملعاجلة أسباب 
الرتاكمات  كرة  تكرب  أن  قبل  احلاصل،  التدهور 

فتطيح بكل ما حوهلا.

حزب اهلل ينتظر توضيحا من باسيل 
حول خلفيات مواقفه األخرية

بوال أسطيح
»خطة  بطرح  يعزم  موعود  الربي  النقل  احتاد 
إصالح قطاع النقل العام يف لبنان« على جملس 
كلفة  ُتقّدر  األعمال.  جدول  خارج  من  الوزراء 
اخلطة اليت استغرق اعدادها سبعة أشهر بنحو 
54 مليون دوالر. يقول اإلحتاد إنها األوىل من 
نوعها يف لبنان، وإن تنفيذها سيحّل جزءًا من 

أزمة السري املتفاقمة، فهل ُتقّرها احلكومة؟
الكلفة  ألف دوالر، هي  حنو 53 مليون و640 
املالية اإلمجالية للخطة الوطنية لتنظيم وإصالح 
النقل الربي اليت أعّدتها وزارة األشغال العامة 
الربي،  النقل  قطاع  مع  بالتنسيق  والنقل 
ويتوقع أن ُتطرح يف جلسة احلكومة اليوم، من 

خارج جدول األعمال.
الربي  قطاعات  النقل  احتاد  رئيس  حبسب 
»األوىل  هي  اخلطة  طليس،  بسام  لبنان  يف 
من نوعها اليت توضع على املستوى الوطين، 
بالتعاون  أشهر  سبعة  حنو  إعدادها  واستغرق 
مع خرباء من جهات ومؤسسات ماحنة«. وقال 
طليس لـ »األخبار« إن رئيس اجلمهورية ميشال 
عون وعد بإقرارها، »وذلك ضمن التسوية اليت 
أّدت اىل تعليق االحتاد إضرابه أواخر عام 2016 

مقابل حتقيق مطالب تضّمنتها اخلطة«.
يوسف  العامة  األشغال  وزير  جهته،  من 
فنيانوس، قال لـلزميلة »األخبار« إن طرح أي 
بند من خارج جدول األعمال ليس من صالحياته، 
الفتا اىل أن احتاد النقل الربي تلقى وعدا من 

رئاسة اجلمهورية بذلك اليوم.
وتتضّمن اخلطة خطوات مرحلية لتحسني واقع 
واألعباء  تنفيذها  وآلية  العام  النقل  قطاع 
عناوين  تشمل  وهي  عليها.  املرتتبة  املالية 
تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب وتطوير 
أدائه، وإدخال نظام النقل السريع على اخلطوط 
الرئيسية، وإقرار سياسة قطاع النقل الربي، 
وتنظيم أماكن وقوف السيارات اخلاصة ضمن 
حمطات  وتشغيل  بريوت،  مدينة  يف  املناطق 
التسفري عند مداخل العاصمة وتنظيم إدارتها، 
وإعادة هيكلة إدارة قطاع النقل الربي، ومعاجلة 
وضع مصلحة سكك احلديد والنقل امُلشرتك، 

وأخريا الدعم املالي للعاملني يف القطاع.

مزاولة املهنة وتطوير األداء
اللوحات  عدد  ازدياد  واقع  من  اخلطة  تنطلق 
العمومية  امُلزّورة و«خُتمة« املركبات  العمومية 
ما أّدى اىل غياب أي معلومات لدى اإلدارات 
وزارة  سّيما  النقل،  بشؤون  املعنية  العامة 
األشغال العامة، عن أماكن عمل هذه املركبات 

وكيفية تقديم خدماتها.
وأبرز ما يتّضمنه مشروع تنظيم مزاولة املهنة: 
بيانات  فيها  حتفظ  معلومات  قاعدة  إنشاء 
من  للركاب  العام  النقل  جمال  يف  العاملني 
مالكني وسائقني ومؤسسات وشركات ومواقع 
عملهم احلالية واملركبات العاملة، التنسيق مع 
شركات االعالنات والتأمني لتوفري الدعم املادي 
الالزم إلجراء اإلصالحات على اهلياكل اخلارجية 
السماح  مقابل  موحد  بلون  وطالئها  للمركبات 
هلا بوضع اعالناتها على املركبات لفرتة حمددة 
للتثبت  املعنية  اجلهات  مع  التنسيق   ،)...(
من مطابقة املركبات ملعايري السالمة واألمان 
التعريفي  امُللصق  تثبيت  عن  فضال   ،)...(
اخلارجي والداخلي )حيتوي على عناصر ال ميكن 

تزويرها( على املركبات.
هذه اإلجراءات تقابلها خطوات متوازية تتعّلق 
السري  خطوط  كتحديد  القطاع،  أداء  بتطوير 
عمل،  رزم  ضمن  وجتميعها  العمل  ومناطق 
وحتديد متطلبات تشغيلها ومستوى أدائها، مع 
ما يرافقها من إعداد دفاتر الشروط وملفات 

التلزيم لتشغيل اخلطوط.
وُتقّدر كلفة تنظيم مزاولة املهنة وتطوير أداء 
القطاع بنحو مليون ونصف مليون دوالر، متّول 
من موازنة املديرية العامة للنقل الربي والبحري 
ومن قرض البنك الدولي لدعم مشروع النقل 

احلضري.

النقل السريع
إستحداث  اىل  امُللّحة  احلاجة  على  اخلّطة  تؤّكد 
سّيما  ال  الرئيسية،  احملاور  على  سريع  نقل 
حمور جونية ــــ بريوت، يكون قادرًا على تلبية 
حاجات العدد الكبري من الركاب الذين يتنقلون 
على هذه احملاور. وكذلك السعي اىل تأمني 
اليت  التغذية  خطوط  على  منتظمة  نقل  خدمة 
ُيساهم يف ختفيف  »مما  احملاور  بهذه  ترتبط 
نتيجة  احملاور  هذه  على  اخلانق  االزدحام 
توفر  عدم  بسبب  اخلاصة  املركبات  استخدام 
خدمة النقل السريع وامُلنتظم«. وتقرتح إعداد 
والدراسة  التفصيلية  النقل  ختطيط  دراسة 
اهلندسية التنفيذية وملف تلزيم حمور جونية ــــ 
بريوت السريع لنقل الركاب وخطوط التغذية 
هلذا احملور، مبا يف ذلك احملطات واملواقف. 
التلزيم  ملفات  وإعداد  الدراسة  كلفة  وُتقّدر 
من  بتمويل  دوالر  ألف  و200  مليون  حبوالي 
البنية  تنفيذ  كلفة  ُتقّدر  فيما  الدولي،  البنك 
ــــ  جونية  حملور  واملواقف  واحملطات  التحتية 
تأمينها  يتم  دوالر  مليون   50 حبوالي  بريوت 

من خالل قرض ُميّسر.
أماكن الوقوف ومحطات تسفري

املواقف  تأمني  أزمة  ملعاجلة  اخلطة  تقرتح 
اخلاصة للسيارات بسبب تزايد عددها بشكل 
ُمضطرد وعدم تأمني العدد املالئم من املواقف 
يف األبنية او عدم حلظها فيها أساسا، تعميم 
الرئيسية  الطرق  على  الوقوف  تنظيم  مشروع 
النقل  الذي يتم تنفيذه ضمن مشروع تطوير 
احلضري الذي تقوم به بلدية بريوت على كافة 

الطرق الرئيسية وبعض الطرق الثانوية.
بلدية  اقرتاح  اجملال  هذا  يف  اخلطة  وتلحظ 
يف  الطوابق  متعددة  مواقف  إنشاء  بريوت 
بعض مناطق العاصمة، ال سيما أسفل احلدائق 
العامة )...(. وتلفت اىل أن االختالط احلاصل 
حلركات التنقل بني املدن مع تلك اليت حتصل 
على  كبري  حد  اىل  سلبًا  تؤثر  املدن  ضمن 
االزدحام يف املدن الرئيسية، سيما العاصمة 

بريوت.
عند  التسفري  حمطات  أهمية  تأتي  هنا،  من   
حركات  عندها  تتقاطع  لكي  املدن،  مداخل 
حركات  بني  الفصل  خالهلا  من  ويتم  التنقل، 

التنقل بني املدن عن تلك ضمن املدن. 
وضع  يتم  ريثما  ــــ  السياق  هذا  وتقرتح يف 
عدنان  حمطة  تشغيل  ــــ  عام  توجيهي  خمطط 
احلكيم يف منطقة اجلناح، وإنشاء حمطة تسفري 
مؤقتة على جزء من موقع »ن.ب.ط.« التابع 
عند  امُلشرتك  والنقل  احلديد  سكك  ملصلحة 
املدخل الشمالي للعاصمة، تتقاطع عندها حركة 
النقل بني حمافظيت الشمال والبقاع اىل بريوت 

وبالعكس.
السكك الحديد

السكك  مصلحة  وضع  »معاجلة  عنوان  حتت 
اخلطة  شرحت  امُلشرتك«،  والنقل  احلديد 
املشاكل األساسية اليت تعاني منها املصلحة 
اليت تعجز عن تأمني خدمة انتقال ُمنتظمة »ال 
تتجاوز نسبتها الـ 3% من جممل الطلب على 
حركات االنتقال، إضافة اىل عجز مالي سنوي 
خالل  من  تغطيتها  يتم  لرية  مليار   13 حبدود 
يستنزفها  الدولة«  من  سنوية  مالية  مساهمة 
فائض العاملني يف املصلحة، »ما يؤثر سلبا 
إىل  ولفتت  تطويرية«.  خطة  أي  حتقيق  على 
تقادم أسطول املركبات الذي متلكه املصلحة 
حافلة   40 الـ  يتجاوز  ال  الذي  عددها  وضآلة 
اإلداري  الصعيد  على  األداء  وتدهور   )...(

والتنظيمي والتشغيلي.
على  الفائض  توزيع  اخلطة  تقرتح  وعليه، 
»وبالتالي   )..( العامة  واملؤسسات  االدارات 
ختفيف العبء املالي غري امُلرّبر على املصلحة«، 
الالزمة  التقارير  ووضع  شامل  مسح  وإجراء 
العادة  متهيدا  املصلحة  وموجودات  ألصول 
مشروع  عليه  نّص  ما  وفق  وضعها  تنظيم 

قانون إنشاء اهليئة العامة للنقل الربي.

54 مليون دوالر إلصالح النقل العام
هديل فرفور
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املارونية  األجنيل  سيدات  جلنة  أقامت 
احتفاالت  أسبوع  مبناسبة  عائليا  مهرجانا 
 Auburn يف  وذلك  مارون  مار  عيد 

.community Picnic Area
املارونية  األبرشية  راعي  املهرجان  رعا 
وحضره  طربيه،  شربل  أنطوان  املطران 
لبنان  قنصل  املقدسة،  العائلة  راهبات 
معكرون  شربل  االستاذ   سيدني  يف  العام 
القاري  الرئيس  عقيلته،  والسيدة 
اجلامعة  يف  ونيوزيالندة  السرتاليا 
اللبنانية الثقافية الشيخ ميشال الدويهي، 
اسرتاليا  يف  املارونية  الرابطة  رئيس 
انطوني  والسكرتري  جرجس  باخوس 

حزب  عام  امني  ناصيف،  نيسي  هاشم، 
البطي، رئيس  الوطنيني االحرار كلوفيس 
ابو  رميون  االحرار  الدميقراطيني  حزب 
وهبه،  راي  االعمال  رجل  وعائلته،  عاصي 
جاميس واكيم، مسؤولة التسويق يف بنك 
الزميل  وعائلتها،  خضرا  نسرين  سيدني 
بو  انطونيوس  والزميل  رمحه  كلتوم  ايلي 
هريالد  ايست  امليدل  حترير  رئيس  رزق 
اجلالية  وابناء  االعمال  رجال  من  وعدد 

وعائالتهم حيث كان يوما عائليا بامتياز.
ضوميط  كلتوم  ساندرا  املهرجان  قدمت 
السيدات  جلنة  رئيسة  فيه  وحتدثت 
شريلي وهبه وسيادة املطران انطوان شربل  

طربيه.
ورعت املهرجان عدة مؤسسات منها:

 TOplace،  Wiping ،غصني غروب 
 tears، Dial before you Dig،
 Raysons، diamond tannous،
 Tony francis meats ،

Michel'dry cleaners وغريها. 
 House of لـ  اكشاك  هناك  وكانت 
وغريها  خيسي  الربت  لصاحبها   Albert

يعود ريع مبيعاتها للجنة السيدات.
وبالفعل كان يوم مميزا يف أحضان الطبيعة 
دبكات  الصغار  زنابقنا  بعض  فيه  قدم 

فولكلورية رائعة نالت اعجاب اجلميع,

اللجنة مع املطران طربيه والقنصل وعقيلته وميشال الدويهي وباخوس جرجس وراي وهبه ورجال اعمالاللجنة مع املطران طربيه والقنصل وعقيلته وميشال الدويهي وباخوس جرجس ورجال اعمالاملطران طربيه يلقي كلمته

عطر موسى وكرميته املالك اجنيلينا

من اليمني: باخوس جرجس، جورج بدر، جاميس واكيم وميشال الدويهي

رئيس Dial before you Dig دومينيك وكرميته املالك كاتي وعطر موسى 
وكرميته املالك اجنيلينا

املطران طربيه، القنصل معكرون وعقيلته، باخوس جرجس، ميشال الدويهي وحضور

جانب من احلضور

ميشال الدويهي، كلوفيس البطي وراي وهبه رميون ابو عاصي وعقيلته تانيا وابنهما كريستشن انطوني هاشم وباخوس جرجس

نيسي ناصيف مع ابنها خازن وابنتها جولننيسي ناصيف تتوسط رينه مساحة ويسرا قزي

جلنة سيدات االجنيل املارونية تقيم يوما عائليا ناجحا مبناسبة اسبوع احتفاالت مار مارون
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بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

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

يوميا وغريها الكثري..
خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت

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

نفتح 7 أيام يف األسبوع

نـبيع بـسعر اجلـملة

هذه األســعار 
صاحلة لغاية يوم 
اجلمعة 16 كانون 

الثاني

ختفيضات كبرية على مجيع األسعار

بـيض 600 غرام )دزينة(  بـ 1،99 $

بـندورة)1 كلغ(  بـ 1،99 $

تفاح أحــمر )1 كـلغ( بـ 1،49 $

بــصل )الكيس 10 كلغ(  بـ 3،99 $

زيـت زيـنة )20 ليرتا(  بـ 38 $

بـطيخ بدون بذر )1 كلغ(  بـ 0،79 $
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ومــضات 
األبواُب  تغدو  حني 

جدراَن مبقابض!!
...

ألن الليل طعنة يف 
صفحة البياض 

هذا  نشهد  النزال 
اهلالك اليومي 

...
تتدىل  عتيقة  وجوه 

من سقف الليل
كأجراس ثقيلة 

ماتنتفض  سرعان 
الغبار  نكنس  وحنن 

عنها
...

من  الشمس  خترج 
بئر غياب 

يقولون عنه :صباح
عنه  واقول 

:شروقك
...

أنثر  صحاريك  يف 
املقال 

عساه يعود خنال 
فرعك الذابل 

....
قطعًة .قطعة 
يسقط الفن 

وتتعرى األمم 
...

من احلكمة أيضا 

بلهاء  نكون  أن 
لبعض الوقت 

...
ليل  يف  جنمة  تلمع 

معذب !!

حيسب  الأحد     
يشتعل  قلبا  أن 
...وغيابا ينفخ فيه 

...
عواطف بركات

ومنها  العامل،  السرية يف  املنظمات  كثرية هي 
منظمات املافيا واجلرمية املنظمة. الكاتب فيديريكو 
فاريزي يقودنا يف رحلة داخل هذه الكيانات من 
لنا صورة متكاملة  أعضائها، لريسم  خالل حياة 
وبشكل  الداخل  يف  جيري  ما  حقيقة  عن  تقريًبا 

خيتلف عن الصورة املطروحة إعالمًيا.

املعروف  واملتخصص  الكاتب  يصحبنا  إيالف: 
جًدا يف علم اجلرمية فيديريكو فاريزي يف رحلة 
أفراد  يعيشها  اليت  احلياة  نوعية  الستكشاف 
املنظمة  اجلرمية  وعصابات  املافيا  عصابات 
عنوانه  كتاب  يف  بها  يفكرون  اليت  والطريقة 
 Mafia Life: Love, Death املافيا«  »حياة 
 and Money at the Heart of Organised Crime,

.Federico Varese

اغتنام الفرص
يتضمن الكتاب تسعة فصول يتطرق فيها الكاتب 
الشفرات  منها  الرئيسة،  القضايا  من  عدد  إىل 
اليت يستخدمها أعضاء هذه العصابات والكيفية 
حيدث  وماذا  جدد،  أعضاء  جتنيد  بها  يتم  اليت 
وكيف  املنظمة،  طاعة  عن  أعضاء خيرجون  ألسر 
ينمو الفرد ليتحول إىل عنصر مهم صاحب سلطة 

ونفوذ داخل املافيا.
حاملا خيضع  آخر  إنسان  إىل  يتحول  املافيا  فرد 

لسلطة املنظمة

استخدم الكاتب ضمن اختصاصه حتليالت تارخيية 
قانونية  وأدلة  سابقة  وتسجيالت  وحتقيقات 
يف  بارزين  أشخاص  عن  بيوغرافية  ودراسات 
هذه  أفراد  حياة  ويفصل  ليشرح  املافيا،  عامل 
يف  سرية  املنظمات  أكثر  تعترب  اليت  الكيانات، 

العامل.

يأخذ الكاتب القارئ يف زيارة إىل نوادي قمار 
يف مدن مهمة ، وجيعله ميضي أوقاًتا مرحية يف 
عدد من أهم فنادق العامل الضخمة كما يتحدث 
عن املوت وعن العالقات العاطفية وعن اخلوف 
املتاحة  اخليارات  خمتلف  وعن  الرعب  وحاالت 
بواقعية  املنظمات ويطرح كل ذلك  ألفراد هذه 
على  يعتمد  عامل  تفاصيل  عن  ليكشف  شديدة 

اغتنام الفرص وعلى القسوة.

السياسة  بني  العالقة  إىل  الكاتب  يتطرق 
حياول  كما  املنظمات،  وهذه  الدول  ومؤسسات 
إعطاء صورة واضحة قدر اإلمكان عن العالقات 
بني أفراد هذه اجملموعات أنفسهم، وهي عالقات 
خمتلف  بني  الصراعات  بسبب  التعقيد  شديدة 
األطراف، لكن القاعدة األساسية فيها هو خضوع 
املنظمة  أكانت  واحدة، سواء  قيم  اجلميع ملظلة 
يف مدينة صغرية يف الريف أو يف مدينة ضخمة، 
فاملهم هو احلفاظ على مصاحل املنظمة العليا على 

حساب مصاحل األفراد.

عالقات مع املصرفيني
خيصص الكاتب فصال لألعمال اليت تنجزها هذه 
إدارتها واملخاطر  آخر لطرق  املنظمات ثم فصال 
والفرص اليت يتضمنها البحث عن أسواق جديدة. 
ثم هناك الضوابط املكتوبة وغري املكتوبة والبنية 
اليت تقوم عليها هذه الكيانات ووسائل حتقيق 
اختاذ  كيفية  ثم  وبقائها  وفعاليتها  استقرارها 
القرارات املهمة فيها وطريقة عملها اليت يعتقد 
أي  وتنظيمها  فعاليتها  يف  تفوق  أنها  فاريزي 

دولة.

خيصص الكاتب فصال كامال للمال وكيفية عمل 
واالستفادة  االستثمار  جمال  املنظمات يف  هذه 
من حركة الودائع املالية العاملية وإقامة شبكات 
عالقات مع أصحاب املصارف، الذين قد يتحّدون 
مصاحلهم  بتحقيق  تتعلق  ألسباب  املافيا، 
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الشخصية.

يبنّي الكاتب يف هذه الفصلني أيًضا بأن أعضاء 
املافيا قد يرتكبون رغم ذلك أخطاء جسيمة وبكل 
سهولة. ورمبا هذا هو السبب وراء كون مصري 
حالة  العيش يف  إما  هو  املتوقع  املافيا  أعضاء 

هرب دائم أو الصراع من أجل البقاء.

على املستوى التنظيمي يظهر الكاتب أن الضوابط 
وطريقة اإلدارة الصارمة هي اليت جتعل املنظمة 
فعالية  أكرب  حتقيق  مع  االستمرار  على  قادرة 
مافيا  منظمة  عضو  إن  بالقول  ويشرح   ، ممكنة 
هو شخص حتكمه عواطفه وطموحاته املستقبلية 
يف جمال املال واألسرة، ولكن حيدث أحياًنا أن 
يتمرد أحدهم على سلطة املنظمة أو أن يدخل يف 
ما خييف  عالقة عاطفية غري مرغوب فيها، وهو 
هذا النوع من املنظمات أكثر من أي شيء آخر. 
فاملافيا تعترب النساء والعالقات العاطفية بشكل 

عام مصدر خطر كبري عليها.

اخلشية من املرأة
لكن هذا النوع من العالقة ال يقتصر على العاطفة 
بني رجل وامرأة فحسب، بل يشمل أيًضا عالقة أم 
بابنها، الحتمال جتاوز شرط السكوت والصمت. 
وينبه الكاتب إىل أن مثل هذه املنظمات ختشى 
أيًضا من امرأة فقدت أسرتها وأحبتها، وهو ما 
قد حيّوهلا إىل شخص ال يعرف اخلوف، وجيعلها 

تشكل خطًرا كبرًيا على مثل هذه املنظمات.

الرئيس  املوضوع  لسن  املافيا  نساء  أن  ورغم 
يف الكتاب، ولكن احتمال صعودهن على رأس 
املافيا  أعضاء  يتمكن  ال  عندما  قائم،  املافيا 
ألسباب  املنظمة،  على  السيطرة  من  الرجال 
متنوعة، منها أن يكون الزعيم يف السجن أو أن 
يضطر إىل االختباء يف بلد آخر خوًفا من انتقام 

خصوم ومنافسني.

اليت  بالصورة  املافيا بشكل عام  تهتم منظمات 
تعرض عنها كما فعل فيلم العراب، وهي عادة 
عن  لتعرب  النتاجات  هذه  عن  رأيها  توصل  ما 
الكاتب كيف  ويروي  أو عن رضاها.  امتعاضها 
هذا  غامبينو، شاهد  أسرة  من  ميليتو،  لوي  أن 

الفيلم ستة آالف مرة حسب قول زوجته.

حتول سلطوي
يعرض  املافيا  حياة  عن  الكتاب  هذا  يطرحه  ما 
اجتماعي  حميط  إطار  يف  اعتياديني  أشخاًصا 
هذه  مثل  ازدهار  يف  يسهم  حمدد  وثقايف 

املنظمات يف خمتلف أحناء العامل.

ويرى الكاتب أن فرد املافيا هو إنسان اعتيادي 
يصارع لشق طريقه يف احلياة، وهو ميلك عواطف 
ضعفه  بنقاط  ويتمتع  معينة،  تفكري  وطريقة 
حاملا  آخر  إنسان  إىل  يتحول  قد  ولكنه  وقوته، 
خيضع لسلطة املنظمة اليت يبدأ بالعمل حلسابها.

أحدث اإلصدارات العاملية

ثالثية حياة املافيا... حب وموت ومال
ميسون أبو الحب - ايالف

البالغون حق  يقّدره  والسحر قد ال  الفطنة  األطفال عامل من  كتب 
أن  دون  من  الطفل،  خميلة  يقّوي  ما  اخليال  من  فيه  لكن  قدره، 
كتب  مؤلفة  رونديل،  كاثرين  تكلمت  هكذا  الواقع.  عن  يفصله 

األطفال احلائزة جوائز عاملية.
األطفال  كتب  مؤلفة  رونديل،  كاثرين  حبسب  بريوت:  من  إيالف 
أو  التعليم  على  األطفال  كتاب  دور  يقتصر  أال  ينبغي  املعروفة، 

التسلية، فهذا الكتاب قادر أيًضا على توسيع عاملهم.

الطفل املستكشف يف علم اخليال
رونديل، صاحبة كتاب »الكشاف« The Explorer )املؤلف من 336 
صفحة، منشورات بلومزبريي؛ 8 جنيهات إسرتلينية( والفائز جبائزة 
كوستا، طفلة تعشق املطالعة، وتتوق إىل فهم هذا العامل املذهل 
خيالي  عامل  إىل  حتملها  الكتب  وكانت  والبهجة،  بالقسوة  املليء 
يساعدها على فهم املنطق السائد يف العامل احلقيقي. كانت جتلس 
ساعات خارج صف الباليه، من دون أن تسمع همسة، على الرغم من 

املوسيقى اليت خترتق اجلدران.
تعترب رونديل أن الطفل سيد أكوان كتبه. حتى إن مل يعرف يف 
بعض األحيان كيف يلفظ الكلمات أو رمبا يتخّيل معنى آخر هلا، فهو 
ال يطلب مساعدة أحد، ألّنه يفّضل أن يدخل إىل عامل كتابه مبفرده، 
معظم  مثل  »كنت،  به:  اللحاق  من  اآلخرون  يتمّكن  أن  دون  من 
القراءة  وأصبحت  واالستقاللية،  للخصوصية  متعّطشة  األطفال، 

الشيء األكثر خصوصية يف طفوليت«.

بني طفل وبالغ
من بني 100 كتاب هي األفضل مبيًعا يف العامل، شّكلت روايات 
األطفال اخليالية يف عام 2017 نسبة 39 كتاًبا. ومع ذلك، تقول 
رونديل: »ما أن يعرف الناس أنين أكتب لألطفال، يطرحون علي 

السؤال اآلتي: ملاذا؟، ملاذا ال تؤّلفني كتًبا حقيقية للبالغني؟«.
يف الواقع، ترى رونديل أّنه ال ميكن إال ملخّيلة طفل أن تفتح عوامل 
الروايات  فيها  تقوم  اليت  الطريقة  يف  فريد  شيء  ومثة  جديدة. 

بتلوين خمّيلة الطفل.
أو يضعون  حذاء  يلبسونها  وال  الشخصيات،  يزّينون  ال  الراشدون 
عندما  متاًما  فيفعلون شيًئا خمتلًفا  األطفال  »أما  األظافر.  هلا طالء 
إّنهم يف بعض املرات وصفوا لي بأدّق التفاصيل  يقرأون. حتى 

مشاهد غري موجودة يف كتيب«.
يرسم األطفال بألوان زاهية يف اهلوامش اليت يرتكها اخليال مفتوحة. 
أن  اكتشفت  عندما  تفاجأت  كيف  رونديل  تذكر  السياق،  هذا  يف 
الكثري من التفاصيل اليت ظّنت أّنها حفظتها يف بعض الكتب اليت 
قرأتها يف صغرها، مل تكن موجودة فعال، فقد أضافت من خمّيلتها 

ثياًبا مطّرزة وأثاًثا يف املنازل ورحالت خمتلفة.
هذا من األسباب اليت تدفعها إىل كتابة روايات األطفال اخليالية: 
»عندما تكتب لطفل، فأنت تبين له منزاًل، وعندما يقرأ ما كتبته، فهو 

حيّول املنزل إىل قصر«.

خميلة حتويلية
تشري رونديل إىل أن أهداف أّول كتب مطبوعة لألطفال كانت التعليم 
 The والرتبية، مثل »كتاب األطفال: آداب القرون الوسطى للشبان
Babe’s Book: Medieval Manners for the Young يف عام 1868، ثم 

التسلية.
مل تتحّرر قصص األطفال من الضرورات األخالقية املدرسية إال مع 
روديارد كيبلينغ، ولويس كارول، وج.م. باري، وك.س. لويس 
أوالدهم، ومنحوا  املبالغني يف محاية  األهل  الذين أسقطوا صورة 

شخصية الطفل استقاللية مل يعرف بوجودها من قبل.
بالطبع، يقلق بعضهم من املكان الذي قد تصل إليه خمّيلة الطفل، 
مدارس  من  عدد  مثال يف  بوتر حمظور  هاري  كتاب  أن  جتد  لذلك 
واخلارقة  السحرية  املشاهد  بسبب  املتحدة،  والواليات  بريطانيا 

للطبيعة فيه.
كتابة  إىل  يدفعها  وهذا  حتويلية،  الطفل  خمّيلة  أن  رونديل  تؤّكد 
قصص موّجهة إىل األطفال، تساعدهم يف أوقات احلاجة. تضيف 
املتبّناة،  أختها  كانت  حني  تقريًبا،  عمرها  من  العاشرة  يف  إّنها 
 The Jungle أليسون، يف غيبوبة، مل تكن ختلد إىل النوم إال وكتاب
أو What Katy Did بيدها، حتى تهرب من اخلوف من خالل   Book

هذين البابني اخلياليني.

عامل الفطنة
الروايات اليت قرَأتها، ما عادت رونديل تفّكر أن اإلنسان  بفضل 
أختها  أّن  الذي ميوت يكون قد خسر املعركة، بل أصبحت مقتنعة 

أليسون راحبة على الرغم من موتها، ألّنها حاربت بشجاعة وحمبة.

يف هذا اإلطار، تلفت رونديل إىل أن البالغني جيدون صعوبة يف 
إخبار طفل عن حالة وفاة، وغالًبا ما يلجأون إىل العاطفية. أما الكتب 
اليت أنقذتها من ضياعها عندما ماتت أختها، فكانت من دون مشاعر 

.Ballet Shoeو Return to the Willowو charlotte’s web مثل

تتابع رونديل: »بالطبع، هذا ال يعين أن على أدب األطفال أن يكون 
مبنًيا على األمل، فالكتب ليست مهّمة حني نريد اهلروب فحسب، حتى 
إنين ال أعرف إن كانت كلمة اهلروب كافية للتعبري عّما تفعله هذه 
الساحرات واألسود واجلواسيس  عّلمتين من خالل  الروايات. فهي 
على  والقدرة  الفطنة  عامل  هو  العامل  هذا  أن  الناطقة  والعناكب 
التحمل، وأّن قصص العامل خمتلفة ال حصر هلا، وال ميكن التنبؤ بها، 
إّنها  مهّمة.  أمور  والفطنة واحلب  الشجاعة  وأّن  عالية،  وأّن قيميت 

وعود كبرية، حتقيقها منوط بالبالغني«.

قصص األطفال عامل الفطنة واملخيلة التحويلية
إعداد: ابتسام الحلبي - ايالف
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أقام  تيار املستقبل منسقية سيدني يوم االحد 
يف ٤/٢/٢٠١٨ نشاطه الشهري باحتفال شعيب مع 
باربكيو أقامته دائرة بانكستاون يف حديقة بييت 
ريزيرف على ضفاف نهر جورجيز ريفر يف منطقة 
جورجيز هول حضره  عن األحزاب اللبنانية التيار 
الوطين احلر والكتائب اللبنانية والوطنيون االحرار 
وحركة االستقالل. وعن اجلمعيات اخلريية حضرت 
حبنني  ابناء  ومجعية  اخلريية  الضنية  ابناء  مجعية 
املنية اخلريية ومجعية طرابلس الفيحاء االسالمية 
ومجعية ابناء املنية اخلريية ومجعية بريوت اخلريية 
ومجعية امليناء اخلريية واجلمعية السورية االسرتالية 
االستاذ  واالعالم  الصحافة  وعن  الزكاة.  وبيت 
لإلعالم  الوطنية  الوكالة  مندوب  خمايل  سايد 
املستقبل  صحيفة  عن  الدويهي  مجيل  والدكتور 
االسرتالية واالستاذ امحد سليم عن صحيفة النهار 
والسيدة إهلام حافظ املذيعة يف راديو تو ام اي 
واالستاذ فادي درباس رئيس حترير موقع اخبار 
العرب وأعضاء  جملس ودوائر وقطاعات منسقية 
سيدني وجملس املستشارين وعدد غفري من ابناء 

اجلالية اللبنانية والعربية وعائالتهم. 
افتتح املهرجان الرمسي بكلمة ترحيبية من عريف 
والتثقيف  اإلعالمية  الشؤون  مسؤول  املناسبة 
عمر  االستاذ  قدم  ثم  قاسم  فيصل  السياسي 

شحادة إللقاء كلمة املنسقية.
بانكستاون  دائرة  وشكره  باحلضور  ترحيبه  وبعد 

على تنظيم وإقامة هذه املناسبة السعيدة قال:
لقاؤنا اليوم يأتي من ضمن برنامج عمل نشاطات 
اعدته منسقية سيدني هلذا العام كما يف األعوام 
السابقة تقوم به اليوم دائرة بانكستاون مشكورة 
الذي  العائلي  اللقاء  الباربكيو  هذا  اىل  بالدعوة 
نبغي من خالله زيادة التواصل والرتاحم بني ابناء 
على  والتعرف  خاصة  التيار  وابناء  عامة  اجلالية 

بعضنا البعض وخاصة األجيال الطالعة.
وأصدقاء  أحباء  جلميع  اجملال  افساح  اىل  اضافة 
الرئيس  الشهيد  تيار  املستقبل  تيار  ومناصري 
رفيق احلريري وحامل االمانة والعهد حامي لبنان 
دولة رئيس جملس الوزراء سعد احلريري للمساهمة 
التيار  نشاطات  والفعالة يف  العملية  واملشاركة 
ملنسقية  االنتساب  طلب  لتقديم  اجملال  بفتح 
جملس  اعضاء  مع  التواصل  خالل  من  سيدني 

املنسقية او منسقي الدوائر والقطاعات.
وتابع حنن على بعد اّيام من الذكرى الثالثة عشرة 
على استشهاد الرئيس رفيق احلريري ، وال يزال 
هذا اليوم املشؤوم حمفورا يف ذاكرة كل لبناني 

باربكيو دائرة بانكستاون يف تيار املستقبل 

حريص على بلده و خياف على مصري البلد . 
اليوم  حتى  نزال  ال  الذي  الزلزال  والنه  ذلك 
يف  بل  لبنان  يف  فقط  ليس  تداعياته  نتلمس 

حميطنا العربي واالقليمي أيضاً  ...
و النه رجل دولة عظيم ، ال يزال وبعد ١٣ سنة 

املستقبل و العنوان هو ذاته : محاية لبنان.
نعم ، محى الرئيس الشهيد رفيق احلريري لبنان 

وحتمل الكثري وجنب البلد الكثري من اخلضات . 
و منذ ١٣ سنة والرئيس سعد احلريري يسري على 
الدولة  ومحاية  االعتدال  مسار   ... املسار  نفس 

واحلفاظ على لبنان ... 
نعم ضحى، نعم دفع أمثانا، و لكن مل يتخّل عن 

الثوابت .. لبنان اوالً .
واحلكومة   ... بعملها  تقوم  الدولية  واحملكمة   
اجنزت منذ والدتها الكثري من اإلجنازات... إلعادة 

ثقة الناس بالدولة ...
ان الرئيس سعد احلريري  ال يهدأ و ال يتعب وال 

ييأس... 
وعلينا ان نكون على صورة رئيس تيارنا ... تيار 
املستقبل و كما قال سعد رفيق احلريري »الكل 

ناطرنا ع الكوع«. 
للوقوف  دائما  كنا  كما  مستعدون  حنن  لكن  و 
بعزم واخالص وتضحية والتزام مع رئيسنا، و لن 
يتمكن احد من شطب تيار املستقبل من املعادلة 

السياسية ...
يوم  النه  جميدًا  يومًا  سيكون  القادم  أيار   ٧ و   

االنتصار لتيار املستقبل ...
 فلنستعد ليوم ٢٩ نيسان و نتوجه  اىل القنصلية 
أهل  ألننا   ... املستقبل  تيار  للوائح  للتصويت 
للبنان و ألننا  نريد اخلالص  والدولة وألننا  احلق 
مؤمتنون على رسالة شهيدنا الكبري رفيق احلريري 

 ...
لن نرتدد و لن نتخاذل بل سنهب اىل الصناديق 
لتيار  كبريا  رحبًا  لبنان  يف  أصواتنا  لتدوي 

املستقبل. 
شهادات  تسليم  مت  املدينة  منسق  كلمة  وبعد 
من  العضاء  و  اخلريية  اجلمعيات  ملمثلي  تقديرية 
جهد  من  بذلوه  مبا  تنويها  ودوائرها  املنسقية 
التيار  ابناء  أمساء  تسجيل  مهمة  إلجناز  وعمل 
للمغرتبني  االنتخابية  الشطب  لوائح  يف  واجلالية 

النتخابات ٢٠١٨. 
التومبوال  جوائز  على  السحب  مت   اخلتام  ويف 
القيمة. وفازت باجلائزة الكربى السيدة إسراء حربا 
تقدمة  لبنان  اىل  وإيابا  ذهابا  تذكرة سفر  وهي 

مقرر  لصاحبها  والسفر  للسياحة  الكمبا  شركة 
ورئيس  سيدني  يف  للتيار  املستشارين  جملس 

مجعية ابناء الضنية اخلريية احلاج عمر ياسني.
تيار املستقبل منسقية سيدني تشكر كل من ساهم 
بالذكر منسق  يف إجناح نشاطه الشهري وخيص 
واعضاء دائرة بانكستاون ومطرب اجلالية الفنان 
وأعذب  األغاني  امجل  قدم  الذي  الرفاعي  مالك 
األحلان مع فرقته املوسيقية. ويشكر التيار رجال 
االعمال الذين ساهموا بتربعاتهم السخية. وخنص 
الكمبا  شركة  صاحب  ياسني  عمر  احلاج  بالذكر 
سبورتس  جاست  وحمالت  والسفر،   للسياحة 
بانكستاون  كانرتبريي  بلدية  عضو  لصاحبها 

االستاذ جورج زخيا. والسيد جاد فياض صاحب 
شركة أملنيوم فانسينغ. والسيد حمي الدين عكرة 
صاحب مطعم اليامسني يف بانشبول. والصيدلية 
فاديا زخيا صاحبة صيدلية بانشبول. والسيد عمر 
احلشرات.  قاسم  ملكافحة  قاسم صاحب شركة 
ومطعم  مقهى  صاحب  يوسف  صفوان  والسيد 
سويت سييت يف بانكستاون.  واملزين عمر الدنا 
مشكورين  تربعوا  الذين  بانشبول  بيتزا  وحملالت 

جبوائزهم وهداياهم القيمة.
تيار املستقبل منسقية سيدني
الشؤون اإلعالمية  - فيصل قاسم
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ملــبورن

مهرجان ترفيهي صيفي ناجح
برعاية األب جورج 
نصر راعي أبرشية 
كنيسة مار جرجس 

للروم األرثوذكس يف 
ملبورن أقيم املهرجان 
الصيفي السنوي وكان 
مميزًا وناجحًا جدًا  جمع 
الصغار والكبار يف أجمل 
وأبهى الكرنفاالت التي 

تميزت بأشهى املأكوالت 
الشرقية واملشروبات 

الساخنة والباردة.

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

 2018 شــباط   10 Saturday 10 February 2018الـسبت 

 بدأت الفنانة الكويتية مشس
 بتسجيل ثالث أغنيات جديدة
كابانا شركة  إنتاج   من 
شرعت الفين..حيث   لإلنتاج 
مع وستكمل  رمسيًا   باألوىل 
األيام يف  والثالثة   الثانية 
تعاون عن  معلنة   املقبلة، 
وليد بالفنان  جيمعها   رمسي 

.اجلاسم

مشس فإن  العناوين   ويف 

مشس الكويتية تستعد 
إلطالق ثالث أغنيات

الغيم الشاعر  مع  فيها  وتعاونت  »بفراقه«  أغنية   تسجل 
يف وكذلك  غازي،  مهند  واملوزع  الشذر  فراس   وامللحن 
 أغنية »ما كمل« حيث تعاونت مع الثالثي نفسه. أما األغنية
 الثالثة بعنوان »ما كان يهواني«، فتعاونت مع نفس الشاعر

.»وامللحن فيما كان التوزيع لـ«عثمان عبود

حيث مباشرة.  بطريقٍة غري  مع«اجلاسم«  بتعاونها   وأشادت 
 ذّكرت بأن أول ديو هلا كان مع فنان العرب »حممد عبدو«
 قائلة: »عندما يكون أول ديو لي مع جنم بقيمة حممد عبدو،
 يصبح من الطبيعي أال أظهر يف ديو إال على قيمة عالية« يف

.إشارة إىل وليد اجلاسم

 أما عن »عيد احلب«، فقالت أنها تتمنى أن يعيشه العرب
 مبحبة، مرحبًة باحلب يف حياتها شريطة أن تعثر على الرجل

.املناسب الذي يتمتع بقوة الشخصية واحلنان
 ،The Voice وحول أزمة الفنانة نوال الكويتية مع إدارة برنامج

.»فنفت علمها بالتفاصيل، لكنها وصفت نوال بـ«الرمز
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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

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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أزيــاء

بالرغم من أّن كارول مساحة أصبحت يف الـ 45 
من عمرها، غري أنها مازالت حمافظة على مجاهلا، 
تراجًعا  الحظنا  أن  وبعد  وتألقها،  قوامها  ومجال 
هلا يف املوضة يف السنوات املاضية، عادت من 
جديد لتدخل قائمة النجمات العربيات األكثر أناقة، 
يف عدد من االطالالت املميزة اليت رصدناها هلا 
مؤخًرا، وهذه االطالالت مجعت فيها بني األسلوب 
أن  املمكن  ومن  العصري،  واألسلوب  الراقي 

تشكل مصدر وحي للنساء فوق األربعني.

منها:  منوعة،  أزياًء  مساحة  كارول  اختارت  فقد 
أو  احلرير،  أو  املخمل  من  فاخرة  سهرة  فساتني 
األزرق  بني  تنوعت  بألوان  املبّطن،  الشيفون 
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أزياء راقية من كارول مساحة للنساء فوق األربعني

واألمحر، واألسود والذهيب، ومنها يف تنسيقات 
الناعمة، أو يف  البناطيل مع القمصان  الفتة يف 
الفساتني امليدي اليت ناسبتها وناسبت قوامها، 
كما شاهدنا ألكثر من مرة يف موديالت اجلمبسوت 

املتنوعة من ناحية قصاتها وألوانها.

 
اكسسوارات  تنسيق  على  كارول  حرصت  وقد 
أنيقة أيًضا مع هذه االطالالت، من أحذية نسائية 
من  كنِت  حال  ويف  يد،  شنط  أو  جموهرات،  أو 
وتبحثني  األربعني  سّن  جتاوزَن  اللواتي  النساء 
األسلوب  بني  فيها  جتمعني  الفتة  اطالالت  عن 
أن  أنصحِك  الفاخر،  األنثوي  واألسلوب  العصري 

تستوحي من أحدث اطالالت كارول مساحة.
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تـوقــعات وابراج

توقعات مسري طنب: عام الغدر وحماوالت االغتيال والتقلبات يف السياسة واالقتصاد واألمن
يف ما يلي توقعات الفلكي البارز مسري طنب للعام 2018 
واالقتصادية  واالمنية  السياسية  االحداث  تشمل  وهي 
والطبيعية باإلضافة اىل توقعات االبراج سواء على املستوى 

الصحي أو املهين أو العاطفي:
برج  حاكم  بالقمر  تتأّثر  وهي  إثنني  يوم  تبدأ   2018 سنة 
هو  السرطان  مولود  العربي  الفلك  َحَسب  إذن  السرطان، 
األكثر حّظًا بني سائر مواليد األبراج ، يليه األبراج املائّية 
األخرى وهي العقرب واحلوت. لكن القمر مزاجي، له طلعة 
صعودية من اهلالل إىل البدر أول 15 يومًا ثم يصغر ثاني 
15 يومًا وخيتفي آخر 4 أيام من الشهر القمري، وهذا جيعل 
سنة 2018 ُمتقّلبة يف السياسة واالقتصاد واألمن، واألحوال 
الطبيعية ال ختلو من املفاجآت والكوارث. َحَسب علم األرقام 
Numerologie السنة اليت تبدأ يوم إثنني َيكُثر فيها الغدر 
غياب  فيها  الطبيعة.  وغدر  واألمين  والعسكري  السياسي 
لكبار رجال الدين بسبب املرض، وباملقابل ظهور لشخصّيات 
دينّية وسياسّية جديدة والمعة، وكثري من ُماوالت اإلغتيال 
إنتشار اجملاعة  ُمعظمها. من حسناتها احلّد من  اليت يفشل 
واألوبئة وفريوسات احليوانات امُلعدية للبشر وإجياد عالجات 
واإليدز  السرطان  مثل  امُلزمنة  األمراض  لبعض  واقعّية 
واأللزهامير. جمموع أعداد 2018 هو 2، ورقم 2 يرمز فلسفيًا 
االّتاد  أن  ومبا  واالّتاد،  القطبّية  ورية  واملحِ التوازن  إىل 
ستتحالف  والطائفّية  والُعرقّية  اإلثنّية  األقلّيات  فإن  قّوة 
إقتصادّيًا  القوّية  واألنظمة  للدول  بالنسبة  أما  بعضها.  مع 
وعسكرّيًا َفسَتكُثر بينها امُلعاهدات اإلقتصادّية والسياسّية 
والعسكرّية واألمنّية خاّصًة يف جمال ُمكافحة التطّرف واإلرعاب 
وغسيل األموال وجتارة املخّدرات واإلجتار بالبشر. والرقم 2 
يرمز إجتماعّيًا إىل الزواج حيث َيكُثر الزواج والرغبة باإلجناب 

وَيُقّل اإلنفصال والطالق.

ر  ك،  ب،  األحرف:  العربي  الفلك  يف  ُيقابله   2 الرقم   *
فإن األشخاص الذين تبدأ أمساءهم أو أمساء عائالتهم بهذه 
إليهم يف  ُيضاف  السنة،  هذه  ُمّيزًا  حّظهم  يكون  األحرف 
الرزقة واحُلّب األمساء اليت تبدأ باألحرف: م، هـ، ش، ز، 

ج.
* األيام املظوظة للرجال والنساء هي: اإلثنني، األربعاء، 

واجلمعة.
اخلميس  هي:  والسفر  احلوائج  لقضاء  امُلناسبة  األيام   *

واجلمعة.
* األلوان اليت جتلب احلظ والراحة النفسّية وامُلناسبة للثياب 

سنة 2018 هي: البيّن، البيج، الربتقالي والذهيب.
* األحجار الكرمية امُلناسبة للنساء سنة 2018 هي: العقيق 

واللؤلؤ وعني النمر، وللرجال: العقيق وحجر القمر.
* املعدن املناسب للرجال والنساء سنة 2018: هو الذهب 

والنحاس.
* يستفيد عمومًا من سنة 2018 من كان يوم ميالده اإلثنني 
واألربعاء واجلمعة وخصوصًا من كان مواليد أيام 2، 11 و20 
من الشهر ومن عمره يف العشرينيات ومن هو من مواليد 

شهر شباط/فرباير, وتشرين الثاني/نوفمرب.
* الربج الصيين امُلفّضل سنة 2018 هو برج الكلب.

* أرقام احلظ جلميع مواليد األبراج هي: 2، 11، 20، 22، 
.42

* الفتاة املظوظة سنة 2018 هي: احلنطية والبيضاء واليت 
طوهلا وسط والطويلة وصاحبة الشعر الكستنائي واألشقر.

* أصحاب املهن املستفيدون هذه السنة ُهْم: امُلهندسون 
واألطّباء  والفّنانون  واإلعالمّيون  واألدباء  وامُلقاولون 

ار املواد الغذائّية. ار األدوية وجُتّ والصيادلة وجُتّ
* سنة 2018 يكون فيها فصل الشتاء ُمتأّخرًا والطقس بارد 
جدًا ويستمّر املطر حتى نيسان، أما طقس الصيف فحاّر جدًا 

ويقوى اجلفاف.
* ميكن أن ُنسّمي 2018 سنة امُلفاجآت السياسّية والعسكرّية 
واألمنّية والتغيري حنو اإلجيابّية. نصفها األول هو إستمرار 
للعنف واحلروب بسبب وجود كوكب أورانوس يف برج ناري 
هو احلمل الذي حيكمه املريخ )كوكب احلرب( والنصف الثاني 
فيه إنتقال أورانوس يف 15 أيار/مايو حتى نهاية السنة إىل 
برج ترابي هادىء هو برج الثور الذي حيكمه كوكب الزهرة 
بني  وامُلفاوضات  وامُلصاحلة  السالم  ُيعّزز  Venusوالذي 
الدول والشعوب. أّما اإلرعاب فهو من أعمال الشيطان وهو 

باٍق حتى نهاية األزمنة.

توّقعات األبراج للعام 2018
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برج الحمل
أنت الذي ُتّب احلركة وامُلواجهة، تت تأثري تقاُطع ساتورن 
وبلوتون مع بداية كانون الثاني/يناير وذلك يف برج اجلدي، 
أي يف دائرة عملك ونشاطاتك، هناك إذن تغيريات هاّمة 
امُلواجهة  يف  سيدعمك  أورانوس  والتوّجهات.  العمل  يف 
وستّتخذ ُمبادرات جريئة وقرارات مصريّية وَسُيواجه البعض 
مشاكل مالّية وقانونّية عليه حّلها باحلوار يف الدرجة األوىل. 
مولود احلمل يرتاح كثريًا بني 8 تشرين الثاني/نوفمرب ونهاية 
برج  الذي هو  القوس  2018 ألن كوكب جوبيرت يدخل اىل 
العاطفّية  العالقات  للمتزّوجني،  احُلّب،  يف  للحمل.  صديق 
وذلك  واالستقاللّية  احلرّية  يف  الشريك  حّق  وتفظ  ُمّتزنة 
احلمل  برج  يف  إستقّر  الذي  أورانوس  كوكب  رعاية  تت 
ملّدة 7 سنوات وهو باٍق حتى 15 أيار/مايو 2018. للعازبني، 
اإللتزام  وعدم  اإلستقرار  بعدم  العاطفّية ستتمّيز  العالقات 
امُلتباَدل. املشاعر العاطفّية ستكون قوّية يف النصف األول 
من السنة ويف آخرها، لكن إنتبه أيها احلمل من خيبات األمل 
الُفجائّية ومن صعوبة جَتاُوب الشريك معك. باإلمجال 2018 

ُمناسبة للسفر واهلجرة أو تغيري السكن.

برج الثور
هدُفك سنة 2018 هو التطّور يف عملك، القيام مُبجازفات ال 
ُبّد منها، السفر أو تغيري نوع العمل واألهداف، وهذا كّله 
هو بفضل دخول كوكب أورانوس )كوكب التجّدد واملفاجآت 
إىل برجك يف 15 أيار/مايو حيث يستقّر ملدة 10 أعوام جالبًا 
من  آخر  دعم  هناك  اجلديدة.  واألفكار  والتغيري  احلظ  معه 
كوكيّب ساتورن وبلوتون املوجودة يف برج اجلدي الذي هو 
الثبات واإلستقرار وشرعّية  ُيعطيك  برج صديق لك والذي 
احُلّب،  يف  وامُلنافسني.  امُلتغرّيات  أمام  واملناعة  األهداف 
د تت تأثري أورانوس.  ن وجتدُّ للمتزّوجني العالقة اىل تسُّ
للعازبني، املناخ العام يوحي بكثرة حاالت الوقوع يف احُلّب 
السنة  ونهاية  أيار/مايو   15 بني  خاّصًة  األوىل  النظرة  من 
وللشباب يف  والثالثينيات،  العشرينيات  عمر  للفتيات يف 
عمر الثالثينيات الذين قّرروا أخريًا اإللتزام العاطفي بشريكة 
واحدة بهدف الزواج. كوكب نبتون يف البيت احلادي عشر 
داخل  اإلجتماعّية  العالقات  باب  لك  يفتح  العالقات(  )بيت 
وخارج البلد من خالل السفر أو وسائل التواُصل تمل معها 
الكمالّيات . تت تأثري  الكثري من صرف املال على  أيضًا 
برجك الثور والبيت الثاني عشر )بيت الصحة( أنت نشيط 
وديناميكي، لكن إنتبه من امُلبالغة يف اجلهد حتى ال تتسّبب 

بتوّتر األعصاب وصعوبات يف النوم.

برج الجوزاء
كوكب احلظ جوبيرت موجود يف البيت السادس )بيت العمل(
كوكب  ثم  الثاني/نوفمرب  تشرين   8 وحتى  السنة  أول  من 
التجّدد أورانوس موجود يف برج احلمل الذي هو برج صديق 

للجوزاء حتى 15 أيار/مايو ثم نهاية السنة. النتائج امُلنتظرة 
هي إهتمام الناس بك إجتماعّيًا ومهنّيًا، َترُّك أعمال جامدة 
تتلّقى ُمهّمات تسبق بها غريك، إيقاع تّركك يتسارع وكذلك 
األحداث تتواىل بسرعة، واملطلوب منك هنا سرعة البديهة 
والقرار. الفرتات اهلاّمة هي أول السنة وبني أيار ومتوز ثم 
بني أيلول/سبتمرب وتشرين الثاني/نوفمرب خاّصًة عند دخول 
املريخ اىل البيت التاسع. لكن إنتبه من تأثري ُمرّبع نبتون 
ل الذي قد جيعلك قليل الثقة بنفسك أو بالظروف. يف  امُلضلِّ
احُلّب، للمتزّوجني، بعد سنتني من ُمعاكسات كوكب ساتورن 
الذي كان موجودًا يف القوس ُمقابل اجلوزاء، أنت اآلن ُمرتاح 
مليئة   2018 للعازبني،  األفضل.  العالقة حنو  تطوير  وتريد 
َدف اليت جتمع مولود اجلوزاء مُبعجبني من اجلنس اآلخر  بالصحِ
خاّصًة يف 6 آب/أغسطس حيث يدخل كوكب فينوس البيت 
ع  اخلامس )بيت احُلّب( وملدة أربعة أشهر، وهنا مُيكننا َتوقُّ

عالقة ُحّب تنتهي خبطبة ثّم زواج.

برج السرطان
على صعيد العمل، كوكب ساتورن وبلوتون املوجودان يف 
برج اجلدي ُمقابل السرطان، تفرض عليه وضع النقاط على 
فاجلدّية  املهنّية،  وعالقاته  ومشاريعه  أعماله  يف  احلروف 
مطلوبة واخلطأ منوع. جوبيرت املوجود يف العقرب الذي هو 
ُيعطي  الثاني/نوفمرب  تشرين   8 حتى  للسرطان  برج صديق 
احلظ واملال والفرص السعيدة والقدرة على إختاذ القرارات 
امُلناسبة يف األوقات امُلناسبة. أورانوس املوجود يف البيت 
العاشر يتكّفل بتأمني امُلفاجآت احللوة لك مثل إجياد وظيفة 
يف  احلّرة.  األعمال  ألصحاب  جديدة  رزق  أبواب  أو  أفضل 
احُلّب، للمتزّوجني العالقة لن ختلو من بعض املتاعب واحلّل 
هو باحلوار وطول البال. للعازبني، جوبيرت املوجود من أول 
اخلامس  البيت  يف  الثاني/نوفمرب  تشرين   8 وحتى  السنة 
أشخاص  مع  لتعارف  فرص  لعّدة  حتمًا  اجملال  لك  سيفسح 
للُحّب  ُمناسبًا  أحدهم  جتد  أن  احلظ  لك  اآلخر  اجلنس  من 
واإلرتباط. تت رعاية جوبيرت أيضًا احلياة العائلّية ستكون 
ُمزدهرة والبعض ُيفّكر باإلجناب وتطوير وضع األوالد سكنّيًا 
ودراسّيًا. األجواء اإلجتماعّية تكون ُمرتاحة وأمامك الكثري يف 
برامج اللقاءات والرتفيه. الصّحة جّيدة إمجااًل، وعند الشعور 
بالتعب وتوّتر األعصاب إبتعد عن الضوضاء وعجقة املدينة.

برج األسد
اجملال العملي خيضع إىل تناقضات فلكّية ّما جيعلك متناقضًا 
يف أفكارك وأفعالك املهنّية وقاباًل لقرارات مهنّية خاطئة، 
الثاني/ تشرين   8 وحتى  السنة  أول  من  جوبيرت  فكوكب 
لك  صديق  غري  برج  هو  الذي  العقرب  يف  موجود  نوفمرب 
وعليك االنتباه من املشاريع اليت تفوق حجمك ومن الشركاء 
غري املوثوق بهم. من جهة أخرى، كوكبا ساتورن وبلوتون 
يتواجدان يف البيت السادس )بيت العمل( جيعالنك تتقّدم 
مبنهجّية ونظام. هناك أيضًا تأثري إجيابي من أورانوس كوكب 
املفاجآت الذي يتواجد من أول السنة وحتى 15 أيار/مايو يف 
برج احلمل الذي هو برج صديق لك وهو حُيّضر لك ٌمفاجآت 
إجيابّية تنتشلك من مآزق وطرقات ُمغلقة مهنّيًا وإجتماعّيًا. 
احُلّب، للمتزّوجني ، املريخ يف وضع فلكي غري ُمالئم  يف 
بني 16 أيار/مايو و 15 تشرين الثاني/نوفمرب وُيسّبب بعض 
التوّتر يف العالقة الزوجّية ناتج عن تفضيل العمل والطموحات 
على الشريك . للعازبني، من أول السنة وحتى آخر الصيف 
األوضاع عادّية. فينوس يدخل اىل برج امليزان الذي هو برج 
صديق لألسد بني آب/اغسطس ونهاية تشرين الثاني/نوفمرب 
الثاني/نوفمرب  وتزداد جاذبّية مولود األسد. بني 8 تشرين 
احلب(  )بيت  اخلامس  البيت  إىل  يدخل  جوبيرت   2018 وآخر 
بااللتزام بشريك واحد واإلرتباط  الرغبة  أمام  األسد  ويضع 
النهائي. صحّيًا ، مولود األسد ُمعرَّض لإلرهاق ومتاعب يف 

الكبد واجلهاز اهلضمي.

برج العذراء
مولود العذراء سنة 2018 سيكون طموحًا، واثقًا من نفسه، 
ُمستعّدًا للقيام بأي خطوة فّعالة لتحقيق أهدافه. مدعومًا من 
كوكيّب ساتورن وبلوتون املوجودة يف برج اجلدي الذي هو 
برج صديق له من أول السنة ومن املريخ املوجود أيضًا يف 
اجلدي بني آذار/مارس وأيلول/سبتمرب، سيجد نفسه ُمنطلقًا 
املهنّية  أهدافه  ُتذَكر يف تقيق  إندفاع ودون عقبات  بكل 
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واملالّية. هناك دعم آخر من كوكب جوبيرت املوجود يف العقرب 
من أول السنة حتى 8تشرين الثاني/نوفمرب والذي سيمنحك 
احلظ والشعبّية وحمّبة الناس. يف احُلّب، للمتزّوجني، بداية 
السنة فيها بعض املشاكل ثم تستقيم األمور حيث جيتمع 
العاطفّية(.  )احلياة  اخلامس  البيت  يف  وساتورن  بلوتون 
للعازبني، احلظوظ العاطفّية موجودة طوال السنة، لكن مولود 
العذراء من اجلنسني صعب اإلختيار وصعب يف إختاذ قرار 
اإلرتباط مع إمكانّية خسارة فرص هاّمة قد يندم عليها الحقًا 
خاّصًة بالنسبة للفتيات. صحّيًا، ُيناسبك أّيها العذراء كربج 
ترابي اإلختالط بالطبيعة. بني 15 أيار/مايو و15 آب/اغسطس 
من  وكثري  األعصاب  لتوّتر  ُمعرَّض  انت  املريخ  تأثري  حتت 

التفكري وعليك بضبط النفس واهلدوء.

برج امليزان
وجود  من  آتية  فلكّية  عاكسات  ُ ملمِ يتعّرض  امليزان  مولود 
هو  الذي  اجلدي  برج  يف  السنة  طوال  وبلوتون  ساتورن 
اجلدي  يف  أيضًا  املريخ  ولوجود  للميزان  صديق  غري  برج 
بني أيار/مايو وآب/اغسطس ما َسُيسّبب للميزان حرية يف 
إختاذ القرارات اهلاّمة املهنّية، كثري من األعباء واملسؤولّيات 
العملّية والعائلّية اليت لن يقّوى عليها. عليك بالصرب فكوكب 
فينوس يدخل اىل امليزان يف 16 آب/اغسطس حاماًل معه 
أن  اىل  باإلضافة  امُليّسرة،  والظروف  الناس  وحمّبة  احلظ 
وجود جوبيرت من أول السنة وحتى 8 تشرين الثاني/نوفمرب 
احلرجة  الفرتات  الدعم يف  للميزان  ُيقّدم  الثاني  البيت  يف 
مالّيًا واليت حتتاج اىل نباهة ورجاحة يف القرار. يف احُلّب ، 
للمتزّوجني من أول السنة وحتى 15 أيار/مايو الفرتة حّساسة، 
ثم بسبب َتواُجد أورانوس يف احلمل ُمقابل امليزان وبعدها 
ترتاح األجواء. للعازبني، الفرتة الذهبّية للُحّب واإلرتباط هي 
أربعة أشهر بسبب دخول  آب/اغسطس وملدة  بدءًا من 16 
الزواج واإلجناب.  ُيبارك  كوكب فينوس اىل امليزان الذي 
وأوجاع  النظر  ُمعرَّض ملشاكل يف  امليزان  مولود   ، صحّيًا 
اجلسدّية.  الطاقة  يف  وهبوط  جلدّية  حساسّية  الظهر،  يف 
لكن بني 6 آب/اغسطس وآخر السنة ترتفع الطاقة النفسّية 

واجلسدّية.

برج العقرب
أول  من  جوبيرت  احلظ  بوجود كوكب  مدعوم  العقرب  مولود 
ُيعطيه  وهو  برجه  الثاني/نوفمرب يف  تشرين   8 حتى  السنة 
القدرة على السفر والتطّور والتوّسع يف أعماله وإجياد أبواب 
رزق جديدة وشركاء ُجُدد يّؤمنون له التمويل الذي حيتاجه. 
أما دخول كوكب أورانوس يف برج الثور ُمقابل العقرب يف 
هاّمة،  وفرصًا  ُمذهلة  ُمفاجآت  له  ن  ُيؤمِّ فهو  أيار/مايو   15
لكن عليه اإلبتعاد عن امُلغامرة وإستشارة ذوي اخلربة قبل 
اخلوض يف جماالت مهنّية ليس ُمتخّصصًا بها ألن اخلسارة 
وبلوتون  ساتورن  وجود  آخر يف  فلكي  دعم  هناك  واردة. 
وآب/اغسطس يف  مارس  آذار/  بني  واملريخ  السنة  طوال 
برج اجلدي الذي هو برج صديق للعقرب ما يزيد من فرص 
النجاح. يف احُلّب، للمتزّوجني، وجود كوكب أورانوس ُمقابل 
العقرب ُيسّبب بعض اإلشكاالت بني 15 أيار/مايو و نهاية 
2018، لكن وجود جوبيرت يف العقرب حتى 8 تشرين الثاني/
نوفمرب ُيهّدىء األجواء وُيعيد إليها التوازن. للعازبني، نبتون 
للُحّب  يدعوك  اللقاءات(  )بيت  اخلامس  البيت  املوجود يف 
الثاني/ تشرين   8 حتى  وجوبيرت  واحد،  بشخص  وااللتزام 

نوفمرب يدعم اإلرتباط والزواج. العالقات اإلجتماعّية ملولود 
العقرب تتوّسع مع أشخاص ُجُدد وذات أهمّية. 2018 ُمناسبة 
األكل  اإلفراط يف  من  إنتبه  العقرب.  برج  من  للرياضيني 
خاّصًة  واملشي  الرياضة  مبمارسة  وعليك  والشرب  والسهر 
ُيناسبك  ال  التلّوث  النظيف ألن  اهلواء  وتنّشق  الطبيعة  يف 

أيها العقرب أبدًا.

برج القوس
بعد مرور سنتني من ضغوطات كوكب ساتورن على حياتك 
املهنّية وُمتطّلباته ودّقته، أنت تبحث اآلن مع خروج ساتورن 
من برجك مع نهاية 2017، أن تبدأ سنة 2018 بنظام ُمرتاح 
الكبرية  للطموحات  بنظرك  داعي  فال  ُمكّثف،  وغري  وعفوي 
واملساعي اجلدّية وأنت ُتفّضل األعمال احُلّرة القليلة التعب 
ُجهدًا  تتطّلب  واليت  الطويل  الدوام  ذات  الوظائف  على 
جسمانيًا وذهنيًا. كوكب فينوس الذي حيتّل البيت احلادي 

اىل  تنجذب  سيجعلك  والعالقات(  املشاريع  )بيت  عشر 
فيها  اليت  املهن  واىل  الصعبة  غري  الدراسّية  اإلهتمامات 
إختالط مع الناس وحركة وتغيري وُجهد أقل. يف 8 تشرين 
الثاني/نوفمرب يدخل كوكب احلظ جوبيرت اىل القوس وُيعطيك 
حتى نهاية 2018 فرتة ُمتازة يف احلظ والعمل واملال. يف 
آب/اغسطس  امُلزدهرة هي بني  الفرتة  للمتزّوجني،  احُلّب، 
وتشرين الثاني/نوفمرب بسبب وجود فينوس يف برج امليزان 
الذي هو برج صديق لك. للعازبني، أورانوس يف النصف 
صديق  برج  هو  الذي  احلمل  يف  موجود  السنة  من  األول 
لك وهو ُيساعدك على النجاح يف العالقات العاطفّية. يف 
شباط/فرباير ترتفع نسبة الغرائز يف احُلّب وكذلك املشاعر 
نوفمرب حتت  الثاني/  آب/اغسطس وتشرين  الرومنسّية بني 

تأثري فينوس الذي ُيشّجع على احُلّب والزواج.

برج الجدي
مزيد  مع  املسؤولّيات  ّس  وحمِ بالعمل  مليئة  ستكون   2018
من الثقة بالنفس وإرتفاع يف الكفاءة واملركز املهين وهذا 
وساتورن  املريخ  بلوتون  هي  كواكب  ثالثة  إجتماع  بفضل 
الذي يدخل إىل اجلدي ملدة سنتني وُيعطيه الزخم والطموح 
من  بالرغم  اجلدي  برج  حاكم  أصاًل  ألنه  بالنجاح  والرغبة 
اجلدي،  مولود  ُمواصفات  بها  يطبع  الذي  وجدّيته  متطّلباته 
آذار/مارس  منتصف  بني  أوّجها  يف  تكون  الفرتة  وهذه 
ومنتصف أيلول/سبتمرب. يف احُلّب، للمتزّوجني هذه الكواكب 
بإجتماعها سوف ُتصلح ما هو خطأ يف العالقة وَسُتشّجع على 
إجناب طفل أو على املصاحلة بعد إنفصال. للعازبني، سوف 
تقوى الرغبة باإلغراء عند مولود اجلدي حتت تأثري أورانوس 
أيار/مايو   15 السنة وحتى  أول  من  الثور  برج  املوجود يف 
ظ  والذي هو برج صديق للجدي، لكن شكوك بلوتون َوحتفُّ
بلوتون سوف يضبط هذه امليول ليدفع اجلدي يف النهاية اىل 
اإللتزام بعالقة جدّية تبدو ُمرّجحة النجاح بني الربيع والصيف 
خاّصًة للفتيات من العشرّية الثانية والثالثة. صحّيًا ، املريخ 
والطموح  بالسعي  امُلبالغة  لكن  بالطاقة،  ُتزّودك  وبلوتون 

َسُيوّتر أعصابك ويوصلك إىل التعب وتشّنج العضالت.

برج الدلو
سنة 2018 سيقوى لديك ُحّب امُلغامرة مع كوكب أورانوس 
األفكار  ُيعطيك  والذي  والثور  احلمل  برج  بني  ينتقل  الذي 
البارع  أنت  أعمالك  تطوير  احلديثة يف  والتقنّيات  امُلتجّددة 
يف الكالم والعالقات العاّمة. لديك حظوظ إلطالق أبواب رزق 
جديدة، تغيري نوع العمل أو نوع إختصاص الدراسة لطاّلب 
الثاني/نوفمرب يف  اجلامعات. جوبيرت يدعمك حتى 8 تشرين 
تسهيل أمورك العاّمة لكنه يف وضع فلكي ُمتعارمِض مع برجك 
ألنه موجود يف العقرب، فعليك إذن اإلنتباه من التسّرع يف 
التفكري والكالم والقرارات خوفًا من الوقوع يف اخلطأ. يف آب/
اغسطس وأيلول/سبتمرب وفينوس بتواجده يف البيت التاسع 
وإختيار نشاطات  قراراتك دون عصبّية  إجناز  ُيساعدك يف 
قريبة من ُمثلك الُعليا. يف احُلّب، للمتزّوجني، بفضل املريخ 
الثاني/نوفمرب  تشرين  ومنتصف  آذار/مارس  منتصف  بني 
ستكون امُلّرك ضمن العائلة وَسُتنّظم املشاريع الرتفيهّية، 
منتصف  بني  للعازبني،  الشهواني.  احُلب  لديك  وسيقوى 
الشهرين املذكورين حتت تأثري املريخ ستقوى جاذبّيتك جتاه 
ْد الشريك باحُلّب  اجلنس اآلخر وستعيش احلاضر دون أن َتعمِ
وتشرين  وأيلول/سبتمرب  آب/اغسطس  يف  لكن  واإلرتباط. 
الثاني/ نوفمرب كل شيء سيتغرّي فاحُلّب سيدخل فجأة اىل 
قلبك وعقلك. صحّيًا، املريخ َسُيعطيك الطاقة اجلسدّية طوال 
السنة، لكن إنتبه من احلوادث والعدوى اجلرثومّية يف مواسم 

الربد.

برج الحوت
كوكب نبتون شفيع برج احلوت سيتلّقى دعم عدة كواكب 
قوّية وهي ساتورن وبلوتون املوجودة يف برج اجلدي وكذلك 
كوكب جوبيرت املوجود يف العقرب الذي هو برج صديق للحوت. 
والقبول مبسؤولّيات  ثابتة  مشاريع  تبين  هذا سيجعلك  كل 
مهنّية إضافّية. وهنا قد يرى مولود احلوت نفسه ُمضطّرًا أن 
حُييط نفسه مبعاونني أكّفاء. للبعض هناك إمكانّية للُمفاوضة 
اآلخر  للبعض  والتقدميات،  ترقية وزيادة يف املعاش  على 
فرصة لبيع أمالك بأسعار ُمناسبة أو حتصيل حقوق ضائعة. 
البعض ُيّطط لإلقرتاض من أجل شراء عقار بهدف اإلستثمار 
أو الزواج. يف احُلّب، للمتزّوجني، العالقة ستقوى وتزداد 
احلوت  املوجود يف  نبتون  بدعم من كوكب  امُلتبادلة  الثقة 

حّل رجل التوقعات مسري زعيرت ضيفًا ضمن برنامج »بال 
تشفري« مع اإلعالمي متام بليق حيث أطلق يف هذه احللقة 
للعام  العربّية  والدول  لبنان  حول  التوقعات  من  عددا 

:2018

1- يف ساعة ختّلي ينجّر مسري جعجع لإلمالءات اخلارجية.

2- السنيورة يف مواجهة احلريري.

3- السيد حسن نصراهلل يأخذ املبادرة يف مواجهة بعض 
السياسيني.

4- التخطيط إلغتيال الرئيس احلريري مل يكن مزحة كما 
صّوره البعض.

آذار عرب  8 من  الدخول لشق قوى  السعودية  5- حتاول 
شخصية سياسية معروفة لتنقلب إىل 14 آذار.

6- مصر تدفع مثًنا كبرًيا أكرب من الذي يدفعه العرب.

7- حتصل شبه جمزرة يف إحدى الثكنات العسكرية.

8- الصراع يف سوريا يأخذ منحى دولي خطري حيث فشلت 
»داعش« يف إمتام املهمة املوكلة إليها من بعض الدول، 

وعندما يفشل البديل يأتي ليكمل الدور األصيل.

9- تهديد أمريكي للجيش السوري يقابله تهديد روسي 
صريح.

10- إصدار بيانات من جملس األمن تدين سوريا بإستخدام 
األسلحة املرمة والكيميائية.

11- إعرتاض طائرة على متنها أحد القادة العرب.

القريب  يف  حتصل  متوقعة  غري  أهداف  ضرب   -12
العاجل.

13- اإلرهاب يضرب عرين األسد.

بعد  ما  إىل  يتطور  والصراع  املندب«  »باب  إغالق   -14
احلدود اليمنية.

15- إستقالة وزراء من احلكومة اللبنانية.

16- إنتهاء صالحية أحد النواب قبل بدء التشريع.

رجال  وبعض  أفراده صحافة،  اإلسرائيلي  املوساد   -17
السياسية فمن جيرؤ على حماسبتهم؟

18- غارات إسرائيلية تستهدف بعض القادة.

19- لبنان يودع أيقونة األصوات اللبنانية.

20- السيد حسن نصراهلل يف مواجهة عدو جديد يف معركة 
جديدة على أرض جديدة.

توقعات مسري زعيرت للعام 
2018؟

والذي هو أصاًل حاكم برج احلوت. ساتورن يف اجلدي ُيعطي 
املتزّوجني الثبات واإلستقرار. للعازبني، هناك إجتاه للتخّلي 
عن العالقات الغرامّية غري الواقعّية واليت ال تصل إىل هدف 
إجيابي وال إىل إرتباط يف مدى منظور. من أول السنة وحتى 
8 تشرين الثاني/نوفمرب مولود احلوت له كل الوقت حتى جيد 
احلبيب امُلنتظر والذي جيمع وإّياه العقل والعاطفة والواقعّية 
لدى  الصّحة اجلسدّية  إمجااًل ألن  جّيدة  الصّحة  العالقة.  يف 
واإلستقرار  اإلجيابّية  النفسّية  باحلالة  ترتبط  احلوت  مولود 

املهين والعاطفي.

توقعات مسري طنب: عام الغدر وحماوالت االغتيال والتقلبات يف السياسة واالقتصاد واألمن
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طفلك وبرجه

تعـريف إلـى شـخصية طـفلك مـن خـالل بـرجه

نة  ز مواليد طفلك بصفات معيَّ لكل شهر ميالدي برج غربي مييِّ
تظهر عليهم، وقد يساعدك ذلك ملعرفة طفلك أكثر وطريقة 
التعامل معه، اجلارة الثرثارة، مجعت لك أهم صفات طفل كل 
برج، وأخربتنا أنها اطلعت على كتاب الفلك، للدكتورة فاتن 

زهر الدين.

طفل احلمل
مواليد 21 مارس -21 أبريل

طفل احلمل حيب أن يشارك األطفال ألعابه، فهو يتفرد خبيال 
واسع ومميز، إنه فضولي ويتمتع بقدرات ذهنية متميزة قد 

تتطور بشكل سريع وبوقت قصري.

كيف تتصرفني
املغامرة وشجعيه  من  وال ختيفيه  معه،  بصدق  حنونة  كوني 

على خوض جتارب جديدة.

طفل الثور
20 مايو مواليد 22 أبريل – 

الضجيج،  يكره  والعناد،  اهلدوء  الوالدة  منذ  صفاته  أبرز 
حساس  حمبته،  إظهار  من  خيجل  اهلادئة،  األجواء  ويفضل 
ومرهف الشعور، من الصعب أن يتقبل فكرة جديدة إال بعد 

إقناع، حيتاج إىل قليل من الثقة وثبوت على الرأي.

كيف تتصرفني:
استوعيب قدرته الذهنية، فهو ال ينسى ما مر به من أحداث 

أو ما قلته له من وعود.

طفل اجلوزاء
مواليد 21 مايو - 21 يونيو

هو كالزئبق ال تستطيع أن متسك به، وكأنه عدة أطفال يف 
وقت واحد، فخياله خصب جدًا.

ذكي وملاح.

كيف تتصرفني
ال تضعي أمامه جمموعة كبرية من اخليارات، فهذا يثري تردده، 

وقد يغضب ويضطرب بسرعة.

طفل السرطان
مواليد 22 يونيو-22 يوليو

وتدفق  العالي  وباإلحساس  املزاج،  بتقلب  طفله  يتميز 
املشاعر، فهو معطاء وال ينتظر مقاباًل، ولكن تكمن السلبية 
يف حساسيته ألي كلمة، فكلمة تصعد به للسماء وكلمة ترديه 

أرضًا.

كيف تتصرفني

للتكلم  حبه  واستغلي  والقيادة،  للزعامة  حبه  توجيه  حاولي 
بشكل إجيابي، وامحيه من الغرور فهو لبق وحيب األضواء.
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طفل األسد
مواليد 23 يوليو - 22 أغسطس

احلياة،  ويعشق  ودود  والكرم،  واإلخالص  بالدفء  يتميز 
والصداقة والعائلة، يعرف حبساسيته واعتزازه بنفسه، وغالبًا 

ما يكون لديه حملة من الغرور.

كيف تتصرفني
ال تكوني قاسية عليه، أطفال األسد أقوياء من اخلارج، فقط 

لكنهم يف الواقع حساسون وضعفاء من الداخل.

طفل العذراء
مواليد 23 أغسطس إىل 21 سبتمرب

لذا فهو حريص  الكسل،  بأنه يكره  الربج  يعرف مولود هذا 
ملساعدة  حببه  يعرف  كما  وإتقان،  بسرعة  مهامه  إجناز  على 
اآلخرين، مريح يف التعامل، يستوعب املعلومة. حيب الرتتيب 

والنظام للقوانني وال حيب أن يتخطاها.

كيف تتصرفني
ال تفرضي عليه أي معلومة من دون إعطائه براهني عليها، 

فهذا سيقوي ثقته بك.

طفل امليزان
مواليد 21 سبتمرب-22 أكتوبر

بصفة  يتميز  حوله،  من  كل  ويسحر  فاتنة  شخصية  ذو  هو 
عامة باحلنان واحرتام املشاعر، يعرف بشخصية دبلوماسية ال 
يفضل قيادة اآلخرين، إذا شعر بعدم االرتياح ألمر ما فلن 

يسكت ويظهر مشاعره بصراحة وقوة.

كيف تتصرفني
اعملي على توجيه ذكائه بشكل إجيابي، وال تدعيه يستخدمه 
والكتابة  واجلمال  الفن  يعشق  ذواق  أنه  ومبا  شقاوته،  يف 
فشجعيه على استغالل هواياته، وتواصلي مع معلمته لتحقيق 

الغرض نفسه.

طفل العقرب
مواليد 24 أكتوبر - 22 نوفمرب

هو خمتلف بعض الشيء عن نظرائه من مواليد األبراج األخرى، 
يفكر  الوقت،  طوال  واحلنان  احلسنة  املعاملة  إىل  الحتياجه 
غامض  هادئ،  متحفظ،  حساس،  واحد،  آن  يف  ويتصرف 
مذبذب، مرتدد، حيب التملك، وغيور، مستقل له شخصيته، 
ولديه إرادة قوية جتعل كثريًا من أصدقائه يلجأون إليه ولن 

يرتدد يف مساعدتهم .

طفل القوس
مواليد 23 نوفمرب - 22 ديسمرب

يعشق احلرية ودود خفيف الظل، عقالني، حيب لفت األنظار 
يعشق  اجتماعي  به،  احمليطني  قلوب  إىل  البهجة  وإدخال 
االحتكاك بالناس على اختالف أعمارهم. فضولي كثري األسئلة 

ملعرفة كل شيء من دون استـثـناء.

طفل اجلدي
مواليد 22 ديسمرب - 20 يناير

هو برج ترابي، يتصف طفله بعشقه للحرية، واهلدوء ويتمتع 
بشخصية استقاللية.

كيف تتصرفني
كيفية  فعلميه  املسؤولية،  حتمل  هي  أفضل صفاته  أن  مبا 
أن  تنسي  ال  ولكن  منه،  األصغر  وبإخوته  باألسرة  االعتناء 

تدعمي هواياته فهو يعشق املوسيقى.

طفل الدلو
مواليد 21 يناير إىل 18 فرباير

شجاع ومستقل فكريًا، يريد أن يتميز عن اجلميع، يسعى دائمًا 
باستمرار،  جديد  شيء  أي  واكتشاف  الفكري  التحفيز  وراء 

حساس جدًا.

كيف تتصرفني
احلساسية قد جتعله كسواًل حملاولته محاية نفسه، لكن ميكنك 

تطوير شخصيته املستقلة. ليصبح جريئًا.

طفل احلوت
مواليد 19 فرباير- 20 مارس

ساحر،  حامل،  باآلخرين،  ويهتم  وحمب،  خيال  صاحب  هو 
غامض، متعاطف، وحدسي، ومعرب، شخصيته مستقلة، مرح 
جريء،  نفسه،  من  واثق  حنون،  القلب،  طيب  ومتفائل، 

خملص، صادق.

كيف تتصرفني
ادعمي يف صفاته اإلخالص والصدق، ولكن ال تدعي طيب 

قلبه مصدر استغالل ممن حوله، لذلك قوي ثقته بنفسه.
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خامنئي: االيرانيون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حتّولت  واليت  املرتدي،  املعيشي  الوضع  على  احتجاجًا  أسابيع، 
وأعلنت  املنطقة.  شؤون  يف  ولتدخله  للنظام  مناهضة  هتافات 
السلطات ان التظاهرات أوقعت 25 قتياًل، فيما حتدث نائب عن 

توقيف 5 آالف شخص، ُأطِلق معظمهم.
يشكو  اآلن  لكنه  كثرية،  مشكالت  شعبنا  »حتّمل  خامنئي:  وقال 
فسادًا ومتييزًا، وعلى املسؤولني متابعة ذلك جبدية«. واستدرك 
أن »الثورة حية، والشعب االيراني يزداد حبًا هلا ومتسكًا بها، كّلما 

ازدادت ضغوط األعداء«. 
واضاف خالل لقائه قادة سالح اجلّو: »يلجأ العدو اىل أي وسيلة 
ممكنة لتوسيع مجهوره، من صّناع األفكار الذين يتقاضون أموااًل 
إلنتاج أفكار ضد الثورة، اىل منظرين زائفني وأقالم مأجورة وفضاء 

إلكرتوني ومهرجني«.
أنظار  حمط  ستكون  العام  هذا  الثورة  انتصار  »ذكرى  أن  ورأى 
أن  يدرك  اذ  حيوية،  اكثر  سيكون  اإليراني  الشعب  ألن  العامل، 
اإلدارة األمريكية تستعّد للهجوم«، مرجحًا أن تشهد إيران »مسريات 

مذهلة«. واعترب ان اإلدارة »اكثر ظلمًا ووحشية من داعش«.
يف باريس رفض عباس عراقجي، نائب وزير اخلارجية اإليراني، 
الربط بني نفوذ بالده يف املنطقة واالتفاق النووي. وقال على 
هامش مؤمتر اقتصادي: »لطاملا حاربنا اإلرهاب. تؤدي إيران دومًا 
دورًا رئيسًا يف حفظ االستقرار والسالم يف املنطقة، وال عالقة 

بني االتفاق ودورنا فيها«. 
وزاد: »تسعى أمريكا اىل دفع إيران للخروج من االتفاق، لكننا لن 

نقع يف الفخ«.
 وأقّر بأن طهران »مل تنتفع« يف شكل كامل من إلغاء العقوبات 
املفروضة عليها، الفتًا اىل ان واشنطن »ال تسمح للمجتمع التجاري 
)اإليرانية(  احلكومة  على  والضغوط  إيران،  مع  بالعمل  العاملي 
شديدة... ال ميكن فتح ملف االتفاق النووي، أو التفاوض عليه 

جمددًا أو ربطه مبلفات أخرى«. 
النووي،  االتفاق  بإجناح  واألوروبيني  األمريكيني  وطالب عراقجي 
قبل املطالبة بالتفاوض على ملفات أخرى. وقال: »يطلبون اآلن 
من إيران دخول مناقشات يف شأن مسائل أخرى. إجابتنا واضحة: 
إعملوا على جعل )االتفاق( جتربة ناجحة، ثم نناقش مسائل أخرى«. 
وبانتهاك  ايران،  إزاء  »مدّمرة«  سياسة  بانتهاج  واشنطن  واتهم 

االتفاق.
أما أليسرت بريت، الوزير الربيطاني لشؤون الشرق األوسط، فأكد 
»يريدون  األوروبيني  املتحدة وشركاءها  اململكة  ان  املؤمتر  خالل 

لالتفاق أن ينجح«. 
مع  ونعمل  ينهار،  إيران  مع  االتفاق  نرى  أن  نريد  »ال  وأضاف: 
شركائنا األوروبيني لتهدئة خماوف الواليات املتحدة، لكي نضمن 
تهّدد  أفعال  جتّنب  أيضًا  »إيران  على  ان  واستدرك  استمراره«. 

األمن اإلقليمي«.

موسكو: الوجود العسكري...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ولفتت زاخاروفا إىل أن الواليات املتحدة االمريكية تستخدم ذريعة 
إىل  التوصل  لتقويض  سورية  يف  الكيميائي  السالح  استخدام 
الواليات  »إن  البالد مضيفة  بها  اليت متر  لالزمة  تسوية سياسية 
املتحدة تبدو وكأنها اعتمدت يف اآلونة األخرية بطريقة أو بأخرى 
على ضخ تسريبات ملعلومات غري مؤكدة من أي جانب وكذلك أيضا 

مواضيع أخرى دون أي حقائق تؤكدها«.
االوضاع يف  بزعزعة  تقوم  املتحدة  الواليات  أن  زاخاروفا  وبينت 
سورية وكل املنطقة من خالل دعم اجملموعات اإلرهابية وتسعى 
سوتشي  يف  السوري  السوري  الوطين  احلوار  مؤمتر  إفشال  اىل 
و«التقليل من أهمية نتائجه« وإنشاء الظروف املالئمة للحفاظ على 
بقايا االرهابيني إلعادة شن اهلجمات ضد اجليش العربي السوري 

واملواطنني السوريني.
وجددت املتحدثة باسم اخلارجية الروسية التأكيد على أن بالدها 
ستواصل جهودها لدعم عملية التسوية السياسية حلل االزمة يف 
الفرص  يستغلون  ال  اخلارجيني  الالعبني  بعض  أن  مبينة  سورية 
املتاحة لديهم لتعزيز التسوية السياسية لالزمة والقضاء النهائي 

على اإلرهابيني يف األراضي السورية.
وأوضحت زاخاروفا أن االمريكيني يوفرون احلماية لبقايا ارهابيي 
»داعش« الفارين من ضربات اجليش العربي السورى يف منطقة 
هلجمات  وإعدادهم  وتسليحهم  هناك  جتميعهم  »يتم  حيث  التنف 

جديدة«.
ولفتت زاخاروفا إىل أن أنظمة الصواريخ احملمولة املضادة للطائرات 
اليت أسقطت الطائرة املقاتلة الروسية يف سورية ال ميكن أن تقع 

يف أيدي اإلرهابيني دون مساعدة ودعم من اخلارج.
الروسية أعلنت السبت املاضي عن سقوط  الدفاع  وكانت وزارة 
طائرة مقاتلة روسية سو 25 خالل حتليقها يف منطقة يسيطر عليها 

إرهابيو جبهة النصرة بريف حمافظة إدلب.
بدوره أكد فالدميري شامانوف رئيس جلنة الدفاع يف جملس الدوما 
الروسي أن العدوان األمريكي األخري على قوات شعبية بريف دير 
إىل  للحضور  أحد  يدعها  مل  دول  من  مسؤول  غري  تصرف  الزور 

سورية.
واعتدت قوات »التحالف األمريكي« على قوات شعبية تقاتل تنظيم 
»داعش« اإلرهابي وجمموعات »قسد« بني قرييت خشام والطابية 

بريف دير الزور الشماىل الشرقى ما تسبب بارتقاء عشرات الشهداء 
ووقوع عدد من اجلرحى.

على الصعيد امليداني أحكمت وحدات من اجليش العربي السوري 
بالتعاون مع جمموعات الدفاع الشعبية سيطرتها على قرييت قصر 

ابن وردان واملصيطبة يف ريف محاة الشمالي الشرقي.

حنو آلية لتسوية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بالشفافية واملكاشفة«.
يف  عقد  املستوى  رفيع  سوداني  مصري-  رباعي  اجتماع  وكان 
العاصمة املصرية أمس، مبشاركة وزيري خارجية البلدين ورئيسي 
االستخبارات اللواء عباس كامل )مصر( والفريق أول مهندس حممد 
عطا املوىل عباس )السودان( حلل واحدة من أخطر األزمات اليت 
اندلعت بني القاهرة واخلرطوم يف اآلونة األخرية، على خلفية تباين 
وشالتني«  »حاليب  و  النهضة«  »سد  ملفات  يف  النظر  وجهات 
والتقارب السوداني- الرتكي واالنزعاج من طريقة التناول اإلعالمي 
املتبادل هلا. ويف مؤمتر صحايف عقده مشرتك مع شكري عقب 
االجتماع، قال الغندور إن »العالقات بني مصر والسودان تتمتع 
مدينة  تركيا يف  مع  عسكري  تعاون  أي  ونفى  خاصة«.  بقدسية 
سواكن السودانية أو غريها، موضحًا أن الرئيس الرتكي »عرض 
كجزيرة  تستخدم  أن  وعرض  القدمية،  املنازل  وبناء  ترميم  إعادة 

سياحية للمنفعة املشرتكة بني السودان ومصر«.
وكانت اخلرطوم استدعت سفريها لدى القاهرة يف كانون الثاني 
)يناير( املاضي للتشاور، فيما قررت القاهرة عدم الرد باملثل أو 

اختاذ أي إجراءات تصعيدية.
وقال شكري إن »االجتماع حبث يف إزالة أي خالفات وتعزيز التعاون 
عن  وأعلن  العالقات«.  وتعزيز  واخلرطوم،  القاهرة  بني  املشرتك 
اتفاق على عقد االجتماع الرباعي يف شكل دوري، لبحث تطورات 

الوضع اإلقليمي وامللفات املشرتكة.
وأشار إىل أنه مت التشاور حول دور اإلعالم، ورفض اإلساءة من 
قادة  إىل  توصية  رفع  أنه سيتم  مؤكدًا  الشعبني،  من  قبله ألي 

البلدين، للبحث يف تعزيز التعاون.
تارخيية  نقطة  »يشّكل  شكري  مع  لقاءه  أن  على  الغندور  وشدد 
والبشري  السيسي  الرئيسني  »توجيهات  أن  موضحًا  مضيئة«، 
القيادة  عزم  تؤكد  فريدة،  رباعية  كلجنة  العمل  وجمملها  واضحة 
يف البلدين على حل كل اإلشكاالت القائمة، ووضع العالقة بني 
السودان ومصر يف مسارها الصحيح«. وأكد أن »االجتماع ناقش 

كل القضايا ووضع آلية حلل املشكالت العالقة بني البلدين«.
وتطرق شكري يف املؤمتر الصحايف اىل األزمة األخرية مع تركيا، 
مشددًا على أن »االتفاق بني مصر وقربص خضع لكل اإلجراءات 
ويتسق مع قانون البحار والقانون الدولي«، مؤكدًا أن بالده »تسري 
وفق إطار قانوني وشفاف«. وشدد على أن »القاهرة تدافع دائمًا 

عن حقوقها مبا حيقق مصلحة شعبها«.
وكان بيان مشرتك صدر عن االجتماع الرباعي تضمن خالصات ملا 
توصل إليه، حيث أكد ثوابت العالقات االسرتاتيجية الشاملة بني 
الشؤون  واحرتام  منهما،  كل  هواجس  ومراعاة  والسودان،  مصر 
للبلدين،  القومي  األمن  على  للحفاظ  املشرتك  والعمل  الداخلية 
أعلى  إىل  الثنائي  والتنسيق  التعاون  مستوى  رفع  شأنه  من  مبا 

مستوى.
يف  التعاون  تعزيز  يف  قدمًا  املضي  البلدين  عزم  البيان  وأكد 
جماالت الطاقة والربط الكهربائي، والنقل الربي واجلوي والبحري، 
االستشارية  اخلربات  من  واالستفادة  التحتية،  البنية  ومشاريع 
والتنفيذية املتوافرة لدى كالهما. وكشف عن توافق حول أهمية 
تطوير التعاون والتنسيق املشرتك خبصوص مياه النيل يف إطار 
اتفاقية 1959،  بينهما مبا يف ذلك  باالتفاقات املوقعة  التزامهما 
السودانية-  املصرية-  الثالثية  القمة  نتائج  تنفيذ  على  والعمل 
يف  أبابا  أديس  يف  عقدت  اليت  النهضة«  »سد  حول  اإلثيوبية 
إطار تنفيذ اتفاق إعالن املبادئ املوقع يف اخلرطوم يف 23 آذار 

)مارس( 2015.
كما اتفق اجملتمعون على مواصلة تعزيز التعاون العسكري واألمين 
أقرب  واألمنية يف  العسكرية  للجنان  اجتماع  وعقد  البلدين،  بني 

فرصة.

ساترفيلد يتفقد احلدود...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أوساط الرئاسة عنها، لكنها أكدت أن واشنطن تسعى إىل خفض 
التوتر على احلدود، وأن انطباع ساترفيلد من زيارته اجلنوب أن 

الوضع حيتاج اىل متابعة.
وقال الناطق باسم »يونيفيل« أندريا تيننيت إن قيادتها على اتصال 
بالطرفني اإلسرائيلي واللبناني حول أعمال اجليش اإلسرائيلي اليت 
استمرت أمس االول جنوب »اخلط األزرق«، وأن املسؤولني من 
اجلانبني متفقون على اعتماد آلية التواصل عرب الصيغة الثالثية بني 

»يونيفيل« واجليشني اللبناني واإلسرائيلي ملعاجلة اإلشكاالت.
وكانت مصادر موثوقة أوضحت أن ساترفيلد أبلغ بعض املسؤولني 
الذين التقاهم حني أطلعوه على املواقع اليت يعترب لبنان أنها ضمن 
بناء اجلدار االمسنيت عليها وأن ملكيتها  أراضيه وتنوي إسرائيل 
تعود إىل لبنانيني، أن »هذه املساحات تفرتض إعادتها إىل الذين 
ميلكونها«. وذكرت املصادر ذاتها أن ساترفيلد قال خالل حمادثاته 
مع الذين اجتمع بهم االربعاء، إن مزارع شبعا احملتلة اليت يطالب 
لبنان بانسحاب إسرائيل منها باتت ضمن ملف العالقة اللبنانية- 

السورية، رابطًا أي حل هلا باملفاوضات بني تل أبيب ودمشق.
ونسبت وكالة »رويرتز« إىل مسؤول لبناني طلب عدم ذكر امسه، 
إسرائيل،  مع  باجلدار  تتعلق  حمادثات  »أجرى  ساترفيلد  إن  قوله 
واعترب أنه ليس هناك ما يدعو إىل القلق وال يوجد اجتاه للتصعيد. 
الوكالة  وأشارت  التصعيد«.  تريد  ال  إسرائيل  أن  للبنان  وأكد 
إن  قال  امسه  نشر  عدم  كذلك  طلب  إسرائيليًا  مسؤواًل  أن  إىل 
»ينقل رسائل« لبريوت يف شأن قضايا خالفية.  ساترفيلد كان 
وتابع املسؤول ذاته: »موقفنا دائمًا أننا ال نريد أن نرى الوضع 
تتوسطان  األقل  أوروبيتني على  »دولتني  إن  مشتعاًل«. وأضاف 

فضاًل عن الواليات املتحدة«.
لكن مصادر لبنانية نقلت عن ساترفيلد إشارته إىل وجود كميات 
للقرار  خالفًا  لبنان،  جنوب  يف  والصواريخ  األسلحة  من  كبرية 
الدولي الرقم 1701 نقلت إىل »حزب اهلل« من سورية، وإىل حديث 
اإلسرائيليني عن إقامة مصانع مدعومة من إيران لتطوير صواريخ، 
وإن على لبنان أن جيد حاًل لتلك املسألة، ملمحًا بذلك إىل سبب 

التهديدات اإلسرائيلية حياله.

واشنطن.. االنتخابات و »حزب اهلل«
االنتخاب  قانوَن  أّن  جيد  األرشيف،  يراجع  َمن  ثانية،  ناحية  من 
احلالي، املنشور يف اجلريدة الرمسية يف حزيران 2017، ليس هو 
املادة  أّن  هو  الفارُق  النيابي.  إىل اجمللس  احمُلال  املشروع  إّياه 
59 منه، املتعّلقة بـ«حساب احلملة االنتخابية«، كانت يف املشروع 
تتضّمن 5 فقرات، ولكنها يف القانون الصادر رمسيًا باتت تتضّمن 

6 فقرات.
الفقرة 6 املضافة تنّص على اآلتي: »عند تعّذر فتح حساب مصريف 
أو حتريكه أليِّ مرشح أو الئحة ألسباب خارجة عن إرادة أيٍّ منهما، 
الالئحة يف  أو  للمرشح  االنتخابية  للحملة  األموال املخّصصة  توَدع 
صندوق عام ُينشأ لدى وزارة املالية وحَيّل حمّل احلساب املصريف 

يف كل مندرجاته«.
اللحظات األخرية  هذه املادة مّت إدخاهُلا سريعًا على املشروع يف 
اخلاصة  واللوائح  املرشحون  ليقوم  اجملال  إتاحة  هو  د  حمدَّ بهدٍف 
القطاع  عن  مبعزل  االنتخابية،  احلمالت  بتمويل  اهلل«  بـ«حزب 
املصريف، والقوطبة على محلة العقوبات األمريكية اليت تستهدف 
جتفيَف مصادر متويل »حزب اهلل« ومتنع املصارف اللبنانية من تلّقي 

ودائع لـ«احلزب«، حتت طائلة مشوهلا بالعقوبات.
أموال املرشح يف وزارة املال  إيداع  اعتماُده هو  مّت  الذي  واحلّل 
اليت بات واضحًا أّن الرئيس نبيه بري و«حزب اهلل« يتمّسكان بها 
على  يصّران  وهما  احلكومات.  ت  تغريَّ ولو  ثابت،  شيعي  كموقع 
أّن الوزارة جزٌء من امليثاقية يف احلكم. و«الكباش« الذي شهده 
مرسوم األقدمّية أخريًا، حول توقيع وزير املال، هو الربهان األقوى 

لذلك.
األمريكيني،  اهتماَم  أثارت  الفقرة  هذه  إّن  يقولون  املّطلعون 
أّي  إدراج  مطلق  شكل  يف  رفضت  الشيعية  أن ّالقوى  خصوصًا 
تعديل على القانون، منعًا لفتح أبواب التعديالت على أنواعها. ويف 
اخلزانة لشؤون مكافحة متويل  اليت قام بها مساعد وزير  الزيارة 
تبّلغ  الفائت،  الثاني  بيلينغسلي يف 22 كانون  اإلرهاب مارشال 
»حزب  الكبار إصراَر واشنطن على عقوباتها، بوصف  املسؤولون 

اهلل« منّظمًة إرهابية.
اللبنانية  املصارف  قبول  عدم  من  حقيقية  »احلزب« خماوُف  ويف 
فتح حسابات للحمالت االنتخابية للوائحه. وهذه اللوائح مشرَتكة مع 
حركة »أمل« وقوى سياسية أخرى. وتعطيل التمويل ميكن أن خيلق 
اهلدف  حتقيق  وحيرمه  برّمتها،  االنتخابية  العملية  تعّطل  تعقيداٍت 

احلصول على الغالبية يف اجمللس.
احتمال  اللبناني يكمن يف  الرمسي  إمنا اخلوف األكرب لدى اجلانب 
أن تعمد واشنطن إىل اعتبار أّن احلكومة اللبنانية قد حتايلت على 
قانون العقوبات األمريكي، الذي يستهدف جتفيف متويل »احلزب«، 

فأخذت مسألة متويل »احلزب« على عاتقها نيابًة عن املصارف.
فمن أصل 128 نائبًا، يقّدر اخلرباُء أّن »احلزب« وحلفاَءه سيحصلون 
على حنو 80 مقعدًا، فيما هناك قوى أخرى مصّنفة اليوم »وسطية« 
يف  ستسري  املفّتتة  آذار   14 من  أو  مناطقية  أو  »مستقّلة«  أو 
اليوم  هو  كما  اعرتاض،  بال  »احلزب«  يرمسها  اليت  اخليارات 
وسيكون  وآخرين.  جنبالط  وليد  والنائب  »املستقبل«  تيار  حال 

»االعرتاضيون« عدميي التأثري.
هذه املعطيات يدرسها أيضًا املوَفدون األمريكيون مع املسؤولني 
مساعد  اهتمام  موضع  تكون  أن  وطبيعي  بريوت.  اللبنانيني يف 
وزير اخلارجية األمريكية - اخلبري واحملّنك لبنانيًا- ديفيد ساترفيلد 
بالنفط واحلدود واألزمة  االهتمام  موازاة  األخرية، يف  زيارته  يف 

مع إسرائيل.
له معاٍن  اللحظة  القراَرين 1559 و1701 يف هذه  فالتشديد على 
املعطيات، يف  هذه  وبالتأكيد، ستكون  وخارجيًا.  داخليًا  متعّددة 
تيلرسون يف  ريكس  اخلارجية  وزير  اهتمام  موضَع  واسع،  شكل 

زيارته الوشيكة للبنان.
ويستعّد األمريكيون لتثبيت حضورهم مبقداٍر أكرب يف لبنان، يف 
املراحل املقبلة. ولذلك هم حيرصون على استقراره األمين فيدعمون 
املصريف  قطاَعه  ويساعدون  اإلرهاب  ضّد  األمنية  وقواه  جيَشه 
وينقذونه من أزماته اخلطرة، ومنها أزمة »استقالة« الرئيس سعد 

احلريري األخرية، إلبقائه مستقّرًا.
لبنان حتت  بوقوع  السماح  عدم  الواضحة  األمريكية  الثوابت  ومن 
سيطرة »حزب اهلل« الكاملة، سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا. ولذلك، 
يصعب على لبنان - أو أّي قوة سياسية فيه مبا فيها »احلزب«- أن 

يتجاهل التحذيرات األمريكية أو يتنّكر هلا.

تتـمات
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صــحة وغــذاء
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 * 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

 5 أطعمة حتمي طفلك من 
املرض يف فصل الشتاء!

لبناء  السنوات األوىل من عمر طفلك مهمة جدا 
جهازه املناعي. وغالبا ما تنتشر الفريوسات يف 

فصل الشتاء وتلحق املرض باالطفال.

املناعي  اجلهاز  وتقوية  االمراض  تفادي  وبغية 
وضمان صحة جيدة لالطفال، نقدم لكل أّم أهم 
5 أنواع من الفاكهة واخلضار اليت جيب ادخاهلا 

اىل النظام الغذائي خصوصا يف فصل الشتاء.

قبل أن ميرض طفلك يف الشتاء... احرصي على 
إطعامه 5 أنواع من الفاكهة واخلضار.

الشمندر السكري

الشتاء... فصل  يف  األغذية  هذه  تهمل  ال 
والسبب؟

-  يعاجل مرض األنيميا أو فقر الدم
- حيتوي على مضادات األكسدة الضرورية لدعم 

اجلهاز املناعي
معادن  على  الحتوائه  العظمي،  اهليكل  يقوي   -

طبيعّية
-  يزيد تدفق الدم إىل خاليا الدماغ مّما يزيد من 

الرتكيز واإلدراك
- يطرد السموم من اجلسم

- يساعد اجلسم على تكوين خاليا جديدة

الليمون أو الربتقال

- خيفض خطر اإلصابة بالسمنة
- حيّفز تكاثر خاليا األمعاء، وحيّفز عمل إنزمياتها

-  تعمل الزيوت األساسّية املوجودة يف الليمون 
كمضادات بكتريّية وفطرّية وفريوسّية

-  يعّوض الفيتامني »ج » يف حاالت الربد

اخلرما أو الكاكا
-  حتارب البكترييا املوجودة يف اجلهاز اهلضمي

- تعاجل الكثري من حاالت التهاب املثانة واملسالك 
البولية

- تقوي جهاز املناعة وتنقي اجلسم من السموم
-   تعاجل التبول الال إرادي

الكيوي

- مصدر رئيسي لفيتامني »سي«
- تستخدم جذور الكيوي يف عالج احلّكة وحساسّية 

اجللد
-  حيافظ على صحة الشعر

-   يسيطر على إنتاج الدهون الزائدة
-  حيفز منو اخلاليا اجلديدة يف طبقات اجللد

-  مينع خطر االصابة بالّربو

الكرنب األجعد
-  يعمل على تقوية اجلهاز املناعي

-   يفقد الوزن الزائد
-   يعاجل مرض اإلمساك

-  حيتوي على نسبة عالية من املاء )%92(

-   حيتوي على املواد املغذية للدم

سارعي الدخال هذه االطعمة يف نظامه الغذائي 
قبل فوات األوان!
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لإلعالنات  فريسة  األشخاص  من  العديد  يقع 
املروجة عرب »فيس بوك« أو التليفزيون والعادات 
القدمية واحلديثة التى تروج لتناول الفيتامينات 
واألدوية العشبية والنظافة الزائدة التى ميكن أن 

تكون أكثر ضرًرا على الصحة.
وفى هذا السياق، كشف الدكتور خالد مصيلحى 
إبراهيم، رئيس قسم العقاقري والنباتات الطبية 
بكلية الصيدلة، جامعة القاهرة عن 9 عادات قد 

تظن أنها صحية ولكنها ضارة بالصحة:

ـ اإلكثار من تناول أوميغا 3 و 6 و9.
األمراض  وبعض  املفاصل  التهاب  يسبب 

املزمنة.
ـ اإلكثار من تناول عصائر الفواكه املعلبة.

الفاكهة  من  جدا  ضعيفة  تركيزات  على  حتتوى 
والباقى مكسبات طعم ومواد حافظة وسكريات.

ـ تقشري بعض اخلضروات والفواكه مثل اخليار 
والتفاح.

القشرة حتتوى على مواد مضادة لألكسدة تؤخر 
أعراض الشيخوخة وتقى من األورام السرطانية، 

وبتقشريها خنسر كل هذه الفوائد.
ـ استخدام زيت الزيتون فى الطهى.

يفقده  العالية  للحرارة  الزيتون  زيت  تعرض 
فائدته الوحيدة ويصبح مثل باقى الزيوت.

B7 ـ تناول البيوتني أو فيتامني
التحاليل  بعض  فى  تداخال  يسبب  منه  الكثري 
والدالالت  املؤشرات  بعض  يغري  ألنه  الطبية، 

البيولوجية فى اجلسم.
املناديل  أو  كاجلل  بكثرة  املطهرات  استخدام  ـ 

املعطرة
البشرة  أثبتت األحباث أن كثرة املطهرات تضر 

وتنتج سالالت من البكترييا شديدة املقاومة.
الطعام  تناول  بعد  بالفرشاة  األسنان  غسل  ـ 

احلمضى
جيب االنتظار نصف ساعة بعد الطعام احلامضى 

لتجنب تآكل املينا.
ـ اإلكثار من املكمالت الغذائية

الفيتامينات واملواد املضادة لألكسدة قد تضر 
بالصحة لو كان اجلسم ال حيتاجها.

ـ اإلفراط فى تنظيف األذن من الشمع
الشمع حيمى األذن من دخول األتربة.

 9 عادات خاطئة تظن 
أنها صحية

خمزن  هناك  إن  جديدة  علمية  دراسات  قالت 
للفوائد الصحية، ميكن أن حيظى بها الشخص كل 

صباح، إذا ما تناول »الكركم« بصورة يومية.
العلمي  نيوز«  ديلي  »ساينس  موقع  وأوضح 
بالكركم  املمزوج  احلليب  تناول  أن  املتخصص 
يوميا يعزز الذاكرة، ويساعد على حتسني املزاج، 
أكسدة  مضادات  من  »الكركم«  به  يتمتع  ملا 

ومضادة التهابات.
وقال غاري مسال، أستاذ يف جامعة »كاليفورنيا« 
يف لوس أجنلوس، إن الدراسات أكدت أن تناول 
الدماغ  التهاب  من  احلد يف  يساعد يف  الكركم 
»الزهامير«  بأمراض  مباشرة  بصورة  املرتبط 

و«االكتئاب الشديد«.

 40 على  حبثها  يف  األمريكية  الدراسة  وركزت 
أعمارهم بني  اليت ترتاوح  البالغني،  شخصا من 
50 و90 عاما، والذين كانوا يعانون من شكاوى 

خفيفة يف الذاكرة.

من  ملليغرام   90 تناول  أن  الدراسة  وأظهرت 
تساعد  شهرا،   18 ملدة  يوميا  مرتني  الكركم 

بصورة كبرية على حتسني الذاكرة واملزاج.

متوقعة  غري  سحرية  فوائد   5 املوقع  وأفرد 
لـ«احلليب بالكركم« أو كما أطلق عليه »الشراب 

الذهيب«:

بصورة  النوم  على  يساعد  الليل  تناوله يف   -1
جيدة، ويعمل كمكافح نشط ملكافحة الشيخوخة.

من  االنتعاش  على  يساعد  بالكركم  احلليب   -2
االستشفاء  أو  اجلسدية  الصدمات  أو  اإلصابة 

السريع بعد العمليات اجلراحية.

3- الكركم مطهر واسع اجملال، ومضاد لاللتهابات 
ومضاد للميكروبات ومضاد للحساسية.

4- احلليب بالكركم مفيد لعالج عدد من أمراض 
العظام، مثل التهاب املفاصل والتهاب املفاصل 

الروماتويدي.

اجللد  التهابات  مكافحة  على  يساعد   -5
واالضطرابات واحلساسية.

 5 فوائد سحرية لن تتوقعها 
لـ«احلليب الذهيب«

يعاني الكثري من األشخاص من ارتفاع ضغط الدم 
بعض  الصامت«.  بـ«القاتل  أيضا  ٌيعرف  الذي 
الدراسات كشفت أنه ميكن التخلص من ارتفاع 
ضغط الدم بتناول مادة املغنيزيوم يف حال كان 

اجلسم يعاني من نقص يف هذه املادة.

العوامل  يف  بالبحث  ُيعنى  أملاني  مركز  أشار 
صحية  فوائد  له  املغنيزيوم  أن  إىل  احليوية 
تساعد على ختفيض ضغط الدم عند األشخاص 
الدم يف حال ما تبني  بارتفاع ضغط  املصابني 
أن هؤالء األشخاص يعانون من نقص يف مادة 
أن  الدراسات  من  كثري  وأظهرت  املغنيزيوم. 
نسبة كبرية من املرضى الذين يعانون من ارتفاع 
املغنيسيوم، مما  نقص يف  لديهم  الدم  ضغط 
وبالتالي  الدموية،  األوعية  تضييق  إىل  يؤدي 
إىل ارتفاع ضغط الدم كما ذكر املوقع األملاني 

»هايل براكسيس نيت«.
أمراض  الدم يتسبب يف  ارتفاع ضغط  أن  ومبا 
اجلسم  إمداد  فإن  الدموية،  واألوعية  القلب 
كبري  بشكل  حُيدَّ  أن  املمكن  من  باملغنيزيوم 
املركز  ه  ونوَّ األمراض.  بهذه  اإلصابة  خطر  من 
األملاني بأهمية إمدادات املغنيزيوم للحفاظ على 
وكذا سالمة  العادية  مستوياته  الدم يف  ضغط 

القلب.
من جهته، ذكر الربوفيسور »كالوس كيسرت«، 
هرينه  مدينة  مستشفى  يف  األطباء  رئيس 
ميكن  أنه  حماضراته  من  سلسة  يف  األملانية، 
التغلب على ارتفاع ضغط الدم عن طريق تغيري 
منط احلياة وأخذ مكمالت املغنيزيوم. كما أظهرت 
الذين  املرضى  بعض  أن  الدراسات  من  العديد 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم يعانون من نقص 

يف املغنيزيوم.
الربوفيسور  يرى  االستنتاج  هذا  ضوء  وعلى 
كيسرت أن تناول املغنيزيوم ميكن أن يكون له 
من  يعانون  الذين  األشخاص  على  إجيابي  تأثري 
ارتفاع حاد يف ضغط الدم أو األشخاص الذين 

ُتعد حالة ارتفاع ضغطهم متوسطة. 
أما نقص املغنيزيوم يف اجلسم، فيمكن التعرف 
عليه من خالل عدة أعراض مثل اهلزات العضلية 
الساق  يف  وتشنجات  العضلي  واالرتعاش 
والصداع  بالتشنج  واإلصابة  بالتوتر  واإلصابة 
اهلشة  واألظافر  الصدر  وضيق  القليب  يف  وأمل 

وتسوس األسنان واضطرابات يف النوم.

املغنيزيوم قد يساعد يف 
التخلص من«القاتل الصامت«
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صــحة وغــذاء

الطيب  مبذاقها  تتميز  التى  الورقية  اخلضراوات  من  الكرنب 
وشكلها املختلف فضال عن ذلك فإنه حيتوى على نسبة كبرية من 
أنها  الغذائية املهمة لصحة اجلسم ، كما  الفيتامينات والعناصر 

حتمى من األمراض املختلفة.

ووفقا ملا ذكره موقع organicfacts ، فإن فوائد الكرنب هى :

محاية  على  تعمل  وفيتامينات  خصائص  على  الكرنب  1:حيتوى 
الدراسات  أثبتت  ، حيث  املختلفة  السرطانية  األورام  اجلسم من 
بسرطان  لإلصابة  عرضا  اقل  الكرنب  يتناولن  الالتى  النساء  ان 

الثدى.

2:يعترب مضاد قوى لاللتهاب وأمل املفاصل ، نظرا الحتوائه على 
خصائص مضادة لاللتهابات وتسكني األمل.

3: حيسن الرؤية ويعزز صحة االبصار.

4:الكرنب له دور فعال فى انقاص الوزن والتخلص من الدهون 
املرتاكمة ، حيث أنه حيتوى على خصائص تساعد على حرق الدهون 

وسعرات حرارية عالية .

5:حيتوى الكرنب على فيتامني ك ، الذى يساهم فى تعزيز صحة 
الدماغ ومحايتها من التلف والزهامير واخلرف .

واملغنسيوم  الكالسيوم  من  هام  مصدر  الكرنب  يعترب   :6
من هشاشة  اجلسم  فى محاية  فعال  دور  له  لذلك  والبوتاسيوم 

العظام وضعف العضالت.

7:يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وحيمى القلب من اجللطات 
وتصلب الشرايني واألوعية الدموية.

8:يعترب الكرنب مسكن قوى ألمل املفاصل والعضالت.

9:نظرا الحتواء الكرنب على فيتامني سى ومواد مضادة لألكسدة 
فانه يعمل على العناية بالبشرة والشعر وإزالة البقع  والتجاعيد 

وعالمات الشيخوخة.

10:يطرد السموم من اجلسم وحيارب الفريوسات والبكترييا وحيمى 
من االصابة بنزالت  الربد واألنفلونزا.

 2018 شــباط   10 Saturday 10 February 2018الـسبت 

مادة  ذكر  عند  أذهاننا  يف  يقرتن  ما  أول  هي  املوز  فاكهة 
البوتاسيوم، إال أنه على ما يبدو ليست كذلك! وفيما يلي جمموعة 

أطعمة غنية بالبوتاسيوم أكثر من املوز:

ما  على  املشوية  احللوة  البطاطا  حبة  حتتوي  احللوة:  البطاطا   -1
يقارب 542 ملغ من البوتاسيوم، أي ما يعادل 12% من احلصة 

املوصى بها يوميًا، إضافة إىل حمتواها العالي من فيتامني أ.

2- البطاطا البيضاء: مع أن األمر قد يبدو مفاجئًا بعض الشيء، 
إال أن حبة متوسطة احلجم ومشوية من البطاطا البيضاء حتتوي على 
ما يقارب 941 ملغ من البوتاسيوم، أو ما يعادل 20% من احلصة 

املوصى بها يوميًا.

3- صلصة الطماطم: هذه الصلصة التقليدية اليت ال يكاد بيت 
خيلو منها، تعترب مصدًرا رائًعا للبوتاسيوم، فإن كوًبا من صلصة 
ما  أو  ملغ،   728 يقارب  ما  حيوي  املعلبة  أو  املطبوخة  الطماطم 

يعادل 15% من احلصة املوصى بها يوميًا.

4- البطيخ: إن تناول شرحيتني من البطيخ الطازج سوف يزودك 
مبا يقارب 642 ملغ من البوتاسيوم، أو ما يعادل 14% من احلصة 

املوصى بها يوميًا.

5- السبانخ اجملمدة: إن كوبًا واحدًا من السبانخ اجملمدة حيتوي 
على ما يقارب 540 ملغرام من البوتاسيوم، أو ما يعادل 11% من 

احلصة املوصى بها يوميًا.

املطبوخ  األمحر  الشمندر  من  واحدًا  كوبًا  إن  األمحر:  الشمندر   -6
أو ما  البوتاسيوم،  واملقطع حيتوي على ما يقارب 518 ملغ من 

يقارب 11% من احلصة املوصى بها يوميًا.

غنيًا  البقوليات  من  النوع  هذا  يعترب  السوداء:  الفاصوليا   -7
إذ حيتوي  للبوتاسيوم.  رائع  والربوتينات، وهي مصدر  باأللياف 
الكوب الواحد من الفاصوليا السوداء على ما يقارب 739 ملغ من 

البوتاسيوم، أو ما نسبته 16% من احلصة اليومية املوصى بها.

البقوليات أفضل  النوع من  البيضاء: قد يعد هذا  8- الفاصوليا 
على  الواحد  الكوب  إذا حيتوي  اإلطالق!  على  للبوتاسيوم  مصدر 
ربع حاجتك  يقارب  ما  أي  البوتاسيوم!  ملغ من  يقارب 1189  ما 
اليومية من البوتاسيوم! وال يقتصر حمتوى الكوب الواحد من هذه 
البقوليات على البوتاسيوم فحسب، بل على ما يقارب 20 غرامًا 

من الربوتني، و13 غرامًا من األلياف الغذائية.

9- مسك السلمون املعلب: يعد السلمون املعلب غذاًء رائعًا لصحة 
القلب ملا حيتويه من منسوب مرتفع من أمحاض أوميغا 3، كما أن 
كل 141غ من السلمون املعلب حيتوي على ما يقارب 487 ملغ من 

البوتاسيوم، أي ما يعادل 10% من احلصة املوصى بها يوميًا.

ما  على  الرائب  اللنب  من  كوب  كل  حيتوي  الرائب:  اللنب   -10
البوتاسيوم، أو ما نسبته 20% من احلصة  يقارب 961 ملغ من 
املوصى بها يوميًا. كما حيتوي الكوب الواحد من اللنب الرائب على 

نصف حاجتك اليومية من الكالسيوم!

ما  على  املطبوخ حيتوي  السلق  من  واحدًا  كوبًا  إن  السلق:   -11
يقارب 961 ملغرام من البوتاسيوم، أو ما نسبته 20% من احلصة 
النوع  هذا  أن  عن  ناهيك  البوتاسيوم.  من  يوميًا  بها  املوصى 
واحلديد  الكالسيوم  من  العالي  مبحتواه  غين  الورقية  اخلضار  من 

وفيتامني أ وفيتامني سي وفيتامني ك.

 أطعمة تتفوق على املوز يف 
حمتواها من البوتاسيوم!

يف  زيادة  يواجهون  الذين  العاملني  أن  حديثة  دراسة  أظهرت 
ضغوط العمل تزيد احتماالت إصابتهم بالسكري مقارنة بزمالئهم 

الذين ال يتعرضون هلذه الضغوط.

وحلل باحثون بيانات 3730 عامال يف صناعة البرتول يف الصني. 
ومل يصب أي من العمال بالسكري يف بداية الدراسة.

 
غري أن الباحثني كتبوا يف دورية )ديابيتس كري( إنه بعد 12 عاما 
من املتابعة، زاد احتمال اإلصابة بالسكري ملن أدوا مهاما تنطوي 

على ضغوط متزايدة بنسبة 57 باملئة.
 

بالنسبة  باملئة   68 إىل  الفرتة  نفس  خالل  اإلصابة  احتمال  وزاد 
للعمال الذين عانوا من مشاكل يف التكيف مثل الدعم االجتماعي 
األنشطة  يف  يقضونه  الذي  الوقت  أو  واألسرة  األصدقاء  من 

الرتفيهية.
 

املتحدة  باململكة  لندن  كلية  يف  الباحث  كيفيماكي  ميكا  وقال 
والذي مل يشارك يف الدراسة »التغريات الكربى يف العمل رمبا 

تؤثر يف احتماالت إصابتنا بالسكري«.
 

وأضاف عرب الربيد اإللكرتوني »لذا من املهم احلفاظ على منط حياة 
صحي ووزن صحي حتى خالل فرتات العمل املضطربة«.

 
ومل يذكر يو لونغ ليان وزمالؤه جبامعة شينجيانغ يف دراستهم 
عدد العمال الذين أصيبوا بالسكري. ومل يرد يو لونغ على طلبات 

للتعليق.
 

وتقول منظمة الصحة العاملية إن واحدا تقريبا من بني كل عشرة 
بالغني على مستوى العامل أصيبوا مبرض السكري يف 2014 وإن 

املرض سيصبح سابع أكرب مسبب للوفاة حبلول 2030.
 

السكري  من  الثاني  بالنوع  مصابون  األشخاص  هؤالء  وغالبية 
عن  اجلسم  يعجز  عندما  وحيدث  العمر  وتقدم  بالسمنة  املرتبط 
استخدام أو إنتاج قدر كاف من اإلنسولني لتحويل سكر الدم إىل 
طاقة. وإهمال العالج قد يؤدي إىل تلف األعصاب وبرت األطراف 

والعمى وأمراض القلب والسكتات الدماغية.
 

وحبثت الدراسة أشكاال خمتلفة للضغوط املرتبطة بالعمل ووجدت 
أن أمورا منها الشعور بزيادة مهام العمل أو عدم الوضوح بشأن 
أكرب  البدني هي  العمل  العمل وضغوط  أو مسؤوليات  التوقعات 

العوامل املسببة خلطر اإلصابة بالسكري.
 

التكيف اليت كان هلا  الدراسة أيضا أن من بني عوامل  ووجدت 
تأثري يف خطر اإلصابة بالسكري، تراجع العناية بالنفس ونقص 

مهارات التكيف الذهين.

ضغوط العمل تزيد خطر 
اإلصابة بالسكري!

فوائد الكرنب لصحة اجلسم 
ومحايته من السرطان والتهاب 

املفاصل

غرناطة  جامعة  من  علماء  بأن  إكسربيس  ميديكال  موقع  يفيد 
فعل  لرد  وشامل  معقد  بعد حتليل  االكتشاف،  هذا  إىل  توصلوا 
أكباد الفئران املخربية بعد إعطائها زيوت عباد الشمس والزيتون 

والسمك لفرتة طويلة.

 ”Telomere“ وقام العلماء عقب ذلك بقياس طول التيلومريات
)أطراف الكروموسومات، قصرها مرتبط بالشيخوخة وزيادة طوهلا 
بالسرطان( وتابعوا التغريات الرتكيبية والعضوية فيها مبساعدة 

جمهر إلكرتوني.

اكتشاف ضرر غري متوقع لزيت عباد الشمس
زيت  على  تغذت  اليت  الفئران  أكباد  حالة  أن  للباحثني  واتضح 
الزيتون أفضلها لدى تلك اليت أعطيت زيت عباد الشمس، حيث 

ظهر لديها تليف وتغريات بنيوية.

أما الفئران اليت استهلكت زيت السمك فقد زادت عندها عمليات 
التيلومريات وبطء  بالعمر وتغري طول  بالتقدم  املرتبطة  التأكسد 

عملية التنفس. 
خطر  من  زاد  السمك  وزيت  الشمس  عباد  زيت  تناول  أن  كما 

اإلصابة مبرض التهاب الكبد الدهين غري الكحولي.
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Robert Doyle has quit as 
lord mayor of Melbourne.
He has also resigned his 
chairmanship of Mel-
bourne Health.
On Sunday evening, Mr 
Doyle released statements 
from his wife, Emma Page 
Campbell and his lawyer, 
Nick Ruskin from K&L 
Gates, but did not speak 
publicly.
Mr Doyle has been on 
leave since mid-Decem-
ber, when fellow Team 
Doyle councillor Tessa 
Sullivan resigned after 
making explosive allega-
tions that Mr Doyle had 
harassed and indecently 
assaulted her. Allega-
tions from other women, 
including fellow council-
lor Cathy Oke and pho-
tographer Dianne Mallas, 
followed.  
A Melbourne City Council 
spokeswoman said an in-
vestigation led by barris-
ter Ian Freckelton QC that 
it established in response 
to the allegations would 
continue. “We will prog-
ress the investigation as 
quickly as possible and 
ensure the facts become 
known to all parties,” she 

said.
In her statement, Mr 
Doyle’s wife, Ms Page 
Campbell, said her hus-
band had suffered “ag-
ony” in the seven weeks 
since he had stood aside.
She said she stood by her 
husband, and that the al-
legations made against 
him were “made in an en-
vironment in which guilt 
is presumed over inno-
cence”.
“It would seem that the 
court of public opinion, 
and what it will deem ac-
ceptable, can win out over 
natural justice,” she said.
Mr Doyle’s lawyer Mr 
Ruskin said in his state-
ment that the former 
lord mayor felt the seven 
weeks since the allega-
tions were made had 
“lacked any semblance of 
natural justice”.
Mr Ruskin said the toll on 
the former lord mayor had 
been immense. And he 
said Mr Doyle would “not 
be making any further 
public comment”.
After Ms Sullivan resigned, 
the council’s chief execu-
tive Ben Rimmer hired Dr 
Ian Freckelton QC to un-

Robert Doyle quits as lord mayor 
of Melbourne 

Robert Doyle. Photo: Angela Wylie 
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dertake an independent 
investigation into the al-
legations.
At least four women made 
sexual harassment alle-
gations against the for-
mer lord mayor during 
the course of the investi-
gation.
They included a woman 
who made an official 
complaint about Mr Doyle 
repeatedly touching her 
leg at a gala dinner, which 
prompted Victorian Health 
Minister Jill Hennessy to 
order a second investi-
gation be undertaken by 
Charles Scerri, QC. That 
investigation is ongoing. 
And Melbourne pho-
tographer Dianne Mal-
las alleged Mr Doyle 
touched her inner thigh 
and brushed against her 
breasts in 1997 at his 
electorate office when 
he was the state MP for 
Malvern.
Other alleged victims ap-
proached Dr Freckelton’s 
investigation with claims 
of inappropriate behav-
iour relating to Mr Doyle’s 
time as a school teacher, 
opposition leader and 
chairman of Melbourne 
Health. The exact number 
is unknown.

Former Melbourne city councillor Tessa Sullivan.

THE Coalition is still be-
hind Labor on a two-party 
preferred poll, but Mal-
colm Turnbull is now well 
ahead as the country’s 

Coalition trails Labor but PM jumps 
ahead

preferred leader.   
THE Coalition is still 
trailing Labor on a two-
party preferred poll, but 
Malcolm Turnbull has 

stretched his leader as 
the country’s preferred 
leader.
The latest Newspoll pub-
lished in The Australian 
reveals the Prime Min-
ister now leads Labor’s 
Bill Shorten as preferred 
leader 45 to 31.
The Coalition also re-
ceived its best two-party 
preferred result since 
April last year, trailing La-
bor 48 to 52.
The Coalition’s primary 
vote is on 38 per cent 
while Labor’s primary 
vote remains unchanged 
at 37 per cent and the 
Greens on 10 per cent.

Leader of the Opposition Bill Shorten and Prime Minister Malcolm Turn-
bull. Picture: AAP/Mick TsikasSource:AAP

Labor is gunning for Lib-
eral Jason Falinski, citing 
expert advice that he is a 
dual Polish citizen by de-
scent, but the MP says it 
is clutching at straws.
Federal Labor has ramped 
up its attacks on a Liberal 
MP it believes is under a 
citizenship cloud just as 
Opposition Leader Bill 
Shorten calls for a sen-
sible bipartisan compro-
mise to end the fiasco.
The opposition took ad-
vice from a Polish expert 
that Liberal MP Jason Fal-
iski remained a Polish cit-
izen by descent because 
his father entered Austra-
lia on a Polish passport.
Immigration consultant 
Jolanta Wolski told La-
bor records at the Office 
of Citizenship in Warsaw 
show Mr Falinski’s father 
migrated from Poland 
using a Polish passport, 
while legal advice from a 
Krakow-based firm said 
this should be conclusive 
proof of citizenship.
But Mr Falinski said Labor 
is “clutching at straws” 
in claiming he was a dual 
citizen, which would force 
him to step down from 
parliament.
“Proudly Australian and 
only Australian,” he 
tweeted.

“Looking forward to an-
other week in parliament 
passing laws that matter 
to my community.”
Labor MP David Feeney 
resigned parliament last 
week after failing to pro-
duce paperwork proving 
he had renounced Brit-
ish citizenship, and the 
government continued to 
raise questions about the 
status of several other 
opposition members.
Mr Shorten said the on-
going citizenship saga 
- which started in the 
middle of last year - had 
annoyed a lot of Austra-
lians and cast the whole 
parliament in a poor light.
“To make sure that 2018 
is a better year for Aus-
tralian politics than 2017, 
I think both sides of poli-
tics, all sides need to 
reach sensible compro-
mise,” he told reporters 
in Melbourne on Sunday.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull backed his MP 
- saying Labor’s advice 
was “based on facts that 
are wrong” - and indi-

Labor steps up attacks on ‘Polish’ MP
cated the coalition would 
continue to pursue oppo-
sition MPs.
“What Labor is trying to 
do is they want to pursue 
the children and grand-
children of Holocaust 
survivors like Jason Falin-
ski (to) muddy the waters 
through the vagaries of 
central European citizen-
ship law,” he told ABC TV.
“They have sitting in the 
parliament right now Su-
san Lamb, the member 
for Longman who - on her 
own legal advice - states 
that she is a citizen of the 
United Kingdom.”
Mr Falinski’s citizenship 
register lodged with par-
liament includes legal 
advice from Australian 
firm Arnold Bloch Leibler 
that was not a citizen of 
the UK, Poland, Russia or 
Kyrgyzstan.
However, the lawyers also 
cautioned they could not 
provide conclusive ad-
vice and recommended 
Mr Falinski also seek an 
independent opinion from 
foreign law experts.

Prime Minister Malcolm Turnbull expects wages 
growth will accelerate 
this year as long as the 
economy continues to ex-
pand.
Malcolm Turnbull expects 
wages will pick up over 
the next year as the econ-
omy continues to expand 
and demand for labour 
heats up.
Wages growth has been 
stuck at the lowest in 
at least two decades at 
around two per cent when 
the employment and com-
pany profits soared over 
the past year.
“You’ll see that over the 
next year and following, 
as long as you get con-
tinued economic growth, 
you will see more demand 
for labour, and that will 
see wages move up,” the 
prime minister told ABC 
TV’s Insiders on Sunday.

Turnbull expects wages 
lift this year
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A $430,000 contract 
awarded to a foreign con-
sultant on ideas to im-
prove Centrelink call cen-
tres has drawn a stinging 
response from the federal 
opposition.
The Turnbull government 
is under fire for handing 
over $430,000 to an Amer-
ican consultancy firm 
for ideas about resolving 
problems with Centrelink 
call centres.
Centrelink telephone ser-
vices have attracted sus-
tained criticism in recent 
years, with more than 55 
million calls met with an 
engaged tone in the past 
financial year.
Telephone wait times also 
ballooned over the year, 
with people calling the 
welfare agency waiting on 
average 15 minutes and 
44 seconds to speak with 
someone.
Pressure on the system 
prompted the federal gov-
ernment to team up with 
outsourcing group Serco 
late last year to help oper-
ate the service, taking on 
an extra 250 staff to cut 
through the backlog of 
calls.
Now, in a development first 
reported by The Guardian, 
the federal government 
has brought in a foreign 
consultant to improve the 
call centre’s operations.
The contract was awarded 
on a limited tender to US-
based consultancy Brad 
Cleveland Company LLC 
for $430,000.
Community and Public 
Sector Union national sec-
retary Nadine Flood de-
scribed the spend as an 

outrageous waste.
“This is an absolutely 
outrageous amount to 
spend for this American 
consultant to tell us what 
any Centrelink call centre 
worker or customer al-
ready knows,” Ms Flood 
told AAP.
“DHS desperately needs 
more permanent staff to 
provide the service stan-
dards that Australians 
need and deserve.”
Labor human services 
spokeswoman Linda Bur-
ney said throwing money 
at consultants and out-
sourcing groups would 
not fix the problems at 
Centrelink.
“Turnbull cut 1200 jobs 
from Centrelink at last 
year’s budget, and unan-
swered calls doubled to 
55 million,” Ms Burney 
said.
“Centrelink needs perma-
nent, full-time staff, who 
are qualified and familiar 
with the often complex 
issues facing Australians 
who require income sup-
port.”
However, Human Services 
Minister Michael Keenan 
said the coalition was 
cleaning up a mess cre-
ated by Labor.
“The previous Labor 
government slashed the 
department’s average 
staffing level and caused 
call-wait times to balloon,” 
Mr Keenan said.
“The coalition govern-
ment is investing in major 
business and IT projects 
to modernise services, 
making it easier for people 
to interact with the depart-
ment.”

Centrelink consultan-
cy spend in spotlight
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The Turnbull government is 
chipping in $440 million to 
extend preschool funding 
for a year while talks contin-
ue with the states on a long-
term agreement.
Federal funding for pre-
schools has been extended 
by a year, at a cost of $440 
million, as the Turnbull gov-
ernment continues to nego-
tiate a long-term deal with 
the states.
Education Minister Simon 
Birmingham says the fund-
ing injection will extend the 
national partnership on ear-
ly childhood education into 
2019, covering more than 
348,000 children.
This will ensure children 
have access to 15 hours of 
quality early learning in the 
year before school.
The announcement comes 
as new data shows nearly 
one in 10 of the children the 
program was supposed to 
support weren’t enrolled in 
preschool.
And only around 70 per cent 
of children enrolled in dedi-
cated preschool were at-
tending for the full 15 hours 
a week.
“There’s clearly an oppor-
tunity to work with states 
and territories to ensure 
our funding for preschool is 
best supporting all children, 
especially those who most 
need it,” Senator Birming-
ham said.
He said too often students 
not getting the full 15 hours 
of preschool came from dis-

advantaged backgrounds, 
raising the potential for a 
“lost generation” of children 
who start school too far be-
hind their counterparts.
The extension would pro-
vide time to work through 
such issues with the states, 
but the federal opposition is 
not impressed.
“Whilst Labor welcomes this 
last minute stop-gap, it’s a 
weak effort by the minister 
who has once again left un-
certainty in the sector and 
uncertainty for families,” La-
bor MP Amanda Rishworth 
said.
“If the Turnbull government 
were serious about giving 
our children the best pos-
sible opportunities in life 
they would ensure long-term 
funding for four-year-old 
preschool was secured.”
Senator Birmingham argued 
states must do more to lift 
attendance rates before the 
end of 2019.
“We’re not going to give the 
states a blank cheque when 
they’re failing to actually 
get kids who could benefit 
the most to turn up to pre-
school,” he said.
“We want to work with the 
states to make sure we can 
target those children with 
disadvantage, lift those at-
tendance rates, and get over 
the next couple of years 
better data and better atten-
dance that can provide the 
basis to better structure the 
preschool arrangements for 
the long term.”

Preschool funding deal 
extended for year

The Australian Manufac-
turing Workers’ Union has 
lashed out at the NSW gov-
ernment after a bus factory 
closed in Sydney’s west with 
161 jobs lost.
A western Sydney bus fac-
tory has folded resulting in 
the loss of 161 jobs.
Custom Buses in Villawood 
was one of the state’s last 
bus manufacturers.
Reacting to the closure, 
Australian Manufacturing 
Workers’ Union NSW secre-
tary Steve Murphy on Friday 
lashed the state government 

for purchasing 38 double-
deck buses from a Malay-
sian company.
“These were decent jobs in 
a high demand industry but 
sending contracts to build 
our public transport over-
seas means factories close 
and good jobs head over-
seas,” he said in a state-
ment.
“These job losses lay 
squarely at the feet of Trans-
port Minister Andrew Con-
stance.”
But Transport for NSW ar-
gues there are no suppliers 

NSW bus factory closes with 161 jobs lost
in NSW that meet existing 
registration requirements.
“As part of the 2015 ten-
der process for Transport 
for NSW’s bus procurement 
panel, applicants were asked 
to demonstrate how local in-
dustries would be supported 
on large projects,” a spokes-
man said in a statement to 
AAP.
“Several manufacturers on 
our bus procurement panel 
sub-contract to Custom to 
build the bodies of their 
buses.”
There are no double-deck 

buses currently manufac-
tured in NSW, the depart-
ment said.
The union said about 100 
workers were told before 
Australia Day they wouldn’t 
be returning to work after 
the long weekend and the fi-
nal 52 finished up on Friday.
The factory built buses for 
both private and public op-
erators from 1935.
Since January 2015 it’s been 
involved in the production of 
189 new buses for Trans-
port for NSW contracted op-
erators.

A NSW union is fighting to 
stop the state government 
selling off a heritage build-
ing which houses the very 
court where the fight is be-
ing heard.
NSW unions have questioned 
the benefits of moving the 
state’s Industrial Relations 
Commission out of Sydney’s 
CBD as they fight the reloca-
tion plan in the very building 
which houses the court.
The government was to an-
nounce the shifting of the 
IRC from its heritage-listed 
sandstone home to Parra-
matta, west of the city, on 
Thursday afternoon.
However the Public Service 
Association launched a dis-
pute and the plan was put 
on hold following talks on 
Friday.
Industrial manager Evan 
Cole says the PSA has been 
told the government was 
about to sign a lease.
“The union and its members 
are frustrated by the reluc-
tance of the government to 
say why and how it’s going 
to move the IRC to Parra-
matta and what the benefits 
are going to be,” he told 
AAP.
The government has agreed 

to hold more meetings next 
week and will also discuss 
concerns with the NSW Bar 
Association and the Law So-
ciety of NSW.
Mr Cole questioned the prac-
ticality of moving the com-
mission, particularly given 
anyone who wants to lodge 
disputes needs to lodge pa-
pers in person.
“Unless you can start to 
lodge things electronically, 
which they haven’t said 
they’re going to do, everyone 
who wants to lodge a dispute 
will have to ... go out to Par-
ramatta,” he said.
“We’re not saying keep the 
commission in that building, 
we’re saying basically keep 
it in the CBD where it’s an 
efficient place where people 
can still make use of it.”
The opposition’s heritage 
spokeswoman Penny Sharpe 
said the government was 
only seeing dollars when it 
should be more concerned 
about the history and heri-
tage the building represents.
Labor has promised to pre-
serve the building if it wins 
the 2019 election.
The government declined to 
comment, citing ongoing le-
gal proceedings.

NSW union fights CBD 
building sell-off

Annastacia Palaszczuk 
has outlined the steps the 
Queensland government is 
taking to ensure children 
have access to learn to swim 
programs.
Queensland’s premier says 

Qld premier defends learn to swim stance
her government will look at 
reducing barriers prevent-
ing swimming being taught 
at four per cent of the state’s 
schools but she’s fallen short 
of committing to compulsory 
lessons.
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THE proposed $65 billion 
cut in corporate tax rates 
will lead to increased wag-
es, but the trickle-down ef-
fect will take quite a while, 
according to Treasurer 
Scott Morrison.
TREASURER Scott Mor-
rison says “lived experi-
ence” shows his tax policy 
would increase wages, but 
his own department warns 
workers would have to be 
really, really patient.
Any extra pep in your pay 
packet is at least seven 
years away, should Par-
liament pass the tax 
scheme.
And don’t think you’ll be 
taking the family for a hol-
iday in Paris once the pay 
raise does arrive. It’s likely 
to be on the tiny side.
However, official model-
ling shows you are likely 
to spend it rather than 
save.
The Treasurer said the 
Government’s proposed 
$65 billion cut in corpo-
rate tax rates would end 
stagnant pay growth and 
cited outcomes in other 
countries such as the US, 
the UK, Singapore and 
France.
He said “economic histo-
ry; lived experience over 
a very long period of time 
as recently as what we’ve 
seen in the United States” 
proved the beneficial im-
pact on pay packets of 
corporate tax cuts.
A Treasury analysis, The 
Case For A Cut In The 
Company Tax Rate,
supports the projec-
tion. But it said the wage 
growth will appear “in the 
long run”. And it won’t 

come as a big bonus.
Instead, workers might 
expect a pay improvement 
of around 0.2 per cent, ac-
cording to the Treasury 
predictions.
“The productivity of la-
bour increases with the 
increase in the size of 
the capital stock and this 
flows through to an in-
crease in after-tax real 
wages of 0.2 per cent and 
a small increase in labour 
supply of around 0.1 per 
cent,” said the document.
“Overall, the modelling 
shows that cutting the 
company tax rate can de-
liver an improvement in 
consumption by Austra-
lian households of around 
0.05 per cent.”
The Government is pro-
moting the expected busi-
ness investment boost 
from tax cuts as the 
source of job growth and 
wage rises.
Mr Morrison has also 
painted a brighter picture 
of the current economy 
and employment.
“On monday, the jobs sur-
vey showed 178,000 or 
thereabouts jobs had been 
advertised every week in 
January,” he said.
“That is another very 
strong result and contin-
ues the strong economic 
data we saw over the sum-
mer.
“That takes us into 2018 
with a lot of optimism, a lot 
of strong belief in where 
the economy can go this 
year, how Australian busi-
nesses can realise signifi-
cant opportunities.
“More and better paid jobs, 
that’s what this means.”

Corporate tax reform to in-
crease wages, but it won’t 
happen overnight

Treasurer Scott Morrison has said Australian wages will increase, but not 
for about seven years. Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

The family was all together when Barnaby Joyce was sworn in as a Senator 
in 2005. Picture: Ray StrangeSource:News Corp Australia

Vikki Campion pictured in 2013.Source:News Corp Australia

members of parliament.”
Greens MP Adam Bandt 
agreed, describing the 
prominent media cover-
age as a “very dark day” 
for gender equality.
“I don’t really care who 
Barnaby Joyce or anyone 
else is sleeping with,” he 
told Sky News.
“Unless it impacts on his 
job, or unless she choos-
es voluntarily to step into 
the public eye, it’s not re-
ally anyone’s business.
“If it’s Barnaby Joyce’s 
partner today, who else’s 
will it be tomorrow?”
Cabinet minister Dan Te-
han said the decision to 
put such information into 
the public domain should 
be up to the individuals 
involved.

However, gay rights cam-
paigner Rodney Croome 
unloaded both barrels on 
the “hypocrite” deputy 
prime minister, who vehe-
mently opposed same-sex 
marriage and demanded 
the issue be put to a na-
tional vote.
“You can’t put the lives 
of tens of thousands of 
your fellow citizens un-
der the microscope and 
then expect to avoid scru-
tiny yourself,” Mr Croome 
said. He argued the scan-
dal exposed what “tradi-
tional marriage” meant 
for people like Mr Joyce.
“It is not a set of stan-
dards for heterosexual 
couples to live up to. It is a 
euphemism for prejudice 
against LGBTI people and 
our exclusion from the 
core institutions of 

Barnaby Joyce and...
A City of Melbourne coun-
cillor has raised cultural 
issues at Town Hall as 
sexual misconduct inves-
tigations continue against 
former lord mayor Robert 
Doyle.
A councillor has taken 
a swipe at a longstand-
ing culture of elitism and 
entitlement at the City of 
Melbourne as it reels from 
sexual misconduct allega-
tions.
Claims by three women 
against former lord mayor 
Robert Doyle led to his 
resignation as investiga-
tions into harassment 
and indecent assault con-
tinue.
The council’s governing 
legislation and attitudes at 
Town Hall has contributed 
to the problem, Council-
lor Jackie Watts said on 
Wednesday.
“The City of Melbourne 
itself, the Act itself, is a 
causal factor,” she told 
ABC Radio.
“It spawns a particular 
council culture of entitle-
ment, elitism, impunity, 
shaped by those playing 
a political game and those 
with economic influence, 
leaving local constituents 
concerns at the margins.”
Cr Watts said she was 
“very upset” when the lat-
est round of allegations 
against Mr Doyle emerged, 
given she had made some 
of her own against him 
about six years ago, relat-
ing to his approach to her 
work.
She said the findings 
of a panel investigating 
those allegations were 
“inconclusive” and the 
matter was effectively dis-
missed.
“The common causal fac-
tors remain in the organi-
sation,” she said.
Fellow councillor Nicho-
las Reece said there are 
many people keen to hear 
the result of an internal in-
vestigation by Ian Freck-
elton QC.
“There is still a man’s rep-

utation on the line here,” 
he told ABC Radio.
“You’ve also got the com-
plainants who have put 
forward some very seri-
ous allegations, and I’m 
sure they want to see a 
finding as well.”
The comments come af-
ter councillor Cathy Oke 
became emotional while 
speaking about her and 
former colleague Tessa 
Sullivan’s claims against 
Mr Doyle at a council meet-
ing on Tuesday night.
“Whilst noting my deep 
frustration that without 
a conclusion I continue 
to feel disempowered to 
speak, nor have the ability 
to speak up for a colleague 
who was very brave ... I do 
remain very supportive of 
the investigation,” Cr Oke 
said.
Investigations have been 
slowed by Mr Doyle’s 
recent resignation and 
hospitalisation for stress-
related illness.
He strenuously denies the 
allegations.
The City of Melbourne 
hasn’t decided whether 
to make public a draft re-
port handed to the former 
mayor.
Mr Doyle earlier told in-
vestigators he put his 
hand on Cr Oke’s thigh 
under a table at a 2014 
work dinner but his moti-
vations were not sexual, 
The Australian reported.
Lawyer for Mr Doyle, Nick 
Ruskin, said his client felt 
“he has lacked any sem-
blance of natural justice”.
Mr Doyle’s wife Emma 
Page Campbell said her 
husband was a “good and 
decent man” who was 
hospitalised “on the brink 
of being broken”.

The former mayor is fac-
ing another independent 
probe following allega-
tions by a third woman he 
touched her leg and made 
inappropriate comments 
at a 2016 Melbourne 
Health awards ceremony.

City of Melbourne culture 
questioned
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BARNABY Joyce’s wife 
has responded to the 
news that her husband is 
expecting a baby with his 
former staffer.
NATIONALS leader and 
Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce is report-
edly expecting a baby with 
one of his former staff 
members, Vikki Campion.
Ms Campion, 33, a for-
mer journalist and deputy 
chief of staff of The Daily 
Telegraph left Mr Joyce’s 
office in April last year.
She has reportedly moved 
in with Mr Joyce and is 
due to give birth in April, 
The Telegraphreports.
Mr Joyce, 50, revealed in 

Parliament in December 
last year that he had split 
from his wife of 24 years, 
Natalie Joyce, saying: “I 
acknowledge that I’m cur-
rently separated, so that’s 
on the record.”
In a statement this morn-
ing, Mrs Joyce said the 
situation was “devastat-
ing”.
“The situation is devas-
tating, for my girls who 
are affected by the fam-
ily breakdown and for me 
as a wife of 24 years who 
placed my own career on 
hold to support Barnaby 
through his political life,” 
she told the Telegraph.
“Naturally we feel de-

Barnaby Joyce and ex-staff member Vikki Campion reportedly expecting a baby

Vikki Campion and Barnaby Joyce.Source:Facebook

ceived and hurt by the ac-
tions of Barnaby and the 
staff member involved.”
Friends have reportedly 
told the newspaper Mr 
Joyce is said to be “mad-
ly in love”.
But neither Mr Joyce nor 
Ms Campion have spoken 
publicly about their situa-
tion.
Before announcing his 
separation, the Deputy 
Prime Minister had fre-
quently spoken about his 
wife and family in public.
In an interview with The 
Weekend Australian Mag-
azine last year, his wife 
told the story of how the 
pair met.
The romantic encoun-
ter took place when they 
started studying at the 
University of New Eng-
land.
“The first time we spoke 
was O Week,” she said. 
“The last day was a car 
rally in a ute and he just 
came up to me and went 
‘You’ll do’.”
According to the profile, 
Mr Joyce commented, “I 
had all the lines”, and ap-
peared “mortified”.
In that same article the 
Nationals leader revealed 
how little time he spent at 
home with his family. His 
diary at the time showed 
only two days over the 
months of February and 
March that he would sleep 
at home in his own bed.
Mr and Mrs Joyce have 
four daughters tougher — 
Bridgette, Julia, Caroline 
and Odette.
Mrs Joyce said at the time 

A pregnant Vikki Campion pictured in Canberra. Picture John 
GraingerSource:News Corp Australia

the family had taken a 
“back seat” to Mr Joyce’s 
career. He entered poli-
tics when the young-
est, Odette, was only 18 
months.
“We’re probably lucky, 
and not so lucky in a way, 
that (the children) were 
so young when he started 
so they don’t really know 
any different,” Mrs Joyce 
said.
“Every time he’d come 
home (Odette) actually 
wouldn’t go near him 
because he hadn’t been 
home. It’s taken a long 
time to get that father-
daughter rapport.”
Mr Joyce described feel-
ing “guilt” over not al-
ways being there for his 
daughters.
“I hate it,” he told the 
magazine. “In the end 

they give up on you. They 
just don’t think you’re go-
ing to be there.”
Leading up to the New 
England by-election last 
year — after Mr Joyce 
was dismissed from Par-
liament by the High Court 
over his dual citizen sta-
tus with New Zealand — 
his wife and children did 
not accompany him on 
the campaign trail.
Mrs Joyce was also ab-
sent when her husband 
voted with his mother, 
and was nowhere to be 
seen when he was sworn 
back into Parliament.
By contrast, during the 
2016 federal election, Mr 
Joyce’s family were fre-
quently seen on the hus-
tings.
His 2017 by-election 
campaign was dogged by 

rumours of the now ex-
posed relationship.
During the campaign, Mr 
Joyce was hounded by an 
individual, who he later 
dubbed a stalker, who 
raised his family situation 
at a pub sparking a heat-
ed verbal clash.
Mr Joyce was under-
stood to have knocked 
the man’s hat off his had 
during the Monday night 
confrontation at a New 
England pub.
He acknowledged the ru-
mours when he was rein-
stalled as an MP last year 
and confirmed his sepa-
ration.
“I didn’t come to this pre-
tending to be a saint,” he 
said.
The revelation comes 
on the first sitting parlia-
mentary week of the year 
as politicians returned 
to Canberra. Mr Joyce’s 
colleagues from all sides 
of politics have begun to 
weigh in on the report.
“It’s something I view as 
none of my business,” 
Labor frontbencher Tony 
Burke told reporters in 
Canberra on Wednesday.
“This ricochets and af-
fects families. There’s a 
principle here that I’ve al-
ways abided by to not en-
gage in anything that hits 
the private lives of other 

Barnaby Joyce and his estranged wife Natalie arriving at the federal Par-
liament Midwinter Ball 2017, at Parliament House in Canberra. Picture 
Ray StrangeSource:News Corp Australia

Barnaby Joyce’s daughters Caroline, Bridgette, Odette and Julia were all out supporting their dad leading 
up to the 2016 federal election in 2016, but were nowhere to be seen during the recent by-election. Picture: 
Marlon DaltonSource:News Corp Australia



Page 39صفحة 39     

NEWS

JACQUI Lambie moves to 
expel Senate replacement 
Steve Martin from her par-
ty, saying he’s breached 
the values of “mateship, 
respect and integrity”. 
JACQUI Lambie has 
moved to expel Senate 
replacement Steve Martin 
from her party, saying he 
has breached the values 
of “mateship, respect and 
integrity”.
A day after the High Court 
ruled that the Mayor of 
Tasmania’s Devonport is 
eligible to sit in the Senate, 
Ms Lambie has dumped 
him from the Jacqui Lam-
bie Network.
In a statement issued to-
night, Ms Lambie said she 
felt that Mr Martin had not 
been upfront with her.
“You gave me your com-
mitment to retain our staff, 
who have given their all 
to the JLN and who have 
the necessary experience 
to ease your transition to 
Canberra. Today you an-
nounced they are all to be 
terminated.
“This, coupled with your 
lack of commitment to 
the Network since the last 
election shows us that 
you are not interested in 
following our values.”
Ms Lambie said the rela-
tionship between herself, 
Mr Martin and the party 
had broken down.
“I believe that your contin-
ued association with the 
Network will have a nega-
tive effect on the twelve 
state candidates who are 
currently running in North-

ern Tasmania,” she said.
Earlier, it was revealed 
that Mr Martin wanted a 
six-year Senate term after 
deciding not to step aside 
to allow Ms Lambie to re-
turn to Parliament.
The High Court on Tues-
day ruled Mr Martin eli-
gible to sit in the Senate, 
leading to speculation he 
would step aside to al-
low Ms Lambie to reclaim 
the seat she gave up after 
finding out she was a dual 
citizen.
“My intention is to be 
sworn in, into the Senate, 
and then to get on with the 
job of representing Tas-
mania in the best interests 
of Tasmania,” Mr Martin 
told the ABC today.
Ms Lambie had earlier put 
pressure on Mr Martin to 
step aside, telling Sky 
News on Saturday that if 
she was in his position 
she would be “extremely 
loyal and step down”.
“It’s a question of person-
al morality,” she said.
But Mr Martin told the ABC 
they had exchanged text 
messages on Wednesday 
night and Ms Lambie did 
not ask him to resign.

Jacqui Lambie moves to expel 
Senate replacement Steve Mar-
tin from her party
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Jacqui Lambie says the Mayor of Devonport has not been upfront with 
her.Source:AFP

the Mayor of Devonport Steven 
Martin has been cleared to sit in 
the Senate.Source:AAP

DEPUTY PM Barnaby 
Joyce, who is expecting 
a baby with his ex-staffer, 
is sad his private life has 
been thrown into the pub-
lic arena.
DEPUTY Prime Minister 
Barnaby Joyce says he 
feels “incredibly hurt” that 
his private life has been 
thrown into the public 
arena.
His comments, in an inter-
view with the ABC’s 7.30 
host Leigh Sales, have 
come after The Daily Tele-
graph reported Mr Joyce 
had moved in with his for-
mer staffer, 33-year-old 
Vikki Campion.
Mr Joyce, who has sepa-
rated from his wife of 24 
years and the mother of 
his four daughters, is now 
expecting a baby with his 
former employee.
Mr Joyce told 7.30 he 
wanted to “make sure that 
private matters remain pri-
vate”.
“So it’s a private matter 
and I don’t think it helps 
me, I don’t think it helps 
my family, I don’t think it 
helps anybody in the fu-
ture to start making this 
a public discussion. As 
much as I can I will keep 
private matters private.”
Vikki Campion, the partner 
of Barnaby Joyce, pictured 
in Canberra. Picture: John 
Grainger
Mr Joyce’s wife, Natalie 
Joyce, issued a statement 
today saying she feels 
“deceived and hurt” by her 
husband for starting an af-
fair with a person who was 
his employee at the time.
When asked if it was accu-
rate that the relationship 
started when his partner 

was a member of his paid 
staff, Mr Joyce told Leigh 
Sales he didn’t want to go 
through “a salami slicing” 
of his private life.
“They have FOIed (Free-
dom of Information) every-
thing to do with my travel 
and nothing has been 
turned up because there’s 
nothing there.”
Barnaby Joyce and his 
wife Natalie at last year’s 
Midwinter Ball. Picture: 
Ray Strange
Mr Joyce said “one of the 
greatest failures” of his 
life was the breakdown of 
his marriage, but that it did 
not make him “terribly un-
usual”.
Host Leigh Sales pointed 
to accusations on social 
media that Mr Joyce was 
a hypocrite for refusing to 
back same-sex marriage in 
favour of traditional fami-
lies.
“Just because my relation-
ship didn’t work it doesn’t 
mean I changed what I 
think.
“On that instance I failed, 
OK. I’ll be upfront I failed 
on that one but I am not 
going to say therefore just 
because I failed I’m going 
to completely change my 
views and definition.
“I don’t think anybody 
walks down the aisle with 
a view that they think that 
it’s going to come to an 
end or finish. You don’t. 
You make the commitment 
to try and see it through, 
now I acknowledge that.
“I failed, and I’m incredibly 
sorry about that, but I’m 
also — like other people — 
incredibly hurt that private 
issues get dragged into 
the public arena.”

Barnaby Joyce on relationship 
with ex-staffer: ‘I want private 
matters to remain private’

Barnaby Joyce appears on 7.30 on the ABC.Source:Supplied

Sex could be banned in 
Parliament House and re-
lationships between politi-
cians and staff prohibited 
under a proposal being 
mulled by crossbench 
MPs.
The revelation that Deputy 
Prime Minister Barnaby 
Joyce is fathering a child 
with his now-former staffer 
has prompted discussions 
about the nature of work-
place relationships in Par-
liament.
Relationships would be 
prohibited between poli-
ticians and staff and sex 
banned in Parliament 
House, under a proposal 
being considered by some 
MPs.
In an extraordinary move, 
the US House of Repre-
sentatives voted on Tues-
day to ban relationships 
between politicians and 
their employees, following 
a slew of harassment and 
misconduct claims.
On Thursday, indepen-
dent MP Cathy McGowan 
said Washington had set a 
precedent worth consider-
ing, and she would begin 
a consultation to bring 
about similar measures in 
Canberra.
“There is a belief the Par-
liament is behind commu-
nity expectations and cor-
porate practice,” she said. 
“The Parliament is a place 
of work, and good work-
place practice includes 
clear expectations about 
behaviour.”
Ms McGowan also referred 
to the resignation last year 
of two senior AFL officials, 
Simon Lethlean and Rich-

ard Simkiss, for conduct-
ing consensual affairs with 
younger female staff mem-
bers.
“There are examples set 
by the process undertaken 
by the United States Con-
gress and in the Australian 
corporate sector, includ-
ing the action of the AFL 
in July last year regarding 
relationships in the work-
place,” Ms McGowan said.
She was backed by fellow 
crossbencher Bob Katter, 
who stopped short of en-
dorsing a ban but told Sky 
News: “I support the spirit 
of it most certainly and I 
think maybe I’ll vote for 
it. You’re in such an enor-
mously influential position 
with staff.”
But the major parties’ chief 
legal officers were less 
enamoured with the idea. 
Attorney-General Christian 
Porter said a measure simi-
lar to that passed by the US 
House of Representatives 
“would be a very unwieldy 
law in general terms”.
Shadow attorney-general 
Mark Dreyfus also ex-
pressed doubt about a re-
lationship ban.
“Sex in the office is always 
going to present problems, 
but whether we need to 
legislate, that’s quite an-
other question,” he told 
ABC radio.
“People’s private lives are 
complicated ... and I think 
that we should think long 
and hard before we pass a 
law that seeks to crimina-
lise particular sexual rela-
tions between anyone in 
any part of society.”
The US ban has not yet 
been voted on by the Sen-
ate.
Mr Joyce and his partner, 
former staffer Vikki Cam-
pion, are expecting their 
child in April. On Wednes-
day night he told the ABC 
the breakdown of his 24-
year marriage was one of 
his “greatest failures”, but 
expressed anger at the dis-
section of his private life in 
the public sphere.

Independent MP Cathy McGow-
an wants to stop politicians hav-
ing sex with staff 

No sex please, we're politicians: 
independent MP Cathy McGowan 
wants higher standards in Par-
liament House. Photo: Andrew 
Meares



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(9632 4818 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية
261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:040044900

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

جمعية  أقامت 
الخريية  كفرصارون 
ناجحة  بحرية  رحلة 
االهالي  جمعت 
واالصدقاء واالحباب 
وذلك  واملشجعني 
يوم االحد املوافق يف 
 2018  -  1  -  21
العيد  بمناسبة 
الوطني االسرتالي.

املناسبة  يف  تحدث 
رئيس الجمعية ايلي 
واالعالمية  ناصيف 
حافظ  الهام 
حنا  الشاعر  وألقى 
قصيدة  الشالوحي 
رائعة نالت االعجاب 
كذلك  والتقدير، 
عدنان  الفنان  القى 
قيمة  قصيدة  جورج 

وجميلة.
وكانت بالفعل رحلة 
فيها  استمتع  ممتعة 
باملناظر  الجميع 
والربنامج  الخالبة 

الشيق.
قدمت  النهاية  ويف 
جائزة  الجمعية 
 300 بقيمة  رمزية 
 Lucky دوالر  
  Door Prize
اندرو  السيد  ربحها 
الف  جايمس.. 

مربوك.
تربع  وقد  هذا 
بالتغطية من وقـائع 
 D« وفـيديو وصـور و
الصديق  الفنان   »J
حجازي..  مصطفى 

فألف شكر له.

للـبيع فـي لـبنان
بناية  يف منطقة ضبية قريبة من أوتيل روايال مطلـّلة على البحر والجبل

بناية من 6 طوابق مؤلفة من 9 شقق و 4 محالت ومواقف خاصة 
لسيارات املستأجرين.

الجدران مزدوجة وملبسة حجر بالكامل  ملنع »النش« وكذلك النوافذ 
مزدوجة الزجاج..

املطبخ مبلط للسقف واملجلى من الرخام.. الحمامات مبلطة حتى 
السقف أيضا.

شرفتان )بريندا عدد 2( لكل شقة طول كل واحدة 9 أمتار وعرض 
1،80 مرت تطالن على البحر والجبل وبريوت.

البناية مؤجرة بالكامل بمردود 90 ألف دوالر أمريكي يف السنة.
املياه مؤمنة 24 ساعة يف اليوم.. مصعد )أسانسار( مساحة البناية 

850 مرتا مربعا
مساحة الشقة 150 
مرتا مربعا ومؤلفة من 

3 غرف نوم كبرية 
وحمامني وصالون 

وغرفة طعام وغريها.
السعر 2،5 مليون 

دوالر
 اسرتالي أو أقرب 

عرض.
البيع ألسباب 
اضطرارية..

لالتصال:
0410 879 984

رحلة حبرية جلمعية كفرصارون اخلريية

زار وفــد مــن حــزب القــوات اللبنــانيــة - استــراليــا 
املطــرانيــة  مقــر  ستــراثفيلــد  مــارون  بيــت 
منيـر  املطــران  للقــاء  استــراليــا  فــي  املــارونيـة 
الـذي  املـارونيـة،  البتـرون  ابـرشيـة  راعـي  خيـراهلل 
مـار  القـديـس  ذخـائـر  حـامـال  سيـدنـي  الـى  وصـل 

مـارون مـن ديـر يـوحنـا مـارون كفـرحـي.

وقــد ضــم الــوفــد طــونــي عبيــد رئيــس املقــاطعــة،  
سليــم  سيــدنــي،  مــركــز  رئيــس  داغـر  جهـاد 

الشــديــاق، دانــي جعجــع ولييشـع الشـديـاق.
وقـد اعـرب الـوفـد عـن شكـره للمطـران لقيـامـه بهـذه 

الـزيـارة.

لقــاء قــواتــي فــي بيــت مــارون ستــراثفيلــد  مــع 
املطــران منيـر خيـراللـه

مكتـب االعـالم




