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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

بوتني يطلق سباق تسلّح ويتحدى أمريكا نوويًا
موسكو تتهم واشنطن بإنشاء 20 قاعدة عسكرية يف سورية

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

األمريكية  النربة  حتتّد 
العالية ضد جتاوزات إيران 
لكنها  واليمن،  سوريا  يف 
حاليًا  هادئة  شبه  نربة 
بالعراق  األمر  يتعّلق  عندما 

ولبنان.
ما قيل عن تشجيع أمريكي 
إصالح  على  للسعودية 
العالقة مع رئيس احلكومة 
احلريري  سعد  اللبنانية 
إبعاد  سياق  يف  يدخل 
يف  لبنان  من  املواجهة 
أّن  يعين  ال  املرحلة،  هذه 
ضغوط  ستخّفف  واشنطن 
لـ  واملالحقة  العقوبات 
لبنان،  خارج  اهلل«  »حزب 
اقتصاديًا وسياسيًا، ورمبا 
عسكريًا، يف سوريا أو يف 

اليمن.
أّن  اىل  التلميح  ازدياد 

لبنان بني تكتيك التهدئة واسرتاتيجية املواجهة اإلقليمية!

إسرائيل لن تقبل بالقواعد 
اإليرانية يف سوريا ترافقه 
اجتهادية  سيناريوهات 
الجتياح  إسرائيل  بتخطيط 
لبنان  يف  وسريع  مدّمر 
»حزب  مبواقع  يكتفي  ال 

اهلل«، وإمنا يطاول بريوت. 
التصعيدية  النظريات  هذه 
نظريات  مع  تتضارب 
االكتفاء مببدأ احتواء »حزب 
اهلل« حاليًا، لكّن أحدهما ال 
يلغي اآلخر متامًا، واملقصود 
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الحريري يريد الوقوف على مسافة واحدة بني عون وجعجع

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 

ايلي واالختصاص..  والكفاءة 
0412  224  604 على الرقم: 

ال  »االحتواء«.  هو  بالطبع 
الوقت  يف  هناك  مؤشَر 
احلاضر على التزاٍم أمريكي 
على  الضغوط  لنقل 
واليمن  سوريا  من  ‘يران 
يف  والعراق.  لبنان  اىل 
هو  احلالي  الرادع  العراق، 
إجراؤها  املزمع  االنتخابات 
يف 12 أيار، ويف لبنان إّن 
النيابية  االنتخابات  موعد 

هو 6 أيار.
زيارة ولّي العهد السعودي 
األمري حممد بن سلمان اىل 
يف  واشنطن  ثّم  لندن 
هذا  من  األول  النصف 
بالتأكيد  سرتّكز  الشهر 
بني  املنافسة  على 

سيناريوهات اجتهادية بتخطيط إسرائيل الجتياح مدّمر يطاول بريوت؟!

بوتني«  »هدنة  راوحت 
دمشق  غوطة  يف  مكانها 
الشرقية وفشلت يف إجالء 
أي من املدنيني السوريني 
لليوم  داخلها  احملاصرين 
الثالث على التوالي، فيما 
مواجهتها  موسكو  وّسعت 
الباب  من  واشنطن  مع 
القوات  متهمة  الكردي، 
األمريكية بإنشاء 20 قاعدة 
عسكرية يف مناطق خاضعة 
مشال  األكراد  لسيطرة 

سورية وشرقها.
أكد  ذلك،  غضون  يف 
املبعوث الدولي إىل سورية 
ميستورا  دي  ستيفان 
»لن  املتحدة  األمم  أن 
املطالبة  يف  األمل«  تفقد 
النار  لوقف  كامل  بتطبيق 
نص  كما  يومًا   30 ملدة 

دي  وأعرب  جمللس.  قرار 
ميستورا عن ختوفه من أن 
تتحّول املواجهة يف الغوطة 
إىل »نسخة من حلب« يف 
شرق  معركة  إىل  إشارة 
خاضعًا  كان  الذي  حلب 
عام  أواخر  يف  للمعارضة 
أن  إىل  وأشار   .2016
ستشهد  املقبلة  األيام 

»تباداًل لألفكار« يف شأن 
دستورية  جلنة  تشكيل 
سورية، من دون أن يقّدم 

مزيدًا من التفاصيل.
اتهام  روسيا  وجّددت 
الواليات املتحدة باستخدام 
لتوسيع  متهيدًا  األكراد 
يف  العسكري  وجودها 

متوقعة  غري  خطوة  يف 
العراقي  الربملان  أصدر 
يلزم  قرارًا  االول،  أمس 
حكومة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي بوضع جدول زمين 

األجنبية  القوات  ملغادرة 
األراضي العراقية.

على  الربملان  وصّوت 
القرار يف جلسة حبث فيها 
من  القضايا،  من  التتمة صفحة 31عددًا 

برملان العراق يطلب جدوالً زمنياً النسحاب القوات األمريكية
االحتادية.  املوازنة  بينها 
الكردية  القوى  وانسحبت 
على  احتجاجًا  اجللسة  من 
إقليم  موازنة  ختفيض 
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مللتقى  التشاوري  »اللقاء  عقد 
األديان والثقافات« واملنسقية 
والسلم  األمان  العامة ل«شبكة 
الشهري  اجتماعهما  األهلي« 
يف كنيسة مار افرام السريانية 
يف منطقة األشرفية، بدعوة من 
دانيال  املطران  األبرشية  راعي 
كورية، يف حضور الوزير السابق 
جوزف اهلاشم، مطران السريان 
االرثوذكس جورج صليبا، راعي 
للروم  وزحلة  الفرزل  ابرشسة 
املطران  الكاثوليك  امللكيني 
رئيس  درويش،  يوحنا  عصام 
علي  السيد  العالمة  »اللقاء« 
حسني  املشايخ:  اهلل،  فضل 
الصاحب،  عبد  زياد  شحادة، 
رويس  األب  املنى،  أبو  سامي 
األورشليمي، احملامي عمر زين، 
روبري  والدكتور  خلف،  ملحم 

األبيض.
رئيس  اللقاء  يف  وشارك 
»نادي الشرق حلوار احلضارات« 
إيلي سرغاني، وعدد من الوجوه 
بالسلم  املهتمة  والشخصيات 

األهلي واحلوار بني األديان.
كورية

اللقاء  كورية  املطران  استهل 
بكلمة ترحيب، معتربا أن »هناك 
مهمة شاقة جدا على عاتق رجال 
وهي  والنخب،  والعلماء  الدين 
األهلي  السلم  مفهوم  ترسيخ 
وتعزيزه، ونشر ثقافة التسامح 
بني أفراد اجملتمع«، داعيا إىل 
تربوية  وبرامج  مناهج  »وضع 
والكنائس  املساجد  يف  سليمة 
وكليات  واجلامعات  واملدارس 
الشريعة والالهوت، لتعزيز هذا 
واالعتدال  والتضامن  التفاهم 
والعيش  واملواطنة  والوسطية 

املشرتك«.
الضمائر  »أصحاب  إىل  وتوجه 
احلية وصانعي السالم يف العامل 
ملعرفة  الصمت،  جدار  لكسر 
إبراهيم  يوحنا  املطرانني  مصري 
ذكرى  يف  يازجي  وبولس 

خطفهما، والعمل على إطالقهما 
وعودتهما إلكمال مسرية احملبة 
من  كثريا  ضحيا  اليت  والسالم 

أجلها«.
وختم بالتأكيد أن »القدس هي 
لفلسطني«،  الشرعية  العاصمة 
منوها ب«قرار رؤساء الكنائس 
بإغالق  املقدسة  األرض  يف 
مستنكرا  القيامة«،  كنيسة 
والعنصرية  العدوانية  »احلملة 
تهدف  اليت  االحتالل  لسلطات 
املسيحي  الوجود  إضعاف  إىل 

يف القدس«.
فضل اهلل

فضل  السيد  العالمة  حتدث  ثم 
اهلل قائال: »مير لبنان يف مرحلة 
صعوبة،  املراحل  أشد  من  هي 
بفعل التحديات على الصعيدين 
حيث  واخلارجي،  الداخلي 
الرتدي يف الوضع االقتصادي، 
املستشري،  والفساد 
الذي  االنتخابي  واالستحقاق 
إىل  التنافس  إطار  من  خيرج 
السياسية،  القوى  بني  الصراع 
بعدا  يأخذ  ما  سرعان  والذي 
طائفيا«، مبديا خشيته من »أن 
السلم األهلي، كما  يهدد ذلك 
تهدده األخطار اخلارجية وحرائق 
املنطقة، اليت وإن اختذت طابع 
واإلقليمي،  الدولي  الصراع 
ما  عادة  الصراع  أدوات  أن  إال 
تتخذ بعدا طائفيا ومذهبيا، ويف 

بعض احلاالت قوميا«.
وأضاف: »حنن مدعوون كعلماء 
ورجال دين ومثقفني، يف هذه 
املرحلة أكثر من أي مرحلة أخرى، 
وعدم  امليدان  احلضور يف  إىل 
االنكفاء، ألن ما جيري ال ميكن 
السكوت عنه، وال ميكن االبتعاد 
واجللوس على التل، فما جيري 
يتعلق مبصري وطن حنن معنيون 
املنطقة  هذه  وحبفظ  حبفظه، 
خرائط  رسم  على  يعمل  اليت 
جديدة هلا على وقع الصراعات 

املشتعلة«.
القوى  كل  مساحته  ودعا 
أن  إىل  لبنان  يف  السياسية 
اخلطاب  إىل  خبطابها  ترتقي 
العقالني احلكيم الذي يعيد لبنان 
إىل  مشريا  الفاعل،  دوره  إىل 
ضرورة اختيار األكفاء والنظيفي 
الكف ملواقع املسؤولية، ليكون 
هؤالء على صورة لبنان الرسالة 
البلد  اإلنسان،  بلد  والقيم، 
واالستئثار  الفساد  من  اخلالي 

واحملاصصة«.
وختم: »مع اقرتاب موعد ذكرى 
احلرب األهلية يف 13 نيسان، ال 
بد لنا من أن ندرس معا الوسيلة 
الذكرى  هذه  إلحياء  األفضل 
آلالم  استحضارا  نريدها  اليت 
العبثية،  ونتائجها  احلرب  هذه 

فضل اهلل يف اللقاء التشاوري يف كنيسة مار افرام:

خنشى أن يهدد التنافس االنتخابي السلم األهلي

لتكون لنا عربة دائمة يستلهمها 
الوطن  هذا  يف  املخلصني  كل 
ويهتدون  خالفاتهم،  إدارة  يف 
السدود  لوضع  دروسها  من 
ومواقف  التوتر  خطاب  أمام 
التهويل،  وسياسات  التصعيد 
الحتوائها، واحلؤول دون حدوث 
هذا  استقرار  اهتزازات يف  أي 
ال  ما  إىل  به  تنزلق  قد  الوطن 

يريده أحد«.
الهاشم

وألقى اهلاشم كلمة دعا فيها إىل 
بسالح  التكفري  سالح  »مواجهة 
»املدارس  داعيا  القرآن«، 
املناهج  اعتماد  إىل  الدينية 
احملبة«،  ثقافة  على  املنفتحة 
تكمن  »املشكلة  أن  إىل  مشريا 
بني  الفاصل  احلد  تغييب  يف 
واستغراق  والسياسة،  الدين 
السياسة،  يف  الدين  رجال 
الدين«،  يف  السياسة  ورجال 
مشددا، ملناسبة اقرتاب ذكرى 
من  »اخلروج  على  نيسان،   13

الظلمة إىل النور«.
درويش

درويش،  املطران  حتدث  ثم 
هذه  »وجود  أن  معتربا 
شخصي  التزام  هو  اجملموعة 
أنه  إىل  الفتا  األهلي«،  للسلم 
وجود  مع  إال  أهليا  سلم  »ال 
ورؤية  واملواطنة  العدالة 
واضحة للمستقبل«، مشريا إىل 
»عالقة السلم األهلي بالنزاعات 

اخلارجية«.
ابو املنى

عن  املنى  أبو  الشيخ  تكلم  ثم 
»أهمية تضافر اجلهود بني كل 
اجلمعيات واملؤسسات واملراكز 
إىل  داعيا  باحلوار«،  تعنى  اليت 
القيم،  منظومة  على  »احلرص 
من  كل  مع  التواصل  وأهمية 
وتأكيد  املنظومة،  هذه  تعنيه 

رسالة املنسقية«.
الصاحب

أن  الصاحب  الشيخ  واعترب 
أعمال  كل  من  بريء  »اإلسالم 
بها  تقوم  اليت  واإلجرام  القتل 
اجلماعات اليت تتوافق أعماهلا مع 
داعيا  الكربى«،  الدول  مصاحل 
احلقيقية  الثقافة  »نشر  إىل 
واحملبة  الرمحة  ثقافة  للدين، 
دعوة  وجه  ثم  والتسامح«. 
مهرجان  »حلضور  اجلميع  إىل 
سيقام  الذي  القدس  دعم 
طريق  يف  البلدي  امللعب  على 

اجلديدة«.
من:  لكل  مداخالت  وكانت 
املطران صليبا، احملامي الزين، 
الدكتور  ضاهر،  فضل  العميد 
األبيض، وجنى مشاس، ركزت 
وضرورة  األهلي  »السلم  على 

التواصل بني اجلميع«.

اللقاء خالل اجتماعه

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
يف حارة حريك، برئاسة النائب 

حممد رعد ومشاركة أعضائها.
األثر  على  اجملتمعون  وأصدر 
جرى  »بعدما  اآلتي:  البيان 
التطورات  ألبرز  عام  عرض 
واملنطقة،  لبنان  يف  واألحداث 
ذات  الدولية  املواقف  وألهم 
الداللة واالنعكاس على األوضاع 
االقليمية واحمللية، أبدت الكتلة 
التحضريات  سري  اىل  ارتياحها 
املعنية  الوزارات  من  اجلارية 
واللبنانيني  السياسية  والقوى 
استحقاق  ملالقاة  عموما 
يف  واجنازه  النيابية  االنتخابات 

موعده املقرر.
شجبها  عن  الكتلة  وأعربت 
الشأن  يف  خارجي  تدخل  ألي 
وأكدت  الداخلي،  االنتخابي 
التحريض  حماوالت  كل  ان 
غري  االستخدام  او  السياسي 
لن  السياسي  للمال  املشروع 
متسكهم  عن  اللبنانيني  تثين 
خيار  امللتزمني  باملرشحني 

املقاومة.
املسائل  بعض  تداول  وإثر 
احمللية واالقليمية خلصت الكتلة 

اىل ما يأتي:
اسراع  أهمية  الكتلة  تؤكد   -1
املوازنة  اقرار  يف  احلكومة 
واحالتها   2018 للعام  العامة 
القرارها  النيابي  اجمللس  على 
واصدارها قبل موعد االنتخابات 
النيابية مع التشديد على ترشيد 
مفاقمة  دون  واحلؤول  االنفاق 

العجز.
2- تدعو الكتلة احلكومة اللبنانية 
التغذية  زيادة  تأمني  اىل 
ادارة  واعتماد  الكهرباء  يف 
العروض  لبت  املناقصات 
مطابقتها  ومدى  املطروحة 
اللبنانية،  وللمصلحة  للقوانني 
جديرة  عروضا  بأن  وتذكر 
دول  للبنان  قدمتها  باالهتمام 
عربية واقليمية لتأمني الكهرباء 
مربر  أي  نرى  وال  للبنان، 
سياسي وطين لطي صفحة تلك 
العروض، خصوصا انها ال تزال 

قائمة حتى يومنا هذا.
من  قلقها  الكتلة  تبدي  إذ   -3
لبنانيني  طالت  اليت  اجلرائم 
طالب  منهم  املغرتبات،  يف 
اختصاصات  يف  متفوقون 
القضية  تابعت  فإنها  حساسة، 
واالدارات  اخلارجية  وزارة  مع 
املعنية، وتنبه اىل ضرورة محاية 
والعلمية  االغرتابية  الطاقات 

اللبنانية يف اخلارج.
التعامل  الكتلة  تستهجن   -4
األمم  متارسه  الذي  االنتقائي 
االنسانية  احلاالت  مع  املتحدة 
العامل،  يف  والكارثية  الصعبة 
احلصار  استمرار  ان  وترى 
اليمن،  على  املفروض  الشامل 
بني  الكولريا  وباء  وانتشار 
املاليني  وتهديد  األطفال 
لفقدان  باجلوع  اليمنيني  من 
املطلوبة،  واألدوية  األغذية 
على  املطبق  الدولي  والصمت 
هذا الوضع املأساوي هو مبعث 
على  للقائمني  متواصلة  إدانة 
املتحدة  األمم  هيئة  سياسات 

يف  املؤثرة  الدولية  والقوى 
حتريك تلك السياسات.

الرئيس  قرار  الكتلة  تدين   -5
شهر  منتصف  حتديد  األمريكي 
لنقل سفارة  املقبل موعدا  أيار 
القدس،  اىل  االمريكية  االدارة 
وتعترب االصرار على هذا العدوان 
االمريكي ال يستولد إال مزيدا من 
القرارات العدوانية، ولن يكون 
وعد ترامب أقل تهديدا للسلم 
واالستقرار االقليميني من وعد 

الوفاء للمقاومة: إلقرار املوازنة قبل االنتخابات وزيادة 
التغذية يف الكهرباء واعتماد املناقصات لبت العروض

بلفور املشؤوم.
العدوانية  احلملة  الكتلة  وتدين 
الشعب  ضد  املتواصلة 
الفلسطيين واالجراءات التعسفية 
الصهيوني  العدو  فرضها  اليت 
ما  واالديرة،  الكنائس  على 
أدى اىل اقفال كنيسة القيامة، 
وترى يف هذه االجراءات عملية 
تهجري منظمة ملسيحيي القدس 
على  والقضاء  تهويدها  بغية 

طابعها الديين املتنوع«.

تفقد قائد اجليش العماد جوزاف 
قيادة  اليوم،  ظهر  قبل  عون 
الثالث واطلع على  التدخل  فوج 
ومن  األمنية،  ومهماته  أوضاعه 
ثم اجتمع بالضباط والعسكريني 
الالزمة،  التوجيهات  وزودهم 
التابع  التدريب  مركز  تفقد  كما 
للفوج وجال يف مشاغله، وحضر 
مناورة قتالية نفذتها جمموعة من 

املتدربني.
تأكيد  عون  العماد  جدد  وقد 
احلدود  على  اجليش  جهوزية 
عدوان  أي  ملواجهة  اجلنوبية، 
أي  أو  إسرائيلي،  عسكري 
حماولة من قبله لقضم جزء من 
مشددا  والبحرية،  الربية  احلدود 
اإلرادة  كامل  للجيش  أن  على 
اللبنانية  احلقوق  عن  للدفاع 
املتاحة،  وإمكاناته  وسائله  بكل 
ومهما تصاعدت تهديدات العدو 

واستفزازاته.
اجلهوزية  هذه  »أن  أضاف: 

قوى  مواصلة  مع  تتالزم 
اإلرهابية  اخلاليا  رصد  اجليش 
االستقرار  وترسيخ  وتفكيكها، 
اجلرائم  ومكافحة  الداخل،  يف 
القتل  جرائم  وخباصة  املنظمة، 
إضافة  واملخدرات،  والسرقة 
النوعي  التدريب  تكثيف  إىل 
القتالية  الكفاية  مستوى  لرفع 
التحضريات  وإجراء  للوحدات، 
االستحقاق  ملواكبة  الالزمة 
الشروط  بأفضل  املقبل  النيابي 

األمنية املطلوبة«.
ولفت العماد عون إىل »أن اجليش 
هو على مسافة واحدة من اجلميع 
وسيؤدي  اإلستحقاق،  هذا  يف 
واجبه بعيدا من السياسة وبروح 
واالنضباط«،  واملناقبية  التجرد 
اجليش  »أن  مؤكدا  وختم 
سيكون على قدر ثقة املواطن، 
دون  من  مسؤولياته  وسيتحمل 
تردد، للدفاع عن الوطن واحلفاظ 

على مسرية أمنه واستقراره«.

قائد اجليش تفقد فوج التدخل 3 يف رأس بريوت:

 للجيش كل اإلرادة للدفاع عن 
احلقوق اللبنانية وبكل الوسائل

لـ«التيار  العام  االمني  اعترب 
االسعدي« احملامي معن االسعد، 
موقف  »ان  اليوم،  تصريح  يف 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون من موضوع العفو العام هو 
حلفظ  ومسؤول  وطين  موقف 
العسكرية  واملؤسسة  الوطن 
»ان  مؤكدا  شهدائها«،  ودماء 
املؤسسة العسكرية الوطنية اليت 
وحدت اللبنانيني وصانت الوطن 
وسلمه  واستقراره  أمنه  ومحت 
للتوظيف  سلعة  ليست  االهلي 

يف العملية االنتخابية«.
عفو  عن  حديث  اي  »ان  ورأى 
عن قتلة العسكريني هو مشبوه 
وخيانة للوطن ولدماء الشهداء«. 
اخلطيئة  قانون  »لوال  وقال: 
الذي صدر يف العام 2005 الذي 
املقدم  رؤوس  قاطعي  عن  عفا 
ميالد النداف ورفاقه يف الضنية 
وجمدل عنجر، مل يكن ليتجرأ احد 
على التصويب على العسكريني 
واملواطنني االبرياء وادخال لبنان 
يف مشروع ارهابي تكفريي أسقط 

االرهابيني  وأعطى  الدولة  هيبة 
ان  واعتقدوا  مذهبية  حصانات 
دماء اجليش رخيصة«، مؤكدا ان 
»هناك من يتحمل مسؤولية هذا 
مصاحل  يف  الستثماره  القانون 

انتخابية«.
اصدار  عن  احلديث  »ان  واعترب 
استباحوا  الذين  عن  عفو  قانون 
للطبقة  مقدمة  هو  العام  املال 
بعد  نفسها،  عن  لتعفو  احلاكمة 
واخلاص  العام  املال  نهبت  ان 
وقال:  سنة«،   25 مدى  على 
العفو  بقانون  يتسرتون  »انهم 
العفو  هو  واهلدف  اآلخرين  عن 
من  حمذرا  انفسهم«،  عن 
شبيه  عفو  قانون  يف  »التورط 
بقانون 2005 النه سيسقط من 
هيبة الدولة واملؤسسة العسكرية 
الضامنة لوحدة اللبنانيني ومحاية 

لبنان«.
»النغماس  االسعد  وأسف 
احلمى  جنون  يف  اللبنانيني 
بعناوين  والتلهي  االنتخابية 
بتعميق  تساهم  وشعارات 

التيار االسعدي: موقف عون من موضوع العفو العام وطين
وختوينهم  وانقسامهم  خالفاتهم 
متسائال  البعض«،  لبعضهم 
انهم  ينسوا  ان  يعقل  »هل 
والعوز  الفقر  من  يعانون 
وتفتك بهم االمراض الناجتة عن 
التلوث البيئي والصحي، وانهم 
حمرومون من أبسط حقوقهم وان 
أغرقتهم يف وحول  الطبقة  هذه 
وعلى  مصاحلها  حول  خالفاتها 
تقاسم املغامن وتوزيع احلصص 
يف كل مواقع الدولة السلطوية 

واملالية«.
احلاكمة يف  الطبقة  »ان  وقال: 
ان  مثيل هلا وال ميكن  ال  لبنان 
يكون يف العامل على شاكلتها، 
الوحيد  اللبناني هو  الن الشعب 
بل  الفاسد  حياسب  ال  الذي 

يكافئه«.
وطالب االسعد »بإعالن احلقيقة 
يف  املشعة  القارورة  عن 
مل  اللبنانيني  الن  االوزاعي، 
يعودوا قادرين على حتمل املزيد 
واالخطار  والشائعات  القلق  من 

الصحية«.
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ظهر  قبل  بعبدا  قصر  شهد 
لقاءات  سلسلة  االول  امس 
دبلوماسية  مواضيع  تناولت 

وامنائية واجتماعية.
السفري الفرنسي

رئيس  استقبل  ديبلوماسيا، 
اجلمهورية العماد ميشال عون، 
فوشيه،  برونو  فرنسا  سفري 
يف  االول  املستشار  يرافقه 

السفارة ارنو بيشو.
بعد  فوشيه  السفري  واوضح 
رئيس  مع  حبث  انه  الزيارة، 
العالقات  يف  اجلمهورية 
الفرنسية   - اللبنانية  الثنائية 
أن  واعلمه  تطويرها.  وسبل 
لبنان  لدعم  »سيدر«  »مؤمتر 
 6 سوف ينعقد يف موعده يف 
نيسان املقبل يف باريس، على 
ان يعقد االجتماع التحضريي له 
على مستوى كبار املوظفني يف 
العاصمة  يف  اجلاري  آذار   26

الفرنسية«.
واشار فوشيه اىل ان »الرئيس 
الفرنسي اميانويل ماكرون ارجأ 
الزيارة اليت كان ينوي القيام 
بها للعراق ولبنان يف النصف 
االول من شهر نيسان املقبل، 
اىل وقت آخر بسبب ارتباطات 
»الزيارة  ان  موضحا  سابقة«، 
الرئاسية الفرنسية قائمة لكن 

موعدها سوف يتحدد الحقا«.
السفري االيراني

استقبل  ايضا،  دبلوماسيا 
الرئيس عون، سفري اجلمهورية 
حممد  االيرانية  االسالمية 
فتحعلي يرافقه القائم باالعمال 
صادق  حممد  السفارة  يف 
فضلي، ومت خالل اللقاء عرض 
»العالقات الثنائية بني البلدين 

وسبل تفعيلها«.
ان  فتحعلي  السفري  واوضح 
االيرانية  االسالمية  اجلمهورية 
الرئيس  جهود  عاليا  »تثمن 

عون وحكمته يف ادارة شؤون 
باالجنازات  تنوه  كما  لبنان، 
اليت حتققت خالل السنة االوىل 
من العهد واليت طالت جماالت 

عدة«.

ملكة جمال لبنان
يف  عون،  الرئيس  واستقبل 
اواديس  السياحة  حضور وزير 
لبنان  مجال  ملكة  كيدانيان، 
االنسة بريال احللو، اليت اطلعت 
برنامج  على  اجلمهورية  رئيس 
دعم  على  يركز  »الذي  عملها 
حقوقها  عن  والدفاع  املرأة 
املشروعة، اضافة اىل اهتمامها 
االنسانية  وبالنشاطات  بالبيئة 

والسياحية«.
للحلو  عون  الرئيس  ومتنى 
التوفيق يف مهمتها، معتربا ان 
الرتويج  يف  »اساسي  دورها 
السياحي  وللوجه  للبنان 
يف  سيما  ال  فيه  واحلضاري 

احملافل الدولية«.
سمري صفري وجو خوري

واستقبل الرئيس عون، امللحن 
مسري صفري ورجل االعمال جو 
على  اطلعاه  اللذين  خوري، 
يتم  اليت  الرتوجيية  »احلملة 
تنظيمها، حتت عنوان » صوتك 
ستنطلق  واليت  لالنتخابات« 
من  الشهر  ونصف  شهر  قبل 
النيابية،  االنتخابات  موعد 
ويشارك فيها فنانون ومثقفون 
سوف  ونقابيون  ورياضيون 
املشاركة  اهمية  على  يركزون 
عنوان  حتت  االنتخابات  يف 

»صوتك حيدد مصريك«.
بـ  عون  الرئيس  نوه  وقد 
ومبعديها  احلملة  »اهداف 
وانها  سيما  ال  ومنفذيها، 
اهمية  على  التوعية  اطار  يف 
مشاركة اللبنانيني يف االقرتاع 
النيابي يف شهر ايار املقبل«.

عون التقى السفريين الفرنسي وااليراني وملكة مجال لبنان

فوشيه: مؤمتر سيدر يف موعده يف 
نيسان املقبل

 2018 آذار   3 Saturday 3 March 2018الـسبت 

عقد السفري اللبناني يف كانبريا 
ميالد رعد والقنصل يف سيدني 
شربل معكرون، مؤمترا صحافيا 
الطاقة  »مؤمتر  عن  للحديث 
مؤمتر   - اللبنانية  اإلغرتابية 
سيعقد  الدي   »2018 أوقيانيا 
آذار  من  والعاشر  التاسع  يف 
 Doltone House - يف  احلالي 
 Australian Technology Park
وزير  برعاية  سيدني،  يف 
جربان  واملغرتبني  اخلارجية 

باسيل ويف حضوره.
املؤمتر  معكرون  استهل 
اآللية  وشرح  ترحيب،  بكلمة 
املوقع  عرب  للتسجيل  املعتمدة 
للمشاركة  متهيدا  املخصص 
داعيا  سيدني،  مؤمتر  يف 
االعالم  وسائل  عرب  اللبنانيني 
وفاعلية  بكثافة  املشاركة  اىل 
بوجودهم  املؤمتر  ينجح  »لكي 
ان  ومؤكدا  جناحاتهم«،  وعرب 
»الدعوات ستصل اىل أصحابها 

على رغم بعض التأخري«.
ثم حتدث رعد فقال: »إن فكرة 
بدأت  االغرتابي  الطاقة  مؤمتر 
وزارة  تنظمه  حيث   ???? عام 

اخلارجية يف بريوت سنويا«.
اخلارجية  »وزارة  أن  وأكد 
اعتمدت املؤمترات اخلارجية على 
يف  لالفساح  القارات  مستوى 
للمشاركة،  امام اجلميع  اجملال 
خصوصا الذين ال ميكنهم السفر 
ألسباب  بريوت  مؤمترات  اىل 
ستة  عقد  ان  فكان  كثرية، 
مؤمترات قبل مؤمتر سيدني يف 
نيويورك والس فيغاس وسان 
وجوهانسربغ  ومكسيكيو  باولو 
وابيدجان«، معتربا ان »اهلدف 
هو التواصل مع املغرتبني يف 

أماكن وجودهم«.
وعن برنامج املؤمتر يف سيدني 
بالتسجيل  »يبدأ  انه  قال 
حتى  والنصف  اخلامسة  من 
يف  مساء  والنصف  السادسة 
ذلك  يلي  آذار،  من  التاسع 

بكلمة  الرمسي  االفتتاح  حفل 
للوزير باسيل وعشاء«.

وأوضح انه »يف اليوم التالي، 
يبدأ  آذار،   10 يف  السبت  أي 
التاسعة  الساعة  من  التسجيل 
صباحا، ثم تعقد ست ندوات عن 
»اللبنانية«، اليت تشمل احلديث 
اللبناني  واالنتماء  اهلوية  عن 
وقانون استعادة اجلنسية، ثم 
ندوة عن االستثمار بني لبنان 
ودول املنطقة هنا، تليها ندوة 
عن االجتاه اىل تقوية العالقات 
واملنطقة.  لبنان  بني  التجارية 
النموذج  كما ستعقد ندوة عن 
اخلربات  وتبادل  االوسرتالي 
يف جمال التعليم وندوة اخرى 
أصل  من  واألطباء  الصحة  عن 

لبناني يف اوسرتاليا«.
لقارة  هو  »املؤمتر  أن  وأكد 
أوقيانيا اليت تشمل اوسرتاليا 
على  أخرى،  ودوال  ونيوزلندا 
الساحقة  األغلبية  أن  رغم 

موجودة يف اوسرتاليا«.
ودعا اللبنانيني الذين يرغبون 
يف التسجيل اىل الدخول على 
التالي:  اإللكرتوني  املوقع 
قبل   www.lde-leb.com
او   ،2018 آذار  من  اخلامس 
االتصال بالبعثات الديبلوماسية 

للمساعدة«.
الوصول  تسهيالت  وعن 
املؤمتر،  موقع  اىل  واملواقف 
قال معكرون »ان هناك عددا 
من املواقف«، داعيا املشاركني 
يف  كمجموعات  »التوجه  اىل 
او عرب وسائل  سيارات خاصة 

النقل اخلاصة والعامة«.
وختم رعد بدعوة اللبنانيني اىل 
»إجناح املؤمتر يف سيدني لكي 
يف  اللبنانيني  جناح  عن  يعرب 
هذه القارة«، مؤكدا ان »مؤمتر 
سيدني جيب اال يثين اللبنانيني 
يف  الكثيفة  املشاركة  عن 
يف  لبنان  يف  اخلامس  املؤمتر 

أيار املقبل«. 

السفري رعد والقنصل معكرون شرحا 
أهداف املؤمتر االغرتابي يف سيدني

الرئيس عون مستقبال السفري فوشيه

الذكرى  »أمل«  حركة  أحيت   
الصهيونية  للمجزرة  السنوية 
معركة  حسينية  تفجري  يف 
املقاومة  قائدي  واستشهاد 
جرادي  وخليل  سعد  حممد 
وعدد من الشهداء، يف احتفال 
أقامته عند أضرحة الشهداء يف 
النائب  حبضور  معركة،  بلدة 
عبد اجمليد صاحل، عضو املكتب 
السياسي ألمل عباس عباس، 
عامل علي  إقليم جبل  مسؤول 
من  وفد  يرافقه  امساعيل 
قيادة اإلقليم واملنطقة الرابعة 
والشعب احلركية، رئيس احتاد 
حسن  صور  قضاء  بلديات 
دبوق، إضافة إىل ممثلني عن 
والفصائل  اللبنانية  األحزاب 
رؤساء  من  وعدد  الفلسطينية 
واالختيارية  البلدية  اجملالس 
الشهداء  أهالي  من  وحشد 

والبلدة.
عباس

قيادة  لعضو  تقديم  كلمة  بعد 
جابر  ابراهيم  الرابعة  املنطقة 
يف  املوسيقية  للفرقة  وعزف 
االسالمية،  الرسالة  كشافة 
ونشيد  الوطين  والنشيد 
كلمة  عباس  ألقى  »أمل«، 
الطهر  واحة  »يف  فيها:  قال 
والقداسة ويف رحاب الشهادة 
والشهداء، تعود بنا الذكرى إىل 
من كتبوا أجبدية املقاومة حرفا 
من  وإىل  كلمة،  وكلمة  حرفا 
رأسا على عقب  قلبوا املشهد 
فصنعوا تارخيا جديدا وأسسوا 
الصراع  من  جديدة  ملرحلة 

العربي - اإلسرائيلي«.
أضاف: »إن القادة حممد سعد 
وخليل جرادي وحيدر خليل مل 
احلربية،  الكليات  من  يتخرجوا 
االسرتاتيجية،  املعاهد  من  وال 
االمام  مدرسة  من  خترجوا  بل 
الصدر،  موسى  السيد  القائد 
فأصبحت املقاومة معهم وبهم 

فعل شعب ومجاهري«.
حممد  استطاع  »لقد  وتابع: 
الثاقبة  برؤيتهم  واخوته  سعد 
اجلمهور  وعي  يستعيدوا  أن 
وجه  يف  ووقوفه  وإرادته 
فكانت  االسرائيلي،  العدو 
والعمليات  املدنية  املواجهة 
البطولية حمتضنة من الشعب، 
الذي اضحى حارسا للمقاومني، 
سعد  حممد  يبقى  أن  وبدل 
أصبح  للعدو  مطلوبني  وإخوته 
مطلوبا،  اجلنوب  كل  اجلنوب 
العدو ان  ومن االستحالة على 

يأسر شعبا بأكمله«.
الزمن  »من هذا  وختم عباس: 
اجلميل، ولدت املقولة املاسية 
واملقاومة،  والشعب  اجليش 
رؤساء  من  العديد  وتهاوى 
االركان واحلكومات االسرائيلية. 
إذا، املقاومة تبقى هي الرهان 
لصون وحدتنا وسلمنا االهلي، 
وتبقى هي السالح االمضى يف 
يف  الطامع  االسرائيلي  وجه 

ثرواتنا الوطنية«.
من  املشاركون  وضع  وأخريا، 
والبلدية  السياسية  الفاعليات 
أضرحة  على  الزهر  من  أكاليل 

الشهداء.

أمل أحيت ذكرى تفجري حسينية معركة 
واستشهاد سعد وجرادي

أصدر وزير الرتبية والتعليم العالي مروان محاده البيان اآلتي:
»أمام التحوير والتشويه للكالم الذي عرفت به املعرض الرتبوي 
التوجيهي الذي تشرفت بافتتاحه باسم الرئيس سعد احلريري، 
أصحاب  أذكر  أن  أود  احلزبية،  املنسقيات  إحدى  تعليق  وأمام 
البيان بأنين لست من هواة احلمالت الشعبوية، وإن ما يربطين 
الرئيس  ودولة  احلريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  ومبادىء  بفكر 

سعد احلريري ومجهورهما، أعمق وأمنت من حموري الكالم.
كما أذكرهم بأني أكثر الناس معرفة واعتزازا بالسياسة الرتبوية 
اليت اعتمدها الرئيس الشهيد واليت يسري بهديها الرئيس سعد 

احلريري«.

محاده: أنا أكثر الناس اعتزازا بسياسة تربوية اعتمدها 
الرئيس الشهيد ويسري بهديها الرئيس احلريري

والقوى  األحزاب  لقاء  دان 
اثر  الوطنية  والشخصيات 
يف  االول  امس  اجتماعه 
القومي  السوري  احلزب  مركز 
»التهديدات  بشدة  االجتماعي 
القدمية  اجلديدة  الصهيونية 
اليت تستهدف لبنان ومقاومته 
يف  فشلت  ان  بعد  وقائدها، 
الواليات  عرب  تسوية  تسويق 
احلدود  خبصوص  املتحدة 
السيطرة  من  متكنها  البحرية 
لبنان  ثروة  من  جزء  على 

النفطية«.
هذه  »ان  بيان  يف  وأكد 
الفشل  تعكس  التهديدات 
الصهيوني وتربهن على فعالية 
وقوة املوقف الوطين اللبناني 
معادلة  اىل  املستند  الرمسي 
واملقاومة  والشعب  اجليش 
واألطماع  العدوانية  ردع  يف 

الصهيونية«.
»العدوان  اللقاء  وأدان 
الغربي  ـ  الرتكي  ـ  األمريكي 
السورية،  األراضي  على 

على  احلرص  ادعاء  وحماولة 
العاقة  الغوطة  يف  املدنيني 
هجوم اجليش العربي السوري 
وأن  سيما  ال  وحلفائه، 
والدول  املتحدة  الواليات 
االرهاب  دعم  يف  املشاركة 
احلسم  من  قلقون  سوريا  يف 
الغوطة  يف  االرهابيني  ضد 
الشرقية، ملا له من انعكاسات 
واحباط  احلرب  بانها  تسّرع 
املخططات األمريكية الدامتها، 
بهدف استمرار استنزاف سوريا 
ومنع  وروسيا  املقاومة  وحمور 
واعادة  التعايف  من  سوريا 
بناء ما دمرته احلرب االرهابية 
الغربية  الصهيونية  األمريكية 
يعنيه  وما  العربية،  والرجعية 
ذلك من نشوء معادالت جديدة 
اقليميا ودوليًا يف غري مصلحة 

اهليمنة األمريكية ـ الغربية«.
ب«  وصفة  ما  البيان  وانتقد 
التدخل السعودي يف الشؤون 
بوابة  من  اللبنانية  الداخلية 

اإلنتخابات النيابية«.

حلزب  األعلى  اجمللس  عقد 
إجتماعه  األحرار  الوطنيني 
رئيسه  برئاسة  األسبوعي 
وحضور  دوري مشعون  النائب 

األعضاء.
بعد االجتماع، صدر بيان رحب 
طبيعتها  اىل  األمور  »عودة  بـ 
على صعيد العالقات اللبنانية ـ 
السعودية«، ودعا اىل »تطويرها 
ملا هلا من تأثري إجيابي على كل 
»من بني  بأن  وذكر  الصعد«. 
لبنان  انزالق  وقف  اجيابيات 
املقاومة  حمور  يسمى  ما  حنو 
إنشائي  غطاء  وهو  واملمانعة 
دول  على  اإليرانية  للهيمنة 
وهليمنة  جهة،  من  عدة،  عربية 
السياسة  على  اهلل«  »حزب 

اللبنانية، من جهة أخرى«.
وأضاف البيان: »من املؤكد ان 
دور اململكة العربية السعودية 
يسهم ايضا يف إعادة التوازن 
الداخلي ويف النأي بالنفس عن 

ننسى  وال  املنطقة.  صراعات 
الذي  للبنان  السعودي  الدعم 
مساهمة  من  عدة  أشكاال  يتخذ 
الدولية  املؤمترات  اجناح  يف 
اىل  مساعدته  اىل  اهلادفة 
استضافة مئات آالف اللبنانيني 
الدفاع  موقفه يف  تقوية  واىل 
الدول  جامعة  يف  قضاياه  عن 
العربية وأمام احملافل الدولية. 
اىل  عينه،  الوقت  ونلفت، يف 
ضرورة مواكبة القوى اللبنانية 
بتغليب  التوجه  هذا  السيادية 
ما  على  جتمعها  اليت  املبادئ 
عداها من اعتبارات ثانوية يفيد 

منها خصومها«.
»التعاطي  اىل  الدعوة  وجدد 
مع  املسؤولية  من  قدر  بأكرب 
املنوي  الدولية  املؤمترات 
املقبلني  الشهرين  يف  عقدها 
خارطة  تشكل  ان  ميكن  واليت 
يعتمدها  ان  يقتضي  طريق 

اعتمادها لبنان«.

االحرار: من إجيابيات عودة عالقات لبنان مع السعودية 
اىل طبيعتها وقف انزالقه حنو حمور املقاومة

لقاء األحزاب دان التهديدات الصهيونية للبنان ومقاومته وقائدها:
 تعكس فشل العدو وفعالية املوقف اللبناني يف الردع
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يف  اللبنانية  السفارة  أقامت 
فيينا، بعد اختتام أعمال املؤمتر 
السنوي الذي نظمه مركز امللك 
العاملي  العزيز  عبد اهلل بن عبد 
الديانات  أتباع  بني  للحوار 
العاصمة  يف  والثقافات 
على  استقبال  حفل  النمساوية، 
الذي  اللبناني،  الوفد  شرف 
الطوائف  رؤساء  من  عددا  ضم 
مقر  منزل  يف  عنهم،  وممثلني 
إقامة السفري اللبناني يف فيينا 
فيه  وشارك  عساف،  ابراهيم 

حشد من أبناء اجلالية اللبنانية.

عساف
كلمة  عساف  السفري  وألقى 
البطريرك  »زيارة  فيها  وصف 
بطرس  بشارة  مار  املاروني 
األوىل  كونها  بالتارخيية  الراعي 
النمسا«،  إىل  ماروني  لبطريرك 
وردت  ب«أقوال  مستشهدا 
الطوائف  رؤساء  مداخالت  يف 
أكدت  املؤمتر  خالل  اللبنانية 
حياتية ومنوذجية العيش معا يف 

لبنان«.
اللبناني،  الوفد  »إن  أضاف: 
الذي شارك يف مؤمتر فيينا هو 
من أكرب الوفود، وكيف ال؟ فحوار 
األديان عندنا ليس جمرد جمموعة 
مبادىء، بل هو حالة معاشة كل 
أصبح  عاملنا  يف  فاحلوار  يوم، 
مبادلة  وهو  منها،  مفر  ال  حاجة 
العنف بالغفران، وليس وسيلة 
لفرض أوجه الشبه، إمنا لتكريس 
واحلوار  باحرتام.  االختالف  أوجه 
والذوبان،  االنصهار  يعين  ال 
االختالف  وقبول  تكريس  بل 

والفرادة«.
يف  احلوار  موضوع  »إن  وتابع: 
وفريد،  خمتلف  شيء  لبنان 
جمموعة  فقط  لسنا  فنحن 
أقليات تعيش يف وطن، بل ما 
سويا  العيش  إرادة  هو  جيمعنا 
وتقاسم  احلكم  يف  والتشارك 
املناصفة.  قاعدة  على  السلطة 
املفكر  يقول  اجملال،  هذا  ويف 
ميشال شيحا إن اللغة املشرتكة 
أمة،  االميان ال تصنعان  ووحدة 
بالعيش  واالرادة  الرغبة  بل 

سويا«.

الراعي
قال فيها:  الراعي كلمة  وألقى 
وعقيلته  لبنان  سفري  »أحيي 

البيت  هذا  ومن  وأشكرهما. 
رئيس  فخامة  حنيي  اللبناني، 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
اللبنانية  الدستورية  والسلطات 
وكل الشعب اللبناني، واجلالية 
اللبنانية هنا مع اجلاليات العربية 
السلطات  حنيي  كما  االخرى. 
استقبلت  اليت  النمساوية 
أيضا  أحيي  أن  أود  جالياتنا. 
االمني العام ملركز امللك عبداهلل 
وقد  املركز،  وأسرة  للحوار 
متيزت أعمال مؤمتر حوار الديانات 
من أجل السالم وتعزيز العيش 
واملواطنة  السلمي  املشرتك 
االراء  وتبادل  بالغنى  املشرتكة 
هناك  بأن  وشعرنا  البناءة، 
عاملنا  يف  تهب  روحية  عاصفة 

لتقرب الشعوب إىل بعضها«.
أضاف: »عندما نقول حوار بني 
بني  يعين  ال  فهذا  الديانات، 
أبناء  بني  إمنا  الدين،  رجال 
من  بدءا  الديانات،  هذه  كل 
ليست  فاملشكلة  السياسيني، 
من الشعب، بل من السياسيني 
عندما يسيسون الدين ويفرقون 
الشعب، ولكن للشعب دور كبري 
يف احملافظة على قيمه، وكثري 
واالجانب  الدول  سفراء  من 
يالحظون  لبنان  يزورون  الذين 
مدنيا  جمتمعا  لبنان  يف  أن 
السياسي.  اجملتمع  عن  خيتلف 
إن اجملتمع املدني جمتمع منفتح 

السفارة اللبنانية يف فيينا أقامت حفل استقبال على شرف رؤساء الطوائف
الراعي: نتمنى السالم واالستقرار دريان: نريد لبنان الدولة الوطنية القوية
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وحمب، وال يفرق بني االديان، 
خمتلف  السياسي  اجملتمع  فيما 
نتوحد  أن  نأمل  ولذلك،  متاما. 
يف جمتمع لبناني واحد غين بكل 
واملسيحية  االسالمية  مكوناته 

وبكل قياداته وشعبه«.
وختم الراعي: »لو مل تكن هذه 
الروح اجلديدة الراغبة يف السالم 
واحلوار واالخوة، فاعلة يف هذا 
العامل ملا رأينا مثل هذا املركز 
العربية  اململكة  أسسته  الذي 
واسبانيا  النمسا  مع  السعودية 
لبلداننا  ونتمنى  والفاتيكان. 
احلرب  نهاية  اوسطية  الشرق 
العادل  والسالم  واالستقرار 
والشامل والدائم لكي يعود اليها 
اهلها، على تنوع اديانهم، وهم 
حيق هلم العيش بكرامة واحلفاظ 
من  وحضاراتهم  ثقافتهم  على 
اجل مواصلة تارخيهم ورسالتهم 
يف  نقف  وهكذا  ارضهم،  على 
وجه كل املخططات اهلدامة اليت 

تقتل ثقافتنا وحضارتنا«.

دريان
من جهته، ألقى مفيت اجلمهورية 
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
دريان كلمة قال فيها: »عندما 
كنت أمسع كلمة صاحب الغبطة 
لبنان  باسم  حتدث  بأنه  شعرت 
املتعددة،  والثقافات  واألديان 
إن  واحدة.  أسرة  مجيعا  واننا 
اختيارنا  هو  لبنان  يف  احلوار 
بأن نتحاور يف ما بيننا كأديان 
أنزلت من عند اهلل للمحافظة على 
كرامة اإلنسان وحقوقه وحريته، 
ونعترب أن العيش املشرتك نعمة 
اللبنانيون. ومن  كبرية يعيشها 
جهتنا، كرؤساء طوائف نعرب من 
خالل القمم الروحية اليت جتمعنا 
باستمرار عن وحدتنا كلبنانيني، 
مسلمني  هناك  أن  فصحيح 
النهاية  يف  ولكن  ومسيحيني، 
حنن أبناء وطن حنبه كثريا امسه 
لبنان، ومحايته أمانة يف أعناقنا 
شرحنا  من  أول  وحنن  مجيعا، 
وأنشأنا وأطلقنا مفهوم العيش 
املشرتك يف الشرق األوسط، ال 

بل يف العامل«.
سأبقى  ناحييت  »من  أضاف: 
الغبطة  صاحب  مع  بيد  يدا 
اإلسالمية  املرجعيات  وسائر 
عيشنا  على  لنحافظ  واملسيحية 

املشرتك لنقول للعامل كله إننا 
ميكن  وال  فريدة،  جتربة  نعيش 
الديين سببا  االختالف  أن يكون 
لبنانيني.  كمواطنني  لتفرقنا 
برموش  وطننا  حنمي  أن  علينا 
بأن  ألحد  نسمح  ولن  أعيننا، 
يف  واالستقرار  باألمن  يعبث 
جيشا  هناك  ان  طاملا  لبنان، 
الثقة،  كل  فيه  نثق  لبنانيا 
يف  فعالة  أمنية  أجهزة  ولدينا 
كشف اخلاليا اإلرهابية. حنن مع 
القادرة  العادلة  الوطنية  الدولة 
التنوع  هذا  حتمي  اليت  القوية 
احلق  دولة  والروحي،  االمياني 
والواجبات،  واملساواة  واحلقوق 
هكذا نريد الدولة، ال نريد دولة 
الدولة  لبنان  نريد  بل  املزارع، 
الوطنية القوية اليت حتتضن كل 
أديانهم  اختالف  على  اللبنانيني 
وعلى  ومذاهبهم،  وطوائفهم 
اختالف انتماءاتهم السياسية«.

»عساف  لـ  دريان  وشكر 
البيت  يف  احلفل  هذا  وزوجته 
النمسا«،  مجهورية  اللبناني يف 
اللبنانية  اجلالية  أبناء  داعيا 
على  »احملافظة  إىل  فيينا  يف 

التماسك والتآلف واحملبة«.

لقاءات الراعي
بعد  التقى،  قد  الراعي  وكان 
 ، احلميس  االول  أمس  ظهر 
رئيس جملس النواب النمساوي 
وعرض  سوبوتكا،  فولفغانغ 
معه االوضاع يف املنطقة ودور 
بإرساء  املساهمة  يف  النمسا 
دعم  جانب  اىل  فيها،  السالم 
ومساعدته  قضاياه  يف  لبنان 

على حتمل أعباء النزوح اليه.
رئيس  الراعي  التقى  كذلك، 
الكاردينال  فيينا  اساقفة 
وعرض  شونبورن،  كريستوف 
وراعوية  كنسية  قضايا  معه 
الشرقيني يف  باملؤمنني  تتعلق 
موضوع  اىل  اضافة  النمسا، 

مساعدة الالجئني اىل فيينا.
شونبورن  الكاردينال  وأثنى 
الراعي  البطريرك  »جهود  على 
واالنفتاح  احلوار  موضوع  يف 
زيارته  واصفا  االديان«،  بني 
السعودية  العربية  ل«اململكة 
واليت  واملميزة،  بالتارخيية 
فتحت صفحة جديدة والفتة يف 

هذا االطار«.

العام  اجمللس  رئيس  أكد 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
مضاعفة  »جيب  أنه  اخلازن 
اإلجراءات اإلحرتازية لألمن األكرب 
لشتى  املعرض  اجلنوب  يف 
النوايا  أقلها  وليس  املخاطر 
املبيتة إلسرائيل هلز اإلستقرار، 
اليت  احلماية  مناعة  وإضعاف 
واملقاومة  اجليش  يوفرها 
»اليونيفيل«،  قوات  مبساعدة 
سد  أنها  الظروف  أثبتت  واليت 
منيع يف وجه أي مطمع إسرائيلي 

للنيل من لبنان«.
اخلازن  اعترب   ، له  ويف تصريح 
حولنا  من  الدقيق  »الوضع  أن 
لتأمني  دائمة  جهوزية  حيتم 
وهنا  خيرق،  ال  داخلي  حتصني 
اجلمهورية  رئيس  دعوات  تبدو 
العماد ميشال عون املتكررة إىل 
حتصني الساحة الداخلية أكثر من 
اإلسرائيلية  املخاطر  لدرء  ملحة 
املتأججة  العواصف  مهب  يف 

من حولنا واليت تلفح جوانب من 
أنه  مؤكدا   ،« الداخلية  وحدتنا 
»من الضروري إبقاء لبنان مبنأى 
عن أي تدهور أمين منعا لنسف 
اإلنتخابات التشريعية يف موعدها 
الداخلي  التفاهم  ألن  احملدد، 
واألفعل  األكرب  الضامن  هو 
األطماع  من  الوطن  عن  للدفاع 
اإلسرائيلية بعد خروقاتها اجلوية 
اجلنوب  فوق  اليوم  املتمادية 

والبقاع«.
كما راى أن »إن ما أعلنه رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
من مواقف وطنية تدعم املقاومة 
يف وجه التهديدات اإلسرائيلية 
يستهدفنا  عدوان  أي  ملواجهة 
مع  يتالزم  موقف  هلو  اليوم، 
مبدأ مراعاة التوازن االسرتاتيجي 
اللبنانية  املقاومة  حّققته  الذي 
مقاومة  ألية  يقتدى  إمنوذجا 
اإلسرائيلي  للعدوان  تتصدى 

احملتمل«.

اخلازن:التفاهم الداخلي الضامن األكرب واألفعل 
للدفاع عن الوطن من األطماع اإلسرائيلية

التغيري  »تكتل  سر  أمني  غرد 
ابراهيم  النائب  واالصالح« 
تويرت  على  حسابه  عرب  كنعان 
مطلوبة  »املوازنة  قائال: 
مع  اشهر  منذ  دستوريا 
اليت  تلك  وحتديدا  االصالحات 
تؤدي لضبط العجز ووقف اهلدر 

من خالل ختفيض ارقام املوازنة 
ابتداع  اما  الرقابة،  وتفعيل 
البواخر  بصفقة  كالربط  شروط 
حتليالت  على  بناء  غريها  او 
فناتج  عليها  والبناء  وتسريبات 
انتخابيا  البعض  افالس  عن 

وسياسيا«. 

كنعان مغردا:ابتداع شروط كالربط بصفقة البواخر 
او غريها ناتج عن افالس البعض انتخابيا وسياسيا

جمدالني  عاطف  النائب  اعترب 
»صوت  إذاعة  إىل  حديث  يف 
زيارة  »نتائج  أن   »93,3 لبنان 
احلريري  سعد  احلكومة  رئيس 
إجيابية  ستكون  السعودية  اىل 
ضمن  تضع  تزال  ال  فاململكة 
مستعدة  وهي  لبنان  أولوياتها 
ملساعدته يف املشاريع اإلمنائية 

ومؤمترات الدعم الدولية«.
أوضح  االنتخابي  امللف  وعن 
ترشيحاته  قدم  فريق  »كل  أن 
فيما التحالفات مل حتدد بعد بل 

ستأتي تباعا وهي لن تكون على 
صعيد الوطن بل املناطق، فكل 
مكون سياسي سيشكل الئحته 

حبسب حسابات النسبية«.
بريوت  دائرة  صعيد  وعلى 
»أن  جمدالني  أكد  األوىل 
تيار  بني  حسم  التعاون 
وعن  والطاشناق«،  املستقبل 
املستقبل  تيار  إعالن  موعد 
جمدالني،  توقع  مرشحيه  أمساء 
األسبوع  »بداية  ذلك  يكون  أن 

املقبل على أبعد تقدير«.

جمدالني: زيارة احلريري اىل السعودية إجيابية 
واعالن مرشحي املستقبل األسبوع املقبل

رأى عضو قيادة »قوى 14 آذار« 
الياس الزغيب يف تصريح »أن 
آفتني خطريتني بدأتا تتفشيان 
والسيما  السياسية  احلياة  يف 
العام  منذ  النيابية  االنتخابات 
بعض  تفضيل  وهما   ،2005
املرشحني  واألحزاب  التيارات 
املتمولني على حساب الناشطني 
وحماولة  الكفايات،  وأصحاب 
تعميم اختزال الطوائف بأحاديات 

أو ثنائيات حزبية«.

حزب  أن  الواضح  :«من  وقال 
اهلل والتيار العوني يقفان وراء 
السياسيني«.  اخلللني  هذين 
السياسية  األجسام   « داعيا 
األخرى إىل عدم تقليد منوذجهما، 
وميزة  احلضاري  للتنوع  إنقاذا 
والعمل  الدميقراطية  لبنان 

احلزبي السليم«. 

الزغيب انتقد حماولة تعميم اختزال الطوائف 
باحاديات او ثنائيات حزبية
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لـبنانيات

اعترب نائب رئيس جملس الوزراء 
وزير الصحة غسان حاصباني أن 
لبنان  لدعم  الدولية  »املؤمترات 
على  اذ  علينا،  ضغطا  تضع 
اذار  شهر  يف  يقدم  ان  لبنان 
تقاريره وخطة اقتصادية شاملة 
املطروحة  املشاريع  وتفاصيل 
باخلطة االستثمارية ويبلغ عددها 
كي  وذلك  مشروعا،   250 حنو 
قبل  املستثمر  اجملتمع  يدرسها 
املؤمتر كي ال يتحول املؤمتر اىل 
صحافية  واطاللة  تعاريف  لقاء 

ليس اكثر«.
عرب  اقتصادية  طاولة  وضمن 
من  بريوت«  »حوار  برنامج 
حاورته  احلر«  »لبنان  اذاعة 
رئيسة  مبشاركة  خداج  رميا  فيه 
 Arab Economic News حترير 
فيولت بلعه ونائب رئيس حترير 
بهيج  واالعمال«  »االقتصاد 
النشرة  حترير  ورئيسة  غامن  ابو 
جسي   mtv الـ  يف  االقتصادية 
طراد قسطون، اكد حاصباني أن 
تتخطى  مطلوبة  اصالحات  »مثة 
خفض العجز يف املوازنة، وهي 
االقتصاد  يف  بنيوية  اصالحات 
الفتا  العامة«،  واملالية  اللبناني 
لتحقيق  الزمنية  »املهلة  أن  إىل 
دخل  »ال  وقال:  تضيق«.  ذلك 
العامة،  املالية  يف  للسياسة 
العام  حتى   2010 العام  منذ 
 9 حواىل  الرتاكمي  العجز   2017
أن  والتوقعات  دوالر،  مليارات 
كبري  بشكل  العجز  هذا  يرتفع 
بني 2018 و 2022 ليصل اىل 12.5 

مليار دوالر«.
البنك  ان  سعيد  »انا  وأضاف: 
الدولي يكرر ما قلناه كـ«قوات 
دراسة  خالل  سنة  منذ  لبنانية« 
انه  اكد  اذ   ،2017 العام  موازنة 

حاصباني: ال هبات من املؤمترات املرتقبة بل قروض مشروطة ومن يرفض اخلصخصة فليتحمل مسؤولية إفالس لبنان
ال ميكن ان متر هذه املوازنة من 
دون خطة حلل مسألة الكهرباء. 
هذه  على  وافقنا  كقوات  وكنا 
الكهرباء  خبطة  مقرونة  املوازنة 
خالل  الطاقة  وزير  قدمها  اليت 
جلسة جمللس الوزراء عقدت يف 

قصر بعبدا يف آذار املاضي«.
وتابع: »من ضمن خطة الكهرباء 
اليت مت االتفاق أن تنطلق فورا 

هناك:
الطاقة  أي  البديلة  الطاقة   -
تراخيصها  اقرت  اليت  اهلوائية 

يف العام 2017.
املعامل  أي  الدائمة  الطاقة   -
تنشأ  أن  جيب  اليت  الدائمة 
اخلاص  القطاع  مع  بالشراكة 
وكان جيب وضع دفاتر شروطها 
منذ آذار العام 2017 ومل تتعرض 
للعرقلة من قبل أحد. ولو مت ذلك 
كنا اليوم يف مرحلة املناقصات 
معامل  النشاء  سنتان  وامامنا 
دائمة تشغل على الغاز وصديقة 
لقد  منخفضة.  وبكلفة  للبيئة 
باالمر  مستمر  بشكل  طالبنا 
لالسف  ولكن  احلني  ذاك  منذ 
الطاقة  على  كان  الرتكيز  كل 

املوقتة.
- الطاقة املوقتة وهي استجرار 
استخدام  ضمنها  ومن  الطاقة 
شروط  تكتمل  مل  اليت  البواخر 
ادارة  حبسب  املناقصة 
طعون  قدمت  كما  املناقصات 
جملس  بها  اخذ  الشأن  هذا  يف 

شورى الدولة«.
»اي  أن  من  حاصباني  وحذر 
انتاج اضايف يوضع على الشبكة 
سيتعرض للهدر ما بني 30 يف 
املئة، ويكلف  50 يف  املئة اىل 
اخلزينة حبسب بعض التقديرات 
مليار   700 اىل  مليار   500 بني 
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»إن  وقال:  اضافية«.  لرية 
على  الكهرباء  تعرفة  رفعنا 
املواطنني قبل تأمينها 24 ساعة 
على 24 ساعة نكون نزيد االعباء 
العجز  لتغطية  املواطنني  على 
الوقت نفسه  الشبكة ويف  على 
يكونون مضطرين لدفع اشرتاك 
ساعات  هناك  طاملا  املولد 
الكهرباء  اصالح  إن  لذا  تقنني. 
يبدأ بالتوازي باصالح اهلدر على 
وحتسني  الكهرباء  نقل  شبكة 
ذكية.  عدادات  واعتماد  اجلباية 
لقد اقرتحنا سابقا توليد الطاقة 
املستهلك  من  قريب  مكان  يف 

مما خيفف اهلدر على الشبكة«.
»القوات  »لدى  ان  اىل  واشار 
اللبنانية« خطة واضحة لالصالحات 
اجلذرية، جزء اساسي منها تطبيق 
واالتصاالت  الكهرباء  قوانني 
 ،»2002 العام  وضعت يف  اليت 
هيئة  بانشاء  »نطالب  واضاف: 
ناظمة هلذا القطاع تنظمه وحتسن 
وسبل  املنافسة  وتدير  شروطه 
خصخصته. وهذا هو احلل الوحيد 
املالية،  ازمتنا  من  للخروج 
بها يف  الدولي  وطالبنا اجملتمع 
باريس 1 و2 و3 وسيطالبنا بها 

اليوم«.
الدولية  املؤمترات  وتناول 
املرتقبة املخصصة للبنان، فأشار 
مرتقبا  ماليا  دعم  »ال  ان:  اىل 
من املؤمترات أو هبات بل هدف 
املؤمترين أن يستثمروا ومينحونا 
الكهرباء  ان  صحيح  قروضا. 
جزء أساسي من االصالح وجيب 
النقاش يف  من  جزءا  تكون  ان 
اجملتمع  اىل  ونرفعها  املوازنة 
حتى   2010 العام  منذ  الدولي. 
جراء  الدين  نصف  تراكم  اليوم 
مطلوب  لذا  الكهرباء  يف  اهلدر 

يف  والشمولية  الكامل  االصالح 
يطرح  الساعة مل  حتى  املعاجلة. 
شيء على جملس الوزراء بشأن 
ماذا  على  لنعرف  الكهرباء  ملف 
حنن  للتصويت.  مدعوون  حنن 
يف  املقايضات  سياسة  ضد 
طاولة  على  تبحث  اليت  امللفات 

جملس الوزراء«.
وقال: »حنن بلد اعتاد اال يقوم 
من  يستدين  وأن  مشاكله  حبل 
سقف  وفق  أو  شروط  دون 
جدا،  خطر  وهذا  لالستدانة 
شفري  بلغت  حني  فاليونان 
اال  احد  يساعدها  مل  االنهيار 
بعد حتديد شروط للدين. نسبة 
الدين باالرتباط مع اإلنتاج احمللي 
بلغت 145 يف املئة. اليوم هناك 
الوضع  النقاذ  حقيقة  فرصة 
فاجملتمع  االقتصادي،  اللبناني 
الدولي حيذرنا من أنه لن يستثمر 
ويساعدنا إن مل ننفذ االصالحات 
الشفافية  اين  ويسأل  اجلذرية، 
للقطاعات؟  الناظمة  واهليئات 
واحرتام  املؤسسات  تفعيل  اين 
من  يستفيد  من  القانون؟  حكم 
االصالحات  هذه  اجراء  عدم 
يريد  من  هو  البنيوية  اجلذرية 
التوظيف  عبء  الدولة  حتميل 
وعبء العقود اليت حتصل خارج 
وقانون  املناقصات  دائرة  اطار 
احملاسبة العمومية والذي يستفيد 
والصرف  الفائض  بالتوظيف 

الذي ال خيضع للرقابة«.
واضاف: »من يرفض اخلصخصة 
إفالس  مسؤولية  فليتحمل 
القطاع  من  خوف  وال  الدولة، 
حيسن  اخلاص  فالقطاع  اخلاص، 
أداء بعض الدوائر ويكون مراقبا 
اهليئات  عرب  العام  القطاع  من 
للمجتمع  دور  وهناك  الناظمة 
الدولة  مداخيل  فتزيد  املدني، 
ال  قطاعات  هناك  وإنتاجيتها. 
اخلاص  القطاع  هذا  فيها  يدخل 
مثل الصحة والشؤون اإلجتماعية 
ما حيتم على الدولة الدعم، لذلك 
املواطنني  حنرم  أن  املعيب  من 
من  وغريه  االستشفاء  من 
املؤمترات  أخرى.  قطاعات  أجل 
احلقيقية  الكلفة  سرتى  الدولية 
جملس  أن  وسرتى  للمشاريع 
خارج  اجراءات  اختذ  الوزراء 
وسيزيد  شفافة  وغري  صالحيته 
العجز وكلفة الدين وهناك أيضا 
مواضيع أخرى بعيدة من الكهرباء 
مثل النفايات وغريها. كل هذه 
جذري  حل  اىل  حتتاج  امللفات 
الدولي يف  ثقة اجملتمع  لكسب 
اخلصخصة  القروض،  خيض  ما 
اىل  املليارات  تدخل  أن  ممكن 
مليارات   3.5 وهناك  اخلزينة 
التحتية.  البنى  أن حتسن  ممكن 
اإلقتصاد  حتفيز  املمكن  من 
امللفات  وحل  العجز  وختفيض 
العالقة عن طريق اخلصخصة عرب 
خطة حمكمة من دون العودة اىل 

اجملتمع الدولي«.
نريد  »ال  حاصباني:  وقال 
داخل  حيصل  ما  يف  التكهن 
درس  املكلفة  الوزارية  اللجنة 
يف  خصوصا  املوازنة،  مشروع 
واألرقام  الكهرباء،  خيص  ما 
تبني  املال  وزير  عرضها  اليت 
زيادة يف الكلفة. مواقف رئيس 
حمايدة  عون  ميشال  اجلمهورية 
وال  أحد  مع  طرًفا  يدخل  ولن 
أعتقد أننا سنصل اىل التصويت 
يف ملف الكهرباء. موازنة 2018 

غري  واألرقام  مشروعا  تزال  ال 
نهائية، مقسمة %35 خدمة دين، 
%35 رواتب وأجور، الكهرباء 5%، 
املفرتض  من  الكهرباء  ومشكلة 
حلها يف 2017 لنرى النتائج يف 

.»2018
نريد  ال  أننا  »قلنا  وأضاف: 
زيادة الضرائب ومل نر مفاعيل 
بعد.  احلقيقية   2017 موازنة 
الرواتب  حتسني  املمكن  من 
اإلدارات  والتوظيف يف  واألجور 
امللفات  من  عدد  هناك  العامة. 
الليطاني،  نهر  تنظيف  مثل 
اإلنتخابات، الزراعة، دعم القوى 
األمنية، وغريها كل تلك امللفات 

تشكل زيادة على املوازنة«.
الصحة،  وزارة  »يف  وتابع: 
طلبه  الذي  بالتخفيض  إلتزمنا 
جملس الوزراء، وهناك إضافات 
 .2017 عن  مليارات  و6   4 بني 
الزيادات  يف  األوىل  امللفات 
الرتبية،  السلسلة،  هي: 
البلديات، رئاسة جملس الوزراء 
األشغال،  ووزارة  املال  ووزارة 
إضافات تتخطى 100 مليار. اذا 
امللفات  هذه  يف   30% خفضنا 

نوفر 700 مليارا«.
وإعترب حاصباني أن »خدمة الدين 
والكهرباء من املشاكل األساسية 
على  عبئا  تشكل  اليت  الكبرية 
وحباجة  اللبنانية  الدولة  كاهل 
اىل حل جذري«، وقال: »نفقات 
هي  اإلدارات  كافة  على  لبنان 
أقل بكثري من دول أخرى، ونعمل 
على توحيد املعايري والعقود مع 
»عدد  أضاف:  املستشفيات«. 
نفقة  على  اإلستشفاء  حاالت 
كلف  ما   285000 الصحة  وزارة 
اعدنا  نفقات،  زيادة  مليارا   80
فعلنا  الصحي،  النظام  هيكلية 
زادت  الصحية،  الرعاية  خدمة 
املستعصية  األمراض  نفقات 
الذي  السرطان  مرض  بسبب 
انتشر بشكل سريع. حنن حناول 
طرح حلول ختفض اإلنفاق على 
حساب خزينة الدولة من دون أن 
حنرم املواطن من أي خدمة تهم 

صحته«.
وحصل  »سبق  أنه  إىل  ولفت 
البنك  من  قرض  على  لبنان 
بقيمة  االسالمي  والبنك  الدولي 
واليوم جيري  دوالر  مليون   150
االدارية.  االجراءات  على  العمل 
اخلطة  يف  دخل  األمر  وهذا 
اإلستثمارية اليت طرحتها احلكومة 

على  كبري  بشكل  ركزت  واليت 
البنى التحتية وليس على الشق 
الن  الصحة،  بند  اي  اإلجتماعي 
وهو  مسبقا  عليه  حصلنا  املبلغ 
اقل بكثري مما هو مطروح لوزارة 

الثقافة على سبيل املثال«.
وقال: »لسنا حباجة اىل ضخ أموال 
خارجية إضافية اذا املستشفيات 
القطاع  مع  شراكة  يف  دخلت 
اخلاص لتحسني إدارتها وأدائها 
وهذا ما نعمل عليه، اذا مت تعزيز 
األولية وتطبيق  الصحية  الرعاية 
اإلصالحية،  اإلستشفائية  اخلطة 
دورها  يكون  أن  جيب  والوزارة 

ناظما للقطاع وليس مشغال«.
وزارية  جلنة  »هناك  وأضاف: 
ووضعت  النفايات  مبلف  تعنى 
خطة للمعاجلة، فيها جزء المركزي 
وآخر شبه مركزي يتم من خالله 
حتت  للنفايات  احلراري  التفكك 
وضمن  صارمة.  بيئية  شروط 
املركزية،  املعاجلة  هناك  اخلطة 
وعليها رقابة من سلطة مشرتكة 
البيئة،  الصحة،  وزارات  من 
واجملتمع  واإلقتصاد،  الداخلية، 
املدني ملراقبة أي أثر بيئي قد 
ينجم عن هذه اخلطة. تأخرنا يف 
وزير  خطة  بانتظار  اخلطة  هذه 
وتوسيع  شبيهة،  وكانت  البيئة 
حني  اىل  إنقاذية  خطة  املطامر 
تنفيذ هذه اخلطة. هذه احلكومة 
طويل  تعطيل  بعد  تأسست 
وتراكم سنوات وال ميكننا حتميل 
مسؤولية  واحدة  سنة  حكومة 

تراكمات كبرية«.
وتابع: »لدينا القدرة يف تفادي 
فرضه  وعدم  اإلنقاذي  الربنامج 
لعدد  احلل  وأعطينا  لبنان،  على 
وضع  عدم  وجيب  امللفات  من 

الغربة حتت السجادة«.
يف ملف النفط، قال حاصباني: 
»الصندوق السيادي ليس عاجال 
الذي  النفط  عن  البحث  وقررنا 
سيبدأ يف 2019، لن يصبح لبنان 
القريب  يف  بالنفط  غنية  دولة 
اإلقتصاد  ولكن حتسن  العاجل، 

بشكل عام«.
النزوح  »موضوع  وختم: 
أي  هناك  يكون  لن  السوري، 
حل لبناني فقط إمنا مع اجملتمع 
الدولي، وعرب نقل النازحني اىل 
وهناك  آمنة يف سوريا،  مناطق 
لبنان  يف  سياسية  إختالفات 
حول  موحد  موقف  وجود  وعدم 

هذا امللف يؤخر احلل«.

غرد وزير اإلعالم ملحم الرياشي على »تويرت«، قائال: »من وحي 
االدارة  ربنا...  وزعل  حدا،  أي  حدا،  ارضي  رح  ما  الصوم:  زمن 

كفاءة مش دكانة«.

الرياشي مغردا: ما رح ارضي حدا وزعل ربنا 
االدارة كفاءة مش دكانة

التقى ممثل احلزب التقدمي اإلشرتاكي يف موسكو الدكتور حليم 
أبو فخر الدين نائب وزير اخلارجية الروسية وممثل رئيس روسيا 
وزارة  مقر  يف  بوغدانوف  ميخائيل  األوسط  الشرق  يف  االحتادية 

اخلارجية الروسية.
وأفاد بيان ملفوضية اإلعالم يف التقدمي أنه »جرى خالل اإلجتماع 
التشاور يف جممل األوضاع اللبنانية، العربية والعاملية، والتطورات 
السياسية املتالحقة على خمتلف املستويات. وأكد الطرفان العالقة 
التارخيية والصداقة والتفاهم على أبرز العناوين السياسية. وكان 
بوغدانوف عرب عن أسفه لعدم متكنه من املشاركة يف ندوة كمال 
جنبالط اليت نظمها البيت اللبناني يف موسكو ملناسبة مئوية كمال 

جنبالط«. 

ممثل التقدمي يف موسكو عرض التطورات مع بوغدانوف
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لـبنانيات

أعلن النائب حممد الصفدي عزوفه 
النيابية  لالنتخابات  الرتشح  عن 
فرد من  أي  ترشيح  أو  املقبلة، 
»خوض  مؤكدا  عائلته،  أفراد 
جانب  اىل  النيابية  االنتخابات 
سياسيا  املستقبل  تيار  الئحة 
بـ«الذهاب  واعدا  ولوجستيا«، 
يف الشأن العام بعد االنتخابات 
مقعد  من  أبعد  اىل  النيابية 
القطاعات  تطوير  اىل  بل  نيابي 
التنموية والزراعية واإلقتصادية 
والثقافية والشبابية والنسائية، 
سياسية  حزبية  مظلة  حتت 

ستشمل كل لبنان«.
خالل  جاء  الذي  الصفدي  كالم 
»مركز  يف  عقده  صحايف  مؤمتر 
الصفدي الثقايف« يف طرابلس، 
تناول خالله مسريته يف الندوة 
الربملانية ويف احلكومة طوال 18 
»إجنازات  عاما ساهم خالهلا يف 
التشريعي  عمله  خالل  من 
وبإمناء  والوزاري،  والرقابي 
احلر  الوطن  وبناء  طرابلس 

العادل واملستقل«.
اجمللس  يف  »استمررت  وقال: 
الذين  للبنانيني  ممثال  النيابي 
خيتاروا  مل  ولكنهم  اختاروني 
وامنا  ونصف،  لدورة  التمديد 
الذي  هو  السياسي  القرار 
ألنهم  وافقوا،  والنواب  اختار 
لكل  يعطي  عادال  قانونا  أرادوا 
التمثيل  يف  حقوقهم  اللبنانيني 
السياسي  النظام  لتحديث  وبابا 
واقعي  لتطبيق  حقيقيا  ومدخال 
اإلمناء  أساسه  الطائف،  إلتفاق 
الطائفية  وإلغاء  املتوازن 

السياسية«.
قانون  »اقرتاح  اىل  وتطرق 
تقدم به التكتل الطرابلسي عام 
النسيب يف  النظام  يعتمد   2003
تأمني  أجل  من  موسعة  دوائر 
الشراكة  وتعزيز  التمثيل  حسن 
السياسي«،  العمل  يف  الوطنية 
اعتماد  عاما مت   15 »بعد  وقال: 
مبا  مبتورا  ولكن  النسيب  النظام 
الذي  التفضيلي  الصوت  مسي 
يفرق بدل أن جيمع، وجيعل من 
الالئحة  نفس  على  املرشحني 
خصوما متنافسني، ويعزز جمددا 
والطائفي على  املذهيب  اإلنتماء 
لقد  الوطين.  اإلنتماء  حساب 
قسمت الدوائر مبا خيدم املصاحل 
الطوائف  لبعض  السياسية 
ويساهم يف تعزيز مكانة طوائف 

على حساب طوائف أخرى«.
العزوف  قراري  »ان  أضاف: 
أو  الرتشح  الدورة عن  يف هذه 
ترشيح أي فرد من أفراد عائليت 
ال يعين أنين وأهلي وأصدقائي 
سندعم  بل  بها،  معنيني  غري 
سياسيا  املستقبل،  تيار  الئحة 
ميثل  تيار  فهو  ولوجيستيا، 
وألن  األهم،  السين  الفريق 
السياسية  واملمارسات  التجارب 
املاضية،  السنوات  مدى  على 
أثبتت ورغم كل الظروف، حرصه 
واحلفاظ  الوطنية،  اللحمة  على 
على العيش املشرتك والتمسك 

بوحدة لبنان واللبنانيني«.
عن  »العزوف  أن  اىل  وأشار 
األساسية  احملطة  هو  الرتشح 
واالستمرار  األهداف،  لتحقيق 
احللول  واقرتاح  الضوء  بتسليط 
طرابلس  خيدم  مبا  وتنفيذها 
واعدا  لبنان«،  وكل  والشمال 
العام  الشأن  يف  بـ«الذهاب 

إىل  السياسي  احلزبي  والعمل 
أبعد من مقعد نيابي وإىل تطوير 
والزراعية  التنموية  القطاعات 
والثقافية  واإلقتصادية 
والشبابية والنسائية، حتت مظلة 
طرابلس  فقط  ليس  ستشمل 

والشمال، بل كل لبنان«.
وعدد الصفدي مساهمته وزمالئه 
يف  الطرابلسي«  »التكتل  يف 
كثرية  أزمات  من  لبنان  »إخراج 
إغتيال  من  بدءا  عليه،  مرت 
وكل  احلريري  رفيق  الشهيد 
إىل  تلت،  اليت  اإلغتياالت 
تعطيل اجمللس النيابي وتعطيل 
ثم  ومن  الرئاسية  اإلنتخابات 
النيابية«،  اإلنتخابات  تعطيل 
كل  هو  سقط  »ما  ان  معتربا 

املؤامرات اليت حيكت للبنان«.
يف  زج  »بلبنان  أن  اىل  وأشار 
سوريا،  يف  احلرب  متاهات 
آالف  مئات  عليه  وفرض 
النازحني، ففتح ذراعيه مستوعبا 
باإلرهاب،  هدد  كما  األزمة، 
فواجه جبيش وقوى أمنية موحدة 
السياسية،  اإلنقسامات  ختطت 
ومالية  إقتصادية  مبطبات  ومر 
وواجه  ودراية،  حبكمة  فواجهها 
وما زال التدخالت اخلارجية بصالبة 

املوقف الداخلي املوحد«.
أسئلة

الثمن  عن  سؤال  على  وردا 
عن  عزوفه  مقابل  السياسي 
»أنا  الصفدي:  قال  الرتشح، 
يقايض  الذي  النوع  من  لست 
بل  آخر،  شيء  مقابل  بشيء 
أفرقاء  عند  األمر  هذا  جتدون 

آخرين«.
»تشكيل  نيته  عن  وكشف 
وقياداته  واضحة،  مبادئه  حزب 
واضحة، ويعمل ملستقبل لبنان«، 
مشريا اىل أن »احلزب هو الوحيد 
الذي يتخطى الطوائف«. وقال: 
جيد  مل  خسارة  أي  من  »اخلوف 
اىل  طريقا  االيام  من  يوما 
أنين  خصوصا  عقلي  او  قليب 
املاضية  الدورات  يف  تصدرت 
األرقام االنتخابية. أنا مؤمن باهلل 
دائما  الطيب  والعمل  والناس، 

جمد«.
االنتخابية  ماكينته  تأييد  وعن 
»تيار  الئحة  بدعم  لقراره 
املستقبل«، قال: »»90 يف املئة 
من املاكينة أبدت تأييدها خلياري، 
وهي ستعطي الصوت التفضيلي 
ألفراد.  وليس  املستقبل  لتيار 
ان مسري اجلسر وابو العبد كبارة 

هما اخوتي«.
عن  صدر  الذي  الكالم  وعن 
خرياهلل  فيوليت  عقيلته  ترشيحه 
الصفدي لالنتخابات، كشف أنها 
»تلقت عرضا من تيار املستقبل 

الصفدي أعلن عزوفه عن الرتشح: سنخوض االنتخابات اىل 
جانب الئحة تيار املستقبل سياسيا ولوجستيا
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للرتشح عن املقعد األرثوذكسي 
وعرضني من فريقني آخرين، اال 
موضحا  الرتشح«،  رفضت  انها 
ترشح  موضوع  يف  »تباحث  أنه 
الذي  كذلك  الصفدي  أمحد 
هذا  يف  مالئم  غري  االمر  رأى 

الظرف«.
التوريث  عن  سؤال  على  وردا 
يف  »فتشت  قال:  السياسي، 
ألجد  سنة   18 النيابي  اجمللس 
الصفدي،  لعائلة  كرسيا مكرسا 

لكين مل أجد«.
األخرى يف  بالتيارات  رأيه  وعن 
العزم«،  »تيار  وحتديدا  املدينة 
»العالقة معه مرت مبرحلة  قال: 
خالل  كبرية،  شائبة  شابتها 
من  وزراء   5 فيها  كان  حكومة 
طرابلس مبن فيهم رئيس حكومة 
فماذا  كبرية،  فرصة  وكانت 
هذا  شيء،  ال  لطرابلس؟  فعلنا 
األمر كان اخلالف الرئيسي بيين 

وبني الرئيس ميقاتي«.
أضاف: »إن مشاريع طرابلس يف 
جملس االمناء واالعمار مل تنفذ، 
اتفقنا  ميقاتي  والرئيس  أنا 
أشياء  على  مكتوبة  وثيقة  يف 
ينفذ  ومل  بطرابلس  لتنفيذها 
حرف منها. الظروف اليت حصلت 
يف تلك الفرتة ليست حجة لتربير 
التقصري، والكالم ليس يف اطار 
التهجم بل لتوضيح االمور ووضع 

النقاط على احلروف«.
الصحايف،  املؤمتر  انتهاء  وفور 
عدد  الصفدي  اىل مكتب  توافد 
النائب  الشخصيات تقدمهم  من 

مسري اجلسر.

املستقبل  كتلة  عضو  اعترب 
حديث  حوري، يف  عمار  النائب 
»زيارة  أن  الشرق«،  لـإذاعة 
احلريري  سعد  احلكومة  رئيس 
السعودية  العربية  اململكة  إىل 
إستثناء  وليست  طبيعية  زيارة 
الفرتة  يف  احلديث  كثر  وقد 
العالقة  يف  غيوم  عن  األخرية 
الرمسية  الدعوة  تلبية  فأتت 
مرجعية  هي  اململكة  أن  لتؤكد 
أتت  وقد  نقاش  أي  خارج 
اإلستقبال  حفاوة  مع  الزيارة 
وجهت  اليت  الدعوة  وتستكمل 
ولي  لقاء  مع  احلريري  للرئيس 
العهد حممد بن سلمان وتؤكد أن 
للرئيس احلريري مكانة خاصة يف 
اململكة كما تؤكد أيضا العالقة 
املمتازة ما بني اململكة ولبنان 
اململكة  أن  التأكيد  إىل  إضافة 
دولة  هي  السعودية  العربية 

داعمة للبنان ولالستقرار«.
ال  اململكة  أن  وقال:«واضح 
ويف  لبنان  شؤون  يف  تتدخل 
يهمها  وما  الضيقة  التفاصيل 
يف اخلطوط العريضة دعم لبنان 

حوري: زيارة احلريري اىل اململكة طبيعية
ودعم إستقراره ومنطق الدولة.
ال  فهي  اجلزئية  التفاصيل  أما 
اإلميان  وبأضعف  فيها،  تتدخل 
مشروع  تنجز  أن  احلكومة  على 
املوازنة وأن ترسله إىل جملس 

النواب«.
املوازنة،  قانون  اجناز  وعن 
قال: »األمل كبري يف إجنازها. 
إذا مل تنجز يف شكلها النهائي 
شوطا  قطعت  قد  تكون  أقله 
واملوازنة  املال  جلنة  يف  كبريا 
بإجتاه إقرارها. وعلينا أن نعطي 
اجملتمع الدولي إشارات إجيابية 
بأننا ذاهبون يف اإلجتاه الصحيح 
الثقة  إقرار املوازنة يعطي  ألن 

بلبنان«.
حوري  أكد  احلدود،  ملف  ويف 
التأكيد  هي  عناوين  »ثالثة 
والصالبة  الوطين  التكامل  على 
يف  القوى  مجيع  من  الوطنية 
واإلنطالق  امللف  هذا  مواجهة 
عن  دفاعا  ديبلوماسية  حبملة 
على  ترتكز  أن  وجيب  موقفنا 
املوازنة  حول  علمية  أسس 
وليس على مساجالت كالمية«. 

املاروني  البطريرك  إستقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
االول  امس  ظهر  قبل  الراعي 
اخلميس يف الصرح البطريركي 
السابق  النائب  بكركي،  يف 
بعد  اشار  الذي  عواد  حممود 
اللقاء اىل ان »الزيارة ضرورية 
الغبطة  صاحب  بركة  إللتماس 
لالنتخابات  للرتشح  واستئذانه 

النيابية املقبلة«.
منطقة  متيزت  لطاملا   « وتابع: 
وتطبيق  السلمي  بطابعها  جبيل 
اإلسالمي  التعايش  صيغة 
املسيحي فيها على مر السنني. 
وحنن نؤكد بدورنا أهمية استمرار 
هذا النهج ألن ما جيمع بني ابناء 
املنطقة هو رابط تارخيي وطين 
عريق اثبت يف خمتلف الظروف 
وحلمته  تراصه  قوة  واألوقات 

ملواجهة اي خلل ممكن«.
رأي  اىل  »استمعنا  وختم: 
البطريرك الراعي وسألناه منحنا 
شعار  حتت  لرتشيحنا  بركته 
اإلعتدال ألن منطقتنا ال ميثلها 
اال اإلعتدال وهي غنية بالطاقات 
البشرية من مجيع املستويات.«
الراعي  البطريرك  التقى  ثم 
يف  احملاضر  واألستاذ  احملرر 
لوك  األوسط  الشرق  قضايا 
 l>oeuvre مجعية  من  بالبونت 
لوضع  قراءة  d>Orient وكانت 
املسيحيني يف الشرق األوسط 
بها  قام  اليت  الزيارة  ولنتائج 
العربية  اململكة  اىل  البطريرك 
تشرين  شهر  يف  السعودية 
اىل  باالضافة  املاضي  الثاني 
اجواء مؤمتر فيينا حول األديان 

الذي شارك فيه.
ثم استقبل حمافظي جبل لبنان 
القاضي  والبقاع  مكاوي  حممد 
زيارة  يف  ابوجودة  كمال 
استالمهما  بعد  بروتوكولية 
رئيس  ثم  اجلديدة،  ملهامهما 
غسان  »اوكسيليا«  مؤسسة 
سعد الذي عرض ألبرز نشاطات 

املؤسسة.

الراعي استقبل 
حممود عواد 

وحمافظي جبل 
لبنان والبقاع وزوارا

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
يف  االول  امس  ظهر  بري  نبيه 
الربيطاني  السفري  التينة  عني 
يف لبنان هيوغو شورتر، وعرض 
لبنان  الراهنة يف  لالوضاع  معه 
وزير  استقبل  ثم  واملنطقة. 
الدولة لشؤون التخطيط ميشال 
الوضع  يف  معه  وحبث  فرعون 

العام واالنتخابات النيابية.
الرئيس  استقبل  الظهر،  وبعد 
يف  الوطين  املركز  رئيس  بري 
قال  الذي  اخلري  كمال  الشمال 
بلقاء  :«تشرفت  الزيارة  بعد 

ان  بد  ال  الذي  الرئيس  دولة 
للبحث  وآخر  وقت  بني  نزوره 
معه يف كل االمور خصوصا انه 
وتناولنا  للوطن.  االمان  صمام 
هو  الذي  االنتخابات  موضوع 
كان  ودولته   ، الساعة  حديث 
وخيدم  الصواب  هو  دائما  رأيه 
الوطن واملواطن. وشكرنا دولته 
ايضا الهتمامه الدائم بالشمال، 
وعرضنا له بعض مطالب الشمال 
بفتح  وطالبنا  والضنية،  واملنية 
يف  االجتماعي  للضمان  مكتب 

املنية«. 

بري إستقبل السفري الربيطاني وفرعون واخلري

اكد عضو اللقاء الدميوقراطي النائب وائل أبو فاعور، يف بيان، 
»كل الدعم ملطالب األشخاص ذوي احلاجات اخلاصة من قبل اللقاء 
من  بل حيرمنا حنن  إنصافهم ال حيرمهم هم  وعدم  الدميوقراطي، 
اللبنانيني،  املواطنني  جتاه  االخالقية  مسؤوليتنا  ومن  إنسانيتنا 
غري  يف  أمواهلا  وتغدق  ملسؤولياتها  تتنكر  اليت  الدولة  وبئس 

مكانها«.

أبو فاعور: بئس دولة تتنكر ملسؤولياتها 
وتغدق أمواهلا يف غري مكانها
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االستشاري  املركز  عقد 
برعاية  والتوثيق،  للدراسات 
يف  ندوة  رعد،  حممد  النائب 
خالهلا  أعلن  االونيسكو  قصر 
»نتائج  بعنوان  الدراسة  عن 
لالسر  املعيشية  االحوال 
املؤشرات  لبنان  يف  املقيمة 
وهي  واملناطقية«،  العامة 
إحصائية  دراسة  خالصة 
االوضاع  نتائج مسح  تضمنت 
يف  املقيمة  لالسر  املعيشية 

لبنان لعامي 2014 - 2015.
حضر الندوة، اىل رعد، النائب 
النائبان  سكرية،  الوليد 
سكرية  امساعيل  السابقان 
وحممد برجاوي، الوزير السابق 
من  ومجع  الساحلي،  طالل 
واالختصاصيني  االكادمييني 
والتنمية  االقتصاد  بشؤون 
رؤساء  من  وعدد  السياسية 
ومديري  االحباث  مراكز 
هيئات  عن  وممثلني  جامعات 

ديبلوماسية.
فكلمة  الوطين،  النشيد  بداية 
اخلليل  حممد  لالعالمي  تقديم 
املركز  النشطة  فيها  عرض 

يف رسم السياسات العامة.
املركز  رئيس  حتدث  ثم 
للدراسات  االستشاري 
فضل  احلليم  عبد  والتوثيق 
اهلل، وقال: »ان املركز يقدم 
اىل اللبنانيني عموما والباحثني 
العام  الشان  يف  والعاملني 
العامة  النتائج  خصوصا، 
االوضاع  لدراسة  والقطاعية 
يف  املقيمة  لالسر  املعيشية 
بني  نفذها  واليت  لبنان، 
ومشلت  و2015   2014 عامي 
اكثر من ستة االف اسرة يف 
املناطق اللبنانية كافة، وهذا 
دؤوبة  جهود  مثرة  هو  العمل 
عمله،  وفرق  املركز  لباحثي 
بهدف احلصول على تقديرات 
حديثة ومنقحة ملؤشرات الفقر 
البشري  واحلرمان  النقدي 
من  وغريها  االنصاف  وعدم 
مبعيشة  املرتبطة  املتغريات 
واحواله«،  اللبناني  اجملتمع 
االعمال  »آخر  ان  اىل  الفتا 
واملوثوق  املعلنة  االحصائية 
مضى  الشان  هذا  يف  بها 
عليها عقد من الزمن او اكثر، 
تقديم  على  عملنا  هنا  من 
مقاربة حديثة ودقيقة لالوضاع 
االجتماعية من زوايا متعددة: 
وخدماتية  وصحية  تعليمية 

واسكانية واقتصادية«.
الدراسة  »هذه  أن  وأكد 
مناطق  على  برتكيزها  تنفرد 
االكثر  واالقضية  االطراف 
على  فتربز  لبنان،  حرمانا يف 
للشك،  مكانا  يدع  ال  حنو 
الفوارق اليت ما زالت واسعة 
اللبناني من  الريف  بقايا  بني 
جهة، واملنطقة املركزية اليت 
تضم العاصمة بريوت واجزاء 
من االقضية املالصقة هلا من 
جهة ثانية، مع ظهور مؤشرات 
املدن،  ترييف  على  واضحة 
الطبقية  الفوارق  واتساع 
الدراسة  وتؤكد هذه  داخلها. 
أظهرتها  ومؤشرات  حقائق 
ارتفاع  مثل  سابقة،  دراسات 

البطالة، ووجود هوة  معدالت 
واسعة بني متوسطات الدخل 
القطاعات  يف  والرواتب 
االقتصادية  واالنشطة 
القطاع  فيتصدر  املختلفة، 
فيما  املداخيل،  قائمة  املالي 
الرتتيب،  ذيل  الزراعة  حتتل 
لكنها يف املقابل تقدر معدالت 
والبشري  النقدي  الفقرين 
الدراسات  قدرته  مما  بأعلى 
اىل  يصل  بفارق  االخرى، 
بالنسبة  مئوية  نقاط  مخس 
 %33,6( املطلق  الفقر  اىل 
مقابل 28,5%(، وسبع نقاط 
للفقر االدنى )15,2% مقابل 
يف  ايضا  نقاط  وسبع   )%8
االشباع  ذات  االسر  دليل 

املتدني«.
وأضاف: »لقد بينت الدراسة 
مداخيل  توزيع  ان  ايضا 
العاملني بأجر هو أقل تفاوتا 
االخرى  املداخيل  توزيع  من 
 0,32 الرواتب  مؤشر  )يبلغ 
جمموع  ملؤشر   0,43 مقابل 
املداخيل(، لكن متوسط دخل 
على  منخفض  بأجر  العاملني 
حنو ملموس مقارنة باملتوسط 
العام. ويسجل القطاع اخلاص 
من  أقل  دخل  متوسط  عموما 
مثيله يف القطاع العام، حتى 
الرتب  سلسلة  اقرار  قبل 
على  يدل  وهذا  والرواتب، 
االول،  القطاع  انتاجية  ضعف 
الثاني  القطاع  اجور  وارتباط 
وسياسية  ادارية  بعوامل 
باالداء  ارتباطه  من  أكثر 
املقارنة  وتكشف  والفعالية. 
بني املنطقة املركزية ومناطق 
االطراف، ان التقلص النسيب 
للفجوات التنموية بني املناطق 
بني  اهلوة  زيادة  مع  ترافق 
متوسط  فيساوي  مداخيلها، 
ضعف  العاصمة  يف  الدخل 
الطرفية،  االقضية  يف  مثيله 
ضعف  على  آخر  دليل  وهذا 
لالنفاق  التنموية  املفاعيل 
احلكومي، مبا يف ذلك إنفاقها 

االستثماري«.
الدراسة  هذه  »تاتي  وتابع: 
القضايا  تتصدر  فيما 
واالجتماعية  االقتصادية 
التحديات  الئحة  جديد  من 
بأهميتها  تزاحم  بل  الداخلية، 
السياسية  املخاطر  أحيانا 
احمليطة  واجليوسياسية 
وهذا  عليه،  واملؤثرة  بلبنان 
ربع  حفل  فقد  جديدا.  ليس 
يفصلنا  الذي  املاضي  القرن 
االهلية،  احلرب  نهاية  عن 
بإخفاقات مرتاكمة ومتصاعدة 
مقاربات  فشل  على  تأسست 
واسرتاتيجيات  االعمار  اعادة 
النهوض وما رافقها أو تبعها 
وها  وسياسات،  برامج  من 
وازماته  االقليم  حروب  هي 
اضافية  بأعباء  كاهلنا  تثقل 
معيشية  انعكاسات  هلا  كان 
صعبة وتكاليف مالية باهظة«، 
مشريا اىل »انعكاس ذلك على 
االداء العام لالقتصاد املالية 
العام  القطاع  فتعثر  العامة، 
على حنو غري مسبوق، وتباطأت 
التوظيفات اىل ادنى من احلد 

يصيبها  ما  لتعويض  الالزم 
االنفاق  وتراجع  تقادم،  من 
حوالي  من  العام  االستثماري 
اخلزينة  واردات  نصف جمموع 
يف نهاية التسعينات اىل اقل 
السنوات  يف  منها   %8 من 
االخرية، اي اىل اقل من ربع 
ما  وبقي  العام،  الدين  خدمة 
يصنف انفاقا اجتماعيا يشكل 
أرقام  من  بها  معتدا  نسبة 
املوازنة، لكن جبدوى متناقصة 
ظاهر  وهدر  ضعيفة  وفاعلية 
ومن  مكشوفة.  وحماصصة 
الفجوات  اتساع  ذلك  نتائج 
االجتماعية،  الطبقات  بني 
مدنيا  طابعا  الفقر  واكتساب 
وانتشار  معا،  آن  وريفيا يف 
االنتاجية  ذات  الوظائف 
فرص  حساب  على  املنخفضة 

العمل اجملزية«.
»املؤشرات  أن  ورأى 
واملتغريات االجتماعية ال ختلو 
من مفارقات وتناقضات بارزة، 
املنتسبني  عدد  يزداد  اذ 
وترتاجع  العالي  التعليم  اىل 
وتتضخم  فيه  االنفاق  فاعلية 
املخصصة  االعتمادات 
والصحة  واملياه  للكهرباء 
املوازنات  يف  والتعليم 
ما  معها  ويتعاظم  العامة، 
مداخيلها  من  االسر  تقتطعه 
اخلدمات  من  حاجاتها  لتلبية 
طائلة  مبالغ  وننفق  نفسها. 
الفقر  استهداف  برامج  على 
واعانة املؤسسات واجلمعيات 
الربح، وتزداد  اليت ال تبتغي 
خطي  حتت  الواقعني  معدالت 
الفقر املطلق واملدقع، وننجح 
يف مراكمة منو ال بأس به يف 
بعض السنوات ويزداد توزيع 
الدخل سوءا، بل حنتل املرتبة 
الرابعة االخرية عامليا يف سلم 
عدالة توزيع الثروات. جنتذب 
اخلارج،  من  غزيزة  امواال 
رأس  تكوين  يف  ونفشل 
مشكلتنا  ان  انتاجي.  مال 
سياسية  باالساس  هي 
مشكلة  منها  اكثر  وادارية 
امكانات، وافتقار اىل املنظور 
اكثر منها نقص يف  والرؤية 

القدرات«.
استقبل  »لبنان  أن  وأوضح 
خالل عقد ونصف عقد ما يقارب 

من  امريكي  دوالر  مليار  مئة 
وامتألت  اخلارجية،  التدفقات 
باالموال.  مصارفنا  خزائن 
الفائضة  السيولة  وحدها 
حاليا  قيمتها  يف  تضاهي 
ومع  تكاد،  او  الوطين  الدخل 
يكفي  ما  اليوم  جند  ال  ذلك 
لتمويل احلد األدنى من حاجاتنا 
االستثمارية املادية والبشرية 
اىل  باللجوء  إال  واالجتماعية، 
أهدرنا  االستدانة.  من  مزيد 
االنفاق  يف  طائلة  ثروات 
ومثلها  اجملدي،  غري  اجلاري 
على صفقات مشوبة بالفساد 
واحملسوبية وضعف االحساس 
ذلك  ومع  العام،  بالصاحل 
اىل  البطالة  معدالت  ترتفع 
وال  باخلطر،  تنذر  مستويات 
الشبابية  الفئات  لدى  سيما 
كثري  يف  وتفشل  املؤهلة، 
من االحيان يف تأمني االموال 
احلساب  عجز  لتغطية  الكافية 
واملزمن.  اهلائل  اجلاري 
نستدين بسهولة ويسر وجند 
حد  وضع  يف  بالغة  صعوبة 
للتهرب الضرييب الذي يقارب 
الدين  اخلدمة  حجم  سنويا 
العموم،  وعلى  نفسه.  العام 
كان النمو يف لبنان عامال يف 
الطبقي  التباين  حدة  زيادة 

واملناطقي«.

رعد
فيها:  قال  كلمة  رعد  وألقى 
هذا  يطل  أن  الالفت  »من 
يف  ليدعونا  البحثي  املركز 
يف  معقد  اشتباك  حلظة 
انشغال  حلظة  ويف  املنطقة، 
داخلي شبه كلي باالستحقاق 
االنتخابي املقبل يف لبنان، اىل 
خالصة  لتقييم  علمية  ورشة 
مسح لالحوال املعيشية لالسر 
يف  احملافظات  امتداد  على 
البالد. إن دل هذا على شيء 
فإمنا على إميان املركز بدميومة 
هذا الوطن رغم كل التحديات 
على  عزم  وعلى  والصعاب، 
تطوير الدولة ومهماتها، وعلى 
الشراكة  بأهمية  وأمل  ثقة 
اجملتمع  قطاعات  خمتلف  بني 
االجتماعي  االستقرار  لبناء 
االستقرار  ينفك عن  ال  الذي 
السياسي  الوطين  السيادي 

يف الداخل«.
الدراسة  هذه  »ان  وأضاف: 
أيديكم  بني  اليت  االحصائية 
واحدث  امشل  تقدم  اليوم، 
حول  واملعطيات  االرقام 
لالسر  املعيشية  االوضاع 
املقيمة يف لبنان، انطالقا من 
مشلت  بسيطة  ليست  عينه 
أسرة  آالف  ستة  من  أكثر 
موزعة بني خمتلف احملافظات 
الدراسة  توقفت  اللبنانية، 
الدميوغرافية  خصائصها  عند 
اىل  املسح  بنهاية  وخلصت 
ونسب  علمية  نتائج  تقرير 
ومشلت  مئوية،  احصائية 
لالفراد،  االجتماعي  الوضع 
والوضع  التعليمي  الوضع 
املسكن  للمقيمني،  الصحي 
واالجهزة  املسكن  وخدمات 
ووسائل  املعمرة  والسلع 
االقتصادي  والوضع  النقل 
للمقيمني والوضع االقتصادي 
ومؤشرات املعيشة وخصائص 
ارباب االسر، مسجلة حتت كل 
عنوان من هذه العناوين مجلة 
مؤشرات مهمة وفوارق نسبية 
جهة  من  احملافظات  بني 
القريبة  واملناطق  والعاصمة 

منها من جهة أخرى«.
وأشار اىل أن »قاعدة بيانات 
متعددة عن االوضاع املعيشية 
ميكن  لبنان  يف  لالسر 
استخالصها وفق هذه الدراسة 
االحصائية الشاملة، وال شك 
يف أنها ستكون موضع عناية 
واعتماد العديد من السياسات 
ما  اذا  الرصينة،  االجتماعية 
الدولة  يف  املسؤولون  أراد 
خصوصا  مبقتضاها،  العمل 
االجتماعية  السياسات  أن 
مطلوبا  بات  املعاصرة 
النهوض  بإحلاح،  منها، 
تغادر  جديد  اصالحية  برؤية 
الرعاية  اىل  االنتقائي  الدعم 

االجتماعية الشاملة«.
آذار  منتصف  »يف  وتابع: 
2012 حلظ مؤمتر رعاه املركز 
االستشاري نفسه ان خطوات 
االصالح االجتماعي يف لبنان 
اليت  بالقضايا  تبدأ  ان  جيب 
املسارات  عندها  تتقاطع 
واالقتصادية  االجتماعية 
النظام  مثل اصالح  واملالية، 
قاعدة  وتوسيع  الضرييب، 
املدعومة،  االنتاجية  القروض 
من  االجور  حصة  وزيادة 
الناتج وتطوير شبكات االمان 
وزيادة نطاقها. من شأن هذه 
القضايا دعم الفئات املهددة 
املالية  ودعم  النمو  وتعزيز 
نفسه،  الوقت  يف  العامة 
مراعاة  من  بد  ال  كان  وإذا 
اوضاع اخلزينة العامة وحاجات 
سياساتنا  رسم  عند  النمو 
االجتماعية واالقتصادية، فإن 
وبرامج  النمو  خيارات  على 
تلحق  أال  املالي  التصحيح 
املعيشية  باالوضاع  ضررا 

للمواطنني«.
وأشار اىل أن »ختفيف التباين 
يتعارض  ال  مثال  االجتماعي 
من  عامل  هو  بل  النمو،  مع 
وزيادة  حتقيقه،  عوامل 

باحلماية  املشمولني  عدد 
باالستقرار  يفرط  ال  املنظمة 
على  يساعد  بل  املالي، 
النظام  واصالح  اهلدر  تقليل 
الضرييب ليصري أكثر انصافا 
واملستثمرين  للمستهلكني 
واملنتجني، ال يعيق االنتاجية 
بل حيسنها. ان فاعلية الربامج 
االجتماعية ال تقاس حبجمها أو 
الناتج  من  موازناتها  بنسب 
بل  العامة،  النفقات  من  أو 
بقدرتها على حتقيق االهداف 
تنقلنا  خطوة  وأي  االساسية، 
الريعي  العطاء  منطق  من 
والرعاية  التكافل  منطق  اىل 
الفساد  مكافحة  على  تساعد 
وتزيد  السياسية،  والزبائنية 
يف  العام  االنفاق  فاعلية 
املرسومة  االهداف  حتقيق 

له«.
واعترب أن »الدراسة االحصائية 
الورشة  هذه  نقاش  حمور 
اصالحيا  اسهاما  تسهم 
االرادة  توافرت  ما  اذا  مهما 
سياسات  لوضع  السياسية 
فعالة،  اصالحية  اجتماعية 
ونأمل  أهميتها.  تكمن  وهنا 
تناقش  وهي  احلكومة  من 
العامة  املوازنة  بنود  اليوم 
للعام 2018 ان تنحو هذا النحو 
نسخة  املوازنة  تأتي  ال  حتى 
مكررة من املوازنات السابقة، 
االوضاع  جمددا  فنطيح 
احلاجة  ذريعة  حتت  املعيشية 
اىل اغراء املستثمرين او حتت 
العام عرب  الدين  ضغط خدمة 
ذوي  من  املواطنني  ارهاق 
الدخل احملدود بذريعة احلاجة 

اىل تقليص عجز املوازنة«.
لالزمة  يكون  »قد  أنه  ورأى 
االعوام  خالل  سوريا  يف 
السليب  تأثريها  الفائتة 
حبسب ما يراه البعض، اال ان 
اليت  هي  الناجحة  السياسات 
تسلك املسار االمنائي الصحيح 
مستطاعة  نسبة  ولو  وحتتوي 
من تداعيات االزمات الوافدة، 
بدل استخدامها تربيرا للمضي 

يف السياسات اخلاطئة.
اليوم  سوريا  يف  فاالزمة 
فيما  النهاية،  مرحلة  دخلت 
ال  االسرائيلية  التحديات 
ومتواصلة،  قائمة  تزال 
فهل ستجد احلكومات املقبلة 
مربرات جديدة الستمرار قطاع 
الكهرباء على ما هو من حال 
احللول  فيما  واستنزاف،  ترد 
العملية متاحة دوما رغم وجود 

ازمات ومع عدم وجودها؟«.
وختم: »لقد آن االوان النتهاج 
منصفة  واقعية  سياسات 
ثقته  فعال  املواطن  اىل  تعيد 
سنتان  مضت  لقد  بالدولة. 
استعادة  حكومة  على  تقريبا 
مراوحة  واحملصلة  الثقة، 
لسياسات  واستنساخ ممجوج 
رمبا  انسل  عقيمة،  زبائنية 
اصحابها  من  غفلة  يف 
سيعيد  جديد  انتخاب  قانون 
دون  االوراق  بعض  خلط 
توهم. وسنرى ماذا ستسمي 
احلكومة اجلديدة نفسها، وأي 

سياسات ستعتمد«.

رعد يف ندوة عن األحوال املعيشية لألسر:
حمصلة عمل حكومة استعادة الثقة استنساخ ممجوج لسياسات عقيمة

رعد
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

حذرت السلطات الصحية السكان 
الشمام  فاكهة  تناول  خطر  من 
حديثًا  اشرتوها  قد  كانوا  إذا 
عن  الكشف  مت  أن  بعد  وذلك 
عالقة هذه الفاكهة بعدة حاالت 
تسمم ببكترييا الليسترييا أدت 

حتى اآلن إىل وفاة شخصني.
يف  اآلن  حتى  شخصان  تويّف 
إصابتهما  نتيجة   NSW والية 
تشخيص  مت  كما  بالليسترييا، 
عشرة أشخاص آخرين يف خمتلف 
أحناء البالد بإصابتهم بالبكترييا 
الفحوصات  إثر  وتبنّي  نفسها 
هذه  مجيع  أن  والتحقيقات 
احلاالت مرتبطة بفاكهة الشمام 
بعد  وذلك  األصفر  البطيخ  أو 
مجيع  أن  من  التأكد  مت  أن 
قد  كانوا  املصابني  االشخاص 
أيام  الفاكهة قبل  تناولوا هذه 

من بدء عوارض املرض.
وبالرغم من أنه مت سحب الفاكهة 
حثت  األسواق،  من  املتضررة 
رمي  على  السكان  السلطات 
الفاكهة إذا كانوا قد اشرتوها 
فرباير.  شباط/   28 تاريخ  قبل 
املؤسسات  بعض  أن  حتى 
و   COLES مثل  التجارية 
WOOLWOrth قد أعلنت أنه 
ميكن للزبائن أن يعيدوا الشمام 
إذا  أسعارها  ويسرتجعوا  إليها 
التاريخ  قبل  بيعت  قد  كانت 

املذكور.
بالتحذير  السلطات  وخّصت 
النساء احلوامل، وكبار  كاًل من 

السلطات حتذر من فاكهة قاتلة: 
تـخلـصوا من الـشمام فوراً!

 2018 آذار   3 Saturday 3 March 2018الـسبت 

السن واألشخاص الذين لديهم 
مشاكل يف جهاز املناعة إذ أنهم 
لإلصابة  عرضة  األكثر  الفئة 

بالليسترييا.
على  هو  التسمم  أن  يشار 
الفاكهة  من  اخلارجّية  القشرة 
الداخلي،  لبها  يف  وليس 
تفشت  فقد  ذلك  من  وبالرغم 
البكترييا بشكل كبري نسبيًا ومت 
 ،NSW الكشف عن 6 حاالت يف
ثالث حاالت يف كوينزالند وحالة 
واحدة يف فكتوريا، وقد تعّرض 
خالل  لإلصابة  األشخاص  هؤالء 
كانون   17 بني  املمتدة  الفرتة 
من  التاسع  و  يناير  الثاني/ 

شباط/ فربايراملاضي.

الشركات املنتجة  إحدى  وتعمل 
السلطات  مع  الفاكهة  هلذه 
تفشي  مالبسات  لكشف 
أن  بعد  وذلك  الليسترييا 
أوقفت اإلنتاج منذ يوم اجلمعة 

املاضي.
معظم  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
دور رعاية األطفال قد طمأنت 
نصّية  رسائل  عرب  األهالي 
لن  أنها  عن  إليهم  أرسلتها 
الفاكهة  بهذه  أوالدهم  تزّود 
التأكد من سالمة  أن  إىل حني 
خطر  تشكيلها  وعدم  تناوهلا 

على الصحة.

املصدر: اس بي اس

يزور أسرتاليا حاليًا الربوفسور اللبناني األمريكي 
فيليب سامل، الباحث يف أمراض السرطان ألكثر 
»من  اجلديد  كتابه  لتوقيع  وذلك  عامًا   50 من 

جلجلة السرطان إىل قيامة لبنان« 
أهم  وأحد  طبيبًا  ليس  سامل  فيليب  الربوفسور 
مفكر  بل  فحسب  العامل  يف  السرطان  علماء 
وسياسي. وعلى الرغم من إقامته يف الواليات 
يعد  امسه  حيمل  طيب  ملركز  وتأسيسه  املتحدة 
بأحدث  السرطان  مرضى  لعالج  عامليًا  صرحًا 
بوطنه  معلقًا  يزال  ال  قلبه  أن  إال  األساليب 
لبنان الذي درس فيه الطب على مقاعد اجلامعة 
أيضًا  فيها  حاضر  واليت  بريوت  يف  األمريكية 

لفرتة طويلة يف سبعينيات القرن املاضي. 
من طالب متمّرد رافض لألساليب التقليدية يف 
التعليم إىل طبيب عاملي أشرف على الكثري من 
الطبية اليت ساهمت يف شفاء املاليني  البحوث 
من مرضى السرطان حول العامل، يتحدث اليوم 
من سيدني اليت يتواجد فيها حاليًا لتوقيع كتابه 
لبنان«  قيامة  إىل  السرطان  جلجلة  »من  اجلديد 
مساء اليوم األول من آذار مارس )امس االول( 
يف الساعة السابعة مساء يف اجلامعة االسرتالية 

الكاثوليكية. 

الربوفسور فيليب سامل من أسرتاليا:
 من املمكن جتنب 75% من 

أنواع السرطان

The hon.Philip Ruddock who spent 43 years 
in the Australian Federal parliament in 1996 
Philip became the minister for immigration 
and the Australian Attorney general. After 
his retirement from federal parliament. Last 
year he was elected the mayor of Horn-
sby and now yesterday Philip was proudly 
elected the President of the Liberal party of 
New South Wales.

مت انتخاب النائب السابق املخضرم فيليب رادوك 
رئيسا حلزب االحرار يف والية نيو ساوث ويلز.

 43 أمضى  الذي  رادوك،  فيليب  السيد  وكان 
عاما يف الربملان االسرتالي الفيدرالي، قد تسلم 
وزير  اصبح  ثم  ومن  اهلجرة  حقيبة   1996 عام 

االدعاء العام الفيدرالي.
وبعد تقاعده من الربملان الفيدرالي جرى انتخابه 

العام املاضي رئيسا لبلدية هورنزبي.
ومؤخرا ويف مبنى سيدني تاون هول حضر حواىل 
نيو  االحرار يف  1500 مسؤول وعضو يف حزب 
ساوث ويلز على رأسهم رئيس الوزراء الفدرالي 
غالديس  الوالية  ورئيسة  تورنبول  مالكومل 
اعلنت  وقد  للحزب  رئيس  النتخاب  بريجييكليان 
رادوك  السيد  الثالثاء فوز  يوم  االنتخاب  نتيجة 

برئاسة احلزب يف نيو ساوث ويلز.
واملعروف ان للسيد رادوك كثريا من الصداقات 
بني ابناء اجلالية اللبنانية حيث اطلق عليه لقب 

»صديق اجلالية اللبنانية«.

رادوك رئيسا حلزب االحرار يف  نيو ساوث ويلز
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االعالم،  وسائل  مع  حديث  يف 
يف  املستقل  النائب  سخر 
يف  واخلبري  تازمانيا  والية 
 Andrew االستخبارات  جمال 
مت  اليت  اخلطة  من   wilkie
مبوجبها،  واليت  عنها  الكشف 
سيتم التجسس على املهاجرين 

قبل وصوهلم اىل أسرتاليا.

واحمللل  النائب  ووصف   
 wilkie السابق  االستخباراتي 
هذا االقرتاح احلكومي بالسخيف. 
يعين  االقرتاح  هذا  إن  وقال 
بعمليات  ستقوم  أسرتاليا  أن 
أسرتاليا  خارج  مكلفة  جتسس 
بأي  ُيتهموا  مل  أشخاص  على 
خمالفة أو جرم، بل فقط ألنهم 
اىل  بالقدوم  نيتهم  عن  وا  عبرّ

أسرتاليا.

اخلطة  هذه  مبوجب  وبالفعل، 
عنها  الكشف  مت  اليت  السرية 

نائب يسخر من اقرتاح حكومي 
للتجسس على املهاجرين قبل 

وصوهلم اىل أسرتاليا

الدايلي  أمس يف صحيفة  يوم 
احلكومة  ستقوم  تلغراف، 
جديدة  قوانني  بوضع  الفدرالية 
الداخلي  األمن  لوزارة  تسمح 
عن  استخباراتية  معلومات  جبمع 

املهاجرين اىل أسرتاليا.

املسؤول  حسب  اهلدف،  أما 
الداخلي  األمن  وزارة  عن 
فهو   ،MichAel Pezzullo
املهاجرين  نوايا  من  التأكد 
ان  يف  ورغبتهم  وسلوكهم 
أسرتاليني  مواطنني  يصبحوا 
سيلتزمون  فعاًل  كانوا  واذا 

بالقوانني والقيم األسرتالية.
النائب  شنرّ  أخرى،  جهة  من 
هجومًا  ويلكي  أندرو  املستقل 
على Pezzullo وقال إنه قام 
أعلن  عندما  الئق  غري  بتصرف 
من  كان  اليت  اخلطة  هذه  عن 

املفروض أن تكون سرية.
املصدر: اس بي اس

اندرو ويلكي
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يظهر تقرير جديد تفاصيل عن 
املتعارف  العادات  من  سلسلة 
تتضمن  الطالب  بني  عليها 
يف  اجلنسي  والتحرش  العنف 

اجلامعات الرائدة يف أسرتاليا.

 red zone التقرير  انتقد 
اليت  اجلنسية  االساءة  بشدة 
التابع  الطالب  حتدث يف سكن 

جلامعة سيدني.

من  سلسلة  التقرير  ويصف 
العادات اليت حتدث يف الكليات 
تشجيع  فيها  مبا  اجلامعية، 
على  البعض  لبعضهم  الطالب 
نشر صور حمرجة عن النشاطات 
عن  اآلخرين  للطالب  اجلنسية 

طريق اإلنرتنت.

كما يقدم تفاصيل ألعاب شرب 
الكحول اليت جتب بعض الطالب 
على تناول أكثر من اثين عشر 
الستخدام  التوقف  دون  كوبا 
تبليل  اىل  يؤدي  مما  احلمام، 
سراويلهم، وغريها من العادات 
اليت تشمل حبس الطالب اجلدد 
مليئة  أحواض  مع  احلمامات  يف 

تقرير يكشف عن عادات 
التحرش اجلنسي للطالب يف 

اجلامعات االسرتالية

باألمساك امليتة.

من  املكون  التقرير  ويتضمن 
حول  تفاصيل  صفحة   200
والتحرش  العنف  تصرفات 
طالب  سكن  يف  اجلنسي 
ودراسة  األسرتالية  اجلامعات 
مبا  جامعة،   12 من  لطالب  عينة 
الكبى  الثماني  اجلامعات  فيهم 

يف أسرتاليا.

مقابالت  على  الدراسة  وتعتمد 
وبيانات  الطالب،  مع  أجريت 
حرية  طلبات  من  مجعها  يتم 
املعلومات، والتقارير االجتماعية 
اإلعالم  وسائل  وتقارير 

الرئيسية.

من  الكثري  أن  حني  ويف   
املعلومات اليت جاءت يف التقرير 
مؤلفوها  يقول  جبديدة،  ليست 
هناك ثقافة راسخة عن االعتداء 
اجلنسي، والتحرش واالستهالك 
إىل  أدى  مما  للكحول،  املفرط 
وخاصة  وخطرية،  سامة  بيئة 

للطالب اجلدد.
املصدر: اس بي اس

أسرتاليا: تقرير يكشف عن عادات التحرش الجنسي للطالب يف 
الجامعات االسرتالية

املعايري  هيئة  رئيس  أعلن 
فيكتوريا  شرطة  يف  األخالقية 
عن استقالتِه وذلك على خلفية 
من  ُنشرت  عنصرية  تعليقاِت 
على اليوتيوب، فضال عن تقديم 
مالحظاِت غري مناسبة عن زمالئه 

السابقني.
قد   Brett Guerin وكان 
إىل  املاضي  األسبوع  ُاحيل 
يف  الفساد  مكافحة  مفوضية 
بشأن  معُه  للتحقيق  الوالية 
وهو  مستعار  السِم  استخدامِه 
 Vernon deMerest
بـ  وصفت  بتعليقاِت  لإلدالء 

استقالة مسؤول كبري يف شرطة 
فيكتوريا بعد تصرحياِت 

عنصرية

»اخلبيثة والسيئة« عن أشخاِص 
مفوضة  فيهم  مبن  خمتلفني، 
 christine السابقة  الشرطة 

nixon
 Guerin السيد  اعتذر  وقد 
عن  علنا  املاضي  االسبوع 
تصرحياِت غري مالئمة جنسيا على 
السيدة  حول  الكرتوني  موقِع 
نيكسون ورئيس نقابة الشرطة 

PAul Mullett السابق
فيكتوريا  شرطة  مفوض  وقال 
تصرفات  أن  أشتون  غراهام 

Guerin ال ميكن قبوهلا بتاتا.
املصدر: اس بي اس

بريت غويرين

ستتقدم احلكومة الفدرالية اليوم 
البملان  أمام  مشروع  مبقرتح 
لبنامج جترييب يهدف إىل فحص 
للمستفيدين  املخدرات  تعاطي 
من الدفعات احلكومية ويف حال 
كانت نتائج الفحوصات اجيابية 
فستقوم احلكومة فبتوفري العالج 

هلم.

ويقول وزير اخلدمات االجتماعية 
اهلدف من هذا  إن  تيهان  دان 
مستحقي  حرمان  ليس  البنامج 
الدفعات منها وإمنا توفري العالج 
هلم ومساعدتهم على جتاوز هذه 
عمل  فرصة  وإجياد  املشكلة 
مناسبة هلم عوضًا عن االعتماد 

على االعانات.

وأضاف الوزير تيهان إنه سيتم 

دوالر  مليون   10 ختصيص 
إضافية للحد من مشكلة الكحول 
واملخدرات يف 3 اماكن جتريبية 
ستخصص  كما  البالد،  يف 
مليون  بقيمة  دعما  احلكومة 
دوالر لشركة خاصة لتقييم عمل 
ومراقبة  التجرييب  البنامج  هذا 

فعاليته.

تسعى  ترينبول  حكومة  وكانت 
يف املقرتح االساسي إىل إخضاع 
لدفعات  متلِق  االف   5 حوالي 
 newstArt اجلديدة  البداية 
 Youth الشباب  دفعات  و 
لفحص   AllowAnce
املخدرات يف 3 مناطق يف والية 
و  وكوينزالند  ويلز  نيوساوث 
يناير  من  ابتداء  أسرتاليا  غرب 

تشرين الثاني املاضي.

فحص املخدرات ملستحقي دفعات السنرتلنك يعود أمام الربملان!

من  تتمكن  مل  احلكومة  ولكن 
الشيوخ يف  متريره على جملس 
نهاية العام املاضي، ولكن يف 
احلكومة  تسعى  اجلديد  املخطط 
تكن  ملن  العالج  تقديم  إىل 
مرة  من  اكثر  اجيابية  نتائجه 
الدعم  حتويل  يتم  أن  وعلى 
نقدية  اموال  من  عنه  احلكومي 

إىل بطاقة دعم.

أن  من جهته يرى حزب اخلضر 
هذا البنامج لن ينجح وهلذا مل 
الشيوخ  جملس  متريره يف  يتم 

العام املاضي.
املصدر: 

املصدر: اس بي اس

أجرتها  حديثة  دراسة  كشفت 
 sAlVAtion ArMY مؤسسة 
ماليني  عشرة  من  أكثر  أن 
شراء  حلم  أن  جيدون  أسرتالي 
بعيد  أصبح  أسرتاليا  يف  منزل 

املنال.
كما كشف التقرير أن 1 من بني 
أصحاب  من  أسرتاليني  ثالثة 
القروض املنزلية يرون أنهم لن 
يتمكنوا من تسديد دفعاتهم يف 
حال ارتفعت نسبة الفوائد هلذا 

العام.
ومتثل الدراسة رأي أكثر من 19 
مليون أسرتالي فوق سن الثامنة 
الوضع  أن  يرون  والذين  عشر 
املساكن  وأزمة  االقتصادي 

تشكل قلقًا دائمًا هلم.
كما كشفت الدراسة أن أكثر من 
يتلقون  الذين  االشخاص  ثلثي 
حالة  من  للتخفيف  طارئا  دعما 
نامجة  لديهم  النفسي  الضغط 

أن  خاصة  املساكن،  ازمة  عن 
من  يتقاضونه  ما  نصف  حوالي 
دخل يذهب إىل القرض املنزلي 

او االجيار.
املستطلعة  من   40% عب  كما 
الوضع  جتاه  قلقهم  أن  ارائهم 
صحتهم  على  يؤثر  املادي 
وحياتهم  االسرية  وعالقاتهم 
االجتماعية، فيشعر العديد منهم 
الضوائق  من  واخلجل  باحلرج 

املادية اليت يتعرضون هلا. 
ويف حديث هلا مع sBs  قالت 
مؤسسة  املالية يف  املستشارة 
السيدة   sAlVAtion ArMY
إن   kristen hArtnett
أزمة ارتفاع أسعار املنازل تؤثر 
أعداد  زيادة  على  كبري  بشكل 
باملؤسسة  امللتحقني  الناس 

والذين حيتاجون املساعدة.

املصدر: اس بي اس

10 ماليني أسرتالي فقدوا األمل يف شراء منزل!

كشف حتقيُق مستقل أجري يف 
بوالية   oAkden رعاية  دار 
وجود سوء  عن  أسرتاليا  جنوب 

ادارة طال مخسة أشخاص.
الصحة  وزير  التحقيق  وبرأ 
  JAck snellinG السابق 
 leesA ووزيرة الصحة النفسية

VlAhos
اجراء  الذي  التحقيق  وجاء 
ملكافحة  املستقل  املفوض 
 Bruce lAnder الفساد  
كبري  أصدره  تقريِر  خلفية  على 
جنوب  يف  النفسيني  األطباء 

أسرتاليا.
يف  فشال  أيضا  التقرير  وأظهر 
اإلدارة السريرية يف دار رعاية 

حتقيُق مستقل يكشف سوء معاملة كبار السن يف 
دار رعاية جبنوب أسرتاليا

التعامل  عن  فضال   ،oAkden
اخلشن مع املرضى واالستخدام 
وارتفاع  للقيود  املفرط 

مستويات اإلصابات.
يف   lAnder السيد  وقال 
يف  شخص  كل  ان  بياِن 
يشعر  أن  جيب  أسرتاليا  جنوب 
»بالغضب« ملا حدث يف دار 

oAkden رعاية
ومن جانبه، قدم رئيس حكومة 
 JAY اسرتاليا  جنوب  والية 
عن  اعتذارُه   weAtherill
السن. وقال  سوء معاملة كبار 

انُه حزيُن جدا ملا حصل.

املصدر: اس بي اس
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اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح

لالتصال:
0403482345

اســرتاليا يف أسبوع

املرتبة   Manly شاطئ  احتّل 
حبسب  أسرتاليا  يف  األوىل 
بالسياحة  املتخصص  املوقع 

األوىل  املّرة  وهي  وبالرحالت، 
الشاطئ  هذا  فيها  يتصّدر  اليت 
لدى  املفّضلة  الشواطئ  الئحة 

تـعرفوا على أفـضل 10 شـواطئ يف أسـرتاليا
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األسرتاليني.
األكرب  احلّصة  أن  الفتًا  وكان 
البالد  يف  شواطئ   10 ألفضل 
اليت  كوينزالند  لوالية  كانت 
استطاعت ستة من شواطئها أن 
شاطئني  مقابل  الالئحة،  خترتق 
أسرتاليا،  غرب  لوالية  اثنني 

 .nSWواثنني لـ
فإىل جانب شاطئ Manly يف 
سيدني الذي احتل املرتبة األوىل، 
 Bondi Beach شاطئ  حظي 

يف nSW باملرتبة اخلامسة.

العشرة  الشواطئ  قائمة  وإليكم 
املفضلة لدى األسرتاليني حبسب 

: TripadviSor موقع

nSW يف Manly Beach -1
 SurferS paradiSe  -2

Beach يف كوينزالند

NSW يف Manly Beachيف كوينزالند Surfers Paradise Beachيف كوينزالند Whitehaven Beach

Four Mile Beach يف كوينزالندBondi Beach يف Noosa Main Beach NSW يف كوينزالند

Mooloolaba Beach يف كوينزالندCable Beach يف غرب أسرتاليا

Burleigh Heads Beach يف كوينزالند

Turquoise Bay يف غرب أسرتاليا

 WhiTehaven Beach  -3
يف كوينزالند

nooSa Main Beach -4 يف 
كوينزالند

nSW يف Bondi Beach -5

يف   four Mile Beach  -6
كوينزالند

غرب  يف   caBle Beach  -7
أسرتاليا

 MooloolaBa Beach  -8
يف كوينزالند

 Burleigh headS  -9
Beach يف كوينزالند

يف   TurquoiSe Bay  -10
غرب أسرتاليا

املصدر: اس بي اس 
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اســرتاليا يف أسبوع

كورماك  مايكل  السيناتور  خلف 
السيد بارنيب جويس يف زعامة 
نائب  ومنصب  الوطين  احلزب 

رئيس الوزراء الوزراء.
قدم  قد  جويس  السيد  وكان 
احلالي   االسبوع  بداية  استقالته 
منصبه  ومن  حزب  زعامة  من 
يف احلكومة، وذلك بعد ضغوط 
بسبب  أسابيع  منذ  مستمرة 

عالقة ربطته مبوظفة سابقة.
سيقدم  إنه  جويس  وقال 
استقالته يوم االثنني من زعامة 
»احلزب الوطين«، وهو الشريك 
األصغر يف ائتالف ميني الوسط 
مالكومل  الوزراء  رئيس  بزعامة 

تورنبول.
وسيبقى جويس عضوًا بالربملان 
اليت  الضعيفة  الغالبية  حلماية 
يتمتع بها تورنبول بفارق مقعد 

واحد.

عامًا   24 منذ  متزوج  وجويس 
خالهلا  روج  محلة  بعد  وانتخب 
وقع  لكنه  األسرية،  للقيم 
لالستقالة  كبري  ضغط  حتت 
بسكرتريته  ربطته  عالقة  بسبب 
اإلعالمية السابقة فيكي كامبيان 

اليت حتمل اآلن طفاًل منه.
بعد  االستقالة  جويس  وقرر 
حبدوث  مزاعم  ترددت  أن 
من  نفى  وقد  جنسي.  حترش 
جانبه ارتكابه أي اعتداء. وقال 
بلدة  يف  للصحافيني  جويس 
أرميدال اليت ميثلها يف الربملان 
 485 حنو  بعد  على  والواقعة 
كيلومرتًا مشال شرقي سيدني: 
»سأقول يف قاعة احلزب صباح 
االثنني إني سأتنحى عن زعامة 
منصب  وعن  الوطين  احلزب 

نائب زعيم أسرتاليا«.
املصدر: اس بي اس

مايكل كورماك خيلف برنابي 
جويس يف زعامة احلزب الوطين 

ومنصب نائب رئيس الوزراء
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حجابا  مسلم  أزياء  مصمم  قدم 
أن  يف  أمال  الطيف،  بألوان 
وحيفز  للشمولية  رمزا  يصبح 
اجلميع على التمسك بهوياتهم، 
خالل الدورة 40 ملهرجان ماردي 
جرا يف سيدني، الشهر املقبل.

الفخر«  »حجاب  تصميم  وجاء 
ضمن محلة لدعم زواج املثليني 
للمصمم  ووفقا  أسرتاليا،  يف 
آزهان  السريالنكي،  األسرتالي 
بيع  احلجاب  فإن  موناس، 
طوال األيام املوالية لطرحه يف 
أكتوبر/ يف  مرة  أول  األسواق 

تشرين األول املاضي.

وأشار إىل أنه سيعاد طرحه يف 
السنوي  األسرتالي  املهرجان 
»لالحتفال  مارس/آذار،   3 يوم 
وتسليط  واحلب«،  باحلياة 
املثري  املوضوع  على  الضوء 
العامل  أحناء  مجيع  يف  للجدل 
بشأن املثليني ومزدوجي امليل 

اجلنسي واملتحولني جنسيا.

شركة  مؤسس  موناس،  وأكد 
 ،2016 عام   »MOGA« األزياء 
إجيابية  فعل  ردود  تلقى  أنه 
بشأن تصميمه من عديد سكان 
آسيا،  وشرق  األوسط  الشرق 
حيث »كانوا سعداء جدا باعرتافنا 

خبصوصيتهم«.

ويأمل موناس، وهو مسلم ولد 
يف سريالنكا وانتقل للعيش يف 
طفولته،  فرتة  خالل  أسرتاليا 

إثارة  يف  تصميمه  يساعد  أن 
النقاشات حول قضايا املثليني 
ومزدوجي  جنسيا  واملتحولني 
بني  حتى  اجلنسي،  امليل 

املسلمني احملافظني.

وقال املصمم البالغ من العمر 24 
عاما: ليس من العدل أن نقول 
إن كل مسلم مناهض للمثليني 
.. ال نريد أن نؤذي أو نسيء 
ألي شخص، نريد فقط أن نبدأ 

نقاشات حول املوضوع«.

سعر  أن  إىل  املصمم  وأشار 
وقد  دوالرا،   63 يبلغ  احلجاب 
من  وخارجها،  أسرتاليا  بيع يف 
مت  اليت  القطع  عدد  ذكر  دون 

بيعها.

وقد استخدمت العالمة التجارية 
تسليط  يف  سابقا   ،MOGA
القضايا االجتماعية  الضوء على 
من  حجاب  تصميم  ذلك  من 
 ،2017 عام  النيئة  اللحوم 
املرأة،  »تشييء«  على  احتجاجا 
إىل  املبيعات  ريع  ذهب  وقد 
تدعم  اليت  اخلريية  اجلمعيات 
املناطق  يف  والفتيات  النساء 

الريفية.

وأكد موناس أن جمموعته املقبلة 
اليت سيطرحها يف شهر يونيو/

 »MeTO#« حزيران ستدعم حركة
ضد التحرش اجلنسي.

RT :املصدر

مسلم يصمم »حجاب الفخر« لدعم 
»اخلصوصية اجلنسية«

زعيم الحزب الوطني الجديد مايكل كورماك مع نائبته بريجيت ماكنزي

برنابي جويس مع موظفة مكتبه الحامل صديقته فيكي كومبيان

سوط الحزب الوطني ميشال الندري تعلن اسم الزعيم الجديد

زعيم الحزب الوطني الجديد ماكورماك وسط بعض نواب الحزب

ال يستطيع بعض الناس العمل 
على  الطعام  تناول  بعد  إال 
مكاتبهم صباحًا، لكنَّ املوظفني 
يأكلون  الذين  أسرتاليا  يف 
على مكاتبهم وهم يتابعون آخر 
خلطر  اآلن  يتعرَّضون  األخبار، 

اإلبالغ عنهم من ِقَبِل زمالئهم.

البالغ  املوظفني  من  ُطِلَب  إذ 
مبكتب  موظف  ألف   20 عددهم 
الضرائب األسرتالي اإلبالغ عن 
يتناول  ه  أنَّ يرون  شخص  أي 
ع  ُيضيِّ أو  طويلة،  غداء  وجبات 
الفطور  تناول  خالل  من  الوقت 
مكان  يف  الصحف  قراءة  أو 

العمل.

ر أرباب العمل الصارمون  فيما حُيذِّ
مبثابة  األمور  هذه  مثل  أنَّ  من 
نوٍع  أو  العمل  لساعات  تضييع 
صحيفة  حبسب  االحتيال،  من 

The TiMes الربيطانية.

الصادرة  املذكرة  وتقول 
قد  »رمبا  الرمسيني:  للموظفني 
رأيت ذلك من قبل؛ زميل عمل 
اعتاد على تناول وجبات الغداء 
بانتظاٍم يف  يغادر  أو  الطويلة، 
الساعة  يقضي  أو  ٍر؛  ُمبكِّ وقٍت 
تناول  يف  العمل  من  األوىل 
وجبة الفطور وقراءة الصحف... 

أو كل ما سبق«.

»رمبا  املذكرة:  وتابعت 
الذي  بالوقت  يشعرون  ال 
مهملون  هم  أنَّ أو  يضيعونه، 
بطبعهم وال يفعلون ذلك عمدًا. 
أو رمبا شكوكك يف حملها وهم 
ساعات  حيسبون  ال  ببساطة 

عملهم بشكل مناسب«.

وقد أقرَّت املذكرة، اليت حصلت 
عليها هيئة اإلذاعة األسرتالية، 
بأنَّ املوظفني قد يشعرون بعدم 
زمالئهم،  عن  لإلبالغ  االرتياح 
مع  بالتعامل  وعدتهم  ها  لكنَّ

ها سرية. معلوماتهم على أنَّ

البيدوس،  جيف  وسخر  هذا، 
اخلدمات  احتاد  سكرتري 
اخلطوة  هذه  من  األسرتالي، 
على  االعتماد  من  »بداًل  قائاًل: 
جيدٍة  لعالقاٍت  املديرين  توطيد 
املذكرة  تعتمد  موظفيهم..  مع 
على  املوظفني  افرتاء  إىل 

األشخاص الذين ال حيبونهم«.

ثٌة باسم مصلحة  ت ُمتحدِّ فيما ردَّ
النظرة  هذه  على  الضرائب 
ما  هي  النزاهة  »إن  بالقول: 
يهم اجلميع، ونواصل باستمرار 
مبسائل  الوعي  مستوى  رفع 

النزاهة مع املوظفني«.

املصدر: هافينغتون بوست

املوظف »العصفورة« يف أسرتاليا..

حظر تناول الفطور يف العمل 
ومن يفعل يبلغ عنه زمالؤه!

مدركات  مؤشر  تقرير  كشف 
الفساد لعام 2017 الصادر عن 
الدولية«  الشفافية  »منظمة 
للعام  فسادًا  األقل  الدول  عن 
املاضي فاحتّلت أسرتاليا املرتبة 
التوالي  على  الثاني  للعام   13
بينما تصّدرت جارتها نيوزيلندا 

الالئحة.
أن  السنوي  التقرير  وأشار 
معظم الدول مل تقم بأّي تقّدم 
حماربة  صعيد  على  ملحوظ 
الفساد، بالوقت الذي تبنّي أن 
تلك  هي  فسادًا  األكثر  الدول 
اليت ال يتمّتع فيها الصحافيون 
واملنظمات غري احلكومية حبماية 

كافية.
وتصدرت نيوزيلندا قائمة دول 
العامل األقل فسادا متفوقة على 
املركز  احتلت  اليت  الدمنارك 

األول ألخر مخس سنوات.

والنرويج  فنلندا  تساوت  فيما 
فأتت  النقاط  يف  وسويسرا 
مجيعها يف املركز الثالث. بينما 
املتحدة  الواليات  ترتيب  حتسن 
 2016 يف   18 الـ  املركز  من 
العام  يف  الـ17  املركز  إىل 

املاضي.
الفساد  رصد  مؤشر  ويتدرج 
حتركه  يرصد  الذي  العاملي 
إىل  صفر  بني  دولة   180 يف 
عدد  ارتفع  وكلما  نقطة،   100
النقاط واقرتب من الـ100 دل 
ذلك على ضعف الفساد وندرة 
والعكس  واحملسوبيات  الرشوة 

صحيح.
يف  أسرتاليا  أتت  جانبها،  من 
على  الثانية  للسنة   13 املرتبة 
أن  إىل  اإلشارة  مع  التوالي 
أسرتاليا تراجعت حنو مثان نقاط 
األخرية.  الست  السنوات  خالل 

أسرتاليا يف املرتبة 13 بني الدول األقل فساداً!
إسم  أورد  التقرير  أن  حتى 
أسرتاليا بني الدول العديدة اليت 
تراجع تصنيفها منذ عام 2012 

إىل جانب سوريا واليمن.

جاءت  املناطق،  مستوى  وعلى 
األفضل  الغربية  أوروبا  منطقة 

أداًء يف مؤشر عام 2017.
حّلت دولة اإلمارات يف املرتبة 
الدول  بني  والعشرين  الثانية 
فيما  العامل،  يف  فسادًا  األقل 
القائمة  تلك  الدولة  تصدرت 

عربيًا.
اإلمارات  للمؤشر؛ فإن   ووفقًا 
جاءت يف املركز الـ 21، بعد أن 
تقدمت مخسة مراكز إذ حصلت 
على 71 نقطة. وحلت قطر ثانيًا 
الـ29  املركز  احتلت  أن  بعد 

عامليًا.
وعمان،  السعودية،  وجاءت 

على  والبحرين  والكويت، 
 ،85  ،57 املراكز  يف  الرتتيب 

68، 103 عامليًا.
وحّل لبنان يف املركز 143 عامليًا 
بعدما كان يف املرتبة 136 يف 

مؤشر الفساد للعام 2016.
أما مصر فتقدمت من املرتبة 34 
عام   32 املرتبة  إىل   2016 عام 

.2017
العربية  الدول  بعض  وجاءت 
متقدمة يف مؤشر األكثر فسادًا، 
مع أعمال العنف اليت جتري يف 
بلدان، مثل سوريا اليت حلت يف 
املركز 178، والسودان واليمن 
يف  وليبيا   ،175 املركز  يف 
املركز 171، والعراق يف املركز 
169. واحتّلت الصومال املرتبة 
األكثر  الدول  حيث  من  األوىل 

فسادًا فأتت يف املركز 180.
املصدر: اس بي اس 
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الدلـيل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

 2018 آذار   3 Saturday 3 March 2018الـسبت 
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مـقاالت وتحقيقات

باسيل حيتمي رئاسياً بالوسطية:

 نـحن »بيـضة القـبّان«
ينتظر التيار الوطين احلّر نتائج االنتخابات 
أن  أجل  من  املقبل،  أيار  يف  النيابية 
»انفصاله« عن حتالفه مع  ُيعلن رمسيًا 
فريق 8 آذار. اهلدف يف املرحلة املقبلة، 
هو لعب دور »وسطي«، حتضريًا ملعركة 

جربان باسيل الرئاسية

جيري التعامل مع استحقاق أيار 2018، 
بوصفه حمطة مفصلية. هناك من يردد أن 
أقصى طموح حزب اهلل وباقي حلفائه أن 
ميتلكوا الثلث النيابي املعطل يف برملان 
2018. هذا يف احلد األدنى، أما أقصى 
طموحهم، فهو امتالك األكثرية النيابية 
بأن  جيزم  اآلخر  البعض  نائبًا(.   65(

ليا القزي

رئيس التيار الوطين احلّر من َفْرض نفسه امُلمثل 
األول لـ«الشرعية املسيحية«، يعين أّنه »األقوى« 
داخل البيئة اليت مُيثلها، و«األحق« باجللوس على 
كرسي بعبدا، بعد انتهاء والية العماد عون. بهذا 
االنتخابي  حتالفه  صعوبة  تفسري  ميكن  املعنى، 
مع القوات اللبنانية، وعدم قبوله تقاسم املقاعد 
رئيس  ُمزامحة  الطريق على  لقطع  النيابية معها، 

»القوات« مسري جعجع له على الرئاسة األوىل.
»السيطرة«  إىل  »املسيحية«  القوى  كّل  تسعى 
على جملس 2018، العتقادها أّنه هو الذي ميكن 
جربان  ولكّن  املقبل.  اجلمهورية  رئيس  خيتار  أن 
السياسة  مُيارس  أن  ُيريد  ال  »اجلديد«،  باسيل 
يبقى سنتني  أن  وال  عون،  ميشال  تعاليم  وفق 
ونصف سنة بانتظار التقاء مصاحل القوى احمللية 
ُينتخب.  أن  قبل  الربملان  أسر  لُيفك  واخلارجية، 
ثوب  يرتدي  أن  له  األفضل  من  أّن  فوجد 
»الوسطية«، عرب ُمسايرة »الغرب«، واحلفاظ يف 
الوقت نفسه على »احللف االسرتاتيجي« مع حزب 
اهلل. ولن ُتزعج حتالفات ما قبل االنتخابات مراكز 
إليها  بالنسبة  فاألهم  واإلقليمية،  الغربية  القرار 
هي التحالفات اليت سُتنسج ما بعد 6 أيار. وهنا 
يف  النيابي  املقعد  عن  امُلرشح  على  »االتكال« 

البرتون لعدم تغليب كّفة على أخرى.
املعادلة »الغريبة« اليت تتحّدث عنها أوساط نيابية 
يف »التغيري واإلصالح«، تقوم على »أننا إقليميًا 
كمقاومة،  ودوره  اهلل  حزب  خّص سالح  ما  ويف 
نكون أقرب إىل 8 آذار. أما يف ما يتعّلق بامللفات 
منيل  فنحن  الدولة،  بناء  ملف  وحتديدًا  الداخلية، 
إىل تيار املستقبل«. صحيح أّن القانون النسيب 
سُيعّزز »التمثيل النيابي لكل أركان 8 آذار، وقد 
املعارضة  والقوى  قلياًل«،  التقّدم  من  يتمكنون 
لسياسة حزب اهلل، »سُتحافظ أيضًا على متثيلها«. 
ولن  طرفًا،  يكون  »لن  احلّر  الوطين  التيار  لكّن 
النيابي.  اجمللس  داخل  أكثرية  بتشكيل  يسمح 
أصبح حزب اهلل ُيدرك أّنه مل يعد حيتكرنا، مبعنى 

أّننا لسنا حلفاء له فقط«.
على أي أساس إذًا تقولون إنكم تبحثون مصلحتكم 
االنتخابّية يف التحالف مع حزب اهلل أو عدمه، بغية 
تأمني أكرب عدد ممكن من النواب ملصلحة »الفريق 
الواحد«؟ جييب النائب يف تكتل التغيري واإلصالح 
بأّن »كّل حزب يبحث عن ُسبل تعزيز كتلته. هي 
وحنن  أصدقاء.  وال  حلف  ال  مصلحة،  حسابات 
تيار  بوجه  أكثرية  ليكون  اهلل،  حزب  ُنساعد  لن 

املستقبل، أو العكس«.
يبستم قيادي يف قوى 8 آذار وهو يستعيد ظروف 
داخلية  إرادة  عكس  خيارًا  »كان  عون،  انتخاب 
االنتخابات  ملعظم  خالفًا  اخلارج،  على  ُفرضت 
اهلل  حزب  يكن  مل  يومها،  السابقة«.  الرئاسية 
واحملور الذي ينتمي إليه قد حّقق تقّدمًا ميدانيًا 
يف سوريا، وانتصر على التنظيمات اإلرهابية يف 
احلدود  عن  بعيدًا  ودحرها  والعراق  الشام  بالد 
أن بات حزب اهلل جزءًا من  اللبنانية. حاليًا، بعد 
بإمكانه  أّن  أحد  يعتقد  »هل  اإلقليمية،  املعادلة 
اعتباٍر  إقامة  دون  من  الغرب  على  املراهنة  فعاًل 
إىل  لبنان  من  املنطقة  يف  يتقدم  الذي  للمحور 

اليمن مرورًا بسوريا والعراق؟«.

»ستكون كتلة رئيس 
والتيار  اجلمهورية 
الوطين احلّر هي بيضة 
كتلة  وليس  القّبان، 
جنبالط  وليد  النائب 
ميقاتي،  جنيب  أو 
حتى ولو حصلنا على 
نائبًا فقط«. هي   15
اليت  »الوسطية« 

بها  يتغّنى  كان  ما  أيام  كثريًا  العونيون  حاربها 
الرئيس السابق ميشال سليمان وميقاتي.

القرار  حبلقة  »التنظري« حمصور  هذا  أن  يبدو  ال 
الضيقة يف »التيار«، بل ميتد على نطاٍق واسع 
يرى  املوجبة«.  »األسباب  يسمونه  ما  مع  حزبيًا 
العماد ميشال عون  انتخاب  أّن ما بعد  العونيون 
أّنهم  رغم  قبله.  ما  ُيشبه  ال  للجمهورية،  رئيسًا 
ما  »األمسى«  هدفهم  أّن  و«يعرتفون«  ُيدركون 
اجمللس  عّطل  اهلل  حزب  أّن  لوال  ليتحقق،  كان 
أّدى إىل  ما  النيابي طوال سنتني ونصف سنة، 
واإلقليمية  احمللية  الدومينو  قطع  تتساقط  أن 
بانتخاب  النهاية  يف  اجلميع  وُيسّلم  والدولية، 
آذار،   8 حليف  »كان  اجلمهورية  رئيس  عون. 
وبات  انتخابه،  بعد  الوسط  موقعه يف  إىل  وعاد 
مُيثل تقاطعًا بني حزب اهلل وتيار املستقبل، أي 
الضامن األول ملعادلة االستقرار، وهذا هو املسار 
الطبيعي لألمور، الذي نسري وفقه منذ 31 تشرين 

األول 2016«.
يريد الوزير جربان باسيل من االنتخابات النيابية 
أن ُتساعده على حتديد حجم تياره، من خالل حصد 
أكرب عدٍد ممكن من املقاعد النيابية. فأن يتمكن 

مصادر يف 8 
آذار: هل هناك 

عاقل يراهن
على الغرب؟

تقول مصادر »التيار« إّن حزب اهلل »يُدرك أنّه لم يعد 
يحتكرنا« )هيثم املوسوي(

حزب اهلل هو من فّصل القانون االنتخابي النسيب 
على قياسه وحليفته حركة أمل، ومبا يسمح هلما 
وحللفائهما، يف كل الطوائف، باإلمساك مبفاصل 

البلد وكل االستحقاقات املقبلة.

هذه  لكل  أهمية  يعري  ال  اهلل  حزب  كان  وإذا 
»النظريات«، انطالقًا من معادلة لطاملا نادى بها 
منذ الرابع عشر من شباط 2005، بأن البلد حمكوم 
بالتوافق أواًل وأخريًا، مبعزل عن معادلة األكثرية أو 
األقلية يف السلطتني التشريعية والتنفيذية، فمن 
الواضح أن »املتضررين« من التسوية الرئاسية، 
ومن إعادة التموضع اليت قام بها تيار املستقبل، 
خصوصًا بعد أزمة إحتجاز رئيسه سعد احلريري يف 
السعودية، هم األكثر تروجيًا لنظرية »املؤامرة«.

أّن  انطالقًا من املعطى األخري، جرى احلديث عن 
على  والسعودية(  املتحدة  )الواليات  »دولتني 
النيابية،  االنتخابات  تأجيل  إىل  األقّل«، تسعيان 
قطعًا للطريق أمام »انتصار« حزب اهلل وحلفائه. 
ولكن، هل هذا فعاًل ما يريده التيار الوطين احلّر؟ 
أم أّنه مع االنتهاء من فرز صناديق االقرتاع وإعالن 
النتائج يف السابع من أيار، سُتسدل الستارة على 

حتالف التيار العوني مع فريق 8 آذار؟
التغيري  تكتل  أعضاء  أحد  من  اجلواب  يأتي 
واالصالح، مؤكدًا أّنه يف اجمللس النيابي امُلقبل، 

جّزين: معركة بّري األوىل
منطقة.  على  عنٌي  الثالثة  الرؤساء  من  لكّل 
عني الرئيس ميشال عون على كسروان، عني 
الرئيس  عني  جزين،  على  بّري  نبيه  الرئيس 
سعد احلريري على طرابلس. لكل منهم أسباب 
اآلخر  القضاء  عن  منفصلة  اليها  يتطلع  جتعله 

الذي يرتبط بها.
حّل  ألنه  كسروان  على  اجلمهورية  رئيس  عني 
أخالها  أن  اىل  و2009   2005 عامي  عنها  نائبًا 
اليت كّرست زعامته  البوابة  انتخابه. كانت  بعد 
يريد  وهو  الشمالي،  لبنان  جبل  يف  املارونية 
انتقال مقعده اىل صهره العميد املتقاعد شامل 
روكز. عني رئيس اجمللس على جزين مرتبطة 
ما  بسبب  احلّر  الوطين  والتيار  بينه  مؤّجل  بثأر 
التيار  انتزاع  اىل  وُنظر   2009 انتخابات  رافق 

مقاعدها الثالثة من بّري على أنه »حتريرها«.
من  أكثر  ليست  طرابلس  على  احلريري  عني 
الوزير  هو  مستجد  خصم  مع  حساب  تصفية 

السابق اللواء أشرف ريفي.
ما يأخذه الرؤساء الثالثة يف احلسبان يف استحقاق 
2018، يف ظل قانون جديد يعتمد النسبية يف 
الفائز،  يسّمي  تفضيلي  وصوت  املقاعد  منح 
ان ال فوزًا كاماًل وال خسارة كاملة. وهذا يدل 
على التعامل بواقعية مع توّقع االحجام املقبلة. 
حزب  سريحبها  اخلمسة  الكسروانية  املقاعد  ال 
اخلمسة  السّنية  املقاعد  وال  اجلمهورية،  رئيس 
يف طرابلس والضنية واملنية سريحبها احلريري 
جمّددًا، وال املقاعد املسيحية الثالثة يف جزين 
سيخسرها رئيس اجمللس كلها ايضًا. وإذ يبدو 
يف  صورته  وضع  يتفادى  اجلمهورية  رئيس 
صدارة االستحقاق كمعين مباشر ــ إال أنه كذلك 
تاركًا  ــ  مقعده صهره  على  خلفه  يكون  عندما 
واحلكومة  اجمللس  رئيسا  خيوض  حلزبه،  الدور 

االنتخابات على حنو مباشر.
بيد أن مقاربة كل منهما دائرته مغايرة عن اآلخر. 
فيها  حاز  اليت  واملنية  والضنية  طرابلس  يف 
انتخابات 2009 مخسة من املقاعد  احلريري يف 
السّنية الثمانية، اىل مقعدين أرثوذكسي وعلوي، 
يسّلم كما من قبل أنه ليس وحيدًا فيها. منافسوه 
التقليديون الرئيس جنيب ميقاتي والنائب حممد 
الوزيرين  على  املوّزعون  كرامي  وآل  الصفدي 
هو  املستجد  اخلصم  وفيصل.  أمحد  السابقني 
خيسر  ال  كي  للحريري  املباشر  اهلدف  ريفي. 
على االقل مقعدًا بعد إدخال طرابلس يف دائرة 
التناحر بني الرجلني. يف الواقع لفوز ريفي مبقعد 
سيّن داللة سياسية اكثر منها حسابية. مل تعد 
يسعه  ال  وبالتأكيد  فائضة،  طموحات  للحريري 
انتزاع طرابلس من قواها التقليدية. بذلك ينظر 

نقوال ناصيف

بعني  املدينة  اىل 
على  مغمض  نصفها 
مقدرته يف االحتفاظ 
ورمبا   2009 حبصة 

اقل بقليل.
عني  كذلك  ليست 

رئيس اجمللس على جزين. يف 6 أيار، ستكون 
على موعد مع استحقاقني: أوهلما تصفية حساب 
مؤجل لرّبي مع التيار الوطين احلر، وثانيهما دخول 
تيار املستقبل اليها للمرة االوىل. بذلك تصبح 
االوىل  للمرة  سيّن  ــ  شيعي  تقاطع  عند  جزين 
يتغلغل سياسيًا فيها ويتقاسم مقاعدها الثالثة. 
وحدها  احلرب،  اندالع  حتى  ماضيها  يف جتارب 
العائالت تقّلبت على مقاعدها، اىل أن استطاع 
حزب الكتائب وحيدًا احلصول على أحدها أعوام 
عامي  بني  ما  و1972.  و1968  و1960   1959
اجمللس  رئيس  حصة  كانت يف  و2009   1992
التيار  منه  انتزعها  أن  اىل  الثالثة،  مبقاعدها 
العالقة  انهيار  عالمات  أوىل  يف  احلّر،  الوطين 
بني بّري وعون وهو ملا يزل رئيسًا للتيار. يف 
امل  وحركة  التيار  أضحت عالقة  االخرية  االيام 

يف القعر متامًا.
الدائرة  من  يتجزأ  ال  كجزء  ــ  جزين  تبدو  وإذ 
من  سواها  دون  وحدها  ــ  بصيدا  جتمعها  اليت 
دوائر اجلنوب برسم التحدي، استعجل أفرقاؤها 
حول  من  سلفًا  محر  خطوط  وضع  الرئيسيون 

التيار الوطني 
الحرّ يف جزين 

يتقّلب على 
جانبي مربد

يتعامل برّي مع جزين على أنها املعركة الوحيدة التي 
يخوضها يف انتخابات 2018

 2018 آذار   3 Saturday 3 March 2018الـسبت 

رئيس  معها  يتعامل  املقابل  يف  انتخاباتها. 
اجمللس على انها املعركة الوحيدة اليت خيوضها 

يف انتخابات 2018:
رئيس  جانب  اىل  يقف  اهلل  حزب  ان  أوهلا، 
لالصوات  يريده  الذي  اخليار  يف  اجمللس 
مقعد شيعي  وجود  عدم  اىل  نظرًا  التفضيلية، 
يف  فعل  مما  نقيض  طرف  على  الدائرة.  يف 
انتخابات 2009، عندما مال اىل االقرتاع لالئحة 

التيار الوطين احلّر.
مع  تتحالف  ال  احلريري  بهية  النائبة  ثانيها، 
بدوره  الذي يقول  اسامة سعد  السابق  النائب 
إنه ال يتحالف معها، يف داللة ليس اىل استمرار 
انتخابات  منذ  فحسب  البيتني  بني  التنافس 
مرّشح سيّن  اي  استبعاد  اىل  ايضًا  بل   ،1992

صيداوي بارز.
ثالثها، أن سعد ال يتخلى عن املرشح ابراهيم 
مسري عازار الذي ميّثل رأس حربة رئيس اجمللس، 
إذ يضع ايضًا من حوله خطًا امحر، ويتشّبث بأن 

يكون شريك سعد يف الالئحة.
عن  التخلي  احلّر  الوطين  التيار  رفض  رابعها، 
القضاء،  يف  الثالثة  املسيحية  املقاعد  من  أي 
سواء باالنتزاع يف املواجهة مع رئيس اجمللس، 
أو بالتفاوض مع نائبة صيدا حليفته املتوقعة، 
االحتفاظ  على  قدرته  عدم  من  كذلك  متيّقنًا 

مبقاعد 2009.
انتخابات  ُتدار  وحدها  احلمر  باخلطوط  ليست 
وتوزيعها  مقاعدها  مقاربة  باتت  وقد  جزين، 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصيدا، الواثقة من فقدان 
تيار املستقبل احد مقعديها السّنيني. بل تبدو 
انه  احلّر  الوطين  التيار  يواجهها  اليت  املشكلة 

يتقّلب على جانيب مربد:
اىل  يذهب  مارونيًا  مقعدًا  احلتمي  فقدانه  ـ   1
يتنازل  كاثوليكيًا  ومقعدًا  بّري،  يدعمها  الئحة 

عنه حلليفته نائبة صيدا.
2 ـ تعتقد احلريري جازمة أن حاصلها االنتخابي 
مينحها مقعدًا ثانيًا اىل مقعد سيّن. طلبت املقعد 
التنازل  اىل  اجتاه  أي  إبداء  دومنا  الكاثوليكي 
عنه. مل تتخلَّ عن الرغبة يف التحالف مع التيار 
الوطين احلّر، اال انها قرنته اخريًا بهذا الشرط 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  مقعد  انتقال  يعّوض 
اىل سعد. يف حسبانها وتيار املستقبل، وجود 
لتيار  التفضيلية  باالصوات  سّنيني  مرشحني 
جراء  أحدهما  خسارة  يف  يتسّبب  املستقبل 
رئيس  عمة  على  املفاضلة  فاستقرت  تشتتها، 

احلكومة.
للتحالف سوى  احلّر  الوطين  للتيار  خيار  ال  ـ   3
مع احلريري، وتاليًا الرضوخ لشرطها بتخليه عن 
صيدا  نائبة  وان  خصوصًا  الكاثوليكي،  املقعد 
إلحراج  االنتماء  وتر  على  التالعب  يف  جنحت 
حليفها. مّست ما مل يفعله هو: اختيار مرشح من 
جزين هو عصام حداد يف مقابل مرشحني للتيار 
من خارج القضاء هما جاد صوايا من صربا يف 
السابق  النائب  جنل  اخلوري  وسليم  كسروان 
املعلنان  املرشحان  من صيدا.  اخلوري  انطوان 
يتنافسان  أبوزيد  وامل  اسود  زياد  هما  للتيار 
له  سيكون  ما  هو  واحد  ماروني  مقعد  على 

فحسب.
4 ـ اطمئنان رئيس اجمللس اىل مقدرة الالئحة 
على  احلصول  على  اهلل  وحزب  يدعمها  اليت 
ماروني  واآلخر  )سعد(  سيّن  احدهما  مقعدين 

)عازار املرشح ألن يكون أول الفائزين(.
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مقاالت وتـحقيقات

ميكن اختصار املشهد االنتخابي يف دائرة بريوت األوىل، كما يأتي: 
اهلل«  حزب  »سالح  وجه  يف  معركتها  ختوض  آذار   14 لقوى  الئحة 
بغياب عنصر أساسي فيها هو تيار املستقبل، والئحة مقابلة جتمع 
التيار الوطين احلر واملستقبل وحزب الطاشناق حتت سقف واحد، يف 
انتظار والدة الئحة ثالثة جتمع ناشطني سياسيني أو آخرين يتحركون 

باسم »اجملتمع املدني«.
حسمت األحزاب والشخصيات السياسية األساسية خياراتها يف دائرة 
بريوت األوىل. يف األشرفية وجاراتها، ُيربم أول تفاهم بني الكتائب 
والقوات، بعد اتفاقهما على الئحة موحدة، من دون أن يعرف ما إذا 

كان هذا التفاهم سينسحب على باقي الدوائر. 
املقعد  عن  )املرشح  فرعون  ميشال  النائب  التحالف  ويشمل 
الكاثوليكي( ورجل األعمال أنطون صحناوي )داعم(؛ يف أوضح دليل 
سالح  تشريع  »مواجهة  ملصلحة  الشخصية  احلساسيات  تبديد  على 
حزب اهلل«، وهو شعار يعتقد هؤالء أنه سيكون كافيًا لشد عصب 
الشارع املسيحي املناهض للسالح غري الشرعي، على حد تعبري أحد 

املرشحني.
وانطالقًا من معادلة »الضرورات تبيح احملظورات«، استظل املختلفون 
العنوان الكبري )السالح( سعيًا إىل صب األصوات اآلذارية يف سلة 
واحدة عوضًا عن تشتيتها وخسارتها، وخصوصًا أن كل صوت له 

قيمته يف القانون النسيب.
نديم  النائب  مع  التحالف  إىل  اللبنانية  القوات  حزب  هرول  هكذا   
اجلميل بعد تهويل استمر أشهرًا بعدم تبين ترشيحه أو دعمه انتخابيًا، 
إال إذا قرر االنتساب اىل كتلة القوات، وهكذا عّض أنطون صحناوي 
على جرح خالفه الشخصي مع فرعون بعد تيقنه من أن »الفيتو« عليه 

سيصل إىل حائط مسدود. 
يف احملصلة، ستولد، على األرجح، الئحة تضم: نديم اجلميل )كتائب( 
عن املقعد املاروني، ميشال فرعون )مستقل( عن املقعد الكاثوليكي، 
عماد واكيم )قوات( عن املقعد األرثوذكسي وجان تالوزيان )مرشح 
األقليات  مقعد  أن  يبقى  الكاثوليك.  األرمن  مقعد  عن  الصحناوي( 
كان متأرجحًا بني مرشحني هما: توفيق اهلندي وكمال سيويف، لكن 
الالئحة.  هذه  مرشحًا ضمن  ليس  اهلندي  أن  تؤكد  القوات  مصادر 
فيما ال يزال املرشح عن مقعد األرمن األرثوذكس مدير مكتب فرعون 
أن ترشيحه سيؤدي  سيبوه خمجيان ينتظر قرار رئيسه، وخصوصًا 
اىل سحب أصوات تفضيلية من فرعون كونهما سيغرفان من صحن 

تفضيلي واحد.
االتفاق  أن  وصحناوي  والكتائبية  القواتية  املاكينة  تأكيد  ورغم 
النهائي حول خوض معركة األشرفية بهذه الالئحة تبلور بصورة شبه 
هذه  تبلور  »احتمال  إن  لـ«األخبار«  فرعون  ميشال  يقول  نهائية، 
تكون  لن  اللوائح  أن  إال  منجز،  لكنه غري  جدًا،  مرتفعًا  بات  الالئحة 

بعيدة عن ثوابت األشرفية«.
 وعما إذا كان تيار املستقبل قد قرر خوضه االنتخابات يف بريوت 
األوىل اىل جانب التيار الوطين احلر، يشري فرعون اىل أن »التفاوض 
تيار  يكون  أن  نتمنى  وحنن  قائمًا،  يزال  ال  املستقبل  وبني  بينه 

االعتدال معنا«.
أما ماكينة القوات، فتؤكد أن رئيس احلكومة سعد احلريري »حسم 
يقول  بدوره،  بريوت«.  يف  احلر  الوطين  التيار  الئحة  بتأييد  أمره 
النائب نديم اجلميل لـ«األخبار« إن »عوائق صغرية حتول دون اإلعالن 

عن إمتام االتفاق يف األشرفية«. 
هل العقدة تتمثل يف عدم رغبة حزب الكتائب يف التحالف مع أي 
النائب  يقول  كما  )احلكومة(  السياسية  السلطة  مكونات  من  مكون 
سامي اجلميل؟ جييب نديم اجلميل: »حلزب الكتائب خيارات سياسية 
لن  احلزب  بأن  علمًا  جهة،  أي  مع  التحالف  قبل  الرتوي  إىل  تدفعه 
يتعاطى بامللف االنتخابي على القطعة، بل يتجه اىل اعتماد سياسة 

واحدة يف كل الدوائر«.
الالئحة،  تعرقل  الكتائب  أن  للجميل،  وفقًا  يعين،  ال  هذا  لكن   
فالعوائق بسيطة وموجودة بني مجيع األطراف، لكنها سهلة التذليل 
إذا ما توافرت اإلرادة. وبرأيه الشخصي، »خيار الوحدة هو األنسب 
للجميع ألن هؤالء األفرقاء ميثلون نبض األشرفية السياسي وجيسدون 

أفكارها وثوابتها«.
تقنيًا، من املفرتض أن يكون خيار جتمع كل قوى 14 آذار هو اخليار 
األنسب لألحزاب واملستقلني املنضوين حتت هذه الراية، وخصوصًا 
يف ظل تداخل قواعدهم، األمر الذي يعين أن تعدد اللوائح سريتد 

سلبًا عليهم.
 وبهذه الطريقة، ستتمكن هذه القوى من إعادة مّل مشلها وزيادة 
الصراع الضمين سيكون على استقطاب  أن  االنتخابي ولو  حاصلها 

األصوات التفضيلية.
التيار  تضم  اليت  الالئحة  مالمح  كبري  حد  إىل  تبلورت  املقابل،  يف 
الوطين احلر وتيار املستقبل وحزب الطاشناق وتضم الوجوه اآلتية: 

مسعود  الكاثوليكي،  املقعد  عن  حر(  وطين  )تيار  صحناوي  نقوال 
املقعد  عن  مشاس  نقوال  املاروني،  املقعد  عن  )مستقل(  األشقر 
األرثوذكسي )يشكل تقاطعًا بني العونيني واملستقبل، ولكن يقول 
العونيون إنه سينضم اىل التكتل يف حال فوزه(، العميد املتقاعد 
طوني بانو عن مقعد األقليات، جان أوغاسبيان )مستقبل( عن مقعد 
حزب  يسميهم  أرثوذكس  أرمن  مرشحني  وثالثة  الكاثوليك  األرمن 

الطاشناق.

اللوائح السياسية تكتمل يف بريوت األوىل
رىل إبراهيم

 2018 آذار   3 Saturday 3 March 2018الـسبت 

شبعت عّكار من تفّرد تيار املستقبل بها. ال خدمات وال إمناء، وفاتورة 
دائمة من الدم واألزمات حتملها احملافظة املهملة يف أقصى الشمال 
القانون  بفضل  وحده،  املستقبل  جيب  يف  تعد  مل  عكار  اللبناني. 

اجلديد.
الطريق من طرابلس إىل عّكار ال تتغرّي. احلفر وأعمدة اإلنارة اليت 
مل تصلها الكهرباء بعد، أثبت من ريح جبال األرز املثلج يف الشرق، 
وكتل اهلواء الّرطب اآلتي من البحر. حمافظة يتيمة أخرى، تئّن على 

هامش الكيان املثقل بأزمات املاضي واملستقبل.
غري أن االنتخابات النيابية، اليت »محيت« يف حمافظات أخرى، تظهر 
خجولة هنا، إاّل من املرّشحني امليسورين، الذي سبقوا غريهم حلجز 
إطارات اإلعالنات العمالقة، من العبدة إىل احلدود السورية. ال تشبه 
انتخابات 2018 االستحقاقني اللذين سبقاها بعد اخلروج السوري من 

لبنان، يف 2005 و2009.
قانون النسبّية »املمسوخة«، على عالته، مل يعد يسمح لتيار املستقبل 
بوضع عّكار يف جيبه، وال بتدفيعها مثن مشاركته يف احلرب السورية، 
فاتورًة تضاهي فاتورة البقاع الشمالي. فـ«الصوت اآلخر« يف عّكار 

سيجد طريقه إىل اجمللس النيابي هذه املّرة.
مل تكن عّكار خزانًا انتخابّيًا لتيار املستقبل فحسب، تعطيه سبعة نّواب 
بال خدمات وال إمناء يف املقابل، سوى صرر األموال اليت توّزع عشّية 
كل انتخابات. من هنا، مأل املستقبل ساحاته احلاشدة يف 14 شباط 
2005، ويف 14 آذار، وكل 14 آذار. ومن شباب عّكار الفقراء، بنى 
املستقبل جيشًا هالمّيًا من مسّلحي »سكيور بالس«، وتركهم هائمني 
يف شوارع راس بريوت اليت ال يعرفونها، عشّية 7 أيار 2008. وهنا، 
انفجرت »داعش« األوىل، مبشاخيها وفتنوييها وأمنييها... ونّوابها. 

فحّطمت اجلماجم ومّثلت باجلثث يف حلبا.
وما إن بدأ اللعب بالدم السوري، حتى ُأقحمت عّكار فيه، فارتد عليها 
كمينًا يف تلكلخ، وشهداء من اجليش، ونازحني يضيفون فوق اهلّم 

هّمًا.

عّكار: »املستقبل« مل يعد وحيدًا
فراس الشويف

تؤّكد تقّدمه، عبدو سعد وربيع اهلرب طمأناه أيضًا. ودرغام ال يعري 
اهتمامًا كبريًا ملسألة التحالف مع املستقبل. بالنسبة إليه، »العونيون 
ألسباب  يعرتضون  واملعرتضون  يكن،  أيًا  التيار،  ملرّشح  يصّوتون 
شخصّية وينحصرون يف القبيات خلالفات شخصّية مع حبيش«. أال 
التحالف مع املستقبل؟ ال،  ترتاجع نسبة االقرتاع املسيحية يف ظّل 
جييب درغام، »حنن واثقون من الربح، اللوائح املقابلة يأكل بعضها 
زاد  إذا  حواصل«،  »مخسة  منلك  اآلن  واملستقبل  حنن  بعض.  من 
عدد اللوائح حنصل على سّتة نّواب، بيزمط علوي أو أورثوذكسي«. 
حتّركه  عّكار  يف  املستقبل  »مجهور  إن  درغام  من  مقّربون  ويقول 
ثالثة عوامل: السلطة، املال االنتخابي والعصب املذهيب. يف غياب 
التحريض املذهيب، حنن واملستقبل لدينا السلطة، أما املال فال جهة 
أخرى ستعّوض املال الذي لن يدفعه املستقبل هذه املّرة«. يراهن 
القوات،  »مع  بالركب،  اللبنانية  القوات  حزب  التحاق  على  درغام 

يصبح النواب الستة مضمونني«.

البعريني: الوطني الحرّ خذلنا
دقائق من مفرق برقايل، يدّل القوس احلجري على يسار الطريق، 
إىل »فيال« النائب السابق وجيه البعريين. الرجال يف الباحة الوسيعة 
يتظّللون صنوبرة ضخمة، وأبو وليد أفاق من نومة بعد الظهر قبل 
قليل. »حنن بيت وطين دفعنا أمثانًا باهظة، وال نسأل عن األمثان. 
مكاننا السياسي معروف، وال أحد يأخذنا إىل مسارات أخرى«، يقول 
البعريين، يف تعليٍق أّولي على األزمة الواقعة مع ابنه وليد، الذي 
تقّرب يف املرحلة املاضية من »املستقبل«. حيمل البعريين »كاسة« 

تقدّر املاكينات 
االنتخابية قدرة 
ريفي ــ الضاهر 
االنتخابية بنحو 
9 آالف صوت

أجواء مسؤولي 
»الوطني الحرّ« يف 

عكار تشري إىل اتجاه 
قيادتهم للتحالف مع 

املستقبل
دقائق   10 بعد  على  كوشا،  مفرق  قرب 
من ساحة حلبا، يرفع تّيار املستقبل صورًة 
مبنى  على  احلريري  للرئيس سعد  عمالقًة 
منسقّية عّكار. يشبه البناء الضخم من بعيد 
سرايا حكومية أو دائرة رمسية من تلك اليت 
تفتقدها املنطقة. لكّن املنّسق احملامي خالد 
»ِرجاله  طه ال يشبه املوظفني الرمسيني. 
األّول  املكتب  هو  ومكتبه  األرض«،  عل 

يزال طه  ال  زائر.  دائمًا، ألي  مفتوح  وبابه  املنسقّية،  مدخل  قرب 
حيتفظ بلوحة عليها رسم للرئيس سعد احلريري يطّوقه علم »الثورة 
السورية«، أو علم االنتداب الفرنسي لسوريا. »هيدي من زمان«، 
يسارع طه باإلجابة. تصبح »الثورة« بضاعة قدمية عندما يصري احتجاز 
احلريري يف السعودية وإجباره على االستقالة سببًا الستعادة رئيس 
احلكومة شيئًا من الشعبية املفقودة يف العامني األخريين. بالنسبة 
إىل طه، املستقبل ال يزال القّوة األوىل يف عّكار، وهو كذلك. حواىل 
110 آالف مقرتع سيّن متوّقع من أصل حنو 190 ألفًا مسّجلني على 
لوائح الشطب، أي ما نسبته 60%. حيظى املستقبل منها بأكثر من 
60 ألف صوت حبسب ماكينات خصوم املستقبل، و70 ألفًا بالتقدير 
يف ماكينة املستقبل. مل حيسم التيار األزرق حتى اآلن الئحته وأمساء 
اليت  األجواء  لكّن  يقول طه.  بـ«انتظار بريوت«،  عليها،  املرّشحني 
ـ الذي  سادت أمس، تؤشر إىل حتالف املستقبل مع التيار الوطين احلّرـ 
االنتخابية إىل جانب قوى 8  الدورتني األخريتني معاركه  خاض يف 
آذار، وبشعارات ال تصلح لرتفع إاّل بوجه املستقبل ــ وترشيح النائب 
هادي حبيش عن املقعد املاروني على الئحة التحالف املستجّد. ومع 
أن أجواء مسؤولي »الوطين احلّر« يف عكار تشري إىل اجتاه قيادتهم 
للتحالف مع املستقبل وسحب املرّشحني الذين يعيقون هذا التحالف، 
هادي  لعيون  كرمى  املاورني  احلّر  الوطين  مرّشح  جّبور  جيمي  مثل 
ليل  حتى  بقيت  املستقبل  تيار  يف  رفيعة  مصادر  أن  إاّل  حبيش، 
بدوائر  مرتبٌط  وهو  التيارين مل حيسم،  أن حتالف  على  تصّر  أمس 
أخرى، مثل صيدا والبقاع الغربي. فال يعقل أن يتحالف التياران يف 
عّكار، وحيالف العونيون يف صيدا رئيس التنظيم الشعيب الناصري 
أسامة سعد، ويف البقاع الغربي الوزير السابق عبد الرحيم مراد. إّما 
حتالف كامل أو ال حتالف. هكذا يقولون يف بريوت، وردود الفعل 
يف عّكار تؤّكد عكس ذلك. ماذا تتوّقعون؟ يقول طه: »ال نتوّقع، 
ماروني(  أورثوذكسي،  سّنة،  )ثالثة  نّواب  مخسة  دراسات.  لدينا 
)أورثوذكسي  اآلخرين  املقعدين  يف  حيصل  ماذا  ولنَر  حمسومون، 

وعلوي(«.
أسعد  األورثوذكسي،  املقعد  عن  احلّر  الوطين  التيار  مرّشح  يبدو 
درغام، أكثر شبابًا من صوره املعّلقة على »البانويات«. ينهمك يف 
تلّقي االتصاالت اليت تنبئه بـ«غضب األهالي« الذي يعرب عنه مناصرو 
أورثوذكسيًا  التيار مرشحًا  القبيات وعندقت بسبب تّبين  التيار يف 
لألرقام،  ارتياحه  سبب  يشرح  ثّم  هاتفه،  يغلق  مارونيًا.  وليس 
املرشحني  أقوى  وأظهرته  التيار،  بها  قام  اليت  الدراسة  وحصيلة 
اليت  الوحيدة  الدراسة  ليست  هذه  درغام  وحبسب  األورثوذكس. 

الشاي الدافئة يف كلتا يديه، ويبدأ 
األكثري،  القانون  ظلم  باحلديث عن 
اجلديد.  النسيب  القانون  وحسنات 
»يسمح  لكّنه  عليه،  انتقاداته  لديه 
وال  مكانها،  تأخذ  بأن  للحيثيات 
تاريخ  ال  بأشخاص  الناس  خيتصر 
حظوظ  بأن  البعريين  يقتنع  هلم«. 
عناصرها،  تكتمل  عندما  الئحته، 

مرتفعة، من نائبني إىل ثالثة. لكّنه يأسف للبلبلة اليت أثارها ابتعاد 
مستعجل  ليش  قدامو،  واملستقبل  شاب،  بعدو  »وليد  عنه،  ابنه 
هلق؟ هيدا املوضوع بينحّل. الضرر كبري على بيتنا وخّطنا إذا بقي 
البعريين  يقول  الوقت،  نفس  حّل«. ويف  بدو  املوضوع  االنقسام. 
ليخّربوا  فيه  يلعبوا  حاولوا  »املستقبل«  وشّغيل.  »نشيط  ابنه  إن 
البعريين  آذار،   8 فريق  إىل  بالنسبة  معهم«.  تزبط  رح  ما  الحيتنا. 

رافعة أساسية لالئحة.
ومشكلة  الشعبية،  حيثيته  وله  عّكار  بارزة يف  وليد شخصّية  »أبو 
يأخذه  ولن  يستغّله  كان  املستقبل  فتيار  والده؛  مع  ليست  وليد 
ويقول  آذار«.   8 قوى  الئحة  ضعضعة  هو  األمر  من  اهلدف  معه، 
مصدر آخر يف تيار املستقبل إن »على الئحتنا أمساًء حمتملة كانت 
أن  آخر، خصوصًا  ما مضى مقّربة من سوريا. ال حنتمل سورّيًا  يف 
مجهور وليد البعريين مشرتك مع مجهورنا، ولن يأتينا جبمهور جديد«. 
العتب األكرب عند البعريين األب هو على التيار الوطين احلّر، »وحنن 
تيار  كان  يوم  عّكار  يف  املسيحيني  جانب  إىل  وقفنا  ألننا  حوربنا 
املستقبل حيّرض مذهبّيًا وطائفّيًا، واآلن، ركب التيار مع التيار ألجل 
ميشال  الرئيس  فخامة  أملنا يف  لكن  خذلونا،  الشخصية.  املصاحل 
عون، هو يعرف ماذا فعل وجيه البعريين وحلفاؤه يف عّكار للحفاظ 

على املسيحيني هنا«.
االسبوع  اواخر  منيارة.  عّبود يف  آل  منزل  إىل  البعريين،  منزل  من 
مرّشحيه،  أمساء  االجتماعي  القومي  السوري  احلزب  أعلن  املاضي 
حضر  أن  بعد  بريوت  من  لتّوه  عاد  عّبود  إميل  القومي  واملرّشح 
إعالن القوميني أمساء مرّشحيهم. يقول عّبود إن »القومي من القوى 
األساسية يف عّكار، ومن الضروري أن حيمل هموم الناس وآراءها 
من  عانت  اليت  احملرومة،  املنطقة  هذه  عنها، خصوصًا يف  ويدافع 
والطائفية  املذهبية  العصبيات  سوى  نتيجتها  تكن  مل  اليت  الوعود 

وجتّر منطقتنا لتكون وقودًا لوعوٍد مل يتحقق منها شيء«. 
وبينما تدور مناقيش الزعرت احملّمصة على الضيوف يف البيت املليء 
م وعّمر وكرب هو اجليش اللبناني  باألصدقاء، يؤّكد عّبود أن من »َعلَّ
يكن  مل  القومي،  احلزب  إىل  بالنسبة  آخر«.  أحد  وليس  عّكار،  يف 
اختيار عّبود سوى إصرار على ضرورة متثيل احلزب يف عّكار، إذ إن 
أماًل  احلزبيني، وتعطي  القوميني  العائلة تضيف إىل أصوات  حيثية 

لالئحة 8 آذار، بضمان مرّشحني على األقل.
البازار  عن  الضاهر  خالد  والنائب  ريفي  أشرف  اللواء  يغيب  وال 
ــ ضاهر االنتخابية  االنتخابي. تقّدر املاكينات االنتخابية قوة ريفي 
بنحو 9 آالف صوت، تدور يف فلك السلفيني واإلسالميني. وهؤالء، 
إمكانية حصوهلم على  اللبنانية، تصبح  القوات  يف حال حتالفوا مع 
التيار  انتخابي واردة، فيما تؤّكد مصادر يف املستقبل ويف  مقعد 
الوطين احلر أن حظوظ ريفي والضاهر معدومة، ألن أّي ارتفاع يف 
عدد اللوائح املتنافسة يعين حصول املستقبل ــ العونيني على سّتة 

مقاعد من أصل سبعة.
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مـقاالت وتحقيقات

ملف  بإقفال  واضح  قرار  احلكومة  يف 
املوازنة كيفما اتفق. األولوية للشكل 
تكون  أن  الصورة جيب  للمضمون.  ال 
مجيلة أمام »اجلهات الدولية«. لكن يف 
املقابل، مثة عمل مستمر منذ عام 2012 
يف وزارة املالية وقارب على االنتهاء. 
احلسابات املالية تنجز األسبوع املقبل، 
صى.  كاشفة عن فضائح وجرائم ال تحُ
فهل حان وقت احملاسبة أم يعفو اهلل 
القوى  جترؤ  هل  واألهم،  مضى؟  عّما 
السياسية على مقاربة هذا امللف جديًا، 

قبل االنتخابات النيابية؟
إقرار املوازنة هو أول موجبات احلكومة 
أو  تنفيذيًا  عمل  ال  النيابي.  واجمللس 
ليس  ولذلك،  عليه.  يعلو  تشريعيًا 
العتب  رفع  ويحُ املوازنة  تقّر  أن  اإلجناز 
قّر  تحُ أن  بل  الدولية،  اجلهات  أمام 
مصلحة  يراعي  مبا  األفضل،  املوازنة 
الدستورية  والقواعد  أواًل  املواطن 
 2018 عام  موازنة  تراعي  فهل  ثانيًا. 
يكون  أن  يعقل  وهل  املصلحة؟  هذه 
تأمني  هو  املوازنة  إعداد  من  اهلدف 
الدولية  املؤمترات  انعقاد  متطلبات 
العجز،  وإعطاء صورة غري واقعية عن 
الكهرباء  عجز  كلفة  احتساب  عدم  عرب 
عجز  ضمن  من  لرية(  مليار   2100(
املوازنة املقدر بـ7569 مليار لرية؟ أما 
احلديث عن »شلفة« خفض هذا العجز، 
فهل يعقل أن حيصل على طريقة 20 يف 
املئة على املاشي؟ أوليس من األفضل 
أن تدد مكامن اهلدر ليجري ضبطها؟ 
سبيل  على  الصناعة  وزارة  ميكن  هل 
املثال أن ختفض من موازنتها عشرين 
يف املئة، فيما املوازنة هي عبارة عن 
طلب  يحُ كيف  ثم  مباٍن؟  وإجيار  رواتب 
تسويات  رى  جتحُ فيما  اإلنفاق،  خفض 
لغى غرامات، أضف إىل أن  ضريبية وتحُ
الوزراء ال  كلفة بعض جلسات جملس 
متضمنة  دوالر،  مليار  نصف  عن  تقّل 

الكثري من التوظيفات.
وإذا كان التعامل مع خدمة الدين اليت 
لرية،  مليار   8428 إىل  قيمتها  تصل 
مبالغ مقدسة ال ميكن  أنها  جاريًا على 
املّس بها، فعلى األقل ال يضر التذكري 
بأنها يف األساس كانت عملية رشوة 
حيث  واملصرفية،  السياسية  للطبقة 
 14 من   1995 عام  الفائدة يف  رفعت 
يف املئة إىل 40 يف املئة، أضف إىل 
أن أحدًا ال يقدم جوابًا عن سبب ارتفاع 
دوالر  مليون   900 حنو  الدين  خدمة 
واحدة  سنة  خالل  لرية(  مليار   1328(
)بني العامني 2017 و2018(. فهل هي 
كلفة هندسات مالية متوقعة يف العام 

احلالي؟
مثة بقعة ضوء ال يتوقع أكثر املتفائلني 
أن تؤدي إىل احملاسبة. وزارة املالية 
على وشك االنتهاء من تكوين احلسابات 
من عام 1993 إىل عام 2016. ومصادرها 
تؤكد أن التقرير سينجز األسبوع املقبل، 
بعد االنتهاء من تكوين احلساب األخري، 
أي حساب البقايا املدورة. قبله أجنزت 
اخلزينة،  سلفات  اهلبات،  حسابات: 
سلفات املوازنة، الصندوق، املصرف، 
مؤقت واردات، مؤقت نفقات، فرعية، 
الودائع، األمانات والسندات، القروض 

واحلواالت.
للمناسبة، من املسّلم به أن يصار إىل 
إقرار قطع  التغاضي عن موجب  تكرار 
فتعهد  املوازنة.  إقرار  قبل  احلساب 
العام  موازنة  إقرار  أثناء  احلكومة، 
املاضي، أن تنجز احلسابات خالل سنة 
)تشرين األول املقبل( ال يزال ساري 
حسن  علي  املالية  ووزير  املفعول. 
خليل يؤكد التزام وزارته هذا التعهد.

صار للدولة حسابات... تبقى احملاسبة
إيلي الفرزلي
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اللبنانية  للدولة  صار  أنه  الغيث  أول 
حسابات دخول لعام 1993. قبل هذه 
الورشة كان الرقم املعتمد صفرًا لكل 
سبيل  على  تبني،  وقد  احلسابات. 
حلساب  الدخول  ميزان  أن  املثال، 
املصرف، وهو أهم احلسابات، يبلغ 14 
»تسوية  ال صفرًا حبسب  لرية،  مليار 

السنيورة«.
فؤاد  الرئيس  ثّبته  الذي  والصفر 
كان  )عندما   1993 عام  يف  السنيورة 
وزيرًا للشؤون املالية يف حكومة الرئيس 
رفيق احلريري(، أدى عمليًا إىل انعدام 
للدولة  اجلاري  احلساب  رصيد  صحة 
اللبنانية لدى مصرف لبنان. واألهم أنه 
أدى إىل عرقلة رقابة ديوان احملاسبة 
عام  ويف  الالحقة.  املوازنات  على 
2006، حاول السنيورة، بصفته رئيسًا 
للحكومة، شرعنة تصفري احلسابات من 
خالل تقديم مشروع قانون خاص يتيح 
حسابات  يف  التدقيق  خاصة  لشركٍة 

الدولة.
مل ميّر املشروع، الذي عمد إىل تكراره 
الوزير حممد الصفدي يف عام 2011، 
من  تنتهي  املالية  وزارة  هي  وها 
تصحيح احلسابات عموديًا، عرب تصحيح 
الضائعة وغري  القيود  وتكوين ماليني 
احملاسبة  طريق  تفتح  فهل  املسجلة، 

واملساءلة؟
األرقام اليت متلكها وزارة املالية أوضح 
املرحلة  ينتظر  وتدقيقها  ختبأ،  أن  من 
التصحيح،  عملية  من  واألخرية  الثانية 
)إعداد  أفقيًا  احلسابات  تصحيح  أي 
ستظهر  عندها  السنوية(.  احلسابات 
املخالفات الفعلية عرب املقارنة بني ما 
أجنز عموديًا وما سينجز أفقيًا، وتضاف 
إىل ملفات املخالفات اليت كشفت يف 
اجلهات  إىل  َلت  وِّ وححُ األوىل  املرحلة 

الرقابية.
دخل  ماذا  رف  عحُ األوىل  املرحلة  يف 
املرحلة  يف  لكن  اخلزينة،  من  وخرج 
هذه  صرفت  كيف  سيعرف  املقبلة 
ممكنًا  التدقيق  يكن  مل  وإذا  املبالغ. 
يف مرحلة غياب احلسابات، فإن إجنازها 

أوجد ركيزة انطالق متينة.
اكتشفت  اليت  اخلاطئة  القيود  آالف 
هي  هل  خلفيتها.  معرفة  وقت  حان 

اهلل  حزب  ــ  أمل  الئحة تالف  اكتملت 
يف دائرة اجلنوب الثالثة، مع انضمام 
رمسيًا  مرشحًا  إليها  حردان  أسعد 
للحزب السوري القومي االجتماعي عن 
املقعد األرثوذكسي يف دائرة حاصبيا 
هذا  أمام  التالية  املهمة  مرجعيون.  ــ 
التصويت،  نسبة  رفع  هي  التحالف 
ولذلك، سريابط الرئيس نبيه بري يف 
نيسان  شهر  مطلع  من  بدءًا  اجلنوب، 
الثنائي  التحالف  املقبل. وتضم الئحة 
خليل،  علي حسن  رعد،  من حممد  كاًل 
ياسني جابر، هاني قبيسي، أيوب محيد، 
حسن فضل اهلل، علي فياض وعلي بزي 
)عن املقاعد الشيعية الثمانية(، أسعد 
هاشم  قاسم  )االرثوذكسي(،  حردان 

)السّن(، أنور اخلليل )الدرزي(.
االعرتاض  يّتسم مشهد  املقابل،  ويف 
بالتشتت. ال اليسار ميلك القدرة على 
»االعرتاض  وال  موحدة،  الئحة  صياغة 
وجوهًا  أو  خطابًا  يقدم  األسعدي« 

جديدة.
أمحد  أعلنها  اليت  نغري«  »فينا  الئحة   
الشيعة،  عن  تضم  األسعد،  كامل 
باإلضافة إىل األسعد )النبطية(، زوجته 
حاصبيا(،  ـ  )مرجعيون  رمضان  عبري 
حممد  )النبطية(،  حيدر  أبي  رباح 
سلمان  اهلل  عبد  جبيل(،  )بنت  فرج 
املقعد  وعن  مرجعيون(،  ــ  )حاصبيا 
العميد  ــ مرجعيون  السّن يف حاصبيا 
املقعد  وعن  اخلطيب،  عدنان  املتقاعد 
مرجعيون  ــ  حاصبيا  يف  األرثوذكسي 
يف  الدرزي  املقعد  وعن  صعب،  منح 

حاصبيا ــ مرجعيون كنج علم الدين.
ويف انتظار ما سيعلنه احلزب الشيوعي 
السادس  قبل  اليسار  قوى  وبعض 
من آذار، تاريخ إقفال باب الرتشيح، 
يواجه مرشحان على الئحة ضمن تالف 
أمل ــ حزب اهلل خطرًا نسبيًا، هما أسعد 
حردان وقاسم هاشم. لذا، فإن قوى 
املعارضة سرتكز على حماولة اخلرق يف 
احلاصل،  ببلوغ  املقعدين،  هذين  أحد 
حيث ستحدد أصواتها التفضيلية هوية 

الفائز.
)الدرزي(  الثالث  االقلوي  املقعد  أما 
عليه،  خطر  فال  اخلليل،  أنور  للمرشح 
وليد  النائب  أبلغ  أن  بعد  خصوصًا 
جنبالط الرئيس نبيه بري دعمه الكامل 
املطلق  وتبّنيه  والتنمية  التحرير  لكتلة 
حّث  عرب  ذلك  وترجم  خليل،  لرتشيح 
التصويت  على  االشرتاكية  القاعدة 
اآلتي:  وأبلغهم  التحالف،  لالئحة 
وليد  ينتخب  اخلليل  أنور  ينتخب  »من 

جنبالط«.
املعارضة  قوى  تعتقد  جهتها،  من 
اليسارية املنافسة لالئحة التحالف يف 
»متاحة  اخلرق  فرصة  أن  الدائرة  هذه 
تشيد  يف  تستمر  لذلك،  وجدية«، 
احلاصل  تأمني  خيّوهلا  مبا  قواها، 

االنتخابي املطلوب. 
االنتخابات  اىل  القوى  هذه  تنظر 
بامتياز يف  »معركة سياسية  بوصفها 
يقول  كما  السلطة«،  قوى  مواجهة 
علي  اللبناني  الشيوعي  احلزب  مرشح 
ينعقد  السياق،  هذا  يف  علي.  احلاج 
والتغيري  االعرتاض  قوى  »لقاء  غدًا 
النبطية،  مدينة  يف  الدميقراطي«، 
الشيوعي  احلزب  من  كّل  مبشاركة 
الشيوعي  العمل  ومنظمة  اللبناني 
وهيئة  الناصري  الشعيب  والتنظيم 
)البعث  الطليعة  وحزب  العرقوب  أبناء 

مقاعد األقليات يف »اجلنوب 
3«.. قابلة للخرق

غادة حالوي

واجملموعات  الوجوه  وبعض  سابقًا( 
املستقلة. ويف التوقيت نفسه)احلادية 
عشرة(، قررت جمموعة »بدنا حناسب« 
اجمللس  يف  يعقد  لقاء  إىل  الدعوة 
النبطية  يف  اجلنوبي  للبنان  الثقايف 
ملناقشة ملف اإلنتخابات وتفعيل دور 
بدر  نعمت  وتقول  اإلعرتاض«.  قوى 
حناسب«،  »بدنا  جمموعة  من  الدين، 
»ليس استعراضًا بل هو  إن الرتشيح 

مسؤولية بكل معنى الكلمة«.
إىل  الدعوة  أن  معارضة  مصادر  ترى 
األبرز  املؤشر  هو  اإلجتماعني  هذين 
مسة  صارت  اليت  الشللية  حالة  على 
اإلعرتاض يف أكثر من ساحة وخصوصا 
يف اجلنوب، ومتنت أال تكون املفاضلة 
ماذا  بل  فقط،  االمساء  أساس  على 
اىل  ذاك  أو  املرشح  هذا  سيضيف 
الالئحة جمتمعة، خصوصا وأن مضمون 

الربنامج شبه متقارب«؟
ومن املرّجح أن تضم الالئحة املدعومة 
علي  من:  كاًل  الشيوعي  احلزب  من 
بدر  مصطفى  )شيوعي(،  علي  احلاج 
الدين  عباس شرف  )مستقل(،  الدين 
)هيئة  محدان  حممد  وطن(،  )جتمع 
أبناء العرقوب(، أمحد مراد، حامت عالمة 
)درزي(، الياس جرادي )ارثوذكس(، 
للمضّي  يشرتط  الذي  ونديم عسريان 
قدمًا برتشيحه »تشكيل الئحة معارضة 
فولكلورية  الئحة  كانت  إذا  أما  جدية، 
املعركة  خوض  يف  لنا  مصلحة  فال 

ونكون قد فشلنا كقوة معارضة«.
أصواته  جمموع  الشيوعي  احلزب  يقدر 
12000 صوت،  بنحو  الدائرة  هذه  يف 
عن  يتحدثون  فال  املنخرطني  بقية  أما 
أرقام حمددة. ويأمل املعارضون بكل 
التصويت  نسبة  ترتفع  أن  مسمياتهم 
بلوغ  أجل  من  االعرتاضي  املسيحي 
خصوصًا  املطلوب،  االنتخابي  احلاصل 
أمل  تالف  أن  معطيات  ميلكون  أنهم 
ال  عتبة  بلوغ  اىل  يسعى  اهلل  حزب  ــ 
بهدف  املئة،  يف  مخسني  عن  تقل 
على  ألفًا   22( االنتخابي  احلاصل  رفع 
كل  قدرة  انعدام  وبالتالي  األقل(، 

املعارضني على بلوغه.
بدوره، يتحدث تيار املستقبل عن قدرة 
جتيريية تتجاوز عشرة آالف صوت يف 
يواجه  وهو  )حاصبيا(،  العرقوب  قرى 
تّدي ترتيب بيته الداخلي عرب التفاهم 
على اسم مرشح واحد. والالفت لالنتباه 
اخلطيب،  عماد  األعمال  رجل  إقدام 
احملسوب على »املستقبل«، على فتح 
مكاتب انتخابية يف قرى العرقوب، وهو 
جيري مشاورات بعيدة عن األضواء مع 
ممثلي قوى مسيحية كالقوات والكتائب 
الئحة  صياغة  أجل  من  واملستقلني 
االنتخابي.  احلاصل  عتبة  بلوغ  تضمن 
الوطن  التيار  أن  لالنتباه  الفتًا  وكان 
احلر مل حيدد موقفه النهائي بعد، ومل 
املقعد  عن  له  مرشح  أي  أمساء  يعلن 
بعدم  ترجيحات  وسط  االرثوذكسي، 
دخوله يف أّي الئحة يف مواجهة الئحة 
التحالف الشيعي، فيما تتحرك اجلماعة 
اخلريية  املشاريع  ومجعية  االسالمية 
اإلسالمية يف منطقة العرقوب يف أكثر 
من اجتاه، يف انتظار معطيات مركزية 
يتبّنى  كأن  املناطقية،  اخليارات  تدد 
يف  »اجلماعة«  مرشح  احلريري  سعد 
وعندها  الضنية،  يف  وأيضًا  بريوت 
أصواتها ملصلحة  بصّب  ملتزمة  تكون 

التيار األزرق يف هذه الدائرة.

خمتلفة؟  سنوات  خالل  يف  اعتمادين 
سلف  تسدد  مل  مؤسسة  ميكن  وكيف 
تتحول  أن  عليها  حصلت  اليت  اخلزينة 
القيود؟  حبسب  للدولة  دائنة  إىل 
اجلهات  بعض  إن  يقول  مطلع  مصدر 
بدأ بإعادة دفع السلف. هل يف ذلك 
لذلك  مضطرًا  يكن  مل  أحدًا  بأن  إقرار 
هل  ثم،  احلسابات؟  تصحيح  قبل  ما 
معدًا  كان  احملاسبة  نظام  أن  صحيح 
اليت تسّهل  املالية،  الفوضى  لتشريع 
عمليات التالعب؟ وإذا كان أي خطأ يف 
القيد يعن صعوبة معرفة حقيقة صرف 
يكون  أن  الطبيعي  من  فهل  األموال، 
92 باملئة من حساب اهلبات بال قيود، 
حبجة أن الواهب أراد أن تصرف هبته 
من خالله، يف الغالب عرب اهليئة العليا 
لإلغاثة، اليت ال حيتاج الصرف من خالل 
إىل أكثر من توقيع واحد؟ وهل تكفي 
اهلبة  تسجيل  عدم  لتربير  احلجة  هذه 

على األقل؟
الذي  التدقيق  من  األوىل  املرحلة  يف 
تقوم به وزارة املالية منذ عام 2012، 
تبني وجود فضائح مالية فعلية، فهل 
تثبيت هذه الفضائح يف املرحلة الثانية 
سيفتح باب احملاسبة أم »عفا اهلل عّما 
فساد  ملفات  إلقفال  مضى« ستكفي 

السلطة؟
أثار  الذي  اهلل  فضل  حسن  النائب 
باإلشارة  األمر  خيتصر  أخريًا  املوضوع 
إىل أن »ما جرى يكشف أنه كان يوجد 
استمرت لسنوات طويلة  منظمة  عملية 
بهدف تضييع حسابات الدولة وتسهيل 
االستيالء على املال العام«. وبعد إجناز 
احلسابات، يدعو فضل اهلل يف حديثه 
لـ«األخبار« إىل اإلسراع يف تبيان كيف 
صرفت أموال الدولة وأين هي مكامن 
رفع  إىل  يدعو  والسرقة، كذلك  اهلدر 
من  وإخراجهم  املتورطني  عن  الغطاء 
إىل  ليصار  السياسية  احلماية  حصانة 
الشعب  أموال  واسرتداد  حماسبتهم 

منهم.
فيكتفي  خليل،  حسن  علي  الوزير  أما 
املسار  على  لـ«األخبار«  بالتأكيد 
القانوني ملا بعد إجناز احلسابات: ترسل 
األصول،  وفق  تقريرًا  املالية  وزارة 
على  أحد،  على  التغطية  عدم  أساسه 
أن يضع جملس النواب يده على امللف 
اجلميع  ليتحمل  املناسبة  الصيغة  وجيد 

مسؤولياته.

أم  إهمال  نتيجة 
نية؟  أم سوء  جهل 
جهدًا  يتطلب  ذلك 
من  استثنائيًا 
الرقابية  اهليئات 
وزارة  مع  بالتعاون 
وعلى  املالية. 
هل  املثال،  سبيل 
سلفة  تقييد  عدم 

لوزارة يف حسابها بل يف نفقات وزارة 
آالف  وهل  ال؟  أم  متعمدًا  كان  ثانية 
الكهرباء  إىل  ذهبت  اليت  املليارات 
جرى التأكد من حاجة املؤسسة هلا أم 
النواب  جملس  جلسات  إحدى  يف  ال؟ 
خرج النائب حسن فضل اهلل ليعلن أن 
 20 لبنان  كهرباء  على  دفعت  الدولة 
مليار دوالر، فكانت إجابة احلريري أن 
املبلغ هو 35 مليار دوالر. أيهما الرقم 
الصحيح؟ ومن يتأكد من وجهة صرفها 

الفعلية.
يف أغلب املشاريع يتكرر األمر نفسه. 
يصّدق ديوان احملاسبة، مبوجب الرقابة 
املسبقة، على تنفيذ أي مشروع، لكن 
من  الالحقة،  الرقابة  غياب  ظل  يف 
يتأكد أن هذه املشاريع قد أجنزت فعاًل 

أو ماذا كانت تكلفتها؟
على  نفسه  املشروع  حيصل  كيف 

ميزان الدخول 
لحساب 

املصرف يف 
عام 1993 
»يرتفع« من 
صفر إىل 14 

مليار لرية



Page 16صفحة 16     

مــقاالت وتـحقيقات

 2018 آذار   3 Saturday 3 March 2018الـسبت 

غالبًا ما ننأى بأنفسنا عن االقتصاد يف متابعة ما جيري يف العامل. 
جتعلنا  ومعادالت  وأرقام  مؤشرات  وراء  عادة  االقتصاد  يتوارى 
نشعر أنه عسري اهلضم. هذه املقالة تعد بعكس ذلك. تصلح مفاتيح 
عدة لتفسري النظام العاملي الذي نعيش يف ظّله. منها مقاربات 
جيوسياسية وتارخيية وحضارية وغريها. لكن يبقى االقتصاد مفتاحًا 
أساسيًا ال يكتمل املشهد السياسي من دونه. من خالله ميكن فهم 
أمريكا على  العاملي، وكيف تهيمن  النظام  التحّوالت على صعيد 
العامل والتهديد الذي يلوح يف وجهها، إضافة إىل حروب النفط 
والغاز، ودور منظمات مثل »بريكس« و«شنغهاي« ومدى قدرتها 
على حتدي النفوذ األمريكي. تستند هذه املقالة إىل معطيات وآراء 
اخلبري االقتصادي واالسرتاتيجي الربوفسور جاسم عجاقة وهي جزء 

من ملف »2018.. املخاض العسري«.
مبوازاة التحّول اآلخذ بالتبلور تدرجييًا على مستوى النظام  العاملي، 
إىل  تقود  اليت  هي  التحّوالت  هذه  آخر.  نوع  من  حتّوالت  جتري 
بالتهديد.  املتحدة  الواليات  شعور  وإىل  وغريها  الصني  صعود 
يشّكل االقتصاد أحد املفاتيح اهلامة والرئيسية لفهم ما جيري يف 
العامل. من املعروف أن األهمية اإلسرتاتيجية على الساحة العاملية 

أصبحت بالدرجة األوىل مدفوعة بالقّوة االقتصادية.
منذ تفكك اإلحتاد السوفياتي ومعه النظام العاملي ثنائي األقطاب، 
ظهر العبون جدد على الساحة االقتصادية الدولية. البلدان امُلسّماة 
االقتصادية  القوى  ميزان  غرّيت  بديناميكية  تتمّتع  بالصاعدة 
وروسيا،  الصني،  الدول  هذه  أبرز  السياسية.  ومعها  العاملية.. 

واهلند، وجنوب أفريقيا، والربازيل، واألرجنتني.
املؤثرة  الدول  نادي  إىل  االنضمام  البلدان  هذه  استطاعت 
الشركات  بها  قامت  اليت  اهلائلة  اإلستثمارات  نتيجة  اقتصاديًا 
الشركات يف  رأت هذه  واألوروبية.  األمريكية  الغربية، خصوصًا 
القدرة اإلنتاجية ومن  البلدان فرصة توّسع كبرية من ناحية  تلك 
ناحية األسواق. دفع هذا األمر بعدد من هذه الشركات إىل تنظيم 
العاملي. نتج من  نفسها قانونيًا، وماليًا ولوجستيًا على الصعيد 
ذلك تراجع اإلنتاج يف الدول الغربية لصاحل هذه الدول اليت أخذت 
باحتالل أسواق يف عرين الدول الصناعية امُلتطّورة. لكن املخاطر 
التحّول يف  نتيجة  يطرأ  قد  الذي  اجليوسياسي  التغيري  تبقى يف 

موازين القوى اإلقتصادية.
عصفت  اليت  العاملية  املالية  األزمة  أحدثته  الذي  الزلزال  منذ 
باالقتصادات الغربية بني عامي 2008 و2009 وأبرزت إىل العلن 
ُمشكلة الديون السيادية، أصبحت الدولة الصاعدة تلعب دورًا هامًا 
يف أسواق األموال والسلع واخلدمات. مُيكن التيقن من ذلك عرب 
النظر إىل الفائض يف ميزان املدفوعات يف هذه الدول والذي غرّي 
حكمًا طريقة مقاربة الدول الصناعية الكربى مع الدول الصاعدة. 
والربازيل  واهلند  الصني،  أن  ذكر  يتوّجب  الصعيد،  هذا  على 
الساحة  على  األمريكي  التفّوق  على  حقيقًيا  خطرًا  ُتشّكل  أصبحت 

اإلقتصادية العاملية.
كيف تحافظ أمريكا على هيمنتها؟

االقتصادية،  القوة  عناصر:  أربعة  من  مزيج  األمريكية  القوة 
املزيج  هذا  الثقايف.  والتأثري  والديبلوماسية،  العسكرية،  والقوة 
تستخدمه الواليات امُلتحدة األمريكية مبا يتالءم ومصاحلها. عندما 
األمريكية تفرض عليها واشنطن  السيطرة  خترج دولة من دائرة 
عقوبات اقتصادية. إذا لزم األمر تستخدم قوتها العسكرية. كل 
هذا مبواكبة دائمة وفّعالة للديبلوماسية األمريكية اليت ُتعترب األكثر 
فّعالية يف العامل. ال ننسى التأثري الثقايف األمريكي. من خالل هذا 
العنصر اجتاحت املنتجات األمريكية العامل. جنحت أفالم هولييود 
يف الرتويج لنمط استهالكي ومعيشي أمريكي. بات العامل يقّلدها 
فيها  مبا  والزراعية  الصناعية  واملنتجات  املأكوالت  استهالك  يف 

املواد امُلعدلة وراثيًا.
دولة  على  عقوبات  تفرض  أن  عظمى  لدولة  كيف  السؤال  يبقى 

أخرى مثل روسيا؟
لكي  الديبلوماسية  األداة  امُلتحدة  الواليات  تستخدم  الواقع  يف 
األوروبية  الدول  عن  غالبًا  نتحدث  معها.  الدول  من  تكّتاًل  ختلق 
استطاعت  فإذا  األمن،  إىل جملس  بداية  تتجه  الناتو.  منظمة  عرب 
انتزاع  إذا فشلت يف  العقوبات دولية.  مترير قرار دولي، تكون 
كبرية،  بقوة  تتمّتع  اليت  االقتصادية  ماكينتها  إىل  تلجأ  القرار، 
عرب  هائلة  متويلية  بقدرة  وتتمتع  العاملية،  الشركات  أكرب  وتضم 
األسواق املالية. من املفيد ذكر بعض املعطيات على هذا الصعيد. 
يعادل االقتصاد األمريكي ربع اإلقتصاد العاملي من ناحية الناتج 
احملّلي اإلمجالي. ميزانية شركة مايكروسوفت وحدها تفوق الـ 120 
مليار دوالر أمريكي. بورصة نيويورك حتوي 60% من االستثمارات 
أموال  بتجميد  عقوباتها  أمريكا  تبدأ  بالتالي  األسهم.  أسواق  يف 
املعنيني وصواًل إىل احلصار الكّلي، مرورًا مبنع مصارفها من متويل 

أي استثمارات يف البلد املعين.
هذا األمر جيعل من الواليات امُلتحدة قّوة ُمهيمنة على االقتصاد 
ميّكنها  وهذا  العاملية  التجارة  عملة  األمريكي  الدوالر  العاملي. 
البلد  من فرض عقوبات على أي مصرف مركزي، ما يشّل حركة 

التجارية.

مـفتاح فــهم الــعامل
علي فواز

لكن القوة االقتصادية ليست الوحيدة على 
هذا الصعيد. فالقوة العسكرية األمريكية 
بدأت بالسيطرة عامليًا منذ احلرب العاملية 
الثانية. ال ننسى القدرة اللوجستية اهلائلة 
يف نقل كم هائل من اجلنود على بعد آالف 
من  زاد  أيضًا  موطنهم.  من  الكيلومرتات 
قدرة أمريكا التطور النانوتكنولوجي الذي 

أّمنت استخداماته العسكرية تفوّقها.
اجلدير بالذكر أن عامل التطور التكنولوجي 
الناتج من استثمارات هائلة هو الذي يلعب 
االقتصادي  التفوق  يف  األساسي  الدور 

والعسكري.
العالم ضاق ذرعًا.. بداية التمرد

األمريكية  االقتصادية  اهليمنة  مقابل  يف 
تقف جمموعة كبرية من الدول املتضررة. 
بعض هذه الدول حليف للواليات املتحدة. 
أسئلة  نفسها  على  تطرح  بدأت  أوروبا 
مصريية ال سيما بعد جميء دونالد ترامب 
من  واالنسحاب  احلمائية  لواء  ورفعه 
وجمموعات  دول  هناك  لكن  املعاهدات. 
شكلت منذ سنوات كيانات هدفها حتدي 
على  األمريكية.  االقتصادية  اهليمنة 
»بريكس«  جمموعة  الكيانات  هذه  رأس 
إىل  لكن  للتعاون.  »شنغهاي«  ومنظمة 

بموازاة التحوّل اآلخذ بالتبلور تدريجيًا على مستوى النظام العاملي، 
تجري تحوّالت من نوع آخر

القوة األمريكية مزيج من أربعة عناصر

دول ومجموعات شكلت منذ سنوات كيانات هدفها تحدي الهيمنة 
االقتصادية األمريكية

السوق الداخلي للمنظمتني مجتمعتني يفوق 3.2 مليار شخص.

نرى أن املصلحة األمريكية تفرض خلق شرخ بني هذه الدول وهو 
ما حيصل فعليًا. مثال على ذلك باكستان واهلند.

هذا حييلنا إىل دور الصني واهلند وروسيا. الدول الثالث تتمتع 
بأوزان عسكرية واقتصادية هامة وهي دول صاعدة. األهم أنها 

الدول الوحيدة اليت تتواجد يف كال املنظمتني.
هلذا الثالثي دور كبري يف تقريب وجهات النظر بني املنظمتني. 
هذا األمر يبدأ بتخصيص اجتماعات ُمشرتكة ملناقشة مشاكل هلا 
طابع عاملي ويطال هذه الدول. مثال على ذلك فتح األسواق يف 
تريده فعال الصني  ما  بالدوالر األمريكي. هذا  بينها والتجارة  ما 
متايز  بينها  دول   10 بني  النظر  وجهات  تقريب  أن  إال  وروسيا. 
جدًا.  صعب  أمر  هو  ودميوغرايف  واقتصادي  وثقايف،  سياسي، 
لذا من وجهة نظر منطقية، ستعمد الدول الثالث )الصني، روسيا 
واهلند( إىل توحيد وجهات النظر يف كل منظمة على حدة، على أن 

يكون احلوار النهائي بني املنظمتني على شكل حوار ثنائي.
العملية  هذه  بأن  يقوالن  واملنطق  األحداث  تسلسل  سرعة  لكن 
ستطول عشرات السنني قبل أن ُتصبح واقعًا، إال إذا وقعت أزمة 
كتلك اليت حصلت يف العام 2008. هذا االحتمال قد يعطي دفعًا 

هلذه املفاوضات.

سطوة  من  والتحرر  بدائل  إجياد  املنظمات  هذه  باستطاعة  مدى 
»الكاوبوي« األمريكي؟

تكتسب هذه األسئلة مشروعيتها على ضوء املعطيات التالية:
تشكل جمموعة »بريكس« 42% من سكان العامل بينما تشكل منظمة 
»شنغهاي« 22% من سكان العامل. ال خيفى أن هدف اجملموعتني، 
عاملي  نظام  تأسيس  إىل  طموح  وروسيا،  الصني  ورائهما  ومن 

جديد متعدد األقطاب.
مليار   100 برأمسال  للتنمية«  »بريكس  بنك  »بريكس«  أنشأت 
دوالر، وصندوق االحتياطيات النقدية برأمسال 100 مليار أيضًا. 
من أهدافه أن يتطور الحقا ليصبح موازيا لصندوق النقد الدولي 

الذي تهيمن عليه الواليات املتحدة.
وكازاخستان  والصني  روسيا  للتعاون«  »شنغهاي  منظمة  تضم 
وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان، ومؤخرًا اهلند وباكستان. 
وتتمتع كل من منغوليا وإيران وأفغانستان بصفة مراقب فيها، كما 

تتمتع بيالروس وسريالنكا وتركيا بصفة »شريك يف احلوار«.
وتضم جمموعة »بريكس« روسيا والصني واهلند والربازيل وجنوب 
إفريقيا. عند تأسيسها، أشارت اجملموعة إىل ضرورة الوصول إىل 

عامٍل متعدد القطبية.
اإلمجالي  احملّلي  الناتج  22.4%من  »بريكس«  منظمة  حصة  تبلغ 
العاملي مقارنة بـ 24.7% للواليات امُلتحدة األمريكية. حصة منظمة 
»شنغهاي« للتعاون هي 20.3%. إذا مزجنا املنظمتني )بريكس 
وشنغهاي( فإن هذه احلّصة ترتفع إىل 23.1%، أي تصبح هذه 

الدول يف قّوة الواليات امُلتحدة األمريكية تقريبًا.
بينها. جناح  ما  ُتعاني من مشاكل سياسية يف  الدول  لكن هذه 
امُلتحدة  بالواليات  مقارنة  السياسي  باالتفاق  مرهون  تكتلها 
يف  أكرب  بفّعالية  هلا  يسمح  مركزي  بقرار  تتمّتع  اليت  األمريكية 

سياساتها االقتصادية والعسكرية والديبلوماسية.
أضف إىل ذلك، فإن اإلحتاد األوروبي الذي ُتشّكل حصته %21.8 
من الناتج احملّلي اإلمجالي العاملي، يبقى رهينة القرار األمريكي 
الذي ُيشّكل أساس منظومة الدفاع العسكري عن أوروبا من خالل 
الناتو، حيث السيطرة األمريكية واقع ال مفّر منه. من هذا  حلف 
األمريكي وقطب  القطب  اقتصادية بني  أية حرب  فإن  امُلنطلق، 
صريح  باحنياز  سيواجه  كالهما،  أو  »شنغهاي«،  أو  »بريكس« 

وواضح من الطرف األوروبي لصاحل الواليات امُلتحدة األمريكية.
احتماالت التقارب بني »بريكس« و«شنغهاي«

يقف تشابك املصاحل بني املنظمتني عند عتبة التكامل االقتصادي 
إىل  حتتاج  الدول  هذه  شعوب  ُمعظم  األعضاء.  دوهلا  مجيع  بني 
االقتصادية  النظرية  تنّص  نفسها.  واخلدمات  والسلع  البضائع، 
على أنه يف ظل نظام جتاري عاملي، من مصلحة الدول أن تتخّصص 
يف إنتاج السلع والبضائع حيث هلا قيمة تنافسية. بالتالي يتعنّي 
على دول »بريكس« و«شنغهاي« أن تعمل وفق خّطة تكون فيها 

املاكينة االقتصادية خمتصة. ملاذا؟
ألن السوق الداخلي للمنظمتني جمتمعتني يفوق 3.2 مليار شخص. 
هذا يعين أنها ليست حباجة ألي سوق خارجي إذ يكفي أن يكون 
هناك تنظيم لإلنتاج امُلتخّصص يف هذه البلدان لكي ُتصبح هذه 

الدول القطب األول عامليًا على الصعيد اإلقتصادي.
لكن هذا التنظيم حيتاج إىل اإلرادة والكثري من املفاوضات اليت 
ستقف اخلالفات السياسية عقبة أساسية أمامها. من هذا امُلنطلق، 
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مـقاالت وتحـقيقات

الوضوح حذر صندوق  العام ليس مستدامًا«. بهذا  الدين  »مسار 
النقد الدولي يف تقريره األخري، لكن حتذيرات الصندوق عادت إىل 
أن  تبينّ  حيث   2018 موازنة  مشروع  مناقشات  أمس يف  الواجهة 

م كثريًا ليبلغ 8 مليارات دوالر! العجز تورنّ
سقطت حماولة جتميل مشروع قانون موازنة 2018، إذ تبينّ أمس 
يف جلسة اللجنة الوزارية املكلفة درس املشروع أن العجز سيبلغ 
12000 مليار لرية بداًل من 7569 مليارًا، كما ورد يف النسخة اليت 
م  رفعها وزير املال علي حسن خليل إىل جملس الوزراء. هذا التورنّ
الكارثي يف العجز أربك اللجنة اليت بدل أن ختفض األرقام بنسبة 
20 يف املئة كما طلب رئيس احلكومة، وجدت نفسها أمام مهمة 
صعبة جلهة إعادة هيكلة املوازنة على أساس خفض العجز وزيادة 

الواردات.
يف موازنة 2017 كان العجز يبلغ 7490 مليار لرية، أي قيمة الزيادة 
يف العجز خالل سنة واحدة بلغت 4510 مليارات لرية، أو ما نسبته 
تكمن يف مصادر  املشكلة  لكن  جدًا،  الزيادة خطرية  60%. هذه 
لعت أمس على  هذه الزيادة ويف القدرة على خفضها. فاللجنة اطنّ
ر لعام 2018، وتبينّ أنه ُرصد مبلغ 600 مليار  تفاصيل العجز املقدنّ
املشتقات  أسعار  ارتفاع  وأن  الكهرباء،  لبواخر  سنتي  على  لرية 
النفطية اليت تستعمل ملعامل الكهرباء يصل إىل 500 مليار لرية، 
باإلضافة إىل 100 مليار لرية للمؤسسة العامة لإلسكان ومليارات 
أخرى لتطويع عناصر وضباط يف األجهزة األمنية، وزيادة كبرية يف 
الدين  الرتب والرواتب، فضاًل عن زيادة يف خدمة  كلفة سلسلة 
املعتاد  من  أطول  وقتًا  تأخذ  أن  اللجنة  على  بات  هكذا  العام... 
لدرس املوازنة، نظرًا إىل ما تتطلبه عملية خفض النفقات وزيادة 

الواردات من قرارات جريئة وجذرية.
ة اقتصادية متوسطة وطويلة  يأتي هذا النقاش يف ظل غياب أي خطنّ
نقاش  اللجنة يقتصر على  أمام  املتاح  األفق  أن  ما يعين  املدى، 
ة هذه الوزارة وتلك. هي لعبة تركيب »طرابيش«  سياسي بي حصنّ
ة تعميم رئيس احلكومة خفض %20  هدفها مؤقت وظريف، مثل قصنّ
من نفقات اإلدارات العامة، إذ تبينّ أن مثل هذا الطلب يعدنّ »نكتة« 
ع بي ثالثة أقسام هي الرواتب  مسجة، ألن اعتمادات املوازنة تتوزنّ
واألجور وملحقاتها، كلفة دعم الكهرباء، وخدمة الدين العام. العربة 

إذا يف كيفية تنفيذ اخلفض وأينّ أبواب سيطال.
الوزراء  بعض  جمديًا.  يعد  مل  الطرابيش«  »تركيب  أن  يعين  هذا 
يرون أن ارتفاع الدين العام وخدمته إىل مستويات تفوق 150% من 
الناتج احمللي اإلمجالي أمر بالغ اخلطورة، ويتطلب أن يكون هناك 
منونّ اقتصادي مبعدل 15% لفرملة الدين واحليلولة دون ارتفاعه، 

وهذا أمر مستحيل حاليًا.
ب هذا النقاش، لكن خطورته تكمن يف املعطيات الواردة  الكلنّ متهينّ
بعد  الدولي  النقد  صندوق  خرباء  عن  الصادر  األخري  البيان  يف 
زيارتهم األخرية للبنان يف إطار البعثة الرابعة. يف بيان الصندوق، 

يرد اآلتي:
إطار  على  حتافظ  املالي  للضبط  كبرية  عملية  إجراء  من  مفر  »ال 
ثابت  صرف  سعر  على  يقوم  الذي  احلالي  االقتصادية  السياسة 
اللبناني  الدين  بلغ  فقد  الكبرية.  الداخلة  الودائع  تدفقات  تدعمه 
من  سياق  ويف  األساسي.  للسيناريو  طبقًا  مستدام  غري  مستوى 
النمو املنخفض يف لبنان وأسعار الفائدة املتزايدة عامليًا، سيزداد 
إىل مستوى  بسرعة  العام  الدين  ويزداد  الدين  ديناميكية  تدهور 
أقل بقليل من 180% من إمجالي الناتج احمللي حبلول عام 2023 
االرتفاع.  بعدها يف  يستمر  أن  على  األساسي،  السيناريو  حسب 
وباملثل، إذا مل يتحقق الضبط املالي، فسيستمر ارتفاع احتياجات 
احلكومة من التمويل، وتزداد كثافة االعتماد املتبادل بي البنوك 
تدفقات  على  املتزايد  لبنان  اعتماد  ويؤدي  السيادي،  والكيان 
الودائع الداخلة إىل زيادة تعرض االقتصاد للتقلبات املفاجئة يف 

ثقة املودعي«.
تكرر  بل  الفقرة،  هذه  على  تقتصر  مل  التحذيرية  الصندوق  هلجة 
العام،  املاكرواقتصادي  اإلطار  يف  املؤسسات  فشل  عن  الكالم 
اع السياسات االقتصادية واملالية يف  وهو يقصد بهذا الكالم صننّ
لبنان الذين التهوا بالفساد. أما توقيت التقرير، فيبدو حمرجًا أكثر 
هلؤالء، ألن بعثة خرباء الصندوق جاءت يف وقت يستعد فيه لبنان 
ملؤمترات الدعم يف باريس وروما، وبالتالي فإن احلدنّ األدنى أن 
اع السياسات االقتصادية واملالية يف لبنان القدرة  يكون لدى صننّ
على إقناع خرباء الصندوق بأن لبنان قادر على جتاوز هذه األزمة، 
لكن العكس حصل، إذ تشري املعطيات املتداولة بي املصرفيي 
إىل أن اللقاء بي البعثة وحاكم مصرف لبنان كان متوترًا، نظرًا 
عت  إىل االنتقادات اليت وجهتها البعثة للسياسات النقدية اليت شجنّ
املالي  القطاعي  بي  وزاوجت  اخلارج  من  الدوالرات  استجالب 
الفساد  لتمويل  مصدر  إىل  العام  الدين  ل  حتونّ فيما  والعقاري، 
هات واختالالت يف السوق،  السياسي... هذه الرتكيبة أحدثت تشونّ
بنسبة  الفعلي  الدوالر  مقابل  اللرية  صرف  سعر  »ارتفاع  أبرزها 
اجلاري  احلساب  أما  الصندوق.  تقرير  وفق   ،»2017 يف   %2.8
الذي يعدنّ مؤشرًا على سعر الصرف الفعلي وعلى استمرار النظام 
ل عجزًا أعلى  االقتصادي أو ما ُيسمى »النموذج اللبناني«، فقد سجنّ

من 20% يف 2017.

محمد وهبة

اللعب بالنار: 12000 مليار لرية 
عجز موازنة 2018
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رغم اخنراط االفرقاء يف قانون جديد لالنتخاب، اال ان ايًا منهم ال يتوهم 
من اآلن ان نتائج االقرتاع ستؤول اىل توازن سياسي جديد يف الربملان 
املنتخب، خيتلف عما أتاحه التصويت االكثري يف قانوني متبايني يف 

انتخابات 2005 و2009.
من دون العودة اىل اصطفاف قوى 8 و14 آذار، ناهيك بشح شعارات 
اغتيال  باسم  السابقي  االستحقاقي  عناوين  وجفاف   2018 انتخابات 
ما  ينتظر  ما  فإن  الدولية،  واحملكمة  وسوريا  احلريري  رفيق  الرئيس 
بعد ايار يشبه كل ما كان قبله. حسُب انتخابات 2018 انها استحقاق 
عادي رمبا. يكتسب اهميته من حصوله للمرة االوىل منذ عام 2009، 
واعتماده للمرة االوىل قانون التصويت النسيب، واملرة االوىل منذ عام 
ل قانون 2009 على  2000 جُترى االنتخابات وفق قانون جديد بعدما عونّ
النزعات  تتحكم  ال  االوىل  وللمرة   ،1960 قانون  يف  طفيفة  تعديالت 
املذهبية باملنافسة، واكثر من اي وقت مضى ال يسع اي زعيم خوض 
االنتخابات مبفرده بال حلفاء سواء أحبهم او توجس منهم او ُأرغم على 

القبول بهم.
ية اىل االنتخابات املقبلة كاستحقاق  السباب كهذه ليس اال، ُينظر جبدنّ
داخل  القوى  موازين  يف  انقالب  ع  توقنّ دون  من  ذاته،  يف  دستوري 
يف  واملذهبية،  السياسية  القوى،  ملوازين  انعكاسًا  دام  ما  اجمللس، 

الشارع.
ما يعكس االنطباع بأن استحقاق 2018 لن حيمل مفاجآت ترسم مسارًا 
ت  خمتلفًا للمرحلة اليت تليه، ان خيارات ما بعد 6 ايار، قاطعة، قد ُرمسمِ
سلفًا دومنا االتكال على نتائج االقرتاع وتأويالته. بعدما برهنت تسوية 
2016 عن صمودها رغم العواصف اليت شهدتها عالقة الرئيس ميشال 
الشارع  الرياض، واشتباكه يف  الرئيس سعد احلريري يف  عون مبحنة 
مع الرئيس نبيه برنّي، وأزمات احلكومة فلم تنفجر من الداخل وال بسبب 
عناصر  اقوى  أضحى  الذي  اهلل  حزب  بسبب  وال  اخلارجية،  سياستها 
الباقيي من  الثلثي  الزاوية ملدنّ  التسوية هذه حجر  باتت  استقرارها، 
مات نفسها. بذلك لن تعدو انتخابات ايار اكثر من حمطة  الوالية باملقونّ

كسواها:
ح  لونّ وإن  سادسة،  منتخبة  لوالية  النواب  رئيسًا جمللس  برنّي  يعود  ــ 
البعض يف التيار الوطين احلرنّ باحتمال امرار هذا االستحقاق بشيء من 
ايضًا  بل  فحسب،  الشيعي  للثنائي  نهائيًا  خيارًا  ليس  »النكرزات«. 
النيابية االخرى كاحلريري والنائب وليد جنبالط والنائب  ملعظم الكتل 
سليمان فرجنيه واالحزاب والكتل الصغرية احلليفة الدائرة يف فلكهم.

ــ يعود احلريري رئيسًا حلكومة ما بعد االنتخابات ايًا يكن حجم الكتلة 
ع فقدانه حنو  النيابية اليت سيخرج بها، يف ظل اقاويل وتكهنات بتوقنّ
للشارع  متثياًل  االكثر  حال  كل  انه سيظل يف  اال  اآلن.  مقاعدها  ثلث 
الثنائي الشيعي. بقاء احلريري يف  الوحيد له شأن  ، ال املمثل  السيننّ
السرايا مالزٌم لوجود عون يف قصر بعبدا، وهو فحوى تسويتهما عام 
2016، دومنا اي صلة مباشرة باالنتخابات النيابية ونتائجها. على صورة 
ما كان عليه الرئيسان كميل مشعون وسامي الصلح، والرؤساء فؤاد 
شهاب وشارل حلو ورشيد كرامي، والرئيسان سليمان فرجنيه وصائب 

سالم، يكرنّر عون واحلريري احملاولة.
ــ لن تكون حكومة ما بعد االنتخابات سوى على صورة احلكومة القائمة، 
لقواها  احلالية  االحجام  تكريس  يف  االقل  على  وطنية.  وحدة  حكومة 
الرئيسية االربع، الثنائي الشيعي واحلريري وجنبالط. لكن االمر ليس 
ع على قوى متنافرة، تنتظر  كذلك بالنسبة اىل التمثيل املسيحي املوزنّ
التيار  يأمل  اجلديدة:  احلكومة  يف  حصتها  تفرض  كي  االقرتاع  نتائج 
ميسك  كي  املسيحية  املقاعد  من  عدد  اكرب  على  احلصول  الوطين يف 
ل القوات اللبنانية على الوصول  بغالبية احلصة احلكومية، يف وقت تعونّ
رس هلا على االقل احلصة احلالية حبقائب ثالث.  اىل كتلة نيابية اكرب تكنّ
ر بقاءه يف املعارضة ام  االمر نفسه بالنسبة اىل حزب الكتائب كي يقرنّ
الدخول اىل السلطة. اما تيار املردة، القليل التأثري يف احلصول على 
مقاعد اضافية، فإن دوره الفعلي مع حلفائه يكمن ــ مقدار ما يستطيع 

ــ يف تقليص متدد هؤالء اىل الدوائر االربع تلك.
ورغم تهافت االحزاب املسيحية على مقاعد الطائفة يف معظم املناطق، 
السيما منها االطراف كالبقاع الغربي وزحلة وعكار والبقاع الشمالي، يف 
موازاة احتدام الصراع يف ما بينها يف جبل لبنان الشمالي واجلنوبي، 
واقع االمر ان الداللة السياسية الوحيدة يف هذا االستحقاق، هي احتساب 
مكاسب كل منها يف الدائرة االكثر تعبريًا عن املعركة السياسية اليت 

ستلي انتخابات ايار، وهي دائرة بشري ــ زغرتا ــ الكورة ــ البرتون.
ومع ان املقاعد العشرة يف هذه الدائرة ليست حسابيًا اكثر اهمية من 
الـ9  املسيحية  واملقاعد  بريوت،  دائرتي  يف  الـ10  املسيحية  املقاعد 
يف دوائر البقاع، واملقاعد اخلمس يف كل من دوائر اجلنوب ودائرتي 
اال ان املغزى السياسي للقوة املسيحية املنتصرة  الشمال االخريي، 
فيها، انها تريد ان يكون هلا اكثر من موطئ قدم يف استحقاق مل يصنع 

مرة استحقاقًا آخر كرئاسة اجلمهورية.
ليست املرة االوىل حيدث ترابط بي انتخابات نيابية واخرى رئاسية. 
حتمًا،  الثانية  اىل  تقود  االوىل  ان  فيها  ُيظن  االوىل  املرة  انها  اال 
الثانية. يف ما مضى تزامن  الفائز يف تلك حيصد كرسي  كما لو ان 
االستحقاقان يف اوقات متقاربة: انتخابات 1947 سبقت التمديد للرئيس 
بشارة اخلوري عام 1948، وانتخابات 1957 سبقت رئاسة 1958 بسنة، 
 1968 وانتخابات  اشهر،  بثالثة   1964 رئاسة  سبقت   1964 وانتخابات 
سبقت رئاسة 1970 بسنتي. ما خال 1947، فإن ايًا من الراحبي يف 
فإذا  اجلمهورية،  رئاسة  اىل  يصل  مل  و1968  و1964   1957 انتخابات 
الرئيس مرشح غري حمسوب، يهبط من مكان آخر. ابان احلقبة السورية 
النيابية حللفاء دمشق كي يتقامسوا  بدا االمر مغايرًا: قرار االنتخابات 
املقاعد، اما قرار الرئيس فيصنعه اصبع الرئيس السوري وحده، شأن 
ما فعل يف التمديد للرئيس الياس هراوي ويف انتخاب الرئيس اميل 

حلود ويف التمديد له.
فكيف عندما تكون الوالية احلالية للرئيس ــ بالكاد ــ يف ثلثها االول؟

نقوال ناصيف

»املستقبل«: الفرزلي لن يكون على الئحتنا يف البقاع الغربيما بعد انتخابات أيار: تكريس ثالثية تسوية 2016

ارتفاع أسهم حتالف »التيارين« 
يرسم مالمح معركة زحلة

ما دام تيارا الوطين احلر واملستقبل مل يعلنا موقفًا رمسيًا بشأن 
التحالف بينهما، يبقى كل شيء خاضعًا للتأويل. وبالرغم من أن 
أسهم التحالف املرتفعة أسهمت يف إعطاء صورة الالئحة يف زحلة 
ربطًا بتوزيع املقاعد يف البقاع الغربي، إال أن يف املستقبل من 

يعيد األمور إىل نصابها، مؤكدًا أن األمساء املتداولة غري دقيقة.
كل املعلومات تقود إىل أن التحالف بي التيار الوطين احلر وتيار 
املستقبل صار قريبًا. األولوية تبقى لتحالف يف كل لبنان، لكن إذا 
مل يتحقق ذلك فال أحد يعارض التحالف على القطعة ووفق املصلحة 
ع يؤكد أن مثة تقدمًا كبريًا قد حصل  االنتخابية. نائب عوني مطلنّ
يف التفاوض، لكن مسؤول املاكينة االنتخابية للتيار نسيب حامت 
حيرص، يف حديثه إىل »األخبار«، على إعالن موقف رمسي واضح: 
التفاوض ال يزال مستمرًا على أساس التحالف يف كل الدوائر، 

لكن ال شيء حمسومًا بعد.
مًا لتوضيح صدر عن جلنة اإلعالم املركزية  يأتي هذا التوضيح متمنّ
يف »التيار« يرى أن كل ما يصدر يف اإلعالم من حتليالت ومقاالت 
وتصرحيات ومواقف تتناول حتالفات التيار الوطين احلر ومرشحيه ال 
يعترب موقفًا معتمدًا أو نهائيًا للتيار الوطين احلر إال إذا صدر ببيان 

رمسي عنه أو موقف واضح من رئيسه.
مثة من يرى يف هذا التوضيح متريرة حيتاج إليها تيار املستقبل، 
اليوم.  لبنان،  إىل  العلوال  نزار  السعودي  املوفد  وصول  قبيل 
فاملستقبل يريد أن ميهد للتحالف سعوديًا، قبل اإلعالن عنه، وهو 
يعتقد أن احلريري قادر على تسويق هذه اخلطوة أمام ضيفه، مبا 

خيدم أهداف السعودية يف لبنان.
ذلك يف السياسة، أما على األرض فقد بدأت املاكينات االنتخابية 
تعمل كما لو أن التحالف حاصل. يف البقاع، يتعامل التياران مع 
ـ راشيا على أنهما دائرتان متكاملتان.  دائرتي زحلة والبقاع الغربيـ 
وكل من يتابع امللف االنتخابي هناك جيزم بأن التحالف يف الدائرتي 
صار شبه منجز، حتى لو مل يتم التحالف الشامل. لكن مع ذلك، 
أن  املعطيات ميكن  للتخلي عن حذره. وهذه  أحد مستعد  فإنه ال 

تتغري يف أي حلظة ما دام التحالف مل يعلن رمسيًا بعد.
بعيدًا عن الـ«ولكن«، ُينظر إىل سحب التيار الوطين احلر ملرشحته 
عن املقعد املاروني يف البقاع الغربي رندىل جبور يف إطار ترتيب 
يعطي  معًا.  وزحلة  الغربي  البقاع  يف  للتيارين  االنتخابي  البيت 
فإنه  وعليه،  زحلة.  يف  ويأخذون  الغربي  البقاع  يف  العونيون 
سيكون للعونيي مرشح واحد يف البقاع الغربي هو النائب السابق 
لرئيس جملس النواب إيلي الفرزلي، فيما يذهب املقعد املاروني 
إىل مرشح مستقبلي، إال إذا انضم »القوات« إىل التحالف. عندها 
سيكون مرشح القوات إيلي حلود هو املرشح املاروني على الالئحة. 
لكننّ مصدرًا مستقبليًا رفيع املستوى ينفي السيناريوات املتداولة، 
يسري  هل  الئحتنا.  على  يكون  لن  الفرزلي  إن  بالقول  مكتفيًا 
العونيون بتحالف مع املستقبل من دون الفرزلي أم أن التحالف 
نفسه سيصبح يف خرب كان؟ ال أحد ميلك اإلجابة حاليًا، وإن يؤكد 
مصدر متابع أنه إذا جرى االتفاق الشامل بي الطرفي، فلن يكون 

صعبًا جتاوز التحفظات على بعض األمساء.
التنازل يف البقاع الغربي يكون تعويضه، بالنسبة إىل العونيي، 
يف زحلة. هم يأملون أن تكون حصتهم يف الالئحة أربعة مرشحي: 
املرشح احلزبي سليم عون، أسعد نكد، ميشال الضاهر الذي يطرح 
بوصفه تقاطعًا بي التيار واملستقبل وميشال سكاف الذي يرتأس 
تكون  أن  بالعرف يف  التزامًا  لـ«األخبار«(  تأكيده  الالئحة )حسب 
رئاسة الالئحة ملرشح كاثوليكي من مدينة زحلة، على أن يسمي 
والشيعي  عراجي(  عاصم  )النائب  السيننّ  املرشحي  »املستقبل« 
)نزار حمسن دلول( واألرمين، يف حال مت التوافق مع الطاشناق 
على أن يتخلى عن مرشحه يف زحلة جورج بوشكيان، ملصلحة مرشح 
يف بريوت، يكون على الئحة املستقبل، علمًا بأن مصادر متابعة 
كانت قد أكدت أن التيار الوطين احلر اتفق أيضًا مع الطاشناق على 

تبادل األصوات بي زحلة واملنت.
هذه الالئحة اليت ُيتداول بأمساء أعضائها يف زحلة، ال تبدو واقعية 
أن  املستقبل ال ميكنه  بأن  املرشحي، القتناعه  أحد  إىل  بالنسبة 
أن  إىل  مشريًا  سكاف،  مرييام  مواجهة  احلد يف  هذا  إىل  يذهب 
ل البحث عن اسم كاثوليكي من غري آل سكاف. لكن  التيار يفضنّ
مصدر  وحبسب  آخر.  مكان  إىل  يؤخذ  النقاش  املستقبل،  يف 
مستقبلي موثوق، فإن »الالئحة املتداولة« غري دقيقة، أضف إىل 
أن »املفاوضات مع مرييام سكاف ال تزال مستمرة«. وهو األمر 

الذي تؤكده مصادر عونية أيضًا.
فإنها  الشعبية،  الكتلة  تشتهيه  ما  إىل  املفاوضات  إذا مل تصل 
ستكون أمام خيارات عديدة، أبرزها االنضمام إىل الئحة حزب اهلل 
إىل  إضافة  فتوش،  نقوال  والنائب  القومي  واحلزب  أمل  وحركة 
الكتلة  متوضع  وبانتظار  دائمًا.  خيارًا  منفردة  الئحة  تشكيل  بقاء 
يف  االنتخابي  املشهد  اجنالء  بانتظار  قوى  ثالث  تبقى  الشعبية، 
الدائرة: القوات اللبنانية املنفتحة على أكثر من حتالف، والكتائب 
حًا أنهما سيخوضان  والوزير السابق أشرف ريفي اللذان صار مرجنّ

املعركة االنتخابية معًا.

إيلي الفرزلي
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مـقاالت وتحقيقات

بني العونيني وحزب اهلل يف كسروان ــ جبيل: 
»انفخت الدّف«

ليا القزي
ينتهي  احلّر  الوطين  التيار  كاد 
من تشكيل الئحته يف كسروان ــ 
مع  »املواجهة«  اختار  حيث  جبيل، 
حزب اهلل. ال حتالف بني احلليفني، 
« عوني حلزب اهلل، عرب  بل مثة »حتدٍّ
ترشيح شخصية عن املقعد الشيعي 
يف جبيل، يف حماولٍة لشّق »البلوك 

الشيعي«.
العميد  بني  »الرتويكا«،  حتالف 
والنائب  روكز  شامل  املتقاعد 
ورئيس  البون  منصور  السابق 
نعمة  املاروني  االنتشار  مؤسسة 
افرام، ُأجنز يف كسروان ــ الفتوح. 
على  فرضت  العليا«  »املصلحة 
هؤالء ختّطي عقبات كثرية، كان قد 
افرام  بوجه بعض.  رفعها بعضهم 
الئحة  يف  امُلشاركة  يريد  يكن  مل 
تضّم البون، فطرح أن ترتشح زوجة 

األخري السّيدة سيلفانا شيحا.
جربان  الوزير  على  عرض  البون 
باسيل، يف هذه احلالة، أن تكون 
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يربز  وهنا  اثنني«.  بني  التيار  أصوات  تقسيم 
رأيان داخل »التيار«. األول، ُيثله روكز، ويعترب 
الكسرواني«،  اجلرد  بلدات  عن  »مرشحًا  نفسه 
احللو  مارون  املقاولني  لذلك عرض على نقيب 
الالئحة.  على  ُمرشحًا  يكون  أن  غوسطا(  )من 
يتواصل  الذي  األحرار،  الوطنيني  حزب  ُمرشح 
أيضًا مع حزب الكتائب والنائب السابق فارس 

سعيد، مل ُيقّدم لروكز جوابًا سلبيًا أو إجيابيًا.
 أما الرأي الثاني، فُيعرب عنه ُمقربون من وزير 
من  احلزبيني  أحد  ترشيح  جيب  بأّنه  اخلارجية 
هذه  ُيغّطي  أن  يستطيع  ال  روكز  »ألّن  اجلرد، 

البلدات وحده، وهي خّزان أساسي لنا«.
هما  جبيل  يف  الكسروانيني  امُلرشحني  ُشركاء 
أما  خوري.  ووليد  رميا  أبي  سيمون  النائبان 
بالنسبة إىل املقعد الشيعي، وبعد أن »انفخت 
اهلل،  وحزب  احلر  الوطين  التيار  بني  الدّف« 
»احلليف  انتخابية مع  فيتجه باسيل إىل مواجهة 
االسرتاتيجي« عرب تبيّن ترشيح ربيع عواد. علمًا 
سابقة  مقابلة  يف  لـ«األخبار«  قال  األخري  بأّن 
)عدد السبت 13 كانون الثاني 2018(: »إذا مل 
أكن خيار الثالثة )حزب اهلل ــ حركة أمل ــ التيار( 
أنسحب«. أوساط وزير اخلارجية تنقل عنه سؤاله 
»إن كان األفضل ترشيح عواد أو حكمت احلاج 
على الالئحة«. داخل التيار الوطين احلّر »ُعقالء« 
بأّن  اقتناعه  حال  يف  بأّنه  رئيسهم  ينصحون 
مع  التحالف  عدم  عليه  حُتّتم  االنتخابية  مصلحته 
حزب اهلل، على األقّل أن ال ُيرشح على الئحته 
بالرتاضي  االنفصال  وحيصل  شيعيًا،  ُمرشحًا 
كحالة بعبدا. ُيدركون أّن من غري املمكن إحداث 
أي خرق يف هذه »البيئة«، ولكّن باسيل »يظّن 
أّنه بهذه الطريقة يرّد على إصرار حزب اهلل على 
ترشيح نقوال فتوش يف زحلة، وألبري منصور يف 

البقاع الشمالي«.
حاول  اهلل،  حزب  من  العوني  »التنّصل«  بعد 
هيكل  فريد  السابق  النائب  مع  البحث  األخري 
كسروان  ُمرشح  يقبل  مل  بالتحالف.  اخلازن، 
بذلك. ورغم التماهي السياسي بني الفريقني، 
إال أّن اخلازن يعتقد أّنه ال يقدر على أن يتحالف 
مع حزب اهلل من دون شريٍك آخر يف كسروان. 
أّن النائب السابق يقود محلة  والسبب الثاني، 
بلدة  من  ألّنه  كسروان  يف  روكز  ترشيح  ضّد 

شاتني )البرتون(. 
أيضًا  تسري  روكز،  على  ُتطّبق  اليت  فالقاعدة 
أّنه  اخلازن  يَر  وإال  زعيرت،  حسني  الشيخ  على 

يكون قد فقد صدقيته.
اهلل  حزب  خيارات  تعد  مل  الواقع،  هذا  أمام 
تواصل  عن  أخباٌر  املنطقة  يف  تنتشر  واسعة. 
قرداحي  لوي  جان  السابق  الوزير  مع  »احلزب« 
وجيلبريت  خليل  يوسف  والنائبني  جبيل،  يف 
تتمكن  تأليف الئحة،  بغية  زوين يف كسروان، 

أقّله من تأمني حاصل انتخابي.

اجتمع باسيل بعددٍ من املنتسبني إىل »التيار« يف كسروان، ليُبلغهم 
عدم ترشيحهم )هيثم املوسوي(

يف  املعنيني  لدى 
كسروان ــ جبيل، الكثري 
املوجبة«،  »األسباب  من 
لتربير هذه الرتكيبة اليت 
مكوناتها  بني  جيمع  ال 
علمًا  املصلحة.  سوى 
احلّر  الوطين  التيار  أّن 
يعتقد أّنه سيكون الرابح 

األكرب من هذه الالئحة، ما دام ُيصّعب على بقية 
الرابع  الُعنصر  »قوية«.  لوائح  تشكيل  القوى 
على »الئحة العهد«، سيكون أحد املُنتسبني إىل 

التيار العوني.
 وبني روجيه عازار )الذي مل ُيشارك يف االنتخابات 
التمهيدية اليت أجراها احلزب الختيار ُمرشحيه إىل 
االنتخابات النيابية، بسبب حصوله على البطاقة 
احلزبية أخريًا( وأنطوان عطاهلل )الذي حّل أّول يف 
االنتخابات التمهيدية(، متيل قيادة التيار العوني 
إىل تبيّن ترشيح عازار. وقد اجتمع باسيل أمس 
بعدٍد من املنتسبني إىل »التيار« يف كسروان، 

لُيبلغهم رمسيًا عدم تبيّن ترشيحهم.
يبقى املقعد اخلامس على الالئحة »شاغرًا« حتى 
»ينتظر  إّنه  يقولون  باسيل  من  ُمقربون  اآلن. 
حتى الغد )اليوم(، للحصول على موقف الوزير 
معنا،  نريده  النهائي. حنن  بارود  زياد  السابق 
ولكّنه على األرجح حسم خياره بأن ال يكون ضمن 
الالئحة«. من امُلستبعد أن يكون املقعد اخلامس 
نريد  ال  »ألننا  احلزبيني،  ألحد  أيضًا  ُمصصًا 

يتواصل حزب 
اهلل مع قرداحي 

ومرشحني 
كسروانيني 

لتأليف الئحة 
جديدة

امُلرشحة  هي  خنلة  زينة  السيدة  افرام  زوجة 
عوضًا عنه.

 مل يكن النائب السابق أيضًا ُمتحمسًا لرتشيح 
رئيس  شقيق  خيار  ُيسّوق  أن  فحاول  افرام، 
الفتوح جوان حبيش.  ــ  بلديات كسروان  احتاد 
منافسة  ليست  البون،  لدى  األساسية  امُلشكلة 
سياسية أو »عقائدية«، بل »مادية« يعتقد أّنه 
»ُمتوهمًا«  افرام، فقد كان  أما  ال يقدر عليها. 
من قدرة البون التجيريية. بدوره، مل يكن يريد 
روكز أن »يستفز«، برتشيح الصناعي، صديقه 
جوان حبيش، امُلتهم من قبل افرام بأّنه »ُمتلٌس 

للمال العام«. 
مع  التحالف  بضرورة  أخريًا  اقتنع  روكز  ولكّن 
افرام. وال يعتقد أّن ذلك سيؤدي إىل خالٍف مع 
حبيش. إضافًة إىل أّن رئيس االحتاد كان أصاًل 
يطرح نفسه »يف خدمة« العميد املتقاعد فقط. 
بإمكانه التعامل مع القانون االنتخابي، كما لو أّنه 
الواحد«، وجُيرّي قدراته ملصلحة  »الصوت  نظام 

روكز.
 وفيما لو قّرر حبيش االعتكاف نهائيًا عن التدخل 
يف االنتخابات، »ُنقّدر موقفه ولن نقف أمام أي 

قرار يتخذه«، يقول ُمقربون من روكز.

اليت حلت يف املرتبة العاشرة:
1.329.250 عسكريًا

337 مقاتلة جوية

4110 عربة قتالية

319 قطعة حبرية من بينها حاملتني للطائرات

وميزانية عسكرية تقّدر بـ 4.4 مليار دوالر

أما السعودية فقد حّلت يف املرتبة الـــ 24 بـ:
256 ألف عسكري

177 مقاتلة جوية

1142 عربة قتالية

55 قطعة حبرية

وميزانية عسكرية تقّدر بـ56.7 مليار دوالر.

يف  إسرائيل  التصنيف  يضع  أن  الفتًا  وكان 
املرتبة الـــ 15 عامليًا، بـ:

718.250 عسكريًا

243 مقاتلة جوية

2620 عربة قتالية

65 قطعة حبرية

وميزانية عسكرية تقّدر بـ15.5 مليار دوالر

على   21 الــ  املرتبة  يف  جاءت  فقد  إيران  أما 
الصعيد العاملي بـ:
934 ألف عسكري

137 مقاتلة جوية

1616 عربة قتالية

398 قطعة حبرية

وميزانية عسكرية تقدّر بـ 6.3 مليار دوالر

ويبدو واضحًا أن التصنيف يف ما خيتص بإيران 
ال يأخذ بعني االعتبار اإلعالنات اإليرانية املتتالية 
أسلحة وقطع عسكرية جديدة بشكل  عن دخول 
القدرات  اخلدمة، ويعتمد على قياس  دائم يف 
العسكرية التقليدية يف ظل غياب أرقام دقيقة 
احلقيقية  وقدراته  الثوري«  »احلرس  عديد  عن 

كما هو احلال بالنسبة للتعبئة العسكرية.
الدول  تصنيف  أن  إىل  أيضًا  اإلشارة  جتدر 
قوة  نقاط  الحتساب  خيضع  حتديدًا  األوروبية 
مشال  حلف  إىل  النضمامها  نظرًا  إضافية، 

األطلسي )الناتو(.

تصنيف الدول األقوى عسكرياً: دول الربيكس تتقدم
عبد اهلل محمد

موقع »غلوبال فاير باور« يصدر آخر تصنيف له، 
حيث عكست البيانات اليت نشرها صعود أقطاب 

دوليني تعتربهم واشنطن خصومًا هلا.
مؤخرًا، فاقت نسبة مبيعات السالح يف العامل ما 
كانت عليه منذ العام 1990 حتى العام 2010. 
األخرية، ونتيجة الرتفاع  السنوات اخلمس  ففي 
احتياجات  تزايدت  العاملية،  التهديدات  مستوى 
الدول العظمى من السالح بشكل ختطى حاجتها 

له طوال عشرين عامًا.
صدارة  يف  األمريكي  اجليش  يزال  ال  وبينما 
تصنيف  آخر  حبسب  عامليًا،  األقوى  اجليوش 
فإن  باور«،  فاير  »غلوبال  موقع  عن  صادر 
دوليني  أقطاب  صعود  أيضًا  تعكس  البيانات 

تعتربهم واشنطن خصومًا هلا.
عاماًل   50 حنو  على  يعتمد  املذكور  التصنيف 
العامل،  دول  لدى  العسكرية  القدرة  لقياس 
بدءًا من تنوع األسلحة إىل توزع األذرع وانتشار 
القواعد العسكرية، وكذلك عديد القوات وصواًل 

إىل القدرات اللوجيستية واقتصاد الدولة.

وقد جاء ترتيب الدول الثالث األوىل كما يلي:

الواليات املتحدة األمريكية:
2.363.675 عسكريًا

2296 مقاتلة جوية

5884 عربة قتالية

415 قطعة حبرية من بينها 19 حاملة طائرات

وموازنة عسكرية تقّدر بـ 587 مليار دوالر

روسيا:
3.371.027 عسكريًا

806 مقاتلة جوية

20216 عربة قتالية

352 قطعة حبرية من بينها حاملة طائرات واحدة

وميزانية عسكرية تقّدر بـ 44.6 مليار دوالر

الصني:
3.712.500 عسكريًا

1271 مقاتلة جوية

6457 عربة قتالية

714 قطعة حبرية من بينها حاملة طائرات واحدة

وموازنة عسكرية تقّدر بـ 161 مليار دوالر

فاير  »غلوبال  تصنيف  إليه  يشري  ما  وحبسب 
فربيطانيا.  فرنسا  ثم  الصني  اهلند  تلي  باور« 
أما أول الدول العربية يف التصنيف فكانت مصر 
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مــقاالت وتـحقيقات

واشنطن تستخدم  اليت تشّنها جمموعات حتالف  املغرَضة  احلملة 
سالحي التحريض اإلعالمي املكّثف وتهمة السالح الكيماوي، أماًل 
باملراهنة على عودة األزمة السورية إىل املربع األول يف مسار 
بثقلها  ترمي  املخاطر  هذه  تستشعر  اليت  موسكو  لكن  جنيف. 

إلحباط مراهنة حتالف واشنطن يف مهدها.

يبدو أن موسكو ال تعّول كثريًا على قرار جملس األمن رقم 2401 
بشأن اهلدنة يف الغوطة الشرقية، على الرغم من جهدها امللحوظ 
يف التوصل إىل صيغة القرار. فهي تراقب وتنتظر ما ستؤول 
إليه حماولة التزام فصائل جيش اإلسالم وفيلق الرمحن وأحرار 
الشام بإخراج جبهة النصرة من الغوطة إىل إدلب، وال تعّول على 

وصول الوعود إىل خواتيمها.

موسكو تقلقها احلملة اإلعالمية احملمومة يف الدول الغربية اليت 
تتهم اجليش السوري وحلفائه بارتكاب جرائم ضد املدنيني يف 
مع  متوازية  تأتي  الشعواء  احلملة  هذه  أن  يقلقها  كما  الغوطة، 
الكلور  وغاز  كيماوية  أسلحة  باستخدام  السوري  النظام  اتهام 
واشنطن  حتالف  دول  تتخذهما  احلملتني  فهاتني  القصف.  يف 
منهجًا للتصعيد وإمكانية العدوان املباشر على سوريا، كما تثبت 
التجارب السابقة اليت كان آخرها قصف مطار الشعريات بطريقة 

هزلية عندما فشلت أسباب التصعيد.

ففي وقت مبّكر من اندالع احلمالت، نّبهت وزارة الدفاع الروسية 
من احتمال افتعال املسلحني تفجريًا باملواد السامة بهدف اتهام 
نائب  أعرب  كما  الكيماوي.  السالح  باستخدام  السوري  اجليش 
وزير اخلارجية الروسي عن قلق موسكو بشأن احتمال استخدام 
ضمانات  على  أصّرت  اليت  موسكو  لكن  دمشق.  ضد  القّوة 
إىل  جلأت  يذكر،  جناح  دون  من  للمسلحني  الداعمة  الدول  من 
تفكيك قّوة التحريض يف االنتقال إىل عرض خطة عملية حلماية 
خارج  إىل  و«داعش«  النصرة  مقاتلي  نقل  وأيضًا  املدنيني، 

الغوطة الشرقية.

وزير الدفاع الروسي سريغي شويغو محل على املسلحني بسبب 
احتجازهم السكان يف الغوطة كرهائن ويعرض فتح ممر إنساني 
خلطة  وتسهياًل  املدنيني  النتقال  الرافدين  خميم  معرب  يف  آمن 

منظمات اإلغاثة يف رفع احلصار عن املناطق السكنية.
وأشفعت موسكو خطة العمل لتجّنب املدنيني أهوال القتال مع 
من  مباشرة  يومية  هلدنة  الروسي  الرئيس  باقرتاح  املسلحني، 

دون انتظار مهلة 15 يومًا حبسب مشاورات جملس األمن.

موسكو املتمّسكة بإخراج النصرة و«داعش« من الغوطة الشرقية، 
ونزع فتيل احلرب حول دمشق باملعركة العسكرية أو باملصاحلات، 
تواجه ما تسعى إليه دول حتالف واشنطن وراء أحداث الغوطة 
هيزبريت  األمريكية،  اخلارجية  لوزارة  الرمسية  فاملمثلة  الدامية. 
تاويرت، أفصحت عن اهلدف من وراء املراهنة على الغوطة بقوهلا 
إن »الغوطة تثبت فشل مسار آستانة«، وهو القول الفصل يف 

بيت القصيد.

الضغوطات املكّثفة اليت بذلتها دول حتالف واشنطن يف اجتماعات 
نيويورك وباريس أمثرت بالتعاون مع أنقرة اليت مل تغرّي طموحاتها 
يف سوريا، يف قطع مسار آستانة املستقل عن حتالف واشنطن. 
وذلك يف تبين مؤمتر سوتشي األخري النقاط نفسها اليت طلبها 
حتالف واشنطن وهي العودة إىل املربع األول يف مسار جنيف 

حتت رعاية ستافان دي مستورا.

وقد ضمنت موسكو أن عودة املسار على طاولة املباحثات ال تغرّي 
من املعادالت امليدانية اليت حققها اجليش السوري وحلفاؤه على 
األرض، وأن هذه املعادالت تفرض نفسها يف أي حبث سواء 
واحلل  الدستور  مواضيع  يف  أم  االنتقالية  املرحلة  موضوع  يف 

السياسي.

لكن رمبا تراهن دول التحالف على الغوطة الستكمال ما وصلت 
إليه يف سوتشي، أماًل بتغيري املعادالت حول دمشق. ويف هذه 
التوازنات  خلرق  مدخاًل  االفرتاضي  التغيري  هذا  يكون  قد  احلال 
امليدانية وفتح الباب أمام إعادة التداول يف املرحلة االنتقالية 
األراضي  وحدة  متّس  أخرى  ملحقات  ويف  جنيف  يف  جرى  كما 

السورية.

وتهّدد  سوريا  تهدد  اليت  املخاطر  من  الصعيد  هذا  على  يبدو 
روسيا وإيران يف املنطقة، تواجه موسكو وسوريا وإيران مراهنة 
حتالف واشنطن على الغوطة. وال تبدي الدول الثالث مالمح تراجع 

عن تطهري الغوطة من املسلحني ومحاية دمشق.

ما وراء مراهنة حتالف واشنطن 
على الغوطة الشرقية؟

قاسم عزالدين

 2018 آذار   3 Saturday 3 March 2018الـسبت 

الرئيس  أن  بيسكوف  دميرتي  الكرملني  باسم  الناطق  كشف 
للقوات  تسليح  لربنامج  مرسومًا  وقع  بوتني،  فالدميري  الروسي 
خضع  الربنامج  أن  بارز  حكومي  مسؤول  أوضح  فيما  املسلحة، 

لتعديالت باالستفادة من اختبار األسلحة يف سورية.

وقال بيسكوف إن بوتني وّقع الربنامج قبل نهاية العام املاضي، 
لكنه رفض كشف تفاصيله ومدته.

حوار  يف  قال  احلكومة،  رئيس  نائب  روغوزين  دمييرتي  وكان 
نشرته صحيفة »كومريسانت« هذا االسبوع، إن بوتني وقع برنامج 
التسليح، وزاد: »كان مقررًا أن يوقع الربنامج عام 2016، لكن 
بتوقعات  اخلروج  واالقتصادي مل يستطع  املالي  احلكومة  فريق 
اقتصادية دقيقة بسبب األحداث يف 2014 املرتبطة برتاجع أسعار 

النفط، وارتفاع سعر العمالت األجنبية«.

وأشار روغوزين إىل أن مشروع الربنامج خضع لتعديالت اعتمادًا 
العمليات  خلفية  على  سورية،  من  الواردة  االستنتاجات  على 
لألسلحة  شاماًل  تقوميًا  »أجرينا  وأضاف:  هناك.  العسكرية 
والتقنيات يف ظروف القتال الواقعية، وجربنا فاعلية منظومات 
عسكرية جديدة يف ظروف صعبة، يف مقدمها درجات احلرارة، 
وحتمل الغبار واألتربة«. وأكد »اختبار أكثر من مئيت صنف من 
األسلحة والتقنيات، مبشاركة ممثلي أكثر من مخسني شركة منتجة 

لألسلحة كانوا موجودين يف قاعدتي محيميم وطرطوس«.

الروسية  اإلعالم  وسائل  تناقلت  املاضي  العام  نهاية  ويف 
حتى  عشر سنني  اجلديد سيغطي  التسليح  برنامج  أن  عن  أنباًء 
النووي،  الردع  أنظمة  تطوير  أولوية  على  ويركز   ،2027 نهاية 
واألسلحة املوجهة بدقة، وخصوصًا يف جمال استخدام األسلحة 
الذكية يف صواريخ أرض- أرض، وتلك احملمولة على املنصات، 
وكذلك العمل على صنع طائرات حربية حتلق عموديًا )على غرار 
تصل  الربنامج  كلفة  أن  اإلعالم  وسائل  وكشفت  املروحيات(. 
جديدة  أنواع  لتوريد  تريليونًا   19 منها  روبل،  تريليون   20 إىل 
من األسلحة، وتريليون لتنسيق عمل األسلحة القدمية مع النظم 

اجلديدة.

وأوضح خرباء أن »القوات املسلحة بدأت عمليًا تنفيذ الربنامج منذ 
بداية 2018، وُيتوقع أن تستلم القوات اجلوية الروسية أكثر من 

200 طائرة ومروحية«.

ومبوجب املوازنة الروسية املقرة لعام 2018، تبلغ نفقات الدفاع 
حنو 2.8 من الناتج احمللي أإلمجالي بواقع 46 بليون دوالر.

وأشار اخلرباء إىل أن الربنامج اجلديد يراعي »شراء األنظمة الذكية 
العسكرية  الصناعات  قطاع  وشركات  مؤسسات  من  لألسلحة 
وأنظمة  النووية االسرتاتيجية،  الصواريخ  لدعم قوات  الروسية، 

االتصال واالستطالع والقيادة، ووسائل احلرب اإللكرتونية«.

وكان بوتني أوعز العام املاضي بأن تتجاوز نسبة جتهيز األسلحة 
احلديثة يف القوات املسلحة 60 يف املئة قبل العام 2020، وشدد 
على ضرورة زيادة القدرات اهلجومية لألسلحة البالغة الدقة لدى 
اجليش بأربعة أضعاف حتى العام ذاته. وُينتظر أن تتسلم قوات 
الصواريخ االسرتاتيجية هذه السنة 11 منصة ثابتة وذاتية احلركة 
تعمل  باليستية  صواريخ  تطلق  احلديثة،  »يارس«  لصواريخ 
بالوقود الصلب، وستدخل أكثر من 35 سفينة وبارجة اخلدمة يف 

األساطيل الروسية.

برنامج تسلح روسي بعد جتارب 
»حقل الرماية« السوري

سامر إلياس

منضومات صواريخ اس 400 الروسية. )أرشيف(

غادر مساعد وزير اخلارجية األمريكية ديفيد ساترفيلد بريوت من دون 
إحراز أي تقدم. عودته يف آذار واردة يف حسابات املسؤولني اللبنانيني. 
د الستعادة لبنان لكامل حقوقه  د واملؤكِّ املوقف الرمسي اللبناني املوحَّ
حال دون جناحه يف فصل ملفي احلدود الربية عن البحرية. لكن ذلك 
مل مينع وجود مواقف لبنانية متباينة، عربت عنها بوضوح دعوة وزير 

اخلارجية جربان باسيل الستغالل الفرصة وحل مسألة احلدود الربية.
وزير  أّكد   ،) )23 شباط  املاضي  اجلمعة  يوم  لـ«األخبار«،  يف حديثه 
جديد  نصر  لتحقيق  حقيقية  فرصة  أمام  »أننا  باسيل  جربان  اخلارجية 
باستعادة أراٍض متنازع عليها على احلدود الربية منذ ُرسم اخلط األزرق 
سببها  فرصة،  يشكل  ذلك  أن  باسيل  رأى  وفيما   .»2000 عام  يف 
»قوة املوقف اللبناني السياسي والدبلوماسي والعسكري«، كان الفتًا 
ما يعين وجود  املوقف سياسيًا،  يتفاعل مع هذا  أحدًا مل  أن  لالنتباه 
تباين يف املوقف الرمسي اللبناني من قضية الرتسيم الربي. وهذا فعاًل 
ما تؤكده مصادر رمسية لبنانية مطلعة على امللف، رأت يف كالم باسيل 

جمرد تعبري عن وجود قراءتني لكيفية التعامل مع ملف احلدود.
توجه  بعد  األمريكيون  حتدث  واشنطن.  يف  صداه  لقي  باسيل  كالم 
ساترفيلد من بريوت إىل جنيف عن »مؤشرات إجيابية« يف ضوء موقف 
اللبناني. لذلك، لن تتوقف وساطة ساترفيلد، بل هو  وزير اخلارجية 
قبل  بريوت  إىل  العريضة  عناوينها  وصلت  جديدة،  اقرتاحات  وضع 
عودته جمددًا إليها. جوهر ما يسميها األمريكيون »الوساطة بني لبنان 
سابقًا  قدمت  اليت  االقرتاحات  صفحة  إقفال  على  تقوم  وإسرائيل« 
للتفاوض بني بريوت وتل أبيب. »لنرتك التفاوض للشركات امللتزمة 
التنقيب يف البلوكات احلدودية يف اجلانبني، وبالتالي، ميكنهما تكليف 
البحري )شركة  والرتسيم  اجليولوجي  باملسح  تقنية متخصصة  مرجعية 
دولية متخصصة(، حتّدد املنطقة االقتصادية اخلالصة يف جانيب احلدود، 
نقطة  أية  هناك  بقيت  فإذا  البرتولية،  للمكامن  دقيقة  حدودًا  وتضع 
عالقة، حتال هذه املهمة على جهة دولية مقبولة من اجلانبني اللبناني 
واإلسرائيلي«، من دون معرفة ما إذا كان املقصود باجلهة الدولية، 
قوات الطوارئ الدولية )»اليونيفيل«( أو إنشاء شركة تنقيب دولية 
يكون لبنان عضوًا فيها، وكذلك حكومة العدو، حبيث يرتكز عملها يف 
املنطقة اخلالفية. باسيل يف تصرحيه لـ«األخبار« مل يكن بعيدًا عن هذا 
اجلو، إذ شدد على أن ترسيم احلدود البحرية »ليس جمرد رسم خط 
حدودي فاصل فوق املاء، بل يتعلق باحلصول على احلصة اللبنانية من 

النفط يف املكامن املشرتكة حتت املاء«.
ـ سياسية، مفادها  اقتصادية  األمريكي من معادلة  االقرتاح  وينطلق 
أن الثروات الطبيعية، ويف طليعتها البرتول »جيب أن ال تكون مصدرًا 

للحروب والنزاعات بل للسالم ورفاهية الشعوب«!
اقرتاحًا  ساترفيلد  على  عرض  قد  كان  بري  نبيه  الرئيس  أن  ُيذكر 
اجلانبني  من  النفط،  عن  بالتنقيب  متخصصني  خرباء  بتكليف  يقضي 
بإشراف  البحري،  األبيض  اخلط  ترسيم  مهمة  واإلسرائيلي،  اللبناني 
خرباء وضباط من »اليونيفيل« أو األمم املتحدة، وال مانع لدى لبنان من 
أن يشارك األمريكيون يف هذه املهمة، شرط أن يكونوا »شيخ صلح«، 

أي أن ال ينحازوا إىل إسرائيل كما جرت العادة.
وتقول مصادر رمسية لبنانية لـ«األخبار« إن ساترفليد عاد من زيارته 
األخرية لتل أبيب من دون أي جتاوب إسرائيلي مع اقرتاح الرتسيم 
البحري، بل محل ما مّساها خطة جتزئة تقوم على فصل الرتسيم البحري 
عن الرتسيم الربي، بوصفها »خطوة أوىل حلل مسألة اخلالف احلدودي 

بني لبنان وإسرائيل«.
هذه اخلطة تلقفتها قيادات لبنانية بشيء من احلماسة، وأبرزها الرئيس 
رغبة يف  احلماسة يعود إىل  مرّد هذه  باسيل.  والوزير  احلريري  سعد 
إجناح الوساطة األمريكية وحتصيل ما أمكن من حقوق، مع االستمرار 
حكم  الذي  نفسه  املنطق  الباقية.  الربية  املناطق  على  بالتفاوض 
املفاوضات بشأن البحر سابقًا: املوافقة على خط فريدريك هوف مع 

االستمرار بالتفاوض بشأن املنطقة البحرية الباقية.
كل ذلك يشري إىل أن »الفرصة« عند طرف لبناني ليست كذلك عند 
آخر. والفرصة الفعلية عند الرئيس نبيه بري، على سبيل املثال، هي 
الربية،  احلدود  ملف  إلنهاء  اإلسرائيلية  احلاجة  من  لبنان  يستفيد  أن 
متهيدًا لرتتيب اسرتاتيجيتها الدفاعية على احلدود مع لبنان، مبا يتالءم 
اإلصرار  لبنان  مصلحة  من  وبالتالي،  املقبلة.  للحرب  توقعاتها  مع 
لكل منطقته  ملكيته  تثبيت  الرتاجع عن موقفه املصر على  على عدم 
االقتصادية اخلاصة، وال سيما الـ860 كلم مربع اليت تّدعي إسرائيل 
ملكيتها. ويف ذلك إشارة واضىحة إىل أن املصلحة اإلسرائيلية يف 
ترتيب وضع احلدود ال تتحقق إال بالتسليم حبق لبنان ببحره وأرضه من 

دون زيادة أو نقصان.
اللجنة  رئيس  فإن  والربي،  البحري  املسارين  وحدة  تأكيد  من  وأبعد 
العسكرية اللبنانية اليت حتققت من االنسحاب اإلسرائيلي يف عام 2000، 
العميد الركن املتقاعد أمني حطيط، يذهب إىل حّد اتهام كل مسؤول 
لبناني يقول بوجود نقطة متحفظ عليها بالوقوع يف الفخ اإلسرائيلي، 
ويكون كمن يستجيب ملطالب إسرائيل، مشريًا إىل أن »احلدود مرمّسة 
وليست حباجة إلعادة ترسيم، إمنا إىل انسحاب إسرائيل من املناطق اليت 
عادت واحتلتها يف عام 2006«. أبرز مثالني على االعتداء اإلسرائيلي 
هما النقطة B1 اليت مشلها ترسيم عام 2000، وعادت إسرائيل وتقدمت 
عنها يف عام 2006 حنو 25 مرتًا، وكذلك األمر بالنسبة إىل قرية الغجر 
اليت أعادت إسرائيل احتالهلا. ويف كلتا احلالتني، ال يكون اخلط األزرق 

قد تغري، بل إسرائيل هي اليت خالفته.
باختصار، إن وضع 13 نقطة حدوية موضع نزاع، وجعل ملف احلدود 
موضع تفاوض كما تريد إسرائيل يشّكل خطرًا على املوقف اللبناني. 
ولذلك جيزم مصدر متابع بأن أي موقف يناقض املوقف الرمسي املصّر 
ل عليه، مشريًا إىل أن هذه  على حق لبنان باستعادة كامل حقوقه ال يعوَّ

احلقوق تشمل ثالث نقاط يف الرب ومساحة 860 كلم مربع يف البحر.

وساطة ساترفيلد: ترسيم البحر مسؤولية الشركات!
إيلي الفرزلي
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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..

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 9 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 $

خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت
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للـبيع فـي لـبنان
بناية  يف منطقة ضبية قريبة من أوتيل روايال مطلـّلة على البحر والجبل

بناية من 6 طوابق مؤلفة من 9 شقق و 4 محالت ومواقف خاصة 
لسيارات املستأجرين.

الجدران مزدوجة وملبسة حجر بالكامل  ملنع »النش« وكذلك النوافذ 
مزدوجة الزجاج..

املطبخ مبلط للسقف واملجلى من الرخام.. الحمامات مبلطة حتى 
السقف أيضا.

شرفتان )بريندا عدد 2( لكل شقة طول كل واحدة 9 أمتار وعرض 
1،80 مرت تطالن على البحر والجبل وبريوت.

البناية مؤجرة بالكامل بمردود 90 ألف دوالر أمريكي يف السنة.
املياه مؤمنة 24 ساعة يف اليوم.. مصعد )أسانسار( مساحة البناية 

850 مرتا مربعا
مساحة الشقة 150 
مرتا مربعا ومؤلفة من 

3 غرف نوم كبرية 
وحمامني وصالون 

وغرفة طعام وغريها.
السعر 2،5 مليون 

دوالر
 اسرتالي أو أقرب 

عرض.
البيع ألسباب 
اضطرارية..

لالتصال:
0410 879 984
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شرفتان )بريندا عدد 2( لكل شقة طول كل واحدة 9 أمتار وعرض 
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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

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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يف املتحف الوطين يف بريوت، احتفلت وزارة الثقافة أخريًا بعودة 
مخسة متاثيل تابعة ملعبد امشون الفينيقي يف صيدا. لكن ماذا عن 
الـ 600 قطعة األثرية األخرى اليت اختفت ذات يوم من املستودع 
إليه يف جبيل عام 1981؟ أسئلة كثرية ترتسم حول  اليت نقلت 
هم  من  احلرب:  بعد  العام  العفو  قانون  الذي مشله  اآلثار  نهب 
السارقون؟ وماذا ميكن للدولة أن تفعل حيال هذه القضية، بعد 

ثالثة عقود تقريبًا على انتهاء احلرب؟
كل القّصة تعود إىل نهاية عام 2016، رغم أنها تبدأ قبل ذلك 
بآالف السنوات... من معبد أمشون حتديدًا، شرقي مدينة صيدا. 
هناك، كان الفينيقيون يقدمون القرابني إىل إله الشفاء أمشون، 
بداية  يف  السقم.  من  وأطفاهلم  مرضاهم  ختليص  على  كشكر 
املتحف  احتفااًل يف  اللبناية  الثقافة  أقامت وزارة  احلالي،  الشهر 
الوطين يف بريوت، بعودة مخسة متاثيل من أصل 600 اختفت من 

املستودع الذي نقلت إليه القطع يف جبيل عام 1981.
هذه العودة اليت هبطت كوحي على املديرية العاّمة لآلثار، تطرح 
أسئلة كثرية تتعّلق بقضية نهب اآلثار الذي مشله قانون العفو 
العام بعد احلرب. من هم السارقون؟ وماذا ميكن للدولة أن تفعل 
حيال هذه القضية، بعد ثالثة عقود تقريبًا على انتهاء احلرب؟ ما 
ال ميكن ألحد إنكاره أن األحزاب اللبنانية املسيطرة على املناطق 
اليوم،  اخلارج.  إىل  وصّدرتها  نهبتها،  اآلثار،  تقامست  حينها، 
أصبحت يف السوق السوداء كما يقول وزير الثقافة غطاس خوري، 
وهذا ما جيعل من أمر متابعتها مستحياًل، ما يبقي الدولة اللبنانية 

يف مكان متلقي بالغات السرقة من اجلهات العاملية

قصّة االستعادة
القطع  مئات  مع  جبيل  يف  اآلثار  مستودع  من  الثور  رأس  تبّخر 
األثرية عام 1981. من يعرف عن املوضوع، يفّضل إرجاع السبب 
إىل فوضى احلرب، رغم أن ذلك خيفي حقائق سيؤدي كشفها حتمًا 
للوصول إىل قطع مفقودة أخرى. ختتصر مديرة املتحف آن ماري 
عفيش رحلة االستعادة بـ »شيء بدأ يدّلنا على شيء آخر«. ختربنا، 
»املرتوبوليتان« يف  متحف  مدير  أبلغ   ،2016 عام  أواخر  أنه يف 
نيويورك حينها، توماس كامبل إدارة املتحف الوطين يف بريوت 
تمل أن تكون لبنانية. وقد أوضح كامبل  عن وجود قطعة لديهم يحُ
أن القطعة ليست من جمموعة املتحف الثابتة، بل إنها إعارة من 
جمموعة خاصة، وضعها أصحابها فيه لفرتة، مما قد يزيد سعرها 
يف املستقبل. أما البطاقة التعريفية هلذه القطعة، فال ذكر فيها 
من أين جاءت. طلبت عفيش من كامبل بعدها أن يوجه كتابًا إىل 
مدير عام اآلثار سركيس خوري، ثم كان على املتحف أن يثبت 
أن هذه القطعة لبنانية من خالل البطاقة التعريفية اليت كانت قد 
وضعت هلا يف السابق مرفقة بصورة مطابقة لتلك املوجودة يف 

املتحف.
على  احلجز  النيويوركي  املتحف  من  اللبناني  املتحف  طلب  هكذا 
القطعة، لغاية انتهاء التحقيق الذي قام به مساعد املدعي العام 
اجلدد  القطعة  أصحاب  يتناز  مل  بوغدانوس.  ماثيو  مانهاتن  يف 

اسرتجاع مخس قطع فينيقية عمرها أكثر من 2400 سنة

آثارنا املنهوبة: هل هناك أمل باستعادتها؟
روان عز الدين

نفسه  الوقت  يف  حصل 
بالغات  جمموعة  تقريبًا. 
املديرية  إىل  وصلت 
العامة لآلثار. كل ذلك مل 
يكن ليتم من دون مبادرة 
يف  اخلارجية.  األطراف 
العام  من  )أبريل(  نيسان 
 Art Loss أبلغت  املاضي، 
قاعدة  وهي   Registration
العامل  يف  األكرب  البيانات 
للقطع املسروقة )موجودة 
يف لندن( أن هناك قطعة 
نصفي  متثال  هي  فنية 
صالة  يف  تعرض  لرجل، 
حتف فنية يف أملانيا. وبناء 
على املستندات اليت تؤّكد 
اللبنانية  الدولة  ملكّية 
قد  كانت  وقد  للقطعة، 
تقّدمت بها يف السابق إىل 
 ،Art Loss Registration الـ
العرض  صالة  قامت 
السفارة  إىل  بتسليمها 
من  برلني،  يف  اللبنانية 
اخلوض  إىل  احلاجة  دون 
يف احلرب القانونية. شهر 
)نوفمرب(،  الثاني  تشرين 
من  جديد  إخبار  يصل 
إىل   Art Loss Register
مت  بأنه  يفيد  املديرية، 
القطع  إحدى  عن  السؤال 
املبلغ عنها وهي  اللبنانية 
عثر  رخامي  لرجل  متثال 
عليه عام 1972. معلومات 
رجييسرت«  لوس  »آرت 
العامة  املديرية  أوصلت 
يف  خاصة  جمموعة  إىل 
نيويورك تعود إىل شخص 
ختلى  املرة.  هذه  لبناني 
اجملهول  الرجل  هذا  عنها 
إىل  احلاجة  دون  من  فورًا 

موضوعة على الطاوالت أو معّلقة على اجلدران داخل بيوت ال تبعد 
صّنفت  فقد  الكيلومرتات.  عشرات  من  أكثر  الوطين  املتحف  عن 
توزيع  مراكز  أكرب  إحدى  أنها  على  األهلية،  احلرب  خالل  بريوت، 
اآلثار العاملية وبيعها. إذ استقطبت كبار جتار اآلثار الذين بدأوا 
غطاء  حتت  مشاهلا،  إىل  البالد  جنوب  من  األثرية  القطع  بتصدير 
تفاقمت  وحينما  لبنانيني.  سياسيني  ومبشاركة  لبناني،  سياسي 
جنبالط  وليد  حينها،  السياحة  وزير  أصدر  باآلثار،  اإلجتار  قضية 
قرارًا مبنع تصدير اآلثار عام 1988، ثم مجد الوزير عبداهلل الراسي 
رخص التجارة بعد عامني. علمًا أن قانون اآلثار احلالي يعود إىل 

عام 1933، أي ذلك الذي وضعه االنتداب الفرنسي يف لبنان.

قصّة رأس الثور وفق تحقيق ماثيو بوغدانوس
العام يف نيويورك  بدأ مكتب املدعي  يف شباط )فرباير( 2017، 
تواّله  لبنان. حتقيق  من  الثور  رأس  بها  مّر  اليت  الطريق  بتعّقب 
عن  وصدر  بوغدانوس،  ماثيو  مانهاتن  يف  العام  املدعي  مساعد 
حمكمة نيويورك أخريًا. وفيما مل يتوّصل الرجل إىل الطريقة اليت 
مّت بها تهريب رأس الثور من لبنان، استطاع أن يصل إىل حمطات 
أساسية له بني نيويورك وباريس وجنيف ولندن، باالستناد إىل 
مقابالت أجراها مع جّتار القطعة، وبعض الشخصيات اللبنانية اليت 

شهدت على حادثة النهب من مستودع جبيل عام 1981:
■ يف الثامن من متوز )يوليو( عام 1967، استخرج رأس الثور من معبد 
أمشون يف صيدا، ضمن عمليات التنقيب اليت كان يشرف عليها عامل 

اآلثار الفرنسي موريس دونان.
■ بني عامي 1970 و1972، كان الربوفسور رولف شتوكي من »جامعة 
أمشون  معبد  دونان يف  إىل  بزيارات  يقوم  بازل« يف سويسرا، 

القضاء. يف الفرتة نفسها تقريبًا، أبلغت القنصلية يف نيويورك 
اجلمارك اللبنانية، أن هناك حاوية عائدة إىل لبنان، من املرّجح أن 
تكون فيها قطعة أثرية لبنانية، وقد متت مصادرتها لدى وصوهلا 
إىل مرفأ طرابلس، إذ تبني أنه يوجد داخلها متثال لصيب رخامي 
يعود إىل القرن الرابع قبل امليالد. أما من كان ياول إدخال هذه 

القطعة، فهو الرجل اللبناني نفسه صاحب متثال الرجل الرخامي.

غطاس خوري: ما باليد حيلة
التماثيل اخلمسة اليت عادت، ال ميكن هلا أن ختفي حجم اخلسائر 
من معبد أمشون حتديدًا. ميكن وصف دور لبنان ــ صاحب القطع 
ـ بأنه كان املتلقي فحسب. إذ اكتفت املديرية العامة لآلثار  األثريةـ 
اليت  التعريفية  البطاقات  مظهرة  اخلارجية،  اجلهات  مع  بالتعاون 
تثبت هوية التماثيل. هذا أقصى ما ميكن للمتحف أن يفعل، وفق 
عفيش. لكن وسط التكتم عن هوية الرجل اللبناني، خترج أسئلة 
كثرية: كيف وصلت القطع إليه؟ هل هو الذي هّربها من لبنان؟ أم 
أنه اشرتاها يف أمريكا؟ أسئلة كهذه قد متأل الكثري من الفراغ الذي 
يلّف هذه القضية، وتفرج عن قطع مسروقة أخرى. توّجهنا بهذه 
األسئلة إىل وزير الثقافة غطاس خوري، الذي أّكد على أن األمر 
ال يقتصر على رجل واحد، بل يتعّلق بـ »السوق السوداء العاملية 
اليت تنشط يف لندن وأمريكا«، وال ميكن لبلد واحد أن يفعل شيئًا 
أو تطالب بتشكيل جلنة  حياهلا. لكن أال ميكن للوزارة أن تشّكل 
ملتابعة هذا امللف، بالتعاون مع اجلهات األمنية اخلارجة، خصوصًا 
أنه مضى حواىل ثالثة عقود على انتهاء احلرب األهلية، وأن عدد 
القطع املفقودة من معبد أمشون وحده هو عدد هائل؟ يرّجح اخلوري 
أن العدد مبالغ فيه قلياًل، رغم أن املعنيني وشتوكي أّكدوا على 
التسعينيات.  أجراه هذا األخري يف  الذي  العدد بعد اإلحصاء  هذا 
تكون  قد  آثارًا  هناك  فإن  الكبرية،  العاملية  السوق  وإذا جتاهلنا 

لم توضع قوائم بالقطع املسروقة من مستودع جبيل إال مع عودة شتوكي إىل لبنان يف التسعينيات )مروان طحطح(

مجموعة من النواويس املجسّمة تعود إىل ما بني القرنني السادس والرابع ق.م، وتعرض يف »املتحف الوطني« يف 
بريوت، ضمن قسم الفن الجنائزي الذي افتتح عام 2016

األعمال  جامعا  أصّر  عنها.  بسهولة 
ليندا  الزوجان  واألثرية  الفنية 
يف  حقهما  على  بريفالتس  وويليام 
االحتفاظ برأس الثور، خصوصًا أنهما 
أحد  من  اعرتافهما،  وفق  اشرتيانه، 
بائعي السوق السوداء مبليون و200 

ألف دوالر. رفعا دعوى على املديرية العامة لآلثار، اليت أوكلت 
أيضًا مكتب حماماة يف أمريكا. ومبساعدة السفارة األمريكية يف 
بريفالتس.  الزوجني  على  الدعوى  العامة  املديرية  رحبت  لبنان، 
الزوجان  سيظهر  قليلة،  أشهر  بعد  الثور.  رأس  استعيد  هكذا 
بريفالتس جمددًا. إذ أرسل بوغدانوس إىل املتحف اللبناني، عددًا 
من جملة »هاوس آند غاردنز« تعود إىل عام 1998 وكان خمصصًا 
أّن  علمًا  كولورادو،  يف  منزهلما  يف  املعروضة  الفنية  للمجموعة 
ر بأكثر من 90 مليون دوالر أمريكي. من ضمن  قيمتها املادّية تقدَّ
اجملموعة املعروضة، ظهرت قطعة أثرية لبنانية مصنوعة من الرخام 
بالطريقة نفسها،  لرجل يمل عجاًل، عثر عليها يف معبد أمشون. 
طالبت املديرية العاّمة بالقطعة اليت كان قد اشرتاها بريفالتس بـ 
أيضًا. استعانت املديرية  التجار  أحد  4 ماليني ونصف دوالر من 
العامة لآلثار باألركيولوجي السويسري رولف شتوكي، الذي عمل 
لفرتة طويلة مع عامل اآلثار الفرنسي موريس دونان يف التنقيب 
عن اآلثار يف لبنان، والذي اكتشف كمية من اآلثار املسروقة. مت 
العثور على البطاقة التعريفية هلا وختلى عنها أصحابها بالطريقة 
القانونية. كأن الباب انفتح مّرة واحدة على القطع األثرية اللبنانية 
املسروقة يف السوق السوداء العاملية. تؤكد عفيش أن كل ذلك 

األحزاب املسيطرة 
على املناطق حينها، 

تقاسمت اآلثار، نهبتها، 
وصدّرتها إىل الخارج!
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يف صيدا، حيث متكن من رؤية رأس الثور هناك عّدة مّرات. كما 
استطاع أن يراه جمددًا بني عامي 1973 و1974 عندما زار لبنان 

جمددًا.
■ بعد قضائه حواىل 12 عامًا يف مستودع جبانب معبد أمشون، قرر األمري 
موريس شهاب نقل القطع إىل مستودع يف جبيل. بعد التحضريات 
كانون  الثقيلة( يف  تلك  )باستثناء  أمشون  قطع  انتقلت  الالزمة، 
األول )ديسمرب( 1979، لتحط يف بريوت لليلة واحدة ثم تشحن 
إىل جبيل يف اليوم التالي. من بني القطع اليت انتقلت رأس الثور 
اجلزء  نقل  من  يتمكنوا  مل  فيما  آخرين،  ثور  رأسي  إىل  باإلضافة 
األعلى من عمود رؤوس الثريان بسبب ثقله. هكذا بقيت القطع 

يف مستودع املوقع األثري يف جبيل حتى صيف عام 1981.
يف الثالث من آب )أغسطس( 1981، يتلقى سليم أبي اللمع يف   ■
وزارة السياحة اتصااًل من أحد حراس مستودع جبيل خيربه أن »مقاتلي 

حزب الكتائب املسلحني« نقلوا القطع الفنية من املستودع.
اسرتداد  مت  الكتائب«،  بعد مفاوضات مع قياديني يف »حزب   ■
اليوم  ويف  آب،   13 املسروقة يف  والتماثيل  القطع  من  جمموعة 
التالي أعاوا 16 جرة فخارية، و82 صندوقًا مقفاًل مل يتم التحقق 

منها.
■ يف عام 1982، عاد دونان إىل لبنان للتحقق من القطع املستعادة. 
وقد اكتشف أن الصناديق كانت فارغة جبزئها األكرب، وأن معظم 

القطع مل تكن من معبد أمشون.
يف الثمانينيات، ارتبط رأس الثور مبجموعتني هما: جمموعة جورج   ■
لطفي بني بريوت وباريس، وجمموعة فريدا تشاكوس يف زوريخ.

■ لدى زيارته إىل لبنان عام 1996، وجد رولف شتوكي أن هناك رأس 
ثور واحدًا من تلك اليت انتقلت إىل جبيل، وال يزال هناك حتى اليوم. 
هكذا يعتقد أن رأس الثور الذي عاد أخريًا إىل لبنان، مل يرّده مقاتلو 
أنه مل يبلغ عن أي عمليات سرقة بني  الكتائب حينها، خصوصًا 

عامي 1981 و1996.
■ يف عام 1996، نقلت شركة »ترانسكون الدولية« رأس الثور إىل 
جناح جامع القطع األثرية الربيطاني روبني ساميز يف فندق »فور 

سيزونز« يف نيويورك.
■ يف عام 1996، باع ساميز رأس الثور إىل الزوجني بريفالتس بـ 1.2 
مليون دوالر أمريكي، وعرضاها على طاولة السفرة يف منزهلما يف 

كولورادو.
 Phoenix يف عام 2005، أوكل الزوجان بريفالتس هشام أبو طعام من ■

Ancient Art لبيع رأس الثور.
■ يف عام 2006، نقل رأس الثور إىل 

جنيف.
ظهر رأس الثور جمددًا يف البينالي   ■
الـ 24 للقطع األثرية يف باريس عام 

.2009
يف العام نفسه، انتقل رأس الثور   ■

إىل نيويورك.
■ يف عام 2010، اشرتاه رجل األعمال 

يف  »مرتوبوليتان«  الـ  متحف  إىل  وأعاره  شتاينهاردت،  مايكل 
نيويورك.

■ يف عام 2014، أعلن املسؤول عن قسم اآلثار الرومانية واليونانية 
يف الـ »مرتوبوليتان« كارلوس بيكون، أن رأس الثور يعود إىل 

معبد أمشون يف لبنان.
من  الثور  رأس  بريفالتس  الزوجان  استعاد   ،2014 عام  يف   ■

شتينهاردت.
يف أواخر سنة 2016، تلقت مديرة املتحف آن ماري عفيش إخبارًا   ■
من مدير الـ »مرتوبوليتان« توماس كامبل أن رأس الثور آت من 

مدينة صيدا.
من هنا بدأت رحلة عودة القطعة إىل لبنان، بعد مواجهة قضائية 

يف حمكمة نيويورك.
معبد أشمون

ُعّمر معبد أمشون يف أواخر القرن السابع ق.م، خالل فرتة حكم أسرة 
امللك أمشون عزر الصيدونية. ابتداء من عام 1963، انطلقت أعمال 
لآلثار«  العامة  »املديرية  قبل  من  صيدا،  ضواحي  يف  احلفريات 
بقيادة عامل اآلثار الفرنسي موريس دونان الذي عمل حلواىل مخسة 
عقود يف التنقيب عن اآلثار يف مواقع جبيل، وأمشون، وأم العمد 
يف الناقورة. ُعثر حينها على بعض العناصر اهلندسية املنحوتة من 
اليونانية  باروس  جزيرة  من  به  يؤتى  كان  الذي  األبيض  الرخام 
على منت البواخر. هناك أيضًا عدد من التماثيل الرخامية متوسطة 
أمشون،  أطفال  باسم  يعرفون  حيوانات  حيملون  ألطفال  احلجم، 
مرفقة بإهداءات طقوسية باللغة الفينيقية لإلله أمشون. نرى هذه 
املنحوتات يف املتحف الوطين يف بريوت، إىل جانب اجلزء األعلى 
من عمود رخامي حفرت عليه رؤوس ثريان. هذه جمموعة من القطع 
الناجية من عملية سرقة مستودع جبيل عام 1981. ختربنا عفيش أن 
رولف شتوكي عاد إىل لبنان يف التسعينيات، بعدما كان يدرس 
آثار معبد أمشون لعقود. بالتعاون معه، مت العمل على لوائح القطع 
املوجودة حملاولة معرفة تلك اليت فقدت واليت قّدرها شتوكي بـ 
املتحف  استطاع  اليوم  حتى  التاريخ،  ذلك  من  بدءًا  قطعة.   600
حواىل مثاني قطع كانت مسروقة من أمشون، وجدت  أن يسرتّد 
بينها  من  املزادات  بعض  ويف  األوروبية  السوداء  األسواق  يف 
»سوذبيز«. وبعد اسرتداد القطع اخلمس أخريًا، تؤكد عفيش أنه 
يتم العمل اليوم على استعادة قطع أثرية أخرى من املعبد نفسه.

األمر ال يقتصر على 
رجل واحد، بل يتعّلق 
بـ »السوق السوداء 

العاملية التي تنشط يف 
لندن وأمريكا« )غطاس 

خوري(

وفجأة تكون أنت..
اليت  الفراشة  من طور  عدَت  أن  بعد 

تدور حول الّشموع..
مستعرضًا بناِت أحالمك 

ملتزمًا هامَشك كي ال حترق جناَحيك
تاركًا العامَل واقفًا على شفري دائرة

هناَك حيث ال يهتّم أيُّ بشريٍّ مبا يدور 
يف تيهك..

**
وفجأًة أنت منفيٌّ إليك..

إىل حيُث سّجلَت إحداثياِت مولدك على 
كّم الريح

ونسيَت أن الريح تبّدل قمصانها يف 
احتفاالِت الشتاء.

ليس عليَك أن ُتنهَك من الرؤى بعد 
اليوم..

مطارَك  يف  اهلبوِط  ميالد  فاليوم 
األخري

يف  املوقد  أمام  الفصوِل  وامرأُة 
انتظارك

يف يدها ملعقُة خشبيُة تدور يف لنٍب 
أبيض

األبيض يدور ويدور.. 
يكرب عمُر الزوبعة

ترنو إىل مركِز الدوران..
يا له من مكاٍن أنسب للفناء.

**
فجأة كربت..

مشيِة  يف  كاألثالِم  جتاعيَد  حاصدًا 
عمرك..

كارهًا حذاءَك ألنه لّص البوصلة
أنت كبرٌي على جلدَك اآلن

كبرٌي مبا يكفي لتلَج آدميتك من باٍب 
أكثر اتساعًا

حولك الكثري من البياض يدور ويدور
عمُرَك من عمر الزوبعة..
ُتَك إحداثيات املركز.. َسْ

ياله من مشهٍد خرايف 
لكروية العامل .

ليزا خضر

يا بيار هدهد من زغر سنك
كتار البيقولو رّبها انك

من بيت سكر كلمتك بتزين
بدمة لسان احلال مش ختمني
عصام ملكي ابن بشمزين
بيقول مش عم ينشبع منك

عيلة العندك عندها اميان
راضي عليها اخلالق الديان
لبلدة بشري بدق ناقوسي
ميكن عليها انقل نفوسي

ان رحت صّيف هالسنه بلبنان

مفروض اني امدحك أكرت
من قبل كنت بوصفك مقرت
زندك قوي وبكل ساعه بقول
عمك أنا وعن كلميت مسؤول

بتقدر حتط جبيبتك عنرت

يا بيار صول بهاحلياة وجول
معلوم انك بالوعي جمبول

جربان خليل جربان بي الذوق
قديس قاعد حد أهلل فوق

وجربان خاطرنا انت عا طول

يا بيار هدهد سكر

الشاعر عصام ملكي
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ملــبورن

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

    إىل أبناء اجلالية العربية السورية 
يف اسرتاليا ،

املنتدى  تأسيس  مت  قد  بأنه  نعلمكم 
الثقايف واالجتماعي السوري األسرتالي 
 ٢٠١٨  /١  /٢٧ بتاريخ  وذلك  الدولي 
وفق  املنتدى  وسجل  الفائت  الشهر 
اجلهة  مكتب  لدى  والقانون  األصول 
اإلعالمي  باسم  املختصة  األسرتالية 
ميالد  التاريخ  يف  والباحث  واحملامي 
جلريدة  ملبورن  مكتب  مدير  اسحق 
اهلريالد، وقد أنعقد اجمللس التأسيسي 

السوري  واالجتماعي  الثقايف  للمنتدى 
األسرتالي والدولي املكون من مخس 
الشهر  من   ٢٠١٨/٢/٢٨ بتاريخ  أعضاء 
دميقراطية  انتخابات  وجرت  الفائت 
التأسيسي  اجمللس  أعضاء  بني 
االتي:  الشكل  على  النتيجة  فجاءت 
اسحق  ميالد  واحملامي  اإلعالمي   -١
رئيسا للمنتدى ٢- الدكتور املهندس 
ابراهيم حنا نائبا للرئيس٣- املهندس 
اللغة  أستاذ  للسر٤-  أمينا  تازا  فراج 
االنكليزية نريار يونان مديرا للعالقات 

أمينا  زرييب  نزار  األستاذ   -٥ العامة 
هذا  عن  نتجت  أنه  وحيث  للصندوق. 
االجتماع خطة عمل سنوية اضافة إىل 
تشكيل عدد من اللجان ألجل املتابعة 
اجلالية  أبناء  من  األخوة  مع  والتنسيق 
عقدنا  قد  وحنن  السورية.  العربية 
العزم على العمل جبد وإخالص من أجل 
املرجوة  الغاية  إىل  باملنتدى  الوصول 
النجاح  يكون  ان  اهلل  من  ونرجو  منه، 

حليفنا واألمل كبري.  
 اإلعالمي ميالد اسحق

تأسيس املنتدى الثقايف واالجتماعي السوري األسرتالي الدولي

 2018 آذار   3 Saturday 3 March 2018الـسبت 

االمريكية  الرئاسة  أعلنت 
االربعاء ان هوب هيكس، مديرة 
االبيض  البيت  يف  االتصاالت 
وإحدى أقرب مستشاري الرئيس 
من  استقالت  ترمب،  دونالد 
غداة  تأتي  خطوة  يف  منصبها، 
مثوهلا أمام الكونغرس يف جلسة 
يف  روسيا  تدخل  حول  استماع 

االنتخابات الرئاسية.
نشره  بيان  يف  ترمب  وقال 

 استقالة هوب هيكس مديرة االتصاالت يف البيت االبيض

ستيف  السابق  االسرتاتيجيني  كبري 
بانون.

البيت  يف  االتصاالت  مديرة  وتهربت 
املتعلقة  االسئلة  من  خصوصا  االبيض 
بني  باالتصاالت  املتعلقة  وتلك  بعملها 
املرشح  فوز  بعد  وروسيا  ترمب  فريق 
 ٨ يف  الرئاسية  باالنتخابات  اجلمهوري 
تشرين الثاني/نوفمرب ٢٠١6 وبني البيت 
امللياردير  تولي  بعد  وموسكو  االبيض 
السلطة يف ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، 
حبسب ما افاد النائب الدميوقراطي مايك 

كويغلي.
وقال كويغلي عضو جلنة االستخبارات يف 
جملس النواب »انهم ينفذون تعليمات 
بعض  على  الرد  بعدم  االبيض  البيت 

االسئلة«.
ديين  الدميوقراطي  النائب  قال  بدوره 
جلسة  ان  لالنباء  بلومربغ  لوكالة  هيك 
كانت  الرئاسية  للمستشارة  االستماع 

»كمن يستمع اىل بانون ثان«.
جملس  يف  االستخبارات  جلنة  وعقدت 
اطار  يف  هذه  االستماع  جلسة  النواب 
فريق  كان  اذا  ما  ملعرفة  جتريه  حتقيق 
يف  روسيا  مع  تعاون  قد  ترمب  محلة 
االنتخابات  نتائج  على  التأثري  حماولتها 

الرئاسية اليت جرت يف نهاية ٢٠١6.

البيت االبيض ان »هوب رائعة وقامت 
بعمل ممتاز«، بينما قالت هيكس »ال 
أجد الكلمات للتعبري بالشكل املناسب عن 
مدى امتناني للرئيس ترمب«، من دون 

ان توضح اسباب استقالتها املفاجئة.
البيت  باسم  املتحدثة  أعلنت  جهتها  من 
االبيض سارة ساندرز انه مل يتم حتديد 
هذا  لكن  عملها  هيكس  مغادرة  موعد 
االسابيع  »يف  يتم  ان  يفرتض  االمر 

املقبلة«.
ونفت ساندرز أن تكون استقالة هيكس 
جبلسة  االشكال  من  شكل  بأي  مرتبطة 
جلنة  عقدتها  اليت  املغلقة  االستماع 
الثالثاء  النواب  جملس  يف  االستخبارات 
يف  االتصاالت  مديرة  خالهلا  واستجوبت 
يف  روسيا  تدخل  حول  االبيض  البيت 
االنتخابات الرئاسية، وهي جلسة رفضت 
خالهلا املستشارة الشابة )٢9 عاما( الرد 
وجهت  اليت  األسئلة  من  العديد  على 

اليها.
وهيكس )٢9 عاما( املعروف عنها تكتمها 
استجوابها  جلسة  خالل  اكتفت  عموما، 
وان متت  اليت سبق  االسئلة  على  بالرد 
املوافقة عليها، وهو تصرف سبقها اليه 
أفراد آخرون يف الدائرة اللصيقة برتمب 
لدى مثوهلم امام الكونغرس ومن ابرزهم 
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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

 2018 آذار   3 Saturday 3 March 2018الـسبت 
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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

 2018 آذار   3 Saturday 3 March 2018الـسبت 
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أســرة ومجتمع

 2018 آذار   3 Saturday 3 March 2018الـسبت 

اللهاية  اجلدد  املواليد  إعطاء  من  األمهات  البعض  حذر  لطاملا 
معللني ذلك بأنها تضر الطفل وتؤثر على صحته وتعيق منو الفم 
و األسنان خاصة، إال أن طبيب األسنان الدكتور حممد الصفي 
نفى ذلك عرب حساباته على السوشيال ميديا وذكر أن اللهاية 

مفيدة للمولود وليس هلا ضرر، وإليكم فوائدها وشروطها.

فوائد اللهاية:
• تساعد اللهاية على إشباع غريزة املص لدى املواليد اجلدد.

• جتعل الطفل ينام لفرتات اطول ومتنحه النوم املريح.
• مص اللهاية تساعد يف تطوير عملية الرضاعة الطبيعية.

• تساهم يف تعزيز منو وحركة عضالت الفك.
• تقوي اللهاية من حركة اللسان.

• ميكن أن تساعد يف وقف بكاء الطفل.
من أهم فوائد اللهاية أنها حتمي األطفال من املوت املفاجئ   •

وخاصة أثناء النوم.
• حتتاج األم للراحة والنوم خالل فرتة النفاس واللهاية تساعدها 

على ذلك.

شروط استخدام اللهاية:
• أن تناسب املولود من حيث احلجم و الشكل.

• إختيارها يكون على أساس جودها.
• تعقيمها وتنظيفها باستمرار ضروري.

• تغريها كل فرتة حسب تعليمات مصنعيها.
• استبداهلا فور حدوث أي تغري بها سواء من حيث اللون أو الشكل 

أو وجود قطع.
على  تشكل ضرر  ال  اللهاية  أن  الصفي  الدكتور  يؤكد  وأخريا 
األربع  سن  حتت  لألطفال  إعطائها  ميكن  وأنه  اجلدد  املواليد 
يف  وتتسبب  الطفل  تضر  فهي  العمر  هذا  بعد  أما  سنوات، 

اإلضرار بالفك و األسنان.

اللهاية.. فوائدها وشروط 
استخدامها

البحر بسحره وغموضه، وفوائده الكثرية مل خيل من املعتقدات 
واخلرافات، خاصة أن اجلدات قدميًا نظرن له ككائن أسطوري 
لديه املعجزات، ولذلك فقد استخدمن ماء البحر لعالج الكثري من 
األعراض اليت تصيب األطفال يف مراحل عمرية خمتلفة، ولكنها 

كلها خرافات ال تشفي مرضًا وال ختفف أملًا.
»سيدتي نت« مجعت بعض هذه اخلرافات اليت ال زالت متبعة 

يف بعض البالد واملناطق رغم خطورتها على صحة الطفل:

• ماء البحر استخدمته اجلدات لعالج البقع البيضاء، اليت تظهر يف 
وجه املولود، علمًا أن البقع البيضاء يف وجهه قد يكون سببها 
معاناته من الديدان املعوية أو فقر الدم أو نقص الفيتامينات.

• ماء البحر استخدمته اجلدات لعالج احلروق اليت يصاب مولودك، 
وهذه طريقة ال جتدي نفعًا على اإلطالق ألنها غنية باألمالح اليت 
تهيج اجلروح واحلروق، بل بفضل أن يغتسل باملاء العذب بعد 

إستحمامه مباء البحر لكي ال يتأثر جلده.
• يستخدم لعالج املوبود املبتسر وزيادة وزنه ليصبح مثل األطفال 
العاديني ويتم غسل الطفل مباء البحر »على سبع موجات« وملدة 
سبعة أيام وهذا املعتقد ليس له أي أساس من الصحة، بل قد 

يعرض الوليد للضرر بسبب تعرضه لنزالت الربد.
استخدمته اجلدات لعالج قروح الفم اليت تظهر على زوايا فم   •
املولود، وهذه طريقة خاطئة ألن القروح والبثور غالبًا ما يكون 

سببها نقص عنصر الزنك يف غذائه.
استخدم لغسل عيون املولود الذي يولد بعيون ليست ذات   •
لون أسود على اعتقادًا منهن أن العيون ذات اللون الفاتح يكون 

صاحبها ضعيف البصر مستقباًل.
استخدمت اجلدات ماء البحر كقابض لإلسهال الذي يعاني منه   •
بسبب ملوحته، وهذا املعتقد خاطئ متامًا ألن املولود يكون حباجة 
للماء العذب ألن سبب اإلسهال ليس نوع املاء؛ ولكن االلتهاب 
الذي يصيب األمعاء ويكون حباجة لتعويض فقد السوائل من 

جسمه.

خرافات عن عالج مولودك مباء 
البحر

مزنة  الدكتورة  الوالدة  حديثي  األطفال  اختصاصية  أوضحت 
اخلالدي، أن اجلنني يقوم، مع بداية الشهر اخلامس من احلمل، 
اليت  واألحاسيس  املشاعر  لديه  ن  وتتكوَّ احلركات،  ببعض 

يستقبلها من أمه.
أيضا فإن احلالة النفسية لألم تؤثر بشكل كبري على جنينها، مثل 

تأثري نقص الغذاء عليه »اهلزال، وضعف البنية«.

- ماذا يفعل اجلنني يف بطن أمه!
ينصت إىل األصوات

1 - تبدأ حاسة السمع لدى اجلنني بالعمل بدءًا من األسبوع الـ15 
ودخول  أمه،  أوردة  يف  الدم  تدفق  بسماع  يبدأ  حيث  تقريبًا، 
اهلواء وزفريه من رئتيها، باإلضافة إىل صوت ضربات قلبها، 

ن من مساع األصوات الداخلية فقط. أي أنه يتمكَّ
اجلنني، صوت  يسمعها  اليت  األصوات  وأفضل  أكثر  من   -  2
باحلنان، ويطمئن لدى مساعه،  أمه، ألنه ُيشعره  نبضات قلب 
حتى يصل إىل عمر 6 أشهر، حينها يبدأ يف التقاط األصوات 
اليت تصدر خارج الرحم، فال تستغربي إذا ما شعرِت بركلة، أو 

حركة مفاجئة كلما مسع صوتك، أو صوت أبيه.
3 - يف الفرتات األخرية من احلمل، يصبح اجلنني قادرًا، بشكل 
تام، على مساع مجيع األصوات والرتددات املختلفة، لذا يقال 
أثناء  مرتفع  بصوت  الغناء  أو  القرآن،  قراءة  املفضل  من  إنه 

ماذا يفعل اجلنني يف بطن األم؟

احلمل؛ ألن اجلنني يستمع إليك حينما تفعلني ذلك، باإلضافة 
إىل ذلك فقد أثبتت دراسات عدة أن اجلنني بعد والدته يطمئن 
اليت كان يسمعها يف  النغمات والرتددات  حينما يسمع نفس 

بطن أمه.

5 - يرى الضوء
جنينك داخل الرحم ال يرى الضوء أبدًا، حيث إنه يعيش يف حميط 
حماط بسائل، حيجب عنه الضوء، لكن يف األسبوع ما قبل األخري، 
الوالدة، حياول حتريك جفن عينه استعدادًا  الذي يسبق موعد 
للخروج إىل احلياة، ورؤية الضوء حلظة خروجه، وقد أثبت بعض 
الدراسات الطبية، أنه يبدأ قبل الوالدة بأسبوعني يف رؤية الظل 
من الضوء، باإلضافة إىل أن األم، إن كانت مستلقية يف ظالم 
وتعرضت فجأة إىل الضوء، فإنه يقوم بركلها عدة مرات تعبريًا 

عن انزعاجه من الضوء الذي تعرَّض له فجأة.

6 - يتذوق الطعام
اجلنني يف رحم أمه ال يأكل وال يشرب، لكن حينما ُيِتم 6 أشهر 
تبدأ حاسة التذوق لديه يف العمل، فيصبح قادرًا على التمييز 
بني األطعمة »حلوة، وماحلة«؛ ألن السائل احمليط به يتأثر 

بطعم األكل الذي تتناوله أمه.
كما أنه يف رحم أمه غالبًا ما يفضل »األطعمة احللوة«، وقد 
سجلت كثري من الدراسات الواقعية، أنه يستهلك نسبة أكرب من 
اليت  األطعمة  أو  احللوى،  بعض  األم  تناولت  حال  السائل يف 

حتتوي على نسبة سكريات عالية.

7 - يتمتع باللمس
إال  اللمس  أبدًا، وال ميكنه  أن اجلنني ال يشعر  يعتقد كثريون 
قبل الوالدة بفرتة، يستطيع اللمس، خاصًة يف األشهر األخرية 
من احلمل، وكثريًا ما جتد األم جنينها يف الصور وهو يضع يده 
حول احلبل السري، أو إصبعه يف فمه؛ إذ إنه يف هذه احلالة 
حياول تعريف أعصاب فمه ويديه بأن هناك أجسامًا أخرى، وما 
يثبت لنا ذلك أنه عند الضرب بشكل بسيط على بطن األم من 
اخلارج، جند أن اجلنني يشعر بالفزع من الصدمات اليت يتلقاها 

خاصة إن كان نائمًا.

8 - يشعر بالتغريات النفسية
خالل فرتة احلمل حتدث لك تغريات نفسية ومزاجية، تؤثر على 
جنينك؛ ألنه يشعر بها، فعندما حتزنني جتدينه هادئًا على عكس 
العادة، هذا باإلضافة إىل تغريات أخرى قد تؤثر عليه، ومنها 
تسارع نبضات القلب، وارتفاع حرارة السائل احمليط به، وحينما 
تشعرين بالسعادة ستجدينه أكثر حيوية؛ ألن هرمون األندروفني، 

املعروف بهرمون السعادة، يتدفق إىل كليكما.
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مــجتمع ومــال
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يف الوقت الذي يعاني فيه الكثري من سكان العامل من سوء 
الظروف املادية واملالية، فإن هناك من تزيد ثرواتهم ويرتبعون 
على رأس املال، ومع كل عام مير، ُتضاف ماليني أو مليارات 
موقع  نشر   ،2018 العام  بداية  ومع  ثروات هؤالء،  إىل  جديدة 
»بلومربغ« األمريكي مؤخرًا، قائمة تضم أغنى 50 شخصية على 
مستوى العامل، معتمدًا يف تصنيفه اجلديد على أن ال يقل صايف 
األصول للشخص الواحد منهم عن 19.8 مليار دوالر أمريكي، 

وإليكم يف هذه املقال، أغنى 10 أشخاص يف العام 2018.

أواًل: مؤسس شركة »أمازون«
 »Amazon.com »أمازون  شركة  مؤسس  بيزوس  جيف  واحتل 
الشهرية للبيع اإللكرتوني، صدارة الرتتيب يف قائمة األشخاص 
العشرة األكثر ثراءًا يف العامل، حيث وصلت ثروته بقيمة صافية 

إىل 121 مليار دوالر أمريكي.

ثانيًا: بيل غيتس
بيل  يتنحى  العامل،  أن ظل ألعوام طويلة كأغنى رجل يف  بعد 
الرتتيب،  صدارة  عن  »مايكروسوفت«  شركة  مؤسس  غيتس 
لكنه مل يبتعد كثريًا، اذ كان قد احتل املركز الثاني يف قائمة 
موقع »بلومربغ«، وبقيمة ثروة صافية تقدر بـ 91.1 مليار دوار 

أمريكي.

ثالثًا: مؤسس شركة »بريكشري هاثويه«
وكان املركز الثالث من نصيب وارن بافت، مؤسس وصاحب 
شركة »بريكشري هاثويه Berkshire Hathaway«، وذلك بعد أن 
مت تقدير ثروته الصافية من املال املنقول والثابت بقيمة وصلت 

أغنى عشرة أشخاص يف العامل للعام 2018

اىل 86.1 مليار دوالر أمريكي.

رابعًا: مؤسس الـ«فيس بوك«
أما الرجل األشهر يف هذه القائمة وهو مارك زوكربريغ، مؤسس 
»فيسبوك«، فقد  العامل  وصاحب املوقع األشهر على مستوى 
احتل املركز الرابع يف قائمة موقع »بلومربغ«، ووصل صايف 

ثروته يف العام احلالي 2018 إىل 74 مليار دوالر أمريكي.

خامسًا: مؤسس وصاحب شركة »انديتيكس«
واحتلت األزياء واملوضه املركز اخلامس يف هذه القائمة األغنى 
صاحب  أورتيغا،  أمانسيو  اإلسباني  كان  حيث  ثراءًا،  واألكثر 
ومؤسسة شركة »انديتيكس Inditex« املختصة باألزياء، صاحب 
بثروة صافية وصلت إىل 71.3 مليار دوالر  املرتبة اخلامسة، 

أمريكي.

سادسًا: صاحب شركة »أمريكا موفيل«
وكان املركز السادس من نصيب )اللبناني األصل( كارلوس 
سليم، مؤسس وصاحب أكرب مشغل لشبكة اهلواتف احملمولة يف 
 ،»America Movilموفيل »أمريكا  اجلنوبية، شركة  أمريكا  قارة 
حيث كشف موقع »بلومربغ«، أن ثروة سليم الصافية وصلت 

حتى 66.2 مليار دوالر أمريكي.

سابعًا: رئيس إدارة شركة »أل يف أم أتش«
التنفيذي  واملدير  إدارة  جملس  رئيس  أرنو،  برنارد  واحتل 
 LVMH LVMH لويس فيجن  أتش مويت  أم  »أل يف  لشركة 
هذه  يف  السابق  املركز   ،»Moet Hennessy Louis Vuitton

القائمة، حيث وصلت ثروة أرنو الصافية حتى 64.7 مليار دوالر 
أمريكي.

ثامنًا: صاحب ومؤسس شركة »أوركال كروب«
 Oracle الري إليسون صاحب ومؤسس شركة »أوركال كروب
صناعة  يف  متخصصة  شركة  أكرب  ثاني  تعترب  اليت   ،»Corp
من  متكن  غيتس،  لبيل  »مايكوسوفت«  شركة  بعد  الربجميات 
حصد املركز الثامن يف هذه القائمة، وبصايف أرباح وصلت إىل 

55.1 مليار دوالر أمريكي.

تاسعًا: الرئيس التنفيذي لشركة »ألفابت«
دوالر  مليار   53.2 إىل  قيمتها  وصلت  متامًا  صافية  وبثروة 
أمريكي، احتل الري بايج، الرئيس التنفيذي لشركة »ألفابت«، 
واليت متلك شركة »غوغل« احملرك العاملي األشهر على شبكة 

اإلنرتنت، املرتبة التاسعة.

عاشرًا: رئيس شركة »ألفابت«
لشركة  التنفيذي  الرئيس  زميل  جاء  العاشرة،  باملرتبة  وأخريًا 
»ألفابت«، والذي يتوىل منصب ورئيس الشركة سريغي برين، 
حيث قدرت بصايف أرباحه وثروته مببلغ وصل إىل 51.9 مليار 

دوالر أمريكي.

واجلدير بالذكر أنه وحبسب بيانات موقع »بلومربغ«، وكما نقلت 
اخلمسني  الشخصيات  قائمة  أن  العاملية،  »سبوتنيك«  وكالة 
األكثر ثراءًا يف العامل هلذا العام، كانت قد خلت من أي شخصية 

عربية.

وارن بافتبيل غيتسجيف بيزوس

كارلوس سليمامانسيو اورتيغامارك زوكربريغ

برنارد أرنو
الري أليسون

الري بايج
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بينما ينفق املاليني حول العامل حنو 800 دوالر يف املتوسط على 
شراء أجهزة اآليفون )أو ما يقرب من 1000 دوالر لشراء أحدث 
طراز(، ينفق بعض األمريكيني حنو 92 ألف دوالر إلبقاء أحبائهم 

بعيدا عن اهلواتف الذكية.
التأهيل  »إعادة  لـ  العيادات  عشرات  افتتحت   ،2013 عام  ومنذ 
الرقمي« يف وادي السليكون بالواليات املتحدة، حيث توجد مقرات 
آبل،  شركات  ذلك  يف  مبا  العامل،  يف  التكنولوجيا  شركات  أكرب 

وفيسبوك، وتويرت، وغوغل.
وتقدم هذه العيادات عالجات حمددة للشباب الذين يقضون حنو 20 

ساعة يوميا حيدقون يف شاشات األجهزة الذكية.
ومن بني تلك العيادات توجد عيادة »بارادايم«، وهي عبارة عن 
مبنى فاخر كثري األشجار، حتيط به احلدائق اليت ختللها كامريات 
الدوائر التلفزيونية املغلقة، يف أعلى تلة على ُبعد 30 كيلو مرت من 

وسط مدينة سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا األمريكية.
وتستقبل العيادة األطفال واملراهقني الذين ترتاوح أعمارهم بني 

12 و18 عاما، الذين يشعر آباؤهم بالقلق من إدمانهم لإلنرتنت.
وال توجد الفتات على مدخل املبنى، الذي ال ميكن الوصول إليه 
املتعرج  الطريق  على  أرصفة  هناك  توجد  وال  بالسيارة،  سوى 

املؤدي إىل البوابة.
ويستضيف »بارادايم« مثانية من الشباب للعالج، الذي يستمر ملدة 
45 يوما على األقل، وقد ميتد إىل 60 يوما، بناء على عدة عوامل 

مثل مستويات االكتئاب والقلق والعنف.
وتتسم أسعار العالج بأنها مرتفعة للغاية، مبا يتناسب مع اخلدمات 
الفاخرة املوجودة هناك، واليت تشمل جاكوزي بإطاللة خالبة على 
خليج سان فرانسيسكو. وتصل رسوم العيادة إىل 1,633 دوالر 

يف الليلة الواحدة.
احملمولة،  الكمبيوتر  وأجهزة  النقالة،  اهلواتف  استخدام  وحُيظر 
واألجهزة اللوحية يف العيادة، كما يقتصر استخدام اإلنرتنت على 

احلصص الدراسية.
تطبيقات  أو  االجتماعية،  الشبكات  بتصفح  للطالب  ُيسمح  وال 

الرسائل الفورية، أو احملتوى اإلباحي.
والدراسة،  لالستيقاظ،  صارم  زمين  جلدول  املرضى  وخيضع 
وتناول الوجبات الغذائية، واملشاركة يف جلسات العالج الفردية 

واجلماعية.
وتعد عيادة »بارادايم« بـ »إعادة برجمة« األطفال حبيث »ميكنهم 
األصدقاء  مع  التواصل  وإعادة  بالتكنولوجيا  عالقتهم  بناء  إعادة 
بشبكة  االتصال  دون  بهم  اخلاصة  واملهام  والدراسات  والعائلة 

اإلنرتنت«.
وقالت دانييل كوفاك، مديرة عيادة بارادايم، لبى بى سى: »إننا 

نفصلهم عن شبكة اإلنرتنت، وهذه هى القاعدة األساسية«.
رائعا  األمر  تأهيل لألطفال. ويكون  إعادة  »إنها فرتة  وأضافت: 
حقا عندما يشكرنا الكثري منهم يف نهاية فرتة العالج لعدم السماح 
هلم بقضاء معظم الوقت على هواتفهم، والسماح هلم بالرتكيز على 

أنفسهم.«

أعراض وخالفات
وهو   - اإلنرتنت  إدمان  بأن  رمسيا  املتحدة  الواليات  تعرتف  ال 
مصطلح استخدمه ألول مرة طبيب نفسي يف نيويورك عام 1995 

- مرض.
وهناك انقسام حول ذلك بني اخلرباء، إذ يقول البعض إن إدمان 

    مصحة لعالج »إدمان اإلنرتنت« مقابل 1600 دوالر يف الليلة

أعراض  أحد  هو  اإلنرتنت 
جنون  مثل  أخرى،  أمراض 
حني  يف  واالكتئاب.  العظمة 
مماثل  إنه شيء  آخرون  يقول 
إدمان  مثل  أخرى،  ألمراض 

الكحوليات واملخدرات.
ويف أسرتاليا والصني وإيطاليا 
واليابان، ُيعرتف رمسيا بإدمان 

اإلنرتنت.
أن  أعلنت كوريا اجلنوبية  وقد 
»قضية  هو  اإلنرتنت  إدمان 
العالج  وتقدم  عامة«،  صحية 
املستشفيات  فى  الالزم 

احلكومية.
بعيادة  اخلرباء  ويعتقد 
يف  اإلفراط  أن  »بارادايم« 
أن  ميكن  اإلنرتنت  استخدام 
يؤثر سلبا على الصحة النفسية 
من  يهرب  وجيعله  للشخص، 

العالقات يف العامل احلقيقي.
وتقول كوفاك: »لدينا عائالت 
تتناول  ال  أنها  من  تشكوا 
أطفاهلا ألنهم  مع  واحدة  وجبة 
يستخدمون سناب شات طوال 

الوقت«.
وتضيف: »يبدأ إدمان اإلنرتنت 
االجتماعية  احلياة  على  بالتأثري 
الدرجات  إذ تقل  أو املدرسة، 
الدراسية ألن األطفال يقضون 
وسائل  على  طويال  وقتا 
لدرجة  االجتماعي،  التواصل 
جيد،  بشكل  ينامون  ال  أنهم 
وال ميكنهم الرتكيز على العمل 

املدرسي«.
بعض  أن  لدرجة  األمر  ويصل 
املرضى قد تسربوا بالفعل من 

املدرسة.
عيادة باراديغم بسان 

فرانسيسكو
أن  إىل  كوفاك  وتشري 
سلوكيات، مثل تقلب املزاج، 

وتتميز غرف العيادة بأنها واسعة وفاخرة. وتقول كوفاك عن ذلك: 
»اإلحساس بالوحدة ميكن أن يكون ساحقا، لذا فمن املهم بالنسبة 
هلم أن يعرفوا أن زمالءهم بالغرفة هناك أيضا، وأنهم يستطيعون 

مساعدة بعضهم البعض«.
كما تقدم العيادة أنشطة للمرضى السابقني وأولياء أمورهم.

لوقٍت كاٍف  ُيفَصل عن املرضى  اإلنرتنت  أن  وتشري كوفاك إىل 
حبيث يتعلموا كيفية وضع حدود عند بدء استخدام اإلنرتنت مرة 

أخرى.

دانييل كوفاك، مديرة عيادة بارادايمتستضيف عيادة »بارادايم« ثمانية من الشباب فقط يف نفس الفرتة للحصول على العالج

يستمتع املرضى بمنظر خالب مطل على خليج سان فرانسيسكو

تستقبل العيادة األطفال واملراهقني الذين ترتاوح أعمارهم بني 12 و18 عاما

والكذب، والعزلة هي أيضا عالمات حتذيرية.
وتقول: »من املهم جدا وضع حدود، مثل احلد من استخدام تلك 

األجهزة قبل النوم، وأثناء الوجبات، أو يف املدرسة«.
وتدافع كوفاك عن فكرة حجز األطفال كأفضل حل إذا فشل اآلباء 

يف حماولة اتباع النصائح املذكورة سابقا.
أمناط  ومالحظة  معهم،  اليوم  بقضاء  ذلك  لنا  »يسمح  وتضيف: 
بكيفية  يتعلق  فيما  مفيدة  معلومات  يعطينا  وهذا  سلوكهم، 

عالجهم«.
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خسارة  جينر يف  كايلي  األمريكية  الواقع  تليفزيون  جنمة  تسببت 
كبرية لشركة سناب، اليت متلك تطبيق التواصل االجتماعي سناب 

شات.

فقد خسرت أسهم الشركة يف البورصة 1.3 مليار دوالر من قيمتها 
بعد إعالن كايلي جينر، وهي أخت غري شقيقة لكيم كارداشيان، 
حسابها  عرب  املمثلة  وغردت  التطبيق.  هذا  استخدام  عن  توقفها 
على موقع تويرت قائلة :«هل هناك شخص آخر مل يعد يستخدم 
استخدامه(..هذا  عن  توقفت  )اليت  فقط  أنين  أم  شات؟  سناب 

حمزن جدا«.

ومبجرد نشر التغريدة على حسابها الذي يتابعه 24.5 مليون شخص، 
تعرضت أسهم سناب شات هلزة عنيفة وهوت قيمتها. وانتقدت 
كايلي جينر إعادة تصميم التطبيق وتغيري بعض خصائصه، ووقع 

مليون شخص عريضة تطالب سناب بالعدول عن التغيريات.

وبلغ حجم االخنفاص يف قيمة األسهم 8 باملائة، إال أن تلك النسبة 
تراجعت عند إغالق التداول يف وول سرتيت إىل 6 باملائة، لتقرتب 
إدراج  مت  عندما  األساسي  سعره  دوالرا،   17 من  السهم  قيمة 

التطبيق ألول مرة آذار 2017.
منها  أخرى  تطبيقات  من  شرسة  منافسة  شات  سناب  ويواجه 
املشاهري،  من  ملستخدميه  بالنسبة  خاصة  وفيسبوك،  انستغرام 
املستثمرون  يشعر  وقت  يف  عليه  كارداشيان  أخت  هجوم  وجاء 

بقلق حول وضع الشركة االقتصادي.

كتبت  جينر،  كايلي  نشرت  تغريدة  أثارتها  اليت  الضجة  وبعد 
إدارة  ورفضت  األول«.  شات..حيب  سناب  أحبك  أزال  قائلة:«ال 
سناب شات شكاوى حول إعادة تصميم التطبيق يف نوفمرب/تشرين 
وقت  شبيغل، يف  إيفان  التنفيذي  الرئيس  املاضي،وقال  ثاني 
سابق من هذا الشهر، إن املستخدمني حيتاجون الوقت ليعتادوا 

على ذلك.

وحاول شبيغل التخفيف من وطأة اخلسائر، على الرغم من األخبار 
اليت انتشرت يوم اخلميس عن حصوله على أجر ضخم العام املاضي 
بلغ 637.8 مليون دوالر. ويعد هذا األجر السنوي هو ثالث أكرب أجر 

حيصل عليه رئيس تنفيذي ألي شركة يف الواليات املتحدة.

ومع ذلك، فقد عززت عائدات األسهم عند إدراج الشركة يف السوق 
بشكل كبري من املكافأة اليت حصل عليها الرئيس التنفيذي. وكان 
تواضعا  أكثر  املاضي  العام  عن  للسيد شبيغل  األساسي  الراتب 

وبلغ ما يقرب من 99 ألف دوالرا فقط.

 تغريدة النجمة األمريكية 
كايلي جينر تكبد »سناب« 
خسائر بقيمة 1.3 مليار دوالر

والية  صحراء  وسط  جبل  جوف  يف  عمالقة  ساعة  تصنيع  جيرى 
تكساس األمريكية لتعمل ملدة 10 آالف سنة من دون أي تدخل 

بشري.

»التفكري  »لونغ ناو« اخلريية هذا املشروع جلعل  وترعى مؤسسة 
على املدى الطويل أمرا أكثر شيوعًا«.

املخرتع  املشروع. وكشف  إلنهاء  أي جدول زمين  حاليًا  يوجد  وال 
األمريكي داني هيليس عن فكرة بناء »ساعة األلفية« يف مقال 

نشره يف جملة »ويرد« العلمية يف عام 1995.

واحدة  مرة  تدق  اليت  الساعة  رؤيته هلذه  حينها  ووصف هيليس 
يف السنة وحتتوي على يد تتحرك مرة واحدة كل 100 عام وطائر 

وقواق يظهر كل ألف سنة.

وصممت الساعة كي حتصل على طاقتها باالستفادة من التغيريات 
يف درجة احلرارة ومن ثم تشغيل جهاز ضبط الوقت، حبسب ما 
نشرته مؤسسة »لونغ ناو« اخلريية. لكنها لن تستطيع ختزين ما 
على  بالعمل  الزوار  يقوم  ما مل  الوقت  لعرض  الطاقة  من  يكفي 

حتريك عجلة بها يدويًا.

جيف  ميلكها  أرض  على  موجودة  الساعة  تكون  أن  املقرر  ومن 
تسجيلي  فيديو  نشر  الذي  »أمازون«،  شركة  مؤسس  بيزوس 

لتصنيع الساعة عرب حسابه على موقع توتري يوم الثالثاء.

والقى املشروع دعمًا من الكثري من الفنانني املشهورين واملفكرين. 
وتربع بيزوس مببلغ 42 مليون دوالر لصاحله.

ويعرض حاليًا منوذج أولي هلذه الساعة - ُصمم يف عام 1999- يف 
متحف العلوم يف لندن.

  »ساعة األلفية«.. داخل جبل 
أمريكي وتعمل ملدة 10 آالف عام

إن  خرباء  قال 
الطائرات  حتويل 
طيار  بدون 
صواريخ،  إىل 
م  ا ستخد ا و
الفيديو  مقاطع 
للتالعب  الزائفة 
العام،  بالرأي 
اآللية  والقرصنة 
سوى  ليست 
تهديدات  ثالثة 
عن  ناجتة 
الذكاء  وصول 
عي  صطنا ال ا
لأليدي اخلاطئة.

تقرير  وحيذر 
ن  ا بعنو
ت  ما ا ستخد ال »ا

اغتيال وقرصنة: االستخدامات »اخلبيثة« للذكاء االصطناعي

الذكاء  أنظمة  مصممي  على  يتعني  إنه  التقرير  معدو  وقال 
االصطناعى بذل املزيد من اجلهد لتقليل سوء االستخدام احملتمل 

لتلك التكنولوجيا.
للتعامل  أن تنظر يف فرض قوانني جديدة  وجيب على احلكومات 

مع ذلك.
معا  للعمل  التقنيني  والباحثني  السياسات  واضعي  التقرير  ودعا 
للتعامل  واالستعداد  االصطناعي  للذكاء  اخلبيث  االستخدام  لفهم 

مع ذلك.
كما أكد على أنه رغم وجود العديد من التطبيقات اإلجيابية للذكاء 
االصطناعي، فإنه ميكن استخدام هذه التكنولوجيا يف أمور سلبية. 
االصطناعي  الذكاء  الباحثني واملهندسني مبجال  لذا، يتعني على 
أن يضعوا ذلك يف االعتبار، ويستعدوا للتعامل مع احتمال إساءة 

استخدامه.
التابع  الوجودية  املخاطر  دراسة  مركز  من  أفني،  شاهار  وقال 
جلامعة كامربيدج، ليب بي سي إن التقرير ركز على جماالت الذكاء 
االصطناعي املتاحة اآلن، أو احملتمل أن تكون متاحة يف غضون 

مخس سنوات، بدال من النظر إىل املستقبل البعيد.

»تغيري قواعد اللعبة«
واملقلق يف األمر هو أن أنظمة الذكاء االصطناعي مدربة على التفوق 

على القدرات العقلية للبشر، بدون إرشاد أو تقويم بشري.
الذكاء  فيها  يتحول  قد  اليت  االحتماالت  من  عدد  أفني  وذكر 

االصطناعي إىل »أغراض خبيثة« يف املستقبل القريب:
    تكنولوجيا »ألفا غو«، وهو نظام ذكاء اصطناعي طورته شركة 
»دييب مايند« التابعة لغوغل وميكنها التفوق على العيب لعبة »غو« 
من البشر، ميكن للمقرصنني استخدامها للكشف عن أمناط البيانات 

وثغرات الشفرات.
    ميكن لشخص خبيث شراء طائرة بدون طيار )درون(، وتزويدها 

بنظام للتعرف على الوجوه الستهداف شخص بعينه.
    ميكن برجمة أجهزة الروبوت يف مقاطع فيديو »مزيفة« حماكية 

للواقع بغرض االستغالل السياسي.
صفة  النتحال  اخلطابي  املزج  استخدام  للمقرصنني  ميكن      

الضحايا.
وقال مايلز برونديج، باحث يف معهد مستقبل اإلنسانية التابع جلامعة 
أوكسفورد: »الذكاء االصطناعي سيغري نظرة املواطنني واملنظمات 
والدول للمخاطر - سواء كان ذلك من خالل قيام اجملرمني بتدريب 
اآلالت على االخرتاق أو »التصيد« على املستويات البشرية لألداء 
أو القضاء على اخلصوصية واملراقبة - ستكون هناك آثار هائلة 

وواسعة النطاق على األمن.«
إىل  االصطناعي  الذكاء  نظم  تصل  ال  الغالب،  »يف  وأضاف: 

مستويات األداء البشري فحسب، بل تفوقها كثريا.«
أيضا،  الضروري  للقلق، ومن  املثري  أنه من  برونديج إىل  وأشار 
النظر يف اآلثار املرتتبة على القرصنة اخلارقة، فضال عن قدرات 
قابلية  أكثر  لكنها  اإلنسان،  دون  هي  اليت  االصطناعي  الذكاء 

للتطور.
التنفيذي ملركز دراسة املخاطر  وقال سني أو هيجريتيه، املدير 
الوجودية وأحد املؤلفني املشاركني يف التقرير: »الذكاء االصطناعي 
غريرّ قواعد اللعبة، وقد ختيل هذا التقرير ما ميكن أن يبدو عليه 

العامل يف السنوات اخلمس إىل العشر املقبلة.«
باملخاطر  أن يصبح حمفوفا  »حنن نعيش يف عامل ميكن  وأضاف: 
اليومية بسبب سوء استخدام الذكاء االصطناعي، وحنن حباجة إىل 

مواجهة هذه املشاكل، ألنها حتمل خماطر حقيقية.«
هو  وتقريرنا  اآلن،  اختاذها  إىل  حنتاج  خيارات  »هناك  وتابع: 
دعوة للعمل لكل احلكومات واملؤسسات واألفراد يف مجيع أحناء 

العامل.«.

ميكن  االصطناعي  الذكاء  أن  من  االصطناعي«  للذكاء  اخلبيثة 
استغالله من ِقبل الدول املارقة واجملرمني واإلرهابيني.
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موسكو تتهم واشنطن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سورية. وقال ألكسندر بينيديكتوف مساعد سكرتري جملس األمن 
الروسي أمس االول، إن حنو 20 قاعدة عسكرية أمريكية موجودة 
يف مناطق خاضعة لسيطرة »وحدات محاية الشعب« الكردية يف 

مشال البالد وشرقها.
 ورأى بينيديكتوف أن واشنطن تتحمل مسؤولية »استفزاز« تركيا 
ودفعها إىل شّن عملية عسكرية ضد املقاتلني األكراد يف عفرين 
مشال غربي سورية. وأوضح املسؤول الروسي أن تزويد واشنطن 
األكراد أحدث أنواع األسلحة وتوسيع املناطق الواقعة حتت سيطرة 

األكراد، أّديا إىل »تشجيع النزعة االنفصالية هناك«.
الواليات املتحدة منطقة  واستنكر بينيديكتوف ما مّساه »احتالل« 
تبلغ مساحتها 55 كيلومرتًا من دون اتفاق مع دمشق، يف التنف 
الالجئني يف  قرب احلدود السورية- األردنية، مبا يف ذلك خميم 

الركبان الذي وصفه بـ »سيئ الصيت«. 
وقال إن »اجملموعات اإلرهابية املسلحة تتحّرك حبرية حتت مرأى 
املنطقة  تزال  ال  ذاته،  الوقت  ويف  األمريكية،  املسلحة  القوات 
اليت  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسانية  القوافل  إىل  بالنسبة  مغلقة 

حتاول الوصول إىل املخيم من األراضي السورية«.
 واعترب ما تقوم به واشنطن يف هذه املنطقة »لغزًا« انطالقًا من 

»أهدافها املعلنة ملكافحة اإلرهاب يف سورية«.
يف غضون ذلك، طلبت بريطانيا رمسيًا من جملس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم املتحدة أمس االول، عقد اجتماع عاجل خالل أيام للبحث 
جوليان  وقال  الشرقية.  دمشق  غوطة  يف  املتدهور  الوضع  يف 
برايثوايت سفري بريطانيا يف رسالته للمجلس، إن بالده ستسعى 

إىل استصدار قرار سُيوزع نصه قريبًا.
الشرقية  دمشق  غوطة  يف  اخلمس«  الساعات  »هدنة  تنجح  ومل 
يف إجالء أي مدنيني من املنطقة لليوم الثالث من بدء وقف النار 
أمام  اجملال  يف  إفساحًا  الثلثاء،  روسيا  أعلنته  الذي  اليومي، 
املدنيني الراغبني يف املغادرة من خالل معرب خمّيم الوافدين مشال 
شرقي دمشق. وجّددت روسيا اتهام فصائل املعارضة بقصف ممر 

اإلجالء ومنع املدنيني من اخلروج.
وشوهد عند املعرب ضباط وجنود روس موجودين مع عناصر من 
القوات النظامية السورية. كما حضر متطوعو اهلالل األمحر العربي 
السوري مع سيارتي إسعاف. وعند نقطة للجيش، ُعّلقت على أحد 
اجلدران صورة للرئيس الروسي فالدميري بوتني إىل جانب صورة 

الرئيس السوري بشار األسد.
 وبدا املعرب خاليًا متامًا من أي حركة للمدنيني. وقبل دخول اهلدنة 
حيز التنفيذ عند التاسعة بتوقيت دمشق صباح أمس االول، قتل 
سبعة مدنيني على األقل بغارات شنتها قوات النظام واستهدفت 

مناطق عدة بينها دوما وكفربطنا.
بوتني يتحدى أمريكا نوويًا

على صعيد آخر ألقى الرئيس الروسي فالدميري بوتني خطابًا »حربيًا« 
الباردة« وأطلق ما قد يكون بداية سباق  استحضر حقبة »احلرب 
آخر للتسلح مع الواليات املتحدة. إذ عرض أسلحة حديثة »ال ُتقهر« 
صنعتها بالده، مقلاًل من أهمية أنظمة الدرع الصاروخية األمريكية، 

وتوّسع احللف األطلسي شرقًا.
طاولة  إىل  العودة  جديًا يف  التفكري  إىل  املتحدة  الواليات  ودعا 
مل  روسيا  على  املفروضة  العقوبات  أن  معتربًا  املفاوضات، 
تتمّكن من »جلمها«، بل »أجنزت )موسكو( كل ما أرادت« الغرب 

»تعطيله«.
 واستدرك أن بالده ال تهدد أحدًا، مؤكدًا أنها »لن تستخدم األسلحة 
النووية، إال يف حال االعتداء علينا بأسلحة نووية أو تقليدية تهدد 
وجودنا«. وحذر من »رّد فوري قوي« على »أي ضربة نووية ضد 

روسيا أو حلفائها«.
ومتّيز اخلطاب السنوي لبوتني أمام جملَسي الدوما )الربملان( واالحتاد 
)الشيوخ(، باستخدام تقنيات حديثة للمرة األوىل لتقديم األسلحة 
اجلديدة. واعتاد بوتني إلقاء خطابه يف كانون األول )ديسمرب( من 
كل سنة، لكن مراقبني ذكروا ان الكرملني قرر تأجيل األمر هذا 
 18 يف  املرتقبة  الرئاسة  انتخابات  يسبق  وقت  أقرب  إىل  العام 

الشهر اجلاري، لرفع نسبة املشاركة يف االقرتاع.
وخصص بوتني حنو ساعة من خطابه لعرض أسلحة روسية »جديدة 
رائعة«، ردًا على نشر الواليات املتحدة أنظمة للدفاع الصاروخي 
وعلى اسرتاتيجيتها النووية اجلديدة. واعترب أن انسحابها عام 2002 
بالده  االسرتاتيجية اضُطر  اهلجومية  األسلحة  احلد من  من معاهدة 
إىل »تطوير أسلحة حديثة ال نظري هلا وال ميكن أي أسلحة تقليدية 

اعرتاضها«.
يشبه  ثاٍن،  تسّلح  لسباق  إطالقًا  بوتني  خطاب  يف  خرباء  ورأى 
ريغان  رونالد  السابق  األمريكي  للرئيس  النجوم«  »حرب  مشروع 
يف مثانينات القرن العشرين. لكن الرئيس الروسي مّحل واشنطن 
جتاهلت  أنها  إىل  الفتًا  احلالي،  الوضع  إىل  االنزالق  مسؤولية 
الدرع الصاروخية و«عدم  اتفاق  مناشدة بالده االمتناع عن تدمري 
اإلخالل بالتوازن العسكري«، ورفضت »اقرتاحات حلوار بّناء للحفاظ 

على الثقة« بني اجلانبني.

»العامل  ولفت إىل استفادة بالده من احلرب يف سورية، قائاًل: 
يعرف اآلن أمساء كل أسلحتنا الرئيسة بعد عملية سورية«. وذكر 
مرة يف   3.7 بنحو  ارتفعت  روسيا  احلديثة يف  األسلحة  أن حصة 

صاروخية  منظومة  طّورت  موسكو  أن  وكشف  األخرية،  السنوات 
»سارمات«،  عليها  أطلقت  املدى«،  »غري حمدودة  للقارات  عابرة 
يبلغ وزن الصاروخ فيها أكثر من 200 طن، وهو قادر على املناورة 

وجتاوز الرادارات ومنظومات الدرع الصاروخي.
كما عرض صواريخ أسرع بنحو 20 مرة من سرعة الصوت، ُأطِلق 
التوجيه  ذاتية  غواصة  تطوير  وكشف  )اخلنجر(.  »كينجال«  عليها 
تعمل بالدفع النووي، قادرة على محل صواريخ تقليدية أو نووية 

وإطالقها من أعماق احمليطات. 
وعرض تسجياًل مصورًا ألسلحة حديثة تعمل بالليزر، وتسجياًل آخر 
جوية.  ظروف  أي  يف  العمل  على  القادرة  »افانغارد«  لصواريخ 
استمعوا  إلينا.  االستماع  وال  معنا،  التحدث  أراد  أحد  »ال  وقال: 
إلينا اآلن«. وأضاف يف إشارة إىل الغربيني: »مل ينجحوا يف كبح 
روسيا. اآلن عليهم أن يضعوا يف حسابهم واقعًا جديدًا، ويدركوا 

أن كل ما قلته ليس تهوياًل«.
ويف اجلزء األول من رسالته، قّدم بوتني »جرد حساب« لسنوات 
عمله منذ العام 2000، ورسم معامل واليته الرئاسية اجلديدة، حمددًا 
املهمات اليت جيب أن تنفذها احلكومة املقبلة لتحسني حياة الناس، 

وتطوير البنى التحتية. 
توظيف  إىل  داعيًا  بالده،  يف  الفقر  حماربة  أولوية  على  وشدد 
 11 رصد  وأعلن  الروسي.  االقتصاد  لتطوير  احلديثة  التقنيات 
تريليون روبل )الدوالر 57 روباًل( لتتمكن بالده من أن تصبح جسرًا 

لنقل البضائع بني آسيا وأوروبا. 
كما تعهد مضاعفة اإلنفاق على الصحة والطبابة، مطالبًا بأن تكون

برملان العراق يطلب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

كردستان من 17 إىل 13 يف املئة.
وعلى رغم تضمني القرار تقديم الشكر والتقدير إىل كل الدول 
اليت وقفت مع العراق يف احلرب ضد تنظيم »داعش«، فأن ذلك 
»هيئة  داخل  شيعية  فصائل  بني  إعالمية  سجاالت  دون  حيل  مل 
احلشد الشعيب«، وصلت حد التهديد باستهداف معسكرات القوات 

األمريكية يف البالد.
ويأتي القرار منسجمًا مع توقعات سابقة مبحاولة أطراف سياسية 
خمتلفة، الضغط على العبادي سياسيًا قبيل االنتخابات املقررة يف 

12 أيار )مايو( املقبل.
ورأى مراقبون أن القرار يبدو موجهًا يف شكل خاص إىل القوات 
 6 حواىل  إىل  مقاتليها  تعداد  يصل  اليت  العراق،  يف  األمريكية 
واألنبار  بغداد  حميط  يف  معسكرات  يف  متوزعني  مقاتل،  آالف 

واملوصل.
ويذهب مراقبون إىل احلديث عن شد وجذب يف العالقة بني بغداد 
اليت أعلنت على لسان الناطق باسم احلكومة سعد احلديثي أخريًا، 
على  احلرب  نهاية  بعد  تدرجييًا  انسحابها  األمريكية  القوات  بدء 
»داعش«، وهو ما نفته القوات األمريكية يف شكل قاطع، مؤكدة 

تواصل وجودها ألمد طويل يف العراق.
يأتي ذلك بعدما حذرت واشنطن احلكومة العراقية من أبرام صفقة 
مع روسيا لشراء منظومة صواريخ مضادة للطائرات »أس 400«، 
كما حذرت من وقوع أسلحتها بيد مقاتلي احلشد الشعيب املقربني 
من إيران، بعد كشف استخدام جمموعات مثل »كتائب حزب اهلل« و 

»النجباء«، دبابات من طراز »برامز« األمريكية املتطورة.
وكل هذه التطورات تطرح يف األوساط السياسية العراقية نظرية 
حكومة  مع  بالتنسيق  أتى  رمبا  األخري  الربملان  قرار  أن  مفادها، 
العبادي، اليت قد تستخدم قرار الربملان لتحسني موقفها التفاوضي 

مع واشنطن.
لبنان بني تكتيك...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
على طرح أسهم شركة »أرامكو« النفطية السعودية يف اكتتاٍب هو 
األكرب يف التاريخ. وإّن الرئيس األمريكي دونالد ترامب متشّوق 
جدًا للبحث مع ولّي العهد السعودي يف السبل اليت متّكن الدول 
إيران  لنشاطات  افضل  شكل  يف  التصّدي  من  اخلليجية  العربية 
قال  كما  واملتطّرفني،  االرهابيني  وهزمية  لالستقرار  املزعِزعة 
الرئيس االمريكي دونالد ترامب يف اّتصاله اهلاتفي مع ولّي العهد 
الرغبة  تلبية  لواشنطن مشلت  الزيارة  والتحضري هلذه  السعودي. 
مع  وبالذات  لبنان،  مع  العالقة  التوتر يف  بطّي صفحة  االمريكية 
سعد احلريري الذي قّدم »استقالًة« بدا جمربًا عليها من الرياض، 
احلريري  بني  والعالقة  بريوت.  عاصمته  وصل  بعدما  عنها  عاد 
و«حزب اهلل« ضمن حكومة التسوية الرئاسية أثارت حفيظة الرياض 
العزم  تالقي  طريقة  خانة  يصّب يف  اآلن  والسؤال  السابق،  يف 
االمريكيـ  السعودي على »خنٍق« تدرجييٍّ لـ«حزب اهلل« مع اضطرار 
احلريري اىل التعايش معه ألسباب عدة. لذلك، فإّن زيارة احلريري 
الرمسية للرياض هذا األسبوع ليست جملرد »رّد اعتبار« وإمنا هي 

زيارة مهمة يف رسم معامل املرحلة املقبلة.
أحد املّطلعني على االّتصاالت السعودية مع احلريري أّكد أّن دولة 
االمارات العربية لعبت دور الوساطة ومّهدت ديبلوماسّيتها للزيارة 
أّن »التواصل كان مستمّرًا دائمًا«. قال  أّكد أيضًا  املهمة. لكنه 
إّن الطرفني ال يريدان »عالمة إستفهام« يف العالقة، بل يريدانها 

قائمة على التفاهم و«قاعدة التنسيق«.
وأوضح هذا املّطلع أّن رؤية احلريري معروفة وهي:

معه وال  أن ال حتالف  »حزب اهلل« مبعنى  مع  نزاع«  أواًل، »ربط   •
اجنرار اىل مشكلة ومواجهة.

• ثانيًا، أّن احلريري ال يريد أن تسوَء عالقته برئيس اجلمهورية ميشال 

عون، لكنه يريد »عالقة جيدة« مع رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
مسري جعجع و«يريد احلفاظ على االثنني«.

• ثالثًا، يريد دعم السعودية للمؤمترات اليت حيتاجها لبنان، االقتصادية 
منها، وتلك املتعّلقة بالالجئني يف لبنان.

رابعًا، إّن الزعيم السّن لن يرضخ أليِّ ابتزاٍز داخلي، وال وشاية   •
اطراف وقيادات سّنية تهامجه وتقول له: »كن مثلنا وإاّل نهامجك«.
خامسًا، إّن سعد احلريري يريد عالقات ممتازة وتفاهمًا كاماًل مبنّيًا   •

على الصراحة والثقة مع السعودية.
يصّر هذا املصدر الوثيق االّطالع على أن ال مشكلة للسعودية مع 
كل هذه النقاط. كيف ذلك عند احلديث عن جمرد »ربط نزاع« مع 
»حزب اهلل«، فيما املوقف السعودي الرمسي هو ضرورة تطويقه 
وعدم توفري الغطاء له؟ يأتي اجلواب »أّن معنى »ربط النزاع« هو 
عدم إلغاء النزاع وعدم تفعيله، مبعنى االّتفاق على االختالف ألّن 
الظرف اإلقليمي ليس مؤاتيًا لندخل يف »كسر العظم« مع »حزب 
اهلل«، و العلوال فهم ذلك«، وذلك يف اشارة اىل أّن املستشار يف 
الديوان امللكي نزار العلوال الذي قام بزيارة مهمة اىل لبنان أّدت 

اىل زيارة احلريري للرياض.
املّطلع  املصدر  قال  كما  الزوايا«  »تدوير  عن  هو  إذن  الكالم 
املوفد  اىل  إشارة  السبهان«، يف  »زمن  االتصاالت، عكس  على 
السعودي السابق »الذي كان مندفعًا وأكثَر عجلًة من االمريكيني 
إّن  اآلن،  السواء«.  على  واالسرائيلي  االمريكي  بالسالح  يهّدد 
الكالم يصّب يف خانة »اخلنق والعزل واالحتواء وربط احلبل على 
األعناق، وليس يف خانة املواجهة«. فإذا كانت هناك خطة تعزل 
»حزب اهلل« وتقّص جواحنه، لن تكون عرب املواجهة املباشرة. وإذا 
يف  لعّل  اهلل«  »حزب  كسَر  املتحدة  والواليات  السعودية  أرادت 
ذهنهم كسره يف سوريا. امنا اآلن، لقد نقلوا املواجهة بعيدًا من 
لبنان، يقول املصدر، »وهم يتبّنون سياسة الَنَفس املتوسط« مع 

»حزب اهلل«.
ولّي العهد السعودي قال يف حديثه اىل الصحايف املخضرم ديفيد 
ايغنايشس يف صحيفة »واشنطن بوست« إّن احلريري »يف وضع 
حتّدث  إيران.  من  املدعومة  اهلل«  »حزب  مبيليشيا  مقارنًة  أفضل 
عن »العالج بالصدمة« يف مواجهته شتى االمور من الفساد اىل 
عندما  مشابهًا  تعبريًا  استخدم  احلريري  أّن  الفتًا  وكان  التطرف، 
حتّدث من الرياض فيما كان رئيس اجلمهورية ميشال عون يقول 
استقالته  رافضًا  السعودية،  العاصمة  يف  وحمتَجز  »خمطوف  إنه 

»املفروضة عليه«.
احلريري لن ينسى ما فعله عون ويعتربه الرجَل الذي أنقذه ـ هكذا 
بينهما.  للفصل  أن ال جمال  معاونيه ويصّرون على  يقول بعض 
من  عون  سحب  جلهة  مفيدة  بعون  احلريري  عالقة  إّن  ويقولون 
الوطن«  »التيار  حزب  وحتييد  حتييده  وحنو  اهلل«  »حزب  أحضان 

معه، نسبيًا.
كيف ميكن التوفيق بني هذه العالقة وبني أولوّية مسري جعجع يف 
االعتبارات السعودية؟ »شعرة معاوية مع عون، مع العمل حنو عالقة 

حليف مع جعجع«، جييب املصدر.
لعّل السعودية حقًا قد استبدلت سياسة االستعجال بسياسة النسيج 
يف عالقاتها اللبنانية. فهي تعرف أّن القرار األمريكي إزاء إيران 
و »حزب اهلل« يف عهد دونالد ترامب هو التصّدي إليران وتطويق 
»حزب اهلل« مع إبقاء إسرائيل الـ«جوكر« Joker الذي ال ميكن رصد 

مكانه وظهوره.
اىل  ايضًا  توّصل  عون  يقوده  الذي  احلر«  الوطن  »التيار  ولعّل 
االستنتاج نفسه، وبدأ يعي ثقَل العبء على أكتافه، ليس فقط 
من جانب املواقف األمريكية، وإمنا ايضًا من ناحية وطأة اإلجراءات 
صلة  أّي  ذوي  األعمال  رجال  على  فرضها  واشنطن  تنوي  اليت 
مع »حزب اهلل«. لذلك تراهن السعودية ومعسكر تيار«املستقبل« 

الذي يقوده الرئيس احلريري عليه.
»احلبل املشدود« بني  السري على  احلريري  لن يكون سهاًل على 
الطالق  »سبهانية«  وبني  حمّليًا،  األمس  وحلفاء  اليوم  اصدقاء 
»حزب اهلل« و«علولية« الصرب والتدّرج يف  القاطع مع  الضروري 
التطويق واخلناق. لعّل السعودية أدركت أن ال منفعة هلا من حتويل 
لبنان دولًة ُأخرى، بعد اليمن وسوريا، يف صفوف االنهيار، وأّن 
األفضل للبنان وهلا أن يكون احلريري رئيس حكومة بداًل من أن 
يكون خارج احلكومة. لذلك االستدراك، ولعّل عواصم أوروبية، اىل 

جانب واشنطن توّصلت اىل االستنتاج نفسه وشّجعت الرياض.
فلبنان سواٌء كان جزءًا صغريًا أو كبريًا هو ضمن املعادلة اإلقليمية 
اليت ما زالت قيد الفرز. إيران يف طليعتها سوريًا ومينيًا. فليس 
وواشنطن،  وباريس  لندن  جانب  اىل  برلني  تدين  أن  عابرًا  أمرًا 
طهران بسبب انتهاكاتها حظر السالح املفروض من األمم املتحدة 
على اليمن. هذا تطّور جديد يف املسألة اليمنية وهو يأتي نتيجة 
الضغوط األمريكية من جهة، ونتيجة الغضب يف التبّن الروسي 
أّن  علمًا  بدوره،  تطّور جديد  اليمن، وهو  اإليرانية يف  للمغامرات 
روسيا كانت بقيت خارج املعادلة اليمنية بقرار مسَبق. وهذا يشري 

اىل نقمة روسية من الغرب بسبب الضغوط عليها يف سوريا.
الوضع يف سوريا يزداد تأّزمًا وخطورة. هذا يف حّد ذاته مصدر قلق 
من تدهوٍر يف العالقات الروسية ـ الغربية ومن إفرازاتها املأسوية 
على السوريني. موسكو حسمت امَرها بأنها تضع حتالفها مع دمشق 
أولوياتها، وهي وّسعت االفق ليشمل محاية  وطهران يف طليعة 
لن  بأنها  أمرها  حسمت  واشنطن  اليمن.  يف  احملاسبة  من  ايران 
تسمح إليران أن متتلك قواعد عسكرية يف سوريا تربطها بلبنان عرب 
االراضي العراقية والسورية. التهدئة لبنانيًا قد تكون تكتيكًا لكنها 
ليست اسرتاتيجّية دائمة. لذلك جيدر جبميع املعنّيني جرد احلسابات 

بوعي ومسؤولية.

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

إنقاص وزن اجلسم، فإن بعض األجسام تصاب مبا  عند حماولة 
استمرار  مع  األحيان،  بعض  الوزن، ويف  ثبات  اسم  عليه  يطلق 
غالبية  يف  و  أبًدا،  ينقص  ال  الوزن  أن  املرأة  تالحظ  احملاولة، 

احلاالت يكون هذا نتيجة احتباس املاء يف اجلسم.

بشكل  السوائل  تسرب  عن  عبارة  هو  اجلسم  يف  املاء  احتباس 
شبكة  على  حيتوي  فاجلسم  الدم،  من  اجلسم  أنسجة  إىل  منتظم 
من األنابيب يطلق عليها اسم اجلهاز الليمفاوي، تنتشر يف كافة 
أجزاءه و تصب مرة أخرى يف الدم، و اإلحتباس حيدث حينما ال 
يتم إزالة هذه السوائل من األنسجة. إليِك جمموعة من النصائح 

واإلرشادات للتخلص من إحتباس املاء يف اجلسم.

1- اإلكثار من شرب املياه
يؤدي نقص املياه يف اجلسم إىل التأثري بالسلب على الكلى، مما 
يؤدي أيضًا إىل التأثري على الكبد، مما يؤدي إىل توقف الكبد عن 
حرق الدهون اخلاصة باجلسم. وليس هذا فقط، ففي حالة نقص 
املياه يف اجلسم، فإن ذلك يؤدي إىل حدوث اإلصابة باإلمساك، 
وذلك لعدم القدرة إمتام عملية اإلخراج نتيجة إىل نقص وإحتباس 
السوائل باجلسم. يؤدي ذلك أيًضا إىل تراكم الدهون يف اجلسم. 
زيادة احلرص على تناول املياه بشكل منتظم، يؤدي إىل القدرة 
وظائف  عمل  إىل  باإلضافة  اجلسم،  الزائدة يف  املياه  طرد  على 
اجلسم بشكل صحيح. تناولي من مخس إىل مثان أكواب من املياه 

يوميًا.

2- خل التفاح
يلعب خل التفاح دور هام يف التخلص من مشكلة تراكم السوائل 
كبرية  بنسبة  البول  إدرار  على  اجلسم  يساعد  أنه  حيث  باجلسم، 
بنسبة  حيتفظ  ذلك،  إىل  باإلضافة  الزائدة.  املياة  من  للتخلص 
وظائفه  كافة  لتعمل  اجلسم،  داخل  البوتاسيوم  عنصر  من  كبرية 
بشكل جيد. ففي حالة حدوث أي إخنفاض يف نسبة البوتاسيوم يف 
اجلسم، فذلك يؤدي إىل حدوث تلف خباليا الكلى نتيجة إلخنفاض 
خل  من  ملعقتني صغريتني  أضيفي  اجلسم.  السوائل يف  مقدار 
التفاح إىل كوب ماء واحد، ثم تناوليه بشكل يومي مباشرة  قبل 

الوجبات.

3- البوتاسيوم والفواكه واخلضراوات
البد من اإلكثار من تناول الطعام الغين بالبوتاسيوم، حيث يساعد 
التخلص  إىل  باإلضافة  اجلسم،  وظائف  تعزيز  على  العنصر  هذا 
من السوائل اجملمعة يف اجلسم. ليس هذا فقط، بل يؤدي أيًضا 
إىل احلفاظ على توازن السوائل باجلسم. تناولي أيًضا الفواكه و 
اخلضروات بكثرة ألن بها نسب كبرية من املاء، و من فيتامني 
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ج، و من مادة بيوفالفونويدس، اليت تساهم يف تعزيز األنسجة و 
جتعل الشعريات الدموية ال تسرب السوائل إىل األنسجة اليت حتيط 
بها. من أهم هذه الفواكه، البطيخ و الربتقال و الشمام و الليمون 

اهلندي و اخلوخ و األناناس و الفراولة و العنب الربي واملوز.

4- النوم
النوم اجليد من أهم العوامل اليت تساعد على التخلص من املاء 
الزائد احملتبس يف اجلسم، وذلك ألن جسم اإلنسان حيتاج إىل 
يؤدي  اجليد  النوم  يوميًا.  ساعات  مثان  عن  تقل  ال  ملدة  الراحة 
على ممارسة  للقدرة  باجلسم،  للوظائف  التوازن  إعادة  إىل  أيًضا 
النشطات اليومية يف اليوم التالي، وهلؤالء الذين يقومون بإتباع 
نظام رجييم ملساعدتهم على خسارة الوزن الزائد بشكل صحي. 
لذلك، فينصح األطباء األشخاص الذين يقومون بإتباع محية غذائية 
بالنوم ملدة نصف ساعة أخرى جبانب عدد ساعات النوم اليت حيتاج 

إليها اجلسم.

5- الشعري
املياه  من  التخلص  اجلسم يف  تساعد  اليت  النباتات  من  الشعري 
الزائدة واحملتبسة، حيث أنه من اهم مدرات البول اليت مت جتربتها 
السموم  طرد  إىل  الشعري  يؤدي  العامل.  دول  من  العديد  يف 
احلامل  على  اآلمنة  النباتات  من  انه  كما  اجلسم،  يف  املرتاكمة 
خالل فرتة احلمل. يتم إستخدامه من خالل إحضار مقدار ربع كوب 
من الشعري الغري مقشر، باإلضافة إىل واحد لرت من املاء، وأيضًا 
مقدار واحد كوب صغري من عصري الليمون. توضع املاء مع الشعري 
ويرتكوا حتى الغليان ملدة نصف ساعة. بعد ذلك، ُيصفى الشعري 
عصري  إضافة  يتم  ثم  حرارته،  تهدأ  حيت  باملاء  اإلحتفاظ  ويتم 
ويتم  الثالجة  الزجاج يف  من  إناء  به يف  اإلحتفاظ  يتم  الليمون. 

تناوله بعد كل وجبة.

6- تعديل النظام الغذائي
البد من احلرص على إعادة تنظيم النظام الغذائي بشكل صحيح، 
امللح  أن  حيث  الطعام،  امللح يف  إستخدام  تقليل  إىل  باإلضافة 
يؤدي  كما  كبرية،  بنسبة  اجلسم  يف  املياه  إحتباس  إىل  يؤدي 
إىل اضطرابات يف عمل الكلى اليت تؤدي إىل عدم حدوث توازن 
يف املياه املوجودة يف اجلسم. باإلضافة إىل أن امللح يؤدي إىل 
تناول  بتجنب  أيضًا  ُينصح  األطراف.  يف  وخاصة  اجلسم  إنتفاخ 
املعجنات، و رقائق البطاطس املقلية و الفول السوداني اململح و 
اللحوم املصنعة ألن بها نسب من امللح و الذي يساعد على حبس 
التوابل بشكل مفرط  أيًضا من إستخدام  املاء يف اجلسم. قللي 
وصلصلة  الصويا  صلصة  مثل  الصلصات  وأيضًا  الطعام،  يف 
الطماطم. إبتعدي عن النكهات اليت يتم إستخدامها يف الطعام، 

باإلضافة إىل اإلقالل من تناول الوجبات السريعة.

7- الرياضة
الرياضة من أهم العوامل اليت تؤدي إىل املساعدة يف التخلص 
من املياه احملتبسة داخل اجلسم، فعند القيام بالنشاط الرياضي، 
الزائدة  املياه  من  اجلسم  ختلص  نتيجة  التعرق  إىل  ذلك  يؤدي 
اجملمعة بداخله. أثبتت الدراسات أن النساء الالتي ميارسن الرياضة 
و األنشطة البدنية معرضات بشكل أقل لإلصابة مبتالزمة ما قبل 

احليض، و اليت منها احتباس املاء يف اجلسم.

اإلنسان  طعام  املستخدمة يف  الزيوت  أفضل  عن  العلماء  كشف 
وأكثرها فائدة لصحته.

وقام الباحثون من جامعة كامربيدج بتجربة علمية شارك فيها 94 
عاما،  و75   50 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين  األصحاء  من  متطوعا 

قسموا إىل 3 جمموعات.

كل  غراما  بنسبة مخسني  الزبدة  منهم  األوىل  اجملموعة  وتناولت 
يوم على مدى أربعة أسابيع، فيما تناولت اجملموعة الثانية زيت 
الزيتون بنفس الكمية وملدة 4 أسابيع أيضا، أما اجملموعة الثالثة 

فقد تناولت زيت جوز اهلند بنفس الكمية وملدة زمنية مماثلة.

وأظهرت التجربة ارتفاع نسبة الكوليسرتول الضار )بروتني دهين 
منخفض الكثافة( يف الدم بنسبة وصلت إىل 10% لدى متطوعي 

اجملموعة األوىل اليت استخدمت الزبدة.

 وبينت حتاليل اجملموعة الثانية اليت تناولت زيت الزيتون اخنفاضا 
طفيفا يف مستوى الكوليسرتول السيء وارتفاعا بنسبة 5% يف 

الكوليسرتول النافع )بروتني دهين مرتفع الكثافة(.

وكانت أفضل النتائج لدى متطوعي اجملموعة الثالثة الذين تناولوا 
ملحوظا  اخنفاضا  لديهم  الدم  إذ سجلت حتاليل  اهلند،  جوز  زيت 
بنسبة  النافع  الكوليسرتول  يف  وارتفاعا  الضار،  للكوليسرتول 

.%15

وخيلص الباحثون إىل أن تناول 50 غراما من زيت جوز اهلند يوميا 
وملدة أربعة أسابيع يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية والسكتة الدماغية.

أّي الزيوت أكثر فائدة للصحة؟
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صــحة وغــذاء

ينتشر بيع املياه واملشروبات األخرى املعبأة يف قناني بالستيكية 
ضارة  غري  أنها  يعتقد  واجلميع  خمتلفة.  ألوان  ذات  أو  شفافة 

بالصحة مثلها مثل القناني الزجاجية.

ولكن علماء جامعة إكسرت الربيطانية اكتشفوا يف أجسام املراهقني 
الذي هو مركب كيميائي يدخل يف   ،A البيسفينول  آثار مركب 
الشرب  مياه  تعبئة  يف  املستخدمة  البالستيكية  القناني  صناعة 

وحاويات بالستيكية حلفظ املواد الغذائية.

إن تشابه البيسفينول A مع هرمون اإلسرتوجني األنثوي يسبب 
اضطرابات يف اجلهاز التناسلي  وعدد من األمراض السرطانية. 

حبسب صحيفة »ذي تلغراف«.

حلل اخلرباء بول 94 مراهقا فاكتشفوا هذا املركب يف 86 باملئة 
اليت  الغذائية  املواد  عن  أسئلة  االستبيان  مشل  كما  منهم. 
يتناولونها، حيث أن املركبات الكيميائية املوجودة يف األكياس 
من  طلب  وعندما  أيضا.  الغذائية  املواد  إىل  تنتقل  البالستيكية 
يف  حمفوظة  غذائية  مواد  تناول  عدم  الدراسة  يف  املشاركني 
البيسفينول يف  مركب  مستوى  ينخفض  مل  البالستيك،  أكياس 

بوهلم.

اليت كانت تهدف إىل ختفيض  الغذائية  احلمية  إن  اخلرباء  يقول 
مستوى املركب املذكور يف بوهلم مل تكن فعالة، ألنه حتى املواد 
الغذائية اليت مل تكن حمفوظة يف أكياس أو حاويات بالستيكية 
كانت حتتوي على مكونات تعرضت خالل تصنيعها إىل هذا املركب. 
وهذا يعين إن قناني مياه الشرب املستخدمة لفرتة طويلة تشكل 

خطورة كبرية على الصحة.

ولكن االحتاد الربيطاني للبالستيك انتقد استنتاجات العلماء مشريا 
إىل أن دراسات عديدة أكدت سابقا على أن حفظ املواد الغذائية 
أي خطورة  البالستيك ال يشكل  واملياه يف حاويات وقناني من 

على صحة اإلنسان.

هل قوارير البالستيك تسبب 
السرطان حقا ؟

متكن علماء من إمناء أنسجة كلى بشرية يف املخترب قادرة على إنتاج 
البول، للمرة األوىل على اإلطالق.

واستخدم علماء من جامعة مانشسرت اخلاليا اجلذعية إلنشاء كلى 
مصغرة ُزرعت يف الفئران، مع إجراء اختبارات تكشف أنها كانت 
تتيح  أن  املتوقع  ومن  الفضالت،  وإفراغ  تصفية  على  قادرة 
الدراسة إمكانية عالج أمراض الكلى، باستخدام اهلياكل اجلديدة، 

باإلضافة إىل تقديم فهم أفضل لعدد من احلاالت املرضية.
كيمرب  سو  األستاذان  عليه  أشرف  الذي  الطيب  االخرتاق  ويعد 
عملية  رئيسية يف  خطوة  مانشسرت،  جامعة  من  وولف،  وأدريان 
أنسجة  من  إمنائها  عرب  للزراعة،  القابلة  النشطة  الكلى  تكوين 

املريض نفسه.
ومت إنشاء كبيبات الكلى، وهي شبكة من الشعريات الدموية الواقعة 
يف مقدمة الوحدة األنبوبية الكلوية، من اخلاليا اجلذعية البشرية، 
اليت مت إمناؤها يف املخترب، حيث ُزودت باملغذيات احلاوية على 
جزيئات تعزيز تطوير الكلى، وُدجمت مع هالم يعمل مثابة النسيج 

الضام الطبيعي، ومن ثم ُحقنت حتت جلد الفئران.
وبعد 3 أشهر، كشف فحص األنسجة أن النيفرون )الوحدة اهليكلية 

والوظيفية اجملهرية للكلية(، قد تشكل ومنا.
مركب  الفريق  استخدم  اجلديدة،  اهلياكل  وظائف  والختبار 
كمضاد  طبيا  املستخدم  الفلورسنت  بروتني  وهو  ديكسرتان، 

للتخثر، ويطلق على العملية اسم الرتشيح الكبييب.

أنابيب  يف  حتديده  جانب  إىل  الديكسرتان  مركب  العلماء  وتتبع 
إثبات أن  »متكنا من  الربوفيسور كيمرب:  اهلياكل اجلديدة، وقال 
هذه اهلياكل تعمل كخاليا الكلى عن طريق تصفية الدم وإنتاج 
البول، على الرغم من أننا ال نستطيع اجلزم بنسبة جناحها حاليا«.

وحتتوي اهلياكل اجلديدة على معظم األجزاء املكونة من نيفرون 
اإلنسان، مبا يف ذلك األنابيب القريبة والبعيدة، وكبسولة بومان 

)الكبيبات( والتواء هنلي.

ومع ذلك، تفتقر الكلى املصغرة للشريان الكبري، لذا يعمل العلماء 
مع اجلراحني لوضع هذا الشريان، بهدف إيصال املزيد من الدم 

إىل الكلى اجلديدة.

اكتشاف طيب جديد يضع حداً 
ألمراض الكلى
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أدى استخدام زيت اللفت )السلجم( يف تغذية البدناء إىل تقليل 
كمية الشحم يف كروشهم بنسبة 40%، حبسب دراسة أمريكية 

جديدة.
باستعمال  التغذية  مزايا  على  اثنان  خيتلف  ال  برلني:  من  إيالف 
عباد  بذور  وزيت  الزيتون  زيت  وخصوًصا  النباتية،  الزيوت 
الشمس، إال أن زيت اللفت يتفوق عليها من ناحية قدرته على 

تقليل الشحم وحتسني الصحة العامة.

مهامجة الدهون وحتليلها
من  نسبة 4% فقط  على  اللفت حيتوي  بذور  زيت  أن  ومعروف 
األكثر  الزيتون.  زيت  يف   %14 بنسبة  مقارنة  املشبعة  الدهون 
من ذلك هو أن زيت اللفت حيتوي أيًضا على معدالت أعلى من 
مبحتويات  مقارنة  و9،  و6   3 أوميغا  هي  مهمة،  دهنية  أمحاض 

الزيوت النباتية األخرى.
حتلل  تسهيل  على  اللفت  زيت  يف  املشبعة  غري  الدهون  تعمل 
وحيتوي  البطن.  ترتاكم يف  اليت  تلك  وخصوًصا  اجلسم،  دهون 
الزراعة  وزارة  بيانات  الطازج، حبسب  اللفت  غرام من  كل 100 
األمريكية، على 50 سعرة حرارية، وعلى 0.7 دهون، و10 غرام 

كربوهيدرات، و2 غرام ألياف، و3.3 غم من الربوتينات.

وقال الباحث بيين م. كريس-أثريتون، من جامعة بنسلفانيا، يف 
مقابلة مع اجمللة املتخصصة “يوريك الريت” إن األمحاض الدهنية 
البسيطة غري املشبعة يف زيت اللفت تهاجم اخلاليا الدهنية يف 
صحة  حتسن  األمحاض  هذه  أن  الباحث  أضاف  وحتللها.  البطن 

اإلنسان أكثر من أي زيت نباتي آخر.

جتارب على 101 متطوع من البدناء
البدناء  من  متطوعني  على  جتاربهم  عمله  وفريق  أثريتون  أجرى 
الذين يرغبون يف تقليل أوزانهم. وعمل الباحثون على تغذية 101 
من املتطوعني مبختلف الزيوت النباتية بهدف الكشف عن أفضل 

هذه الزيوت تأثرًيا على صحة اإلنسان.

إطار  يف  ومنحوهم،  عدة  جمموعات  املتطوعني يف  العلماء  قسم 
السموثيز  اليوم. وكانت هذه  الـ”مسوثيز” مرتني يف  التغذية، 
ممزوجة بزيت الكتان يف جمموعة، وبزيت الذرة يف جمموعة أخرى، 

وبزيت اللفت، من خمتلف األنواع، يف ثالث جمموعات أخرى.

كانت النتيجة بعد شهر من هذه التغذية هي أن املتطوعني يف 
مع  مقارنة  الشحم  من  رطل  نصف  فقدوا  اللفت  زيت  جمموعات 
املتطوعني من اجملموعات األخرى. وتركز الشحم املتبدد يف هؤالء 

املتطوعني يف منطقة البطن.

أفضل من احلمية املشددة
أنه  )البدانة(  الباحثون من بنسلفانيا يف جملة “أوبيزتي”  كتب 
من املعتاد، يف برامج احلمية املختلفة، أن يفقد اجلسم الشحم يف 
كل مناطق اجلسم املمتدة بني الوركني والفخذين والبطن والعنق، 
لكن الشحم املفقود يف جتربة زيت اللفت تركز يف البطن. وقدر 
البطن  خاليا  تهاجم  اللفت  زيت  املشبعة يف  الدهون  أن  الباحث 

الشحمية على وجه اخلصوص.

صحة  حسنت  اللفت  زيت  باستعمال  التغذية  أن  أثريتون  وذكر 
والدورة  القلب  أمراض  خيص  ما  يف  وخصوًصا  املتطوعني، 
املناعة  بأمراض  املبكرة  اإلصابة  احتماالت  قللت  كما  الدموية، 

الذاتية مثل داء السكري.

أشار الباحث إىل أن هذه النتائج متاثل نتائج دراسة كندية نشرت 
قبل فرتة، وتقول إن تغذية األطفال على احلليب الزائد الدسم 
هذه  أن  إىل  السبب  يعود  الزمن.  من  فرتة  بعد  أوزانهم  قللت 
التغذية قللت نهم األطفال للشوكوالتة واحللويات واملواد الدمسة. 
وتوصل الباحث إىل استنتاج مفاده أن استعمال زيت اللفت يف 
التغذية أفضل صحًيا من احلمية الشديدة اليت تعين االمتناع متاًما 

تقريًبا عن تناول الزيوت.

اجلدير بالذكر أن معهد أحباث األغذية األملاني يف بوتسدام ذكر 
مستوى  خفض  إىل  يؤدي  اللفت  زيت  أن  سابقة  دراسة  يف 
الكوليسرتول يف الدم، وإىل حتسني عمل وظائف الكبد. كما نصح 
املعهد خبلط أغذية االطفال الرضع بزيت اللفت بسبب حمتوياته 

يعمل على حتسني الصحة العامة

دراسة أمريكية: زيت اللفت يفكك شحم البطن
من الفيتامينات السهلة الذوبان يف املاء، وبسبب نسبة الدهون 

الدهنية غري املشبعة يف تركيبته.

وقاية من أمراض عصبية
زيت  فاعلية  أثبتوا  أن  هوبكنز  جونز  جامعة  من  لباحثني  وسبق 
اللفت يف معاجلة 89 طفال ممن يعانون من العطب الوراثي الذي 
أحد  وهو  ديسرتويف”.  ليوكو  “أدرينو  مرض  ظهور  إىل  يؤدي 
سن  يف  األطفال  ويصيب  النادرة،  العصبية  الوراثية  األمراض 
مبكرة ويؤدي إىل تدهور عصيب تدرجيي ينتهي بوفاة الطفل خالل 

سنوات معدودة.

ويعتقد أن سبب ظهور أعراض املرض هو عطب وراثي يؤدي إىل 
تكدس سالسل األمحاض املشبعة بالغة الطول يف اجلسم، وخاصة 
دوًرا  يلعب  أن  اللفت  بذور  لزيت  وميكن  العصيب.  اجلهاز  يف 
وقائًيا وعالجًيا ضد املرض. ويعد هذا أول إثبات علمي على جدوى 

زيت بذور اللفت يف معاجلة األمراض العصبية التنكسية.

أن  املبيض،  سرطان  ملكافحة  اخلريية  الربيطانية  املنظمة  قالت 
االنتفاخ املستمر الذي تعاني منه ثلثي النساء قد يكون عالمة على 

اإلصابة بسرطان املبيض.

الوعي بشكل  »اخنفاض مستوى  إزاء  وأعربت املنظمة عن قلقها 
املبيض،  سرطان  أعراض  أحد  يعد  الذي  االنتفاخ  بشأن  مزعج« 
كما أشارت إىل أن ثلثي النساء الالئي يعانني من أحد األعراض 
لدى  الطبيب  إىل  يذهنب  ال  املبيض  سرطان  ملرض  الرئيسية 

ظهوره.

ووفقا ملا نقله موقع »سبوتنيك« عن جملة »إيه بي سي ني هيرت« 
إن املنظمة كانت قد أعدت دراسة سابقة كشفت عن أن كل واحدة 

من بني مخس نساء تعترب االنتفاخ من اعراض ذلك املرض.

وأوضحت نتائج االستطالع الذي أجرته شركة »يوجوف« املتخصصة 
يف أحباث السوق، أن 34 يف املئة فقط من بني 1142 امرأة يف 
انتفاخ مستمر  إذا عانني من  إنهن يذهنب للطبيب  بريطانيا قلن 

يف البطن.

ويف استطالع آخر بشأن رد فعل النساء عند إصابتهن باالنتفاخ 
املكرر، أكدت 392 منهن فقط قلن إنهن يذهنب للطبيب.

كرولي  مدينة  من  إيفرلي،  لورا  تدعى  أن سيدة  بالذكر  واجلدير 
بإصابتها  تشخيصها  مت  عاما،   38 العمر  من  وتبلغ  الربيطانية 
بسرطان املبيض عام 2014، قالت »اعتقدت أنين رمبا أكون أعاني 
وحاولت  متشابهة،  األعراض  ألن  العصيب،  القولون  متالزمة  من 
تناول غذاء خالي من مادة الغلوتني، لكن مل أشعر بأي فرق. فكرة 
اإلصابة مبرض السرطان مل ختطر يف بالي باملرة. أنت ال تفكر أبدا 

يف أن ذلك قد حيدث لك«.

حتذير: االنتفاخ املستمر قد يكون 
عالمة على اإلصابة بسرطان املبيض
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National Party members 
and senators have elected 
the low-profile Riverina 
MP Michael McCormack 
as their new leader to re-
place Barnaby Joyce who 
resigned amid scandal 
last week.
Mr McCormack now be-
comes Deputy Prime Min-
ister.
Mr McCormack defeated 
the outspoken renegade 
backbench MP, George 
Christensen, who was 
a surprise last-minute 
nomination for the cov-
eted post which had been 
expected to be decided 
without contest.
Mr Christensen’s inter-
vention could be seen as 
a signal to the new lead-
ership that he intends to 
continue his abrasive po-
litical style of right wing 
populism which has seen 
him campaign aggressive-
ly on policy differences 
with the Turnbull govern-
ment on a range of issues 
from climate change, to 
immigration, and even to 
the formal partnership 
with the Liberal Party.
Mr McCormack automati-

cally becomes Deputy 
Prime Minister under a 
Coalition agreement be-
tween the Nationals and 
the larger Liberal Party.
“I will honour that faith 
and trust and responsibil-
ity by doing my best al-
ways. I am a team player 
and I am going to be do-
ing it with the very best 
team in rural and regional 
Australia,” Mr McCormack 
said shortly after the bal-
lot, flanked by his team.
The 8am meeting in Parlia-
ment House ended weeks 
of damaging controversy 
dogging the Turnbull gov-
ernment, the Nationals, 
and in particular the for-
mer high-profile leader, 
Mr Joyce.
Mr Joyce fell amid criti-
cism of his affair with his 
former media adviser Vik-
ki Campion, with whom he 
is now expecting a child, 
and an allegation of sexu-
al harassment.
 In the lead-up to the meet-
ing, Mr McCormack saw 
off a strong challenge from 
talented newcomer, Agri-
culture Minister David Lit-
tleproud, who leapfrogged 

Michael McCormack new Deputy Prime Minister, Nationals leader

The new leader of the National Party, Michael McCormack, with deputy Bridget McKenzie, after Monday morn-
ing’s party room meeting. Photo: Dominic Lorrimer

the Mr McCormack and 
the outer ministry to go 
straight into cabinet in 
the reshuffle announced 
by Mr Turnbull just before 
Christmas 2017.
Sources say Mr Littleproud 
was as close as one vote 
away from securing an 
absolute majority but was 
subject to a spirited cam-
paign against him by fel-
low Queenslander, Barry 
O’Sullivan.
Party whip Michelle Lan-
dry announced the result 
of the party room ballot 
but declined to say what 
the final numbers were.
“I would like to announce 
that we had a contested 
leadership ballot. George 
Christensen and Michael 
McCormack put their 
names forward and Mi-
chael McCormack is now 
the new leader,” said Ms 
Landry.
“That is very exciting. I 
would also like to say I 
bought myself a new whip 
this week to keep the boys 
in line in the party room .... 
We are not revealing the 
numbers.”
Sources from the party 
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room said Mr McCormack 
won the ballot easily.
Mr McCormack declared 
himself a team builder and 
praised his predecessor.
“I want to place on record 
an acknowledgement for 
Barnaby Joyce,” Mr Mc-
Cormack said.
“He has been an outstand-
ing leader. His service to 
our party and to our nation 
will never be diminished. 
His legacy will endure and 
his continued work for and 
on behalf of our nation, for 
and on behalf of our party, 
and for and on behalf of 
regional Australia will also 
continue.”
“I wish him well into the 
future and I look forward 
to him being part of our 
strong National Party go-
ing forward.”
After embracing Mr Chris-
tensen, the newly elected 
leader left the Nationals’ 
party room to begin talks 
with Prime Minister Mal-
colm Turnbull.
Those talks will cover min-
isterial posts, and other 
aspects of the secretive 
Coalition agreement which 
is to be renegotiated.
Labor’s Andrew Leigh 

said Mr McCormack’s se-
lection represented a re-
turn to some of the lower 
key leaders of the past of 
a party he pilloried as one 
of  “squatters and show-
ponies”.

Barnaby Joyce listens to the par-
ty’s new leader, Michael McCor-
mack, address the media on Mon-
day. Photo: Domimic Lorrimer

A former journalist and 
editor, Mr McCormack is 
regarded as a mainstream 
conservative but has 
struggled to live down ho-
mophobic comments he 
expressed in print and for 
which he has since apolo-
gised.
While the Nationals’ lead-
ership has now been 
settled, the hangover for 
bruised Nationals is ex-
pected to continue with 
simmering resentments 
over the role of some in 
publicly undermining Mr 
Joyce, and the role of 
others in campaigning 
against the Joyce loyalist, 
Mr Littleproud, despite his 
strong support.

National Party whip Michelle Landry announces the new leader of the National Party to the media on Monday. 
Photo: Dominic Lorrimer

The new leader of the National Party, Michael McCormack, flanked by Nation-
als MPs following a leadership ballot on Monday. Photo: Dominic Lorrimer

Prime Minister Malcolm 
Turnbull says his govern-
ment won’t be changing 
its foreign political dona-
tions policy when it comes 
to charities.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull says Labor’s plan 
to prevent foreign political 
donations is a “joke” and 
that he won’t be chang-
ing the government’s leg-
islation when it comes to 
charities.
Mr Turnbull said the prob-
lem with Labor’s plan is its 
narrow definition of ‘for-
eign donations’ as money 
being physically located 
outside Australia, which 
doesn’t include money 
brought into an Australian 
bank account.
“Labor’s foreign donations 
legislation was a joke,” Mr 
Turnbull told parliament 
on Monday.
“Under our bill, charities 
are able to take as much 
money from foreign enti-
ties as they want. But they 
can’t use that foreign mon-
ey to fund political cam-
paigning in Australia.”
Labor disputes Mr Turn-
bull’s characterisation of 
its bill, saying it includes 
provisions to prohibit 
money or property being 

transferred to Australia for 
the purpose of donation.
Opposition Leader Bill 
Shorten told AAP on Sun-
day Labor is not interest-
ed in laws which punish 
Australian charities and 
believes donations can be 
cleaned up without silenc-
ing charities and the not-
for-profits sector.
However, Labor would 
continue to work with the 
government to reform po-
litical donations and ban 
foreign donations, an is-
sue Mr Shorten says his 
party has led the way on.
Advocacy group GetUp na-
tional director Paul Oost-
ing said he was encour-
aged by Labor’s stance 
and its focus was now on 
the government and the 
crossbench to ensure the 
dangerous “charity gag” 
bill is not passed into law.
“We will continue to fight 
this dangerous law, which 
would result in fewer 
people being afforded a 
voice in public debate, 
less ability for civil society 
to advocate for the values 
millions of Australians 
care deeply about, and a 
greatly reduced contest of 
ideas,” Mr Oosting said in 
a statement.

Labor’s foreign donations 
stance a joke:PM
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The Labor senator Katy 
Gallagher did not take all 
steps reasonably required 
to renounce her British 
citizenship, the attorney 
general has argued.
In submissions to the high 
court, the government has 
asked for Gallagher to be 
ruled ineligible to sit in the 
Senate because the “rea-
sonable steps” defence 
does not apply to her and 
because she could have 
done more to have her re-
nunciation processed in 
time.
Gallagher was referred to 
the high court in December 
and will be a test case for 
Labor’s interpretation that 
parliamentarians are not 
disqualified by the con-
stitution where they have 
taken “all steps reason-
ably required” to renounce 
foreign citizenship.
The attorney general’s 
submissions argue that 
the reasonable steps de-
fence only applies where 
a person is “irremediably 
prevented by foreign law 
from participation in repre-
sentative government”, as 
stated in the Canavan high 
court decision and advice 
released by the Turnbull 
government.
The high court had already 
decided when it consid-
ered Malcolm Roberts and 
Fiona Nash’s cases that 
UK law did not “irremedia-
bly” prevent renunciation. 
Therefore the reasonable 
steps defence did not ap-
ply to Gallagher, the sub-
mission argued.
Gallagher, who filled a 
Senate vacancy in March 
2015, submitted forms to 
renounce her British citi-
zenship on 20 April 2016. 
The renunciation was not 

confirmed until 16 August 
2016, well after the 9 June 
nomination date for the 
2016 election.
Even if the defence was 
available to Gallagher, the 
attorney general argued 
that leaving sufficient time 
for a foreign bureaucracy 
to process a request was 
itself a reasonable step 
she failed to take.
Candidates should not be 
allowed to wait until the last 
minute before renouncing 
their citizenship, or else 
they would be allowed to 
sit in parliament as foreign 
citizens and generate “sig-
nificant uncertainty” about 
whether they were eligible 
while their renunciation is 
processed.
The attorney general sub-
mitted that it was incum-
bent on Gallagher “at 
least” since March 2015 
to ensure she was eligible, 
an obligation that was “re-
newed” when she was pre-
selected in May 2015 to 
run for Labor in the 2016 
election.
Gallagher was on notice 
from 21 March 2016 that 
a double-dissolution elec-
tion was “a possibility”, it 
said. “At no stage did she 
take any steps to renounce 
her British citizenship.”
Gallagher left 49 days from 
her renunciation to close 
of nominations when the 
average processing time 
for the UK Home Office 
is 55 to 60 days. Publicly 
available documents warn 
the process can take more 
than six months.
The renunciation would 
only be processed in time 
if British authorities pro-
cessed it “substantially 
faster” than the average, 
the attorney general ar-

Katy Gallagher did not do enough to re-
nounce UK citizenship, high court hears

 Katy Gallagher referred herself to the high court over dual citizenship with the 
UK. Photograph: Lukas Coch/AAP 

gued.
The attorney general sub-
mitted that Gallagher 
had failed to undertake 
a search of the process-
ing time for applications, 
to find out whether it was 
possible to expedite appli-
cations, and to advise the 
Home Office the applica-
tion was urgent.
The submission also not-
ed the UK Home Office 
secretary requested on 1 
July 2016 that Gallagher 
provide her father’s birth 
certificate to process the 
renunciation, which she 
could have done earlier 
with her original form.
“Accordingly, even on the 
view of [reasonable steps 
test] that is most favour-
able to Senator Gallagher, 
she was nevertheless in-
capable of being chosen 
as a senator,” it said.
The attorney general sub-
mitted that if Gallagher 
was found ineligible her 
vacancy should be re-
placed by a recount, which 
would likely return Labor’s 
second candidate, David 
Smith.
The result would mean 
that in the Australian Capi-
tal Territory – where most 
grassroots Labor mem-
bers are in the left faction 
– Labor’s parliamentarians 
would be two members of 
the right, Smith and MP Gai 
Brodtmann, one unaligned 
MP, Andrew Leigh, and no 
members of the left.
If the high court sides with 
the government’s inter-
pretation of the reason-
able steps test it will likely 
mean that the Labor MPs 
Justine Keay and Josh 
Wilson, and the Nick Xe-
nophon Team MP Rebekha 
Sharkie are all forced to 
resign or face high court 
referral because they did 
not successfully renounce 
before the deadline.
Labor’s Susan Lamb is un-
der pressure to resign for 
the same reason, despite 
an emotional public state-
ment detailing a long-term 
estrangement with her 
mother as her reason for 
not submitting adequate 
documents to renounce 
dual citizenship.
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Michaelia Cash forced to 
withdraw ‘disgraceful and 
sexist’ comments about 
Bill Shorten’s staff
Turnbull government min-
ister Michaelia Cash has 
been forced to withdraw 
comments – branded 
“disgraceful and sexist” 
– in which she threatened 
to spread rumours about 
young women in Opposi-
tion Leader Bill Shorten’s 
office.
Just two weeks after 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull called for cultural 
change in the way women 
are treated in Parliament 
House, Labor’s Penny 
Wong accused Senator 
Cash of an “outrageous 
slur” on female staffers.
The Minister for Jobs and 
Innovation made the com-
ments during a heated 
Senate estimates ex-
change with Labor’s Doug 
Cameron on Wednesday.
The clash was centred 
around the controver-
sy that rocked Senator 
Cash’s office last year 
when her media adviser 
quit after admitting to tip-
ping off the media about a 
looming police raid on the 

Australian Workers Union. 
Senator Cash has since 
shed a number of other 
staff members.
At one point, Senator 
Cameron asked Sena-
tor Cash the name of her 
newly appointed chief of 
staff.
“It’s none of your busi-
ness quite frankly who 
it is,” Senator Cash told 
him.
That quickly degenerated 
into a tense exchange in 
which Senator Cash be-
gan making thinly veiled 
accusations about Mr 
Shorten.
“If you want to start dis-
cussing staff matters, be 
very, very careful. Because 
I’m happy to sit here and 
name every young wom-
an in Mr Shorten’s office 
over which rumours in 
this place abound,” Sena-
tor Cash said.
“Do you want to start 
naming them and for Mr 
Shorten to come out and 
deny any of the rumours 
that have been circulat-
ing in this building now 
for many, many years. It’s 
a dangerous path to go 
down.”

Katy Gallagher did not do enough to re-
nounce UK citizenship, high court hears

Minister for Jobs and Innovation Michaelia Cash during an estimates hearing at Parliament House in Canberra. Photo: Alex 
Ellinghausen

Senator Cameron called 
those insinuations “non-
sense” and repeatedly 
told Senator Cash to “take 
a chill pill”.
The committee was sus-
pended for a short time in 
the ensuing uproar.
A little while later Senator 
Wong came into the com-
mittee to demand Senator 
Cash retract.
“We had the Prime Minis-
ter a week ago giving us 
a fairly moralising speech, 
saying we need to make 
this a better workplace for 
women,” Senator Wong 
said. 
“And the minister repre-
senting the Minister for 
Women comes in here 
making what can only be 
described as outrageous 
slurs about the character 
of female staff working for 
the Leader of the Opposi-
tion.
“It can’t be allowed to stand. 
I think it’s disgraceful and 
sexist, impugning the 
character of various staff. 
I would ask the minister to 
withdraw.”
Senator Cash initially re-
fused to do so, accusing 
Senator Cameron of ma-
ligning her staff.
“The point I was making was 
rumours circulate in this 
building. It does not mean 
they are true,” she said.
Senator Wong then threat-
ened to take the issue to 
the floor of the Senate, 
prompting Senator Cash 
to say: “If anyone has 
been offended by my re-
marks, I withdraw.”

Senator Penny Wong during Senate estimates. Photo: Dominic Lorrimer
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Julie Bishop has claimed 
$32,000 in taxpayer-funded 
family travel for her long-
term boyfriend but says she 
is not obliged to disclose 
his financial interests on 
the parliamentary regis-
ter because he is not her 
“spouse” or de facto part-
ner.
In a case that highlights how 
a couple who is not married 
or living together can avoid 
being classified as a spouse 
under the parliamentary 
rules, the Foreign Minister 
has avoided listing property 
developer David Panton on 
her parliamentary register 
of interests because they 
do not live together.
Because Mr Panton is not 
listed as a spouse, Ms Bish-
op has never declared any 
complimentary travel, hos-
pitality or flight upgrades 
he may have received while 
accompanying her around 
Australia or on missions 
abroad.
It also means details of 
his business interests and 
property holdings are not 
disclosed.
Parliament’s rules stipulate 
that MPs must declare their 
spouses’ financial interests 
including income, savings 
accounts, trust funds, loans 

and mortgages, properties, 
shareholdings, director-
ships, and gifts and hospi-
tality valued above $300. 
The register of interests is 
a publicly available docu-
ment which aims to prevent 
any conflicts of interests. 
However, its rules are open 
to different interpretations. 
For example, many MPs 
declare income earned on 
rental properties because 
the rule ask members to 
list “the nature of any other 
substantial sources of in-
come”. Other MPs such as 
the Liberal Party’s John Al-
exander and Labor’s Tanya 
Plibersek do not declare 
any income earned from 
their declared investments 
properties.
Ms Bishop’s office told Fair-
fax Media she was compli-
ant with Parliament’s reg-
ister because the pair are 
not married, or defactos. Ms 
Bishop is based in her Perth 
electorate of Curtin, while 
Mr Panton lives in Sydney.
“They are not married nor 
in a de facto relationship,” 
a spokesperson for the 
minister said, citing advice 
from the Parliament.
However, Ms Bishop has 
claimed $32,000 in taxpay-
er-funded travel for him 

Julie Bishop defends omission of boy-
friend from parliamentary records
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David Panton and Julie Bishop pictured at Derby Day in 2015.  Photo: 
Eddie Jim

between 2015 and 2017. 
Ms Bishop nominated him 
as her designated family 
member in 2015 which en-
titles him to free domestic 
airfares and Comcar rides 
under the allowance grant-
ed to MPs for family reuni-
fication. These benefits can 
be bestowed by an MP on 
almost anyone and are dis-
closed in Department of Fi-
nance records.
There has been renewed 
scrutiny on what constitutes 
a “partner” in the wake of 
Barnaby Joyce’s affair with 
former adviser Vikki Campi-
on. Prime Minister Malcolm 
Turnbull claimed Mr Joyce 
did not breach the ministe-
rial code of conduct - which 
prevents partners of minis-
ters from working in min-
isterial offices - because 
Mr Joyce and Ms Campion 
were not “partners” during 
the early months of their re-
lationship. 
Ms Bishop has previously 
said she began dating Mr 
Panton in early 2014. Pho-
tographs of the pair pub-
lished since then show 
they regularly attend social 
events such as the Mel-
bourne Cup, Portsea Polo 
and sporting grand finals, 
and meet with celebrities 
abroad.
In the first six months of 
2015, Mr Panton claimed 
nearly $10,000 in flights 
and car rides, including 
more than $3000 in flights 
to and from Perth on the 
same weekend Ms Bishop 
declared on her pecuni-
ary interests that she had 
received free tickets to the 
Leeuwin Estate Concert in 
Margaret River. The pair 
were photographed attend-
ing the event together.
Mr Panton is a regular on 
the world stage, accompa-
nying Ms Bishop on numer-
ous overseas trips when 
she has travelled in her 
capacity as the foreign min-
ister. Ms Bishop has never 
claimed taxpayer travel for 
Mr Panton’s international 
trips - unlike Labor’s Bob 
Carr, who billed taxpayers 
for his wife Helena to ac-
company him abroad.

Katiusha Stepanyan, a 
fashion, fitness and beauty 
model and marketing ex-
ecutive from North Ryde, 
has pleaded guilty to one 
charge of dealing with the 
proceeds of crime relating 
to the discovery of more 
than $220,000 in her bed-
room.
Stepanyan, 27, appeared 
in Burwood Local Court on 
Wednesday, dressed in a 
black pant suit.
She had been charged with 
two counts of recklessly 

dealing with the proceeds 
of crime, which carries a 10-
year maximum sentence.
Two new charges were sub-
sequently laid relating to 
dealing with the proceeds 
of crime valued at more 
than $100,000, which carry 
a five-year maximum sen-
tence.
The court heard that, after 
negotiations, three charges 
were dropped and Stepan-
yan pleaded guilty to one of 
the new charges.
Police previously told court 
in a bail submission that the 
money was possibly linked 
to drug offences. A state-
ment of facts will be ten-
dered during sentencing.
The powerful NSW Crime 
Commission had previously 
won an order from the NSW 
Supreme Court to freeze 
Stepanyan’s assets, includ-
ing her bank accounts, and 
will compel her to front 
court to detail the origins of 
the money and explain her 
other assets.
The money was seized in 

Model Katiusha Stepanyan pleads guilty 
to dealing in proceeds of crime

Katiusha Stepanyan leaves Burwood Local Court on Wednesday. Photo: Kate Geraghty

March last year after NSW 
Police executed a firearm 
prohibition order at her 
home in North Ryde.
The order did not relate to 
Stepanyan.
Police had earlier told the 
court that the offence “re-
lates to a large amount of 
cash that is possibly linked 
to serious drug offences”, 
a bail submission from the 
police says.
“The accused resides with 
persons known to have 
been convicted of serious 
indictable offences.”
Stepanyan worked as a mar-
keting executive in northern 
Sydney until shortly after 
her arrest.
Her social media profile 
details her extensive fash-
ion, fitness and beauty in-
terests, including details 
of achievements at a 2016 
event on the Gold Coast. 
She is a qualified fitness 
trainer.
She will be sentenced in 
April.

Katiusha Stepanyan worked as a 
marketing executive in northern 
Sydney until shortly after her ar-
rest.

Katiusha Stepanyan is a qualified fitness trainer with interests in fashion and beauty. Photo: Facebook

Foreign Affairs Minister Julie Bishop and David Panton at the United 
Nations summit in New York. Photo: Reuters
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Barnaby Joyce charged 
taxpayers nearly $100,000 
on printing and commu-
nications costs in the 10 
weeks between being ex-
posed as a New Zealand 
dual citizen and forced to 
a byelection after he was 
thrown out of Parliament.
The $98,000 in spend-
ing between August 14 
and October 27 last year 
represented a dramatic 
jump in Mr Joyce’s usual 
spending on the entitle-
ment, which MPs use to 
pay for pamphlets, mail-
outs, websites and local 
advertising.
He spent more on the 
entitlement in those 74 
days - when a byelection 
in his northern NSW seat 
of New England loomed 
as a real possibility - than 
in the first six months of 
the year.
Earlier expense records 
dating back to 2014 show 
Mr Joyce has historically 
spent between $9000 and 
$50,000 over three-month 
periods on the allowance.
Once Mr Joyce was ruled 
ineligible by the High 
Court on October 27 he 
lost access to the entitle-
ment, with the Nationals 
then forced to pick up the 
tab for byelection adver-
tising and campaign ma-
terial.
Mr Joyce’s work expenses 
are being audited by the 
Independent Parliamen-
tary Expenses Authority 
in the wake of the scan-
dal that ended his deputy 
prime ministership last 
week. Mr Joyce resigned 
after a fortnight of scru-

tiny over his extramarital 
affair with former media 
adviser Vikki Campion.
The IPEA initiated the in-
quiry on February 7, when 
the news of Mr Joyce’s af-
fair - and claims of poten-
tial misuse of public funds 
- first broke. Mr Joyce has 
denied misusing any of 
his entitlements.
“The audit is ongoing and 
IPEA is unable to provide 
a timeframe for its com-
pletion at this stage,” the 
IPEA said. “In accordance 
with the IPEA Act 2017 an 
audit report may be pub-
lished if IPEA considers it 
appropriate.” 
A spokesman for Mr 
Joyce said “all spend-
ing was within the print-
ing and communications 
guidelines, complied with 
the necessary require-
ments and was indepen-
dently approved prior to 
distribution”.
Material distributed in-
cluded an electorate-
wide, community news-
letter, several newspaper 
advertisements for a reg-
ular monthly column pub-
lished in an agricultural 
supplement and a letter to 
all New England constitu-
ents outlining facts sur-
rounding the discussion 
of Mr Joyce’s citizenship.
“It was a matter of public 
record at the time that Mr 
Joyce sent a letter to each 
household after he re-
quested his citizenship be 
referred to the High Court. 
In that letter he apolo-
gised to constituents for 
the inconvenience caused 
while the case was before 

Barnaby Joyce charged taxpayers $100,000 for 
communications in lead-up to byelection

the court,” the spokes-
man said.
Maverick Nationals MP 
George Christensen spent 
more than any other poli-
tician on office consum-
ables, publications and 
printing in the last three 
months of last year - cost-
ing taxpayers more than 
$111,000 in three months. 
More than $100,000 alone 
was spent on printing 
pamphlets.
Other big spenders on 
these entitlements in-
cluded Liberal MP Stuart 
Robert ($110,000), Prime 
Minister Malcolm Turn-
bull ($109,000) and Lib-
eral frontbencher Paul 
Fletcher ($106,000).
Overall, parliamentary 
expenses cost taxpayers 
$25 million in the three 
months to December, 
with three quarters being 
spent on office facilities 
and administration.
Domestic travel was the 
next highest costing cat-
egory, with taxpayers 
forking out $2.7 million 
between October and De-
cember for MPs to travel 
between Canberra, their 
homes and events around 
the country.
Conservative senator Cory 
Bernardi charged tax-
payers $1900 to travel to 
Sydney from Adelaide on 
September 16, the night 
before the launch of the 
“No” campaign for same-
sex marriage he attended. 
His total domestic travel 
bill of $27,000 was higher 
than Environment Minis-
ter Josh Frydenberg.
On overseas travel, Na-
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tionals MP Keith Pitt and 
recently promoted Small 
Business Minister Craig 
Laundy spent more than 
$34,000 in three months 
on visits to the US, Can-
ada, China and PNG, only 
$2000 less than now for-
mer immigration minister 
and now Home Affairs 
Minister Peter Dutton.
Opposition Leader Bill 
Shorten’s staff entitle-
ment costs were the high-
est at nearly $600,000 - 
more than $100,000 more 
than Mr Turnbull’s staff 
entitlements.
Mr Shorten also charged 
more than any other MP 
for family travel, spend-
ing nearly $10,000. He 
was followed by cross-
bencher Bob Katter 
($6500) and West Aus-
tralian frontbencher Ken 
Wyatt ($6000).
Mr Wyatt also spent the 
most on domestic air-
fares, at $55,000. Mr 
Katter was the biggest 
spender on car costs, at 
$44,000.
Our most expensive 
former prime minis-
ter remains John How-
ard, who spent twice as 
much as any other liv-
ing prime minister in the 
three months, racking up 
$80,000 in taxpayer-fund-
ed expenses on flights, 
cars and offices. He was 
the only one of the six 
living former leaders to 
claim a family travel al-
lowance, worth $1800.
In total the former PMs 
cost taxpayers more than 
$250,000 in expenses. 
Paul Keating was the 
only one of the five no 
longer in office not to 
claim domestic airfares. 
Bob Hawke claimed the 
least on airfares, spend-
ing $2000 of taxpayers 
money on flights between 
October and December.
The most recent Labor 
leaders Kevin Rudd and 
Julia Gillard also claimed 
between $3500 and $4000 
on car expenses, while 
John Howard doubled 
both their spend.

Barnaby Joyce poses for a portrait in his New England electorate. Photo: Alex Ellinghausen

Newly installed Deputy 
Prime Minister Michael 
McCormack has met with 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull and settled on 
minimal changes to the 
ministerial lineup, which 
could be announced as 
soon as Thursday.
The agreement defuses 
a potentially damaging 
scenario where the re-
warding of Mr McCor-
mack’s biggest backers 
could further inflame 
tensions inside the ju-
nior Coalition party.
As Deputy Prime Minis-
ter, Mr McCormack has 
the right to allocate a 
fixed number of cabi-
net, outer ministry, and 
assistant ministry posi-
tions to Nationals mem-
bers of Parliament.
But MPs are still reeling 
from the trauma of the 
resignation of former 
leader Barnaby Joyce, 
and any frontbench el-
evations seen as reward-
ing Mr Joyce’s detrac-
tors would cause grief 
for Mr McCormack and 
the Prime Minister, who 
are keen for the gov-
ernment to get back on 
track in the wake of the 
three-week saga.
Mr McCormack has al-
ready taken the cabinet-
level portfolios of infra-
structure and transport 
previously held by Mr 
Joyce.
That has left vacant Mr 
McCormack’s old junior 
ministry post of veterans 
affairs, which is likely to 

go to Victorian MP Dar-
ren Chester.
Mr Chester, a former cab-
inet-level minister, was 
controversially dropped 
by Mr Joyce last Decem-
ber. His removal from 
cabinet poisoned the re-
lationship with Mr Joyce 
and saw Mr Chester re-
fuse a consolation prize 
of an outer-ministry, opt-
ing instead to return to 
the backbench.
Another option being 
examined but consid-
ered less likely involves 
bigger changes, with 
Mr Chester returning to 
cabinet via the demotion 
of either Nigel Scullion, 
the Indigenous Affairs 
Minister and the Nation-
als leader in the Senate, 
or Resources and North-
ern Australia Minister 
Matt Canavan. Both men 
were supporters of Mr 
Joyce.
A source close to Mr Mc-
Cormack suggested this 
bigger change was not 
under consideration, but 
noted the leader had not 
finalised any decisions.
Michael McCormack 
in question time on 
Wednesday
While first-term Queen-
sland MP David Lit-
tleproud pulled out of 
the leadership contest 
before Monday’s meet-
ing, it is understood he 
came close to gaining 
majority support in the 
21-member party room 
and remains a future 
leadership contender.

Turnbull urges minimal 
frontbench change after 
Nationals ructions

Michael McCormack in question time on Wednesday Photo: Alex 
Ellinghausen
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The corruption watchdog 
never spoke to the Aus-
tralian Border Force head 
Roman Quaedvlieg as it 
investigated claims he 
abused his power, while a 
second inquiry communi-
cated with Mr Quaedvlieg 
only in writing, Fairfax 
Media understands.
Mr Quaedvlieg’s fate is 
currently in the hands of 
Attorney-General Chris-
tian Porter, who is con-
sidering a report on the 
case provided by the 
head of the public ser-
vice and Secretary of the 
Department of Prime Min-
ister and Cabinet, Martin 
Parkinson.
Mr Quaedvlieg was the 
subject of a complaint 
from a Border Force em-
ployee that he helped his 
girlfriend get a job with 
the agency at Sydney Air-
port. He has protested his 
innocence.
But the complaint was 
referred to the corruption 
watchdog, the Australian 
Commission for Law En-
forcement Integrity.
It delivered its report to 
Home Affairs Depart-
ment head Mike Pezzullo 
in August, a Senate esti-
mates hearing was told 
this week. Mr Pezzullo 
told a separate Senate 
hearing he and Mr Parkin-
son agreed that the latter 
should take over the “ad-
ministrative” side of the 
inquiry.
But it is understood Mr 
Parkinson communicated 

only with Mr Quaedvlieg 
in writing, in which he re-
quested information sev-
eral times.
Nearly six months later, 
Mr Parkinson’s report - 
along with a full response 
from Mr Quaedvlieg - was 
delivered to Mr Porter for 
a decision on what action 
should be taken. Mr Por-
ter is now considering 
that report.
Mr Pezzullo confirmed to 
the Senate this week that 
Mr Quaedvlieg had earned 
about $500,000 including 
superannuation while on 
leave since late May. His 
annual salary is about 
$620,000.
It was reported last year 
that five months after he 
went on leave, Mr Quaed-
vlieg had still not been in-
terviewed or spoken to by 
the Australian Commis-
sion for Law Enforcement 
Integrity.
That appears to have re-
mained the case because 
the watchdog’s report 
was handed to Mr Pez-
zullo within three months 
of Mr Quaedvlieg’s going 
on leave, according to the 
Senate hearing this week. 
Fairfax Media under-
stands there has been no 
change to this situation.
The Daily Telegraph re-
ported on Wednesday 
that the watchdog had 
accessed salacious text 
messages Mr Quaedvlieg 
sent to a younger woman 
while she was applying 
for a job with the Bor-

Border Force head was never in-
terviewed in seven months of in-
vestigations

der Force in late 2016, 
though he strenuously 
denied they were in a re-
lationship at that time.
Mr Quaedvlieg declined to 
comment on Wednesday.
Fairfax Media asked the 
watchdog on Wednes-
day whether it was typi-
cal for them to carry out 
an investigation without 
speaking to person who 
was the subject, and what 
the normal process was 
if an investigation did not 
meet the threshold for a 
full report to be delivered 
to the government.
The watchdog had not re-
sponded at deadline.

Border Force Commissioner Roman Quaedvlieg. Photo: Rohan Thomson
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Cracks are showing in the 
Sydney property market, 
with prices now falling for 
the first time over a 12-
month period since the 
boom began.
The harbour city record-
ed a 0.5 per cent drop in 
housing prices in the year 
to February, CoreLogic 
data released on Thursday 
shows. This figure includes 
apartments and houses.
The median property value 
now stands at $880,743, 
after the first 12-month de-
cline since 2012.
Over the three months to 
February, Sydney prices 
dropped 2.4 per cent. This 
was the weakest result in 
the country.
Melbourne also showed 
continued signs of a slow-
ing housing market, with 
prices up a solid 6.9 per 

cent over the year but 
down 0.4 per cent for the 
last three months. Its me-
dian dwelling price is now 
$723,334.
The monthly falls in Syd-
ney and Melbourne in Feb-
ruary, of 0.6 per cent and 
0.1 per cent respectively, 
were more moderate than 
price falls seen in January.
Sydney houses prices de-
clined 2 per cent on an 
annual basis, while apart-
ments still increased 3 per 
cent.
CoreLogic head of re-
search Tim Lawless said 
the overall softening in 
the market was becoming 
“more evident” with inter-
est rate increases on the 
horizon.
“With high levels of house-
hold debt and dwelling 
values now starting to fall 

as well as tighter credit 
policies and a prospect 
of higher mortgage rates 
down the track, it is rea-
sonable to expect that 
borrowers will be taking a 
more cautious approach to 
taking on debt,” he said.
“Overall the housing mar-
ket has continued to see 
soft conditions resulting in 
some slippage in housing 
values.”
Sydney property prices 
are now 3.7 per cent be-
low their peak in July 
2017, representing a drop 
in their median price of 
about $35,000. Melbourne 
is down 0.4 per cent since 
its December highs.
The strongest price growth 
in the country was in Ho-
bart, which surged 13.1 
per cent in the 12 months 
to February.

Sydney house prices fall for the first year since 2012

Labor has shifted its view 
on Michaelia Cash from a 
mere apology to resigna-
tion over her threats to 
detail rumours about Bill 
Shorten’s staff.
Federal Labor is calling 
for Michaelia Cash to 
do two things after she 
threatened to publicly 
reveal rumours regard-
ing female staffers in Bill 
Shorten’s office: apolo-
gise and resign.
Senator Cash erupted 
during a fiery Senate 
hearing on Wednesday 
with a pointed warning 
she would “name every 
young woman” in the op-
position leader’s office 
about whom rumours 
had circulated.
“Minister Cash must do 
two things today - apolo-
gise and then resign,” 
Labor frontbencher Bren-
dan O’Connor said on 
Thursday.
“She needs to apolo-
gise for the slanderous 
slur she made yesterday 
towards young women 
working in parliament.”
But she also needed to 
resign for refusing to 
reveal the extent of her 
office’s involvement in 

Labor calls for Cash to apologise, resign
leaking the raids on Aus-
tralian Workers Union of-
fices last year.
Liberal frontbenchers 
said Senator Cash was 
responding to “robust 
questioning” about her 
own staff and noted she 
had withdrawn her re-
marks.
Deputy Labor leader Tan-
ya Plibersek is demand-
ing she make a full and 
personal apology to the 
women involved.
“Look them in the eye 
and say ‘I’m really sorry, 
I didn’t mean to make life 
harder for you, I slipped 
up and I’m sorry’,” Ms 
Plibersek told ABC radio 
on Thursday.
Ms Plibersek said the 
outburst undermined the 
prime minister’s stated 
efforts to instil a respect-
ful workplace culture in 
Parliament House, par-
ticularly for women.
Cabinet minister Peter 
Dutton appeared to add 
fuel to the fire by saying 
it “was a bit rich” for La-
bor to be “moralising” on 
the coalition.
“I think Mr Shorten has 
demonstrated on a num-
ber of occasions in rela-

tion to many issues that 
he is not a genuine per-
son and he shouldn’t be 
taken at face value,” Mr 
Dutton said.
Mr Dutton declined to ex-
pand on what he meant 
by his remarks about Mr 
Shorten.
“All I am saying is over 
the course of the last 
couple of weeks, I think 
we have been lectured 
to and moralised on by 
people that really should 
check their own situation 
first.”
Education Minister Si-
mon Birmingham said 
he didn’t witness Sena-
tor Cash’s response to 
Labor frontbencher Doug 
Cameron’s line of ques-
tioning about her staff ar-
rangements.
“I know that that was a 
pretty robust lot of ques-
tioning and a lot of things 
being thrown at her by La-
bor senators at the time,” 
he told Nine Network.
Senator Cash withdrew 
the comments under 
pressure from Labor Sen-
ate leader Penny Wong, 
who went to the hearing 
room to challenge her 
about the threat.
“I think the point she 
was making was ‘keep 
staff out of it. Stop ask-
ing questions about in-
dividual staff’,” assistant 
minister to the treasurer 
Michael Sukkar told ABC 
radio.
But Labor frontbench-
er Tony Burke said Mr 
Shorten’s staff were up-
set at the implications 
of Senator Cash’s threat 
and want an apology.
Former prime minister 
Tony Abbott believes the 
minister’s “brain snap” 
warrants an apology.
The heated exchange oc-
curred as Labor contin-
ued to pressure Senator 
Cash over raids at Aus-
tralian Workers Union of-
fices last October.
Details of the police raids 
were leaked to TV net-
work by one of her media 
advisers, who later quit.
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