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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

حممد بن سلمان وماي يدّشنان جملساً لـ »الشراكة االسرتاتيجية«

التفاصيل على صفحة 31
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

عودة  بعد  واضحا   بات 
رئيس الوزراء سعد احلريري 
وخريطة  السعودية  من 
اليت  االنتخابية  التحالفات 
الرياض  ان  نشهدها  بدأنا 
يف  بعيد  حد  اىل  جنحت 
حلفائها،  »بيت«  ترتيب 
»انتخابيا«  االقل،  على 
رئيس  وبني  بينه  وخاصة 
اللبنانية  القوات  حزب 
الدكتور مسري جعجع.. فهل 
تنجح السعودية يف تأمني 

االغلبية الربملانية؟!
مسائل  هناك  تكون  لن   
الرئيس  بني  للبحث  مهّمة 
والدكتور  احلريري  سعد 
مسري جعجع عندما يلتقيان. 
فكّل منهما »مدرٌك طريقه 
وواثٌق ِمن نفسه«. لذلك، 
قبل  االلتقاء  يقّرران  قد 
بعدها،  أو  آذار   14 ذكرى 
اللوائح.  تشكيل  بعد  أو 

السعودية تضع ثقلها لرتتيب »بيت« حلفائها.. هل حتصد األغلبية النيابية؟

أن  يريد  ال  منهما  فأّي 
عقَد  َيستعجل  أّنه  ُيظِهر 

اللقاء بأّي مثن...
األخطاء  من  يكون  رّبا 
احللفاء- فيها  يقع  اليت 
السابقون- يف 14 آذار أن 
أنه  على  منهم  كّل  يراهَن 
أكثر من سواه يف  مدعوم 
اململكة العربية السعودية. 
فهذه املراهنة، على طريقة 
ال  ك«  َبيَّ ِمن  أقوى  »َبّيي 
ر يف استعادة  م وال تؤخِّ ُتقدِّ
فيما الوقت  قّوة 14 آذار… 

املتبّقي لالنتخابات احلامسة 
بضعة أسابيع!

الـ  وسائر  جعجع  َيعتقد 
الرافضني  آذاريني   14
»حزب  لـ  التنازل  نهَج 
احلريري  زيارة  أّن  اهلل«، 
ستكون  للرياض  األخرية 
نهِجه  تغيري  يف  فاعليتها 
أكرَب ِمن زيارة »االستقالة« 

الشهرية.
الزيارة  أّن  فصحيح 
تأثري  مّتت حتت  التشرينية 
ضغوط سعودية هائلة، إاّل 

التتمة صفحة 31

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 

ايلي واالختصاص..  والكفاءة 
0412  224  604 على الرقم: 

أّن مفاعيلها بقَيت حمدودة، 
بل زادت احلريري التصاقًا 
وال  اهلل«،  »حزب  حبلفاء 
سّيما منهم »التيار الوطين 
وليد  والنائب  احلّر«، 
مل  الزيارة،  وبعد  جنبالط. 
توجيه  عن  احلريري  ع  يتورَّ
سهام انتقاداته حنو الذين 
يف  ضده  احلكي«  »نقلوا 

اخلارج.
فكان  األخرية،  الزيارة  أّما 
احلريري مرتاحًا متامًا فيها، 
مع  اللقاءات  يف  سواء 
امللك السعودي أو مع ولي 
العهد. فاملوفد نزار العلوال 
يف  بلقاءات  للزيارة  د  مهَّ
املّطلعون  ويؤّكد  بريوت. 
أّن إعالن احلريري عن أجواء 

َيطلب السعوديون من احلريري أن يضع التحالف مع جعجع وسائر قوى 14 آذار أولوية انتخابية

يف خرق للربوتوكول ُيعترب 
ملكة  استقبلت  سابقة 
الثانية  إليزابيث  بريطانيا 
السعودي  العهد  ولي 
نائب رئيس جملس الوزراء 
حممد  األمري  الدفاع  وزير 
بن سلمان، وأقامت مأدبة 

غداء على شرفه.
حيظى  ال  تكريم  وهذا 
الدول.  رؤساء  سوى  به 
لندن  شوارع  وازدانت 
بصور ولي العهد وعبارات 
اإلصالحات  عناوين  حتمل 
حياة  يف  أدخلها  اليت 

السعوديني.
حممد  األمري  والتقى 
والوفد  سلمان  بن 
الوزراء  رئيسة  السعودي 
ماي  ترييزا  الربيطانية 
ودشن  حكومتها،  وأعضاء 
الشراكة  »جملس  معها 
الربيطاني-  اإلسرتاتيجية« 

يهدف  الذي  السعودي، 
التعاون  ترسيخ  إىل 
جماالت  يف  البلدين  بني 
واألمن  والثقافة  التعليم 
والسياسة. ووقع اجلانبان 
اتفاقات اقتصادية مقدارها 
مئة بليون جنيه اسرتليين.

زيارة  إن  ماي  وقالت 
سلمان  بن  حممد  األمري 
جديدًا  فصاًل  »تفتتح 
األصدقاء  أقدم  أحد  مع 

أكثر  اململكتني  سيجعل 
أمنًا وازدهارًا«.

وسبقت زيارة األمري حممد 
إجنازاته  لندن  سلمان  بن 
خالل  من  إصالح  كرجل 
اختذها  اليت  اخلطوات 
السعودية  على  وأضفت 
فتح  مثل  جديدة،  صورة 
اجملاالت أمام االستثمارات 
غري  قطاعات  يف  األجنبية 

التفاصيل صفحة 31

موسكو تهدد فصائل الغوطة 
بـ »إبادة« ودي ميستورا 
إلخراج »جبهة النصرة«

التفاصيل صفحة 31

»املبادرة« اجلديدة لـ 
»محاس«: مقاومة ووحدة 
وتصٍد لـ »صفقة القرن«
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لـبنانيات

 2018 آذار   10 Saturday 10 March 2018الـسبت 

أعلن نائب رئيس جملس الوزراء 
غسان  العامة  الصحة  وزير 
حاصباني، يف حديث لـ »اذاعة 
املعقودة  االمال  ان  الشرق« 
وحتديدا  كبرية  املؤمترات  على 
مؤمتر سيدر 1، مشريا اىل »ان 
من  ختوفا  يبدون  اللبنانيني 
العام  والدين  اإلستدانة  إزدياد 
إصالحات  دون  من  والنفقات 

ملموسة«.
وقال: »التخوف يف مكانه وحنن 
ال نريد أن يزداد الدين من دون 
ينهض  إصالح  هناك  يكون  أن 
باإلقتصاد ويعزز مالية اخلزينة، 
لذلك حنن دائما نقول إننا نذهب 
إىل هذه املؤمترات وحنن متنبهون 
واضحة  إصالحية  خطط  لوجود 
جزءا  »ان  موضحا  قبلنا«،  من 
اساسيا من مؤمتر سيدر إصالحي 

وليس إستثماريا فقط«.
نقنع  ال  أن  »جيب  اضاف: 
اجل  من  ذاهبون  كأننا  أنفسنا 
ما  أو  دوالر  مليون   16 إعطائنا 
شابه لنصرفهم على االقتصاد، 
عن  كالم  هناك  سيكون  حكما 
هذه  تتم  مل  فإذا  االصالحات. 
هناك  يكون  لن  اإلصالحات 
دعم حقيقي يرتجم على األرض 
مؤمتر  يف  املستثمرين  قبل  من 
إصالحات  على  مشددا  سيدر«، 
القوانني  وتطبيق  حقيقية 
 ،2002 العام  منذ  املوجودة 
اإلتصاالت  قطاع  خصخصة  مثل 
يف  اخلاص  القطاع  وإشراك 

الكهرباء وغريها«.
اإلصالحية  »األفكار  ان  وأكد 
 ،2001 العام  منذ  قائمة  كانت 
ومل  واحد«  »باريس  مؤمتر  أيام 
ألسباب  حتقيقها  لبنان  يستطع 
عديدة ومنها العوائق السياسية 
وصلنا  »اليوم  وقال:  وغريها. 
من  هناك  يعد  مل  مرحلة  إىل 
قد  السياسية  فالعوائق  خيار، 
أمر  وهذا  لبنان  نهوض  متنع 
خطري جدا. وبرأيي جيب أن نكون 
جديني يف هذا املوضوع. عندنا 
 ،2002 منذ  مطروحة  قوانني 
عندما تدخل الشراكة مع القطاع 
إىل  ندخل  أن  نستطيع  اخلاص 
األموال  من  كبريا  مبلغا  اخلزينة 
جيب  ما  ندفع  أن  ونستطيع 
املتاحة  القروض  بعض  لتحرير 
لنا يف السابق من البنك الدولي 
دوالر.  مليار   3,5 من  بأكثر 
وبهذه الطريقة نكون قد أدخلنا 
يف  دوالر  مليار   7 تفوق  قيمة 
أقل من سنة، إضافة إىل ما قد 
يأتي من مؤمتر سيدر نتشجع ان 
تأتي األموال جراء هذه اخلطوات 

اليت نقوم بها«.
وعن التقرير الذي شرحه رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
عن  الوزراء  جملس  جلسة  يف 
وإرتفاع  والعجز  الكهرباء  واقع 
حاصباني:  قال  العام،  الدين 
الذي  عون  الرئيس  »مشكور 
وكنا  التفاصيل،  هذه  عرض 
سببا  وكانت  بها  تقدمنا  قد 
للمشكلة حينها. إن احللول تبدأ 
ونبدأ  الشبكة  كبري يف  بإصالح 
بعدها باإلسراع يف إنشاء معامل 
اإلنتاج، وكان ممكنا أن يتحضر 
منذ  بها  اخلاص  الشروط  دفرت 
وتأخر  فقد  املاضية،  السنة 

ان  ملاذا.  نعرف  وال  حتضريه 
إشراك القطاع اخلاص بالكهرباء 
يكون بإستثمار اإلنتاج وحتسني 
الشبكة حتى ال حيصل فيها هدر. 
عندها يزيد اإلنتاج وبعدها نهدر 
من 20 إىل 30 باملئة. جيب أن 
تكون هناك جباية صحيحة ملنع 
إضافية.  كلفة  دون  من  اهلدر 
إضافة  واضحة  الكهرباء  حلول 
اليت  البديلة  الطاقة  تعزيز  إىل 

كانت موجودة أيضا ورائجة«.
الوزارية  اللجنة  اجتماعات  وعن 
»من  قال:  املوازنة،  لبحث 
يف  النقاش  إستكمال  املتوقع 
يزال  ال  ألنه  املكلفة،  اللجنة 
هناك بعض التفاصيل الصغرية 
اليوم،  منها  اإلنتهاء  نتوقع 
ثم  املقبل  األسبوع  وتنقيحها 
إذا  الوزراء  عرضها على جملس 

مل يستجد شيء«.
جربان  اخلارجية  وزير  ربط  وعن 
بإقرار  املوازنة  إجناز  باسيل 
قال  البواخر،  إستئجار  موضوع 
ال  الكالم  هذا  »ان  حاصباني: 
عالقة له بالكهرباء بشكل عام، 
يف  الكهرباء  خطة  ناقشنا  وكنا 
عليها،  اإلتفاق  ومت  السابق 
اإلجراءات  يف  دخلنا  وعندما 
املسار  تأخذ  مل  والتنفيذ 
حتى  العملية  فتأخرت  الصحيح 
يف  زلنا  وما  احلالية،  السنة 
أعتقد  ال  ولكن  نفسه.  املكان 
مباشرة  مرتبط  املوضوع  أن 
أكثر  املوازنة  على  باملوافقة 
حل  إجياد  بإجتاه  كالم  هو  مما 
تشكل  وهي  الكهرباء،  ملسألة 
جزءا كبريا من العجز املوجود يف 

املوازنة«.
ما  أن  الوزير حاصباني  وأوضح 
إجتماعات  يف  عليه  الرتكيز  مت 
مشروع  درس  املكلفة  اللجنة 
موازنات  ختفيض  هو  املوازنة 
والتشغيلية  اإلدارية  النشاطات 
يف  نظرنا  كما  الوزارات.  يف 
القروض  مدى  اطالة  موضوع 

حاصباني: إذا مل تتم اإلصالحات لن يكون هناك 
دعم حقيقي من مؤمتر سيدر

مرتفعة  أكالفها  تكون  ال  حتى 
خيفف  مما   ،2018 العام  يف 
عن املوازنة«. وقال: »مل ننظر 
بعد إىل األرقام النهائية لنعرف 
نتيجة التخفيضات لكن رمبا هي 
ذلك  إذا حصل  املليار.  تالمس 
ستكون خطوة إجيابية ولكنها لن 
حتل كل مشكلة املوازنة. يبقى 
هناك  أساسيا،  الكهرباء  عجز 
خطوة أيضا تتعلق بهيكلة بعض 
الدين  الديون حتى خنفف خدمة 
 ،  2018 الـ  موازنة  على  العام 
وتبقى مهمة ترشيد اإلنفاق يف 
املوازنة  تصبح  حتى  اإلدارات 

مقبولة من اجملتمع الدولي«.
النيابية  اإلنتخابات  وعن 
والتحالفات بني القوات اللبنانية 
وتيار املستقبل، أكد أن »النقاش 
املتقدمة  املراحل  يف  أصبح 
قد  اليت  املناطق  على  للرتكيز 
يكون فيها حتالف وتعاون مثل 
باقي القوى السياسية«، وقال: 
ليس  القانون  هذا  يف  »يبدو 
هناك من حتالفات شاملة كثرية 
وواضحة على كل األراضي، بل 
ستكون حتالفات مناطقية حملية 
ومدروسة حسب احلاجة اإلنتخابية 
يعطي  القانون  وهذا  للمناطق، 
الكالم  لالنتخابات.  جديدا  طابعا 
ال يزال متقدما يف هذا املوضوع 
يف  والتعاون  للتحالف  بالنسبة 

بعض املناطق«.
»ان  قال:  سؤال،  على  وردا 
اليوم،  اىل  ماضية،  القوات 
مناطق  مستقل يف  شبه  بشكل 
وكسروان  الشمالي  املنت 
تتشكل  مل  واللوائح  وجبيل، 

بعد«.
الرئيس  بني  قريب  لقاء  وعن 
قال:  جعجع،  ومسري  احلريري 
»إذا إنتهى النقاش ومت التفاهم 
على مقاربة معينة إلسرتاتيجية، 
إنتخابي،  لتعاون  فقط  وليس 
وليس  قريب.  لقاء  حيصل  قد 

عندنا اآلن معلومات. 

الوزير املشنوق يلقي كلمته

الكتائب  حزب  رئيس  استقبل 
اجلميل،  سامي  النائب  اللبنانية 
 - املركزي  الكتائب  بيت  يف 
الربيطاني  السفري  الصيفي، 
هوغو شورتر، يف حضور رئيس 
االجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
العالقات  ومنسق  طويلة  جان 
اخلارجية مروان عبداهلل، وكانت 
التطورات  تناولت  افق  جولة 
موعد  اقرتاب  مع  الراهنة 

االنتخابات النيابية.
أن  للكتائب  بيان  وافاد 
الوضع  على  ركزت  »املداوالت 

لبنان، واستمع  االقتصادي يف 
شورتر اىل وجهة نظر املعارضة 
يف ما خيتص بالوضع االقتصادي 

يف لبنان«.
يف  »التخوف  اجلميل  وأعاد 
السلطة  تعاطي  استمرار 
وجود  مع  امللف  مع  بعشوائية 
بانهيار  تنذر  عدة  مؤشرات 
اقرار  عشية  كبري،  اقتصادي 

املوازنة«.
وأكد اجلميل أمام زائره »ضرورة 
اقرار اصالحات فورية قبل اللجوء 

اىل مزيد من االستدانة«. 

رئيس الكتائب عرض مع شورتر 
التطورات مع اقرتاب االنتخابات

الجميل مستقبال شورتر

دارته  جنبالط يف  وليد  النائب  الدميقراطي  اللقاء  رئيس  استقبل 
بكليمنصو، نائب رئيس الربملان األملاني توماس أوبرمان، يرافقه 
السفري األملاني مارتن هوث وممثل مؤسسة »فريدريش إيربت« يف 
اخلارجية  للشؤون  احلزب  نائب رئيس  أخيم فوكت، حبضور  لبنان 
خالل  وجرى  رعد.  زاهر  اخلارجية  الشؤون  ومفوض  ياغي  دريد 

اإلجتماع عرض التطورات السياسية يف لبنان واملنطقة.

جنبالط عرض مع نائب رئيس الربملان 
األملاني التطورات

العماد  اجلمهورية  رئيس  طلع 
الدولة  وزير  من  عون،  ميشال 
نقوال  الفساد  مكافحة  لشؤون 
االتصاالت  نتائج  على  تويين، 
املسؤولني  مع  اجراها  اليت 
العراقيني ترمجة للمحادثات اليت 
اجراها الرئيس عون مع الرئيس 
ورئيس  معصوم  فؤاد  العراقي 
خالل  يف  العبادي  حيدر  الوزراء 
بها  قام  اليت  الرمسية  الزيارة 

الشهر املاضي للعراق.
تويني

واوضح الوزير تويين، ان »نتائج 
منها  الزيارة،  خالل  عدة حتققت 
للبنانيني  التأشريات  باب  فتح 
بغداد، عمال  القادمني اىل مطار 
واملوافقة  باملثل  املعاملة  مببدأ 
الدفعات  تأمني  مباشرة  على 
التجار  ديون  لتسديد  املالية 
التسهيالت  وتقديم  اللبنانيني، 
يف  املقاوالت  شركات  لعمل 
اعادة  يف  للمساهمة  لبنان 
مسألة  ودرس  العراق،  اعمار 
والعمل  لبنانية،  ادوية  تصدير 
على فتح معرب التنف بني سوريا 
والعراق لتسهيل مرور الشاحنات 
وعلى  اللبنانية،  والصادرات 
لبنانية  عراقية  شركات  انشاء 

صناعية مشرتكة«.
الزيارة  »نتائج  ان  اىل  واشار 
اجيابية،  كانت  لبغداد  الرئاسية 
اجراها  اليت  االتصاالت  وان 
مشلت ايضا ترتيب اوضاع اقامة 
اللبنانيني العائدين من اربيل«، 
»االتصاالت  ان  اىل  الفتا 
املسؤولني  بني  ستستمر 
لوضع  والعراقيني  اللبنانيني 
نتائج زيارة الرئيس عون للعراق 

موضع التنفيذ«.
وفد مدارس الفرير وخريجيها

ويف قصر بعبدا، منسق مدارس 
»الفرير« االخ اميل عقيقي على 
املدارس  اخوة  من  وفد  رأس 
مدارس،  مديري  اىل  املسيحية، 
السال  املون  االقدس،  القلب 
القدامى  وجلان  والنوتردام 
فيها، والذي يعترب الرئيس عون 
تلقى  ان  له  سبق  اذ  احدهم، 
والتكميلية  االبتدائية  دروسه 
والثانوية يف مدرسة نوتردام يف 
فرن الشباك ومدرسة الفرير يف 

اجلميزة.
والقى االخ عقيقي كلمة، نوه فيها 
ب«مواقف رئيس اجلمهورية اليت 
اللبنانيني«،  اىل  االمل  اعادت 
معربا عن »سعادة اخوة املدارس 
املسيحية بان يكون الرئيس عون 
احد خرجييها«، مرحبا ب«مشاركته 
التقليدي  السنوي  العشاء  يف 
الذي سوف جيمع خرجيي مدارس 
الفرير يف لبنان يف شهر حزيران 

املقبل«.
رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، 
الدراسة  »سنوات  مستذكرا 
الطويلة على مقاعد الدراسة يف 
معهد الفرير«، وقال: »ذكرياتها 
وقد  ذهين  يف  راسخة  تزال  ال 
وكنت  اساسية،  بامور  طبعتين 
كانت  لقد  مبدرسيت.  فخورا 
حافظنا  وقد  حلوة،  اياما  بالفعل 
على  اليوم،  اىل  بيننا  ما  يف 
منذ  نشأت  اليت  الصداقات 
حس  لدينا  وبقي  االيام،  تلك 

طوال  رافقنا  الذي  االنضباط 
حياتنا يف نواح عديدة: يف الفكر 
كما يف التصرف وداخل اجملتمع. 
ارساء  يف  يساهم  حس  وهو 
اآلخرين.  ومع  الداخلي  السالم 
بفضائل  ترمجته  ميكن  ما  وهذا 

كثرية ومنها احملبة«.
واعرب الرئيس عون عن ارتياحه 
خرجيي  من  الكثري  هناك  »ألن 
لبنان يف  الفرير خيدمون  معاهد 
وظائف عدة يف الدولة«، آمال ان 
»خيدموا هذا الوطن مثلما خدمته 
اليت  ب«القيم  مشيدا  انا«، 
تعتمدها مدارس الفرير اليت تسري 
على هدى مؤسسها القديس جان 

باتيست دو السال«.
حمافظة  »اهمية  على  وركز 
بني  التوازن  على  االساتذة 
يتعرض  ال  والرسالة كي  املهنة 
وقال:  لالختالل«.  التوازن  هذا 
»نعمل على وضع اخلطط الكفيلة 
عمل  وهو  االزمات،  من  باخلروج 
مضن وليس بالسهل. فاجملتمع 
يتأثر بسرعة باالحداث على غرار 
االستحقاقات  يف  حيصل  ما 
االنتخابات  ومنها  الدستورية، 
بأن حيس  نرغب  النيابية، وحنن 
بشكل  الوطين  بالشعور  اللبناني 
خالل  يف  فقط  وليس  دائم 

عون امام زواره: لتعزيز الثقافة الوطنية وعدم 
تكرار ما شهدناه يف االنتخابات السابقة

الرئيس عون مستقبال الوزير تويني

االنتخابات«.
الثقافة  تعزيز  »علينا  أن  وأكد 
االمور  تتكرر  ال  كي  الوطنية، 
االنتخابات  يف  شهدناها  اليت 
السابقة مثال، حيث سقط %50 
يسهل  وقد  املالي،  االغراء  يف 
اىل  مرحلة  من  االنتقال  الفقر 
ان  الناس  وبالتالي على  اخرى. 
يتعاونوا معنا كي نصل اىل اهلدف 
املنشود ونريح الوطن واملواطن 
على الصعد كافة، وهناك ايضا 
اجملال،  هذا  يف  االساتذة  دور 
لبنان  الشباب يف  يبقى  وعندها 

بدل ان يهاجر«.
لقاءات  عون  للرئيس  كانت 
ويف  وتربوية.  ديبلوماسية 
رئيس  استقبل  السياق،  هذا 
اجلمهورية سفري اليونان تيودور 
وداعية  زيارة  يف  باساس 
ملناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي 
مديرا  وتعيينه  بريوت،  يف 
اليونانية،  اخلارجية  وزير  ملكتب 
اللبناني  السفري  استقبل  كما 
عطا  زياد  املغرب  يف  املعني 
اهلل، ملناسبة التحاقه مبركز عمله 
اجلديد، وزوده بتوجيهاته، متمنيا 
التوفيق يف مهامه، والنائب  له 
امساعيل  الدكتور  السابق 

سكرية.
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»غرفة  فرع  االول  امس  افتتح 
بريوت وجبل لبنان« يف جونيه، 
املاروني  البطريرك  برعاية 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
غرفة  رئيس  وحضور  الراعي 
حممد  لبنان  وجبل  بريوت 
شقري وحشد من نواب املنطقة 
والدينية  الرمسية  والفاعاليات 
واالقتصادية ورجال اعمال من 

خمتلف القطاعات.
االفتتاح

الراعي  البطريرك  قص  بداية، 
وشقري شريط االفتتاح، وأزاحا 
التذكارية  اللوحة  عن  الستار 
لفرع جونيه، ثم جال اجلميع يف 
ارجاء الفرع الذي بلغت مساحته 
850 مرتا مربعا، ويتضمن قاعة 
نسيب  »الشيخ  باسم  مؤمترات 
اجلميل«، قاعة اجتماعات باسم 
لرئاسة  ومكاتب  فهد«،  »حنا 
لبنان،  وجبل  بريوت  غرفة 
واحتاد جتار جبل لبنان، ومجعية 
جتار جونيه وكسروان - الفتوح، 
كسروان،  صناعيي  جتمع  اىل 
املؤسسات  اصحاب  ونقابة 
ومركز  البحرية،  السياحية 
املعامالت التابعة لغرفة بريوت 

وجبل لبنان.
االحتفال

قاعة  يف  احلضور  جتمع  ثم 
احتفال  واقيم  املؤمترات، 
باملناسبة، استهله شقري بكلمة، 
مبارك  »يوم  انه  فيها  اعترب 
حبضور  واألمل  باخلري  ومفعم 
واحملبة،  املميزة  الوجوه  هذه 
لنتشارك سويا يف افتتاح فرع 
هنا  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة 
يف جونية، هذه املدينة اجلميلة 
والرائعة واحملببة على قلب كل 
اللبنانيني وحمط اعجاب العرب 
من  كرمية  برعاية  والعامل، 

صاحب الغبطة«.
الراعي  البطريرك  شقري  وشكر 
على »تكرمه ملباركة هذا الفرع 
اقتصاديا  صرحا  أردناه  الذي 
للعمل واالنتاج«، وقال: »اغتنم 
هذه املناسبة العرب لكم بامسي 
اللبناني  اخلاص  القطاع  وباسم 
لشخصكم  الشديد  احرتامنا  عن 
الكريم، على دوركم ومواقفكم 
حتفط  اليت  املتقدمة  الوطنية 
الكيان واالنسان. دائما وخالل 
البلد  فيها  مر  اليت  الصعاب 
وعند كل حمنة واجهتنا، حيضر 
املفضلة،  دعوتك  ذهين  اىل 
وهي الشراكة واحملبة، اتذكرها 
اخلالص  خشبة  فيها  ارى  ألنين 
لبنان، لبنان الذي حتب وحنب، 
ولبنان  املشرتك  العيش  لبنان 
املنطقة  يف  الرائدة  الدولة 

ولبنان الرسالة«.
ورأى أنه »بافتتاح فرع الغرفة 
الشراكة  يف جونيه، جنسد معا 
ان  منه  نريد  الننا  بالفعل، 
فيها  تتفاعل  رحبة  واحة  يكون 
االقتصادية  القطاعات  كل 
ووتالقى فيها ايضا كل االفكار 
يليق  وطنا  تبين  اليت  اخلالقة 
أن  اىل  ولفت  باللبنانيني«، 
بشكل  مت  الفرع  هذا  »تصميم 
بكل  جتهيزه  مت  كما  مميز، 
املتطورة  التكنولوجية  الوسائل 
كل  استيعاب  من  لتمكينه 
على  االقتصادية  النشاطات 

لقطاعات  خدمة  اختالفها، 
وجبيل  كسروان  يف  االعمال 
شركة  ولكل  القريبة  واملناطق 
او رجل اعمال. فهو يضم قاعة 
نسيب  الشيخ  باسم  مؤمترات 
اجلميل، وقاعة اجتماعات باسم 
السيد حنا فهد، ومكاتب الحتاد 
جتار  ومجعية  لبنان  جبل  جتار 
جونيه كسروان والفتوح وجتمع 
ونقابة  كسروان  صناعيي 
السياحية  املؤسسات  اصحاب 
مركز  اىل  اضافة  البحرية، 
املعامالت التابعة لغرفة بريوت 

وجبل لبنان«.
اجلميع،  بات  »اليوم  اضاف: 
يعون  السلطة،  أهل  خصوصا 
بها  يتمتع  اليت  القدرات  جيدا 
القطاع اخلاص والدور الذي لعبه 
للحفاظ على االقتصاد الوطين، 
وهم يتطلعون ألن يقود التنمية 
يف لبنان يف املرحلة املقبلة، بعد 
خمتلف  إدارة  يف  الدولة  فشل 
الكهرباء  سيما  ال  اخلدمات، 
وغريها  والنفايات  واملياه 
أمامكم،  نعلن  لذلك  الكثري. 
وانطالقا من االجنازات العظيمة 
اخلاص يف  القطاع  اليت حققها 
الدول  اكرب  يف  وحتى  الداخل 
املتقدمة، اننا قادرون على بناء 
خيلق  ومنافس  قوي  اقتصاد 

فرص عمل لشبابه وشاباته«.
وتابع: »اننا يف القطاع اخلاص، 
الوطنية  عن  تعبري  أفضل  نعرب 
مسجلة  ماركة  حنن  اخلالصة. 
القطاع  فأهل  لبنان.  امسها 
ال  يوما،  يعرفوا  مل  اخلاص 
مذهبية وال طائفية وال مناطقية، 
كل ما نعرفه هو العمل واالنتاج 
مؤسساتنا  شأن  اعالء  وهمنا 
كل  العاملية.  اىل  واخلروج 
الدماء  تضخ  ان  نريده  ما 
بقوة  اقتصادنا  شرايني  يف 
النشاط  من  املزيد  خالل  من 
املؤسسات  انشاء  من  واملزيد 
شرايني  وهي  واالستثمارات، 
متتد بشكل متكامل من اجلنوب 
لبنان  جبل  اىل  بريوت  اىل 
فنحن  والبقاع.  الشمال  اىل 
مرتاصة  وحدة  وسنبقى  كنا 
واقتصادنا.  قوتنا  على  حفاظا 
يدعو  اليت  الشراكة  هي  هذه 
واليت  الراعي،  البطريرك  اليها 
سنبقى نعمل لتحقيقها يف كل 

مكان وزمن«.
الفرع  »هذا  شقري  وبارك 
جلونيه وجبيل واملنت ولبريوت 
وللشمال واجلنوب والبقاع ولكل 
لبنان،فكل صرح اقتصاي يبنى 
وطين  صرح  هو  البلد  يف 

بامتياز«.
الجميل

جبل  جتار  احتاد  رئيس  وحتدث 
شاكرا  اجلميل،  نسيب  لبنان 
رعايته،  على  الراعي  البطريرك 
ب«التهنئة  اجلميع  من  متقدما 
جونيه،  يف  فرع  افتتاح  على 
والقطاعات  باملنطقة  يليق 
هذه  يف  فيها.  االقتصادية 
قلوبنا،  على  العزيزة  املناسبة 
مجيعا  بامسكم  اعرب  ان  اريد 
عن حمبتنا للرئيس حممد شقري 
واعتزازنا به وبكل ما يقوم به 
ولكل  الوطين  لالقتصاد  خدمة 
العاملني فيه من دون استثناء. 

الراعي يف افتتاح غرفة بريوت يف جونيه:

 نتطلع لوجوه نيابية جديدة ولرجاالت واعية ومسؤولة شقري: قادرون على بناء اقتصاد قوي ومنافس

والصديق  االنسان  حممد شقري 
عرفته  وابدا،  دائما  واحملب 
بامتياز،  وطين  رجل  فهو  جيدا 
واخرى  منطقة  بني  يفرق  ال 
فهو  واخرى،  طائفة  بني  وال 
ال يعرف سوى خدمة االقتصاد 
تعاملنا  لقد  واالقتصاديني. 
الزمن،  من  طويلة  لفرتة  سويا 
قناعيت  تزداد  كانت  يوم  وكل 
من  وطين  قيادي  فعال  بأنه 
»كنا  وقال:  الرفيع«.  الطراز 
سويا وسنبقى معا من أجل بناء 
لبريوت  مزدهر  وطين  اقتصاد 

وجبل لبنان ولكل لبنان«.
واذ اكد أن »هذا الفرع الرائع 
»هيا  قال:  حقيقة«،  بات 
مجيعا للعمل لتحويله خلية حنل 
ملنطقتنا  والربكة  اخلري  جتين 

وأهلها«.
فهد

والقى نائب رئيس الغرفة نبيل 
فهد كلمة، رحب فيها باحلضور، 
الراعي  البطريرك  برعاية  ونوه 
عودنا  لطاملا  »الذي  لالفتتاح 
املبادرات  كل  دعم  على 
اخلرية«، شاكرا »بامسي وباسم 
االقتصادية يف  الفاعليات  كل 
كسروان وجبيل، رئيس الغرفة 
املبادرة  هذه  على  حممد شقري 
اليت جاءت مثرة شراكة وتعاون 
وثيق لتنفيذ اسرتاتيجية واحدة 

جامعة على مستوى الوطن«.

ولفت اىل أن »هذا الفرع الذي 
يشكل  اليوم،  بافتتاحه  حنتفل 
املستوى  على  هامة  حمطة 
سيفتح  فعال  النه  االقتصادي، 
بني  التالقي  ويكرس  اآلفاق 
خللق  االنتاجية  القطاعات 
تنعش  اقتصادية  دينامية 
االعمال  على  وتشجع  منطقتنا 
حجم  يعلم  مجيعنا  واالستثمار. 
اليت  واملصاعب  التحديات 
االقتصادية  القطاعات  تواجهها 
من  اللبنانية  املناطق  كل  يف 
دون استثناء. لكن بكل تأكيد 
التحدي  سوى  أمامنا  ليس 
والصمود حفاظا على مؤسساتنا 
ومصدر  عمرنا  جنى  هي  اليت 

رزقنا«.
اخلاص  »القطاع  أن  واكد 
قادرا  كان  بوحدته،  اللبناني 
القرارات  من  الكثري  منع  على 
من  اليت  املشبوهة  واالجراءات 
شأنها ضرب االقتصاد الوطين، 

مطالبون  األمس  كما  واليوم 
والتضامن  التكاتف  من  مبزيد 
من  فقط  ليس  بيننا،  ما  يف 
اقتصادنا،  على  احلفاظ  اجل 
االجراءات  لتحقيق  ايضا  امنا 
مناخ  خبلق  الكفيلة  واخلطوات 

مؤات لالعمال واالستثمار«.
الرئيس  »تولي  أن  ورأى 
اهليئات  رئاسة  شقري  حممد 
القطاع  سيتمتع  االقتصادية، 
اخلاص اللبناني مبزيد من القوة 
لالقتصاد  خدمة  والفعالية، 
العام  بقطاعيه  الوطين 

واخلاص«.
افرام

»املؤسسة  رئيس  أكد  بدوره، 
نعمة  لالنتشار«  املارونية 
افرام، أن »هذا اللقاء انتظرته 
كسروان منذ زمن، لذلك نشكر 
الرئيس شقري على هذا املسعى 
زمن،  منذ  عليه  عمل  الذي 
وكذلك الشكر لكل شخص يف 
اهليئات ويف غرفة بريوت وجبل 
من  ينتظر  انه  خصوصا  لبنان، 
هذا الفرع ان يكون مكانا للعمل 
يفتخر به كل لبناني والذي حيلم 

به كل يوم«.
اخلاص  »القطاع  أن  وأوضح 
باالحرتاف  مفعم  اللبناني 
ولالسف  والشفافية،  واالبداع 
ال نرى ذلك يف القطاع العام. 
وكلنا أمل ان يكون كل لبنان 
وان  الناجح،  اللبناني  يشبه 

يصبح عنوانا للنجاح«.
الرائع  وقال: »من هذا املكان 
نعلن امياننا بلبنان اجلميل النظيف 
واملنتج واملبدع، وهلذه االهداف 
تعمل اهليئات االقتصادية. من 
املهم السعي دائما خللق فرص 
وزيادة  وشاباتنا  لشبابنا  عمل 
واقتصادنا.  مؤسساتنا  انتاجية 
فخامة  عهد  يف  أمل  وكلي 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
من  الدولة  تتمكن  ان  عون، 

انهاء الفساد«.
الراعي

الراعي كلمة،  البطريرك  والقى 
فقال: »يسعدني يف ختام هذا 
ثالث  اقول  ان  اجلميل،  اللقاء 
ودعاء.  وتقدير  شكر  كلمات، 
شقري  حممد  لالستاذ  الشكر 
رئيس غرفة بريوت وجبل لبنان 
االقتصادية،  اهليئات  ورئيس 
ما  واشكر  شخصيا  اشكره 
الفرع  هذا  النشاء  اوال  ميثل، 

يف جونيه لكسروان واملنطقة، 
االفتتاح  هذا  لوضع  وثانيا، 
حتت رعاييت، وهذا شرف كبري 

بالنسبة لي«.
اليوم  شاهدت  »عندما  اضاف: 
خصوصا  الوجوه،  هذه  كل 
والصناعية  الزراعية  الفاعليات 
كرب  والتجارية  والسياحية 
انا  اخاف  ملاذا  وقلت:  قليب، 
على لبنان طاملا لدينا اشخاص 
هذا  النوع.  هذا  من  ورجاالت 
الشكر اريد ان اعكسه من قبل 
وجبيل  كسروان  اهالي  كل 
هذا  انشاء  على  واملنطقة 
التقدير  أما  جونيه.  يف  الفرع 
اعرف معاناتكم  فهو لكم. فانا 
القطاعات  كل  يف  الكبرية 
كل  اعرف  فيها،  تعملون  اليت 
كل  ارافقكم  ألنين  مشكالتكم 
احد  كل  صوتكم  وأوصل  يوم 
وكل اربعاء، اوصل هذا الصوت 
مشاكالت  لكل  الصرخة  وهذه 
والتجارية  الصناعية  قطاعاتنا 
اليت  والساحية،  والزراعية 
للبنان،  الفقري  العمود  تعترب 
واليت من دونها لبنان يسقط، 
تقدير  كلمة  لكم  اقول  لذلك 
على صمودكم. فانتم تتحملون 
الرغم  الكثري وختسرون، وعلى 
من ذلك تقفون حمافظني على 
أفضل،  بغد  وحتلمون  اعمالكم 
أفضل  بغد  حنلم  معكم  وحنن 
واالحزاب  الدولة  قبل  من 
غري  هؤالء  رمبا  والسياسيني، 
القطاعات،  هذه  قيمة  مدركني 
لعرفوا  يدركون  كانوا  لو  واال 
واخريا  أوال  تقوم  الدول  ان 

اختالف  على  اقتصادها  على 
قطاعاته«.

وتابع: »تقديري لكم النكم على 
الرغم من كل هذه الصعوبات، 
مؤسساتكم  تفتحون  تزالون  ال 
ولعائالت  العمل  فرص  خللق 
اجربمت  حال  ويف  منها،  تعيش 
املوظفني،  بعض  صرف  على 
النكم  مبراراة  تشعرون  فانكم 
ان  لألسف،  امامكم،  ترون 
وباالستناد  فقريا.  بات  شعبنا 
الرمسية،  االحصاءات  اىل 
الشعب  من  باملئة   30 فهناك 

اللبناني حتت خط الفقر«.

هذا  ليس  »لالسف  واردف: 
الشعب  اللبناني،  الشعب  هو 
وعزة،  كرامة  لديه  اللبناني 
يعيش  حياته  طوال  وكان 
ان  أما  وعزة،  وحببوحة  بكرامة 
اليوم  اللبناني  الشعب  يصبح 
شعب يستعطي، فهذه مشكلة. 
يبارك  الدعاء فهو هلل حتى  اما 
ويبارك  ومؤسساتكم  اعمالكم 
ويكافئكم  واتعابكم  جهودكم 

على هذا اجلهد«.
وغرفة  »شقري  الراعي  وشكر 
»هذه  لبنان على  بريوت وجبل 
الصور الرائعة اليت مت وضعها 
وقال:  الفرع«،  جدران  على 
فنحن  هنا،  اىل  دخلنا  »عندما 
مؤسسة،  جمرد  اىل  ندخل  مل 
بلبنان  يشعرنا  مكان  اىل  إمنا 
من  وبأننا  حنب،  الذي  اجلميل 
هنا سنبقى يف لبنان على هذا 

املستوى من اجلمال«.
»ضرورة  اىل  الراعي  وتطرق 
اللبنانية  التشريعات  حتديث 
املستثمرين  امور  لتسهيل 
وحتسني  االعمال  واصحاب 
»نتطلع  االدارة«.وقال:  اداء 
املقبل  النيابي  اجمللس  يف 
جديد  ودم  جديدة  وجوه  اىل 
يقف  لبنان  الن  جديد،  وفكر 
امام حتديات كبرية جدا، فنحن 
حباجة لرجاالت مسؤولة وواعية 
جملس  يف  للتشريع  ومدركة 
احلكومة  يف  وبالتنفيذ  النواب 
الصحيح.  السياسي  وبالعمل 
وبالقدير  النعم  تدوم  بالشكر 
ننسى التعب وبالدعاء نعترب ان 
جانب  اىل  تقف  االهلية  العناية 

كل انسان«.
للراعي  شقري  قدم  ذلك،  بعد 
اللبنانية«،  الغرف  احتاد  »درع 

وهدية تذكارية.

البطريرك الراعي خالل افتتاحه الغرفة

هنأ وزير الدولة لشؤون املرأة 
جان أوغاسابيان املرأة اللبنانية 
العاملي، وقال  املرأة  يف يوم 

يف تغريدة:
حتية  العاملي  املرأة  يوم  »يف 
املناضلة  اللبنانية  املرأة  اىل 
الذكي  حضورها  تثبت  اليت 

وامللتزم والفعال.
إلقرار  املسرية  نواصل  معا 
املساواة  وحتقيق  احلقوق 
الكاملة. وكلي ثقة بأن املرأة 
اللبنانية سوف حتدث بقدراتها 

أوغاسابيان يف يوم املرأة:
 نواصل املسرية لتحقيق املساواة

جمتمع  حنو  املطلوب  التغيري 
أكثر توازنا وعدالة«.
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خلية   - النقابات  أقامت مصلحة 
كازينو لبنان يف حزب »القوات 
مطعم  يف  غداء  اللبنانية«، 
املعاملتني،  بالزا«-  »األطالل 
برعاية رئيس احلزب مسري جعجع 
»القوات«  تكتل  بعضو  ممثال 
ويف  كريوز،  إيلي  النائب 
كرم،  فادي  النواب  حضور 
جوزف املعلوف، شانت جنجيان، 
كازينو  إدارة  جملس  ورئيس 
مصلحة  ورئيس  خوري،  روالن 
ورئيس  جعجع،  ايلي  النقابات 
يف  السياسية  التنشئة  جهاز 
ورئيس  عيد،  شربل  »القوات« 
احلر«  »لبنان  إذاعة  التحرير يف 
أحزاب  وممثلي  مراد،  أنطوان 

وفاعليات.
قدمه  الذي  احلفل  إستهل 
يف  السياحية  الدائرة  رئيس 
مصلحة النقابات أنطوان بو خري 
و«القواتي«،  الوطين  بالنشدين 
ثم ألقى منسق خلية الكازينو يف 
كلمة  كريوز  شارل  »القوات« 
باحلضور  مستهلها  يف  رحب 
يصادف  الذي  اللقاء  هذا  »يف 
مشدود  وجو  دقيق  توقيت  يف 
النيابية،  اإلنتخابات  قبيل 
القوى  مشاركة  هو  مييزه  وما 
الشركة  يف  كافة  السياسية 
وتالوينها،  إنتماءاتها  مبختلف 
ونعتربه  نشجعه  مؤشر  وهو 
وثقافة  واحلوار  لإللتقاء  مساحة 

نؤمن بها ونسعى إليها«.
الشركة ومررنا  »مرت  وأضاف: 
رؤساء  من  خمتلفة  عهود  يف 
وجمالس اإلدارة، منهم من ترك 
بصمة سلبية فينا ويف الشركة 
ومنهم من ترك بصمات إجيابية 
إال  شيئا،  يرتك  مل  من  ومنهم 
والشركة  املوظفني  حنن  أننا 
الشركة  عانت  وبقينا،  صمدنا 
فاسدة  عهود  من  وعانينا 
قاسية ترى بعني واحدة وتسمع 
مبنطق  وتفكر  واحدة  بإذن 
الصيف  سياسة  ومتارس  مبتور 
الواحد.  السقف  حتت  والشتاء 
يف  ومررنا  الشركة  مرت  نعم، 
جمالس  رؤساء  بعض  عهود 
اإلقصاء  مارسوا  الذين  اإلدارة 
والكيدية  التهميش  والعزل 
وكل  واحلصرية،  واإلستنسابية 
مسلكية  ألسباب  ليس  ذلك 
حمض  ألسباب  إمنا  إدارية،  أو 
سياسية، لكنهم رحلوا أو رحلوا 

بقينا  وحنن  والشركة  بعيدا، 
وهنا سنبقى«.

القوات  آمنت  »لقد  وتابع: 
بالكفاءة  الكازينو  يف  اللبنانية 
والتوازن  السياسي  والتنوع 
اإلداري كممرات إلزامية الستقرار 
الشركة، كما آمننا بأن الشركة 
السياسية  األلوان  لكل  تتسع 
لكل األطياف من كل الطوائف، 
يأخذوا  أن  هؤالء  كل  وحق 
حقوقهم بكرامة وعزة دون منة 
ان  املشروع  ويعترب  متنني.  او 
سوء إدارة بعض رؤساء وجمالس 
اإلدارة وفسادهم املتمادي هم 
املسؤولون األولون واحلصريون 
للشركة،  املرتدي  الوضع  عن 
كانوا  كما  العمال،  وليس 
واعتربنا  ويروجون.  ينظرون 
اإلصالح  مسوه  ما  أن  أيضا 
املزعوم يومها جيب أن حيصل، 
إمنا وفقا للقواعد واألصول، لقد 
إىل  باإلضافة  املشروع،  تضمن 
األسباب املوجبة له، نقاطا عدة، 

هي:
عادل  حل  إجياد  ضرورة   -
الضرائب  من  الدولة  حلصة 
الشركة  حبق  جمحفة  وإعتبارها 
داخليا  الكبرية  التغيريات  بعد 

وخارجيا.
- ضرورة حتضري وطرح مشروع 
قانون يف جملس النواب لتمديد 

عقد اإلستثمار.
إداري  إصالح  إجراء  ضرورة   -

تدرجيي وعادل.
االنتخابات  خيص  ما  يف  أما 
كنا  فلطاملا  والعمالية،  النقابية 
إنطالقا  نظرة مميزة  إليها  ننظر 
وأهميتها،  لدورها  وعينا  من 
اإلعتبار  إعادة  إىل  نسعى  وكنا 
الصعبة،  األزمنة  يف  إليها 
صمام  حاليا  النقابات  وتبقى 
معا  والعامل،  الشركة  أمان 
تؤازر اإلدارة حني تعدل وتنجح 
تظلم  حني  عملها  وتصوب 

وتفسد«.
ومتنى »أن نعيش مرحلة جديدة 
تنسينا ما مضى من تاريخ مظلم، 
واعد  ملستقبل  سويا  فنؤسس 
وآمن ونرتقي معا إىل إعتماد لغة 
مستوى  وإىل  جديدة  ومفاهيم 
اإلنسانية اليت تعلو وتسمو فوق 
اإلعتبارات«، شاكرا رئيس  كل 
روالن  الشركة  إدارة  جملس 
خوري على حضوره »وهو الذي 

غداء ملصلحة النقابات يف القوات
كريوز: ال ميكن الكالم على استقرار فعلي ما مل يكن مسبوقا بتوفري أسباب احلرية والسيادة واالستقالل

كريوز يلقي كلمته
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تشخص إليه األنظار وتقع على 
كتفيه مسؤولية كربى يف معاجلة 
الشكوى ومللمة اجلراح يف إعادة 
التوازنات املختلة وإعادة اإلعتبار 
يف  واألحقية  والقانون  للكفاءة 
حماربة الفساد يف النظر بعينني 
التغيري ويف  إرادة  أبويتني يف 
أنه  وأكد  الفعل«.  على  اجلرأة 
ملتزمون  أننا  فخرا  »يكفينا 
وخملصون وثابتون، وأننا دائما 
حني  املواجهة  سياسة  اعتمدنا 
تهدد الشركة واألرزاق وسياسة 
قول احلقيقة وإعالء الصوت حني 
وسياسة  الناس  بعض  يضعف 
يرتهن  حني  الفساد  حماربة 
وسياسة  يرتشى  أو  البعض 
اجلرأة حني تكم األفواه أو تهدد 
يلزم  حني  املبادرة  وسياسة 

التحرك وحتتاج الساحات«.
كريوز

قال  كلمة  كريوز  ألقى  ثم 
رئيس  كلفين  »لقد  فيها: 
أمثله  أن  جعجع  الدكتور  احلزب 
إىل  أنقل  وأن  اللقاء  هذا  يف 
وإىل  حتياته،  احلاضرين  مجيع 
الكازينو  والرفاق يف  الرفيقات 
لصمودهم  وتقديره  حمبته 
وجهودهم وتضحياتهم ووفائهم 
خالل سنوات، على على رغم ما 
تعرضوا له من ضغوط وظروف 

صعبة«.
وتوقف عند مناسبة اليوم العاملي 
للمرأة موجها التحية »إىل املرأة 
اللبنانية، إىل املرأة يف الكازينو، 
لبنان  يف  الرائدات  النساء  إىل 
واملنظمات  اجلمعيات  وكل 
النضال  على  العاملة  النسائية 
كما  النسائية،  للحركة  الطويل 
إىل  وإجالل  إكبار  حتية  أوجه 
اللبنانيات  السيدات  أرواح 
روال  من  ظلما،  املقتوالت 
يعقوب إىل ندى بهلوان. وأعرب 
عن تضامين الشخصي وتضامن 
حزب القوات اللبنانية مع عائالت 
النساء املغدورات اليت ما زالت 
وتنتظر  وتصرب  وتتأمل  تعاني 
العدالة، كما أوجه يف هذا اليوم 
حتية إىل املرأة العربية يف كل 
كل  اىل  العربية،  اجملتمعات 
حماولة جتديد يف العامل العربي 
من أجل املزيد من الدميوقراطية 
حقوق  من  واملزيد  اإلنسانية 

اإلنسان وحقوق املرأة«.
اإلنتخابات  »على عتبة  وأضاف: 
السائد  اإللتباس  ومع  النيابية، 
يف املفاهيم والثقافة السياسية، 
أريد يف هذه املناسبة أن أعيد 
فهمي  على  جديدة  مرة  التأكيد 
للقوات اللبنانية اليت هي انتماء 
مسرية  اىل  مقاومة،  حركة  إىل 

يعرتف  وال  يتوقف  ال  نضال 
فالقوات  والصعوبات،  بالزمن 
واإلنسان  باحلرية  إلتزام  هي 
تعزيز  إىل  يؤدي  ما  وبكل 
وتريد  اإلنسان،  وكرامة  احلرية 
لبنان  إلنسانها يف كل  القوات 
أن ينمو بالقامة واحلكمة والنعمة 
القوات  إن  اإلجنيل.  يقول  كما 
حجر،  من  بيوت  اىل  حتتاج  ال 
ومحاسة  ونفس  نبض  اىل  بل 
إنتماء  إنها  وروح،  وتضحية 
الصافية  البدايات  حقبة  اىل 
والصعبة، اىل درب احلرية اليت 
خيار  اىل  دعوة  إنها  تنتهي.  ال 
من  والدخول  الصعب  الطريق 
نضالي  ملكوت  اىل  اإلبرة  خرم 
انتماء  إنها  وسياسي،  اجتماعي 
جوهرها  إنسانية  قضية  إىل 
حر  بالفعل  قائم  جمتمع  اعتزام 
آمن غري معتد على غريه،  سيد 
قائما  مثن  بأي  يبقى  أن  على 
بالفعل، حرا سيدا، دومنا اعتداء 
قيمه  على  حمافظا  أحد،  على 

ومصريه«.
ويف الشأن العام، قال كريوز: 
مسافة  على  أصبحنا  وقد  »أما 
أقل من شهرين من اإلنتخابات 
النيابية، فإن ما يهمنا هو إعادة 
اإلسرتاتيجي  للبعد  اإلعتبار 
مبصري  يرتبط  ألنه  لإلستحقاق 
وسياسته  ومستقبله  لبنان 
والدفاعية  واخلارحية  الداخلية 
الدقيقة،  املرحلة  هذه  يف 
يعطيه  ما  على  يتقدم  وبالتالي 
خدماتية  أبعاد  من  البعض  له 
العنوان  حساب  على  وإمنائية 
لذا  واإلستقاللي.  السيادي 
كشعار،  اإلستقرار  مفهوم  فإن 
السياسية  الساحة  ساد  والذي 
أن  خنشى  األخرية،  املرحلة  يف 
يكون تروجيا لإلستقرار السليب، 
إذ ال ميكن الكالم على استقرار 
فعلي ودائم إذا مل يكن مسبوقا 
احلرية والسيادة  أسباب  بتوفري 
السياق  هذا  ويف  واإلستقالل. 
أسأل عن معايري النيابة يف هذا 
تذكرنا  رموز  حماولة  مع  الزمن 
إىل  للعودة  والقمع  بالوصاية 

الساحة السياسية«.
لبنان  كازينو  مع  جتربته  وعن 
جتربة  لي  كانت  »لقد  قال: 
الكازينو،  مشاكل  مع  طويلة 
التجربة  هذه  انطلقت  ولقد 
السورية  الوصاية  أيام  منذ 
الكازينو  يكن  ومل  لبنان،  على 
الوصاية،  هذه  خارج  بالطبع 
يف  القوات  شباب  على  وكان 
الكازينو كما يف كل لبنان، ومع 
العام  واألمين  السياسي  املناخ 
وحيرموا  ويظلموا  يتحملوا  أن 

حبسب  ومواقعهم  حقوقهم 
مؤهالتهم، وأن يصرفوا تعسفا، 
يف  القوات  شباب  على  وكان 
الكازينو أن يثابروا على ظلمهم 
املتعاقبة  اإلدارات  بعض  مع 
لإلستحقاق  وزنا  تقيم  ال  اليت 
الوظيفي، وتتبنى منطق الفساد 
ولقد  واإلقصاء.  واحملسوبية 
عرب  املرحلة  لي يف هذه  تسنى 
خالل  من  الالحقة،  السنوات 
أن  الكازينو،  مللف  مواكبيت 
ونتالقى  مناضلني  رفاقا  ألتقي 
من  بالرغم  امللك  يسوع  يف 
كل املخاطر يومها للتشاور يف 
واستحقاقاته  الكازينو  مشاكل 
الثانية  املرحلة  ويف  النقابية. 
اليت تلت خروج الوصاية سعت 
الوضع  تسوية  اىل  القوات 
أنها  غري  لشبابها،  الوظيفي 
باملسؤولني  دائما  اصطدمت 
وعندما  وخارجه،  الكازينو  يف 
حان موعد صرف املوظفني حبجة 
يوما  ينطلق  مل  الذي  اإلصالح 
بادرت خلية القوات اىل اقرتاح 
بالكازينو  للنهوض  شاملة  خطة 
وتطويره، ال تقتصر على صرف 
هذا  تتعدى  بل  املوظفني، 
الصرف اىل تقديم رؤية وحلول، 
وهي خطوة اصابت رفاقا لنا مل 
يقصروا يف واجباتهم وعملهم، 

وهلم نوجه التحية«.
احلالية،  املرحلة  »يف  وتابع: 
قيام  على  مرور حنو سنة  وبعد 
إدارة جديدة للكازينو على رأسها 
على  نعول  فإننا  خوري،  روالن 
ما أعرفه عنه شخصيا يف مرحلة 
الوصاية من التزام نضالي وما 
كصاحب  منه  ونأمله  لي  يبدو 
إدارة  يف  وجامع  علمي  منطق 
الكازينو، ومن هنا ما نريده بكل 
حمبة هو أن يتمكن شباب القوات 
من  اآلخرين  وكل  الكازينو  يف 
بإنصاف  حقوقهم  على  احلصول 

وعدالة ومساواة، وأن نصل إىل 
ومتوازنة  وجامعة  متنوعة  إدارة 
ملختلف  احملق  التمثيل  تؤمن 
يف  املوجودة  السياسية  القوى 
الكفاءة  أساس  وعلى  الكازينو 

وليس على حسابها«.
لبنان  كازينو  أن  مؤكدا  وختم 
السياحية  الوجوه  من  »وجه  هو 
املتميزة يف لبنان«، متمنيا »أن 
يستعيد ألقه وصورته التارخيية 
بتعاون اجلميع، إدارة وموظفني، 
مع احلرص على تطويره وتقديم 
اجلمهور  جلذب  ميكن  ما  أفضل 

والسياح«.
خوري

وأكد خوري يف كلمته أنه يعتز 
»القوات  منرب  على  من  بالكالم 
كريوز  اىل  متوجها  اللبنانية«، 
بأنه كان يلتقيه يف يسوع امللك، 
»وهذا يشرفين«، وقال: »حنن 
االنتخابات  مرحلة  إىل  نذهب 
يف  احلضور  وأغلبية  النيابية 
وهذا  حزبيا،  ملتزم  احلفل  هذا 
اإلنسان  يلتزم  عندما  جيد  األمر 
على  يعيش  وال  حبزبه وجمتمعه 

اهلامش«.
»الشراسة  اىل  احلزبيني  ودعا 
يف  اإلنتخابية  املعارك  يف 
ال  ولكن  وبلداتهم،  قراهم 
تنسوا املعركة األساسية، وهي 
يف  السياسة  وحتييد  الكازينو، 
واحدة  عائلة  فنكون  داخله، 
املقبلة«.  املرحلة  يف  حلمايته 
ميثلوا  »أال  إىل  املوظفني  ودعا 
يف  بل  الكازينو،  يف  أحزابهم 
السياسة  تقف  وان  أحزابهم، 
له  ونعمل  الكازينو  باب  عند 

بشكل يشرف اجلميع«.
كريوز  سلم  اخلتام  ويف 
لعدد  دروعا  واملعلوف  وكرم 
تقديرا  الكازينو،  موظفي  من 
لعطاءاتهم وجهودهم، مت بعدها 

قطع قالب حلوى للمناسبة. 

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري بعد ظهر امس االول 
التينة،  عني  يف  اخلميس 
الرياشي،  ملحم  االعالم  وزير 
الراهنة  االوضاع  معه  وعرض 
وشؤون  النيابية  واالنتخابات 

االعالم والوزارة.

الرياشي
اللقاء:  بعد  الرياشي  وقال 
دولة  لقاء  شرف  لي  »كان 
له  نكن  الذي  بري  الريئس 
والذي  جدا،  كبريا  احرتاما 
جيمعنا معه ما قاله يوما االمام 
الكنيسة  يف  الصدر  موسى 
خلقت  »االديان  الكبوشية 
االنسان«.  ولكرامة  لالنسان 
وحنن يف القوات اللبنانية نؤمن 
االنسان،  هي  قضيتنا  بأن 
وأي  زمان  اي  يف  انسان  اي 
ولو  كثرية  أمور  جتمعنا  مكان. 
فرقتنا يف بعض االحيان نقاط 
عليها.  خنتلف  معينة  سياسية 
يف  مطوال  اليوم  حبثنا  وقد 

النيابية،  االنتخابات  موضوع 
وما  الساعة،  موضوع  وهو 
حيصل على مستوى التحالفات، 
عالقة  هلا  مواضيع  وكذلك يف 
وباهليكلية  االعالم،  بوزارة 
اجلديدة وباالسم اجلديد للوزارة 
الذي وعدني دولة الرئيس بري 
بأنه ينتظره بفارغ الصرب إلقراره 
يف جملس النواب، وكذلك يف 
أن  ينتظر  اليت  احملررين  نقابة 
حتال اىل جملس النواب القرارها 
باسرع وقت ممكن، وهي اجناز 
كبري لالعالميني يف لبنان لكي 
تصبح هلم نقابة ترعى حقوقهم 
وشجونهم  بشؤونهم  وتهتم 
اساسي  بشكل  هلم  وتؤمن 
كاحملامني  النقابية،  احلصانة 

وسواهم من النقابات احلرة«.

سالمة
مصرف  حاكم  بري  استقبل  ثم 
سالمة  رياض  الدكتور  لبنان 
املالي  الوضعني  معه  وعرض 

واالقتصادي. 

الرياشي من عني التينة: جتمعنا أمور 
كثرية ولو فرقتنا نقاط سياسية معينة
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الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
امس  ظهر  قبل  احلريري،  سعد 
السراي  يف  اخلميس،  االول 
احلكومي، اجتماعا للجنة الوزارية 
موازنة  مشروع  دراسة  املكلفة 
نائب  حضره   ،2018 العام 
رئيس احلكومة غسان حاصباني 
خليل،  حسن  علي  والوزراء: 
سيزار ابي خليل، مجال اجلراح، 
فرعون،  ميشال  خوري،  رائد 
فنيش  حممد  عاصي،  ابي  بيار 
ويوسف فنيانوس واالمني العام 

جمللس الوزراء فؤاد فليفل.
خليل:  حسن  قال  االجتماع  بعد 
كامال  املوازنة  مشروع  »اجنزنا 
وكانت  واالرقام،  البنود  لناحية 
بعض  وهناك  طويلة  جلسة 
قبل  ملراجعة  حباجة  التعديالت 
الوزراء  جملس  جلسة  انعقاد 
االثنني  يوم  تكون  ان  املتوقع 
االرجح  على  لذلك  املقبل، 
االحد لنضع بني  سنجتمع مساء 
او  جديد  رقم  اي  اللجنة  ايدي 

خالصة جديدة«.
اضاف: »اتفقنا انه بعد االنتهاء 
بشكل  املوازنة  دراسة  من 
نعقد  ان  ومراجعتها،  كامل 

الرئيس  لقاء صحافيا مع دولة 
املوازنة  ارقام  نشرح خالله كل 
واملقاربات  وابعادها  وخلفياتها 
اليت حصلت عليها، اذ علينا ان 
ننظر ايضا اىل االثر االقتصادي 
االقتصاد  على  املوازنة  هلذه 
وال  االجتماعي،  الشأن  وعلى 
نريد ان ننظر اىل املوازنة على 

انها فقط ارقام وقيمة عجز«.
عن  راض  انت  هل  سئل: 
يتعلق  ما  العمل خصوصا  مسار 

بالتخفيضات؟
لدى  جدية  ملست  »لقد  اجاب: 
هناك  واليوم  الوزراء،  معظم 
ما  منها  االصالحات  من  نوعان 
ال  وبرأيي  وبنيوي  جذري  هو 
يزال حباجة اىل اجراءات كبرية، 
حقيقيا  مسارا  نسلك  مل  فاذا 
العام  الدين  كلفة  لتخفيض 
للنفقات  جديدة  مقاربة  واجياد 
الثابتة، سنبقى نواجه حتديا كل 
قد  العام  هذا  نكون  قد  سنة. 
مقبولة  نسبة  من ختفيض  متكنا 
من النفقات من شأنها ان تغري 
اجيابي،  بشكل  العجز  واقع  يف 
ان  قبل  باالرقام  اتكلم  ولن 

يصبح حبوزتي رقم نهائي«.

احلريري ترأس اجتماع جلنة املوازنة
 خليل: اجنزنا املشروع كامال ومتكنا 

من خفض النفقات بنسبة مقبولة

الرئيس الحريري مرتئسا االجتماع

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد 
مسؤولية  »لبنان  أن  املشنوق 
لبنانية لكنه أيضا مسؤولية عربية 
دفاع  وخط  طويلة،  سنوات  منذ 
أمن  أن  وتبني  العرب.  عن  أول 
لبنان يضمن جزءا مهما من األمن 

االسرتاتيجي لكل العرب«.
وقال خالل كلمة ألقاها يف مؤمتر 
بدورته  العرب  الداخلية  وزراء 
الـ35 يف اجلزائر: »صاحب السمو 
بن  سعود  بن  العزيز  عبد  األمري 
جمللس  الفخري  الرئيس  نايف، 
الذي  العرب،  الداخلية  وزراء 
التهنئة  شيء  كل  قبل  يستحق 
وهو  املنصب،  هذا  تسلمه  على 
الكبري  الراحل  املؤسس  سليل 
األمري نايف بن عبد العزيز رمحه 
يؤسس  أن  استطاع  الذي  اهلل، 
الـ35  ولدوراته  االجتماع  هلذا 
دائما، وحنن  نتذكره  اآلن،  حتى 
وأفكار  خصال  بأن  ثقة  على 
يف  ستتجسد  املؤسس  وقدرة 
سلوك األمري عبد العزيز وقيادته 
وهذا  االجتماع  هذا  الستمرار 
العربية  الضرورات  لكل  اجمللس 

اليت نعرفها.
آتي إليكم اليوم من بريوت احلبيبة، 
الصابرة، اآلمنة واملستقرة، رغم 
التحديات السياسية واألمنية اليت 
لبنان  من  إليكم  آتي  تواجهها.. 
بيئة  ال  أن  للعامل  أثبت  الذي 
أبدا،  أهله  بني  لإلرهاب  حاضنة 
وقيادته  األمنية  أجهزته  وأن 
رغم  استطاعت،  السياسية، 
حتفظ  أن  احملدودة،  اإلمكانيات 
حرائق  عن  به  تنأى  وأن  األمن 
املنطقة اليت حتيط بلبنان وأحرقت 
لبنان  عربية...  وحواضر  عواصم 
دائما  يتطلع شعبه  الذي  العربي 
يف  فعال  عربي  دور  إىل  وأبدا 
سبيل احملافظة على تثبيت عناصر 
اليت  واألمنية،  السياسية  قوته، 
هي مصدر فخر لنا ومصدر غنى 

لكل العرب.
للدورة اخلامسة على التوالي أقف، 
هذا  يف  عرب  وأخوة  زمالء  بني 
التجمع املهم الذي بات، مناسبة 
سنوية نتبادل فيها شجون األمن 
وهموم األمان يف منطقة مشتعلة 

بكل أنواع احلرائق.
مخسة اجتماعات أذكر منها حسن 
يتعلق  ما  بشأن  التشخيص 
والكفاءة  األمنية،  بالتحديات 
عن  النامجة  املخاطر  حتديد  يف 
يف  مجيعا  ومشاركاتنا  االرهاب، 

اقرتاح احللول وخطط املواجهة.
حتدثت قبال من على هذا املنرب عن 
ضرورة تشكيل نواة أمنية صلبة، 
التعاون  يف  الزاوية  حجر  تكون 
األمين العربي املشرتك، ودعوت 
يف أكثر من إجتماع لتفعيل األطر 
الفكرية املتاحة، بني مكة املكرمة 
لتأصيل  الشريف،  واألزهر 
اىل  وحتويلها  الفقهية  الشجاعة 
وثقايف  ومعريف  فقهي  برنامج 

يف مواجهة االرهاب.
الدولة  ضعف  أعراض  ناقشت 
يف  اجملتمعات  وتفكك  الوطنية 
لظواهر  وعرضت  احلرائق،  دول 
االنتحاريني اليت أبتلينا فيها يف 
لبنان، يف ذروة احلرب يف سوريا 
وعرض  شعبها.  وعلى  وعليها 
ما  اإلجتماع  هذه  يف  لي  زمالء 
هو أهم رمبا وأكثر تفصيال، كل 
من وجهة نظر حكومته ويف ضوء 

جتربة بلده وجمتمعه.
يف  أسلفت،  كما  وفقنا 
التشخيص والعرض كما يف ختيل 
احللول املمكنة، غري أن الصراحة 
واملصارحة تلزمين أن أعرتف أن 
اىل  بالقياس  قليل،  حققناه  ما 
هذا  مثل  يف  الكامنة  اإلمكانات 
ميثلها  اليت  الدول  االجتماع ويف 

احلاضرون يف هذا االجتماع«.
أضاف: »يف لبنان ما زلنا نعمل 
الذاتية،  وجبهودنا  ذاتية،  بقوى 
التكامل  من  أقل  أو  أدنى  وحبد 
مع جهود الدول االخرى ال سيما 
الدول العربية، اال أنين كنت وما 
ضرورة  على  أصر  وسأظل  زلت 
أمنية  نواة  تشكيل  وأولولية 
صلبة تكون العمود الفقري لعقل 
أمين جديد ولعمل أمين إستباقي 
على  القادر  وحده  هو  تكاملي، 
إحداث نقلة نوعية يف احلرب على 

االرهاب.
لبنان  يف  وحدنا  كنا  إن 
استطعنا،  الضئيلة  وبامكاناتنا 
مع  اجلهود  تكاملت  إن  فكيف 
نستطيع  نعم  العرب.  النخوة 
ونستطيع أكثر معا. ال عذر لنا أن 
ال نكون معا متكاتفني متكافلني 
لدولنا  أفضل  مستقبل  لصناعة 

وجمتمعاتنا.
قلة  باحلقيقة:  اليوم  أصارحكم 
منا تستشعر هذه احلاجة للتعاون 
اجلاد أكثر من لبنان. فما نواجهه 
حنن، يف هذه احلرب، يتقاطع مع 
اليت  احلرب  خصائص  من  كثري 
أخرى.  شقيقة  دول  تواجهها 
اآلخرين  عن  عندنا  يزيد  ما  لكن 
هو االثقال اإلضافية اليت متثلها 
ونصف  مليون  من  أكثر  أزمة 
املليون نازح سوري، أحدثت خلال 
االقتصادي  التوازن  يف  عميقا 
يف  مرهقا  وفائضا  اإلجتماعي 
املباشرة  وغري  املباشرة  االكالف 
شعبا  الدولة،  تتحملها  اليت 

ومؤسسات.
اللبنانية  احلكومة  قررت  وعليه 
املؤمترات  صيغة  اىل  اللجوء 
لبنان  مشكلة  لطرح  الدولية، 
وحاجاته األمنية والسياسية، وحنن 
عربية  ملشاركة  شاكرين،  نتطلع 
الدعم  اشكال  كل  وتوفري  قوية 
ال  ومؤسساتها،  للدولة  املمكن 
سيما األمنية، كشكل من اشكال 
الذي  للتعاون  الدنيا  احلدود 
فمهما  قليل.  منذ  اليه  أشرت 
واجهتنا صعوبات سياسية تبقى 
املؤسسات الشرعية اللبنانية هي 
الوحيدة  واجلهة  األهم  الثابت 
وكل  لبنان  كل  ألمن  الضامنة 

اللبنانيني، ولصيانة سيادته«.
نسعى  لبنان  يف  »حنن  وتابع: 
بعد  أكثر  وسيتضح  جاهدين، 
ستجري  اليت  النيابية  اإلنتخابات 
هذه  من  اخلامس  الشهر  يف 

املشنوق يف مؤمتر وزراء الداخلية: لبنان مسؤولية عربية وتسليمه يعين 
تسليم العرب واالسرتاتيجية الدفاعية بعد االنتخابات

الدولة  تكون  أن  اىل  السنة، 
حتتكر  اليت  الوحيدة  اجلهة  هي 
يف  السالح  استعمال  قرار 
احلرب والسلم، من خالل تفاهم 
اسرتاتيجية  على  اللبنانيني 

دفاعية وطنية يف لبنان.
بروتوكول  أجتاوز  أن  لي  إمسحوا 
طلب الدعم وفق ما يطلب شقيق 
من شقيقه. لبنان أيها األخوة، كما 
لبنانية، فهو مسؤولية  مسؤولية 
وخط  طويلة  سنوات  منذ  عربية 
دفاع أول عن العرب. فقد تبني 
من  مهما  جزءا  يضمن  أمنه  أن 
العرب  لكل  االسرتاتيجي  األمن 
العربي  ولبنان  سواء.  حد  على 
بأن يكون شوكة  مل ولن يسمح 
يف خاصرة العرب، وال جيب أن 
تيأسوا وتستسهلوا تسليم لبنان 
من  لغريه  أو  اإليراني  للمشروع 
املشاريع. من يسلم لبنان يسلم 
التاريخ  درس  هو  وهذا  نفسه، 
عالية  بكلفة  معا  تعلمناه  الذي 

عالية عالية.
يف مكتيب لوحة فنية لفنان لبناني 
أرخ تفجري السفارة األمريكية يف 
بريوت عام ????. إقتنيت اللوحة 
ألنها تؤرخ للحظة مشهدية كربى 
يف  االقليمي  الدور  والدة  تعلن 
لبنان واملشرق العربي. كثريون 
ينتبهوا  مل  العرب  االخوة  من 
أشاحوا  وكثريون  الوالدة،  هلذه 
الدور  هذا  ألن  إما  بأنظارهم 
عباءة  إلسرائيل  من  العداء  اختذ 
لغريه،  أو  اإليراني  للمشروع 
ومكلف  معقد  املشهد  ألن  وإما 

وتفاصيله متعبة«.
االنتباه  وعدم  »التجاهل  وقال: 
نكمل  فهل  هنا.  اىل  أوصلنا 
تشكيل  نعيد  أم  الطريق  بنفس 
ونعري  واملخاطر  لألزمة  وعينا 

ترتيب حساباتنا؟
خالل  أحاديثنا  يف  الثابت  نعم، 
هو  املاضية،  االربعة  السنوات 
االيراني  التمدد  على  الرتكيز 
األمنية  االزمة  أسباب  من  كواحد 
والسياسية يف دولنا وجمتمعاتنا. 
ولو وضعنا جانبا عاصفة احلزم، 
احلرمني  خادم  أطلقها  اليت 
السعودي  امللك  الشريفني 
سلمان بن عبد العزيز، ملا وجدنا 
وهو  للمواجهة.  كإطار  غريها 
أطلقها ليس حبا باحلرب، بل ألنه 
يعرف الوضع يف املنطقة وألنها 
كانت احلل الوحيد ملواجهة التمدد 
اإليراني يف اليمن، بصرف النطر 
عن اخلالف حول طبيعة احلرب او 
رفضها او احلديث عن اكالفه... 
يف  النار  تشتعل  عندما  لكن 
ال  دولة  ألي  اخللفية  احلديقة 
يستطيع احد ان يزايد عليها مبدى 

اهمية او صوابية هذه احلرب.
الثابت عندي، أن هذا التمدد مل 
تنجح يف أن يكون عامل استقرار 

وإمناء يف أي بقعة وصل اليها، 
فالدور مل ينتج إال األزمات، حتى 
حاضنة  بيئات  هلا  توفرت  حني 
مناسبة... كل هذا صحيح، لكنه 
ماذا  عن  السؤال،  من  يعفينا  ال 
أو  إيران  مع  املواجهة  فعلنا يف 

يف احلوار معها؟
إن حجم حضور العامل اإليراني يف 
أزمات دولنا وجمتمعاتنا يستوجب 
احلد  تتجاوز  إسرتاتيجية مشرتكة 
والتفاهم،  التوافق  من  األدنى، 
هو  املقام  هذا  يف  تأجيل  وكل 

هدية مؤسف ملشروع التمدد.
يف  نعيش  حنن  ذلك  كل  فوق 
متغرية  دولية،  إسرتاتيجية  بيئة 
التنسيق  من  املزيد  تستوجب 
صارت  فقد  املشرتك.  والعمل 
سوريا، مثال، ملعبا للقوى الكربى 
احلسابات  لتصفيات  وساحة 
الدولية. حيصل ذلك على ارض 
عربية  قضية  من  ويتخذ  عربية، 
العربية  مادة له، ومن املقدرات 
أرواحا  الثمن  هذا  أكان  له  مثنا 
الذبيحة  الغوطة  يف  كما  تزهق 
العمران  يف  تبدد  موارد  او 

واالقتصاد«.
وأكد أن »ما تقدم خيتصر بعضا 
تواجه  اليت  التحدي  عناصر  من 
البيئة  ويوجز  وجمتمعاتنا،  دولنا 
آفات  فيها  ترتبى  اليت  اخلصبة 
واجلرمية  واالرهاب  االنهيار 
ال  متكاملة  حلقة  إنها  املنظمة. 
بالفراغ  مواجهتها  ترف  منلك 
االسرتاتيجي العربي وال باالعتقاد 
أن مثة جناة فردي هلذه الدولة أو 

تلك يف عامل اليوم.
خاص  باهتمام  تابعت  هذا  لكل 
زيارة مسو ولي العهد السعودي 
اىل  سلمان  بن  حممد  األمري 
على  رمزيتها  بكل  احلبيبة،  مصر 
الشريف  واألزهر  الدولة  مستوى 
إن  املباركة.  القبطية  والكنيسة 
السعودي  املصري  التعاون  هذا 
اليه، يشكل  الذي لطاملا دعوت 
بارقة أمل تبدد خماويف من الفراغ 
االسرتاتيجي، وجتدد رهاني على 
نستحقها،  عربية  عربية  عالقات 
قادرة على االرتقاء اىل مستوى 
التحديات. فال صمام أمان عربي 
حقيقي سياسي واسرتاتيجي وال 
املباشر  العمل  توازن بغري وحدة 
القاهرة  الرياض  بني  واملشرتك 
قاعدة حلماية  اآلخرين، وال  وكل 
الفقهي  التحالف  خارج  االعتدال 
نستطيع  واألزهر.  مكة  بني 

ونستحق وال عذر لنا غري ذلك.
الفلسطيين  املوضوع  يف  حتى 
الرئيس  دولة  فيه  حتدث  الذي 
فإن  دولته،  باسم  الفلسطيين 
العنوان األول ملا يسمى »صفقة 
تسميته  جيب  أنه  اعتقد  القرن« 
نقل  وهو  القرن«،  »مصيبة 
القدس،  إىل  األمريكية  السفارة 
وهذا ليس كل املوضوع، هناك 
مشاريع حتضر وجدية نامت اآلن 
رافضة  عربية  مواقف  بسبب 
وبسبب مواقف اوروبية رافضة، 
لكن االهم هو قدرة هذا الشعب 
الفلسطيين العظيم على رفض ما 
ال يقبل به، والعمل دائما لينال 
مستقلة  دولة  من  يستحقه  ما 

عاصمتها القدس الشريف.
على  للجزائر  الشكر  كل  الشكر 
وشكرا  املؤمتر،  هذا  استضافتها 

جلميع احلاضرين«.

الوزير املشنوق يلقي كلمته
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لـبنانيات

التصّدعات يف جدران »النموذج« االقتصادي اللبناني ليست حديثة. 
املؤشرات واضحة، واملخاوف من أن تتحّول إىل منط مقلق. العجز 
التجاري ارتفع إىل 20 مليار دوالر، وميزان املدفوعات يواصل تسجيل 

عجوزات للسنة السابعة، ومعّدل منّو الودائع تراجع إىل 3.8%.
ال  النقاش  انهيار.  إىل  تتحّول  قد  مالية  أزمة  عن  الكالم  يتزايد 
بنية االقتصاد  الكامنة يف  الفعلية  األزمة  يتمحور حاليًا حول أصل 
اللبناني الذي يعاني من تهميش قطاعات اإلنتاج، بل حول احتمال 
انهيار »النموذج« احلالي الذي رفع السياسات املالية ــ النقدية إىل 
أعلى مرتبة اقتصادية. يؤمن هذا »النموذج« التمويل الكايف إلنفاق 

السلطة مبا تقوم به من هدر وفساد.
مل تتوقف هذه السلطة عن هذا النمط اإلنفاقي لريتفع العجز إىل 
الوضع،  هذا  ليستمر   .2018 موازنة  مشروع  لرية يف  مليار   12000
فرض »النموذج« أولوية ثانية وهي تثبيت سعر صرف اللرية مقابل 
الدوالر. هذه األولوية تستدعي أن حيتفظ مصرف لبنان مبوجودات 
هائلة بالعمالت األجنبية تفوق نصف الناتج احمللي اإلمجالي، وتعادل 
سنة ونصف سنة من الواردات خللق ما يسّمى »ثقة«. أما تكوين 
ذب إىل لبنان  هذه املوجودات فيتطلب تدفقات بالعمالت األجنبية تجُ
الفائدة  مع  مقارنة  احمللية  الفائدة  أسعار  ورفع  »الثقة«  بواسطة 
العاملية. هذا املسار أّدى إىل طغيان السياسات املالية ــ النقدية 
على كل القطاعات االنتاجية، فبدأ االستهالك احمللي يعتمد بنسبة 
بالعملة  اللبناني  اجملتمع  مثنه  يدفع  الذي  االسترياد  على  كبرية 
األجنبية. هكذا ارتبطنا بشكل وثيق بالتدفقات بالعمالت األجنبية، ومل 
نعد قادرين على تقليصها وال ختفيف كلفتها. كلما زاد االستهالك 
تتطلب ظروفًا  معادلة  التدفقات.  إىل  حاجتنا  زادت  العام واخلاص 
معّينة ليست متوافرة دائمًا، ما يرتك اجملال واسعًا لظهور تصّدعات 
ميزان  مثل  مؤشرات،  عّدة  من خالل  قراءتها  »النموذج« ميكن  يف 

املدفوعات ومنّو الودائع والعجز التجاري واحلساب اجلاري وغريها.
املخاوف من االنهيار

التصّدعات ترك خماوف يف السوق من أن تتحّول إىل منط  تراكم 
مدّمر. هذه هي حقيقة املخاوف من االنهيار. املشكلة أن النقاش 
يدور حول طرق إنعاش »النموذج« ويغيب بشكل كامل عن »إصالح« 
النظام االقتصادي. هو النقاش نفسه الذي كان قائمًا قبل انعقاد 
مؤمترات الدعم السابقة يف باريس. هّمهم هو احلفاظ على »النموذج« 
واملكتسبات املالية لقوى السلطة واستمرار الغرف من املال العام 

لتأمني استمراريتهم يف السلطة.
يف هذا اإلطار، شّكل منّو الودائع نقطة ارتكاز »النموذج« لقياس 
مدى  على  »النموذج«  على  احلفاظ  يف  النقدية  السياسات  كفاءة 
عقدين ونصف عقد. جيب أن يكفي منّو الودائع لتغطية إقراض الدولة 
)الدين العام(، والقطاع اخلاص، ولتكوين سيولة احتياطية. مبعنى 
آخر، إن »النموذج« يتغّذى من التدفقات املالية بالعمالت األجنبية، 

وأي ضعف يف وتريتها يشّكل خطرًا على استمرارية »النموذج«.
القطاع  ودائع  منّو  إن  األخري  بيانه  قال يف  الدولي  النقد  صندوق 
اخلاص تراجع إىل %3.8 يف 2017 »وهو أدنى من متوسط النمّو يف 

لبنان على مفرتق طرق: شراء الوقت أو انهيار »النموذج«
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ومع حلول 2017، جلأ مصرف لبنان إىل هندسات جديدة، لكن النتيجة 
كانت خمتلفة عن رغبات »املركزي«. بلغ معدل منّو الودائع 3.8%، 

أي أقل من النمّو التلقائي للودائع بسبب الفوائد. 
وحبسب مجعية املصارف، فإن أسعار الفائدة على الودائع باللرية 
بلغت %5.95، ومعّدل الفوائد على الودائع بالدوالر بلغ %3.8، علمًا 
بأنه طرأت زيادات بنقطتني أو ثالث نقاط مئوية على الفوائد يف 
لبنان خالل األشهر الثالثة األخرية من 2017، أي إن كلفة الودائع 
أن  االعتبار  يف  األخذ  دون  من  وذلك  كبرية،  ستكون   2018 يف 
دخل النموذج يف نفق  أسعار الفائدة العاملية على ارتفاع وأنها قد تجُ
رفع أسعار الفائدة أو اللجوء إىل هندسات غري جمدية. يف اجململ، 

الودائع بدأت تنسحب من لبنان.

الهندسات املالية... والعجز املرتاكم
أضف إىل ذلك أن صندوق النقد انتقد مصرف لبنان على األدوات 
اليت استعملها يف هذه املواجهة. الصندوق يرى أن توّسع مصرف 
مالية  عمليات  واستحداث  التقليدية  غري  املالية  عملياته  لبنان يف 
جديدة منذ صيف 2016 »رفعا بسرعة درجة تعرض املصارف لديون 
مصرف لبنان«، وأن املركزي اضطر إىل العودة الستعمال األدوات 
يف  مئوية  نقاط  ثالث  إىل  نقطتني  بنسبة  »زيادة  أي  التقليدية، 
سعر الفائدة على ما حتمله املصارف حاليًا من سندات مصرف لبنان 

الطويلة األجل«.
مصرف  احتياطي  عّززت  العمليات  هذه  أن  النقد  صندوق  ينكر  ال 
لبنان بالعمالت األجنبية ورفعت رساميل املصارف، إال أنها »فرضت 
بالعمالت  الصايف  مركزه  وعلى  لبنان  مصرف  ميزانية  على  كلفة 

األجنبية، واتسمت بطابعها التنازلي«.
يف الواقع، حققت اهلندسات املالية ملصرف لبنان فائضًا يف ميزان 
العجز  تعويض  من  تتمّكن  مل  لكنها  فقط،   2016 لسنة  املدفوعات 
املرتاكم منذ 2011، ومل تستطع كسر النمط السليب، بل عاد العجز 
يف 2017 وسّجل عجزًا بقيمة 155 مليون دوالر، رغم أن مصرف لبنان 
أدخل سندات خزينة حيملها يف حمفظته ضمن مكّونات احتساب هذا 

امليزان.
»عجز  أن  عن  الدولي  النقد  صندوق  قصد  تفسري  ميكن  هكذا 
احلساب اجلاري ظل أعلى من %20 يف 2017«، وأن هناك »اختالالت 
خارجية كبرية ومزمنة«. عجز احلساب اجلاري هو أحد مكّونات ميزان 
املدفوعات الذي يدخل فيه صايف عمليات التبادل التجاري اخلارجي، 
من  جزء  إىل  باإلضافة  اخلدماتية،  التبادل  عمليات  قيمة  وصايف 
القيمة  عن  واضح  للتقنيني، بشكل  يعّب،  إنه  أي  املالي،  التبادل 
الفعلية لسعر الصرف، لذا يشري الصندوق إىل أن »سعر الصرف 
ارتفاعًا حادًا يف السنوات األخرية، كما زاد  الفعلي االمسي سجل 

سعر الصرف الفعلي احلقيقي بنسبة %2.8 يف عام 2017«.
الناتج  إىل  نسبة  الودائع  توّرم  قياس  ميكن  القاعدة،  هذه  على 
احمللي، والتغرّي يف هوية حاملي الدين العام بالعملة احمللية بعدما 
بات مصرف لبنان حيمل %48 من الدين باللرية، أي بزيادة 5 نقاط 
مئوية مقارنة مع 2016، فيما تضع املصارف ودائع بقيمة 103 مليارات 

دوالر لدى مصرف لبنان!
لبنان على مفرتق طرق

يتوقع  النقد  صندوق  لكن  البنيوية،  االختالالت  من  الكثري  هناك 
»أن تصل أرصدة املالية العامة الكلّية إىل مستوى أعلى بكثري من 
%10 من إمجالي الناتج احمللي، وأن يقرتب الدين العام من 180% 
من إمجالي الناتج احمللي مع حلول عام 2023. وسيظل عجز احلساب 
اجلاري كبريًا«. حسابات الصندوق أن نسبة الدين إىل الناتج احمللي 
تبلغ اليوم %150 وال تأخذ يف االعتبار أن عجز مشروع موازنة 2018 
بلغ 12000 مليار لرية. ارتفاع العجز إىل هذا املستوى سيجعل وترية 
ارتفاع الدين أسرع، ورمبا يصل لبنان إىل نسبة الـ%180 باكرًا جدًا، 
ليصبح هدفًا ملؤسسات التصنيف الدولية اليت لن ترتّدد يف خفض 

تصنيفه.
والالفت أن الصندوق يراعي إمكانية حسم القضية السورية مبكرًا 
وانعكاس ذلك على لبنان، فيشري إىل أن »لبنان سيصبح يف وضع 
أفضل يتيح له االستفادة من جهود إعادة اإلعمار )يف سوريا(، فضاًل 
عن عودة النشاط التجاري وحتسن ثقة املستثمرين اإلقليميني... 
وإن مل يكن كافيًا إلعادة الدين إىل حدود ميكن حتملها دون احلاجة 

إىل إجراءات الضبط املالي«.
شراء  أما  طرق.  مفرتق  على  لبنان  يبدو  الوقائع،  هذه  ظل  يف 
وجدواه  مكلف  أمر  فهو  وصوب  حدب  كل  من  بهندسات  الوقت 
ليست أكيدة. أما اإلصالحات املطلوبة، فهي أكثر خطرًا من احتمال 
اعرتاضًا صرحيًا وواضحًا  »النموذج«، فالصندوق مل يسّجل  انهيار 
إليها، ومل يتحّدث عن  مّلح  بل  الصرف،  تثبيت سعر  على سياسة 
استبدال »النموذج« بآخر تكون فيه القطاعات املنتجة أساسًا لتخفيف 
عن  يتحّدث  هو  بل  األجنبية،  العمالت  استقطاب  إىل  احلاجة  عبء 
يبقى  أن  أي  عليه،  التعديالت  بعض  مع  »النموذج«  على  احلفاظ 
لبنان معتمدًا يف استهالكه على استرياد %85 من السلع اليت يدفع 
مثنها بالعمالت األجنبية. قيمة هذه الواردات كانت 20.5 مليار دوالر 
يف 2014، وارتفعت إىل 23.1 مليار دوالر يف 2017. العجز التجاري كان 
يبلغ 17.2 مليار دوالر يف 2014 وارتفع إىل 20.3 مليار دوالر يف 2017. 
هل إنقاذ »النموذج« يستأهل كل هذه الكلفة؟ وما الذي مينع بلوغه 

حافة االنهيار جمددًا؟

السنوات السابقة«.
مل يعد تدفق الودائع من اخلارج كالسابق. 
يف مطلع األلفية احلالية، كانت املعدالت 
الودائع  إذ منت  النموذج،  لتغذية  كافية 
هذه  واستمّرت   ،2003 %14.5 يف  بنسبة 
الكفاية يف السنوات الالحقة، وخصوصًا 
بعد اندالع األزمة املالية العاملية يف نهاية 
2008 حني سّجل معّدل منّو الودائع 15.7% 

ثم ارتفع إىل %23 يف 2009.

يف كل مرحلة، كانت هناك ظروف إقليمية ودولية تلعب دورًا مهمًا 
لتحفيز التدفقات إىل لبنان، مثل مؤمترات الدعم من باريس 1 و2 
و3، ثم جاءت األزمة املالية العاملية لتخلق ظرفًا استثنائيًا استقطب 
18.7 مليار دوالر يف 2009 وحدها. هذه املبالغ أتت هربًا من انهيار 
أسعار الفائدة العاملية إىل صفر وما دون يف مقابل أسعار أعلى 

للفائدة احمللية ترتاوح بني %6 و%7 آنذاك.
ميزان املدفوعات يسجل عجزًا

مع احنسار تداعيات األزمة العاملية تدرجييًا، وبدء احلرب السورية يف 
املالية  السياسة  تعاكس  والدولية  اإلقليمية  الظروف  بدأت   ،2011
يف لبنان. ميزان املدفوعات بدأ يسّجل عجزًا. هذا امليزان يقيس 
مصدرها  كان  سواء  واخلارج،  لبنان  بني  املالية  العمليات  صايف 
السلع أو اخلدمات أو التدفقات النقدية. هذا يعين أن منّو الودائع مل 
يعد يكفي لتلبية حاجات لبنان، وأن مصرف لبنان يغّطيها من خالل 

استعمال احتياطاته بالعمالت األجنبية.
يف عام 2011، اخنفض منّو الودائع إىل %8.3 ثم بدأ املسار االحنداري 
حنو%4.7 يف 2015. أصبح األمر خطريًا يف عام 2016، ما دفع مصرف 
تسييل  تتضمن  املصارف  مع  مالية  بهندسات  القيام  إىل  لبنان 
هلا  أرباحًا  وتؤمن  دوالر  مليار   16 على  تزيد  بقيمة  خزينة  سندات 

ولكبار الزبائن بقيمة تزيد على 5.5 مليارات دوالر.
وحبسب مصادر مقّربة من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، نتج من 
عملية التسييل ارتفاع حاد يف القيمة الفعلية لسعر الصرف. ضعفت 
اللرية بنسبة %38، فيما بدت كمية الدوالرات املستقطبة زهيدة أمام 

الكلفة املدفوعة.

ارتفع العجز 
التجاري من 

17 مليار دوالر 
يف 2014 إىل 
20 مليارًا يف 

2017

محمد وهبة

أين سيصطف تيار املستقبل يف زحلة؟ سؤال مل جيد أحد اجلواب 
الشايف له بعد، وإن كان لكل فريق وجهة نظره اليت يراها أقرب إىل 
الواقع. أمس بدا أن حتالفه مع القوات والتيار الوطين احلر يساوي 

يف حظوظه خوض االنتخابات منفردًا
زحلة هي األكثر غموضًا من بني معظم الدوائر. لكل طرف نظرته 
إىل التحالفات. مصادر يف التيار الوطين احلر يف املدينة تؤكد أن 
ثوابت  تأكيد  السعودية،  زيارة  بعد  أعاد،  احلريري  سعد  الرئيس 
حتالفه مع التيار الوطين احلر. وهو األمر الذي مل ختالفه مصادر تيار 
املستقبل يف البقاع، إذ أشارت إىل أن التحالف مع العونيني ال يزال 
قائمًا، مرددة أن األمور ميكن أن تتغري يف أي حلظة، مبا أن التيار 

مل يعلن ترشيحاته أو حتالفاته.
يف املقابل، جيزم متابعون للمعركة االنتخابية يف زحلة بأن املستقبل 
سيتحالف مع رئيسة الكتلة الشعبية مرييام سكاف يف النهاية، ربطًا 
باالهتمام السعودي بآل سكاف، الذي ال يبدو احلريري بعيدًا عنه. 
كل ذلك ال يزال يف إطار الفرضيات. أما الواقع بالنسبة إىل مرييام 
سكاف، فيختصره عنوان محلتها االنتخابية اليت أطلقتها: »أنا مش 
على  مبين  احلملة  من  باملئة  تسعني  بأن  هؤالء  وجيزم  لوحدي«، 
أن سكاف مل  ويؤكدون  وحيدة.  االنتخابات  أنها ستخوض  فرضية 
تتواصل مع املستقبل منذ مدة، وكذلك مل يتواصل معها أحد من 

املستقبل منذ عودة احلريري من الرياض.
وعليه، إذا صحت املعلومات اليت تشري إىل استمرار التحالف بني 
يعين مضي مرييام سكاف  ذلك  فإن  والبتقالي،  األزرق  التيارين 
وماري  املاروني  املقعد  عن  بول شربل  جانب  إىل  الئحة،  برتؤس 
جنحت  إذا  إال  األرثوذوكس،  األرمن  مقعد  عن  بيالزكجيان  جان 
مساعي الكتائب املستمرة يف التحالف مع الكتلة الشعبية، فينضم 
عندها شارل سابا إىل الالئحة عن املقعد األرثوذكسي، وإال تكمل 
الكتائب طريقها مع أشرف ريفي ومن يسمون أنفسهم »اجملتمع 

املدني«!
ووفق هذا السيناريو، فإن »القوات« ستشكل الئحة كاملة تسعى 
فيها إىل حماكاة تربتها يف تشكيل الئحة املنت الشمالي، فتضم 
الئحتها الزحلية وجوهًا تعطي صدى إجيابيًا يف املنطقة، تضاف إىل 
مرشحها األول جورج عقيص عن املقعد الكاثوليكي وسيزار معلوف 

عن املقعد االرثوذوكسي ومسري صادر عن املقعد املاروني.
يف مقابل هذه السيناريوهات، ارتفعت أمس حظوظ اتفاق ثالثي يضم 
املستقبل والتيار الوطين احلر والقوات، بوصفه أفضل اخليارات اليت 
يسعى املستقبل إليها، إذ يكون بذلك قد نزل عند الرغبة السعودية 
يف التحالف مع القوات حيث أمكن، ويف الوقت نفسه تنب اإلحراج 

مع التيار الوطين احلر شريكه يف التسوية السياسية ـ الرئاسية.
إذا جنحت هذه املساعي، فإن األمر يتطلب ختلي العونيني عن أحد 
مرشحيهم الكاثوليك ملصلحة مرشح القوات جورج عقيص، ما يعين 
عمليًا االستغناء عن ميشال ضاهر لكونه من خارج زحلة كما عقيص، 
الالئحة  تكون  وبذلك،  الالئحة.  مرتئسًا  سكاف  ميشال  يبقى  فيما 
قد تشكلت من سكاف، عقيص، سليم عون )ماروني(، أسعد نكد 
)أرثوذوكسي(، عاصم عراجي )سين(، نزار دلول )شيعي(، إضافة 

إىل مرشح مستقبلي عن مقعد األرمن األرثوذوكس.
إشكالية تأليف الئحة كهذه تكمن يف رفض القوات االكتفاء مبرشح 
واحد، خاصة أنها متلك قاعدة ناخبة تفوق قاعدة التيار الوطين احلر، 
ستَجب ملطلبها؟ ولكن يف هذه احلالة، هل تنسحب القوات إذا مل يجُ

واحد  مبرشح  القبول  القوات  مصلحة  من  أن  تأكيد  مثة  زحلة،  يف 
يف البقاع األوسط، لكون املستقبل سيدعم مرشحيها يف البقاعني 
الغربي )إيلي حلود( والشمالي )طوني حبشي(، وبالتالي إن النتيجة 
اإلمجالية ستكون متثيل القوات بثالثة مقاعد يف خمتلف دوائر البقاع، 
أي احملافظة على حصتها البقاعية احلالية، مع فارق أن متثيلها لن 

يكون حمصورًا يف زحلة.
كل هذه السيناريوهات ال تنفي فرضية خوض املستقبل للمعركة 
فهو  نفسها،  والتيار  القوات  مع  التحالف  مكاسب  منفردًا، ضامنًا 
سيحصل يف احلالتني على مقعدين، ويف احلالتني سيكون متحررًا 

من اإلحراج أمام حليفيه املتناقضني يف حساباتهما.

زحلة: املستقبل والقوات والتيار معاً؟

مرييام سكاف »أنا مش لوحدي«... تمهيدًا لتكون وحدها )هيثم املوسوي(

إيلي الفرزلي
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حتت عنوان »هل تهزم الطاقة النظيفة »مافيات املولدات«؟«، 
جتربة  جناح  عن  تقريرًا  األمريكية  »بلومبريغ«  وكالة  نشرت 
شركة »كهرباء زحلة«، مسلطة الضوء على املكاسب اهلائلة 
اليت جينيها أصحاب املولدات أو »املافيات« ومصلحتهم يف 
بقاء شبكة توزيع الكهرباء يف لبنان متضّررة على رغم انتهاء 

احلرب األهلية.

الطاقة  بني  الفارق  يقّدرون  اخلرباء  أّن  إىل  الوكالة  ولفتت 
الكهربائية اليت توفرها الدولة وتلك اليت حيتاج إليها اللبنانيون 
بـ1 جيغاوات، ناقلًة عن علي أمحد، االختصاصي يف سياسات 
الطاقة يف معهد عصام فارس التابع للجامعة األمريكية يف 
بريوت، تأكيده أّن أصحاب املولدات يتحّكمون بسوق ترتاوح 
قيمته بني 1.5 مليار وملياري دوالر ويقفون يف وجه كل من 

حياول إحداث إصالحات يف قطاع الطاقة.

وأوضحت الوكالة، نقاًل عن ناشطني بيئيني، أّنه بات للعديد 
من أصحاب املولدات كلمة على صعيد سياسات الطاقة يف 
لبنان وذلك بفضل بنائهم عالقات مع مسؤولني يف البلديات 
بسياسيني  عالقات  تربطهم  الذين  »الفيول«  ومصدري 

لبنانيني نافذين.

البيئي يف املوقع  من جهته، كشف ناجي قديح، املستشار 
البيئي »غرين آريا« أّن أصحاب املولدات مرتبطون بزعماء يف 
السلطة، الفتًا إىل أّنهم يقّدمون اخلدمات ويدفعون العموالت 

هلؤالء الزعماء، وبالتالي حيولون دون تنّعم لبنان بالكهرباء.

الوكالة عن شركة »كهرباء زحلة«  يف هذا السياق، حتّدثت 
يوميًا  ساعة   24 ملدة  بالكهرباء  البلدة  بتزويد  جنحت  اليت 
الشمسية  الطاقة  على  اعتمادها  بفضل  سنوات   3 حنو  قبل 
واستئجارها مولدات من شركة بريطانية، الفتًة إىل أّن أصحاب 
املولدات اعرتضوا على هذه اخلطوة فأحرقوا اإلطارات وقطعوا 

الطرقات.

يف املقابل، لفتت الوكالة إىل أّن املشهد يتغرّي كليًا خارج 
زحلة حيث ميتلك أصحاب املولدات القرار، مستشهدًة بتجربة 
روني كرم، املستثمر يف مشروع عقاري يبعد أمتارًا عن زحلة. 
يزّود  أن  رفض  كهربائي  مولد  أّن صاحب  التفاصيل  ويف 
الطاقة  على  أساسي  بشكل  واملعتمدة  املصغرة  كرم  شبكة 

الشمسية بالطاقة.

توازيًا، توقفت الوكالة عند الظروف املناخية »املثالية« اليت 
تتيح للبنان إمكانية االعتماد على الطاقة الشمسية، حيث يبلغ 
عدد أيامه املشمسة 300 يف السنة، كما حتّدثت الوكالة عن 
تركيب  من  األشخاص  مئات  مّكنت  اليت  امليسرة  القروض 

ألواح مشسية.

الطاقة  من   %12 نسبة  توفري  إىل  يسعى  لبنان  أّن  ُيذكر 
الكهربائية عرب املشاريع املتجددة، وفقًا ملا نقلته الوكالة عن 
رئيس املركز اللبناني حلفظ الطاقة املهندس بيار اخلوري. 

»بلومبريغ« تعّري »مافيات املولدات« بلبنان:

 جيـنون ملـياري دوالر.. 

وسـياسـيون مـتورطون!

رقم قياسي تسّجله »النسبّية«: 999 مرشحاً بينهم 111 سيدة

تـحالف ثـالثي فـي جـبل لــبنان
ميسم رزق

عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الثالثاء، أقفل باب 
الرتشيحات الرمسية يف وزارة الداخلية عند الرقم 999 مرّشحًا 
املقبل،  أيار  من  السادس  يف  املقررة  النيابية  لالنتخابات 
وُرِفضت طلبات 23 شخصًا منهم كونهم مل يستكملوا مستنداتهم 
)سيتمكنون من اسرتداد املبلغ املالي الذي دفعوه(. استقّر رقم 
املرشحني املقبولني إذًا على 976، وهو رقم قياسي للمرشحني 
لالنتخابات النيابية منذ االستقالل، إذ إن آخر رقم قياسي كان 
يف انتخابات عام 2009 وبلغ 702. قبله، بلغ الرقم 484 مرشحًا 
يف انتخابات عام 2005 و545 مرشحًا عام 2000 و599 مرشحًا 

عام 1996 و408 مرشحني عام 1992.
انتَهت ُمنتَصف ليل الثالثاء ُمهلة تقديم الرتشيحات لالنتخابات 
اليت  الوجوه  وباتت  والبلديات،  الداخلية  وزارة  يف  النيابية 
جزٌء  يتجه  أن  قبل  معروفة،  االستحقاق  »نهائي«  إىل  ستتأّهل 
منها إىل سحب ترشيحاته حتَت ضغط التحالفات أو يف حال مل 

جِيد لنفِسه مكانًا على أّي من اللوائح امُلتمل تشكيلها.
املرّشحني  عّداد  سّجل  الرتّشح،  باب  إقفال  من  ساعات  وقبل 
ارتفاعًا ملحوظًا، فوصل إىل 976 مرّشحًا مقبواًل، من بينهم 111 
سيدة )عام 2009 ترّشحت 12 سيدة فقط(، للتنافس على 128 
اجلديد  االنتخابي  بالقانون  عماًل  انتخابية،  دائرة   15 يف  مقعدًا 
ُيّعد الفتًا قياسًا  للمرة األوىل. وهو عدد  النسبية  الذي يعتِمد 
باالستحقاقات السابقة، ال سيما مشاركة العنصر النسائي. ومت 
الزهراني  ــ  انتخابية رمسيًا يف دائرة صور  أول الئحة  تسجيل 
برئاسة رئيس جملس النواب نبيه بري حتت اسم »الئحة األمل 

والوفاء«.
ومنذ اليوم دخلت البالد عمليًا فرتة صاخبة على وهج املفاوضات 
املكّثفة إلجناز »بازل« للوائح اليت يفرض القانون إجنازها قبل 
مع  متداخاًل  منه  جزء  يبدو  البازل  وهذا  اجلاري.  آذار   26 يوم 
القوى  تزال  احلريري. ففيما ال  الرئيس سعد  عليه  ما سريسو 
بينها،  ما  يف  املقاعد  بعض  ِعقد  حلحلة  على  تعمل  السياسية 
يرتّقب اجلميع موقف رئيس احلكومة الذي ترتبط به عملية بّت 
ملتزمًا  ليس  فهو  احلّساسة.  الدوائر  من  الكثري  التحالفات يف 
بالتيار الوطين احلّر وحده، وال حمكومًا بقرار سعودي بالتحالف مع 

القوات يف مجيع الدوائر.
فقد خّففت اإلشارات األوىل، بعد عودة احلريري من السعودية 
صّححت  رمسية  زيارة  يف  املاضي  األربعاء  يوم  قصدها  اليت 
مسار عالقته باململكة، من منسوب األمل عند قوى فريق الرابع 
عشر من آذار، حتديدًا القوات اللبنانية، اليت تومّست خريًا بهذه 
التحالف  احلريري  على  اململكة ستفرض  بأن  منها  ظنًا  الزيارة، 
معها دون غريها، لتتفاجأ، حبسب مصادرها، بأن »جّو رئيس 
احلكومة مل يتغرّي، وظل كما كان قبل سفره، ويتصّرف وكأنه 
متحّرر من احلاجة اىل القوى األخرى يف العدد األكرب من الدوائر، 

ومكتفيًا بتفاهمات على القطعة لزوم مصلحته االنتخابية«.
لبلورة  والقوات  املستقبل  بني  االجتماعات  تتواصل  وفيما   

سيواجه التحالف الثالثي الئحة التيار ــ حزب اهلل ــ أمل يف بعبدا )مروان 
طحطح(

الحريري 
أقنع القوات 
بالتحالف مع 
جنبالط يف 

الشوف ــ عاليه

مصادر  لفتت  االنتخابية،  التحالفات 
إقناع  استطاع  »احلريري  أن  إىل  مطلعة 
والنائب  املستقبل  مع  بالتحالف  القوات 
عاليه«،   – الشوف  يف  جنبالط  وليد 
وجتاُوز عقدة ترّشح الوزير السابق ناجي 
أن  رغم  جنبالط،  الئحة  على  البستاني 
جورج  النائب  حظوظ  ُيضعف  البستاني 

عدوان يف الفوز.
ومّت االتفاق على أن ُتعطى أصوات احلزب التقدمي االشرتاكي 
لالئحة القوات يف املنت الشمالي، وأن مينح »املستقبل« أصواته 
نشأ  قد  يكون  وبذلك،  بعبدا.  االشرتاكي يف  ــ  القوات  لالئحة 
حتالف ثالثي يف دوائر جبل لبنان اليت يوجد فيها ناخبون يؤيدون 
األحزاب الثالثة، املستقبل والقوات واالشرتاكي، ملواجهة حتالف 
ــ عاليه،  التيار الوطين احلر والنائب طالل أرسالن يف الشوف 
والتيار ــ حزب اهلل ــ حركة أمل يف بعبدا )من غري املستبعد أن 
تبقى الئحتهم بال مرشح درزي(، والتيار ــ القومي ــ الطاشناق 
غطاس  الوزيران  يزور  أن  املتوقع  ومن  الشمالي.  املنت  يف 
الوزراء،  جملس  جلسة  بعد  غدًا،  معراب  رياشي  وملحم  خوري 

حلسم التحالفات يف بقية املناطق.
وُسّجل اجتماع بني احلريري ووزير اخلارجية جربان باسيل مساء 
مّتت  حيث  وجنبالط،  احلريري  بني  اللقاء  انتهاء  فور  الثالثاء، 
إىل  إما  امُلستقبل  وتيار  احلّر  الوطين  التيار  يذهب  أن  مناقشة 

حتالف بالرتاضي أو مواجهة بالرتاضي. 
وُينتظر أن حُيسم يف اليومني املقبلني حتالف التيارين أو عدمه يف 
ـ جزين والبقاعني الشمالي  دوائر الشمال وبريوت األوىل وصيداـ 
واألوسط، بعدما ُفّضت الشراكة بينهما يف البقاع الغربي وبريوت 

الثانية، حيث سيتحالف العونيون مع قوى 8 آذار.

املقبلة،  احلريري  الرئيس  خطوات  رصد  فيه  جيري  وقت  ويف 
يوّزع  املقبل،  السبت  يوم  مرّشحيه  أمساء  بإعالنه  ستبدأ  واليت 
بالتحالفات  مرتبط  انتخابي  األول  اجتاهني؛  يف  جهده  الرجل 
وترتيب بيته الداخلي، والثاني حكومي واقتصادي مرتبط مبلفات 
املوازنة واإلعداد ملؤمتر باريس الذي يسود ترّقب ملا سيحِمله، 
بعد تعّهد اململكة العربية باملساهمة مبا يلزم، بشكل أوحى بتأمني 

حاضنة خارجية للوضع اللبناني.
من جهة أخرى، وبعد أن كان من املفرتض أن يصل إىل لبنان 
أمس املوفد امللكي السعودي نزار العلوال الستكمال اجلولة اليت 
سياسية  شخصيات  ولقائه  الفائت  األسبوع  بريوت  يف  بدأها 
وإعالمية، فوجئ بعض منتظريه بعدم وصوله، من دون معرفة 
األسباب اليت حالت دون عودته ملقابلة شخصيات مل يلتِق بها 

يف زيارته السابقة.

حرب  بطرس  النائب  هنأ 
االول،  امس  له  تصريح  يف 
مبناسبة  اللبنانية،  »املرأة 
مثمنا  العاملي«،  املرأة  يوم 
سبيل  يف  املستمر  »نضاهلا 
يف  املوري  دورها  تعزيز 
العامة  احلياة  يف  املشاركة 

وصناعة القرار«.
االطار،  هذا  يف  حرب  وجدد 
اللبنانية  املرأة  »دعم  تأكيده 
وفعال  قوال  الدائم  واحلرص 
على تعزيز مساواتها مع الرجل 
يف احلقوق والواجبات، وهو ما 
حتقيقه،  اىل  سعيت  لطاملا 
أكثر  كوزير  اقراري  خالل  من 
بعض  هلا  يؤمن  مشروع  من 
منها،  حرمت  اليت  احلقوق 
اقرتاحات  مخسة  عن  فضال 
وجمموعة  بها  تقدمت  قوانني 
من الزمالء، يف سبيل القضاء 
على عناصر التمييز بني املرأة 
والرجل، أقرت بكاملها، أبرزها 
االجتماعي  بالضمان  يتعلق 

وقانون العمل.
ورحب حرب بـ«اجلرأة اليت باتت 
املرأة خلوض غمار  بها  تتحلى 
خصوصا  االنتخابية،  املعركة 

حرب يف يوم املرأة العاملي:

النصافها ودعم تطلعاتها لتتمكن من أداء 
دور ريادي يف قيادة اجملتمعات

هذا  املرشحات  عدد  بلغ  وقد 
 974 أصل  من   111 العام، 
دليل  يعترب  ما  هو  مرشحا، 

عافية ووعي«.
هي  »املرأة  أن  أكد  وإذ 
وبالتالي  اجملتمع  نصف 
بالرتشح  مشاركتها  جيب 
حرب  رأى  النصف«،  بنسبة 
مئة  عن  يزيد  ما  »ترشح  أن 
تاريخ  يف  سابقة  يعد  امرأة، 
خصوصا  النيابية،  االنتخابات 
اللواتي  النساء  عدد  وأن 
املاضية  لالنتخابات  ترشحن 
الـ 12  عام 2009، مل يتجاوز 
امرأة، وصلت أربع منهن فقط 

اىل الربملان«.
»املرأة  أن  على  حرب  وشدد 
عليها،  مبا  قامت  املرشحة 
الناخبني  دور  اآلن  ويأتي 
داعيا  إليصاهلا«،  والناخبات 
اىل »إنصافها ودعم تطلعاتها 
ريادي  دور  أداء  من  لتتمكن 
يف  اجملتمعات  قيادة  يف 
الدور  هذا  كافة،  االجتاهات 
الذي ال ينافسها فيه أحد وال 
تستقيم صحة اجملتمع ونهضة 

األمة من دونه«.
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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 

قال طالبو اللجوء أن حياتهم قد 
تكون مهددة يف مصر وذلك عقب 
اهلجمات األخرية اليت استهدفت 
كنائس قبطية وأعلنت تنظيمات 

متطرفة مسؤوليتها عنها.
يروي أحد أفراد اجملموعة ويدعى 
ملكة  وزوجته  رامز  عبدهلل  رامز 
توجها  حيث  امللك قصتهما  عبد 
طلبًا  ولديهما  مع  اسرتاليا  اىل 
للجوء قبل مخسة أعوام وال يزاال 
يف  البقاء  سبيل  يف  حياربان 
بعيدًا عن وطنهم  مدينة ملبورن 
حياتهما  أن  اعتربا  الذي  األم 

هناك يف خطر.
ويقول رامز وهو يف السبعينيات 
مشاكل  من  ويعاني  العمر  من 
صحية أنه جل ما يريده هو قضاء 

قرار برتحيل طاليب جلوء مسنني من 
األقباط بعد 5 سنوات يف ملبورن

 2018 آذار   10 Saturday 10 March 2018الـسبت 

ما تبقى من سنوات حياته براحة 
لياًل  النوم  من  يتمكن  حتى  بال 

بسالم حسب تعبريه.
وأضافت زوجته ملكة أنها قضت 
يف  األخرية  اخلمس  السنوات 
وتساءلت عن مصريها  أسرتاليا 
قائلة  مصر  إىل  ترحيلها  لدى 
للقتل حسبما  تتعرض  أنها قدد 

أفادت.
اللجوء  طاليب  جمموعة  وتضم 
احملامي عماد جربايل الذي هرب 
أسرتاليا  اىل  وجلأ  مصر  من 
على  ملضايقات  تعرضه  بعد 
بالتهديدات  تعلقت  كتابات  اثر 
يف  األقباط  هلا  يتعرض  اليت 
أنه  اىل  جربايل  واشار  مصر. 
يواجه صعوبة يف استيعاب قرار 

برتحيلهم  األسرتالية  السلطات 
بعد تعهدها حبماية األقباط.

مع  تواصل  بي اس  راديو اس 
عن  لالستفسار  اهلجرة  وزارة 
احلاالت اليت تتدخل فيها الوزارة 
ليأتي  ترحيل،  قرارات  اليقاف 
اليكس  الوزير  مساعد  أن  الرد 
خاصة  حاالت  يف  يتدخل  هاوك 

واستثنائية فقط.  
بيرت  الداخلية  وزير  أن  ويذكر 
اذاعية  مداخلة  يف  أبدى  داتون 
حول  شكوكه  يونيو  حزيران  يف 
طاليب  ادعاءات  بعض  صدقية 
الوقت  ذات  يف  مؤكدًا  اللجوء 
على  جلوء  طلب  كل  دراسة 

حدى.
املصدر: اس بي اس

يف  رابع  شخص  وفاة  بعد 
بعد  وفكتوريا  ويلز  نيوساوث 
تناوله للشمام املصاب ببكترييا 
 17 حوالي  وإصابة  اللسترييا 
خمتلف  يف  اخرين  شخص 
فكتوريا  يف  االسرتالية  املدن 
ونيوساوث ويلز وتازمانيا إليكم 

فكرة عن هذه البكترييا.
مرض ال LiStEriOSiS ناتج عن 
تناول طعام حيتوي على بكترييا 
غري  مرض  وهو   LiStEriA ال 
بعض  يف  قاتل  أنه  إال  شائع 
االحيان ألنه يؤدي إىل تسمم يف 
وهو  املخ  يف  التهاب  او  الدم 
كبار  شرحية  على  يؤثر  ما  عادة 
غريهم  من  أكرب  بشكل  السن 
والسيدات احلوامل واألجنة وذلك 

ألن جهازهم املناعي ضعيف.
البكترييا  وعادة ما تصيب هذه 
االجبان،  الطازج،  احلليب 
السلطات، اخلضار غري املغسولة، 
قطع دجاج باردة وقطع الفاكهة، 
عنها  نتحدث  اليت  احلالة  ويف 
الشمام  فاكهة  أصابتك  اليوم 
اليت قد تكون انتقلت هلا يف اي 
سواء  الزراعة  مراحل  من  مرحلة 
او  احلصاد  عند  او  الرتبة  من 

خالل التوزيع.
وتستطيع هذه البكترييا العيش 
ملدة 84 يومًا يف الرتبة وتنتقل 
إىل الفاكهة او اخلضار بعد ذلك، 
والفاكهة االكثر عرضة قد تكون 
اليت تنمو فوق سطح االرض مثل 
البكترييا  هذه  أن  كما  الشمام، 
االجواء  يف  العيش  من  تتمكن 

الباردة وحتى املثلجة.
اما عن اعراض االصابة بالتهاب 

ال LiStEriA فهي:
1-    احلمى

2-    وجع مفاصل
)اسهال،  معوي  التهاب      -3

استفراغ، دوخة(

وفاة شخص رابع بعد أكله الشمام امللوث ببكترييا اللسترييا!
فهن  احلوامل  للسيدات  بالنسبة 
بهذه  لالصابة  عرضة  االكثر 
االلتهاب  ان  حيث  البكترييا 
او  الطفل  اجهاض  يسبب  قد 
و  االم  رحم  داخل  اجلنني  موت 

التهابات عند الوالدة.
أنها  البكترييا  هذه  صعوبة 
يعين  ما  طويلة  لفرتة  تعيش 
تعقب مصدرها ال يعين حل  أن 
املشكلة بالضرورة، فعلى الرغم 
مصدرها  حتددي  مت  انه  من 
منطقة  يف  ويلز  نيوساوث  يف 
ال  املخاوف  أن  إال   rivErinA
زالت كبرية من اصابة املزيد من 
الرغم  بااللتهاب على  االشخاص 
انتاج هذه  السلطات  ايقاف  من 

املزرعة بشكل كامل.
االصابة  لتجنب  عملية  خطوات   

:LiStEriA ببكترييا ال
1-    طهي اللحوم النيئة بشكل 

جيد
واخلضار  الفواكه  غسل      -2

بشكل جيد
تقطيع  لوح  استخدام      -3
فللحوم  طعام  نوع  لكل  خمتلف 
الفواكه  و  معني  لوح  النيئة 

واخلضار لوح اخر
وبعد  قبل  اليدين  غسل      -4

حتضري الطعام
بعد ملس  اليدين  غسل      -5

احليوانات
املصدر: اس بي اس

األسرتاليني  من   %50 يقوم 
إما  والفاكهة  اخلضار  بزراعة 
يف  الزراعة  بهواية  لإلستمتاع 
احلديقة من ناحية وإما لإلستمتاع 
وعضوّية  طازجة  خضار  بأكل 
خالية من الكيميائيات من ناحية 

أخرى.
تظهر  دراسة  اليوم  هناك  لكن 
املنزلية  احلدائق  من   %20 أن 
يف مدينة ملبورن حتديدًا حتتوي 
من  عالية  نسبة  على  أرضها 
  LEAdالـ أو  »الرصاص«  معدن 

ما جيعلها ضاّرة بالصحة.
الدراسة أن واحدة من  وأظهرت 
منزلية  حدائق  مخس  كل  أصل 
املرتفعة  النسبة  هذه  فيها 
وتنصح  الرصاص.  معدن  من 
الدراسة من ميلكون بيوتًا قدمية 
قبل  ما  إىل  بنائها  تاريخ  يعود 
هذه  كانت  وإذا  السبعينات 
كانت  إذا  أو  مدهونة  البيوت 
بيوت  بقايا  على  مبنية  بيوتهم 

إحذروا زراعة اخلضار والفاكهة يف حديقة املنزل
فعليهم فحص  ومدهونة،  قدمية 
كمية معدن الرصاص يف أرض 

احلديقة قبل الزراعة فيها.
 SUziE rEiChmAn الربوفسورة
قامت  اليت  ماكواري  جامعة  من 
بهذه الدراسة، حذرت من خماطر 
من  خضارًا  األوالد  يأكل  أن 
حديقة فيها نسبة عالية من معدن 
امللّوثات  أو غريه من  الرصاص 
املضرة بالصحة، مؤكدة أن هذا 
االمر قد يشكل خطرًا على منوهم 

العقلي.
وهي   vEgESAfE هيئة  وتقوم 
تقدم خدمة جمانية تتمثل بفحص 
للتأكد  احلدائق  تراب  من  عينة 
توعية  حبمالت  سالمتها،  من 
على خطر هذا األمر خصوصًا يف 
اإلثنية  اخللفيات  ذي  املناطق 
تكثر  واليت  املختلفة  والثقافية 
احلدائق  يف  الزراعة  عادة  فيها 

اخللفية للمنازل.
املصدر: اس بي اس
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اسرتاليا يف أسبوع

السيدات والسادة،
الطاقة  ما يلي عريضة موجهة اىل »مؤمتر 
يف  سينعقد  الذي  اللبنانية  اإلغرتابية« 
التاسع  والسبت  اجلمعة  يومي  سدني 
نتمنى  احلالي،  )مارس(  آذار  من  والعاشر 
مبالحظاتكم  الرتحيب  ،مع  توقيعها  عليكم 
وتعديالتكم، من أجل أن تزداد قوة وأهمية 

يف نظر املؤمترين.*

العريضة
معالي وزير اخلارجية اللبنانية األستاذ جربان 

باسيل احملرتم،
السيدات والسادة املؤمترون.

إنعقاد  أدناه، نغتنم فرصة  حنن، املوقعني 
مؤمتر الطاقة اإلغرتابية يف سدني لنبدي رأينا 

يف حماور املؤمتر متمنني له النجاح.
يف السياسة:

دعم الصالح شامل يف بنية النظام،  	•
يبتدىء بنظام انتخابي نسيب عادل،

والفساد  الرشوة  مكافحة  	•
الرتبوية  الوسائل  بكل  واحملسوبيات 

والسياسية واإلعالمية والقضائية، 
أن ينتخب املغرتب لوائح الوطن، كما  	•
هم حاصل يف الدورة القادمة من شأنه أن يعيد 
اجلالية خطوات اىل الوراء ويساهم يف تفتيتها  
وشرذمتها وفقًا لتشنجات دوائر الوطن.           
نبدي ارتياحنا العتماد اجلالية اللبنانية  	•
يف اسرتاليا كلها كدائرة انتخابية واحدة،مما 
يساهم يف تثبيت وحدة اجلالية ووحدة مطالبها 
وفرز من ميثلها وينطق بامسها ويدافع عن 

مصاحلها. 
ل اعرتاضنا على طائفّية مقاعد  نسجِّ 	•
القيد  خارج  تكون  بأن  ونقرتح  اإلغرتاب 

الطائفي.
نطالب بزيادة عدد مقاعد اوقيانيا  	•

استنادًا اىل عدد املسجلني فيها.
التسجيل  فرتة  متتد  أن  نقرتح  	•
النتخابات ال 2022 من ُبَعيد انتهاء انتخابات 

ال 2018 لغاية 20 ت2 2021 
تستلهم  ان  اللبنانية  الدولة  حّنث  	•
وأن  املتطور،  االسرتالي  السياسي  النظام 
تستفيد من جتربة احلكم احمللي، أي البلديات، 
وجتربتها الرائدة يف تأمني اخلدمات اليومية 
النظام  يكون  كيف  تستلهم  وأن  للمواطن. 
الغنية  للبلدان  مالئما  الدميقراطي  املدني 

بالتنوع كاوسرتاليا ولبنان.
 استعادة اجلنسية: 

من  املتحّدرين/ات  مجيع  تشجيع  	•
أصول لبنانية إلستعادة اجلنسية عرب تقديم 

حوافز رمزّية مُتّول حمليًا،   
املواطنة  حق  تشريع  يف  االسراع  	•

ألوالد املرأة اللبنانية املتزوجة من اجنيب.
االستثمار :

تأمني بنى حتتية حديثة كالطرقات  	•
والكهرباء  واالتصاالت  السري  وتنظيم 

واإلنرتنيت وغريها. 
تأمني مناخ سياسي سليم ومستقر  	•
الظروف  يوفران  قضائي  إداري/  وإصالح 
املشجعة للمغرتبني ملزيد من االستثمار يف 
لبنان، ويقطع دابر الرشوة واحملسوبيات يف 

االدارة وُيَسّرع اجناز املعامالت.
تقديم حوافز للمغرتب كاعفاءات أو  	•
حسومات ضريبية للمستثمرين يف القطاعات 
لبنان،  يف  النائية  املناطق  ويف  االنتاجية 
والعمل على توفري قروض بفوائد تشجيعية 
املغرتبني  من  للراغبني  املنازل  لشراء 

واملتحدرين منهم.

عريضة للوزير باسيل ومؤمتر سيدني 
حول مطالب املغرتبني

 2018 آذار   10 Saturday 10 March 2018الـسبت 

 يف السياحة:
لبنان من أروع مناطق العامل وميكنه  	•
أن يستوعب حركة سياحية نشطة، خاصة من 
اسرتاليا وذلك بتأمني مناخات أمنية مالئمة  
ومناخات سياسية مستقّرة  ومن خالل العمل 
على البنود أعاله                                                                                                  

التبادل التجاري:
احلكومة  مع  اتفاقيات  ابرام  على  العمل 
االسرتالية يف جمال  التبادل التجاري وخاصة 

احملاصيل الزراعّية.
التعليم والثقافة:

العمل على اقرار مبدأ التبادل الثقايف  	•
معادلة  ضمنه  ومن  واسرتاليا،  لبنان  بني 
الشهادات و برامج تبادل االساتذة والطالب.

يف  العربية  اللغة  تعليم  تشجيع  	•
املدارس االسرتالية ودعمها من قبل وزارتي 
مع  والتنسيق  لبنان  يف  والثقافة  التعليم 

الدوائر االسرتالية املختصة. 
او  لبناني  انشاء مركز ثقايف  دعم  	•
بيت املغرتب يف اسرتاليا يكون مركزًا للتالقي 
واالجتماعية  والفنية  الثقافية  وللنشاطات 

واملؤمترات ومكتبة عامة.
الصحة:

اجمّلانية  الصحّية  البطاقة  تأمني  	•
الدخل احملدود واألطفال  ال سيما ألصحاب 
أن  على  واملسّنني  اخلاصة  احلاجات  وذوّي 
مُتّول من ضريبة خاصة ُتفرض على ذوي الدخل 

املرتفع،
تكليف جلنة من األطباء اللبنانيني يف  	•
الطرق  أحسن  لتقديم دراسة عن  اوسرتاليا 
النظام الصحي يف اسرتاليا  لالستفادة من 

لتطوير النظام الصحي يف لبنان.
الثقافة والعالقات االجتماعية:

يف  العربية  اللغة  تعليم  تشجيع  	•
املدارس االسرتالية ودعمها من قبل وزارتي 
مع  والتنسيق  لبنان  يف  والثقافة  التعليم 

الدوائر االسرتالية املختصة. 
او  لبناني  انشاء مركز ثقايف  دعم  	•
بيت املغرتب يف اسرتاليا يكون مركزًا للتالقي 
واالجتماعية  والفنية  الثقافية  وللنشاطات 

واملؤمترات ومكتبة عامة.
يف الضمانات اإلجتماعية:

العمل على ابرام اتفاقيات مع احلكومة  	•
االسرتالية خاصة يف جمال  الضمان االجتماعي 

كمعاش التقاعد

املتابعة:
وجلنة  حمور،  كل  عن  جلنة  إنبثاق  	•
البعثات  لتنّسق اجلهود مع  عليا عن املؤمتر 
الديبلوماسية اللبنانية من أجل متابعة توصيات 

املؤمتر حلني انعقاد املؤمتر القادم.
وتفضلوا بقبول فائق احرتامنا.

أعّد هذه العريضة:
ptabar@lau.edu. د. بول طرب 	•

، lb
ghasham1@  ، هاشم  جورج  	•

optusnet.com.au
georgy3@ مينّي  جورج  	•

 ،optusnet.com.au
abbasmorad@ مراد  عّباس  	•

hotmail.com
tannous@ .وطّنوس فرنسيس 	•

tyfrancis.com.au
العنوان  على  التواصل  ُيرجى  كما  	•

األخري.

حّذر وزير اجلنسية آالت تادج 
من  املهاجرين  جتمع  مغبة  من 
خلفيات اثنية يف مناطق وأحياء 
الوقت  ذات  وجدد يف  معينة 
تغيريات  لتمرير  الدعوات 
متطلبات  تشديد  تتضمن 
اللغة االجنليزية للحصول على 

اجلنسية.

مترير  احلكومة جمددًا  ستحاول 
نسخة معدلة من مشروع قانون 
تغيريات على قانون احلصول 
األسرتالية  اجلنسية  على 
اللغة  متطلبات  رفع  يتضمن 
تصويت  بعد  االجنليزية 
األوىل  النسخة  ضد  الربملان 

العام املاضي.

آالن  اجلنسية  وزير  وسيلقي 
معهد  يف  الليلة  خطابًا  تادج 
menzies للدراسات للتحذير 
يف  املهاجرين  تقوقع  من 
مناطق معينة وبالتالي احلؤول 
اجملتمع  يف  اندماجهم  دون 

األسرتالي.

أسرتاليا  أن  تادج  وقال 
من  كبرية  أعداد  استقبلت 
اآلن  حتى  وجنحت  املهاجرين 
يف احلفاظ على تناغم اجملتمع 
حتذيرًا  أيضًا  أضاف  ولكنه 
احملتملة  التهديدات  خبصوص 
للتعددية الثقافية يف البالد.

ويف معرض حديثه الذي نشرت 
 australian ال  صحيفة 
تادج  أكد  منه،  اقتباسات 
دمج  يف  احلكومة  رغبة  على 
اجلدد  والقادمني  املهاجرين 
عوضًا  األسرتالي  اجملتمع  يف 
عن حماولة سلخهم من هويتهم 
وأشار  األصلية.  وثقافتهم 
املهاجرين  من  فئة  اىل  تادج 
اليت ال تبدي رغبة يف مشاركة 
يف  االندماج  أو  ثقافتهم 

اجملتمع األوسع.

ويف سياق مشابه، أكد وزير 
داتون  بيرت  الداخلي  األمن 
مشروع  طرح  احلكومة  نية 
التغيريات على امتحان اجلنسية 
قريبًا ومن ضمنها مستوى لغة 
اجنليزية أعلى واختبار لتوافق 
األسرتالي  القيم  مع  الشخص 
يف حماولة إلقصاء املهاجرين 
يف  املتطرفة  اآلراء  أصحاب 

مواضيع الدين وحقوق املرأة.
 

وجدير بالذكر أن حزبي اخلضر 
زينافون  نيك  والسناتور 
مترير  إفشال  يف  ساهموا 
القانون العام املاضي واقرتح 

هل يهدد تقوقع املهاجرين التعددية 
الثقافية يف أسرتاليا؟

ختفيض  ذلك  بعد  داتون 
متطلب اللغة االجنليزية من 6 
القانون  مترير  لضمات   5 اىل 

من جملس الشيوخ.

املصدر: اس بي اس

والية  عاصمة  بريزبن  تعّد 
املدن  أكرب  كوينزالند 
األسرتالية من حيث املساحة، 
إذ تبلغ مساحتها 15,826 كلم 
سيدني  مدينة  تليها  مربع 

مبساحة 12,367.7 كلم مربع.

 غري أن مدينة بريزبن ليست 
السكان  عدد  حيث  من  األكرب 
إذ بلغ عدد سكانها عام 2016 
املرتبة  يف  فحلت   2,349,699
الثالثة. وتعترب سيدني املدينة 
السكان  عدد  حيث  من  األكرب 
الذي يبلغ 5,005,400 نسمة.

وتعد بريزبن واحدة من أقدم 
مت  وقد  أسرتاليا،  يف  املدن 
تسميتها على إسم نهر بريزبن 
 the brisbane river
غري  ضفافه.  على  تقع  الذي 
تسمية  أن  هو  الالفت  أن 
حاكم  إسم  على  أتت  النهر 
عامي  بني  ما   nsW والية 
 sir thomas 1825 1821 و

.brisbane

عاصمة  بريزبن  اختيار  ومت 
 1859 العام  يف  لكوينزالند 
وذلك عندما مت فصل كوينزالند 
وكان  سيدني.  مستعمرة  عن 
رئيسي  دور  بريزبن  ملدينة 
الثانية  العاملية  احلرب  خالل 
اسرتاتيجيًا  مركزًا  كانت  حيث 
مقرًا  وكانت  احللفاء  يف محلة 
األمريكية  للقوات  رئيسيًا 
 douglas اجلنرال  بقيادة 

.macarthur

 وتعرف بريزبن اليوم مببانيها 
الرتاثية اليت متثل روعة الفن 
املعماري يف والية كوينزالند. 
األماكن  أكثر  من  هي  كما 
أسرتاليا  يف  للسواح  اجلاذبة 
بوابة  تشكل  أنها  وخصوصًا 
 Queensland لوالية 
 goldالـ منطقيت  وبالتحديد 
 sunshineوالـ  coast
coast حيث تكثر املنتجعات 
السياحية والشواطئ الرائعة.

املصدر: اس بي اس

ما هي أكرب مدينة يف 
أسرتاليا من حيث املساحة؟
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اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح

لالتصال:
0403482345

اســرتاليا يف أسبوع

يف الوقت الذي تعاني فيه الطبقة السياسية 
املواطنني،  وبني  بينها  ثقة  أزمة  البالد  يف 
الطبقة باإلحندار  إداء هذه  بدأت مالمح تدهور 
إىل مستويات غري مسبوقة بالظهور يف جلسات 
وخري  اإلعالم.  وعرب  والشيوخ  النواب  جملسّي 
دليل على أزمة الثقة هذه ردة فعل املواطنني 
أستطالع  فحسب  اإلداء،  هذا  على  السريعة 
الرأي الذي نشرته جريدة األسرتاليان اإلثنني 
الوزراء  رئيس  شعبية  تدنت   .2018/30/05
 %37 مستوياتها  أدنى  اىل  ترينبول  مالكوم 
برتاجع 14 نقطة منذ شهر شباط بينما شعبية 

زعيم املعارضة بيل شورتن بقيت عند %35.
كانت فضيحة بارنيب جويس وعالقاته اجلنسية 
مكتبه  يف  السابقة  اإلعالمية  املسؤولة  مع 
وإتهامه  كامبيان،  فيكي  احلالية  وشريكته 
بالتحرش اجلنسي بأحدى السيدات من احلزب 
جويس  نفاها  التهمة  الغيث،  أول  الوطين 
وتتوىّل الشرطة التحقيق فيها وكانت السبب 
يف استقالته وانتخاب وزير شؤون احملاربني 
القدامى مايكل ماكورماك مكانه رئيسًا للحزب 
لرئيس  نائبًا  ماكورماك  عنّي  وقد  الوطين 
األحرار  حزبي  بني  اإلتفاق  مبوجب  الوزراء 

والوطين اللذين يشكالن اإلئتالف احلاكم.
ما إن انتهت أزمة نائب رئيس الوزراء ورئيس 
رغم  جويس  بارنيب  السابق  الوطين  احلزب 
تواصل تداعياتها حتى دخلت احلكومة يف رمال 

األزمات املتحركة.
بنتائج  املاضي  العام  خرجت  اليت  احلكومة، 
عليها  البناء  تنوي  كانت  أفضل  سياسية 
بنكسة  تصاب  بها  فإذا  شعبيتها،  لتحسني 
تلوى األخرى ليس بسبب إداء املعارضة ضدها 
لكن بسبب إداء وزراء ونواب احلكومة نفسها.

رئيس الوزراء مالكوم ترينبول والذي منذ ثالثة 
السائدة يف  الثقافة  تغيري  مبدأ  تبّنى  أسابيع 
الربملان وطريقة عمله بعد تفّجر فضيحة جويس، 
بشروط  مطالبًا  جديدة  أخالقية  معايري  ووضع 
أفضل للنساء العامالت يف مكاتب الوزراء ومنع 
العالقات اجلنسية بني الوزراء وموظفيهم، وجد 
وفوضى  معمعة  يف  املاضي  األسبوع  نفسه 
سياسية بسبب إداء كل من وزيرة أماكن العمل 
ميكاييال كاش اليت رّدت بعصبية وانفعال يف 
جملس الشيوخ على سؤال من السيناتور داغ 
مكتبها يف  املوظفات يف  أحدى  عن  كامريون 
جلسة استماع للجنة التقديرات الربملانية قائلة: 
»إذا كنت تريد مناقشة قضايا املوظفني عليك 
احلذر ال بل جيب أن تكون حذرًا جدًا مضيفة أنا 
سعيدة جدًا بأن امسي كل النساء الشابات يف 
حيث  املعارضة(  )زعيم  شورتن  السيد  مكتب 
الشائعات كثرية. إذا اردت دخول هذا املدخل 
اتريدني  ذلك  لفعل  استعداد  على  أنا  اليوم. 
أن أبدأ بذكر األمساء؟« )سيدني مورنيغ هريالد 

2018/03/03 ص 24 قسم ما وراء األخبار(.
وزير الشؤون الداخلية بيرت داتون دعم موقف 
زميلته، ففي مقابلة مع إذاعة تو جي بي قال: 
املوضوع،  هذا  حول  بكالمي  »سأكون صادقًا 
أخالقية  نتلقى حماضرة  هنا  أننا جنلس  اعتقد 
يتعّلق  مبا  املعارضة(  )زعيم  شورتن  بيل  من 
ببارنيب جويس والناس تعلم أن هناك مشاكل 
وطوني  الشخصية،  شورتن  حياة  يف  تارخيية 
أمور ال ميكن  بورك أيضًا )نائب عمالي( هذه 

هضمها.«
السابق  الوزارء  رئيس  كان  أسبوعني  وقبل 
على  هجومًا  شّن  قد  األحراري  أبوت  طوني 
دعا  حيث  اهلجرة،  برنامج  خلفية  على  احلكومة 
 180 من  املهاجرين  أعداد  ختفيض  إىل  أبوت 
ألفًا إىل 110 آالف مهاجر من أجل حتسني ظروف 
عيش املواطنني من خالل ختفيض الضغط على 
البنى التحتية وحتسني أجور العمال واملوّظفني 
وحتى يستطيع املواطنون شراء املنازل واحلد 

من نسبة اجلرمية اإلثنية.
السياسي  النقاش  عن  األكرب  الغائب  إذن، 
املهمة  القضايا  كانت  املاضي  األسبوع 
املواطنني.  أولويات  سّلم  على  تأتي  واليت 
افتتاحيتها  يف  ه(  م  )س  صحيفة  ووصفت 

الطبقة السياسية تضيع البوصلة
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السياسي  النقاش   30 ص   2018/03/03 يف 
الدائر يف كانبريا )العاصمة الفيدرالية( بالتافه 
حيث أمضى السياسيون وزعماؤهم الوقت يف 
والشائعات  الشخصية  التصرفات  عن  احلديث 
قناة  من  غامزة  والنواب،  الوزراء  ومصاريف 
نادى  الذي  الثقايف  والتغيري  الوزراء  رئيس 
اإلداء  ومستوى  فقط،  أسابيع  ثالثة  قبل  به 
الذي دعا إليه، فإن معظم املواطنني يطالبون 

بالعودة إىل األيام السيئة القدمية.
الصحيفة  السياسية يف  الشؤون  يعتقد حمرر 
بشعة  األمور ستكون  بأن  هارتشر  بيرت  ذاتها 
ومتوحشة بسبب هذا األسلوب الذي يعمل به 
النظام السياسي حيث إجتازت أسرتاليا العتبة 

السياسية القدمية وال جمال للعودة.
يقول هارتشر ان األحزاب تعرتف ضمنيًا انها 
غري مؤهلة لتحديد سعرالفائدة فتّم إعطاء تلك 
الصالحية للبنك املركزي، وكذلك احلال بالنسبة 
مكتب  اىل  املهمة  فتّم حتويل  الضرائب  جلمع 
َلْت  ُحوِّ باإلنتخابات  يتعلق  ما  ويف  الضرائب، 
املسؤولية اىل مفوضية اإلنتخابات املستقلة، 
للتحقيق  بالسياسيني  وعن فقدان املصداقية 
يف قضايا الفساد مت تشكيل مفوضية ملكافحة 
)أيكاك(  نيو سوث ويلز  الفساد يف كل من 
وفكتوريا )أباك(. وملراقبة مصداقية األحزاب 
تشكيل  مّت  بامليزانية  بالعجز  يتعلق  ما  يف 
للميزانية. )س م  املستقل  الربملاني  املكتب 

ه2018/3/3 ص 34 قسم ما وراء أألخبار(.
يقول  األمور  اليه  وصلت  ما  على  وتعليقًا 
ورجل  األحرار  حزب  يف  السابق  املستشار 
األعمال األسرتاتيجي إيان مسيث: »إن املشاعر 
إننا  الغربية،  السياسة  العقل يف  تغّلبت على 
نعيش اليوم يف عامل حيث الشعارات العفوية 
والسطحية مثل » اوقفوا قدوم املراكب« »اربح 
اإلنتخابات ودْع حتديات مسألة اهلجرة والالجئني 
وخصص هلا جزءًا ضئياًل من النقاش« )س م 
ه 2018/03/03 ص 25 قسم ما وراء األخبار(.

أخريًا، كان امللفت للنظر أن طوني أبوت انتقد 
جاءت  »إذا  قائاًل:  كاش  الوزيرة  تصرفات 
هذه التصرفات من حزب العمال فهي سيئة« 
واستطرد :« إنها سيئة عندما تأتي من حزب 
األحرار وبشكل خاص سيئة أكثر أذا جاءت هذه 
التصرفات من وزراء يف حكومة التاج ألنه من 
مبهنية  الوزراء  هؤالء  يتصّرف  أن  املفرتض 

عالية.
 رئيس الوزراء من جهته اختذ موقفًا مغايرًا عن 
موقف أبوت ودافع عن الوزيرة كاش كما اعترب 
استفّز واستقوى  السيناتور داغ كامريون  أن 

على الوزيرة كاش!.
إنتقد  نتالي  دي  ريتشارد  اخلضر  حزب  زعيم 
سي  بي  أي  قناة  على  الوزراء  رئيس  موقف 

برنامج سؤال وجواب اإلثنني 2018/03/05.
مرحلة  اىل  وصلنا  فعاًل  هل  السؤال  ويبقى 
والتخّلي  السياسي،  اإلحندار  يف  الالعودة 
تثقل  اليت  املعيشية  التحديات  مواجهة  عن 
كاهل املواطن، واىل متى ميكن هلذا املواطن 

التحّمل؟!
يف عامل ينجرف بسرعة حنو حتديات ومواجهات 
ال بل اىل حرب إقتصادية بدأت تطل برأسها 
بدأتها  اليت  اجلمركية  احلماية  عودة  خالل  من 
ضرائب  بفرض  أألمريكية  املتحدة  الواليات 
على احلديد )25%( وعلى األملنيوم )%10(، 
واليت سيكون لتداعياتها تأثري على اإلقتصاد 
األسرتالي شئنا أم أبينا، يف الوقت الذي ما 
مل  واليت  جويس  بارنيب  بفضيحة  نتلهى  زلنا 
املرة على  األوىل، وهذه  الصفحات  تغب عن 
خلفية أبوة جويس للطفل الذي حتمله شريكته 
فيكي كامبيان حيث عنونت صحيفة ذي صن 
هريالد وعلى صدر صفحتها األوىل يف عددها 
جويس  الرمادية«  املنطقة   2018/03/04 األحد 

يتساءل عن أبوة الطفل الذي كّلفه وظيفته.
هذا األمر دفع جبويس إىل شن محلة عنيفة على 
رغم  مالحقته  يف  إلستمرارها  اإلعالم  وسائل 

إستقالته من منصب نائب رئيس الوزراء.
حقًا هزلت!

عباس علي مراد

عن  صدر  جديد  تقرير  كشف 
اليت   Grattan مؤسسة 
االسرتاتيجية،  بالدراسات  ُتعنى 
سلسلًة من احلقائق املخيفة عن 
القطاع العقاري األسرتالي تنذر 
انهيار  بينها  كارثية  بتداعيات 
حمتمل هلذا القطاع، فيما اقتناء 
منزل بات من املستحيالت. يف 
تطور آخر، مت الكشف عن وجود 
من  للمستأجرين  سوداء  الئحة 
دون علمهم بها، من شأنها أن 
الدخل  ذوي  متكن  دون  حتول 

املنخفض من استئجار منزل.
مؤسسة  تقرير  من  نبدأ 
Grattan، وهذا أبرز ما جاء 

فيه:
االحتياط  مصرف  عمد  إذا   
اجتماعاته  أحد  خالل  الفدرالي 
رفع  إىل  السنة  هذه  الشهرية 
معدل الفائدة فإن نسبة كبرية 
يتمكنوا  لن  املقرتضني  من 
الشهرية  الدفعة  تسديد  من 
منها،  استلفوا  اليت  للمصارف 
إفالس  حاالت  إىل  سيؤدي  ما 
باجلملة.  للمنازل  بيع  وعمليات 
أن  على  متفقني  اخلرباء  ويبدو 
السنة  خالل  سرتتفع  الفائدة 

احلالية.
املتضررة  الفئات  أكثر      
هي  املنازل  أسعار  ارتفاع  من 
الدخل  وذات  الشابة  العائالت 
فرص  أن  ويبدو  املنخفض. 
شراء هذه الفئات منزهلا األول 
باتت شبه معدومة. لكن تقرير 
Grattan يرى أن أصل هذه 
اعرتاض  إىل  يعود  املشكلة 
اجملتمع على بناء جمّمعات سكنية 

جديدة.
    يف املقابل، أكد التقرير أن 
املنازل  عدد  يف  فائضًا  هناك 
والشقق املتوافرة، منها 50 ألف 
مسكن جديد يتم بناؤها سنويًا 

يف خمتلف أحناء أسرتاليا.

انهيار حمتمل للقطاع العقاري والكشف عن تقرير 
سري أسود حبق املستأجرين املتخلفني

من  الثمانينات  بداية  مع      
نسبة  كانت  املاضي،  القرن 
ملنازهلم  املالكني  األسرتاليني 
ترتاوح  اليت  الشابة  الفئة  من 
أعمارها بني 25 و34 سنة أكثر 
هذه  تراجعت  وقد   .%60 من 
النسبة حاليًا، أي بعد حواىل 30 

سنة إىل 44% فقط.
بني  املنازل  مالكي  نسبة      
ترتاوح  الذين  األسرتاليني 
سنة   44 و   35 بني  أعمارهم 
تراجعت من 75% يف الثمانينات 

إىل 62 حاليًا.
الذين  األسرتاليني  نسبة      
ميلكون منزاًل من دون أي ديون 

مسحوبة عليه وهم من عمر 55 
إىل 64 سنة تراجعت من %72 
يف أواخر التسعينات من القرن 

املاضي إىل 42% حاليًا.
 Grattan يأتي تقرير مؤسسة
وجود  عن  الكشف  مت  فيما 
للمستأجرين  أسود  سري  سجل 
يتأخر  من  كل  اسم  عليه  ُيدرج 
إجيار  تسديد  يف  قلياًل  ولو 
على  االسم  إدراج  املنزل. 
من  املستأجر  مينع  الالئحة  هذه 
آخر.  منزل  على  العثور  فرصة 
حكوميًا  ليس  السجل  وهذا 
خاصة.  شركات  إىل  يعود  بل 
إىل  الوصول  املالكني  وبإمكان 
سجل  يدعى  الذي  السجل  هذا 
bab-( السيئني  املستأجرين 

من  للتأكد   )tennants
صاحب طلب اإلجيار.
املصدر: اس بي اس

ذكرت إحصاءات جديدة أن عدد 
يف  اخلرف  مبرض  املصابني 
أسرتاليا آخذ يف االزدياد حيث 
هذا  لديهم  يتطور  املئات  أن 

املرض العقلي يوميا.
وأشارت أحدث األرقام الصادرة 
مبكافحة  املعنية  املؤسسة  من 
يف  العقلي  االضطراب  هذا 

 425 من  أكثر  أن  إىل  أسرتاليا 
مع  يتعايشون  شخص  ألف 
أسرتاليا   250 حنو  وأن  العته 
يوميا،  املرض  لديهم  يتطور 
تعبري  تستخدم  أنها  موضحة 
»تشخيص«  وليس  »يتطور« 
حتدث  احلاالت  من  العديد  ألن 

دون تشخيص.
هليئة  وفقا  املنظمة،  وتشري 
بي  »إيه  األسرتالية  اإلذاعة 
عام  حبلول  أنه  إىل  سي«، 
إجناز  إن مل يكن هناك   ،2056
1ر1  حوالي  فإن  كبري،  طيب 
مع  يتعايش  مواطن  مليون 
اخلرف، وأنه لن يكون هناك أي 
يتأثر  لن  أسرتاليا  يف  شخص 

بطريقة أو بأخرى.
مستمر  تدهور  هو  واخلرف 
عنه  ينتج  الدماغ  وظائف  يف 
اضطراب يف القدرات اإلدراكية 
السليم  والتفكري  الذاكرة  مثل 
لرعاية  حباجة  املريض  ويكون 
أكثر  ومن  كاملة  متريضية 
أسباب اخلرف شيوعا هو مرض 

ألزهامير.

ازدياد حاالت اإلصابة مبرض اخلرف 
يف أسرتاليا
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اســرتاليا يف أسبوع

 NSW قضت احملكمة العليا يف
بسجن رجل )33 عامًا( مدة سبعة 
وثالثني عامًا مع عدم السماح له 
 28 قبل قضاء  السجن  مبغادرة 
عامًا منها إلدانته بقتل وتعذيب 
ابنة زوجته البالغة من العمر 12 

عامًا.
هذا وقد أقّر الرجل الذي ال ميكن 
اليه  وأشري  االفصاح عن امسه 
بـ JK بتعذيب الفتاة على مدار 
بالسرير  وربطها  أعوام  أربعة 
السيارات  مرآب  يف  وحبسها 
يف املنزل وضربها قبل العثور 
يف  سريرها  يف  متوفاة  عليها 
 HuNter Valley منطقة الـ
عام  نوفمرب  الثاني  تشرين  يف 

.2015
وخالل جلسات احملاكمة استمعت 
احملكمة ألدلة تؤكد قيام الرجل 
ما  وتكرارًا  مرارًا  الفتاة  بضرب 
خبمسني  اصابتها  غلى  أدى 
وعلى  جسدها  بالغة يف  اصابة 
اصابات  إىل  باإلضافة  جلدها 
يف  الداخلي  بالنزيف  سببت 

جسد الفتاة.
على  املشرف  القاضي  وحبسب 
الدعوى وبالرغم من عدم اثبات 
نية القتل العمد إاّل أن االصابات 

البالغة اليت تعرضت هلا الفتاة 
على يد زوج والدتها تعترب من 
وأن  خاصة  جدية  التهم  أكثر 
ونفسيًا  جسديًا  كان  التعذيب 

على مدار أعوام.
احملكمة  اطلعت  وقد  هذا   
الرجل  أن  فيها  جاء  لشهادات 
قام بضرب الفتاة ورميها لبني 
هلا  مسببًا  يوميًا  املنزل  جدران 

كسور وجروح.
الفتاة  تعذيب  إىل  وباإلضافة 
أّن  إىل  االنتباه  احملكمة  لفتت 
الفتاة  مبشاهدة  استمتع  الرجل 
اآلالم  من  تعاني  الصغرية 
األمر  هلا  سببها  اليت  الكثرية 
واخلل  امللح  بوضع  ايضًا  وقام 
على جروحها الذي شهدت عليه 

شقيقة الضحية الصغرى.
ترحيل  سيتم  احملكمة  وحبسب 
الرجل بعد قضاء مدة حمكوميته 

بعد عام 2043.
املباشر  البث  اىل  هنا  استمعوا 

الذاعتنا و الذاعة BBC أيضا
مّحل تطبيق أس بي أس اجلديد 
املفضلة  لرباجمكم  لإلستماع 

باللغة العربية.

املصدر: اس بي اس

السجن 37 عاماً والرتحيل لرجل 
قتل وعذب ابنة زوجته
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الفدرالية  احلكومة  عرضت 
مشروع قرار امام الربملان يهدف 
إىل اطالة فرتة انتظار العائالت 
دفعات  على  احلصول  املهاجرة 
السنرتلنك إىل 3 سنوات عوضًا 
حوالي  أن  يعين  ما  عن سنتني 
ألف عائلة مهاجرة مبا فيها   50
طفل  ألف   100 من  أكثر  من 
سيتأثرون بهذا املقرتح يف حال 

مت متريره يف الربملان.
 ويسعى املقرتح إىل إطالة فرتة 
احلصول على الدفعات املتعلقة 
 family tax BeNefit ب 
 paid االبوة املدفوعة  اجازة  و 
ودفعات   pareNtal leaVe
 CarerS الرعاية  مقدمي 

alloWaNCe
اخلدمات  دائرة  تتوقع  كما 
هناك  يكون  ان  االجتماعية 
على  شخص  ألف   30 حوالي 
على  للحصول  االنتظار  الئحة 
املقبلة  السنوات  يف  دفعات 
tد بتأخر  معظمهم  وسيتأثرون 

 NeWStart عة البداية اجلديدة

alloWaNCe ، األمر الذي أثار 
تساؤالت أعضاء جملس الشيوخ 
اخلميس  االستماع  جلسة  خالل 
العمالية  السيناتورة  ومنهم 
KriStiNa KeNeally واليت 
حرمان  كان  إذا  عما  تساءلت 
املهاجرين الباحثني عن عمل من 
انفسهم  ورعاية  لكفالة  وسيلة 
خيارا  يعد  االوىل  املرحلة  يف 

صائبا.
الوزيرة  قالت  جانبها  من 
CoNCetta fierraVaNti-
أن  ترى  احلكومة  إن   WellS
املهارات  ذوي  من  املهاجرين 
عليهم أن يكتفوا ذاتيًا من خالل 
بشكل  عمل  فرصة  اجيادهم 
مواردهم  على  واالعتماد  سريع 

اخلاصة.
اخلطوة  هذه  أن  احلكومة  وترى 
ستوفر على خزينة الدولة حوالي 
مليار دوالر واليت من يف جال مت 
متريرها ستدخل حيز التنفيذ من 

االول من متوز يوليو املقبل.
املصدر: اس بي اس

50 ألف عائلة مهاجرة ستتأثر بقرار احلكومة 
إطالة فرتة تلقي دفعات السنرتلنك لـ 3 سنوات!

جورج  األسرتالي  السباح  سجل 
سيحتفل  -الذي  كورونيس 
املقبل-  الشهر  عام  مئة  ببلوغه 
سباق  يف  عامليا  قياسيا  رقما 
يف  احلرة  للسباحة  مرتا   50
التصفيات  خالل  العمرية  فئته 
املؤهلة لدورة ألعاب الكومنولث 

املقبلة.

املشارك  كورونيس  وكان   
الوحيد مبجموعته للمرحلة العمرية 
)100-104 أعوام( وسجل 56.12 
ثانية يف شوط واحد مبركز غولد 
الذي  املائية  لأللعاب  كوست 
السباحة  منافسات  سيستضيف 
الكومنولث  ألعاب  دورة  يف 
املقبلة ما بني الرابع و15 أبريل/

نيسان القادم.

قبل  األربعاء  السباق  وأقيم   

العادية  التصفيات  انطالق 
لكورونيس  الفرصة  إلتاحة 
القياسي  الرقم  كسر  حملاولة 
العمرية  املرحلة  بهذه  املسجل 
باسم الربيطاني جون هاريسون 
واحدة  )دقيقة   2014 عام 

و31.19 ثانية(.

سعادته  العجوز  السباح  وأبدى 
بهذا الفوز، وقال إنه شعر فقط 
بسبب  واالرتباك  التوتر  ببعض 
قدمت  اليت  احلشود  أصوات 

ملكان العرض ملتابعة السباق.

غادر  كورونيس  أن  ُيذكر 
بداية  مبكرة  سن  يف  املسابح 
احلرب العاملية الثانية، ثم عاد 
يف  املفضلة  رياضته  ملمارسة 

سن الثمانني.
املصدر: اجلزيرة نت

سباح أسرتالي حيطم رقما 
قياسيا عامليا بعمر 99 عاما

استلم موظفو حديقة احليوان يف 
أسرتاليا، أكرب عنكبوت سام من 

.»ageleNidae« نوع

يف  األحياء  خرباء  وصور 
األسرتالية  احليوان  حديقة 
مبينني  السام،  العنكبوت  هذا 
القضاء  يف  الفريدة  مواصفاته 

على فرائسه.

سيدني  عنكبوت  طول  ويبلغ 
عليه  أطلق  وقد  7.8 سنتيمرت، 
اسم  احليوان  حديقة  موظفو 
حلجمه  )كولوسوس(،  العمالق 
النوع  هذا  إىل  بالنسبة  الكبري 

من العناكب.

أحباث  مركز  موظفون يف  وعثر 
لدغات  ضد  ترياق  )استخراج 
)كولوسوس(،  على  العناكب( 

يف مدينة سيدني.

سيدني  عناكب  أن  يذكر 
ثاني  تعد   ،»ageleNidae«
أكثر مفصليات األرجل عدوانية 
عنكبوت  أكثر  وهو  العامل،  يف 
سام يف أسرتاليا، ومسه مياثل 

سم مادة السيانيد القاتلة.

rt :املصدر

العثور على أضخم عنكبوت 
ساّم

وقعت اسرتاليا وتيمور الشرقية 
يف مقر االمم املتحدة يف نيويورك 
يوم االربعاء معاهدة النهاء خالف 
من  ما  بينهما،  حبري  حدودي 
وغاز  نفط  عائدات  توفري  شأنه 

كبرية للبلدين.
لالمم  العام  االمني  وترأس 
انطونيو غوترييش حفل  املتحدة 
التوقيع الذي شارك فيه وزيرة 
بيشوب  جولي  اسرتاليا  خارجية 
تيمور  وزراء  رئيس  ومساعد 

الشرقية ايو باريرا.
القتصاد  املعاهدة  هذه  وتوفر 

يعاني  الذي  الشرقية  تيمور 
بفضل  قويا  دفعا  من صعوبات 
النفط  حقل  عائدات  تقاسم 
سانرايز  غريرت  الكبري  والغاز 
والذي   1974 اكتشف يف  الذي 
و50   40 بني  مبا  عائداته  تقدر 

مليار دوالر .
على  االتفاق  اىل  التوصل  ومت 
اسرتاليا  بني  املعاهدة  هذه 
جولة  اثناء  الشرقية  وتيمور 
يف  كواالملبور  يف  مفاوضات 

شباط/فرباير املاضي. 
املصدر: اس بي اس

اسرتاليا و تيمور الشرقية تتقامسان عائدات 
النفط و الغاز على حدودهما البحرية

العامل هذا االسبوع من 5  حييي 
إىل 11 اذار أسبوع احلفاظ على 
من  يتم  والذي  الكلى  صحة 
خالله الرتكيز على اهمية االعتناء 
بطرق  الوعي  وزيادة  بالكلى 
احملافظة على صحة هذا العضو.

 3 بني  من   1 أسرتاليا  ويف 
اصابة  احتمالية  لديهم  أشخاص 
بالكلى، ويف كل  متعلق  مبرض 
عام يتوفى حوالي 53 شخص مل 
اال يف  باملرض  يتم تشخيصهم 

اخر مراحل حياتهم.
برنامج  التقى  أحببنا  هنا  ومن 
اختصاصي  مع  بيتك  البيت 
نطفجي  د.أنس  الكلى  امراض 
أهم  دياال وهبة عن  مع  وحتدث 
االعراض والفحوصات اليت على 
املرضى االنتباه هلا للحفاظ على 

صحة الكلى.
أهمية  إىل  أنس  الدكتور  وأشار 
تعزيز مبدأ التربع باألعضاء حيث 

املريض  ينتظره  ما  معدل  ان 
للحصول على كلى يف أسرتاليا 
إىل  ونوه  سنوات   5 إىل  يصل 
االعضاء  جتار  من  احلذر  ضرورة 
وحاجة  ضعف  يستغلون  الذين 

الناس.
وقدمًا شرحًا مفصاًل عن شروط 

التربع بالكلى:
من  فرد  قبل  من  التربع      -1
افراد العائلة هو االفضل لوجود 
أن  إىل  إضافة  للتربع  الدافع 

التطابق اجليين أفضل
2-    صحة املتربع جيدة وغري 

مدخن
وبالنسبة إىل عمليات زرع الكلى 
من  أكثر  منذ  بها  العمل  فبدأ 
ولذلك  جناحها  وأثبتت  عاما   50
قبل  فحوصات  اجراء  املهم  من 
األقدام على هذه اخلطوة للتأكد 
أن املتربع بصحة تسمح بالتربع.

املصدر: اس بي اس

الشروط الواجب توفرها يف املتربع بالكلى

خالل التوقيع على االتفاق
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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   10 Saturday 10 March 2018الـسبت 
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مـقاالت وتحقيقات

البطريركية تستولي على مليون مرت مربع!

لبنان،  جبل  يف  املدنية  االبتدائية  احملكمة  تنظر 
ُمقّدمة  دعوى  يف  العقارية،  القضايا  يف  الناظرة 
ضّد البطريركية املارونية، على خلفية اتهام موجه 
يدها«  لـ«وضع  الدينية  سلطتها  باستخدام  إليها 
على حنو 21 عقارًا يبلغ جمموع مساحتها حنو مليون 
مرت مرّبع عرب ضّمها إىل أوقافها اخلريية. نزاع يعيد 
الدولة ملسألة  معاجلة  حول ضرورة  النقاش  طرح 
توزيع  إلعادة  وسيلة  بوصفها  الواقفة  األراضي 
امللكيات بشكل خيدم االقتصاد والطبقات الفقرية

يف 2017/11/21، تقّدمت »جلنة التولية على الوقف 
لدى  جنم صفري«،  أبي  داغر  لبيت  العائد  الذّري 
الناظرة  لبنان  جبل  يف  املدنية  االبتدائية  احملكمة 
يف القضايا العقارية، باستحضار ضّد البطريركية 
ُمدونة  عقارية  قيود  إبطال  فيه  تطلب  املارونية، 
على 21 عقارًا، ُتفيد بأن هذه العقارات هي وقف 

خريي للبطريركية.
اجلهة امُلدّعية تؤّكد أّن هذه العقارات كانت وقفًا 
ذرّيًا لعائلة داغر أبي جنم صفري، إاّل أن البطريركية 
»استصدرت، بطرق غري واضحة وغري سليمة، قرارًا 
قّررت  الروحية،  احملاكم  إحدى  من  مزعومًا  وهميًا 
مبوجبه من دون حّق وال ُمرّبر حتوير القيود العقارية، 
العقارات بشحطة قلم من وقف ذري اىل  فُقلبت 
الوقف  من  العقارات  نقل  ويتيح  خريي«.  وقف 
التصّرف  للبطريركية  اخلريي  الوقف  إىل  الذري 
بها، سواء بتأجريها أو استثمارها، بوصفها الولي 
األعلى على األوقاف اخلريية لدى الطائفة املارونية 

يف لبنان.
جورج  األوقاف  قانون  يف  اخلبري  احملامي  حبسب 
أصاف، ينقسم الوقف إىل نوعني، خريي وذّري. 
الكنائس  على  باألساس  ُوقف  الذي  هو  األول 
»العمومية«  ويتخذ صفة  العبادة  ودور  واملساجد 
ويصب يف خانة »النفع العام«، فيما الوقف الذّري 
هو وقف العائالت وبعض األفراد ملمتلكاتهم خدمًة 
شرّط  يكون  أن  على  العائلة،  ذرّية  من  للفقراء 
وإال  موجودًا  االجتماعية(  واخلدمة  )الصدقة  »الرّب« 
ملا استقام الوقف. وتارخييًا، انتشر الوقف الذّري 
لألراضي واملمتلكات خالل القرن السادس عشر. 
ويوضح أصاف أن الوقف آنذاك كان وسيلة للتهّرب 
على  العثمانيون  يفرضها  اليت كان  الضرائب  من 

هديل فرفور

جنم صفري«. وُتظهر يف هذا الصدد اللجنة حنو 21 
صّكًا عقاريًا ُيفيد بذلك.

الزواج  بقضايا  تنحصر  اليت  لصالحيتها  وخالفًا 
عن  فضاًل  الشخصية(  )األحوال  واهلجر  والنفقة 
احملكمة  أصدرت   ،)...( اخلريي  الوقف  قضايا 
 ،2017/7/20 بتاريخ  املوحدة  الروحية  املارونية 
املتعلقة  العقارية  القيود  مبوجبه  عّدلت  قرارًا 
بالعقارات املذكورة أعاله وحّولتها اىل وقف خريي 
)رقم الدعوى 2017/374(. وذلك، بناًء على عريضة 
من البطريركية املارونية مؤرخة يف 2017/7/19. ما 
يعين أّن القاضي يف احملكمة الروحية املونسينيور 
نبيه معّوض اّتذ قراره بعد حنو 24 ساعة فقط من 
إحالة العريضة اليه. وعليه، قّررت دائرة التنفيذ 
حكم  تنفيذ   ،2017/8/29 بتاريخ  كسروان  يف 
إىل  اإلجرائية  امُلذّكرة  وُأرسلت  الروحية،  احملكمة 

أمانة السّجل العقاري بتاريخ 2017/8/31.

ويقتضي الوقف »تأبيد األراضي« ومينع التصّرف 
عرب  الوقف  استثمار  ُييز  لكنه  البيع،  مبعنى  بها 
ملصلحتها.  ُوقف  اليت  اجلهات  على  ريعه  توزيع 
تغيري  اىل  عمدت  البطريركية  أن  املّدعون  ويؤّكد 
التولية  جلنة  بلجوء  علمت  بعدما  العقارية  القيود 
اىل سحب الصكوك العقارية متهيدًا الستالم إدارة 
تستثمر  البطريركية  أن  اىل  ويلفتون  الوقف، 
أن  هلا  حيّق  ال  أنه  رغم  األوقاف  هذه  بنفسها 
إيار  عقود  ويربزون  الذّري.  الوقف  يف  تستثمر 
البطريركية  نّظمتها  العقارات  من  لعدد  واستثمار 

لصاحلها.
»األخبار« حاولت على مدى أربعة أيام التواصل مع 
املعنيني يف البطريركية للوقوف على رأيها، إاّل أن 
هؤالء جتّنبوا الرد. وأجابت أمانة السّر بأن املعنيني 

غري مهتمني بالتعليق.
معهم  تواصلت  وقضاة  قانونيني  وحبسب 
»األخبار«، فإّن قرار احملكمة الروحية غري قانوني 
ألن القضاء املدني هو اجلهة الوحيدة امُلخّولة البت 
آل  أبناء  من  عدد  ُيبدي  فيما  القضية،  هذه  يف 

أصحاب األراضي، كما 
حلرمان  وسيلة  كان 
اإلرث.  من  النساء 
يدور  هنا،  واحلديث 
شاسعة  أراض  حول 

كانت الكثري من العائالت »تتمّلكها« بوضع اليد.
وقانونًا، ال متلك البطريركية املارونية صفة الولّي 
األوقاف  قانون  أخضع  إذ  الذّرية.  األوقاف  على 
للمحكمة  األوقاف  هذه   1947 عام  الصادر  الذرية 
تقع  حيث  املكان  حمكمة  )أي  املختّصة  املدنية 
إاّل إذا اشرتط الواقف ذلك يف  األمالك الوقفية( 

صّك امللكية.
مساحات شاسعة!

النزاع  موضع  للعقارات  اإلمجالية  املساحة  ُتقّدر 
بنحو مليون مرت مرّبع، وهي عبارة عن 13 عقارًا يف 
منطقة فيطرون العقارية )632، 629، 627، 625، 
 ،599 ،600 ،611 ،613 ،617 ،619 ،622 ،624
587(، و6 عقارات من منطقة كفرذبيان العقارية 
 ،2902  ،2902  ،6229  ،6234  ،6237،6231(

2268(، وعقارين من منطقة القليعات العقارية.
حبسب رئيس اللجنة غّسان صفري، هذه العقارات 
كانت جزءًا من مساحة شاسعة من األراضي اليت 
كانت ُملكًا لداغر أبي جنم صفري الذي وقف أراضيه 
مخسينيات  خالل  ذرّيته.  فقراء  اىل   1700 عام 
القرن املاضي، شهدت هذه املناطق عمليات مسح 
العقاري يف  القاضي  عقارية، وعام 1959 أصدر 
التحديد  حماضر  على  بالتصديق  قرارًا  لبنان  جبل 
العقاري،  السجّل  أمانة  اىل  ُأحيلت  اليت  والتحرير 
بأّن  أفادت  اليت  العينية  الصحائف  ُنظمت  وعليه 
أبي  داغر  لبيت  ذري  »وقف  هي  العقارات  هذه 

يتيح نقل العقارات من 
الوقف الذري إىل الوقف 

الخريي للبطريركية 
التصرّف بها

البطريركية حرّرت عقود إيجار يف العقارات رغم أنه ال يحقّ لها أن تستثمر 
يف الوقف الذرّي )مروان طحطح(
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صفري استياءهم من جلوء البطريركية اىل احملكمة 
الروحية لبت النزاع، إذ »ال ميكن أن يكون املرء 
يرد  ما  وفق  نفسه«،  الوقت  يف  وقاضيًا  طرفًا 
يف أسباب إبطال القرار يف نص دعوى استئناف 
حكم احملكمة الروحية اليت قدمها صفري أمام حمكمة 

االستئناف الروحية بتاريخ 2017/12/18.
وُتفيد املعطيات بأن النزاع القائم بني آل صفري 
نزاعات مماثلة  األوقاف سبقته  والبطريركية حول 
البطريركية انطالقًا من  ُأخرى مع  خاضتها عائالت 
الولي  نفسها  تعترب  تزال  ال  »اليت  األخرية  خلفية 
على األوقاف«، على حّد تعبري مصادر ُمطّلعة على 
سلطة،  »كأي  البطريركية  أن  إىل  الفتًة  امللف، 
تسعى اىل استعادة امتيازاتها اليت كانت ممنوحة 

هلا«.

اضطراب االجتهاد
الذرية املدني الصادر عام  إقرار قانون األوقاف 
من  انطلق  تأبيده  ومنع  الوقف  إلصالح   1947
خلفية اقتصادية »إصالحية«، وجاء نتيجة اخلالف 
بدايات  عند  يتعّمق  بدأ  الذي  الدينية  السلطة  مع 
عام 1905. حينها، كان امُلستفيدون من األوقاف 
يطالبون بالتحّرر من السلطة الدينية، منطلقني من 
ذريعة أن »األولياء ينهبون األوقاف«، حبسب ما 

يرد يف نصوص تناولت مسألة األوقاف.
جورج  األوقاف  قانون  يف  اخلبري  احملامي  ويشري 
أصاف إىل أن التأثري السليب لألوقاف الذّرية على 
االقتصاد كان الدافع إلقرار قانون األوقاف عام 
1947 الذي منع االستفادة من الوقف الذّري على 
بتصفية  قضى  كما  )جيلني(،  طبقتني  من  أكثر 
الوقف يف حال اخلراب وضآلة الريع. وأوضح أن 
القانون قضى بتطبيقه على االوقاف اليت سُتنشأ 
بعد تاريخ صدوره، أي بعد عام 1947 )ما يعين 
أن األوقاف الذّرية اليت ُأنشئت قبل هذا التاريخ 
القانون نفسه  »لكن  الواقف(،  ذّرية  بإسم  تبقى 
ما  لبنان،  األوقاف يف  كل  على  ينطبق  بأنه  أقّر 
خلق إشكاليات عديدة وحااًل من اإلرباك نتج عنها 

حول  النزاعات  يف  احملاكم  اجتهاد  يف  تناقض 
الذّرية تضع  األوقاف  أن  اىل  ولفت  األوقاف«. 
اخلريية.  األوقاف  منها  ُتعفى  فيما  للضرائب 
ُيعّد  عقارية  إنشاء شركة  فإن  اصاف،  رأي  ويف 
توزيع حصص  يتم  حيث  الذّرية،  لألوقاف  خمرجًا 
امُلستحقني من الوقف عرب أسهم يف الشركة اليت 

تستثمر الوقف.

الوقف vs اإلرث
جورج  األوقاف  قانون  يف  اخلبري  احملامي  يوضح 
»امُلستحّق  واإلرث.  الوقف  بني  الفرق  أصاف 
أي  الواقف،  من  ُمباشرة  حقه  يستمّد  الوقف  من 
األب  سواء  األصل  من  وليس  الوقف  صك  من 
أو اجلد«. بهذا املعنى، خيتلف الوقف عن مفهوم 
من  امُللك  من  االستفادة  يستوجب  الذي  الوراثة 
الورثة  يستطيع  احلال  بطبيعة  األصل.  حقوق 
أراٍض  من  يرثونها  اليت  باملمتلكات  التصرف 
فيما  واالستثمار،  واإليار  البيع  لناحية  مبان  أو 
يف  إال  بالوقف  التصّرف  امُلستحقون  يستطيع  ال 

استثماره.
»الوقف« يضرّ باالقتصاد

مساحات  مّثة  بيعها،  ومنع  األراضي  تأبيد  حُبكم 
شاسعة من أراضي الوقف ال يتم االستفادة منها 
إلعادة حتريك عجلة االقتصاد وإعادة توزيع الثروات 
عرب استثمارها يف مشاريع زراعية أو مشاريع ذات 
طابع اجتماعي. وترى أستاذة التخطيط املدني يف 
اجلامعة األمريكية يف بريوت منى فواز أن أراضي 
الدولة  أمام  جدًا«  مهمة  »فرصة  تشّكل  الوقف 
عنها  منزوعة  أراض  »خمزون  ُيسمى  مما  لإلفادة 
قيمتها التجارية«. هذا املفهوم ينظر اىل األراضي 
استثمارها  ميكن  اجتماعية  قيمة  ذات  بوصفها 
ملساعدة ذوي الدخل احملدود أو القيام مبشاريع 
اجتماعية وثقافية. وتلفت فواز اىل أن هذا املفهوم 
مت إدخاله يف الكثري من البلدان االوروبية بداًل من 
إتاحة الفرصة أمام الشركات العقارية واملضاربني 

الستغالل هذه األراضي.

تنظر املحكمة االبتدائية املدنية يف جبل لبنان يف دعوى ضدّ البطريركية املارونية على خلفية اتهام موجه إليها 
باستخدام سلطتها الدينية لـ»وضع يدها« على نحو 21 عقارًا يبلغ مجموع مساحتها نحو مليون مرت مربّع
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قّررت قيادات سلفية بارزة يف خميم »عني احللوة«، ارتبطت بتنظيمي 
»جبهة النصرة« و«القاعدة«، إعالن »مراجعة« أدت إىل اختاذ قرار 
ُيريد  احملتّلة«.  فلسطني  الصهاينة يف  باجتاه  البندقية  »بتصويب 
هؤالء السلفيون اجلهاديون دحض التهمة اليت التصقت بهم طوال 

السنني املاضية.

وبعدما قاتلوا يف كل أصقاع األرض ونسوا بيت املقدس، قرروا أن 
وجهتهم، اليوم، »ستكون القدس وحدها«. ملاذا اآلن؟ هل يرتبط 
الصراع  عن  ماذا  القاعدة؟  لتنظيم  املركزية  بالقيادة  القرار  هذا 
هل  السورية؟  الساحة  على  »القاعدة«  وقيادة  النصرة  جبهة  بني 
مراجعتهم مرتبطة بالنكسة اليت ُمين بها تنظيم اجلهاد العاملي على 
أرض الشام، بعدما كان قاب قوسني أو أدنى من إقامة دولته يف 
سوريا، بانشقاق أبو بكر البغدادي عن القاعدة، ثم ابتعاد اجلوالني 
عن التنظيم األم، يف ظل الصراع على الرِتكة؟ وهل نشهد قريبًا 
عمليات استشهادية يف العمق الفلسطيين بتوقيع هؤالء »اجلهاديني 

اجلدد«؟

أسامة  الشيخ  اجلهاديني  السلفيني  مشايخ  أحد  طلب  عجل،  على 
غاية  يف  »املوضوع  احللوة.  عني  يف  طارئًا  اجتماعًا  الشهابي، 
اللقاء  جرى  التالي،  اليوم  اهلاتف. يف  عرب  الرجل  قاهلا  األهمية«، 
لبيت  الصفصاف، حتت رسم  حّي  املتواضع يف  منزله  داخل  لياًل. 
املرشد  مع  جنب  إىل  جنبًا  جلسنا  اإلسالم،  رايات  تظلله  املقدس 
السابق لـ »جتّمع الشباب املسلم« الشيخ مجال محد املشهور بـ »أبو 
حممد« وأسامة الشهابي الذي حيمل فكر »تنظيم القاعدة« - أسامة 

بن الدن وشاب ثالث يكّنى »أبو عبيدة«.
احملتّلة.  أرضهم  استعادة  أمل  على  يعيشون  فلسطينيون  الثالثة 
اثنان منهما مل يغادرا املخيم منذ أكثر من عشرين عامًا بعد اتهامهما 
َلة الفكر السلفي  باإلرهاب. الثالثة ينضوون ضمن جمموعة أكرب من مَحَ

البندقية حنو فلسطني.. سلفيون جهاديون من »عني احللوة« يراجعون أدبياتهم
رضوان مرتضى

لكن ملاذا التحول اآلن بالتحديد، وليس 
قبل سنة أو سنتني؟ »كان هناك نوع من 
عدم اجلرأة يف التخلي عن بعض املفاهيم 
وأصحاب  فلسطني  أهل  حنن  القدمية. 
أهل  أصحاب  على  والواجب شرعًا  احلق 
عجزوا  وإن  عنها.  يدافعوا  أن  األرض 

تأتي باقي الدول ملساعدتهم«.
الشيخ  يرفض  نفسه،  السياق  ويف 
مجال محد ربط التحّول حبدث بعينه، إمنا 
»نقاط حتول كربى«. يعترب  يتحدث عن 
الذي  الدولة  يهودية  »إعالن  أبرزها  أن 
اليهود  يعين طرد كل من هم من غري 
خالصة«.  يهودية  فلسطني  ُتصبح  وأن 
إعالن  قضية  النقطة،  هذه  إىل  ُيضاف 
نقل  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
معتربًا  القدس،  إىل  األمريكية  السفارة 
ومعناه  األقصى  هدم  »معناه  ذلك  أّن 
نبوءة  حتقيق  أيضًا  ومعناه  اهليكل  بناء 
اليهود التوراتية بأّن أرضك يا إسرائيل 
من الفرات إىل النيل«. يرى الشيخ محد 
أّن  اجلهادي  السلفي  الفكر  الذي حيمل 
»هذا يعين أننا مقبلون على حرب طاحنة، 

اقرتح مطلوبو 
اإلرهاب يف عني 
الحلوة فتح طريق 
لهم للذهاب إىل 
الجوالن لتشكيل 

»لواء غرباء 
فلسطني«

وليس  »مراجعة،  أجروا  الذين  اجلهادي 
واهلدف  خطوتهم،  يربرون  كما  تراجعًا«، 

منها »إعادة تصويب بوصلة البندقية«.
تساؤٌل  شيخ؟  يا  الطارئ  املوضوع  ما 
وال  »فلسطني  بأّنه  الشهابي  عنه  جييب 
كمن  بها  ينطق  فلسطني«.  سوى  شيء 
يزّف بشرى، كاشفًا عّما يسميها »دراسة 
ومباني  ملعاني  أشهر  عمرها  ومراجعة 
املضي  قرروا  الذي  املشروع  وعقبات 

فيه«.

ينطلق الشهابي من هذه املقدمة ليتحدث عن »حتّول جديد« بشأن 
القدس  هي  واحدة  »وجهة  عن  يتحدث  القتال«.  أرض  »أولوية 
باقي  أّن  اجلهادي  الشيخ  يرى  والعراق.  وفلسطني«، قبل سوريا 
بذلك،  نعتقد  وحنن  الظلم،  انطالقها  حمّرك  كان  »وإن  اجلبهات، 
وألجله خرجنا وخرج شبابنا، إمنا لدينا يقني أّن ألمريكا يدًا يف توجيه 

الثورات حلرف الصراع عن وجهته احلقيقية«.
يشرح الشهابي أن »اجلهاد يف عقيدتنا ليس غاية،بل وسيلة. ال 
مُنانع إن سقط منا آالف الشهداء، لكن نريد أن يكون ذلك من أجل 
هدف. من أجل غاية. نريد أن نأكل الثمرة، ال أن حُنرق الشجرة«. 
»عني  يف  »القاعدة«  رجاالت  أحد  من  ُيعّد  الذي  الشيخ،  يتحدث 
عن  يتحّفظ  بها.  العمل  سيبدأ  عمالنية  طريق  خريطة  عن  احللوة«، 
بأن  يقطع  لكنه  عسكري،  أو  أمين  طابع  ذات  أسئلة  عن  اإلجابة 

بل«. املشروع »سيطاول كل السُّ
ملاذا قد تقرر جمموعة قيادات حتمل فكر السلفية اجلهادية وتنظيم 
»القاعدة« فجأة أن حتّول البندقية؟ وما هو موقف الدولة اللبنانية 

بأجهزتها األمنية والسياسية من إعالن كهذا؟
مع  تنسيق  هناك  هل  أساسي:  سؤال  بينها  ليربز  األسئلة  تزدحم 
القيادة املركزية لتنظيم »القاعدة«؟ هل حلمزة بن أسامة بن الدن 

عالقة بذلك؟
السؤال األول جييب عنه الشيخ بأن االتصاالت مقطوعة مع قيادة 
التنظيم، مشريًا إىل أّن احملّرك »ذاتي«. ويلفت إىل أن االستشارة 
واالستخارة مشلت القيادات اإلسالمية والوجوه السلفية داخل خميم 
عني احللوة. أما عن جنل أسامة بن الدن، فريّد الشهابي بأن الشعار 
أينما  األمريكيني  »مقاتلة  هو  »القاعدة«  زعيم  ابن  يرفعه  الذي 
ُوِجدوا«، لكنه يؤكد أنه ال يعلم شيئًا عن مكان وجوده وتوجهاته 

وأجبدياته »يف الفرتة األخرية«.
البوصلة،  »هكذا كانت  الشهابي ويضيف:  لنا«، يقول  »فلسطني 
أّن »ما قبل اليوم، لن يكون  وهكذا جيب أن تعود«. خيُلص إىل 
كما بعده«. يتحّدث عّما يسميه »مشروع مواجهة جديد، موجود يف 
الواقع«. ملاذا اآلن ياشيخ؟  اليوم على أرض  القلوب، لكنه يولد 
الشام  أرض  على  »القاعدة«  مشروع  بها  ُمين  اليت  اهلزمية  وهل 

دفعتكم إىل إجراء املراجعة لتحديد العدو؟
يرّد الشيخ بأن »فكرة قتال اليهود قدمية جدًا، وكنا حنلم بأن نقاتل 
اليهود يف مشروع كبري، لكن هذه املشاريع كلها باءت بالفشل«. 

احتلوا ديارنا وطردونا منها وحكموا علينا بالقتل والتشريد والظلم 
والسجون، لذلك قررنا بعد البحث والتنقيب والقراءة واالستشارة 

واالستخارة ما يأتي:
اجملرمني،  الصهاينة  اليهود  ملواجهة  استطاعتنا  بقدر  العدة  إعداد 
وهذه العدة هي مطلب شرعي وواقعي، ألن اليهود ال ينفع معهم 
إن  لطلقة.  حباجة  فالطلقة  تنازالت،  وال  اعرتافات  وال  مفاوضات 
إعداد العدة من املنطلق الشرعي هو أمر واجب، ألن قضية فلسطني 
واألقصى هي قضية كل املسلمني. ففلسطني أرض ِخراجية فتحها 
وإن  املسلمون،  القادة  عليها  للحفاظ  وتعاقب  فتحًا،  املسلمون 

اختلفت لغاتهم وجنسياتهم.
فلسطني.  أهل  ألننا  علينا  وواقعي  ضروري  هو  العدة  وإعداد 
أهل  على  الواجب  ألن  أكرب  علينا  واجلهد  مضاعف،  علينا  فالواجب 
البلد احملتل أن جياهدوا بكل طاقتهم، فإن عجزوا انتقل األمر إىل 
اليهود ماضيهم  الفكرية لتاريخ  العدة  البالد اجملاورة. حنن سنعّد 
وكيف  أهدافهم  هي  وما  خيططون  ماذا  ومستقبلهم،  وحاضرهم 
وكيف  الظاملة،  قراراتهم  ويؤيد  يعينهم  ومن  يرمسون سياساتهم 
بأنفسنا  سنبدأ  وفشلنا؟  جنحوا  وملاذا  عقائدية،  حربًا  حياربوننا 
وأهلينا، وألن املعركة طويلة األمد، سنهيئ للجيل القادم األساليب 
والطرق لقتال اليهود من أجل أن يسريوا على بّينة وأهداف واضحة. 
األمة  مع  املستقبلي  الصراع  حمور  ستكون  وهي  طويلة،  فاحلرب 
إرادة  وعندها  واألقصى،  الدين  حّب  عندها  فاألمة  اليهود.  لقتال 
التضحية والبذل، ولكن تنقصها القيادة املخلصة املضحية والوعي 

الشرعي والسياسي.
حنن سننأى عن الصراع داخل خميم عني احللوة، ولن نكون طرفًا 
سنسعى  سيحدث  إشكال  أي  وقف  استطعنا  وإن  صراع.  أي  يف 
الناس  باملخيم. فقد تعب  الناس  أمن  بكل طاقاتنا وجهدنا حلفظ 
من االشتباكات اليت ُيقتل فيها الربيء ويصاب فيها اآلمن. وهذه 
إال خوفًا وهلعًا وتهجريًا هلم وتهدميًا  الناس  ما زادت  االشتباكات 
ملساكنهم وإهدارًا للطاقات اليت لو وجهت لقتال اليهود، لكنا يف 
أحسن حال اليوم. ومنذ ثالثني عامًا من هذا الصراع داخل املخيم 
واملستفيد  الفعل  وردات  الثأر  إال  د  ُيولِّ ال  األجيال  تتوارثه  الذي 
اللبناني،  اليهود وأعوانهم. حنن لن نتدخل يف الصراع  األول هم 
وسيكون هدفنا الدفاع عن األقصى الذي ُيراد تهويده وهدمه وبناء 
اهليكل املزعوم مكانه. وَمن تتبع السياسة األمريكية الظاملة بقيادة 
القادمة  اهلجمة  خطورة  يعلم  األقصى  املطاع( جتاه  )األمحق  ترامب 
إلذالل األمة اإلسالمية وجعلها أمة مستسلمة للواقع خانعة خاضعة 

لألوامر اليهودية األمريكية.
حنن ال تربطنا عالقات خارجية وال داخلية مع أية جهة، ولن نكون أداة 
بيد أحد، فاألقصى بالنسبة إلينا قضية دين وعقيدة ومبدأ وليس 
حجارة وطني، وحنن على استعداد ملّد يد العون لكل خملص يريد 

قتال اليهود والدفاع عن األقصى األسري.
البناء والتأسيس ملثل هكذا مشروع فيه صعوبة وعقبات كؤودة، 
ولكننا توكلنا على اهلل وانطلقنا من منطلقات شرعية ولن ُيضيعنا 
اهلل، ولئن نبدأ متأخرين خري لنا من أن ال نبدأ، فأهل القوة واملنعة 
يف بالدنا قد سكتوا عن اليهود وتآمروا على فلسطني وأهل فلسطني 
وبيع األقصى بسوق النخاسة، لذلك سنصرب وحنن نسري يف الطريق 

ولسوف حنفر بالصخر حتى نصنع ألمتنا جمدًا قد ُضّيع.
الناس  واهلل نسأل أن يكتبنا من الصادقني وأن جيعل أفئدة من 

تهوي إلينا.
أسامة الشهابي

أسامة الشهابي )هيثم املوسوي(

املاليني،  مبئات  شبابًا  مسلم،  املليار  ونصف  املليار  ندعو  وحنن 
ندعوهم ألخذ دورهم بتحرير فلسطني«. وينطلق محد، الذي قاتل 
ابنه حتت راية تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف سوريا قبل أن يعود 
الساعة حتى يقاتل  »ال تقوم  إىل املخيم، من حديث نبوي يقول: 
املسلمون اليهود فيقتلهم املسلمون«، ليعّقب قائاًل: »أدعو الشباب 
لتحرير  اجلهاد  أهل  ومن  الوعد  هذا  أهل  من  يكون  لكي  املسلم 

فلسطني وقتال اليهود«.
ملاذا اآلن؟ سؤال ال بّد من إعادة طرحه، جييب عنه محد بالقول: »مّت 
تعطيلنا تارخييًا وُوّرطنا مبسائل ال ناقة لنا بها وال مجل. البندقية 
الصهيوني  املشروع  قتال  بندقية  هي  اليوم  منذ  سنحملها  اليت 
الصلييب«. ويف هذا السياق، يقول الشهابي: »سننأى عن الصراع 
األقصى  عن  للدفاع  سنتحّول  اللبنانية.  والساحة  املخيم  داخل 
األسري«. من حيمل هذا املشروع غريكم أنتم؟ جييب: »هناك الكثري 
من الشباب الذين كانوا ضمن الشباب املسلم، وآخرون ال ُيريدون 
الكشف عن أنفسهم، عاهدنا أنفسنا على املضي يف هذه الطريق«. 
ويضيف الشيخ املعروف بلقب »أبو الزهراء الزبيدي«: »مشروعنا أن 
نقاتل اليهود لتحرير ديارنا، أواًل، حنن نسعى لتحرير فلسطني ألننا 
مسلمون، وثانيًا، ألن األقصى أقصانا وحنن أهل فلسطني. واألوىل 
بنا يف ظل هذه الظروف اليت يسعى فيها اليهود لتهويد القدس أن 

تكون القبلة فلسطني وليس أي مكان آخر«.
هذه اخلطوة توقفت عندها األجهزة األمنية اللبنانية، وال سيما أنها 
تعّد »حتّوال تارخييًا يف خطاب السلفيني اجلهاديني« على حد تعبري 
تكشف  أشهر،  منذ  التحول  هذا  تقرأ  املصادر  أن  ورغم  أحدهم. 
اللبنانية  للدولة  احللوة  اإلرهاب يف عني  اقرتاح قدمه مطلوبو  عن 
طلبوا فيه فتح طريق هلم للذهاب إىل اجلوالن لتشكيل »لواء غرباء 
ال  بأنهم  »تعهدوا  هؤالء  إن  اللبنانية  املصادر  تقول  فلسطني«. 
العدة  إعداد  يريدون  بل  السوري،  املستنقع  يف  التورط  يريدون 
جلهاد فلسطني الذي يرونه قريبًا. لكن الدولة اللينانية رفضت هذا 

م يف سياق صفقة تبادل مرتبطة مبعركة عرسال«. الطرح الذي ُقدِّ
ترمجة  بكيفية  تتعلق  األمنيون  يطرحها  اليت  التساؤالت  أن  غري 
إطالق  العدة، وهل سنشهد جمددًا  إعداد  ماذا يعين  هذه اخلطوة؟ 
صواريخ بشكل عشوائي باجتاه األراضي احملتلة على طريقة »كتائب 
ماذا  اجلهاديني؟  أمام  احلدود  فتح  ذلك  يعين  عزام«؟ هل  عبداهلل 
عن حزب اهلل؟ هل يقاتل جنبًا إىل جنب اجلهاديني يف وجه العدو 

اإلسرائيلي؟
اللبنانية،  السيادة  ينتهكوا  لن  أنهم  يؤكدون  اجلدد«  »اجلهاديون 
لكنهم جيزمون »سنقاتل اليهود جنبًا إىل جنب كل من حيمل السالح 
لتحرير األقصى«. هم يرون أن احلرب املقبلة ستقسم العامل إىل 
معسكرين، »أحدهما سيكون الصهاينة، فيما سيضم املعسكر اآلخر 

املسلمني«.

أبرز من أعلن عن التوّجه اجلديد للسلفيني اجلهاديني يف خميم عني 
احللوة هو الشيخ أسامة الشهابي، أحد قيادات السلفية اجلهادية. 

يف ما يأتي مقال كتبه الشهابي ليشرح فيه القرار اجلديد:

العودةإىل القدس

مل نرتاجع ولن نرتاجع، لكننا أجرينا مراجعة إلعادة تصويب البندقية. 
حنن ثلة من الشباب املسلم املتعّطش لقتال اليهود اجملرمني الذين 
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أو سيار الدرك عند 
بعلبك  مدخل مدينة 
على  بات  اجلنوبي، 
جدول اعمال جملس 

الوزراء.
خمتار بلدة اجلمالية 
مجال  حسني 

يف العام 2003، استبشر أبناء بعلبك 
الذي   522 باملرسوم  خريًا  اهلرمل  ــــ 
 11 ملنطقتهم.  حمافظة  إنشاء  أقّر 
تاريخ تعيني  عامًا، حتى سنة 2014، 
احملافظ، أمضاها أهالي تلك »البالد« 
التطبيقية  املراسيم  إقرار  انتظار  يف 
)وال  احلني  ذلك  حتى  بقيت  حملافظة 
تزال؟( على الورق. بعد أكثر من 15 
املفرتضة  »احملافظة«  تزال  ال  عاما، 
»قاصرة« ومرتبطة بـ«الوصي« زحلة، 
وال يزال أبناء اهلرمل والقصر والقاع 
وعرسال  األمحر  ودير  بعلبك  ورأس 
 100 من  أكثر  يقطعون  وغريها 

كيلومرت... لتصديق إخراج قيد!
لقصر  املواجه  السيارات  موقف  يف 
احلاج  أمحد  يرمي  بعلبك،  يف  العدل 
حسن بثقل جسمه على حافة صغرية. 
يتفّحص السبعيين، إبن بلدة الشواغري 
 70 حنو  تبعد  اليت  اهلرمل  قضاء  يف 
حيمله.  الذي  امللف  أوراق  كيلومرتًا، 
يف  ما  قيد  إخراج  تصديق  »حتى 

باحملافظة.
لتصّدقه«!  زحلة  على  تروح  بدك 
يقصد بعلبك منذ ايام الجناز معاملة، 
»وبني روح وتعا من آخر الدني عبعلبك 
املصريات  قد  حاّطني  صرنا  وزحلة 
قبل  يقول  نقبضهم«،  بدنا  اللي 
غري  بعبارات  يتمتم  وهو  يغادر  أن 
بعبارات  يتمتمون  غريه  كثر  مفهومة. 
احملافظة  ان  يدركوا  ان  بعد  مماثلة 
اليت استحدثت قبل 15 عامًا ال تزال 
حمافظة  لوصاية  وخاضعة  »قاصرة«، 

البقاع ومركزها زحلة.
حمافظًا  خضر  بشري  ُعنّي   ،2014 عام 
مذذاك،  الورق.  على  حملافظة 
استحدثت يف بعلبك ــــ اهلرمل دوائر 
وتعاونية  والصحة  والرتبية  العقارية 
موظفي الدولة. لكن، بعد عقد ونصف 
إقرارها، ال تزال احملافظة تفتقد  من 
الرمسية كمصلحة  اإلدارات  لكثري من 
منطقة  وقيادة  السيارات،  تسجيل 
أحوال  ودائرة  الداخلي،  األمن  لقوى 
مبواطين  يليق  عدل  وقصر  شخصية، 
وسجن  وقضاتها،  وحماميها  املنطقة 
السجن  أن  إذ  مقبولة.  مبواصفات 
ممنوع  القديم  السراي  أسفل  الواقع 
وعلمت  الشمس.  ونور  التهوئة  من 
»األخبار« ان اقرتاحًا يقضي بنقله اىل 
ثكنة الشيخ عبداهلل يف عني بورضاي، 

بعلبك ـ اهلرمل: هل قلَت حمافظة؟
رامح حمية

على  بات  املسؤولية  من  الشخصية 
املواطن ان يركض ليصّحح اخلطأ بني 
بريوت  واملديرية يف  املدني  القضاء 

والدائرة يف بعلبك«.
يف  التأخري  خضر  احملافظ  يعزو 
جملس  اىل  االدارات  بقية  استحداث 
رئيس  كل  تعيني  أن  إذ  الوزراء، 
للتجاذبات  »خيضع  مصلحة  أو  دائرة 
السياسية والطائفية وعوائق أخرى«. 
رئيس  من  كل  اىل  نقل  أنه  وأّكد 
احلكومة سعد احلريري ووزير الداخلية 
حاجة  املشنوق  نهاد  والبلديات 
شخصية  احوال  دائرة  اىل  احملافظة 
مشريًا  زحلة،  عن  مفصولة  مركزية، 
الفصل  بأن  وعودًا  تلّقى  أنه  اىل 
سيتم بعد اإلنتخابات النيابية يف ايار، 
»قبل الصيف وبعد اإلنتهاء من بعض 
العوائق اللوجستية«. خضر نقل أيضًا 
باستحداث  احلكومة  رئيس  تأكيدات 
الداخلي  األمن  لقوى  اقليمية  قيادة 
يف احملافظة اليت تشهد حوادث أمنية 
عديد قوى  نقصًا يف  وتعاني  يومية، 
طلب  يستدعي  الذي  األمر  األمن، 
زحلة، حيث مركز قيادة  املؤازرة من 
البقاع  حملافظيت  الداخلي  األمن  قوى 
وبعلبك ــــ اهلرمل. لكنه لفت اىل أن 
األمر »حيتاج اىل مراسيم وقرارات... 
يف  السياسية  القوى  على  وينبغي 

احملافظة السعي لإلسراع يف ذلك«.
والسجل  لالشغال  العامة  املديرية 
امليكانيكية  املعاينة  ومراكز  التجاري 
وأمانة  السيارات  تسجيل  ومصلحة 
سر احملافظة ورئاسة دائرة البلديات 
ورؤساء االقسام فيها، كلها ال تزال 
وفق  متابعة«،  »حمل  لكنها  غائبة، 
بلدية  أن  اىل  أشار  الذي  احملافظ 
التل  بني  حملة  يف  قدمت  بعلبك 
النشاء  ارض  قطعة  والكيال  األبيض 
مركز معاينة »لكن حتى اليوم مل يتخذ 

القرار يف شأنه بعد«.
منذ اكثر من عقد ونصف عقد، يطالب 
دون  من  اهلرمل،  ــــ  بعلبك  حمامو 
خاص  مالية  صندوق  بفتح  جدوى، 
بقصر عدل بعلبك خيفف عن احملامني 
معامالتهم.  اجناز  أعباء  واملواطنني 
اهلرمل  ــــ  بعلبك  حمافظة  استحداث 
)اليت ال تزال تفتقد لعدد من اإلدارات 
عن  كليًا  فصلها  وتنتظر  احلكومية 

حمافظة البقاع( مل حيّل املشكلة.
استحداث  أخريًا،  بلة،  الطني  وزاد 
صّب  مما  املدينة،  يف  سري  حمكمة 
كّمًا هائاًل من خمالفات السري اليومية 
اليت ينبغي البت بها بني قصر العدل 
وحمتسبية بعلبك، تضاف اىل املعامالت 
األخرى، من دون ان يرتافق ذلك مع 
العدل،  مالية يف قصر  فتح صندوق 
موظفي  عدد  زيادة  األقل  على  أو 

احملتسبية الثالثة.
وُتنجز يف حمتسبية مالية بعلبك سائر 
املعامالت االدارية التابعة لقصر العدل 
)جزائية واستئناف وبداية( ومعامالت 
العمل  ودوائر  الرمسية  الدوائر  بقية 
والرتبية والعقارية واحملاكم الشرعية 
اىل  يؤدي  ما  وهو  اختالفها.  على 
قصر  بني  يوميًا  االنتظار  من  طوابري 
العدل ومقر احملافظة »املزروك« مبنى 

مدرسي متداٍع.
»رفع عبء االنتظار يف طوابري طويلة، 
وتسهيل  واحملامني،  املواطنني  عن 
شخطة  من  أكثر  يتطلبان  ال  أمورهم، 
لقصر  مالية  باستحداث صندوق  قلم 
عدل بعلبك«، حبسب أحد احملامني من 

ابناء  معاناة  لـ«األخبار«  يشرح  الدين 
احملافظة لناحية عدم تصديق اخراجات 
القيد اال يف زحلة: »على إبن اهلرمل 
ان  والقصر  بعلبك  ورأس  والقاع 
من  بكامله  يوم  طيلة  الزمن  يسابق 
اجل ختم وتوقيع بسيط غري موجودين 
ويلفت  ومركزها«.  احملافظة  يف 
اصيل  دائرة  رئيس  وجود  عدم  اىل 
لدائرة نفوس بعلبك، واىل نقص يف 
تعرضت  اليت  الدائرة  يف  املوظفني 
تكوين  اعادة  مشروع  مع  لـ«كارثة« 
سجالت النفوس منتصف عام 2015. 
النسخ،  أثناء  فادحة  أخطاء  وقعت  إذ 
االحوال  مديرية  تنصلت  »وبعدما 

ال يزال كثري من
الدوائر الرسمية 

يف بعلبك ــ 
الهرمل يخضع 
لـ»وصاية« زحلة

احملامي  ويلفت  املدينة.  أبناء 
دريد ياغي إىل أن إنشاء مبنى 
ببعلبك  يليق  العدل  لقصر 
التارخيية »مطروح منذ اكثر من 
15 عامًا. لكننا مل نتمكن حتى 
من احلصول على صندوق مالي 
والضغط  االرباك  من  خيفف 
احملتسبية  موظفي  على 
عليهم  يتعنّي  الذين  الثالثة 
لقاضي  املعامالت  مئات  إجناز 
واملعامالت  بعلبك  يف  السري 
مبا  الدوائر،  لسائر  االدارية 
من  احملافظ  مراسالت  فيها 
وغري  ورخص  قبض  أوامر 
حمافظ  أّكد  وفيما  ذلك«. 
أنه  خضر  بشري  اهلرمل  بعلبك 
يتواصل مع وزير العدل سليم 
سريعة  »ملعاجلة  جريصاتي 
للمشكلة«، لفت ياغي إىل ان 
من  اكثر  تتطلب  »ال  املعاجلة 
موظفني  بفصل  بسيط  قرار 
واستحداث  بعلبك  مالية  اىل 
العدل.  لقصر  مالية  صندوق 
العدلية  معامالت  خترج  وبذلك 
بداية  من  اختالفها،  على 
واستئناف وجزائي وسري، من 
صندوق  على  الضغط  دائرة 
يساهم  مما  احملتسبية، 
املواطنني  امور  تيسري  يف 

واحملامني«.
مبنى املحافظة: العودة اىل ثكنة غورو!

بعد ورشة ترميم وتأهيل بلغت 
عام  دوالر  الف   250 كلفتها 
2017، يف انتظار تشييد مبنى 
دوائر  »احنشرت«  للمحافظة، 
الرتبية،  العقارية،  النفوس، 
الصحة  وقسم  الكوارث  هيئة 
ومركز  الدولة  أمن  وقسم 
مدرسة  مبنى  يف  احملافظة 

البنات الرمسية يف بعلبك.
خّصص  الوزراء  جملس  وكان 

ودفعها، خصوصا ان »عدد القاطنني 
الفلسطينيني  اإلخوة  من  الثكنة  يف 
زاد عددهم، باإلضافة اىل السوريني 

الذين التحقوا بهم«.

دوائر الهرمل: »ساعي بريد«
اهلرمل.  التسمية قضاء  ظلمت  لطاملا 
الواقعة  املدينة  السم  الدائم  اإلحلاق 
يف البقاع الشمالي باسم بعلبك، يوحي 
املدينتني  أن  املنطقة  يعرف  ال  ملن 
الواقع،  يف  فيما،  متامًا.  متجاورتان 
يف  احملافظة  مركز  عن  اهلرمل  تبعد 
بعلبك حنو 60 كيلومرتًا. القضاء الذي 
مربعًا  كيلومرتًا   136 مساحته  تبلغ 
وتتناثر قراه وبلداته بني جرود اهلرمل 
ــــ  اللبنانية  واحلدود  غربًا  الضنية  ــــ 
»كعكة«  من  ينل  مل  السورية شرقًا، 
إقرار بعلبك ـــ اهلرمل حمافظة مستقلة 
إال الفتات. وال يزال يعاني من غياب 
مكتب  الرمسية.  احلكومية  اإلدارات 
تقرر  الذي  الدولة،  موظفي  تعاونية 
أكثر من عام يف سراي  منذ  افتتاحه 
يضطر  مما  مقفاًل،  يزال  ال  املدينة، 
املنتسبني للتعاونية للتوجه إىل بعلبك 
)120 كيلومرتًا ذهابًا وإيابًا( إلجناز اي 
معاملة. »وبعض املعامالت قد ال ينجز 
يف يوم واحد لغياب طبيب أو موظف، 
يضطر  مما  طارئ،  عطل  بسبب  أو 
املوظف إىل تكرار السفر« كما يشرح 

ال تزال املحافظة تفتقد اىل كثري من الدوائر الرسمية

حممود مشص لـ«األخبار«.
اإلجتماعي شبه مقفل  الضمان  مكتب 
واحدًا  موظفًا  يضم  إذ  أيضًا.  هو 
املضمونني  طلبات  يتسّلم  فقط، 
»مكتب  إلجنازها.  بعلبك  إىل  وينقلها 
الضمان ليس إال ساعي بريد«، حبسب 
مشص. ويفتقد القضاء، كذلك، اىل 
موافقة  فرغم  العدلي.  للسجل  مكتب 
وزير الداخلية والبلديات واملدير العام 
إفتتاحه،  على  الداخلي  األمن  لقوى 
وبلدية  اهلرمل  بلديات  احتاد  ودفع 
املدينة 25 مليون لرية لتجهيزه، »مل 
ُتنّفذ الوعود بفتح املكتب«، كما يقول 

رئيس االحتاد نصري اهلق.
اجلوهري  عباس  االحتاد  رئيس  نائب 
اىل  القضاء  حاجة  اىل  أيضًا،  يلفت، 
استحداث مكتب تابع للمنطقة الرتبوية 
ومركز  الشخصية  لألحوال  ومكتب 
عدل  وقصر  امليكانيكية  للمعاينة 
عامًا  ومدعيًا  حتقيق  قاضي  يتضمن 
استئناف،  وحمكمة  بدائية  وحمكمة 
سجل  أمني  معاون  تعيني  وكذلك 
عقاري، »خصوصا أن املكتب موجود 
ولكن ال يوجد معاون ملمارسة اعماله 
القضاء«.  أبناء  معامالت  وتسيري 
مكتب  رئيس  إىل  اهلرمل  حتتاج  كما 
موظفون  »يوجد  إذ  املدني،  للتنظيم 
يف املكتب، ولكن ال رئيس للتوقيع 

على املعامالت«.

قصر عدل بعلبك

لتشييد   2014 عام  لرية  مليارات   10
بعلبك  من  كل  يف  حمافظة  مبنيي 
مبجرد  األشغال  تبدأ  أن  على  وعكار، 
مناسبة.  ارض  قطعة  على  العثور 
تدور  البحث  دوامة  تزال  ال  مذذاك، 
بني ثكنة غورو وثكنة الشيخ عبداهلل. 
بدأ األمر بقرار من جملس الوزراء حيمل 
ثكنة  بإخالء  قضى   34/2001 الرقم 
حكومية،  سرايا  اىل  وحتويلها  غورو 
على أن يتوىل جملس اإلمناء واإلعمار 
تعويضات  دفع  الوزراء  وجملس 
من  الثكنة  يف  القاطنني  للمهجرين 
)كان  والفلسطينيني  اللبنانيني 
عددهم وقتذاك 300 عائلة هجروا عام 
1976 من الفنار والرويسات وبياقوت 
وتل الزعرت والنبعة(. ورغم الكشوفات 
واإلحصاءات مل ينفذ القرار واستعيض 
ثكنة  مبوجبه  استبعدت  باقرتاح  عنه 
إعتماد  ومت  للمحافظة،  كمركز  غورو 
 8( املعلمني  دار  خلف  ارض  قطعة 
دومنات(. ألغي اإلقرتاح الحقا وطرح 
ثكنة  قرب  ارض  قطعة  باعتماد  آخر 
سنوات  بعد  اليوم،  عبداهلل.  الشيخ 
طويلة من االنتظار، عادت األمور اىل 
اهلرمل  بعلبك  حمافظ  الصفر.  نقطة 
العودة  لـ«األخبار«  بشري خضر كشف 
بات  األمر  وأن  غورو،  ثكنة  خيار  اىل 
يف عهدة جملس الوزراء املخول تقدير 
التعويضات  جلهة  املناسبة  اخليارات 
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مل تعد هناك ساعة ذروة يف بريوت. 
الذروة يف كل الساعات، بعدما باتت 
وأكلت  البشر  من  أكثر  السيارات 
الطرقات واألرصفة، على قّلتها. خالل 
عشر سنوات قفزت أعداد السيارات 
عام 2008  رقم مهول.  إىل  املسجلة 
حواىل  املسجلة  السيارات  عدد  كان 
 2016 عام  آخر  لريتفع  ألف،   900
مسجلة.  سيارة  مليون   1,6 حنو  إىل 
وهذا من دون احتساب ما يقرب من 
غري  بطريقة  تتجّول  سيارة  ألف   300
والنازحني  األجانب  وسيارات  شرعية 

وسيارات النقل العام.
يتذّمر اللبنانيون من »عجقات« السري. 
فيما أغلب السيارات على الطرقات ال 
هو  واحدًا  شخصًا  إال  غالبًا،  حتوي، 
رغم  الزمحة.  من  املتذمر«  »السائق 
عن  اللبناني  يتخّلى  ال  »العجقة«، 
»الربستيج«، واملصارف تشجعه على 
ذلك. إذ تسجل سنويًا 35 ألف سيارة 
يف  املستشار  حبسب  سنويًا  جديدة 
سليم  السيارات  مستوردي  مجعية 
سعد، ومثل هذا العدد من السيارات 

املستعملة املستوردة.
املشكلة هي أن احلاجة للتنقل تبقى 
هي السبب األساس وراء هذا االنفجار 

مليارا دوالر خسائر »العجقة« سنوياً:

 لبنان خيتنق بالسيارات
رحيل دندش

هذا القطاع املهم بشكل حقيقي 
وفاعل. لكن هذه ليست وحدها 
مشاكل النقل العام. فهو، إىل 
كافة  املناطق  يغطي  ال  ذلك، 
يتبع  وال  وخارجها،  بريوت  يف 
توقيتًا حمددًا وخطة سري واضحة 

كما يف البالد املتحضرة. لبنان »السياحي« ال ميتلك قطارًا أو 
»مرتو« أو »تراموي«، كإسطنبول مثاًل. أما وسائل النقل العام 

)واخلاص أيضًا( فهي مبعظمها متهالكة.
فوضى النقل العام سبب من ضمن أسباب أخرى عدة تؤجج زمحة 
السري يف العاصمة. منها أن معظم اإلدارات واملؤسسات العامة 
والشركات الكربى تقع ضمن نطاق بريوت الكربى ما جيرب آالف 
ومعامالتهم.  أعماهلم  اليها إلجناز  التوجه  على  خارجها  املقيمني 
أكثر من نصف مليون مواطن يدخلون بريوت  يضاف ذلك اىل 

يوميًا للعمل وخيرجون منها مساء.
أضرار أزمة السري ال تقتصر على تلف األعصاب وهدر الساعات 
الدولة حنو ملياري دوالر خسائر سنويًا، بسبب  الطوال. تتكبد 
وضعف  السري،  زمحة  يف  استهالكها  يزداد  اليت  احملروقات 
اإلقبال على االستهالك هربًا من زمحات السري خصوصًا يف فرتة 
األعياد، وإضاعة الوقت واخنفاض انتاجية العمل. إال أن اخلسارة 
انبعاث  عن  النامجة  التلوث  أزمة  هي  املنظورة،  غري  الكربى، 
الغازات السامة من عوادم السيارات. فبحسب مديرة مركز محاية 
يصل  صليبا،  جناة  بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  يف  الطبيعة 
 ،3/microgram 32 املعدل السنوي للتلوث يف بريوت إىل
الذي حتدده منظمة الصحة  بـ 3,2 مرة ممن املعدل  أعلى  وهو 
العاملية. وهذا مرشح لالزدياد. قف عند مدخل بريوت من جهة 
سحابة  لرتى  عاليه،  من  إليها  أنظر  أو  مثاًل،  أوتوسرتاد صيدا 
من التلوث ختّيم على العاصمة كشبٍح أصفر. بريوت، من بعيد، 

مدينة مريضة تغطيها كتلة من الضباب والدخان.
السري مشكلة ملّحة جدًا توازي بأهميتها وخطورتها أزميت الكهرباء 
واملاء. اللجان النيابية اجتمعت مرارًا القرار مشروع قانون جديد 
للسري. ولكن، حتى اآلن ال شيء عمليًا. بل األزمة إىل تفاقم. 
قانون السري اجلديد الذي أقّر يف 22/ 10/ 2012، يقول املعنيون 
إن تطبيقه يتم تدرجييًا. ولكن، يبدو أن هذا التطبيق بدأ مبادة 
جذرية  أسباب  مبعاجلة  وليس  املرورية،  الثقافة  على  التوعية 
»نظام«  يف  إدخاله  أو  مثاًل،  الشرعي  غري  العام  النقل  كإزالة 
مصاحل  تهدد  املخالفات  إزالة  ألن  رمبا،  وهذا،  اجلديد.  النقل 

أكثر من نصف مليون 
يدخلون بريوت يوميًا 
للعمل ويخرجون منها 

مساء

بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  »تؤمن  االلكرتوني،  موقعها  على 
بعمق حبرية التفكري والتعبري، وتسعى إىل تعزيز التسامح واحرتام 
التنوع واحلوار«. لكن سلوك رئيسها فضلو خوري »امللكي أكثر 
من امللك«، يف ما يتعلق بالرضوخ لتصنيفات اإلرهاب األمريكّية، 

جيعل هذا الكالم االفرتاضي... افرتاضيًا.
اجلامعة اليت كان مقررًا أن تستضيف الثالثاء املاضي ندوة تنّظمها 
قناة »بي بي سي« الربيطانية حول »تأثريات الصراع االيراني ـــ 
الدكتور  جامعة طهران  األستاذ يف  السعودي«، رفضت مشاركة 
بيانًا  تصدر  أن  قبل  استبداله،  وطلبت  الندوة  يف  مرندي  حممد 
السبت املاضي تعتذر فيه عن عدم استضافة الندوة برّمتها. وعزت 
قرارها إىل تلّقيها »نصيحة قانونية« ترى أنه »من غري املمكن إجراء 

الندوة وفق برناجمها املعلن التزامًا بالقوانني األمريكية«.
مصادر مطلعة على شؤون اجلامعة أّكدت أن هناك »ما يشبه الفوبيا 
يف اجلامعة األمريكية يف كل ما يتعلق حبزب اهلل وايران والعداء 

السرائيل«.
وأوضحت أنه »على عكس الرئيس السابق بيرت دورمان الذي أكد 
فإن فضلو  اللبنانية،  للقوانني  أن ختضع  اجلامعة جيب  ان  دائمًا 
اىل  اشارت  املصادر  بريوت«.  ليست يف  اجلامعة  أن  يعترب  رمبا 
وطالب يف  باحثون  هلا  تعّرض  املضايقات  من  طويلة«  »سلسلة 
بعضهم مل جيّدد هلم  أن  إذ  السياسية.  مواقفهم  بسبب  اجلامعة 
أو  العربي«  لـ«الربيع  معارضتهم  األكادميية بسبب  مناصبهم  يف 
بسبب نشر تصرحيات لألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي، ناهيك 
»السنديانة  ناديا  عن مضايقات يتعرض هلا على وجه اخلصوص 
احلمراء« )احلزب الشيوعي( و«الثقايف اجلنوبي« )مقرب من حزب 

اهلل(. 
إلغاء  يف  أساسيًا  دورًا  املاضي  العام  اجلامعة  رئيس  لعب  كما 
تعيني جلنة جامعّية مستقّلة األمريكي من أصل فلسطيين ستيفن 
ساليطة رئيسًا لـ«مركز الدراسات واألحباث األمريكّية« نزواًل عند 
خلفية  على  للسامية«،  بـ«العداء  اتهامه  بسبب  أمريكية  ضغوط 

تغريدات له ضد االحتالل االسرائيلي. 
وقد أعلن ساليطة يومها عن »صدميت من متّكن ضغوط الصهاينة 

من النجاح يف العامل العربي«.
األسبوع  تبّلغوا  إنهم  »األخبار«  لـ  اجلامعة  يف  أكادمييون  وقال 
املاضي، بوضوح، أن اجلامعة »ستلتزم بقوانني العقوبات األمريكية 

»فوبيا« حزب اهلل يف الـ aUB: ممنوع 
دخول االيرانيني إىل اجلامعة األمريكية!

وفيق قانصوه

وأن أي دعم جملموعات أو أفراد 
للواليات  أعداء  يعتربون  ممن 

املتحدة ممنوع«.
اتصال  يف  وصف،  مرندي 
اجلامعة  خطوة  »األخبار«،  مع 
املفهومة«،  و«غري  بـ«الطفولية« 

إىل  ولفت  الندوة.  عالقة مبوضوع  للقرار  كانت  إذا  عما  متسائاًل 
ال  أنين  إال  لضغوط سعودية،  تعّرضت  اجلامعة  بأن  ُأبلغت  »أنين 
اجلنسية  حيمل  الذي  االيراني  األكادميي  ذلك«.  على  دلياًل  أملك 
األمريكية، وعمل أستاذًا حماضرًا يف »األمريكية« عام 2012، قال: 
»ال أعتقد أن هناك عالقة للعقوبات )األمريكية على إيران( باألمر«، 
مشريًا اىل أن »األكادمييني االيرانيني ال مُينعون من زيارة اجلامعات 

األمريكية يف الواليات املتحدة نفسها.
وهناك أكادمييون إيرانيون أجروا أحباثًا يف اجلامعة االمريكية يف 

الجامعة تلتزم بقوانني 
العقوبات األمريكية وأي 
دعم لـ«أعداء« الواليات 

املتحدة ممنوع

وحصلوا  املاضي  الصيف  بريوت 
دخول  ختّوهلم  بطاقات  على 
حرمها«. واعترب أن اجلامعة »أحلقت 
ضررًا كبريًا بسمعتها. وأعتقد أنه 
مل يعد بإمكانها التحّدث عن حرية 

التعبري«.
بي  »بي  أن  »األخبار«  وعلمت 

سي« كانت قد طلبت من حزب اهلل تسمية مشاركني يف الندوة، 
على أن تتضّمن أيضًا لقاء بني نائب االمني العام للحزب الشيخ 
نعيم قاسم وطالب من اجلامعة، إال أن احلزب رفض ذلك باعتباره 

»غري معين باحلديث باسم اجلمهورية االسالمية«.
يذكر أن إدارة »األمريكية« رفضت قبل أيام، »ألسباب لوجستية«، 
وإجراء  حرمها،  يف  للتصوير  نت«  »امليادين  لقناة  إذن  إعطاء 

مقابالت مع بعض طالبها حول التطبيع مع إسرائيل.
ألف   700 املاضي  العام  اجلامعة  األمريكية  العدل  وزارة  وغّرمت 
دوالر لـ«تعاملها مع مؤسسات مرتبطة حبزب اهلل اإلرهابي«، على 
خلفية دورات تدريبية نفذتها اجلامعة، وشارك فيها عاملون يف 
إذاعة »النور« وقناة »املنار«، إضافة إىل ربط املوقع اإللكرتوني 
العقوبات  الئحة  على  املدرجة  البناء«  »جهاد  مبؤسسة  للجامعة 
األمريكية. وقضت التسوية بني الوزارة واجلامعة مبوافقة األخرية 

على »اختاذ إجراءات احرتازية لضمان عدم تكرار األمر«.

»سلسلة طويلة« من 
املضايقات تعرّض لها 
باحثون وطالب بسبب 

مواقفهم السياسية

بعض من هم يف السلطة!

33000 هو عدد اللوحات العمومية يف مقابل 30 ألف لوحة عمومية 
مزّورة

4000 هو عدد الـ«ميين باص« الشرعي يف مقابل 12 ألفًا غري 
شرعية

2000 هو عدد احلافالت الكبرية )بوسطة( الشرعية تقابلها 1600 
غري شرعية

نصف مليون سيارة يف بريوت يوميًا

غرفة  حبسب  العاصمة،  إىل  يوميًا  تدخل  سيارة  مليون  نصف 
صغرية  مساحة  إىل  قياسًا  مهول  عدد  وهو  املروري،  التحكم 
مأهولة بكثافة وذات طرقات ضيقة. إىل ذلك، يلفت مدير الغرفة 
جان دبغي إىل أن مثة منافذ ال توجد عليها رقابة، وتدخل منها 
السيارات بأعداد كبرية، كمناطق كفرشيما وبعبدات واألوزاعي 
خفف  املروري  التحكم  غرفة  عمل  أن  إىل  مشريًا  والشويفات، 

مشاكل السري بنسبة 30% فقط.
مداخلها  عرب  يوميًا  بريوت  تدخل  اليت  السيارات  أرقام  تتوزع 

األساسية كالتالي:

ــــ املدخل الشمالي: 92796 سيارة.
ــــ املدخل الشرقي )من البقاع(: 41949 سيارة.

املدخل  ألن  تقدير  )رقم  سيارة  ألف   70 اجلنوبي:  املدخل  ــــ 
اجلنوبي غري مزّود بكامريات لدواع أمنية(.
املنت: 22530 سيارة. ــــ مدخل بكفيا – 

مواصفات منسيـّة

واملواصفات  املقاييس  »مؤسسة  أصدرت  سنة  من  أكثر  منذ 
اللبنانية،  الصناعة  لوزارة  التابعة   ،)LiBNor( اللبنانية« 
يتم  اآلن، مل  حتى  ولكن،  والديزل.  للبنزين  جديدة  مواصفات 
اعتمادها. فالديزل األمحر الذي حيوي PPm 1000 من الكربيت 
والبوسطات  اجليش  حافالت  يف  مستعماًل  يزال  ال  )سولفر( 
والكميونات ومولدات الكهرباء، علمًا أنه من أكرب مسببات تلوث 
السيارات  يف  املستعملني  والديزل  البنزين  أن  كما  اهلواء. 
واآلليات حاليًا هو EUro 3، وحيوي على 500PPm من الكربيت 
املسبب لألمراض السرطانية، إضافة إىل تلوث الطبقة اجلوية على 
حنٍو مرئي. فيما البنزين والديزل املستعمالن يف دول العامل اليت 
تقيم وزنًا للحسابات البيئية هو EUro 6، وحيوي 10PPm فقط 
من الكربيت. املشكلة أن البنزين األخضر يكلف 300 لرية زيادة 

على صفيحة البنزين الواحدة.

ارتفع عدد السيارات املسجلة من 900 ألف يف 2008 اىل 1,6 مليون عام 2016

الضخم يف أعداد السيارات يف ظل غياب شبكة مواصالت حديثة 
ذات كفاءة ختتصر »العجقات« والتلوث والضجيج.

قبل احلرب األهلية، كان يوجد نقل عام منظم. بعد احلرب، سنة 
النقل  »مصلحة  تفعيل  أعيد  فرنسية،  شبكة  ومبساعدة   ،1994
املشرتك وسكة احلديد«. الفساد والفوضى والتزوير عّطلت قيام 
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مـقاالت وتحـقيقات

العماد ميشال  طلب رئيس اجلمهورية 
تأمني  املركزي  املصرف  من  عون 
التزمت  اليت  السكنية  القروض  صرف 
املصارف دفعها إىل أصحاب الطلبات، 
اجلهات  مع  التواصل  يتم  أن  على 
»لوضع  السكنية  بالقروض  املعنية 
حلول تضمن استمرارية هذه القروض 

وفقًا للقواعد واالصول املعتمدة«.
رئاسة  املاضي  االثنني  أعلنته  ما 
القروض  إىل  بالنسبة  اجلمهورية، 
لبنان،  مصرف  من  املدعومة  السكنية 
إجراء  هو  بل  ُيعتَقد،  كما  حلاًّ  ليس 
د جدًا هدفه معاجلة الطلبات  موضعي حمداّ
اليت التزمت بها املصارف مع زبائنها 
فقط. اإلجراء قضى بأن يوافق مصرف 
احلاصلة  الطلبات  تغطية  على  لبنان 
على موافقة املصارف من ضمن رزمة 
بشرط   ،2019 لعام  املخصصة  الدعم 
ل املصارف كلفة الدعم خلل  أن تتحماّ
عام 2018. وباستثناء هذه احلاالت، لن 
مدعوم  سكين  قرض  أي  هناك  يكون 
من  الباقية  العشرة  األشهر  مدى  على 
املصارف  استنفدت  بعدما   2018 عام 
كامل »كوتا« الدعم املخصصة هلا من 

مصرف لبنان.
رئيس  لقاء  بعد  اإلجراء  هذا  ُأعلن 
اجلمهورية حباكم مصرف لبنان املركزي 
أوضح  إذ  بعبدا،  يف  سلمة،  رياض 
لبنان  مصرف  أن  اللقاء،  بعد  سلمة، 
مليار  نصف  مبلغ  املصارف  »أعطى 
دوالر يف شهر شباط املاضي للقروض 
لكل  للكوتا املخصصة  السكنية، وفقًا 
يف  للراغبني  إعطائها  بهدف  مصرف، 
شراء شقق سكنية، إال أن هذا الدعم 
الطلب غري  نتيجة  اسُتهلك خلل شهر 
املسبوق على شراء شقق سكنية، فضًل 
تعهدات  أعطت  هناك مصارف  أن  عن 
املخصصة  الكوتا  من  أكثر  )للزبائن( 
أن  على  التزاماتها  تنفيذ  وطلبنا  هلا، 
ُتدخل بعد ذلك القروض املالية املعنية 
ولفت   .»2019 لعام  الدعم  رزمة  يف 
ليست  االسكانية  »السياسة  أن  إىل 
من  بل  لبنان  مصرف  اختصاص  من 
اختصاص الدولة، ودور املركزي ضخاّ 
سيولة لتفعيل االقتصاد وتأمني مشول 

محمد وهبة

القروض السكنية املدعومة:

معاجلة الطلبات العالقة فقط

 2018 آذار   10 Saturday 10 March 2018الـسبت 

طلب عون تأمني صرف القروض التي التزمت املصارف دفعها )مروان طحطح(

عبارة  هي  احلاالت  كل  يف  اخلارج... 
عن طلب على الدوالر(. »الرتف السابق 
قواعد  هناك  تكون  أن  وجيب  انتهى، 
مصادر يف  تقول  السوق«  جديدة يف 

مصرف لبنان.
وجود  تبنياّ  أنه  ذلك  من  واألسوأ 
سواء  السكنية،  القروض  يف  تلعب 
إعطاء  عرب  أو  العقارية  املضاربات  عرب 
شروط  عليه  تنطبق  ال  ملن  القروض 
تواطؤ  وجود  تبنياّ  كذلك  االستفادة. 
بني املصارف والزبائن الكبار )غالبيتهم 
مضاربون عقاريون( لنفخ قيمة ختمني 
من  االستفادة  هلم  أتاح  ما  الشقق، 
سقوف  ضمن  مدعومة  سكنية  قروض 
وصلت إىل 1.2 مليار لرية لكل قرض 
للدفعة  املقرتض  دفع  من  للتهراّب 
ل  متواّ واليت  و%30(   20 )بني  األوىل 
لتمكني  أو  القرض،  طالب  من  عادة 
على  احلصول  من  املضاربني  هؤالء 
مبالغ إضافية من خلل التلعب بأسعار 

البيع وقيمة التخمني.
القروض  من  استفاد  اإلطار،  هذا  يف 
السكنية املدعومة رجال أعمال متمولون 
لكن  وغريهم.  ومضاربون  وسياسيون 
من  االخرية  األشهر  يف  أنه  اللفت 
على  الطلب  ازداد  املاضية  السنة 
وبات  كبري،  بشكل  السكنية  القروض 
وأكثر  ة  أكثر دقاّ يتطلب  التعامل معها 
اليت  األالعيب  بني  للفصل  موضوعية 
واملضاربني،  املصارف  متارسها 
منها  اليت يستفيد  الصحيحة  وامللفات 
التدقيق  أن  يعين  هذا  السكن.  طالبو 
لبنان  مصرف  من  مبلفه  ملف  كل  يف 

ًا. أصبح أمرًا ملحاّ
املصارف  كانت  السابق،  ففي   
تستحصل على ورقة من مركزية املخاطر 
لدى مصرف لبنان تستطلع فيها أوضاع 
شروط  انطباق  ومدى  القرض  طالب 
االستفادة عليه، أي إن املصارف هي 
وليس  امللفات  يف  ق  تدقاّ كانت  اليت 

مصرف لبنان.
عددًا كبريًا من  أن هناك  تبنياّ   الحقًا 
عليهم  تنطبق  ال  الذين  املقرتضني 
أو  مضاربني  كانوا  سواء  الشروط، 
نفخوا  أو  قرض  من  سابقًا  استفادوا 
أيًا  أو  اخلاصة  الستفادتهم  القروض 
كان  املصرف  التلعب.  طريقة  كانت 
أن  لبنان  مصرف  قراّر  لذا،  مسؤواًل. 
الفرتة  لكن  بطلبه،  طلب  كل  يدرس 
لبنان  االنتقالية خلقت مشكلة ملصرف 

سواء.  حداّ  على  والزبائن  وللمصارف 
فاملصرف تراكمت لديه الطلبات، فيما 
الزبائن كانوا يتصرفون على أساس أن 
الدعم لن يتوقف، ومصرف لبنان كان 
الزبائن  وقع  هكذا  آخر.  شيئًا  يضمر 

ضحية تعديل آلية الدعم.
املصارف  بها  تعهدت  اليت  الطلبات   
للزبائن كانت تفوق قيمتها مبالغ الدعم 
يومها  لبنان.  مصرف  صها  خصاّ اليت 
ل الكلفة  طلب سلمة من املصارف حتماّ
رفضت  املصارف  أن  إال  اإلضافية، 

خفض أرباحها.
مصرف لبنان كان ينظر إىل هذا املسار 
من زاوية السياسات النقدية، فانفجرت 
موا طلبات  القصة بوجه الزبائن الذين قداّ
وعلقت يف منتصف الطريق بني تعديل 
حاولت  املصارف.  ومواقف  الدعم  آلية 
املصارف أن تتفاوض مع مصرف لبنان 
وقف  بعدم  ضماناته  على  للحصول 
الدعم وبأن مصرف لبنان سيوافق على 
املصارف  لدى  العالقة  الطلبات  إدراج 
 .2019 لعام  الدعم  رزمة  ضمن  من 
يفرض  أن  من  قلقة  كانت  املصارف 
كلفة  ل  تتحماّ أن  لبنان  مصرف  عليها 
هذا  ألن  وحدها،  الطلبات  هذه  دعم 
السوقية  وضعيتها  على  ر  سيؤثاّ األمر 
ويعطي أفضلية ملصارف على أخرى...

وحتت وطأة الضغوط االنتخابية، عوجلت 
مسألة القروض العالقة لدى املصارف، 
لكن القروض اإلسكانية بشكل عام مل 
تعاجل بعد، وال يتوقع أن يكون هناك 
إذا  أنه  املشكلة  ألن  هلا،  سريع  علج 
ل  قراّرت الدولة )وزارة املال( أن تتحماّ
يف  تؤمن  أن  فعليها  الدعم،  كلفة 
مليار   50 يتجاوز  مبلغًا  األوىل  السنة 
لرية للمؤسسة العامة لإلسكان وحدها، 
ر أن  ويزيد هذا املبلغ تدرجييًا إذا تقراّ
الدعم جيب أن يشمل مؤسسات أخرى 
لديها بروتوكوالت إسكان مع املصارف، 
ر أن سقف القروض هو السقف  وإذا تقراّ
الذي وضعه مصرف لبنان )1.2 مليار 
لرية كحداّ أقصى لكل قرض( ال الذي 
متنحه املؤسسة العامة )270 مليون لرية 
الكلفة  فإن  أقصى(،  لكل قرض كحداّ 
خيلق  خيار  كل  بكثري...  أكرب  ستكون 
سيناريو خمتلف عن اآلخر بكلفته وعدد 
املستفيدين وحجم االستفادة، لكن كل 
ذلك يتوقف على أي سياسة إسكانية 
يف  من،  وملصلحة  الدولة،  ستنتهجها 

حال كانت تريد أن تنتهج سياسة ما!

لكن  واسع،  مالي 
تبقى حتت  أهدافه 
سقف عدم حصول 

تضخم«.
سلمة  يقله  مل  ما 
حبسب  علنًا، 
مصادر مطلعة، هو 
لبنان  مصرف  أن 
قيمة  يزيد  لن 
املخصص  الدعم 

للقروض السكنية يف عام 2018 نظرًا 
العتبارت نقدية تتعلق برتتيب أولويات 
هذه  يف  نقدية  »وهي  لبنان  مصرف 
املرحلة«، أي إنه لن يزيد الكوتا اليت 
خصصها للمصارف هذه السنة. مشكلة 
القروض  حجم سوق  أن  لبنان  مصرف 
لرية  مليار   3000 إىل  ارتفع  السكنية 
هذه  ضخاّ  وأن  مرباّر،  أي  بل  سنويًا 
على  طلبًا  خيلق  السوق  يف  املبالغ 
حاليًا  ضاغطة  ظروف  ظل  يف  الدوالر 
)القسم األكرب من األموال اليت يضخها 
مصرف لبنان تذهب إىل السوق لتمويل 
استهلك سلع نستوردها وندفع مثنها 
للتوظيف  تذهب  أو  األجنبية،  بالعملت 
يف سندات اخلزينة أو يتم حتويلها إىل 

أي سياسة 
إسكانية 

ستنتهجها 
الدولة، وملصلحة 

من، يف حال 
كانت تريد أن 
تنتهج سياسة 

ما؟

تقدمًا  حنقق  حنن  ف،  للتوقاّ جمال  »ال 
أخربت  والقيادة  امليدان،  يف  كبريًا 
تنظيف  على  مصراّون  بأننا  اجلميع 
الغوطة الشرقية، وها حنن نقرتب من 
الكلمات،  بهذه  ف؟«،  نتوقاّ فلَم  ذلك، 
يعرباّ ضابط رفيع يف اجليش السوري 
وجود  إنهاء  على  دمشق  إصرار  عن 
املسلحني يف الريف الدمشقي. وعلى 
ق  حقاّ األخرية،  الثلث  الليالي  امتداد 
مناطق  عمق  يف  واسعًا  تقدمًا  اجليش 
هناك.  املسلحة  الفصائل  سيطرة 
ويشي مسار العمليات وتسارعها بقرب 
جديدة، قد حيسم  مرحلة  إىل  االنتقال 

فيها ملف الغوطة.
إىل  التوغل  يف  السوري  اجليش  جنح 
مشارف  على  الشرقية.  الغوطة  عمق 
مدينة دوما، أكرب مدن الغوطة واملعقل 
تقف  اإلسلم«،  لـ«جيش  الرئيس 
ليال  بعد  ومقاتلوه.  اجليش  دبابات 
مواجهات  اجليش  فيها  خاض  ثلث، 
اليوم  أصبح  املسلحني،  مع  عنيفة 
على بعد خطوات قليلة من فصل جيب 

الغوطة إىل قسمني، مشالي وجنوبي.
ح،  تتوضاّ بدأت  اجليش  خطة  ملمح 
على  السيطرة  هو  املقبل  فاهلدف 
مسرابا ومديرا، لكون البلدتني مفصًل 
اللقاء  يتيح  مبا  العملية،  يف  أساسيًا 
إدارة  مع قوات اجليش املتمركزة يف 
حرستا،  مدينة  شرق  جنوب  املركبات 
سيفصل  الذي  احلزام  يكتمل  وبذلك 
جنوب الغوطة عن مشاهلا. وبكلم آخر، 
»احلزام الذي سيفصل قرار املسلحني 
بني جيش اإلسلم مشااًل، وفيلق الرمحن 
وجبهة النصرة وتوابعهما جنوبًا«، كما 
شرح ضابط سوري رفيع لـ«األخبار«.

استغل  العسكرية،  العملية  بداية  منذ 
اجليش السوري طبيعة األراضي الزراعية 
م  للتقداّ النريان،  كثافة  مع  املفتوحة، 
ق على املسلحني. وسيطر على  والتفواّ
عدد من التلل واملرتفعات اليت منحته 
والسيطرة  الرصد  حيث  من  أفضلية 
النارية. من تل فرزات، كشف حوش 
ليسيطر  أوتايا،  وأطراف  الصاحلية 
م حنو  ن طريق التقداّ عليهما الحقًا، ثم أماّ
أيضًا.  عليها  وسيطر  نايم  بيت  بلدة 
كذلك جرى التقدم حنو أطراف احملمدية 
اجليش  يكون  وبهذا  جسرين،  شرق 
اجلنوبي  اجلزء  قضم  فعليًا،  بدأ  قد 
وتضييق  الشرقية،  الغوطة  جيب  من 
الرمحن«  »فيلق  مسلحي  على  اخلناق 
و«جبهة النصرة« الذين يتمركزون يف 
ترما  وعني  ورية  ومحاّ وجسرين  عربني 
سياق  يف  احمليطة،  واملنطقة  وجوبر 
وفق  الحقًا  للتفاوض  عليهم  الضغط 
»العمليات  السورية.  الدولة  شروط 
جيش  مسلحي  انسحاب  وسط  جرت 
اكتظاظًا  األكثر  املناطق  إىل  اإلسلم 
فيها«،  للحتماء  والسكان،  بالعمران 
السوري.  اجليش  يف  الضابط  د  يؤكاّ
وإىل جانب املواجهات يف مزارع العب، 
جنوب شرق دوما، تدور اشتباكات بني 
اجليش واملسلحني، على حمور املشايف 
مشال حرستا، حيث حياول اجليش هناك 
االلتفاف من حميط مستشفى الشرطة 
بالتالي  إدارة املركبات، ليعزل  باجتاه 
جيري  كما  دها.  وحيياّ حرستا  مدينة 
التقدم ببطء على حمور مزارع الرحيان، 
والدعم  احلماية  لتأمني  دوما،  شرق 

للقوات املتقدمة غربًا.
فة املفاوضات متوقاّ

رغم »الرسائل«
»املفاوضات  احلالي،  الوقت  يف 

اجليش يف وسط الغوطة:
 عزل الفصائل وفصل املنطقة

حسني األمني
اليت  الرسائل  رغم  متامًا،  فة  متوقاّ
استعدادهم  حول  املسلحون  يوجهها 
مصادر  دت  أكاّ ما  وفق  للتفاوض«، 
مفاوضات  يريدون  املسلحون  مطلعة. 
ما  وهذا  النار،  إلطلق  وقف  ظل  يف 
يرفضه اجلانب احلكومي، الذي ال ميانع 
املفاوضات، ولكن مع استمرار العمل 
العسكري، إذ بات واضحًا بالنسبة اىل 
املسلحني  أن  التجربة،  عرب  دمشق، 
تلوح  عندما  إال  للتفاوض  يذهبون  ال 
هزميتهم يف األفق. »طوُل أمل املسلحني 
وتعويلهم على احلملت الدولية أفقداهم 
فرصة اخلروج من دون خسائر... حتى 
اآلن، يبدو أنهم مل يتعلموا من جتربة 
حلب، سوى االستمرار باختاذ املدنيني 
وقد  املصدر.  يضيف  بشرية«  دروعًا 
علمت »األخبار« من مصادر أخرى، أن 
إثر  املاضي،  اخلميس  وقع،  اشتباكًا 
»جيش  مسلحي  من  جمموعة  حماولة 
نفسها  تسليم  دوما،  يف  اإلسلم« 
باألمر  قيادتهم  فعلمت  للجيش، 
وقع  حيث  للقائهم،  عناصر  وأرسلت 
اشتباك أدى اىل سقوط قتلى وجرحى 
من الطرفني، وانتهى بعدم خروج أحد 
منهم حنو مناطق اجليش. ويرى مصدر 
عسكري سوري أنه »يف حال استمرار 
كربى  أزمة  ل  تشكاّ فهي  احلركة،  هذه 
قتاهلم  يف  وستساعدنا  للمسلحني، 
وتشتيتهم، ومن ثم التفاوض وفرض 

شروطنا عليهم«.

وخروج  املفاوضات  عن  احلديث  يف 
الوجهة  أن  واضحًا  يبدو  املسلحني، 
»فيلق  مسلحي  خلروج  »املعَتمدة« 
الرمحن« و«جبهة النصرة« ومن معهم، 
وحميطها.  إدلب  احلال،  بطبيعة  هي 
ولكن السؤال األكرب اليوم، الذي بدأت 
قد  والذي  جوابه،  التفكري يف  دمشق 
مراحل  يف  للمفاوضات  إرباكًا  ل  يشكاّ
خيرج  أن  ميكن  أين  »إىل  هو  قادمة، 
»جبهة  اإلسلم؟«.  جيش  حو  مسلاّ
النصرة إىل إدلب، وهلا هناك أرضية 
جاهزة الستقباهلا، بينما جيش اإلسلم 
هناك، فهم  مقبواًل  يكون  أن  ال ميكن 
الرتكي  وحتى  علنًا،  بعضهم  رون  يكفاّ
يف  اإلسلم  جبيش  يقبل  أن  ميكن  ال 
إدلب«، جييب الضابط السوري الرفيع 
ثم  احملتملة،  الوجهة  حول  سؤال  عن 
مطروحان  خياران  »هنالك  يضيف: 
يقضي  األول  فيهما،  التداول  وجيري 
إىل  اإلسلم  جيش  مسلحي  خبروج 
املسلحون  يقبل  قد  أخرى  مناطق 
املسيطرون عليها استقباهلم، كمنطقة 
هذا  ولكن  مثًل،  الشرقي  القلمون 
دة وحيتاج  خيضع حلسابات كثرية ومعقاّ
الثاني،  اخليار  أما  إلقراره.  وقت  إىل 
فهو أن ينضوي مسلحو جيش اإلسلم 
الرمحن،  وفيلق  النصرة  مجاعة  مع 
وبالتالي خيرجون معهم أو يلحقون بهم 
خيار  أن  ذلك  يعين  وال  إدلب«.  إىل 
التسوية بني اجلانب احلكومي و«جيش 
على  يشتمل  لكنه  مقفل،  اإلسلم« 

تعقيدات حتتاج إىل حلول مسبقة.
عن  احلديث  ر  املبكاّ من  يبدو  قد 
املفاوضات وخروج املسلحني من كامل 
جيب الغوطة، غري أن تهاوي دفاعات 
املسلحني يف وقت قياسي، ال يتجاوز 
ميدانيًا.  اًل  حتواّ اعتباره  ميكن  اليومني، 
الغوطة  جنوب  منطقة  فصل  يعين  إذ 
وبالتالي  املسلحني،  فرز  مشاهلا،  عن 
مفاوضتهم أو قتاهلم بشكل منفصل، 
دمشق،  على  املهمة  ل  يسهاّ ما  وهو 

وخيتصر الكثري من الصعوبات.
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الفوارق  احملل  مالكة  تعزو  اجلميع. 
يف  التفاوت  إىل  السلع  أسعار  يف 
اإلجيارات الذي يصل إىل »30 باملئة 
مثل  جديدة«.  ونيو  اجلديدة  بني 
خيمة  سالي  نصبت  احملالت،  باقي 
للبازار الذي »جيذب الناس«. تعرض 
بسعر  تباع  حيث  املوسم  »ستوكات 

الكلفة أو أقل«.
التجّار: كل شي تغيّر

اعتاد العم جورج أن يفتتح كل صباح 
نيو  النسائية يف  احلقائب  لبيع  حمله 
الزبائن قالئل  أن  بالرغم من  جديدة، 
كما يقول. »قد يدخل زبون أو اثنان 
»أزمات  هو  برأيه  والسبب  للفرجة«، 
حركة  على  تؤثر  اليت  السياسيني« 
الذي  السّتيين،  الرجل  يعترب  السوق. 
تهّجر إىل املنطقة، أنه »ابن املنطقة« 
التفريق  ال يستطيع  اليوم  حتى  لكنه 
وما  سنة   40 »صرلي  مفاصلها  بني 

بعرف فّرق بينها«.
ومواد  للعطورات  الرا يف حمل  تعمل 
التجميل يف نيو جديدة. زبائنها، كما 
األسعار  عن  الباحثني  »من  تقول، 
والبوشرية  اجلديدة  أما  الوسط«. 
للزبائن  احملّل  أكثر«.  »فشعبّية 
»الوسط واهلاي مع أنهم يتضاءلون« 
على  توّزعهم  زبائنها.  ترّتب  هكذا 
طبقات حبسب العطور اليت يبتاعونها. 
الزبائن.  »نوعّية«  لرتاجع  أسباب  مثة 
اللبنانية  السيدة  »أن  هو  السبب 
أصبحت توّفر يف حاجّيات لتصرف على 
أشياء أخرى، مثل السيارات والَسفر. 
نبيعها  اليت  املواد  السيدات تشرتين 

من السوق احلرة«.
ميلك بسام حماًل لألدوات املنزلية يف 
البوشرية، افتتحه والده قبل 50 سنة. 
»كل  يقول:  بالسوق  اخلبري  مبعرفة 
عمره سوق البوشرية شعيب، أما النيو 
جديدة معتربين حالن كالس«. حبسب 
البوشرية  سوق  فإن  احملل،  صاحب 
والستينيات  اخلمسينيات  إىل  »يعود 
فيما استحدث سوق النيو جديدة قبل 
يف  التجار  يتفق  عامًا«.   25 أو   20
وعدم  األسعار  توحيد  على  بينهم  ما 
املسايرة. »املزامحة السورية« أمر آخر 
خصوصًا  احملال،  أصحاب  منه  يشكو 
»تضرب  اليت  الـ«وان دوالر«  حمالت 
على  أشهر  بعد  تقفل  ثم  من  السوق 
افتتاحها« يقول بسام، مضيفًا »وجود 
أمر  والسوريني  العراقيني  النازحني 
احملالت  نوعية  تغرّي  يف  ساهم  آخر 
من  يطلبه  وما  الزبون  لذوق  وفقًا 
والعراقي  السوري  النزوحان  نوعية«. 

استجّدا قبل سنوات على املنطقة.
موضة »النيو«

يطالب السكان والتجار يف البوشرية 
ــــ السّد باملساواة مع الشارع التجاري 
الرسوم  ندفع  »ألننا  جديدة  نيو  يف 
البلدّية نفسها«. هم اليوم حياولون، 
جلنة  تفعيل  إعادة  جبريانهم،  أسوة 
حالنا  لسان  »لتكون  كتّجار  جتمعهم 
أمام البلدية«. مل يشعر التّجار هنا بأثر 
»زبائن  سوقهم  على  للموالت  كبري 
املول من غري طبقة زبائننا، أما حمالت 
ألن  كبري  بشكل  أّثرت  فقد   outletالـ

فيها ماركات بأسعار متدّنية«.
على  وتزدحم  الشوارع  متأل  السيارات 
غياب  منها  عدة،  األسباب  جانبيها. 
القديم  والتصميم  العامة  املواقف 
لألبنية الذي جيعلها بال مواقف. يطالب 
جبانيب  للوقوف  بعدادت  السكان 
من  مصاحلهم  تتضّرر  ال  كي  الطريق 
من  اآلتية  للسيارات  الطويل  الوقوف 
من  وهو  ماهر،  يؤكد  املنطقة.  خارج 
تسمية  »النيو«  أن  البوشرية،  سكان 

العّز لـ »نيو جديدة«... والبوشرية شنقت حاهلا!
إيلده الغصني

حّل  طويل  درج  وهلا  مسّيجة  احلديقة 
مكان الرصيف أو باحلري »اقتطعه«. 
شرطّيو البلدية بزّيهم الكحلي ينتشرون 
احلديقة.  من  بالقرب  املستديرة  على 
حياكي  طويل  شارب  لديه  أحدهم 
»شنبات اجلندرمة« يف منتصف القرن 
»اهليبة«.  لفرض  حماولة  الفائت. 
اجلديدة  مدخل  عند  السري  تسهيل 
الشمالّي أولوّية. من الواضح أن البلدية 
جتعل من »نيو جديدة« وجهًا للمنطقة 
ضمن  من  الضخم  مبناها  جعلت  حتى 
هذا الشارع. يتضاءل عدد الشرطيني 
كّلما تقّدمت يف اجتاه البوشرية. وهذا 
يفّسر االختالف بالتعاطي بني املناطق 
من  شيء  نفسها:  للبلدّية  التابعة 

الطبقّية خيّيم هنا
يف الطريق إىل داخل اجلديدة، من جهة 
نهر املوت، تستقبلك حديقة »إيليون 
جبارة«. إن سألت السكان عن هوّيته 
لرئيس  املتوفى  »االبن  أنه  ستسمع 
البلدية«. امتطى الطفل الربيء طائرًا 
والده  الضخم.  الصخري  اجملّسم  يف 
ــــ  البوشرية  ــــ  رئيس بلدية اجلديدة 
عرش  على  ترّبع  جبارة  أنطوان  السد 
تفسرٌي  متتالية.  دورات  لعدة  البلدية 
طفل  باسم  حديقة  إلقامة  »منطقي« 

يف مكان عام.
جديدة  نيو  بني  »الظاهر«  الفاصل 
اجلديدة«  »ساعة  هو  والبوشرية 
ابراهيم  يوسف  ساعة  الشهرية: 
كنعان )والد النائب ابراهيم كنعان(. 
خليل  اللواء  باسم  شارع  أيضًا  هنا 
كنعان. يف حميط الساعة اليت تشّكل 
وسط املستديرة، يقع املبنى الضخم 
السد  ــــ  البوشرية  ــــ  اجلديدة  لبلدية 
حبيطانه الصفراء وزجاجه الذي يعكس 
زرقة السماء، وكذلك مبنى قائمقامية 
يف  الكتائب  حزب  ومكتب  املنت، 
ومبنى  عزام  وسنرت  املنت،  إقليم 
السنرتال. هكذا يتحّدد وسط املنطقة 

بكّل تناقضاته.
خيم البازار

حتت  احملّول  عند  الفتة  حديثًا  ُزرعت 
زيارة  إىل  تدعوك  املوت  نهر  جسر 
كانت  رمبا  جديدة«.  نيو  »أسواق 
الالفتة الضخمة من لوازم البازار الذي 
نّظمه جتار نيو جديدة للمرة األوىل هذا 
)املاضي(  شباط  شهر  خالل  العام 
جانيب  على  الرصيف  ِخيمه  وافرتشت 
احملالت  وأمام  التجاري  الشارع 
السّكان.  يصّنفها  كما  »الْكالس« 
أيام  ببقية  مقارنة  األسعار  ضت  ُخفِّ
السنة يف سوق نيو جديدة، فرتاوحت 
ألفًا  وأربعني  لرية  آالف  عشرة  بني 
كحد أقصى للقطعة الواحدة. التفاوت 
»الطبقي« بني سوق نيو جديدة وباقي 
للبلدية نفسها، مثل  التابعة  األسواق 
للزائر  معروف  أمر  البوشرية،  سوق 
لأللبسة،  حمالت  توجد  واملقيم. 
لألحذية، لألزهار، للهواتف، لألقراص 
مل  عام  كّل  يف  وكما  املدجمة... 
تبارح زينة امليالد مكانها بعد انقضاء 
اختالف  حمّط  بدورها  الزينة  األعياد. 
بني السوَقني »الزينة من الباب األول 
أحد  الفضلة« يقول  لنيو جديدة وعنا 

املقيمني يف البوشرية.
حمالت  منافسة  من  سالي  تشكو 
األجنبية«.  واملاركات  »الستوكات 
األلبسة  لبيع  حماًل  متلك  اليت  سالي 
إىل  األسواق  تقسم  جديدة  نيو  يف 
الكسليك  مثل  أوىل  فئة  فئات: 
والداون تاون، وفئة ثانية مثل الزلقا 
وجل الديب، وثالثة مثل نيو جديدة، 
ورابعة وخامسة مثل البوشرية والسد. 
األخريان يف آخر سّلم التصنيفات لدى 

وهذا  الثمانينيات.  أوائل  يف  درجت 
ينسحب على »نيو روضة«.

يف ذلك احلني، يتذّكر: »أَتوا ليطلقوا 
من  هنا  من  املنطقة،  على  نيو  اسم 
ميلك  الذي  والدي  لكن  عزام،  سنرت 
وشهرة  رفض«.  الشهري  السنرت 
السنرت تعود، حبسب ماهر، »إىل أنه 
كان يضم الكثري من احملالت الشهرية 
منها أول حمل أدخل اجلينز إىل لبنان، 
بنحو  يبيع  كان  للمالبس  راقيًا  وحماًل 

30 ألف لرية يف اليوم«.
أضخم بلدّيات املنت

الواقعة  املنطقة  أن  فيه  شّك  ال  مما 
يف نطاق بلدية اجلديدة ـــ البوشرية ــــ 
السّد ضخمة، وهي تعترب مركزًا لقضاء 
الشمالي  واملدخل  الشمالي  املنت 
ألف   48 حنو  وتضّم  بريوت،  ملدينة 
ومعامل  صناعية  مدن  و4  مسكن 
معمل  مثل  أقفل  بعضها  عديدة 
يشّغل  كان  »الذي  للنسيج  العسيلي 
سكان املنطقة« وال يزال أحد الشوارع 
»خدمة«  يف  التفاوت  امسه.  حيمل 
البلدية للبلدات الواقعة ضمن نطاقها 
واجلديدة.  البوشرية  على  يقتصر  ال 
تابعة  والسبتية  روضة  ونيو  الروضة 
ضمن  تقع  لكّنها  للبوشرية،  عقاريًا 
ـــ  البوشرية  ـــ  اجلديدة  بلدية  نطاق 
والسبتية  الروضة  يف  هناك  السد. 
تغيب »عناية« اجمللس البلدي املؤلف 
أعضاء  تسعة  )بينهم  عضوًا   21 من 
ال  البوشرية(:  لسّد  وسبعة  للبوشرية 
كنس  وال  للنفايات  رفع  ال  شرطة، 

للطرقات، حتى »الزينة« خمتلفة.
يؤّكد خمتار البوشرية شربل خوري أن 
تبدأ  إذ  عقاريًا  األكرب  هي  البوشرية 
وصواًل  السمك  سوق  من  عقاراتها 
مول«  »السييت  إىل  البحر  جهة  من 
خريطة  املختار  يرسم  املوت.  ونهر 
وحبسب  أمامه.  ورقة  على  املنطقة 
اخلريطة فإن سوق نيو جديدة يفصل 
جلهة  تقع  اليت  البوشرية  بني  عقاريًا 
تتسع  احلكمة.  جلهة  واجلديدة  البحر 
حّي  إىل  لتصل  البوشرية  حدود 
تعّد  اليت  العلوم  كلية  حيث  املدور 
الفنار، وتتصل حبدود  أول عقار يف 
الروضة والسبتية و«جمّمع إميل حلود 
الرياضي« الذي يشّكل أول عقار يف 
الدكوانة-مار روكز، كما تضّم املدينة 
الصناعية حتى جسر األشرفية، وشارع 
مار يوسف-الدورة. فيما تضم اجلديدة 
األحياء التالية: العّمارية، الرويسات، 
الصناعي،  الوادي  اليزبكية،  احلكمة، 
ونيو  سويس  شاليه  األنوار،  حي 

جديدة.
»ساعة كنعان«

تعود الساعة الشهرية وسط اجلديدة 
النائب  والد  كنعان،  يوسف  مللك 
ابراهيم كنعان، الذي شّيدها ووهبها 
للبلدية كما يقول أحد موّظفي البلدية. 
الساعة القائمة كربج وسط املستديرة 
ونيو  والبوشرية  اجلديدة  بني  تفصل 
التوقيت  جديدة. تتقّدم عقاربها على 
احمللي يف بريوت. لكنها أيضًا تضم 
ساعات صغرية بتوقيت مدن عاملية، 
ولندن وطوكيو، قد ال  نيويورك  هي 
أما  بسّياراتهم.  العابرون  يالحظها 
الدخول إىل برجها والصعود إليه ليس 
»صاحب  من  بطلب  إال  للعامة  متاحًا 

املفاتيح«.
أسعار العقارات: »بتفرُق على شارع«

تتفاوت أسعار العقارات بني املناطق 
اجلديدة-  بلدية  حكم  حتت  الواقعة 
اختالف  مثل  متامًا  السد،  البوشرية- 
أسعار السلع وتفاوت نوعّية اخلدمات. 
األرض  مرت  سعر  يرتفع  اجلديدة  يف 
ليبلغ »ألفي دوالر للمرت املربع الواحد« 
بينما  خوري،  شربل  املختار  يؤكد 
والسد  البوشرية  يف  األسعار  »تهبط 
بني  وترتاوح  الشارع  وختتلف حبسب 

1500 و1800 دوالر كحّد أقصى«.

الفلسطينية،  السلطة  رئيس  ثّبت 
العالول،  حممود  نائبه  عباس،  حممود 
رئيسًا حلركة »فتح« يف حال غيابه عن 
اجتماعات  فخالل  الفلسطيين.  املشهد 
من  عباس  انتزع  الثوري«،  »اجمللس 
تعيني  على  املوافقة  اجمللس  أعضاء 
خيار...  على  حفاظًا  وذلك  العالول 

»املقاومة الشعبية«
السلطة  رئيس  خصوم  يشهد 
أن  عباس،  حممود  الفلسطينية، 
صعبة  ستكون  املقبلة  األشهر  أحداث 
عليه، وخاصة مع اقرتاب موعد حدَثني 
مدينة  هوية  يهددان  ال  مفصليني 
أساس  بل  فحسب،  احملتلة  القدس 
وهما  الفلسطينية«  »القضية  وجود 
»صفقة  تفاصيل  إعالن  تداعيات 
الرئيس  إليها  يسعى  اليت  القرن« 
األمريكي دونالد ترامب، ونقل السفارة 
األمريكية إىل القدس يف ذكرى النكبة 

يف أيار املقبل.
أساس  على  مازن«،  »أبو  يتصرف 
الصراع  إلدارة  موجودًا  يكون  لن  أنه 
املرحلة  أبيب يف  تل  أو  واشنطن  مع 
اجتماع  خالل  حرص  لذلك  املقبلة، 
أعضاء »اجمللس الثوري« حلركة »فتح« 
بعد  احلركة  أهم جسم يف  ثاني  )وهو 
مراقبتها(  ومهمته  املركزية«  »اللجنة 
اخلطوط  رسم  على  املاضي،  اخلميس 
من  عليها  السري  جيب  اليت  العريضة 
اجمللس  أعضاء  على  والتأكيد  بعده، 
لرئاسة  العالول  حممود  نائبه  تعيني 
جديد  رئيس  انتخاب  إىل حني  »فتح« 

للحركة.
إسرائيل  اعتربت  لطاملا  جهتها،  من 
العالول من »العصبة« املرشحة خلالفة 
العسكري  املراسل  كتب  إذ  عباس، 
دافيد  بن  ألون  »معاريف«  لصحيفة 
العصبة  »هذه  أن  املاضي،  الشهر 
وتضم  عباس،  خلالفة  تتصارع  اليت 
املخابرات  جهاز  رئيس  من:  كاًل 
فتح  حركة  رئيس  نائب  فرج،  ماجد 
رامي  احلكومة  رئيس  العالول،  حممود 
املركزية  اللجنة  وعضَوي  احلمداهلل، 
الرجوب  وجربيل  الشيخ  حسني  لفتح 
عريقات،  صائب  املفاوضني  وكبري 
املسلحة(،  )املقاومة  اإلرهاب  تعارض 

لكنها تؤيد املقاومة الشعبية«.

»أبو مازن« يعّي حممود العالول خلالفته

عباس أمام »اجمللس الثوري«: محاس 
أتعبتين وحّيتين

قاسم س. قاسم
»قلتها  بالقول:  املقبلة،  املرحلة 
حياتي  أنهي  لن  وْبِعيدها  هيك  قبل 
ممكن  اللى  فتح  إبن  مش  خبيانة... 
يتنازل ويفرط ويبيع، والثوابت ثوابت 

وما فيها لعب«. 
وأضاف »غري دولة فلسطينية بعاصمتها 
القدس الشرقية على حدود الرابع من 
وما  نقبل  رح  مش   ،67 عام  حزيران 
إىل  إشارة  اجلوع«، يف  حدا مبوت من 
املساعدات  بقطع  األمريكي  التهديد 

املالية عن السلطة.
حول  نقاشات  دارت  الكلمة،  بعد 
فقدم  القرن«،  »صفقة  مواجهة  طرق 
فيها  قال  ورقة  اجمللس  أعضاء  أحد 
عاصمة  القدس  إعالن  على  »ردًا  إنه 
إلسرائيل من طرف واحد، على رئيس 
السلطة إعالن دولة فلسطني من طرف 
واحد عاصمتها القدس الشرقية، على 
أن يعلن أن أراضي الدولة يف الضفة 

الغربية ختضع لالحتالل«.
 وحبسب الورقة، فإنه »بعد هذه اخلطوة 
يتوجه عباس إىل غزة، القطر احملرر من 
فلسطني ويعلن بدء الكفاح املسلح من 
»أبو  فإن  املصادر،  وحبسب  هناك«. 
مازن« طلب من صاحب الورقة املقدمة 

سحبها، معتربًا أنها للمزايدة عليه.
وعن العالقة مع »محاس«، قال عباس: 
إال ورحنا  تركنا عاصمة وال دولة  »ما 
محاس  ولكن  املصاحلة،  علشان  إلهلا 
ال تزال تعتقد بأن املصاحلة جمرد مال 

وراتب، أتعبوني وحرّيوني«.
أضاف »بتابع وبسمع وبشوف، مش حننا 
اللى بنحاصر غزة وبنقتل أهلها، لكن 
أنا عاوز دولة ونظام وقانون وحكومة 
عصابات  عاوز  مش  القانون.  تطبق 
يف  وسالح  وسرقات  وبطلجة  وزعرنة 
انت  اليوم  ودّب،  هّب  من  كل  إيد 
)محاس(،  عين  وراضي  مين  مبسوط 
وبتحرقها  صوري  على  بّدوس  بكرة 
وكلكم  سابقًا،  حدث  هذا  بالشوارع. 

عارفني وعشتم هالوضع املنّيل«.
مصاحلة  بدها  عارفني  »مش  وقال 
من  جزء  تكون  بدها  إيران؟  بّدها  واّل 
املنظمة )التحرير الفلسطينية( واّل بدها 
رأس املنظمة؟ بدها مصاحلة واّل بدها 

نكون صراف آلي إلهلا؟«.
شي  كل  لغزة  »بنبعت  عباس  وعّلق 
بيسرقوه  )محاس(،  )هي هلل(  ومجاعة 
بقوّلك  واحد  وبيطلعلك  عينك  عينك 
أبناءها«.  وجيّوع  غزة  حياصر  الرئيس 
اإلعالمي  بالسجال  يتعلق  ما  يف  أما 
»أنا  قال  احلركتني،  بني  دار  الذي 
مبوضوع  حتكوا  ما  جلماعتنا  قلت 
املصاحلة. يعين ما تصرحوا لإلعالم غري 
الناس الّلي بالتفاوض يف هادا امللف 
وهددت كل من يتطاول، لكن البعض 
بيطلعلنا يا أخي بس ليحرق دمنا، مش 

جمالك يا أخي«.
»أبو  هجوم  من  وبرغم  جهتها،  من 
»محاس«،  أرسلت  عليها،  مازن« 
رسالة اىل رئيس السلطة الفلسطينية، 
»صفقة  مواجهة  يف  اجلهود  لتوحيد 
إىل  األمريكية  السفارة  ونقل  القرن« 
احلركة،  قادة  أحد  وحبسب  القدس. 
فإن »الرسالة اليت وجهت إىل عباس 
مفادها أنه إذا وقف يف وجه الصفقة، 
فإننا سندعمه بشكل كبري على األرض، 

وحنن ال نزال بانتظار الرد علينا«.

وبالعودة إىل جلسة 
»اجمللس الثوري«، 
من  ُنشر  وما 
خالل  عباس  كالم 
االجتماع، فقد قال: 
»قد تكون هذه آخر 
جلسة لي معكم وما 
فيه حدا منا ضامن 

موعد  اقرتاب  على  وتعليقًا  عمره«. 
إعالن »صفقة القرن« )منتصف الشهر 
الصفقة  عن  يعلنوا  »بدهم  احلالي(: 
وكيفما  شاؤوا،  وقتما  عنها  يعلنوا 
شاؤوا، ولكن غري اللي بدنا اياه مش 

رح يصري«.
وأكد على توجهه ملواجهة طرح ترامب 
ممكن  هالكون  بكل  حدا  »ما  قائاًل: 
إياه،  بدنا  ما  حننا  شي  علينا  يفرض 

يعين خيلوا قرونهم إلهلم«.
 وشدد عباس، الذي بدأ يف الفرتات 
يف  وجوده  عدم  عن  احلديث  املاضية 

رسالة من 
»حماس« إىل 

رئيس السلطة 
»لتوحيد الجهود 

يف مواجهة 
صفقة القرن«
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مــقاالت وتـحقيقات

يف كانون الثاني املاضي، ُقتل حنو 32 شخصًا يف 
312 حادث سري، مبعدل قتيل يوميًا. املعطيات 
منذ  ارتفاعًا  ُتسّجل  بدأت  احلوادث  بأن  تفيد 
منتصف العام املاضي، بسبب عدم وضع الكثري 
من اإلصالحات اليت تضّمنها قانون السري قيد 
التطبيق. هذه اإلصالحات حتتاج اىل قرار رمسي 
صادر عن »اجمللس الوطين للسالمة املرورية« 
الذي تنطلق اعماله، اليوم. فيما يؤكد العارفون 
أن فعالية اجمللس ترتبط بقرار سياسي يعطي 

السالمة املرورية أولوية دائمة ال مومسية.
للسالمة  الوطين  اجمللس  سّر  أمانة  حتتفل 
يف  اجمللس،  أعمال  بإطالق  اليوم،  املرورية، 
سعد  احلكومة  رئيس  برعاية  الكبري  السراي 

احلريري.
تأتي هذه اخلطوة بعد ست سنوات على صدور 
قانون السري اجلديد عام 2012، وثالث سنوات 

على بدء تطبيقه يف نيسان 2015.
حبسب اخلبري يف إدارة السالمة املرورية كامل 
أن  اجمللس  أعمال  إطالق  شأن  من  ابراهيم، 
يقطع الطريق أمام كل احلجج اليت كانت تتذّرع 
املرورية  السالمة  مبلف  املعنية  اجلهات  بها 
منذ  امُلنتظرة  اإلصالحات  حتقيق  دون  للحؤول 
سنوات يف ملف السري، مشريًا إىل أن »الكثري 
عن  قرارات صادرة  اىل  اإلصالحات حتتاج  من 

هذا اجمللس«.
وخالل الشهر األول من السنة اجلارية، سّجلت 

إطالق »جملس السالمة املرورية«: أولوية وطنية أم انتخابية؟

قتيل و14 جرحياً وعشرة حوادث يوميا
هديل فرفور

 2018 آذار   10 Saturday 10 March 2018الـسبت 

وعلى صعيد البنى التحتية، تشمل االصالحات، 
أيضًا، اإلجراءات املتعّلقة بالتنسيق بني وزارتي 
بدراسة  يتعّلق  ما  يف  والداخلية  األشغال 
التحقيقات املتعلقة حبوادث السري بشكل علمي 
لضبط مكامن اخللل )وضع الطرقات والالفتات 
اإلرشادية واإلنارة( ووضع احللول لتفادي تكرار 
حوادث السري، فضال عن اعتماد املكننة يف رصد 
املخالفات عرب تفعيل نظام النقاط وآلية تغريم 
الضبط لتفادي االحتكاك املباشر بني العناصر 
األمنية والسائقني، مبا مينح العملية طابعًا أكثر 

حزمًا وجّدية.
ُيعرف  ما  ضمن  اإلجراءات  هذه  تندرج 
السالمة  إلدارة  الوطنية  بـ«اإلسرتاتيجيات 
املرورية«. وهي من مهمة اجمللس الذي يرأسه 
رئيس احلكومة ويضّم كاًل من وزارات التعليم، 
العدل، األشغال والنقل، والداخلية والبلديات. 
أّما أمانة السّر، فتضّم عددا من اخلرباء سيعملون 
على تطوير نظم املعلومات واالستفادة من قاعدة 
البيانات لرسم السياسات وحتديد مؤشرات أداء 

السالمة املرورية.
على  بقدرته  اجمللس  أهمّية  ترتبط  املبدأ،  يف 
بني  التنسيق  وتفعيل  السّر  أمانة  عمل  تفعيل 
اإلدارات واجلهات املعنية. إذ أن هذا التنسيق 
بشكل  ُمغّيب  املرورية  السالمة  بإدارة  املتعّلق 
شبه تام، نظرًا اىل ارتباطه بتهميش ملف السري 
امُلقاربات  عن  فضال  أولوية،  اعتباره  وعدم 
واليت  امللف،  هذا  إدارة  حتكم  اليت  السطحية 
شبه  ردع  كوسيلة  املالية  الغرامات  على  ُترّكز 

وحيدة.
اإلدارة  عليها  ترتكز  أساسية  مقومات  »ثالثة 
السليمة مللف السالمة املرورية: التمويل، فريق 
عمل متخصص، وقرار سياسي«، حبسب ابراهيم. 
من هنا، فإّن فعالية اجمللس الوطين ترتبط ُحكمًا 
بقرار سياسي واضح يقضي بامُلضي بهذا امللف 
اخللل  مكامن  تصويب  وإعادة  وطنية  كأولوية 
ُمّرد  اليوم،  يكون حفل  أن ال  أمل  فيه، على 

مناسبة سياسية انتخابية!

بنود قانونية لم تـُطبـّق
يف  األطفال  وضع  بقوانني  االلتزام  عدم  ــــ 
الدّراجات  عرب  نقلهم  منع  أو  األمان  كراسي 

النارّية.
ــــ عدم إلتزام الشاحنات باحلمولة احملّددة.

ــــ عدم القيام باختبار الكحول بصورة دائمة.
ــــ عدم تفعيل كامريات املراقبة على اإلشارات 
إدارة  هيئة  من  العمل  فريق  لغياب  الضوئّية 

السري.
هيكلّية  ضمن  املرور  وحدة  استحداث  عدم  ــــ 

قوى األمن الداخلي.
ــــ عدم إدخال »اختصاص املرور« ضمن منهج 
 2015 الدراسي  للعام  واملهين  التقين  التعليم 

ــــ 2016.

األمن  قوى  إحصاءات 
 32 حنو  مقتل  الداخلي 
شخصا وجرح حنو 419 يف 
قتيل  مبعدل  حادثًا،   312
حوادث  جرحيًا وعشرة  و14 

يوميا!
يلفت ابراهيم إىل أن أعداد 
بدأت ترتفع  السري  حوادث 

منذ منتصف العام املاضي بعدما سّجلت تراجعًا 
اللتني تلتا تطبيق قانون السري.  يف السنتني 
تأثري  نتيجة  بـ«املومسي،  الرتاجع  هذا  يصف 
أداء  ترمجها  اليت  واحلماسة  اإلعالمية  احلمالت 
إاّل  القانون.  تطبيق  بداية  عند  املعنية  اجلهات 
أن اخللل يكمن يف عدم السري يف اإلصالحات 

اجلدية اليت ينّص عليها القانون«.
امُلتعّلقة  اإلجراءات  »اإلصالحات«  هذه  وتشمل 
بالتحسني اجلذري للخلل احلاصل يف هذا امللف 
على صعيد قيادة املركبات، كـ »حتويل مكاتب 
السوق اىل مدارس تعليم، تطوير تعليم قيادة 
تطوير  للتعليم،  جديد  منهج  وضع  املركبات، 
االمتحانني النظري والتطبيقي، تأهيل املدربني 
للدورة  منهج  ووضع  السوق،  مكاتب  يف 
املتخّصصة اليت على السائق اخلضوع هلا لدى 

سحب الرخصة منه«.

أعداد الحوادث 
ارتفعت بعد 

تراجع يف 
السنتني اللتني 

تلتا تطبيق 
قانون السري

مجلة  مع  تزامنًا 
يف  إقليمية  مواعيد 
تظهر  واشنطن، 
وزير  زيارة  خالصة 
االمريكي  اخلارجية 
تيلرسون  ريكس 
غري  أجواًء  لبريوت 
مطمئنة حيال مستقبل 
احمللي،  الوضع 
باستحقاقات  ارتباطًا 

املنطقة.
سياسيون  يكشف 
باالدارة  اتصال  على 
زيارة  أن  االمريكية 
اخلارجية  وزير 
ريكس  االمريكي 
لبريوت  تيلرسون 
شباط  منتصف  يف 
تكن  مل  الفائت، 

لبنان »حالة ميؤوس« منها أمريكيًا
هيام القصيفي

ترامب ال تزال تصّر عليهما، ما يزيد من الضغط 
االقليمي والدولي على منطقة تغلي بكل أسباب 

االنفجار.
وعلى إيقاع هذين االستحقاقني، وفيما تزدحم 
مواعيد القادة العرب يف واشنطن، اليت سبقهم 
اليها رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو، 
من ولي العهد السعودي حممد بن سلمان بعد 
أسبوعني، اىل ولي عهد أبو ظيب االمري حممد بن 
زايد وأمري قطر متيم بن محد، ميكن رسم خريطة 

االنتظارات ملا تقبل عليه املنطقة. 
فكيف ميكن للبنان أن يتجاوز كل هذه احملطات 
من دون أي تبعات تؤثر على استقراره. وهذا 
عرب  الذي  والقلق  االمريكية  االسئلة  جوهر  هو 
الوضع  عن  خالصته  يف  االمريكي  الوزير  عنه 

اللبناني.
فلبنان ال ميكن أن يتحمل ضغطًا دوليًا وأمريكيًا 
على إيران، واستطرادًا على حزب اهلل، من دون 
أن يرزح حتت هذا الضغط، ألن قرار واشنطن 
بشّن حرب على نفوذ ايران يف املنطقة، وليس 

على ايران، ال رجوع عنه.
عن  معلومات  ُتتداول  االساس،  هذا  وعلى   
يف  االمريكي  الدور  يف  جذري  تغيري  احتمال 
املراجعة  بأن  يذكر  من  مثة  بأن  علمًا  سوريا، 
األمريكية لالتفاق النووي ترتافق مع تطور نوعي 
يف سوريا واملنطقة، كما حصل العام املاضي 
مع شّن الطائرات االمريكية هجمات على مواقع 
سورية، وأي تعديل يف االسرتاتيجية االمريكية 
احلالية جتاه سوريا، وانقسام اخلريطة اجلغرافية 
التحالفات  وتوزع  وغربه  الفرات  شرق  بني 
السياسية للواليات املتحدة أو إليران، ال بد أن 

يرتكا انعكاسًا مباشرًا على لبنان.
فإذا مُجعت العناصر االمنية واملالية والسياسية 
اليت متلك الواليات املتحدة تأثريات فيها للتضييق 
املناهضة  العربية  الدول  كما  اهلل،  حزب  على 

إليران، تصبح الصورة أكثر سوداوية.
املفارقة، أن هذا املسار يتكرر يف شكل دوري، 
ـ االيراني، وااليراني  مع احتدام اخلالف االمريكيـ 
ــ السعودي، فضاًل عن الدور االسرائيلي املؤثر 
يف املنطقة. ويف كل مرة تصل االمور اىل حافة 
الدقيقة  يف  التفجري  فتيل  ُيسحب  االنهيار، 
االخرية، لكن مع بقاء مجلة تأثريات تسهم يف 
االستقرار.  واهتزاز  الداخلي  االنهيار  من  مزيد 
وعلى هذا اإليقاع، يستدل أن الرغبة يف حتييد 
آخر،  شيء  املوضوعية  والعوامل  شيء  لبنان 
يف  االنتخابات  إجراء  على  اإلصرار  كما  متامًا 
بري،  نبيه  الرئيس  يردد  ما  حبسب  موعدها، 
يف  يشّككون  يزالون  ال  سياسيني  أن  رغم 
حصوهلا، تبعًا ملا يرتدد يف كواليس مسؤولني 
ممن  اللبناني،  امللف  عن  ودوليني  إقليميني 
ميلكون حسابات خمتلفة عن حسابات املرشحني 
على  االحتماالت  كل  ويضعون  اللبنانيني، 
الطاولة، مبا يف ذلك تطيري االنتخابات، ال سيما 
أن النظرة اىل لبنان مل تعد هي نفسها، وخالصة 

زيارة تيلرسون أكرب داللة.

حيال الوضع اللبناني، وما 
إلبقاء  عليه  العمل  ميكن 
ساهرة  االمريكية  العني 
تيلرسون،  فزيارة  عليه. 
مل  االقليمي،  ببعدها 
نفطي،  عنوان  حتت  تكن 
مهمة  مع  تتقاطع  ومل 
دايفيد  االمريكي  املوفد 

ساترفيلد، إذ إن االستحقاقات العراقية املقبلة، 
االمريكية  املعادلة  يف  االسرائيلي  واملوقع 
املؤثرة  العوامل  وتضاعف  أوسطية،  الشرق 
اىل  االمريكيني  وعودة  السوري،  الواقع  يف 
أساسية فرضت  نفوذهم فيه، عناصر  ممارسة 
أجندة أمريكية جديدة، واقتضت إعادة التواصل 

املباشر مع دول املنطقة الفاعلة.
فواشنطن مقبلة على موعدين أساسيني يف أيار 
االمريكية اىل  السفارة  نقل  أواًل  املقبل، هما، 
امريكيون  مسؤولون  يؤكد  ما  القدس، حبسب 
إنفاذًا لتوقيع الرئيس االمريكي دونالد ترامب 
مع  السرائيل  عاصمة  بالقدس  االعرتاف  قرار 
ترجيح زيارة ترامب اىل القدس يف هذا املوعد، 
وثانيًا مراجعة االتفاق النووي مع ايران ومتديد 

مهلة تعليق العقوبات يف منتصف أيار أيضًا.
أوروبية  مبواقف  يرتبطان  املوعدين  أن  ورغم 
نتيجة رفض الدول االوروبية االمرين، ال سيما 
املطلب االمريكي بإعادة النظر يف عدد من بنود 
االتفاق النووي، وقد بدا النقاش االوروبي حوله 
مع ايران اليت تستقبل وزير اخلارجية الفرنسي 
إدارة  أن  إال  الغاية،  هلذه  لودريان  ايف  جان 

يجري تداول 
معلومات عن 
احتمال تغيري 

جذري يف الدور 
األمريكي يف 

سوريا

زيارة تيلرسون للبنان، ببعدها اإلقليمي، لم تكن تحت عنوان نفطي، ولم تتقاطع مع مهمة 
ساترفيلد )هيثم املوسوي(

والفريق  االمريكية  اخلارجية  توقعات  قدر  على 
الذي كان يعّول عليها. فلبنان على حّد التعبري 
وقضية  منها  »ميؤوسًا  حالة  بات  املستخدم 

خاسرة«.
االستنتاج االمريكي، حبسب املعلومات اللبنانية، 
تتوخاها  اليت  الرؤية  انعكاس  إطار  يف  يندرج 
االدارة االمريكية للبنان، واحلالة احلقيقية اليت 
يعيشها وسط التجاذبات االقليمية احلادة. مثة 
انفصام واقعي بني رغبة االدارة االمريكية يف 
لبنان،  حتقيق االستقرار االمين والسياسي يف 
وهو ما يرتجم باالحاطة الدورية لتأمني املساعدات 
للجيش والقوى االمنية وتعزيز دورها، واحلرص 
على الوضع املصريف واملالي، واالحياء باحلرص 
على إجراء االنتخابات النيابية، وبني الرغبة يف 
تقليص نفوذ حزب اهلل وكسر شوكة إيران يف 

لبنان واملنطقة.
بني  يزاوج  أن  أمريكي  مسؤول  ألي  ميكن  ال 
هذين اخلطني يف السياسة االمريكية، من دون 
أن يتوقف مليًا عند تبعات كل من املسارين، 
واستحالة العمل على تطويق حزب اهلل من دون 
االستقرار  على  ذلك  تبعات  االعتبار  يف  االخذ 

الداخلي. 
االنقسام االمريكي  وعلى هذا االساس، يكمن 
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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 16 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 2 $

زيـت زيـنة )20 ليرتا(  بـ 38 $

بـطيخ بدون بذر )1 كلغ(  بـ 0،79 $

خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت
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»الشهادة  سنة  ختام  مبناسبة 
أعلنها  اّلذي   والشهادة« 
يف  األساقفة  سينودوس 
برئاسة  املارونّية  الكنيسة 
مار  البطريرك  أبينا  غبطة 
واّليت  الراعي،  بطرس  بشارة 
أبينا  عيد  شباط   9 من  متتّد 
أذار   2 يف  وتنتهي  مارون  مار 
عيد البطريك األّول لكنيستنا 
مارون؛  يوحنّا  مار  املارونّية، 
احلرب  قداسة  من  وبدفع 
األعظم مار فرنسيس بابا روما، 
حيث أعلن أن تكون سنة 2017 
سنة تكرميّية للشهداء يف كّل 

كنيسة حملّية.
كنيسة  كانت  املنطلق  هذا  من 
مار شربل _بانشبول يف سيدني 
»الشهادة  سنة  خلتام  حمّطًة 
مبادرة  على  بناًء  والشهداء«، 
إّتذها رئيس ومجهور دير مار 
السيادة  صاحب  وأرادها  شربل 

املطران  األبرشّية  راعي 
طربيه  –شربل  أنطوان 
يف  املارونّية  األبرشّية  وكهنة 
إحتفال  أقيم  حيث  أوسرتاليا، 
طربيه  املطران  ترأسه  حاشد 
واألب  الفرخ  األب  وعاونه 
اللبنانّي  املرسل  موسى  مارون 
احلبيب  يوحنا  مار  دير  رئيس 
طعمه  أنطوان  احملرتم  واألب 
باإلضافة  رمحة،  إيلي  واألب 

إىل اآلباء مجهور الدير.
كما وشارك يف الذبيحة اإلهلّية 
مقّدمهم  يف  حاشد،  حضور 
ساوث  نيو  يف  لبنان  قنصل 
شربل  األستاذ  حضرة  ويلز 
ن:  الرسولاَ والزائران  معكرون 
الربوفوسور فيليب سامل ورئيس 
جملس إدارة بنك بريوت وبنك 
صفري،  سليم  الدكتور  سيدني 
املارونّية  الرابطة  ورئيس 
وأعضاء  جرجس،  باخوس 

األحزاب  وممّثلو  الرابطة، 
جهاد  سيدني:  يف  اللبنانّية 
اللبنانّية،  القوات  عن  داغر 
فادي  احلّر،  الوطين  التيار 
لودي  املردة،  تيار  عن  امللّلو 
الكتائب،  عن حزب  أّيوب  فرح 
طوني نكد عن حزب الوطنّيني 
عن  معّوض  وسليم  األحرار، 
حركة اإلستقالل؛ باإلضافة إىل 
وجوه صحافّية وإعالمّية شاملة.

رونقه  اإلحتفال  هلذه  وكان 
شربل  مار  معهد  طاّلب  حبضور 
واألساتذة واإلدارّيني مع مدير 
يوسف،  مارون  األب  املدرسة 
صبغًة  املناسبة  أعطوا  حيث 

مستقبلّية تعليمّية تربوّية. 
جوقة  اإلحتفال  وخدم  كما 
مارون  األب  بقيادة  شربل  مار 

يوسف.
الدير  رئيس  رّحب  بدايًة 
الفرخ  لويس  األب  والرعّية 

طربيه،  املطران  بسيادة 
إختياره  مبادرة  على  وشكره 
كنيسة مار شربل كمحّطٍة خلتام 
سنة »الشهادة والشهداء«، ثّم 
أعطى حملة تارخيّية عن النصب 
 St Charbel التذكارّي 
   Memorial Square
األساسّي  اهلدف  أّن  »وأّكد، 
كان  التذكارّي،  النصب  لوجود 
يذّكر  تربويًّا  مرجًعا  زال  وما 
التارخيّية  باحملطات  طالّبنا 
هذه  وتطوير  بإمناء  املتعلّقة 
والراعوّية  الرهبانّية  املؤّسسة 
واإلجتماعّية.«  والرتبوّية 
على  بالكامل  الكلمة  )نص 

الصفحة 23(.
ألقى  املقّدس  اإلجنيل  وبعد 
حتّدث  عظة  السيادة  صاحب 
يف  الشهادة  معنى  عن  فيها 
الكنيسة املارونّية معّدًدا قافلة 
من  ابتداًء  الكنيسة،  شهداء 

 350 الـ  مارون  مار  تالمذة 
شهيًدا إذ يصادف  ذكرى يوبيل 
الـ 1500 سنة على إستشهادهم، 
اّلذين  الشهداء  من  وغريهم 
أرض  الزكّية  بدمائهم  رواَوا 

لبنان الوطن والعامل... 
الشهادة  معنى  وشرح 
تعليم  خالل  من  واإلستشهاد 
العصور،  مّر  على  الكنيسة 
األلفيَّة  كنيسة  »إّن  قائاًل: 
األوىل ُولدت من دماء الشهداء 
بذاًرا  تزال  وما  كانت  اّليت 
خصبة...وأصبحت  إميانّية 
حّتى  للمسيح  املؤّداة  الشهادة 
كّل  بني  مشرتًكا  تراًثا  الدّم 

املسيحّيني.«
وأردف قائاًل:« وما إحتفالنا يف 
ذكرى  إلحياء  إلّ  املساء  هذا 
أحّبوا  اّلذين  الشهداء  هؤلء 
جرأة  بكل  وتبعوه  املسيح 
سيادته  وحّدد  وإميان...« 

املارونّية  الكنيسة  شهداء  إسم  حيمل  اّلذي  التذكاري  النصب  تدشني  شربل..  مار  كنيسة  يف  والشهداء«  »الشهادة  سنة  ختام 
سنويًّا عيًدا  تتحّول  أن  نرجو  شهدائنا  سوريا«..ذكرى  يف  وتهجري  وتشريد  ودمار  قتل  »كفى  طربيه:  املطران 

وحضارّي تعليمّي  تربوّي،  التذكاري  النصب  لوجود  األساسي  اهلدف  الفرخ:  األب 

سنة  طبعت  اّليت  اخلالصة 
خالل  من  والشهداء  الشهادة 
اإلستعداد   -1 معاٍن:  ثالثة 
الدائم لإلستشهاد؛ 2- التمّسك 
اإلميان؛  عيش  يف  باحلرّية 
3- التعلّق بالروحانّية املارونّية 
املشرقّية السريانّية األنطاكّية 
األوسرتالي  جمتمعنا  يف 
ونشرها  عليها  والتعّرف 

لألجيال املارونّية القادمة.«
سيادته  توّجة  اخلتام  ويف 
بصالة لمس من خالهلا الوجع 
يعانون  اّلذي  والتشّرد  واألمل 
الشرق  يف  املسيحّيون  منه 
سوريّا،  يف  وخباّصة  األوسط 
»كفى  التأثر  بغاية  وهو  وقال 
قتل ودمار وتشريد وتهجري يف 

سوريّا.«  
كما وشكر األب الفرخ على هذه 
الرهبانّية  خالله  ومن  الدعوة 
)نص  املارونّية.  اللبنانّية 

العظة على الصفحة 23(
اإلهلّية  الذبيحة  أنتهاء  وبعد 
من  اإلحتفال  موكب  إنتقل 
بإجتاه ساحة  مار شربل  كنيسة 
معهد مار شربل يتقّدمه طاّلب 
الكهنة  ثم  واملدعّوون  املعهد 
على  طربيه  املطران  برئاسة 
نوبة  أحياَته  شجّي  نغم  وقع 
حتى  امللكّيني  للروم  يوحنّا  مار 
التذكاري  النصب  إىل  وصلوا 
ثّم  ومن  سيادته  باركه  حيث 
واألب  طربيه  املطران  أزاح 
اللّوحة  عن  الستار  الفرخ 
ذكرى  تلّد  اّليت  التذكارّية 
وضع  بعدها  ومن  املناسبة، 
الفرخ  واألب  طربيه  املطران 
كما  الورود  املدعوون  ثم  ومن 
اهلواء  يف  البالونات  واطلقت 
رمًزا وتذكاًرا ألرواح الشهداء. 
لكوكتيل  اجلميع  ُدعي  وأخرًيا 

املناسبة.

املطران طربيه والب الفرخ وزخيا وزنابق وحضوراملطران طربيه والب الفرخ والباء يتوسطون صفري وسامل وداغر ومللو وحضورالب الفرخ امام النصب ويبدو الربوفيسور سامل و د. صفري وزخيا وكريوز وحضور

املطران طربيه يتوسط رجلي العمال سركيس ناصيف وتوفيق كريوزمنظر عام من اجلو للنصب واحلضور

سيادة املطران طربيه يبارك ويدشن النصب واىل جانبه الب الفرخ ورهبان وحضور

املطران  انطوان شربل طربيه والب لويس الفرخ أمام النصب وتبدو الشعلة املضاءة
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أحيا تيار املستقبل منسقية سيدني يوم السبت املاضي الذكرى 
الثالثة عشرة الستشهاد الرئيس رفـيـق احلريري يف مركز التيار 

يف بانشبول 
حضر املناسبة عن األحزاب اللبنانية األسرتالية الكتائب اللبنانية 
لتيار  كانربا  احلرومنسقية  الوطين  والتيار  اللبنانية  والقوات 

املستقبل وحركة االستقالل وتيار املردة.
ابناء  االجتماعية  مجعية  والروابط  اخلريية  اجلمعيات  عن   وحضر 
الزكاة  وبيت  الضنية   ابناء  ومجعية  اخلريية  وضواحيها  املنية 
االسالمي ومجعية بريوت وال احلسن ممثلني بالسيد عادل احلسن 
االعالم وصحفيني وعدد من  والسيدهاني احلسن، وممثلون عن 
ريفر  جورجيس  بلدية  عضو  وحضر  ونشطائها.  اجلالية  فعاليات 
السيد سامي املري وعضو بلدية كانرتبري بانكستاون السيد جورج 

زخيا.
وشارك يف احلضور منسق دولة اسرتاليا احلاج عبد اهلل املري ومقرر 
اجمللس االستشاري للتيار يف سيدني احلاج عمر ياسني واعضاء 

جملس املنسقية ودوائرها وقطاعاتها.
بدأ احلفل بآيات من القرآن الكريم عن روح الرئيس الشهيد رفـيـق 
احلريري تالها فضيلة الشيخ نبيل سكرية. ثم بالنشيدين الوطنيني 

االسرتالي واللبناني.
الشؤون  مسؤول  قاسم  فيصل  املناسبة  عريف  باحلضور  رحب 
اإلعالمية والتثقيف السياسي وقدم منسق مدينة سيدني السيد 

عمر شحادة إللقاء كلمة التيار. 
وقال السيد شحادة يف كلمته: 

حتت عنوان للمستقبل عنوان    محاية لبنان نبدأ،
احراره  فقتلوا  احلداد  وطن  لبنان  يكون  ان  الشر  اهل  أراد  لقد 
الشهيد  واالستقرار  والبناء  والعلم  الدولة  رجل  واغتيل  ورجاله، 
نهجه  إللغاء  حماولة  كان  اغتياله  من  اهلدف  ألن  احلريري  رفيق 
واستبداله  والقانون،  املؤسسات  ودولة  االعتدال  على  القائم 

بالتطرف، ليتماشى مع واقع الوصاية واملليشيا والدويلة.
ان نهج تيار املستقبل هو االعتدال، هو بناء لبناء اواًل، هو بناء 
املؤسسات والقدرات البشرية للنهوض قدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا. 
معركة  خلوض  نتهئ  احلريري  سعد  الرئيس  وبرئاسة  اليوم  اننا 

انتخابية حامسة تقرر مصري الوطن.
إن اجلميع مسؤول ولكل فرد فعاليته يف تطوير الوعي اجلماعي 
التصويت للوائح املستقبل، وأوّد ان أدعوا مجيع  ألدراك أهمية 
الذين سجلوا امساءهم لالقرتاع يف سيدني اىل التوجه اىل مراكز 
اقالم االقرتاع يف القنصلية او اي مكان آخر يقرر الحقًا يف سيدني 
اىل التصويت بكثافة ألنه بهذا القانون النسيب كل صوت له تأثري 
وذلك يف يوم األحد 29 نيسان القادم الثبات الوجود والتصويت 
االنتخابات  ان خنوض  قررنا  ولقد  املستقبل،  تيار  ألحقية قضية 
النيابية بلوائح مكتملة ومغلقة ومرشحني من كل املناطق ومن كل 
املذاهب لنرتجم للعامل وللجميع هويتنا العابرة للطوائف واملذاهب 
يف لبنان والعامل،  وأحب ان ُأعِلن اننا بصدد إعداد لوائح بأمساء 
من ليس لديه جواز سفر ساري املفعول او هوية لبنانية وادعوا 
كل من سجل امسه لالقرتاع عرب منسقية سيدني أو مبفرده و يريد 
على  احلصول  او  جواز سفره  جتديد  على  احلصول  املساعدة يف 
جواز جديد ان يتصل ِبَنا يف اقرب وقت )وحيضر معه اخراج قيد 
فردي والباسبور القديم مع صورتني( ليتسنى لنا املساعدة يف 
اجراء املعامالت الالزمة قبل نهاية هذا الشهر، كما اننا شكلنا جلان 

تيار املستقبل منسقية سيدني حييي الذكرى الـ13 الستشهاد الرئيس رفيق احلريري

أو  املراجعة  املندوبني يف  الناخبني من خالل  للتواصل ومساعدة 
كيفية االقرتاع او النقل واملواصالت.  

حنن يف تيار املستقبل لسنا مصنفني مذهبيا او طائفيا حنن تيار 
وطين يعمل لصاحل مجيع ابناء الوطن، ولذلك فأننا قبلنا التحدي 
لشهادة  وفاء  احلريري  سعد  الرئيس  مع  االنتخابات  وسنخوض 
اراده  كما  مزدهرا  مستقرا  لبنان  ليبقى  احلريري  رفيق  الشهيد 

الرئيس الشهيد.
وأخريًا جندد العهد للرئيس سعد احلريري ونقول:
ِمن بعد الرفيق    َمَعك آلخر الطريق     و لعيونك

وبعد كلمة املنسق كانت كلمة لفضيلة الشيخ نبيل سكرية تناول 
فيها اهمية العدل يف النهج السياسي الذي انتهجه الرئيس الشهيد 
رفـيـق احلريري بتعامله مع مجيع ابناء الوطن ومناطقه بعدل ودون 
متييز. وقال ان العدل اساس امللك. وان سبب استقرار اسرتاليا 
وتقدمها هو العدل السائد فيها. وما حيل يف بالد الشرق األوسط 

سببه الظلم واالستبداد وغياب العدل.

والقى الشيخ ملحم عساف كلمة اشاد فيها مبزايا الرئيس الشهيد 
وقال بأن الرئيس رفـيـق احلريري كان اعدل وأنزه سياسي عرفه 
لبنان. وبعد ان عدد مزاياه أنهى حديثه بكلمات وجدانية معربة عن 

اخلسارة الكبرية اليت مين بها لبنان بفقدانه. 
وكانت مسك اخلتام كلمة جامعة لفضيلة الشيخ عبد الغفار الزعيب 
الذي عرف الرئيس الشهيد رفـيـق احلريري عن كثب وسرب أغوار 
فكره النري الذي فهم االسالم انه دين االعتدال والوسطية ونبذ 
التشدد والتطرف. وقال لو قدر للرئيس الشهيد تسلم زمام االمر 
لبنان حبق سويسرا  من  والرخاء جلعل  السلم  ايام  لبنان يف  يف 
الذين  السياسيني  من  امتعاضه  الزعيب  الشيخ  وأبدى  الشرق. 
وغـدا  املستقبل  مع  فاليوم  اهوائهم.  حسب  مواقفهم  تتبدل 

ينقلبون عليه. 
وخالل املناسبة مت توزيع منشورة عن اهم إجنازات الرئيس الشهيد 
وإذاعة بعض من أهم أقواله وأقوال جنله الرئيس سعد احلريري.

 
تيار املستقبل منسقية سيدني 
الشؤون اإلعالمية  
فيصل قاسم

تأّمالت يف بياض قصيدة 

أقول تأّمالت وال أقول نقدًا ..
الّشكل يف  على  متّردت  بشاعرة  يليق  فال 
هندسة القصيدة وخرجت عن املألوف لتطري 
جبناحني خرافيني يف لغة المرئّية أن توضع 
قصائدها يف قوالب نقدّية خشبية .. هذه 
الّشاعرة ال ختضع لقيد أو شرط .. ألّنها 

دائمة الوالدة يف كل نّص 
تتمّرد  قصيدتها  يف  الّتمرد  شاعرة  هذه 
حّتى على احلب وتعطيه سيمياء البياض يف 
املرئي والال مرئي من هذه القصيدة لتقول 

اختالفها يف فضاء الّشعر ..
تقول ليزا خضر يف قصيدتها إن

الّريح تغرّي قمصانها يف احتفاالت الشتاء 
الّريح  على  تقبض  أن   تستطيع  فهل   ..

أيها العاشق ؟ بالطبع ال 
مائدة  على  انتظارك  يف  فأنا  تعال  إذا 

األبيض الستنباط قراءة أخرى للحب 
وهو  اليامسني  برؤية  فاغمة  إزاحية  قراءة 
حيث  النقاء  اجّتاه  يف  اللغة  حواس  حيّرك 
تكون داللة العشق أوسع من الّنص وأكثر 

لّذة من امتالك القصيدة ..
تكّحل  وهي  خضر  ليزا  الّشاعرة  هي  هذه 
اليامسني  نهج  على  بالبياض وحتب  قلبها 

كي يتعدد النص الحتماالت اجملاز 
تنتهي ليزا خضر من قصيدتها لتفتح باب 

البيئة الّسريالية لتقول 
حولك الكثري من البياض يدور ويدور

عمُرَك من عمر الزوبعة..
ُتَك إحداثيات املركز.. مَسْ

ياله من مشهٍد خرايف 
لكروية العامل .

ميتلك   من  تنتظر  جمازية  زوبعة  من  ياهلا 
مست التلقي   ليبحث عن مركز القصيدة.
محمد عامر األحمد
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سعادَة سفري لبنان يف اوسرتاليا االستاذ ميالد رعد،
العامِّ يف والية نيو ساوث ويلز االستاذ شربل  القنصِل  سعادَة 

معكرون،
اآلباُء االجالُء واالَخواُت الراهباُت الفاضالت،

واملؤسسات  اجلمعّيات  ورؤساُء  اوسرتاليا  يف  اللبنانيُة  االحزاُب 
والروابط،

الرابطُة املارونية واجمللُس املاروني،
االعالميون احملرَتمون،

أيها االحباء،

خنتتُم اليوَم سنةَ  الشهادِة والشهداِء يف الكنيسِة املارونية، اليت 
بشاره  مار  الكاردينال  البطريرك  والنيافِة  الِغبطِة  أطلَقها صاحُب 
بطرس الراعي الكّليُّ الطوبى ، يف رسالِته الراعويِة الصادرِة يف 
ها سنٌة يوبيليٌة » تبدُأ يف  التاسِع من  شباط عاَم 2017 ُمعلًنا أنَّ
عيِد أبينا القديِس مارون يف التاسِع من شباط عاَم 2017، وُتَتم 
الثاني  القديِس يوحنا مارون، يف  األوِل  البطريرِك  أبينا  يف عيِد 

من آذار 2018.
متّيزْت هذه السنُة باالحتفاِل بشهداِء الكنيسِة املارونيِة املعروفني، 
ما رهباَن مار مارون الثالَثئٍة واخلمسني الذين اسُتشهدوا عاَم  ال سيَّ
ُد هلم كنيسُتنا يف احلادي والثالثنَي من  مخِسمئٍة وسبعَة عشر، وتعيِّ
مّتوز، والبطريرك دانيال احلدشييت الذي اسُتشهد منُذ سبِعمئٍة وأربٍع 
وثالثنَي سنًة أي عاَم )1283(، والبطريرك جربائيل احلجوالوي الذي 
مرَّت على استشهاِده سُتمئٍة ومخسون سنة، أي يف عاِم )1367(، 
ني الذين اسُتشهدوا مع عدٍد  نَي الشهداَء اإلخوَة املسابكيِّ والطوباويِّ
كبرٍي من املوارنِة سنَة 1860 وتعّيُد هلم كنيسُتنا يف العاشِر من 

متوز«.
وال بدَّ لنا اليوَم يف هذه املناسبِة من ان نطلَب صالَة وشفاعَة كلِّ 
شهداِء كنيسِتنا الذين أراُقوا دماَءهم يف سبيِل إمياِنهم باملسيِح، 
رأِس الشهداء، وهم غرُي معروفنَي، ويعوُد استشهاُدهم إىل ِحْقباٍت 
خمتلفٍة من التاريِخ، َعَرفْت فيها كنيُستنا أشدَّ االضطهادات، َفنشهُد 

علىِ مثاهِلم حملبِة اهلِل Lehe اليت هي امسى من ِنعمِة احلياة.
واالستشهاُد يف تعليِم الكنيسِة الكاثوليكية، هو الشهادُة األمسى 
حلقيقِة اإلميان، شهادٌة تصُل إىل املوت. والشهيُد يؤّدي الشهادَة 
ُمسّطرًا دفاَعه عن  باحملبِة،  مَعه  ُمّتحًدا  ماَت وقام،  الذي  للمسيِح 
عدد  املسيحي،  التعليم  )كتاُب  دم«  من  حبروٍف  االمياِن  حقيقِة 

.)2474
قواعَد  والرسوليُة،  سُة  املقدَّ الكنيسُة  َوضعْت  االطار،  هذا  ويف 
َمع  َمْ عن  الصادرِة  القديسني«  ُأّم   « وثيقِة  الشهداِء يف  لتمييِز 
يسنَي يف السابَع عشَر من أيارعاَم 2007، واليت تتناوُل  دعاوى القدِّ
ديسنَي حبسِب األعراِف الكنسّية. من  نَي والقِّ دعاوى إعالِن الطوباويِّ
حياِة  حوَل  دقيٍق  بإجراِء حتقيٍق  ٌة  خُمتصَّ جلاٌن  تقوُم  املنطلِق،  هذا 
االميانيِة  والعالماِت  االستشهاد،  وُشهرِة  واستشهاِده،  الشخِص 
ُد من أنَّ سبَب االستشهاِد  امُلرتبطِة بذلك. وفوَق ذلَك جيُب التأكُّ
إنكاِر  على  احلضُّ  أو  امُلضَطِهد،  ِقَبل  من  الديِن  يف  اإلكراُه  هو 
األسباِب  اعتباِر  دوِن  من  مباِشر،  غرِي  أو  مباِشٍر  بشكٍل  اإلميان، 
السياسيِة أو اإلجتماعيِة أو ما شابَهها. وُيفرتُض باالستشهاِد أن 
لذا، تدعو  أو يبحَث عنه.  اإلنساُن  َيطلَبه  أْن  ا، ال  ُحرًّ ُقبواًل  يكوَن 
ا للموِت من أجِل  الكنيسُة كلَّ مؤمٍن ومؤمنٍة إىل أن يكوَن مستعدًّ

اإلمياِن باملسيح، ال أْن َيطُلَبه.
إّن كنيسَة األْلفّيِة األوىل ُولدت من دماِء الشهداِء اليت كانت وما 
تزاُل ِبذارًا إميانيًة َخصبة، وقد أّدت االضطهاداُت على املؤمننَي، 
شّتى  الشهداِء يف  من  وفرٍي  زرٍع  إىل  ني،  وعلمانيِّ وُرهباًنا  كهنًة 
ًدا  ُمدَّ الكنيسُة  الثانية، صارت  األلفّيِة  نهايِة  ويف  العامل.  أحناِء 
ِم  الدَّ ى  حتَّ للمسيِح  اُة  املؤدَّ الشهادُة  وأصبحت  الشهداء،  كنيسَة 
بداياِت  يف  واليوَم،  ني.  املسيحيِّ كّل  بنَي  ُمشرتًكا  ُتراًثا   DAMI
األلفّيِة الثالثة، تُعوُد كنيسُتنا املارونية، اىل ذاكرِتها التارخيّية، 
َدد بني ابناِئها روحيَة  اِكها االبرار، لُتجِّ اىل شهادِة شهداِئها وُنسَّ
ى الّدِم Dami مُلعّلِمها اإلهليِّ يسوَع املسيح، وتنطلَق اىل  الشهادِة حتَّ

اآلفاِق الرسولّيِة اجلديدة.
واحتفُالنا يف هذا املساِء، ما هو إاّل إلحياِء ذكرى هؤالِء الشهداِء الذين 
وا املسيح، وتِبعوه بكلِّ ُجرأٍة واميان، واصَبحوا ُمُثاًل للمؤمننَي يف  أحبُّ
ْعيِش اإلمياِن وقداسِة السريِة وقوِة املغِفرة. والكنيسُة يف إعالِن 
ي التكريَم الساِمَي إىل اهللِ   وتكريِم قداسِة أبناِئها وَبناِتها اّنا تؤدِّ
Lahi نفِسه، الّننا بتكريِم الشهداِء نكّرُم يسوَع املسيَح نفَسه، منَبِع 

شهادِتهم وقداسِتهم وُنبقي ذكراهم حّيًة من ِجيٍل اىل جيل.

والشهادِة  سِك  النُّ بروحانيِة  ًما  مطعَّ وجدناُه  تارخِينا  إىل  ُعْدنا  وإْن 
اليت  املارونيِة  روحانِيتنا  يف  املتكامَلنِي  الُبعَديِن  ُيكّوناِن  اللَذين 
وضَعها مار مارون وعاَشها تالميُذه وشعُبه من بعِده. ويف احلالتنِي 
وما  املسيح.  يسوَع  باِع  اتِّ يف  املسيحيِّ  الَعيِش  راديكاليِة  تظهُر 
اإلرِث  هذا  على  شاٍهد  خرِي  سوى  املارونيُة  وأدياُرنا  كنائُسنا 
الكبار:  ساِك  النُّ من  أو  الشهداِء  من  هم  حيث شفعاُؤنا  العظيم؛ 

وباخوس،  سركيس  ويوستينا،  قربيانوس  تقال،  إسطفانوس، 
نوهرا، ماما، عبدا، شربل الرهاوي، شليطا....أو مارون ، سابا، 
أنطونيوس، ضوميط، مسعان العمودي، بيشاي، مارينا، وسواهم 
الكثرييَن من الوجوِه النرّيِة واملشرقِة اليت َطبعْت، وال تزاُل، تارخَينا 
ووجداَننا ومسريَتنا املسيحيَة يف لبناَن والشرق، بل يف كلِّ مكاٍن 

من ترحِالنا وانتشاِرنا واستقراِرنا.
سكيِة  ومن سنِة الشهادِة والشهداِء املطبوعِة بالروحانيِة املارونيِة النُّ

والرسوليِة نستخلُص املعانَي التالية:
Lehe اإلستعداُد الدائُم لإلستشهاِد دفاًعا عن إمياِننا باهلِل  .1

اآلِب واالبِن والروِح القدس يف كلِّ مكاٍن وزمان.
والتعبرُي   Lehe باهلِل  االمياِن  َعيش  يف  باحلريِة  ُك  التمسُّ  .2
عنها يف كنائِسنا وادياِرنا ومداِرسنا ومتمِعنا دوَن خوٍف او ترّدٍد، 

يسني. ووفاًء لدماِء الشهداِء القدِّ
املشرقيِة  املارونيِة  الروحانيِة  على  واحملافظُة  التعّلُق   .3
السريانيِة األنطاكيِة يف متمِعنا االوسرتالي، والسعُي اىل التعرِف 

اكثَر عليها ونشِرها بني االجياِل املارونيِة اجلديدة.

امَلوارنُة اىل جبِل لبناَن وحّولوُه ديًرا للصالِة واالبتهاِل  وكما جاَء 
إىل اهلِل Lahe وأطلقوا على أعلى ِقمٍة فيه اسَم » َقرنو دُسوهدي« 
أي قرِن الشهود أوِ قمِة الشهداِء مثااًل لكلِّ ِقمٍة روحية؛ وأطلقوا 
يسني، هكذا  على أكرِب واٍد فيه اسَم وادي قاديشا أي وادي القدِّ
اوسرتاليا،  شواطىِء  اىل  امَلوارنُة  أجداُدنا  وصَل  ا  ملَّ ايضًا،  حنُن 
القديِس  إسَم كنيسِة  َبَنْوها سنَة 1897  اوِل كنيسٍة  أطلقوا على 
اوِل  على  خليفة  عبُده  املطران  الرمحِة  املثلُث  اطلَق  كما  مارون، 
مركٍز للمطرانيِة يف اوسرتاليا إسَم بيت مارون، ومع وصوِل ذخائِر 
ابينا مارون اىل اوسرتاليا واحتفاِلنا بها يف الشهِر الفائت ، تنطلُق 
من جديٍد مسريُة الروحانيِة املارونيِة االصيلِة يف ابرشيِتنا. وحنُن 
ذكاريَّ  ُصَب التَّ اليوَم وبعَد نهايِة هذا الُقداِس االهليِّ سُنبارُك النُّ
لسنِة الشهداِء والشهادة، يف باحِة معهِد القديس شربل، مُببادرٍة 
هباِن يف الرهبانيِة اللبنانيِة  بٍة من رئيِس الديِر وُجهور اآلباِء الرُّ طيِّ

املارونية.
واريُد يف اخلتاِم ان اتوقَف عند قصِة شهيدٍة، تكّلَم عنها قداسُة 
الشهادِة والشهداِء  البابا فرنسيس يف مْعِرِض كالِمِه عن معاني 

اذ قال:
الشرِق  من  امرأٌة  وهي  لشهيدة،  جديدٍة  أيقونٍة  إضافَة  »َأقرتُح 
األوسط، ذحَبها إرهابيوُن لرفِضها رمَي الصليِب الذي كانت حتِمُله 
يف عُنِقها ». وقال: » أرغُب يف إضافِة أيقونِة امرأٍة أجهُل امَسها، 
لكّنها اآلَنَ تنظُر إلينا من السماء. كنُت يف ليسبوس يف َنْيساَن 
عاَم 2016 عندما التقيُت زوَجها وأوالَدهما الثالثة. قال لي زوُجها: 
بالِدنا،  إىل  إرهابيوَن  وَصل  مسيحية.  كانت  وزوجيت  مسلٌم  أنا 
أن  منها  وطلبوا  رَأْوا صليَبها  ديانِتنا.  عن  إلينا سائلنَي  ونَظروا 
كنا حنبُّ  عييّن.   أماَم  عُنَقها  وا  َفَحزُّ رفَضت؛  ها  لكنَّ أرًضا  ترمَيُه 

أحُدنا اآلخَر كثرًيا ».

احملبِة  انتصاِر  أجِل  من   Lehe هلِل  َصالَتنا  نرَفُع  مأساٍة  هكذا  أماَم 
واألُخّوِة  اجَلهل، والسالِم على احلرب،  احلقد، واملعرفِة على  على 
ُينرَي  ان  ِب  الرَّ من  ونطلُب  الظلم،  على  والَعدالِة  الَعداوة،  على 
االعتداءاُت  تتوقَف  لكي  النائمَة  الضمائَر  ويوقَظ  امُلظلمَة  العقوَل 
العامل،  من  عديدٍة  أحناٍء  يف  نَي  املسيحيِّ على  واالضطهاداُت 
رِق األوسط، كما علينا ان نرفَع الصوَت  وخصوصًا يف بلداِن الشَّ

ونقوَل: كفى قتاًل ودماًرا وتشريًدا وتهجرًيا يف سوريا.

ها االحباء، أيُّ
إّن مسريَة الشهادِة واالستشهاِد مستمرٌة يف كنيسِتنا ومتمِعنا. 
ون، أي الرجاُل والنساُء الذين ينطلقوَن يف احلياِة  والشهود امَلخفيُّ
اليوميِة اىل مساعدِة إخوٍة وأخواٍت هلم، واالعتناِء بهم انطالقًا من 
ِهم الال حمدوِد ألخيهم االنسان، يتواجدون  امياِنهم باهلِل Lehe ومن حبِّ
املثاِل ال  بيَننا. وامسحوا لي على سبيِل  ما  بأعداُدهم وفريٌة يف 
نَي، وقد أَتـْوا من  احلصِر ان ُأنّوَه باثننِي من هؤالِء الشهود املخفيِّ
وا مَعنا يف هذا املساء: الربفسور العزيز فيليب سامل   بعيٍد لُيصلُّ
االتي الينا من الوالياِت املتحدِة االمريكية وهو رسول رمحة ورجاء 
ملرضى السرطان، والصديِق الدكتور سليم صفري االتي من لبنان، 

وصاحب االيادي البيضاء جتاه الفقراء واحملتاجني.

وأفكاَرنا إىل  نرفُع عقوَلنا  الشهادِة والشهداء،  اختتام سنِة  ويف 
شفيِع  شربل  والقديِس  الشهداء،  سلطانِة  مريَم،  العذراِء  نا  أمِّ
هذه الكنيسة، راجنَي أن نعيَش على مثاِل الشهداِء والقديسنِي، 
ريَن باحملبِة  فنكوَن دومًا ثابتنَي يف إمياِننا وراسخنَي برجِائنا، ومتجذِّ
والوفاء. وما إحياُء ذكرى شهدِائنا األبراِر، الذي نرجو أن يتحّوَل 
باِعنا ليسوَع  عيدًا سنويًا يف روزناِمتنا املارونية، إاّل حافٌز لتجديِد اتِّ
املسيح، الّشاهِد األوِل حملبِة اهلِل Lehe اآلِب، والشهيِد األوِل هلذه 

احملبِة يف عامِلنا. أمني

عظة املطران انطوان -شربل طربيه يف قداس اختتام سنة الشهادة 
والشهداء يف الكنيسة املاروني يف دير مار شربل – بانشبول

قداس إختتام سنة الشهادة والشهداء - دير مار 
شربل- سيدني أسرتاليا2018/2/2   

املطران  السيادة  بصاحب  نرحب  ديرنا  جهور  بإسم  
الذبيحة اإلهلية  الذي يرتأس هذه  أنطوان شربل طربيه 
مبناسبة إختتام سنة الشهادة والشهداء اليت اعلنها ممع 
األساقفة املوارنة برئاسة غبطة ابينا البطريرك مار بشارة 

بطرس الراعي يف الرابع من كانون الثاني 2016

أرحب بسعادة القنصل العام يف سدني االستاذ شربل 
معكرون والسيدة عقيلته

ونسعد  الراهبات.  واخواتي  الكهنة  بإخوتي  أرحب  كما 
الدكتور  الربوفسور  منهم  واصدقائنا  ضيوفنا  بوجود 
فيليب سامل والدكتور سليم صفري رئيس ملس ادارة 

بنك بريوت وصحبهم الكرام.

واملؤسسات  واجلمعيات  واالحزاب  الرابطات  وبرؤساء 
معهدنا  طالب  وخاصة  املشاركني  وجبميع  واإلعالميني 

واهليئة التعليمية.

الفة  مبادرة  كانت  والشهداء  الشهادة  سنة  احبائي، 
لالحتفال والتكريم والتذكري بتاريخ كنيستنا املبين على 
الشهادة والدم، فمنذ ان ولدت كنيستنا منذ 1600عام 
حتى اليوم، قدمت االف الشهداء الذين اراقوا دماءهم 
اليوم،  حتى  يزالون  وما  املسيحي  اميانهم  على  حفاظا 
يبذلون دماءهم رخيصة  يف عامل تتصارع فيه االديان 
وااليديولوجيات املختلفة وخاصة يف املنطقة اليت نعيش 

فيها اليت مل تعرف االستقرار يومًا.

اليت  املبادرة  على  ملوافقته  السيادة  صاحب  أشكر 
هذه  ويف  رعيتنا،  يف  السنة  هذه  الختتام  اقرتحناها 
يف  القائم  التذكاري  النصب  ندشن  بالذات  املناسبة 
السيادة  صاحب  يا  انتم  بنيتموه  والذي  املعهد،  باحة 
 St. Charbel Memorial عام 2011، سنعطيه إمسا جديدا

.Square

يقال عن غري حق يف الرهبانية »رئيس يبين يليه رئيس 
يهّد«، حنن كما تعرفون نقدر وننحين أمام اجنازات كل 
من سبقنا من احياء واموات وتركوا بصمات تارخيية يف 

هذا الصرح. 

حنن نكمل مسرية اخلدمة واالناء بتحويل هذا النصب لوحة 
تارخيية تسجل األحداث اليت طبعت املؤسسة واألحداث 
املقبلة. وتاريخ االعمدة هذه يعود اىل الفراعنة، ومن مصر 
انتشرت هذه املسالت / اوبليسك اىل العامل : باريس 
وروما ولندن والواليات املتحدة االمركية وتركيا ودول 

اخرى . نقشت عليها تواريخ واحداث مهمة للتذكري. 

واهلدف االساس من وجود هذا النصب كان وما يزال 
املتعلقة  التارخيية  باحملطات  طالبنا  يذكر  تربويا  مرجعًا 
باناء وتطوير هذه املؤسسة الرهبانية والرعوية والرتبوية 

واالجتماعية.

 ومبناسية عيد ANZAC سنضع لوحة اخرى لتذكري طالبنا 
مبساهمة اللبنانيني االسرتاليني بالدفاع عن احلريات يف 

العامل. وذلك يف 25 نيسان املقبل.

نشكر الرابطة املارونية على املشاركة يف الدعوة هلذه 
املناسبة واشكركم  جيعأ على حضوركم ومشاركتكم.

نقدم هذه الذبيحة عربون شكر هلل على ما أنعم به على 
وشهداء  ومكرمني  وطوباويني  قديسني  من  كنيستنا 
على  وحفاظا  امياننا  عن  دفاعًا  وميوتون  ماتوا   ، وأبرار 
الغنية واملميزة. هم  وطننا وتراثنا وهويتنا وروحانيتنا 
قدوة لنا يف عيش حياتنا املسيحية، ومنارة حب وتضحية 

وغفران وعطاء ووفاء.

رئيس دير ورعية ومعهد مار شربل  
االب لويس الفرخ

كلمة ترحيب األب لويس الفرخ 
يف بداية القداس
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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

 2018 آذار   10 Saturday 10 March 2018الـسبت 

خاص بإيالف من واشنطن: مخسون 
املقرر  االجتماع  مدة  كانت  دقيقة 
بني وزير العدل اللبناني السابق، 
مسؤولي  وكبار  ريفي،  أشرف 
املعنيني  القومي  األمن  جملس 
أن  غري  األوسط،  الشرق  مبلف 
اللقاء الذي ُعقد يف البيت األبيض 

امتد حلوالي ساعتني.
حديث  يف  قال  اللبناني  الوزير 
كلبنانيني  »إننا  »إيالف«،  لـ 
اإليراني  االطار  خارج  دميقراطيني 
والتقينا  احلر،  العامل  مع  نتواصل 
املعنيني  يف واشنطن املسؤولني 
مبلف الشرق األوسط، حيث ملسنا 
القضايا  حول  أمريكًيا  تفهًما 

املطروحة«.
مباحثات حول نقاط حساسة

وأضاف: »تبادلنا اآلراء حول لبنان 
واملنطقة، كان هناك اصغاء كامل، 
حساسة،  نقاط  يف  تباحثنا  حيث 
وقدمنا  رؤيتهم  األمريكيون  فقدم 
اإلدارة  شك  »ال  متابعا  رؤيتنا«، 
يف  اسرتاتيجية  لديها  األمريكية 
كيف  وشرحنا  لبنان،  مع  التعاطي 
وطننا  على  اهلل  حزب  يهيمن 
حيث  احلساسة  باملفاصل  وميسك 
أي  تتقدم  ان  ميكن  ال  انه  أكدنا 
دولة يف العامل حبال كانت هناك 

جهتان متتلكان السالح«.
املشروع  ملواجهة  عربي  مشروع 

الفارسي
وقال: »دعونا الواليات املتحدة اىل 
دعم مشروع عربي مقابل املشروع 
الفارسي يف لبنان. هناك مشروع 
بأفراد  يواجه  ان  ميكن  ال  إيراني 
مشروع  هناك  يكون  ان  جيب  بل 
عربي مقابل هذا املشروع، ومدعوم 
من قبل كل الدول اليت تقف ضد 

يزعزع  الذي  اإليراني  التوسع 
األوضاع وال يشكل استقرار حبيث 
ان األماكن اليت دخلتها ايران اما 

ُهجر أهلها أو مت تدمريها«.
حزب اهلل يسيطر على الحكومة

وعن امتالك حزب اهلل للشرعية يف 
لبنان، لفت »إىل أنه ويف احلكومة 
وزير  منصب  فيها  شغلت  اليت 
نزاع،  ربط  مرحلة  يف  كنا  العدل 
رئيس  والية  انتهت  عندما  ولكن 
سيطر  سليمان  ميشال  اجلمهورية 
حزب اهلل، وسقط ربط النزاع، أما 
القرار  اليوم فقد مت إعطاء احلزب 
احلكومي كاماًل بظل وجود 17 وزيًرا 
الفساد  واصبح  معه،  يتحالفون 
باستثناء  القوى  اغلب  عند  معمًما 
وزير الرتبية مروان محادة ووزراء 

القوات اللبنانية«.
كتلة نيابية ملواجهة الفساد

املزمع  النيابية  االنتخابات  وعن 
مايو  شهر  يف  لبنان  يف  اجراؤها 
املقبل، أكد ريفي »خوضنا للمعركة 
املنية،  )طرابلس،  دوائر  يف 
الثانية،  وبريوت  وعكار،  الضنية( 
الغربي،  والبقاع األوسط، والبقاع 
والشوف، وسنحاول تشكيل كتلة 
نيابية ملواجهة الفساد والدويلة«، 
املرشحني  أمساء  أن  »إىل  مشرًيا 
أصبحت شبه جاهزة، ولدينا العديد 

من اخليارات«.
شفافة  بانتخابات  ريفي  وطالب 
»ناشدنا  قال  حيث  وموضوعية، 
منظمات  إلرسال  الدولي  اجملتمع 
تراقب االنتخابات كمؤسسة كارتر 
جيب  كما  األوروبية،  واملؤسسات 
ان تشكل حكومة جديدة ال يشارك 
الوزراء فيها باالنتخابات، فال جيوز 
ووزيرا  احلكومة  رئيس  يكون  ان 

من  واكثر  واخلارجية  الداخلية 
ترشيحاتهم  قدموا  الوزراء  ثلثي 
لالنتخابات، فمن يضمن الشفافية 

واملوضوعية«.
زياد عيتاني

عيتاني،  زياد  موضوع  ويف 
واألسباب اليت دفعت وزير العدل 
من  اكثر  منذ  اخلروج  اىل  السابق 
التعامل  من  براءته  وإعالن  شهر 
مع إسرائيل، قال »امضيت حوالي 
أربعني عامًا يف األمن. من يراقب 
ضد  الدولة  امن  بيانات  وحيلل 
االحرتاف  غياب  يالحظ  عيتاني 
بيئة  اعرف  وكذلك  والصدقية، 

زياد عيتاني وسلوكياته«.
دفعتين  املعطيات  »هذه  وتابع 
خلفية  من  األمور  بعض  ربط  اىل 
احلاج  اقدام  ضمنها  ومن  امنية 
على االدعاء على الصحافيني زياد 
عيتاني واسعد بشارة، وال اخفي ان 
امتالكنا لبعض اخليوط واملعلومات 
شرفاء يف  أناس  بها  زودنا  اليت 
هم السلطة، اوصلنا  األمن مل تغريرّ
قيل  ما  كل  بأن  يفيد  تأكيد  اىل 
عن تواصل عيتاني مع اخلارج كان 
غري صحيح، وان ال وجود لكوليت 

فيانفي«.
سياسية  قوة  هناك  »ان  وكشف 
قوة  أن  غري  امللف  نقل  حاولت 
هذا  دون  حالت  أخرى  سياسية 
كشفت  عندما  ولكن  املوضوع، 
الفضيحة مباشرة على اهلواء اخذت 
القضية بعًدا آخر، وال بد ان اقول 
ان هناك الكثري مثل زياد عيتاني 
وزجوا  هلم،  ملفات  فربكة  متت 
الفضيحة  هذه  ان  كما  بالسجون. 
بلد  يف  حكومة  باسقاط  كفيلة 

حيرتم شعبه«.

أكد أن املباحثات مع األمريكيني مشلت نقاطاً حساسة
ريفي يف البيت األبيض: لقاء اخلمسني دقيقة امتد لساعتني

بريطانيون  حمققون  اعرب   
اجلاسوس  بأن  اعتقادهم  عن 
جرى  سكريبال  سريغي  الروسي 
تسميمه بغاز األعصاب )VX( أو 
ترأست  وتزامنا  السارين،  مادة 
اجتماع  رود  أمرب  الداخلية  وزيرة 
بـ)كوبرا(  املعروفة  األزمة  جلنة 

لتدارس تداعيات احلادث.
إنها  الربيطانية  الشرطة  وقالت 
استهدف  الذي  االعتداء  تعترب 
وليس  جرمية  السابق  اجلاسوس 
شرطة  وتقود  إرهابيا،  عمال 
مكافحة اإلرهاب التحقيق ويسعى 
معمل أحباث عسكري بريطاني يف 
بورتون داون لتحديد املادة اليت 

تسببت يف انهياره.
وحملت وزيرة الداخلية الربيطانية 
يف تصرحيات بعد ترؤسها اجتماع 
األزمة، إىل أن الشرطة تعرف ما 
حماولة  يف  املستخدم  السم  هو 
وهذا  سكريبال،  سريغي  اغتيال 
انهيار  إىل  يقود  قد  احلادث 

العالقات بني لندن وموسكو.
وكان ُعثر على سريجي سكريبال 
)66 عاما(، الكولونيل السابق يف 
الروسية،  العسكرية  املخابرات 
وابنته يوليا البالغة من العمر 33 
أريكة  على  الوعي  فاقدي  عاما 
مدينة  يف  جتاري  مركز  خارج 
جنوب  يف  الواقعة  سالزبري 

بريطانيا ظهر يوم األحد.
إن  )الغارديان(  صحيفة  وقالت 
ستجري  الفحوصات  من  املزيد 
املادة  نوعية  من  متاما  للتأكد 
السامة، ولكن احملققني يعتقدون 

هو  األعصاب  غاز  استخدام  أن 
أفضل تفسري ملا حدث من انهيار 
مدينة  يف  وابنته  لسكريبال 
املاضي  األحد  يوم  سالزوري 
يف  اللحظة  إىل  يصارعان  وهما 

املستشفى من أجل احلياة.
 )Sarin( السارين  أن  يذكر 
له  لون  ال  خبار  أو  سائل  هو 
تتوقف  اليت  عوارضه،  وتشمل 
غشاوة  له،  التعررّض  مدى  على 
التنفس،  وصعوبة  البصر، 
والتعرق،  العضالت،  واختالج 
والغيبوبة،  واإلسهال،  ؤ،  والتقيرّ
التنفس  وتوقف  والتشنجات، 

الذي يؤدي إىل املوت.
غاز  أيضا  ويسمى   )VX( أما 
األعصاب، وهو عبارة عن سائل 
زييت أخضر اللون ليس له رائحة 
وله مفعول دائم ويعترب من بني 
أكثر املواد مسية اليت مت إنتاجها 
)يف  مادة  وبإمكان  اآلن.  حتى 
تقتل  ان  باهلواء  املنتقلة  أكس( 
ولكن  دقائق،  بغضون  األحياء 
عرب  يكون  الرئيسي  امتصاصه 
اجلهاز  على  يؤثر  وهو  اجللد. 
عوارض  وتشمل  العصيب، 
اإلصابة غشاوة البصر، وصعوبة 
العضالت،  واختالج  التنفس، 
واإلسهال،  والتقيؤ،  والتعرق، 
وتوقف  نجات،  والتشرّ والغيبوبة، 
التنفس الذي يؤدي إىل املوت.

الشرطة  قدمت  ذلك،  وإىل 
الجتماع جلنة كوبرا الطارئة التابعة 
للحكومة املزيد من املعلومات حول 
املادة املستخدمة فى حماولة قتل 

كبار  االجتماع  وحضر  سكريبال، 
وكذلك  واملسؤولني،  الوزراء 

قادة شرطة مكافحة اإلرهاب.
قالت  كوبرا،  اجتماع  وعقب 
أن  املرجح  »من  رود:  السيدة 
مطولة  التحقيق  عملية  تكون 
من  نتأكد  أن  وعلينا  ومستمرة. 
من  وغريها  للشرطة  نعطي  أن 
هذا  ملواصلة  اجملال  اخلدمات 

التحقيق«.
»حنن  الداخلية:  وزيرة  وأكدت 
بارد  رؤسنا  على  للحفاظ  حباجة 
مجع  أننا  من  والتأكد  وهادئة 
عن  نستطيع  اليت  األدلة  كل 
من  للتأكد  احلادث، وحنن حباجة 
وليس  للحقائق،  نستجيب  أن 
مجع  بعد  وسنقرر  للشائعات، 
من  سنتخذه  ما  املعلومات  كافة 

إجراءات«.
نتسرع  أال  »جيب  رود  وقالت 
ما  كل  مجعنا  أننا  من  ونتأكد 
إىل  وحنتاج  أدلة  من  نستطيع 
على  نرد  ال  أننا  من  التأكد 
شائعة...ثم سنحتاج إىل أن نقرر 

التصرف الذي سنقوم به«.
كل  أن  الداخلية  وزيرة  وأكدت 
الالزمة اختذت لضمان  اإلجراءات 
بأن  له  أؤكد  الذي  اجلمهور  أمن 
لدينا القدرة والرفاهية واملعرفة 

للحفاظ على سالمته متاما«.
من  أقل  بعد  اليوم  اجتماع  وجاء 
24 ساعة من عقد رئيسة احلكومة 
ترييزا ماي اجتماعا جمللس األمن 
رؤساء  من  مبشاركة  القومي، 

أجهزة االستخبارات.

وزيرة الداخلية الربيطانية ترتأس »كوبرا« وتدعو لرفض الشائعات 

)VX(  حادثة اجلاسوس: التسميم بالسارين أو
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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   10 Saturday 10 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   10 Saturday 10 March 2018الـسبت 
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من هـنا وهـناك 

 2018 آذار   10 Saturday 10 March 2018الـسبت 

اضطر حزب أملاني للتصريح بأنه لن يسمح لكلبة عمرها 3 سنوات 
بزعامة  احملافظني  مع  ائتالف  يف  للدخول  اتفاق  على  بالتصويت 
املستشارة أنغيال مريكل وذلك على الرغم من حصوهلا على بطاقة 

عضوية.

وكانت صحيفة »بيلد األوسع« انتشارا يف البالد قد نشرت، يوم 
الثالثاء، صورة كلبة تدعى »ليما«، لونها أبيض وبين وتضع وشاحا 

أمحر يف إشارة إىل لون احلزب الدميقراطي االشرتاكي األملاني.

وكتبت الصحيفة حتت الصورة تعليقا »ميكن هلذه الكلبة التصويت 
على االئتالف الكبري«.

وحتدثت »بيلد« عن كيفية حصول الكلبة »ليما« على بطاقة عضوية 
احلزب بعد أن تقدمت الصحيفة بطلب عضوية بالنيابة عن الكلبة يف 

السادس من فرباير/ شباط.

خانة  يف  وورد  النوع  الطلب  يف  الشخصية  التفاصيل  وتضمنت 
ثالث  يعادل  )ما  عاما   21 وعمرها  العمل  عن  عاطلة  أنها  الوظيفة 

سنوات يف عمر الكالب(.

وقال متحدث باسم »بيلد« يف بيان »ال يتعلق األمر بالكلبة »ليما« 
بل كيف أثبتنا حنن يف بيلد أن من املمكن بسهولة استخراج بطاقات 

عضوية احلزب الدميقراطي االشرتاكي وبالتالي التصويت«.

وأضاف »بوسع من يريدون التالعب يف التصويت بشأن االئتالف 
الكبري التحايل بنفس الطريقة«.

أندريا ناليس )اليت من املتوقع أن يقع عليها االختيار  وأوضحت 
»بيلد«  أبريل( قائلة ردا على سؤال من  لتولي زعامة احلزب يف 
حول ما إذا كان من املمكن التالعب يف التصويت، إنه ال يسمح 
للكالب بالتصويت، مضيفة أن احلزب سيبحث اختاذ خطوات قانونية 

إذا تبني وقوع حتايل فيما يتعلق بهوية أحد األعضاء.

وحيق لكل أعضاء احلزب التصويت يف اقرتاع يتم عن طريق الربيد 
وبدأ يوم الثالثاء وينتهي يف الثاني من مارس للتعبري عن رأيهم 

يف اتفاقية ائتالفية يف أملانيا قد حتدد مستقبل مريكل.

تقاسم  من  األخري  يتمكن  فلن  االتفاق  احلزب  أعضاء  رفض  وإذا 
السلطة مع احملافظني ومن املرجح حينئذ إما إجراء انتخابات جديدة 

أو تشكيل حكومة أقلية.

صحيفة أملانية تستخرج بطاقة 
عضوية لـ«كلبة« يف حزب سياسي

العامل على زوج من  اكتشف باحثون أقدم وشم تصويري يف 
املومياوات املصرية يبلغ عمرهما مخسة آالف عام.

وميثل هذا االكتشاف دليال قويا على قدم ممارسات رسم هذا 
النوع من الوشوم يف أفريقيا، وأنها أقدم حبوالي ألف عام مما 

هو معروف يف السابق. 

بينما  الذراع،  أعلى  بري  لثور  الذكر ومشا  املومياء  على  وظهر 
رسم على جسد األنثى أربعة وشوم حتمل شكل حرف S أسفل 

كتفها اليمنى، فضال عن رسم آخر.

هذه  على  لندن(  )يف  الربيطاني  املتحف  الباحثون يف  وتعرف 
الوشوم عن طريق املسح باألشعة حتت احلمراء. ونشرت النتائج 

يف جملة العلوم األثرية.

 وكانت أقدم الوشوم املعروفة يف العامل مكتشفة على أوتزي 
)مومياء رجل الثلج(، وتعود إىل نفس الفرتة التارخيية أيضا، 

ولكنها كانت أشكاال هندسية فقط.

وتعد تلك املومياء الذكر من أبرز وأهم املعروضات يف املتحف 
الربيطاني، ويزورها املاليني سنويا منذ اكتشافها قبل أكثر من 

100 سنة.

وكشفت األحباث السابقة أن املومياء لذكر مات بصورة عنيفة 
جراء طعنة يف الظهر، يف عمر تراوح بني 18 إىل 21 عاما.

وكانت تظهر على ذراعه عالمات داكنة تبدو كظالل أو لطخات 
باهتة يف الضوء الطبيعي، لكن عند فحصها باألسعة حتت احلمرا 

ظهرت املفاجأة وتبني أنها وشم تصويري.

هي  الظالل  تلك  أن  احلمراء  حتت  األشعة  تكنولوجيا  وكشفت 
وشوم حليوانات ذات قرون معروفة يف الفن املصري ما قبل 

األسرات.

كتفها  على  الوشوم  حتديد  مت  فقد  األثنى  ملومياء  وبالنسبة 
وذراعها وكانت على شكل حرف S، ومل يتم حتديد هوية األنثى 

لكن يبدو أنها كانت ذات مكانة كبرية.

الطبيعية يف  األنثروبولوجيا  أمني قسم  أنطوان،  دانيال  وقال 
املعروضات  من  واحدة  الذكر  مومياء  إن  الربيطاني،  املتحف 

األكثر شعبية يف املتحف الربيطاني.

وأضاف أنها »كانت حمفوظة بشكل طبيعي رمبا ألنه دفن يف ذروة 
الصيف أو كان يف قرب ضحل«، وفقا لـ«برس أسوسيشن«.

اكتشاف »أقدم وشم« يف العامل 
على مومياء مصرية عمرها 

5000 عام

علقت حركة املالحة اجلوية يف مطار جنيف اخلميس بسبب تساقط 
كثيف للثلوج اثر موجة الصقيع اليت تضرب اوروبا منذ عدة أيام، 

وطلب مسؤولون من املسافرين عدم التوجه اىل املطار.

وقال املطار على موقعه االلكرتوني »بسبب احوال الطقس الراهنة، 
اغلق مطار جنيف حاليا امام حركة املالحة اجلوية حتى اشعار آخر«.

الراهن«.  الوقت  »التوجه اىل املطار يف  بعدم  ونصح املسافرين 
وأدت موجة الصقيع القادمة من سيبرييا واليت جتتاح أوروبا منذ 
أيام اىل وفاة حنو مخسني شخصا، بينهم كثري من املشردين فيما 

تستمر االضطرابات يف حركة النقل.

ويف سويسرا، اخنفضت درجة احلرارة االربعاء إىل 36 درجة مئوية 
حتت الصفر يف غالتالب غري املأهولة واملعتادة على هذا النوع من 

الصقيع والواقعة على ارتفاع 1850 مرتا.

 تعليق حركة املالحة يف مطار 
جنيف بسبب تساقط الثلوج

مومياء مصرية باملتحف الربيطاني يف لندن

حتقيقات  األمريكية،  تينيسى  والية  فى  التحقيقات  مكتب  جيرى 
دقيقة وشاملة مع ميغان باري عمدة مدينة ناشفيل، التى زادت 
يرضى شهواتها  كان  الذى  الشخصى  حارسها  راتب  أللف ضعف 

اجلنسية.

وصادر مكتب التحقيقات هاتف العمدة فى إطار حتقيقاته بتسرب 
املال العام، واشتباهه فى أن هذه السيدة التى تتبوأ منصبا رفيعا 
فى املدينة ختون زوجها مع حارسها الشخصى، وتدفع له أضعافا 

مضاعفة عن الراتب الذى يستحقه من أموال دافعي الضرائب.

عمدة  أن  الوالية،  هذه  فى  الصادرة  تينيسيان  صحيفة  وذكرت 
تتجاوز  ال  الذى  لعشيقها  باري، خصصت  ميغان  ناشفيل،  مدينة 
مؤهالته رتبة رقيب سابق فى الشرطة، راتبا من املال العام يفوق 

بألف مرة الراتب الذى يتقاضاه أمثاله من احلراس الشخصيني.

احلارس  فورست،  روب  لـ  اخلاص  اهلاتف  ولدى فحص احملققني 
الشخصى للعمدة باري، والذى كان يعمل سابقا بصفة رقيب فى 
الشرطة، عثروا داخل هاتفه على صور عارية للسيدة العمدة، فضال 

عن مراسالته مع رئيسة البلدية.

إعطاء احملققني رمز  باري وحماميها رفضا  أن  وجتدر اإلشارة إىل 
الدخول إىل هاتفها.

وفى وقت سابق أفيد بأن ناشطا من والية كاليفورنيا فى حركة 
التى تناهض التحرش اجلنسى وتدافع عن املتعرضات   #ME TOO

له، اتهم بالتحرش اجلنسي. 

عمدة مدينة أمريكية ترفع 
راتب حارسها الشخصى أللف 
ضعف نظري خدماته اجلنسية

املتهمة ميغان باري

تقول املواطنة الصينية، بعد أن فقدت الوعي ودخلت يف غيبوبة 
الروح عن جسدي، وإنها كانت تسمع حديث األطباء  انفصلت 
جيدا، ورأت حميطها وجسما ميتا. توجهت الروح حنو نفق فيه 
معنويا  يهدئونها  وكانوا  حببهم  تشعر  وكانت  أخرى  خملوقات 

وأنها ستعود إىل جسدها ثانية.
وبعد أن عادت الروح إىل جسدها أدركت بنية وتركيب الكون 
وشعرت بكل جسيمة من مكوناته. وتقول هذا ال ميكن التعبري 
سيكون  ألنه  املوت  ختاف  تعد  مل  اآلن  وهي  بالكلمات،  عنه 

البداية فقط.

امرأة صينية عادت إىل احلياة 
وتتحدث عن اآلخرة
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الدورة  بها  تنقطع  اليت  املرحلة  هو  املرأة  عند  اليأس  سن 
الشهرية لدى املرأة وهي مرحلة طبيعية بيولوجية يرافقها عدد 
النسائية  األخصائية  عليها  ستعرفنا  الصحية  املضاعفات  من 

ميادة غازي، وستطلعنا على طرق التغلب عليها، وتقول:

عالمات سن اليأس عند املرأة:
ختتلف عالمات سن اليأس عند املرأة يف حدتها حسب التكوين 
اجلسماني لكل امرأة وحسب العادات الصحية والغذائية لديها، 

وبشكل عام هي:
• الصداع النصفي املتكرر.

• هشاشة العظام وضعف املناعة.
• هبات احلرارة املتكررة وخاصة أثناء النوم.

• قلة الرغبة اجلنسية وأمل وجفاف يف املهبل عند ممارستها.
• اضطرابات النوم و القلق.

• اضطرابات احلالة النفسية و االكتئاب خاصة.
• شحوب البشرة وتغري يف اجللد بسبب نقص الكوالجني.

• آالم الثدي و آالم املفاصل.
سن اليأس يرفع من خماطر اإلصابة بسرطان الثدي و أمراض   •

القلب.

طرق التغلب على مضاعفات سن اليأس:
إتباع نظام غذائي مليء بالفيتامينات و املعادن و األمحاض   •

األمينية ومضادات األكسدة.
• التقليل من تناول امللح و األطعمة املعلبة و املصنعة والوجبات 

السريعة.
• اإلكثار من شرب املاء خالل فرتات النهار.

• تناول اهلرمونات البديلة بعد استشارة الطبيب املختص.
• ممارسة الرياضة والنشاط البدني قدر املستطاع.

• التقليل من املشروبات املنبهة مثل الشاي و القهوة.
• تناول املكمالت الغذائية بعد فحص الفيتامينات و املعادن.

• جتنب الضغوط النفسية وممارسة متارين التنفس و االسرتخاء.
• البعد عن السهر والنوم خالل فرتات الليل ملدة ال تقل عن سبع 

ساعات يوميا.

مضاعفات سن اليأس وطرق التغلب عليها

البديلة ملدة مخس سنوات،  بعض النساء يّتبع العالج باهلرمونات 
والبعض اآلخر ملدة 10 سنوات، أو عشرين، أو حتى ثالثني سنة، 

حبسب كل حالة على حدة.
ملعاجلة األعراض اليت تعطل أداء وظائف اجلسم بعد انقطاع الطمث، 
يّتبع العديد من النساء العالج اهلرموني البديل. ويف مجيع احلاالت 
على  سنوات  سبع  إىل  ست  ملدة  اهلرمونات  باخذ  األطباء  يوصي 
األقل، بسبب تأثريه الوقائي على كثافة العظام والشرايني. ولكن 
أن  جيب  العالج  مدة  فإنَّ  للصحة،  العليا  اهليئة  توصيات  حبسب 
تكون قصرية قدر اإلمكان، وحمدودة أثناء فرتة معاناة املرأة من 

هذه األعراض واالضطرابات.
بالنسبة ملرضى هشاشة العظام، فإنَّ مدة العالج اهلرموني البديل 
الفردية،  املخاطر  عوامل  حبسب  تقييمها  يتم  بها،  ُينصح  اليت 
وخصوًصا يف ما يتعلق بالعظام. وأما بالنسبة للحماية الفّعالة، فإّن 
ا يف  العالج اهلرموني ملدة مخس سنوات على األقل ُيعترب ضروريًّ
ُينصح بها ترتاوح من سبع إىل عشر  اليت  احلالية، واملدة  الفرتة 
سوف  العظام  كثافة  فقدان  فإّن  العالج  يتوقف  وعندما  سنوات. 

ُيستأنف رغم ذلك.

متى يبدأ العالج؟
من أجل زيادة الفوائد املتأّتية من العالج اهلرموني، يفّضل البدء 
بالعالج عند بداية انقطاع الطمث، وذلك خالل العامني اللذين تبدأ 
يعمل  مل  إن  وحتى  واالختالف.  بالتباين  الشهرية  الدورة  خالهلما 
العالج على تأخري شيخوخة اجلسم، فإنه رغم ذلك سوف حيافظ على 
كثافة العظام، ويعاجل بشكل فّعال أعراض انقطاع الطمث، مثل: 
البدء  متَّ  إذا  خصوًصا  وغريها،  املهبل،  وجفاف  الساخنة،  اهلّبات 

بالعالج بشكل مبّكر للغاية.

هل جيب وقف العالج من فرتة إىل أخرى؟
ا يف البلدان  ا. ولكن قد يكون ذلك ضروريًّ وقف العالج ليس ضروريًّ
احلاّرة، حيث جيب أحياًنا وقف العالج بشكل موقت، ألنه يعزز ظاهرة 
احتباس املاء، وبالتالي الشعور بالثقل يف الساقني. كما أّن خماطر 
االلتهاب الوريدي تزداد، وخصوًصا خالل السنة األوىل من العالج 
جيب  العملي،  الواقع  ويف  الفم.  طريق  عن  العالج  تناول  وعند 
جيب  كما  اجلراحي،  التدخل  عند  اهلرموني  العالج  وقف  بالضرورة 
إبالغ الطبيب اجلّراح وأخصائي التخدير، بأنَّ املريضة ختضع للعالج 

اهلرموني قبل البدء بأي إجراء جراحي.

انقطاع الطمث: تعّريف إىل املدة املناسبة 
للعالج باهلرمونات البديلة

الشعر الطويل والكثيف حلم كل امرأة؛ كونه رمًزا لألنوثة وعنواًنا 
بإمداد  املرأة،  األملان  اخلرباء  احللم يوصي  هذا  ولتحقيق  للجمال. 

جسمها بالعناصر الغذائية اآلتية:

البيوتني
»ه«H أو فيتامني »بيB7»7 ، هو واحد من  فيتامني  أو  البيوتني 

جمموعة فيتامني »بي«B، املرّكب من الفيتامينات الذائبة يف املاء.
يساعد البيوتني على التمتع بشعر قوي والمع، وهو موجود يف املوز 
اللحوم  يف  يتوافر  كما  الشوفان.  ورقائق  والسبانخ،  والفراولة، 

احلمراء واألمساك الزيتية كالسلمون والتونة.

B»فيتامينات »بي
للحفاظ  املهّمة  الغذائية  العناصر  Bأحد  »بي«  فيتامني  يعدُّ جمموع 
على نشاط اجلسم وصحة اخلاليا، وهو من الفيتامينات اليت تذوب 

يف املاء، وحيتاجها اجلسم بشكل أساسي.
وتعمل فيتامينات »بيB3»3 و«بيB5»5 و«بيB6»6 على تقوية بنية 
الشعر، وحتفيز أيض اخلاليا، وتدعيم جذور الشعر، والتمتع بفروة 
»بيB2»2، املسؤول عن عملية  فيتامني  ُيعترب  كما  صحية.  رأس 
تفيد  اليت  والدهون،  والكربوهيدرات  للربوتينات  الغذائي  التمثيل 

الشعر ومتنع تساقطه، ويسمى هذا الفيتامنني »الريبوفالفني«.
واألمساك  والبقوليات،  املكسرات  يف   B»بي« فيتامينات  وتوجد 
واخلضروات، أهمها السبانخ، وبعض الفواكه مثل األفوكادو، والرمان 

والبطيخ، ومنتجات األلبان.

احلديد
بنقل  يقوم  أنه  إىل  نظًرا  النمو؛  عمليات  من  الكثري  احلديد  يدعم 
إىل  اجلسم  يف  املوجودة  اخلاليا  وحتتاج  اجلسم.  يف  األوكسجني 
العديد من العناصر، من بينها احلديد، لتعزز منوها وجتدد خالياها 

ومن بني تلك اخلاليا »الشعر«.
أي  اجلسم  أصاب  فإذا  بكثرة،  احلديد  عنصر  إىل  الشعر  وحيتاج 
نقص يف هذا العنصر، فإنه يسبب تساقطه ويؤدي إىل اإلصابة بـ 
»الثعلبة«. فأكثر املصابني بتساقط الشعر تبني أنهم يعانون فقر 

الدم أو نقص عنصر احلديد.
ولعل أبرز املصادر الغذائية الغنية باحلديد هي: اللحوم والعدس 

والسبانخ والصويا.

الزنك
يعدُّ من  والشعر، حيث  واألظافر  البشرة  فوائد عديدة على  للزنك 
العناصر املهّمة جلسم االنسان، فهو يساعد على امتصاص بعض 
الفيتامينات، كما أنه مهم لعمل ما يزيد على 200 انزيم يف اجلسم، 
وهذه كلها عمليات مهّمة للحفاظ على منو الشعر السليم وحيويته 

وجتديده الطبيعي.
الكوالجني والكرياتني. ومن املصادر  بناء  الزنك على  كما يساعد 
األلبان واللحوم  البقوليات، واملكسرات، ومنتجات  بالزنك،  الغنية 

والدواجن.

4 عناصر غذائية مهّمة لصحة الشعر
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رغم التكتم حول إمكانية طرح كروس اوفر جديدة من قبل شركة 
وتشري  تقدم.  ما  تنفي  التجسسية  الصور  هي  ها  شيفروليه، 
اجلديدة،  أوفر  للكروس  حمتمل  كاسم  »بليزر«  إىل  املعلومات 
وميكن مالحظة تصميمها األكثر شراسة ورياضية مقارنة مبوديالت 
ومقدمتها  املنخفض  سقفها  بفضل  األخرى،  العملية  شفروليه 

الطويلة نسبيا..
موضوع  مبحرك  رباعي  او  أمامي  دفع  بنظام  السيارة  وستتوفر   
 GMC املستخدمة يف   C1XX منصة  من  ونسخة قصرية  بالعرض 

أكاديا.
بالداخل، نرى شاشة عرض MyLink بإضافات مجالية غري متوفرة 
يف سيارات شفروليه األخرى بفضل اإلطار السداسي الذي سيحل 
حمل تصميم التابلت املستطيل احلالي.. باإلضافة إىل فتحات هواء 
سلفريادو  مع  مشرتك  ومقود  كامارو  من  مأخوذة  أنيقة  دائرية 

اجلديدة.
وحسب املربع نت فان االسم غري مؤكد بعد، ولكن بليزر أو تريل 
بليزر هي اختيارات حمتملة، ولكن اإلشكالية أن شيفروليه تقدم 
أسواق  عدة  يف  كولورادو  على  مبين  بليزر  تريل  موديل  بالفعل 
عاملية، لذا قد تفضل الشركة عدم تسمية موديلني هلا بامسني 

متشابهني.
من املتوقع ظهور املزيد من التفاصيل عن الكروس أوفر اجلديدة 

الحقا هذا العام، فتابعونا ملعرفة أحدث املستجدات.

 شيفروليه كروس اوفر تظهر 
يف االختبارات

لتطرح  القيادة،  ذاتية  التاكسي  سيارتها  نيسان  شركة  أطلقت 
رمسيا للزبائن يف اخلامس من مارس القادم .

سيارة  تطوير  على   DeNA الربجميات  شركة  مع  تعاونت  نيسان 
 .Easy Ride األجرة نيسان ليف ذاتية القيادة إلطالق خدمة

مبدينة  ميناتومرياي  منطقة  يف  العمل  يف  اخلدمة  هذه  وبدأت 
احلالي، حيث سيستقل  آذار    5 ابتداًء من  اليابان  يوكوهاما يف 
كيلومرت   4.5 طوله  طريق  على  رحلة  يف  ليف  نيسان  الراكبني 
 Yokohoma World يربط املركز الرئيسي لنيسان مبركز التسوق
ذاتية  أجرة  لسيارة  كاملة  خدمة  إلصدار  مبدأية  كخطوة   ،Porters

القيادة يف أوائل عام 2020.

مت تزويد ليف بستة ماسحات ليزر، و 14 كامريا، و نظام رادار، 
حيث سيتم معاجلة كل املعلومات املستمدة من أجهزة االستشعار 
بواسطة كمبيوتر متطّور، مما سيمكنها من تفادي العوائق، من بشر 

أو سيارات أخرى، أثناء القيادة على الطريق.

كما مت إضافة جهاز لوحي ميّكن الراكبني من اختيار الوجهة من بني 
النظام قسائم خصم لتلك األماكن،  أماكن موّصى بها، وسيوفر 
حيث ستستخدم هذه الرحلة يف عمل إحصائية لعدد مرات استعمال 
املستعدين  امللبغ  معرفة  إىل  باإلضافة  القسائم،  لتلك  الراكبني 

لدفعه ملثل هذه اخلدمة.

نيسان تطلق التاكسي ذاتي القيادة

بسبب حشرات البق منعت سلطات نيوزلندا ثالث سفن شحن كبرية 
على متنها سيارات مستوردة وآالت من اليابان من دخول املواني 

بسبب امتالئها حبشرات البق ذات الرائحة العفنة.

هذه احلشرات تتوالد بشكل بالغ السرعة وتدمر احملاصيل الزراعية 
وتصمد أمام أغلب املبيدات احلشرية، ما جيعلها خطرا حقيقيا على 

النظام البيئي يف نيوزلندا.

ومستعملة  جديدة  سيارة   10.000 من  أكثر  حتمل  الثالثة  السفن 
من اليابان، وهذه أول مرة يتم منع شحنات بهذا احلجم من دخول 
نيوزلندا خالل 30 عاما بسبب احلشرات.. وُيذكر ان السفن كانت 

جمدولة للعودة لليابان وشحن 8000 سيارة إضافية لنيوزلندا.

بسبب البقيات ذات الرائحة العفنة، اضطرت إدارة املواني لعزل 
وإرسال العمال الذي تعاملوا مع السيارات إىل منازهلم خوفا من 
غزو احلشرات.. وأصدرت احلكومة النيوزلندية قوانني جديدة مؤخرا 
خصيصا  اليابان  من  القادمة  السيارات  مجيع  وتنظيف  لفحص 
والزراعي  البيئي  باللنظام  ضارة  حشرات  أي  من  خالئها  لضمان 

يف البالد.

نيوزلندا متنع السيارات 
اليابانية املستوردة خوفا من البق

سيارة  عن  فولفو  السيارات  لصناعة  السويدية  الشركة  كشفت 
»XC40« اليت أتت بصالبة تليق بالطرقات الوعرة.

وأبهر التصميم األنيق والعصري لـ »XC40« اجلديدة عشاق فولفو، 
واأليروديناميكية  الدفع  رباعية  السيارات  ضخامة  بني  مجع  حيث 
 »LED« العالية، وأضفت عليه املصابيح الفريدة املزودة بتقنيات

طابعا مميزا.
وحسب موقع روسيا اليوم زودت السيارة مبقصورة داخلية مرحية 
وواسعة وصندوق خلفي كبري بسعة 460 لرتا ما جيعل منها مركبة 
عائلية بامتياز، فضال عن أقراص عجالت مطلية بالكروم بنقش غاية 

يف االنسجام مع الشكل اخلارجي.

من  بالعديد  اجلديدة   »XC40« زودت  فولفو،  سيارات  وكأغلب 
أثناء  الطريق  على  الغريبة  األجسام  من  كالتحذير  األمان  أنظمة 
املولتيميدا  أنظمة  أحدث  عن  السيارة، فضال  ركن  وأنظمة  السري 

والشاشات اليت تعمل باللمس.

»XC40« من فولفو سيارة تليق 
بالطرقات الوعرة

يعتزم رئيس جملس إدارة جمموعة رينو كارلوس غصن طلب البقاء 
يف منصبه رئيسا جملموعة رينو الفرنسية بدعم من الدولة، وفق ما 

أفادت وزارة االقتصاد واملالية الفرنسية.
وقال متحدث باسم الوزارة »ستجري عملية تصويت على قرار يقرتح 
التجديد لكارلوس غصن« خالل اجتماع جمللس إدارة رينو، مضيفا 

»من املتوقع بالطبع أن تصوت الدولة لصاحل هذا القرار«.
وأوضح املصدر أن الدولة الفرنسية »طلبت أمرين من كارلوس 
غصن: األول هو أن يعني شخصا خيلفه مستقبال يف رينو وفق 
رئيس جمللس  ثم  الثاني  الرجل  منصب  )...( يف  تدرجيية  آلية 

اإلدارة«.
وأوضح مصدر قريب من رينو مؤكدا املعلومات أنه من املرجح طرح 
اخلميس  بولوريه  تيري  التنافسية  لشؤون  احلالي  املنتدب  املدير 
ملنصب املسؤول الثاني يف اجملموعة، ويقال يف الوزارة أن »هذا 

احلل مناسب للدولة«.
اما الطلب الثاني الذي قدمته الدولة لغصن، فهو وضع »خارطة 
طريق لرتسيخ التحالف بني رينو ونيسان« مبا يؤدي إىل اندماج 
أفضل للشركتني، حبسب املصدر. وأوضح املصدر أن العمل مل 
ينجز بعد بهذا الصدد مضيفا »ما زلنا نعمل مع كارلوس غصن 

لوضع خارطة الطريق هذه«.
مكاملة  »أجرى  لومري  برونو  واملالية  االقتصاد  وزير  أن  وأضاف 
هاتفية مطولة مع كارلوس غصن وحبثا كل ذلك معا«. ويدير غصن 
منذ 2005 شركة السيارات اليت متلك الدولة الفرنسية %15.01 
من رأمساهلا، وتنتهي واليته على رأس جملس إدارتها خالل اجلمعية 

العامة املقبلة اليت تعقدها اجملموعة يف الربيع.

كارلوس غصن سيطلب التمديد 
كرئيس لرينو بدعم من فرنسا

تعد سيارة تويوتا كوروال، األكثر مبيعا يف العامل، سيارة أسطورية 
على طريقتها اخلاصة، حيث تشتهر مبوثوقيتها بعيدا عن مشكالت 

السيارات التقليدية على مدار عقود.
تلك  من  األحدث  للنسخة  مؤخرا جمموعة صور جتسسية  والتقطت 
ميتشيغن،  شوارع  يف  اختبارها  أثناء  متاما  مموهة  وهي  السيارة 
وتشري تقارير إىل أن تلك السيارة هي اجليل ال 12 ويتوقع أن 

تصدر باعتبارها املوديل اخلاص بعام 2020.
وظهرت السيارة يف الصور وهي مغطاة متاما بكسوة ثقيلة صعبت 
من ختمني شكلها، ومع هذا، جنح البعض يف تكهن بعض السمات 
اليت ستتميز بها السيارة كوجود خطني على مقدمتها مع و جود 
شريط أفقي يفصل بينهما. كما يتصل غطاء حمرك السيارة املنحدر 
بشكل جيد مع الزجاج األمامي. ورغم عدم اتضاح كثري من األشياء 
يف اجلزء اخللفي، إال أن ما يبدو واضحا هو أن املصابيح اخللفية 
مثبتة أفقيا. وإذا صحت أيضا الشائعات املثارة حاليا، فقد تزود 
إم  بي  بشركة  اخلاص  القوة  توليد  بنظام  اجلديدة  كوروال  سيارة 

دبليو مبوجب الشراكة القائمة بينها وبني شركة تويوتا.

صور جتسسية لسيارة تويوتا كوروال 
موديل 2020
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تكنولوجيا وعلوم
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العمالت  إن  مايكروسوفت،  شركة  مؤسس  غيتس،  بيل  قال 
اإللكرتونية قد تقتل املستخدمني »بطريقة مباشرة إىل حد ما«.

وأشار غيتس إىل الطريقة اليت تستخدم بها عمالت إلكرتونية، ومن 
بينها »بيتكوين«، لشراء عقاقري مثل فينتانيل األفيون الصناعي، 

وهو عقار خمدر.
وقال خالل جلسة بعنوان »اسألين أي شئ« على موقع »ريديت« 
اإلخباري، إن عدم الكشف عن هوية العمالت اإللكرتونية يعين أنها 

ذات صلة بتمويل إرهابي وغسل أموال.
وانتقده البعض وقالوا إنه غري مطلع على التكنولوجيا.

:«أهم  غيتس  فأجاب  التكنولوجيا،  رأيه يف  عن  مستخدم  وسأله 
خصائص العمالت اإللكرتونية هو عدم معرفة هويتها. وال أعتقد أن 
ذلك جيد. فقدرة احلكومة يف حتديد مصادر غسل األموال والتهرب 

الضرييب ومتويل اإلرهاب شئ جيد«.
وأضاف :«تستخدم العمالت اإللكرتونية حاليا يف شراء الفنتانيل 
املوت  يف  تتسبب  نادرة  تكنولوجيا  فهي  لذا  األخرى  والعقاقري 

بطريقة مباشرة إىل حد ما«.

إن  سابق،  وقت  بافيت، يف  وارين  الشهري  األعمال  رجل  وقال 
جنون املضاربة بالعمالت اإللكرتونية »سينتهي نهاية سيئة«.

ومل يسخر غيتس دائما من عملة البيتكوين. ففي عام 2014 قال 
البيتكوين  عملة  إن  التلفزيونية  »بلومبريغ«  قناة  مع  مقابلة  خالل 

»أفضل من العملة )التقليدية(«.
ومل يسفر رده األقل محاسة على موقع »ريديت« عن خفض حدة 
بسبب شعورهم  البعض  انتقده  النقاش، يف حني  املشاركة يف 
بأنه حماولة للتأثري على السوق. واقرتح آخرون أنه حيتاج إىل إعادة 

النظر يف البيتكوين.
دفعت زيادة قيمة العمالت االلكرتونية احلكومات يف شتى أرجاء 

العامل إىل النظر يف تأثريها على االقتصاد واملواطنني
وقال غيتس للجمهور إن أهدافه الثالثة األوىل تتلخص يف »خفض 
معدالت وفيات األطفال واحلد من سوء التغذية والقضاء على شلل 

األطفال«.

ويشارك غيتس يف رئاسة مؤسسة »بيل أن ميليندا غيتس« اليت 
تنفق مليارات الدوالرات سنويا على التعليم ومشروعات الصحة.

كما ترعى املؤسسة تطوير تكنولوجيا »بلوكشني«، وهي تكنولوجيا 
تعتمد على العمالت اإللكرتونية للتجار يف كينيا.

ودفعت زيادة قيمة العمالت اإللكرتونية احلكومات يف شتى أرجاء 
العامل إىل النظر عن قرب يف تأثريها على االقتصاد واملواطنني.

بشأن  مثة خماوف  أن  إال  بالتكنولوجيا،  اإلشادة  من  الرغم  وعلى 
باجلرمية  عالقتها  عن  فضال  االقتصاد  اضطراب  يف  تأثريها 

اإللكرتونية وغسل األموال.
هذه  مثل  تأثري  يف  حاليا  الربيطانية  اخلزانة  وزارة  جلنة  وحتقق 

العمالت.

بيل غيتس: العمالت 
اإللكرتونية تؤدي إىل املوت

غانا  من  مدرس  صور  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  انتشرت 
وهو يشرح للتالميذ برنامج »مايكروسوفت وورد« بدون استخدام 

كمبيوتر.

وقام املدرس برسم خمطط لشاشة كمبيوتر يظهر عليها الربنامج 
على لوح الكتابة األسود. وقال املدرس ريتشارد أبياه أكوت، وهو 
من مدينة كوماسي، عرب حسابه على فيسبوك إن تدريس الكمبيوتر 

»يف مدارس غانا مسل جدا«، ونشر صوره داخل الفصل.

آالف  نشرها  ومت  املستخدمني  من  كبري  باهتمام  الصور  وحظيت 
عزمها  عن  لإلعالن  مايكروسوفت،  شركة  دفع  ما  وهو  املرات، 

إرسال جهاز كمبيوتر جديد له.

 وكتب املدرس، الذي يعرف على فيسبوك باسم »أوورا كوادو« 
أقوم  ما  يفهمون  جيعلهم  ما  عمل  جيب  لذلك  طالبي  :«أحب 

بتدريسه«.

كيف ختتار املدرسة اجليدة ألطفالك؟

وقال موقع كوارتز أفريقيا، الذي كشف عن هوية املدرس، إن 
مدرسة أكوتو ال توجد بها أي أجهزة كمبيوتر منذ عام 2011، على 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  اختبار  الطالب  اجتياز  شرط  من  الرغم 

واالتصاالت للتأهل إىل مرحلة التعليم الثانوي.

وأعرب الكثريون عن اإلعجاب بتفانيه يف عمله عندما نشر صوره 
وتعليقاته على التواصل االجتماعي، منتصف فرباير املاضي.

وقال املدرس ملوقع كوارتز: »هذه ليست املرة األوىل اليت أرسم 
فيها الكمبيوتر، فأنا أفعل هذا كل مرة أكون يف الفصل«.

 وأضاف :«أحب نشر الصور على فيسبوك لذلك شعرت برغبة يف 
هذا  على  الناس  انتباه  جتذب  سوف  أنها  أدرك  ومل  مشاركتها، 

النحو«.

وأرسلت سيدة األعمال ريبيكا إينونشونغ رسالة عرب تويرت إىل حساب 
مايكروسوفت أفريقيا، وأشارت إىل أن املدرس يقوم بتعليم برامج 

الشركة للتالميذ دون حتى أن يكون لديهم نسخة منها.

وقالت :«بالتأكيد ميكنكم تقديم املوارد املناسبة له«.

ووعدت مايكروسوفت بإرسال جهاز كمبيوتر للمدرس، مع توفري 
املواد التعليمية اليت تنتجها.

تعليم برنامج »مايكروسوفت 
وورد« بدون كمبيوتر

املدرس ريتشارد أبياه أكوت يشرح لتالميذه برنامج مايكروسوفت 
وورد على السبورة بدون كمبيوتر

حجب موقع فيس بوك صورة لتمثال فينوس فلندروف الشهري، 
العمل  هذا  يعرض  حيث  فيينا  يف  الطبيعي  التاريخ  متحف  وفق 

الفين.

ويعود تاريخ التمثال إىل حواىل 30 ألف سنة مضت وهو يصنف 
ضمن روائع الفن من العصر احلجري القديم.

واكتشف هذا التمثال املصنوع على شكل امرأة مكتنزة عارية يف 
قرية فلندورف النمساوية يف مطلع القرن العشرين، وهو »التمثيل 
األنثوي األكثر شعبية وشهرة يف العامل من حقبة ما قبل التاريخ« 

حسب املتحف.

لكن شبكة فيس بوك حجبت صورة هلذا التمثال من رسالة نشرتها 
الناشطة اإليطالية اهلاوية للفنون لورا غياندا يف نهاية ديسمرب، 
وفق ما ذكر املتحف مؤكدا معلومة نشرتها جملة »آرت نيوزبيرب« 

املتخصصة يف الفنون.

أثرية وخصوصا  وقال املتحف »نرى ضرورة عدم حظر أي قطعة 
أيقونة من هذا النوع عرب فيس بوك كما احلال مع أي عمل فين«.

وأشار مدير املتحف كريستيان كوبريل إىل أن هذه املؤسسة »ال 
 )...( فلندورف  فينوس  تغطية متثال  إىل  يدفعها  أي سبب  جتد 
وإخفاء العري املوجود فيه سواء يف املتحف أو عرب وسائل التواصل 
االجتماعي«، الفتا إىل أنه »مل يسمع يوما بأن شخصا ما انزعج من 

رؤية هذا العمل«.

حبظر  قراراتها  خلفية  على  انتقادات  بوك  فيس  تواجه  ما  وغالبا 
 15 يف  حكما  الفرنسي  القضاء  إصدار  املتوقع  ومن  املضامني. 
املوقع  بقرار  بوك  فيس  مستخدمي  أحد  خلفية طعن  على  مارس 
لغوستاف  العامل«  »أصل  لوحة  عن  صورة  لنشره  حسابه  إغالق 

كوربيه واليت تظهر عضوا جنسيا نسائيا.

 فيسبوك حيجب صورة لتمثال 
من العصر احلجري
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حممد بن سلمان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الوطين، وقرار يسهل  الدخل  النفط من أجل تعدد مصادر  قطاع 
الدخول إىل اململكة والتنقل فيها ملدة 30 يومًا )يبدأ العمل بإعطاء 

تأشريات دخول للراغبني يف نيسان- أبريل املقبل(. 
وغريرَ  اخلارج،  على  االنفتاح  صعيد  على  مهمة  قرارات  اختذ  كما 
بعض القوانني لطمأنة املستثمرين والشركات. وأطلق محلة حملاربة 

الفساد.
التارخيية  العالقات  إىل  تطرق  اللقاء  إن  ماي  باسم  ناطق  وقال 
بني السعودية وبريطانيا، والشراكة يف حماربة اإلرهاب، والتعاون 
األمين. وأشادت رئيسة الوزراء بالعالقات بني البلدين يف جمالي 
»اليت  العالقات  هذه  إن  سؤال  على  ردًا  وقالت  واألمن،  الدفاع 

تربطنا تارخيية. وأنقذت أرواح مئات األشخاص«.
 وأضافت: »هناك إصالحات يف السعودية وحنن نشجعها«. وأكد 
مصدر حكومي أن ماي »تقر اخلطوات اليت اختذتها الرياض أخريًا 
للتعامل مع األزمة اليمنية«، وهي تشدد على أهمية التوصل إىل 

حل سياسي هلذه األزمة.
وكانت رئيسة الوزراء أصدرت بيانًا جاء فيه أن الزيارة هي األوىل 
لولي العهد السعودي منذ توليه منصبه عام 2017، أي السنة اليت 
وضع خالهلا برناجمه لإلصالحات الكبرية يف اململكة »القوة األكرب 

سياسيًا وديبلوماسيًا واقتصاديًا يف الشرق األوسط«. 
وشدد البيان على أن الزيارة ستنطلق من األرضية اليت وضعت 
)نوفمرب(  الثاني  تشرين  يف  الرياض  زيارتها  خالل  ماي  أسسها 
املاضي، و »ستساهم يف تنسيق التعاون ملواجهة حتديات دولية 
على  عالوة  اليمن،  يف  الدائر  والصراع  والتطرف  اإلرهاب  مثل 

ملفات إقليمية أخرى مثل العراق وسورية«.
حمادثات  يف  كبري  نصيب  االقتصادي  للجانب  كان  ذلك،  إىل 
»أرامكو«  إدراج شركة  بن سلمان. ويشكل  األمري حممد  مع  ماي 
السعودية يف بورصة لندن أولوية بالنسبة إىل بريطانيا، إذ يقدر 

اجلزء املعروض مبئة بليون دوالر. 
األساسية  الركائز  إحدى  »أرامكو«  لـ  األولي  العام  الطرح  وميثل 
اليت تستند إليها »رؤية اململكة 2030« اليت يقودها ولي العهد 

السعودي لتنويع موارد االقتصاد وتقليص االعتماد على النفط.
املتحدة  للواليات  زيارة  سلمان  بن  حممد  األمري  يبدأ  أن  ويتوقع 
يف 19 آذار )مارس( اجلاري، حيث يلتقي الرئيس دونالد ترامب 
ويعقد اجتماعات مع رجال أعمال وصناعيني، يف إطار سعيه إىل 

دعم االستثمارات يف السعودية.
 وقال مصدر يف واشنطن إن عشرات من كبار املديرين التنفيذيني 
يف السعودية سينضمون إليه يف استكشاف الفرص االستثمارية 

يف اململكة، ال سيما يف جماالت التكنولوجيا والرتفيه والسياحة.
سيتضمن  الزيارة  أعمال  جدول  إن  بارز  أمريكي  مسؤول  وقال 

مسعى جديدًا إلنهاء اخلالف بني دول اخلليج وقطر.

موسكو تهدد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تضييق  روسي،  بدعم  متسّلحًة  السوري،  النظام  قوات  واصلت 
قرب  معاقلها  آخر  املعارضة يف  فصائل  على  االول  أمس  اخلناق 
شطر  إىل  يهدف  الذي  املكثف  الربي  هجومها  مصِعدًة  دمشق، 
الغوطة الشرقية. وبعد ساعات من رفض املعارضة عرض مغادرة 
املسلحني  »إبادة«  روسيا  تعّهدت  وعائالتهم،  الفصائل  مسلحي 
الذي يواصلون القتال يف الغوطة، خمريًة إياهم بني االستسالم أو 

مواجهة املوت.
وأعرب جملس األمن، خالل جلسة مغلقة عقدها مساء أمس بطلب 
من فرنسا وبريطانيا، عن القلق إزاء الوضع اإلنساني يف سورية، 
اىل  اخلاص  املبعوث  وأبلغ  النار.  وقف  قراره  تطبيق  اىل  ودعا 
سورية ستيفان دي ميستورا اجمللس أن إخراج مقاتلي التنظيمات 
املصّنفة إرهابية من الغوطة الشرقية سيسّرع يف احلد من معاناة 
املدنيني، مشريًا اىل ضرورة »عدم تكرار األخطاء اليت ارتكبت يف 
إخراج مقاتلي اجلبهة اىل »تدمري  إرجاء  حلب الشرقية« حيث أدى 

كامل وخسائر بشرية كبرية«. 
وأشار يف املداخلة اليت قدمها عرب الفيديو من جنيف، اىل أن هدنة 
الساعات اخلمس »لن تكون كافية إليصال املساعدات، نظرًا اىل 
األمم  أن  الشرقية«، مؤكدًا  الغوطة  السكان يف  الكبري من  العدد 
املتحدة »مستعدة إلرسال املساعدات« حاملا يسمح الوضع األمين 

بذلك. 
الغوطة  يف  املقاتلة  للمجموعات  املشرتك  البيان  اىل  أشار  كما 
 2٤01 الرقم  األمن  جملس  بقرار  للتقيد  استعدادها  عن  الشرقية 

وإخراج مقاتلي النصرة والقاعدة.
سياسيًا، قال دي ميستورا إنه يسعى مع الدول الضامنة ألستانة 
متابعة  اىل  جنيف  يف  دائمة«  »سكرترييا  إنشاء  على  املوافقة 
وسواها«،  املعتقلني  كمسألة  املفاوضات،  الدائمة يف  »القضايا 
الجتماع  املقبل  البيان  من  جزءًا  البند  هذا  يكون  بأن  يأمل  وأنه 

أستانة.
وقبل اجتماع جملس األمن، قال السفري الفرنسي لدى األمم املتحدة 
فرنسوا ديالتر، يف إشارة إىل روسيا وإيران: »من امللّح مواصلة 

الضغوط على من ميلك تأثريًا على النظام السوري«. 
من جانبه، قال ديبلوماسي من بلد آخر رافضًا كشف امسه، إن هناك 
»إحباطًا شديدًا« يف جملس األمن، مشريًا إىل أن دولة واحدة فقط، 
هي روسيا، ال تنفذ القرار الذي يطالب بوقف النار. وأضاف أن بعد 

الغوطة »ستكون إدلب طبعًا النقطة التالية« لرتكيزه.

باسم  الناطقة  دافعت  األمن،  املغلقة جمللس  اجللسة  مع  وتزامنًا 
وزارة اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن استهداف قوات النظام 
أن  مبا   ،2٤01 القرار  نص  مع  يتناقض  »ال  أنه  معتربًة  الغوطة، 
ال  القتالية  األعمال  وقف  أن  إىل  بوضوح  يشري  منه  الثاني  البند 
النصرة«. وشددت  وجبهة  والقاعدة  داعش  العمليات ضد  يشمل 
على دعم القوات الروسية العملية، مشريًة إىل إن »املسلحني الذين 

يواصلون القتال وممارسة العمليات اإلرهابية عرضة لإلبادة«.
فصائل  أكرب  اإلسالم«،  »جيش  باسم  الناطق  أعلن  املقابل،  يف 
وأهلها  ومقاتليها  الغوطة  »فصائل  أن  بريقدار  محزة  الغوطة، 
باسم  الناطق  أكد  فيما  عنها«،  وسيدافعون  بأرضهم  متمسكون 
»فيلق الرمحن« وائل علوان أنه »ال يوجد أي تواصل مع الروس، 
مباشر أم غري مباشر. وال توجد حمادثات عن اهلدنة وال املعابر«. 
وأعلن الناطق باسم املركز الروسي للمصاحلة يف سورية اجلنرال 
فالدميري زولوتوخني، أنه حتى اللحظة، مل ُيسجل خروج أي مدنيني 
حيز  اليت دخلت  اليومية،  الـ5 ساعات  إطار هدنة  الغوطة يف  من 

التنفيذ يف التاسعة صباح أمس.
أن  زاخاروفا  السياسية، ويف وقت أكدت  على صعيد االتصاالت 
بني  موعد  لرتتيب  املاضي  اجلمعة  طلبًا  استلم  األمريكي  اجلانب 
وأن  تيلرسون،  وريكس  الفروف  سريغي  البلدين  خارجية  وزيري 
موسكو مل تتسّلم ردًا حتى اآلن، أعلن مصدر يف مكتب الرئيس 
الرتكي رجب طيب أردوغان أنه اتفق ونظريه اإليراني حسن روحاني 
الغوطة  منطقة  يف  النار  وقف  تنفيذ  جبهود  اإلسراع  على  أمس، 
الشرقية. وأضاف أن الزعيمني أكدا أهمية أن تبذل تركيا وروسيا 
أجرى  أردوغان  وكان  النار.  وقف  لتنفيذ  مشرتكة  جهودًا  وإيران 
أيضًا اتصااًل هاتفيًا مع نظريه الروسي فالدميري بوتني الثلثاء. وقال 
صحايف  مؤمتر  خالل  قالن  إبراهيم  الرتكية  الرئاسة  باسم  الناطق 
أمس، إن الرئيسني حبثا خالل املكاملة اإلجراءات الالزمة للتوصل 
إىل وقف فعلي للنار يف الغوطة، وفتح ممرات إنسانية وسبل إخراج 
النظام  يد  من  الذريعة  »نزع  أجل  من  الغوطة،  من  النصرة  جبهة 
السوري الذي يتحجج بتلك اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية ملهامجة 

الغوطة«.
العاملي  »النظام  بعنوان  حكومية  قناة  عرضته  وثائقي  فيلم  ويف 
2018«، دافع بوتني عن تدخل بالده عسكريًا يف سورية، نافيًا أن 
يكون القرار اخُتذ »ألننا قررنا التباهي باألسلحة أو عرض قوتنا«. 
أكثر  وجود  عن  متلكها  معلومات  من  انطلقت  »موسكو  إن  وقال 
من ألفي روسي يف صفوف تنظيمي داعش والنصرة وحنو ٤500 
من بلدان آسيا الوسطى، اليت ال متلك نظام تأشرية مع روسيا«. 
وأوضح: »لو مل تضرب روسيا اإلرهابيني، ومل تساهم يف إعادة 
بناء هياكل الدولة السورية، لكانت العواقب سيئة للغاية«، حمذرًا 
من أن »انهيار الدولة يف سورية حمفوف بإنشاء بؤرة إرهابية كبرية 

لعقود طويلة آتية«.
ميدانيًا، أرسلت قوات النظام 700 عنصر على األقل، بينهم مسلحون 
أفغان وفلسطينيون موالون له، إىل جبهات الغوطة، وفق »املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان«، فيما اتهم املفوض األعلى حلقوق اإلنسان 
يف األمم املتحدة األمري زيد رعد بن احلسني أمس، النظام السوري 
أن  على  مشددًا  بالده،  يف  العامل«  »نهاية  يشبه  ملا  بالتخطيط 
األزمة دخلت »مرحلة رعب« جديدة. وانتشر املقاتلون على جبهات 
الرحيان، مشال شرقي الغوطة الشرقية، ويف بلدة حرستا الواقعة 

غربها، واليت حياول النظام التقدم منها باجتاه مدينة دوما.

»املبادرة« اجلديدة ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االحتالل  خلطط  للتصدي  نشطًا  حراكًا  الفلسطينية  الساحة  تشهد 
أمس  )الربملان(  الكنيست  مترير  وآخرها  املتسارعة،  اإلسرائيلي 
االول مشروع قانون سحب هوية املقدسيني بذريعة »خيانة األمانة 
أو  »املبادرة«  تفاصيل  فلسطينية  مصادر  كشفت  إذ  للدولة«. 
»اإلسرتاتيجيا« اجلديدة اليت طرحتها حركة »محاس« على الفصائل 
رام اهلل ملقاضاة  احلكومة يف  ُتعد  الوطنية واإلسالمية، يف وقت 
واجلمارك  الضرائب  عائدات  من  أموال  اقتطاع  حال  يف  إسرائيل 
وأسر  األسرى  رواتب  دفع  لوقف  ضغوط  سياق  الفلسطينية يف 

الشهداء وخمصصاتهم.
ويف القاهرة، وافق وزراء اخلارجية العرب، خالل اجتماعهم العادي 
برئاسة السعودية يف مقر اجلامعة العربية أمس االول، على »خطة 
دولية« للتصدي للقرار األمريكي االعرتاف أحاديًا بالقدس »عاصمة 
الوزراء  الرياض. كما دعم  املقبلة يف  للقمة  ورفعها  إلسرائيل«، 
ودانوا  اإلرهاب،  ملكافحة  عربية  خطة  بتفعيل  املصري  االقرتاح 
التدخالت اإليرانية يف شؤون دول اجلوار العربي، ورفضوا العمليات 
الرتكية يف عفرين السورية يف قرار حتفظت عنه قطر، فيما حتفظت 
اختاذ  عن  وقطر،  والبحرين  واإلمارات  السعودية  هي  دول،  أربع 
موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات الرتكية للسيادة العراقية، 

وقرر الوزراء إدراج هذا البند على قمة الرياض الشهر املقبل.
إن  الفلسطينية  املصادر  قالت  »محاس«،  إسرتاتيجيا  وعن 
لقاء  يف  أوضح  هنية  إمساعيل  للحركة  السياسي  املكتب  رئيس 
دعا الفصائل اليه يف غزة اإلثنني املاضي واستمر ساعات، أنها 
تتضمن مخسة حماور، أوهلا »التصدي لصفقة القرن« األمريكية من 
خالل »موقف موحد« جيمع القوى والفعاليات والفصائل من أقصى 
أن  وأضافت  »فتح«.  حركة  فيها  مبا  يسارها،  أقصى  اىل  ميينها 
احملور الثاني يتمثل بـ »تنفيذ اتفاقات املصاحلة«، خصوصًا االتفاق 
الشامل املوقع يف الرابع من آيار )مايو( 2011، واالتفاق التنفيذي 
املوقع يف 12 تشرين األول )أكتوبر( 2017. وأشارت اىل أن احملور 
الثالث يتناول »معادلة بناء القوة واملقاومة حتى حترير فلسطني«، 
خصوصًا بعد »فشل« عملية السالم، بعد 25 عامًا من إطالقها، يف 

حتقيق أي نتائج، على أن يتم »االتفاق وطنيًا« على »متى وأين 
وكيف يتم استخدام سالح املقاومة«.

سياسية  عالقات  »بناء  على  يقوم  الرابع  احملور  أن  اىل  ولفتت 
 - عربية  أمان  شبكة  لبناء  واإلسالمية  العربية  الدول  مع  منفتحة« 
إسالمية، خصوصًا من »مصر والسعودية واألردن وإيران وتركيا« 
وغريها، وأن احملور اخلامس يتمثل بـ »عقد مؤمتر وطين جامع« يتم 
خالله »التوافق على برنامج سياسي مشرتك«، ثم تنظيم االنتخابات 

الرئاسية والتشريعية )داخل فلسطني( واجمللس الوطين.
اختذها  اليت  بالقرارات  الفصائل  أبلغ  هنية  أن  املصادر  وكشفت 
املكتب السياسي للحركة خالل اجتماعات مصر أخريًا، وبينها »عقد 
مؤمتر إنقاذ وطين« يف القاهرة، و »التصدي لصفقة القرن حتى 
لو ُقتلنا مجيعًا«، و »تعزيز املقاومة«، و«العمل بكل السبل إلجناح 
وتعزيز  واإلسالمية  العربية  الدول  مع  »التصاحل  و  املصاحلة«، 
الفصائل والقوى، مبن فيهم  العالقات معها«. وقالت إن ممثلي 
ممثلو »فتح«، أمجعوا على نقطتني يف هذه »اإلسرتاتيجيا«، هما 

التصدي لـ »صفقة القرن«، وإجناز املصاحلة والوحدة الوطنية.
يف غضون ذلك، قال مسؤولون يف حكومة رام اهلل إنها بدأت بدرس 
امللفات الالزمة للمعركة القانونية والسياسية يف حال اقتطاع أموال 
من عائدات الضرائب واجلمارك الفلسطينية يف إطار الضغط عليها 

لوقف دفع رواتب األسرى وأسر الشهداء.

السعودية تضع ثقلها ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

زت الزيارة يعربرِّ فعاًل عن الواقع. فالسعوديون كانوا  إجيابية جدًا ميَّ
بعض  إىل  احلريري  حاجة  الثاني،  تشرين  أزمة  منذ  تفّهموا،  قد 
جاؤوا  لكّنهم  اللبناني.  الوضع  تفرضها خصوصية  اليت  اهلوامش 
عشية االنتخابات ليحاولوا، مبقدار ما يستطيعون، احلدَّ من اندفاعة 
»حزب اهلل« وحلفائه إىل االستئثار بغالبية مقاعد اجمللس النيابي 

املقبل.
نبيه بري على  الرئيس  بالشراكة مع  »احلزب«  بالتأكيد سيحصل 
الغالبية الساحقة من املقاعد الشيعية. لكّن وزنه الراجح يف اجمللس 
سيكون مرتكزًا يف شكٍل أساسي إىل عدِد املقاعد اليت سيأخذها 
من الطوائف األخرى، املسيحية والسّنية والدرزية. فلهذه املقاعد 

أهميُتها يف منِح »احلزب« تغطيًة وطنية شاملة.
حركة  بها حتالف  يفوز  اليت  الشيعية  املقاعد  عدد  تقليُص  وفيما 
»أمل« و«احلزب«، يف أيار 2018، يبدو حماولًة ميؤوسًا منها، فإّن 
خصوم »احلزب« منشغلون يف العثور على الوصفة السحرية اليت 
حصدها »احلزب« يف الطوائف األخرى،  ُتقّلص حجمرَ املقاعد اليت سيرَ
وأبرُزها »التيار الوطين احلّر«. وهذا هو هدف الدينامية السعودية 

الناشطة يف هذه املرحلة.
زاوية  من  كلٌّ  وجعجع  احلريري  يقرأها  السعودية  الدينامية  لكّن 

خمتلفة، أو يريد كّل منهما أن تصبَّ يف االجّتاه الذي يناسبه:
السعوديني  مع  الوطيدة  العالقة  باستعادة  أنه  يعتقد  احلريري 
واستعادة رصيده لديهم على خمتلف املستويات بات قادرًا على 

سلكه. إقناعهم أكثررَ بواقعية انفتاحه وبالنهج الذي يرَ
وأّما جعجع فيعتقد أّن السعوديني جاؤوا إىل لبنان عشّية االنتخابات 
ليضعوا النقاط على احلروف ويعيدوا متوُضع احلريري يف االنتخابات 

ِضمن صّف 1٤ آذار.
جعجع  بني  املسافة  منتصف  يف  اليوم  السعوديون  يقف  عمليًا، 
واحلريري. ففي األساس هم أقرب إىل جعجع برغبته يف مواجهة 
»حزب اهلل«. لكّن ذلك ال يناقض نظرتهم املرحلية للتوازنات على 

الساحة الداخلية.
فبرَعد أزمة االستقالة احلريرية، بات السعوديون يتفّهمون ضرورات 
احلريري يف حتالِفه مع رئيس اجلمهورية و«التيار الوطين احلّر«، 
احلريري  وبقاء  الدوائر،  بعض  »املستقبل« يف  فوز  ضمن  يرَ ألنه 
رئيسًا للحكومة بعد االنتخابات. وال مصلحة للسعودية يف خسارة 
احلريري للسراي احلكومي يف هذه املرحلة، ألّن البدائل املطروحة 

قد ال تكون من صّف حلفائهم.
جعجع  مع  التحالف  أن يضع  احلريري  من  السعوديون  طلب  يرَ إذًا، 
وسائر قوى 1٤ آذار أولوية انتخابية، وأن يرفض التحالف نهائيًا 
مع »حزب اهلل«، وأن يقّلصرَ حتالفاته مع القوى احلليفة لـ«حزب 

اهلل« إىل احلّد األدنى.
وهذا ما التزرَم به احلريري فعاًل. وكّل لوائح »املستقبل« ستتشّكل 
القطوع  ميّرر  القطعة«، حبيث  »على  أي  املعيار،  هذا  من  انطالقًا 
بأفضل املكاسب وأقّل األضرار. لكّن لعبة الشطرنج هذه صعبة 
ري  جيرَ د  معقَّ وقانون  كافة،  القوى  بني  التداخل  ظّل  يف  واقعيًا 

أ كثريون بنتائجه. اختباُره للمّرة األوىل، وقد ُيفاجرَ
كّل  وحياول  االنتخابات،  عشّية  لوجه  وجهًا  وجعجع  احلريري  يقف 
منهما حتميلرَ املسؤولية لآلخر مسبرَقًا عن خسارٍة حمتومة ستصيب 
فريق 1٤ آذار يف االنتخابات. ولكن، هل ميكن احتساب املسؤوليات 

واخلسائر بناًء على التحالفات االنتخابية وحدها؟
قدها احلريري مع  اأُلّم«، أو الصفقة، اليت عرَ فماذا عن »التسوية 
جت جعجع  النائب سليمان فرجنية أّواًل، ثم مع عون، واليت استدررَ
ووزرائه  احلريري  بني  »التالحم«  مسار  عن  وماذا  الحقًا؟  إليها 
ى  والوزير جربان باسيل ووزرائه يف جملس الوزراء، والذي يتحدَّ

مجيع اآلخرين من 1٤ آذار ومن 8 آذار؟
مشدود  احلريري  لكّن  اجتاهه،  يف  احلريري  يشّد  جعجع  اليوم، 
اليوم بني خيارين:  الرجلني واقعان  إّن  البعض يقول  إىل عون. 
»املصاحلة أّواًل« أم »املصلحة أواًل«؟ ويف أّي ِمن احلالني، ستهّب 
وترسم  القدمية  املصاحلات  كلَّ  وجتتاح  االنتخابي  الربيع  عواصف 

املصاحل اجلديدة

تتـمات
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صــحة وغــذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

والزهور  اخلفيفة  اخلضراء  باالوراق  يتميز  سنوي  نبات  احللبة 
نبات  البازالء. يصل طول  عائلة  اىل  وتنتمي  الصغرية،  البيضاء 
اقدام، وحتتوي قرونها على  ما يقارب  ثالثة  ارتفاع  احللبة اىل 
10-20 حبة من البذور الصغرية واملسطحة الصفراء والبنية ذات 

الرائحة العطرية.

احللبة  من  الواحدة  للحصة  الغذائية  القيمة  على  باطالعك  سنقوم 
باالضافة اىل اهم الفوائد حلبوب احللبة فيما يلي:

القيمة الغذائية حلبوب احللبة:
احلصة الواحدة من احللبة مبقدار ملعقة طعام كبرية حتتوي على :

العنصر الغذائي
القيمة الغذائية يف احلصة من احللبة

السعرات احلرارية

35.5 سعر حراري.
الكربوهيدرات

6.5 غرام

الربوتني
2.5 غرام

الدهون
0.7 غرام

االلياف
2.7 غرام

احلديد
3.7 ملغم

فيتامني ب 6
0.1 ملغم

مغنيسيوم
21 ملغم

حناس
0.1 ملغم

فسفور
32.6 ملغم

تعرف على حبوب احللبة وفوائدها
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فوائد حبوب احللبة
ما هي فوائد حبوب احللبة جلسمك، دعا نعرفك عليها:

1.    حتسن مشاكل اهلضم لديك
اجلهاز  يف  املشاكل  من  العديد  حتسني  على  تساعد  قد  احللبة 
اهلضمي، مثل اضطرابات املعدة، االمساك وااللتهابات يف اجلهاز 

اهلضمي.
على سبيل املثال، االلياف القابلة للذوبان يف املاء اليت حتويها 
عالج  على  تعمل  انها  كما  االمساك،  على ختفيف  تساعد  احللبة، 

عسر اهلضم.
2.    احملافظة على مستوى الكوليسرتول يف دمك:

احللبة تساعد اولئك الذين يعانون من امراض القلب، مثل تصلب 
الشرايني وارتفاع مستويات الدم من بعض الدهون، مبا يف ذلك 
ان  اهلند  من  دراسة  اظهرت  اذ  الثالثية.  والدهون  الكولسرتول 
تناول 2.5 غرام من احللبة مرتني يوميا ملدة ثالثة اشهر لالشخاص 
نسبة  خفضت  الثاني   النوع  السكري  مرض  من  يعانون  الذين 
الكولسرتول بشكل كبري بشكل طبيعي، جنبا اىل جنب مع الدهون 

الثالثية.

3.    يقلل االلتهابات داخل جسمك:

والعدوى  بااللتهابات  االصابة  تقليل فرص  على  تساعدك  احللبة 
مثل:

امل وتورم يف العضالت والغدد الليمفاوية.
قرحة املعدة والتهاباتها

عدوى االنسجة حتت سطح اجللد
مرض السل

السعال املزمن
السرطانات

النقرس

التهابات الكلى.
ومضادات  االلتهابات  مبضادات  يتعلق  فيما  احباث  عدة  نشرت 
مكافحة  يف  احللبة  قوة  واكدت  احللبة،  يف  املوجودة  االكسدة 
االلتهاب، كما اظهرت بعض الدراسات  تاثري  احللبة على التهاب 
املفاصل  التهاب  عالج  يف  فعالة  تكون  قد  وكونها  املفاصل 

الطبيعي.

4.    تناول احللبة يعزز من تدفق احلليب يف الرضاعة الطبيعية:

تساعد احللبة النساء املرضعات اللواتي قد يعانني من نقص يف 
امدادات احلليب، اذ ميكن للحلبة ان تزيد من امدادات حليب الثدي 
للمراة، فهي حتفز غدد افراز احلليب. وميكن ان تزيد من انتاج 

احلليب يف اقل من 24 ساعة بعد تناوهلا.

5.    التقليل من اصابتك باملشاكل اجللدية والتهاباتها:
باالضافة اىل التقليل من اصابتك بالتهابات الداخلية يتم استخدام 

احللبة للوقاية من املشاكل اجللدية مثل:

اجلروح.
قرح الساق.
عرق النسا.

قشرة الراس.
االكزميا.

6.    حتسني النكهة يف الطعام :
غالبا ما يتم تضمني احللبة كعنصر يف مزيج التوابل، كما وقد يتم 
االوراق  من  كل  استخدام  السلطة،ويعرف  اوراقها يف  استخدام 

الطازجة واجملففة للحلبة يف الطبخ اهلندي.

7.    يساعدك على زيادة الوزن:
اظهرت ان  احللبة هلا دور فعال يف زيادة الشهية، مما يؤدي 
اىل زيادة الوزن، ميكن تناول كوب من احلليب مع مغلي احللبة 

لزيادة الوزن.

8.    فوائد احللبة لبشرتك
تعمل احللبة على عالج بعض املشاكل اجللدية، مثل البثور واحلروق 
واالكزميا والتهابات اجللد، وحتى مرض النقرس، ولالستفادة من 
فوائد احللبة للبشرة، ميكن وضع عجينة من ملعقة من مسحوق احللبة 
الدافئ  لعالج مشاكل اجللد، وكذلك فان مستخلصات  مع املاء 
بذور احللبة اليت تباع يف الصيدليات تعمل على منع ظهور التجاعيد 

بالوجه والبثور وجفاف اجللد.
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صــحة وغــذاء

أجرى باحثون أمريكيون دراسات علمية على منتج الزبادي )اللنب( 
يف حماولة لتأكيد أو نفي األفكار التقليدية عن فوائده.

وأبرز الباحثون من جامعة بوسطن األمريكية صحة فوائد الزبادي 
على عمل القلب واألوعية الدموية بشكل خاص. وأكدوا على دورها 
الفعال يف التقليل من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات 

الدماغية بنسبة تصل إىل %21-17.

وقال األخصائي جاسنت بوينديا: “افرتضنا منذ فرتة طويلة أن 
الزبادي تقلل من فرص اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 
ألنها تشبه يف تكوينها منتجات األلبان األخرى اليت أثبتت فعاليتها 
حتليل  بعد  الزبادي  فائدة  حقيقة  إىل  وتوصلنا  سابقا.  الصحية 
النساء والرجال  الطبية الصحية حلالة عدد كبري من  اإلحصائيات 

خالل 30 سنة”.

النيرتوجني  أكسيد  أحادي  إنتاج  الزبادي حتّفز  أن  بوينا  وأضاف 
الدموية، وهذا يؤدي بدوره  يف اجلسم، ما يسبب متدد األوعية 
إىل احلفاظ على ضغط الدم يف مستوياته الطبيعية والوقاية من 
متنع  إنزميات  على  الزبادي  حتتوي  كما  اخلطرية.  القلب  أمراض 

تشكل لوحيات الكوليسرتول املرضية.

كثريا ما يلجأ البعض لتناول األعشاب املنزلية ، إما لعدم الرغبة 
يف الذهاب للطبيب أو ألنهم يفضلون العالج الطبيعي بعيدا عن 
املواد الكيماوية يف العقاقري الطبية. فهل كل األعشاب اليت يتم 

تناوهلا يف املنزل صحية ومفيدة؟!

هناك الكثري من األعشاب اليت تساعد يف عالج خمتلف األمراض 
أيضا  يعاجل  ما  ومنها  النوم  واضطرابات  واالكتئاب  القلق  مثل 
اضطراب اهلرمونات، لكن إن زاد الشيء عن حده انقلب لضده، 

هكذا يقال. 

وحيذر اخلرباء من االسراف يف تناول تلك األعشاب دون استشارة 
أمريكا  يف  التكاملية  للصحة  الوطين  املركز  أكد  فقد  الطبيب. 
األسواق  يف  تباع  اليت  األعشاب  بعض  تناول  يف  اإلسراف  من 
وتستخدم يف املنزل مثل عشبة سانت جورج، ملا قد تسببه من 

خماطر صحية كبرية.

 وتستخدم هذه النبتة منذ القدم لتخفيف أعراض االكتئاب كما 
يستخدم الزيت املستخرج منها يف املساعدة على التئام اجلروح 

وعالج األكزميا.

العشب  اإلنرتنت فهذا  أكد املركز يف موقعه على  ولكن حسبما 
ميكن أن يكون له تفاعالت خطرية مع عدد كبري من األدوية، بسبب 
أن  املمكن  فمن  بها.  يستقبله  اليت  والطريقة  الكبد  على  تأثريه 
يقلل هذا العشب من فعالية الدواء ولكنه قد جيعل أيضا تأثريه 

أقوى من اللزوم.

ومن املمكن أن يسبب اإلسراف يف تناول األعشاب ضررا كبريا 
للكبد أو الكلى بسبب تفاعلها مع العقاقري األخرى. وتؤكد الدكتورة 
احسان علي مبركز خدمة االستقبال واإلرشاد يف بيفرلي هيلز أنه 
تناول األعشاب  أوال قبل  جيب على أي شخص استشارة طبيبه 
املنزلية فليس بالضرورة أن تكون كلها آمنه ومفيدة. كما حذرت 
يف حوارها مع موقع »ريدرز داجيست« من عدم التأكد من صالحية 
تلك األعشاب ومن تناول مكمالت األغذية العشبية غري احلاصلة 
هلا  يكون  رمبا  أنه  حيث  والعقاقري،  االغذية  إدارة  موافقة  على 

العديد من املخاطر احملتملة واآلثار اجلانبية.

قد  األعشاب  لطب  األمريكية  اجلمعية  كانت  ذاته،  السياق  ويف 
دعت املرضى املقبلني على عمليات جراحية إىل التوقف عن تناول 
جراحية  عملية  أي  إجراء  من  األقل  على  أسبوعني  قبل  األعشاب 
إىل غرفة العمليات وذلك جتنبا للتغريات املمكنة يف ضغط الدم 

ونبض القلب.

ويدخل الثوم أيضا يف فصيلة األعشاب اليت رمبا تؤدي إىل حرقة 
أوضحه  ما  حسب  الوارفني  مع  تناوله  مت  إذا  والغازات،  املعدة 

اخلرباء يف موقع »فريي ويل«.

وحذر اخلرباء أيضا من تناول عشب »دونغ كواي« الصيين الذي 
على  يعمل  النساء حيث  لدى  اليأس  حاالت سن  لعالج  يستخدم 
تنظيم اهلرمونات. كما يستخدم أيضا لعالج األرق والربو وارتفاع 
ضغط الدم. ولكن تناوله مع بعض العقاقري رمبا يسبب سيولة يف 
الدم. وينصح اخلرباء باالمتناع عن تناول عشب الدون كواي أثناء 

فرتة احلمل واستشارة الطبيب املتخصص قبل تناوله.

ومن األعشاب الضارة أيضا عشب كافا كافا الذي أثار ضجة عندما 
قررت السلطات الصحية األمريكية حظر استعماله. ويستخدم هذا 
ويؤدي  واألرق.  الكلى  والتهابات  الروماتيزم  عالج  يف  العشب 
استخدامه مع بعض عقاقري عالج القلق إىل حدوث حاالت إغماء. 
عضلي  تشنج  حاالت  ظهور  يتسبب يف  رمبا  أنه  اخلرباء  ويضيف 

وحركات ال إرادية عند املصابني مبرض باركنسون.

 األعشاب املنزلية ..هل هي 
مفيدة أم مضرة؟
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وهي:  وبسيطة،  سهلة  صيغة  يتلخص يف  الوزن  إفقاد  إن 
»احرق املزيد من السعرات احلرارية عن اليت تكتسبها، وتناول 
ولكنها يف  حركتك«..  من  وأكثر  الطعام،  من  قليلة  كميات 
احلقيقة طريقة صعبة للغاية، كما يعلم كل ما يسعى لتخسيس 

نفسه.

وأكدت جملة »هيلث«، أن كل من حياولون أن يفقدوا وزنهم، 
يتبعون أخطاءا شائعة، يف محيتهم الغذائية، وغالبا ال يدركونها، 

ولكننا نشري إليها يف النقاط التالية:

1( اإلكثار من الربوتينات

احلمية  خالل  لإلنسان  مهمة  الربوتينات  أن  فيه  الشك  مما 
الغذائية، ولكن إذا مت تناوهلا بصورة متزايدة، فإنه سيرتاكم 

يف اجلسم كدهون، كما تقول الطبيبة فيليشيا ستولر.

 وذكرت ستولر أن النساء حيتجن فقط إىل 45 ملليغرام فقط 
من الربوتني يوميا.

2( التقليل من اخلضروات

كوب   2.5( اخلضراوات،  تناول  من  التقليل  يتعّمد  منا  كثري 
يوميا هو احلد املسموح به يف اليوم( ولكن البد من تناوهلا 
يف  طماطم  شرحية  وضع  يضر  فال  معتدلة،  بصورة  ولكن 
شطرية التوست يف وجبة اإلفطار، أو سبانخ يف شطرية الديك 

الرومي.

 3( تناول العصري يف الفطور

الدم،  يف  السكر  مستوى  زيادة  يف  يتسبب  العصري  غالبية 
وهو ما يعين أن جسدك سينتج املزيد من مادة األنسولني، 
وبالتالي ستشعر باجلوع، وستضطر لتناول املزيد من الطعام 

يف وقت الحق.

وتنصح الطبيبة لويز آرون، بتناول الربويتنات واأللياف على 
البيض وتوست  الربتقال، مثل  الفطور بدال من شرب عصري 

القمح.

 4( املبالغة يف معدل فقدان الوزن

حيرص الكثري على فقدان أرطال عديدة يف أول أسبوعني من 
محيتهم الغذائية، وذلك بتناول وجبة من املاء والكاربوهيدرات 
فقط، ولكن ينصح األطباء بعم اتباع هذه الطريقة، ألنها قد 
تأتي بنتائج عكسية فيما بعد، ألنهم يؤكدون أن من ينقصون 
وزنهم بهذه الطريقة السريعة معّرضون الكتسابه سريعا بعد 

ذلك، إذا فيجب التمّهل يف إفقاد اجلسم للوزن. 

 5( قلة النوم

هناك خطأ شائع بأن قلة النوم تسبب فقدان الشهية، ولكن 
تؤكد الطبيبة أماندا بيك العكس، وهو أن الشهية وهرمونات 
اجلوع مرتبطة ارتباطا وثيقا بدرجة النوم، وكلما زاد النوم قل 
بالنهم  باجلوع، وكلما ظللت مستيقظ كلما شعرت  اإلحساس 

جتاه كل ما يصادفك من طعام.

 6( املشي والنفسية

أبلغوا  من  أن  ليرتز«،  »ماركيتينغ  حديثة يف  دراسة  كشفت 
بالسري ملدة ميل بغرض ممارسة الرياضة، تناولوا ضعف كمية 
الطعام اليت تناوهلا من ساروا نفس املسافة، ولكن بغرض 

الرتفيه. 

 7( ال تهدر من وقتك

ممارسة  يف  صعوبة  تواجه  قد  األسابيع،  بعض  ويف  أحيانا 
خطة  توفر  أن  البد  ولكن  فقط،  ساعة  نصف  ملدة  الرياضة 
القلب ملدة  باتباع فيديو عن مترينات عضالت  طوارئ، وهي 

10 دقائق فقط. 

8( الروتني

أكثر 10 أخطاء شائعة إلفقاد الوزن

الرياضية، وتلقى نفس  التمرينات  أن متارس نفس  ال ميكن 
النتائج املرجوة، وهلذا عليك بأن تكون متجددا يف ممارستك 
ودرجة  التمرين،  فرتة  بتغيري  وذلك  مرة،  كل  يف  للرياضة 

كثافته.

9( هذه التمرينات ليست كافية

جمرد  من  أوزانهن،  من  سيقللن  أنهن  النساء  يظن  ما  غالبا 
أدائهن لتدريبات عضالت القلب، ولكن عليهن إىل جانب هذا 
عملية  على  للحفاظ  وذلك  األثقال،  بعض  يرفعن  يؤدين  أن 

التمثيل الغذائي اخلاصة بهن.

 10( الكسل
واإلرهاق،  بالتعب  أنك تشعر  لنفسك  تقل  وال  تتكاسل،  »ال 
ولكن عليك باملزيد من التدريب، وأخرب نفسك يف املقابل بأنك 
كما  الفرتة«،  هذه  من  زد  ولكن  دقائق،   10 ملدة  ستتدرب 

تقول الطبيبة هولي ويات.

فائدة )اللنب( الزبادي.. 

حقيقة أم أسطورة؟
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Tony Abbott says Mal-
colm Turnbull will have 
to explain why he should 
remain as prime minister 
if the Coalition reaches 30 
Newspolls trailing Labor.
Mr Turnbull cited the Coali-
tion’s 30 consecutive poor 
results in opinion polls as 
among the reasons he top-
pled Tony Abbott as prime 
minister in 2015.
The latest poll published 
in The Australian - show-
ing the two-party preferred 
vote unchanged with La-
bor on 53 per cent and 
the Coalition 47 per cent 
- marked the 28th poll with 
the government trailing 
Labor under Mr Turnbull’s 
leadership.
“It was the Prime Minis-
ter who set this test and I 
guess if he fails the test it 
will be the Prime Minister 
who will have to explain 
why the test was right for 
one and not right for the 
other,” Mr Abbott told 2GB 
radio on Monday.
“It will be up to him to tell 
us all why the test doesn’t 
apply in his case.”
The primary vote for both 
parties rose by a point - 
within the margin of error 
- taking the Coalition to 37 
per cent and Labor to 38 
per cent.
The Prime Minister is only 
narrowly clinging to his 
preferred prime minis-
ter status, dropping nine 
points in a month to 37 
per cent.

Labor leader Bill Shorten 
is the preferred prime 
minister for 35 per cent of 
people polled.
A month ago, the prime 
minister was 14 points 
ahead of Mr Shorten.
The poll was taken after 
Barnaby Joyce resigned 
as Nationals leaders after 
revelations about his af-
fair with his former media 
adviser.
Parliament’s febrile atmo-
sphere with threats from 
ministers to further air 
rumours about others’ pri-
vate lives is likely to also 
have been fresh on poten-
tial voters’ minds.
Returning Nationals min-
ister Keith Pitt, who was 
sworn back in to the front-
bench on Monday, con-
ceded it had been a messy 
start to the year but said 
his constituents weren’t 
interested in the gossip 
and rumours.
“I don’t work on the set of 
Days of Our Lives. This a 
serious building where se-
rious decisions are made 
and we continue to be fo-
cused on that,” he told Sky 
News.
Labor frontbencher Mi-
chelle Rowland said the 
government was too fo-
cused on attacking Mr 
Shorten.
“If they spent more time 
focusing on the Australian 
people ... they would see 
much better results,” she 
told Sky News.

Tony Abbott says Mal-
colm Turnbull must an-
swer for drop in polls

Former prime minister Tony Abbott says Malcolm Turnbull needs to 
explain why the Coalition is trailing Labor in the opinion polls. Photo: 
Andrew Meares
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The Andrews Labor Gov-
ernment is delivering 
more police on the beat 
with 825 new police offi-
cers set to hit the streets 
as part of the biggest po-
lice recruitment drive in 
Victorian history.
Premier Daniel Andrews 
and Minister for Police 
Lisa Neville joined Chief 
Commissioner Graham 
Ashton to announce the 
next stage of the alloca-
tion of 3,135 new police 
to Victorian communities. 
This is on top of attrition.
The resourcing boost is 
part of the Labor Govern-
ment’s Community Safety 
Statement – a record $2 
billion investment that is 
giving police the resourc-
es, powers and laws it 
needs to keep Victorians 
safe.
Using Victoria Police’s 
Staffing Allocation Mod-
el, new police will be sent 
to communities across 
the state from May. Three 
hundred of the new police 
will go to stations across 
Victoria, while another 
208 police will take on 
family violence special-
ist roles in key locations, 
which will free up existing 
police to focus on other 
crime.
Family violence takes up 
around 60 per cent of po-
lice time, with a police of-
ficer called out to attend 
a family violence incident 
every seven minutes.
The rest of the rollout in-
cludes:
• A further 93 police will 
work in specialist com-
mands including intel-
ligence and covert sup-
port, counter terrorism, 
road policing and transit 
and public safety
• An additional 121 police 
will help Victoria Police 
deliver a range of initia-
tives from the Commu-
nity Safety Statement, in-
cluding the Police Advice 
Line and Online Report-
ing and expansion of the 
Airwing
• The allocation of 103 

police to establish a pa-
rental leave program will 
allow for maternity and 
paternity leave positions 
to be backfilled for the 
first time – putting more 
resources on the front-
line.
The announcement 
comes as the full roll-out 
of the first 300 new po-
lice – who were allocated 
to growth areas last year 
– nears completion. All 
300 will be in place and 
protecting Victorian com-
munities by next month.
This record investment 
in police and community 
safety is already making 
a difference, with the lat-
est independent crime 
statistics showing that 
crime has decreased for 
two consecutive quarters 
– and the biggest drop 
in the crime rate in more 
than 10 years.
Quotes attributable to 
Premier Daniel Andrews
“This is the biggest roll-
out of new police in Vic-
toria’s history. The Acad-
emy is bursting at the 
seams and Victorians are 
seeing more police on the 
beat than ever before.”
“We promised to give Vic-
toria Police the resources, 
powers and technology 
they need to keep Victo-
rians safe – and that’s ex-
actly what we’ve done.”

***

Quotes attributable to 
Minister for Police Lisa 
Neville
“Thousands of new po-
lice are set to hit our 
streets as part of our re-
cord investment and this 
is already making a real 
impact with the crime rate 
continuing to fall.”
“Putting dedicated fam-
ily violence specialists in 
our towns and communi-
ties will make a huge dif-
ference – freeing up po-
lice to focus on the day 
to day work of keeping 
Victorians safe and fight-
ing crime.”

Major Boost As Hundreds More 
Police Hit The Beat

The NSW government 
wants to cap the number 
of gaming machines in 
high-risk areas but the 
NSW Greens don’t think 
the proposed reforms go 
far enough.
Communities in NSW al-
ready vulnerable to gam-
bling won’t be able to get 
more pokies under new 
laws proposed by the 
NSW government.
But the NSW Greens and 
the Alliance for Gambling 
Reform say the proposed 
reforms won’t solve the 
current pokie crisis in the 
state.
Under the gambling reform 
legislation, which was in-
troduced to state parlia-
ment on Tuesday, 20 per 
cent of the state would be 
unable to have additional 
poker machines.
“Communities consid-
ered to be more vulner-
able to gambling will be a 
no-go zone for additional 
machines,” NSW Racing 
Minister Paul Toole told 
reporters on Tuesday.
High-risk communities will 
be decided based on their 
socio-economic level as 
determined by the Austra-
lian Bureau of Statistics.
Socio-economic factors 
will now have a 70 per 
cent weighting when reg-
ulators assess gaming 
machine applications.
Much of western Sydney 
including Fairfield, Liver-
pool, Cabramatta, Horsley 
Park and Bankstown will 
be capped as well as parts 
of the Hunter region, mid 
north coast and country 
towns in western NSW.
Fairfield in Sydney’s west 
is one of the biggest pok-
er machine hotspots, with 
more than 3300 machines 
in clubs in the area com-
pared to 118 in Woollahra 
in Sydney’s east.
However, any applications 
for additional machines 
made before Tuesday will 
be exempt from the pro-
posed legislation and will 
instead be assessed un-

der the old regulations.
The proposed reforms 
have been slammed by 
the NSW Greens who say 
they don’t include the 
measures which stop the 
addictive features of the 
machines which exploit 
people.
“They don’t rein in preda-
tory behaviour from clubs 
and hotels to maximise 
profits and they don’t keep 
people and communities 
safe,” Greens MP Justin 
Field said in a statement 
on Tuesday.
Mr Field called on the gov-
ernment to introduce one 
dollar maximum bets and 
come up with a plan to 
rapidly reduce the num-
ber of pokies across the 
state.
“A cap on poker machines 
in vulnerable areas won’t 
have a real impact on harm 
if pokies remain embed-
ded in our communities 
in clubs and hotels and 
these addictive machines 
continue to exploit vulner-
able people,” he said.
Alliance for Gambling Re-
form NSW spokeswoman 
Allison Keogh said the 
government was failing to 
protect ordinary people.
“Councils like Fairfield 
already have more ma-
chines than the whole of 
Tasmania,” she said in a 
statement on Tuesday.
Ms Keogh said the number 
of machines in areas such 
as Fairfield needed to be 
reduced not just capped.
The reforms also include 
increased penalties for wa-
gering, making operators 
personally liable if they of-
fer unlawful inducements 
and will bolster measures 
to address problem gam-
bling across the state.
Some of the current local 
government area hotspots 
for gaming machines in 
hotels and clubs include 
Blacktown, Canterbury-
Bankstown, Cumberland, 
Fairfield, Sydney’s inner 
west, Central Coast, and 
Sydney city.

NSW government to put 
cap on pokies
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Sydney, 2018. Population: 
soon to be 5.6 million peo-
ple in 658 suburbs spread 
out over 12,368 square ki-
lometres.
Despite constant high 
rankings in international 
indexes that measure 
‘liveability’, strip back the 
pretty postcard view of our 
harbour city and those of 
us who live here know it is 
the best of cities, and it is 
the worst of cities.
Worst when it comes to 
negotiating its road traffic 
and public transport sys-
tem. Worst when it comes 
to affordability and com-
parative cost-of-living too.
Let’s take two families on 
opposite sides of the city. 
One in the west, one in the 
east. Both have two par-
ents, one who works in the 
health industry, the other 
in education. Both couples 
are married, aged in their 
40s and met in their 20s; 
one at the Fairfield Okto-
berfest, the other at uni-
versity in Kensington.
The Haywoods in Erskine 
Park own a five bedroom 

home, have four children, 
two Toyotas and a dog 
called Tygah (named in 
honour of their favourite 
footy team, Wests Tigers, 
and the daughter of their 
favourite singer, INXS’s 
Michael Hutchence). They 
live in a cul-de-sac that 
sports a caravan and a 
concrete koala, where 
kids, not cars, rule.
In summer their sport is 
cricket followed by a dip 
in their backyard pool. In 
winter it’s rugby league 
and all the neighbourhood 
children join in. There’s 
a park at the end of the 
street where magpies 
warble in the gumtrees. 
There’s plenty of space 
but the land is parched. 
The Haywoods let the lawn 
go long ago, and instead 
plant succulents. This 
summer, nearby Penrith 
was the hottest place on 
the planet at 47.3 degrees. 
Air-conditioning is a must-
have here, as is a car to 
get to the train station to 
get to the city.
There is space to roam, 

Tale of two Sydneys

The Haywood family in front of their home in Erskine Park: Ryan Haywood 11, Keeley Haywood 8, Kristy Haywood, Lachlan Haywood 
15, Cameron Haywood holding Tigah, and Joel Haywood 13.  Photo: Kate GeraghtyUK. Photograph: Lukas Coch/AAP 

and a spacious home. 
But the Christmas before 
last, the Haywoods nearly 
packed it all in for a new 
start in South Australia so 
they could help give their 
children a head start finan-
cially. At the last minute 
they changed their minds. 
Family and friends, they 
decided, were too strong 
a pull to leave Sydney. The 
father in the family, Camer-
on, also swapped his long 
commute to the city (three 
hours’ round trip by car 
and train) for a better paid 
job closer to home at Ne-
pean Hospital in Penrith.
While raising four chil-
dren, coaching their rugby 
league and cricket teams, 
the former prison guard 
studied at night for two 
degrees and a masters in 
public administration.
Life is better now they 
spend more time together, 
and can afford an over-
seas holiday with the extra 
money Cameron earns.
His wife Kristy, who works 
in a Catholic primary 
school, is happy to stay 
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put in Sydney. Her hus-
band is not so sure.
“I still wish we’d gone, in 
many ways,” says Cam, 
who planned to keep their 
Sydney home and rent it.
“For us weekends are all 
about sport,” says Kristy, 
laughing as she realises 
she doesn’t play a sport 
herself. But she’s happy 
the family remained in 
their home, surrounded 
by a strong network of 
friends who after 16 years 
of living here have become 
like family. You can’t put a 
price on community, she 
says, and her children love 
where they live.
“Happiness lives in hearts 
that love,” as the sign in 
her kitchen says.
 Sixty kilometres away in 
Randwick, where the re-
cord summer temperature 
was five degrees cooler at 
42 degrees back in 1926, 
the Ruys family rents a 
two bedroom Art Deco 
apartment in which the 
three children share one 
bedroom.
They also share their leafy 
green backyard – complete 
with a treehouse, a trampo-
line, a homemade go-kart, 
worm farm and compost 
bin – with two other ten-
ants and their cat called 
Henry. They have rented 
here in one of Sydney’s 
most densely populated 
suburbs for eight years.
Parents Dave and Claire 
moved to the eastern sub-
urbs from where they grew 
up in different parts of 
north western Sydney. It 
was a conscious choice to 
live near friends from uni-
versity and their church 
community. Then they both 

got jobs in the area: Dave 
teaches at a nearby girls’ 
school, which he walks 
to each weekday; Claire 
walks to her job as a phys-
iotherapist at the nearby 
hospital. Daughter Adelle, 
12, is the only one with a 
public transport commute 
to a selective school in 
Sydney’s south.
The space indoors is 
cramped, but the tight 
quarters create a tight 
family they feel. For them, 
three children in one room 
with lofts beds and desks 
below works. “To date,” 
says Dave, who envisages 
this won’t be their forever 
home.
“If we had a five bedroom 
house I would be wonder-
ing where are my children, 
what are they doing?” 
says Claire.
Apartment living works 
for them too because they 
make the most of the near-
by parks and outdoors. 
Near the back door, boogie 
boards, thongs and scoot-
ers are stacked for their 
regular trips to the beach. 
A chore chart is pinned to 
the fridge, a white board 
plots the family’s weekday 
activities.
The sea breeze keeps 
things cooler, so air-condi-
tioning is not a must-have 
here. The extra coastal rain 
keeps things greener than 
out west.
The parents share a Mazda 
wagon, which they rarely 
use because they walk to 
work and school, or get 
the bus. They have no 
garage and often have to 
park more than a block 
away. Usually it’s easier to 
walk than to take the car.

“We only fill the car with 
petrol once a month,” says 
Dave, who a few years ago 
swapped his teaching job 
in Menai, over an hour 
away on the M5, for a job 
that paid less in a nearby 
suburb. Commuting costs 
more than the dollars 
spent at the petrol bowser, 
he feels.
“The temperature would 
drop many degrees when 
I crossed Anzac Parade 
coming home,” he says. 
“But I would be home so 
late it was often too cool 
to go for a swim at the 
beach.”
Both parents have multiple 
undergraduate degrees 
and hold PhDs. They are 
two professionals earning 
good salaries and yet they 
can’t afford to own a home, 
even a modest apartment 
in the area. “It’s just out of 
our reach,” says Claire.
The Ruys family do not 
have private health in-
surance, but live close 
to some of the best pub-
lic teaching hospitals in 
Sydney. The Haywoods 
choose to pay around 
$160 per fortnight for 
private health insurance, 
because living without it, 
they feel, is a risk they 
can’t afford to take.
And here’s the kicker for 
any middle class Sydney 
family in the east or west: 
they may be living in differ-
ent backdrops, but it’s the 
same city, the same stress-
es, the same problem. Not 
just our children, but many 
parents with well-paid pro-
fessional jobs will never 
be able to afford to own a 
home here. Best of cities? 
Worst of times.

Joel Haywood, 13 (left) and Ryan Haywood, 11 (centre) play a game as their sister Keeley Haywood, 8 (right) plays with the family pet 
Tigah at home. Photo: Kate Geraghty

Sam, 7, and Maya Ruys, 10, play as mum Claire Boswell-Ruys and Adelle Ruys, 12, bring in the washing. Photo: Kate Geraghty
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A NEW fleet of trains prom-
ises to offer greater com-
fort and safety. But a glar-
ing error means they can’t 
even operate properly.
THE NSW Government has 
an embarrassing problem 
with $2 billion worth of 
new trains that are on or-
der — they’re too wide to 
go through the tunnels. 
Whereas the current trains 
are 2.9m wide, the new 
models being built in South 
Korea are 20cm wider. 
That small difference could 
have a big impact.
It means the new trains 
could collide with the tun-
nel walls on their way up 
to the world famous Blue 
Mountains.
But Transport for NSW 
(TfNSW), the Government 
body that manages the 
state’s rail system, has 
come up with a cunning 
plan. It has proposed sim-
ply relaxing current safety 
standards. In addition, 10 
tunnels built in the 1900s 

will be partially modified 
to allow the new trains to 
run.
State opposition leader 
Luke Foley has said the 
government needs to show 
how they will guarantee 
passenger safety when the 
new trains are introduced 
from 2019.
“It takes a special type of 
incompetence to buy trains 
that don’t fit through the 
tunnels,” Mr Foley said.
Transport bosses have 
insisted the trains will op-
erate safely but conceded 
that, in places, rules will 
have to be broken.
“There are parts of the net-
work where it is not pos-
sible to fully comply with 
the modern standards due 
to physical constraints and 
in these circumstances, 
additional measures such 
as speed restrictions, var-
ied track maintenance and 
timetabling are implement-
ed to ensure safety,” a Tf-
NSW spokesman said.

NSW’s $2 billion new trains are too wide to get through tunnels

 2018 آذار   10 Saturday 10 March 2018الـسبت 

The $2.3 billion trains are due to be introduced from 2019.Source:Supplied

It’s not the first time re-
gional trains have caused 
pain. In early 2016, many 
of Victoria’s V-Line trains 
were withdrawn from ser-
vice after some failed to 
trigger boom gates at level 
crossings.
Regional train services 
around Sydney, branded as 
Intercity, are operated by a 
mixture of trains. The old-
est of these, called V-sets, 
date from the 1970s and 
’80s and operate on the 
Blue Mountains line. Along 
with XPT longer distance 
trains, V-sets are narrower 
than more modern roll-
ing stock and are the only 
ones allowed through the 
10 tunnels on the route.
In service for four de-
cades, the now geriatric 
trains need replacing. The 
512 new carriages, which 
will cost $2.3 billion to 
build, will have mobile 
phone charging points, ac-
cessible toilets and more 
space for bike racks and 

luggage. But they are also 
3.1m wide, around 20cm 
broader than the V-sets.
TfNSW sets out a “kine-
matic envelope”, the mini-
mum clearance around 
trains, which takes into ac-
count how much carriages 
can sway and tilt. This en-
velope demands a 200mm 
distance between the car-
riage and any tunnel walls 
or line side equipment.
But the new trains’ extra 
bulk will infringe these 
minimum distances and 
could see the roof and 
base of the trains come 
into contact with the tun-
nel walls.
In a Review of Environ-
mental Factors report, TfN-
SW said widening all of the 
tunnels and realigning the 
track was prohibitively ex-
pensive but doing nothing 
was also not an option.
Instead, they recommend-
ed a “sub-medium electric 
standard” which will es-
sentially see the current 
regulations watered down 
so the wider trains can op-
erate.
“This option would allow 
the New Intercity Fleet 
to operate on both lines 
and pass each other, and 
therefore ensure better 
longer term operational 
outcomes, while also mini-
mising heritage impacts 
through reduced tunnel 
lining modifications,” the 
report states.
In addition, the tunnels 
would also be “notched” 
in places. This involves 

gouging a chunk out of 
the existing tunnel where 
the clearance is narrowest 
to allow the new trains the 
pass through.
This gouge could be al-
most 13cm deep, much of 
which will take place on 
curves where trains are 
more prone to swaying.
Around a third of the total 
length of the tunnels will 
have to be modified in a 
process that could take two 
years and will involve parts 
of the line to be closed for 
periods.
Labor has said the admis-
sion that 10 tunnels will 
have to be modified be-
cause the new trains are 
too wide is an embarrass-
ment for Transport Minis-
ter Andrew Constance.
He has had a torrid few 
months with a new time-
table causing chaos, bruis-
ing encounters with unions 
and the Ferry McFerryface 
debacle over the botched 
naming of a new boat.
“Andrew Constance’s min-
isterial performance is a 
joke, but this latest bungle 
is no laughing matter,” 
said Mr Foley.
“People are right to be 
suspicious that Constance 
is going to change the 
safety standard to fix his 
bungle.”
Mr Foley said the Govern-
ment should reveal the 
cost of the work needed 
to modify the tunnels and 
whether trains will have to 
slow down to get through 
them.

The cost of the tunnel 
modifications will be in 
addition to the $2.3 billion 
cost of the new trains.
TfNSW would not reveal to 
news.com.au the cost of 
the works. Nor did it deny 
trains might have to slow 
down when entering the 
tunnels.
“We always knew work 
would be necessary to de-
liver new trains for Intercity 
customers on physically 
constrained parts of the 
rail network,” a spokes-
man said.
“Parts of our network are 
over 150 years old and 
upgrades are necessary 
to ensure it can accom-
modate the requirements 
of modern trains that will 
benefit our customers.”
In Fairfax Media, Mr Con-
stance was quoted as 
saying parts of the Blue 
Mountains route were 150 
years old and needed an 
upgrade.
“I can’t understand why 
Luke Foley and the Labor 
Party don’t want a modern 
track and train upgrade 
for the people of the Blue 
Mountains,” he said.
In its report, TfNSW said 
the more modern tracks 
used on the line means 
trains are “typically more 
stable” so should tilt less. 
The Government body 
said notching wasn’t new, 
and the tunnels had to be 
modified in the 1970s to 
accommodate the V-sets 
which were wider than the 
trains they replaced.

The new trains will replace ageing V-set units that are 40 years old.Source:News Limited

The interior of the new NSW Intercity trains.Source:Supplied
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AUSTRALIA is about to 
officially end a longstand-
ing feud with one of its 
closest neighbours, but 
it could just start another 
battle worth billions. 
AUSTRALIA and East 
Timor have signed a treaty 
ending a long-running dis-
pute over their maritime 
border, in a move which 
could unlock billions of 
dollars in revenue from 
offshore oil and gas.
The treaty is expected 
to provide a boost to 
East Timor’s struggling 
economy by giving them 
more sovereignty over 
the Greater Sunrise, a lu-
crative oil and gas field 
located roughly 150km 
southeast of East Timor, 
and 450km northwest of 
Darwin.
The area has an estimated 
value of up to $50 billion.
The treaty was signed at 
the United Nations head-
quarters in New York by 
Foreign Julie Bishop and 
East Timor’s Deputy Prime 
Minister Agio Pereira.
Ms Bishop said: “This 
treaty represents the im-
portance of rules and the 
benefits of all states abid-
ing by the rules.
“It required compromise 
and goodwill on both 
sides.
“It is an example to all of 
how international rules-

based order serves our 
interests.”
Ms Bishop said she hoped 
both states could “live 
peacefully and prosper to-
gether” and was pleased 
to be personally involved.
“With this treaty, we open 
a new chapter in relations 
between Australia and 
Timor-Leste.
“As good friends and 
close neighbours, we want 
Timor Leste to achieve its 
potential.”
But some experts have 
warned that East Timor’s 
success may spark a feud 
with another of our close 
neighbours.
WHY AUSTRALIA AND 
EAST TIMOR ARE SIGN-
ING THIS TREATY
Australia and East Timor 
have been at loggerheads 
for the past decade over 
the Timor Sea.
East Timor, which is one 
of the world’s poorest 
countries, was dependent 
on oil and gas for most of 
its revenue last year.
In 1989, when East Timor 
was still part of Indone-
sia, the governments of 
Australia and Indone-
sia signed what became 
known as the Timor Gap 
Treaty, which allowed 
both countries to share 
in the wealth of the Timor 
Gap equally.
In 2002 East Timor gained 

Australia and East Timor have 
signed an important maritime 
agreement

independence from Indo-
nesia, but no permanent 
maritime border was es-
tablished. That same year, 
Australia and the United 
Nations Transitional Ad-
ministration in East Timor 
(UNTAET) negotiated the 
2002 Timor Sea Treaty 
— a variant split 90-10 in 
favour of Timor, which ap-
plied to fields in the Joint 
Petroleum Development 
Area.
The country has since 
argued for a border in 
the median line between 
Australia and East Timor, 
which would give 100 per 
cent of these resources to 
the latter.
It’s also likely to increase 
East Timor’s ownership of 
the more lucrative Greater 
Sunrise. In 2002, Timor 
had just 18 per cent of its 
future revenues, which in-
creased to a 50-50 split in 
2006.
Now Timor could receive 
up to 80 per cent of the 
revenue from this lucra-
tive field.
Ms Bishop said Greater 
Sunrise gas was a “cru-
cial resource” that would 
need the support of pri-
vate partners.
“Together, we can en-
sure Timor-Leste reaps 
the economic and social 
benefits for generations 
to come.”
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signed a treaty ending a long-running dispute over their maritime border

Bill Shorten has joined SA 
Premier Jay Weatherill on 
the campaign trail, while 
Liberal Leader Steven Mar-
shall cast his vote more 
than a week from polling 
day.
Kathryn Bermingham
Federal Opposition Leader 
Bill Shorten has thrown his 
weight behind the South 
Australian Labor Party’s 
re-election campaign, 
while questions about do-
nations from a Chinese 
businesswoman dogged 
both sides of politics.
Mr Shorten joined Pre-
mier Jay Weatherill for a 
tour of the South Austra-
lian Health and Medical 
Research Institute as Mr 
Weatherill announced a 
$30 million investment in 
the facility.
The opposition leader said 
a federal Labor govern-
ment could work with Mr 
Weatherill to provide a 
high standard of health-
care, but was hesitant to 
predict Labor would be 
returned for a record fifth 
straight term at the March 
17 state poll.
“Of course, it will be up 
to South Australians but I 
have to say it’s an uphill 
battle, and I think Jay has 
actually shown the most 
policy vision,” he said.
Opposition Leader Steven 
Marshall said Mr Shorten’s 
trip only drew attention 
to issues with the state’s 
healthcare system.
“[Bill Shorten] should get a 
briefing. The health system 
in South Australia is really 
at the bottom of the pack 
in terms of performance 
with massive blow-outs 
in elective surgery waiting 
times,” he said.
More than a week out 
from the election, Mr Mar-
shall cast his own ballot 
on Tuesday, reasoning he 
was entitled to vote early 
because he will be busy 
campaigning on polling 
day.
But he continued to field 
questions over his links to 
Chinese businesswoman 
Sally Zou following sug-
gestions she had donated 
$1.2 million to the Liberal 
Party.

On Friday, Ms Zou tweet-
ed a picture of a cheque, 
made out to the SA divi-
sion of the Liberal Party, 
before later deleting the 
post.
The exact amount, 
$1,212,018, was pos-
sibly a reference to the 
date of Mr Marshall’s 50th 
birthday on January 21 
(1/21/2018).
“The Labor Party have 
been inundated with calls 
from people who have sto-
ries, or anecdotes or in-
formation about Ms Zou’s 
interactions with the Lib-
eral Party,” Treasurer Tom 
Koutsantonis said.
Mr Marshall said the par-
ty had not received the 

Shorten joins SA Labor’s re-
election bid

cheque in question, and 
had correctly reported 
previous donations from 
Ms Zou.
The heat was also turned 
back on the government 
after it emerged Labor 
MP Tom Kenyon had ap-
proached Ms Zou with a 
request for money.
Mr Koutsantonis said Mr 
Kenyon’s request was 
“cheeky”.
“He saw over $800,000 be-
ing donated to the Liberal 
Party (previously) and he 
contacted her asking her 
for a $10,000 donation,” 
the treasurer said.
“Tom shouldn’t have 
done it and he knows he 
shouldn’t have done it.”

Queensland MP Steven 
Miles has been kicked out 
of parliament on the same 
day as he was forced to 
apologise to the state’s op-
position leader.
Queensland government 
minister Steven Miles has 
had a day to forget in state 
parliament, being kicked 
out for interjecting not long 
after making a contrite 
apology to the opposition 
leader and the house.
Speaker Curtis Pitt warned 
the rowdy house on Tues-
day he was in a bad mood 
due to a sore back and 
wouldn’t tolerate bad be-
haviour.
After warning MPs several 
times for interjecting, Dr 
Miles was the straw that 
broke the speaker’s back 
when he shouted across 
the chamber while Mr Pitt 
was on his feet calling for 
silence.
He was then suspended 
from the house for an 
hour.
It came after Dr Miles of-
fered a formal apology to 
the parliament for accus-
ing the opposition leader 
of not responding to a let-
ter his office never sent.
He slammed Liberal Na-
tional Party leader Deb 
Frecklington in parlia-
ment in February for not 
responding to the letter, 

which called on her to con-
demn a shortfall of almost 
$1 billion in federal hospi-
tal funding for Queensland
But on Tuesday, a contrite 
Dr Miles offered his apolo-
gy to the opposition leader, 
saying a communication 
error meant the letter was 
not sent.
“My office emailed a copy 
of the correspondence in 
question to the leader of 
the opposition within two 
days of being alerted to the 
error,” he said.
“I apologise to the leader 
of the opposition, and the 
house for this matter.”
The opposition had writ-
ten to Mr Pitt and called on 
him to refer Dr Miles to the 
Ethics Committee over the 
matter but the speaker said 
the apology put the matter 
to rest.
He took the opportunity 
to warn MPs about frivo-
lous referrals to the Eth-
ics Committee, saying he 
would be cracking down 
on the practice.
Mr Pitt said over the past 
term of government there 
were 87 calls for MPs to be 
referred, of which only four 
required further investiga-
tion.
He said that showed MPs 
on both sides were abus-
ing the system and called 
for it to stop.

Qld Labor MP kicked out 
of parliament
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MINISTER for Women Kel-
ly O’Dwyer has stuck up 
for Michaelia Cash after 
she refused to apologise 
over threats to female 
staffers.
POLITICS means nev-
er having to say sorry, 
Women’s Minister Kelly 
O’Dwyer said, defending 
the refusal of colleague 
Michaelia Cash to apolo-
gise to Labor women she 
smeared.
Ms O’Dwyer said Senator 
Cash had withdrawn her 
comments and that was 
the standard for Parlia-
ment House.
Last week Jobs Minis-
ter Senator Cash, a for-
mer minister for wom-
en, threatened to name 
young women in Opposi-
tion Leader Bill Shorten’s 
office about whom “ ru-
mours abound”.
She eventually withdrew 
the comments, but ig-
nored Labor demands 
she also apologise to the 
women.
Ms O’Dwyer told the Na-
tional Press Club in Can-
berra on Tuesday the 
Cash comments had been 
regrettable and had been 

withdrawn.
“But I really think that we 
need to move on now. I 
don’t think she’s the first 
person in Parliament to 
have made a comment 
that they regret.”
Asked if she also should 
have said “sorry”, the 
minister said that wasn’t 
how it was done in poli-
tics.
“Well, look, I hate to say it 
but there are a lot of peo-
ple in Parliament House 
who say a lot of things 
and then also don’t say 
sorry,” said Ms O’Dwyer.
“Now, that’s not to excuse 
it, but it’s simply to say 
that when you withdraw 
the remarks — and she 
did do that unreservedly, 
I think — that is ultimately 
the standard that’s been 
set here at Parliament 
House.
“You might say there 
should be a higher stan-
dard and maybe there 
should, but I think that we 
need to be able to move 
on from this.”
Minister O’Dwyer also:
* Backed the ban on min-
isters having sex with 
staff imposed by her “ter-

Women’s Minister Kelly O’Dwyer defends Mi-
chaelia Cash in National Press Club address

rific boss” Prime Minister 
Malcolm Turnbull;
* Saluted the growing 
number of women in the 
workforce, saying half the 
403,000 jobs created last 
year went to them with fe-
male workforce participa-
tion now at a record high 
of 60.5 per cent.
* Revealed she was hold-
ing discussions every 
three months with digital 
giants Facebook, Google 
and Instagram on efforts 
to counter “revenge porn” 
intrusions on women’s 
privacy
And she warned that the 
global Me Too movement 
was at risk from “key-
board warriors” harming 
the rights of both harass-
ers and victims.
Ms O’Dwyer, also Minis-
ter for Revenue sitting in 
cabinet, applauded wom-
en who had spoken out 
against abuse by men.
But she said: “We need 
to think about the impli-
cations — both good and 
bad — that come with the 
airing of allegations in a 
public forum.”
“Social media is not a 
courtroom and complain-
ants and those that are 
the subject of a complaint 
can be subject to trial by 
keyboard warriors,” she 
said.
“Natural justice is a fun-
damental tenet of our 
legal system. It is some-
thing that we value in the 
land of the fair-go and it 
is often absent in the wild 
web.”
Ms O’Dwyer said the ex-
plosion of social media 
comment on harassment 
claims could deter wom-
en from holding abuser to 
account.
“We need to be care-
ful that this public push 
doesn’t silence the very 
women it wants to help,” 
she said.
“We don’t want women to 
be afraid their reputation 
will forever be tarnished 
when someone types their 
name into Google.”

Australian Jobs Minister Michaelia Cash failed to apologise after threaten-
ing to name staffers in parliament. Picture: Lukas Coch/AAPSource:AAP
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Kelly O’Dwyer also backed the PM’s sex ban in her National Press Club 
appearance. Picture: Mick Tsikas/AAPSource:AAP

A SENIOR staffer for the PM 
— who posted pictures of her 
ex-boyfriend’s explicit texts 
to another MP online — has 
lost her job.
A SENIOR adviser to Malcolm 
Turnbull is “not longer work-
ing” with the Prime Minister 
after she revealed sexting 
messages from her ex-boy-
friend and NSW Minister.
The explicit texts — written 
between Fair Trading Min-
ister Matt Kean and Liberal 

Malcolm Turnbull adviser Caitlin Keage loses 
job over Matt Keane ‘sexts’

Caitlin Keage. Picture: FacebookSource:Facebook

Eleni Petinos. Picture: FacebookSource:Facebook

NSW backbencher Eleni Pe-
tinos — were exposed after 
Caitlin Keage posted screen-
shots of them online.
A spokesman for the Prime 
Minister told news.com.au 
this morning that Ms Keage 
is no longer working as part 
of Mr Turnbull’s office.
However, the spokesman 
would not say when she left 
the position or whether she 
was pushed to leave, fired or 
left of her own volition.

In the texts, which took place 
shortly after Christmas, Mr 
Kean messages Ms Petinos 
while she’s “playing a board 
game with my family”, say-
ing he’s “tempted to drive 
down to see you”.
“Miss me huh?” she asks.
“Yup, really need to f**k you,” 
he responds.
Ms Petinos says he has “CK” 
for that and tells him it’s “that 
time of the month”.
He responds: “OK come up 
later x.”
The next day, Ms Petinos tex-
ted Mr Kean and said: “Just 
got your Christmas card — 
you’re absolutely gorgeous 
— love you xx.”
The Daily Telegraph reports 
that Ms Keage was highly 
respected in her position¬, 
having worked for the federal 
Coalition since 2010 in both 
media and policy¬ roles.
She has also been dedicat-
ed¬ to the Liberal Party, hav-
ing served on the state exec-
utive in South Australia and 
working with Christopher 
Pyne, Simon Birmingham¬ 
and Prime Minister¬ Malcolm 
Turnbull.
It is understood Ms Keage is 
moving home to South Aus-
tralia after a tumultuous 11 
days.
Shortly after the affair was 
exposed, Mr Kean said: “I 
am deeply sorry my relation-
ship with Caitlin has ended 
in such a spectacular and 
sad fashion. I wish her all the 
best.”
NSW Premier Gladys Berejik-
lian responded to the scan-
dal, saying: “What I’ve read 
this morning is extremely 
disappointing. I’m personally 
disappointed in him and have 
told him so, but it is nonethe-
less a personal matter.”
“I am saddened that I have 
been drawn into this relation-
ship breakdown,” Ms Petinos 
said in a statement shortly 
after the scandal broke.
“I deny the allegations.
“It pains me to be making 
a statement about matters 
which are outside the scope 
of my work and are entirely 
personal.
“For this reason, I have no 
intention of making further 
comment.”
news.com.au has contacted 
Mr Kean and Ms Petinos for 
comment.

Ms Petinos has denied the texting allegations. Picture: 
FacebookSource:Facebook
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