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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

حماوالت روسية ملنح دمــشق مهلة 
للحسم يف الغوطة

التفاصيل على صفحة 31

40
$2،000403 482 345

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

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

اجلمهورية  رئيس  رأى 
ان  عون،  ميشال  العماد 
الذي  االلغائي  »الفكر 
القرن  اوائل  املشرق  عم 
ليظهر  عاد  املاضي، 
السنوات  خالل  جديد  من 
مئات  حاصدا  األخرية، 
االف الضحايا. ومن املؤكد 
مبجازر  االعرتاف  عدم  أن 
احملاسبة  وعدم  املاضي 
عليها، شجعا على ارتكاب 

جمازر احلاضر«.
جيمع  »ما  ان  اىل  ولفت 
الشعبني االرمين واللبناني 
يف  عميقة  وجذوره  كبري 
تارخينا. فاألرمن يف لبنان 
ال  جزء  هم  جالية،  ليسوا 
يتجزأ من الشعب اللبناني، 
إجيابا  وأثروا  اندجموا فيه، 
وسياسته  اقتصاده  يف 
هويته  ومحلوا  وثقافته، 
بتقاليدهم  احتفاظهم  مع 
وثقافتهم. ومزيج الثقافات 
هذا، هو دائما مصدر غنى 
الذي  اللبناني  للمجتمع 
وبكونه  بتعدديته  يتميز 
أرض لقاء ملختلف الطوائف 
ومساحة حوار حيتاج العامل 

عون: الفكر اإللغائي عاد ليظهر من جديد 

ملثيلها اليوم«.
سركيسيان

رأى  جهته،  من 
سريج  األرميين  الرئيس 
ليست  »انها  سركيسيان، 
صدفة أن مصري الشعبني 
متشابك  واالرمين  اللبناني 
مشرتك،  تاريخ  بنسيج 
وصعوبات تغلبنا عليها معا 
ثقافية«،   - روحية  بإلفة 
وقال: »هذا جيعلين أفتخر 
من  متكنوا  أميت  ابناء  بأن 
بشكل  وجودهم  اثبات 

لبنانيني  كمواطنني  جيد 
جديرين«.

»اجلالية  أن  اىل  ولفت 
ليست  لبنان  يف  األرمنية 
يف  متينة  وصل  حلقة 
فحسب،  الثنائية  عالقاتنا 
بل هي مبثابة النبض الروحي 
والثقايف والتعليمي لألرمن 
العامل«،  أحناء  مجيع  يف 
»للبنان  امتنانه  عن  معربا 
جبانبنا  لوقفته  الشقيق 
املأساوية  اللحظات  يف 
من تارخينا واحتضان ابناء 

التتمة صفحة 31

مصافحة بني الرئيسني اللبناني ميشال عون واألرميني سريج 
سركيسيان

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 

واالختصاص.. والكفاءة 
يلي ا

0412  224  604 على الرقم: 

»واقع  من  التحذير  طغى 
على  الواحدة  الدولة 
الدولتني«  حل  حساب 
على جلسة خاصة نظمتها 
الكويت وفرنسا والسويد 
وبوليفيا يف جملس األمن 
أمس، يف شأن »آفاق حل 
الدولتني من أجل السالم« 
الفلسطينيني  بني 
مبوازاة  واإلسرائيليني. 
السلطة  نددت  ذلك، 
سالم  خبطة  الفلسطينية 
»املنحازة«  بـ  وصفتها 
املبعوثان  هلا  ورّوج 
األمريكيان لعملية السالم 
وجيسون  كوشنري  جاريد 
أن  دون  من  غرينبالت، 
خالل  تفاصيلها،  يكشفا 
جملس  يف  مغلقة  جلسة 

األمن الثلثاء.

مصر لتخفيف 
احلصار عن غزة .. 

ولو غِضب عباس

التتمة صفحة 31

جنوا  الذين  االرمنية  األمة 
من اإلبادة اجلماعية«.

عون  الرئيسني  كالم 
يف  جاء  وسركيسيان، 
خالل حفل العشاء الرمسي 
الرئيس  اقامه  الذي 
األرميين على شرف رئيس 
اجلمهورية والوفد املرافق، 
يف حضور رئيسي جملسي 
النواب والوزراء يف أرمينيا 
الدولة وعدد  وكبار اركان 

من سفراء الدول.
الرئيس االرميني

ويف مستهل العشاء، القى 
الرئيس سركيسيان كلمة، 
الرئيس،  »فخامة  فقال: 
إنه  وسادتي،  سيداتي 
وسعادة  كبري  لشرف 
أستضيف  ان  عظمى 

اختتم زيارته ألرمينيا بعشاء أقامه سركيسيان على شرفه

لليوم اخلامس على التوالي، 
النظام  قوات  واصلت 
بالغارات  قصفها  السوري 
الصاروخية،  والقذائف 
الغوطة الشرقية احملاصرة 
تصعيد  يف  دمشق،  قرب 
مدني   400 حبياة  أودى 
شهد  فيما  األقل،  على 
جملس األمن مواجهة جديدة 
بني روسيا والدول الغربية 

يف  اهلدنة  مناقشة  خالل 
وصفتها  اليت  الغوطة، 
األمم املتحدة بأنها »جحيم 

على األرض«.
وأعلنت روسيا أن ال فائدة 
من التصويت على مشروع 
سويدي   - كوييت  قرار 

لوقف النار يف الغوطة.
دعوة  من  ساعات  وبعد 
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العماد  اجلمهورية  رئيس  رأى 
»الفكر  ان  عون،  ميشال 
االلغائي الذي عم املشرق اوائل 
القرن املاضي، عاد ليظهر من 
األخرية،  السنوات  خالل  جديد 
الضحايا.  االف  مئات  حاصدا 
االعرتاف  عدم  أن  املؤكد  ومن 
احملاسبة  وعدم  املاضي  مبجازر 
عليها، شجعا على ارتكاب جمازر 

احلاضر«.
ولفت اىل ان »ما جيمع الشعبني 
االرمين واللبناني كبري وجذوره 
عميقة يف تارخينا. فاألرمن يف 
جزء  هم  جالية،  ليسوا  لبنان 
اللبناني،  الشعب  من  يتجزأ  ال 
يف  إجيابا  وأثروا  فيه،  اندجموا 
وثقافته،  وسياسته  اقتصاده 
احتفاظهم  مع  هويته  ومحلوا 
ومزيج  وثقافتهم.  بتقاليدهم 
الثقافات هذا، هو دائما مصدر 
الذي  اللبناني  للمجتمع  غنى 
أرض  وبكونه  بتعدديته  يتميز 
ومساحة  الطوائف  ملختلف  لقاء 
ملثيلها  العامل  حيتاج  حوار 

اليوم«.

سركيسيان
الرئيس  رأى  جهته،  من 
سركيسيان،  سريج  األرميين 
مصري  أن  صدفة  ليست  »انها 
واالرمين  اللبناني  الشعبني 
متشابك بنسيج تاريخ مشرتك، 
معا  عليها  تغلبنا  وصعوبات 
بإلفة روحية - ثقافية«، وقال: 
ابناء  بأن  أفتخر  جيعلين  »هذا 
اثبات وجودهم  أميت متكنوا من 
لبنانيني  كمواطنني  جيد  بشكل 

جديرين«.
ولفت اىل أن »اجلالية األرمنية 
يف لبنان ليست حلقة وصل متينة 
فحسب،  الثنائية  عالقاتنا  يف 
الروحي  النبض  مبثابة  هي  بل 
والثقايف والتعليمي لألرمن يف 
عن  معربا  العامل«،  أحناء  مجيع 
امتنانه »للبنان الشقيق لوقفته 
املأساوية  اللحظات  يف  جبانبنا 
من تارخينا واحتضان ابناء األمة 
اإلبادة  الذين جنوا من  االرمنية 

اجلماعية«.
عون  الرئيسني  كالم 
خالل  يف  جاء  وسركيسيان، 
الذي  الرمسي  العشاء  حفل 
على  األرميين  الرئيس  اقامه 
شرف رئيس اجلمهورية والوفد 
رئيسي  حضور  يف  املرافق، 
يف  والوزراء  النواب  جملسي 
الدولة  اركان  وكبار  أرمينيا 

وعدد من سفراء الدول.

الرئيس االرميني
القى  العشاء،  مستهل  ويف 
كلمة،  سركيسيان  الرئيس 
الرئيس،  »فخامة  فقال: 
لشرف  إنه  وسادتي،  سيداتي 
ان  عظمى  وسعادة  كبري 
واعضاء  فخامتكم  أستضيف 
ربوع  يف  لكم  املرافق  الوفد 
أرمينيا. فالعالقات بني أرمينيا 
ولبنان ال تنحصر باجملال العملي 
مشوال  اكثر  هي  وإمنا  فقط، 
وتتسم بروح الصداقة احلميمة. 
مصري  أن  الصدفة  من  ليست 
تاريخ  بنسيج  متشابك  شعبينا 

مشرتك وصعوبات تغلبنا عليها 
معا وألفة روحية - ثقافية«.

ولفت اىل أن »أواصر الصداقة 
بني  متتد  اللبنانية   - األرمنية 
وعنجر،  محود  وبرج  أنطلياس 
العاصمة  قلب  إىل  لتصل 
بريوت  شارع  حيث  يريفان، 
الكاتب  متثال  ومبحاذاته 
اللبناني  والفنان  والفيلسوف 
الشهري جربان خليل جربان. ويف 
اجلالية  تنجلي  الفسيفساء  هذه 
اليت  لبنان  الكبرية يف  االرمنية 
دوام  ومع  وإبداع،  بسالم  حتيا 

الوفاء للبنان، وحمبة أرمينيا«.
يف  املرء  يسري  »حني  اضاف: 
الروح  يلمس  بريوت،  شوارع 
كل  يف  املنثورة  األرمينية 
أفتخر  جيعلين  هذا  إن  مكان. 
بأن ابناء أميت متكنوا من اثبات 
جيد كمواطنني  بشكل  وجودهم 
لبنانيني جديرين، يساهمون يف 
االجتماعية  احلياة  جماالت  شتى 
وازدهاره.  لبنان  تنمية  الجل 
الشعب  عاليا  أقدر  أنين  كما 
اللبنانية  والسلطات  اللبناني 
اجلالية  أمام  الفرصة  التاحة 
أنفسهم.  عن  للتعبري  األرمنية 
ويعود بالفضل أيضا، أن اليوم 
اجلالية األرمنية يف لبنان ليست 
عالقاتنا  يف  متينة  وصل  حلقة 
الثنائية فحسب، بل هي مبثابة 
والثقايف  الروحي  النبض 
والتعليمي لألرمن يف مجيع أحناء 
العامل. ولعل أفضل مثال على 
ذلك وجود املؤسسات التعليمية 
والروحية والثقافية العديدة يف 
لبنان، وأخريا، مؤسسة التعليم 
الشتات  يف  الوحيدة  العالي 
اليت  هيكازيان،  جامعة  األرمين 
يف  مساهمتهم  طالبها  يواصل 
يف  األرمنية  اجلاليات  حيوية 

املنطقة والعامل أمجع«.
ما  إىل  اإلشارة  »وبعد  وتابع: 
عن  أعرب جمددا  أن  أود  ذكر، 
الشقيق  للبنان  امتناني  خالص 
اللحظات  يف  جبانبنا  لوقفته 
املأساوية من تارخينا واحتضان 
جنوا  الذين  االرمنية  األمة  ابناء 

اختتم زيارته الرمينيا بعشاء اقامه سركيسيان على شرفه
عون: عدم االعرتاف مبجازر املاضي واحملاسبة عليها شجعا على ارتكاب جمازر احلاضر

اليوم  اجلماعية.  اإلبادة  من 
ولألسف ال يزال الشرق األوسط 
تؤكد  جديدة  مآسي  يعيش 
املسيطرة  العقلية  أن  جمددا 
اجلماعية  اإلبادة  سنوات  يف 
يف  مستمرة  تزال  ال  لألرمن 
وأن  والعشرين،  احلادي  القرن 
كفاحنا يف سبيل منعها مل ينته 
بعد. وبهذا الصدد أود التأكيد 
أرمينيا  استعداد  خاص  وبشكل 
دعم لبنان، واعرب عن أملي يف 
أن الشعب اللبناني القدير ذي 
الوطنية سيواجه  احلكمة والقيم 
مجيع  فريد  وتالحم  بكرامة 

التحديات«.
واردف: »استنادا هلذه األسس 
الصلبة، ومنذ استقالل مجهورية 
العالقات  اختذت  أرمينيا، 
اللبنانية   - األرمنية  احلكومية 
على  دون  مستطابا  مسارا 
أواصر  بلدينا  تاريخ  صفحات 
واليوم،  والتعاون.  الصداقة 
أنه  نثبت  أن  ميكننا  حقيقة، 
متكنا  املتبادلة،  جهودنا  بفضل 
من زيادة إثراء وتقوية الروابط 
بني بلدينا وشعبينا، مما يعطيها 
موضوعية.  وأكثر  أعمق  طبيعة 
يف  اإلجنازات  بذلك  وأخص 
والربملانية  السياسية  اجملاالت 
والتجارية -االقتصادية والعلمية 
وإنين  والثقافية.  والتعليمية 
واثق أن املسائل اليت ناقشناها 
إليها  توصلنا  اليت  واالتفاقات 
يف  ستتحقق  األيام  هذه  يف 
وتثري  القريب،  املستقبل 
التعاون  أعمال  جدول  جمددا 
اللبناني   - األرمين  املتبادل 

املتعدد األوجه«.
احلضور،  »أعزائي  وقال: 
تقول  املعروفة  العربية  احلكمة 
روح  هو  احلقيقي  الصديق  أن 
وأعتقد  جسدين.  يف  واحدة 
به  تتميز  ما  أفضل  هذا  أن 
اللبنانية،   - األرمنية  العالقات 
حيث ال توجد قضايا غري قابلة 
املتبادل  التفاهم  وأن  للحل، 
أفضل  على  اجلانبني خيدم  بني 
املستدامة  والتنمية  الرفاه  وجه 

بأن  لي  وامسحوا  للشعبني. 
أرفع الكأس لنشرب خنب فخامة 
رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد 
خلود  أجل  ومن  عون،  ميشال 
اللبنانية،   - األرمنية  الصداقة 
وازدهار  سالم  أجل  ومن 
لبنان  عاش  منطقتنا.  مستقبل 
 - األرمنية  الصداقة  وعاشت 

اللبنانية، وشكرا«.
رئيس اجلمهورية

ثم رد الرئيس عون بكلمة شكر، 
ايها  الرئيس،  »فخامة  وقال: 
زيارتي  هي  الكرام.  احلضور 
األوىل لدولة أرمينيا، وإن كانت 
زيارة سياسية رمسية، إال أنها 
حتمل طابعا خاصا ومميزا؛ فهذه 
باإلميان  تارخييا  املثقلة  األرض 
يكون  أن  ميكن  ال  والشهادة، 
املرور فيها عابرا وتقليديا. لقد 
على  يشهدان  معلمني  اخرتنا 
باألمس،  زرناهما  التاريخ،  هذا 
إتشميادزين،  كاتدرائية  األول 
العامل،  يف  الكنائس  أقدم 
رهبة  يف  املرء  يستشعر  حيث 
صالبة  روحها  وخشعة  جدرانها 
األرمين  الشعب  جعلت  إميان، 
سباقا بني الشعوب واألمم يف 
اإلعالن رمسيا عن هويته وإميانه 
يف القرون األوىل، مع ما حيتاج 
ذلك من شجاعة وتضحية وسط 
كان  الذي  الروماني  االضطهاد 

يف ذروته آنذاك«.
كان  الثاني  »املعلم  اضاف: 
لشهداء  التذكاري  النصب 
حيث  هناك  األرمنية،  اإلبادة 
أمام  القلب  نبضات  تتسارع 
وأمام  تنطفئ،  ال  اليت  الشعلة 
ونساء  ألطفال  القاسية  الصور 
بطولة  مالحم  تسطر  ورجال، 
وجرح  عذابات شعب  عن  وخترب 
املوجعة  املشاهد  تلك  أمة. 
تفضح فكرا إلغائيا عم مشرقنا 
القرن املاضي، رأى يف  أوائل 
قتله  جيب  عدوا  املختلف  اآلخر 
وحضارته،  ثقافته  وتدمري 
وخلف  اجملازر  أبشع  فارتكب 
الشهداء، وكان شعبانا  ماليني 
األرمين  الشعب  ضحاياه،  من 

قتل بالسيف والشعب اللبناني 
باجلوع، ولألسف فإن هذا  قتل 
الفكر عاد ليظهر من جديد خالل 
السنوات األخرية، حاصدا مئات 
االف الضحايا. ومن املؤكد أن 
املاضي  مبجازر  االعرتاف  عدم 
شجعا  عليها،  احملاسبة  وعدم 

على ارتكاب جمازر احلاضر«.
ولفت اىل أن »ما جيمع شعبينا 
كبري وجذوره عميقة يف تارخينا، 
فاألرمن يف لبنان ليسوا جالية، 
الشعب  من  يتجزأ  ال  جزء  هم 
وأثروا  فيه  اندجموا  اللبناني، 
وسياسته  اقتصاده  يف  إجيابا 
مع  هويته  ومحلوا  وثقافته، 
احتفاظهم بتقاليدهم وثقافتهم. 
دائما  الثقافات هذا هو  ومزيج 
اللبناني  للمجتمع  غنى  مصدر 
وبكونه  بتعدديته  يتميز  الذي 
الطوائف  ملختلف  لقاء  أرض 

العامل  حيتاج  حوار  ومساحة 
ملثيلها اليوم«.

أشكر  الرئيس،  »فخامة  وتابع: 
وأشكر  استقبالكم  حفاوة  لكم 
كل من عمل إلجناح هذه الزيارة، 
خنب  لنشرب  الكأس  وأرفع 
السالم  وخنب  وشعبينا  بلدينا 
احلقيقي الذي يقوم على قبول 
اآلخر واحرتام وجوده وحقه يف 

حياة حرة وكرمية«.
صافح  العشاء،  انتهاء  وبعد 
رئيس اجلمهورية مضيفه مودعا، 
الضيافة  »حسن  له  شاكرا 
والوفد  لقيها  اليت  واحلفاوة 
املرافق يف خالل زيارته الرمسية 
اىل ارمينيا«، ثم توجه اىل مطار 
»Zvartnots« يف يريفان، حيث 
قدمت له التشريفات الرمسية، 
واقلعت الطائرة الرئاسية بعدها 

اىل بريوت.

مصافحة بني الرئيسني اللبناني ميشال عون واالرميني سريج سركيسيان

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
امس  ظهر  بعد  احلريري  سعد 
السراي  يف  اخلميس  االول 
احلكومي اجتماعا للجنة الوزارية 
املكلفة درس مشروع املوازنة، 
الوزراء  رئيس  نائب  حضره 
علي  والوزراء  حاصباني  غسان 
فرعون،  ميشال  خليل،  حسن 
اجلراح،  مجال  فنيش،  حممد 
شقري  امين  خوري،  رائد 
واالمني  فنيانوس،  ويوسف 
فؤاد  الوزراء  جمللس  العام 
فليفل، وخصص ملتابعة درس 
بنود مشروع قانون موازنة عام 

.2018
بعد االجتماع قال الوزير خليل: 
مشروع  بنود  معظم  اجناز  »مت 
املوازنة مبا فيها بعض  قانون 

البنود االصالحية، وسيستمكل 
املقبل  االثنني  يوم  النقاش 

باالرقام«.
القوى  حتملت  »اذا  اضاف: 
اللجنة  وممثلو  السياسية 
مسؤولياتهم وعملنا على خفض 
خنفض  حتى  املوازنة  ارقام 
فسيكون  العجز،  نسبة  قليال 

االمر مهما جدا«.
مناقشة  تتم  »مل  انه  واوضح 
ملا  خالفا  جديدة،  ضريبة  اي 
طرح  وما  اليوم،  تداوله  مت 
عالقة  هلا  مسألة  اجللسة  يف 
عندما  الكهرباء  تعرفة  بزيادة 
ساعة.   24/24 التغذية  تؤمن 
املشروع،  خارج  من  ارقام  فال 
تكون  ان  جيب  النفقات  وكل 

من ضمن املوازنة«. 

احلريري ترأس اجتماعا للجنة درس املوازنة

 خليل: مل نناقش أي ضريبة جديدة 
خالفا ملا مت تداوله

اللجنة مجتمعة برئاسة الرحريري

»اللقاء  رئيس  إستقبل 
وليد  النائب  الدميقراطي« 
جنبالط، يف دارته يف كليمنصو 
اخلميس،  االول  امس  مساء 
املدير العام لالونروا يف لبنان 
كالوديو كوردوني، حيث جرى 

عرض لألوضاع العامة.

جنبالط استقبل املدير العام لالونروا
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»القوات  حزب  رئيس  أكد 
يف  جعجع  مسري  اللبنانية« 
بيان، أن »ما حيصل يف الغوطة 
الشرقية وصمة عار على جبني 
كانت  فمهما  مجعاء،  البشرية 
األعذار  أو  احلجج  أو  األسباب 
املدنيني  قتل  يربر  شيء  ال 
سابق  عن  »باجلملة«،  األبرياء 
وباألسلحة  وتصميم  تصور 
كانت  إذا  حتى  كافة  الثقيلة 
هذه فعال، وهي غري ذلك، حربا 
على اإلرهاب«، مشريا إىل أنه 
»ليس هناك من إرهاب نتائجه 
حيدث  الذي  من  وأفظع  أسوأ 

يف الغوطة الشرقية«.
وشدد جعجع على أن »التصاريح 
املماثلة  األوضاع  يف  تفيد  ال 
والبكاء والنحيب ال خيلص طفال 
واحدا، واحلل الوحيد يف هكذا 
اجملتمع  يتدخل  أن  هو  حاالت 
الدولي عسكريا لوقف اجملزرة 
اليت ترتكب حبق املدنيني يف 

الغوطة الشرقية«.

طعمة
وكان التقى رئيس حزب جعجع 
»اللقاء  عضو  معراب،  يف 
نعمة  النائب  الدميقراطي« 
استكمال  إطار  يف  طعمة، 
بني  اإلنتخابية  املشاورات 
التقدمي  واحلزب  »القوات« 
اللقاء  اإلشرتاكي. وقد استمر 
ألكثر من ساعة ونصف، غادر 
اإلدالء  دون  من  طعمة  بعدها 

بأي تصريح.
اإلعالمي  جعجع  استقبل  كما 
له  قدم  الذي  الياس،  سعد 
اجلزء األول من فيلمه الوثائقي 
الذي  اجلبل«،  »ويبقى  بعنوان 
سياسية  شهادات  تضمن 
والعيش  املصاحلة  أهمية  عن 
شهادة  ومن ضمنها  املشرتك 
وأخرى  »القوات«  لرئيس 

للنائبة سرتيدا جعجع.

جعحع: لتدخل اجملتمع الدولي 
عسكريا لوقف اجملزرة حبق املدنيني 

يف الغوطة الشرقية

جعجع مستقبال طعمة

لقوى  العام  املدير  استقبل 
عماد  اللواء  الداخلي  األمن 
مكتبه  يف  اليوم  ظهر  عثمان 
املركز  بعثة  العام،  املقر  بثكنة 
الدولي لتطوير سياسات اهلجرة 
ICMPD يف فيينا، برئاسة مدير 
احلوار حول اهلجرة والتعاون مارتن 
بوردت  السادة:  ضمت  بلوم، 
ميخائيل  بطحني،  رامي  أورزن، 
اإلقليمي  واملمثل  دستوكار، 

والشرق  لبنان  يف  للمركز 
عبد  السابق  السفري  األوسط 
جرى  زيارة  الصلح، يف  املوىل 
خالهلا عرض تطور وجناح مشروع 
اإلدارة املتكاملة للحدود، الذي 
لقوى  العامة  املديرية  تساهم 
يف  بفعالية  الداخلي  االمن 
خالل  التأكيد  مت  كما  إجناحه. 
والتعاون  التنسيق  على  اللقاء 

بني الطرفني. 

عثمان استقبل وفد بعثة املركز الدولي 
لتطوير سياسات اهلجرة

 شدد رئيس اجلمهورية العماد 
بلد  »لبنان  ان  عون،  ميشال 
االجتماعية  وحياتنا  تعددي 
تقوم  والوطنية  والسياسية 
على احرتام حرية املعتقد لآلخر 
وحق االختالف والرأي والتعبري 
بكياننا  والتعلق  حبرية  عنه 

الوطين«.
وأشار اىل ان »لبنان وارمينيا 
يف  ألن  شقيقان،  بلدان 
اللبنانيني دم ارمين ويف االرمن 

اصبح هناك دم لبناني«.

بابلويان
جملس  رئيس  اكد  جهته،  من 
بابلويان،  آرا  االرميين  النواب 
مثالية  دولة  »لبنان  ان 
والثقافات  االديان  بتعددية 
السلمي  والتعايش  فيها، 
منوها  شعبها«،  مكونات  بني 
ب«جهود الرئيس عون لتعزيز 
التعايش«.  وهذا  التسامح 
ب«دور  بابلويان  نوه  كما 
ارمين  اصل  من  اللبنانيني 
لبنان  ازدهار  يف  باملساهمة 
مشددا  االجتماعية«،  وحياته 
التعاون  تعزيز  »اهمية  على 

الربملاني بني البلدين«.
ورئيس  عون  الرئيس  كالم 
جاء  االرميين  النواب  جملس 
اليت  املوسعة  احملادثات  خالل 
عقداها يف خالل زيارة رئيس 
اجلمهورية والوفد املرافق ملقر 
يف  االرميين  النواب  جملس 

يريفان ظهر امس االول.
رئيس  استقبال  يف  وكان 
اجلمهورية لدى وصوله والوفد 
املرافق، الرئيس آرا بابلويان، 
الذهبية  القاعة  اىل  وتوجها 
للمصافحة  اجمللس  داخل 
التذكارية.  الصور  والتقاط 
الوفدين  اىل  بعدها  وانضما 
حيث  للبلدين،  الرمسيني 
عقدت جلسة حمادثات موسعة، 
اللبناني،  اجلانب  عن  حضرها 
احلاج  حسني  الصناعة  وزراء، 
والبلديات  الداخلية  حسن، 
والسياحة  املشنوق  نهاد 
النائب  كيدانيان،  اواديس 
سفرية  بقرادونيان،  أغوب 
داغر،  مايا  ارمينيا  يف  لبنان 
اجلمهورية  رئيس  مستشار 
لشؤون التعاون الدولي الوزير 
صعب،  بو  الياس  السابق 
لرئيس  الرئيسية  املستشارة 
مرياي  السيدة  اجلمهورية 
االعالم  ومدير  اهلاشم  عون 
االستاذ  اجلمهورية  رئاسة  يف 

رفيق شالال.
األرميين،  اجلانب  عن  وحضر 
النواب  جملس  رئيس  نائب 
نائب  شارمازوناف،  ادوارد 
بابكيان،  ارمان  اخلارجية  وزير 
لبنان  يف  ارمينيا  سفري 
رئيس  ماكردجيان،  صامويل 
االرمنية- الصداقة  جلنة 

النواب  جملس  يف  اللبنانية 
والنواب:  فاردنيان،  اغفان 
غاكيك  انفاجيان،  فاهيه 
مليكيان، ارسني بابيان وأربي 
رئيسة  اىل  إضافة  اراكليان، 
اربي  اخلارجية  العالقات  قسم 

اراكليان.
رحب  اللقاء،  مستهل  زيف 
الرئيس بابلويان بالرئيس عون 

والوفد املرافق، واصفا زيارته 
الصداقة  بسبب  ب«املهمة 
والشعبني  البلدين  بني 
اللبناني واألرميين«، معتربا أن 
هي  تربطهما  اليت  »العالقات 

أخوية«.
فخره  عن  بابلويان  واعرب 
ب«اللبنانيني من اصل أرمين، 
ازدهار  يف  يساهمون  الذين 
»الحتضان  وتقديره  لبنان«، 
الظروف  يف  هلم  لبنان 

الصعبة«.
مثالية  دولة  »لبنان  ان  واكد 
والثقافات  االديان  بتعددية 
السلمي  والتعايش  فيها، 
منوها  شعبها«،  مكونات  بني 
اجلمهورية  رئيس  ب«جهود 
والتعايش  التسامح  لتعزيز 

السلمي«.
واشار الرئيس بابلويان اىل ان 
اللقاء جيمع ممثلي مجيع  »هذا 
الذين  الربملان،  يف  االحزاب 
اال  السياسي،  متايزهم  برغم 
ان لديهم مجيعا موقفا اجيابيا 
موحدا من لبنان«. وقال: »نريد 
ان نشكركم ونقدر تقديرا عاليا 
االستقرار  حلماية  جهودكم 
بالرغم من  بلدكم،  واالمن يف 
احلروب اجملاورة، وانتم منعتم 

تسرب العنف اىل لبنان«.
ولفت اىل ان »مجهورية ارمينيا 
لديها ايضا مساهمة متواضعة 
يف محاية االستقرار واالمن يف 
لبنان، من خالل املشاركة يف 
عن  معربا  اليونيفيل«،  قوات 
اليت  السيئة  »لألحداث  اسفه 
تدور يف سوريا، ما ادى ايضا 
السوريني  من  عدد  نزوح  اىل 
من  فقط  ليس  ارمينيا  اىل 

االرمن«.
العالقات  اىل  بالنسبة  أما 
فأكد  االرمنية،   - اللبنانية 
املهم  »من  انه  بابلويان 
بني  الربملاني  التعاون  جدا 
جلنة  تشكلت  وقد  البلدين. 
االرمنية  اللبنانية  للصداقة 
اىل  مشريا  الربملان«،  داخل 
ان »فتح خط جوي مباشر بني 
لبنان وارمينيا رفع بنسبة 80 % 
الذين يزورون  اللبنانيني  عدد 

ارمينيا«.

عون
معربا  عون،  الرئيس  ورد 
ارمينيا  »لزيارة  سروره  عن 
والتعرف على املسؤولني فيها 
»نتمنى  وقال:  قرب«،  عن 
والتقدم،  النجاح  دوام  لكم 

عون خالل لقائه رئيس جملس النواب االرميين:
لبنان بلد تعددي وحققنا له االستقرار رغم ما حييط به من حروب

مصافحة بني الرئيس عون وبابلويان

ونستطيع ان نقول اننا اشقاء، 
ارمين  دم  اللبنانيني  يف  ألن 
دم  هناك  اصبح  االرمن  ويف 
متعددون  اننا  صحيح  لبناني. 
يف شعبنا، ولدينا تعدد مذهيب 
ولكن  ومسيحي،  اسالمي 
مذاهبهم  جبميع  املسلمني 
مذاهبهم  جبميع  واملسيحيني 
بسالم،  متعايشون  ايضا 
والسياسية  االجتماعية  وحياتنا 
والوطنية تقوم على احرتام حرية 
االختالف  وحق  لآلخر  املعتقد 
حبرية،  عنه  والتعبري  والرأي 
وقد  الوطين.  بكياننا  والتعلق 
على  املبادىء  هذه  عرب  اعتدنا 

العيش بهدوء والتفاهم«.
لبنان  يف  »نظامنا  اضاف: 
دميوقراطي برملاني، قائم على 
وبالرغم  احلكم.  يف  املشاركة 
مما احاط بنا من حروب اغرقت 
والنار،  بالدم  اجملاورة  البالد 
بقينا مبنأى عنها، وهذا مل مينع 
الدخول  حماولة  من  االرهابيني 
اىل بلدنا ولكننا قضينا عليهم 
يف  واالمن  االستقرار  وحققنا 
خاليا  وجود  من  بالرغم  لبنان، 

نائمة كما يف كل البلدان«.

املشنوق
الوزير  اللقاء  خالل  وحتدث 
لبنانية  »إن  فقال:  املشنوق، 
الطائفة االرمنية هي امر نفتخر 
ليسوا  فهم  لبنان،  يف  به 
وصناعيني  اعمال  رجال  فقط 
اكثر  بل  صاحلني،  ومواطنني 
من ذلك. طوال تارخيهم كانوا 
جزءا داعما للدولة اللبنانية يف 
قيمة  وهم  االوقات،  اصعب 
بسبب  اللبنانيني  بني  مضافة 

استقامتهم وصدقهم«.

بقرادونيان
النائب  اشار  بدوره، 
»سيتم  أنه  اىل  بقرادونيان 
املقبل،  النيابي  اجمللس  يف 
لتنشيط  جديدة  جلنة  تشكيل 
النواب  جملسي  بني  العالقات 
ان  اىل  مشريا  البلدين«،  يف 
بو  الياس  السابق  »الوزير 
صعب حني كان وزيرا للرتبية 
قرارا  اصدر  العالي،  والتعليم 
بإقفال مجيع املدارس يف يوم 

ذكرى االبادة االرمنية«.
ان  صعب  بو  الوزير  فأوضح 
ذلك »جاء بتوجيهات من رئيس 

اجلمهورية«.
الحاج حسن

ولفت الوزير احلاج حسن اىل ما 

اليه يف احملادثات  التطرق  مت 
حول  االرميين  الرئيس  مع 
االقتصادية  العالقات  »تطوير 

بني بلدينا«. 
تشهد  ان  »نتمنى  وقال: 
االرمينية   - اللبنانية  العالقات 
كل  يف  اكثر  اجيابية  تطورات 
اجملاالت، ونسجل للبنانيني من 
كربى  مساهمات  ارمين  اصل 
االقتصاد  لبنان يف  تاريخ  عرب 

والسياسة«.

كيدانيان
ان  كيدانيان  الوزير  وأكد 
»العالقات بني الشعوب تتطور 
من خالل السياحة، وكوني وزيرا 
ارمنية،  اصول  من  للسياحة 
السياحية  العالقات  ان  اؤكد 

بني بلدينا ستتطور«.
كما حتدث عدد من اعضاء الوفد 
مؤكدين  االرميين،  الرمسي 
 - اللبنانية  الصداقة  »عمق 
املهم  لبنان  ودور  االرمنية، 
بالنسبة للشعب االرميين روحيا 
وثقافيا وسياسيا، وعلى اهمية 
البلدين  بني  العالقات  تطوير 
منوهني  اجملاالت«،  كل  يف 
اللبنانيني  مساهمة  ب«أهمية 
من اصل ارمين بازدهار لبنان 

وحياته االجتماعية«.

السجل الذهبي
احملادثات  جلسة  ختام  ويف 
عون  الرئيس  دون  املوسعة، 
السجل  يف  التالية  الكلمة 
الذهيب للمجلس: »احيي الروح 
يف  تنبض  اليت  الدميوقراطية 
قيم  حيفظ  الذي  الصرح  هذا 
حقوق  على  ويسهر  احلرية، 
لي  كان  األرميين.  الشعب 
وشعرت  اليوم،  زيارته  شرف 
متثل  اليت  املؤسسة  هذه  بأن 
العريق  البلد  هذا  مكونات 
والصديق، قادرة على صياغة 
مع  وواعد،  مزدهر  مستقبل 
احلفاظ على إرث دولة ارمينيا 

وحضارتها.
ه بشكري اىل رئيس جملس  أتوجَّ
النواب السيد آرا بابلويان على 
وامتنى  االستقبال،  حفاوة 
كل  الصديق  االرميين  للشعب 

اخلري والتوفيق«.
اجلمهورية  رئيس  ع  ودَّ ثم 
الوفد  مع  وغادر  مضيفه، 
غداء  يف  للمشاركة  املرافق 
عمل مع رئيس جملس الوزراء 

األرميين.
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املسلمني«  العلماء  »جتمع  لفت 
يف بيان بعد االجتماع االسبوعي 
هليئته االدارية، اىل أن »العدو 
التمادي  على  يصر  الصهيوني 
وعلى  بالدنا  على  اعتداءاته  يف 
وميارس  الفلسطيين،  الشعب 
يف ذلك أبشع أنواع اإلجرام وال 
يراعي أي حرمة، سواء ملسن أو 
لطفل، المرأة أو لشيخ، ملسجد 
الوقت  نفس  ويف  لكنيسة،  أو 
إال   - العربي  العامل  حكام  يقف 
على  متفرجني   - ربي  رحم  ما 
أن حيركوا  التعديات دون  هذه 

ساكنا«.
لن  اإلسالمية  »األمة  أن  ورأى 
شعوبها  خالل  من  وسيلة  تعدم 
يف  ومقاومتها  األحرار  وقادتها 
الصهيوني،  املشروع  إجهاض 
هامة  انتصارات  حققت  وهي 
ولبنان،  وسوريا  العراق  يف 
وأفشلت مشروعا صهيوأمريكيا 
استدعى  ما  وهذا  اليمن،  يف 
املتحدة  الواليات  تقوم  أن 
الصهيوني  والكيان  األمريكية 
بتفعيل  العربية  الرجعية  وأنظمة 
ما اصطلح على تسميته بصفقة 
حقيقتها  يف  هي  اليت  القرن، 
القضية  تصفية  مشروع 
الفلسطينية. لكنهم بهذا الفعل 
الذي أرادوه أن يكون سببا يف 
إنهاء حمور املقاومة، دفعوا من 
حيث ال يرغبون األمة إىل التوحد 
وأعادوا  املقاومة  مشروع  على 
البوصلة إىل وجهتها الصحيحة، 
مركزية  كقضية  فلسطني  وهي 

لألمة اإلسالمية«.
االحتالل  »قيام  واستنكر 

الشهيد  بإعدام  الصهيوني 
اعتقاله  بعد  السراديح  ياسني 
يف أرحيا، ما أدى إىل استشهاده 
املقاومة  وندعو  التعذيب،  حتت 
الفلسطينية للثأر من الصهاينة، 
ونطالب منظمات حقوق اإلنسان 
إن كانت ما زالت تعمل يف هذا 
اجملال بإدانة الكيان الصهيوني 

على جرائمه املتمادية«.
الكردي  »الشعب  التجمع  وحيا 
يف سوريا على خطوته األصيلة 
السورية  للدولة  االلتجاء  يف 
عفرين  يف  األمن  وتسليمها 
يفوت  ما  حلب،  ضواحي  ويف 
أهدافه  الرتكي  العدوان  على 
احتالل،  قوات  واقعيا  وجيعله 
إن هو متادى يف خرقه لألراضي 

السورية«.
التحالف  قوات  »إرتكاب  ودان 
جملزرة ذهب ضحيتها العشرات 
دير  ريف  يف  املدنيني  من 
على شيء  دل  إن  وهو  الزور، 
القوات  أن هذه  فهو يدل على 
مل تأت لنصرة الشعب السوري، 
ومصاحل  مصاحلها  لتحقيق  بل 
معتربا  الصهيوني«،  الكيان 
قوات  هي  التحالف  »قوات  أن 
على  معها  التعامل  احتالل جيب 
قوات  وتشكيل  األساس،  هذا 
مقاومة هلا جتعلها تضطر صاغرة 
على  السورية  األراضي  لرتك 

وقع ضربات نوعية«.
السابعة  السنوية  الذكرى  ويف 
البحرين،  الشعب يف  النتفاضة 
البحريين  »الشعب  التجمع  حيا 
وجهاده  صربه  على  البطل 

وحتمله الظلم«.

جتمع العلماء: لن تعدم األمة االسالمية 
وسيلة إلجهاض املشروع الصهيوني

تجمع العلماء

الدميقراطي  احلزب  رئيس  غرد 
اللبناني وزير املهجرين األمري طالل 
أرسالن، عرب حسابه على »تويرت« 
قائال: »ما أعظم االنسان أن يكون 
منسجما مع نفسه قبل اآلخرين يف 
كل موقف يواجهه، فراحة الضمري 
ال تقدر بثمن والتصاحل مع الذات 
ال  قد  لغة  إنها  الكبار،  شيم  من 

يفهمها الكثريون«.
وأضاف: »السياسة يف هذا البلد 
وأصبحت  مصداقية  كل  خسرت 
االنسانية  املعايري  لكل  فاقدة 
يف  اخلوض  وأصبح  واألخالقية، 
والنفاق  الكذب  عنوانه  غمارها 

بالظهر،  والطعن  واخلداع  والرياء 
أي  يف  املسؤول  جعل  مما 
مدني  أو  حزبي  أو  رمسي  موقع 
عديم  قضائي  أو  عسكري  أو 
األمل  مقياس  وأصبح  اإلحساس 
مكتسبات  من  خيسره  ما  عنده 
باطلة ومقياس الفرح ما جينيه عرب 
التشاطر واخلداع وتسجيل املواقف 
اليت هي غري موجودة يف قناعاته 
مصاحله  باب  من  إال  باألساس 

الشخصية والظرفية«.
اهلل  أسأل  »لذلك  بالقول:  وختم 
أن ال مييتنا إال على قناعاتنا اليت 

تربينا وترعرعنا عليها«.

أرسالن: السياسة يف هذا البلد فاقدة 
للمعايري اإلنسانية واألخالقية

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري بعد ظهر امس االول 
وزير  مساعد  التينة  عني  يف 
السفري  االمريكي  اخلارجية 
والسفرية  ساترفيلد  ديفيد 
اليزابيت  لبنان  يف  االمريكية 
يف  البحث  وجرى  ريتشارد، 
اخلاصة  املنطقة  موضوع 

واحلدود البحرية.
لربي  االعالمي  املكتب  وذكر 
اليوم،  اللقاء  جديد يف  ال  أن 
اجمللس  رئيس  موقف  وان 

للسفري  ابلغه  الذي  نفسه  هو 
ينقص  وال  سابقا  ساترفيلد 

حرفا واحدا.
ظهرا  استقبل  بري  وكان 
جلمهورية  السابقة  الرئيسة 
فنلندا تارجا هالونني والسفري 
الفلندي ماني السيال، وتناول 
الثنائية  العالقات  احلديث 

والتطورات يف املنطقة.
هولندا  سفري  استقبل  كذلك 
اجلديد يان والتمانس يف زيارة 

بروتوكولية.

بري استقبل ساترفيلد: ال جديد 
واملوقف هو نفسه

بري مستقبال ساترفيلد وريتشارد

والبلديات  الداخلية  وزير  تابع 
نهاد املشنوق من يريفان، حيث 
العماد  اجلمهورية  رئيس  يرافق 
ميشال عون يف زيارته الرمسية، 
السورية  الطفلة  خطف  قضية 
 7( كتوع  علي  صاحلة  املريضة 
الياس  بر  بلدة  يف  سنوات( 
الطفلة  حترير  حتى  البقاعية، 
عليهم  والقبص  اخلاطفني  من 

وإعادتها إىل أهلها ساملة.

كما  »نفتخر،  املشنوق:  وقال 
النوعي  باإلجناز  اللبنانيني،  كل 
األمن  قوى  به  قامت  الذي 
املدير  رأسها  وعلى  الداخلي، 
العام اللواء عماد عثمان، وجهود 
ورئيسها  املعلومات،  شعبة 
بالوصول  محود،  خالد  العقيد 
ساعات   9 خالل  اخلاطفني  إىل 
ودون  الطفلة  حرية  واستعادة 

دفع فدية«.

تابع قضية خطف الطفلة السورية حتى حتريرها
 املشنوق: نفتخر واللبنانيني باالجناز 
النوعي لقوى األمن وشعبة املعلومات

لالحتاد  العام  األمني  زار 
الدولي لنقابات العمال العرب 
غسان غصن، يرافقه وفد من 
االحتاد، مقر املفوضية الدائمة 
لألمم املتحدة يف سوريا، حامال 
العام لألمم  األمني  رسالة إىل 
املتحدة أنطونيو غوترييس »حول 
الفلسطيين،  الوضع  تطورات 
رئيس  قرار  بعد  خصوصا 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
االعرتاف  ترامب  دونالد 
بالقدس احملتلة عاصمة لكيان 

االحتالل اإلسرائيلي، وما تبعه 
مساهمات  تقليص  قرار  من 
وكالة  يف  املتحدة  الواليات 
وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم 
الفلسطينيني  الالجئني 

األونروا«.
هي  »الرسالة  أن  إىل  ولفت 
اجملتمع  على  للضغط  حماولة 
الدولي من خالل األمم املتحدة 
املنحازة  العامة  ومجعيتها 
العادلة  القضايا  إىل  دائما 

للشعوب«. 

غصن زار املفوضية العامة لألمم املتحدة 
يف سوريا حامال رسالة إىل غوترييس

سليم  السابق  النائب  رأى 
سعاده يف تصريح أن »الصراع 
يف املنطقة هو بني مشروعني: 
من  االسرائيلي   - األمريكي 
جهة، والقومي املقاوم من جهة 
أخرى. ويف هذا الصراع، واجهنا 
االحتالل وأفشلنا أهدافه الرامية 
إىل محاية أمن إسرائيل ومتزيق 
طائفية  دويالت  إىل  جمتمعنا 

ومذهبية متقاتلة ومتصارعة.
بالدنا  محاية  »ان  أضاف: 
الكثري، فإىل جانب  تتطلب من 
ودحره،  اإلرهابي  العدو  قتال 
النضال  يف  االستمرار  نؤكد 
الوحدة  لتحصني  السياسي 
شعبنا  هموم  ومحل  اجملتمعية، 
وحتقيق  مصاحله،  عن  والدفاع 
والرعاية  االمناء  يف  مطالبه 
صموده  يعزز  مبا  واالزدهار، 
هذا  ويف  املؤامرات.  وجه  يف 
النيابية  الندوة  فإن  السياق 
منصات  احدى  كونها  تعدو  ال 
من  واليت  السياسي  النضال 

يف  يصب  دورا  نؤدي  خالهلا 
وصون  جمتمعنا  محاية  خانة 

وحدته«.
»مبا أن احلزب السوري  وتابع: 
القومي االجتماعي، شكل سابقا 
متقدمة  جبهة  اآلن  ويشكل 
حزب  وهو  الصراع  جبهات  من 
بالعدالة  يؤمن  بامتياز،  مقاوم 
يوما  يتخل  ومل  االجتماعية، 
اشكاله  كل  يف  الصراع  عن 
النضالية، ومبا أننا حنن األعضاء 
ونهجا  فكرا  باحلزب  ملتزمون 
أنفسنا يف  ونضع  ومؤسسات، 
للدفاع  ونتجند  احلزب،  تصرف 
من  أنين  ومبا  أمتنا،  وعن  عنه 
بقضية  آمنت  قومية،  عائلة 
احلزب، وتقف على مسافة واحدة 
واملواطنني،  الرفقاء  كل  من 
من  عليه،  أنا  ما  على  أوكد 
احلزب  مبؤسسات  كامل  التزام 
ادخر  لن  وبأني  وقراراتها، 
وسعا يف العمل من أجل انتصار 

احلزب وقضيته«.

سليم سعاده: لن ادخر وسعا يف العمل 
من أجل انتصار احلزب القومي وقضيته

بريوت  أساقفة  رئيس  إستقبل 
مطر،  بولس  املطران  للموارنة 
املاروني  العام  اجمللس  رئيس 
اخلازن،  وديع  السابق  الوزير 
رئيس  زيارة  يف  تداوال  حيث 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
وأرمينيا،  العراق  إىل  عون 
املتعلقة  الداخلية  واملستجدات 
املقبلة،  النيابية  باإلنتخابات 

والتطورات اإلقليمية.
اخلازن  أدىل  اللقاء  بعد 
بالتصريح االتي: »تشرفت بلقاء 
مطر،  بولس  املطران  سيادة 
حيث تداولنا يف جمريات الساعة 
العماد  الرئيس  فخامة  وزيارة 
ميشال عون إىل كل من العراق 
وأرمينيا. ويف تقديري أن زيارة 
فخامة الرئيس عون إىل العراق، 
إهتمامات  صلب  يف  تندرج 
مكافحة اإلرهاب التكفريي، الذي 
لسنوات  والعراق  لبنان  شغل 
بقلق على أمن البلدين، ال سيما 
اليت  املسيحية  اجملموعات  على 
تشكل فارقا متنوعا يف الوحدة 
البلدين  بني  تارخييا  التعددية 
ودول املنطقة. كما أن الزيارة 
الرمسية جلمهورية أرمينيا تندرج 
يف تعزيز الروابط التارخيية بني 

متفقا  الرأي  وكان  البلدين. 
فعلت  الزيارة  هذه  أن  على 
املتبادل  األمين  التعاون  روابط 
لصاحل احلماية املشرتكة، فضال 
مبا  لبنان،  مشاركة  إمكانية  عن 
يتمتع به من طاقات متخصصة، 
لإلسهام يف إعادة إعمار العراق. 
أنها ستشكل منعطفا مهما  كما 
يف إعادة إحياء دورة احلياة اليت 
بني  املاضية  العالقات  عرفتها 

البلدين«.
سيادة  مع  »تطرقت  وتابع: 
اإلستعدادات  اىل  مطر  املطران 
اإلنتخابات  قبيل  اجلارية 
موعدها  يف  املقبلة  التشريعية 
القائم يف 6 أيار، برغم اهلواجس 
احمليطة بها والبلبلة اليت تتناول 
التحالفات املسيحية املعقدة مع 
هذا الطرف أو ذاك. إال أن هذا 
اإلستحقاق اإلنتخابي يبقى حذرا 
نظرا إلمكانية جلوء رئيس وزراء 
إسرائيل بنيامني نتنياهو، احملرج 
أمين  خرق  إحداث  إىل  داخليا، 
لفلسطني  الشمالية  اجلبهة  بني 
احملتلة وحدودنا اجلنوبية يف آخر 
حلظة إلنقاذ وضعه، مما قد يؤثر 
اإلنتخابات  إجراء  إمكانية  على 

النيابية يف موعدها احملدد«. 

اخلازن زار مطر: زيارة عون إىل العراق تندرج 
يف صلب إهتمامات مكافحة اإلرهاب التكفريي

املفتي دريان مستقبال كاردل
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االحتاد  بعثة  رئيسة  زارت 
السفرية  لبنان  يف  األوروبي 
االول  امس  السن  كريستينا 
أسر  التقت  حيث  البقاع، 
من  تستفيد  سوريني  الجئني 
املساعدات اليت يقدمها االحتاد 
األوروبي. وأوضح بيان للبعثة، 
مديرية  نظمتها  »الزيارة  أن 
واحلماية  اإلنسانية  املساعدات 
للمفوضية  التابعة  املدنية 
مع  بالتعاون  )إيكو(  األوروبية 
وجلنة  العاملي  الغذاء  برنامج 

اإلنقاذ الدولية«.
االعالمية  للبعثة  بيان  وأشار 
»يف  أنه  اىل  االوروبي  لالحتاد 
أسر  عرضت  الياس،  قب 
السفرية  أمام  سوريني  الجئني 
واحتياجاتها  شكاويها  السن 
وسلطت  اليومية.  وحتدياتها 
شهاداتهم الضوء على االختالل 
حياتهم  يف  واحلاد  القاسي 
نتيجة نزوحهم من سوريا. وقال 
علي: »يف سوريا، عانينا كثريا 
تهجرنا  لقد  احلرب.  اندالع  عند 
إىل  قرية  من  وانتقلنا  داخليا 
قبل  أشهر  ستة  ملدة  أخرى 
وتعيلنا  لبنان.  إىل  نصل  أن 
عليها  حنصل  اليت  املساعدات 
ثم  ومن  الشهر،  منتصف  حتى 
نغطي الباقي من أموالنا اخلاصة 
ووصفت  االستدانة«.  عرب 
العديد من األسر كيف ساهمت 
األوروبي يف  االحتاد  مساعدات 
حتسني ظروفها املعيشية بشكل 
إنه  األسر  إحدى  وقالت  كبري. 
»بفضل األموال النقدية املتعددة 
الوظيفة، ميكننا شراء املزيد من 
دفع  وكذلك  الغذائية  املواد 
مصاريف الكهرباء وغاز التدفئة 
اإلجيار.  من  يسري  جزء  وتغطية 
املنتجات  شراء  اآلن  وميكننا 
الطازجة من السوق اليت يقيمها 
أقل  بأسعار  أسبوعيا  املزارعون 

من السوبرماركت«.
ولفت البيان اىل أن »املساعدات 
األوروبي  لالحتاد  اإلنسانية 
حوالي  إيكو،  خالل  من  طاولت 
يف  سوري  الجىء   750,000

السن زارت البقاع لالطالع على احتياجات 
الالجئني السوريني وأعادت تأكيد التزام 

االحتاد األوروبي بدعمهم ومضيفيهم

السن خالل الزيارة
لبنان. ويقدم االحتاد األوروبي 
ويدعم  النقدية  املساعدات 
وتأمني  النظامي  غري  التعليم 
خدمات  ذلك  يف  مبا  املساكن، 
الصحي  والصرف  املياه  توفري 
الصحية،  النظافة  وتعزيز 
األكثر  األسر  ظروف  لتحسني 
تأثرا بالنزوح. وتشارك االحتاد 
الغذاء  برنامج  مع  األوروبي 
العاملي لتقديم مساعدات نقدية 
املعوزين  السوريني  لالجئني 
املساعدات  وتتيح  لبنان.  يف 
إنفاقها  خيار  لألسر  النقدية 
والتعليم  والصحة  الغذاء  على 
واملساكن واالحتياجات األخرى. 
األوروبي  االحتاد  يعمل  كما 
على  الدولية  اإلنقاذ  جلنة  مع 
مساعدة الالجئني السوريني من 
خالل تقديم املشورة واملساعدة 
احلماية  برنامج  عرب  القانونية 
املثال  على سبيل  بها،  اخلاص 

لضحايا العنف«.
رأيته  ما  »إن  السن:  وقالت 
البالغ  بالوضع  يذكرني  اليوم 
الصعوبة الذي يواجهه الالجئون 
منذ سبع سنوات وخصوصا يف 

منتصف فصل الشتاء«.
أضافت: »حنن هنا اليوم لنقول 
إىل  جلأوا  أشخاصا  هناك  إن 
شيء  كل  فقدوا  بعدما  لبنان 
اللبنانيني  هناك  وإن  تقريبا 
الذين يستضيفونهم ويظهرون 
مثيل  ال  وكرما  وفادة  حسن 

هلما«.
االحتاد  »التزام  تأكيد  وأعادت 
الالجئني  بدعم  األوروبي 
ولبنان«، مشرية إىل أن »االحتاد 
األوروبي قد قدم منذ عام 2012 
لتلبية  1.3 مليار يورو  أكثر من 
اللبنانيني  املواطنني  احتياجات 
والالجئني السوريني املتضررين 
االحتاد  ويقدم  األزمة.  من 
االستجابة  إطار  يف  األوروبي، 
دعما  األزمة،  تداعيات  ملواجهة 
اللبناني  للشعب  األجل  طويل 
للبنان  التحتية  للبنية  وكذلك 
واملستشفيات  املدارس  مثل 

واملياه والنفايات«.

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
االول  امس  ظهر  قبل  الراعي 
اخلميس، يف الصرح البطريركي 
من  اداريا  وفدا  بكركي،  يف 
منتدى الشرق للتعددية، برئاسة 
الذي  مشعون،  الفريد  كميل 
الفتا  املنتدى،  لرسالة  عرض 
وتقاد  وتلتقي  »تنبع  انها  اىل 
اإلرشادات  ضمن  بعد  ما  يف 
اليت نقرأها ونسمعها من صاحب 
كشخص  ميثله  ما  مع  الغبطة، 
ومع ما ميثله الصرح البطريركي 
تارخيا ومستقبال كقاعدة اميانية 

لكل مشرقي دون متييز«.
وقال مشعون: »من ضمن هذه 
الثوابت التمسك بفكرة امليثاق 
الركيزة  يشكل  الذي  الوطين 
الوطن  الستقرار  األساسية 
واملواطن على السواء، وتثبيت 
بناه  ما  على  الصاعدة  األجيال 
السلف انطالقا من هذه الفكرة 

امليثاقية«.
رسالة  لنجاح  بد  »ال  وختم: 
دائما  حتظى  ان  املنتدى 
وهي  بطريركية،  بارشادات 

عازمة على هذا األمر«.
ثم التقى الراعي سفري املكسيك 
الذي  مادرازو  اغناسيو  خوسيه 
اشار بعد اللقاء اىل ان الزيارة 
لي  »اتاحت  وهي  بروتوكولية 
البطريرك  اىل  التعرف  فرصة 
اىل  منه  واالستماع  املاروني 
الوضع  عن  موجزة  ولو  قراءة 
يف لبنان، والوقوف عند اهمية 
لبنان  يف  املارونية  الكنيسة 

وايضا يف مكسيكو«.
هناك  مادرازو:  وأضاف 
يف  لبناني  مليون  نصف  حنو 
مكسيكو معظمهم من املسيحيني 
املوارنة، ويشكلون مجاعة مهمة 
ساهمت يف تطوير البلد بشكل 
وحنرتم  نقدر  اننا  كما  اجيابي، 
كثريا الكنيسة املارونية، ولقد 
وحنن  لغبطته،  هذا  عن  عربنا 
هنا اليوم اللتماس بركته قبيل 
الديبلوماسية  مهمتنا  تسلمنا 

اجلديدة يف لبنان«.
واستقبل الراعي املنسقة اخلاصة 
لألمم املتحدة باإلنابة يف لبنان 
برنيال دايلر كاردل يف زيارة هي 
البطريركي  للصرح  هلا  األوىل 

الراعي استقبل سفري املكسيك وكاردل ووفدا من منتدى الشرق للتعددية

عرض لألوضاع.بعد تعيينها يف منصبها، وكان 

الراعي مستقبال الوفد

والتجارة  االقتصاد  وزير  زار 
اجمللس  رئيس  خوري  رائد 
واالجتماعي  االقتصادي 
ضرورة  وأكد  عربيد،  شارل 

بها  املعمول  القوانني  »حتديث 
»احلل  أن  معتربا  وتطويرها«، 
اللبناني  لالقتصاد  املطلوب 
زيادة  وليس  تكبريه  هو 

الضرائب«.
»جئنا  االثر:  على  خوري  وقال 
االقتصادي  اجمللس  اىل 
واالجتماعي الطالق ورشة العمل 
ستتشاركها  اليت  االقتصادية 
الوزارة مع اجمللس الذي يعترب 
املعادلة.  يف  أساسيا  شريكا 
جنب  اىل  جنبا  العمل  وعلينا 
لكي يتوصل اجمللس اىل حتقيق 
دوره، فهو مدماك أساسي من 
مهم  ودوره  السلطة  مداميك 
للعمل من أجل مصلحة لبنان«.

االقتصادي  »الوضع  أضاف: 
لذا  كثرية،  والتحديات  صعب 
من  اجملهود  نضاعف  أن  علينا 
هذا  يف  العوائق.  ختطي  أجل 
االطار، حنن حناول ادخال مواد 
يف  اخلاص  للقطاع  حتفيزية 
اقتصادنا  تطور  فإن  املوازنة، 
عمل  فرص  خلق  من  ومتكنا 
من  ككل.  الدولة  معه  تتطور 
هنا، نتطلع الن نبدأ ورشة عمل 
يف االسابيع القليلة املقبلة مع 

اجمللس«.
عربيد

»حنن  عربيد:  قال  جهته،  من 
ابداء  طلبات  لتلقي  جاهزون 
االقتصادية  الرأي يف املسائل 
واالجتماعية واملعيشية والبيئية 

من احلكومة«.
يف  للمشاركة  »نتطلع  أضاف: 
كل الدراسات االقتصادية، كما 
اننا على استعداد تام للتعاون 
الشأن  هذا  يف  الوزارة  مع 
املبذولة  اجلهود  يف  لنشارك 
االقتصادية  الرؤية  لوضع 
جيري  واليت  للبنان  املستقبلية 

العمل عليها«.
من  اجمللس  »جهوزية  وأكد 
االقتصادي  خالل جلانه وفريقه 

ملواكبة هذا العمل«. 

خوري من اجمللس االقتصادي واالجتماعي:

املطلوب تكبري االقتصاد ال زيادة الضرائب
عربيد: جاهزون لتلقي طلبات ابداء الرأي 

من احلكومة

لقيام   60 ال  الذكرى  ملناسبة  بيان  يف  الشعيب«  »املؤمتر  أكد 
اجلمهورية العربية املتحدة »أن ال جمال لنهوض العرب من أزماتهم 
وعلى  العربية  التكاملية  بالوحدة  إال  بهم  تعصف  اليت  والكوارث 
قاعدة املشروع النهضوي العربي الذي أطلق ثوابته املعلم الراحل 
والطائفية  القطرية  العصبيات  أن  اىل  الفتا  الناصر،  عبد  مجال 
هي  اجلامعة  احلضارية  العروبة  وأن  اخلراب  طريق  هي  واملذهبية 

سبيل البناء«.

املؤمتر الشعيب: ال جمال لنهوض العرب من أزماتهم 
إال بالوحدة التكاملية العربية
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يف  التوجيه  مديرية  عن  صدر 
اآلتي:  البيان  اجليش  قيادة 
»عقد صباح اليوم اجتماع ثالثي 
يف رأس الناقورة برئاسة قائد 
قوات األمم املتحدة املوقتة يف 
يف  بريي،  مايكل  اللواء  لبنان 
اجليش  ضباط  من  وفد  حضور 
مالك  الركن  العميد  برئاسة 
مناقشة  خالله  متت  مشص، 
املواضيع املتعلقة باحلدود الربية 
وفلسطني  لبنان  بني  والبحرية 
احملتلة، ومسائل تتعلق بتطبيق 

القرار 1701.
اللبناني جمددا  وقد عرب اجلانب 
اللبنانية  احلكومة  موقف  عن 
على  لبنان  بسيادة  املتمسك 
أراضيه ومياهه البحرية وثرواته 
النفطية، ورفض مجيع حماوالت 
بها  املس  اإلسرائيلي  العدو 

منها، سواء جلهة  اإلنتقاص  أو 
يف  العازل  اجلدار  مرور  إمكان 
نقاط لبنانية أو جلهة وضع اليد 
وأكد   .9 البلوك  من  جزء  على 
موقف اجليش احلازم يف مواجهة 
هذه  على  إسرائيلي  اعتداء  أي 
اجلانب  عرض  كذلك  احلقوق. 
اجلوية  العدو  خروقات  اللبناني 
للبنان وطالب  والبحرية والربية 

بوقفها فورا.
بريي  اللواء  ركز  جهته،  من 
الدقيق  اإللتزام  ضرورة  على 
وترتيبات  القرار1701  ملندرجات 
أن  مؤكدا  واالرتباط،  التنسيق 
هي  االستقرار  على  احملافظة 
القوات  وأن  اجلميع،  مسؤولية 
للمساعدة  جاهزة  الدولية 
املتعلقة  املشكالت  حل  على 

باحلدود«.

اجليش: لبنان جدد يف االجتماع الثالثي 
متسكه بسيادته وثرواته النفطية ورفض 

حماوالت العدو املس بها

شدد النائب عاطف جمدالني، يف 
على  الشرق«  »اذاعة  اىل  حديث 
»احملافظة على احلقوق اللبنانية، 
أكان باملياه أو باألرض«، مشريا 
وضعها  اليت  »احلدود  ان  اىل 
لبنان مل تأت من فراغ بل تعتمد 
األمم  أقرتها  علمية  أسس  على 
حدد  أساسها  وعلى  املتحدة، 
لن  لذلك  املائية،  حدوده  لبنان 

يتنازل عنها لبنان«.
وزير  مساعد  ان  جمدالن  وأعلن 
دايفيد  االمريكي  اخلارجية 
جديد،  بطرح  عاد  ساترفيلد 
تفاصيله غري واضحة، واعتقد أن 
مبوقف  يواجه  سوف  الطرح  هذا 
لبناني موحد جتاه احلقوق اليت ال 
التنازل عنها«، مؤكدا  أبدا  ميكن 
هو  املوحد  املوقف  »هذا  ان 
للبنان وجيب  القوة  يعطي  الذي 

االستمرار به«.
وقال: »حنن بلد صغري ونلجأ إىل 
األمم املتحدة اليت من املفروض 
الدول  حقوق  على  حتافظ  أن 
تكون  أن  نريد  لذلك  الصغرية، 
حتافظ  اليت  هي  املتحدة  األمم 
على حقوقنا، وحنن مع القرارات 

الدولية«.
مغامرة  عدم  من  اخلشية  وعن 
عن  بالتنقيب  الكربى  الشركات 
القائمة  األزمة  ظل  يف  النفط 
جمدالني:  قال  احلدود،  على 
الشركات  هذه  أن  أعتقد  »ال 

لبنان مل  العقود مع  اليت وقعت 
اجلنوب،  يف  بالوضع  تعلم  تكن 
وخصوصا بوضع البلوك 9، وهي 
هذا  يف  اإلستثمار  على  وافقت 
البلوك ألنها تعلم بوجوده ضمن 
هناك  وليس  اإلقليمية  املياه 
أن هذه  أي مشكلة، إضافة إىل 
الشركات ليست شركات صغرية 
بل عاملية وتتحكم بثروات طائلة 
وهلا عالقات سياسية عميقة بكل 
مناطق النفوذ يف العامل وال وجود 

ألي مشكلة يف هذا املوضوع«.
العقوبات  عن  سؤال  على  وردا 
»إن  قال:  األمريكية،  املالية 
لبنان حباجة إىل إستقرار وهدوء، 
علم  تعلم  املتحدة  والواليات 

اليقني أن اإلستقرار هو أساس 
يف لبنان، وأساس متكني لبنان 
مشكلة  معاجلة  مشكلته  حلل 
ال  لذا  السوريني.  النازحني 
غري  بعقوبات  لبنان  إرهاق  ميكن 
مؤسسة على أمور ثابتة منطقية، 
لذا أعتقد أن الواليات املتحدة قد 
تراجعت عن هذا املوضوع ملصلحة 

إستقرار لبنان«.
من جهة ثانية، اعترب جمدالني ان 
عاملية  أم  عربية  أكانت  »الدول 
إذا مل  لبنان  أن تساعد  ال ميكن 
يساعد لبنان نفسه، مبعنى إذا أراد 
لبنان جناح مؤمتر »سيدر« وغريه 
جمرد  ألن  املوازنة  بإقرار  عليه 
يف  لبنان  جبدية  يوحي  إقرارها 

معاجلة أموره املالية واإلصالحات 
اليت ستتضمنها، منها إصالحات 
قطاع  ويف  اإلتصاالت  قطاع  يف 
الدول  هلذه  يكون  حتى  الطاقة 
اإلصالحات  وهذه  بلبنان،  ثقة 
املؤمترات  لنجاح  أساس  هي 

املنوي إنعقادها لدعم لبنان«.
رأى  االنتخابية،  التحالفات  وعن 
أنها »حتتاج إىل أسبوع أو 10 أيام 
على أبعد تقدير حتى حيدد خمتلف 
آذار   6 ويف  حتالفاتهم،  الفرقاء 
يبق  مل  لذا  الرتشيحات.  تنتهي 
حتديد  وجيب  والرد  لألخذ  وقت 

املواقف بأسرع وقت«.
املستقبل،  تيار  حتالفات  وعن 
تيار سياسي عريض  »انه  قال: 
وهو  واملناطق  للطوائف  عابر 
ميكن  حتالفات  أي  يف  أساس 
»ان  اىل  مشريا  حتصل«،  أن 
املاكينات اإلنتخابية باتت جاهزة 
عند خمتلف الفرقاء من أجل خوض 
وموضوع  اإلنتخابية،  املعركة 
على  شائكا  يزال  ال  التحالفات 

مستوى املناطق والدوائر«.
ورأى النائب جمدالني »أن القانون 
وال  بالوجود  يغري  ال  قد  اجلديد 
لن  حيث  السياسيني  باألفرقاء 
وكل  جدا،  كبريا  التغيري  يكون 
وموجودة،  ممثلة  ستبقى  القوى 
رمبا ختسر مقعدا أو أكثر أو تربح 
هو  هذا  أكثر  أو  إضافيا  مقعدا 

األساس«.

جمدالني: ساترفيلد عاد بطرح تفاصيله غري واضحة 
وسيواجه مبوقف لبناني موحد بعدم التنازل عن احلقوق يف  حوري  عمار  النائب  حذر 

حديث اىل اذاعة »صوت لبنان 
قد وصلنا  أننا  من   »،»93,3  -
اقتصاديا  األمحر  اخلط  اىل 
إلتزامات  لبنان  وعلى  وماليا، 
مؤمتر  قبل  بها  التقييد  جيب 
»أمام  أن  اىل  مشريا  سيدر«، 
لكنها  مرحية  غري  قرارات  لبنان 

أفضل من ان تكون كارثية يف 
مرحلة الحقة«.

حوري  عــمار  النائب  ولـــفت 
التحالفات  مسألة  أن  »اىل 
السياسية قيد الدرس، و«تيار 
املستقبل« منفتح على التحالف 
مع كل األطراف باستنثاء »حزب 

اهلل«.

حوري: تيار املستقبل منفتح على التحالف مع كل 
االطراف باستثناء حزب اهلل
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جنحت إيران، يف السنوات القليلة املاضية، ومنذ اندالع الثورة 
السورية عام 2011، يف فرض أجندتها بسوريا، ودعم حليفها 
ق  بشار األسد حتى ال يسقط، وكذلك ذرع ميليشيات هلا ُتطوِّ
إسرائيل من األراضي السورية، مما أثار خماوف تل أبيب بشكل 

كبري.
وقالت صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية، اإلثنني 19 فرباير/

اإليرانية من دون طيار فوق  الطائرة  تدمري  إن  شباط 2018، 
داخل  مواقع  قصف  بعد  إسرائيلية  مقاتلة  وإسقاط  إسرائيل 
خت به إيران نفسها  سوريا- لفتا األنظار إىل مدى العمق الذي رسَّ

يف سوريا، ما يعيد رسم اخلريطة االسرتاتيجية للمنطقة.
وينتشر مستشارون تكتيكيون من احلرس الثوري اإليراني يف 
قواعد عسكرية مبختلف أحناء سوريا. ويظهر قادته بانتظام على 
زالت  وما  إيران،  وأنشأت  املعارك.  لقيادة  اجلبهات  خطوط 
بتهم  تدعم، ميليشيات قوية لديها اآلالف من املقاتلني الذين درَّ
يف سوريا. وجلبت معها تقنيات جديدة، مثل الطائرات من دون 

طيار؛ للتجسس على األعداء ورمبا مهامجتهم من السماء.
صراع جديد بني إيران وإسرائيل

حٍد  على  إسرائيل،  وأعداء  اإلسرائيليون  املسؤولون  ويقول 
إسرائيل  بني  جديد  أي صراٍع  إنَّ  األمريكية،  للصحيفة  سواء، 
وإيران، أو أٍي من حلفائها، قد حيشد شبكة إيران الواسعة من 
إليه  إيران  ما تشري  بلدان عدة، وهو  الوكيلة يف  امليليشيات 

باسم »حمور املقاومة«.
االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  س  مؤسِّ الوزني،  كامل  قال 
إقليمية.  فستكون  حرٌب  وقعت  »إن  بريوت:  يف  األمريكية، 
إسرائيل  ضد  كاملًة  املقاومة  جبهة  بني  ستكون  مواجهة  وأي 

وداعميها«.
لت إيران وحلفاؤها يف سوريا بداية األمر؛ للدفاع عن حكم  وتدخَّ
بشار األسد ضد املعارضة السورية، بعد اندالع احلرب األهلية 
يف 2011، وساعدوا الحقًا قواته ضد جهاديي تنظيم »الدولة 

اإلسالمية« )داعش(.
األرض  املعاَرضة  خسارة  مع  فإنه  تاميز«،  »نيويورك  وحبسب 
إيران  بقيت  األسد،  حلكم  واضح  حقيقي  تهديٍد  وجود  وعدم 
لوا تركيزهم إىل إقامة بْنية حتتية تهدد إسرائيل،  وحلفاؤها، وحوَّ

مثلما يقول احملللون.
عن  الدفاع  مبركز  إيران  يدرس  باحث  وهو  توماج،  أمري  فقال 
اهلدف  أخرى، فسيكون  حرٍب  حالة نشوب  »يف  الدميقراطيات: 
وحزب  إسرائيل  بني  جديدة  جبهة  سوريا  جعل  هو  النهائي 
وواقعًا  بل  فحسب؛  هدفًا  ذلك  جيعلون  ال  وهم  وإيران.  اهلل 

كذلك«.

بناء »محور املقاومة«
عالنيًة  اإليرانيون  القادة  يتحدث  األمريكية،  الصحيفة  وحبسب 
األمريكي  النفوذ  ضد  هذا  املقاومة  حمور  لبناء  عملهم  عن 
األمور  أحد  إنَّ  واملسؤولون  احملللون  ويقول  واإلسرائيلي. 
الرئيسية لالسرتاتيجية اإليرانية هي االعتماد، ليس على القوة 
ميكن  ما  وهو  األرض،  على  السيطرة  أو  التقليدية  العسكرية 
إلسرائيل قصفه بسهولة؛ بل على بناء عالقات مع القوى احمللية 

اليت تشارك إيران أهدافها وتستفيد من دعمها وخربتها.
العربي  العامل  يف  قوتها  تعزيز  من  إيران  النهج  هذا  ن  ومكَّ
وتقليص التهديد احمليط بقواتها وأرضها. وخلقت أيضًا مشكلًة 
واليت  والسعودية،  وإسرائيل  املتحدة  الواليات  بينها  لبلدان، 
ختشى نفوذ إيران املتنامي وعانت من أجل التوصل إىل سبٍل 

إليقافه، حبسب الصحيفة األمريكية.
يشريون  إسرائيل  البعض يف  بدأ  تاميز«،  »نيويورك  وحبسب 
إسرائيل  أنَّ  بذلك  ويعنون  حمتملة،  أوىل«  »حرب مشالية  إىل 
سيتعني عليها أن تقاتل عرب احلدود مع كٍل من سوريا ولبنان. 
ويقول الكثري من اإلسرائيليني إنَّ اخلطر ال يأتي من امليليشيات 
اإليرانية  اجلهود  من  أيضًا  بل  فقط؛  إيرانيًا  املدعومة  اجلديدة 
ملنح أسلحة متطورة عالية الدقة قادرة على ضرب البنى التحتية 
احلساسة، حلزب اهلل، أقوى قوة خارجية حليفة إليران وأكثرها 

خربة.

ممر أرضي من إيران إىل العراق
يسعون  وحلفاءها  إيران  إنَّ  اإلسرائيليون  املسؤولون  ويقول 
العراق  عرب  املتوسط  البحر  إىل  إيران  من  أرضي  ممٍر  إلقامة 
وسوريا ولبنان؛ من أجل تسهيل نقل هذه األسلحة وبناء مصانع 
إسرائيل  وقصفت  وسوريا.  لبنان  لتصنيعها يف  األرض  حتت 
أسلحة متطورة إىل حزب  ها حتمل  أنَّ ُيعَتَقد  قوافل يف سوريا، 
أي  حتديد  الصعوبة  من  السرية جتعل  احلزب  طبيعة  لكنَّ  اهلل، 
األسلحة أفلتت وإذا ما كانت مصانع األسلحة التابعة له تعمل 

أم ال.
وقد تسحق تلك األسلحة، مقرونًة باألغطية النارية الكثيفة اآلتية 

نيويورك تاميز: هكذا استغلت إيران األوضاع يف سوريا 
لتطويق إسرائيل.. والكل متخوف من احلرب

 2018 شــباط   24 Saturday 24 February 2018الـسبت 

هافنغتون بوست

من أكثر من 100 ألف صاروخ 
بقدرات  ع  تتمتَّ ال  وقذيفة 
وتقول  الدقة  عالية  إصابة 
إسرائيل إنَّ حزب اهلل ميتلكها- 

الدفاعات اإلسرائيلية.
أميدرور،  ياكوف  وقال 
لألمن  السابق  املستشار 
»لن  إسرائيل:  يف  القومي 
تواجه إسرائيل كّم )الصواريخ( 
وكذلك  بل  فحسب؛ 
املواقع  يواجه  الذي  التهديد 
الضعيفة«.  االسرتاتيجية 
منهما  واحٍد  »كل  وأضاف: 
ل إشكالية؛ ومعًا، سيكونان  مُيثِّ
إىل  بذلك  مشريًا  َرين«،  ُمدمِّ
األسلحة  من  كٍل  بني  اجلمع 

األكثر دقة واجلبهة اجلديدة.
اإليرانية  التحركات  وأثارت 
الواليات  قلق  باملنطقة 
املتحدة. فقال اجلنرال هربرت 
األمن  مستشار  ماكماسرت، 

وحبسب الصحيفة األمريكية، تثري فكرة الوجود اإليراني الدائم 
بسوريا قلق إسرائيل، اليت ختشى أن تواجه هناك تهديدًا مماثاًل 
له حزب اهلل يف لبنان. ويقول احملللون القريبون  لذلك الذي يشكِّ

من إيران ووكالئها، إنَّ تلك بالضبط هي الفكرة.
وقال علي رزق، وهو حملل لبناني يكتب لصاحل موقع »املونيتور«، 
أشبه  »األمر  األوسط:  الشرق  على  يركز  إخباري  موقع  وهو 
ب  ُتدرِّ بالفعل  إيران  إنَّ  وقال  اهلل«.  حزب  منوذج  باستنساخ 
مقاتلني يف جنوب سوريا؛ حتى يرتك حزب اهلل وراءه منوذجًا 

د قادته. سورّيًا إذا ما قلَّص وجوده يف سوريا مثلما تعهَّ
ويف الشهور األخرية، زار اثنان -على األقل- من قادة امليليشيات 
العراقية احلدود اللبنانية-اإلسرائيلية إىل جانب حزب اهلل، ويقول 
نت تطوير خطط حول الكيفية  أعضاء امليليشيا إنَّ الويارات تضمَّ

اليت قد يتعاونون بها يف أي صراٍع مستقبلي.
تسيطر  اليت  اجلوالن  مرتفعات  يف  طبيعتها  إىل  احلياة  عادت 
 ،2018 فرباير/شباط   10 املعركة يف  يوم  منذ  إسرائيل  عليها 
ويعمل منتجع التزجل فوق جبل الشيخ كاملعتاد. ومل يكن هناك 

أي شعور بني اإلسرائيليني بأنَّ هناك استعدادات للحرب.
لكنَّ اإلسرائيليني وكثريًا من اللبنانيني قلقون منذ وقٍت طويل 
د رئيس الوزراء  حول أنَّ حربًا أخرى بني حدوديهما حتمية. وصعَّ
اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، خطابه يوم األحد 18 فرباير/شباط 
ر قادة إيران من أنَّ إسرائيل  2018، يف مؤمتر ميونيخ لألمن، وحذَّ
الذين يهامجوننا؛ بل  إيران  ستتحرك، »ليس فقط ضد وكالء 
وضد إيران نفسها«، إذا ما اضُطرت إسرائيل، حبسب الصحيفة 

األمريكية.

الخوف من الدمار
هما ال يريدان  وحبسب الصحيفة األمريكية، يقول كال اجلانبني إنَّ
احلرب، ومنَع اخلوُف من الدمار الواسع والقتلى املدنيني نشوب 
وحزب  إسرائيل  بني  األخرية  احلرب  منذ  جديدة  عدائية  أعمال 
خ حلفاء إيران، زاد الضغط  اهلل يف 2016. لكن، كلما زاد ترسُّ
الذي قد يواجهه القادة اإلسرائيليون لشن ضربة، وزادت فرص 
ارتكاب أي من الطرفني حساباٍت خاطئة أو خطأ قد يشعل أعمااًل 

عدائية جديدة.
لت  عربَّ بعض احملللني عن آماهلم يف أنَّ تعمل روسيا، اليت تدخَّ
هي األخرى بسوريا نيابًة عن األسد، ككاحبة للطموحات اإليرانية. 
ها تسعى أيضًا للحفاظ  وتعاونت روسيا مع إيران يف احلرب، لكنَّ

على عالقاٍت جيدة مع إسرائيل.
قصفت  حني  علنًا  حتتجَّ  مل  روسيا  أنَّ  باملالحظة  اجلدير  ومن 
ها مرتبطة حبزب اهلل. ويتساءل آخرون:  إسرائيل قوافل ُيعَتَقد أنَّ
األيديولوجي  املشروع  السوري  الشعب  يقبل  قد  مدى  أي  إىل 
اإليراني؟ الفتني إىل أنَّ جزءًا صغريًا فقط من السكان يشاركون 

إيران مذهبها الشيعي.
ويبقى الكثري حول نوايا إيران غري واضح. فبعد أيام من تدمري 
إسرائيل الطائرة من دون طيار، قال مسؤولو اجليش اإلسرائيلي 
حة أو أنها ُأرِسلت  هم ال يزالون غري متأكدين مما إذا كانت ُمسلَّ إنَّ

يف مهمة مراقبة أو كانت جمرد اختبار للدفاعات اإلسرائيلية.
اإلسرائيلي،  اجلو  أركان سالح  رئيس  بار،  تومر  العميد  وقال 
للصحفيني: »من املهم للغاية لنا، فهم هذه املهمة. علينا أن 

ق فيها حتى النهاية«. نفهمها وسُنحقِّ

القومي للرئيس دونالد ترامب، يف مؤمتر ميونيخ لألمن: »األمر 
الوكالء  الشبكة من  أنَّ هذه  للقلق على حنٍو خاص، هو  املثري 
تصبح قوية أكثر فأكثر يف ظل تقديم إيران املزيد واملزيد من 
الدعم. لذا، نعتقد أنَّ الوقت حان للتحرك ضد إيران«، حبسب 

الصحيفة األمريكية.

توسيع النفوذ اإليراني
األخرية،  السنوات  يف  بسوريا  نفوذها  توسيعها  أثناء  ويف 
اتبعت إيران منوذجًا قياسيًا. ففي لبنان بالثمانينيات، ساعدت 
ليصبح  احلني  ذلك  منذ  تطور  الذي  اهلل،  حزب  تأسيس  على 
القوة العسكرية املهيمنة بالبالد ويصري حبد ذاته قوة إقليمية 
رعت  وبالعراق،  واليمن.  والعراق  بسوريا  احلروب  تشارك يف 
رت ارتباطات عميقة  إيران جمموعة من امليليشيات، يف حني طوَّ

باالقتصاد والنظام السياسي العراقي.
ومنحت احلرب يف سوريا إيران فرصًة لدفع ذلك املشروع، عن 

طريق ربط حلفائها بأحناء الشام معًا.
احلدود  قرب  السورية  املعاَرضة  اهلل  حزب  من  مقاتلون  وطرد 
األسد  قوات  ملساعدة  مستشارين  إيران  وأرسلت  اللبنانية، 

احملاَصرة يف السنوات األوىل من احلرب.
وحبسب »نيويورك تاميز«، فإنه حبلول عام 2013، كانت قوات 
قوة،  أكثر  بصورة  إيران  لت  وتدخَّ االنهيار،  حافة  على  األسد 
ونقل  والتسليح  للتدريب  واسعة  إقليمية  بعمليٍة  واضطلعت 
سوريا؛  إىل  اخلارج  من  الشيعة  امليليشيات  رجال  من  اآلالف 

لقتال املعارضة وجهاديي داعش.
ترتاوح تقديرات أعداد العسكريني اإليرانيني يف سوريا اليوم 
بني 1000 وبضعة آالف قليلة. ويف حني يشارك البعض يف 
وخرباء  وقادة  بون  مدرِّ معظمهم  فإنَّ  مباشرة،  بصورة  القتال 
مون املشورة للجيش السوري ويشرفون على امليليشيات.  ُيقدِّ
وُتَعد امليليشيات، اليت قد يبلغ عدد مقاتليها 200 ألف، هي ما 

متنح إيران قوتها احلقيقية، حبسب الصحيفة األمريكية.
ويضم هؤالء املقاتلون حنو 6 آالف من حزب اهلل. ومعظم أفراد 
والعراق  أفغانستان  من  يأتون  -الذين  اآلخرين  امليليشيات 
ولبنان وباكستان ومناطق أخرى- جاءوا للقتال يف سوريا بعد 
يرى  وبالفعل،  الشيعي.  إميانهم  واستحثاث  باملال  إغرائهم 
معظمهم احلرب يف سوريا من منظوٍر ديين، باعتبارها جهادًا ضد 

أعداء دينهم.
يتتبع  والذي  األطلسي  باجمللس  الباحث  ألفونه،  علي  قال 
التقارير حول املقاتلني األجانب الذين ُيقتلون بسوريا، إنَّ عدد 
غ عنهم تراجع بصورة كبرية بعد حصول أولئك الذين  القتلى امُلبلَّ
يقاتلون لصاحل األسد على اليد الطوىل يف احلرب. لكن بداًل من 
ترك البالد، بدا أنَّ امليليشيات تنقل أنظارها صوب إسرائيل، 

حبسب الصحيفة األمريكية.
ُتبقي  أن  ه من املمكن فعاًل  أنَّ إيران  »أدركت  ألفونه:  وأضاف 
على جبهٍة ضد إسرائيل، ال يوجد فيها حرٌب وال سالم كذلك«.

على  إيرانية تشرف  قواعد   3 د  حدَّ ه  إنَّ ألفونه  قال  ويف حبثه، 
العمليات مبناطق كبرية من سوريا: واحدة بالقرب من حلب يف 
إىل سبع  باإلضافة  العاصمة دمشق،  واثنتان جبنوب  الشمال، 
قواعد تكتيكية صغرية قرب خطوط اجلبهات النشطة، حيث يوجد 

إليران ووكالئها حضور.

إسرائيل قلقة
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اخلامس عشر من آذار. الكل جيدول أجندته قبل 
هذا التاريخ، قبيل إعالن دونالد ترامب تفاصيل 
املوقف  يعلن  عباس  حممود  القرن«:  »صفقة 
النهائي يف خطاٍب هو األول له منذ تسع سنوات 
على  الضغط  تواصل  مصر  األمن،  جملس  يف 
»محاس« بقليل من الرتغيب وكثري من الرتهيب، 
حممد دحالن يسّن أسنانه ليعرف ماذا سيأكل من 
»الكعكة«، األردن خيشى مقرتحات الكونفدرالية 
وأن ُتلقى الضفة يف حجره... لكن العائق األكرب 
آخر:  وباسم  غزة«،  »ُعقدة  جيب  ما  كل  لتمرير 

املقاومة.
للعاصمة  »محاس«  حركة  وفد  زيارة  تستمر 
على  عشر  الثالث  لليوم  القاهرة،  املصرية 
دخول عضو  القاهرة  رفضت  أن  وبعد  التوالي. 
املكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق قبل 
من  كل  ومعه  له،  ومسحت  عادت  أيام،  عشرة 
عزت الرشق وحممد نصر، بااللتحاق بالوفد، األحد 
املاضي، بعد طلب وإصرار من قادة الوفد الذين 
اجتماع  ثاني  إلجراء  قدومهم  استغالل  يريدون 
مصادر  تفيد  كما  انتخابه،  منذ  للمكتب  موسع 

مواكبة للزيارة.
وعلم أن الوفد املوجود يف القاهرة يضم قيادات 
من اجلناح العسكري للحركة، على رأسهم نائب 
القائد العام لـ«كتائب القسام«، مروان عيسى، 
وهؤالء  سعد،  رائد  منهم  عرف  آخرون  وثالثة 
لـ«املخابرات  اجلديدة  القيادة  مع  يتواصلون 
أما  التبادل.  وصفقة  األسرى  ملف  العامة« يف 
عن طلب هنية املتكرر إجراء جولة خارجية، فإن 
رفضها  يف  تتذرع  القاهرة  إن  قالت  املصادر 
قوائم  على  أسابيع(  )قبل  هنية  بـ«وضع  ذلك 
اإلرهاب األمريكية«. لكن هذا يرتافق مع تقييد 
حلركة الوفد، إذ رفضت السلطات املصرية طلبًا 
هلنية قبل أيام بزيارة مطار القاهرة ومعاينة حالة 
العالقني هناك، وهي  الفلسطينيني  املسافرين 
القضية اليت انتهت ألثالثاء املاضي بعد أكثر من 

عشرة أيام على معاناتهم.
األخطر من ذلك، وهو السبب الذي أحّل من أجله 
الوفد على إحلاق قيادة اخلارج به، وضُع »محاس« 
بني خيارين: األول املوافقة على طلبات السلطة 
كافة والدخول إىل »منظمة التحرير« مع تعديالت 
»تشريع سالح«  ثم  ومن  ميثاقها،  على  طفيفة 
فهو  الثاني،  أما  املنظمة،  كنف  حتت  الفصائل 
اإلقرار بانهيار املصاحلة وتشكيل إدارة منفصلة 
بالقطاع يشارك فيها تيار القيادي املفصول من 
»فتح« حممد دحالن مع من يرغب من الفصائل، 
وعربي  أمريكي  سياسي  بغطاء  حتظى  أن  على 
)تتكفله مصر( ومتويل خليجي )يتكفله دحالن(.

وعلى جانب منفصل، طرحت املخابرات املصرية 
كيلومرتات  إىل مخسة  رفح  معرب  »حرم«  توسيع 
تصل  حرة  جتارية  منطقة  إلنشاء  متهيدًا  مربعة، 
رفح  مساحة  من  مربعًا  كلم   60 إىل  مساحتها 
املصرية و16 كلم مربعًا من مدينة الشيخ زويد 
األول  ألمرين:  ميّهد  ما  وهو  سيناء،  مشالي 
توسيع املنطقة األمنية العازلة مع غزة، والثاني 
اعتبار هذه املساحة الحقًا مبنزلة »توسيع« حلدود 
القطاع لكن حتت عنوان املعرب، بل قيل صراحة 
زويد(  والشيخ  )رفح املصرية  املناطق  إن هذه 

هي »جزء من غزة التارخيية«.
وكبادرة »حسن نية«، فتحت السلطات املصرية 
يف اليومني املاضيني بوابة صالح الدين التابعة 
ملعرب رفح واخلاصة بإدخال البضائع، كما قرروا 
أيام يف االجتاهني بدءًا  أربعة  فتح املعرب نفسه 
من اليوم األربعاء، وفق ما أعلن الثالثاء املاضي. 
من  القطاع  سكان  يستفيد  أن  اقرتحوا  كذلك، 
على  املطار«  »حرم  مبّد  وذلك  العريش،  مطار 
باملنطقة  ليتصل  االجتاهات  بعد 5 كلم يف كل 

املذكورة ويصري أشبه مبنطقة دولية مشرتكة.
أما عن نتيجة ما أجابت به »محاس« بشأن »حمور 
شباط(   16 يف   ٣٣٩٧ العدد  )راجع  املقاومة« 
ومدى استعدادها للمشاركة يف أي حرب كبرية 
املصري  الرد  فكان  فلسطني،  مشال  من  تبدأ 

»صفقة القرن« تبدأ مصريًا
توسيع غزة وسالح املقاومة حتت »منظمة التحرير«

بنيتها  القاهرة  احلركة  خترب  أن  جلهة  »حامسًا« 
السري يف املسار السياسي واالقتصادي معها أو 
مع طهران، وأنه ال ميكنها املناورة بني اجلانبني. 
ال  »محاس«  أن  تأكيد  الزائر  الوفد  عاود  هنا، 
معنية  وليست  غزة،  »اجلنوب«،  يف  حربًا  تريد 
مبواجهة مع إسرائيل حاليًا، لكن يف املقابل جيب 
نفسه  األمر  وهو  القطاع،  يف  األوضاع  حتسني 
من  العمادي  حممد  القطري  السفري  أعلنه  الذي 

غزة.
»محاس«  عليه  رّدت  مصريًا  املعروض  من  جزء 
بطريقة مبطنة، إذ قال نائب رئيس احلركة يف غزة، 
خليل احلية، إن »الوفد عرب عن رفضه كل احللول 
الفلسطيين...  الشعب  حقوق  من  تنتقص  اليت 
وفد احلركة أكد خالل اللقاء مع وزير املخابرات 
املصري عباس كامل أن فلسطني للفلسطينيني 
احلّد  متطلبات  احلية  وحّدد  للمصريني«.  ومصر 
األدنى اليت تريدها »محاس« من القاهرة بالقول 
إنها »إنهاء أزمة معرب رفح بشكل كامل، والعمل 
غزة،  سكان  يعيشها  اليت  املعاناة  إنهاء  على 

وحتسني األوضاع اإلنسانية واالقتصادية«.
أما يف ما يتعلق بدحالن، فرفضت احلركة تشكيل 
جلنة إلدارة غزة يف الوقت احلالي حتى ال ُتّتهم 
باالنفصال، لكنها أبدت قبوهلا البحث يف تشكيل 
التكافل«  »جلنة  من  أوسع  تكون  إنقاذ«  »جبهة 
احلالية، وتشارك فيها أيضًا الفصائل، على أن 

يعلن أنها ليست بديلة للحكومة.
مع  املصري  النقاش  أثار  أخرى،  جهة  من 
وإن  »فتح«،  وحركة  السلطة  غضب  »محاس« 
أن  ترى  تزال  ال  األخرية  عند  التقديرات  كانت 
رام  استفزاز  هدفه  بدحالن  يتعلق  تسريب  أي 
اهلل وإجبارها على السري ضمن الرؤية املصرية، 
وهي اليت ترى فيها السلطة أنها تتماشى كليًا 
يف  األمريكية.  القرن«  »صفقة  متطلبات  مع 
هذا السياق، قال عضو مركزية »فتح«، جربيل 
الرجوب، إن »تبيّن القاهرة لدحالن ال يليق مبصر. 
مصر كانت جزءًا من قرارنا يف فصل دحالن...

القرار متت مناقشته مع أغلب الدول العربية... 
كنا نتوقع أن يكون هناك حوار بني مصر وفتح، 
ألن املصاحلة تتطلب وحدة وطنية تقّر بالشرعية 
الفلسطينية  للدولة  املستقبلي  والدور  الدولية 
إال مع  يف االستقرار اإلقليمي، وهذا لن يكون 

فتح«.
»هآرتس«  صحيفة  قالت  ذلك،  غضون  يف 
»املخابرات  إن  أمس،  تقرير  يف  اإلسرائيلية، 
املصرية متارس يف األيام األخرية ضغطًا شديدًا 
وتسليم  فتح،  مع  املصاحلة  لتعزيز  على محاس 
املصريون  للسلطة...  غزة  على  السيطرة 
يف  اإلنساني  الوضع  إزاء  بالقلق  يشعرون 
القطاع، وحياولون إجياد صيغة لتنفيذ املصاحلة، 
مل  وفتح  محاس  أن  إىل  تشري  التقديرات  لكن 
تتوصال بعد إىل حل توافقي«، مشرية يف الوقت 
الوفد  يف  عسكرية  قيادات  حضور  إىل  نفسه 

احلمساوي.
أما صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية فقالت االثنني 
املاضي إن مصادر يف السلطة أخربتها أن األخرية 
تريد السيطرة على أجهزة األمن والقضاء ووزارة 
املالية لتعترب نفسها قد أمسكت بالقطاع كليًا، 
نهاية  من  أكثر  »محاس«  على  تصرب  لن  وإنها 
وقد  النتيجة،  هذه  إىل  للوصول  اجلاري  الشهر 
أبلغتها ذلك يف رسالة »حتذير« يف الثالث عشر 

من شباط.

»سباق« قطري ــ إماراتي يف القطاع
املقاطعة  للدول  التابعة  اإلعالم  وسائل  احتفت 
القطري  السفري  موكب  اعرتاض  حبادثة  للدوحة 
حممد العمادي يف قطاع غزة، وَخّصصت تغطية 
واسعة حول هذه احلادثة اليت وجدت فيها فرصة 
نّيتها  اإلمارات  أعلنت  أن  بعد  وذلك  للتشّفي، 
كمساعدات  دوالر  مليون  مبليوني  منحة  تقديم 
للقطاع الطيب املنهار يف غزة. وكان عمال شركات 
النظافة يف مستشفى الشفاء قد اعرتضوا موكب 

منحة  إعالنه  بعد  العمادي 
بتسعة ماليني اسُتثنيت فيها 
هؤالء،  مستحقات  تغطية 
تاركًا مشكلتهم لرام اهلل، ما 
أثار غضبهم. وجاءت التغطية 
مثل  عناوين  حتت  اخلليجية 
ورميه  قطر  مندوب  طرد 
نسبة  لتحصد  باألحذية، 
مواقع  على  عالية  تفاعل 

التواصل االجتماعي.
بدأ  اإلماراتي  »السباق« 
الدول  فرض  مع  عمليًا 
على  املقاطعة  اخلليجية 
األخرية  بدأت  إذ  الدوحة، 
االنسحاب تدرجييًا من تقديم 
القطاع،  يف  املساعدات 
وأقدمت على إغالق عدد من 

عبد الرحمن نصار

شهـّر اإلعالم السعودي واإلماراتي بالعمادي بعناوين مثل »طرد السفري 
القطري ورشقه باألحذية« )أ ف ب(

مؤسساتها وقلصت ميزانيتها اإلغاثية لتصل إىل 
ثالثة ماليني دوالر فقط يف 2018، مع إجراءات 
أخرى، بذريعة وجود عجز مالي. بعد ذلك، تقدمت 
أبو ظيب على حنو ملحوظ يف دعم ملف املصاحلة 
األول  تشرين  جتميده يف  إعادة  قبل  اجملتمعية 

»جلنة  مشروعات  دعم  إىل  إضافة  املاضي، 
التكافل« اليت يرتأسها حممد دحالن. وكان الفتًا 
اصطحاب السفري القطري مسؤول »األونروا« يف 
اليت  األوىل  املرة  وهي  مشالي،  ماتياس  غزة، 

تعلن فيها قطر مشاريع حبضور »األونروا«.

حيّذر  الفروف  سريغي  الروسي  اخلارجية  وزير 
لتقسيم  سعيها  يف  بالنار  اللعب  من  أمريكا 
أن  إىل  ضمنًا  يشري  رمبا  الفروف  لكن  سوريا. 
سوريا،  تقسيم  تأمل  اليت  األمريكية  املساعي 
املنطقة  يف  الروسي  الدور  تقويض  تستهدف 

ومواجهة إيران.
يف  بالنار  اللعب  من  ألمريكا  املوجه  التحذير 
فقد  روسيا.  من  األوىل  للمرة  يبدر  مل  سوريا، 
سبقه حتذيرات وتهديدات بعد أن أقّرت اإلدارة 
األمريكية يف مطلع العام ما مسته االسرتاتيجية 
تقويض  إىل  أشارت  اليت  اجلديدة  األمريكية 

سوريا.
املوضوع  يتناول  الذي  الفروف  سريغي  لكن 
الدولي  »فالداي«  منتدى  التهديد يف  يشبه  مبا 
للحوار، حيّدد أن أمريكا تعمل على تقسيم سوريا 
الفرات  شرق  سيما يف  وال  الواقع،  أرض  على 
العراق  مع  السورية  واحلدود  النهر  بني  املمتد 
اهلل  حلزب  العام  األمني  ذكره  ما  وهو  وتركيا. 
يف  األمريكي  االحتالل  مواجهة  إىل  اإلشارة  يف 
سوريا بني منبج والبوكمال. وهو أيضًا ما أوضحه 
منع  يف  والييت  علي  اإليراني  املرشد  مستشار 

االنتشار األمريكي شرقي الفرات.
يبدو أن العالقات الروسية - األمريكية تتجاذب 
يف سوريا على صفيح ساخن منذ »االسرتاتيجية 
األمريكية« يف مطلع العام، اليت قطعت »مذكرة 
الروسي  الرئيسني  بني  التنسيق«  استمرار 
املاضي.  نوفمرب  الثاني/  تشرين  يف  واألمريكي 
»ال  خطة  التنفيذ  موضع  وضعت  أمريكا  أن  إذ 
ورقة« يف اجتماع وزير اخلارجية األمريكية ريكس 
تيلرسون مع نظرائه الثمانية عشر، وأخذت أمريكا 
قاعدة  وإنشاء  الرميالن  مطار  تطوير  على  تعمل 

عسكرية أخرى.
أمريكا  تراجعت  امليداني  التصعيد  هذا  ومبوازاة 
وحلفائها عن دعم حل سياسي يف سوريا يقتصر 
على إصالحات دستورية يف دمشق، والعودة إىل 

جنيف ضد مسار آستانة وتفاهمات سوتشي.
يف هذا السياق دعمت أمريكا مجاعات من النصرة 
سراقب  فوق  الروسية  سوخوي  طائرة  إلسقاط 
الروسي  الرئيس  أملح  كما  إدلب،  حمافظة  يف 
يف إفصاحه عن معرفة اجلهة اليت سّلمت السالح 

للنصرة وهي ليست تركية.
األمريكية  الطائرات  السياق نفسه قصفت  ويف 

العسكرية  فاغنر«  »جمموعة  ساعات  ثالث  ملدة 
املتعاقدة مع روسيا ضمن قوة مشرتكة من الفيلق 
اخلامس السوري وأبناء عشرية البقارة، ملنعها من 

التقّدم حنو حقل العمر ومنشأة كونيكو.
ألمريكا  املوجه  التحذير  خطاب  تصّعد  روسيا 
وتتهمها  سوريا،  يف  بالنار  اللعب  من  واإلنذار 
سوريا  وأراضي  ثروات  عل  الستيالئها  بالسعي 
الغنية باملياه والزراعة والنفط والغاز. وتدعوها 
إلزالة  »فالداي«  يف  الفروف  لسان  على  أيضًا 
ما يسمى »املنطقة اآلمنة« يف بلدة التنف على 

احلدود السورية مع األردن.
تصعيد  من  روسيا  حتّذر  ذلك  وراء  من  لكنها 
واملصاحل  التواجد  لتعزيز  األمريكية  العدائية 
األمريكية مع حلفائها يف املنطقة وحتجيم الدور 
وقف  مساعي  يف  نفوذه  يعّزز  الذي  الروسي 

احلرب واحلل السياسي.
املساعي األمريكية اليت تربز يف صدارة حلفائها 
لتقسيم سوريا »وحدات احلماية الكردية« إلنشاء 
إقليم شرقي الفرات أو أقاليم صغرى يف الشمال 
املوضعيني  احللفاء  هؤالء  من  تتخذ  السوري، 
مع  االسرتاتيجية  ملصلحتها  طروادة  حصان 
احللف  يف  العريقة  املنطقة  دول  من  حلفائها 
األمريكي. وال غرو أن اإلدارة األمريكية احلالية ال 
ختفي أهدافها يف تفتيت املنطقة وإباحة تدمريها 
إسرائيل يف  ملصلحة  ومقدراتها  ثرواتها  ونهب 
املقام األول وملصلحة حلفائها من بعض الدول 
تتضح  كما  واملقاومة،  إليران  املعادية  العربية 
أبعاد »صفقة القرن« على لسان جاريد كوشنري 

يف رؤيته ملستقبل السالم مع إسرائيل.
لكن الدولة الرتكية اليت ال تزال حليفًا اسرتاتيجيًا 
املساعي  من  نصيب  يشملها  املتحدة،  للواليات 
من  الرتكي  االمتعاض  من  الرغم  على  األمريكية 
اإلدارة األمريكية. فالتقارب الرتكي مع تيلرسون 
أنقرة يف سوريا  موقع  حلماية  عامة  خطوط  على 
والعراق، قد ال يليب الطموح الرتكي يف مشالي 
ببعض  خيّصها  لكنه  الراهن.  الوقت  يف  سوريا 
دارت  إذا  املتوّسط  املدى  على  التعويضات 
الدوائر يف املنطقة كما حيلم التحالف األمريكي.

إيران وحمور املقاومة ميسك يف يده احلل والربط 
اجلنوبية  احلدود  من  بديهية  أولية  معادلة  يف 
الشمالية،  واحلدود  الفرات  شرقي  إىل  لسوريا 

هي معادلة إزالة االحتالل.

كيف تلعب أمريكا بالنار يف سوريا؟
قاسم عزالدين
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الذين  األشخاص  من  كنت  اذا 
قوات  إىل  باالنضمام  حيلمون 
فيها  مبا  األسرتالية  الدفاع 
اهم  اليك  واجلوية  البحرية 
وزارة  اعالن  مع  املعلومات 
من  ملوظفني  حاجتها  الدفاع 

اختصاصات خمتلفة.
اجليش  يف  الوظائف  ترتاوح   -
االستخبارات  بني  األسرتالي 
اجلو  وسالح  البيانات  وحتليل 
واهلندسة  والبحرية  واملدفعية 
للقتال  والتجنيد  والصيانة 
للقوات  األمامية  الصفوف  يف 

املسلحة.
الدفاع  وزارة  موقع  يعرض   -
يف  شاغرة  وظيفة  مئيت  حاليًا 
اختصاصات خمتلفة منها وظائف 
 Air CombAt كـ  أولوية  هلا 
 offiCer (mission
يف  ضابط  أي   (AirCrew
وتتميز  األسرتالي  اجلو  سالح 
قد  براتب سنوي  الوظيفة  هذه 
ملدة  وعقد   $71,881 عن  يزيد 

عشرة أعوام.
التفاصيل كاملة على الرابط:

h t t p s : / / w w w .
d e f e n C e j o b s . g o v .
A u / j o b s / A i r - f o r C e /
Air-CombAt-offiCer-

mission-AirCrew
- ومن الوظائف املطلوبة كأولوية 
اليوم  األسرتالي  اجليش  يف 
Army offiCer والذي يتميز 
براتب سنوي يزيد عن $75,643 
مع توفري التدريبات الالزمة وال 
حيتاج ملؤهالت علمية بعد امتام 
الصف الثاني عشر أو أن يكون 
معني  جمال  يف  يعمل  املتقدم 

قبل دخول اجليش.
الرابط  عرب  كاملة  التفاصيل 

التالي:
h t t p s : / / w w w .

هل تريد االنضمام إىل قوات الدفاع؟

d e f e n C e j o b s . g o v .
Au/ jobs/Army/Army-

offiCer
الكاملة  الوظائف  الئحة  أّما   -
األسرتالي  اجليش  املطلوبة يف 
الرابط  عرب  متوفرة  فهي  حاليًا 

التالي:
h t t p s : / / w w w .
defenCejobs.gov.Au/j
obs?pAge=1&perpAge=6&
query=&jobstAtes=ful

l-time
اجليش  وظائف  وتتميز  هذا 
تدريبات  تقدم  بأنها  األسرتالي 
مدفوعة للضباط والعناصر اجلدد 
السفر  فرصة  هلم  توفر  كما 
والتعلم عن احلضارات املختلفة 
املتقدمني  اجليش  يساعد  كما 
يف  صفوفه  إىل  لالنضمام 
إىل  واالنتقال  السكن  تكاليف 
متطلبات  حسب  خمتلفة  مناطق 

الوظيفة.
اجللسات  مواعيد  ملعرفة 
التعريفية بالوظائف املطلوبة يف 

منطقتكم بإمكانكم زيارة
h t t p s : / / w w w .
defenCejobs.gov.Au/

joining/event-finder

املصدر: اس بي اس

االسرتالية  اهلجرة  دائرة  حذرت 
عرب موقعها االلكرتوني املواطنني 
من خطر الوقوع ضحية مكاملات 
احتيال ونصب يقوم بها بعض 

االشخاص عرب اهلاتف.
مت  بعدما  الدائرة  حتذير  ويأتي 
هندية  عائلة  قصة  عن  االبالغ 
انتحل  شخص  فيها  اتصل 
شخصية أحد العاملني يف دائرة 
وطالب  احلدود  وأمن  اهلجرة 
الزوجني بدفع 6 االف دوالر كي 

ال يتم ترحيلهم من البالد.
االقامة  حتمل  اهلندية  العائلة 
وانتقال  أسرتاليا  يف  الدائمة 
كوينزالند  والية  يف  للعيش 
يقول  وبالتالي  املاضي،  العام 
الزوجان أن مثل هذه االتصاالت 
يكونا  ومل  حبسبانهم  تكن  مل 
احتيال  حاالت  بوجود  علم  على 

من هذا النوع.
فهدد  القصة،  جمريات  عن  أما 
دائرة  موظف  شخصية  منتحل 
عن  بالرتحيل  الزوجني  اهلجرة 
يف  اخطاء  بسبب  اسرتاليا 
طلبات  مع  املرفقة  بياناتهم 
أو ميكنهم تاليف  لديهم  اهلجرة 

»ادفع 6 االف دوالر حاال او غادر أسرتاليا« 

دائرة اهلجرة حتذر من هذا 
النوع من املكاملات!

الرتحيل عن طريق دفع مبلغ 20 
ألف دوالر.

الزوجان  قضاها  ساعتني  وبعد 
الرجل  مع  اتفقا  اهلاتف،  على 
الذي كان لديه معلومات شخصية 
الزوجني  ذوي  مكان سكن  عن 
عن  معلومات  وحتى  اهلند  يف 
اتفق  املصريف،  حسابهم 
حتويل  على  الرجل  مع  الزوجان 
مبلغ 6 االف دوالر حلل املشكلة 
خوفًا  اخلاطئة  البيانات  وتعديل 

من الرتحيل.
إىل  املبلغ  الزوجان  وحول 
 western خدمة  عرب  الرجل 
union وبعد أن أنهيا املكاملة 
تواصال مع دائرة اهلجرة للتأكد 
أن  الدائرة  ونفت  حصل  مما 
هذه  بإجراء  موظفيها  أحد  يقوم 

املكاملة.
دائرة  موقع  على  التحذير  اما 
املواطنني  من  فيطلب  اهلجرة 
من  مكاملة  يف  االستمرار  عدم 
فورًا  اخلط  وإغالق  النوع  هذا 

وإبالغ دائرة اهلجرة عما حدث!
املصدر: اس بي اس

السابق  الوزراء  رئيس  طالب 
أعداد  بتقليص  آبوت  طوني 
تستقبلهم  الذين  املهاجرين 
النصف  قرابة  إىل  أسرتاليا 
بهدف حتسني اندماج القادمني 
االسرتالي  اجملتمع  يف  اجلدد 
أسعار  وخفض  األجور  وحتسني 

املنازل.
األولية  التقارير  ما  وحبسب 
الوزراء  رئيس  آبوت  سيطالب 
بدراسة  ترينبول  مالكوم  احلالي 
مقرتحّ  تقليص أعداد املهاجرين 
من  اسرتاليا  تستقبلهم  الذين 
مئة وتسعني الف مهاجر سنويًا 
مهاجر  آالف  وعشرة  مئة  إىل 

سنويًا.
أمام  خطابًا  أبوت  القى  وقد 

 أبوت يريد خفض أعداد 
املهاجرين اىل النصف!

مساء   sydney institute
خفض  اهمية  لشرح  الثالثاء 
أعداد املهاجرين وآثاره االجيابية 

على االقتصاد واجملتمع.
الوزراء  رئيس  اعترب  بدوره 
بالنيابة و وزير املال الفدرالي 
حاجة  ال  أنه  كورمان  ماثياس 
ولكن  املهاجرين  أعداد  خلفض 

جيب اختيارهم بعناية.
أعداد  أن  كورمان  واضاف 
اخنفضت  اليوم  املهاجرين 
احلكومة  ايام  عليه  كانت  عما 
على  وأن  السابقة  العمالية 
من  املهاجرين  اختيار  احلكومة 

ذوي اخلربات واملهارات.
sbs :املصدر

املصدر: اس بي اس

رئيس الوزراء السابق طوني ابوت

مثل رجل يف مدينة ملبورن أمام 
زوجته  معاملة  بتهمة  احملكمة 
مل  حيث  »استعبادية«  بطريقة 
يكن يسمح هلا مبغادرة غرفتها 
إال للطبخ او تنظيف املنزل إىل 
جانب تعرضها لالعتداء اللفظي 

واجلنسي.
أسرتاليا  إىل  الضحية  ووصلت 
 2015 عام  زوجها  مع  اهلند  من 
يعيش  كان  منزل  يف  وعاشت 
منها  يطلب  وكان  أخيه  فيه 
القيام بأعمال املنزل والتنظيف 
مغادرة  من  منعها  جانب  إىل 
إىل  أشارت  ما  حبسب  املنزل. 

احملكمة.
تعمد  بتهمة  الزوج  على  وُحكم 
العبيد  كمعاملة  زوجته  معاملة 
مبوجب  تصدر  تهمة  وهي 

القوانني الفدرالية.
وإضافة إىل االساءة اليت كانت 
فلم  السيدة،  هذه  هلا  تتعرض 
تكن قادرة على استخدام اهلاتف 

ألنه مل يسمح هلا شراء شرحية 
خلط اهلاتف، ومل حتصل على أي 
نقود على الرغم من طلبها منه 
على  لتحصل  والعمل  الذهاب 

نقود!
سوء  من  السيدة  هذه  وعانت 
تتناول  تكن  مل  حيث  تغذية 
جيربها  كان  كما  اخلبز،  سوى 
على طلب النقود من أهلها من 
اهلند، وكانت مراقبة دائمًا من 
زوجها وأخيه ومل تكن تستطيع 
زيارة الطبيب حتى وهي مريضة 

وحباجة للعالج!
هذه  من  ونصف  شهر  وبعد 
الوصول  من  استطاعت  احلياة 
إىل جهاز كمبيوتر وتواصلت مع 
أختها واليت بدورها تواصلت مع 
الشرطة وطلبت املساعدة ومن 
ثم متكنت من اهلرب إىل اجلريان 

وطلب مساعدتهم. 

املصدر: اس بي اس

رجل ميثل أمام احملكمة التهامه 
»باستعباد« زوجته!

أظهرت أرقام رمسية صدرت عن 
ارتفاعًا  ويلز  ساوث  نيو  والية 
الوفيات  عدد  يف   92% بنسبة 
بسبب  الوالية  طرقات  على 
السنة  يف  الشاحنات  حوادث 

املاضية.
وتضاعف عدد األشخاص الذين 
نيو  طرقات  على  حتفهم  لقوا 
حوادث  بسبب  ويلز  ساوث 
بالشاحنات  املتعلقة  السري 
النصف مقطورة أو ما يعرف بـ 
يف  وذلك   ،semi-trAilers
العام املاضي فقط، يف الوقت 
الوفيات  عدد  فيه  تراجع  الذي 
جراء هذه احلوادث يف الواليات 

األسرتالية األخرى.
الذي  التقرير  تفاصيل  ويف 
يف  الطرقات  هيئة  نشرته 
وصل  ويلز،  ساوث  نيو  والية 
املاضي  العام  الوفيات  عدد 
اىل مخسني شخصًا يف خمتلف 
أحناء الوالية.  أما على مستوى 
وصل  عام،  بشكل  أسرتاليا 
جراء   2017 عام  الوفيات  عدد 
بالشاحنات  املتعلقة  احلوادث 
اىل 185 شخصُا وذلك يف 168 

حادث اصطدام للشاحنات.
أن  أيضًا  التقرير  وجاء يف هذا 
ضحايا  عدد  يف  ارتفاع  هناك 

بسبب  الطرقات  على  الوفيات 
حوادث اصطدام احلافالت  من 
24 ضحية اىل 30 على املستوى 
العدد كان  الوطين، وثلث هذا 

يف والية فيكتوريا.
لذلك، قررت الشرطة يف والية 
على  التشديد  ويلز  ساوث  نيو 
اتباع سائقي الشاحنات ملعايري 
بقوانني  والتزامهم  السالمة 
املوظفني  نقابة  ولكن   . السري 
اعتربت  املواصالت  قطاع  يف 
السائقني  على  التشديد  أن 
وقالت  األمثل،  احلل  يعترب  ال 
جيب  اليت  الفعلية  املشكلة  إن 
مصنعي  عند  موجودة  معاجلتها 
اليت  والشركات  الشاحنات 
ضغوطًا  تضع  واليت  متتلكها 
وجتربهم  السائقني  على  كبرية 
العمل لساعات طويلة يف  على 

ظروف غري عادلة.
اعادة  يتم  أن  النقابة  وطالبت 
اليت  املختصة  احملكمة  فتح 
وظروف  السائقني  أجور  حتدد 
 roAd بـ  يعرف  ما  أو  عملهم 
 sAfety remunerAtion
سيستمر  واال   ،tribunAl
الطرقات  على  الضحايا  عدد 

باالرتفاع.
املصدر: اس بي اس

ارتفاع كبري يف عدد ضحايا حوادث الشاحنات 
على طرقات والية نيو ساوث ويلز ندخل  اليت  االوىل  الدقيقة  من 

ونستلم  العمل  مكان  فيها 
تتكون  تبدأ  جديدة،  وظيفة 
باحلصول  وطموحات  آمال  لدينا 
على زيادة يف الراتب بعد فرتة 

وجيزة من العمل اجلاد.
ال  قد  القطاعات  بعض  ولكن 
تشهد تغيريا فعليا على رواتب 
موظفيها إال بعد سنوات طويلة 
إليه  أشار  ما  حبسب  وذلك 
عن  الصادر  االخري  التقرير 
وهذه   rbA احملافظ  املصرف 
املوظفني  تصيب  قد  التقارير 
التقرير  يف  ولكن  باإلحباط 
اتباع  على  سنساعدكم  التالي 
تفيد  قد  اليت  اخلطوات  بعض 
على  زيادة  على  احلصول  يف 

الراتب ولو مببلغ قليل

وإليكم 5 خطوات تساعدكم على 
احلصول على زيادة يف مداخيلكم 

حبسب خرباء االقتصاد:

-1    اعرف قيمتك!
اطلع واحبث عن قيمة وظيفتك 
يف سوق العمل، وقارن بني ما 
حتصل عليه يف وظيفتك احلالية 
وبني سوق العمل، فإن الحظت 
هذا  حبث  فعليك  كبريًا  فرقًا 
على  لتحصل  مديرك  مع  األمر 

عرض أفضل.
-2    أثبت أنك تستحق الزيادة!

متعلقة  أهدافًا  لنفسك  ضع 
قدر  خربات  وامجع  بالعمل 
وظيفتك  جمال  يف  املستطاع 
ملفك  أنشأت  قد  تكون  وبهذا 
اخلاص لتقدمه أمام مديرك بكل 

ثقة.
-3    جهز نفسك لألسوأ

بزيادة  طلبك  يواجه  قد  بالطبع 
يظهر  وقد  بالرفض،  الراتب 
ولكن  معك  تعاطفه  املدير  لك 
بالزيادة،  تسمح  ال  امليزانية 
فعليك يف هذه احلالة أن تطلب 
من  متكنك  خطة  إعطاءك  منه 
نهايتها  يف  والوصول  اتباعها 
»أحل  الراتب.  يف  زيادة  إىل 

على املوضوع«
واسرتاتيجية  خطة  ضع      4-

أمامك!
زيادة  طلب  موضوع  جتعل  ال 
مصادفة  او  عرضة  الراتب 
وإمنا خطط له مسبقًا وتأكد أن 
لفتح  مناسبان  واملكان  الوقت 

هذا احلوار مع املدير.

-5    اطرح السؤال وال ختف!
أهم نصيحة أن تقدم على هذه 
اخلطوة، فلن ختسر شيئًا وعلى 
أكثر  مديرك  جتعل  قد  العكس 
انتباها ملطلبك وقد يتحقق قريبًا. 

املهم أقدم على اخلطوة!

املصدر: اس بي اس 

5 خطوات تساعدك يف احلصول على زيادة راتبك!
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الفك،  يف  بكسٍر  اٌد  صيَّ اصيَب 
على  كان  كنغر  هامجه  أن  بعد 
وشك اصطياده، قبل أن يباغته 

بضربٍة وقائية.

اد جوشوا هايدن )19  وكان الصيَّ
أخيه حبثًا عن  مع  خرج  قد  عامًا( 
يف  الصطيادها  برية  حيواناٍت 
تعرض  حني  الغربية،  أسرتاليا 
للهجوم، وفقًا لقناة إيه بي سي 

نيوز األسرتالية.

ثالثة  البداية  األخوان يف  ورصد 
اختفى،  منها  واحدًا  لكنَّ  كناغر، 
نافذة  من  رأسه  املراهق  وأخرج 
السيارة وهي تتحرك الستهداف 
احليوان  أن  إال  اآلخرين.  االثنني 
أخرى،  مرًة  ظهر  اختفى  الذي 
وهاجم  السيارة  حنو  واندفع 
هايدن، حبسب ما ذكرته صحيفة 

»اإلندبندنت« الربيطانية.

بي  »إيه  لقناة  هايدن  وقال 
اصطدم  الواقع،  »يف  سي«: 
وحّطم  السيارة  جبانب  الكنغر 
زجاجها األمامي، ثم وثب جتاهي 
فكي«،  يف  مباشرًة  ونطحين 
فقد  بأنه  اعتقاده  إىل  مشريًا 
الوعي ملدة 30 ثانية بعد تعرضه 

للهجوم.

وأضاف: »استعدُت وعيي، وكان 
حدث«،  مبا  إخباري  حياول  أخي 
أخاه هو  أنَّ  وكان هايدن يعتقد 

من ضربه.

مستشفيات  لعدة  االجتاه  وبعد 

حملية مبدينيت نورثام وكيلربريين، 
شرقي  كم  ألف   125 بعد  على 
إىل  هايدن  ُأحيل  برث،  مدينة 
وقال  امللكية،  برث  مستشفى 
األطباء إنَّ عليه االنتظار ملدة 10 
التورم  حجم  يتقلص  حتى  أيام 
ليتمكنوا من إجراء عمليٍة جراحية، 
هايدن  الصور  إحدى  ُتظهر  فيما 
اللون  سوداء  عينيه  وإحدى 

ومغلقة بسبب تورمها.

ما  كثريًا  هما  إنَّ األخوان  وقال 
أنَّ  إال  الكناغر،  لصيد  يذهبان 
ترد  اليت  األوىل  املرة  هي  هذه 

فيها احليوانات اهلجوم.

ويقول اخلرباء إنَّ الكناغر عادًة ما 
تكون حيواناٍت مساملة، ونادرًا ما 

تهاجم البشر.

إنَّ  السلوك  علماء  يقول  كما   
ذلك قد حيدث إذا شعرت الكناغر 

بالتهديد.

كمال  العبة  تعرضت  عام،  وقبل 
كنغر  من  هلجوٍم  سابقة  أجسام 
دمية  ها  كأنَّ جبسدها  »ألقى 
عمليٍة  إلجراء  واحتاجت  خرقاء«. 

جراحية لعالج إصاباتها.

احليوان  حقوق  جمموعة  ووصفت 
صيد  عملية  »فيفا«،  الربيطانية 
للحصول  أسرتاليا  يف  الكناغر 
مذحبة  »أكرب  ها  بأنَّ حلومها  على 
الكوكب  على  برية  حليواناٍت 

اليوم«.
املصدر: هافينغتون بوست

كنغر مل يقبل االنضمام إىل »أكرب مذحبة 
حليواناٍت برية على األرض« فقرر االنتقام

 صياد يروي ما فعله به احليوان 
بطريقة مباغتة

مرت عطلة أألعياد والصيف دون هزات سياسية تذكر، وكأن احلزبني 
الكبريين أألحرار والعمال كانا على توافق بأن ال يعّكرا صفو العطلة 
الصيفية للمواطنني خشية من رد فعل سليب جتاه الطبقة السياسية 

اليت تعاني يف عالقاتها مع املواطنني.
السياسي  العام  العادية وبداية  الربملان يف دورته  لكن ما أن عاد 
للعام 2018 حتى بدأت أألزمات السياسية منها القديم واجلديد تتوإىل 
السياسي  وضعها  بأن  النفس  ُتين  كانت  احلكومة  أن  مع  وتتإىل، 
اإلنتخابات  يف  نصرين  على  املاضي  العام  إنتهى  أن  بعد  أفضل، 
الفرعية اليت جرت يف مقعدي نيواينكلند وبينالونغ اللذين شغرا على 
خلفية أزمة إزدواجية اجلنسية اليت شغلت البالد نهاية العام املاضي.      
يف نيوأنكلند عاد نائب رئيس الوزراء ورئيس احلزب الوطين بارنيب 
نه حيمل اجلنسية  جويس بأكثرية مرحية، وكان جويس قد إستقال ألأِ
النيوزيلندية إىل جانب اجلنسية األسرتالية، ويف بينالونغ عاد النائب 
جان الكسندر إىل مقعده مع بعض اخلسارة بسبب التأرجح الذي حصل 
ضده لصاحل حزب العمال، وكان الكسندر حيمل اجلنسية الربيطانية، 
مع ذلك مررت احلكومة مسألة تشريع زواج املثليني بعد أن صّوت 
أكثرية األسرتاليني لصاحل تعديل قانون الزواج بعد اإلستفتاء الربيدي 

غري امللزم.
شعبيتها  يف  طفيف  بتحّسن  اجلديد  السياسي  العام  احلكومة  بدأت 
العمال ما زال يتقدم عليها  الرأي رغم أن حزب  حسب إستطالعات 
للعام  السياسية  أولوياتها  احلكومة  مقابل 48%. وقد حددت   %52
2018 بالعمل على ختفيض الضريبة للشركات الكربى واليت تدخل أكثر 
من 50 مليون دوالر سنويًا من 30% إىل 25% خالل العشر سنوات 
املزيد  على  الشركات  تشجع  التخفيضات  هذه  إن  معتربة  القادمة، 
الوظائف واألجور اليت تراجعت خالل السنوات  من االستثمار وزيادة 
املاضية. وجيب االشارة إىل أن  بعض اإلقتصاديني يشّككون بهذه 

النظرية.
إستغل حزب العمال العام املاضي قضية إزدواجية اجلنسية ملواجهة 
على  مركز  سياسي  بهجوم  السياسي  عامها  إفتتحت  اليت  احلكومة 
حزب العمال على خلفية مسالة إزدواجية اجلنسية، وكأنها تريد أن 
الذين حتوم حوهلم  النواب  بإحالة بعض  ترد الصاع للعمال وهددت 
الشكوك ألنهم مل يقدموا األوراق الثبوتية الالزمة اليت تثبت ختليهم 
عن جنسياتهم األخرى مبوجب اإلتفاق الذي وقع العام املاضي بني 
العمالي  النائب  اهلجمة  أول ضحايا هذه  واملعارضة، وكان  احلكومة 
ديفيد فيين الذي يشغل مقعد باتان يف والية فكتوريا والذي إستقال 
من منصبه، وما تزال النائبة العمالية سوزان المب اليت تشغل مقعد 
لونغمان يف والية كوينزلند تواجه نفس التحدي وقد حتال  قضيتها 

إىل احملكمة العليا للنظر بوضعها.
كان هذا قبل ان تفّجر إذاعة أي بي سي الرمسية فضيحة الوثائق 
ذات الغاية يف السرية، واليت وجدت داخل إحدى اخلزائن القدمية اليت 
بيعت ألحد حمالت األثاث املستعمل قبل أن حتصل عليها األي بي سي 

وتنشر بعضها واليت ال تس األمن القومي للبالد.
اليت فّجرتها صحيفة ذي ديلي  الفضيحة  الكبرية كانت  األزمة  لكن 
تلغراف واليت ُعرفت بفضيحة بارنيب جويس، حيث نشرت الصحيفة 
أألسبوع املاضي وعلى صفحتها أألوىل صورة لفيكي كامبيان املوظفة 
أقام معها جويس عالقات جنسية  واليت  السابقة يف مكتب جويس 
وتنتظر مولودها يف نيسان القادم.  واجلدير ذكره أن جويس يشغل 

حاليا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير البنى التحتية الفيدرالي.
طغت هذه الفضيحة على ما عداها من القضايا السياسية ومل يبَق 
أحد إال وأدىل بدلوه يف املوضوع الذي حصد تغطية إعالمية مكثفة 
يف أألعالم املكتوب واملرئي واملسموع وشبكات التواصل أإلجتماعي 
وتراجعت إىل خلف املشهد السياسي قضايا مالية وإقتصادية وقضايا 
السكان أألصليني اليت كانت جيب أن تكون حمط إهتمام السياسيني 
واإلعالم يف البالد بعد أن أصدرت اللجنة املكلفة من احلكومة تقريرها 

حول ردم اهلوة بني السكان األصليني وباقي أبناء البالد.
رئيس الوزراء مالكوم ترينبول وعلى أرضية أخالقية سارع إىل تفادي 
ربط الفضيحة باحلكومة ورئيسها، وإن كانت له أهدافه اخلاصة اختذ 
نائبه  أعطى  مباشرة يف مؤتر صحايف حيث  اهلواء  أعلنه على  إجراء 
جويس إجازة، وأوكل مهمة رئاسة الوزراء بالنيابة إىل ماثيوس كورمن 
زيارته  أثناء  الشيوخ  أألحرار يف جملس  حزب  ورئيس  املالية  وزير 
وزيرة  أألخرى  نائبته  وجود  بسبب  املتحدة   الواليات  إىل  املرتقبة 
اخلارجية جوليا بيشوب خارج البالد. وكذلك أعلن ترينبول عن تغيري 
قواعد السلوك الوزاري املتبعة يف جملس الوزراء مبنع الوزراء إقامة 
عالقات جنسية بينهم وبني موظفيهم، وأعترب ترينبول تصرفات جويس 

خطًأ فادحًا وغري مقبول.
املوصوف  نائبه  قبل  من  إستحسانًا  الوزراء  رئيس  إجراءات  تلَق  مل 
بعناده وثباته ووصف إجراءات ترينبول بأنها »محاقة« مما أدى إىل 
إستعار األزمة بني الرجلني حيث أصر كل منهما على موقفه، وبدأت 
أإلصطفافات السياسية املؤيدة واملعارضة، فإعتربت بعض مصادر 
احلزب الوطين أن تصرفات ترينبول ومؤتره الصحفي الذي مل يطلع 
عليه نائبه عّززت دعم احلزب الوطين جلويس، وإعتربت تلك املصادر 
واتهمت  الوطين،  احلزب  ذهنية  مطلقًا  يعرف  ال  الوزراء  رئيس  أن 
ترينبول بصّب الزيت على النار اإلعالمية اليت كانت قد مخدت، وإعترب 
مبالغة ترينبول يف ردة فعله  أخطأ ولكن  أن جويس  املصدر نفسه 

كانت كمن يعاجل اخلطأ خبطأ آخر.
السياسي  الغريم  أبوت  طوني  السابق  األحراري  الوزراء  رئيس 
ما  الذي  عام 2015  أيلول  الوزراء  رئاسة  أطاحه من  الذي  لترينبول 
زال يوّجه سهامه السياسية إىل سياسية ترينبول والتشويش عليها، 

إنتقد الطريقة اليت تعامل بها ترينبول مع جويس قائاًل: من املتعارف 
عليه أن االحزب ال تنصح بعضها بشكل عليّن، ومبا خّص تغيري قواعد 
رأى  وموظفيهم  الوزراء  بني  اجلنسية  والعالقات  الوزاري  السلوك 
أبوت أن القوانني املعمول بها حاليًا كانت كافية.) موقع أم أن أس 

أالخباري تاريخ 2018/2/17(.
زعيم حزب أألحرار السابق جان هيوسن إعـترب يف مقالة نشرها يف 
صحيفة ذي صن هريالد االحد 2018/2/18 ص 2 أن بارنيب جويس ال 

يستحق منصب نائب رئيس الوزراء.
وزير اخلزينة سكوت موريسن رأى أن رئيس الوزراء ونائبه سياسيان 
حمرتفان وإن بإمكانهما أن يعمال سويًا لتجاوز املأزق، والحقًا أعلن 

موريس عن تأييده لإلجراءات اليت اختذها رئيس الوزراء.
وهنا يتبادر إىل الذهن السؤال املتشّعب، ملاذا تصرف رئيس الوزراء 
بهذه الطريقة؟ وهل أخذ ترينبول بعني االعتبار التداعيات السياسية 
اليت قد تنتج عن هكذا إجراء؟ وهل تكون هذه بداية النهاية السياسية 
لكل من ترينبول وجويس وسقوط احلكومة اليت حتتفظ بأكثرية هزيلة 

يف جملس النواب )مقعد واحد(؟
العالقة بني احلزبني واخللل واضح بسبب تصرف  نعم، لقدُ ضربت 

جويس وردة فعل ترينبول.
املعارضة الفيدرالية اليت وبدون شّك تنظر بعني الّرضى إىل حرب 
الزعامات والرتاشق اإلعالمي بني حزب األحرار وشريكه الصغري احلزب 
الوطين إتهمت رئيس الوزراء بالضعف، وقال زعيمها بيل شورتن: 
أن احلكومة تواجه أزمة كبرية وجيب على رئيس الوزراء طرد نائبه. 
وأضاف أواًل أعلن ترينبول احلرب على جويس، ثم عاد جويس وأعلن 
يغضبوا  أن  األسرتاليني  حق  من  أن  واعترب  ترينبول،  على  احلرب 
ويصابوا باإلحباط عندما يكون قيادّيوهم ال يرّكزون إال على قضاياهم 
أكثر من أي شيء آخر)صحيفة سدني مورننغ هريالد 2018/2/17ص 
العالقات اجلنسية  الوزراء مبنع  5(. وانتقدت املعارضة قرار رئيس 
بني الوزراء وموظفيهم، واقرتحت من باب السخرية على احلكومة وضع 
كامريات يف غرف نوم الناس، واعتربت نائبة زعيم املعارضة تانيا 

بليربسك أن التغيريات غري ضرورية. 
وكانت صحيفة )س م ه( قد ذكرت أن رئيس الوزراء ال يستطيع 
طرد نائبه ألن ترتيبات تقاسم السلطة بني احلليفني )األحرار والوطين( 
تقضي بذلك حيث مبوجب هذه االتفاقية ينتخب نواب احلزبني زعماءهم 

كل على حدى.
لكن وزيرة اخلارجية جوليا بيشوب قالت إلذاعة أي بي سي أن احلكومة 

ال دخل هلا ولن تتدخل يف احلياة الشخصية للناس.
اجلدير ذكره أن حزب العمال مل يرّكز على مسألة العالقة بني جويس 
على  تركيزه  كان  بل  كامبيان،  فيكي  احلالية  شريكته  واملوظفة 
القضايا املالية املتعلقة بسوء إستخدام املال العام والصالحيات من 
َل احلصول على سكن بدون بدل إجيار من  قبل بارنيب جويس الذي َقبأِ
صديقه غريغ ماغواير وقضية تأمني وظيفة لشريكته فيكي كامبيان 
يف مكتب أحد وزراء احلزب الوطين مبعاش سنوي يقارب 190 ألف 
قضية  أن  مؤكدين  الربملان  جويس ضلل  أن  العمال  واعترب  دوالر، 

طالق وزواج جويس مسألة حمض شخصية.
رئيس الوزراء العمالي األسبق كيفن راد إنتقد قرار ترينبول خبصوص 
الشرطة  مع  التعاقد  الوزراء  رئيس  على  مقرتحًا  اجلنسية  العالقات 
الدينية السعودية )هيئة االمر باملعروف والنهي عن املنكر)الكاتب( 

)س م ه قسم ما وراء االخبارص 34 2018/2/17(
أزمة حكم؟ وهل ستكون هذه  أم  أزمة حكومة  أمام  أخريًا، هل حنن 

األزمة بداية النهاية السياسية لكل من رئيس الوزراء ونائبه؟
وهنا يتبادر إىل الذهن سؤال آخر، ما هو موقف احلاكم العام السري 
القيام  احلكومة عن  األزمة وعجزت  تفاقمت  حال  بيرت كوزغروف يف 
بأعماهلا، فهل سيبادر إىل طرد رئيس الوزراء والدعوة إىل إنتخابات 
مبكرة، أم سيبادر نواب احلزب الوطين إىل انتخاب زعيم جديد حيث 
جويس يكون ثاني زعيم للحزب جيرب على ترك منصبه يف زعامة احلزب 

منذ 90 عامًا وهذا ما يلوح يف األفق؟ 
حزبية  حربًا  خاض  الذي  راد،  كيفن  األسبق  العمالي  الوزراء  رئيس 
داخلية ضارية مع نائبته وغرميته السياسية جوليا غيالرد بني عامي 
السياسية  الساحة  على  حاليًا  حيصل  ما  أن  إعترب  و2013،   2010
األسرتالية مل يكن ليتصوره، وأن السياسات واإلعالم أصبحت أكثر 

سوءًا )س م ه 2018/2/17 ص 34 قسم ما وراء األخبار(.
افتتاحيتها يف  نفسها يف  الصحيفة  منه  حّذرت  قد  كانت  ما  هذا   
نهج  اّتباع  أسرتاليا يف خطر بسبب  أن  العدد ص 30 معتربة  نفس 
والواليات  بريطانيا  من  كل  يف  واملنحدر  السيئ  اإلعالم  وأسلوب 
املتحدة االمريكية ...إذن، وحنن أمام حتديات وطنية مستقبلية، فهل 

سنكون على مستوى هذه التحديات؟!
هذا ما يتوقف على إداء اإلعالم والطبقة السياسية اليت تواجه نقصًا 
العقد  إدائها خالل  بسبب  بها  الناخبني  ثقة  وتراجع  يف مصداقيتها 
املاضي وحرب الزعامات والتخّلي عن السياسات اليت تهّم املواطنني 
احلراري  واإلحتباس  والطاقة  اإلسكان  وقضايا  التحتية  البنى  كبناء 

والتعليم والصحة والنقل. 
بعد  سيحصل  ماذا  ننتظر  أن  فيجب  خبواتيمها،  أالمور  كانت  وإذا 
 2018/2/17 السبت  يوم  ونائبه  الوزراء  رئيس  وقعه  الذي  اإلتفاق 
حتدثت  الذي  االتفاق  هذا  وكم سيصمد  معًا جمددًا،  العمل  وتعهدا 
الصفحة  على   2018/2/18 عددها  عنه صحيفة ذي صن هريالد يف 

الثانية.  
عباس علي مراد - سدني
             Email:abbasmorad@hotmail.com

 فضيحة جويس وتداعياتها السياسية والوطنية
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اســرتاليا يف أسبوع

 2018 شــباط   24 Saturday 24 February 2018الـسبت 

كريستسن  هاشتاغ  استقطب 
اهتمام رواد التواصل االجتماعي 
تداوال  املواضيع  أكثر  ليصبح 
الرقمية  الصحافة  عامة  بني 

ورجال السياسة.
بعدما  ملا  اهلاشتاج  هذا  انتشر 
نشرها  صورة  مشاركة  مت 
النائب عن حزب الوطنيني جورج 
كريستنسن حامال مسدس بيده 

مرفقة بعبارة
 You Gotta ask
 Yourself, do You feel

?luckY, Greenie punks
فقد  ناتال  دي  ريتشارد  أما 
قام  أنه  له  تغريدة  يف  نشر 
بالفعل بتبليغ الشرطة الفدرالية 

االسرتالية بشأن الصورة واعترب 
الذي  الوقت  يف  عارا  نشرها 
يف  فلوريدا  والية  فيه  تئن 
أمريكا من مذحبة جرت يف احدى 

مدارسها االسبوع املاضي.
 tim الربملاني  النائب  أما 
احدى  يف  فقال   Watts
تغريداته أن نشر هذه الصورة 
برنابي  فضيحة  من  أشنع 

جويس.
اخلضر  حزب  عن  النائبة  أما 
جورج  باستقالة  فطالبت 
كريستنسن فورا معتربة أن هذه 
الصورة تدل على انعدام شعور 

النائب باملسؤولية.
 املصدر: اس بي اس

سياسيون يعربون عن امتعاضهم ورفضهم 
لنشر صور تظهر سياسيا حيمل السالح

النائب جورج كريستنسن

أمام  الوقوف  رفضت  أن  بعد 
سيدني  يف  احملكمة  قاضي 
دين  اجملنِّ أحد  زوجة  عادت 
ملنظمات ارهابية يف نيو ساوث 
ويلز ووقفت أمام القاضي اثناء 

حماكمتها.

والية  يف  شخص  أول  وهي 
برفض  ُيتهم  ويلز  ساوث  نيو 
ألسباب  قاض  أمام  الوقوف 

دينية.

اذ رفضت مطيعة الزاهد، زوجة 
اجملند اإلرهابي محدي القدسي، 
احملكمة  قاضي  أمام  الوقوف 
مرات  عدة  باال  أودري  اجلزئية 
الثاني  تشرين   / نوفمرب  يف 
وديسمرب / كانون األول 2016، 
ال  »انها  قائلة  دينية  ألسباب 

تقف اال خلالقها..«

ترتدي  اليت  الزاهد،  مطيعة 
قاض  امام  وقفت  النقاب، 
هنتسمان  كارولني  احملكمة 
االثنني، حيث  يوم  يف سيدنى 
احرتام  عدم  تهمة  اليها  وجهت 

احملكمة.

من  البالغة  رفعت  قد  وكانت 
ضد  شكوى  عاما،   49 العمر 
واحلكومة  الواليات  حكومات 
»العنف  بسبب  الفيدرالية 
املزعوم« الذى ارتكبته الشرطة 
خالل مداهمة شنتها على منزهلا 
يف سيدنى ولكن دون جدوى. 
هلا  مسحت  احملكمة  ولكن 

باستئناف القرار.

إن  الزاهد  حمامي  ويقول 
القضية الراهنة تثري العديد من 
القضايا الدستورية والتشريعية 

والقضايا املتعلقة باهلوية.

قال  املاضي،  ديسمرب  ويف 
جملس األئمة الوطين األسرتالي 
املسلمني  من  متهمني  أي  إن 
ديين  سبب  أي  لديهم  ليس 
أمام قاض  الوقوف  مينعهم من 
أثناء  وجوههن  عن  الكشف  أو 

اإلدالء بالشهادة.

 املصدر: اس بي اس

رب على الوقوف  زوجة متهم باإلرهاب تجُ
للقاضي بعد رفضها ذلك

أول شخص يف نيو ساوث ويلز يُتهم برفض الوقوف أمام قاض ألسباب دينية
قناة  أجرته  خاص  تقرير  بنينّ 
ضاحية أن  التلفزيونية   sBs
fairfield الواقعة يف جنوب 
مركز  هي  واليت  سيدني  غرب 
ع عدد كبري من املهاجرين  لتجمنّ
هي األكثر إدمانًا على القمار حيث 
بلغت قيمة األموال اليت أنفقت 
على مكنات املقامرة يف املنطقة 
التابعة لبلدية fairfield مثان 
دوالر  مليون  و400  مليارات 
النسبة  حمققة  املاضي،  العام 
األعلى يف والية nsW مع بلوغ 
آلة  لكل  الصافية  األرباح  قيمة 

قمار 280,732 دوالرا.

وأظهر التقرير أن املاليني اليت 
جتنيها نوادي القمار يتم صرف 
ألبناء  التربعات  على  منها  جزء 
ة غري أن القسم  اجلاليات احمللينّ
األكرب يتم صرفه على املعاشات 
الضخمة للمدراء وكبار املوظفني 
إىل  إضافة  األندية،  هذه  يف 
النفقات على رحالت هؤالء إىل 

اخلارج.

بلغت  املثال  سبيل  فعلى 
األرباح السنوية الصافية لنادي 
 rsl memorial cluB
 ،2014 آب  يف  فريفيلد  يف 
صرف  مت  دوالر  مليون   40
التربعات  على  منها   793,336$
ة.  اخلريينّ لألعمال  صة  املخصنّ
ألكرب  السنوي  األجر  بلغ  بينما 
موظفي النادي يف العام نفسه 

أكثر من 790 ألف دوالر.

هذه األرقام تدق ناقوس اخلطر 
له هذه  حول التهديد الذي تشكنّ
اجلدد  املهاجرين  على  الظاهرة 
كبري  بشكل  يتمركزون  الذين 
لسيدني  ة  الغربينّ الضواحي  يف 
حيث نسبة اإلدمان على القمار 
ففي  الوالية.  يف  أألاعلى  هي 
الواقعة  املناطق  احتلنّت  وقت 
املرتبة  بلدية فريفيلد  إطار  يف 
مكنات  على  باإلدمان  األوىل 
الصادرة  األرقام  تظهر  القمار، 
عن مكتب اإلحصاءات األسرتالي 
أن هذه املنطقة هي أيضًا األكثر 
حبيث   nsW والية  يف  حرمانًا 
ضعف  البطالة  ل  معدنّ يالمس 
ل الوطين. كما أن أكثر من  املعدنّ
هم  املنطقة  هذه  سكان  نصف 
مولودون خارج أسرتاليا، وأكثر 
لغة  يتكلمون  منهم   %70 من 
غري اللغة اإلجنليزية يف املنزل.

ويشري تقرير صادر عن املركز 
قة  املتعلنّ للبحوث  األسرتالي 

ة  باملقامرة أن األشخاص من خلفينّ
ة خمتلفة هم األكثر  ة وثقافينّ إثنينّ
مرتبطة  مشاكل  ملواجهة  عرضة 
الضغوط  أن  حبيث  باملقامرة 
الكبرية اليت يواجهها املهاجرون 
إىل  الوصول  مع سهولة  جتتمع 
للمهاجر  ل  لتشكنّ القمار  مراكز 
مهربًا من الواقع الذي يعيشه.

يف  املالي  املرشد  ويقول 
شهيد  حشمت  املقامرة  شؤون 
يف  العربي  اجمللس  من  وهو 
مع  حاليًا  يتعامل  أنه  أسرتاليا، 
يعاني معظمهم  حنو 200 مدمن 
من مشكلة اإلدمان على القمار 
والسبب الرئيسي يف ذلك على 
ر نوادي القمار  حد تعبريه هو توفنّ
يف كل مكان. ويعترب شهيد أنه 
إىل  املهاجرون  يصل  عندما 
ال  منهم  كبري  قسم  أسرتاليا، 
جييد اللغة وال يتمكن من اجياد 
واليأس  بامللل  فيشعر  وظيفة 
وخصوصًا إذا كان معتادًا على 
الذي  األمر  حياته  طيلة  العمل 
يدفع به إىل جتربة القمار واليت 

ما تلبث أن تتحول إىل إدمان.

نادي  احتلنّ  الذي  الوقت  ويف 
 rsl memorial cluB
من  األوىل  املرتبة  فريفيلد  يف 
حيث عائدات القمار، أتى نادي 
 caBra Vale diGGers
الثانية  املرتبة  منه يف  القريب 
 75 ختطت  أرباح  جمموع  مع 
العامني  خالل  دوالر  مليون 
املرتبة  يف  أما   .2017-2016
 dooleYs الثالثة، فأتى نادي
 lidcomBe catholic

.auBurn يف cluB

سكان  من  جابر،  حسن 
أحد  هو   ،BankstoWn
القمار  على  السابقني  املدمنني 
من  التخلص  استطاع  الذي 
إدمانه منذ حنو 12 شهرًا ولكن 
بعد أن خسر كل أمواله وهو ال 
عمره،  من  العشرين  يف  يزال 
ال  عمله  من  السنوي  وأجره 

يتخطى 50 ألف دوالر.

وكما حسن، كذلك هو حال عدد 
العربية  اجلالية  أبناء  من  كبري 
خيسرون  يزالون  ال  الذين 
أمواهلم يوميًا يف نوادي القمار 
 9 تضمنّ  اليت  غرب سيدني  يف 
من أكثر 10 نوادي القمار رحبًا 
يف والية nsW، حبسب األرقام 

الصادرة عن حكومة الوالية.
 املصدر: اس بي اس

ضواحي جنوب غرب سيدني األكثر إدماناً على 
القمار وfairfield حتتّل املرتبة األوىل!

يبدو أن قضية برنابي جويس ال 
التواصل  رواد  تستقطب  زالت 

االجتماعي بأسرتاليا
لعل أخر اهلاشتاجات تداوال هو 
الذي   Bonk Ban هاشتاغ 
أتى على خلفية القرار احلكومي 
بشأن منع الوزراء من أن يكون 
باملوظفات  جنسية  عالقات  هلم 

أو املوظفني بإداراتهم
رئيس  عن  صدر  القرار  هذا 
عني  أن  بعد  مالكوم  الوزراء 
وزير الصناعة ماتياس كورمان 
الوزراء  رئيس  مبهام  للقيام 
باإلنابة أثناء فرتة زيارة رئاسة 
املتحدة  الواليات  اىل  الوزراء 
القرار  هذا  صدر   . األمريكية 
حزب  زعيم  قضية  خلفية  على 
الوطنيني ونائبه بارنابي جويس 

وعالقته بإحدى موظفاته
أما BarnaBY JoYce فوصف 
مالحظات ترنبول بالسادجة وغري 

الضرورية.
مرور  القرار  هذا  بالطبع  مير  مل 

التواصل  مواقع  على  الكرام 
االجتماعي بل تعاقبت التغريدات 
ترنبول  آزر  من  املغردين  فمن 
ترنبول  أن  معتربين  قراره  يف 
تصرف بدهاء ومل يوكل برنابي 
الوزراء  رئيس  منصب  جويس 
باالنابة وذلك ألنه سيكون يف 
اجازة واكتفى بهذا القرار دون 

اقالته 
عن  آخرون  مغردون  أعرب 
الوزراء  أن  معتربين  غضبهم 
يف حكومة ترنبول يهدرو أموال 
نزواتهم  على  الضرائب  دافعي 
قضايا  اىل  االلتفات  من  بدال 

املهمة.
ترنبول  قرار  اعترب  من  وهناك 
شأن  ال  أن  ذلك  تعسفيا  قرار 

له وحياة موظفيه العاطفية.
واعترب آخرون أن هذا القرار جمرد 
برنابي  عزل  يتم  لكيال  وسيلة 

جويس عن مهامه السياسية.

 املصدر: اس بي اس

هكذا غرد األسرتاليون بشأن قرار تورنبول منع 
العالقات اجلنسية بني الوزراء وموظفاتهم!

طرحت احلكومة الفيدرالية بداية 
الربملان  امام  احلالي  االسبوع 
مبوجبها  ينتظر  قوانني  مشاريع 
املهاجرون اجلدد فرتة أطول قبل 
ان يصبح بامكانهم احلصول على 

خمصصات الضمان االجتماعي.

االجتماعية  اخلدمات  وزير  وقال 
ان  تيهان  دان  الفيدرالي 
تكاليف  يف  الكبري  االرتفاع 
يفرض  االجتماعي  الضمان 
بقاء  تضمن  تغيريات  احداث 
على  االجتماعية  الرعاية  نظام 

املدى الطويل.

و تنص مشارع القوانني احلكومية 
على ان املهاجر اجلديد جيب ان 
اعوام  ثالثة  ملدة  مقيما  يكون 
للحصول  مؤهال  يصبح  ان  قبل 
مبا  السنرتلينك  دفعات  على 

فيها

 neW start - Youth
alloWance

ووصف تيهان التدابري اجلديدة 
بالعادلة و املسؤولة.

 املصدر: اس بي اس

ال دفعات ضمان اجتماعي للمهاجرين 
قبل 3 سنوات
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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
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مـقاالت وتحقيقات

مكبا نفايات ومياه مبتذلة قريباً من النبع:

 العاصي على درب الليطاني!
رأس  بلدتي  نفايات  مكّبا  يهّدد 
البقاع  يف  والفاكهة،  بعلبك 
العاصي  نهر  بتلويث  الشمالي، 
 .»2 ـ  »ليطاني  إىل  وحتويله 
جمرى  على  الواقعان  املكّبان 
السيل، جترف السيول نفاياتهما 
ومتتص  النهر،  اىل  الصلبة 
النفايات  هذه  عصارة  الرتبة 
لرتفد الينابيع اجملاورة بالسموم 
القاتلة. املناشدات إلنقاذ النهر 
الذي تعتاش منه مئات العائالت 
لدى  صاغية  آذانًا  تلقى  ال 
البيئة  وزارتا  األبرز:  املعنيني 

والطاقة
وزارة  أرسلت   ،2017 أيار  يف 
سعيد  حممد  املهندس  البيئة 
للكشف على مكّب النفايات يف 

رحيل دندش
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وتفرغ فيه صهاريج مياه الصرف الصحي بكميات 
كبرية يوميًا بإذن من البلديات«. ويلفت اىل أن 
أضرار ذلك ال تقتصر على نهر العاصي، بل على 
املياه اجلوفية لكل البلدات اجملاورة، ومنها رأس 
ونهارًا  لياًل  دوريات  نسرّي  »أننا  وأوضح  بعلبك. 
حلماية املكّب من الصهاريج والشاحنات املتسللة، 
وخصوصًا يف الليل، لتفريغ محوالتها من النفايات 
ونسّطر  بعلبك،  رأس  عقار  يف  املبتذلة  واملياه 
حماضر ضبط للسائقني املخالفني«. يف املقابل، 
بالفوضى  بالتذرع  رحال  اىل  االتهامات  ُتوّجه 
العارمة يف بلدة الفاكهة بعد قرار جملس الشورى 
حبّل بلديتها، لريمي بكل تبعات هذا امللف على 

الفاكهة.
اخلبري البيئي ناجي قديح، الذي عاين املكب بطلب 
من جلنة محاية نهر العاصي، أّكد لـ«األخبار« أن 
تلّوث  السيل  مباشرة يف جمرى  الواقعة  املكّبات 
بعلبك عالقة  أن تكون ملكّب رأس  النهر. ورّجح 
من  قريبًا  كونه  كبرية،  »بنسبة  العاصي  بتلويث 
تسّرب  إىل  يؤدي  ما  منحدر،  على  ويقع  النبع، 
يأت  مل  لو  حتى  الينابيع،  إىل  النفايات  عصارة 
كل  أن  على  شّدد  لكنه  معه«.  وجيرفها  السيل 
ُصّنفت  وإن  االحتماالت،  خانة  يف  »يقع  ذلك 
باالحتماالت القوية«، داعيًا البلديات املعنية إىل 
وبيئية  وهيدرولوجية  جيولوجية  دراسات  إجراء 

لتحديد األثر الفعلي للمكّب.
والطاقة،  البيئة  وزارتا  تبدو  كله،  ذلك  وسط 
املعنيتان األبرز بهذا األمر، الغائب األكرب. يلفت 
بالغة  مشكلة  حل  يف  »املماطلة  اىل  اجلوهري 
اخلطورة«، مشريًا اىل أن »كل مراسلة مع وزارة 
البيئة تستغرق حنو شهرين قبل أن يأتينا الرد«، 
فيما أّكد وزير البيئة لـلزميلة »األخبار« أن مكب 
رأس بعلبك »ليس السبب الوحيد يف تلويث نهر 

العاصي«.
فأين  املشكلة...  حيل  »ال  إقفاله  أن  إىل  وفت 
أخرى  مواقع  إجياد  وعن  النفايات؟«!  ستذهب 
بديلة حلماية النهر، قال إن وزارته »ليس لديها 
ال  سنوات  ومشكل  لذلك...  املادية  اإلمكانيات 
ميكن معاجلته دفعة واحدة«. ولفت إىل أن حلواًل 
مبنية على دراسة قامت بها وزارة البيئة ملعاجلة 
941 مكبًا عشوائيًا على امتداد لبنان ستطرح يف 

جلسة جملس الوزراء.

الصخر يمتصّ العصارة
عن  رحال  دريد  بعلبك  رأس  بلدية  رئيس  كالم 
أن كون أرضية املكّب ذات طبيعة صخرية متنع 
العلمية.  احلقائق  تنفيه  النفايات  عصارة  تسّرب 
زعاطيطي  مسري  الدكتور  اهليدروجيولوجي  اخلبري 
هي  لبنان  صخور  من   %75 أن  لـ«األخبار«  أّكد 
يف  وتذوب  ومشققة  قاسية  كربوناتية  صخور 
 40 وتستوعب  عالية  نفاذية  ذات  وهي  املياه، 
أن  وأوضح  والثلوج.  األمطار  مياه  من  املئة  يف 
صخور منطقة رأس بعلبك تنتمي اىل هذه الفئة 

من الصخور اليت تعود إىل العصر الطبشوري.

نهر  يف  يصّب  الذي 
وأبرزها  العاصي، 
بعلبك«.  رأس  مكب 
واألخري يبعد أقّل من 
عن  كيلومرتات  سبعة 
و«مت  العاصي،  نبع 
أنه  عينيًا،  التأكد، 
إذ  التلوث،  سبب 
طريق  على  يوجد  ال 

السيل سوى هذا املكب«. ويلفت اجلوهري إىل 
أن السيول اليت تتعرض هلا املنطقة يف فصلي 
جترف  املاضي(  اخلريف  )آخرها  واخلريف  الربيع 
الذي  املكّب  من  صلبة  نفايات  النهر  اىل  معها 
من  الصهاريج  عشرات  محوالت  أيضًا  فيه  ُتفرغ 

املياه املبتذلة يوميًا.
واملكّب، يف الواقع، عبارة عن مكّبني متجاورين 
بعلبك  رأس  بلدتي  بني  الفاصلة  احلدود  على 
والفاكهة. رئيس بلدية الرأس دريد رحال يؤّكد، 
من جهته، أن املكّب الواقع يف النطاق اجلغرايف 
عبارة  إنه  إذ  للنهر،  تهديدًا  يشكل  »ال  لبلديته 
النفايات  عصارة  تسّرب  متنع  صخرية  حفرة  عن 
السيل ال حيمل  اجلوفية. كذلك، فإن  املياه  إىل 
أّي نفايات ألننا نطمرها«، مقّرًا بأن ذلك حيصل 
من دون فرز، ومشريًا إىل أن البدء بعملية الفرز 
ملكّب  املسؤولية  رّحال  حيّمل  قريبًا«.  »بات 
الفاكهة اجملاور، إذ إنه »مكّب مسّطح ترمى فيه 
عشوائيًا نفايات بلدات العني والفاكهة والزيتون، 

وزير البيئة: 
إقفال املكبني ال 
يحل املشكلة... 
أين ستذهب 

النفايات؟!

الفحوصات املخربية من املنبع اىل املصبّ أظهرت نسبة عالية من التلوّث 
)حيدر قانصوه(

بلدة رأس بعلبك، يف البقاع الشمالي، بعد كتاب 
رفعته »جلنة محاية نهر العاصي« إىل وزير البيئة 
طارق اخلطيب، لفتت فيه إىل أن هذا املكب واحد 

من مصادر التلّوث الرئيسية لنهر العاصي.
بعد كشف ميداني، رفع سعيد تقريرًا إىل الوزير 
املكّب  إقفال  يف  اإلسراع  بضرورة  فيه  أوصى 
لوقوعه على جمرى السيل الذي يصّب يف النهر 
ويقضي  تلويثه  إىل  ويؤدي  لبنان،  يف  األغزر 
على التنوع االيكولوجي فيه، كما أوصى بضرورة 
مؤازرة بلديات املنطقة إلجياد حلول بديلة وعاجلة. 
لكن، رغم »اإلحلاح« يف التوصيات، مل ُيّتخذ أّي 
إجراء للمعاجلة ووقف رفد النهر بالسموم القاتلة.

اللجنة ُشّكلت صيف 2016 بعد استفحال التلوث 
يف النهر، حتى باتت اخلشية جدّية من حتّوله إىل 
ـــ 2«. ويقول نائب رئيس احتاد بلديات  »ليطانيـ 
اهلرمل عباس اجلوهري إن الفحوصات املخربية اليت 
املنبع اىل املصّب  النهر من  اللجنة ملياه  أجرتها 
أظهرت أنها ملّوثة بأنواع عدة من البكترييا وبنسبة 
من الرباز البشري. وأوضح أن أبرز مصادر تلوث 
النهر هي مياه الصرف الصحي للمنشآت السياحية 
أحشاء  واستعمال  النهر،  ضفيت  على  الواقعة 
بعض  يف  السمك  إطعام  يف  واملساخل  الدجاج 
»الرتويت«، و«األهم مكّبات  تربية أمساك  مزارع 
السيل  جمرى  على  الواقعة  العشوائية  النفايات 

الـ»داون تاون« بعد إزالة العوائق احلديدية: احلواجز باقية

ُأزيلت العوائق احلديدية اليت كانت تفصل وسط 
بريوت عن بقية مناطقها. ُأريد لذلك أن ينعش 
الوسط الذي دخل يف غيبوبة منذ عام 2005. 
اآلحاد  املنطقة يف بعض  اليت تشهدها  الزمحة 
ال تعين عودة احلياة اىل وسط مدينتهم. هناك 
حواجز أخرى، مرئية بشدة، ال تزال حتول دون 

ذلك.
احتجاجات  عقب  سنتني،  لنحو  ُأقفل  بعدما 
»احلراك املدني«، ُأعيد فتح وسط بريوت أمام 
أن  املتفائلون  السنة. توقع  ليلة رأس  الناس 
األوالد  يعود  أن  املنطقة.  إىل  »احلياة«  تعود 
وهم  الكبرية  الساعة  قرب  احلمام  ملطاردة 
يطلقون الفقاقيع يف اهلواء. شيء من هذا كان 
ليحدث لو أن وزير السياحة كان ألطف قلياًل يف 
تصرحيه الشهري: »من عنده القدرة على زيارة 
لرية«.  آالف  بعشرة  يغّص  لن  بريوت  مطاعم 
للـ«فاليه  الرمسية  التعرفة  هي  آالف  والعشرة 

باركينغ« يف الـ«داون تاون«.
أمام  من  احلواجز  وأزيلت  األسواق،  ُفتِحت 
شارع املعرض. ما اجلديد بعد »همروجة« رأس 

السنة؟
عناصر قوى األمن الداخلي عند مدخل كل شارع 
سياح  رؤية  ميكن  األساسيون.  »رّواده«  هم 
يلتقطون  النجمة،  ساحة  زوايا  يف  آسيويني 
الصور ويوّزعون على املارة ابتسامات ضئيلة. 
رغم ذلك، يؤكد موظف يف أحد احملالت أن إعادة 
فتح البلد »تفنيصة«، وأنها مل حتدث أي تغرّي 
يذكر. الكراسي تركت للهواء. يقول رجل مسّن، 
األرصفة  أحد  على  جالسًا  يومه  ليقضي  يأتي 
يف  املوجودة  املؤسسات  موظفي  إن  النظيفة، 
حدثت.  إن  الزمحة...  حيدث  من  هم  املنطقة 
كان  إذا  لرية.  آالف   10 بـ  هنا  اهلواء  دوالب 
لعائلة ذات دخل حمدود ولدان، ستضطر لدفع 
20 ألف لرية مثن دوالبي هواء فقط، عدا عن 
ألف   30 اآلن،  حتى  باركينغ«.  الـ«فاليه  كلفة 
لرية مثنًا للهواء. ال طعام وال شراب، وال عود 
»غزل بنات« حتى. أحد اآلباء حيمل دراجة ابنه 
اهلوائية، واألخري يقف وينظر إىل االسفلت. سئم 
من دراجته واشرتى بالونًا. البالون يف الـ«داون 
تاون« بعشرة دوالرات. املشكلة نفسها: الوالد 
املفرتض  من  سيارة.  وموقف  بالون  مثن  دفع 
أن يكون وسط املدينة من للجميع، كما يعلم 
ما  وهذا  للسّيارات.  خمصصًا  وليس  اجلميع، 

ينساه، أو يتناساه، البعض.
نادل يف أحد املقاهي املطّلة على ساحة النجمة 
واحملالت  املطاعم  يف  زمالؤه  قاله  ما  أّكد 
األخرى: مل تتغرّي حركة الناس. أيام اآلحاد يعّج 

زينب إسماعيل

شبان ببعض البطاطا املقلية من هذه املطاعم، 
وجتربة بعض األطباق يف املناسبات.

وسط  فتح  مشروع  فشل  متوقعًا،  كان  كما 
باحلواجز  يومًا  تكن  مل  فاملشكلة  املدينة. 
املوجودة على مداخل الشوارع، بل يف جعل هذا 
املكان مرتبطًا بطبقة حمددة، فيما جيب أن يكون 
للجميع.  متاحًا  ــــ  مدينة  أي  ــــ  املدينة  وسط 
حمال »فريزاتشي« و«لوي فيتون« وغريها يف 
الناس.  حيتاجه  ما  كل  ليست  بريوت  وسط 
الواجهات  إىل  وينظرون  الشوارع  هؤالء  جيوب 
لدى  نفورًا  خلقت  الواجهات  حتى  وميشون. 
احلاجز  ذلك  من  جزءًا  تشكل  أنها  إذ  البعض، 
ال  عاصمته.  وسط  عن  اللبناني  يفصل  الذي 
الذي  باالنتماء إىل وسط بريوت  الناس  يشعر 
انفرد مبناخ خاص خيتلف على حنو كبري جدًا عن 

أطراف املدينة وضواحيها.
املنطقة  يضعون  ال  كثريون  األحوال،  كل  يف 
ضمن الئحة األمكنة اليت ميكن أن يقصدوها يف 
أيام العطل. تقول مروى إنها تشعر إن املنطقة 
»مش النا«. ملاذا »مش النا«؟ املكان ُسلخ عن 
حميطه وبات ميلك طابعًا وجوًا خمتلفني عن بقية 
املناطق، وخيلق شعورًا بالغربة عند اللبناني كما 
اسطنبول  أنه يف  لو  كما  آخر.  بلد  أنه يف  لو 
املدينة  لوسط  مقاطعته  أمحد  يرّبر  بدوره  مثاًل. 
هذه  لألسعار.  احملتمل  غري  واالرتفاع  بالغالء 
حد  إىل  وتطورت  األذهان،  حاضرة يف  الفكرة 
تكوين حاجز بني املواطنني واملدينة، أي أنهم 
غري مستعدين حتى للنزول إليها والتجوال يف 

شوارعها.
والرفض ليس اعتباطيًا. إن أردنا احلديث عن 
أولئك الذين ما زالوا يقصدون »البلد«، فكيف 
يصلون إليها؟ ما هي وسائل النقل اليت تقّل 
رقم  فان  ميّر  مثاًل؟  املعرض  إىل شارع  الناس 
4 من طريق يعّد قريبًا نسبيًا من ساحة النجمة، 
بينه وبني شارع املعرض حواىل 15 دقيقة من 
يذهبون  الناس  املشي،  يف  بأس  ال  املشي. 
لكن  أساسًا،  »الكزدرة«  بهدف  هناك  إىل 
حال  يف  حمفزًا  عاماًل  دائمًا  تشّكل  املواصالت 
توّفرها. »الّروحة زخنة«، يقول مروان، وهو أب 
لثالثة أطفال. إن أراد اصطحاب عائلته للكزدرة 
يف وسط املدينة، سيدفع 10 آالف لرية فقط 
للمواصالت، وإذا أراد أن يشرب وزوجته وكل 
األدنى  باحلد  سيدفع  عصري،  كوب  أوالده  من 
مكان  إىل  اصطحابهم  يستطيع  لرية.  ألف   50
كلفة.  وأقل  إليهم  أحّب  يكون  أن  ميكن  آخر، 
أي  مكلفة،  الـ«نزلة«  أن  يرون  الشباب  حتى 
والعائالت.  األهل  تقتصر على  املقاطعة ال  أن 

املقاطعة أسهل.
النا« اليت تكاد  هذا يوّضح معنى عبارة »مش 
تكون كلمة موّحدة باتت مرتبطة بوسط بريوت. 
وسط  يف  املشكلة  أن  هذا  كل  بعد  يتضح 
املدينة مل تكن يومًا يف احلواجز االمسنتية وال 
يف الشرائط الصفراء، بل يف كونها غري صاحلة 
لغالبية اللبنانيني. التفاعل بني الناس واملدينة 
هي  ما  غائبة.  مبدينته  املواطن  عالقة  مقطوع، 
نسبة األشخاص الذين سيشرتون صحن خضار 
العوائق  ازالة  ستحدث  هل  دوالرات؟  بعشرة 
فارق  أي  املعرض  شارع  أمام  من  احلديدية 

بالنسبة هلؤالء؟ اإلجابة ليست صعبة.

وسط بريوت بالناس 
ولكنهم  واألوالد، 
احلمام  يطعمون 
على  وجيلسون 
الطرقات.  حواف 
هم،  املقاهي  رواد 
الذين  من  فقط، 
شرب  »يستطيعون 
فنجان القهوة بـ 10 

اآلف لرية«.
عامل يف أحد احملال أشار بيده إىل املدينة بشكل 
الشوارع توحي  »مدينة أشباح«.  دائري وقال: 
باملرض. يف أحد املقاهي رجل وزوجته، أمامهما 
طبق فيه منقوشة وبعض اخلضروات، يتبادالن 
حديثهما  دقائق.  عشر  كل  النرجيلة  »نربيش« 
عن مشاكل العمل مسموع بوضوح ألن الشارع 
أصحاب  وبعض  اهلواء  من  إال  مهجور،  شبه 
احملال. األشجار اليت حتت الساعة، حتتها رجل، 
يضم ركبته إىل صدره ويسند عليها يده ليحمل 
رأسه. كأنه صورة عن املدينة. صدى األصوات 
القريبة  الكنيسة  أجراس  صوت  صدى  مرعب. 
وأربع أغنيات تصدح من أربعة مقاٍه. صدى بال 

مستمعني.
يزور الناس »زيتوناي باي«. يلّوحون بأرجلهم 
أمامهم  اليت  اليخوت  إىل  وينظرون  املاء  فوق 
امليسورون  معها.  السيلفي  صور  ويأخذون 
يأكلون يف مطاعم »زيتوناي باي«. ورمبا يتسّلى 

حتى الواجهات 
تخلق نفورًا إذ 

تشكل جزءًا من 
الحاجز الذي يفصل 
اللبناني عن وسط 

عاصمته

الناس الذين نراهم يف الساحة هم على األغلب 
موظفون أو سيّاح )مروان طحطح(
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مقاالت وتـحقيقات

مل يرتّدد خرباء صندوق النقد الدولي يف توجيه املزيد من اللوم 
إىل مصرف لبنان وإىل السياسات النقدية واالقتصادية السائدة. 
ففي رأيهم، إن فرصة إصالح »النموذج« االقتصادي اللبناني ال 
تزال واردة ومكلفة رغم أن قّلة من الدول نّفذتها، لكن مرور 
الزمن يقّلص حظوظ هذه الفرصة وصواًل إىل انعدامها، ما يرّتب 

نتائج خطرية وكارثية.
»ال مفّر من البدء بإصالحات مالية واسعة للحفاظ على النموذج 
االقتصادي«، »حجم اإلصالحات املطلوبة قابلة للتطبيق، لكنها 
تتطلب جهودًا قوية، وهي وحدها ال تضمن االستقرار«. »برنامج 
اإلصالح املالي واالقتصادي ال خيلو من املخاطر ومل تتمكن من 
حتقيقه سوى بضع دول«... هذا بعض مما ورد على لسان خرباء 
صندوق النقد الدولي الذين زاروا لبنان، أخريًا، تنفيذًا ملا ُيعرف 

بـ«مشاورات املادة الرابعة«.
كالم اخلرباء يشري إىل دّقة املرحلة اليت يشهدها لبنان وخطورتها. 
فعلى الرغم من كل اهلندسات املالية اليت نفذها مصرف لبنان، 
خبطر.  النظام  أن  إال  املتبعة،  النقدية  السياسات  كل  ورغم 
كلفة  عن  الصندوق  خرباء  حتّدث  والنقدية،  التقنية  بلهجتهم 
تثبيت سعر صرف اللرية والتشّوهات السوقية اليت نتجت منها، 
رفع  من  بداًل  ُنفذت  اليت  املالية  لبنان  مصرف  هندسات  وعن 
أسعار الفائدة فأّدت إىل زيادة املخاطر املصرفية قبل أن يعود 
و%3،   %2 بني  مبا  الفائدة  رفع  إىل  مضطرًا،  لبنان،  مصرف 
واحتمال رفع الفائدة أكثر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العاملية، 
وتراجع منّو الودائع إىل 3.8% يف 2017 وبروز مؤشرات على 
تقلبات يف ثقة املودعني، ما خيلق املخاوف من ضعف التدفقات 
األجنبية  بالعمالت  لبنان  مصرف  احتياطات  تغذي  اليت  املالية 
ما  وخللق  اللرية  تثبيت سعر صرف  عن  دفاعًا  يستعملها  اليت 
يعرف بـ »الثقة« اليت تغذي بدورها تدفقات إضافية... كل هذه 
االنتقادات تصّب يف حمور واحد: فرصة اإلصالح، يف ظل الدعم 
متوافرة  ــ1(  )سيدر   4 باريس  مؤمتر  بانعقاد  املتمثل  الدولي 

وقائمة وصعبة التنفيذ ومكلفة، لكنها لن تدوم.

»القلق« VS الفرصة
النقد  الذي ُنشر على املوقع اإللكرتوني لصندوق  بيان اخلرباء 
»القلق«  من  الكثري  على  انطوى  اللبنانية،  السلطات  مبوافقة 
والتوجيه ملا جيب فعله ضمن الفرصة املتاحة. ففي رأي خرباء 
الصندوق، إن لبنان خرج من األزمة السياسية يف تشرين الثاني 
املاضي )احتجاز رئيس احلكومة يف السعودية( »أكثر هشاشة« 
مما كان عليه، فيما برزت مؤشرات على تسارع منّو الدين العام 
الناتج احمللي اإلمجالي يف نهاية  »150% من  بعدما قفز فوق 

.»2017
ما  وهو  الفائدة«،  أسعار  »زيادة  تفرض  قد  التحديات  هذه 
ميكن أن ينعكس سلبًا على مسار ديناميكية الدين وتسارعه، ما 
حيّتم أن تكون هناك »إجراءات سريعة للحفاظ على ثقة النظام 
واالستفادة من الدعم الدولي« واختاذ »خطوات طارئة« لتدعيم 
»االستقرار االقتصادي«. لكن املشكلة أن الدين لن يقف عند 
مستوى 150% من الناتج، بل ميكن أن يصل »إىل 180% من 
أسعار  وارتفاع  االقتصادي  التباطؤ  ظل  2023، يف  الناتج يف 
الفائدة العاملية«. وهذا األمر ينعكس مباشرة يف تصنيف لبنان 
ليست  للبنان  املستقبلية  »الرؤية  أن  تبنّي  حيث  السيادي، 

واضحة«.
كالم خرباء صندوق النقد ال ميكن تأويله: ابتداًء من عام 2018 
هناك فرصة لإلصالح متتّد على مخس سنوات، وكلما اقرتبنا من 

عام 2023 تضاءلت هذه الفرصة.

تشوّهات السياسة النقدية
قام  املعنية،  األطراف  على  املشكلة  عبء  ختفيف  من  وبداًل 
فبحسب  بتعميقها.  املاضيتني  السنتني  خالل  لبنان  مصرف 
املصارف  »تعريض  إىل  لبنان  مصرف  سياسات  أّدت  اخلرباء 
والفرق  السيادي  الدين  على  انكشافها  بسبب  خمتلفة  ملخاطر 
بني آجال توظيفاتها وآجال ودائعها«. تعميق املشكلة جاء من 

خالل ما يسمى هندسات مالية.
فقد الحظ اخلرباء أن مصرف لبنان »استمر يف التوسع بالعمليات 
املالية غري التقليدية«، إال أنه بالنتيجة »تسارع انكشاف املصارف 
على مصرف لبنان منذ صيف 2016... وكانت عملية مكلفة على 
اليت  األجنبية  بالعمالت  املالية  لبنان ووضعيته  ميزانية مصرف 
»عمليات  تنفيذ  إىل  لبنان  مصرف  اندفع  ثم  تراجعية«.  كانت 
إضافية يف كانون األول 2017 لتحفيز املصارف لتأمني ودائع 
طويلة األمد باللرية من خالل زيادة اسعار الفوائد على أدوات 
 %2 بني  مبا  املصارف  وحتملها  لبنان  مصرف  يصدرها  مالية 

و%3«.
من هناك جاء االستنتاج بأن سياسات مصرف لبنان اليت تتضمن 
تثبيت سعر صرف اللرية، متويل احلكومة من خالل أدوات مالية 
طويلة األجل للمصارف، احلفاظ على استقرار أسعار الفائدة من 
خالل االكتتاب بسندات اخلزينة بالعملتني احمللية واألجنبية، دعم 

محمد وهبة

»صندوق النقد«: فرصة اإلصالح واردة ومكلفة... ولن تدوم!

 2018 شــباط   24 Saturday 24 February 2018الـسبت 

»ساعدت  الودائع  دعم  الضعيفة،  املصارف  معاجلة  التسليف، 
على االستقرار لكنها خلقت تشوهات يف السوق«.

يدفعها  اليت  الكلفة  جلهة  واضح  اخلرباء  كالم  إن  الواقع،  يف 
مصرف لبنان من املال العام لتأمني استمرارية »النموذج«، إال 
أنه ينطوي على تلميح واضح ايضًا إىل أنه ال ميكن التمادي يف 
هذه اللعبة أكثر، إذ يشري إىل أن »الصدمات املختلفة قد تكشف 
األخرية يف  فالزيادة  املصريف.  القطاع  الضعف يف  نقاط  عن 
رؤوس أموال املصارف مرحب بها، وفيما متطلبات مصرف لبنان 
لكفاية رأس املال واملالءة املالية اليت تتجاوز مستويات بازل 
3، ال تزال تعّد متواضعة نظرًا إىل انكشاف املصارف الكبري على 
الدين السيادي وعلى أدوات دين صادرة عن مصرف لبنان، 

علمًا بأن أوزان املخاطر ليست وفق املعايري الدولية«.

ازدياد التعّثر
املعايري  عن  واملصارف  لبنان  مصرف  ابتعاد  عن  الكالم  هذا 
الدولية مفاجئ، إذ إن مربرات تنفيذ اهلندسات املالية، قامت 
الستعماهلا  إضافية  دوالرات  منها مجع  اهلدف  بأن  ادعاء  على 
إضافية  أرباح  وحتقيق  اللرية،  صرف  سعر  تثبيت  عن  دفاعًا 
على  إمجالية  مؤونات  رصد  على  القدرة  هلا  توّفر  للمصارف 
حمفظة التسليفات وفق املعايري الدولية ولتلبية حاجات املالءة 
املالية. لكن، يف املقابل، تبنّي أن اهلندسات دفعت املصارف 
الدين  األموال يف  أكثر يف املشكلة، أي توظيف  إىل االخنراط 
وتبنّي  لبنان.  مصرف  وديون  الدولة  دين  بشقيه:  السيادي 
خلرباء الصندوق أن »هناك مؤشرات على أن الديون املشكوك 
أن هناك  إىل  االستنتاج  يف حتصيلها سرتتفع«. ويستند هذا 
»تباطؤًا اقتصاديًا، وخصوصًا يف القطاع العقاري يأتي بالتزامن 

مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما سيؤثر يف نوعية التسليفات«.

أجندة لإلصالحات
يف رأي اخلرباء جيب الرتكيز على ثالثة حماور إصالحية:

ــ العمل على خّطة حتقق استقرار الدين العام كنسبة من الناتج 
احمللي اإلمجالي ثم وضعه على مسار احنداري، وبالتالي إن أي 
زيادة يف االستثمارات العامة جيب أن ترتافق مع خّطة إصالحية 

يسبقها مباشرة تعزيز أطر إدارة االستثمارات العامة.
ــ احتواء املخاطر املالية مبا فيها حتفيز املصارف واختاذ إجراءات 

لتحسني نوعية التسليفات.
ــ إصالح قطاع الكهرباء وحتسني وتفعيل أطر مكافحة الفساد.

ويقرتح اخلرباء إقرار ثالثة إجراءات على الصعيد الضرييب لزيادة 
اإليرادات:

ــ زيادة ضريبة القيمة املضافة.
ــ إعادة الضريبة على املشتقات النفطية إىل مستويات ما قبل 

.2012
ــ ختفيف الدعم تدرجيًا عن الكهرباء.

إصالح غري مضمون
يعتقد اخلرباء أن »حجم اإلصالحات املطلوبة ال تزال قابلة للتطبيق، 
لكنها تتطلب جهودًا قوية، وهي وحدها ال تضمن االستقرار«. 
مالية واسعة  بإصالحات  البدء  »ال مفر من  أنه  اخلرباء  ويضيف 
أسعار صرف  بثبيت  املرتبط  االقتصادي  النموذج  على  للحفاظ 
اللرية املدعوم بتدفقات مالية خارجية«. ومن متطلبات هذا األمر 
يشّكالن  اللذان  اجلارية،  املصاريف  وخفض  اإليرادات  »زيادة 
لوضع  مطلوب  أمر  وهو  اإلمجالي،  احمللي  الناتج  من   %5 حنو 
»ستكون  اإلصالحات  وهذه  تنازلي«.  مسار  على  العام  الدين 
واالقتصادي  املالي  اإلصالح  »برنامج  أن  عن  فضاًل  مكلفة«، 
ال خيلو من املخاطر«. والالفت أن ما هو مطلوب من لبنان »مل 

تتمكن من حتقيقه سوى بضع دول«!

مخاطر على املصارف
من  تعاني  لبنان  مصارف  فإن  النقد  صندوق  خرباء  حبسب 

مشكلتني:
ــ تدّني مستويات أصوهلا بالعمالت األجنبية »ويرجع ذلك جزئيًا 
إىل قيام املصارف بتحويل ودائعها بالعمالت األجنبية من اخلارج 
إىل مصرف لبنان بسبب العمليات املالية )اهلندسات املالية(«، 
األصول  لسحب  للمصارف  إغراءات  قّدم  لبنان  مصرف  إن  أي 

األجنبية وتوظيفها لديه.
ــ هناك خماطر على أرباح املصارف وعلى رؤوس أمواهلا نامجة 

عن ارتفاع أسعار الفائدة يف املنطقة.
نصائح صندوق النقد لـ»املركزي«

لبنان  مصرف  يعتمد  أن  الدولي  النقد  صندوق  خرباء  ينصح 
سياسات تقليدية ملعدالت الفائدة بداًل من اهلندسات املالية. 
فإذا خّفت تدفقات الودائع، سيرتتب على مصرف لبنان أن حيمل 
سيولة أقّل وأن يرفع أسعار الفائدة لضمان تدفقات بالعمالت 
األجنبية بداًل من االعتماد على تكرار اهلندسات املالية. وجيب 

على مصرف لبنان التخفيف من محل سندات اخلزينة.

مساعد وزير اخلارجية األمريكي ديفيد ساترفيلد، مقيم يف بريوت 
منذ حنو أسبوع. مّهد لزيارة وزير اخلارجية األمريكية ريكس تيلرسون، 
للبنان، وُأوكلت إليه مهمة تسويق »املبادرة األمريكية« بني بريوت 
وتل أبيب اليت انتقل إليها على أن يعود قريبًا. خالصة كالم تيلرسون، 

بعد مساعده، للبنانيني هي: »خط هوف« غري قابل للتجاوز.
جولة  ساترفيلد  ديفيد  األمريكي  اخلارجية  وزير  مساعد  استكمل 
املفاوضات اليت بدأها يف تل أبيب مطلع األسبوع املاضي، وتابعها 
لبنان  »أزمة« احلدود بني  يف بريوت منتصف األسبوع نفسه، حلل 
وكيان العدو. ترافقه السفرية األمريكية إليزابيت ريتشارد، التقى 
ساترفيلد على التوالي كاًل من وزير اخلارجية جربان باسيل، والرئيس 
املنطقة  موضوع  حول  االجتماعني  يف  البحث  ومتحور  بري،  نبيه 
األمريكية املقرتحة حلل  البحرية و«األفكار«  بلبنان واحلدود  اخلاصة 

»اخلالف«.
وفيما مل يصدر أي موقف عن وزير اخلارجية، أصّر بري خالل اللقاء 
على موقفه جلهة ترسيم احلدود البحرية عرب اللجنة الثالثية املنبثقة 
من تفاهم نيسان 1996 على غرار ما حصل بالنسبة إىل اخلط األزرق، 

معتربًا أن املطروح )أمريكيًا( على لبنان »غري مقبول«.
كان  اليت  لتلك  مكررة  نسخة  جاءت  ساترفيلد   محلها  اليت  الورقة 
يضعها وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون، يف جيب سرتته 
أثناء لقاءاته مع كل من رؤساء اجلمهورية واجمللس النيابي واحلكومة 
ونظريه اللبناني. على تلك الورقة، دّون رئيس الدبلوماسية األمريكية 
الصحايف  املؤمتر  يف  بعضها  تظهري  وتعمد  الرسائل«،  ــ  »األفكار 
املشرتك الذي عقده مع الرئيس سعد احلريري، خصوصًا ما يتعلق 
وانسحابه من سوريا وجتفيف  ونزع سالحه  اهلل  على حزب  بالرتكيز 

موارده املالية.
حاول  تيلرسون  أن  لالنتباه  الفتًا  كان  البحرية،  احلدود  ملف  يف 
تسويق اقرتاح املبعوث األمريكي األسبق فريدريك هوف حول اخلط 
البحري، الذي ورثه الحقًا أموس هوكشتاين، مع تعديالت طفيفة، 
ساترفيلد،  الديبلوماسي  احلالية،  األمريكية  اإلدارة  تكلف  أن  قبل 
ذاتها  باألفكار  متسلحًا  أمريكيًا،  »احليوي«  البرتولي  امللف  متابعة 

اليت ورثها من هوف وهوكشتاين.
فما هو ملخص ورقة تيلرسون اليت أعاد تالوتها يف املقرات الرمسية 

الثالثة؟
وجود  على  تيلرسون  شدد  الشكر،  وعبارات  اجملامالت  تبادل  بعد 
إجنازه  على  )ساترفيلد(  يعمل  باالسم(  هوف  يذكر  )مل  »اقرتاح 
أفكار ومقرتحات  بأي  والبحث  ندعمه مع استعدادنا لالنفتاح  وحنن 
جديدة، علمًا أن االقرتاح القائم يعطي مكاسب للبنان قد ال تكون 
مضمونة يف حاالت أخرى، أي من املمكن تطوير هذا االقرتاح وليس 

جتاوزه«.
ثم انتقل للحديث عن املؤمترات الداعمة للبنان، وقال: »أنتم مقبلون 
والواليات  متعددة،  جماالت  يف  بلدكم  لدعم  دولية  مؤمترات  على 
رغبتنا  ونبلغكم  املؤمترات،  هذه  يف  ستشارك  األمريكية  املتحدة 
مالحظات  هناك  يكون  أاّل  لبنان  مصلحة  ومن  إجناحها مجيعها،  يف 
جوهرية وجدية لدى الدول املشاركة حول واقع حزب اهلل، ألن وجود 
اندفاعة  الدولة قد يكون سببًا لتحفظات ختفض من  السالح خارج 
هذه الدول ورغبتها يف املساعدة، وحنن نريد دعم لبنان سياسيًا 
وماديًا ومعنويًا، ألنه بلد دميقراطي، ولكننا نريده خاليًا من أي نفوذ 

خارجي«.
وعند التدرج يف طرح النقاط يف الورقة، أعاد تيلرسون تأكيد »دعم 
لبنان،  الوحيدة حلماية  الشرعية  األمنية  القوة  اللبناني ألنه  اجليش 
وأثبت جدارته وكفاءته، وعلينا أن نقف إىل جانبه وتوفري املعدات 
بدعم  املساهمة  املاحنة  الدول  من  وسنطلب  له،  الالزمة  واخلربات 

اجليش«.
»أن  إىل  تيلرسون  وأشار  املنطقة،  األوضاع يف  عن  بعدها حتدث 
الواليات املتحدة األمريكية تشجع على اعتماد سياسة النأي بالنفس، 
وجيب أن يبقى لبنان بعيدًا من التجاذبات يف املنطقة، فبلدكم ميلك 
دورًا وحضورًا ال جيوز ألي شيء أن يؤثر فيهما، صحيح أن األوضاع 
شائكة ومعقدة بعض الشيء، ومنها الوضع حول احلدود، لكن جيب 
العمل إلجياد حل هلا، وهناك أحداث يف املنطقة هي مصدر قلقنا، 

والدور اإليراني يف املنطقة يقلقنا وخصوصًا يف سوريا ولبنان«.
كرر تيلرسون أكثر من مرة القول »إن لبنان وأمريكا يلتقيان على 
قيم واحدة، وهناك قلق على الوضع يف لبنان، ومن مصلحة لبنان 
تبديد هذا القلق، وال سيما أنه على عتبة مستقبل )نفطي( مزدهر 

جدًا«.
بصريح  تيلرسون  قال  اجلنوبية،  احلدود  على  للوضع  تصوره  يف 
العبارة: »أريد أن تكون هناك معاجلة للخط األزرق )احلدود الربية( 
وللخط األبيض )احلدود البحرية( مدخاًل حللحلة الوضع، وما قدم من 
مناسب  وهو  اجملال،  هذا  قائمًا يف  زال  ما  سابق  أمريكي  مقرتح 
إلجياد حل، كذلك إن مصلحة لبنان تتأمن مبثل حل كهذا مع انفتاح 
على االقرتاحات اليت ميكن أن تقدم، وحنن نشجع أي تسوية ميكن 

التوصل إليها«.
يف ختام مداخالته مع الرؤساء الثالثة، أعاد تيلرسون تأكيد استمرار 
يشرق  أن  لبلدكم  نريد  »فنحن  اقتصاديًا،  للبنان  بالده  »دعم« 
وغريها  األوروبية  كما  األمريكية  والشركات  جديد،  من  مستقبله 
ستساهم يف االستثمار يف لبنان« )يف إشارة إىل الرغبة األمريكية 

يف حصة استثمارية وازنة يف الثروة النفطية والغازية(.

تيلرسون: ممنوع جتاوز »خط هوف«
داود رمال
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مـقاالت وتحقيقات

»يا مهدي«. تقول الرايات الزهرية املثبتة على أعمدة اإلنارة اليت 
متتد على طول شارع السان ترييز الرئيسي. هذا مألوف بالنسبة 
إىل أغلب سكان املنطقة، اليت، للمفارقة، يدّل امسها إىل مجاعة 
دينية أخرى. هنا شارع »القّديسة ترييزا« الذي كان ــ وال يزال ــ 
امتدادًا »جغرافيًا« ال لبس فيه إلحدى أكرب البلدات املسيحّية يف 
املنت اجلنوبي: احلدث. لكن احلّي، يف احنداره الطويل، من احلدث 
إىل مفرتق »جمّمع القائم«، يشّكل مسرحًا واضحًا لتباينات متنوعة. 
رمبا يكون أهّمها: الفارق الطبقي بينه وبني جريانه يف أول »شارع 

اجلاموس«
الدميوغرافية.  املفارقات  بشارع  ترييز  السان  يصح تسمية شارع 
الضاحية  اجلاموس يف  إىل  ثانيًا: يصل  احلدث.  من  يتفرع  أواًل: 
اجلنوبية. ثالثًا: سكانه غالبهم من الشيعة. رابعًا: حماله التجارية 
تستهدف طبقًة اجتماعية جيوز وصفها باملتوسطة. وهناك خامسًا 
وسادسًا. لكن مثة ما هو أساسي يف حسابات املقيمني: لقد ظهر 

احلّي على صورته اليت نعرفها اآلن بعد حرب متوز.
قد  منطقة  يف  تدرجيًا  تشّكلت  صاعدة  طبقة  عن  هنا،  نتحدث، 
سب »راقية« يف الضواحي، وفق التصنيفات اللبنانية السائدة،  تحُ
وتديدًا من سكان الضواحي اجلنوبية و«الوافدين اجلدد من أثرياء 
وميسوري املغرتبات واخلليج وما بينهما من طبقات متوسطة يف 
خمتلف شرائحها«، كما يصفها فواز طرابلسي يف كتابه »الطبقات 

االجتماعية والسلطة السياسية يف لبنان«. 
هذا اخلليط بني تلك الفئات املتباينة سرعان ما أنتج »ثنائية يف 
السلوك االجتماعي واالقتصادي« ومّهد لشيوع عادات وممارسات 

استهالكية جديدة. 
سؤال أول خيطر يف بال زائر الشارع: هل تطابق صورته الصورة 
»املتخّيلة« عن شارع يضم حماّل جتارية أسعارها مرتفعة نسبيًا عن 
»سلوك  هناك  هل  ثاٍن:  سؤال  احملاذية؟  الضواحي  األسعار يف 

طبقة وسطى« يف السان ترييز؟

نسخة معدّلة من »مونتي ألربتو«
أو يف  احلدث،  جلهة  الشارع  آخر  يف  روّكا«،  »ال  مقهى  صاحب 
أولِه جلهة الضاحية، يفّضل أن يتحدث »بالشي يلي بفهم فيه«. 

اختلفت نظرته إىل املنطقة تدرجييًا. 
جاء بـ«توقعات مرتفعة« إىل املنطقة »اليت قد تغري أي مستثمر 
املقاهي«.  من  فعاًل  أهلها  يريده  وما  االجتماعية  تركيبتها  جيهل 
تغرّيت توقعاته خالل سنتني ونصف سنة قضاها يف إدارة املقهى. 
رواد »ال روّكا«، كما غريه من املقاهي الطافرة هنا، يأتون، يف 
املقاهي  اىل  تفتقد  اليت  احمليطة  املناطق  من  حصرًا،  املناسبات 

الكبرية. 
وتلك املناطق ال خترج بطبيعة احلال عن احلدود اجلغرافية للضاحية، 
خالفًا ملا كان يشهده مقهى »مونيت ألربتو« يف زحلة، الذي كان 
بثقافة  ترييز ويصطدم  السان  إىل  يأتي  أن  قبل  يديره صديقنا 
استهالكية جديدة. يتحدث مدير »ال روّكا« بَسَأٍم عن سلوك الزبائن 

الذين يأتون بسيارات فخمة.
كانت توقعاته عالية، لكنه يواجه صعوبة يف التواصل مع زبائنه، 
املقهى...  عمال  مع  بالتعامل  صعوبة  بدورهم  يواجهون  الذين 
اإلفطارات  روكا«  »ال  يقدم  البقشيش«.  يرتكون  ال  »أحيانًا 
لكن  األخرى،  املقاهي  يف  جتديه  أن  ميكن  ما  »وكل  الصباحية، 
ثقافة الناس هنا تقضي مبقاطعة املقاهي خالل النهار«. مثة من 
يأتي يف املساء »من أجل كوب مياه ونرجيلة«، ومثة من مير أحيانًا 

من أجل دخول احلمام فقط.
 وأغلب الزبائن يفّضلون االسرتاحات الشعبية القريبة، اليت تشبه 
مقهى »أبو عساف« الشهري، وهم للمفارقة من »أثرياء املنطقة«، 
على ما يعتقد صاحب املقهى. يف أية حال، البقشيش والسيارات 
الفخمة ال عالقة هلما حصرًا باخرتاع الطبقة الوسطى. ويف النهاية، 
للرجل احلق أن يستاء من تراجع جتارته، ولكن عليه أن ينتبه، أن 

زبائنه يأتون من مناطق »غري ميسورة«، كما يتوهم.
ال يوافق أبو حسن على توصيف »أثرياء املنطقة«. يصنف سلوك 
الحتكاكه  وفقًا  و«البسيط«  بـ«الشعيب«  املنطقة  سكان  أغلب 
نشوء  على  يبدو،  ما  على  هنا،  الناس  يعتد  مل  معهم.  الطويل 
تتبدل  مل  اليت  االستهالكية  طبائعهم  لديهم  رأمسالية«.  »واحات 
بعد. أبو حسن هو أحد املتملكني يف السان ترييز منذ ما قبل حرب 

متوز، وبعدها. 
وهذا، برأيه، خيوله ألن يعرف تاريخ املنطقة ويفهم حاضرها. أدار 
متجرًا لبيع السجاد االيراني العجمي، لكن احملل فقد زبائنه »الذين 
بفعل  املنطقة،  بعدما تولت  الشرقية  الضواحي  يأتون من  كانوا 
التغري الدميوغرايف السريع وتبعات احلرب، إىل جزء من الضاحية. 
»استنساخ  أرادت  الطارئة  الفئة  أن  برأيه،  ذلك،  يف  والسبب 
صورة املدينة«، مبا تتيحه من أمناط استهالكية متارسها الطبقات 
الوسطى والوسطى العليا يف العاصمة، ولكن بطريقة تتماهى مع 

رؤيتها. 
جتربة  إىل  قليلة  سنوات  يف  ترييز  السان  تولت  النتيجة،  ويف 
سلوك  أن  إال  وسطى،  طبقة  صوريًا  تؤوي  موفقة،  غري  مدينية 
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»السان ترييز« من احلدث إىل اجلاموس: »املرّبع الطبقي« يف الضاحية
زينب عثمان

إىل  الصعود  يرفض  يزال  ال  سكانها 
هذه  مع  ويتعامل  وسطى«،  »طبقة 
حسن،  وأبو  وهم.  أنها  على  الطبقة 
بينما  »مهمني«،  زبائن  أنه خسر  يعتقد 
اخلسارة  لكن  نسيجها.  املطقة  خسرت 

ليست بسبب التمدد من الضواحي.

التغري الديموغرايف: بدايته ونهايته
منت  اليت  الفرتة  تديد  ميكن  ال  عمليًا، 
سلوكًا  أهلها  واكتسب  املنطقة  خالهلا 
أوىل  إىل  العودة  لكن  حمددًا.  اجتماعيًا 
السان  يف  الدميوغرايف  التغري  مراحل 
األحداث  يف  البحث  تستوجب  ترييز 
عمرانية،  طفرة  شهدت  اليت  املفصلية 
الضاحية«  »عقيدة  ترّسخ  واكبها  واليت 
مبفهومها االجتماعي والسياسي، املعَلنة 
منذ حرب متوز تقريبًا. وهي الفرتة »اليت 
توسعًا  احلدث  سقي  حميط  فيها  شهد 
عمرانيًا أكمل ما كانت فورة التسعينيات 
العقارية قد بدأته يف منطقيت اجلاموس 
وصفري وصواًل إىل حميط مشفى السان 
ترييز«، وفق ما يشرح عضو بلدية احلدث 

وفق بلدية احلدث، قد يعادل أضعاف سعر شقة يف السان ترييز. 
حي  للمتملكني يف  االستهالكية  املمارسات  فإن  احلال،  وبطبيعة 
ومليون  مليون  نصف  بني  الشقق  سعر  يراوح  )حيث  األمريكان 
ونصف مليون دوالر( قد تكون خمتلفة متامًا. ولكن هذا يستدعي 

حبثًا آخر وزيارة أخرى.

مجمّع اإلمام املجتبى الثقايف
عام 2013، شّيد حزب اهلل يف حميط السان ترييز »جمّمع اإلمام 
الكثري  تدرجييًا  احلزب  نقل  احلني،  ذلك  ومنذ  الثقايف«.  اجملتبى 
من نشاطاته االحتفالية والتأبينية من »جممع سيد الشهداء« يف 

الرويس إىل »اجملتبى«.
 خالل األعوام املاضية، أقيمت يف اجملمع، الذي يتوسط األحياء 
ــ  الداخلية يف السان ترييز وحي األمريكان، سلسلة دروس ثقافيةـ 
دينية. كما شهد تقبل التعازي باستشهاد عدد من قادة حزب اهلل، 
تح يف املنطقة  بينهم مسري القنطار ومصطفى بدر الدين. اجملمع افتحُ
اليت تشهد طفرة عمرانية وامتدادًا ألبناء الطائفة الشيعية، ولكنه 
بطبيعته جيعلهم مشرتكني يف الثقافة مع جريانهم يف الضواحي 

القريبة.

رمزية العرض البصري
مستشفى  حميط  إىل  مهدي«  »يا  رايات  امتداد  إن  القول  ميكن 
يف  السائدة  املمارسات  مظاهر  من  مظهرًا  يعّد  ترييز  السان 
النفوذ، يف منطقة تشكل  رمزية لوسم  أداة  الضواحي، بوصفها 
االختالف  رغم  واحدة،  ومذهبية  اجتماعية  لبيئة  جغرافيًا  امتدادًا 

الطبقي.
لكن، ينبغي التنبه إىل أن سلوك أهل املنطقة االجتماعي ال ميكن 
البصري يف شوارعها،  العرض  باالرتكاز إىل رمزية  تديده فقط 
وال إىل األثر السيميائي للملصقات، العقائدية بغالبيتها، بل بالنظر 
إىل وترية وحجم استهالك السكان والزائرين الدوريني يف احليز 

املكاني العام.

أثر القرض املصريف
يف كتابه »لبنان يف مهب الريح: من ساحة قتال إىل ملعب )2012(« 
يعيد مسري خلف أسباب »الفورة غري املسبوقة يف نزعة االستهالك 
الشعيب« يف مساتها املؤسلبة والفاقعة واملاتعة، حبسب تعبريه، 
إىل »القلق واالضطرابات« السلوكية اليت سببتها احلرب اللبنانية، 
»اجلموح  إطار تفسري  الصاعدة. ويف  الوسطى  خصوصًا للطبقات 
خالل  الوسطى  الطبقات  على  طغى  الذي  احملموم«  االستهالكي 
العقد األخري، حييلنا فواز طرابلسي يف إصداره األخري )2016( إىل 
ظاهرة »الصراع الطبقي« اليت أصابتها. وهي الظاهرة اليت تغفلها 
مربرات  جتد  أن  تاول  اليت  الراهنة،  السوسيولوجية  السجاالت 
الدنيا  لثنائية السلوك االجتماعي واالقتصادي للطبقات الوسطى 
الناشئة يف حيز مكاني ضيق. السان ترييز وحميطها ميكن أن يكون 
إحدى حاالته. صحيح أن احلرب أسهمت يف تنمية  هذا احلّيز يف 
هذه الظاهرة، لكن طرابلسي ال يغفل دور القطاع املصريف يف 
»توفري تسهيالت إضافية لتسليفاته وتنويع  ترسيخها عن طريق 
قروضه، وهذا ما ولد أمناط حياة تتعدى بكثري مداخيل الطبقات 
الوسطى«، وحتى الشعبية، اليت هي يف مسعى دائم إىل »التشبه 
العليا ومسعة  الطبقات  اإلنفاق والتبذير االستهالكية لدى  بأمناط 

االرتقاء االجتماعي، املظهري أو االفرتاضي«.

أغلب الزبائن يفضّلون االسرتاحات الشعبية القريبة، التي تشبه مقهى »أبو عساف« الشهري )مروان 
طحطح(

جورج حداد لـلزميلة »األخبار«.
الدميوغرايف واالجتماعي يف  التغري  يرفض حداد أن يعيد أسباب 
بريوت  ضاحية  حنو  اجلنوب  »شيعة  نزوح  إىل  وحميطها  احلدث 
هزمية  بعد  تولد  الذي  املسيحي  »اإلحباط  إىل  بل  اجلنوبية«، 
الطائف«، وختليهم منذ  اتفاق  اليت تلت  الفرتة  املسيحيني خالل 
 green»عام 1992 عن مساحات واسعة من األراضي داخل حدود الـ
كانت  واليت  الغرب،  جلهة  وحميطها  احلدث  بني  الفاصلة   »zone
خالية متامًا بفعل األعمال العسكرية خالل احلرب األهلية. وهي عمليًا 
املنطقة اليت تشمل اليوم غالريي مسعان، حي األمريكان، حميط 
الفحص الفين، الكفاءات وجسر كفرشيما. هكذا، »ختلى املسيحيون 
عن أرض املعركة، يف الفرتة اليت تزامنت مع نزوح الشيعة الذين 
زادت يف حينه إمكاناتهم املادية«، حبسب حداد، فضاًل عن عودة 
املغرتبني منهم. ومعظم هؤالء، العائدين من أفريقيا وبالد اخلليج 
تديدًا، استثمروا أمواهلم يف شراء األراضي اليت تشكل امتدادًا 
جغرافيًا للضاحية اجلنوبية. وفيما كانت »سوليدير« تستحدث يف 
رفيق  الراحل  أراد  نيوليربالية«،  »حداثة  لـ  مواكبة  مدينة  بريوت 
احلريري ترسيخها يف مظاهر البناء والتنظيم داخل العاصمة، كان 
املستثمرون الشيعة يستحدثون يف السان ترييز، ويف العقارات 
املتصلة جغرافيًا مع حدود الضاحية سابقًا، صورة عمرانية جديدة. 
ولكن، حلداد، مقاربة خمتلفة، تنطلق من احلدث، قبل أن تنطلق من 

السان ترييز نفسها.
حتى حزيران الـ2006، بقي »التمدد« حمصورًا جبزء من منطقة السان 
ترييز اليت مل تكن قد شهدت بعد توسعًا عقاريًا، كما أن معامل 
التمدد هذا مل تكن واضحة خصوصًا أن املنطقة »كانت قبل احلرب 
نة ومسيحيني«، على ما يروي  تؤوي نسبًا متقاربة من شيعة وسحُ
أهلها. أتت بعد ذلك حرب متوز 2006. يف األيام األوىل، تلك اليت 
استهدفت فيها إسرائيل ما كان يسمى »املربع األمين« وحميطه، 
اهللع  رغم  على  منازهلم،  ترييز  السان  أهالي  معظم  يغادر  »مل 
الذي أحدثته أصوات القذائف والصواريخ، اليت كانت تسقط يف 
أحياء قريبة«، على ما تقول رىل، إحدى ساكنات املنطقة القدامى 
نسبيًا. كان ذلك قبل أن يستقيظ أهالي السان ترييز يف اليوم 
الـ15 من احلرب على صواريخ استهدفت جمموعة مباٍن، كان أغلبها 
قيد اإلنشاء، يف مشروع سكين يقع يف اجلهة املقابلة لـ«مدرسة 
بريوت األهلية«. بعد أفول احلرب وعودة اهلاربني من هوهلا إىل 
منازهلم، »باع أغلب املتملكني حديثًا يف املنطقة شققهم اجلديدة 
والرويس،  حريك  وحارة  العبد  بئر  أمالكهم يف  تضررت  من  إىل 

الذين تهافتوا لشراء العقارات بالتعويضات اليت دفعت هلم«.
يؤكد أحد السماسرة يف املنطقة أن الشقق بيعت يف حينه بنصف 
سعرها احلالي ورمبا أقل. »فيكي تقولي أختن شقة انباعت بـ150 
ألف دوالر«، قبل أن تنشط املبيعات العقارية يف حميط املنطقة 
من قبل احملركني األساسيني هلذه السوق، وهم يف أغلبهم من 
»الوافدين من أثرياء الطائفة واملغرتبني امليسورين«، فضاًل عن 
الصاعدين  وأطباء وصيادلة،  احلرة من مهندسني  املهن  أصحاب 
جديد  طراز  على  أبنية  متلكها  رأت يف  دنيا،  وسطى  طبقات  من 
يف منطقة راقية أوىل خطواتها باجتاه رقّيها االجتماعي. لكن هذا 
السلوك ال ينطبق بالضرورة على كل سكان املنطقة، خصوصًا أن 
دد تبعًا للحي الذي يسكنونه وألسعار الشقق  َ انتماءهم الطبقي حيحُ
املتباينة وفقًا لتصنيفات معينة، حيددها املستثمرون أواًل، والقدرة 
الشرائية لدى األفراد ثانيًا، حبسب حداد. فسعر شقة »عادية« يف 
بـ«رابية الضاحية«  حي األمريكان الشهري، والذي يصفه البعض 
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مــقاالت وتـحقيقات

املصارف ُتضارب بالقروض السكنية
م. و.

الذريعة  اإلقراض.  عن  التوقف  قرار  إىل  جلأت 
اليت قّدمتها لسالمة، أن هناك كمية كبرية من 
القروض قيد املعاجلة )ضمن خّط اإلنتاج( وفق 
عليها  موافقتها  أعطت  إنها  أي  السابقة،  اآللية 
قبل صدور التعميم اجلديد، أو يف الفرتة الفاصلة 
بني التعميم الذي يرعى آلية الدعم السابقة وبني 
جديدة  آلية  عليها  يفرض  الذي  اجلديد  التعميم 
غري مرحبة. تبنّي لسالمة أن حجم طلبات القروض 
من  أكرب  الدعم  من  مبلغًا  تتطلب  املعاجلة  قيد 
 750 البالغ  األخري  التعميم  عرب  خصصه  الذي 
مليار لرية. مبعنى آخر، استنفدت املصارف كل 
قد  كانت  بأنها  علمًا  فور صدوره،  الدعم  مبالغ 
قبل  قياسية  فرتة  خالل  مماثاًل  مبلغًا  استنفدت 
»مل يعد  بضعة أشهر! وحبسب مصادر مطلعة، 
هناك سوى ثالثة أو أربعة مصارف لديها »كوتا« 
على  تزيد  ال  لفرتة  املدعوم  للتسليف  كافية 
شهرين إذا اعتمدت على زبائنها ومل تتوسع يف 

الرتويج لألمر«.
توق املصارف إىل احلصول على املزيد من املال 
العام ال حدود له. فبحسب املعطيات املتداولة 
عقد  الذي  الشهري  اللقاء  عن  املصرفيني  بني 
وحاكم  املصارف  بني  املاضي  اخلميس  يوم 
مصرف لبنان، فإن سالمة »وّبخ« املصارف على 
عندما  فاملصارف  السوق.  يف  مشكلة  افتعاهلا 
أوقفت القروض السكنية تركت عددًا كبريًا من 
األوىل ملالك  الدفعة  عالقني بني تسديد  األسر 

رياض  لبنان  مصرف  حاكم  يرّدده  الذي  الكالم 
على  املعرتضني  أو  املستفسرين  أمام  سالمة، 
يكشف  السكنية،  القروض  دعم  آليات  تعديل 
بّرر  سالمة  لبنان.  يف  املالي  االنفالت  مدى 
تعديل آليات الدعم بأن القروض املدعومة على 
الدوالرات، أي  أنواعها اسُتعملت لشراء  اختالف 
للمضاربة على الدوالر، وتهريبها إىل اخلارج، ما 

زاد الضغوط على ميزان املدفوعات.
اليت  »التهريبات«  لبنان  مصرف  اكتشاف  بعد 
أو قروض هلا  كانت حتصل عرب قروض وهمية 
أصل واقعي جيري التالعب فيه لتهريب األموال 
ومن  ومعرفتها  املصارف  بعلم  عليها  والسطو 
القروض،  دعم  آلية  عّدل  أحيانًا،  قصدها  دون 
ومنها القروض السكنية. وها هو حاكم مصرف 
أّن حجم  زواره  أمام  يردد  لبنان رياض سالمة، 
مليار  إىل 3000  ارتفع  السكنية  القروض  سوق 
يف  طبيعي  غري  الرقم  هذا  وأن  سنويًا،  لرية 
ضوء معاناة قطاع العقارات من ركود املبيعات 
واخنفاض األسعار ويف ضوء حجم التعّثر الواضح 

يف القروض املقّدمة لتجار العقارات!

هذه ليست فضيحة عادية.
مصرفيني  من  ُيارس  مجاعي  شبه  سلوك  هذا 
تطورًا يف  األكثر  هو  قطاع  رواد  بأنهم  يتغّنون 
املنطقة، وكان جيري حتت رقابة وإشراف اجلهات 
رقابة  وجلنة  لبنان  مصرف  من  للقطاع  الناظمة 
واهليئة  املالية  األسواق  وهيئة  املصارف  على 

املصرفية العليا وهيئة التحقيق اخلاصة.
القروض  يف  ليست  لبنان  مصرف  مشكلة 
الوهمية، بل يف طريقة استخدام األموال الناجتة 
تذهب  كانت  إنها  إذ  التالعب،  عمليات  من 
ما  حّد  على  الدوالر«،  على  مضاربات  »لتمويل 
لبنان،  مصرف  حاكم  عن  املعنيني  بعض  نقل 
كانت  كذلك،  عقارية«.  »مضاربات  لتمويل  أو 
ضغوطًا  يضع  ما  اخلارج،  إىل  ل  حُتوَّ الدوالرات 
إضافية على ميزان املدفوعات العاجز أصاًل منذ 
كان  اليت  األموال  أن  يعين  وهذا   .2011 عام 
يضّخها مصرف لبنان من سيولته لدعم القروض 
لرية  مليار   2000 تتجاوز  كانت  اليت  املدعومة، 
سنويًا، كانت تسري يف اجتاهني: األول، تتحّول 
عملية  ضمن  لبنان  مصرف  يتّصها  ودائع  إىل 
أرباحًا  للمصارف  ترّتب  اليت  السيولة  تعقيم 
االستهالك  منظومة  تدخل ضمن  الثاني،  كبرية، 
لتزيد الطلب على السلع اليت يستورد لبنان أكثر 
من 80% منها، وكّلها تدفع بالدوالر أو اليورو، 
أي إنها كانت متّول االسترياد بالعمالت األجنبية. 
كانت  التهريبات  هذه  أن  سالمة،  يقله  مل  وما 
ختفف من مفاعيل اهلندسات املالية اليت نّفذها 
على مدى السنتني املاضيتني بهدف إعادة تكوين 
احتياطاته بالعمالت األجنبية، وبهدف تقديم أرباح 
للمصارف جتاوزت قيمتها اإلمجالية  شبه جمانية 

5 مليارات دوالر!
لوال املشكلة النقدية لكان األمر مستمرًا، إال أن 
تفاقم املشكلة النقدية خالل السنوات املاضية، 
والضغوطات اليت تضعها املؤسسات الدولية على 
مصرف لبنان لقيامه بتحفيز التسليفات بعيدًا عن 
مهماته النقدية، ولقيامه بهندسات مالية بداًل من 
املشاكل  ملواجهة  الكالسيكية  األدوات  اعتماد 
فيه من سرقات  مبا  الوعاء  هذا  النقدية... كل 
وسخاء على املصارف وضغوط نقدية وسواها، 
فرضت على مصرف لبنان تغيري آلية الدعم لتصبح 
على الشكل اآلتي: خيّصص مصرف لبنان مبلغ 
750 مليار لرية لدعم الفوائد، على أن تستعمل 
املصارف سيولتها إلقراض الزبائن ضمن شروط 
حيّددها  للفائدة  سقف  وضمن  وقاسية  حمّددة 
الدعم على املصارف قياسًا  يوّزع  أن  هو، على 
الفرتة  يف  املدعومة  القروض  من  حّصتها  على 

املاضية، أو ما ُيعرف بـ«الكوتا«.
مل تتجاوب املصارف مع هذا التغيري، ال بل احتّجت 
عليه، إذ يناسبها أكثر أن يبقى الدعم وفق اآللية 
السابقة اليت كانت تتيح هلا وللزبائن »الغرف« 
السكوت  من  بداًل  لكنها  العام،  املال  من  أكثر 
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رياض سالمة »وبّخ« املصارف على امتناعها عن التزاماتها مع الزبائن )هيثم املوسوي(

قنصلية لبنان العامة 
سيدني

املوضوع: لوائح الشطب 

تفيد قنصلية لبنان العامة يف سدني بأن لوائح 
والية   املقيمني يف  باللبنانيني  اخلاصة  الشطب 
نيو ساوث ويلز، الذين تقدموا بطلباتهم لإلقرتاع 
املقبلة يف سدني،  قد  النيابية  اإلنتخابات  يف 
صدرت عن املديرية العامة لألحوال الشخصية يف 
لبنان، ويكن هلؤالء املسجلني لإلقرتاع يف نطاق 
صالحية هذه البعثة اإلطالع على لوائح الشطب 

هذه عرب:
العامة  باملديرية  اخلاص  اإللكرتوني  املوقع   -

لألحوال الشخصية التالي:
www.DGCS.gov.lb  

البعثة  بهذه  اخلاص  اإللكرتوني  املوقع  أو   -
التالي:

www.lebconsyd.org.au
سدني  يف  لإلقرتاع  املسجلني  من  يطلب  كما 
التقدم من هذه البعثة قبل 2018/2/16، بطلب 
الواردة  القيود  خلل يف  أي  تصحيح  إىل  يرمي 
إسم  ذكر  سقط  يكون  كأن  الشطب،  بلوائح 
أو  إمسه  كتابة  خطأ يف  ورد  أو  املقرتعني  أحد 
ألي سبب آخر، وذلك إستنادًا إىل القانون رقم 

2017/44 تاريخ 2017/6/17.

تعميـم 

املوضوع: اإلنتخابات النيابية لعام 2018

رقم  القانون  من   118 املادة  أحكام  على  بناًء 
قنصلية  تذكر   ،2017/6/17 تاريخ   2017/44
لبنان العامة يف سدني بأن املستندات املطلوبة 
أيار  النيابية خالل شهر  اإلنتخابات  لإلقرتاع يف 

2018،  هي حصرًا التالية:
منتهي  غري  أي  صاحل  لبناني  سفر  جواز   -

الصالحية
أو

- بطاقة هوية لبنانية حديثة 
إن جوازات السفر اللبنانية يكن طلب إصدارها 
أو جتديد صالحيتها لدى هذه البعثة، وتستغرق 
أشهر،  وثالثة  ونصف  شهر  بني  إصدارها  مدة 
يف حني أن جتديدها يتم فور تقديم الطلب لدى 
اهلوية  بطاقة  طلب  أما  تأخري.  أي  دون  البعثة 
السلطات  أمام  إال  يقّدم  فال  احلديثة  اللبنانية 
املختصة يف لبنان وبصورة شخصية، وال يكن 

اإلستحصال عليها عرب مكاتب هذه البعثة.

سدني، يف 2018/2/12
قنصل لبنان العام

شربل معكرون 

وال سيما أن بعض طلبات القروض وصلت إىل 
مراحل متقدمة من اإلجراءات املتبعة. قصُد سالمة 
أنه أمام كل هذا الدعم الذي يقّدمه مصرف لبنان 
طبق  على  هلا  قدمها  اليت  واألرباح  للمصارف، 
من ذهب، وصل طمع املصارف إىل مرحلة أنها 
املشكلة،  هذه  إلنهاء  للتضحية  مستعدة  ليست 
بل تريد افتعال مشكلة جلين بضعة مليارات من 

اللريات على حساب املال العام.
يتعلق  ال  اآلن  حتى  له  إجابة  ال  الذي  السؤال 
واملصارف،  لبنان  مصرف  بني  العالقني  بهؤالء 
بل بالنتيجة اليت سيخّلفها عدم ضّخ املزيد من 
الدعم للقروض السكنية، إذ يتوقع أن تنخفض 
والصغرية،  املتوسطة  السكنية  الشقق  أسعار 
يف  التعّثر  من  املزيد  هناك  يكون  أن  ويتوقع 

القطاع العقاري ويف القطاعات املتممة له.
غياب  أن  لبنان  مصرف  يف  املعنيون  ويرّدد 

مصرف  »قروض  يسمى  ما  كبري  حّد  إىل  يشبه 
أدنى  تعّد  اليت  الفائدة  نسبة  باستثناء  لبنان« 

لدى »بنك اإلسكان«.
من  عدد  عرب  تصدر  أخرى  منتجات  وهناك 
واجليش،  املصارف  بني  املوقعة  الربوتوكوالت 
مع  مثله  العسكريني«،  بـ«إسكان  يعرف  ما  أو 
العام  واألمن  الدولة  وأمن  الداخلي  األمن  قوى 
واحملاكم  القضاة  تعاضد  وصندوق  واجلمارك 
مصرف  دعم  على  مجيعها  حتصل  الشرعية.... 
وهي  مدعوم،  متويل  عرب  أو  إعفاءات  عرب  لبنان 
ال ختتلف عن باقي الربوتوكوالت بتفاصيلها و ا 
بنسبة الفائدة على املقرتض، لكنها ختتلف عن 

قرض املؤسسة العامة وقرض مصرف لبنان.

عدم  وبني  الشقة، 
على  املصرف  موافقة 
األسر  هذه  القرض. 
مصريًا  اليوم  تواجه 
يكنها  فال  جمهواًل، 
به،  قامت  عّما  الرتاجع 
الدفعة  فستخسر  وإال 
مبثابة  تعد  اليت  األوىل 
»عربون« شراء الشقة، 
وال يكنها املضي قدمًا 

مصرف  مع  وفضائحها  املصارف  طمع  بسبب 
لبنان. بعض األسر باعت شقتها واشرتت شقة 
بديلة، وهي نفذت التزامها مع الشاري، إال أن 
عرضة  فباتت  معها،  التزامه  ينفذ  مل  املصرف 
للزواج  ختطط  أسر  وهناك  الشارع.  يف  للنوم 
وإجراء حتديثات للشقة ودفعت مبالغ كبرية قد 

تذهب هدرًا.
عدم  استغرب  سالمة  فإن  املعلومات،  وحبسب 
القروض،  طاليب  مع  التزاماتها  املصارف  تنفيذ 

أزمة القروض 
مرشّحة للتفاقم 
بعدما تبيّن أن 
القروض العالقة 

تستنفد كل 
الدعم املخصص 

لعام 2018

وضع  عن  احلكومة 
إسكان هو أصل  سياسة 
مشكلة القروض السكنية 
يكن  مل  إذ  املدعومة، 
لبنان سوى  أمام مصرف 
احلكومة  من  بداًل  احللول 
انطالقًا  العملية  هذه  يف 
لذا،  نقدية.  خلفيات  من 

القروض  متويل  مشروع  من  اليوم  انسحابه  إن 
املدعومة، يتعلق بهذه اخللفيات حصرًا، وبأنه ال 
يف  السوق،  يف  االنفالت  مسؤولية  حتمل  يريد 

وقت ال تريد فيه احلكومة حتّمل أي مسؤولية.
عن  عبارة  هي  املدعومة  السكنية  القروض 
بتفاصيلها  ختتلف  عديدة  بأشكال  يصدر  منتج 
ويعرب  واحدة  متويلها  أن مصادر  إال  ومكّوناتها، 
الكلفة  حتّدد  اليت  الدعم  آليات  بواسطة  عنها 
النهائية على املستهلك. من بني املكّونات هناك 
منتج امسه »قروض املؤسسة العامة لإلسكان« 
اليت حتصل على دعم من مصرف لبنان، لكنها 
ع بني املصارف واملؤسسة  متّر عرب بروتوكول موقَّ
العامة لإلسكان. ينّص هذا الربوتوكول على أن 
متماثلتني.  زمنيتني  إىل فرتتني  القرض يقسم 
يف الفرتة األوىل يدفع املقرتض أصل القرض 
الفائدة.  عنه  املؤسسة  تدفع  فيما  للمصرف، 
ويف الفرتة الثانية يدفع املقرتض للمؤسسة ما 

سّددته عنه للمصرف مضافًا إليه الفوائد.
ومن بني املكّونات أيضًا منتج امسه قرض »بنك 
»املؤسسة  قرض  عن  خيتلف  وهو  اإلسكان«، 
الدفع  وفرتة  السداد  بطريقة  سواء  العامة«، 
لكنه  والفائدة،  املبلغ  أصل  احتساب  وطريقة 

منتجات 
القروض 

السكنية: أنواع 
كثرية وتمويل 

واحد
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مخسة أشهر مّرت على زيارة الرئيس سعد احلريري ملوسكو ولقائه 
اتفاقات  بعقد  وعوده  وظّلت  بوتني،  فالدميري  الروسي  الرئيس 

عسكرية مع روسيا جمرد حرٍب على ورق.
كالٌم كثرٌي قاله رئيس احلكومة سعد احلريري يف موسكو يف أيلول 
البلدين،  التجاري والعسكري بني  التعاون  الرغبة يف  املاضي عن 
بعد أن ُرمست معامل اتفاقية التعاون العسكري على هامش مشاركة 
وزير الدفاع اللبناني يعقوب الّصراف، يف منتدى اجليش الروسي 
الذي انعقد يف موسكو يف آب املاضي. واستكملت جهود الصراف 
روس  بني خمتصني  بريوت  عسكرية يف  بلقاءات  اجليش  وقيادة 
يرسلها  أن  قبل  املشرتكة،  النصوص  على  لالتفاق  ولبنانيني، 
الروس  أجنز  فيما  بالتوقيع،  التفويض  احلكومة ألخذ  إىل  الصراف 

نص االتفاقية والتواقيع الالزمة.
على مدى السنوات املاضية، منع تعاون وزيري الدفاع الياس املّر 
روسي  عسكري  لتعاون  إمكانية  أي  األمريكيني،  مع  مقبل  ومسري 
مع  التعاون  جرأة  متلك  ال  ظّل سلطة سياسية  جّدي، يف  لبناني  ـ 
روسيا وإغضاب األمريكيني، فضاًل عن أن مشروع اتفاقية التعاون 
العسكري، بقي يف أدراج اللجان النيابية سنوات طويلة، قبل أن 

يقّره جملس النواب نهاية العام املاضي.
وما إن نشرت وسائل إعالم روسية مسّودة اتفاقية التعاون املشرتك 
سنوات،  عمرها  نقاشات  رة  ثمَ وهي   ، االتفاقية(  )رابط  املرجّوة 
حتى حتركت الضغوط الغربية، وال سّيما األمريكية والربيطانية مع 
احلكومة اللبنانية. وعلمت »األخبار« أن السفرية األمريكية يف بريوت 
إليزابيث ريتشارد والسفري الربيطاني هيوغو شورتر، مارسا ضغوطًا 
املعلومات،  وحبسب  االتفاقية.  توقيع  عرقلة  بهدف  احلريري  على 
فإن الطرح األمريكي ــ الربيطاني، توّقف عند عنوانني: األول، تأكيد 
الغربيني أن اجليش اللبناني حيصل على الّسالح جمانًا من الواليات 
املتحدة وبريطانيا، بينما يف حال توقيع اتفاق التعاون، ستمّد روسيا 
لبنان بقرض مالي ألجل شراء األسلحة. والثاني، إعالن الرغبة يف 
على شاكلة دول حتالف  اجليش  لتسليح  واحد  على مصدر  احلفاظ 
األطلسي »الناتو«، وعدم تنويع مصادر األسلحة ونوعيتها. وربط 
الديبلوماسيون الغربيون، بني اتفاقية التعاون العسكري اللبنانية ــ 
الروسية، ومؤمتر روما 2، املخّصص لدعم اجليش واألجهزة األمنية 
اللبنانية يف العاصمة اإليطالية، الذي ال تزال املعلومات حول موعده 
العربية  سّيما  وال  املاحنة،  بالدول  تتعّلق  عراقيل  بسبب  متضاربة 

منها.
هي ليست املّرة األوىل اليت حُيرم فيها اجليش اللبناني احلصول على 
أسلحة روسية، تدّعم ترسانته املتواضعة بأسلحة من خارج التسليح 
الغربي، الذي يطّوق قدرات اجليش وحيصرها يف مهمات »مكافحة 
مع  الصراع  ظّل  الداخلي، يف  األمن  بسط  على  والعمل  اإلرهاب« 
العدّو اإلسرائيلي والتوّتر احلدودي القائم يف الرّب والبحر، وخصوصًا 
أن التعاون العسكري الروسي ــ اللبناني، تضّمن احلديث عن تسليم 
روسيا لبنان مروحيات قتالية حديثة، وأنظمة تقنية ترفع من مستوى 

تسليح اجليش.
ومع أن دواًل عربية مثل السعودية وقطر والبحرين واألردن، وبرغم 
عالقتها الوطيدة مع الغرب، متلك اجلرأة لعقد اتفاقيات عسكرية مع 
الرغم  األسلحة، وعلى  أنواع حمّددة من  روسيا، تغطي حاجتها من 
من وجود أكثر من 10 آالف جندي أمريكي على األرض العراقية، 
البالد،  قواعد عسكرية يف  ثالث  من  أكثر  األمريكيني يف  ووجود 
من  متطّورة،   90 دبابات ت  العراقية عشر  احلكومة  روسيا  سّلمت 
ت العام املاضي.  عمَ أصل صفقة تسليم مئة دبابة من ذات الطراز ُوقِّ
الغربية اليت حياول السفراء  الذريعة  وهذه األمثلة وغريها، تفّكك 
وبعض  احلريري  بأن  روسية  قناعة  وترسخ  بريوت،  يف  تروجيها 
األطراف اللبنانية، »ال خيضعون فقط لإلرادة األمريكية، بل يسريون 
عرقلة  خالل  من  إن  روسيا،  ضّد  حربها  األمريكية يف  اإلدارة  مع 
اتفاقيات التعاون العسكري، أو من خالل املمارسات اليت يقوم بها 
مصرف لبنان جتاه الشركات الروسية، وتنفيذ العقوبات اليت أصدرها 

األمريكيون من جانب واحد« على حد تعبري مصادر ديبلوماسية.
»احلريري  أن  آذار،   8 بارزة يف قوى  وزارية  تؤّكد مصادر  وفيما 
يتهّرب منذ أشهر من اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا وكأنها 
مل تكن«، قالت مصادر وزارية أخرى يف فريق تيار املستقبل، إن 
»التعاون قائم مع الروس واالتفاقيات ستوّقع«، نافيًة وجود أي 

ضغوط غربية.
على  خافيًا  يكن  مل  املاضي،  أيلول  موسكو يف  احلريري  زار  حني 
الروسية، حاجة احلريري إىل غطاء دولي، وإىل  املؤسسة الرمسية 
صفقات جتارية تساعد رئيس احلكومة يف استعادة بعضًا من قدراته 
وجود  خافيًا،  وليس  املاضية.  السنوات  يف  فقدها  اليت  املالية 
الضغوط  الروسية، من استخدام  الرمسية  هواجس يف املؤسسات 
عقود  من  »مسسرات«  على  للحصول  كذريعة  لبنان،  على  الغربية 
التسليح املتوّقعة، فيما تساور الغربيني الشكوك ذاتها حيال هذه 
الرئيس  وخيذل  الغربية  للضغوط  احلريري  خيضع  فهل  النقطة. 
بوتني؟ وهل سيعمل حلفاء روسيا يف لبنان على منع ذلك؟ أم أن 
مؤمتر األمن الدولي السابع يف نيسان املقبل سيكون موعدًا لتكّلل 
الروسي سريغي  الدفاع  الّصراف بتوقيع االتفاقية مع وزير  جهود 

شويغو؟

فراس الشويف

ضغوط على لبنان ملنع تعاون 
عسكري مع موسكو

فيما أصبح النزاع احلدودي الرّبي والبحري بني لبنان وإسرائيل فتياًل 
قاِباًل لالشتعال يف أي حلظة، تنتِظر بريوت رد كيان العدو على املوقف 
اللبناني الذي نقله مساعد وزير اخلارجية األمريكي ديفيد ساترفيلد إىل 
تل أبيب، وهو موقف أكد الرئيس نبيه بّري للـزمبلة »األخبار« أنه »غري 

قابل للتفاوض«.
مل ترُتك امُلادثات اليت أجراها وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون 
يف بريوت، مع كل من رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، ورئيس 
جملس النواب نبيه بري، ورئيس احلكومة سعد احلريري جمااًل للتحليل، 
حول طبيعة املوقف األمريكي املُنحاز للكيان اإلسرائيلي. حتدث الرجل 
من دون قفازات يف ما خص النزاع الربي )اجلدار اإلسرائيلي على طول 
اخلط األزرق احلدودي مع لبنان( والبحري )حيث تزعم إسرائيل ملكية 
حواىل 300 كلم2 من البلوكني 8 و9(، وهو أعاد طرح اقرتاح املبعوث 
األمريكي األسبق فريدريك هوف حول اخلط البحري، ما يعين ختّلي لبنان 
ديفيد  مساعده  تاركًا  ُيغادر،  أن  قبل  البرتولية،  ثروته  من  جزء  عن 

ساترفيلد الستكمال الوساطة بني لبنان وإسرائيل.
موقف  إلبالغها  املاضية  الساعات  يف  أبيب  تل  زار  الذي  ساترفيلد 
لبنان الرافض ألي تنازل عن حقوقه يف املنطقة االقتصادية اخلالصة 
واعرتاضه على ما ُيعرف بـ«خّط هوف« الذي مينح لبنان 60 يف املئة من 
ع عليها مقابل 40 يف املئة إلسرائيل. كذلك حتّفظ لبنان  املنطقة املتنازمَ
على اجلدار االمسنيت الذي تعين إقامته عند نقاط يتحّفظ عليها لبنان 

قضممَ أراٍض لبنانية ستنسحب حبرًا.
الدبلوماسي  إن  بريوت  يف  غربية  دبلوماسية  مصادر  قالت  وفيما 
األمريكي محل معه من بريوت إىل تل أبيب اقرتاحًا قدمه رئيس جملس 
النواب اللبناني إىل تيلرسون والوفد املرافق، كشف بري لـ«األخبار« أن 
اقرتاحه ينص على إصرار لبنان على ترسيم احلدود البحرية عرب اللجنة 
الثالثية املنبثقة أصاًل عن تفاهم نيسان عام 1996، على غرار ما حصل 
بالنسبة إىل اخلّط األزرق بعد التحرير يف عام 2000، على أن ُيستكمل 
خبط أبيض يف البحر. وكّرر بّري رفض أي منحى لتفاوض إسرائيلي – 
لبناني مباشر، بل »مفاوضات يشارك فيها ضباط من لبنان وإسرائيل 
واألمم املتحدة، مبشاركة خرباء طوبوغرافيني ونفطيني وتكون وظيفتها 
ترسيم اخلط البحري كما مت ترسيم اخلط الربي سابقًا«. وكشف بّري عن 
وجود »خرائط إسرائيلية تثبت حق لبنان يف مكامنه النفطية البحرية، 
وحتديدًا يف البلوكني 8 و9«، وقال إنه عندما سأله األمريكيون من أين 
له هذه اخلريطة، أجابهم أنه حصل عليها من ملفهم، وأضاف أنه سّلم 
موقف  تعّزز  أدّلة  مبثابة  »هي  إنكليزية  خرائط  أيضًا  األمريكي  املوفد 

لبنان وتدحض مزاعم اجلانب اإلسرائيلي«.
التنقيب واالستكشاف مع ائتالف الشركات  وفيما شّكل توقيع عقود 
الروسيةـ ـ الفرنسيةـ ـ اإليطالية يف البلوك 9 حتديدًا ورقة قوة استشعرت 
إسرائيل خطورتها، استعاد بّري يف هذا السياق حديث مدير »توتال« 
إليه الذي أكد له قبل حفل التوقيع يف البيال، أن الشركات ستباشر 
عملها يف البلوك رقم 9، وخصوصًا أن املواقع الرئيسية للحفر تقع على 
بعد أكثر من 25 كيلومرتًا من املنطقة احلدودية البحرية املتنازع عليها.

زيارة ساترفيلد إلسرائيل، سبقها تطّوران مهّمان، أوهلما كالم األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس الذي حذر فيه من »إمكان اندالع 
الردع  توازن  خطاب  وثانيهما،  ولبنان«،  اسرائيل  بني  جديدة  حرب 
اجلمعة  يوم  نصراهلل  السيد حسن  اهلل  العام حلزب  األمني  أعلنه  الذي 
املاضي، والذي جاء متناغمًا إىل حد كبري مع كالم رئيس اجمللس مع 
الوفد األمريكي، حمددًا فيه سقفًا للتعامل مع امللف احلدودي البحري 
ال مُيكن جتاوزه، وذلك بدعوته إىل التفاوض من موقع القوي، ال من 
لدى  الوحيدة  القوة  هي  »املقاومة  أن  إىل  واإلشارة  الضعيف،  موقع 
بأن  قرارًا  اللبناني  الدفاع  جملس  اختذ  »إذا  أنه  مؤكدًا  اللبنانيني«، 
منشآت النفط داخل فلسطني ال جيب أن تعمل، فأنا أعدكم بأنها خالل 

ساعات قليلة ستتوقف عن العمل«.
وقد أتى خطاب األمني العام كرسالة إىل الداخل، مع استشعاره وجود 
مناخات تشي بقابلية سري بعض األطراف اللبنانية باقرتاح هوف وآموس 
هولكشتاين )املوفد الذي توىل امللف بعد هوف وقبل أن ينتقل إىل 
ساترفيلد(، وقال الرئيس بري إنه أبلغ املوفد األمريكي قبل أن يتوجه 
للبنان:  األمريكيون  أبلغها  اليت كان قد  املعادلة ذاتها  أبيب  إىل تل 
»take it or leave it«، أي أن لبنان لن يتنازل عن سقف الرتسيم 
البحري الثالثي، وأبلغ رئيس اجمللس األمريكيني أنه ال مانع من مشاركة 
»شيخ  يكونوا  أن  على  الثالثي،  الرتسيم  يف  أمريكيني  دبلوماسيني 

صلح«، أي حمايدين، وليسوا طرفًا يف الصراع.
وأشاد بري باملوقف الوطين اجلامع يف مقاربة امللف النفطي، وخصوصًا 
اجليش يف  لقيادة  احلريري  احلكومة سعد  رئيس  أعطاها  اليت  األوامر 

اجللسة األخرية للمجلس األعلى للدفاع يف بعبدا.
يذكر أن قائد اجليش العماد جوزف عون كان قد سأل املشاركني يف 
االجتماع عن كيفية تصرف املؤسسة العسكرية يف حال خرق اإلسرائيليني 

اخلط األزرق، فأجابه احلريري حرفيًا: قوصوا عليهم.
أن  بيان صحايف،  الفرنسية يف  »توتال«  أعلنت شركة  السياق،  يف 
اإليطالية  ــ  )الفرنسية  الدولية  النفط  شركات  كونسورتيوم  أولوية 
 4 البلوك  امتياز  يف  أولي  استكشاف  بئر  حفر  يف  هي  الروسية(  ــ 
)يف مشال لبنان، وحتديدًا قبالة البرتون(، يف عام 2019. أما يف ما 
خيّص البلوك 9 )اجلنوب(، فقال البيان »تدرك توتال وشركاؤها النزاع 
مساحة  يغّطي  والذي  االمتياز،  موقع  من  اجلنوبي  اجلزء  يف  احلدودي 
حمدودة جدًا، هي أقل من 8 يف املئة من سطح البلوك. ومبا أن املواقع 
الرئيسية تقع على بعد أكثر من 25 كيلومرتًا من املنطقة املتنازع عليها، 
يؤّكد الكونسورتيوم أن بئر االستكشاف يف البلوك 9 لن يكون هلا أي 
تدّخل على اإلطالق مع أي من احلقول أو املواقع اليت تقع جنوب املنطقة 

احلدودية«.

ميسم رزق

take it or leave it :بري لساترفيلد

ما  حتديد  يف  مراوحة  طول  بعد  سوريا.  يف  األمريكية  السياسة  تغرّيت 
بالبقاء  احلرب  أمد  إطالة  األمريكيون  قرر  »داعش«،  هزمية  بعد  سيفعلونه 
البالد.  لتقسيم  والعمل وفق خطة تفصيلية  للفرات،  الشرقية  الضفة  خلف 
اطالع  على  تعمل  األمريكية  الدبلوماسية  كانت  املاضيني،  الشهرين  وخالل 
هذا  ويف  التنفيذ.  قيد  ووضعها  إلطالقها  متهيدًا  اخلطة  تلك  على  احللفاء 
اإلطار، حصلت »األخبار« على برقية دبلوماسية صادرة عن سفارة بريطانيا 
يف واشنطن، توجز االسرتاتيجية األمريكية للوصول إىل تقسيم سوريا كما 
عرضها ديفيد ساترفيلد خالل اجتماع عقده يف واشنطن يف احلادي عشر من 

الشهر املاضي ممثلون عن جمموعة »سوريا« األمريكية.
التحليالت، ال يف  التقسيمي يف سوريا مل يعد يف حّيز  املشروع األمريكي 
دائرة الرتاشق الدبلوماسي الروسي مع واشنطن، وقد برز منها كالم وزير 
اخلارجية سريغي الفروف يف األيام األخرية عن أن واشنطن ختّطط للتقسيم. 
لقوات  األمريكية،  والرامجات  اجلوية  املقاتالت  وجهتها  اليت  الضربة  فبعد 
روسية وسورية رديفة، حاولت األسبوع املاضي اجتياز »احلدود« فوق جسور 
عائمة من غرب الفرات إىل شرقه، عملت الواليات املتحدة على تثبيت خط 

فاصل بالنار بني »سوريتني«، غرب الفرات وشرقه.
معركة الحسم يف وادي الفرات

شرق  يف  حتقيقه  على  املتحدة  الواليات  تعمل  الذي  التقسيمي  املشروع 
أن  يكشف  األهمية،  الشديد  واجليواقتصادي  االسرتاتيجي  واملوقع  سوريا، 
بني األهداف الرئيسية للتدخل األمريكي يف الصراع السوري، القضاء على 
سيادة الدولة السورية يف أرضها ومواردها، باإلضافة إىل األبعاد اإلقليمية 

والدولية األخرى.
من املمكن القول إّن منطق هذا التدخل يشّكل استمرارية لسياسة أمريكية ثابتة 
على مدى عقود قامت على حماربة الدول العربية صاحبة التوجهات السيادية 
والقومية العربية. سعت أمريكا إىل إضعافها وإكراهها على تغيري سياساتها 
أو  الناصر،  )Policy change( كما جرى يف مصر بعد رحيل مجال عبد 
إسقاط أنظمتها بالتدخل العسكري املباشر )regime change(، كما عرفه 
العراق عام 2003، أو يف ليبيا عام 2011. لكن نتائج هذه التدخالت مل تكن 
متساوية من منظور األهداف اليت حددتها الواليات املتحدة، نتيجة التغيريات 
الكربى اليت طرأت على قدراتها والتحوالت املوازية يف موازين القوى الدولية 
واإلقليمية. فإذا كانت سياساتها جتاه مصر قد تكللت بالنجاح وأتاحت هلا 
استتباع أكرب دولة عربية منذ سبعينيات القرن املاضي، فإن تدخالتها األخرى 
قد باءت بالفشل، إذ أخفق مشروعها بإقامة نظام حليف يف العراق وإطالق 

دينامية على مستوى اإلقليم تؤدي إىل سقوط األنظمة املعادية هلا.
ينطبق األمر نفسه على ليبيا حيث قاد تدّخلها العسكري إىل تدمري الدولة حمياًل 
إياها إىل ساحة نزاع حمموم بني جمموعات مسلحة، متعددة التحالفات، ومتقلبة 
الوالء. اعرتف باراك أوباما بنفسه يف مقابلته الشهرية مع جملة »أتالنتيك« 
بهذا األمر، متهمًا كالً من الرئيس الفرنسي آنذاك نيكوال ساركوزي ورئيس 
الوزراء الربيطاني جيمس كامريون، بتوريطه يف هذه املغامرة غري املسوبة. 
من املمكن القول من اآلن، إن احلظ لن حيالف الواليات املتحدة يف سوريا. 
فهي تدخلت عسكريًا يف ساحة حتولت إىل مركز احتشاد جملموعة من الالعبني 
امللني واإلقليميني والدوليني، يعرض أغلبهم مشاريعها وخمططاتها، وميتلك 

القدرة والتصميم على الدفاع عن مصاحله احليوية.
إن احتشاد هذه القوى املتناثرة، واملتنازعة يف سياق احتدام نزاعات أخرى 
يف آن واحد، كما جيري يف سوريا، أمر غري مسبوق يف السياسة الدولية منذ 
احلرب العاملية الثانية. حلفاء الدولة السورية، أي قوى حمور املقاومة وروسيا 
بذريعة حماربة  تدّخلت عسكريًا  جهتها  من  تركيا  منها.  بطلب رمسي  تدّخلوا 
»داعش«، قبل أن تلحق بها ذريعة إبعاد املقاتلني األكراد عن حدودها لتوسيع 

عملياتها السورية، باعتبارهم واجهة سورية حلزب العمال الكردستاني.
أما الواليات املتحدة، فقد كان لتدخلها منذ والية أوباما، هدف معلن ومباشر 
نفوذ  توسع  مواجهة  يف  التموضع  أضمرت  فيما  لـ«داعش«،  التصدي  يف 
مواجهة  هدف  العلن  إىل  خرج  »داعش«،  وهزمية  ترامب  إدارة  ومع  إيران. 
إيران، وظهر إىل العيان رغم إضماره نتيجة األداء امليداني، هدف استنزاف 
روسيا يف سوريا. تفصيل آخر شديد األهمية، لكنه مل يثر تعليقات املراقبني 
امللف  إدارة  املكلف  األمريكي  الفريق  على  طرأت  اليت  بالتغيريات  يرتبط 
السوري. هذا الفريق متحور أثناء إدارة أوباما حول الثنائي بريت ماكغورك 
ومايكل راتين. منذ تعيينه ممثاًل رئاسيًا لدى التحالف الدولي ضد داعش، 
اعترب ماكغورك أن األولوية القصوى هي للحرب على التنظيم. والرجل خبري 
قانوني، قرر أن يغرّي مسار حياته وينضم إىل ما مسي »احلرب على اإلرهاب« 
بعد عمليات احلادي عشر من أيلول 2001، عرب العمل مع احلكومة األمريكية 
ودبلوماسيا  العراق،  احتالل  عند  بداية،  الدولي  للتحالف  قانونيًا  مستشارًا 
حرصه  الدميقراطية«،  سوريا  »قوات  مع  عمله  أثناء  عنه  عرف  وقد  الحقًا. 
فيها  مبا  لسيطرتها،  اخلاضعة  املناطق  شؤون  إدارة  يف  التدخل  عدم  على 
السورية  الدولة  مع  التواصل  يعارض  ومل  النفطية،  باملوارد  املتعلقة  تلك 
يف مواضيع إدارة شؤون السكان. مايكل راتين، املبعوث األمريكي اخلاص 

لسوريا، كان منسجمًا مع توجهات ماكغورك.
مع وصول إدارة ترامب بات يشار إىل هذا الثنائي باعتباره من فلول إدارة 
أوباما. ومع التغيري املعلن يف السياسة األمريكية تغرّيت املقاربة األمريكية 
بوضوح. مهمة راتين انتهت واسُتبدل به جون هانا أحد صقور املافظني اجلدد 
جورج  األسبق  األمريكي  الرئيس  نائب  تشيين،  لديك  مستشارًا  عمل  الذي 
بوش، املعروف مبواقفه املتطرفة حيال سوريا وإيران، واختياره مؤشر بذاته 

على الوجهة األمريكية اجلديدة يف سوريا.
املقاومة  تتألف من حمور  أطراف  مواجهة جمموعة  املتحدة يف  الواليات  تقف 
التقسيم  مشروع  رفضها  وتتشاطر  خمتلفة،  أجندات  متلك  وتركيا  وروسيا 
ولديها قدرات كبرية الستنزافه وإفشاله. وإذا كانت واشنطن مل تتورع عن 
اللجوء إىل تكتيكات احلرب اهلجينة والعمليات اخلاصة، وصواًل إىل القصف 
هذه  فإن  التقسيمي،  كيانها  حدود  مبثابة  هي  محراء،  خطوط  لرسم  اجلوي 
التكتيكات ليست حكرًا عليها. ومع كل خطوة تصعيدية تقدم عليها، تغامر 

بتسعري صراع سيحّول سوريا، إىل ثقب أسود يبتلع طموحاتها وخمططاتها.

وثيقة دبلوماسية تكشف اخلطة األمريكية يف مواجهة روسيا وإيران

واشنطن حللفائها: فلنقّسم سوريا
محمد بلوط | وليد شرارة
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مـقاالت وتحقيقات

غوطة دمشق الشرقية:
 إخراج »النصرة« أو احلسم

 2018 شــباط   24 Saturday 24 February 2018الـسبت 

حسني األمني

دة  املهدِّ الشرقية،  دمشق  خاصرة 
اليوم  ُوضعت  للعاصمة،  الرئيسية 
على السّكة ذاتها اليت وضعت عليها 
اليت  السورية  واملناطق  املدن  باقي 
العسكرية  العملية  سابقًا.  اسُتعيدت 
مفاوضات  جتري  وبالتوازي  انطلقت، 
تسوية،  إلجراء  املسلحة  الفصائل  مع 
ورمبا  سهلة،  تكون  لن  ملعركة  دفعًا 

لن تنتهي يف وقت قريب
تنم  مل  متتاليتني،  ليلتني  مدى  على 
هدير  أهلها.  وال  دمشق  العاصمة 
من  القادمة  والتعزيزات  الدّبابات 
الشمال السوري إىل الريف الدمشقي 
الصواريخ  أصوات  إال  يغلبه  مل 
قرى  مسلحي  حنو  املوّجهة  والقذائف 
املدن  أهم  ومدنها.  الشرقية  الغوطة 
عليها  القصف  ز  تركَّ اليت  والبلدات 
ومحورية  وسقبا  كفربطنا  كانت 

ومسرابا.
اجلنوبي  القسم  يف  تقع  املدن  هذه 
الشرقية  الغوطة  جيب  من  الغربي 
املسلحني.  سيطرة  حتت  الواقع 
ويرتبط القصف الشديد الذي تتعّرض 
سيطرة  حتت  الواقعة  املنطقة  له 
و«جبهة  الرمحن«  »فيلق  فصيلي 
النصرة« املتحالفني باملفاوضات اليت 

تدور يف دمشق.
املسّلحون يف الغوطة الشرقية يعتربون 
جبهة جوبر هي اجلبهة الرئيسية، وذلك 
املباشر هلم حنو دمشق،  املعرب  ألنها 
العباسيني، وعليه  ولقربها من ساحة 
هناك،  يتمركز  العسكري  ثقلهم  فإن 
هذه  تدعيم  إىل  دائمًا  يسعون  وهم 
حساب  على  ولو  ومتكينها  اجلبهة 

جبهات أخرى.
اجليش السوري بدأ أواًل بقصف هذه 
املنطقة، واستهدف النقاط العسكرية 
استهدف  كما  للمسّلحني،  التابعة 
سالح اجلو خمازن وقواعد خلفية تابعة 
النصرة«.  و«جبهة  الرمحن«  لـ«فيلق 
اجليش  يهاجم  أن  املتوقع  ومن 
املنطقة من حماور عدة لتشتيت قوى 
و«فيلق  النصرة«  »جبهة  املسّلحني. 
الرمحن« يقصفان العاصمة يوميًا يف 
اآلونة األخرية، وهما الفصيالن اللذان 
األخري،  املركبات  إدارة  هجوم  أطلقا 
استهداف  حمل  جعلهم  ما  و«هذا 
تذّمر  حمّل  وجعلهم  السوري،  اجليش 
األخرى،  والفصائل  اإلسالم(  )جيش 
وقصف  حصار  من  به  يقحمونهم  ملا 
ومعارك ال طائل منها«، يقول مصدر 

عسكري سوري رفيع لـ«األخبار«.
الواضح أن هناك ضغطًا عسكريًا ميارسه 
من  املسلحني  لدفع  السوري  اجليش 
أتباع »فيلق الرمحن« و«جبهة النصرة« 
وتوابعهما للخروج من الغوطة الشرقية 
حنو إدلب، وهذه الضغوط مل تقتصر 
فقط،  احلربية  واألعمال  امليدان  على 

بل توّسعت حنو إطار املفاوضات.

»املصريون« يف املفاوضات
النصرة  وجبهة  الرمحن  »فيلق 
وكانت  وتركيا،  قطر  على  حمسوبان 
فرتة  منذ  سرية  مفاوضات  جتري 
إال  الغوطة،  من  اخلروج  حنو  لدفعهم 
أن األطراف اخلارجية املذكورة عرقلت 
سوري  عسكري  مصدر  يقول  األمر«، 

مّطلع.
ذ  اتُّ املفاوضات،  هذه  فشل  بعد   
القرار بالتضييق على مسلحي الغوطة 
حيشد  اجليش  وبدأ  أكثر،  الشرقية 

قّواته ويستقدم التعزيزات العسكرية 
أيام،  منذ  وحميطها.  العاصمة  باجتاه 
السوري  اجليش  يف  العميد  حضر 
سهيل احلسن، إىل الغوطة الشرقية، 
ضّباطه  مجع  مشارفها  على  ومن 
العملية  خبصوص  وخاطبهم  وجنوده 
ُصّور  هناك.  املنوي شّنها  العسكرية 
اإلعالم  يف  أخبار  مع  ونشر  احلديث 
الغوطة  إىل  التعزيزات  استقدام  عن 
العملية  بدء  موعد  واقرتاب  الشرقية 
إىل  إضافة  ــ  دفع  ما  وهذا  فيها. 
املسلحني  ــ  أخرى  وإشارات  رسائل 
واحملسوبني  الشرقية،  الغوطة  يف 
الطلب  إىل  اإلسالم«،  »جيش  على 
الفصيل  )هذا  املصري  اجلانب  من 
وتربطه  السعودّي،  للنفوذ  خيضع 
بأطراف مصرية عالقات جيدة، خاصة 
أنهم رعوا اهلدنة األخرية اليت وّقعوها 
القاهرة(  يف  الروسي  اجلانب  مع 
التوّسط بينهم وبني الدولة السورية. 
خاصة  مصادر  وفق  الوفد،  يتأّخر  مل 
لـ«األخبار«، إذ وصلت طائرة مصرية 
إىل مطار دمشق، وعلى متنها ضّباط 
وبتعاون  املصرية.  املخابرات  من 
روسي، بدأ العمل على إعداد تسوية. 
الكالم يدور حول مفاوضات روسية ــ 
املصريني  إن  أي  سورية،  ــ  مصرية 
جيرون اتصاالتهم بـ«جيش اإلسالم«، 
باجليش  اتصاالتهم  جيرون  والروس 
على  الضغط  حماولة  يف  السوري، 
العمل  حنو  لدفعه  اإلسالم«  »جيش 
»النصرة« ومن معها حنو  إخراج  على 

إدلب.
اتفاقات اهلدن اليت وّقعها سابقًا كّل 
من »جيش اإلسالم« و«فيلق الرمحن« 
بشكل منفصل، تضمنت »ترحيل جبهة 
وهو  الشرقية«،  الغوطة  من  النصرة 
أيضًا  وهو  اآلن،  حتى  حيصل  مل  ما 
أهمُّ  إليه روسيا مع مصر.  ما تسعى 
هو  دمشق  تريدها  اليت  املطالب 
النصرة  وجبهة  الرمحن  فيلق  »إخراج 
إىل  اجليش  ودخول  املنطقة  من 
مناطق طوق دمشق يف زملكا وعربني 
وكفربطنا وغريها حلماية العاصمة من 
مصادر  تؤّكده  ما  وفق  القصف«، 
»األخبار«.  إىل  حديثها  يف  مّطلعة 
»املفاوضات  أن  املصادر  وتضيف 
حتى اآلن جتري يف سياق جيد، وقد 
توِصل إىل حّل يقضي خبروج النصرة 
ومن معها من الغوطة، مبعاونة جيش 
الحقًا،  مفاوضته  ميكن  الذي  اإلسالم 
وبالتالي منع وقوع معركة ضخمة يف 

الغوطة يسعى اجلميع اىل جتّنبها«.
مظاهرات  خرجت  األخرية،  األيام  يف 
داخل الغوطة الشرقية تطالب »فيلق 
الرمحن« و«جبهة النصرة« باخلروج من 
العسكري  الضغط  لتخفيف  الغوطة، 
على املنطقة. وبالرغم من أن التقّدم 
املعلومات  فإن  بعد،  يبدأ  مل  الربي 
عن  تفصلنا  قليلة  أّيامًا  بأن  تفيد 
هناك.  السوري  اجليش  توّغل  بدء 
مشروع  وبدأ  جّهز  السوري  »اجليش 
اقتحام الغوطة الشرقية بشكل كامل، 
إذا مل  اليت  املفاوضات  مع  بالتوازي 
العسكرية  العملية  فإنه سيكمل  تنجح 
عسكرية  مصادر  تقول  آخرها«،  إىل 
أن  ذاتها  املصادر  وتضيف  رفيعة. 
»املعارك يف الغوطة الشرقية ليست 
وصعبة،  معّقدة  منطقة  وهي  سهلة، 
كبريًا.  وجهدًا  طوياًل  وقتًا  تأخذ  وقد 
وال نغفل عن التضحيات الكبرية اليت 

كهرباء  مؤسسة  مياومي  ملف  بت  عدم 
السياسي  النزاع  رهائن  وإبقاؤهم  لبنان 
هذا  جمددًا.  الواجهة  إىل  حتركهم  يعيد 
اليوم  النافذة يرتك  القوى  الكباش بني 
1050 عاماًل بال صفة قانونية وبال رواتب 

وضمانات.
انتهى االثنني املاضي اعتصام املياومني 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  اإلكراء يف  وجباة 
تنته  ومل  املواجهات  من  يوم طويل  بعد 
الذي  »السياسي«  فاحلل  بعد.  قصتهم 
مصريهم  إىل  ويطمئنهم  يثلج صدورهم 
الكباش  استمرار  وسط  معلقًا،  يزال  ال 
النافذة.  القوى  بني  احلصص  وتناتش 
بتثبيت  املتمثل  الوظيفي  االستقرار 
الفائضني يف  الناجحني  املياومني  مجيع 
املدنية يف مالك  اخلدمة  مباريات جملس 
مؤسسة الكهرباء، على أحقيته، ليس هو 

الوجع الوحيد للمعتصمني
أساس القضية: مياومو »دباس«

القضية األساس اليت حّركت جمددًا هذه 
اهلواء،  حببال  املعّلقة  العمالية  الفئة 
الزمن  من  عقدين  مدى  على  واملعّرضة 
لظروف عمل قاسية، تنطبق عليها مسات 
بني  عاماًل   1050 وجود  هي  »السخرة«، 
مياوم وموظف يف الشارع بال صفة قانونية 
وضمانات  رواتب  وبال  عمل  عقود  وبال 
2017/12/31. يف  منذ  واجتماعية  صحية 
ذلك التاريخ، انتهى عقد شركة »دباس« 
)NEUC(، إحدى شركات مقدمي اخلدمات 
الثالث، امللّزمة ما يعرف باملنطقة الثالثة 
اليت تضم الضاحية اجلنوبية واجلنوب وجبل 
لبنان اجلنوبي. يف هذه املنطقة، تراكمت 
عشرات آالف املعامالت للمواطنني تتعلق 
بأعمال الصيانة واجلباية. هنا أيضًا، حلت 
ال  احمللية  اجلهات  بعض  الشركة  مكان 
سيما البلديات وفرق العمل االجتماعي يف 
حزب اهلل للتخفيف من ساعات التقنني عن 
أعمال صيانة الشبكات  السكان. فتولت 

وخطوط النقل يف هذه املناطق.
يبقى  ذلك  رغم  املياومني.  كيل  طفح 
»السياسي« أو الزعيم هو خشبة اخلالص. 
لسان  بذلك.  ُيقرون  أنفسهم  العمال 
حاهلم يقول دائمًا: »الزعيم إذا ما طعماك 
ما فيك تاكل، واألقطاب السياسية إذا ما 

اتفقت بضل الشعب جوعان«.
ويف كل مرة ينزلون فيها إىل الشارع، 
يتحركون  إنهم  ليقول  خيرج  من  مثة 
أمس مل يشذ عن  يوم  بأوامر سياسية. 
العمالي  القاعدة، فحضور رئيس االحتاد 
العام بشارة األمسر طيلة النهار الطويل 
مدار  على  جيريها  كان  اليت  واالتصاالت 
الساعة مع املرجعيات األمنية والسياسية 
يكن  مل  احلجم  بهذا  حتركًا  بأن  أوحت 
األخضر  والضوء  »الغطاء«  لوال  ليحصل 
أمل.  حركة  من  سيما  ال  السياسي، 
إّن  »األخبار« ذلك قائاًل  لـ  بشارة ينفي 
التحرك عمالي حبت وهو كان يقوم بدوره 

الطبيعي.
املياومني  ثين  إىل  سعى  الذي  االمسر 
كنتم  »إذا  قاعدة  على  الطرق  قطع  عن 
غريكم«،  تظلموا  أن  جيوز  فال  مظلومني 
فشل يف تأمني الغطاء هلم لدخول صالة 
مؤمتر  لعقد  الرئيسي  املبنى  الزبائن يف 
صحايف كما كان مقررًا، وكما كان حيصل 
متخذ  عليا  جهات  من  قرار  نتيجة  عادة، 

مسبقًا باملنع، ودخل وحده إىل الصالة.
وبينما عزا رئيس االحتاد األمر إىل أجواء 
التشنج على خلفية املواجهة اليت حصلت 
األسبوع  األمنية  القوة  وقائد  مياوم  بني 
ألثالثاء  حترك  بأن  مقتنعًا  بدا  املاضي، 
مل  املياومني  أن  حني  يف  الكثري  حقق 
األرض،  على  حقيقية  نتائج  أي  يلمسوا 
إاّل إذا كانت »املصاحلة احلبية« مع القوى 
األمنية إجناز حبد ذاته. فما قاله األمسر عن 
إجياد حل لقضية املياومني يقوم على أخذ 
جملس  مباريات  يف  الفائضني  الناجحني 
املباريات  الرابعة ومواصلة  للفئة  اخلدمة 
ودفع  والسادسة  اخلامسة  للفئات 

الشهرين  عن  »دباس«  مياومي  رواتب 
املاضيني، بقي يف إطار التمنيات.

أّن  جلهة  األمسر  إليه  أشار  ما  الالفت 
هذا  على  ليتطور  يكن  مل  »االعتصام 
على  العسكرية  الثكنة  وجود  لوال  النحو 
باب املبنى، ولو أفسحوا لنا اجملال لدخلنا 
وعقدنا مؤمترنا الصحايف وعاد كل منا إىل 
منزله«. وشّدد على ضرورة انعقاد جملس 
املياومني،  يعاجل قضية  وزراء كهربائي 
»ففي  ضحايا  ترتك  موقوتة  قنبلة  فهي 
املرة املاضية، وقع مخسة جرحى، واليوم 

مخسة أو ستة جرحى«.
مؤمتر  يليه  اجتماع  عن  حتدث  األمسر 
صحايف سيعقده يف مقر االحتاد مع جلنة 

املياومني ملتابعة تطورات قضيتهم.
الحل السياسي: قطبة مخفية

»دباس«  مياومي  »ورقة«  حل  لكن هل 
العمالي؟  االحتاد  ملعب  يف  فعاًل  يكمن 
للمنتفضني  ليقوله  األمسر  ميلك  وماذا 
مل  نفسها  السياسية  القوى  كانت  إذا 
هذا  يف  تسوية  أي  على  بعد  »تتوافق« 
اليت  املخفية  القطبة  هي  وما  اإلطار؟ 
النور  إىل  ترج  كادت  بتسوية  أطاحت 

قبل أسبوعني؟
الصيغ  إحدى  أّن  علمت  »األخبار« 
التسووية بني التيار الوطين احلر وحركة 
أمل أدرجت أخريًا على جدول أعمال جلسة 
جملس الوزراء ضمن البند 49 من دون أن 
جتد طريقها إىل املناقشة داخل اجللسة. 
ـــ الصفقة اليت تبلغ  وتتمثل هذه الصيغةـ 
قيمتها 130 مليون دوالر بالتمديد لشركة 
»دباس« ملدة 4 سنوات وتسليم منطقة 
 subcontractor( اجلنوب ملتعهد من الباطن
( حمسوب على حركة أمل، من دون أن 

يعرف ماذا حصل يف اللحظات األخرية.
وقائع املواجهة

للمياومني؟  الطويل  النهار  كان  كيف 
للتضامن  املياومني  وقفة  أمس، حتّولت 
العميد  كّف  ضّد  عقل  حسن  زميلهم  مع 
خيُل  مل  اعتصام  إىل  خشفة،  حسني 
األمن  قوى  وتعّرض  الّدم  مشاهد  من 
للمياومني بالعصّي. فمنذ حلظة وصوهلم 
بعناصر  املعتصمون  فوجئ  املبنى،  إىل 
القوى األمنية تزنر املدخل بقرار سياسّي، 
»االعتصام  من  منعهم  هدفه  قالوا،  كما 

السلمي واحلضاري«.
مبنى  أمام  ساد  واملرج  اهلرج  من  جّو 
يرتدد  األبواب. مل  نتيجة صّد  املؤسسة 
شركة  لدى  العاملني  أحد  موسى،  عامر 
»دباس«، يف تشطيب نفسه وسط حشد 
من زمالئه، وعلى مرأى من أعني القوى 
األمنية. ويف التفاصيل، أّن موسى يعاني 
من داء الّسّكري ويتحّمل مصاريف طبابة 
بات ال ميلك مقدرة  واليوم  ابنته وحده، 
على االستمرار بالعيش بعدما أصبح عاطاًل 
عن العمل. استمّرت األحداث بالتفاقم اىل 
بنصب  املياومني  قيام  إىل  وصلت  أن 
مهّددين  املبنى،  أمام  الباحة  يف  خيٍم 
املعنيني  جتاوب  حني  اىل  فيها  بالبقاء 
مع صرخاتهم. زيارة خاطفة ومفاجئة قام 
االعتصام،  مكان  اىل  خشفة  العميد  بها 
عاصي  حسن  املياوم  جتديد  استدعت 
صرخته منّددًا »لسنا زعرانًا وال بلطجّية، 
حنن نعمل ونقّدم دمًا وشهداء. لن نرتك 

خيمنا حّتى إن قّررمت حرقها«.
أّن   وأفادت مصادر خاّصة بـ »األخبار« 
أّن  ااّل  بالقوة،  اخليم  إزالة  تعّهد  خشفة 
اجتماعًا عقد بني األطراف املعنية انتهى 
وبشارة  خشفة  بني  القبالت  بتبادل 

وعقل.
لسلسلة  مكّماًل  جاء  املياومني  اعتصام 
مطلبهم  خالله  جّددوا  اعتصامات سابقة، 
منذ  العالقة  لقضّيتهم  جذرّي  حّل  بإجياد 
أو  املياومني  تثبيت  وهي   ،2012 العام 
ابرم  الذي  االّتفاق  مبضمون  العمل  أقّله 
بزيادة  يقضي  والذي  الطاقة،  وزير  مع 
يف  احلّظ  حيالفهم  مل  من  تعويضات 

املباريات للدخول اىل املالك.

مياومو الكهرباء: »مصاحلة حبّية«... وال حلول
فاتن الحاج, مروى بلوط

الستعادتها،  املنطقة  إليها  حتتاج 
شبيهًا  مفصلّيًا  نصرًا  سيكون  ولكنه 

بنصر حلب«.
التعبري نفسه نقلته وكالة »إنرتفاكس« 
سريغي  اخلارجية  وزير  عن  الروسية 
مؤمتر  يف  له  حديث  خالل  الفروف، 
»فالداي« الثالثاء، إذ قال إّن »جتربة 
الغوطة  يف  للتطبيق  قابلة  حلب 

الشرقية«.

خريطة الفصائل
أقوى التشكيالت العسكرية للمسلحني 
»جيش  هو  الشرقية  الغوطة  يف 
اإلسالم« الذي أّسسه زهران عّلوش، 
ويتموضع  البويضاني،  عصام  ليخلفه 
مقاتلوه يف القطاع الشرقي والشمالي 
»فيلق  ويأتي  الشرقية.  الغوطة  من 
يف  الدمشقي،  الريف  يف  الرمحن«، 
تشّكل  الذي  وهو  الثانية،  املرتبة 
عناصره  وأغلب   ،2013 عام  يف 
احلّر«  »اجليش  من  مسلحني  كانوا 
إىل  دفعتهم  »جهادية«  بتوّجهات 
حتالف  »الفيلق«.  وإنشاء  االنشقاق 
النصرة«،  »جبهة  مع  الرمحن«  »فيلق 
مع  الداخلية  مشاكله  اىل  باإلضافة 
ينافس  جعله  اإلسالم«،  »جيش 
والقّوة، كما كان  السطوة  األخري يف 
القتال  عاماًل مهّمًا يف تغيري أساليب 
وتطويرها ومتكينها، وهو ميتلك أسلحة 
ومدافع  ثقيلة  ورّشاشات  متنّوعة 
»فيل«،  نوع  من  صواريخ  ورامجات 
ولكنه خسر عددًا كبريًا من عناصره يف 
املعارك الداخلية مع »جيش اإلسالم«. 
»جبهة  هي  الغوطة  الثالثة يف  القوة 
النصرة«، ويتزعّمها هناك الشيخ أبو 
عاصي، وفيها عدد كبري من املقاتلني 
األجانب، وتعترب من الفصائل النِشطة 
رغم قّلة عديدها. قدرتها العالية على 
بالعمليات  والقيام  والتفجري  التفخيخ 
االنتحارية أوَلتها قّوة خاّصة. عالقات 
»النصرة« متوّترة مع أغلب الفصائل، 
حتى مع حلفائها أمثال »فيلق الرمحن«، 
وانتشارها حمدود يف عربني وكفربطنا 

وجوبر.
 »حركة أحرار الشام«، وهي الفصيل 
احلرب،  بداية  يف  تشّكلت  الرابع، 
إدلب  ريف  يف  األساسي  ومتوضعها 
يف  وجود  ولديها  سوريا،  مشالي 
قليل  عدد  مع  الشرقية  الغوطة 
خربة  ذوو  أنهم  إال  املقاتلني،  من 
مع  طيبة  عالقات  ولديهم  عسكرية، 
الغوطة،  الفصائل املسلحة يف  أغلب 
ومؤخرًا اندمج معها »لواء فجر األمة« 
الذي ال يزيد عديده على ألفي مقاتل، 
و«فيلق  »النصرة«  دعموا  من  وهم 
املركبات  إدارة  معارك  يف  الرمحن« 

األخرية.

»الريموك« ضمن الخطة
بدأ تنظيم »داعش« منذ أيام مبهامجة 
الريموك.  خميم  يف  النصرة«  »جبهة 
»ال  هناك  »النصرة«  مقاتلي  عدد 
تؤّكد  ما  وفق  مقاتاًل«،   150 يتجاوز 

مصادر مّطلعة.
شاملة  محلة  يدورعن  هنا  احلديث   
من سائر  وتوابعها  »النصرة«  إلخراج 
منطقة دمشق وأريافها، وهناك كالم 
لتسوية  داعش  من  »مطالبات  عن 
انهيار  بعد  املخّيم  يف  أوضاعهم 
تقول  هناك«،  التنظيمي  هيكلهم 

املصادر.
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لبنان  كهرباء  مؤسسة  مياومي  ملف  بت  عدم 
وإبقاؤهم رهائن النزاع السياسي يعيد حتركهم 
القوى  بني  الكباش  هذا  جمددًا.  الواجهة  إىل 
النافذة يرتك اليوم 1050 عاماًل بال صفة قانونية 

وبال رواتب وضمانات.
انتهى االثنني املاضي اعتصام املياومني وجباة 
اإلكراء يف مؤسسة كهرباء لبنان بعد يوم طويل 
فاحلل  بعد.  قصتهم  تنته  ومل  املواجهات  من 
»السياسي« الذي يثلج صدورهم ويطمئنهم إىل 
مصريهم ال يزال معلقًا، وسط استمرار الكباش 
وتناتش احلصص بني القوى النافذة. االستقرار 
الوظيفي املتمثل بتثبيت مجيع املياومني الناجحني 
الفائضني يف مباريات جملس اخلدمة املدنية يف 
مالك مؤسسة الكهرباء، على أحقيته، ليس هو 

الوجع الوحيد للمعتصمني

أساس القضية: مياومو »دباس«
الفئة  القضية األساس اليت حّركت جمددًا هذه 
على  واملعّرضة  اهلواء،  حببال  املعّلقة  العمالية 
قاسية،  عمل  لظروف  الزمن  من  عقدين  مدى 
تنطبق عليها مسات »السخرة«، هي وجود 1050 
بال صفة  الشارع  وموظف يف  مياوم  بني  عاماًل 
وضمانات  رواتب  وبال  عمل  عقود  وبال  قانونية 
ذلك  يف   .2017/12/31 منذ  واجتماعية  صحية 
 ،)NEUC( »التاريخ، انتهى عقد شركة »دباس
امللّزمة  الثالث،  اخلدمات  إحدى شركات مقدمي 
الضاحية  تضم  اليت  الثالثة  باملنطقة  يعرف  ما 
يف  اجلنوبي.  لبنان  وجبل  واجلنوب  اجلنوبية 
املعامالت  آالف  عشرات  تراكمت  املنطقة،  هذه 
للمواطنني تتعلق بأعمال الصيانة واجلباية. هنا 
أيضًا، حلت مكان الشركة بعض اجلهات احمللية 
ال سيما البلديات وفرق العمل االجتماعي يف حزب 
اهلل للتخفيف من ساعات التقنني عن السكان. 
فتولت أعمال صيانة الشبكات وخطوط النقل يف 

هذه املناطق.
طفح كيل املياومني. رغم ذلك يبقى »السياسي« 
أنفسهم  العمال  اخلالص.  خشبة  هو  الزعيم  أو 
ُيقرون بذلك. لسان حاهلم يقول دائمًا: »الزعيم 
إذا ما طعماك ما فيك تاكل، واألقطاب السياسية 

إذا ما اتفقت بضل الشعب جوعان«.
ويف كل مرة ينزلون فيها إىل الشارع، مثة من 
سياسية.  بأوامر  يتحركون  إنهم  ليقول  خيرج 
يوم أمس مل يشذ عن القاعدة، فحضور رئيس 
االحتاد العمالي العام بشارة األمسر طيلة النهار 
الطويل واالتصاالت اليت كان جيريها على مدار 
الساعة مع املرجعيات األمنية والسياسية أوحت 
لوال  ليحصل  يكن  مل  احلجم  بهذا  حتركًا  بأن 
سيما  ال  السياسي،  األخضر  والضوء  »الغطاء« 
ذلك  »األخبار«  لـ  ينفي  بشارة  أمل.  حركة  من 
يقوم  كان  وهو  حبت  عمالي  التحرك  إّن  قائاًل 

بدوره الطبيعي.
االمسر الذي سعى إىل ثين املياومني عن قطع 
الطرق على قاعدة »إذا كنتم مظلومني فال جيوز 
أن تظلموا غريكم«، فشل يف تأمني الغطاء هلم 
لدخول صالة الزبائن يف املبنى الرئيسي لعقد 
مؤمتر صحايف كما كان مقررًا، وكما كان حيصل 
مسبقًا  متخذ  عليا  جهات  من  قرار  نتيجة  عادة، 

باملنع، ودخل وحده إىل الصالة.
وبينما عزا رئيس االحتاد األمر إىل أجواء التشنج 
على خلفية املواجهة اليت حصلت بني مياوم وقائد 
بأن  بدا مقتنعًا  املاضي،  األسبوع  األمنية  القوة 
حترك أمس حقق الكثري يف حني أن املياومني 
مل يلمسوا أي نتائج حقيقية على األرض، إاّل إذا 
كانت »املصاحلة احلبية« مع القوى األمنية إجناز 
حبد ذاته. فما قاله األمسر عن إجياد حل لقضية 
املياومني يقوم على أخذ الناجحني الفائضني يف 
ومواصلة  الرابعة  للفئة  اخلدمة  جملس  مباريات 
ودفع  والسادسة  اخلامسة  للفئات  املباريات 
رواتب مياومي »دباس« عن الشهرين املاضيني، 

بقي يف إطار التمنيات.
الالفت ما أشار إليه األمسر جلهة أّن »االعتصام 
مل يكن ليتطور على هذا النحو لوال وجود الثكنة 
لنا  أفسحوا  ولو  املبنى،  باب  على  العسكرية 
وعاد  الصحايف  مؤمترنا  وعقدنا  لدخلنا  اجملال 
كل منا إىل منزله«. وشّدد على ضرورة انعقاد 
جملس وزراء كهربائي يعاجل قضية املياومني، 

املرة  »ففي  ضحايا  ترتك  موقوتة  قنبلة  فهي 
أو  واليوم مخسة  جرحى،  وقع مخسة  املاضية، 

ستة جرحى«.
صحايف  مؤمتر  يليه  اجتماع  عن  حتدث  األمسر 
املياومني  جلنة  مع  االحتاد  مقر  يف  سيعقده 

ملتابعة تطورات قضيتهم.

الحل السياسي: قطبة مخفية
يكمن  »دباس«  مياومي  »ورقة«  حل  هل  لكن 
ميلك  وماذا  العمالي؟  االحتاد  ملعب  يف  فعاًل 
القوى  كانت  إذا  للمنتفضني  ليقوله  األمسر 
أي  على  بعد  »تتوافق«  مل  نفسها  السياسية 
تسوية يف هذا اإلطار؟ وما هي القطبة املخفية 
اليت أطاحت بتسوية كادت خترج إىل النور قبل 

أسبوعني؟
»األخبار« علمت أّن إحدى الصيغ التسووية بني 
التيار الوطين احلر وحركة أمل أدرجت أخريًا على 
البند  ضمن  الوزراء  جملس  جلسة  أعمال  جدول 
49 من دون أن جتد طريقها إىل املناقشة داخل 
اليت  الصفقة  ــــ  الصيغة  اجللسة. وتتمثل هذه 
تبلغ قيمتها 130 مليون دوالر بالتمديد لشركة 
»دباس« ملدة 4 سنوات وتسليم منطقة اجلنوب 
حمسوب   )  subcontractor( الباطن  من  ملتعهد 
على حركة أمل، من دون أن يعرف ماذا حصل 

يف اللحظات األخرية.

وقائع املواجهة
أمس،  للمياومني؟  الطويل  النهار  كان  كيف 
حتّولت وقفة املياومني للتضامن مع زميلهم حسن 
عقل ضّد كّف العميد حسني خشفة، إىل اعتصام 
األمن  قوى  وتعّرض  الّدم  مشاهد  من  خيُل  مل 
إىل  وصوهلم  حلظة  فمنذ  بالعصّي.  للمياومني 
املبنى، فوجئ املعتصمون بعناصر القوى األمنية 
هدفه  قالوا،  كما  سياسّي،  بقرار  املدخل  تزنر 

منعهم من »االعتصام السلمي واحلضاري«.
أمام مبنى املؤسسة  جّو من اهلرج واملرج ساد 
نتيجة صّد األبواب. مل يرتدد عامر موسى، أحد 
تشطيب  يف  »دباس«،  شركة  لدى  العاملني 
نفسه وسط حشد من زمالئه، وعلى مرأى من 
أعني القوى األمنية. ويف التفاصيل، أّن موسى 
يعاني من داء الّسّكري ويتحّمل مصاريف طبابة 
على  مقدرة  ميلك  ال  بات  واليوم  وحده،  ابنته 
االستمرار بالعيش بعدما أصبح عاطاًل عن العمل. 
بالتفاقم اىل أن وصلت إىل  األحداث  استمّرت 
أمام  الباحة  يف  خيٍم  بنصب  املياومني  قيام 
جتاوب  حني  اىل  فيها  بالبقاء  مهّددين  املبنى، 
ومفاجئة  خاطفة  زيارة  صرخاتهم.  مع  املعنيني 
االعتصام،  مكان  اىل  خشفة  العميد  بها  قام 
صرخته  عاصي  حسن  املياوم  جتديد  استدعت 
منّددًا »لسنا زعرانًا وال بلطجّية، حنن نعمل ونقّدم 
قّررمت  إن  حّتى  خيمنا  نرتك  لن  وشهداء.  دمًا 
حرقها«. وأفادت مصادر خاّصة بـ »األخبار« أّن 
أّن اجتماعًا  ااّل  بالقوة،  إزالة اخليم  خشفة تعّهد 
عقد بني األطراف املعنية انتهى بتبادل القبالت 

بني خشفة وبشارة وعقل.
اعتصام املياومني جاء مكّماًل لسلسلة اعتصامات 
جذرّي  حّل  بإجياد  مطلبهم  خالله  جّددوا  سابقة، 
لقضّيتهم العالقة منذ العام 2012، وهي تثبيت 
املياومني أو أقّله العمل مبضمون االّتفاق الذي 
بزيادة  يقضي  والذي  الطاقة،  وزير  مع  ابرم 
املباريات  يف  احلّظ  حيالفهم  مل  من  تعويضات 

للدخول اىل املالك.

مياومو الكهرباء: »مصاحلة حبّية«... وال حلول
فاتن الحاج, مروى بلوط

ُيربز إحصاء السكان واإلسكان لعام 2016 الوجه 
املتغرّي ألسرتاليا.

 3,7 من  باملائة   33 كان   ،2016 إلحصاء  طبًقا 
مليون شخص من البالغني 65 سنة وأكثر الذين 
يعتربون أسرتاليا وطنهم، أي 1,2 مليون شخص، 

من مواليد اخلارج.
املسّنني  األشخاص  ثلَثي  أن  األرقام  تبنّي 
املولودين يف اخلارج )67 باملائة( كانوا من أوروبا 

باملقارنة مع 16 باملائة ُولدوا يف آسيا.
هذا األمر يؤّكد تاريخ اهلجرة األسرتالية حيث وفد 
إىل أسرتاليا الكثري من املهاجرين املسّنني كجزء 
أوروبا يف أعقاب  الكبرية من  من موجات اهلجرة 

احلرب العاملية الثانية.
وجاءت إنكلرتا يف طليعة البلدان، بعد أسرتاليا، 
وأكثر  سنة   65 يبلغون  أناس  فيها  ُولد  اليت 
 114000( إيطاليا  وتلتها  شخص(،   300000(

شخص( واليونان )63000 شخص(.
وقد شهدت العقود األخرية حتّواًل يف أمناط اهلجرة 
مع ازدياد أعداد املهاجرين القادمني من آسيا - إذ 
بنّي إحصاء 2016 منًوا يف عدد السكان املولودين 
أسرتاليا  سكان  من  باملائة   8,3( الصني  يف 

املولودين يف اخلارج( واهلند )7,4 باملائة(.
عدد  زيادة يف  2016 يكشف  إحصاء  فإن  كذلك 
كان   ،2016 عام  ففي  أسرتاليا.  يف  املسّنني 
هناك 3,7 مليون شخص يبلغون 65 سنة وأكثر 
)15,7 باملائة من عدد السكان(، بزيادة مقدارها 
2,6 مليون عن عددهم يف 2006 )13,3 باملائة 

من عدد السكان(.
ويضّم سكان أسرتاليا املولودون يف التفيا أعلى 
نسبة من الناس البالغني 65 سنة وأكثر، إذ تبلغ 
اليونان  على  بذلك  متقّدمة  باملائة،   75 نسبتهم 

باملائة(، وسلوفينيا  باملائة(، وإيطاليا )66   67(
)65 باملائة(، ومالطا )64 باملائة(.

األسرتليني  من  باملائة   37 حوالي  سن  وكانت 
تتبعها  أكثر،  أو  سنة   80 التفيا  يف  املولودين 

ليتوانيا )28 باملائة(، وسلوفينيا )25 باملائة(.
أكرب  الرئيسية  وتوجد يف بعض عواصم والياتنا 
جتّمعات لألشخاص املولودين يف اخلارج البالغني 
 45000 مدينة بريث  إذ حتتضن  وأكثر،  65 سنة 
شخص من إنكلرتا، بينما يعيش يف ملبورن أكرب 
جتّمع لإليطاليني )43000( واليونانيني )30000( 

يف شرحية السن تلك.
 2016 إحصاء  كشفها  أخرى  ناحية  هناك  وكانت 
سكاننا  يتكّلمها  اليت  اللغات  جمال  يف  وهي 
املولودون يف اخلارج يف منازهلم، إذ كان هناك 
سنة   65 يبلغون  شخص   110000 من  يقرب  ما 
وأكثر يتكّلمون اإليطالية يف منازهلم، بينما كان 
يتكّلمون  شخص   73000 من  يقرب  ما  هناك 

اليونانية يف منازهلم.
ُتربز هذه البيانات اجلديدة أهمية اإلحصاء كوسيلة 
للسكان  املتغرّية  لالحتياجات  للتخطيط  أساسية 

املهاجرين يف جمال الصحة ورعاية املسّنني.
اإلحصاء  بيانات  من  مزيد  على  العثور  ميكن 
 ABS املتعلقة بكبار السن يف أسرتاليا يف موقع
اإللكرتوني، وميكن االّطالع عليها باستخدام إحدى 
وسيلَتينا للوصول إىل البيانات عرب اإلنرتنت وهما 

إحصاءات سريعة وأوضاع اجلاليات.    

مالحظات:
*املصدر: إحصاء السكان واإلسكان لعام 2016

*مجيع األرقام مرتكزة على أساس مكان اإلقامة 
املعتاد

اإلحصاء: ثلث األسرتاليني كبار السن هم من 
مواليد اخلارج
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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 2 آذار

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،50 $



Page 21صفحة 21     
مناسبات

 2018 شــباط   24 Saturday 24 February 2018الـسبت 

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..
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0410 879 984
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وطنية - سيدني - بدأ العميد الركن 
املتقاعد يف اجليش اللبناني املرشح 
جورج  عكار  يف  املاروني  املقعد  عن 
نادر، زيارة اىل سيدني، حيث يلتقي 

ابناء املنطقة واجلالية اللبنانية.
قسم  مع  بلقاء  زيارته  واستهل 
سيدني الكتائيب برئاسة لودي فرح 
زار  ثم  صباحي،  فطور  على  ايوب 
لويس  االب  شربل  مار  دير  رئيس 
يف  شرفه،  على  أومل  الذي  الفرخ 
لآلباء  يوحنا  مار  دير  رئيس  حضور 
واللجنة  الدير  ورهبان  املرسلني 
االعالمية  برئاسة  للزيارة  املنظمة 
من  وعدد  معيكي  إسكندر  داليدا 
رئيس  نادر  وشكر  القبيات.  ابناء 

رمزية  هدية  وقدم  الدير  ورهبان 
اىل األب الفرخ.

قدمته  صحافيا  مؤمترا  نادر  وعقد 
باإلعالميني  فيه  رحبت  معيكي 

والضيف الزائر.
فيها  حيا  كلمة  بداية  والقى 
»اسرتاليا واجلالية اللبنانية وشرح 
انه  مؤكدا  لبنان«  يف  األوضاع 
»مرشح عن املقعد املاروني يف عكار 
الشعيب  احلراك  من  جمموعة  مع 
امل فتح ثغرة يف  الدائرة على  يف 
احلاكمة  السياسية  الطبقة  جدار 

واملتحكمة بلبنان منذ 80 سنة«.
»ما  هو  املعركة  يف  شعاره  ان  وقال 
ان  معتربا  نقوا«،  عرفوا  تنقوا 
خالل  من  اال  لبنان  يف  تغيري  »ال 

القانون  اساس  على  االنتخابات 
اجلديد على رغم سيئاته«.

غري  السالح  عن  سؤال  على  وردا 
ارى  ان  أستطيع  الشرعي قال: »ال 
اي سالح غري سالح اجليش اللبناني 
بكامل  اللبنانية  الدولة  وسالح 
من  قسما  »ان  مؤكدا  اجهزتها«، 
اهلل  حزب  سالح  يعترب  اللبنانيني 
ارهابيا،  يعتربه  اخر  وقسما  مقدسا 
ارهابيا«،  أو  مقدسا  اعتربه  ال  وانا 

دولة عدوة ال  اسرائيل  »ان  مؤكدا 
اعرتف بوجودها«.

منطقة  يف  احلرمان  عن  وحتدث 
فيها  املواطنني  »ان  فاعترب  عكار، 
درجة  من  مواطنون  أنهم  يشعرون 
حلق  الذي  احلرمان  وعدد  ثانية 
ويلحق بها على صعيد الوظائف يف 
تشكل  وقت  يف  اللبنانية،  الدولة 
10 باملئة من سكان لبنان و 42 باملئة 

من عديد اجليش اللبناني«.
الشعيب  احلراك  الئحة  »ان  وختم 
يف عكار قد تعلن األسبوع املقبل«.

احتفال تكرميي 
املنظمة  اللجنة  اقامت  ومساء، 
شرف  على  عشاء  حفل  للزيارة 
من  حشد  فيه  شارك  نادر،  العميد 
وعدد  الدينية  اجلالية  فاعليات 
واجلمعيات  االحزاب  ممثلي  من 

واملؤسسات اللبنانية.
كل  وحتدث  معيكي  املناسبة  قدمت 
من رئيسي حترير النهار والتلغراف 
وراعي  قزي  وأنطوان  حرب  انور 

االحتفال ماريو رحيم.
ونوه اخلطباء مبسرية العميد نادر 
التوفيق يف  له  ومتنوا  العسكرية، 

العمل الوطين.
نادر

والقى نادر كلمة شكر فيها احلضور 
اىل  زيارته  »ان  واكد  ومعيكي، 
جناح  على  لالطالع  هي  اسرتاليا 
تصل  »ان  امال  اللبنانية«  اجلالية 
الدولة يف لبنان اىل مستوى الدولة 

االسرتالية يف يوم من األيام«.
يف  املستشري  الفساد  عن  وحتدث 
الدولة اللبنانية بعد عرض فيديو 
ألحد النواب يعدد فيه حجم الفساد 

يف الدولة.
احلالية،  الشؤون  من  مواقفه  وكرر 

يف  االساسية  »املشكلة  ان  مؤكدا 
تعزز  اليت  الطائفية  هي  لبنان 
الفساد ومتنع اي إصالح يف الدولة 

اللبنانية«.
ونوه بالطريقة اليت اعتمدها قائد 
االخرية  الضباط  دورة  يف  اجليش 

على اساس الكفاءة فقط.
وقدم نادر هديتني رمزيتني لراعي 
االحتفال وداليدا معيكي فيما قدم 

ل رحيم هدية تذكارية.
عن  مصور  شريط  االحتفال  ختلل 
العسكرية  ومسريته  نادر  حياة 

والوطنية.

االنتخابات خالل  من  اال  تغيري  ال  سيدني:  من  نادر  جورج 
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ســدرة الغامـض 

بعد أن المس جذورك الّضاربة
يف خمّيلته

مل يّفكر يف املنعطفات
اليت حتدد طريقه حنو الالنهاية 

كان منشغاًل يف  نبيذ جلّي 
ارجتله يف أول لقاء

وكان عليه أال يكون بدائيًا
يف معراجه

فهو يعرف تربتك الشاسعة
اليت امتّصت الكثري من

مبتوري الّرؤية
وأخرجتهم طحالب على 

سفح الّرغبة 
األرض مدى ضئيل أمام

ملكوت شاعر 
أحّب الّصعود إىل اخلرافة

فقذف خمّيلته الصطياد اهلواء
فانشطر إىل بدايات شائكة 
عند كّل منعطف بداية وقرب

واسرتاحة لكأس بيضاء 
ويف املنهى العبثّي 

امرأة النهائية  متعددة الّشرفات 
حيث اهلاوية يف شرفة غامضة 

شرفة تقف على ضلع واحد..

محمد عامر األحمد

الكنيسة  الكبرييف  الصوم  من  األول  األسبوع  هو  األسبوع  هذا 
األرثوذكسية. األحد األخري قبل الصوم ُيسمى أحد مرفع اجلنب، 
املنتجات  أو  البياض  بأكل  به  ُيسمح  الذي  األخري  اليوم  كونه 
احليوانية ويف الدورة الليتورجية  ُيسمى« أحد الغفران » إذ فيه 

نقرأ القراءة اإلجنيلية من إجنيل متى ) 6: 14- 21(.

وُنقيم يف هذا األحد أيضًا تذكار طرد آدم وحواء من الفردوس 
بسبب امَلعصية. لقد خلق اهلل آدم على صورته وِمثاله. أقامه يف 
الفردوس أي يف حالوة احلياة والعيش مع اهلل، يف شراكة دائمة 
معه وأعطاه وصية واحدة، أراده أن يكون أمينًا له فأعطاه وصّية 
الطاعة، لكن آدم اختارعدم الطاعة إذ خضع لتجربة   الشيطان 
الذي أغراه قائاًل: »لن متوتا. بل اهلل عامل أنه يوم تأكالن منها 

ُتفتح أعينكما وتكونان كاهلل عارفني اخلري والشر«.         
   

هذه هي التجربة الكربى: أن حناول أن نصبح آهلة بدون اهلل، 
بقوانا الشخصية وليس بقوى اهلل امُليّية.

يف هذا اليوم تضع الكنيسة صورة آدم وهو جالس أمام باب 
الفردوس امُلغلق يف وجهه وهو ينتحب على خسارته الفردوس 

أي الِعشرة مع اهلل.
تقرأ صالة الغروب:

وانتحب ضاربًا  الفردوس  نعيم  إزاء  ذاك  إذ  آدم جلس  أن   «
وجههه بيديه قائاًل: يا رحوم ارمحين أنا الواقع«.

افتح  السحر«  صالة   ُنرّتل يف  الصوم  آحاد  من  أحد  كل  يف 
لي أبواب التوبة يا واهب احلياة«. وهل استعادة وفتح أبواب 
الفردوس ُمكنة؟ بالطبع هي ُمكنة. فنحن نستطيع أن َنستعيد 
أبواب  فتح  أن  البعض  يظن  قد  بالتوبة.  الضائع  الفردوس 
هنا  ولكن  األبدية.   احلياة  يف  املوت،  بعد  سيتم  الفردوس 
نقصد فتح أبواب الفردوس ِمن هذه احلياة وحنن ما نزال يف 
الكره واحلقد ال يستطيع  َمن يوجد يف قلبه  األرضية.   حياتنا 
أن يعيش الفردوس هناك. ومن لديه املبة والسالم والتوبة 
الرّب  أعطانا  الفردوس من هنا على هذه األرض. لقد  يعيش 
يسوع  يف املفهوم اإلجنيلي اليوم ما يلزمنا لَنعرب رحلة الصوم 

األربعيين املقدس: 
»إذا غفرمت للناس زالتهم يغفر لكم أبيكم السماوي أيضًا«.

»إذا صمتم فال تكونوا كاملرائني«.
»وإذا صليتم فصلوا خفية ألبيكم السماوي«.

أخريًا: »ال تكنزوا لكم كنوزًا على األرض«.   
األربعيين  الصوم  فرتة  خالل  روحية  أدوات  من  حنتاجه  ما  هذا 

املقدسة، املغفرة والصوم والصالة والعطاء )الصدقة(.

امتناع  وانقطاع.  امتناع  هو  األرثوذكسية  الكنيسة  يف  الصوم 
عن أكل الزَفر وانقطاع عن الطعام لفرتة حمددة، حتى منتصف 
النهار. ولكن األهم، أنه بالصوم متتنع النفس عن فعل الشّر 

وتقطع عنها األفكار الشريرة.
 

نقرأ يف صالة أحد الغفران: »لنبتدينَّ يف أوان الصيام حببور 
باذلني ذواتنا للجهادات الروحانية وُننّقِ  النفس وُنطّهر اجلسد 
صائمني عن األهواء كصومنا عن األغذية متنعّمني بفضائل الروح 
مناها بشوق نستحق مشاهدة آالم املسيح اإلله الكلية  اليت إذا متَّ

الوقار وُنعاين الفصح املقدس مبتهجني اتبهاجًا روحيًا«.

الفردوس عندما جتاوزا الوصية اليت  ُطِرد آدم وحواء من  لقد 
وضعها اهلل هلم يف الفردوس. وصية الطاعة عربِحْفظ الصوم 
آدم  انغلب  لقد  والشر«.  اخلري  معرفة  من شجرة  األكل  »عدم 
باألكل وأما حنن فنعود إىل الفردوس عرب ِحفظ وصّية الصوم.

منا الكنيسة أن ال حَنُصر الصوم فقط يف اإلبتعاد عن األطعمة.  ُتعلِّ
ألن الصوم احلقيقي هو  يف اإلبتعاد عن الشرور.

يكتب القديس باسيليوس الكبري: » إن كنَت يف الصوم ال تأكل 
حلمًا لكن مع األسف تأكل حلم أخيك. وإن كنت ال تشرب مخرًا 

لكنك ال تستطيع أن تصوم لسانك عن الشتائم«.

الصوم وصية إهلية ُاعطيت لإلنسان األول منذ الفردوس ولكن 
واختربوا  عرفوا  والقديسني  واألبرار  األنبياء  كل  َيَفظها.  مل 
أهمية الصوم يف احلياة الروحية. وكل القديسني حافظوا على 

هذا التقليد اآلبائي الذي استلموه وسّلموه لنا.

الصوم حارس للنفس ورفيق أمني للجسد، الصوم يصدَّ التجارب 
وُيّهد الطريق للتقوى، إنه رفيق اهلدوء وصانع العفة.

ُنصلي إىل الرّب أن يعضدنا مجيعًا يف هذا الصوم املبارك عسى 
آمني أن جَنين مثاره يف نهاية األربعني املقدسة. 
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األسبوع األول من الصوم الكبري
   املرتوبوليت باسيليوس قدسيـّة

الفنانة  تلتقي  والعود،  الصوت  بني  ساحر  ثنائي  لقاء  إطار  يف 
اللبنانية بالعازف السوري اليوم على خشبة »مسرح املدينة« إلحياء 
أمسية شرقية حتمل عنوان »وتر الصوت«. موعد غين باالرجتاالت 

والشعر.
انطلقت فكرة التعاون املوسيقي بني جاهدة وهبه وكنان أدناوي 
منذ فرتة عندما اتصل الفنان السوري بوهبه معربًا هلا عن احرتامه 
»مسرح  يف  حفلة  إقامة  نّيته  عن  أخربها  بعملها.  وإعجابه  لفنها 
املدينة«، طالبًا منها أن تكون ضيفة فيها وأن ترافقه بالصوت. 
من جهتها، مل تكن وهبه على معرفة شخصية بأدناوي كما تقول، 
متيل  أنها  مبا  تشجيعه،  وأحّبت  عمله  عن  الكثري  أنها مسعت  إال 
اىل مساعدة الشباب املوهوبني موسيقيًا على الربوز أكثر، مؤكدة 

»أردت دعمه فنيًا ليشّق طريقه يف بريوت يف هذا اجملال.
اتفقنا على برنامج مجيل يلتقي فيه الصوت والعود. وقررنا أن 
نقّدم مقطوعات من أحلانه وأخرى من تأليفي. كما ستكون هناك 

ارجتاالت جديدة على العود والصوت«.
هي ثنائية بني اآللة الشرقية والصوت، تساندها إيقاعات أمحد 
اخلطيب الذي يرافقهما أيضًا على املسرح. أدناوي يعزف العود 
منذ كان يف السابعة من العمر، وشارك منفردًا اىل جانب فرق 
وفنانني من خلفيات موسيقية متعددة يف العامل. معروف عنه يف 
إيقاعات وأصوات جديدة  حفالته املوسيقية ميله اىل استكشاف 
جتريبية وسعيه الدائم للبحث عن وسائل جديدة لالرجتال والتأليف 

على آلته باللجوء اىل تقنيات وتأثريات موسيقية متنوعة.
وهبه اليت تربطها عالقة قوية بـ »مسرح املدينة«، أكدت مرارًا يف 
السابق أنها تشعر كأنها تدخل منزهلا عندما تكون على خشباته. هو 
املكان الذي جيعلها تتنفس بشكل أفضل ويدخلها اىل منطقة احللم، 
خصوصًا أّن إحدى أوىل حفالتها كانت فيه عندما كان ال يزال يف 
كليمنصو. وهو أيضًا املكان الذي تلتقي فيه مجهورًا مثقفًا يتوق 
اىل موسيقى أصيلة. برنامج أمسيتها اليت نرتقبها هذا املساء يف 
»املدينة«، غين كالعادة بالشعر واالرجتاالت واألحلان اجلديدة. من 
القصائد اليت حّلنتها وستقّدمها خالل احلفلة »يطري احلمام« ملمود 

جاهدة وكنان: ارجتاالت على العود والصوت
ساندرا الخوري

قصيدة  اىل  إضافة  درويش، 
العدوية.  لرابعة  حبني«  »أحبك 
كبري  ارجتال  القصيدة  هذه  على 
من العود والصوت. يف الربنامج 
دمشق«  »طريق  مقطوعة  كذلك 
من تأليف أدناوي، سيكون عليها 
ارجتال قصيدة لنزار قباني بصوت 

وهبه بينما يعزف هو القطعة على العود. كما هناك مقطوعة »آمنت 
»يا  مثل  أخرى  عناوين  اىل  إضافة  احلالج،  من  نص  مع  باهلل« 
جارة الوادي« و«يا غريب الدار« وغريهما. ترّكز وهبه يف احلديث 
مؤكدة:  لالرجتال،  اليت متنحها  الكبرية  املكانة  على  أمسيتها  عن 
»نفتقد هذه امليزة لألسف يف حفالتنا الشرقية، مع أّنها ركيزة 
يف موسيقانا العربية. قد يكون الصوت مسجاًل أيضًا يف بعض 
األحيان. كما أن االرجتال يبنّي قدرة املوسيقي على تقديم شيء 
حي يعيش على املسرح. هذا مهم جدًا خصوصًا أنين أمزج الشعر 
مع الغناء وال أهتم باألداء الصوتي فقط. النصوص الشعرية اليت 

اخرتتها هلذه األمسية مؤداة بطريقة تصاعدية«.
على صعيد آخر، تعمل جاهدة وهبه حاليًا على عدد من املشاريع، 
منها ألبوم جديد حتّضره، سّجلت قسمًا منه يف بروكسيل وقسمًا 
آخر يف براغ مع االوركسرتا الفيلهارمونية هناك. يتضمن حبسب 
أقوهلا »قصائد باللهجة املكية أكثر منها بالفصحى. سيكون شعبيًا 
قريبًا من الناس. شعيب لكن من دون تنازالت. فجّو األحلان فيه 
قريب من الناس أكثر. يف ألبومي األخري، اُتهمت بالنخبوية وقيل 
لي إنه على املرء أن يكون قارئًا نهمًا يكاد يكون شاعرًا ليفهم 
وكذلك  الشيء  بعض  صعبة  كانت  ألنها  أديتها  اليت  القصائد 
النمط الغنائي الذي قّدمته. كان أشبه مبوال أحببت تأديته. أما 
كذلك جلولة  وأعّد  الناس.  من  قريب  مشروع  على  فأعمل  اآلن، 
كبرية يف العامل العربي تشمل تونس. كما سأشارك هذا العام 
يف »مهرجانات بعلبك« مع املوسيقي الصديق ايلي معلوف الذي 
أتعاون معه ويقود فرقيت منذ زمن. سنقّدم عماًل مشرتكًا يف معبد 

باخوس هذا الصيف«.

ثنائية بني اآللة 
الشرقية والصوت، 
تساندها إيقاعات 

أحمد الخطيب
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واحد  موقف  األملاني  الشعب  لدى  يكن  مل   
متعددة  مواقف  بل  الثانية،  العاملية  احلرب  إزاء 
فرنسا،  احتالل  على  اعرتض  بعضهم  ومتباينة. 
بولندا،  باجتياح  اهتمام  أي  يبدوا  مل  وآخرون 
جتاه  كبرية  بكراهية  يشعر  آخر  بعض  كان  فيما 

الروس.
العاملية  احلرب  تكلفة  كانت  بريوت:  من  إيالف 
الثانية هائلة على الصعيدين املادي والبشري. 
أملانيا نفسها كانت تفقد كل يوم ما يقارب من 
10 آالف جندي. وعندما انتهت هذه احلرب كانت 
أجزاء واسعة من أوروبا يف حالة دمار، فيما سجل 
التاريخ أضخم خسارة بشرية يف العامل مبوت 60 

مليون شخص على مدى سنوات قليلة.
احلرب  إزاء  واحد  موقف  األملان  لدى  يكن  مل 

العاملية الثانية

بالطبع كثرية هي الكتب واملؤلفات اليت صدرت 
حول هذه احلرب وحول الشخصيات البارزة اليت 
أدت أدواًرا رئيسة فيها، ومنها هتلر نفسه وعدد 

من معاونيه.

شرخ يف تاريخ البشرية
إصدارات  إىل  تفتقر  ظلت  العاملية  املكتبة  لكن 
كافية عن موقف الشعب األملاني نفسه، وكيف 
إىل  ينظر  كان  وكيف  احلرب،  سنوات  واكب 

األمور، وما كان تقوميه هلا.
األملانية:  »احلرب  كتاب  أهمية  تأتي  هنا  من 
 »1945-1939 حرب  حالة  يف  شعب  صورة 
للمؤرخ الربيطاني واألستاذ يف جامعة أوكسفورد 
نيكوالس ستارغاردت، الذي صدر أخرًيا برتمجته 

الفرنسية.
يتفق نقاد ومتخصصون على أن هذا املؤلف ُيعترب 
األهم حول هذا املوضوع، ألنه حياول التعمق يف 
فهم تاريخ احلرب العاملية الثانية من وجهة نظر 
الشعب األملاني نفسه، ويسعى إىل اإلجابة عن 
أسئلة عديدة منها: كيف دخل هذا الشعب حرًبا 
كانت خاسرة من البداية، وتركت شرًخا كبرًيا يف 

سجل التاريخ البشري بكل فصوله؟.

أرشيف ويوميات
يقع الكتاب يف 800 صفحة يف نسخته الفرنسية، 
من  ضخم  أرشيف  إىل  الكاتب  فيه  استند  وقد 
يف  وذويهم  أحبائهم  إىل  أملان  جنود  رسائل 
العديد  كتبها  يوميات  وإىل  اخللفية  اجلبهات 
منهم، إضافة إىل أخرى كتبها آخرون مل يشاركوا 
نساء  وغالبيتهم  مدنهم  يف  وظلوا  احلرب،  يف 
حماكم  جلسات  حماضر  جانب  إىل  وشيوخ، 

ومراسالت عسكرية.

أي  املكانني  هذين  بني  الربط  الكاتب  أتقن 
اجلبهات األمامية واجلبهات اخللفية وعرض وجهات 
نظر هذا الشعب وشرح كيفية تطور هذا الصراع 
بشكل يومي تقريًبا مع عرض وجهات نظر جنود 

من جهة ووجهات نظر مدنيني من جهة أخرى.

كيف ينظر األملانيون إىل احلرب 
العاملية الثانية؟

نالحظ هنا أنه مل يكن لدى األملان موقف واحد 
إزاء احلرب، بل مواقف متعددة ومتباينة. بعضهم 
اعرتض على احتالل فرنسا وآخرون مل يبدوا أي 
اهتمام باجتياح بولندا، فيما كان بعض آخر يشعر 
أن  الكاتب  ويبنينّ  الروس.  جتاه  كبرية  بكراهية 
شخًصا واحًدا قد يعربنّ عن مواقف متضاربة مبرور 
الكاتب  الالحقة.  أعوامها  احلرب  ودخول  الزمن 
يشري أيًضا يف أحد الفصول إىل أن هذه املواقف 

كانت ختتلف أيًضا من منطقة إىل أخرى.

جتاهل مقاومة هتلر
اخلاصة  بالكتابات  خاًصا  اهتماًما  املؤرخ  أوىل 
والرسائل واليوميات لفهم سلوك األملان بشكل 
عام وطريقة تفكريهم وكيفية تقبلهم لأليديولوجية 
النازية، وجنح من خالل ذلك يف إعطاء صورة عن 
جمتمع كامل خاض جتربة مل خيضها شعب مثله يف 

التاريخ احلديث.
ناجحة  كانت  غوبلز  دعاية  أن  الكاتب  ويالحظ 
بشكل عام يف التأثري على نفسية األملان وطريقة 
النهاية،  إنهم ظلوا حياربون إىل  تفكريهم، حتى 
ومل يفكروا يف الرتاجع، بل وشعروا بنوع من خيبة 

األمل عندما بدأ احللفاء يدخلون مدنهم وقراهم.
تطرقه  عدم  الكاتب  على  يأخذون  نقاًدا  أن  غري 
وأيديولوجيته  هلتلر  الداخلية  املقاومة  حركة  إىل 
وممارساته، علًما أن هذه املقاومة كانت موجودة، 
حتى لو أنها مل تكن كبرية جًدا. ومن الشخصيات 
البارزة يف هذه الفئة هانز وصوفيا شول وفون 
شتوفنربغ، الذين مل تعد أملانيا هلم اعتبارهم يف 

نظر الرأي العام إال يف العقود الالحقة.
تستخدمها  كانت  اليت  اآلليات  الكاتب  يشرح 
السلطة يف خلق اجملتمع النازي من خالل إنشاء 
ثم  بالشباب،  وأخرى  باألحداث  خاصة  تنظيمات 
األملانيات  بالنساء  خاصة  وتنظيمات  بالعمال 
د  أيًضا. وكان انتشار هذه التنظيمات هو ما حينّ

شها إىل حد بعيد. حركة املقاومة وهمنّ

استياء
يظهر هذا الكتاب أن بعض األملان كانوا يشعرون 
بنوع من اإلستياء من هذه احلرب، ولكنهم ساندوا 
جيشهم وجنودهم بعد اندالعها دون أن يعين ذلك 

إسنادهم للنازيني بالضرورة.

إىل جانب ذلك يسرد الكتاب تارخًيا عاًما للمجتمع 
التسلسل  احرتام  مع  سلس  بأسلوب  األملاني 
الزمين، وجيعل القارئ يتابع األفكار اليت سادت 

وظهرت مع تطور النزاع وتقدمه زمنًيا.
يف  املهزومني  حياة  عن  كتاب  هذا  وبالنتيجة، 
حرب غريت جمتمًعا كامال، إن مل نقل جمتمعات، 
أملانيا  تدمريها  عدا  مدمرة  شبه  قارة  وتركت 
نفسها، اليت فقدت عدًدا كبرًيا من سكانها حتى 
العام مبثابة نقطة  حلول عام 1945. وكان ذلك 
الصفر اليت بدأت فيها انطالقة جديدة حنو عهد 

وزمن جديدين.

ميسون ابو الحب - ايالف

بعدما جنح يف الوصول إىل قمة اهلرم السياسي 
الرئيس  يبذل  الصني،  يف  والعسكري  واحلزبي 
لقيادة  حثيثة  جهوًدا  بينغ  جني  شي  الصيين 
اقتصادًيا  العاملي  النظام  قمة  حنو  الصني 

وسياسًيا أيًضا.
إيالف من القاهرة: هذا ما يؤكد عليه كتاب شي 
جني بينغ »الطريق إىل القمة« للكاتب الصحايف 
عماد األزرق، والصادر من مؤسسة بيت احلكمة 
للثقافة واإلعالم. يتناول الكتاب طريقني للقمة، 
الطريق األول: ركز يف الفصول الثالثة األوىل 
منه على طريق الرئيس الصيين شي جني بينغ 
واحلزبي،  والعسكري  السياسي  اهلرم  قمة  إىل 
للرئيس  الذاتية  السرية  على  الكاتب  ركز  ثم 
شي، وأهم املراحل واحملطات يف حياته، وتأثره 
الشيوعي  احلزب  يف  السابق  القيادي  بوالده 
الصيين، وكذلك تأثره بالزعيم الصيين السابق 
دينغ شياو بينغ مهندس اإلصالح واالنفتاح يف 
الصني، مؤكًدا أن شي مبثابة دينغ شياو بينغ 

جديد.
حرص شي على أن يبدأ مكافحة الفساد باحلزب 

الشيوعي الصيين

كما تناول أهم مسات شخصية الرئيس الصيين، 
كان  واليت  تبناها،  اليت  املفاهيم  أهم  وكذلك 
السياسية  أهدافه  حتقيق  يف  األثر  أبلغ  هلا 
جلانب  اهليكلي  اإلصالح  مثل:  واالقتصادية، 
العرض، والتنمية املتناسقة، والتنمية اخلضراء، 
الصحيح  واملفهوم  املشرتك،  والفوز  والتعاون 

لألخالق واملصاحل.

احلرب على معوقات التقدم
إىل  األخرية  العشرة  فصوله  يف  الكتاب  تطرق 
النظام  قيادة  حنو  شي  بقيادة  الصني  طريق 
العاملي، واستهلها بالرتكيز على أهم املعوقات 
هذا  لتحقيق  الصني  واجهت  اليت  والتحديات 

اهلدف.
الفساد  على  احلرب  ذلك  مقدمة  يف  جاءت 
استشعاًرا منه خبطورة هذه الظاهرة على النسيج 
ال  أنه  منه  وثقة  الصيين،  للشعب  االجتماعي 
سبيل أمام احلزب لالحتفاظ بثقة الشعب مبختلف 
قومياته إال مبحاربة الفساد والقضاء عليه، باعتبار 
ذلك مسألة حياة أو موت، وإعالء قيم الشفافية 
يبدأ  أن  على  وحرص  بل،  واحلوكمة،  والنزاهة 
على  الصيين  الشيوعي  باحلزب  الفساد  مكافحة 
أعلى مستوياته، وكذا اجليش واحلكومة املركزية 
»السلطة  مقولته:  مطلًقا  املختلفة،  واملقاطعات 
ما  القواعد«،  من  بإطار  مقيدة  تكون  أن  جيب 
يعين احلاجة إىل ضمان أال جيرؤ املسؤولون وأال 
ما  فاسدين،  يكونوا  أن  يريدوا  وأال  يستطيعوا 
فيما  الشعب،  ثقة  الفساد  على  احلرب  أكسب 
د الكتاب حنو عشرة أسباب لنجاح الصني يف  عدنّ
حربها على الفساد ميكن ألي سلطة يف أية دولة 

االستفادة منها واالستعانة بها.
فيتعلق  الكتاب  تناوله  الذي  الثاني  التحدي  أما 
جبهود القضاء على الفقر، الذي عانى منه الشعب 
اليت  واالسرتاتيجيات  طويلة،  لسنوات  الصيين 
انتهجتها خالل سنوات معدودة لتخليص حنو 700 
مليون نسمة من الفقر، نسبة كبرية منهم عانوا 
من الفقر املدقع، لتقرتب احلكومة الصينية بقوة 
 2021 عام  حبلول  متاًما  الفقر  على  القضاء  من 
خالل االحتفال بالذكرى املئوية األوىل لتأسيس 
»إجناز  هدف  وحتقيق  الصيين،  الشيوعي  احلزب 

بناء جمتمع رغيد احلياة على حنو شامل«.
وما  البيئي،  التلوث  حتدي  أيًضا  الكتاب  تناول 
مسبوقة  غري  معدالت  من  الصني  إليه  وصلت 
إىل  نظًرا  األصعدة  خمتلف  على  بيئي  تلوث  من 
وما  شهدتها،  اليت  املتسارعة  التنمية  عمليات 
نتجت من ذلك من كوارث بيئية، واجلهود اليت 
بذلتها وتبذهلا الصني للسيطرة على هذا التلوث 
»االقتصاد  بـ  يعرف  ما  وإقامة  عليه،  والقضاء 

األخضر«.

مبادرات وجهود البناء
واجهتها  اليت  التحديات  أهم  استعراضه  بعد 
خمتلف  مع  كبري  حد  إىل  تتشابه  واليت  الصني، 
تناول  إىل  الكتاب  انتقل  النامية،  االقتصاديات 
أهم مبادرات وجهود البناء اليت أطلقها شي جني 
بينغ لتسريع وترية مسرية التقدم حتقيًقا للهدف 
»احللم  مبادرة  البداية مع طرح  املأمول، وكانت 
الصينية  لألمة  عظيمة  نهضة  لتحقيق  الصيين« 
العظيمة، مبا يستهدف حتقيق رخاء الدولة ونهضة 
األمة وسعادة الشعب، متطرًقا إىل أسباب جناح 
املبادرة،  وأهداف  لتحقيقها،  والطريق  املبادرة 

ومظاهر متيز احللم الصيين عن نظائره.
هما  واإلبداع  االبتكار  أن  البداية  منذ  أيقن شي 
إليهما  فلجأ  النهضة،  لتحقيق  السحري  طريقه 
للتعامل مع مجيع املشاكل والتحديات اليت واجهته 
واملبادرات اليت طرحها، واستعرض كتاب »شي 
جني بينغ.. الطريق إىل القمة« للكاتب الصحايف 
عماد األزرق دوافع التحول إىل النمو القائم على 
التوجه  وخصائص  ومسات  واإلبداع،  االبتكار 
الصيين إىل االبتكار، وما حققه هذا التقدم من 

نتائج مذهلة.
ومبا له من ارتباط باالبتكار واإلبداع، سعى شي 
إىل تعظيم قدرات بالده العسكرية وإعادة بنائها 
وحتديثها، مصدًرا توجهاته باعتبار االبتكار توجًها 
أساسًيا يف بناء اجليش الصيين وتسليحه وتطويره 
وتوجيه النسبة األكرب من اإلنفاق العسكري على 
تطرق  كما  والتطوير،  والتحديث  العلمي  البحث 
الكتاب إىل التعاون الصيين - الدولي يف اجملال 
اجليش  لدعم  جيبوتي  قاعدة  وكذا  العسكري، 

الصيين، وتأثرياتها على املنطقة العربية.
العالقات الدولية

عرج كتاب »شي جني بينغ.. الطريق إىل القمة« 
على العالقات الصينية - الدولية، فتناول حمددات 
السياسة اخلارجية الصينية، وأبرزها، عدم التدخل 
يف الشؤون الداخلية للدول، احلوار واملفاوضات 
أساس حل اخلالفات، السالم والتنمية والتعاون 
املتكافئ، تأسيس نظام دولي جديد يقوم على 
الصحيح  باملفهوم  التمسك  املتكافئ،  التعاون 
لألخالق واملصاحل، مجاعة املصري املشرتك، األمن 

الشامل واملشرتك والتعاون.
كما أجرى الكتاب دراسة حتليلية مقارنة للسياسة 
وخاصة  الغربية،  ونظريتها  الصينية  اخلارجية 
ترمب  دونالد  تولي  بعد  السيما  منها،  األمركية 
الكتاب جهود  وتناول  األمريكية.  اإلدارة  رئاسة 
ومبادرات التعاون الدولي اليت تتبناها الصني، 
وخاصة مبادرة احلزام والطريق، والبنك اآلسيوي 
الصني يف  ودور  التحتية،  البنية  لالستثمار يف 
تفعيل التجمعات اإلقليمية والدولية، ومن بينها 

جمموعة العشرين وجتمع بريكس وغريهما.
العالقات  الكتاب  تناول  أيًضا  السياق  هذا  يف 
»الواليات  الكربى  القوى  مع  للصني  اخلارجية 
األوروبي،  االحتاد  روسيا،  األمريكية،  املتحدة 
ومع الدول النامية يف القارة األفريقية وأمريكا 

الالتينية ودول اجلوار اآلسيوي«.
الكاتب الصحايف عماد األزرق

العالقات العربية - الصينية
مل يفت الكتاب يف إطار تناوله للعالقات الدولية 
الصينية أن يفرد مساحة كبرية للعالقات العربية 
- الصينية، فتحدث يف البداية عن الرهان اخلاسر 
املختلفة  احلقب  خالل  العربية  اخلارجية  للعالقات 
العالقات  تاريخ  إىل  انتقل  ثم  باآلخرين،  مقارنة 
العالقات  هذه  وامتداد  الصينية،   - العربية 
التارخيية للعصر الراهن، وما تتسم به العالقات 

احلالية من متيز وقوة.
وحرص الكاتب من خالل كتابه على أن جييب عن 
سؤال مهم، وهو: »ماذا يريد العرب من الصني؟، 
العالقات  ثم  العرب؟«.  من  الصني  تريد  وماذا 
العربية - الصينية يف عهد شي، وما شهدته من 
طفرات، وزيارة شي األخرية إىل املنطقة، وخطابه 
يف جامعة الدول العربية، ونتائج الزيارة، ووثيقة 

 شي جني بينغ يقود الصني إىل قمة النظام العاملي
أحمد حـسن

واملوقف  العربية،  الدول  جتاه  الصني  سياسة 
الفلسطيين من القضية الفلسطينية.

يشار إىل أن كتاب »شي جني بينغ.. الطريق إىل 
القمة« للكاتب الصحايف عماد األزرق، والصادر 
جاء  واإلعالم،  للثقافة  احلكمة  بيت  مؤسسة  من 

يف 232 صفحة، وتضمن 13 فصال موزعة على 
أربعة أبواب. كتب مقدمة الكتاب ضياء رشوان، 
مصر،  يف  لالستعالمات  العامة  اهليئة  رئيس 
الباحث السياسي، رئيس مركز األهرام للدراسات 

السياسية واالسرتاتيجية سابًقا.
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ملــبورن

تأسيس املنتدى الثقايف 
واالجتماعي السوري 

األسرتالي الدولي

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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     إىل أبناء اجلالية العربية السورية يف اسرتاليا 

نعلمكم بأنه قد مت تأسيس املنتدى الثقايف واالجتماعي السوري 
وذلك  اسحق  ميالد  اإلعالمي  الزميل  باسم  الدولي،  األسرتالي 
اجلالية  أبناء  من  يرغب  وملن  الفائت  الشهر   ٢٠١٨/١/٢٧ بتاريخ 
املنتدى  هلذا  االنتساب  أو  التأسيسي  للمجلس  نفسه  برتشيح 
املذكور أعاله. فريجى منه االتصال بالزميل اإلعالمي ميالد اسحق 

على الرقم )٠٤٢٢٣٥٠٧٦٨(.  

الزميل ميالد اسحق   

»إيالف« من بريوت: تفتتح الفنانة صبا 
مبارك »مهرجان سينما املرأة العربية« 
بفيلمها الروائي الطويل »مسافر: حلب 
فعالياته  ينعقد  الذي  إسطنبول«،   –
مبدينيت  القادم  مارس   ٤  -٢ من 
وهو  السويديتني.  وهلسينبورغ  ماملو 
أنداش  وإخراج  وإنتاجها  بطولتها  من 
حول  أحداثه  وتدور  أوغلو،  هازيندار 
رحلة فرار فتاتني سوريتني إىل تركيا 

بسبب احلرب، بصحبة الجئني آخرين

قبالوي
وأشار حممد قبالوي، رئيس »مهرجان 
ماملو للسينما العربية« ومنظمه إىل أن 
فعالياته ستنطلق من مدينة هلسينبورغ 
يوم ٢ مارس يف متام السابعة مساًء 
بتوقيت السويد، حيث سُيعَرض الفيلم 
إىل  االستماع  من  اجلمهور  انتهاء  فور 
عرف  جرى  كما  العربية  املوسيقى 
املهرجان. ويف اليوم التالي سيعُرض 
املهرجان عددًا من أحدث وأهم األفالم 
الطويلة  والتسجيلية  الروائية  العربية 
والقصرية. أما عروض ماملو فستنطلق 

يوم ٣ مارس بنفس الوترية.
وأضاف: إن التواجد االسكندنايف يف 
اإلنتاج املشرتك مسة األفالم املعروضة 
العام من املهرجان. فنجد  بدورة هذا 
يف فئة األفالم الروائية الطويلة الفيلم 
املصري »زهرة الصبار« من إخراج هالة 
القوصي بإنتاج مشرتك بني اإلمارات 
والنرويج، والفيلم التونسي »على كف 
عفريت« من إخراج كوثر بن هنية بإنتاج 
مشرتك بني فرنسا والسويد والنرويج 

ولبنان وسويسرا وأملانيا.
فئة  يف  »املهرجان«  ويعرض  هذا 
الفلسطيين  الفيلم  التسجيلية  األفالم 

مي  إخراج  بعيونهن«  »غزة  القصري 
يقّدم  الذي  الغزالي،  وريهام  عودة 
إحداهن  أربعة نساء من غزة،  قصص 
أجنبت وسط احلرب األخرية على القطاع 
عام ٢٠١٤، وناشطة نسوية تغلبت على 
مرض السرطان، ومصممة أزياء كسرت 
القيود املفروضة عليها جمتمعيا، وشابة 
تطور  أن  وحتاول  الغناء  موهبة  متتلك 
الفيلم  أما  اجملال.  بهذا  نفسها  من 
األردني الطويل »١٧« من إخراج وداد 
متباينة  توجهات  فُيعَرض  شفاقوج، 
اللواتي  األردنيات  الشابات  من  لعدد 
حياولن تكوين فريق نسائي للمشاركة 
قدم  لكرة  العامل  كأس  تصفيات  يف 

نساء حتت سن ١٧.
وتشمل حزمة األفالم الروائية القصرية 

الفيلم  أفالم هي:  أربعة  يقدمها  اليت 
عائشة  إخراج  من  »غافة«  اإلماراتي 
»حالوة«  السعودي  والفيلم  الزعابي، 
من إخراج هناء صاحل الفاسي، والفيلم 
العراقي »اجلوزاء« من إخراج زمن علي، 
إخراج  من  »النداء«  املغربي  والفيلم 

ماريا كنزي احللو.
سينما  »مهرجان  فعاليات  أن  يذكر 
العربية« ال تقتصر على عرض  املرأة 
اجلمهور  ومناقشة  فحسب  األفالم 
يقدم  بل  صناعها،  حضور  يف  هلا 
وتثقيفية  ترفيهية  أنشطة  عدة  أيًضا 
العروض  مثل  العربية  الثقافة  حول 
العربية،  املنتجات  وبازار  املوسيقية، 
املطبخ  من  األطباق  ألشهر  ومأدبة 

العربي.

صبا مبارك تفتتح مهرجان سينما املرأة العربية
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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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املرأة واملجتمع

احلديث مع الذات وخماطبة النفس هو يف الواقع من أهم اخلطوات 
تعلم شيء  الذات يف  أخصائيو تطوير وتدريب  يتبعها مجيع  اليت 
جديد، أو إقناعها يف أمر ما قد حل بها، أو تود النفس اختاذ القرار 
العاواشي تتحدث  الذاتي أمساء  والتطوير  التدريب  فيه..أخصائية 
الذات، وملاذا جيب أن نقوم بتلك اخلطوة  حول فكرة احلديث مع 

بني الفرتة واألخرى؟

• توبيخ النفس:

ال بد بني الفرتة واألخرى توبيخ النفس على بعض التقصري الذي 
حيدث؛ ألن توبيخ النفس يؤدي إىل معرفة اجلوانب السلبية اليت ملت 

بها، والنقاط اإلجيابية اليت جيب أن تتمسكي بها لتقوية ذاتك.

• تقوية العالقة:

كوني على ثقة متامًا بأن أهم أمر سيكسبك حبك وثقتك يف نفسك 
بذاتك  كبرية  ثقة  ذات  تكوني  أن  فالبد  فيها،  عالقتك  تقوية  هو 
ورضا تام عن كل خطوة ختطينها، وال تتسرعي يف اختاذ القرار، 

وال تندمي على بعض األمور، فاحلياة مدرسة.

• حتديد األهداف:

تراجعي  أن  البد  النفس  إىل  احلديث  قرار  تتخذين  مرة  كل  يف 
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ملاذا جيب أن نقوم بالتحدث مع الذات؟

أهدافك باستمرار حتى تبقي على صلة دائمة بها دون أدنى تقاعس 
أو استسالم يلحق بك نتيجة ألمور وضغوطات احلياة.

• النظر يف املنجزات:

نفسك  وبني  بينك  حتقيقها  مت  اليت  واألهداف  املنجزات  مراجعة 
تشكل داعمًا قويًا جدًا لك يف استصالح ما أفسدته األيام فيك مع 

شحذ اهلمة يف االستمرار من أجل الوصول.

• اختاذ القرارات:

اختذي قرارات جديدة يف حق نفسك عند احلديث إليها، مثاًل: ميكنك 
اختاذ قرار حول النوم مبكرًا ملدة ال تقل عن أسبوعني، أو ميكنك 
اختاذ قرار يف البدء يف دراسة مهارة وتعلمها من جديد وبكل حرفية 

وإتقان.

• الثقة ودعم النفس:

أهم ما يوطد العالقة بينك وبني ذاتك عند احلديث إليها هو دعمك 
التغلب  وباستطاعتك  وقادرة  قوية  كـ«أنت  بعبارات حتفيزية،  هلا 
العبارات  ألن  شئِت«؛  ما  متى  هلا  والوصول  العقبات  كافة  على 

التحفيزية تصنع من أنفسنا أشخاصًا قادرين رغم مجيع العقبات.

أفادت دراسة حديثة قام بها موقع »بي بي سي الب«، أن التحدث 
إىل الذات قد جيعلك أكثر جناحًا.

قد  إجيابي  بشكل  النفس  إىل  التحدث  أن  الدراسة،  وأوضحت 
األداء، واملساهمة يف جناح  لزيادة مستويات  جيدة  يكون طريقة 

األشخاص.
وشارك يف الدراسة 44742 متطوعًا ترتاوح أعمارهم بني 16 و92 
مهارات  ثالث  من  واحدة  استخدام  املتطوعني  من  وُطلب  عامًا، 

نفسية.
أثناء جناحهم يف موقف  أنفسهم  وتضمنت املهارة األوىل تصوير 
ُطلب من  النفس، حيث  إىل  التحدث  األخرى  املهارة  بينما  معني، 
األداء  على  قادرين  كانوا  أنهم  أنفسهم  خيربوا  أن  املشاركني 
مبستوى عاِل، بينما طلب منهم يف املهارة الثالثة التخطيط لكيفية 

حتقيق هذه النتيجة.
العملية  تتضمن  جوانب خمتلفة،   4 املشاركني يف  اختبار  مت  وقد 
تعلموها،  اليت  واألشياء  عواطفهم،  على  والسيطرة  والنتائج 

حبسب«24«.
ووجدت الدراسة، أن أفضل أداء للمشاركني حدث حني استخدموا 
على  قادرون  أنهم  أنفسهم  وأخربوا  النفس،  مع  التحدث  مهارة 

حتقيق أعلى درجة يف املرة القادمة.

التحدث إىل الذات قد 
جيعلك أكثر جناحًا
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تـكنولوجيا وعلـوم

 حمكمة بلجيكية تأمر فيسبوك 
بالكف عن تعقب املستخدمني

تتبع  عن  بالكف  فيسبوك  شركة  بلجيكية  حمكمة  أمرت 
مستخدمي االنرتنت الذين ليس لديهم حسابات على موقع 
التواصل االمريكي من دون موافقتهم أو تكبد غرامات تصل 

اىل 100 مليون يورو.

إنها ستطعن  كاليفورنيا  ومقرها  االمريكية  الشركة  وقالت 
يف احلكم.

على  يتعني  انه  بيان  يف  بروكسل  يف  احملكمة  وأضافت 
الشركة األمريكية »الكف عن تتبع وتسجيل سلوك مستخدمي 
االنرتنت يف بلجيكا إىل أن متتثل لقوانني محاية اخلصوصية 
هددت  صفحة،   84 البالغ  حكمها  نص  ويف  البلجيكية«. 
احملكمة فيسبوك مبواجهة غرامات تصل إىل 250 ألف يورو 
يوميا او ما يصل إمجاال إىل 100 مليون يورو )125 مليون 

دوالر(.

كما أكدت أن على »فيسبوك تدمري كل البيانات الشخصية 
اليت حصلت عليها بشكل غري قانوني«.

ضد  شكوى  بلجيكا  يف  اخلصوصية  تراقب  منظمة  وقدمت 
حني  االنرتنت  مستخدمي  االخرية  تعقب  بسبب  فيسبوك 
او  »اعجاب«  ينقرون  او  املوقع  على  صفحات  يزورون 
»مشاركة«، حتى لو مل يكن لديهم صفحة يف موقع التواصل 
االجتماعي الشهري. من جهتها، قالت شركة فيسبوك لوكالة 
فرانس برس »نشعر خبيبة امل ازاء حكم اليوم وننوي الطعن 

فيه«.
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غوغل تقيد تنزيل الصور على متصفحها يف إطار 
تسوية مع غييت إميدجز

اختذت شركة غوغل إجراء جديدا يصعب من عملية حفظ الصور 
من على خدمة »صور غوغل« ضمن اتفاق لتسوية النزاعات 

القائمة مع مكتبة غييت إميدجز )GettyImages( للصور.

للمفوضية  بشكوى  غييت  ملوقع  املشغلة  الشركة  وتقدمت 
األوروبية يف 2017 تتهم فيها غوغل بالتورط يف ممارسات 

ختل بقواعد املنافسة العادلة.

عطلت  إنها  الشأن  هذا  بيان صادر يف  غوغل يف  وقالت 
ذلك  يف  مبا  غوغل«،  »صور  خدمة  يف  اخلصائص  بعض 
مفتاح »مشاهدة الصورة«، ما دعا غييت إميدجز إىل اإلشادة 
فارقة« على صعيد  »عالمة  بأنه  إياه  التحرك واصفة  بهذا 
القرار وصفوها  منتقدي  لكن  مع غوغل،  املنازعات  تسوية 

بأنها »خطوة للوراء«.
شكوى غييت إميدجز

وتقدمت غييت إميدجز، اليت تبيع إنتاج مصورين للشركات 
املفوضية  إىل  بشكوى  التلفزيونية،  والقنوات  والصحف 

انستغرام يستجيب لطلب روسيا 
وحيظر نشر مشاركات عن الفساد

حظر تطبيق انستغرام املشاركات اليت ترتبط مبزاعم فساد يف 
روسيا، اليت نشرها أحد أبرز زعماء املعارضة.

واستجاب انستغرام، اململوك لشركة فيسبوك، لطلب من سلطة 
الرقابة على اإلنرتنت يف روسيا، مبنع الدخول إىل املنشورات 
املتعلقة مبزاعم الفساد اليت نشرها املعارض أليكسي نافالين.

التابعة  يوتيوب،  خدمة  رد  عن  انستغرام  استجابة  واختفلت 
لشركة غوغل، اليت طالبتها السلطات الروسية حبظر مشاهدة 
لكن  األربعاء،  نهاية  قبل  بالفساد  متعلقة  فيديو  مقاطع  عدة 

املوقع مل يستجب.

وجاء هذا اجلدل بعد بعد فيديو نشرته مؤسسة نافالين ملكافحة 
الفساد على يوتيوب، األسبوع املاضي، زعمت أنه يصور اجتماعا 
الروسي  الوزراء  رئيس  نائب  مع  ديريباسكا  أوليغ  للملياردير 

سريغي برخيودكو على منت خيت.

وشوهد مقطع الفيديو أكثر مخسة ماليني مرة بعد 25 دقيقة 
فقط من حتميله على يوتيوب. ومل تعلق إدارة املوقع على هذه 

القضية.

ويقال إن مقدمي خدمات اإلنرتنت احملليني ليس لديهم القدرة 
وأدى  يوتيوب.  و  إنستغرام  على  معينة  مشاركات  منع  على 
ذلك إىل تكهنات بأن مقدمي خدمات اإلنرتنت قد حيظرون هذه 

اخلدمات بصورة كاملة.

مثل  بالفعل  روسيا  اإلنرتنت يف  خدمات  مقدمي  بعض  واختذ 
هذا اإلجراء ضد موقع نافالين اخلاص على االنرتنت، امتثاال ألمر 
منظم االتصاالت يف البالد، روسكومنادزور. وحتركت السلطات 
حقوق  بانتهاك  املاضي،  األسبوع  حكم،  صدور  بعد  الروسية 
خصوصية امللياردير ديريباسكا ونشر فيديو له دون موافقته.

وادعى رجل األعمال الروسي الكبري أن االدعاءات املوجهة ضده 
»كاذبة« و »فظيعة«.

ومل يتمكن املعارض نافالين من خوض االنتخابات الرئاسية ضد 
بقضية  إدانة  بسبب  املقبل،  الشهر  بوتني،  فالدميري  الرئيس 

فساد منفصلة، يف حني أنه يعتربها قضية بدوافع سياسية.

نافالين
املعارض الروسي أليكسي نافالين هاجم موقع انستغرام حلظر 

التعليقات

وقع  على  تغريدة  يف  وقال  انستغرام،  موقع  نافالين  وهاجم 
تويرت إنه استجاب لطلب غري قانوني من جهة رقابية روسية.

وأضاف موجها حديثه إلدارة املوقع » من العار عليكم انستغرام 
فعل هذا«.

وعلمت بي بي سي أن عارضة أزياء، ارتبط امسها مبزاعم الفساد، 
أزالت بنفسها بعض املواد اليت نشرتها على حسابها، ولكن 
فيسبوك مالكة انستغرام امتثلت لألوامر وأزالت مشاركتني من 

على املوقع ترتبطان مبزاعم الفساد أيضا.

ومل تناقش متحدثة باسم فيسبوك تفاصيل القضية، إال أنها 
أكدت على االلتزام مبطالب السلطات الرقابية روسكومنادزور.

وقالت :«عندما تعتقد احلكومات أن شيئا على االنرتنت ينتهك 
قوانينها، فانها قد تتصل بالشركات وتطلب منا تقييد الوصول 

إىل هذا احملتوى«.

فيسبوك
الداخلية  للقوانني  احرتامها  أكدت  انستغرام  مالكة  فيسبوك 

للدول.
وأضافت :«حنن نراجع هذه الطلبات بعناية يف ضوء القوانني 
احمللية، وحيثما يكون ذلك مناسبا، فإننا مننع الوصول إليها يف 
البلد أو اإلقليم املعين«. وشددت على ان إدارة املوقع تتحلى 
بالشفافية إزاء أي قيود نفرضها على احملتوى استجابة لطلبات 

حكومية مع القانون احمللي يف تقرير الشفافية.
وحبسب تقرير شفافية فيسبوك يف يونيو 2017 فإن روسيا 
قيدت 156 مشاركة من احملتوى خالل األشهر الستة السابقة يف 
البالد. وقالت روسكومنادزور إنها ال تزال تنتظر أن تتخذ إدارة 

يوتيوب إجراءات ضد شريط فيديو تريد حظره.

األوروبية قالت فيها إن حمرك البحث غوغل سهل للمستخدمني 
العثور على صورها واحلصول عليها دون إذن أو ترخيص 

باستخدامها.

وأشارت إىل أن الكثري من املستخدمني حيصلون على الصور 
املوجودة يف مكتبة الصور لدى غييت ويعيدون استخدامها 
رغم رداءة جودتها، ورغم أنها غالبا ما تكون موسومة بالعالمة 

املائية اخلاصة باملكتبة.
كيف كان رد فعل غوغل؟

يف إطار التسوية اليت توصل إليها اجلانبان، قررت شركة 
غوغل تعطيل مفتاح »مشاهدة الصور«. مع ذلك، ال يزال 
الوصول إىل  الصور عن طريق  بإمكان املستخدمني حتميل 

املوقع اليت توجد عليه.

زيادة  يساعد  »سوف  التغيري  هذا  أن  أكدت  غوغل  لكن 
املواقع  زيارة  معدل  وزيادة  املستخدمني  بني  التواصل 

املفيدة«.

اعترب منتقدو قرار إزالة مفتاح البحث بالصور »خطوة للوراء« 
وأنه يقلل من جودة منتج غوغل

وأزالت غوغل أيضا »مفتاح البحث بالصورة«، الذي اعتربه 
املستخدمون وسيلة سهلة للحصول على نسخ أكرب من الصور 

اليت ييبحثون عنها.

وقالت غييت إن غوغل وافقت على عرض املزيد من تفاصيل 
الصور  مبكتبة  اخلاصة  الصور  على  الفكرية  امللكية  حقوق 

بشكل أوضح.

فكرة مروعة

وقال بيان غوغل: »نعم، ملن يتساءلون، جاءت هذه التغيريات 
يف إطار تسوية توصلنا إليها مع غييت هذا األسبوع«.

وأضاف البيان أن هذه التغيريات صممت »إلحداث توازن بني 
تلبية حاجات املستخدمني من اخلدمات وما يهم الناشرين من 

أمور، فجميعهم مشاركون يف مواقعنا وهلم كل التقدير«.

لكن منتقدي القرار أشاروا إىل أن هذا التحرك »يتعارض مع 
مصلحة املستخدمني«، وأنه »يقلل من قيمة املنتج«.

ورجح الكثريون أن املستخدمني سوف يتحولون إىل حمركات 
حبث أخرى تتيح إمكانية البحث بالصور مثل حمرك البحث بنغ 

.)Bing(

للفأرة  األمين  املفتاح  على  الضغط  أن  آخرون  يرى  بينما 
وفتح الصورة يف تبويب جديد يغين عن األداة اليت حذفتها 

غوغل.

وقال بيان صادر عن غييت إميدجز: »يسرنا أن نعلن أنه بعد 
العمل بالتعاون مع غوغل على مدار األشهر املاضية، زالت 

خماوفنا وسحبنا للشكوى اليت تقدمنا بها ضدها.«
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متارين  عن ممارسة  زانني  اليزابيث  األمريكية  السيدة  تتوقف  مل 
رياضية بكل حيوية وسعادة بقيادة مدربتها يف الصالة الرياضية، 
رغم كرب سنها الذي تعدى الـ 93 عاما. ونشر فيديو على موقع 
التواصل اإلجتماعي »يوتيوب« حيث ظهرت املسنة زانني متلقية 
بتقليد  تقوم  إذ  املوسيقى،  إيقاع  على  مدربتها  من  اإلرشادات 

احلركات الرياضية، بصالة يف والية داكوتا اجلنوبية األمريكية.
وتقوم زانني بالتمارين جالسة على كرسيها، إذ يصعب عليها أن 
تقف لتمارس الرياضة، لكنها تتفاعل بأقصى ما ميكنها مع إبداء 
املرح الفائق. وحصد الفيديو أكثر من 6 ماليني مشاهدة، وحوالي 
116 ألف إعادة تغريد و336 ألف إعجاب منذ نشره اخلميس املاضي 
وقد قالت ابنة اليزابيث إن والدتها يف سن الـ93ٍ  تؤدي متارينها 

مصحوبة بابتسامة جتعلها تبدو أصغر بكثري من عمرها.

فيديو لتسعينية متارس الرياضة 
حيصد أكثر من 6 ماليني مشاهدة

امضت هؤالء النساء معظم حياتهن دون املشاركة يف أنشطة 
رياضية، لكنهن يثبنت اليوم أن الوقت مل يفت بعد للعودة إىل 

املسار الصحيح.

ديردري الركن، 86، من جنوب أفريقيا
يف  وهي  اجلري  رياضة  مبتعة  الركن  ديردري  إحساس  كان 
سن الـ 78 إحدى أكرب املفاجآت هلا؛ ففي املدرسة كانت دائما 

تتجنب األلعاب الرياضية.
كل ما تتذكره عازفة البيانو املتقاعدة هو الركض من دروس 
البيانو إىل صفوف اجلامعة. ولكن عندما انتقل ابنها للعيش معها 
يف منزهلا يف مدينة جوهانسربغ، بدأت باجلري معه ثالث مرات 

يف األسبوع وهي اليوم تتدرب »مخسة أيام يف األسبوع«.
أنهت ديردري العام املاضي وحده 65 سباقا، وكانت قد سجلت 
ساعتني  يف  ماراثون  نصف  أنهت  عندما  سابقا  قياسيا  رقما 

ومخس دقائق عن فئة الـ 85 عاما وأكثر.
استمتعت  كلما  أكثر،  ركضت  »كلما  الركني:  السيدة  وتقول 

بهذه الرياضة أكثر«.
ولدت ديردري دون واحدة من فقرات الظهر لذا خضعت لعملية 
الـ 39، ومت  الفقري عندما كانت يف سن  العمود  جراحية يف 
من   69 الـ  بلغت  عندما  العظام  بهشاشة  إصابتها  تشخيص 

العمر.
صحي  غذائي  نظام  اتباع  على  املتقاعدة  البيانو  عازفة  تركز 
وممارسة متارين رياضية، وتقول إنها تتجنب السكر، وامللح، 

والدقيق األبيض، والكافيني.

 مسنات حيطمن أرقاما قياسية يف الرياضة

ترمجة عبداالله جميد
لندن: نشأت اللغة قبل 1.5 مليون سنة مما كان ُيعتقد يف السابق 
وأول من نطق بها االنسان املنتصب، حبسب نظرية جديدة. وتعتقد 
غالبية علماء احلفريات أن اللغة ظهرت مع نشوء االنسان العاقل 

األول »هومو سابينس« قبل زهاء 350 الف سنة.
يف  العاملية  الدراسات  أستاذ  ايفريت  دانيل  الربوفيسور  ولكن 
جامعة بنتلي األمريكية ومؤلف كتاب »كيف بدأت اللغة« يقول إن 

أسالفنا األوائل كانوا قادرين على التحادث مع بعضهم البعض.
الذي  املنتصب  االنسان  أّن  إىل  ايفريت  الربوفيسور  ويذهب 
عاش قبل زهاء 1.8 مليون سنة هو الذي اخرتع اللغة واستخدمها 
للصيد وبناء القوارب الستيطان جزر بعيدة مثل جزر فلوريس يف 
اندونيسيا وجزيرة كريت يف اليونان حيث ُعثر على متحجرات رغم 

عن وجود رابط بري بأفريقيا.

أذكى خملوق
السنوي  املؤمتر  يف  ألقاها  كلمة  يف  ايفريت  الربوفيسور  وقال 
للجمعية األمريكية لتقدم العلوم يف مدينة اوسنت بوالية تكساس، 
غبيًا  بوصفه خملوقًا  املنتصب  االنسان  عن  يتحدثون  اجلميع  »إن 
يشبه القرد، ولكن ما ُأريد تأكيده ان االنسان املنتصب كان أذكى 

خملوق مشى على سطح األرض«.
وأضاف ايفريت أن االنسان املنتصب كان ميتلك قدرات ختطيطية 
االنسان  صنعها  اليت  األدوات  أروع  »ولكن  أدوات،  ويصنع 

املنتصب كانت قوارب لالحبار يف احمليط املفتوح«.
وأوضح األكادميي األمريكي ان االنسان املنتصب كان حيتاج إىل 
لغة لبناء قوارب واالقالع بها إىل جزر فلوريس ومل يكن مبقدوره ان 
يركب جذع شجرة عائمًا ألن تيارات املاء كانت ستجرفه، وبالتالي 
فإنه كان حيتاج إىل التجديف. وإذا كان حيتاج إىل التجديف فإنه 
كان حيتاج إىل أّن يقول لنظرائه »جدفوا هناك« أو »ال جتدفوا«. 

إذ كانت هناك حاجة إىل التواصل بكلمات وليس همهمات.

أول أفراد جنسنا البشري
وكان االنسان املنتصب أول افراد جنسنا البشري، وكان طوله 
يصل إىل حنو مرتين ودماغه أكرب من أي حيوان عاش على سطح 
للنباتات  منفصلة  مناطق  مع  متطورة  مستوطنات  وأقام  األرض. 
نشاطات  يف  واملشاركة  والنوم  للمعيشة  وكذلك  واحليوانات 
مجاعية، كما قال الربوفيسور ايفريت للمندوبني. وهناك أدلة على 
اشياء رمزية كانت لدى االنسان املنتصب منها نقش امرأة عمره 

250 الف سنة اكُتشف يف اسرائيل.

وأعلن الربوفيسور ايفريت أن االنسان املنتصب يستحق قدرًا أكرب 
من االحرتام، مشريًا إىل أّن انسان النيندرتال عاش يف عامل ناطق 
واالنسان العاقل األول هومو سابينس ولد يف عامل ناطق. »وحنن 

فقط ورثنا ما اخرتعه لنا االنسان املنتصب«.

ولكن الربوفيسور كريس سرتنغر من متحف التاريخ الطبيعي يف 
لندن قال ان االنسان املنتصب مل يكن حباجة إىل قوارب للوصول 
إىل جزر فلوريس بل من اجلائز أن موجات التسونامي نقلت البشر 

األوائل على عوامات من الشجر.

وأعرب عن اعتقاده بأن انسان هايدلبريغ الذي عاش ما بني 600 
و200 الف سنة مضت عاش حياة معقدة مبا فيه الكفاية الكتساب 
اللغة ولكن ليس مبستوى لغة االنسان احلديث. واستبعد ان يكون 

االنسان املنتصب هو الذي اخرتع اللغة.

 أسالفنا األوائل كانوا قادرين على 
التحادث مع بعضهم

نظرية جديدة: اللغة بدأت قبل 
1.5 مليون سنة مما كان ُيعتقد

والبيالتس،  اليوغا  مثل  الرياضات  من  عددا  جربت  أن  وبعد 
أدركت أن شغفها كان رياضة اجلري.

ممارسة  أهمية  ازدادت  العمر،  يف  تقدمت  »كلما  وتقول: 
اليت  الرياضة  اخرت  لذا  للكسل.  متيل  ألنك  البدنية  الرياضة 

تستمتع مبمارستها«.

مان كاور، 101 عاما، من اهلند
ركضت مان كاور أول مرة عندما بلغت عامها الـ 93.

وكانت رياضتها الوحيدة قبل ذلك هي املشي ملسافات طويلة 
يف نشاطاتها اليومية مثل الذهاب إىل السوق للتبضع أو ألداء 

الصالة يف مدينة شانديغاراهلندية.
وتقول: »تزوجت يف سن 18 عاما، ومل يكن لدي أي فرصة أو 

اهتمام باجلري«.
السيدة كاور ب  املاضية، فازت  الثماني  السنوات  على مدى 
حصلت  كما  العامل،  أحناء  مسابقات يف مجيع  ميدالية يف   20
العامل يف  بطولة  مرت يف   100 سباق  ذهبية يف  ميدالية  على 

نيوزيلندا.
يف  وأكثر  سنة   100 فئة  عن  الوحيدة  املتنافسة  وكانت 

املسابقة.
كارو  السيدة  ابن  قام  لديردري،  بالنسبة  األمر  كان  وكما 

بتشجيعها أول مرة ملمارسة الرياضة.
وتقول املعمرة: »عندما أركض، أشعر بسعادة عارمة، أريد أن 

أستمر وأن أشارك يف مزيد من املسابقات«.
وتضيف أن سر لياقتها البدنية هو نظام التدريب اليومي الذي 

يستغرق 30 دقيقة، واتباع نظام غذائي غين بالربوتني.

كارول الفاييت-بويد، 75 سنة ، من كندا
كثريا ما تفكر كارول الفاييت-بويد بفعل أشياء أخرى تتعدى 
تدوم  ال  الفكرة  هذا  لكن  السباق،  مضمار  يف  الوقت  قضاء 
طويال فهي - كما تقول - »تشعر باالرتياح الكبري عندما متارس 

رياضة القفز وألنها تعرف أنها تستطيع القيام بذلك«.
كانت كارول تلعب كرة السلة عندما كانت يف املدرسة، لكنها 
من  اخلمسني  بلغت  عندما  إال  للرياضة  حبها  اكتشاف  تعد  مل 

العمر.
عندما مسعت أن مسابقات رياضية ستقام يف مدينتها يف كندا، 

قررت خوض التجربة.
ثم  ومن  مرت   200 و  مرت   100 الـ  سباق  يف  ركضت  بداية، 
شاركت يف الوثب العالي، والوثب الطويل، وسباقات الوثب 

الثالثي.
وتتذكر درجة تأثرها عندما فازت بامليدالية الذهبية يف سباقني 

يف إيطاليا عام 2007.
وتقول: »بكيت يف الفرح عندما هاتفت زوجي. كان إجنازا كبريا 
التغلب على حاملة اللقب اليت كانت قد حطمت الرقم القياسي 

العاملي قبل شهر«.
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مـن هـنا وهـناك

 تصحيح لبعض التصورات اخلاطئة

النوم... حقائق وخرافات

براهني  املثالي، وال  الرقم  النوم هو  ليس رقم 8 ساعات من 
واحدة من حقائق  النوم 8 ساعات يكفي. هذه  أن  دامغة على 

كثرية عن النوم صارت خرافات شائعة.

قسًطا  نأخذ  ال  بأننا  نشعر  وغالبيتنا  النوم،  حنتاج  كلنا  إيالف: 
كافًيا منه، وأن الساعات الثماني من النوم اليت ُينصح بها تبدو 
هدًفا بعيد املنال. لكن خبري النوم الدكتور نيل ستانلي يقول إنه 
ليس كل واحد حيتاج مثاني ساعات من النوم، وإن على الشخص 

أن يستمع إىل ما يقوله جسمه.

تصورات خاطئة
ومنها  النوم،  عن  اخلاطئة  التصورات  بعض  ستانلي  دحض 
أننا مجيًعا حنتاج النوم 8 ساعات. وقال ستانلي يف مقابلة مع 
درجة  إىل  وراثًيا  يتحدد  النوم  من  حنتاجه  ما  إن  »إندبندنت« 
الرقم  وليست  املتوسط،  هي  ساعات   8 أن  وأضاف  كبرية. 
األمثل. وساعات النوم اليت حتتاجها هي الساعات اليت تتيح لك 

أن تكون متيقًظا ومنتبًها وقادًرا على الرتكيز خالل النهار.

النوم يتطلب توافر ثالثة أشياء: غرفة  أن  الثانية هي  القضية 
مالئمة وجسم يف حالة اسرتخاء وهدوء الذهن. ال تستطيع النوم 
إذا كان الذهن مشغواًل، وال طريقة سحرية لتهدئة البال. بل قد 

تكون القراءة أو االستحمام قبل النوم أو املوسيقى... إخل.

القضية الثالثة يف النوم هي القهوة. بعض األشخاص يكونون 
شديدي التأثر بالكافيني، ومن املهم أن يتجنبوا تناول القهوة 
متيقظني.  القهوة  تبقيهم  ال  آخرين  أن  حني  يف  النوم،  قبل 
يقوله  ما  إىل  االستماع  يكفي  بل  ذهبية،  قاعدة  ال  وبالتالي، 

جسمك.

التمرين يف املساء ال يؤثر بالضرورة يف النوم، سلًبا أو إجياًبا. 
املهم أن تسرتخي مبا فيه الكفاية بعد التمرين قبل أن ختلد إىل 

الفراش.

جيب حتديد ساعات النوم يف أوائل العشرينات من العمر، وهي 
ال تتغري مع التقدم يف السن. ما يتغري مع تقدمنا يف العمر هو 
قدرتنا على أخذ القسط الذي حنتاجه من النوم. فالنوم مع تقدم 
العمر يصبح خفيًفا وأقل إنعاًشا، ومن السهل أن نستيقظ خالل 

الليل.

تغيريات جسدية وعاطفية
يالحظ ستانلي أن املراهقني حيتاجون قدًرا أكرب من النوم، ألنهم 
ميرون مبرحلة النمو اليت حتدث تغيريات جسدية وعاطفية كبرية، 
والنوم يكون مهًما يف هذه العمليات. كما إن املراهقني ينامون 

يف وقت متأخر بسبب تغريرّ ايقاعهم احلياتي.

حني يكون الشخص مريًضا، حيتاج جسمه الراحة الستجماع قوته 
ومكافحة املرض. والنوم ساعات كافية مع تناول الدواء بانتظام 

يساعد على تقليل فرتة املرض.

إذا اضطرب نومك مرة يف األسبوع ميكن التعويض عن ذلك يف 
الليلة التالية. لكن إذا مل تنل كفايتك من النوم خالل األسبوع، 
فإن النوم يف عطلة نهاية األسبوع لن يعورّض ما فقدته. واالستلقاء 

أفضل من ال شيء، لكنه ال يعورّض ما فات من ساعات النوم.

الليل،  خالل  مرة   20 إىل   12 من  نومه  وضعية  الشخص  يغريرّ 
وبالنسبة  والشخصية.  نومك  وضعية  بني  عالقة  ال  وبالتالي 
العالقة  قوة  إىل  مؤشًرا  النوم  وضعية  ليست  املتزوجني،  إىل 

الزوجية.

أو  الذكي  اهلاتف  من  املنبعث  األزرق  للضوء  التعررّض  أخرًيا، 
والشعور  النوم  اضطراب  يسبب  النوم  قبل  اللوحي  الكومبيوتر 
تأثرًيا  الساطع  األبيض  وللضوء  التالي.  اليوم  يف  بالنعاس 
مماثال، وبالتالي ُينصح بتجنب الشاشات بأنواعها كلها قبل النوم 

مبا ال يقل عن 30 دقيقة.
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   هل تعمل الربجميات 
عمل الكبسوالت

صحية  تطبيقات  فظهرت  الصحي،  اجملال  الرقمي  التطور  بلغ 
ي مهمة العقاقري، وذلك من خالل أدوية رقمية هي برجميات  تؤدرّ

متطورة تعمل عمل الكبسوالت.

املتحدة  الواليات  يف  واألدوية  األغذية  إدارة  تصدر  إيالف: 
موافقتها على عدد متزايد من التطبيقات الطبية اليت تعاجل مروحة 

واسعة من األمراض، من السكري إىل اإلدمان.

وتعمل اإلدارة على تشجيع الشركات اليت تطور هذه التطبيقات 
لالنضمام إىل مشروع هدفه توحيد الضوابط على هذه »األدوية 
ر تطبيًقا عالجًيا رقمًيا  الرقمية«. فهناك 150 شركة يف األقل تطورّ

من هذا النوع أو ذاك.

األدوية الرقمية
خالًفا للتطبيقات الصحية األخرى، فإن »األدوية الرقمية« ُأخضعت 
الختبارات هدفها التوثق من فاعليتها قبل املوافقة عليها. وتعمل 
سؤال  طريق  عن  املعلومات  جبمع  الرقمية  األدوية  هذه  غالبية 
الزمن  يف  إرشادات  وتقديم  اسات  حسرّ باستخدام  أو  املريض 

احلقيقي.

على سبيل املثال، تعمل تطبيقات مرض السكري بأجهزة مراقبة 
مرتبطة، وتستخدم املعلومات للتعاطي مع أعراض املرض. وجتمع 
التطبيقات اليت تساعد مستخدميها على اإلقالع عن التدخني بني 
التخلص من هذه  الَنَفس وتعليمات عن كيفية  اس يراقب  حسرّ
إىل  اإلدمان  تكافح  اليت  التطبيقات  تستند  أن  وميكن  العادة. 

طرائق العالج السلوكي املعريف.

ر تطبيًقا عالجًيا رقمًيا 150 شركة تطورّ

غالبية هذه التطبيقات تطورها شركات ناشئة لعالج طائفة من 
احلاالت، مبا فيها اإلدمان على الفصام والقلق واألرق واضطراب 
ضغط ما بعد الصدمة والكآبة واآلالم املزمنة واضطراب نقص 

االنتباه مع فرط النشاط... إخل.

مع مجع  العالج  املريض  التزام  قياس  التطبيقات  وتتيح هذه   
معلومات عن النتائج.

الربجمية الكبسولة
يعمل بعض هذه التطبيقات العالجية الرقمية بصورة أشد فاعلية 
األمر  العمل مبفردها،  بداًل من  التقليدية  العقاقري  مع  باالرتباط 
الذي يتيح إمكانية التعاون بني الشركات التكنولوجية والشركات 

الصيدالنية.

رأس  مشروعات  يف  واملستثمرين  الصيدالنية  الشركات  لكنرّ 
التطبيقات  املال املغامر ما زالوا ينظرون بعني احلذر إىل هذه 

العالجية الرقمية.

 يقول نيكيل كريشنان من شركة »سي بي إنسايتس« إن قلة 
من شركات األدوية استثمرت يف الشركات الناشئة اليت تطور 

هذه التطبيقات.

لوصف  الواضحة  القواعد  غياب  هو  املمانعة  هذه  أسباب  أحد 
التطبيقات وتغطية أكالفها. 

يصدقوا  أن  الصعب  من  جيدون  املرضى  من  كثرًيا  إن  كما 
أو  احلبة  أن تكون ذات مفعول يعادل مفعول  أن برجمية ميكن 

الكبسولة.

ويقدر حمللون أن قيمة سوق التطبيقات الصحية الرقمية ستبلغ 
رقًما متواضًعا ال يزيد على 9 مليارات دوالر حبلول عام 2025.

امرأة متحولة جنسيا ترضع 
رضيعا يف أول تسجيل من 

نوعه

طفلها  إرضاع  من  متكنت  جنسيا  متحولة  امرأة  إن  باحثون  قال 
رضاعة طبيعية يف أول حالة من نوعها.

وأرادت امرأة يف الثالثني من عمرها أن ترضع طفلها بعدما قالت 
شريكتها احلامل إنها ال ترغب يف القيام بذلك بنفسها، حسب 

جملة صحة املتحولني جنسيا.

الرضاعة  على  قادرة  كانت  املرأة  إن  األمريكية  اجمللة  وقالت 
أقراصا  فيها  تناولت  عالجية  دورة  أخذت  بعدما  الطبيعية 

واستخدمت مضخات سحب احلليب من الثديني.

»املثرية«  التجربة  هذه  يف  البحث  إن  بريطانية  خبرية  وقالت 
ميكن أن يقود إىل حاالت أخرى من الرضاعة الطبيعية للمتحوالت 

جنسيا.

وخضعت املرأة إىل عالج لتعويض هرمون الرضاعة الطبيعية ملدة 
ست سنوات لكنها مل ختضع لعملية جراحية بهدف حتويل جنسها 

عندما اتصلت باألطباء بغية إرضاع الطفل رضاعة طبيعية.

وقبل والدة الرضيع، أخضع األطباء املرأة لدورة عالجية مدتها 
ثالثة أشهر ونصف الشهر ملساعدتها على إنتاج احلليب بشكل 
اصطناعي، وهي دورة خُتصص عادة للنساء اللواتي تبنني رضعا 

أو حصلن على رضع عن طريق األمهات البديالت.

ومشلت الدورة ضخ احلليب يف ثديي األم، أي تناول اهلرمونات 
اليت تنتجها األمهات البيولوجيات، وهو دواء حيفز إنتاج احلليب، 

إضافة إىل مانع هرمون الذكورة.

»متواضعة  كمية  إنتاج  على  قادرة  املرأة  كانت  لذلك،  ونتيجة 
ولكنها فعالة« من حليب الرضاعة الطبيعية.

وقال الباحثون إن هذا احلليب هو املصدر الوحيد للتغذية خالل 
األسابيع الستة األوىل من عمر الرضيعة وهي الفرتة اليت تتكون 

فيها األمعاء وتأخذ شكال طبيعيا.

ويف أعقاب هذه املرحلة، أخذت الرضيعة أيضا يف شرب احلليب 
االصطناعي ألن حليب الرضاعة مل يكن كافيا.

الرضاعة  تتلقى  تزال  العمر ستة أشهر وال  الرضيعة من  وتبلغ 
الطبيعية كجزء من نظام تغذيتها، حبسب الباحثني.

وقالت الدكتورة تشانا جاياسينا، وهي حماضرة مربزة يف الكلية 
اإلمرباطورية بلندن املتخصصة يف الغدد الصماء التناسلية، إن 

البحث كان »جتربة منو مثرية«.

لنساء  املتحدة  اململكة  يف  قليلة  حباالت  مسعت  إنها  وقالت 
الرضاعة  يف  املساعدة  يتلقني  أن  استطعن  جنسيا  متحوالت 

الطبيعية لكن مل ينشر عنهن شيء حتى اآلن.

أن  هو  حقا  إليه  حنتاج  »ما  قائلة  جاياسينا  الدكتورة  وأضافت 
جنمع املعلومات املتاحة حول هذه احلاالت ثم نتبادل هذه املعرفة 
عند  الطبيعية  الرضاعة  ملمارسة  املتاحة  الطرق  أفضل  لتحديد 

)املتحوالت جنسيا( بدون تعريضهن ألي خماطر صحية«.

وقال الباحثون إنهم غري واثقني إن كانت األدوية املستخدمة يف 
عالج هاته النساء ضرورية إلنتاج حليب الرضاعة أم ال.

معمق  إجراء حبث  إىل  حاجة  هناك  إن  بالقول  حديثهم  واختتموا 
إمتام  يف  الراغبات  جنسيا  للمتحوالت  املثالي  العالج  لتحديد 

الرضاعة الطبيعية.
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عون: الفكر االلغائي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فخامتكم واعضاء الوفد املرافق لكم يف ربوع أرمينيا. فالعالقات 
بني أرمينيا ولبنان ال تنحصر باجملال العملي فقط، وإمنا هي اكثر 
مشوال وتتسم بروح الصداقة احلميمة. ليست من الصدفة أن مصري 
شعبينا متشابك بنسيج تاريخ مشرتك وصعوبات تغلبنا عليها معا 

وألفة روحية - ثقافية«.
بني  متتد  اللبنانية   - األرمنية  الصداقة  »أواصر  أن  اىل  ولفت 
يريفان،  العاصمة  وبرج محود وعنجر، لتصل إىل قلب  أنطلياس 
والفنان  والفيلسوف  الكاتب  متثال  ومبحاذاته  بريوت  حيث شارع 
اللبناني الشهري جربان خليل جربان. ويف هذه الفسيفساء تنجلي 
ومع  وإبداع،  بسالم  حتيا  اليت  لبنان  الكبرية يف  االرمنية  اجلالية 

دوام الوفاء للبنان، وحمبة أرمينيا«.
اضاف: »حني يسري املرء يف شوارع بريوت، يلمس الروح األرمينية 
املنثورة يف كل مكان. إن هذا جيعلين أفتخر بأن ابناء أميت متكنوا من 
اثبات وجودهم بشكل جيد كمواطنني لبنانيني جديرين، يساهمون 
يف شتى جماالت احلياة االجتماعية الجل تنمية لبنان وازدهاره. كما 
أنين أقدر عاليا الشعب اللبناني والسلطات اللبنانية التاحة الفرصة 
أمام اجلالية األرمنية للتعبري عن أنفسهم. ويعود بالفضل أيضا، 
أن اليوم اجلالية األرمنية يف لبنان ليست حلقة وصل متينة يف 
عالقاتنا الثنائية فحسب، بل هي مبثابة النبض الروحي والثقايف 
والتعليمي لألرمن يف مجيع أحناء العامل. ولعل أفضل مثال على 
ذلك وجود املؤسسات التعليمية والروحية والثقافية العديدة يف 
لبنان، وأخريا، مؤسسة التعليم العالي الوحيدة يف الشتات األرمين 
جامعة هيكازيان، اليت يواصل طالبها مساهمتهم يف حيوية اجلاليات 

األرمنية يف املنطقة والعامل أمجع«.
وتابع: »وبعد اإلشارة إىل ما ذكر، أود أن أعرب جمددا عن خالص 
املأساوية  اللحظات  يف  جبانبنا  لوقفته  الشقيق  للبنان  امتناني 
اإلبادة  من  جنوا  الذين  االرمنية  األمة  ابناء  واحتضان  تارخينا  من 
مآسي  يعيش  األوسط  الشرق  يزال  ال  ولألسف  اليوم  اجلماعية. 
اإلبادة  سنوات  يف  املسيطرة  العقلية  أن  جمددا  تؤكد  جديدة 
اجلماعية لألرمن ال تزال مستمرة يف القرن احلادي والعشرين، وأن 
كفاحنا يف سبيل منعها مل ينته بعد. وبهذا الصدد أود التأكيد 
وبشكل خاص استعداد أرمينيا دعم لبنان، واعرب عن أملي يف أن 
الشعب اللبناني القدير ذي احلكمة والقيم الوطنية سيواجه بكرامة 

وتالحم فريد مجيع التحديات«.
واردف: »استنادا هلذه األسس الصلبة، ومنذ استقالل مجهورية 
مسارا  اللبنانية   - األرمنية  احلكومية  العالقات  اختذت  أرمينيا، 
مستطابا دون على صفحات تاريخ بلدينا أواصر الصداقة والتعاون. 
واليوم، حقيقة، ميكننا أن نثبت أنه بفضل جهودنا املتبادلة، متكنا 
من زيادة إثراء وتقوية الروابط بني بلدينا وشعبينا، مما يعطيها 
طبيعة أعمق وأكثر موضوعية. وأخص بذلك اإلجنازات يف اجملاالت 
السياسية والربملانية والتجارية -االقتصادية والعلمية والتعليمية 
واالتفاقات  ناقشناها  اليت  املسائل  أن  واثق  وإنين  والثقافية. 
اليت توصلنا إليها يف هذه األيام ستتحقق يف املستقبل القريب، 
اللبناني   - األرمين  املتبادل  التعاون  أعمال  جدول  جمددا  وتثري 

املتعدد األوجه«.
وقال: »أعزائي احلضور، احلكمة العربية املعروفة تقول أن الصديق 
ما  أفضل  هذا  أن  وأعتقد  واحدة يف جسدين.  روح  هو  احلقيقي 
تتميز به العالقات األرمنية - اللبنانية، حيث ال توجد قضايا غري 
قابلة للحل، وأن التفاهم املتبادل بني اجلانبني خيدم على أفضل 
أرفع  بأن  الرفاه والتنمية املستدامة للشعبني. وامسحوا لي  وجه 
الكأس لنشرب خنب فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال 
عون، ومن أجل خلود الصداقة األرمنية - اللبنانية، ومن أجل سالم 
وازدهار مستقبل منطقتنا. عاش لبنان وعاشت الصداقة األرمنية 

- اللبنانية، وشكرا«.

رئيس الجمهورية
ايها  الرئيس،  »فخامة  وقال:  بكلمة شكر،  عون  الرئيس  رد  ثم 
احلضور الكرام. هي زيارتي األوىل لدولة أرمينيا، وإن كانت زيارة 
سياسية رمسية، إال أنها حتمل طابعا خاصا ومميزا؛ فهذه األرض 
املثقلة تارخييا باإلميان والشهادة، ال ميكن أن يكون املرور فيها 
التاريخ،  هذا  على  يشهدان  معلمني  اخرتنا  لقد  وتقليديا.  عابرا 
الكنائس  أقدم  إتشميادزين،  كاتدرائية  األول  باألمس،  زرناهما 
يف العامل، حيث يستشعر املرء يف رهبة جدرانها وخشعة روحها 
صالبة إميان، جعلت الشعب األرمين سباقا بني الشعوب واألمم يف 
اإلعالن رمسيا عن هويته وإميانه يف القرون األوىل، مع ما حيتاج 
ذلك من شجاعة وتضحية وسط االضطهاد الروماني الذي كان يف 

ذروته آنذاك«.
اإلبادة  لشهداء  التذكاري  النصب  كان  الثاني  »املعلم  اضاف: 
األرمنية، هناك حيث تتسارع نبضات القلب أمام الشعلة اليت ال 
تنطفئ، وأمام الصور القاسية ألطفال ونساء ورجال، تسطر مالحم 
أمة. تلك املشاهد املوجعة  بطولة وخترب عن عذابات شعب وجرح 
تفضح فكرا إلغائيا عم مشرقنا أوائل القرن املاضي، رأى يف اآلخر 
املختلف عدوا جيب قتله وتدمري ثقافته وحضارته، فارتكب أبشع 
اجملازر وخلف ماليني الشهداء، وكان شعبانا من ضحاياه، الشعب 
األرمين قتل بالسيف والشعب اللبناني قتل باجلوع، ولألسف فإن 
حاصدا  األخرية،  السنوات  خالل  جديد  من  ليظهر  عاد  الفكر  هذا 

مئات االف الضحايا. ومن املؤكد أن عدم االعرتاف مبجازر املاضي 
وعدم احملاسبة عليها، شجعا على ارتكاب جمازر احلاضر«.

ولفت اىل أن »ما جيمع شعبينا كبري وجذوره عميقة يف تارخينا، 
الشعب  من  يتجزأ  ال  جزء  هم  جالية،  ليسوا  لبنان  يف  فاألرمن 
اللبناني، اندجموا فيه وأثروا إجيابا يف اقتصاده وسياسته وثقافته، 
ومحلوا هويته مع احتفاظهم بتقاليدهم وثقافتهم. ومزيج الثقافات 
هذا هو دائما مصدر غنى للمجتمع اللبناني الذي يتميز بتعدديته 
العامل  حيتاج  حوار  ومساحة  الطوائف  ملختلف  لقاء  أرض  وبكونه 

ملثيلها اليوم«.
وتابع: »فخامة الرئيس، أشكر لكم حفاوة استقبالكم وأشكر كل 
بلدينا  لنشرب خنب  الكأس  وأرفع  الزيارة،  من عمل إلجناح هذه 
وشعبينا وخنب السالم احلقيقي الذي يقوم على قبول اآلخر واحرتام 

وجوده وحقه يف حياة حرة وكرمية«.
مودعا،  مضيفه  اجلمهورية  رئيس  صافح  العشاء،  انتهاء  وبعد 
شاكرا له »حسن الضيافة واحلفاوة اليت لقيها والوفد املرافق يف 
 »Zvartnots« خالل زيارته الرمسية اىل ارمينيا«، ثم توجه اىل مطار
يف يريفان، حيث قدمت له التشريفات الرمسية، واقلعت الطائرة 

الرئاسية بعدها اىل بريوت. )مزيد من التفاصيل ص 2 و 3(
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اخلارجية  وزير  كّرر  األمن،  طارئة جمللس  جلسة  عقد  إىل  روسيا 
الروسي سريغي الفروف اتهام فصائل املعارضة بتعطيل »اتفاق« 
على خروج مسلحي »هيئة حترير الشام« من الغوطة، وحدد شروط 
موسكو للموافقة على أي قرار أممي يف شأن وقف النار، رافضًا 

حتميل النظام أي مسؤولية عن التصعيد.
 ومّحل دمييرتي بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية مسؤولية 
التصعيد يف املنطقة إىل »أطراف تدعم اإلرهابيني هناك وليس 
تعكس  الروسية  املواقف  أن  مراقبون  ورأى  روسيا وشركاءها«. 
وحسم  الفصائل  على  للضغط  إضافيًا  وقتًا  النظام  بإعطاء  رغبًة 

األوضاع عسكريًا.
على  سورية  جيشنا يف  عرض  أيام  بضعة  »قبل  الفروف:  وقال 
إجالء  غرار  على  الشرقية  الغوطة  من  آمنًا  انسحابًا  املقاتلني 
املقاتلني وعائالتهم الذي مت الرتتيب له شرق حلب«. وأضاف أن 
»جبهة النصرة وحلفاءها رفضوا يف شكل قاطع العرض وهم )...( 
الغوطة الشرقية دروعًا بشرية«. ولفت  يستخدمون املدنيني يف 
األمن  قرار جمللس  مشروع  للنظر« يف  »مستعدة  روسيا  إن  إىل 
يدعو إىل وقف النار ثالثني يومًا، »ما دام ذلك ال يشمل تنظيمي 
املناطق  تقصف  اليت  األخرى  واجلماعات  النصرة  وجبهة  داعش 

السكنية يف دمشق«.
ودعت البعثتني السويدية والكويتية جملس األمن، إىل عقد اجتماع 
فوري »بأسرع ما ميكن« أمس االول، للتصويت على مشروع قرار 
املبعوث  ووصف  سورية.  يف  يومًا   30 ملدة  النار  بوقف  يطالب 
بأنها  األمن  احملادثات يف جملس  ميستورا  دي  ستيفان  الدولي 
»صعبة«، وأعرب عن أمله يف أن يصّوت اجمللس على قرار إلنهاء 
حدوث  جتّنب  الضروري  »من  قائاًل  الشرقية،  الغوطة  القتال يف 

مذحبة ألن التاريخ سيصدر حكمه علينا«.
ورّدت سفرية الواليات املتحدة يف األمم املتحدة نيكي هايلي على 
إن  فيها  قال  اليت  نيبنزيا،  فاسيلي  الروسي  نظريها  تصرحيات 
»اجليش السوري يقاتل إرهابيني وهم يقصفون دمشق«، ورأت 
أنه »من غري املعقول االدعاء بكل بساطة أن هذه اهلجمات على 

املدنيني مرتبطة مبكافحة اإلرهاب«. 
فوري  بتحّرك  للقيام  الوقت  »حان  أنه  أمس  بيان  يف  وأضافت 
من  هلجوم  يتعرضون  وأطفال  ونساء  رجال  حياة  إنقاذ  أمل  على 
جانب نظام )الرئيس السوري بشار( األسد الوحشي«، مؤكدة أن 
الواليات املتحدة ستدعم مشروع القرار »كما جيب أن يفعل كل 

عضو يف اجمللس«.
وأعلن السفري الروسي لدى األمم املتحدة أمام جملس األمن رفض 
النار، وقال:  الكوييت-السويدي حيال وقف  القرار  بالده ملشروع 
»ال حنتاج إىل قرار أممي رمزي بل إىل ضمانات على األرض من 

أجل تطبيق أي هدنة وإدخال املساعدات«.
منطقة  وكأنها  للغوطة  تروج  والربوباغاندا  »الشائعات  وأضاف: 
املستشفيات،  يقصف  السوري  اجليش  فيما  فقط،  للمسشفيات 
لكن الواقع أن يف الغوطة آالف املقاتلني وبينهم )مسلحو( تنظيمات 
إرهابية ممن يستخدمون املراكز الطبية مواقع عسكرية ويقصفون 

دمشق بعشرات الصواريخ، وهو ما ال يتحدث عنه أحد«.
مساء  الصحافيني  املتحدة  االمم  لدى  السويدية  البعثة  وأبلغت 
ّدد  أمس، أن الدعوة اىل جلسة للتصويت على مشروع القرار »مل حيحُ
موعدها بعد«، مؤكدة على ضرورة حترك جملس األمن بشكل عاجل 

لوقف »الكارثة اإلنسانية« خصوصًا يف الغوطة.
القرار املقرتح  أولوف سكوغ إن مشروع  السويدي  وقال السفري 
مستعدة  املتحدة  األمم  قوافل  ألن  األرض  على  الوضع  »سيغري 
إحاطة من  للتحرك فورًا«. واستمع جملس األمن أمس االول اىل 
وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك 
الذي جدد الدعوة اىل إعالن هدنة فورية يف سورية وخصوصًا يف 

الغوطة.
يف  املستمرة  اجملزرة  وقف  عن  الدولي  اجملتمع  عجز  ظّل  ويف 
نصر  املعارضة  السورية  التفاوض«  »هيئة  رئيس  أّكد  الغوطة، 
بإخراج  وتقضي  املذحبة  أسباب  تتجاهل  مبادرة  »أي  أن  احلريري 

األهالي من منازهلم، هي عمليات تهجري قسري وخمالفة للقوانني 
الدولية وجرمية حرب«. 

وأضاف يف تغريدات عرب »توتري« أمس االول، أن »احللول الدولية 
وجود  عدم  على  تدل  الغوطة،  يف  اإلبادة  وقف  حول  املقرتحة 
رغبة حقيقية يف إنهاء ما حيصل يف سورية إىل األبد، إضافة إىل 

التساهل مبصري املدنيني«.
وبلغت حصيلة القصف اجلوي واملدفعي بالصواريخ يف الغوطة على 
مدى األيام الـ5 املاضية أكثر من 400 قتيل مدني، وفق أحدث 
معلومات لـ »املرصد السوري حلقوق اإلنسان«، الذي أوضح أن 

46 مدنيًا على األقل قتلوا أمس االول فقط.
على صعيد آخر، ناشدت »وحدات محاية الشعب« الكردية النظام 
اهلجوم  صّد  يف  للمساعدة  صفوفه  من  عناصر  إرسال  السوري 
العناصر  أن  إىل  البالد، مشرية  غربي  الرتكي على عفرين مشال 
املوالية لدمشق اليت انتشرت يف »الصفوف األمامية« غري كافية. 
أتى ذلك يف وقت أعلن »املرصد السوري حلقوق اإلنسان« عن 
دخول قوات نظامية سورية إىل منطقة خاضعة لسيطرة املقاتلني 
األكراد يف مدينة حلب أمس االول، وهي أنباء نفتها »الوحدات« 

الكردية.

مصر لتخفيف احلصار...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تفاهمات  موثوقة  فلسطينية  مصادر  كشفت  ذلك،  غضون  يف 
جديدة بني مسؤولني مصريني ووفد حركة »محاس« برئاسة رئيس 
مكتبها السياسي إمساعيل هنية املوجود يف القاهرة منذ أسبوعني. 
للتخفيف عن غزة، مبوافقة  أن مصر قررت خطوات  إىل  وأشارت 
الرئيس حممود  أغضبت  ولو  »محاس«،  مع  وبالتنسيق  إسرائيل، 
عباس. وقالت إن املسؤولني املصريني، الذين استمعوا إىل شرح 
قرروا  غزة،  املأسوية يف  األوضاع  احلركة عن  قيادة  مفصل من 
القطاع،  واملعيشية يف  االقتصادية  األوضاع  على حتسني  العمل 
وختفيف القيود الصارمة على حرية احلركة عرب معرب رفح احلدودي، 
سيناء.  جزيرة  شبه  واخلطري يف  املعقد  األمين  الوضع  رغم  على 
صّدر إىل القطاع الكثري من السلع والبضائع  وأوضحت أن مصر ستحُ
يف شكل شبه دائم ودوري عرب بوابة صالح الدين، الواقعة على 
سيطر عليه  الشريط احلدودي الفاصل بني القطاع ومصر، والذي تحُ
احلركة، علمًا أن السلطة ترفض إدخال البضائع عرب معرب رفح الذي 
ّر هذه السلع املصرية ماليني الشواقل  رجح أن تدحُ تسيطر عليه. ويحُ
كن »محاس« من دفع جزء من رواتب  شهريًا على خزينة غزة، ومتحُ

موظفيها.
نائب  الرمسية،  غري  األمن  جملس  جلسة  ترأس  نيويورك،  ويف 
رئيس جملس الوزراء الكوييت وزير اخلارجية خالد احلمد الصباح، 
عن  ممثاًل  موريف  ريتشارد  السابق  األمريكي  السفري  مبشاركة 
الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر، واملنسق اخلاص السابق 
لألمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسط روبرت سريي، 
زيد،  أبو  كارين  »أونروا«  لوكالة  السابقة  العامة  واملفوضة 
ووكيل األمني العام لألمم املتحدة السابق للشؤون اإلنسانية يان 

إيغالند.
وأكد الصباح ضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية 
والفلسطينية احملتلة، مشريًا إىل »مبادرات إقليمية ودولية اعتمدتها 
ثل طريقًا واضحًا ال لبس فيه للتوصل إىل  قرارات جملس األمن، متحُ
هدفنا يف إنهاء هذا االحتالل«. وقال إن مآسي الشعب الفلسطيين 
»حتّتم علينا التحرك الفعلي لوقف النشاط االستيطاني وفقًا لقرار 
جملس األمن 2334، ورفع احلصار عن قطاع غزة« ومواصلة دعم 
»أونروا«. ودعا إىل »تكثيف وتسريع اجلهود الديبلوماسية الدولية 

واإلقليمية الرامية لتنفيذ ما نصت عليه قرارات األمم املتحدة«.
حل  أن  عنه،  نيابة  موريف  السفري  ألقاها  كلمة  يف  كارتر  وأكد 
الدولتني »طغا عليه واقع الدولة الواحدة اليت ستكون هلا نتائج 
أليمة على إسرائيل على املدى الطويل، وبالتالي فإن إنشاء دولة 
أن  جيب  وهي  إلسرائيل،  مصلحة  أفضل  هو  مستقلة  فلسطينية 
تقوم على أساس حل قابل للحياة ودائم وعادل على حدود ١٩6٧ 
مع تعديالت يتفق عليها والقدس عاصمة لكل من اإلسرائيليني 

والفلسطينيني«.
كما حذر سريي من »االجتاه اخلطري املتزايد حنو واقع الدولة الواحدة« 
القدس عن طاولة املفاوضات  إزاحة  داعيًا إىل وقفه، وقال إن 
»تقوض فرص املفاوضات«، مشيدًا مبوقف الرئيس عباس حيال 
تعهده أن تكون القدس الشرقية مفتوحة ألتباع الديانات املسيحية 

واإلسالمية واليهودية. 
ودعا جملس األمن إىل مراجعة جدوى اللجنة الرباعية الدولية اليت 
»فشلت يف تقديم احلل«، مشريًا أيضًا إىل أن الواليات املتحدة 
خالل  سياسي  حل  إىل  يفضي  مبا  املفاوضات  إدارة  يف  فشلت 
املرجعية  »توسيع  واقرتح  املاضية.  وعشرين  اخلمسة  األعوام 
الدور األمريكي«، كما  التخلي عن  للمفاوضات من دون  الدولية 
دعا االحتاد األوروبي إىل االعرتاف بدولة فلسطني »تأكيدًا لدعمنا 
حل الدولتني«. وقالت أبو زيد إن على الفلسطينيني أن يتمتعوا 
بكامل احلقوق على غرار بقية شعوب املنطقة، مشددة على ضرورة 
األمم املتحدة، مبا فيها قرارات  الدولي وقرارات  القانون  التزام 
ضرورة  وأكدت  الفلسطينيني،  بالالجئني  املتعلقة  األمن  جملس 

االستمرار يف دعم »أونروا«.
اخلطري  االجتاه  من  التحذير  والسويد  فرنسا  مندوبا  كرر  كذلك   
حنو واقع الدولة الواحدة، وأكدا ضرورة التمسك مبرجعيات مسار 

التسوية.

تتـمات

 2018 شــباط   24 Saturday 24 February 2018الـسبت 
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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
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أعلن علماء أمريكيون أنهم متكنوا من حتديد حتول 
املبيض  بسرطان  اإلصابة  خطر  يزيد  قد  جيين 

وينتقل وراثيا من األب إىل ابنته.

التحول اجليين لإلناث من األب من  ويصل هذا 
خالل الكروموسوم X، وهو مستقل عن اجلينات 
األخرى املعروفة بقابليتها لنقل األمراض، واليت 
إصابتهن  قابلية  لتحديد  بالفعل  اختبارها  ميكن 

بامراض خطرية مثل السرطانات.

من  مزيد  إىل  حاجة  هناك  إن  اخلرباء  ويقول 
اجلني،  هذا  ووظيفة  هوية  لتأكيد  الدراسات 
أو أس  إل  النتائج يف جملة بي  أحدث  ونشرت 

.PLoS Genetics جينتكس

عقار جديد يقلص أورام سرطان املبيض

فحص مجيع النساء للكشف عن جني أجنلينا جولي 
»يقي من السرطان«

هل يزيد استئصال اجنلينا جولي لثدييها الوعي 
مبرض سرطان الثدي؟

خطر عائلي

جني  على  االختبارات  جتري  احلالي  الوقت  ويف 
لديهن  الالتي  للسيدات   BRCA إيه  آر سي  بي 
تاريخ عائلي قوي يف اإلصابة بالسرطان، وُيزيد 
هذا اجلني من احتماالت إصابة النساء بسرطان 

املبيض والثدي.

وتعد املمثلة األمريكية أجنلينا جولي، من أشهر 
 )BRCA1( 1 إيه آر سي  حاالت وجود جني بي 
عرضة  جعلها  والدتها، مما  من  هلا  انتقل  الذي 
خلطر اإلصابة بسرطان الثدي بنسبة 87 يف املائة 
وسرطان املبيض بنسبة 50 يف املائة، فأجرت 

جراحة وقائية واستأصلت مبيضها.

أجنلينا جولي تستأصل مبيضيها خشية السرطان

أجنلينا جولي
Getty Images

بعد  وثدييها  مبيضها  استأصلت  جولي  أجنلينا 
لإلصابة  قابليتها  تزيد  جينات  وجود  من  التأكد 

بالسرطان

وراثية  أخرى  أسباب  بوجود  الباحثون  ويعتقد 

 سرطان املبيض قد ينتقل وراثيا من األب إىل ابنته

تعترب متالزمة القولون العصيب واحدة من احلاالت 
األعراض  من  مبجموعة  تتسبب  واليت  املزمنة 
اإلمساك  بني  ما  التقلب  خصوصا  املزعجة، 

واإلسهال.

على  العصيب  للقولون  األساسي  العالج  ويعتمد 
الغذائي.  النظام  وخاصة  احلياة،  منط  تعديالت 
يف  الوجبات  اختيار  عند  التدقيق  عليك  لذا، 

املطاعم أو إعداد األكل يف البيت.

أطعمة غري مناسبة

تتضمن هذه القائمة األطعمة اليت ال تناسب من 
لديه متالزمة القولون العصيب:

والربوكلي،  )الكرنب(،  وامللفوف  التفاح، 
اصطناعية،  حتلية  إليها  املضاف  األطعمة  وكل 
والكمثرى،  والعدس،  الغازية،  واملشروبات 
واملقالي  والبيتزا،  والبطيخ،  واحلّمص،  واجلنب، 

بكل أنواعها، والزبدة.

القائمة  من  األطعمة  بعض  جتربة  ميكنك  لكن 
السابقة مثل البطيخ للتأكد من أنها ال تناسبك.

البدائل

مثل:  الفواكه،  من  جيدة  قائمة  تناول  ميكنك 

نصائح قيمة للمصابني بـ »القولون 
العصيب«!

والعنب،  )الفريز(،  والفراولة  والتوت،  املوز، 
والشّمام، والكيوي، والربتقال.

للقولون  املناسبة  البدائل  قائمة  تتضمن  كما 
العصيب: اجلزر، والباذجنان، والسبانخ، والبطاطا 

احللوة، واللنب )الزبادي(.

وحتث التوصيات الغذائية على االعتماد على زيت 
أعراض  تهدئ  اليت  الزيوت  من  ألنه  الزيتون، 

متالزمة القولون العصيب.

يف املطاعم

عند التوجه إىل مطعم عليك توجيه بعض األسئلة، 
مثل: هل تعتمد الشوربة على الكرمية أو الزبدة، 
من  األنواع  هذه  ختتار  ال  كذلك  كانت  فإذا 
الشوربة. واسأل عن األطعمة اخلالية من الكتوز 
صلصات  تناسبك  ال  أخرى  وبصيغة  احلليب، 

املعكرونة اليت تعتمد على الكرمية أو احلليب.

وعند اختيار الربغر جتّنب البصل أو أية صلصات 
تتشكك يف مكوناتها، أو حتتوي على عدد كبري 

من املكونات.

غريها  من  أكثر  املشاوي  تناسبك  عام  وبشكل 
خاصة األمساك واللحوم البيضاء قليلة الدهون، 
الزيتون، وليس  إليها زيت  مع سلطات مضاف 

من  بعضها  املبيض،  بسرطان  لإلصابة  كثرية 
خالل كروموسوم X وينتقل للفتيات من األب. 
واستهدف الدكتور كيفني إنغ وزمالؤه يف معهد 
روزويل بارك للسرطان، أحد اجلينات ويدعى إم 
إيه جي إي سي MAGEC3( 3(، واملوجود يف 

كروموسوم X يف اآلباء.

وتعد األحباث اليت جرت على العالقة بني اإلصابة 
األب  من  املوروثة  واجلينات  املبيض  بسرطان 
يف مرحلة مبكرة مقارنة بتلك املرتبطة باجلينات 

املوروثة من األم.

وقال املسؤول الرئيسي عن الدراسة كيفني إنغ، 
يف  الشامل  للسرطان  بارك  روزويل  مركز  من 
بوفالو، نيويورك :«ما علينا القيام به بعد ذلك 
هو التأكد من أن لدينا اجلني املناسب من خالل 
العائالت.  من  املزيد  يف  املرض  تسلسل  تتبع 
داخل  النقاش  من  الكثري  النتيجة  هذه  وأثارت 
جمموعتنا حول كيفية العثور على هذه العائالت 

.»X املرتبطة بكروموسوم

سرطان املبيض
SPL

البحث اجلديد يشري إىل أن بعض خماطر اإلصابة 
بسرطان املبيض لدى النساء ميكن أن تنتقل عن 

طريق عائلة الوالد

وأضاف :«العائلة اليت بها ثالث إناث مصابات 
حتول  نتيجة  اإلصابة  تكون  املبيض  بسرطان 
املعروف سابقا  السبب  من  أكثر   X كروموسوم 

.« BRCA بتحول جني بي آر سي إيه

أحباث  من  بيورث  كاثرين  الدكتورة  وقالت 

إىل  البحث  هذا  :«يشري  بريطانيا  السرطان يف 
أن بعض خماطر اإلصابة بسرطان املبيض لدى 
األب،  عائلة  طريق  عن  تنتقل  أن  ميكن  النساء 
فضال عن األم، بسبب اجلينات املعيبة املكتشفة 

حديثا«.

نساعد  أن  ميكن  املستقبل،  :«يف  وأضافت 
من سرطان  عائلي  تاريخ  لديهن  الالتي  النساء 
املبيض لفهم أفضل خلطر اإلصابة بهذا املرض، 

وهذا أمر مهم ألن سرطان املبيض غالبا ما يتم 
تشخيصه يف مرحلة متأخرة ويكون من الصعب 

عالجه«.

ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  جونز،  أنوين  وقال 
اهلدف سرطان املبيض اخلريية :« إذا ما ثبتت 
هذه النتائج من خالل مزيد من البحوث، ستمثل 
من سرطان  الوقاية  األمام يف  إىل  هامة  خطوة 

املبيض، وإنقاذ آالف األرواح«.



Page 33صفحة 33     

تـسلية

 2018 شــباط   24 Saturday 24 February 2018الـسبت 

1414 á«∏`````````````````````````````````````````````````````````````````°ùJ

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:kÉ«≤aCG *

 áÑMÉ°U á«cÒeCG á∏ã‡ ``` 1

.IQƒ°üdG

 ``` äÉfGƒ«◊G ¢†©H ƒ°ùµj ``` 2

.ÊÉæÑd ∞«°üe

 øe ``` ΩÉeG ∫OÉ©d á«Mô°ùe ``` 3

.±GôWC’G

 ƒ°ùµj ``` ø°ü¨dG πjÉ“ ``` 4

.AGôë°üdG

.ΩÉ¡Øà°SÓd ``` 5

.…óéHCG ±ôM ``` ïHh ``` 6

.™Ñàj ``` ‘GôN ¿Gƒ«M ``` 7

.Qhô°S ``` A»°ûdG ™ØJQG ``` 8

.äÉaÉ°ùe ``` á«HôY AÉÑfCG ádÉch ``` 9

 ÖJÉch óbÉfh ±ƒ°ù∏«a á∏FÉY ``` 10

.AÉfE’G CÓe ``` »°ùfôa

.âîJ ``` ÚæH ‘ áæjóe ``` 11

:kÉjOƒªY *

.ÖjQ ``` á«HhQhCG áª°UÉY ``` 1

.»°SÉÑY ôYÉ°T ``` 2

 áª°UÉY `` Gòc øY ¿Óa Oôj ``` 3

.á«HhQhCG

.á«ÑæLC’ÉH ¿B’G ``` 4

.¢Sô÷G ´ôbG ``` π«∏b ``` 5

.Oôa ``` zá°Sƒµ©e{ …ódGh ``` 6

 ¤EG ƒ∏Y øe §≤°S ``` ≈¶d ``` 7

.πØ°SCG

.ºYO ``` 8

 Ωób Iôc ÖY’ ``` »à°UÉN ``` 9

.∫õà©e ÊÉŸCG

 AÉÑWCG ô¡°TCG øe ``` √ÉHCG ó≤a øe ``` 10

.º¡àØ°SÓah ΩÓ°S’G

.Ωƒã∏c ΩC’ á«æZCG ``` 11

 √òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG  º q°ù≤e É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–

 §N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9  ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG

.…OƒªYh »≤aCG

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH

á«°ùfôa áæjóe :±hôM á°ùªN øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *

GhôaƒL

âfÉ°S

ô∏«g

ƒg

øe

AÉª∏Y

á©«Ñ£dG

Ú«°ùfôØdG

≈æH

º°ùb

äÉfGƒ«◊G

‘

á≤jóM

¢ùjQÉH

É«LQƒL

≥«°†e

ÜôZ

Góæc

ÚH

IôjõL

ôaƒµæa

É«Ñeƒdƒch

á«fÉ£jÈdG

2 7 9 3 6 8 4 5 1 6 5 2 4 9 8 1 7 3
1 5 3 4 7 2 6 8 9 3 7 1 2 5 6 9 8 4
6 8 4 1 5 9 7 2 3 4 9 8 7 3 1 5 6 2
5 2 7 6 4 1 3 9 8 2 4 9 1 8 7 6 3 5
8 9 1 2 3 7 5 4 6 5 3 7 6 2 9 4 1 8
3 4 6 8 9 5 1 7 2 8 1 6 3 4 5 2 9 7
4 1 8 7 2 3 9 6 5 1 6 5 8 7 4 3 2 9
9 6 2 5 1 4 8 3 7
7 3 5 9 8 6 2 1 4

9 8 3 5 1 2 7 4 6
7 2 4 9 6 3 8 5 1

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°Sº¡°Sh IQƒ°U

:kÉ«≤aCG *
 ```  4  .øjôHÉ°U ```  3  .OGQ  ```  …ód  ```  2  .Ωƒã∏c ΩG  ```  1

 ``` Éµ∏«a ``` ƒd ``` 6 .¢Shô°V ``` Éa ``` ⁄G ``` 5 .ºb ``` ºµMG

 .øgh ``` 10 .IÒe’G ``` 9 .ô‰ ``` 8 .Ëóf ``` á«eG ``` 7 .’

.ÖcGƒŸG ``` 11

:kÉjOƒªY *
 .ƒ¡e ```  âa ```  4  .ΩhÉ°ùj ```  3  .Ωƒd  ```  2  .ÉeÉH’G  ```  1

 ```  ∂Ñ«c ```  7  .ôª≤dG  ìGóe ```  6  .Éæ«f ```  ‘É°üdG  ```  5

 11 .‹ƒ≤fGh ``` 10 .…ôK ``` 9 .¿É°†eQ ``` 8 .Ö«JQ

.ΩÉ°ùe ``` óe ``` ≥
HÉ°

ùd
G O

ó©
dG 

∫
ƒ∏

M

4 5 1
6 8 5 4

5 4
2 6 4

9
3 6 2 7
2 3 1

6 8
9 5 6

ä

G

∫

•

Ü

…

´

I

Ü

…

¿

Q

I

…

¿

G

•

…

Q

Ü

∫

G

¿

∫

G

…

Ü

Ω

h

∫

h

∑

h

…

G

…

´

∫

Ω

G

A

I

ì

R

…

…

ä

`g

`g

h

∫

Ω

Q

O

G

¢S

ê

¿

±

i

¿

Ü

¢S

…

…

h

¿

Q

G

…

h

¥

¢S

¥

R

¥

Q

Q

h

¢S

Ü

…

Ω

¿

…

ê

I

±

±

ê

Q

¢V

G

O

¿

∑

Q

h

h

∫

Æ

Ω

Q

±

h

∑

¿

±

G

ê

G

G

∫

ì

…

h

G

¿

G

ä

Ü

¿ó«d

7
3

4 2 8 3 7 9
1 3 9 8 4

6
5 3 7 9

6 1
6 9 2 5 7
9 4 7 8 2

¿ÉN ø°ùM óªfi 

 :(1896 ä)

 øe .ÊGôjG ÖjOCG

 z¿Gó∏ÑdG IBGôe{ ¬JÉØdDƒe

 ôKBÉŸG{h ,á«aGô¨÷G ‘

.zQÉKB’Gh

* * *

±hDhQ óªfi 

 :(1931 – 1875)

 áaÉ≤ãdÉH ôKCÉJ .»côJ ÖjOCG

 á∏› QqôM .á«°ùfôØdG

 ¬d ¿Éµa z¿ƒæa ähôK{

 Q qƒ£J ‘ º°SÉM QhO

.åjó◊G »cÎdG ÜOC’G

* * *

 :º«YR óªfi 

 …Éªg{ ∞qdCG .»côJ ñQDƒe

.1578 zïjQGƒàdG ™eÉ›

* * *

 :¿ÉeR óªfi 

 ¿ô≤dG øe »°SQÉa Q qƒ°üe

 2¢SÉÑY √É°T ¬∏°SQCG .17

 øØdÉH ôKCÉàa ÉehQ ¤G

.»Hô¨dG

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

á©FÉ°†dG áª∏µdG

º¡°Sh IQƒ°U äÉeƒ∏©e

á¶MÓŸG ábO

AL - MUSTAQBAL – Friday February 17 - 2017 ``g 1438 ¤hC’G iOÉªL 20 ``` 2017 •ÉÑ°T 17 á©ª÷G ``` πÑ≤à°ùŸG

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG



Page 34صفحة 34     

صــحة وغــذاء

القلب يف والية روتشسرت األمريكية دراسة قارنوا  hجرى أطباء 
خالهلا بني الطاقة اليت يستهلكها الناس أثناء اجللوس والوقوف.

وحلل العلماء نتائح 6 دراسات مشلت 1184 شخصا، يبلغ متوسط 
مربع  كغ/مرت   24 اجلسم  كتلة  مؤشر  ومتوسط  عاما   33 أعمارهم 

و65 كغ.

واتضح أن الوقوف حيرق 0.15 سعرة حرارية يف الدقيقة أكثر من 
اجللوس. فإن وقف الشخص الذي يزن 65 كغ ملدة 6 ساعات يف 
اليوم سيستهلك 54 سعرة حرارية إضافية. وبذلك ميكن أن يفقد 

2.5 كغ يف السنة و10 كغ الـ4 سنوات.

الوقوف  »إن  جيمينيز:   — لوبيز  فرانسيسكو  بالبحث  مدير  وقال 
ال حيرق املزيد من السعرات احلرارية فحسب، بل جيرب العضالت 
بل  الوزن،  على  تقتصر  ال  الوقوف  فوائد  أن  كما  العمل.  على 
الدماغية  القلبية والسكتات  بالنوبات  إنه يقلل من خطر اإلصابة 

والسكري«.

اليت  النتائج  من  أكرب  واجللوس  الوقوف  بني  الفرق  يكون  وقد 
أظهرتها الدراسات. إذ وقف املشاركون يف الدراسة دون حراك، 
مثل  العفوية،  احلركة  إىل  مييلون  الوافقون  الناس  أن  حني  يف 
اخلطوات إىل األمام واخللف واإلمياء وتغيري ثقل اجلسم من ساق 

إىل أخرى.

عدة  ملدة  اجللوس  جتنب  املهم  »من  جيمينيز:   — لوبيز  ونصح 
متارين  إجراء  واألفضل  الوقوف،  من  بد  ال  حراك.  دون  ساعات 

بدنية خفيفة«.
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التقدم  مع  تقل  اجلنس  الرغبة يف ممارسة  أن  ُيفرتض  ما  غالبا 
يف العمر، لكن استطالعا للرأي كشف أن 52 يف املئة ممن تزيد 
أعمارهم على 65 عاما يشعرون بأنهم مل ميارسوا اجلنس بالشكل 

الكايف، وأن حنو الثلث سعداء مبمارسة اجلنس يف أول لقاء.

السن  كبار  من   2002 مشل  الذي  الرأي،  استطالع  كشف  كما 
تزيد  ممن  أشخاص  عشرة  كل  بني  من  واحدا  أن  الربيطانيني، 
منذ  جنسي  شريك  من  أكثر  لديهم  كان  عاما   75 عن  أعمارهم 
استطالع  إن  إيدج«  »اندبندنت  عاما. وقالت مجعية   65 جتاوزهم 

الرأى الذي أجرته أظهر أن العمر »ال يعيق وجود حياة جنسية«.
»جيب أن تستمتع حبياتك«

السن  الربيطانية،  سومرست  مقاطعة  من  ألني،  دينيس  يدع  مل 
يقف يف طريق احلياة اجلنسية له ولزوجته.

تزوج ألني، البالغ من العمر 84 عاما، من بولني، 85 عاما، فى عام 
2004، وكانت هذه هي الزجية الرابعة بالنسبة له.

وقال ألني إنه ميارس اجلنس مع زوجته مرتني يف األسبوع يف 
املتوسط. وأضاف: »اذا كنت تستطيع القيام بذلك، جيب عليك 

أن تستمتع باحلياة«.
ويدأب دينيس وزوجته على ممارسة الرياضة ويعتنيان مبظهرهما. 

لذا، فهما ال يزاالن يشعران باجلاذبية جتاه بعضهما البعض.

وقال دينس: »دعونا نتحدث بصراحة، إذا كنت صغرية يف السن، 
ورأيت زوجك جيلس وبطنه كبرية جدا ويدخن بشراهة، ما الذي 
ستشعرين به؟ هل ستنجذبني إليه؟« وأضاف: »زوجيت تبدو دائما 
جذابة للغاية. إنها ال خترج من املنزل إال وهي يف كامل زينتها، 

وال تدعين أخرج من املنزل إال وأنا متأنق للغاية.«

كما كشف استطالع الرأي أن شخصا من بني كل ستة أشخاص 
ممن تزيد أعمارهم على 80 عاما قال إنه يشعر بأنه مارس اجلنس 

بالشكل الكايف.

 وأشار إىل أن نفس النسبة ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما قالوا 
إن السبب الوحيد الذي جيعلهم يتوقفون عن ممارسة اجلنس هو 

عدم إتاحة الفرصة لذلك.

إيدج«،  »إندبندنت  وقالت لوسي هارمر، مديرة اخلدمات جبمعية 
إن كثريين من كبار السن كانوا أكثر نشاطا جنسيا مما قد يعتقده 

كثريون.

»نقاش قليل عن حياتهم اجلنسية«

كما أشار االستطالع إىل أن حنو واحد من بني كل 11 شخصا، ممن 
تزيد أعمارهم عن 65 عاما، قالوا إنهم مل يتخذوا أى احتياطات 
ضد األمراض املنقولة جنسيا عندما بدأوا ممارسة اجلنس مع شريك 

جديد.

والربملانية  السياسية  الشؤون  رئيسة  اليكوك،  دييب  وقالت 
مبؤسسة »ترينس هيجينز تروست«: »ال يزال هناك نقاش قليل 
للغاية حول احلياة اجلنسية لكبار السن، إذ تركز الغالبية العظمى 

لألحاديث ومحالت الصحة اجلنسية على الشباب.«

وأضافت: »خلق هذا انطباعا بأن الصحة اجلنسية واألمراض اليت 
تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي ليست سوى قضايا تهم الشباب 

- وهو األمر الذي حيتاج إىل تغيري«.

أغلب من ختطوا 65 عاما 
“يريدون مزيدا من اجلنس”

وجدت دراسة جديدة ان التلف الذي يلحقه الكحول بالدماغ أكرب 
أو   ، اهلندي  القنب  من  ُيصنع  الذي  احلشيش  خمدر  يسببه  مما 

املارجيوانا.

وخبالف الكحول فان املارجيوانا ال تؤثر على حجم وسالمة املادة 
البيضاء أو الرمادية يف الدماغ حتى بعد سنوات من تعاطيها.

واملادة الرمادية متكن الدماغ من العمل يف حني ان املادة البيضاء 
الدراسة  مؤلف  العصبية. وقال  العناقيد  باالتصاالت بني  تتحكم 
بولدور  كولورادو  جامعة  من  هاتشيسون  كينت  الربوفيسور 
ال  ولكنها  السلبية  اآلثار  بعض  ايضًا  للمارجيوانا  ان  االمريكية 

ُتقارن باآلثار السلبية للكحول.

ولكن الباحثني لفتوا اىل ان االحباث اليت تتناول آثار املارجيوانا 
على الدماغ ما زالت حمدودة. وقالت رئيسة فريق الباحثني رايتشل 
ثايلر انه فيما يتعلق باملارجيوانا بصفة خاصة ما زال هناك الكثري 

مما ال يعرفه العلماء عن تأثريها يف الدماغ.

انه ما زالت هناك ثغرات عديدة حني يتعلق األمر  العلماء  وأكد 
بسالمة املارجيوانا. وقال الربوفيسور هاتشيسون ان نظرة على 

االحباث يف هذا اجملال ستبني ان الكثري منها يفتقر اىل الدقة.

وتبني األرقام ان 44 يف املئة من الذين يف سن الثانية عشرة 
أو أكثر يف الواليات املتحدة تعاطوا املارجيوانا يف وقت ما من 
حياتهم. ومسحت واليات واشنطن واوريغون وكاليفورنيا وأالسكا 

وكولورادو بتعاطي املارجيوانا لألغراض الطبية أو االستجمامية. 

 الكحول أشد ضرراً على 
الدماغ من احلشيش

علماء حيسبون كم جيب الوقوف 
إلنقاص الوزن

 8 نصائح لتجنب اإلصابة 
مبرض الّسكري

قدم موقع “بولدسكاي” املتخصص بشؤون الصحة مثاني نصائح 
تساعد اإلنسان على جتنب اإلصابة مبرض السّكري.

1- تناول السلطات املختلفة
تناوهلا  وميكن  والبصل،  والثوم  والطماطم  واجلزر  واخليار  س 

بإضافة ملعقة من اخلّل الذي يقلل من امتصاص اجلسم للسّكر.
2- ممارسة الرياضة وخاصة املشي

لزيادة  العوامل احملفزة  اليومي ملدة 30 دقيقة من  يعد املشي 
من  الوقاية  أساليب  أهم  ومن  الصحيح،  الغذائي  التمثيل  عملية 

مرض السكري.
توقف فورا عن شرب عصري الفواكه يف وجبة اإلفطارتوقف عن 

شرب عصري الفاكهة مع وجبة اإلفطار!
3- تناول احلبوب الكاملة

يشري أخصائيو الصحة إىل دور األغذية الغنية باأللياف يف تفادي 
اإلصابة بالسكري كاحلبوب الكاملة من القمح والشعري والشوفان، 

ألنها ختّفض نسبة السكر يف اجلسم.
4- شرب القهوة

من خماطر  يوميا  )بدون سكر(  القهوة  من  فنجانني  تناول  يقلل 
مواد  من  القهوة  حتتويه  ملا   ،%29 حبوالي  بالسكري  اإلصابة 

مضادة لألكسدة.
5- إضافة القرفة إىل الطعام

اإلصابة  إمكانية  من  اليومي  الطعام  إىل  القرفة  إضافة  تقلل 
بالسكري بنسبة تصل إىل %48.

6- االبتعاد عن التدخني
يعد التدخني من أكثر العوامل املسببة لإلصابة بالسكري.

7- جتنب الوجبات السريعة
يعد جتنب تناول الوجبات السريعة )البيتزا والبطاطا املقلية والربغر 
ما  الدم،  الكوليسرتول يف  نسبة  ترفع  ألنها  هاما  أمرا  وغريها( 
أكثر  اجلسم  وجيعل  اإلنسولني  مستوى  اضطراب يف  إىل  يؤدي 

عرضة لإلصابة بالسكري.
8- احملافظة على اهلدوء وجتنب التوتر

عام، وممارسة  بشكل  اليومية  احلياة  التوتر يف  عن  االبتعاد  إن 
اإلصابة  من  الوقاية  طرق  أهم  من  االسرتخاء  ومتارين  اليوغا 

بالسكري.

قد  البارد  املاء  السباحة يف  أن  إىل  بريطانيون  باحثون  توصل   
وفق  الباحثون  وأشار  القوية.  األمل  ملسكنات  جيدًا  بدياًل  تكون 
نتائج دراستهم اليت أجروها يف جامعيت كامربيدج وايست انغليا 
إىل أنهم اكتشفوا شفاء رجل بريطاني كان يعاني من أمل منهك 
على مدار شهرين ونصف بفضل غطسه لفرتات قصرية يف البحر 

املفتوح.
الباحثون اآلن بإجراء مزيد من األحباث املتعلقة بإمكانية  وطالب 
االستعانة بعالج املاء البارد كطريقة ميكن االستعانة بها يف معاجلة 
أنهم  الباحثون  وأوضح  الرجل.  ذلك  حلالة  بالنظر  احلادة  اآلالم 
يعتقدون أن صدمة الغمر املفاجئ يف املاء البارد رمبا تسببت يف 
تعطيل اجلهاز العصيب للرجل ومن ثم إخراجه من دائرة األمل اليت 

كان يشعر بها.
ويف مقال هلما مبجلة BMJ Case Reports، قال دكتور توم مول 
من جامعة ايست انغليا وبيرت ماكيث من جامعة كامربيدج » الحظنا 
حدوث تعايف مفاجئ، فوري، مكتمل ومستمر من األمل الذي كان 
بعد خضوعه  عاما  العمر 28  يبلغ من  الذي  الرجل  به ذلك  يشعر 
لعملية جراحية. لكن الصدفة وحدها قادته للتخلص من ذلك األمل 
الذي استمر معه 10 أسابيع عندما قرر القفز من أعلى نتوء صخري 

يف البحر«.
ونقلت صحيفة الدايلي ميل عن ذلك الرجل، الذي مل يفصح عن 
امسه، قوله »رغم قسوة النزول للماء البارد للوهلة األوىل وما 
ينتاب اجلسم من رعشة، لكين استمتعت بذلك بعدها بلحظات قليلة، 

وتيقنت أني مل أعد أشعر بأمل عصيب، وهو ما مل أصدقه«. 

السباحة يف املاء البارد بديل جيد ملسكنات األمل
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 Prime Minister Malcolm 
Turnbull has refused to 
say whether he was mis-
led by Barnaby Joyce 
over the Nationals lead-
er’s affair with a staffer, 
saying he was aware of 
rumours about the rela-
tionship but never had it 
confirmed to him by the 
Deputy Prime Minister.
Mr Turnbull also said he 
would expect a minis-
ter to resign for breach-
ing his new rule against 
sexual relations with 
staffers and questioned 
why Opposition Leader 
Bill Shorten has not en-
dorsed the revised code 
of conduct.
The Prime Minister says 
his relationship with 
Barnaby Joyce is back 
on track after their public 
disagreement and he ex-
pects anyone who breaks 
his ministerial sex ban to 
resign.
Appearing on Melbourne 
radio station 3AW after 
several days of public 
hostility between him 
and Mr Joyce, the Prime 
Minister said the pair had 
“put whatever tensions 
there were behind us”.
“Barnaby at no time said 
to me that he was in a 
sexual relationship with 
this woman, with Vikki 
Campion. He never made 
that admission, I sup-
pose, to me. I cannot re-
call when I first heard a 
rumour about it but prob-
ably about the same time, 
possibly later, than oth-
ers,” Mr Turnbull said.

“I’m not going to go into 
the private discussions 
I’ve had with him other 
than to say that at no 
stage did he say to me 
that he was having a sex-
ual relationship with this 
lady.”
Mr Turnbull said Mr Joyce 
had taken the view it was 
a private matter.
He also said the revised 
ministerial code of con-
duct removed the his-
torical “greyness [and] 
moral ambiguity” sur-
rounding  such relation-
ships, making clear they 
were a public matter.
“Australians know what 
my values are... I’ve made 
it very clear that, while I 
am Prime Minister, min-
isters must not have sex-
ual relations with their 
staff. Bill Shorten hasn’t 
endorsed that. So what is 
Bill Shorten saying? Is he 
saying that he wants to 
be prime minister so min-
isters can have sexual 
relations with their staff? 
Where does he stand on 
this?” Mr Turnbull said 
on Monday morning.
“So far, he has indicated 
he doesn’t support the 
change, which surprises 
me. I thought he would 
say, yes, I agree, long 
overdue, about time. But 
apparently not.”
Speaking to Sky News on 
Monday morning, Foreign 
Minister Julie Bishop 
stopped short of explic-
itly supporting the ban 
but said it brought minis-
ters’ offices into line with 

Malcolm Turnbull declines to say wheth-
er he was misled by Barnaby Joyce

Malcolm Turnbull and wife Lucy at a Chinese New Year event in Melbourne on the weekend. Photo: AAP 
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many other workplaces 
and was an attempt to 
stamp out improper and 
negative consequences 
in government business.
A Newspoll released on 
Monday found 65 per 
cent of voters want Mr 
Joyce to step down as 
Nationals leader or leave 
politics entirely.
The Coalition’s primary 
vote has also dropped af-
ter the sustained cover-
age of the affair.
On a two-party preferred 
basis, the Coalition has 
again lost ground to La-
bor, dropping another 
point to 47 while Labor is 
on 53.
Mr Turnbull agreed that 
the ongoing attention on 
the affair was “distract-
ing and unhelpful”.
Asked if he would sack a 
minister for the breach, 
Mr Turnbull said he 
“absolutely” would but 
added: “I would expect 
them to resign. I wouldn’t 
expect I’d need to sack 
them.”
Mr Turnbull said he did 
not know if Mr Joyce 
would survive as Nation-
als leader and, amid  criti-
cism from Nationals MPs, 
insisted he had “never 
sought to influence” their 
internal deliberations.
Speaking with Fairfax 
Media on Sunday, the 
Deputy Prime Minister 
said he and Mr Turnbull 
could still work together 
and stated that “Malcolm 
and I are strong person-
alities”.

Controversial Queensland 
MP George Christensen 
has been reported to po-
lice after posing with a 
handgun on social media.
On Saturday, Mr Chris-
tensen posted a photo of 
himself aiming a gun on 
Facebook along with a 
post saying, “You gotta 
ask yourself, do you feel 
lucky, greenie punks?”
After a flood of critical 
comments, he amended 
the words accompanying 
the picture to say: “You 
gotta ask yourself, do you 
have a sense of humour, 
greenie punks? Obvi-
ously not.” He eventually 
deleted his post.
The post comes just days 
after 17 people were killed 
at a shooting in a high 
school in the US.
The post was reported 
to police by Stop Adani 
campaigner Ben Pen-
nings, who said he had 
been subjected to a lot of 
abuse online.
“[The post] was aimed at 
environmentalists in gen-
eral, “ Mr Pennings said.
“In the last six weeks  ... 
there has been a very 
large spike in online hate, 
online abuse. As a public 
person in the Stop Adani 
movement, I have got 
over a hundred people 
talk about my death on-
line.”
Mr Pennings, who has 
four children aged seven 
to 18 living at home, said 
people had said “really 
ugly things” about him 
online.

“There’s people who 
have mentioned where I 
live, what car I drive, even 
did GPS searches on my 
house,” he said.
“That’s a concern, and for 
my family’s safety I have 
spoken to the police.”
In response to questions 
about the post on Sun-
day, Mr Christensen tex-
ted: “Haven’t you got real 
news to report about at 
Fairfax?”
In the past, the Nation-
als MP has called for the 
burqa to be banned in 
public, the death penalty 
to be reintroduced for ter-
rorists who kill Australian 
citizens and for ice traf-
fickers to be caned.
Queensland Police said 
on Twitter it was aware of 
the photograph, as well 
as the circumstances be-
hind it.
“Preliminary enquiries 
would indicate that no of-
fence has been commit-
ted,” police said.
Mr Pennings said Mr 
Christensen was an “ap-
palling example” to his 
constituents and “threats 
of physical violence to 
peaceful protesters were 
particularly unaccept-
able”.
“You have got a federal 
MP who is meant to rep-
resent all his constitu-
ents fanning the flames 
of abuse and violence tar-
geted at peaceful protest-
ers,” Mr Pennings said.
“He should be kicked off 
Facebook for things like 
this.

Photo of Nationals MP George Chris-
tensen with a gun reported to police 

Mr Christensen’s Facebook post. Photo: Facebook 

“He is a representative of 
a whole federal elector-
ate, some of whom like 
[the Adani coal mine] 
and some of whom don’t, 
some who are environ-
mentalists and some are 
not.”
Mr Pennings, who is a 
Greens member and ran 
for Brisbane’s lord may-
or in 2016 on a Greens 
ticket, said he added Mr 
Christensen’s post to 
a complaint he filed on 
Thursday with Queen-
sland police after the on-
line death threats. 
“I’ve added George Chris-
tensen to the list and will 
report him to the federal 
police also. We shouldn’t 
allow bullies to be federal 
MPs,” he said.
Mr Pennings said the 
Queensland MP’s behav-
iour was un-Australian.
Greens senator Sarah 
Hanson-Young took to 
Twitter following Mr Chris-
tensen’s post to suggest 
the Member for Dawson 
should be sacked.
“A member of Parliament 
inciting violence against 
a group of voters should 
be a sackable offence,” 
Senator Hanson-Young 
wrote.
“If the leader of the Na-
tionals had any class he’d 
sack him.”
Leader of the Australian 
Greens and Victorian 
senator Richard Di Natale 
also took to Twitter and 
said he had spoken to 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull about he matter.
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The number of suspensions 
handed out at NSW primary 
schools has increased by 
10 per cent in two years and 
students in south-western 
Sydney are being suspend-
ed more than four times as 
often as students in other 
parts of the city.
Across NSW primary and 
secondary schools, 65,610 
suspensions were issued 
in 2016, down from 66,020 
in 2014,  the latest figures 
from the NSW Department 
of Education show.
However, more than 7540 
primary school suspen-
sions were issued in NSW 
in 2016, up nearly 10 per 
cent from 6860 suspen-
sions in 2014.
The number of primary 
school suspensions has 
also outstripped the growth 
in kindergarten to year 6 
enrolments of 4.1 per cent 
over the same period.
Changes at the primary 
school level in the past de-
cade have put more pres-
sure on teachers to lift 
student and school per-
formance, and may have 
led to harsher disciplin-
ary practices, according to 
Linda Graham, leader of the 
student engagement, learn-
ing and behaviour research 
group at the Queensland 
University of Technology.
“Standardised testing and 
things like MySchool mean 
schools are engaging in 
gate-keeping processes 
to deal with the groups 
they have,” said Professor 
Graham, who has been re-
searching disciplinary prac-
tices in NSW and Queen-
sland since 2005.

“There’s enormous pres-
sure going all the way down 
to kindergarten to get kids 
ready for NAPLAN and pri-
mary schools are tending to 
become less inclusive and 
less flexible.”
When looking at both pri-
mary and high school sus-
pensions, schools in south-
western Sydney recorded 
more than 9560 short and 
long suspensions in 2016, 
which is nearly four times 
more than any other part of 
Sydney.
Short suspensions can be 
up to four days long and 
long suspensions can be 
for up to 20 days.
The data indicates that a 
significant number of stu-
dents in south-western 
Sydney were suspended 
more than once, with the 
9560 suspensions distrib-
uted across 6550 students.
In comparison, schools in 
northern Sydney issued a 
total of 1390 suspensions 
to 1087 students in 2016.
Professor Graham said 
that south-western Sydney 
has “the biggest number 
of students, as well as the 
biggest number of students 
who come from overseas, 
have refugee backgrounds 
or have disadvantaged 
backgrounds”.
“These schools are dealing 
with a lot of complex and 
challenging kids and their 
resources are stretched. 
Suspensions aren’t the best 
way to go, but they’re the 
easiest way to go.”
She called on the depart-
ment to start collecting and 
publishing more detailed 
information on how many 
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Primary school suspensions in NSW have risen by 10 per cent in two 
years.  Photo: Quentin  Jones 

Australian Prime Minister 
Malcolm Turnbull con-
sulted his wife Lucy about 
plans to ban sexual rela-
tions between ministers 
and their staff.
Australia’s prime minis-
ter Malcolm Turnbull has 
no regrets about the new 
sex ban prohibiting cabi-
net ministers from having 
sexual relations with their 
staffers.
Mr Turnbull announced the 
ban on Thursday after it 
was revealed deputy prime 
minister Barnaby Joyce 
had an extramarital affair 
with his media adviser with 
the PM labelling it a “shock-
ing error of judgment”.
“I certainly felt that the val-
ues I expressed and the 
action I took, would have 
the overwhelming endorse-
ment of Australians. I felt it 
was absolutely the right 
thing to do,” Mr Turnbull 
told the Nine Network’s 60 
Minutes program on Sun-
day.
He said the public wanted 
to hear his “heartfelt views” 
about what had happened.
Mr Turnbull revealed he 
had also consulted with 
his wife of 38 years, Lucy, 
about the sex ban.
“Yes Lucy and I talked 
about this, this is one of 
those classic issues where 
it’s good to take counsel 
from your wife, life part-
ner,” he said.
The prime minister also 
maintained he was not in-
terfering with the Nationals’ 
party processes despite 
saying Mr Joyce needed to 
“reflect” on his position.
Mr Turnbull described Mr 
Joyce’s affair with Vikki 
Campion as causing “a 
world of woe”.

No regrets on the minister sex 
ban: PM

NSW Treasurer Dominic 
Perrottet has announced 
the establishment of the 
state’s first productiv-
ity commission aimed to 
drive micro-economic re-
form.
Housing affordability, 
lower living costs and 
attracting business to 
NSW will be the focus of 
the first-ever productivity 
commission in the state.
The NSW Productivity 
Commission will tackle 
regulation and drive pro-
ductivity in an effort to 
expand the state’s eco-
nomic prosperity, NSW 
Treasurer Dominic Per-
rottet announced at the 
NSW Business Chamber 
on Monday.
“We have laid the founda-
tions for reform with our 
state-building infrastruc-
ture agenda, but now it’s 
time for a new wave of 
growth, to lift the fortunes 
of our state and its peo-
ple,” Mr Perrottet said in a 
statement on Monday.
“We need ongoing reform 
to continue to fuel our 
state’s economy and im-
prove living standards for 
everyone who lives and 
works here.”
The commission will be 
lead by a yet-to-be-an-
nounced commissioner 

who will focus respond-
ing to users’ needs and 
changes in the market.
“This means a light touch 
approach that is focused 
on outcomes rather than 
on rules,” Mr Perrottet 
said.
“The public will also be 
able to have its say on 
how government process-
es can be improved and 
what we can do to make 
it easier to live, work and 
run a business in NSW.”
The Treasurer also an-
nounced a soon-to-be-ap-
pointed chief economist 
for NSW.
The state’s first chief 
economist will act in an 
advisory role on econom-
ic issues, analysis, and 
trends with NSW Treasury 
and will work with the 
productivity commission-
er as well as government 
agencies, public and pri-
vate policy leaders, aca-
demics and the business 
community.
“The chief economist 
will be a new driver of in-
novative and visionary 
economic analysis and 
advice in NSW, strength-
ening our state’s capacity 
to respond to global and 
local economic trends,” 
Mr Perrottet said in a 
statement on Monday.

NSW sets up state Productivity Com-
mission

But a Nationals MP hit out 
against the program ques-
tioning why the deputy 
prime minister wasn’t in-
terviewed.
“Funny that 60 minutes 
didn’t bother to ask Barn-
aby Joyce whatever they 
wanted for tonight’s story 

when he was on the same 
floor as their film crew in 
Sydney’s Commonwealths 
(sic) Parliamentary Offices 
on Friday,” controversial 
George Christensen tweet-
ed.
Mr Joyce promptly retweet-
ed the statement.

and which students are be-
ing suspended more than 
once.
“If we did see the full pic-
ture, there would be an out-
cry. We would see that some 
of the most vulnerable chil-
dren, those who have a dis-
ability and those from low 
SES backgrounds are be-
ing suspended in high rates 
and not just once,” Profes-
sor Graham said.
The biggest number of 
long suspensions were for 
“persistent misbehaviour”, 
which accounted for more 
than 45 per cent of all long 
suspensions issued in 
2016, followed by “physical 
violence”, which accounted 
for 38 per cent of suspen-
sions, but the number of 
pupils suspended for these 
reasons have fallen.
Long suspensions issued 
for serious criminal behav-
iour, possession or use of a 
suspected illegal substance 
or use or possession of a 
prohibited weapon, firearm 
or knife have increased 
slightly, in line with a 2.2 
per cent increase in overall 
student enrolment in NSW 
between 2014 and 2016.
A spokesman for the NSW 
Department of Education 
said: “Principals are autho-
rised to take decisive action 
when the safety or wellbe-
ing of others is at risk, or 
where a student has an on-
going history of disruptive 
behaviour.”
The department did not re-
spond to questions about 
whether there are any plans 
to change its suspension 
policy, which was issued in 
2011.
Professor Graham said re-
search has shown suspen-
sions do not work as a de-
terrent, and schools need 
more resources to invest in 
support tools and staff.
However, president of the 
NSW Secondary Principals’ 
Council Chris Presland said 
suspensions are the “best 
method for bring people to 
the table”.
“Nobody thinks that if you 

suspend a student, it’ll 
solve the problem. But it 
gives the student and their 

family time to consider their 
actions and it gives the 
school time to put strate-

gies in place to support the 
student.”
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Government spending on 
the disability support pen-
sion is tipped to cost $4.8 
billion less in 10 years, 
according to Parliamen-
tary Budget Office projec-
tions.
Income support for Aus-
tralians living with per-
manent disabilities is ex-
pected to shrink by $4.8 
billion in 10 years time, as 
the government stems the 
flow of people onto the 
payments.
The disability support 
pension covers roughly 
760,000 recipients and 
is one of the biggest ar-
eas of federal government 
spending, costing $16.3 
billion or 10.6 per cent of 
the social security budget 
in the past year.
But in a report released on 
Tuesday, the Parliamenta-
ry Budget Office has sig-
nificantly revised down its 
medium-term projections 
for public outlays on the 
pension.
The payment is offered 
to people with permanent 
physical, intellectual or 
psychiatric impairments 
which prevent them from 
working.
The proportion of recipi-
ents with physical disabili-
ties has declined in recent 
years while the proportion 
of those with psychiatric 
and intellectual impair-
ments has increased.
In the years following the 
global financial crisis, 
spending on the pension 
soared by 8.7 per cent.
But in the past five years, 
annual spending growth 
has crept up by an aver-
age of just 0.2 per cent.
The slowdown in spending 

has been largely driven by 
tougher compliance and 
assessment measures 
which took effect in 2012, 
triggering a sharp decline 
in the number of people 
being approved.
The share of applicants 
granted access to the pen-
sion fell from an average 
of 63 per cent between 
2001-02 and 2010-11, 
to just 43 per cent from 
2011-12 to 2014-15.
The number of new dis-
ability support pension 
recipients also fell from a 
peak of 89,000 in 2009-10 
to just 32,000 in 2016-17.
The ratio of recipients 
compared to the working-
age population has re-
turned to levels recorded 
in the late 1990s.
The Parliamentary Budget 
Office expects spending 
on the disability support 
pension to be $4.8 billion 
lower in 2027-28 than 
projected in the 2017-18 
forecasts.
“Over the medium term, 
we are projecting that DSP 
expenditure will average 
one per cent annual real 
growth, which would see 
recipients as a proportion 
of the working-age popu-
lation continue to drift 
lower,” its report said.
A federal budget update 
released in December 
signalled a significant re-
bound in disability pen-
sion recipients over the 
next four years.
The Parliamentary Bud-
get Office said there were 
risks to its medium-term 
projections because of 
the short time period 
since tougher compliance 
measures were enforced.

Disability pension spend to 
fall $4.8 bil The Reserve Bank says 

there are “pockets” of 
financial stress among 
the highly-indebted 
household sector, and it 
is closely watching how 
customers with interest-
only loans manage when 
they are required to start 
paying back principal 
over the coming years.
The central bank’s assis-
tant governor for the fi-
nancial system, Michele 
Bullock, on Tuesday 
played down the threat 
to the banking system 
from high housing debt, 
saying the risks to finan-
cial stability from mort-
gage debt were “not par-
ticularly acute.”
Property prices fall
Australian property pric-
es continue to fall, led by 
steeper declines in Syd-
ney prices, which have 
now dropped for a fifth 
straight month.
Even so, she signalled 
the central bank was 
closely monitoring key 
risks on the horizon 
from interest-only cus-
tomers, many of whom 
could face an increase 
in their loan repayments 
over the next few years.
Ms Bullock told a confer-
ence in Sydney data be-
ing watched by the RBA 
suggested mortgage 
stress overall was “rel-
atively low,” but there 
were key risks it was 

watching closely.
“Household debt lev-
els remained elevated 
and members agreed 
that household balance 
sheets still warranted 
careful monitoring,” 
the board said in the 
minutes of its February 
board meeting, also re-
leased on Tuesday, add-
ing it was monitoring the 
decline in house prices 
in Sydney and the “con-
siderable slowdown” in 
growth in Melbourne.
Parts of the country 
where more borrowers 
are struggling with their 
debts include parts of 
Queensland and Western 
Australia, where banks 
have in recent years re-
ported rising charges for 
bad debts in their mort-
gage portfolios.
Ms Bullock said this 
trend was “not unex-
pected” given job losses 
in these states in recent 
years, but overall stress 
among owner-occupiers 
was “not currently grow-
ing rapidly”.
“The historically high 
levels of mortgage debt 
in Australia raises ques-
tions about the resil-
ience of household bal-
ance sheets to a change 
in circumstances and 
the ability of the finan-
cial system to absorb 
a widespread increase 
in household financial 

RBA keeping close eye on ‘pockets’ of mortgage stress 

While the Nationals are 
expected to discuss 
Barnaby Joyce’s future 
in Canberra next week, 
no formal meeting of the 
full party room has been 
scheduled.
Nationals MPs won’t 
be holding a full party 
room meeting in Can-
berra next week, giving 
Barnaby Joyce some 
breathing space from 
continued pressure 
over his affair with a for-
mer staffer.

The deputy prime minis-
ter and Nationals leader 
is currently on leave as 
he considers his future 
in the wake of his rela-
tionship with Vikki Cam-
pion, who is having his 
baby in April.
Nationals whip Michelle 
Landry says because 
Senate estimates hear-
ings are being held next 
week, there won’t be the 
usual Monday meeting 
of all 21 members and 
senators.

Senate hearings give Joyce 
breathing space

stress,” she said.
“The information we 
have suggests that, 
while there are some 
pockets of financial 
stress, the overall level 
of stress among mort-
gaged households re-
mains relatively low.”
Among property inves-
tors, Ms Bullock sig-
nalled a key issue be-
ing watched was how 
interest-only customers 
managed over the next 
few years, when the 
interest-only period on 
“a large proportion” of 
these loans expired.
Ms Bullock said some of 
these customers would 
be able to move to pay-
ing off principal as well 
as interest, and others 
would seek to extend 
their interest-free period, 
but a third group could 
face “financial stress.”
“There may, however, be 
some borrowers that do 
not meet current lending 
standards for extending 
their interest-only repay-
ments but would find the 
step-up to principal and 
interest repayments dif-
ficult to manage. This 
third group might find 
themselves in some fi-
nancial stress,” she 
said.
“While we think this is a 
relatively small propor-
tion of borrowers, it will 
be an area to watch,” Ms 
Bullock said.
Despite some private 
sector surveys pointing 
to recent growth in mort-
gage stress, Ms Bullock 
suggested more com-
prehensive data stud-
ied by the RBA did not 
necessarily support this 
finding.
Figures from the 2016  
Household, Income and 
Labour Dynamics in 
Australia (HILDA), a key 
data source, showed the 
median ratio of mortgage 
interest payments to in-
come has been “fairly 
stable”, at 20 per cent. 
Three quarters of owner-
occupiers had mortgage 

payments of 30 per cent 
or less of income, she 
said.
The latest census also 
showed the share of 
people with interest pay-
ments of 30 per cent 
of income or more had 
fallen from 28 per cent 
in 2011 to 20 per cent in 
2016, likely due to fall-
ing interest rates.
She noted some other 
private surveys sug-
gested mortgage stress 
had been rising in recent 
years, but said it was “a 
little difficult to reconcile 
their findings” with other 
closely watched data.
Fuelling the RBA’s con-
cerns over high levels of 
debt is the anaemic level 
of wage growth, which 
could come to a head 
when the board eventu-
ally does decide to raise 
interest rates from the 
record low of 1.5 per 
cent.
The board suggested 
current workplace nego-
tiations, with wage rises 
of 2.5 per cent or under, 
may not be helping the 
return to normal levels 
of growth.
“Growth in the wage 
price index in the Sep-
tember quarter had been 
weaker than expected 
and wage growth out-
comes associated with 
new enterprise agree-
ments had been lower 
than the percentage in-
creases incorporated in 
agreements they were 
replacing,” the board 
said.
“This would affect ag-
gregate wage growth 
over the forecast period, 
given that new enter-
prise agreements had an 
average term of around 
three years.”
The market is pencilling 
in a wage price index 
rise of 2 per cent when 
the Australian Bureau of 
Statistics releases its lat-
est figures on Wednes-
day, barely scraping 
above annual inflation at 
1.9 per cent.
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The spotlight is on the Na-
tionals as the party looks 
towards the future of lead-
er Barnaby Joyce after 
revelations about his af-
fair with an office staffer.

BARNABY JOYCE
Joyce is the under-fire 
leader who has taken 
leave following revela-
tions of his affair with for-
mer staffer Vikki Campion, 
who is now pregnant with 
his child.
The MP, who was first 
elected to the Senate in 
2004, insists he isn’t for 
moving, labelling calls to 
oust him a “witch-hunt”.
It’s been a big six months 
for Joyce, who was found 
by the High Court in Octo-
ber to be a New Zealander 
and had to contest a by-
election in his seat of New 
England.

BRIDGET MCKENZIE
The senator who became 
Joyce’s deputy in Decem-
ber is sticking by her lead-
er, offering a “rolled gold 
guarantee” he will remain 
in the position.
The new sports minister is 
also away while Joyce is 
on leave, representing the 
government at the Winter 
Olympics.

DAVID LITTLEPROUD
Littleproud, a first-term 
MP, has enjoyed a mete-
oric rise in the Turnbull 
government, being ap-
pointed agriculture minis-
ter at Joyce’s insistence in 
December.
He has urged those agitat-
ing against the leader to 
“put up or shut up”.

NIGEL SCULLION
The Northern Territory 
senator, who was named 
interim parliamentary 
leader when Joyce was 
contesting the by-election, 
has backed the leader to 
remain.
In an outburst to report-
ers, Scullion labelled re-
ports about Joyce’s affair 
the biggest beat-up he’s 
seen.
MATTHEW CANAVAN

The former chief-of-staff 
to Joyce, Canavan was 
also caught up in the rev-
elations after he employed 
Ms Campion.
The resources minister 
won his own High Court 
fight last year over his Ital-
ian citizenship.

MICHAEL MCCORMACK
In a car-crash television 
interview, the NSW Nation-
als MP refused six times to 
support Joyce as leader, 
relying on the phrase “at 
the moment”.

The man seen as the most 
likely contender to replace 
him finally said “of course” 
he supported Joyce.

DARREN CHESTER
The former infrastructure 
minister was dumped in 
the December reshuffle, 
losing his portfolio to 
Joyce.
The action against the 
Victorian MP was seen by 
some as a rebuke from 
Joyce against Chester.

KEITH PITT
The now-backbencher 
from Queensland was 
also dumped from his 
trade responsibilities in 
the reshuffle and has been 
laying low since the Joyce 
reports surfaced.

GEORGE CHRISTENSEN
The outspoken MP and 
former party whip has 
backed his leader and 
says he continues to have 
the support of the party 
room.

But Christensen has la-
belled Malcolm Turnbull’s 
new ban on ministers hav-
ing sex with staff as “bon-
kers”.

DAMIAN DRUM
Drum has also slotted 
in behind his leader and 
insists he understood 
Joyce’s affair with Ms 
Campion was over when 
she moved to work in his 
office.
BARRY O’SULLIVAN
The outspoken Queen-

The Nats who can decide Joyce’s future
slander fears losing one 
of the best politicians he 
said the country has had 
in his lifetime.
He threw his support be-
hind Joyce, questioning 
whether you “shoot your 
best horse because he 
jumped the fence and was 
found in the neighbour’s 
paddock”.

ANDREW BROAD
The Victorian MP says 
Joyce made an error of 
judgement and he’s still 
waiting to see if there has 
been an abuse of power.

KEN O’DOWD
The Queensland back-
bencher believes the ball 
is in Joyce’s court when 
it comes to his future, but 
something needs to be re-
solved.

LLEW O’BRIEN
The fellow Queenslander 
admits there are obvious-
ly people concerned about 
the crisis engulfing Mr 
Joyce, but just as many, 
if not more, are supportive 
of him.

MICHELLE LANDRY
The party’s whip has been 
standing by her leader, but 
says people should wait 
to see what pans out after 
his week on leave.

JOHN WILLIAMS
The senator known as 
“Wacka” was one of the 
first to warn any revela-
tions about the misuse of 
public money would mean 
trouble for Joyce, but has 
expressed confidence in 
him.

ANDREW GEE
The NSW MP says he 
hasn’t been approached 
by anyone talking about a 
Joyce challenge.

LUKE HARTSUYKER
The former minister be-
lieves Joyce needs to 
work through his issues, 
but the coalition can move 
on together with him at the 
helm.
DAVID GILLESPIE

The backbencher, who is 
facing his own High Court 
fight about questions over 
his eligibility, says he sup-
ports Joyce at this difficult 
time.
KEVIN HOGAN
The member for the NSW 
seat of Page has no doubt 
Joyce is feeling very 
bruised, but has talked up 
the job he has done lead-
ing the party.
MARK COULTON
The NSW MP has kept his 
head down since the news 
broke, telling one paper 
he had “no comment” on 
Joyce’s future.

Muslims Australia – AFIC 
has observed the escalat-
ing tragedy that is taking 
place in Eastern Ghouta, 
Syria. Reports of the de-
clining situation for in-
nocent civilians includ-
ing families and children 
are devastating. These 
reports have indicated 
an environment that is 
deteriorating rapidly with 
basic necessities such 
as food, clean water and 
medical supplies being in 
such shortage that lives 
are being lost on a daily 
basis.
Dr Rateb Jneid, President 
of Muslims Australia, 
stated “It is unacceptable 
for inocent people, in this 
day and age, to be losing 
their lives because they 
do not have food and wa-
ter. It is a shame on the 
global community that 
this tragedy is occurring 
and all efforts need to be 
made to bring this to an 
end and provide these 
victims with relief.”
Muslims Australia – AFIC 
notes that this situation 
is occurring in the con-
text of ongoing attacks 
by the regime forces on 
the area. We note that in-
nocent people have been 
trapped in an ever shrink-
ing area, that is being sur-
rounded by armed forces 
who have denied them ac-
cess to the basic needs to 
sustain their lives – those 
that are not being killed by 

military attacks are being 
slowly but surely killed by 
the conditions they are 
forced to endure.
We remind all people of 
the atrocities that oc-
curred in Bosnia where 
the global community did 
far too little far too late for 
the tens of thousands of 
innocent Bosnians who 
were massacred. Dr Jneid 
further said, “We cannot 
stand by and allow anoth-
er tragedy of this nature 
and scale to take place 
under our very noses 
again. Every innocent life 
lost is on the hands of the 
those world leaders who 
are standing by and doing 
nothing.”
Muslims Australia – AFIC 
calls on the Australian 
Government to protest 
in the strongest possible 
terms the tragedy that is 
emerging. We demand 
that the Australian Gov-
ernment speak out in the 
United Nations and other 
global forums and use 
any and all influence it 
may have to bring global 
intervention against what 
is taking place.
Muslims Australia – AFIC 
urges all Australians to 
stand in solidarity with 
the innocents who have 
already lost their lives 
and those who are near 
death and not to allow 
our leaders to ignore this 
inhumane tragedy that is 
emerging.

AFIC Statement 
Regarding Ghou-
ta, Syria

Former prime minister 
Tony Abbott has called 
for a massive reduction 
in immigration numbers, 
saying wages and hous-
ing prices will benefit.
Australia should drasti-
cally reduce immigration 
levels until migrants are 
better integrated into so-
ciety and to prevent fur-
ther pressure on wages 
and housing prices, for-
mer prime minister Tony 
Abbott says.

Abbott calls for lower im-
migration rates

Mr Abbott wants to see a 
cut in immigration num-
bers from 190,000 to 
110,000 people a year, 
urging Prime Minister 
Malcolm Turnbull to take 
the issue to the electorate 
at the next election.

In a speech to the Syd-
ney Institute on Tuesday 
evening, Mr Abbott is 
expected to tell his au-
dience cutting the num-
ber of migrants will help 
wages growth and make 
house prices more afford-
able, News Corp Australia 
reports.

“My main concern tonight 
is another topic, no less 
taboo, lest anyone be up-
set or comfort be given 
to the racists supposedly 
in our midst, namely the 
rate of immigration,” he 
will say.
“It’s a basic law of eco-
nomics that increasing 
the supply of labour de-
presses wages; and that 
increasing demand for 
housing boosts price.

“At least until infrastruc-
ture housing stock and 
integration has better 
caught up, we simply 
have to move the overall 
numbers substantially 
down. In order to win the 
next election, the govern-
ment needs policy posi-
tions which are principled, 
practical and popular.”
Asked whether Australia 
needs to change its im-
migration policy, Cabinet 
minister Mathias Cor-
mann said the intake is 
lower now than its peak 
under the previous Labor 
government.
“The most important thing 
with our immigration in-
take is that we attract the 
right people to make Aus-
tralia their home,” he told 
reporters in Canberra.
“In the end attracting ap-
propriately skilled mi-
grants with the right at-
titude also helps ensure 
our economic growth into 
the future.”
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Treasurer Scott Morrison 
has rubbished Tony Ab-
bott’s call to cut Austra-
lia’s immigration intake, 
which the former prime 
minister has linked to 
stagnant wages, groan-
ing infrastructure, unaf-
fordable housing and 
“ethnic gangs”.
On Tuesday,  Mr Abbott 
- who first called for a re-
duced immigration early 
last year - proposed a 
rapid cut from the cur-
rent level of 190,000 to 
110,000.
Scott Morrison has shut 
down suggestions from 
Tony Abbott, that the 
government should low-
er its immigration levels.
“My issue is not immi-
gration; it’s the rate of 
immigration at a time of 
stagnant wages, clogged 
infrastructure, soaring 
house prices and, in Mel-
bourne at least, ethnic 
gangs that are testing 
the resolve of police,” Mr 
Abbott told the Sydney 
Institute.
“It’s a basic law of eco-
nomics that increasing 
the supply of labour de-
presses wages; and that 
increasing demand for 
housing boosts price,” 
he said. 
Mr Abbott also hit out at 
the Turnbull government 
and Labor Party for be-
ing afraid to talk about 
the issue.
But Mr Morrison dis-

missed the former Liber-
al leader’s analysis, say-
ing a cut to the annual 
planned migration intake 
would harm the federal 
budget.
The Treasurer also said 
the social and economic 
issues Mr Abbott raised 
were separate to the level 
of permanent migration.
“I can understand why 
people would be super-
ficially attracted to this 
idea that if you lower the 
level of permanent immi-
gration that that will have 
that impact, but let’s just 
think it through,” Mr Mor-
rison told 3AW.
“If you take this propos-
al, this is what it means. 
You’d have to drop [the 
intake] by 80,000. The 
hit to the budget of that 
would be about $4 billion 
to $5 billion over the next 
four years.”
Mr Morrison said the 
reason for population 
growth was temporary 
migrants and the govern-
ment had taken steps to 
address that, including 
a clampdown on foreign 
worker visas.
“But a permanent cut to 
the permanent intake, 
it’s very hard to look at 
the data and see that 
that’s actually the prob-
lem,” he said.
Mr Morrison also ques-
tioned Mr Abbott’s men-
tion of ethnic crime.
“If the suggestion is that 
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immigrants cause crime, 
I don’t know if I agree 
with that,” Mr Morrison 
said.
“Because when you 
look at the figures, the 
level of unemployment 
amongst migrants who 
come to Australia is no 
greater. In fact, in many 
cases, it’s less. And 
when you go to second 
generation...the educa-
tion attainment level of 
the children of migrants 
is higher than the broad-
er population.
“The real issue here is 
that when wages are flat 
and when people are 
feeling the pinch, people 
will line others up for be-
ing the reason for this.”
He suggested more Aus-
tralians “would have 
been feeling the pinch” 
if the economy had not 
been boosted by migra-
tion over the last four to 
five years.
In a later press confer-
ence, Mr Morrison add-
ed that demand-driven 
skilled migration helped 
meet shortages in im-
portant sectors of the 
economy, warning that 
cutting that could be 
“cutting off your nose to 
spite your face”.
Last week, Home Affairs 
Minister Peter Dutton 
said last week that im-
migration could be cut 
“where we believe it’s in 
our national interest”.

Treasurer Scott Morrison has hit back at former prime minister Tony Abbott.  Photo: Andrew Meares

A rising star inside the 
Turnbull government has 
called for a national de-
bate on introducing mixed 
gender competitions to 
professional sports, ask-
ing why women are seg-
regated from competing 
against men in codes like 
the AFL, NRL and rugby 
union. 
Linda Reynolds, who was 
Australia’s first female 
brigadier in the Army Re-
serves before joining Par-
liament, told Fairfax Media 
that sport should follow 
in the footsteps of the 
Australian Army, which 
has a target of lifting the 
proportion of women in 
its ranks to 25 per cent 
within five years.
“Like in the military, sport 
requires many different 
qualities in an individual 
player but also in the 
team,” Senator Reynolds 
told Fairfax Media.
“We no longer segregate 
women solely on their 
gender. Women now 
have the opportunity to 
compete on merit in the 
military, maybe its time 
to rethink the segregation 
of women in sport simply 
based on their gender and 
not on the talent.”
The WA Liberal sena-
tor - who is a prominent 
advocate of the role of 
women in society - has 
been locked in a recent 
war of words with conser-
vative MPs Cory Bernardi 
and former SAS soldier 
Andrew Hastie over their 
opposition to women 
serving on the frontline of 
battle.
Asked if women might fear 
being put at a disadvan-
tage if asked to compete 

against men to qualify for 
teams, Senator Reynolds 
said: “How do you know if 
you don’t give it a go?”
She added the rising pop-
ularity of female teams 
in sports traditionally 
dominated by men had 
proven wrong Australians 
who dismissed the role of 
women in elite sports.
About 195,000 people at-
tended the AFL’s debut 
women’s league matches 
last year while nearly six 
million watched the sea-
son on television. AFLW 
is set to expand from 
eight teams to 14 by 
2020. Nearly half a million 
women play some form of 
Australian football, which 
is about a third of of over-
all participation.
“People go and watch 
women in soccer and 
AFL,” she said. “All these 
people who think it’s 
about physical strength... 
it is an important char-
acteristic but it is not the 
only characteristic,” she 
said.
“Women excel in sport 
and in the military be-
cause they also have the 
other qualities required: 
leadership, resilience and 
strength.
“There are outstand-
ing female athletes, why 
shouldn’t they have an 
opportunity? Of course 
we want things to be 
judged on merit, but what 
is merit?”
However Marnee McKay, 
a lecturer in musculosk-
eletal physiotherapy at 
the University of Sydney, 
doubted mixed gender 
teams would suit contact 
sports.
She said her researched 

showed that from 12 
years of age, “males and 
females are fundamen-
tally physically different 
in terms of speed, power 
and coordination and bal-
ance”.
She said tests dem-
onstrated males were 
stronger than women but 
females were better at 
tasks that required fine 
motor skills. Dr McKay 
said mixed gender teams 
could work for sports like 
lawn bowls.
“But rugby league? No. 
I cannot see male and 
female professional ath-
letes competing across all 
sports as a blanket rule.”
Senator Reynolds lashed 
Senator Bernardi in the 
Senate earlier this month 
after the Australian Con-
servatives leader sug-
gested it could be against 
the national interest to 
have women serving in 
combat roles.
“The senator may have 
been somewhat flippant 
in his comments but he 
could not have chosen 
a topic more insulting or 
demeaning not only to all 
of our women who now 
serve in uniform but to all 
those young women who 
want to put their hand 
up,” Senator Reynolds 
said at the time.
“They have a look at the 
women who’ve now grad-
uated as fighter pilots. 
They look at the women 
who are putting them-
selves forward to serve 
in combat roles. Senator 
Bernardi, I’d say this to 
you: yes, men and women 
are different, but hallelu-
jah for that.
“Throughout all of my 
career I’ve had to fight 
to show—as, I’m sure, 
has every woman in this 
place—that difference is 
not less; to demonstrate 
the fact that as women we 
can do things just as well 
as any man. We do things 
just as well because we’re 
women, Senator Bernardi, 
not in spite of the fact that 
we are women.”

Government senator Linda Reynolds calls for debate 
on mixed-gender teams in Australia’s elite sports

WA senator Linda Reynolds. Photo: Alex Ellinghausen
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