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استقبل البطريرك املاروني 
بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي يف الصرح  بطرس 
الدميان،  يف  البطريركي 
عرابي  األول،  أمس 
وزير  املسيحية  املصاحلة 
الرياشي  ملحم  االعالم 
كنعان  ابراهيم  والنائب 
سيارة  يف  وصال  اللذين 
بنفسه،  يقودها  كنعان 

واىل جانبه الرياشي.
وعقدت خلوة استمرت حنو 
ثالث ساعات ختللتها مأدبة 
احملادثات  استمرت  غداء 
خالهلا، وبعد اللقاء املطول 
يف  االعالم  مسؤول  تال 
وليد  احملامي  الصرح 
غياض الرسالة اليت محلها 
العرابني،  اىل  البطريرك 

وجاء فيها:
املصاحلة  تأكيد   -1«
اليت  األساسية  التارخيية 
اللبنانية  القوات  بني  متت 

والتيار الوطين احلر، وعدم 
حتويل أي اختالف سياسي 
بينهما إىل خالف، والتشديد 
على أن تستكمل بالتوافق 

الوطين الشامل.
2- وقف التخاطب اإلعالمي 

األجواء  يشحن  الذي 
خمتلف  على  ويشنجها 
السياسية  املستويات 
واإلعالمية مبا فيها شبكات 
التواصل االجتماعي كافة.

إىل  الطرفني  دعوة   -3

التتمة صفحة 31

وتواصل  عمل  آلية  وضع 

مدينة درعا حتت سيطرة 
اجليش السوري بالكامل

البطريرك الراعي مستقبال كنعان والرياشي يف الصرح البطريركي يف الديمان

Follow us on          ; The Middle East Herald

تكم  العالنا
بصاحب  االتصال  يرجى 

واالختصاص.. والكفاءة  الخربة 
0412  224  604 الرقم:  على  ايلي 

الراعي استقبل الرياشي وكنعان: تأكيد املصاحلة التارخيية بني 
التيار والقوات واإلسراع يف تشكيل احلكومة ووقف الشحن

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة 

اللحوم يف نيو ساوث ويلز 
HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع 
لحوم الغنم والبقر 

الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

السوري  اجليش  سيطر 
بالكامل  درعا  مدينة  على 
البلد  بعد دخوله اىل درعا 

وغريها، ووحدات منه ترفع 
العلم السوري يف الساحة 

التتمة صفحة 31

عون: ال خوف على لبنان يف ظل ثروته النفطية وكالم املتضررين من مسرية االصالح ينعكس سلبا على البلد

مطلـوب شـخص للـعمل فـي خـدمة الـزبائن
اللـغة االنكلـيزية ضـرورية..

لإلتـصال: 1321 9791

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

النظام  وصول  مع  تزامنًا 
روسي،  بدعم  السوري، 
اجلنوبية  األطراف  إىل 
وتطويقه  احملتل،  للجوالن 
اإلرهابي  »داعش«  تنظيم 
يف املنطقة، عقد الرئيس 
بوتني  فالدميري  الروسي 
مع  حمادثات  االول  أمس 

اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
بنيامني نتنياهو ركزت على 
الوضع يف اجلنوب السوري 

والوجود اإليراني.
اجتماع  عشية  ذلك  يأتي 
يف  املصغرة  اجملموعة 
واليت  سورية،  شأن 
كل  خارجية  وزراء  تضم 

نتنياهو ووالييت يف موسكو عشية القمة األمريكية - الروسية

التتمة صفحة 31

املتحدة،  الواليات  من 
وبريطانيا،  وفرنسا، 
والسعودية،  وأملانيا، 
بروكسيل،  يف  واألردن، 
وزير  األوىل  للمرة  حيضره 
ومن  املصري.  اخلارجية 
املقرر أن يناقش االجتماع 

درعا تحت سيطرة الجيش السوري

العالقة  لتنظيم  مشرتك 
تدوم،  بينهما  السياسية 
ومرهونة  آنية  تكون  وأال 
ببعض االستحقاقات، على 
األفرقاء  مجيع  تشمل  أن 

من دون استثناء.

اليمين  بعث وزير اخلارجية 
خالد اليماني برسالة احتجاج 
»شديدة اللهجة« إىل نظريه 
اللبناني جربان باسيل، دعا 
اللبنانية  »احلكومة  فيها 
اهلل  حزب  مجاح  كبح  إىل 
وسلوكه العدواني، متاشيًا 
مع سياسة النأي بالنفس، 

تورط  خلفية  على  وذلك 
احلزب يف دعم ميليشيات 

مجاعة احلوثيني«.
أمر  ذلك،  غضون  يف 
عبد  اليمين  الرئيس 
خالل  هادي  منصور  ربه 
حجة  حمافظ  استقباله 
السنيين  عبدالكريم 

اليمن حيتج لدى لبنان ويطلب »كبح تورط حزب اهلل«

التتمة صفحة 31

وحمافظ رمية حممد احلوري 
بـ  االول،  أمس  عدن  يف 
»توحيد اجلهود واإلمكانات 
يف  فاعلة  جبهات  لفتح 
ملواجهة  احملافظتني 

احلوثيني«.
وأفادت وكالة األنباء اليمنية 
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عون: ال خوف على لبنان يف ظل ثروته النفطية وكالم املتضررين 
من مسرية االصالح ينعكس سلبا على البلد وال اصالح يف جمتمع 

ال يريد شعبه مواجهة الفساد

العماد  اجلمهورية  رئيس  طمأن 
بأن  اللبنانيني،  عون  ميشال 
»ال احد سيستطيع وقف مسرية 
اليت  الفساد  ومكافحة  االصالح 
بدأتها منذ تولي رئاسة اجلمهورية، 
وهذا الطريق االصالحي سيستمر 
جبهود مجيع املؤمنني بلبنان مهما 
عرقلة  منها  املتضررون  حاول 
اطالق  خالل  من  املسرية،  هذه 
صحيحة،  غري  واخبار  شائعات 
او  سواء صدرت عن سياسيني 
غريهم. علما ان مثل هذا الكالم 
ينعكس سلبا على الثقة بلبنان«، 
»مساعدة  اىل  اللبنانيني  داعيا 
الفساد،  مكافحة  يف  الدولة 
اصالح  بإجناز  امكانية  ال  الن 
يف جمتمع ال يريد شعبه مواجهة 

الفساد فيه«.
»االهداف  عن  تساءل  وإذ 
مواقف  يطلقون  للذين  احلقيقية 
تضعف الثقة باالقتصاد اللبناني 
ان  اكد  الوطنية«،  والعملة 
على  نفطية  ثروة  ميتلك  »لبنان 
من  خوف  ال  االستخراج  طريق 
االفالس يف ظلها«، مشددا على 
»ضرورة التحلي باملسؤولية قبل 
اطالق االخبار اليت تثري القلق يف 
قبل  من  ان  املواطنني،  نفوس 
او  االعالميني  او  السياسيني 
غريهم من اللبنانيني«، الفتا اىل 
اننا »نعمل على اعادة استنهاض 
االقتصاد، لكن االمر ال يتم بني 
ليلة وضحاها، بل يتطلب املزيد 
من الصرب وسعي القطاعات اىل 
هذه  يف  االمكان  قدر  الصمود 
ورثناها  اليت  الرتكة  الفرتة الن 

ثقيلة«.
اجلمهورية  رئيس  وشدد 
نقابة  من  وفدا  استقباله  خالل 
الغذائية  املواد  مستوردي 
يف  واملشروبات  واالستهالكية 
حبصلي،  هاني  برئاسة  لبنان 
التجارة  »تعزيز  دعمه  على 
ازدهار  على  بدوره  تشجع  اليت 
موضحا  لبنان«،  يف  السياحة 
أن »قرار تقنني استرياد بعض 
عجز  عن  نتج  الغذائية  االصناف 
دفع  ما  املدفوعات،  ميزان 
اىل  اللجوء  اىل  االقتصاد  وزير 
الوطنية  الصناعة  اجراءات حتمي 
بتنا  لكننا  كثرية،  ليست  وهي 

ملزمني بها«.
احلد  لبنان جنح يف  »ان  وقال: 
تظهره  امر  وهو  التهريب،  من 
البيانات اجلمركية بشكل واضح، 
تتبعها  اليت  االلية  ضوء  يف 
اىل  مشريا  اجلمارك«،  مديرية 
»ازدهار تهريب املخدرات بعدما 
العمليات  من  العديد  ضبط  مت 

اهتمامي  اوليه  ما  وهو  اخريا، 
من  عنه  يرتتب  ملا  كبري  بشكل 
نتائج وخيمة على البالد«، جمددا 
تأكيد »العمل لتحويل االقتصاد 
اىل  ريعي  اقتصاد  من  الوطين 

اقتصاد منتج«.
بحصلي

يف  كلمة  القى  حبصلي  وكان 
فيها  اعرب  اللقاء،  مستهل 
رئيس  النقابة جلهود  »دعم  عن 
للنهوض  وسعيه  اجلمهورية 
منها  سيما  ال  لبنان  باوضاع 
االقتصادية واالجتماعية، مناشدا 
يف  االسهام  اجلمهورية  رئيس 
العقد  حلل  املالئم  املناخ  توفري 
اليت حتول دون تأليف احلكومة.

تتحقق  ان  »نرغب  وقال: 
النوعية  النقلة  عهدكم  يف 
الرساء  انتظرناها  طاملا  اليت 
يف  الفعلية  الوطنية  الشراكة 
واطالق  الدولة  مواقع  خمتلف 
اىل  الفتا  اقتصادية«،  نهضة 
على  امللقاة  املهمات  »صعوبة 
واهمها  اجلمهورية  رئيس  عاتق 
العامة  املؤسسات  عمل  ضبط 
وهيكلتها والقضاء على الفساد 
االقتصاد  وامناء  املستشري، 
بكل قطاعاته ما ميهد لقيام دولة 
املواطنة، واضعا امكانات النقابة 
بتصرف الرئيس عون للمساهمة 
يف دعم مواقفه الوطنية واعالء 

شأن لبنان«.
عون  الرئيس  حبصلي  وسلم 
واالهداف  النقابة  عن  موجزا 
لتحقيقها،  تعمل  اليت  الثابتة 
منظومة  على  »احملافظة  وهي: 
القطاع  اهمية  احلر،  االقتصاد 
التجاري واالسترياد يف املعادلة 
الفساد  حماربة  االقتصادية، 
بالتهريب  املتمثل  التجاري 
اعادة  اىل  والدعوة  والتزوير، 
العمل باحلصرية التجارية للمواد 
العام  الغيت  اليت  الغذائية 

.»1992
البستاني

لرئيس  كانت  ذلك  اىل 
سياسية  لقاءات  اجلمهورية 
وديبلوماسية وثقافية. ويف هذا 
عون،  الرئيس  استقبل  االطار، 
البستاني  ناجي  السابق  الوزير 
تناولت  افق  جولة  معه  واجرى 
البالد  يف  العامة  »االوضاع 
لتشكيل  اجلارية  واالتصاالت 
البحث  وتطرق  جديدة«.  حكومة 
ملنطقة  االمنائية  »احلاجات  اىل 
قطعتها  اليت  واملراحل  الشوف 
عملية جتهيز مستشفى دير القمر 

احلكومي«.
رئيس  من  ملس  انه  واوضح 

االسراع  على  »حرصا  اجلمهورية 
االمنائية  املشاريع  اجناز  يف 
انطالقا  اجلبل،  مبنطقة  اخلاصة 

من حرصه على مصاحلة فيها«.
الخوري

االمني  عون،  الرئيس  واستقبل 
العام للمجلس االعلى اللبناني - 
السوري الدكتور نصري اخلوري 
اجمللس  »عمل  معه  وعرض 
السوريني،  النازحني  واوضاع 
وعودتهم التدرجيية اىل املناطق 
بعد  سيما  ال  االمنة،  السورية 
السوريني  املسؤولني  موقف 

جلهة تسهيل هذه العودة«.
حديفة

رئيس  عون،  الرئيس  واستقبل 
اجل  من  الفرنسيني  جتمع 
املستقبل »RFPA« السفري خليل 
حديفه واعضاء يف التجمع، ومت 
 - اللبنانية  »العالقات  عرض 
يف  تطويرها  وسبل  الفرنسية 

اجملاالت كافة«.
درع  عون  للرئيس  الوفد  وقدم 

التجمع عربون تقدير ووفاء.
شمعون وفرج اهلل

تقال  املمثلة  بعبدا،  قصر  ويف 
مشعون وزوجها الكاتب واملخرج 
عرضا  اللذان  اهلل،  فرج  طوني 
االنشطة  اجلمهورية،  لرئيس 
والروحي  الثقايف  الطابع  ذات 
سبيل  يف  بها  يقومان  اللذين 
ايصال رسالة احلضور املشرقي 
الفيلم  وباكورتها  العاملية،  اىل 
يروي  الذي  »مورين«  التارخيي 
سرية حياة القديسة مارينا اليت 
العصر  يف  قنوبني  يف  عاشت 

البيزنطي.
عون  للرئيس  عرضا  كما 
الستقبال  اجلارية  التحضريات 
جثمان القديسة مارينا من مدينة 
لبنان،  اىل  االيطالية  البندقية 
والذي سيمكث فيه من 17 اىل 
23 الشهر احلالي، بعد 800 سنة 

من غيابها.
البطريرك  حيتفل  وللمناسبة، 
بشارة  مار  الكاردينال  املاروني 
اإلهلية  بالذبيحة  الراعي  بطرس 
البطريركي  الصرح  كنيسة  يف 
عند  الدميان،  يف  الصيفي 
اخلامسة بعد ظهر يوم الوصول.

رئيس الجمهورية
ب«اجلهد  عون  الرئيس  ونوه 
هذه  اعطاء  اجل  من  املبذول 
وطن  للبنان،  احلقيقية  الصورة 
مشددا  والرسالة«،  القداسة 
اصالة  اىل  العودة  »اهمية  على 
اجل مواجهة حتديات  اجلذور من 
احلاضر واستشراف آفاق مشرقة 

للمستقبل«. 

رئيس الجمهورية خالل استقباله وفدا النقابة

السياسي  واحمللل  الكاتب  أكد 
أّن  فاضل  أبو  جوزيف  احملامي 
جانب كّل من  هناك تصعيدًا من 
رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي 
جنبالط  وليد  السابق  النائب 
اللبنانية  القوات  حزب  ورئيس 
مصادر  عن  ناقاًل  جعجع،  مسري 
أثاره  ما  قاطعًا  نفيًا  نفيها  بعبدا 
مصرف  حاكم  إقالة  عن  جنبالط 
سالمة،  رياض  الدكتور  لبنان 
ميشال  الرئيس  أّن  على  مشّددًا 
عون ال علم له بذلك، وقد فوجئت 
يف  جنبالط  بكالم  بعبدا  أوساط 

هذا السياق. 
 »MTV« ويف حديث إىل تلفزيون
أداره  »مبوضوعية«  برنامج  ضمن 
أبو  كشف  عبود،  وليد  اإلعالمي 
فاضل أّن السعودية أبلغت رئيس 
احلكومة املكلف سعد احلريري أّن 
وليد جنبالط ومسري جعجع خط أمحر 
يف مطالبهم ويف دخوهلم إىل جنة 
عن  جعجع  كالم  مستغربًا  احلكم، 
فشل اتفاق معراب وعدم سقوطه 
على  نفسه  الوقت  يف  وتصويبه 
الوزير جربان باسيل رغم التهدئة، 
حيق  كان  إذا  أّنه  على  مشّددًا 
للقوات بأربعة وزراء، فعندها حيق 
للتيار الوطين احلر بثمانية وزراء.

جعجع أخّل باتفاق معراب
الدكتور  أّن  فاضل  أبو  ورأى 
باتفاق  أواًل  أخّل  الذي  هو  جعجع 
معراب حني رشح فادي سعد إىل 
البرتون،  يف  النيابية  االنتخابات 
مع  للتعاون  استعداده  وأبدى 
الوزير بطرس حرب، وثانيًا عندما 
قال  كما  احلريري  الرئيس  احُتِجز 
للدكتور  كان  عون،  الرئيس 
إّنه  قال  مغاير حني  موقف  جعجع 
تأّخر ليقّدم استقالته. ولفت إىل 
بأّي  يقبلوا  مل  القوات  وزراء  أّن 
مشروع طرحه وزراء التيار الوطين 
احلر يف احلكومة، مشّددًا على أّنهم 

بذلك مل يلتزموا باتفاق معراب.
البطريرك  أّن  فاضل  أبو  وأكد 
بطرس  بشارة  مار  املاروني 
خط  على  بقوة  دخل  الراعي 
يسعى  وهو  املسيحية،  املصاحلة 
ولكّنه  املسيحي،  اخلالف  الحتواء 
بني  املرتقب  اللقاء  بأّن  جزم 
كنعان  إبراهيم  النائب  من  كّل 
بكركي  رياشي يف  ملحم  والوزير 
تأليف  مفاوضات  على  يؤثر  لن 
بأّن  اعتقاده  عن  معربًا  احلكومة، 
األجواء سلبية للغاية، متحّدثًا عن 
عامل إقليمي يفاقم من التشنجات 

احلاصلة بني خمتلف الفرقاء.
اتفاق معراب انتهى؟

وردًا على سؤال، لفت أبو فاضل 
إىل أّن التوازن يف البلد موجود، 
الرئيس  أّن  إىل  أشار  ولكّنه 
ميشال عون مل يقم بعمل خمالف 
أن  نافيًا  والقوانني،  للدستور 
أحد  بصالحيات  ميّس  أحد  يكون 
يف عملية تشكيل احلكومة. ورأى 
السّنة  احلكومة  رؤساء  اجتماع  أّن 
دعا إليه الرئيس فؤاد السنيورة، 
مشريًا إىل أّن حزب اهلل متنى على 
الرئيس عون متثيل النواب السنة 
املعارضني للحريري يف احلكومة. 
واعترب أبو فاضل أّن »الدميقراطية 
حكومة  تشكل  أن  إنه جيب  تقول 
يقول  ومن  وأقلية  أكثرية  تضم 
من  فلريحل  فشل  العهد  إن 
جنبالط  أّن  إىل  الفتًا  لبنان«، 
على  العهد  على  يصّوبان  وجعجع 
فصل  شأن  من  مقلاًل  سواء،  حد 
عون  ميشال  الرئيس  بني  جعجع 
أن  وأكد  احلر.  الوطين  والتيار 
أنه  جعجع  أبلغ  عون  الرئيس 
لكن  معراب،  اتفاق  على  حريص 
مسؤولو  استمر  التالي  اليوم  يف 
القوات باهلجوم حتى خرج باسيل 
أّن  إىل  مشريًا  لإلعالم،  وتكلم 

رمي  عندما  معراب ضرب  »اتفاق 
اىل االعالم وهذا يعين أّن االتفاق 

انتهى«.
من حق باسيل أن يدافع عن نفسه 

وأكد أبو فاضل أّن من حق الوزير 
جربان باسيل أن يدافع عن نفسه 
له  تعّرض  الذي  اهلجوم  وجه  يف 
القوات  ووزراء  نواب  جانب  من 
التيار  اللبنانية، مستهجنًا تصوير 
اهلدر  ميارس  وكأّنه  احلر  الوطين 
هناك  أّن  إىل  ولفت  والفساد، 
هجمة على البلد خلفها السعودية، 
ملّمحًا إىل أّنهم ال يريدون أن ينجح 
احلكم،  عون يف  ميشال  الرئيس 
مشريًا يف هذا السياق إىل هجوم 
النائب السابق وليد جنبالط على 
بها  قام  اليت  الزيارة  بعد  العهد 

إىل اململكة العربية السعودية.
هو  جنبالط  بأّن  فاضل  أبو  وأقّر 
ولكنه  طائفته،  يف  متثياًل  األكثر 
لفت إىل أّن األصوات اليت أخذها 
والوزير  أرسالن  طالل  النائب 
تعطيه  ال  وهاب  وئام  السابق 
الدرزية  الساحة  باحتكار  احلق 
سؤال  على  ردًا  وشّدد  ككّل. 
املسيحي خيتلف  الثنائي  أّن  على 
وأّن  الشيعي،  الثنائي  عن  كليًا 
املقارنة بينهما ال تصّح، وأكد أنه 
منذ البداية كان يدعو إىل توسيع 
املصاحلة املسيحية، وعدم تركها 

حكرًا على القوات والتيار. 
العهد ينتصر

اعتقاده  عن  فاضل  أبو  وأعرب 
انتهى  معراب  اتفاق  مفعول  بأّن 
النيابية، مشّددًا على  باالنتخابات 
القوات  هم  باالتفاق  أخّل  من  أّن 
اللبنانية وليس التيار الوطين احلر، 
موضحًا أّن االتفاق ملزم للطرفني 
خيّل  حني  وبالتالي  بنوده،  بكل 
يسقط  بنوده،  بأحد  ما  طرف 
االتفاق تلقائيًا ككّل. وأشار إىل 
أّن وزراء القوات كانوا يعارضون 
اجللسات،  كل  يف  التيار  وزراء 
ولفت إىل أّن العرف يقضي بأّن 
جملس إدارة تلفزيون لبنان يكون 
تابعًا لرئيس اجلمهورية، وبالتالي 
فإّن تسمية رئيس جملس إدارته 

من حق الرئيس.
العهد  أّن  على  فاضل  أبو  وشّدد 
يقاتلونه  من  بعكس  ينتصر 
ونفى  باالقتصاد،  ويهّولون 
الوطين  التيار  حليف  يكون  أن 
له  معارض  أكرب  اهلل،  حزب  احلر، 
جملس  طاولة  على  وملشاريعه 
سؤال،  على  ردًا  وأشار  الوزراء، 
أن يبصم  أّن املطلوب ليس  إىل 
الوزراء داخل جملس الوزراء، ولكن 
من غري املمكن أن يبدأ التصويب 
على وزراء العهد منذ اليوم األول 
بعد التوقيع على تفاهم معراب. 

عون لم يخطئ بشيء
الرئيس  أّن  فاضل  أبو  وأكد 
يبذل  وهو  بشيء  خيطئ  مل  عون 
مشّددًا  البلد،  إلنقاذ  املستحيل 
الرئيس  بني  فارق  وجود  على 
ميشال  والرئيس  عون  ميشال 
كان  األخري  بأّن  مذّكرًا  سليمان، 
له حّصة وزارية وكان يدافع عنها 
من يستكثرون اليوم على الرئيس 
عون أن تكون له حصة وزارية يف 

احلكومة. 
محلة  وجود  إىل  فاضل  أبو  ونّبه 
تهدف إىل إبقاء النازحني السوريني 
على أرض لبنان، مشددًا على أّن 
الوضع  بقاء  يتحّمل  ال  البلد  هذا 
اجلميع  داعيًا  عليه،  هو  ما  على 
عرب  املخطط،  هلذا  التصدي  إىل 
تأمني عودة النازحني إىل بالدهم، 
العام  املدير  حترك  مع  خصوصًا 
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم 

على هذا اخلط. 
املسيحي يأخذ دوره

وردًا على سؤال، أشار أبو فاضل 

يأخذ  لبنان  املسيحي يف  أّن  إىل 
دورهم  كان  بعدما  اليوم  دوره 
الطائف،  اتفاق  منذ  مصاَدرًا 
كان  املشكل  أّن  على  مشّددًا 
الرئيس  كان  لو  ذاته  ليكون 
الفتًا  عون،  ميشال  الرئيس  غري 
وال  يتفقون  ال  املوارنة  أّن  إىل 
مع  شخصيًا  أنه  وأكد  ينتظمون. 
حتالف األقليات، موضحًا أنه رجل 
ثّم  ومن  لبناني  ماروني  مسيحي 
عربي، الفتًا إىل أّن سلطة رئيس 
الوزراء  جملس  على  اجلمهورية 
إذا  معنوية، فهو يرتأس جلساته 

حضرها.
هناك  كان  أّنه  فاضل  أبو  واعترب 
احلر  الوطين  التيار  بني  خطأ 
باخلالف  بري  نبيه  والرئيس 
بينهما، مشريًا إىل أّن العهد يأخذ 
مكانه اليوم، وهو أصدر تشكيالت 
وأجرى  ودبلوماسية،  قضائية 
والقضائية  األمنية  التعيينات 
واإلدارية األساسية، الفتًا إىل أّن 
البلد انطلق، ولكن أزمة النازحني 
أيضًا،  فعلها  فعلت  السوريني 
على  البعض  إصرار  مستغربًا 
توصيف هؤالء بالثوار رغم كل ما 
حصل، ورغم اهلجوم على اجليش 

اللبناني والقوى األمنية.
عون لن يقبل

أبو  تساءل  سؤال،  على  وردًا 
الوطين  التيار  يالم  كيف  فاضل 
درزية  شخصية  مع  للتحالف  احلر 
حني  يف  أرسالن،  طالل  كالوزير 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب  أّن 
رشح النائب هنري حلو إىل رئاسة 
تصعيد  واستغرب  اجلمهورية، 
جنبالط على العهد اليوم، ورفضه 
األخري  كان  بعدما  أرسالن  لتوزير 
السابقة  احلكومات  كل  من  جزءًا 

مبوافقة جنبالط.
الرئيس  أّن  فاضل  أبو  وأكد 
على  حريصًا  يزال  وال  كان  عون 
مصلحة كل اللبنانيني، وأشار إىل 
على  أيضًا  سنية  عقدة  هناك  أّن 
الرئيس احلريري أن حيّلها، الفتًا 
يعقدون  سّنة  نواب  وجود  إىل 
أّن  وكشف  دورية.  اجتماعات 
الرئيس عون لن يقبل بأّي تشكيلة 
تضّم  كانت  إذا  احلريري  يقّدمها 
أربعة وزراء للقوات أو ثالثة وزراء 
دروز للحزب التقدمي االشرتاكي، 
مذّكرًا بأنه سبق أن قال إّن هذه 
احلكومة هي حكومة العهد األوىل. 
ولفت إىل أّن املنطقة كلها تغلي، 
الوحيد  البلد  لبنان  أن  حني  يف 
الذي فيه ضمان وأمان أكثر من 

كل البلدان.
ملدة تكليف محصورة

املطلوب  أّن  فاضل  أبو  واعترب 
التكليف  لتكون مدة  إقرار قانون 
حبيث  حمصورة  احلكومة  لرئيس 
شهرًا،   11 العملية  تستغرق  ال 
وكشف عن وجود استشارات يف 
على  عون، مشّددًا  الرئيس  جيب 
أنه يريد أن ينجح عهده، وهو لن 
لتأليف  شهرًا   11 باالنتظار  يقبل 

حكومة.
طلب  عن  فاضل  أبو  وحتّدث 
آذار   14 حتالف  إلحياء  سعودي 
ولكن  معروف،  شبه  األمر  وهذا 
هو  جنبالط  وليد  السابق  النائب 
الذي رفض العودة إليها، كما أن 
14 آذار ال ميكن أن تنجح من دون 
الرئيس احلريري. وأكد أّن الرئيس 
عون حيرتم السعودية، ردًا على ما 
يقال عن مسعى سعودي لتحويله 
مشّككًا  أعمال،  تصريف  عهد  إىل 

بوجود مثل هذا التوجه.
 وحذر من أن سقوط العهد يعين 
املسيحيني  ودعا  البلد،  سقوط 
طاملا  الكرسي  على  احلفاظ  إىل 

أّنهم يطمحون للوصول إليها.

جوزيف أبو فاضل: العهد انتصر واملسيحي بدأ يأخذ 
دوره امُلصاَدر منذ اتفاق الطائف
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لـبنانيات

بري عرض االوضاع وتشكيل احلكومة مع ميقاتي 
وخمزومي واستقبل جناد فارس

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
االول  بري قبل ظهر امس  نبيه 
الرئيس جنيب  التينة،  عني  يف 
االوضاع  معه  وعرض  ميقاتي، 
احلكومة  وموضوع  الراهنة 

خصوصا.
اللقاء:  بعد  ميقاتي  وقال 
الرئيس،  دولة  بلقاء  »سعدت 
املواضيع  يف  البحث  وجرى 
اللبنانية وخصوصا  الساحة  على 
احلكومة.  بتشكيل  يتعلق  ما 
دولته  مع  متفقة  اآلراء  وكانت 
للرتف  ليس  الراهن  الوقت  ان 
أن  مجيعا  وعلينا  السياسي، 
نضحي من اجل تشكيل احلكومة. 
ستتألف،  احلكومة  أن  وأعتقد 
املستوى  على  تكون  ان  وامتنى 
الذين  الوزراء  من  املطلوب 
اخلروج  واحدة حنو  رؤية  ميلكون 
القائمة.  العديدة  االزمات  من 
لدينا اليوم ازمات يف املنطقة، 
عن  اجلميع  كالم  ايضا  وهناك 
واالوضاع  االقتصادي،  الوضع 
والكهرباء،  واالسكان،  السائدة 
وغريها.  والنفايات  والفساد، 
املستويني:  على  امور  هناك 
حيث  االقليمي  املستوى  على 
جيب ان تكون العالقة متينة مع 
خنرج  ان  نستطيع  لكي  اجلميع 
من هذه االزمة، وعلى املستوى 
الداخلي ايضا. كذلك حتدثت مع 
الرئيس بري عن اجلهد املشكور 
الذي يقوم به الرئيس احلريري 
شاءاهلل  وان  احلكومة،  لتشكيل 

ينجح يف اسرع وقت ليؤلف هذه 
تكون  ان  نتمنى  اليت  احلكومة 
على مستوى طموحاته لكي تواجه 

املرحلة املقبلة«.
ثم استقبل رئيس »حزب احلوار 
خمزومي،  فؤاد  النائب  الوطين« 
لبنان  األوضاع يف  معه  وعرض 

واملنطقة.
إن  خمزومي  قال  اللقاء،  إثر 
استكمال  هي  اليوم  الزيارة 
للقاء األربعاء النيابي وقد حبثنا 
مع دولة الرئيس اجللسة العامة 
املقبل  الثالثاء  إليها  دعا  اليت 
النتخاب أعضاء اللجان النيابية.

الرئيس  يد  على  نشد  وتابع:« 
املكلف سعد احلريري لكي يشكل 
احلكومة بسرعة. وقد تطرقنا مع 
من  العديد  إىل  بري  الرئيس 
املشاكل اليت ستواجهنا كمجلس 
نواب وحكومة يف املرحلة القادمة 
بعد تشكيل احلكومة، بدءا بامللف 
النازحني،  وموضوع  السوري 
مرورا بالعالقة مع سوريا وإعادة 
إعمارها وترسيم احلدود، وصوال 

إىل الوضع االقتصادي ومكافحة 
الفساد، خصوصا مع تبين أغلبية 
الفساد  مكافحة  عنوان  األفرقاء 

واحلد منه«.
احلكومة  تشكيل  تأخري  وقال: 
ينعكس سلبا على لبنان خصوصا 
عن  ستسأل  الداعمة  الدول  أن 
علما  بها،  نقوم  اليت  اإلجنازات 
أن الدعم الذي حصلنا عليه مؤخرا 
مشروط  الدولية  املؤمترات  من 
عدم  سيؤدي  إصالحات  بتحقيق 
تطبيقها إىل إعطاء صورة سلبية 
هذا  جديني يف  غري  بأننا  توحي 

اإلطار.
أيضا  خمزومي:«تطرقنا  أضاف 
أزمة  موضوع  يف  البحث  إىل 
واالجتماعية  الدينية  املؤسسات 
اخلريية  املقاصد  مجعية  كأزمة 
مبرحلة  متر  اليت  اإلسالمية 
يهمنا  ال  حنن  وأضاف:  صعبة. 
هم  يعنينا  ما  بل  املسؤول  من 
بريوت  أهل  من  املتضررون 
تتواجد  اليت  املناطق  وسكان 
فيها مدارس املقاصد مبعزل عن 

األسباب«.
»يدا  ليكونوا  اجلميع  ودعا 
وإدارة  الدولة  مع  للعمل  واحدة 
املقاصد للوصول إىل الشفافية 
حال  يف  املشكلة  وحلّل  الكاملة 
من  أو تقصري سواء  خطأ  وجود 
احلكومة أم من اإلدارة«. وقال:« 
إن املوضوع األخري الذي تطرقنا 
هو  مجيعا،  نعايشه  والذي  إليه 
الوضع اإلقتصادي وسعر صرف 

اللرية«.
كما استقبل جناد عصام فارس 

وعرض معه االوضاع العامة.

الرئيس بري مستقبال الرئيس ميقاتي
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:AUST احلريري يف حفل ختريج طالب

الطائفية أسوأ لعنة يف نظامنا السياسي

املكلف  احلكومة  رئيس  رأى 
حق  »من  أنه  احلريري  سعد 
عدم  يستغرب  أن  مواطن  أي 
احلكومة،  تأليف  على  االتفاق 
يف الوقت الذي يرى الكل فيه 
التأليف«،  يف  التأخري  سلبيات 
متى  يتساءل،  »الكل  وقال: 
احلكومية  التشكيلة  ختريج  يتم 
إلنقاذ  العمل  ورشة  وإطالق 
الدولة  ختريج  يتم  متى  البلد؟ 
السياسي  اإلصالح  وعود  من 
متى  واالقتصادي؟  واإلداري 
أن  واخلرجيات  للخرجيني  ميكن 
عمل،  فرص  بوجود  حيتفلوا 
وال تنتهي فرحتهم عند استالم 
اجلامعة؟.  من  التخرج  شهادة 
التجارب يف  كل  من  تبني  لقد 
البلد أن الطائفية هي أسوأ لعنة 

يف نظامنا السياسي«.
ينجح  أن  »وجوب  على  وشدد 
من  العبور  امتحان  يف  لبنان 
دولة  إىل  الطوائف  دولة 

املؤسسات«.
كالم الرئيس احلريري جاء خالل 
رعايته، عصر امس االول، حفل 
األمريكية  اجلامعة  طالب  ختريج 
للعلوم والتكنولوجيا AUST يف 
»ليس  وقال:  سايد«،  »سي 
أن   ،AUST جامعة  على  غريبا 
يف  الصقور  جامعة  يسمونها 
لبنان، فهذه اجلامعة حلقت يف 
مساء التعليم منذ ثالثني سنة، 
املؤسسني  جبهود  ومتكنت 
حتتل  أن  واخلرجيني  واملعلمني 
الصفوف  يف  رئيسيا  مقعدا 
األمامية للجامعات. حنتفل اليوم 
أفواج  من  جديدة  دفعة  بتخريج 
الصقور، ونرى الفرحة يف عيون 
والشابات، ويف عيون  الشباب 
األساتذة،  وكل  هيام  السيدة 
عيون  يف  شيء  كل  وقبل 
الذين كانوا ينتظرون  األهالي، 

هذه اللحظة منذ سنني«.
هو  عادة  متوز  »شهر  أضاف: 
شهر اخلرجيني واخلرجيات يف كل 
جامعات لبنان ومدارسه. ودفعة 
اليوم، تشبه بقية الدفعات، اليت 
واخلرجيات  اخلرجيني  آالف  فيها 
من خمتلف االختصاصات، واليت 
وكل  واحد  كل  وجوه  يف  أقرأ 
موجهة  أسئلة  منهم،  واحدة 
يف  والربط  احلل  أهل  إىل 
يتم ختريج  ترى  يا  متى  لبنان. 
وإطالق  احلكومية  التشكيلة 
ورشة العمل إلنقاذ البلد؟ متى 
وعود  من  الدولة  ختريج  يتم 

واإلداري  السياسي  اإلصالح 
ميكن  متى  واالقتصادي؟ 
للخرجيني واخلرجيات أن حيتفلوا 
تنتهي  وال  عمل،  فرص  بوجود 
شهادة  استالم  عند  فرحتهم 
أريد  أنا  اجلامعة؟  من  التخرج 
أن أقول لكم بكل صراحة، كل 
ما  أمام  مشروعة  األسئلة  هذه 
ترونه وتسمعونه يف البلد. قد 
تكون هذه األسئلة موجودة منذ 
مخسني سنة، وأهلكم طرحوها، 
كما تطرحونها أنتم اليوم، ولكن 
ممكنا  يعد  مل  األيام  هذه  يف 
أن تكون هناك أعذار، ومل يعد 
أي  يغطوا  أن  للشباب  ممكنا 

تقصري أو يقبلوا بأي تربير«.
األسئلة  هذه  »نعم  وتابع: 
مشروعة، ألن من حق أي مواطن 
على  االتفاق  عدم  أن يستغرب 
تأليف احلكومة، يف الوقت الذي 
التأخري  الكل فيه سلبيات  يرى 
األسئلة  هذه  التأليف.  يف 
مشروعة، ألن من حق كل واحد 
نفسه  يعرف  أن  شهادته  يأخذ 
دولة  أي  ويف  يتجه؟  أين  إىل 
مسؤولية  هي  وأين  سيعمل؟ 
الدولة يف تأمني فرص العمل؟ 
من حق كل واحد أن يعرف ملاذا 
الطوائف  جيب أن تتقدم حقوق 
على حقوق الدولة؟ وملاذا جيب 
احملاصصة  سياسة  تتقدم  أن 
هلذا  والدستور؟  األصول  على 
اليوم  احتفال  أرى  ال  السبب، 
إىل  النصائح  لتقديم  مناسبة 
اخلرجيني واخلرجيات. وأنا لست 
الدور  بهذا  القيام  يف  راغبا 
الئحة  إليكم  أقدم  أن  أريد  وال 
يف  نسمعها  أن  اعتدنا  وعود 
احتفاالت التخريج. لكين أود أن 
وأمانة،  بكل صدق  لكم،  أقول 
وسائل  عن  تبحثون  كنتم  إن 
لكسر القيد الطائفي يف لبنان، 
ألنه  معكم،  أحبث  أن  فمهميت 
تبني من كل التجارب يف البلد 
أن الطائفية هي أسوأ لعنة يف 

نظامنا السياسي«.
أكون  أن  »أمنييت  وأردف: 
واحدا منكم، أفكر مثلكم وأعمل 
أمنييت  أمامكم.  وأقف  معكم 
حتلمون  الذي  بلبنان  أحلم  أن 
به، لبنان الذي تعلمتم لتعملوا 
فيه وتعيشوا فيه وترونه أمجل 
أقول:  دائما  الشرق.  يف  بلد 
برب  إمياني  بعد  بالبلد،  ثقيت 
يهزها.  شيء  ال  العاملني، 
يتقدم  أن  جيب  معكم  ولبنان 

الرئيس الحريري يلقي كلمة يف املتخرجني

ينجح يف  أن  اهلل، وجيب  بإذن 
امتحان العبور من دولة الطوائف 

إىل دولة املؤسسات«.
»ألف  احلريري:  الرئيس  وختم 
التخرج،  شهادات  لكم  مربوك 
األهالي  لكل  التهاني  وأحر 
فرحة  معهم  نتشارك  الذين 
االحتفال. ويف اخلتام، أود أن 
الشهيد  الرئيس  بأن  أخربكم 
كان  اهلل،  رمحه  احلريري  رفيق 
والده فالحا ال ميلك شيئا، عمل 
أوالده، وكل  يف األرض وعلم 
القيام  على  قادر  منكم  واحد 
رفيق  ذهب  نفسه.  باألمر 
وعمل  ودرس  وغامر  احلريري 
هذا  احلريري،  مؤسسة  وأقام 
ألنه كان يريد أن يرى يف كل 
للمساعدة  حباجة  كان  شخص، 
احلريري  رفيق  وعلمه،  وساعده 
آخر. وكل واحد فيكم، إن شاء 
اهلل، سيكون رفيق احلريري. من 
السيدة  وأشكر  أشكركم  هنا، 
هيام على وجودي معكم، وأدعو 
الشباب  يوفق  أن  أجل  من  اهلل 
اإلدارية  واهليئة  والشابات 
وأنا  واملعلمات،  واملعلمني 
البلد  هلذا  خادما  إال  أكون  لن 

ومصلحته«.

أصدر رئيس اجمللس اإلسالمي 
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري 
قبالن بيانا جاء فيه: »حفظا هلذا 
ولتعايش  األهلي  ولسلمه  البلد 
نشري  أن  نود  ومواطنيه،  ناسه 

إىل األمر التالي:
القائم، ميثل  اإلمام املهدي  إن 
أساس وجودنا وحياتنا وال يهمنا 
اآلخر،  رأي  املوضوع  هذا  يف 
حماولة  أو  انتقاص  أي  لذلك 
انتقاص من هذه القامة اإلهلية 
نقبلها  لن  كربى  مصيبة  يعين 
أكان  سواء  عنها  نسكت  ولن 

ذلك من شخص أو بوق إعالمي 
يؤدي دور املقاول. واحلرية اليت 
واملقدسات  الرموز  من  متتهن 
هي أخطر على البلد من عدو غاز 
إىل  البلد  وحتويل  ضار  ووحش 
الشياطني  فيها  تعشش  أوكار 

سيهدم البلد على أهله.
إعالم  ووزارة  حكومة  املطلوب 
وقضاء بوعي وضمري ومسؤولية 
من  املزيد  ألن  شاملة،  وطنية 
البلد  سيحول  اإلعالمي  الفلتان 
إىل متاريس، وبالتالي إىل حياة 

وطنية موتورة«.

قبالن:أي انتقاص من القامة االهلية لالمام 
املهدي مصيبة كربى لن نسكت عنها والفلتان 

اإلعالمي سيحول البلد إىل متاريس

سليمان فرجنيه إستقبل يف بنشعي شورتر مودعا
استقبل رئيس تيار املرده سليمان فرجنيه يف دارته يف بنشعي 
السفري الربيطاني يف لبنان هيوغو شورتر يف زيارة وداعية، حيث 
الدكتور جان بطرس ختلله حبث يف جممل  اجتماع يف حضور  عقد 

التطورات واالوضاع الراهنة يف البالد.

اللبنانية«  »القوات  مركز  اقام 
يف بلدة بسرين - عاليه، عشاء 
على  االنتخابية  للماكينة  تكرميا 
الفرتة  خالل  وتعبها  »جهدها 
عضو  فيه  شارك  االنتخابية«، 
تكتل »اجلمهورية القوية« النائب 
أنيس نصار، منسق قضاء عاليه 
بيار  املهندس  »القوات«  يف 
نصار واعضاء اهليئة وشخصيات 

وحزبيون.
ونشيد  الوطين  النشيد  افتتاحا 
رئيس  كلمة  ثم  »القوات«، 
يف  رحب  اهلرب  جورج  املركز 
بدايتها بالنائب نصار واحلضور، 
على  الرفاق  كل  »نشكر  وقال: 
احلملة  خالل  وجهدهم  عملهم 
بالشكر  وأخص  االنتخابية. 
عاليه.  منسقية  يف  الرفاق 
الذين  احلراس  كنتم  احلقيقة 
بعملكم  وفرضتم  ينعسون  ال 
الكبري  وجمهودكم  اجلماعي 
االنتخابية  املاكينات  احرتام كل 
يف كل املناطق. وللمنسق بيار 
نصار اقول: »تعمل بصمت رغم 
ورغم  االنتخابات  غمار  ضجيج 
لنت«.  وال  هنت  »ما  مصاعبها 
وفيا  بالنصر،  مؤمنا  بقيت 
لرفاقك، خادما لقضيتك، وهذا 

فخر لكل مسؤول«.
والقى املنسق نصار كلمة قال 
فيها: »شكري االول للرفاق يف 
السياسي  عملهم  على  بسرين 
مواقفهم  وعلى  واحلزبي 
والتزامهم. والشكر الثاني هليئة 
املنسقية وكل الرفاق يف عاليه 

نصار: القوات مل ولن تغدر بالعهد
ألنكم اهل الوفاء حبيث أعلن عن 
فتح مكتب للخدمات واملراجعات 

يف املنسقية.
فهو  واالهم  الثالث  الشكر  اما 
تهتز  مل  الذي  احلزب  لرئيس 
الغري  امام تسديد  مرماه  شباك 

اهداف الفساد«.
قوات  كنا،  »قوات  وختم: 
سنبقى، فال السيادية تغريها وال 

اخلدماتية حتدد هلا احجامها«.
فشكر  نصار  النائب  وحتدث 
بسرين  مركز  اعضاء  »مجيع 
الثقة  على  اجملاورة  والقرى 
واعلن  اياها«،  اوليتموني  اليت 
رئاسة  نيابة  معركة  »خاض  انه 
قاعدة  على  النواب  جملس 
التجديد والتغيري، واآلن خنوض 
اجل  من  الفساد  ضد  املعركة 

بناء الدولة«.
ولن  مل  »القوات  »ان  واضاف: 
ليس  الغدر  الن  بالعهد،  تغدر 
من شيمها، بل سعت اىل إقرار 
قانون انتخابات عصري وصحيح 

مسي »قانون جورج عدوان«.
»القوات«  بان  اجلميع  وذكر 
يف  اجليش  جانب  اىل  وقفت 

معركة اجلرود«.
»القوات«  وزراء  ان  اىل  ولفت 
هم وباعرتاف اجلميع االكثر بعدا 

عن الصفقات والسمسرات«.
واكد انه »سيبقى وفيا لبسرين 
قضاء  يف  اهلنا  وكل  واهلها 

عاليه وأنا دائما بينهم«.
وختلل العشاء تكريم طوني اهلرب 

على »التزامه ومناقبيته«.
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الوطين  »التيار  رئيس  اطلق 
احلر« الوزير جربان باسيل اللجنة 
يف  النازحني  لعودة  املركزية 
واالجتماعات  املؤمترات  مركز 
الفيل،  سن   - طيار  سنرت  يف 
يعقوب  الدفاع  وزير  يف حضور 
طارق  البيئة  وزير  الصراف، 
اخلطيب، النواب: ادي معلوف، 
طرابلسي،  ادكار  بانو،  أنطوان 
اخلوري،  سليم  عطاهلل،  جورج 
السابق  الوزير  درغام،  اسعد 
السابقني:  النواب  ليون،  غابي 
نبيل نقوال، ناجي غاريوس، أمل 
التيار  رئيس  نائب  زيد،  ابو 
النائب  السياسية  للشؤون 
رئيس  نائب  الصحناوي،  نقوال 
رومل  االدارية  للشؤون  التيار 
صابر ومنسقي اللجان املركزية 
وأهل  أقضية  هيئات  ومنسقي 

التيار.
د. عال بطرس

النازحني  جلنة  منسقة  وحتدثت 
السوريني يف التيار الوطين احلر 

الدكتورة عال بطرس عن
يف  السوري  النزوح  »واقع 

لبنان« وقالت :
تدفق  حصل   ،2011 العام  -يف 
السوريني  النازحني  من  مجاعي 
بلغ مليون ونصف املليون نسمة 
 10452 مساحته  تبلغ  بلد  يف 
املدى  اىل  يفتقر  مربع  كلم 
احليوي واملوارد حيث يبلغ عدد 
نسمة  ماليني   4 فيه  القاطنني 
يف  منتشرين  مليونا   14 مقابل 
 %35 النازحون  شكل  العامل. 
من تعداد السكان وهي النسبة 
األعلى قياسا اىل عدد السكان 
نسبة  بلغت  وقد  العامل.  يف 
الكيلومرت  السكانية يف  الكثافة 

الواحد %574.
 185,180 سوريا  مساحة  -تبلغ 
كلم مربع بتقسيم إداري كناية 
عن 14 حمافظة، 13 منها بات آمنا 
باستثناء بعض اجليوب الصغرية 
وهي  آمنة  غري  واحدة  وحمافظة 
احلدود  عن  تبعد  واليت  إدلب 
اللبنانية يف العريضة 148 كلم. 
للبنان  احلدودية  احملافظات  إن 
باتت آمنة ومنها محص اليت تبلغ 
مساحة  أضعاف  أربعة  مساحتها 
لبنان 42,220 كلم مربع وتشكل 

22,8 % من مساحة سوريا.
-دخل اىل لبنان نازحون ألسباب 
املناطق  من  قدموا  اقتصادية 
العراق  مع  لسوريا  احلدودية 
عبور  مبسافات  واألردن  وتركيا 
وليس  كلم   500 اىل  تصل 
أي  املعروفة  اللجوء  لدوافع 
هربا من اإلضطهاد واخلوف على 
احلياة، إذ أن أغلبهم من األجراء 

والعمال والفالحني واحلرفيني.
مرتفعة  نسبة والدات  - سجلت 
سوري  مولود  الف   130 بلغت 
حيث أصبح لدينا طفل من ثالثة 
هو نازح، 83% مل يتم تسجيلهم 
املديرية  األجانب يف  سجل  يف 
يف  الشخصية  لألحوال  العامة 
اال يف  اللبنانية  الداخلية  وزارة 
أن  يعين  ما   2018 العام  بداية 
»عدميي  من  بشرية  كتلة  هناك 
القيد،  مكتومي  أو  اجلنسية« 
الف   216 وجود  اىل  باإلضافة 
الرمسية  املدارس  يف  طالب 
الظهر  قبل  لدوامني  اللبنانية 
مليون   365 بكلفة  الظهر  وبعد 

دوالر سنويا.
النازحني  من  األكرب  الكتلة  -إن 
ترتكز يف جبل لبنان حيث فرص 

البقاع  تليها  بريوت  ثم  العمل 
بانتشار على كامل مساحة لبنان 
 %18 وجود  مع   %82 بنسبة 
رمسية  غري  خميمات  يف  منهم 
بعلبك اهلرمل و%37  50% يف 
النازح  يتقاضى  البقاع.  يف 
الدولية  املنظمات  من  السوري 
وبلغت  فقط  دوالرا شهريا   27

نسبة الفقر %76.
لبنان  الدولي،  القانون  -يف 
األمم  اتفاقية  على  يوقع  مل 
 1951 لعام  لالجئني  املتحدة 
هو  لذلك   1967 بروتوكول  وال 
بلد عبور وهجرة وليس بلد جلوء 

واستيطان.
-بلغت الكلفة على اخلزينة العامة 
دوالر،  مليون  و496  مليار   19
من  العامة  املالية  عجز  ارتفع 
النمو  5,7% اىل 8%. اخنفض 
من 8% عام 2011 اىل 1% عام 
2017 واىل 0,08% عام 2018.

 425 استهالك  -الكهرباء: 
ميغاواط من الطاقة وهي كناية 
عن 5 ساعات يوميا، بكلفة 220 
مليون دوالر على كهرباء لبنان 
على  تكلفة  دوالر  مليون  و110 
املواطن اللبناني بسبب استعمال 
 %54 اخلاصة.  املولدات 
الكهرباء بشكل غري  يستهلكون 
بريوت  يف   %85 منهم  شرعي 

وجبل لبنان والشمال.
- زيادة االستهالك على السلع ما 
يعين زيادة اإلسترياد واخنفاض 
العمالت  يف  ونقص  التصدير 
السلع  من  واالستفادة  الصعبة 
املدعومة من احلكومة باستهالك 

6 ماليني رغيف خبز يوميا.
 %35 البطالة  نسبة  بلغت   -
وازدادت هجرة الشباب اللبناني 
غري  املؤسسات  انتشار  بعد 
الشرعية )150 مؤسسة( بشكل 
خمالف للقانون وبعد مزامحة اليد 
العاملة للنازحني )384 الفا( اليد 
ألجورها  نظرا  اللبنانية  العاملة 
املنخفضة بنسبة 50 % عن احلد 
الراتب  )معدل  لألجور  األدنى 
أدى  ما   )$278 السوري  للنازح 
لبناني من  الف  خروج 270  اىل 
سوق العمل 150 الف منهم يف 
قطاع اخلدمات احملظور على غري 
اخنفاض  اىل  وأدى  اللبنانيني 

اجلودة.
-40% ازدياد يف أزمات السري، 
40% زيادة اإلنفاق يف الصرف 
الطبابة،  على   %40 الصحي، 
40% نسبة املساجني السوريني 
)16 الف جرمية بني جنحة، جناية 
وأعمال إرهابية خاصة للمتسللني 

بشكل غري شرعي(.
اللبناني  الدستور  إن  خالصة: 
يف  واضح  فهو  التوطني  حيظر 
أرض  لبنان  »أرض  مقدمته: 
واحدة جلميع اللبنانيني ال جتزئة 
كما  توطني«،  وال  تقسيم  وال 
مبادىء  مع  منسجم  لبنان  أن 
اإلعادة  بعدم  الدولي  القانون 
القسرية. ويبقى احلل املستدام 
العودة  يف  هو  األزمة  هلذه 
اىل  واملستدامة  والكرمية  اآلمنة 
سوريا  يف  املستقرة  املناطق 
رغبتهم  عن   %96 عرب  بعدما 
الدولي  وعلى اجملتمع  بالعودة، 
انطالقا من مبدأ التعاون الدولي 
العودة  تسهيل  مسؤولية 
للنازحني  اإلقتصادي  والتمكني 

داخل سوريا صونا لكرامتهم.
وجود  بعدم  لذلك كفى مماطلة 
لبنان  ألن  موحدة  سياسة 

باسيل يطلق اللجنة املركزية لعودة النازحني:التحدي الكبري يف حتويل املشروع من حزبي اىل اهلي شعيب وطين يساهم فيه كل اللبنانيني

الوزير باسيل خالل اطالق اللجنة املركزية لعودة النازحني

اجلديدة  احلكومة  وعلى  ينزف 
البيان  يف  اآلمنة  العودة  إقرار 

الوزاري.
الشدراوي

ثم القى منسق اللجنة املركزية 
لعودة النازحني نقوال الشدراوي 
اليوم  فيها:«جنتمع  قال  كلمة 
لعودة  املركزية  »اللجنة  إلطالق 
آن  لقد  باختصار  النازحني«، 
وآمنة  كرمية  لعودة  األوان 
نازحة،  عائلة  لكل  ومطمئنة 
يريدون  ال  النازحون  فاألخوة 
وهذا  واالطمئنان  األمان  سوى 
بالتعاون  لتأمينه هلم  ما نسعى 
النوايا  ذوي  األفرقاء  مجيع  مع 

احلسنة.
وأقول لألخوة النازحني من يعود 
متأخرا،  يعود  كمن  ليس  أوال 
الوطن ال نتأخر عليه فكونوا أول 
من  ليس  الوطن  إن  العائدين، 
األساسيات  من  إنه  الكماليات 
كل  ولكرامة  إنسان  كل  لوجود 
كل  إنسانية  والكتمال  إنسان 
فليسأل  يصدق  ال  من  إنسان، 

إخوتنا الفلسطينيني.
سوريا  ألن  اآلن؟  العودة  ملاذا 
وطنكم تعود إىل اإلستقرار وقد 
بدأت بورشة إعادة اإلعمار، حتى 
نعود إىل  اللبنانيني سوف  حنن 
سوريا كي نزورها ونعمل فيها 
ونسهم بإعادة إعمارها. ال نبتغي 
سرعة أو تسرعا بل نريدها عودة 
مع  ومتعاطفة  منظمة  تدرجيية 
هذه  وستكون  النزوح  مأساة 
نازحة  عائلة  لكل  سندا  اللجنة 
إىل  سنكون  بالعودة،  ترغب 
كل  يف  النازحني  إخوتنا  جانب 
طلبونا  إذا  لبنان،  من  منطقة 
بالتعاون  سنقوم  كما  وجدونا، 
وكل  لبناني كل مجعية  كل  مع 
بلدية تتصل بنا او نتصل بها، 
خمتار  كل  بلديات  احتاد  كل 
وكل  اجملتمعية  الفعاليات  كل 
اجلمعيات احمللية لتشكيل اللجان 
شخصيا  أنا  للعودة  األهلية 
أن  وأعلم  النازحني  مع  تكلمت 
كل نازح عن وطنه حيلم بالعودة 
إىل أرضه ولو سكن يف خيمة، 
باألمان  الشعور  فقط  هدفه 
يف  وحنن  بطمأنينة،  والعيش 
مجهوريتنا  رئيس  فخامة  عهد 
وعهد  عون،  ميشال  العماد 
املهندس  خارجيتنا  وزير  معالي 
هذا  هلم  سنحقق  باسيل  جربان 
والتعاون  بالتضامن  اهلدف، 
اللبنانيني  من  املخلصني،  مع 
إىل  عائدة  سوريا  والسوريني. 

استقرارها، والسوريون عائدون 
أجراس  إعمارها. فلتقرع  إلعادة 

العودة .
باسيل

باسيل وقال:  الوزير  ثم حتدث 
 2018 متوز   12 اليوم يف  »حنن 
نعلن إنشاء اللجنة املركزية لعودة 
بلدهم  اىل  السوريني  النازحني 
سوريا. كنا سابقا أنشأنا اللجنة 
ملوضوع  التيار  يف  اإلستشارية 
النزوح اليت كانت جلنة سياسية 
وتسوق  وتقدم  بدراسات  تقوم 
السياسية  التيار  نظر  وجهة 
يف هذا الشأن. حنن اليوم يف 
جلنة  وهو  آخر  أمر  إعالن  صدد 
تنفيذية للنازحني، طبيعة عملها 
لتسهيل  تنفيذي  ميداني  عمل 

العودة ولتأمينها«.
قال:«هي  اللجنة  تكوين  وعن 
يف  ومناطقية  مركزية  جلنة 
آن.املنسق هو نقوال الشدراوي 
املعاونني  من  جمموعة  ومعه 
العمل  جمموعة  ولكن  املركزيني 
عنها  نعلن  سوف  اليت  األكرب 
اجتماعا  عقدنا  واليت  الحقا، 
أوليا هلا للتو، وتضم شخصا أو 
أكثر من كل منطقة من املناطق 
للنازحني  وجودا  تشهد  اليت 

السوريني«.
وعن هدف اللجنة أشار اىل أنه 
تسهيل وتشجيع العودة ومبعنى 
آخر منع أي احتكاك بني الشعبني 
اللبناني والسوري، ال بل تعميق 
األخوة بني الشعبني وعملها هو 
السوريني  بالنازحني  اإلتصال 
ميكن  حيث  املسح  ميكن،  حيث 
اللبنانية،  األراضي  كل  وليس 
تسجيل الرغبة بالعودة، اإلتصال 
العمل  وهو  واملخاتري  بالبلديات 
مع  ثانية  مرحلة  ويف  األساسي 
وعلى  املعنية  الدولة  إدارات 

رأسها األمن العام اللبناني«.
اللجنة  إنشاء  توقيت  وعن 
باسيل:  الوزير  قال  املركزية 
متوز   12 يف  اليوم  ألننا  »أوال 
سطرت  اليت  متوز  حرب  ذكرى 
اللبناني  للشعب  إنتصارا 
بعد  أرضه،  اىل  بعودته  أوال 
وعلى  عليه  شنت  حرب  أعنف 
األساسي  اإلنتصار  شعبه، 
فورا  عادوا  اللبنانيني  أن  هو 
إعمارها،  وأعادوا  أرضهم  اىل 
وأعادوا بناء بيوتهم، وبقوا يف 
بيوتهم وأرضهم وترسخوا فيها 

أكثر«.
اللبناني  الشعب  »حنن  وقال: 
كيفية  على  املثال  أعطى  الذي 

أرضه،  عيش اإلنسان حرا على 
إرتباط  متاما  نفهم  الذين  وحنن 
باآلخر.  الواحد  واهلوية  األرض 
حرب  بداية  كان  رمبا  متوز   12
أول  كان  ولكن  لبنان  على 
عربي  بلد  يسجله  انتصار 
أرضه،  بتحرير  فقط  ليس 
غري  حرب  يف  باإلنتصار  وإمنا 
فيها  إنتصر  بالقوى،  متوازنة 
الشعب اللبناني على آلة احلرب 
واإلنتصار  املدمرة،  اإلسرائيلية 
اليت  العودة  هذه  هو  احلقيقي 
نريدها اليوم أن تكون اإلنتصار 
الفعلي للشعب السوري بعودته 

اىل أرضه.
»ملاذا  باسيل:  الوزير  وتابع 
العودة  ظروف  ألن  اليوم؟ 
بات  اهلدوء  تأمنت.ألن 
تباعا  السورية  املناطق  يعم 
فيها  تعم  السورية  واحملافظات 
بني  الشعبية  املصاحلة  أجواء 
السوريني، وألننا حنن يف لبنان 
أكثر،  اإلنتظار  بوسعنا  يعد  مل 
ألننا  ممكنة،  العودة  باتت  ملا 
يعد  احلر مل  الوطين  التيار  حنن 

بوسعنا اإلنتظار أكثر«.
وأردف: »لقد استغرقت حكومتنا 
سنوات  أربع  من  أكثر  ودولتنا 
وطنية  سياسة  ورقة  إلقرار 
بشكل  النزوح  مبوضوع  تتعاطى 
السياسة  تؤمن هذه  موحد حتى 
بلدهم  اىل  السوريني  عودة 
لبنان،  بلدنا  وليس بقاءهم يف 
تتحول  بدأت  العودة  هذه  ألن 
منها  أكثر  شعيب  مطلب  اىل 
أصبحت  لقد  وأمنية،  سياسية 
إرادة شعبية، نراها تترتجم كل 

يوم«.
أضاف: »ومل اليوم؟ ألننا اليوم 
حكومة  تأليف  مشارف  على 
لبنانية نرى أن مهمتها األساسية 
الكرمية  العودة  هذه  تأمني  هي 
واليت  واملستدامة،  واآلمنة 
أعتقد أن التحدي األساسي هلذه 
وزير  يكون  أن  قبل  احلكومة، 
من هذه اجلهة أو وزير من تلك 
حقيبة  تكون  أن  وقبل  اجلهة، 
من هنا أو حقيبة من هناك، هو 
اسرتاتيجي  ملف  على  اإلتفاق 
حبجم العودة، وال خيفى على أحد 
أن قوى خارجية ولبنانية تتجمع 
لتمنع هذه العودة من أن تتم«.

»من هذه  باسيل:  الوزير  وتابع 
نفسه،  عن  أعلن  من  القوى 
ويضمر  مسترت  هو  من  ومنها 
النوايا حتى اليوم ولكنها تابعة 
بسياستها، السياسات اخلارجية 

يف هذا الشأن، هلذا اليوم أكثر 
اىل  كالمنا  يف  سنتطرق  وأكثر 
هذه العودة، وحنن داخلون اىل 
حكومة، باحلد األدنى يف بيانها 
الوزاري وبسياستها، نؤمن احلد 
األدنى من التوافق الوطين على 

تأمني العودة«.
وقال: »ملاذا يقوم التيار بهذا؟ 
كل  إبن  هو  التيار  ألن  أوال 
تهم  اليت  الكربى  القضايا  هذه 
اليوم  اىل  حيمل  هو  اإلنسان، 
عودة  قضية  فلسطني،  قضية 
أرضهم،  اىل  الفلسطينيني 
قضية القدس، ألن التيار سنة 
النزوح،  مرارة  عاش   2006
من  آنذاك،  أهلية  جلانا  وشكل 
البلدات،  أهل  من  التيار،  أهل 
وواكب  بالنازحني،  لالهتمام 
العودة  طعم  وتذوق  عودتهم 
اإلنتصار  هذا  يف  وعاش  احللو 
إبن  هو  التيار  ألن  احلقيقي، 
اهلوية  يربط  الذي  املفهوم 

باألرض«.
من  هوية  هناك  »ليس  أضاف: 
هوية  تصبح  فهي  أرض،  دون 
كثرية  شعوب  مثل  مشتتة 
عناصر  فقدت  أو  انقرضت 
واألرض  الوطين.  متاسكها 
مشاعا،  تصبح  هوية  دون  من 
اإلرض  مع  اهلوية  بإرتباط 
شعبا  ويصنعان  وطنا  يشكالن 
وحنن  فيه،  وباق  بوطنه  مؤمنا 
أيضا شعبنا الذي انتشر يف كل 
هذا  معنى  يعرف  العامل  أصقاع 
قضيتنا  فإن  هلذا  متاما،  األمر 
على  احلفاظ  هي  األساسية 

اهلوية«.
نريد  باسيل:«ال  الوزير  وأردف 
ما  السوري  الشعب  يصيب  أن 
أو  الفلسطيين  الشعب  أصاب 
جزء مما أصابنا ألنه عندها يفقد 
ألرضه،  انتماءه  ويفقد  هويته 
سنعمل  حر  وطين  كتيار  وحنن 
كل ما بوسعنا أن نقوم به، كي 
الفلسطينيني  جتربة  تتكرر  ال 
قضية  وتصبح  السوريني  مع 
تبدأ  قضية  لينان  اىل  نزوحهم 
سنوات  سبع  اىل  وتصل  بسنة 
وقد تصل اىل سبعني سنة كما 
فلسطني.مع  قضية  مع  حصل 
بكل  احلر سنقوم  الوطين  التيار 
املأساة  تتكرر  ال  كي  ميكننا  ما 
جار  شعب  على  الفلسطينية 
 . السوري  كالشعب  وشقيق 
هذه  محل  من  اول  هو  والتيار 
كان  عندما   2011 عام  القضية 
وسيستمر   3000 النازحني  عدد 
وهذه  القضية  هذه  محل  يف 
اول  هو  التيار  وألن  مسؤوليته 
احلكومة  سياسة  ورقة  قدم  من 
الرئيس  حكومة  يف  اقرت  اليت 
ورقة  قدم  والذي  سالم  متام 
ومل  سنوات  اربع  منذ  ثانية 
التيار  وألن  اليوم،  حتى  تقر 
بطبيعته سيادي وقراره حر وال 
بالتبعية فهو ميلك  اتهامه  ميكن 
االستقاللية الالزمة ليكون خارج 
اي سياسة خارجية تعاكسه يف 
ال  التيار  وألن   ، املوضوع  هذا 
ينصب العداء لسوريا وال للنظام 
وميكنه  السورية  للحكومة  وال 
املوضوع  هذا  يف  يتعاطى  ان 
بل  ال  عدائية،  خلفية  دون  من 
خبلفية اخوية جتاه سوريا الدولة 
وألن  الشعب،  سوريا  وجتاه 
يتواصل  ان  يستطيع  التيار 
املوضوع  هذا  يف  اجلميع  مع 
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لـبنانيات

 2018 تــموز   14 Saturday 14 July 2018الـسبت 

ّمد  هل تجُعامل »اخلارجية« الكويت باملثل وتجُ
اعتماد سفريها؟

مّجدت  يوم 
تعيني  السعودية 
اللبناني  السفري 
فوزي  لديها 
رّدت  كّبارة، 
اجلمهورية  رئاسة 
اخلارجية  ووزارة 
موعد  تعيني  بعدم 
السعودي  للسفري 
أوراق  ُيقّدم  حتى 
حاليًا،  اعتماده. 
الكويت  ُتريد 
تعيني سفرٍي جديد 
لبنان،  يف  هلا 
ترفض  وقت  يف 
أوراق  استقبال 
السفري  اعتماد 

معادلة  استثمر  اهلل  حزب  أن  أحد  على  خافيًا  ليس 
لصاحل   ،2006 متوز  حرب  خالل  كرسها  اليت  الردع 
تطوير قدراته العسكرية والصاروخية طيلة السنوات 
املاضية... وهكذا حتولت فرتة اهلدوء، وهي قياسية 
اإلسرائيلي،  اللبناني  الصراع  تاريخ  سنة( يف   12(
الدفاع  قدرة  تعّزز  اليت  قدراته  لتطوير  فرصة  إىل 
والرد والردع يف مواجهة أّي عدوان إسرائيلي حمتمل 

ضد لبنان.
مل يثبت أن أحدًا يف الكيان االسرائيلي، ورمبا يف 
لبنان وخارجهما، كان يتوقع، أو يرّجح، فضاًل عن أن 
أنه سيمّر 12 عامًا من دون حرب إسرائيلية  جيزم، 
لبنان وحزب اهلل. ليس ألّن اسرائيل  إضافية على 
دولة عدوانية فقط، بل ألن األهداف اليت عجزت عن 
اجمللس  عليها  2006، وصادق  حرب  خالل  حتقيقها 
الوزاري اإلسرائيلي املصغر، بناء على اقرتاح اجليش 
األمن  أحباث  معهد  مدير  ديكل/  )أودي  حينه  يف 
السنوات  طوال  زالت  وما  كانت   ،)2016 القومي/ 
اليت مضت، مطلبًا ملّحًا، أمريكيا وإسرائيليًا، بدءًا من 
»سحق« حزب اهلل، أو على األقل إضعافه إىل أقصى 
حد ممكن، وتعزيز مكانة إسرائيل االسرتاتيجية يف 
مواجهة اجلبهة الشمالية... وصواًل إىل متهيد الطريق 

أمام فرض اهليمنة األمريكية على لبنان واملنطقة.
املؤسستان  أضحت  حتى  السنوات  تلك  كل  مّرت 
السياسية واألمنية يف تل أبيب أكثر قناعة من أّي 
وقت مضى بأّن أّي حرب إسرائيلية على لبنان باتت 
منظور  من  ــــ  اهلل  حزب  وبات  وكلفة.  تعقيدًا  أكثر 
إسرائيلي ــــ قوة إقليمية تشّكل تهديدًا اسرتاتيجيًا 
لألمن القومي اإلسرائيلي، ومتتد ظالل قدرته الردعية 

من بريوت إىل طهران.
يف املقابل، كان ُيفرتض حبسب العقيدة العسكرية 
بناء  يف  اهلل  حزب  على  الطريق  قطع  اإلسرائيلية، 
وتطوير قدراته قبل أن تبلغ ما بلغته حتى اآلن، مع 
كل ما ترّتب على ذلك من معادالت إقليمية، عرب شّن 
كانت  اإلشكالية  هذه  واستباقية.  وقائية  ضربات 
حاضرة منذ انتهاء احلرب، وقد عرب عنها بشكل صريح 
ومبكر، رئيس أركان اجليش احلالي، غادي ايزنكوت، 
وذلك  الشمالية،  املنطقة  قيادة  يتوىل  كان  عندما 
 ،)2008/10/3( أحرونوت«  »يديعوت  مع  مقابلة  يف 
»نواجه صعوبة يف ردع حزب اهلل عن تعظيم قدرته، 
إّن ما نواجهه يف احلدود الشمالية هو حمور يتألف 
من إيران وسوريا وحزب اهلل، وال منلك كاحبًا له«، 
العمل«  »فرضية  أن  إىل  نفسها  املقابلة  ولفت يف 
يف اجليش اإلسرائيلي يف حينه هي أن »االحتماالت 

كبرية الندالع جولة أخرى«.
مع ذلك، بذلت إسرائيل جهودًا عديدة يف حينه لقطع 
الطريق على املسار التصاعدي حلزب اهلل، فاعتمدت 
سياسة حافة اهلاوية مع سوريا والرئيس بشار األسد 
سياسة  عرب  وكذلك  وتهوياًل،  تهديدًا  اهلل،  وحزب 
احتواء عربية وإقليمية تهدف إىل إغراء الرئيس األسد 
لسحب سوريا من موقعها يف حمور املقاومة.. لكن 
األحداث يف  انفجرت  تلك املساعي،  بعد فشل كل 
سوريا يف آذار 2011، وهدفت يف بعدها اإلقليمي 
ــــ الدولي إىل إسقاط سوريا كنقطة ارتكاز يف هذا 
احملور، من خالل إسقاط نظامها وعلى رأسه األسد.

األحداث  من  األوىل  األشهر  استثناء  مّت  ما  إذا 
ذروته  اإلسرائيلي يف  الرهان  كان  عندما  السورية 
األمر  ــــ  السوري  النظام  إسقاط  خمّطط  جناح  على 
الذي كان مرّجحًا يف حينه وفق تقديرات املؤسسة 
األمنية اإلسرائيلية ــــ كان ُيفرتض أن تشّكل احلرب 
السورية، ظرفًا مثاليًا لالنقضاض على حزب اهلل يف 
التمّدد  مواجهة  حموريًا يف  دورًا  لعب  الذي  لبنان، 
اإلرهابي والتكفريي الذي كان يشكل تهديدًا وجوديًا 

على لبنان واملنطقة.
املعركة بني الحروب

السبع  السنوات  طوال  إسرائيل  جترؤ  مل  ذلك،  مع 
االنقضاض  على  السورية،  األزمة  عمر  من  املاضية 
ما دون  تبادر إىل  بل مل  لبنان،  املقاومة يف  على 
العسكري  االستهداف  نطاق  توسيع  فيه  مبا  ذلك، 
املباشر واملتقطع )املعركة بني احلروب(، من سوريا 
)اعتداء  ذلك  حاولت  إسرائيل  أن  ومع  لبنان.  إىل 
جنتا منوذجًا مطلع عام 2014(، لكن رسائل حزب اهلل 
الردعية ــــ العمالنية )الرّد يف مزارع شبعا على عملية 
جنتا( واملواقف احلازمة )التهديد بردود دراماتيكية( 
اليت صدرت عن األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل، ردعتها، بعدما اكتشفت أن ذلك سيؤدي 
نريانها  واسعة، ستصيب  مواجهة  التدحرج حنو  إىل 

جبهتها الداخلية.
لكن جذور هذه املعادلة اليت وفرت مظلة اسرتاتيجية 
ردعية محت لبنان، وضبطت حركة الصراع مع إسرائيل 
تعود إىل نتائج حرب عام 2006، اليت كانت حتضر 
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علي حـيدر

الذي مينعهما  ما  إقليميًا،  مُتّثله  مبا  السعودية، 
من تكرار األمر نفسه مع الكويت؟ ملاذا ال جُيّمد 
طلب تعيني سفري كوييت جديد إىل حني قبول 
السبب  ما  أصاًل،  ريان سعيد؟  السفري  اعتماد 
حتى يبقى مصري تعيني سفري ُمعلقًا، يف وقت 
سّكة  على  العبدلي«  »خلية  بأهمية  مّلف  وضع 

احلل؟
يف  اللبناني  التمثيل  إّن  ديبلوماسيون  يقول 
الكويت اخنفض إىل مستوى سكرتري أول، »ومن 
املمكن أن ُيستغل ذلك من أجل توجيه رسالة 
ضغط إىل الكويت بضرورة حّل األزمة«. ولكن، 
تعيني سفري  أّن  تكمن يف  األساسية  املشكلة 
يف الكويت، بات جزءًا من التجاذب السياسي 

بني التيار الوطين احلّر وحركة أمل.
بقبول  يكمن  »احلّل«  أّن  تعترب  اخلارجية  وزارة 
حركة أمل التخّلي عن هذا املركز، وتسمية سفرٍي 
من طائفة أخرى إىل الكويت. يف قصر بسرتس 
يتّم رمي الكرة يف ملعب عني التينة، »ألّن حركة 

ليا القزي

يُحاول ديبلوماسيون يف »الخارجية« حصر تمثيل »أمل« الديبلوماسي بدولة قطر 
)مروان طحطح(

مع  لبنان  يتعامل  هل  لديها.  امُلختار  اللبناني 
الكويت باملثل؟

احلكومة  إلقرار  األوىل  السنوية  أيام، حتّل  بعد 
اللبنانية التشكيالت الديبلوماسية، يف 20 متوز 
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الديبلوماسيني،  التحق خالهلا مجيع  مّرت،  سنة 
ريان  السفري  باستثناء  بأماكن عملهم،  تقريبًا، 
رئيس  يكون  أن  ُيفرتض  كان  الذي  سعيد، 
أوراق  ُترسل  الكويت. مل  لدى  اللبنانية  البعثة 
سعيد إىل الكويت، ألّن الدولة اخلليجية وضعت 
فيتو على قبول اعتماد سفري ينتمي إىل الطائفة 
الشيعية. بقي سعيد يف مركز عمله يف جنيف، 
لدى  لبنان  بعثة  يف  األول  املستشار  بصفته 
رغم  على  الدولية،  واملنظمات  املتحدة  األمم 
أصبح  أّنه  امُلضحك،  سفري.  رتبة  إىل  ترفيعه 
للبنان سفريان يف البعثة نفسها، ريان سعيد 
متوز  يف  امُلعنّي  الُبعثة  )رئيس  بدورة  وسليم 
املاضي(. علمًا أّن القانون مينع وجود أكثر من 
ديبلوماسي من الفئة األوىل يف البعثة نفسها.

كان  إن  »الشاذ«،  الديبلوماسي  الوضع  هذا 
أو  والكويت،  لبنان  بني  الثنائية  العالقة  يف 
بندًا  يكن  مل  املهين،  سعيد  ريان  وضع  يف 
املسؤولني  من  أي  أعمال  جدول  على  أساسيًا 
زيارة  بعد  أي  أشهر،  ستة  »ومنذ  املعنيني. 
الرئيس ميشال عون إىل الكويت، ُأهمل املّلف 
نهائيًا ومل يبحث أحٌد به«، حبسب ديبلوماسيني 
القوى  بأّن  جاهز،  التربير  اخلارجية.  وزارة  يف 
النيابية،  باالنتخابات  ُمنشغلة  كانت  السياسية 

واآلن هناك أزمة تشكيل احلكومة اجلديدة.
قبل أّيام، كشفت صحيفة »السياسة« الكويتية، 
اخلارجية  وزير  مساعد  رّشح  اخلليجي  البلد  أّن 
سفريًا  الغامن  مجال  واإلدارية  املالية  للشؤون 
له لدى لبنان، خلفًا للسفري عبد العال القناعي. 
ويف التقرير نفسه، ُيرب القائم باألعمال اللبناني 
سينتقل  أّنه  خري،  ماهر  السفري  الكويت  يف 
غانا،  لدى  سفريًا  اجلديد،  منصبه  إىل  قريبًا 
مهام  كرم  بو  نسرين  األول  السكرتري  لتتوىل 
اللبنانية  السفارة  يف  موقتًا  باألعمال  القائم 
أّن هذه اخلطوة قد  يف الكويت. اعترب البعض 
تكون املخرج األنسب، لإلشكالية الديبلوماسية 
هؤالء  يستعيد  حني  سّيما  ال  البلدين،  بني 
الباردة«  الديبلوماسية  »احلرب  الديبلوماسيون 
بني السعودية ولبنان، يوم وافقت الرياض على 
تعيني السفري اللبناني فوزي كبارة، بعد مخسة 
وانقضاء  الديبلوماسية  التشكيالت  على  أشهر 
مهلة الثالثة أشهر الُعرفية ملوافقة الدول على 
الرئيس  وكان  لديها.  الديبلوماسيني  قبول 
قد  باسيل  جربان  اخلارجية  ووزير  عون  ميشال 
امتنعا عن حتديد موعد للسفري السعودي وليد 
لتقديم  مهامه سعوديًا(،  إنهاء  )قبل  اليعقوب 
كّبارة.  مبوضوع  البّت  قبل  اعتماده،  أوراق 
الرّد اللبناني مل يكن مبستوى املعاملة باملثل، 
متّكنت  فإذا  ما.  موقٌف  اُتذ  األقّل  على  ولكن 
رئاسة اجلمهورية ووزارة اخلارجية من »مواجهة« 

أمل هي اليت أصّرت 
نتيجة  الكويت،  على 
مسؤولني  اقتناع 
الكويت  بأّن  فيها 
من  ديبلوماسيًا  أهم 
وُعمان.  اإلمارات 
حنن  نفعل  فماذا 
احلالة؟«،  هذه  يف 
وزارة  مصادر  تقول 
اخلارجية واملغرتبني.

العام  كاألمني  »اخلارجية«،  يف  البعض  حاول 
للوزارة السفري هاني مشيطلي، التسويق لنقل 
تعيني ريان سعيد إىل الباراغواي، ليحّل مكان 
حبسب  ولكن  حجازي.  حسن  باألعمال  القائم 
ليس  باسيل  الوزير  فإن  »األخبار«،  معلومات 
سيلقى  بالتأكيد  الذي  الطرح،  هلذا  ُمتحمسًا 
ُمعارضًة من قبل حركة أمل، خصوصًا أّنه ُيؤدي 
إىل »سحب« الكويت نهائيًا من حّصة »احلركة«، 

وحصر متثيلها خليجيًا بقطر.
بّري،  نبيه  النواب  جملس  رئيس  إىل  بالنسبة 
فهو ُمتمّسك مببدأ عدم جواز رفض اعتماد سفري 
العالقة  بسبب  أواًل،  الطائفي.  انتمائه  بسبب 
الكويتية. وثانيًا،  بالقيادة  اليت تربطه  اخلاصة 
الكويتية،  للضغوط  حاليًا  االنصياع  جرى  إذا 
دولة  أي  أمام  ُمستقباًل  اجملال  سيفتح  فذلك 
السفري  وهوية  طائفة  لُتحدد  أجنبية  أو  عربية 

اللبناني الذي ُتريد.
امُلخجل يف كّل املوضوع، أن يكون »طبيعيًا« يف 
الطائفية  األحزاب  تتقاسم  أن  اللبناني،  الُعرف 
»حتت  املوظفون  وُيصبح  الدولة،  احلصص يف 
رعاية« األحزاب، عوض أن يكونوا من مسؤولية 
إداراتهم املعنية، وجيري التعامل مع مّلف سفري 
واحلزب.  الطائفة  سفري  أّنه  لو  كما  لبناني، 
لبنان  الدول مع سفراء  ويف املقابل، تتصرف 
بصفتهم ممثلي طوائف ومذاهب، فمن يلوم من 

بعد اآلن؟

 يقول 
ديبلوماسيون 
إنـّه منذ ستة 
أشهر، ُأهمل 
مّلف السفري 
سعيد نهائيًا

كسابقة ُيبنى عليها، لدى دراسة أّي خيار عدواني. 
وما يعّزز هذا املفهوم، أنه مهما بلغ تراكم قدرات 
حزب اهلل، مل يكن ذلك لريدع إسرائيل من دون أن 
يكتشف صانع القرار السياسي واألمين اإلسرائيلي، 
اجتثاث  القدرة على  أّنه ال ميلك  العملية،  وبالتجربة 
التهديد العسكري والصاروخي حلزب اهلل، ال خبيارات 

وقائية وال استباقية.
بعبارة أدق، إن تعاظم قدرات حزب اهلل، واحلضور 
ما  إذا  القدرات  هذه  تفعيل  يف  لقيادته  الشجاع 
اقتضت احلاجة، ما كانت لتحّقق مفعوهلا الردعي من 
السياسي  القرار  صّناع  وعي  بكّي  تقرتن  أن  دون 
واألمين يف تل أبيب، وصواًل إىل إدراكهم حمدودية 
اهلل،  مواجهة حزب  العسكرية، يف  خياراتهم  فعالية 
االسرتاتيجي  االنتصار  ضوء  يف  حتّقق  ما  وهو 

والتاريي حلزب اهلل عام 2006.
أن  إسرائيل  على  ينبغي  كان  أيضًا،  آخر  وبتعبري 
تدرك إىل حد اليأس أّن أّي خيار عمالني لن تتمكن 
مبوجبه من محاية جبهتها الداخلية من صواريخ حزب 
اهلل، وأنه كلما طال أمد احلرب كلما تزايدت الضغوط 
العسكرية عليها، وهو ما أمجله غادي ايزنكوت يف 
حينه )بعدما توىل قيادة املنطقة الشمالية(، عندما 
عام  حرب  )يف  بإخفاقني  ُمنَيت  إسرائيل  بأن  أقّر 
والثاني،  احلرب،  أمد  تقصري  عدم  »األول،   )2006
أن استمرار تساقط الصواريخ على اجلبهة الداخلية 
إطالق  وألوسع  يومًا،   33 طوال  استمر  اإلسرائيلية 
نريان )بالصواريخ( منذ حرب االستقالل« يف إشارة 

إىل حرب عام 1948.
نبعت حاجة إسرائيل إىل أن تكتشف هذه احملدودية، 
بالتجربة العملّية، من أن معادلة الردع املتبادل يف 
مواجهة حزب اهلل، ليست بني دولتني تتناسبان يف 
يكون  قد  كما  االسرتاتيجية،  ومزاياهما  قدراتهما 
والدولية.  اإلقليمية  القوى  من  العديد  بني  قائمًا 
وإمنا بني كيان إقليمّي حيظى بدعم مطلق من الدولة 
العظمى يف العامل، الواليات املتحدة، وميلك قدرات 
والتكنولوجي،  العسكري  املستويني  على  عظمى 
وحركة مقاومة. وهذا ما ال مثيل له على اإلطالق يف 

أّي بقعة جغرافية من العامل.
الردع بالرتاكم

على  ولبنان،  إسرائيل  بني  اهلوة  حجم  إّن  أيضًا، 
املستوى االسرتاتيجي بأبعاده اجلغرافية والدميغرافية 
واإلمكانات، جتعل من جمرد افرتاض معادلة كهذه، 
يبدو للوهلة األوىل، كما لو أنه من نسج األوهام. 
باالستناد  به،  لتسّلم  إسرائيل  تكن  مل  وبالتالي، 
ومزاياها.  اهلل  حزب  لقدرات  عددية  حسابات  إىل 
بالتجربة  إال بعدما تكتشف  وما كانت لتتكيف معه، 
الذي  التهديد  اجتثاث  وعجزها عن  العملية، فشلها 
متثله يف جبهتها الداخلية، )الردع بالرتاكم(، وهو ما 

حصل يف عام 2006.
والردعية،  العسكرية  نتائجها  صدمة  وقع  على 
أطلقت اسرائيل منذ ما بعد توقف احلرب، ورشة بناء 
وتعزيز جهوزيتها العسكرية اهلجومية، ومعها جبهتها 
الداخلية، على أمل أن تتمكن يف حمطة ما، من حتقيق 
ما عجزت عنه قبل 12 عامًا، ومن إعادة إنتاج معادالت 
إقليمية جديدة. لكن بعد مضي هذه السنوات، اتضح 
معادلة  أيضًا  استثمر  اهلل  حزب  بأن  عملي،  بشكل 
 ،2006 عام  حرب  خالل  وعززها  أنتجها  اليت  الردع 
والصاروخية...  العسكرية  قدراته  تطوير  لصاحل 
لبنان،  مع  األمين  اهلدوء  إطالة فرتة  وهكذا حتولت 
إىل جانب كونه بذاته مطلبًا وهدفًا اسرتاتيجيًا حلزب 
اهلل، إىل فرصة أيضًا لتطوير قدراته اليت تعزز قدرة 
الدفاع والرد والردع يف مواجهة أّي عدوان إسرائيلي 

مفرتض على لبنان.
جهتها،  من  إسرائيل  مركب،  واقع  تبلور  وهكذا، 
باتت أكثر قدرة وتطّورًا وجهوزية ألّي حرب الحقة. 
وحزب اهلل، من منظور إسرائيلي، بات قوة إقليمية، 
تشكل تهديدًا اسرتاتيجيًا لألمن القومي اإلسرائيلي. 
مواجهة  يف  لكن  جهوزية  أكثر  إسرائيل  وبالنتيجة، 
حزب اهلل 2006، وليس حزب اهلل 2018. والنتيجة 
عدوان  خيار  كل  مع  أنه  ذلك،  على  ترتبت  اليت 
عسكري واسع، ُيطرح على طاولة املؤسستني األمنية 
والسياسية يف تل أبيب بفعل تطور سياسي أو أمين 
مضروبًة   ،2006 عام  حرب  نتائج  حتضر  كانت  ما، 

بأضعاف، ما يؤدي إىل االنكفاء والرتاجع.
بعد 12 عامًا، بات باإلمكان القول من موقع اليقني، 
إبداع  أن  إثبات،  إىل  حتتاج  اليت  الفرضية  وليس 
د هو  حزب اهلل، االسرتاتيجي والتاريي، أكثر ما جتسَّ
يف فرض معادلة ردع محت لبنان يف أخطر الظروف 
التاريية، وهي باملقارنة بني ظروف لبنان والكيان 
واالسرتاتيجية،  والدولية  اإلقليمية  اإلسرائيلي، 

كانت معادلة أقرب إىل اخليال.
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تكليف  على  شهر  ونصف  شهر  انقضى 
تقّدم.  أدنى  دومنا  احلريري  سعد  الرئيس 
اليوم  منذ  غداته.  يزال  ال  االستحقاق  كأن 
الرئيسيني  األفرقاء  من  أحد  ال  األول، 
رئيسي  وليسوا  ــ  بالتكليف  املعنيني 
عن  يتزحزح   - فحسب  واحلكومة  اجلمهورية 

شروطه.
أيار،   24 على  شهر  ونصف  شهر  بانقضاء 
نزاعات  احلكومة  تأليف  هامش  على  ُولدت 
احلر  الوطين  التيار  بني  مستعرة:  موازية 
سعد  الرئيس  بني  اللبنانية،  والقوات 
البيت  داخل  املعارضني،  والسّنة  احلريري 
خالفاته.  تتجاذب  اليت  القوى  ومع  الدرزي 
ما  أقرب  يتفّرج.  الشيعي«  »الثنائي  وحده 
يكون إىل الشامت، منه إىل املعين بتذليل 
العراقيل سواء من خالل تأثري الرئيس نبيه 
خالل  من  أو  املتخاصمني  نصف  على  بّري 

تأثري حزب اهلل على النصف اآلخر.
عنوان  ُرفع  احلريري،  تكليف  قبل  ما  منذ 
وحدة  حكومة  هو:  اجلديدة  للحكومة  واحد 
هذا  يزال  ال  اجلميع.  فيها  يتمّثل  وطنية 
دليل  األول،  اليوم  منذ  وحده،  العنوان 
تأليف احلكومة، لكن من دون تأليف بسبب 
اخلالف على قياس األحجام وتقدير احلصص 
أنه  وتوزيع احلقائب. قد تكون طامة كربى 
املرجعان  عليه  يلتقي  الذي  الوحيد  العنوان 
الدستوريان املعنيان بالتأليف، وهما الرئيس 
ميشال عون وسعد احلريري. ما عداه، أثبتت 

األيام التالية أنهما على طريف نقيض.
املكلف  الرئيس  بني  التباين  الظاهر،  يف 
القصر  من  املكلف  باسيل  جربان  والوزير 
الواقع،  التأليف. يف  ملف  إدارة  اجلمهوري 
واحلكومة  اجلمهورية  رئيسي  بني  أيضًا  أنه 
يكفي  خمتلف.  حنو  على  يقاربانه  اللذين 
الوحيد  أن يكون باسيل احملاور واملفاوض 
القصر اجلمهوري كي يعرب عن وجهة  باسم 
ترؤسه  عن  تعبريه  مقدار  الرئيس،  نظر 
احلزب الذي يقود الكتلة النيابية الكربى يف 
الربملان، ناهيك بأنه رئيس حزب الرئيس. 
اجلمهورية  رئيس  بني  التمييز  ميسي  بذلك 

وصهره الوزير باهتًا للغاية.
بضعة معطيات مرتبطة بتباين املقاربة:

واحلكومة  اجلمهورية  رئيسي  أن  أوالها، 
الطائف  اتفاق  منذ  األوىل  للمرة   - حياوالن 
تأكيد   - فحسب  الدوحة  اتفاق  وليس 
بتأليف  احلصرية،  الدستورية،  صالحيتهما 
احلكومة. األمر الذي مل ُيعَط أيًا من الرؤساء 
الياس هراوي واميل حلود وميشال سليمان 
مع رؤساء احلكومات املتعاقبني، إبان احلقبة 
سوريا،  وجود  ظل  يف  وبعدها.  السورية 
رئيسا  ثالثة:  على  مقّسمًا  التأليف  كان 
الوحيدة متتلك  واحلكومة ودمشق  اجلمهورية 
وأحيانًا مداورة مع  الثلثني مباشرة،  نصاب 
الدوحة،  اتفاق  الرئيسني اآلخرين. بعد  أحد 
ظل التأليف مقّسمًا على ثالثة لكن بتفاوت: 
من  آذار  و14   8 وفريقا  اجلمهورية  رئيس 
بدا  احلكومة.  رئيس  حصة  األخري  ضمن 
املقصود بذلك، مع جالء اجليش السوري، أن 
موازين القوى الداخلية هي الشريك الفعلي 
للرئيسني يف التأليف، ويف كل ما يتجاوزه 

يف طلب احلصص واحلقائب.
موقف  على  قرب  عن  املطلعون  يسمعه  ما 
رئيس اجلمهورية، أنه مصر على حكومة تتمكن 
من احلكم، وجتعله حيكم كرئيس للدولة. يريد 
بذلك إعادة االعتبار إىل الرئاسة مبا ال جيعل 
تأليفها  مرسوم  توقيع  على  يقتصر  دورها 
جملرد أن له حصة، بل طلب سلطة إجرائية 
جدية وقوية. بدوره، الرئيس املكلف يرّدد 
كالمًا مماثاًل، بتأكيده أنه هو املرجع الوحيد 
رئيس  على  عرضها  قبل  احلكومة  لتأليف 
اجلمهورية، يف معرض استنفار طائفته كما 
وصالحياته  املنصب  هو  املستهدف  أن  لو 
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أن  لو  وكما  الرجل،  وليس  الدستورية، 
الدستورية  الصالحيات  مرجع  هي  الطائفة 
تلك. مع ذلك، ال يغرب عن بال احلريري - أو 
احلريري  رفيق  الرئيس  والده  أن   - ُيفرتض 
أيًا  الدستورية،  صالحياته  بفعل  يؤلف،  مل 
وال  وحلود،  هراوي  عهدي  يف  حكوماته  من 
يغرب أكثر عن باله أن أيًا من أسالفه هو قبل 
فؤاد  كالرؤساء  وبعده  السرايا  إىل  وصوله 
السنيورة وجنيب ميقاتي ومتام سالم مل يؤلف 
لصالحياته  تبعًا  حتمًا  وال  حكوماته،  مبفرده 

الدستورية.
عند هذا التقاطع، يلتقي عون واحلريري يف 
االستحقاق  دفع  وتاليًا  بهما،  التأليف  حصر 
األوىل  للمرة  البحت  الدستوري  نطاقه  إىل 
بالتأكيد  يكّرسان  ال  الطائف.  اتفاق  منذ 
إىل  يعودان  بل  املمارسة،  يف  جديدًا  عرفًا 
منهما  أي  توقيع  اليت جتعل  الصالحية  أصل 
ملزمًا لآلخر إلبصار أي حكومة النور. ما يعين 
كليهما  وألن  كلها.  تأليفها  على  توافقهما 
التأليف، يتداخل دوراهما  ميلك فيتو تعطيل 
على حنو يتعّذر معه فرض إرادة أحدهما على 
اآلخر. لكن ما يعلماه معًا، على السواء، أن 
واقع  أمر  حكومة  فرض  وسعهما  يف  ليس 
العالية  السقوف  األفرقاء ذوي  أي من  على 
كوليد جنبالط ومسري جعجع، وال بالتأكيد على 

»الثنائي الشيعي«.
املعنيان  أنهما  على  إصرارهما  أن  ثانيها، 
وحدهما بالتأليف ال يعفيهما من وجودهما عند 
بإعطاء  عون  يتمسك  متناقضني.  مفرتقني 
القوات اللبنانية أقل مما تطلب مبا يف ذلك 
أو  احلكومة  رئاسة  نيابة  على  حصوهلا  عدم 
خارج  درزي  مقعد  وبوضع  سيادية،  حقيبة 
جنبالط، وبفصل حصته عن حصة حزبه اليت 
يريدها مرجحة. يف املقابل، يقيم احلريري يف 
املقاعد  جنبالط يف  يدعم  املعاكس:  املقلب 
مع  زائدة  حصة  وجعجع يف  الثالثة،  الدرزية 
حقيبة سيادية إذا مل تتوافر له نيابة رئاسة 
أحدث  احلريري إىل موقفه  احلكومة. وأضاف 
عن  يعتذر  لن  أنه  تأكيده  الضغط،  وسائل 
أو  الضغوط  وطأة  تكن  أيًا  حكومته  تأليف 
مصدرها، وأيًا يطول الوقت. ليس يف وارد 
تكرار ما فعل يف تكليف 2009 عندما اعتذر 
يف اليوم الـ80 قبل أن يعاد تكليفه، ويرى 
يف سابقة األشهر الـ11 لسلفه سالم ما يعّزز 

حجته بأن الوقت ال يزال متاحًا أمامه.
ال  أن  الرئيسني  موقفي  تناقض  حيّتمه  ما 
حكومة جديدة ما مل يتخلَّ أحدهما عن شروطه، 
أو يوافقان على تنازالت متبادلة يكون الرابح 

فيها أو اخلاسر جنبالط أو جعجع.
ثالثها، ما يبدو جليًا أن عون ليس يف وارد 
إرباك احلريري لدفعه إىل االعتذار أو عرقلة 
التخلي  وارد  يف  وال  التأليف،  يف  مساعيه 
التأليف  بت  استعجال  صدد  يف  وال  عنه، 
من  األوىل  األسابيع  يف  عنه  ُسّرب  ما  رغم 
التكليف أنه لن ينتظر طوياًل. يتصّرف حيال 
نطاق  يزال يف  ال  أنه  على  مّر  الذي  الوقت 
طبيعي مقبول، ال يرّبر التسّرع يف أي خطوة 
غري حمسوبة. إال أن متسك احلريري بتكليفه 
سوى  يرسل  ال  االعتذار  عدم  سلفًا  وإعالنه 
اجلمهورية  رئيس  إىل  واحدة،  سلبية  إشارة 
بالذات، املرجع املعين ببيان تكليفه وبإجراء 
استشارات نيابية ملزمة، مفادها إصراره على 

ممارسته صالحياته الدستورية بال قيود.
ذلك  مبا يف  أحدًا،  أن  أيضًا  احلريري  يعرف 
تكليفه  النواب، ال يسعه جتريده من  جملس 
ما خال الرياض اليت أرغمته يف تشرين الثاني 
ذلك  يف  سابقة  ال  االستقالة.  على  الفائت 
اتفاق  من  املنبثق  للتكليف  تطبيق  أول  منذ 
عام  كرامي  عمر  الرئيس  حكومة  مع  الطائف 
1990. كان الرئيس نبيه بّري وجد أخريًا يف 
بـ  إيذانًا  تكليفه  من  املكلف  الرئيس  جتريد 

»حرب مذهبية«.

نقوال ناصـف

تكاد نسبة النجاح يف االمتحانات الرمسية تالمس الـ 
100% إذا ما احتسبنا الدورتني. نسبة تدعو للتفكر 
االمتحانات  هذه  من  اجلدوى  ما  اآلتية:  األسئلة  يف 
وماذا تقيس؟ وهل احلل بإلغائها أم بإبقائها باعتبارها 
شكاًل من أشكال سيادة الدولة؟ وأي امتحانات رمسية 

نريد وضمن أي خطة تنموية وطنية؟
تقويم نسب النجاح يف االمتحانات الرمسية حيتاج 
حتمًا إىل دراسات معمقة للنتائج ومقارنات دقيقة 
يف  التشكيك  اهلدف  ليس  سابقة.  أعوام  مع 
يقف  ملن  الساحة  وترك  اللبنانية  الشهادة  نتائج 
األخرى،  »البكالوريهات«  أنصار  من  »الكوع«  على 
كالفرنسية والدولية وغريهما. إاّل أّن عني املراقب 
لنسب  امللحوظ  االرتفاع  تتجاهل  أن  تستطيع  ال 
دراسة  خترج  مل  وقت  يف  آخر،  بعد  عامًا  النجاح 
علمية واحدة حتى اآلن تشرح أسباب هذه الظاهرة، 
الستهدافات  مؤشر  النجاح  نسبة  أّن  من  انطالقًا 

النظام التعليمي.
يف سبعينيات القرن املاضي، تظاهر الطالب ضد 
ما مسوه يومها »االمتحانات ــــ املصفاة«. إذ شّكل 
مستوى صعوبة األسئلة والعالمة الالغية يف اللغة 
األجنبية »تصفية خنبوية« الستبعاد تالمذة التعليم 

الرمسي وأبناء الطبقات الفقرية.
اليوم، يتحدث تربويون عن »تصفية« من نوع آخر 
هلا عالقة مبصادرة تفكري التلميذ وحماصرة اإلبداع 
يفصل  ال  املألوف.  من  واخلروج  العقلي  والتحرر 
االنهيار  وحالة  التعليمي  النظام  واقع  بني  هؤالء 
العامة يف البلد. وعليه، جيب أن ال يغفل النقاش 
حماوالت تصفية القطاع العام ودور دولة الرعاية 
االجتماعية وضرب الشهادة الرمسية وتأمني الطالب 

ــــ »الزبائن« لعشرات اجلامعات اخلاصة.
جيري  فما  بنيويًا.  األزمة  الرتبويون  هؤالء  يقارب 
حاليًا ال يعدو تكييف التعليم مع شروط االمتحانات، 
مبعزل عن أي خطة تنموية وطنية، لإلجابة على سؤال 
كبري: ما هو اهلدف من االمتحانات الرمسية وماذا 

نريد هلا أن تقيس؟
يف  ومصححون  مراقبون  يعزو  املقابل،  يف 
السنوات  يف  الكبري«  »النجاح  هذا  االمتحانات 
دون  من  وحمددة،  مباشرة  أسباب  إىل  األخرية، 
التطرق إىل جدوى االستحقاق ومدى صحته باعتباره 
موضوعًا حيتاج إىل حبث آخر. ومن هذه األسباب: 
والغش يف  املراقبة  يف  التفّلت  األسئلة،  تنميط 
قاعة االمتحان، التساهل يف أسس التصحيح من 
على  عالمة  التالمذة  وإعطاء  »املايكروباريم«  خالل 
أدنى التفاصيل، والطلب الدائم من الوزير واملدير 

العام بتبسيط األسئلة ومراعاة وقت املسابقة.
أزمة بنيوية

هي بنية مأزومة تقوم على قرارات اعتباطية خارج 
اهلندسة  كلية  يف  األستاذ  يقول  ختطيط،  أي 
خطة  »فال  شلهوب،  طنوس  اللبنانية  اجلامعة  يف 
األكادميي  التكوين  مراحل  لكل  متكاملة  تربوية 
اجتماعية  احتياجات  تليب  مرتبطة مبخرجات  واملهين 
العام.  الوطين  املستوى  على  وعلمية  واقتصادية 
العامة:  الثانوية  لشهادة  احملددة  األربعة  املخارج 
واالقتصاد  االجتماع  احلياة،  علوم  العامة،  العلوم 
من  املزيد  إىل  تؤدي  واإلنسانيات،  واآلداب 
العاطلني عن العمل من حمامني ومهندسني متخرجي 

كليات العلوم وإدارة األعمال وغريها«.
أنها  شلهوب،  حبسب  االمتحانات،  نتائج  خطورة 
تفضي إىل خيارين: »إما أن االستحقاق بال جدوى 
فاشلة  الدولة  أن  أو  إلبقائه  داعي  ال  وبالتالي 
خلصخصة  اخلاص  القطاع  مساعي  لنليب  وتعالوا 

االمتحانات«.
أشكال  أحد  هي  الرمسية  االمتحانات  مهاًل،  لكن 
معيارًا  وتشكل  التعليم،  جمال  الدولة يف  سيادة 
فيه  حتتل  تربوي  نظام  يف  التالمذة  لكل  موحدًا 
مدارسها  طائفة  ولكل  الدولة،  مكان  الطوائف 
إذًا حنن حباجة لنظام امتحانات رمسية،  وبراجمها. 

ولكن ألي امتحانات؟
االمتحانات  تتحول  أن  شلهوب،  حبسب  ميكن،  ال 
إىل جمرد »بنك أسئلة« يتم إعداد التالمذة للتكيف 
نصوصًا  حتفيظهم  يتم  كما  وختطيه،  إجاباته  مع 
يصح  وال  اإلجابة.  كراسة  على  لتفريغها  بكاملها 
كشكل  السليب  التلقي  بتكريس  الرغبة  حتل  أن 
ضاغطة  أجواء  وخلق  املعريف،  لالكتساب  وحيد 
حذف  اجل  من  االمتحانات  قبيل  األستاذ  على 
البحث  بعض املواضيع من املقرر، مكان حمفزات 

عام  بعد  طرأ  عام  مناخ  هو  والتحليل.  والتفتيش 
2000، وأحد أسبابه تفريخ العشرات من اجلامعات 
اخلاصة، كما يقول، سائاًل: »ما قيمة الفيزياء أو 
الرياضيات إذا نال التلميذ عالمات عالية من دون 
اكتساب املنطق الرياضي أو املقاربات الفيزيائية 
توقف،  من دون  األسئلة  عن  البحث  على  القائمة 

وبناء العقل النقدي التحليلي؟«.
تنميط األسئلة

ال  العالمات،  حتصيل  أي  النجاح،  هذا  أجل  من 
وإعداد  حبل  االكتفاء  يف  األساتذة  بعض  يرتدد 
اليت جتعل مواد املنهج ممسوخة. وإذا  امللخصات 
وحتضري  لالمتحانات  السابقة  الدورات  حل  كان 
بعض  برأي  وضرورية  طبيعية  مسألة  التالمذة 
الدرس  شرح  عن  بديال  اعتمادها  فإّن  الرتبويني، 
منه،  التعلمّية  األهداف  حتقق  مدى  قياس  وعدم 
يستوقف تربويني آخرين. يستغرب هؤالء أن تصبح 
واحد من  واحتمال  إجابة  األسئلة منطية وحتدد هلا 
أن  »اجلميع جيب  منه:  تربوي  مغزى  أجل هدف ال 
ملصلحة  »طابشة«  األسئلة  أن  يرددون  ينجحوا«. 
للمعلومات،  التلميذ  وحتصيل  املعريف  املخزون 
اقرتاح  أو  رأي  إبداء  التلميذ  ما يطلب من  فنادرًا 
أعضاء  بقاء بعض  أّن  حل. وال يغفل هؤالء كيف 
من  عقد  من  ألكثر  موقعهم  يف  الفاحصة  اللجان 
الزمن، ال يفتح اجملال أمام التجديد والتغيري، بل 
لالمتحانات  التقليدي  بالشكل  االستمرار  من  يعزز 

الرمسية ومنطيتها.
مراعاة وقت االمتحان

الرتبية  وزير  من  الدائم  الطلب  ذلك،  إىل  يضاف 
وقت  ومراعاة  األسئلة  تسهيل  العام  واملدير 
طلب  األخرية،  االمتحانات  دورة  خالل  االمتحان. 
الوزير مروان محادة شخصيًا مراعاة وقت املسابقات 
حبجة صيام الطالب، فاملسابقة اليت وقتها ساعتان 
طلب وضع أسئلة هلا ملسابقة تتطلب ساعة ونصف 
يسمح  الوقت  من  كبريًا  فائضًا  يعطي  ما  ساعة، 
يستطع  مل  ما  واستكمال  والغش  بالنقل  للتلميذ 
املتميزين  زمالئه  مساعدة  خالل  من  عليه  اإلجابة 
األقصى  باحلد  واحدة  ساعة  حيتاجون  قد  الذين 

إلنهاء املسابقة.
الغش يف املراكز

التفلت يف مراقبة قاعات االمتحانات سبب رئيسي 
الرتفاع نسبة النجاح. ينفي مراقبون عامون ومراقبو 
صفوف أّن يكون احلديث عن الغش يف االمتحانات 
يواجههم  واقع  أمر  هو  بل  »املماحكة«،  باب  من 
قد  اليت  التهديدات  بعض  نتيجة  ختطيه  ويصعب 
بني  يتفاوت  األمر  بأن  هؤالء  يقّر  هلا.  يتعرضون 
أن حيصل  بالضرورة  وليس  وآخر  امتحانات  مركز 
النقل والغش يف كل املراكز، لكن التساهل يف 
»تنقيل« التالمذة بات فعاًل مستساغًا لدى مراقيب 
الصفوف، حبسب أحد املراقبني العامني. ويشري اىل 
أّنه دخل إحدى الغرف، فوجد املعلمة املراقبة غافية 
نسأله:  األوراق.  يتبادلون  والتالمذة  الصف،  يف 
»ملاذا مل تبّلغ التفتيش؟«، فيجيب: »قيل لي إنهم 
مدعومون«. ولفت اىل إّن بعض رؤساء املراكز أو 
املراقب العام اإلداري )أحيانًا من دون انتباه رئيس 
املركز( يعمد إىل توزيع مراقبني من أساتذة املادة 
»موصى  تالمذة  التالمذة ملساعدة  بها  اليت ميتحن 
بهم«، يف حني يتعرض املعلمون املراقبون لضغوط 
بالتوصية مبساعدة بعض التالمذة، مما يضعهم يف 
حرج كبري. بعض املراقبني يعطون إشارة للتالمذة 
النقل لدى شعورهم بقدوم املراقب  بالتوقف عن 
العام ورئيس املركز أو أي شخص آخر لديه سلطة 
وأحيانًا  تربوية(.  منطقة  رئيس  )مفتش،  رقابية 
من  جيري  عما  النظر  يغض  نفسه  العام  املراقب 

جتاوزات يقوم بها املراقبون.
التساهل يف أسس التصحيح

يف  إمنا  التصحيح،  تنفيذ  آلية  يف  مشكلة  ال 
التصحيح،  أسس  أي  و«املايكروباريم«،  »الباريم« 
واليت تفضي إليها يف الغالب األخطاء املتكررة يف 
االمتحانات، وبطلب خاص من اللجان لتجاوز مشكلة 
األخطاء، فينسحب التساهل على كل أسئلة املسابقة 
وارتفاع نسبة النجاح فيها. ماذا عن اعطاء العالمات 
على كل تفصيل وهو ما وضعه وزير الرتبية أخريًا 
املرشحني  واكساب  التصحيح  الدقة يف  خانة  يف 
مزيدًا من العالمات؟ يوضح تربويون أن هذا األمر 
ال يسمح بقياس مدى حتقق األهداف التعلمية، أي 

الغاية اليت أنشئت من أجلها االمتحانات.

غش وتفّلت وتساهل: االمتحانات الرمسية بـ»جناح كبري«
فاتن الحاج
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هذا  جيدة  األنباء  تكن  مل 
الذين  هلؤالء  بالنسبة  األسبوع 
للنمو  نهاية  وضع  يأملون يف 

الضعيف يف األجور.

إحصائيات التوظيف اهلزيلة يف 
وجود  إىل  تشري  اجلديد  العام 
فرصة قليلة لتحقيق حتسن يف 

األجور.

الكلمة اليت ألقاها رئيس بنك 
املركزي  )البنك  االحتياطي 
األسرتالي( تشري إىل أنه ليس 
األزمة  اخلروج من  من احملتمل 

وإحداث حتسن ملموس.

يأتي ذلك رغم أن العام املاضي 
للوظائف  بالنسبة  جيدا  كان 
مقارنة بعام 2016 املروع الذي 
الدوام  وظائف  تراجع  شهد 
انتعاشة  حققت  اليت  الكامل 
األكرب  الزيادة  متثل   2017 يف 
أن  منذ  البالغني  عمل  لنسبة 
األسرتالي  اإلحصاء  مكتب  بدأ 

قياساته الشهرية منذ 1978.

أن  املفاجأة  قبيل  من  وليس 
العام  إىل  احلكومة  تستند 

املذكور كنقطة مرجعية.

وعلى سبيل املثال، استشهدت 
كاش  ميكاليا  السيناتورة 
وزيرة الوظائف واالبتكار بتلك 
املاضي  الشهر  اإلحصائيات 
الربملان،  أمام  التباهي  بغرض 
2017 شهد  أن  على  وشددت 
التوظيف  يف  قياسيا  رقما 

بزيادة 415 ألف وظيفة.

ويف ذات السياق، أخرب رئيس 
مالكومل  الفيدرالي  الوزراء 
مايو   31 يف  الربملان  ترينبول 
حققنا   »لقد  قائال:  املاضي 
منوا قياسيا يف الوظائف العام 

املاضي«، 415 ألف وظيفة«.

ولكن لألسف، فإن إحصائيات 
2018 ليست بنفس اجلودة.

فقد كشفت أحدث إحصائيات 
اإلثين  الشهور  أن  العمل 
خلق   شهدت  املاضية  عشر 

303.900 وظيفة فحسب.

سيئا  ليس  الرقم  أن  ورغم 
بالتأكيد مل يعد يندرج  لكنه 

حتت بند الرقم القياسي.

عندما  سوءا  أكثر  الصورة 
الدوام  وظائف  عن  نتحدث 
الكامل اليت اخنفضت بشكل 
ملحوظ منذ ديسمرب املاضي.

معدل  اخنفاض  أن  ورغم 
بدال   %  5.4 إىل  البطالة 
مستويات  لكن   %  5.5 من 
املعيار  هي  عة  امُلقنَّ البطالة 

األهم.

مستوى  ارتفع  مايو،  ويف 
 % 8.5 إىل  املقنعة  البطالة 
املستوى  حتت  زال  ما  لكنه 
 8.9 بلغ  الذي  له  القياسي 

% بداية 2017.

بنك  حمافظ  لوي  فيليب 
خطاب  يف  ذكر  االحتياطي 
من  بالرغم  أنه  األسبوع  هذا 
تتعلق  دورية  قضايا  وجود 
لكن  األجور،  ركود  بأسباب 
هيكلية  تغيريات  أيضا  مثة 
يف االقتصاد، تتضمن زيادة 
القدرة على املساومة لصاحل 
حقوق العمال وزيادة إمدادات 
العمال بعد أن تزايدت درجة 

تكامل االقتصاد العاملي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هل تأمل يف زيادة األجور 
بأسرتاليا؟.. اإلحصائيات قد 

تصيبك باإلحباط

العالناتكم يف الهريالد االتصال 
على احد  الرقمني:
0403482345
أو 96324818

القس  ترحيل  أسرتاليا  قررت 
لوجان  النيوزيلندي  املعمداني 
باإلساءة  املتهم  روبرتسون 
اللفظية لبعض املصلني داخل 

أحد املساجد قبل أيام.
قس  إىل  اتهامات  وُوجهت 
لوجان  املعمدانية  الكنيسة 
اثنني  جبانب  روبرتسون 
كورابي  مسجد  بدخول  آخرين 
بإهانات  والتفوه  بريزبن  يف 
عنصرية جتاه 65 من املصلني 
اخلامسة عشر من  ومراهق يف 

عمره األربعاء املاضي.
قوات  أن  تقارير  وذكرت 
احلدود األسرتالية ألقت القبض 
على كريستيان بعد يومني من 

هجومه على املسجد.
الداخلية  الشؤون  وزير  وقال 
قال  دوتون  بيرت  الفيدرالي 
تلقى  النيوزيلندي  القس  إن 
أسرتاليا  دخوله  قبل  حتذيرات 
الفتا إىل أن قرار ترحيل الرجل 

يبعث برسالة واضحة
ميل  الكورير  صحيفة  ونقلت 
الداخلية  الشؤون  وزير  عن  
قوله  دوتون  بيرت  الفيدرالي 
تلقى  النيوزيلندي  القس  إن 
أسرتاليا  دخوله  قبل  حتذيرات 
الفتا إىل أن قرار ترحيل الرجل 

يبعث برسالة واضحة.
»دولتنا  دوتون:  وتابع 
ال  لكنها  التعبري  حرية  حتتضن 
الكراهية،  خطاب  مع  تتسامح 
الذين  هؤالء  مع  نتسامح  وال 
ميارسون  أشخاصا  يضايقون 

الصالة يف أماكن العبادة«.
تذهب  »سواء  يقول:  ومضى 
فإن  كنيسة،  أو  مسجد  إىل 
الناس ميلكون احلق داخل بلدنا 
الدينية  معتقداتهم  ملمارسة 

دون قيود«.
القس  أن  الشرطة  وذكرت 
وشخصني آخرين دخلوا املسجد 
ال  »أنتما  قائلني:  وصاحوا 
أنتم  الوطن،  هذا  إىل  تنتمون 
نسوي  أن  ينبغي  إرهابيون، 

هذا املكان باألرض«.
الرجال  أن  الشرطة  وأضافت 
املتعصبني أحدثوا  فوضى عامة 
داخل  بيوم  الواقعة  بعد  أخرى 

مسجد »دارا« يف أوكسلي.
مسرح  إىل  الشرطة  وانتقلت 
الواقعة واطلعت على حمتويات 
وهواتف  فيديو  كامريات 

حممولة.
عاما،   31 روبرتسون،  القس 
من  البالغان  اآلخران  والرجالن 
وجهت  عاما،   و29   28 العمر 
إىل كل منهم اتهامات باإلزعاج 
العام، وتهمة دخول مباني مع 

نية التعدي.
وأشارت تقارير إىل حتديد 25 
يوليو موعدا ملثول الثالثي أمام 

احملكمة.
وما زالت التحقيقات اليت تتعلق 
إمكانية  مع  مستمرة  بالواقعة 

إضافة املزيد من االتهامات.
وقال املراقب كريغ مورو يف 
تصرحيات صحفية: »مثة الكثري 
ولقطات  الفيديو  مقاطع  من 

كامريات املراقبة«.
تساهم  أن  »نأمل  وتابع: 
يف  هذه  مثل  سريعة  قرارات 
طمأنة اجملتمع أننا لن نتسامح 

مع هذه السلوكيات«.
وهدد الثالثي املصلني األربعاء 
كورابي  مسجد  داخل  املاضي 

أسرتاليا تقرر ترحيل قًسا نيوزيلنديا أهان املسلمني داخل مسجد

لفظية  إساءات  إليهم  ووجهوا 
بعد أن طلبوا الدخول لتصوير 

ما حيدث بالداخل.
تسجيل  يف  املصلون  وبدأ 
بكامريات  الثالثي  اعتداءات 
كشفت  واليت  جواالتهم 
للمراهق  روبرتسون  مضايقة 

املسلم.
النيوزيلندي   القس  وأساء 
متفوها  والنيب حممد،  لإلسالم 

بافرتاءات بشأن زواجه.
وخالل املواجهة امللتهبة، قال 
قدري لروبتسون: »أنت ترغب 
تريد  هل  العنف؟  ممارسة  يف 
إرهابيا؟ لقد روعت  أن تصبح 
طفال يف اخلامسة عشر وامرأة 
يف اخلامسة والستني، هل هذا 
هو كل ما تفعله؟ هل ترغب يف 

إثارة االنقسام داخل بلدنا؟
مناقشة  يف  روبرتسون  ظهر 
ساخنة مع علي قدري املتحدث 
اإلسالمي  اجمللس  باسم 
لكوينزالند داخل مسجد آخر يف 

دارا اخلميس.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 القس املعمداني النيوزيلندي املتهم باإلساءة اللفظية لبعض املصلني داخل أحد املساجد قبل أيام.

وزير الشؤون الداخلية الفيدرالي بيرت داتون

ذكرت تقارير أن قوات الحدود األسرتالية ألقت القبض على كريستيان 
بعد يومني من هجومه على املسجد.

وظهر روبرتسون يف مناقشة ساخنة مع علي قدري املتحدث باسم 
املجلس اإلسالمي لكوينزالند داخل مسجد آخر يف دارا الخميس.
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سنرتلينك  على  القائمون  أوقف 
طريح  أسرتالي  رجل  مدفوعات 
الفراش حيارب السرطان زاعمني 
أنه يتمتع بصحة كافية متكنه من 

العمل.
الرعاية  مؤسسة  وقطعت 
االجتماعية الدعم األسبوعي الذي 
كان حيصل عليه روبرت الفلني 
رغم  أسبوعيا  دوالر   300 البالغ 
الثالثة  املرحلة  من  يعاني  أنه 
والغدد  األمعاء  سرطان  من 
الليمفاوية ويرقد طريح الفراش 

يف املستشفى.
أفجعها  اليت  شقيقته  ونشرت 
للرجل  صورا  سنرتلينك  قرار 
وهو  عاما،   54 العمر  من  البالغ 
املستشفى،  سرير  يف  يرقد 
وخترج األنابيب الطبية من أنفه.

مسؤولي  شقيقته  وانتقدت 
الرجل  من  ملطالبتهم  سنرتليك 

البحث عن العمل.
حسابها  عرب  شقيقته  وكتبت 
موجهة  »رسالة  فيسبوك:  على 
خصيصا إىل سنرتلينك: »انظروا 
واسألوا  الصورة  إىل  جيدا 
هذا  أن  تظنون  هل  أنفسكم، 
الرجل يستطيع أن يهاتفكم كل 
أسبوعني الستمرار احلصول على 

بدل البطالة؟«
هذا  أن  تظنون  »هل  وتابعت: 
للبحث  يؤهله  وضع  يف  الرجل 
عن عمل؟ هل تعتقدون أن  أي 
تعيني  على  سيوافق  شخص 
هذا العامل اجلاد للغاية بوضعه 

الصحي الراهن؟
وأردفت: »أعتقد أن اإلجابة على 
بـ  ستكون  األسئلة  تلك  كافة 

ال«.
الظروف  التدوينة  وشرحت 
قائمة  يف  روبرت  جعلت  اليت 
ستارت«  »نيو  لبدل  املستحقني 

سنرتلينك يقطع بدل البطالة عن 
رجل أسرتالي طريح الفراش

روبرت الفلني)54 عاما( يعاني من املرحلة الثالثة لسرطان األمعاء 

روبرت وقتما كان بحالة صحية جيدة بصحبة طفليه اللذين فقدا أمهما 
قبل 18 شهرا جراء إصابتها بالسرطان

األوروبية  املدن  بعض  تعد  مل 
ترحب  للسياح  ارتيادا  األكثر 

حديثا بالسائحني.
سبيل  على  برشلونة  فسكان 
أسلوبا  ينتهجون  باتوا  املثال 

عدائيا صرحيا جتاه الزائرين.
واصبحت فينيسيا متخمة بزوار 
اليوم الواحد والطرق املخصصة 

للسياح فحسب.
الكرواتية  دوبروفنيك  مدينة 
لعدد  أقصى  حدا  وضعت 

املسافرين حبرا.
وتعاني هذه األماكن مما يطلق 

عليه »ختمة سياحية«.
نفسها،  عن  األرقام  وتتحدث 
األكثر  أوروبا  قارة  كانت  فقد 
 ،2016 عام  العامل  يف  زيارة 
نصف  حبوالي  استأثرت  حيث 
سياح العامل البالغ عددهم 1.24 

مليار شخص.
واستقبلت إسبانيا، الدولة اليت 
مليون  يبلغ عدد سكانها 46.5 
عام  زائر  مليون   73.3 نسمة، 

.2016
أما كرواتيا، البالغ تعدادها 4.2 
عليها  توافد  فقد  نسمة  مليون 
ثالثة  يوازي  ما  السياح  من 

أضعاف هذا الرقم.
ومل تصل أسرتاليا بعد إىل هذا 
احلد من السياح، حيث استقبلت 
8.24 ماليني سائح عام 2016.

بيد أن خماوف التخمة السياحية 
أسرتاليا  على  تسيطر  باتت 

أيضا.
يذكر أن التخمة السياحية تصف 
وضعا يتجاوز فيه عدد الزائرين 
االستيعاب  قدرة  ما  ملكان 

التخمة السياحية.. هل تضرب أسرتاليا؟

باملفهومني  به  اخلاصة 
الفيزيائي والسيكولوجي.

ويؤدي ذلك إىل احندار مستوى 
بالنسبة  السياحية  التجربة 
السكان  أو  الدوليني  للزائرين 

احملليني أو كليهما.
ح باستمرار ذلك، ميكن  وإذا سمُ
السياحية إىل  التخمة  أن تؤدي 
باملقاصد  تضر  خطرية  عواقب 

السياحية.
يف  سوءا  أكثر  الوضع  وصار 
السنوات  خالل  معينة  أماكن  

األخرية.
تنشر  اإلعالم  وسائل  وباتت 
ينبغي  سفر  ملقاصد  قوائم 
جديدة  مصطلحات  مع  جتنبها، 
للسياحة«  »معادية  مثل 

و«فوبيا السياحة«.
تواجه  هل  مفاده  سؤال  مثة 
التخمة  خطر  حقا  أسرتاليا 

السياحية؟
األسرتالية  السياحية  املواقع 
تشهد  ال  الكنغر  جزيرة  مثل 
من  يقرتب  الزائرين  من  عددا 

فينيسيا وبرشلونة.
السياحية  السياسات  ولكن 
ختمة  إىل  تؤدي  رمبا  الفقرية 
السكان  شعر  إذا  سياحية 
حياتهم  جودة  أن  احملليون 
بواسطة  الضرر  أصابها 

السياح.
وخيشى سكان جزيرة الكنغر من 
اقرتاحات سياحية من شأنها أن 
البيئي،  النظام  تؤثر سلبا على 
مناوئة  احتجاجات  يف  وخرجوا 

هلا.
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شعار مناهض للسياحة

رسم بياني يوضح عدد زائري دول عاملية مختلفة  )2016-1995(.

احتج سكان جزيرة الكنغر ضد مبادرات سياحية من شأنها أن تعطل 
النظام البيئي.

يستفيد  مالي  دعم  برنامج  وهو 
العمل  عن  العاطلون  هؤالء  منه 

والباحثون عن وظائف.
ولفتت إىل أنه قدم كل األوراق 
قدرته  بعدم  تفيد  اليت  الطبية 
أن  أخربوه  لكنهم  العمل  على 
عليه  حيصل  ال  العجز  معاش 
هؤالء الذين يعجزون عن العمل 
دائمة،  وليست  مؤقتة  بصورة 
املستحقني  زمرة  أدخله يف  مما 

فقط لبدل البطالة.
على  يشرتط  سنرتلينك  أن  بيد 
املستفيد ببدل البطالة االتصال 
بهم  كل أسبوعني وإبالغهم أنه 

يتقدم لوظائف.
وأخربت سارة ديلي ميل أسرتاليا 
اخلامسة  منذ  يعمل  روبرت  أن 
كنجار  بدأ  حيث  عمره  من  عشر 
مشروعه  امتلك  حتى  متدرب 

اخلاص يف نهاية املطاف.
السنرتلينك  مسؤولو  وأوقف 
عليه  حيصل  الذي  البطالة  بدل 
كل  بهم  االتصال  لعدم  روبرت 

أسبوعني.
عضو  ترشح  لسنرتلينك  وميكن 
املهمة  بتلك  ليقوم  العائلة  من 

بالنيابة عن روبرت.
سرطان  من  روبرت  ويعاني 
 21 سن  منذ  الليمفاوية  الغدة 
بسرطان  أصيب  وكذلك  عاما 

األمعاء يف ديسمرب 2017 .
ماتت  لطفلني  أب  هو  روبرت 
جراء  شهرا   18 قبل  زوجته 

تداعيات مرض السرطان.
كل  حيصل  روبرت  وكان 
أسبوعني على 300 دوالر كبدل 
بطالة، و150 دوالر كل أسبوعني 
موت  بعد  لطفليه  وحيد  كعائل 

زوجته.
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يف  الضرائب  دافعو  يتمكن  مل 
استعادة  من  ويلز  ساوث  نيو 
به  يدين  دوالر  ماليني   7 مبلغ 
احملبوس  السابق  الوزير  إليهم 

حاليا إيدي عبيد وعائلته.
نيو  حكومة  باسم  متحدث  وقال 
دافعو  »يستحق  ويلز:  ساوث 
ويلز  ساوث  بنيو  الضرائب 
أن  مضيفا  أمواهلم«،  استعادة 
السرتجاع  تبذل  أفعال  هناك 

بعض من هذه الديون.
قد  أفعاال  أن  يبدو  ال  أنه  بيد 
ذلت الستعادة اجلزء األكرب من  بمُ
بتكاليف  املرتبط  الديون  هذه 
مخسة  حوالي  تبلغ  قانونية 
ماليني دوالر، واليت تلقت عائلة 
عبيد أمرا إلزاميا بدفعها قبل 18 

شهرا.
السياسي  خسر   ،2016 ويف 
من  وثالثة  السابق  العمالي 
وإيدي  وموسى  بول  أبنائه، 
طويلة  قضائية  معركة  جونيور، 
ضد املفوضية املستقلة ملكافحة 
ويلز  ساوث  بنيو  الفساد 
إيب،  ديفيد  آنذاك  ومفوضها 
والعديد  املساعد  ومستشارها 

من حمققيها.
وقال القاضي ديفيد هامرشالج 
مت  الذي  حكمه  حيثيات  يف 
»ال   :2017 مارس  يف  تسليمه 
يوجد أي سبب يدعو إىل الفصل 
احلدث،  وهذا  املصروفات  بني 
ببعضهما  يرتبطان  أنهما  بل 

البعض«.
بدفع  عبيد  عائلة  القاضي  وأمر 
اليت  القضائية  املصاريف 
اختصموه  شخص  كل  تكبدها 
يف الدعوى القضائية، كما أمرها  
بدفع تكاليف تعويضية للمفوض 

إيب.
التكلفة  أن  القاضي  وأردف 
التعويضية اليت تستهدف تغطية 
تكبدها  اليت  القانونية  الفاتورة 
ترتبط  إيب  ديفيد  املفوض 
مبمارسة »سلوكيات غري معقولة 

وغري مالئمة وغري مربرة«.
موسى عبيد وشركته ملزمان بدفع 
كتعويضات  دوالر  مليون   16.6

وتكاليف لبلدية سيدني
واستطرد القاضي أن ممارسات 
عائلة عبيد يف قضيتهم الفاشلة 
السابق  الوصف  مع  تنطبق 

املذكور.
القانونية  املصاريف  أن  يذكر 
مفوضية  لصاحل  دفعها  مت  اليت 
ومسؤوليها  الفساد  مكافحة 
دفعها ما يسمى »صندوق اخلزانة 
املدار« الذي حيمل اختصارا )تي 
إم إف( والذي يعتين مبؤسسات 

 إيدي عبيد يدين بـ 7 ماليني دوالر 
لدافعي الضرائب يف نيو ساوث ويلز

املحامي نيك دي جريوالمو وموسى عبيد وإيدي عبيد جونيور، 
صاحب اللحية،  واملحامي تيم برين وبول عبيد أمام املفوضية 

املستقلة ملكافحة الفساد

نيو ساوث ويلز.
صندوق  أن  هو  احملبط  األمر 
»تي إم إف« مل يسع حتى اآلن 
عائلة  من  األموال  الستعادة 

عبيد.
عائلة  على  احلكم  أعقاب  ويف 
عبيد بتحمل التكاليف القضائية، 
مت إرسال خطابات إىل الصندوق 
تتضمن حتديثات بشأن استعادة 
لكن  عبيد،  عائلة  من  التكاليف 

دون أي استجابة.
يف  املرتبطني  من  واحد  وقال 
»الصندوق  التقاضي:  عملية 
يشبه  األمر  أسود.  ثقب  جمرد 
بريد  مكتب  إىل  خطاب  إرسال 

ميت«.
»ال أستطيع تصديق  آخر:  وقال 
إجبارها  يتم  ال  عبيد  عائلة  أن 
نيو  لشعب  األموال  رد  على 

ساوث ويلز«.
ومل تتلق وسائل اعالم فريفاكس 

أي رد من الصندوق.
أرسلت  املاضي،  اذار  ويف 
احلكومة حملاميي إيدي عبيد خطابا 
ميهله 28 يوما إلعادة دفع أكثر 
مصاريف  دوالر  ألف   300 من 
دافعي  حساب  على  قانونية 
الضرائب لثالثة حتقيقات أجرتها 
»سايروس«  وهي  املفوضية 

و«ميكا« و«كابوت«.
يدفع  اللحظة مل  حتى هذه  لكن 

عبيد هذه األموال.
مسجون  عبيد  إيدي  أن  يذكر 
»العملية  حتقيق  كشف  أن  بعد 
بشكل  تصرف  أنه  سايروس« 
فاسد فيما يتعلق  بوجود مصاحل 
سرية له يف مقاهي بسركيوالر 

كواي. 
أرسلت  املاضي،  مارس  ويف 
احلكومة حملاميي إيدي عبيد خطابا 
ميهله 28 يوما إلعادة دفع أكثر 
مصاريف  دوالر  ألف   300 من 
دافعي  حساب  على  قانونية 
الضرائب لثالثة حتقيقات أجرتها 
»سايروس«  وهي  املفوضية 

و«ميكا« و«كابوت«.
وعالوة على ذلك، حياول صندوق 
 660 استعادة  الربملاني  التقاعد 
ألف دوالر مت دفعها إليدي عبيد 

كجزء من معاشه الربملاني.
حماوالت  فإن  ذلك،  إىل  أضف 
استعادة حوالي مليون دوالر قيمة 
إجيارات غري مدفوعة ومصروفات 
الثالثة  باملقاهي  تتعلق  أخرى 
متلكها  عبيد  عائلة  كانت  اليت 
يف ميناء سركيوالر كواي باءت 

بالفشل حتى اآلن.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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األسرتاليني  أن  تقارير  كشفت 
جتاه  تطورا  أكثر  موقفا  يتبنون 
بالقنب  تتعلق  تعديالت  حدوث 
تعكسه  ما  يتجاوز  حنو  على 

القوانني احلالية.
وكشف استطالع رأي أجراه حزب 
اخلضر األسرتالي  هذا األسبوع 
أن غالبية سكان تزمانيا يدعمون 
إباحة استخدام القنب يف الوالية 

ألغراض ترفيهية.
نتائج  مع  هذا  ويتوافق 
الوطنية  اإلسرتاتيجية  استطالع 
للمخدرات  NDSH اليت أشارت 
يناصرون  األسرتاليني  أن  إىل 
القنب  جتريم  عدم  كبري  بشكل 

واستخدامه طبيا.
من  متزايد  عدد  حتدث  كما 
عن  االستطالع  يف  املشاركني 
للقنب  مكتمل  لتشريع  دعمهم 

يتضمن العديد من التعديالت.
وكشفت دراسة حديثة أيضا أن 
املمارسة  أطباء  نصف  من  أكثر 
يؤيدون  أسرتاليا  يف  العامة 
كدواء  القنب  وصف  فكرة 

طيب.
الرأي  استطالعات  من  وبالرغم 
القوانني  لكن  املذكورة، 
بالتلكؤ  تتسم  األسرتالية 
بإمكانية  يتعلق  فيما  والرتاجع 

إباحة القنب.
أعلنت  املثال،  سبيل  وعلى 
جنوب  لوالية  العام  املدعي 

مؤخرا  تشامبان  فيكي  أسرتالية 
للغرامة  رباعية  ملضاعفة  خطط 
املفروضة على األشخاص الذين 
كمية  حيملون  ضبطهم  يتم 

ليست صغرية من القنب.
الذي   NDSH استطالع   وأظهر 
يعزي إىل عام 2016 أن 73.9 
% من األسرتاليني ال يناصرون 
تهمة  القنب  حيازة  اعتبار 

جنائية.
الكيفية  حول  سؤال  على  وردا 
بها  تتعامل  أن  ينبغي  اليت 
قال  القنب،  حيازة  مع  احملاكم 
إما  يفضلون  إنهم   %  46.6
أخذ  عدم  أو  بإنذار  االكتفاء 
يتم  الذين  حيال  تصرف  أي 

ضبطهم.
األفضل  من  إنه   %  27 وقال 
إىل  القنب  مستخدمي  إخضاع 
فرض  من  بدال  تعليمي  برنامج 

إجراءات عقابية ضدهم.
السجن  ان  رأوا  فقط   %  4.5
حليازة  املالئمة  العقوبة  ميثل 

القنب.
كما أوضح االستطالع أن 50 % 
يدعمون  األسرتاليني  من  فقط 
على  اجلنائية  العقوبات  زيادة 
يشري  مما  القنب،  يف  اإلجتار 
العقابي  احلافز  اخنفاض  إىل 
جتاه  حتى  للشعب  بالنسبة 

بائعي املخدر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استطالع: األسرتاليون يطالبون 
بإباحة القنب 

تعاني قوانني القنب األسرتالية من أجل التماشي مع املوقف املتطور للشعب 
األسرتالي تجاه املخدر

استطالع NDSH الذي استطلع آراء األسرتاليني يف حيازة القنب

غالبية األسرتاليني يدعمون إباحة القنب

الذي  االجتماعي  اإلسكان  يوفر 
اجملتمع  وقطاع  احلكومة  تديره 
لألسرتاليني  أمان  شبكة 

الضعفاء.
الشخص الذي يعيش حتت مظلة 
اإلسكان االجتماعي أقل احتماال 
من  املعاناة  يف  شاسع  بفارق 
بنظريه  مقارنة  التشرد  ويالت 
الذي حيارب داخل سوق اإلجيار 

اخلاص.
البعض يزعم  قائال إن اإلسكان 
مع  مرتادفا  يأتي  االجتماعي 
األخرى  املزايا  من  جمموعة 
التوظيف  مستوى  حتسني  مثل 
معدالت  وتقليل  والصحة 

السجن.
يف  فشل  البحوث  أحد  أن  بيد 
أن  يؤكد  دليل  على  العثور 
مستويات تلك العناصر السابق 
ذكرها تزيد عند قاطين اإلسكان 
االجتماعي مبعدل أكرب من سكان 

القطاع اخلاص.
هناك  كان  البحث،  هذا  وقبل 
تأثري  بشأن  حمدود  دليل 
يف  ودوره  االجتماعي  اإلسكان 

حتقيق النتائج سالفة الذكر.
مئات  الوالية  حكومة  وتنفق 
يف  الدوالرات  من  املاليني 
االجتماعي  اإلسكان  توفري 
بالنتائج  ناقص  بفهم  مصحوبة 

املرجوة من ذلك، وهو أمر يف 
حاجة إىل تغيري.

حيققه  الذي  األبرز  التحسن 
اإلسكان االجتماعي بشكل خاص 
هو تقليل معدالت التشرد ألنه 
بعكس  الثمن  ومعقول  متاح 
اإلجيارات اخلاصة اليت تبتلغ 25 

% من الدخل.
الكومنولث لدعم  برنامج  وفشل 
هؤالء  مساعدة  يف  اإلجيارات 
داخل  السكن  يف  الساعني 
القطاع اخلاص على التكيف مع 
التكلفة اإلجيارية املتزايدة خالل 

السنوات األخرية.
وعالوة على ذلك، فإن اإلسكان 
حيث  باألمان  يتسم  االجتماعي 
املدى،  طويلة  إجيارات  يؤمن 

وأحيانا متتد مدى احلياة.
احلكومية  االفرتاضات  أن  بيد 
اإلسكان  دور  تزعم  اليت 
االجتماعي يف حدوث حتسينات 
كالتوظيف  رئيسية  نتائج  يف 

مثال أثبتت خطأها.
حتليل  على  البحث  واعتمد 
االجتماعي  اإلسكان  تأثريات 
من  العديد  يف  النتائج  مبعايري 
وكذلك  الرئيسية،  اجملاالت 
السجن  معدل  على  مردودها 

والتشرد.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اإلسكان الشعيب حيمي األسرتاليني الضعفاء.. ولكن!

الفيدرالية  السيناتورة  تسعى 
حلظر  جمددا  هانسون  بولني 

غطاء الوجه يف أسرتاليا.
أحدث  الدمنارك  أصبحت  وقد 
يف  الربقع  حتظر  اليت  البلدان 
املالبس  ملنع  ضغوط  إطار 
الوجه  تغطي  اليت  اإلسالمية 
يف  ومراهقات  نساء  وترتديها 

أرجاء أوروبا.
وقد فرضت دول أوروبية على 
األقل حظرا كليا أو جزئيا على 

الربقع.
املذكورة،  األقطار  من  العديد 
وهولندا  وبلجيكا  الدمنارك  مثل 
دميقراطيات  هي  والنرويج 
وتشرتك  ألسرتاليا  مشابهة 
اجتماعية  سياسات  يف  معها 

متقاربة.
هانسون،  السيناتورة  وعادت 
زعيمة حزب »أمة واحدة« الشهر 
املاضي من زيارة لفرنسا اليت 
حتظر ارتداء الربقع يف األماكن 

العامة.
بولني  السيناتورة  أعلنت 
جتدد  سوف  أنها  هانسون 
الربقع  ارتداء  لتجريم  حماولتها 

يف أسرتاليا
الوزراء  رئيس  استبعد  وبينما 
ترينبول  مالكومل  األسرتالي 
من  العديد  قال  ذلك،  تنفيذ 
أعضاء الربملانيني »الليرباليني« 
نيوز  لشبكة  و«الوطنيني«  
تلك  سرا  يدعمون  إنهم  كورب 

اخلطوة.
واختذ بعض القضاة األسرتاليني 
نساء  ضد  عقابية  إجراءات 
وجوههن  عن  الكشف  رفضن 

داخل احملاكم.
هانسون:  السيناتورة  وقالت 
»ال يفرتض أن يثري حظر الربقع 
اجلدل، إذ أن مجيع دول العامل 
تتخذ إجراءات يف هذا الصدد«.

باألمن  يتعلق  »األمر  وتابعت: 
نساء  هناك  أن  كما  القومي، 
من  الربقع  ارتداء  على  ربن  جيجُ

خالل رجال عائالتهن«.
وأضافت: »حظر الربقع سيساعد 
هذا  من  النساء  حترير  يف 

الظلم«.

وزير  وصف  الدمنارك،  ويف 
بولسن  بيب  سورين  العدل 
ال  بأنهما  والنقاب  الربقع 
يتوافقان مع اجملتمع الدمناركي 

وال حيرتمان تقاليده.
العدل  وزير  تصرحيات  وجاءت 
الربملان  كان  الذي  الوقت  يف 
مشروع  على  يصوت  الدمناركي 
بـ  تقدر  غرامة  يفرض  قانون 
الالتي  النساء  على  دوالر   213

يرتدين الربقع على املأل.
وواصل: »ان فرض حظر يتعلق 
بتغطية الوجه جيعلنا نرسم خطا 
يف  أننا  به  نؤكد  الرمل  على 
الدمنارك نظهر ثقتنا يف بعضنا 
وجها  اللقاء  خالل  من  البعض 

لوجه«.
عدد  أن  رغم  اخلطوة  وجاءت 
وجوههن  الالتي يغطني  النساء 
 30 يتجاوز  ال  الدمنارك  يف 

امرأة.
الدولة اإلسكندافية سارت على 
والنمسا  وبلجيكا  فرنسا  خطى 

وبلغاريا يف حظر الربقع.
وفرضت هولندا والنرويج حظرا 
وضعت  بينما  للربقع،  جزئيا 

إسبانيا وإيطاليا حظرا إقليميا.
ويف سويسرا، فرضت مقاطعة 
يف  الربقع  على  حظرا  تيسينو 
األماكن العامة، وتستعد الدولة 
الستفتاء  عام  بشكل  األوروبية 
البلد  أحناء  جبميع  حظر  على 

األوروبي.
الدولة  أملانيا،  يف  وحتى 
جتاه  محاسة  األكثر  األوروبية 
عندما  املسلمني  املهاجرين 
فتحت أبوابها ملليون الجئ عام 
أجنيال  املستشارة  2015، عربت 
الربقع  من  قلقها  عن  مريكل 
كشف  على   النساء  وحثت 
وجوههن، وطالبت بضرورة حظر 

هذا الرداء.
زعيم  شورتن  بيل  ووصف 
حزب العمال يصف حيلة بولني 
بأنها  النقاب  حلظر  هانسون 

وسيلة إهلاء غبية.
ومنعت أملانيا النساء من ارتداء 
خالل  أو  القيادة  أثناء  الربقع 
اهليئات  يف  العمل  أوقات 

بعد حظر الدمنارك الربقع
 بولني هانسون جتدد سعيها ملنع غطاء الوجه يف أسرتاليا

بولني هانسون 

احلكومية والقضائية واجليش.
مقاطعة  حظرت  كندا،  ويف 
من  املنتقبات  النساء  كيبك 
أو  معينة  خدمات  على  احلصول 
تقلد وظائف  حكومية، رغم أن 
اإلجراءات ال تسعد رئيس  تلك 

الوزراء جاسنت ترودو.
ارتداء  من  النساء  أملانيا  منعت 
خالل  أو  القيادة  أثناء  الربقع 
اهليئات  يف  العمل  أوقات 

احلكومية والقضائية واجليش.
يف كندا، حظرت مقاطعة كيبك 
احلصول  من  املنتقبات  النساء 

تقلد  أو  معينة  خدمات  على 
وظائف  حكومية

الوزراء  رئيس  استبعد  وبينما 
ترينبول  مالكومل  األسرتالي 
من  العديد  قال  ذلك،  تنفيذ 
أعضاء الربملانيني »الليرباليني« 
نيوز  لشبكة  و«الوطنيني«  
تلك  سرا  يدعمون  إنهم  كورب 

اخلطوة
بريطانيا  وزراء  رئيسة  وقلت 
ترييزا ماي إنها لن حتظر الربقع

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

منتقدو حظر الربقع يرون أن الحكومات ال ينبغي أن تملي على النساء ماذا يرتدين

بيل شورتن يعارض حظر الربقع

سارة: النقاب يمنحني القوة
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الثقافية  التعددية  وزير  أعلن 
متويل  عن  اليوم  ويليامز  راي 
يزيد  ملا  دوالر   170000 بقيمة 
على 30 مشروًعا جمتمعًيا ستعود 
بالفائدة على اجلاليات املتعّددة 

ثقافًيا يف نيو ساوث ويلز.
لغاية  متوياًل  الدعم  مَنح  تقّدم 
اليت  للمشاريع  دوالر   10000
قوية  ثقافية  عرب  شبكات  تقيم 
وتشّجع  الشباب  تستهدف 
حديًثا  الوافدين  مشاركة 

واملهاجرين.
املنظمات  ويليامز  السيد  وهّنأ 
مشاريع  قّدمت  اليت  الفائزة 
مستوى  على  تعمل  مبتَكرة 
مشولية  جمتمعات  لبناء  القاعدة 

يف نيو ساوث ويلز.
»نيو  ويليامز:  السيد  وقال 
جناح  قصة  هي  ويلز  ساوث 
التعددّية الثقافية، إذ أننا إحدى 
األماكن األكثر تنّوًعا يف العامل، 
العامل  أماكن  أشد  أننا  كما 

متاسًكا من الناحية االجتماعية.
ويلز  ساوث  نيو  حكومة  »تعتز 
تدعم  رائدة  مشاريع  بتمويل 
واألطفال  والنساء  الشباب 
األشخاص  وكذلك  املهاجرين 

ذوي اإلعاقات.
»لقد قمنا منذ عام 2015 بدعم 
115 مشروًعا فائًزا بواسطة مَنح 
 900000 تفوق  بقيمة  الدعم 

دوالر.«
مكالرين-جونز،  ناتاشا  وقالت 
الشباب  ’مّل  برنامج  إن   ،MLC
من  أكثر  تلّقى  الشوارع‘  عن 

برنامج  لتنفيذ  دوالر   9500
رفع  بغية  الشباب  ملشاركة 
والالجئني  املهاجرين  مهارات 

وطاليب اللجوء.
»لقد  مكالرين-جونز:  وقالت 
يف  وشاّبة  شاًبا   12 شارك 
احتياجات  موضوع  يف  البحث 

الالجئني يف غرب سيدني.
التمويل  هذا  هلم  »وسيتيح 
داخل  البحث  هلذا  الرتويج 
اجملتمع، مبا يف ذلك استضافة 
وتنظيم  جمتمعية  منابر 

مناسبات.« 
رايلي،  كريس  األب  وقال 
’مّل  ملشروع  التنفيذي  املدير 
ومؤّسسه،  الشباب عن الشوارع‘ 
إنه مسرور لتلّقي منحة دعم من 
متعددة  ويلز  ساوث  نيو  هيئة 

الثقافات.
ومّما قاله األب كريس رايلي: 
رأيك‘  حياتك،  »إن’برنامج 
من  الشباب  القادة  سيمّكن 
والقصص  قصصهم  رواية 
مبجتمعاتهم  اخلاصة  القوية 
البحث  نشر  وسيتم  احمللية. 
للمساعدة  واسع  نطاق  على 
على إعالم املنظمات باحتياجات 

الالجئني احملليني«. 

عن  املعلومات  من  ملزيد 
ساوث  نيو  هيئة  مَنح  برنامج 
الثقافات،  متعددة  ويلز 
http:// بزيارة   تفّضل 
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بعد اكتشاف تضارب مصاحل مسري دندن..

نيو ساوث ويلز تسحب متويال من اجلمعية 
اإلسالمية اللبنانية

ويلز   نيو ساوث  سحبت حكومة 
دافعي  حساب  على  متويال 
الضرائب من اجلمعية اإلسالمية 
استثمرت  أن  بعد  اللبنانية 
األخرية مليون دوالر يف شركة 
مسري  اجلمعية  رئيس  يديرها 

دندن.
حكومة  قررت   ،2016 ويف 
اجلمعية  منح   ويلز  ساوث  نيو 
ألف   750 اللبنانية  اإلسالمية 
اسم  حيمل  لربنامج  وفقا  دوالر 
منع  يستهدف  »كومباكت«، 
تعليم شباب  التطرف من خالل 

املسلمني.
ويف نفس العام، منحت احلكومة 
املنحة  من  األول  اجلزء  اجلمعية 

البالغ قيمته 374 ألف دوالر.
عن  أحجمت  احلكومة  أن  بيد 
الثاني  النصف  اجلمعية  تسليم 
موعده  كان  الذي  املنحة  من 
2017، بعد الفشب  يف االلتزام 
مبتطلبات اإلبالغ املالي الالزمة.

ساوث  نيو  حكومة  سحبت  وقد 
ويلز  متويل على حساب دافعي 
الضرائب من اجلمعية اإلسالمية 
استثمرت  أن  بعد  اللبنانية 
األخرية مليون دوالر يف شركة 

يديرها رئيسها مسري دندن
اجلمعية  سلمت   ،2016 ويف 
يزيد عن  ما  اللبنانية  اإلسالمية 
»مريم  لشركة  دوالر  مليون 

إنفستمنتس( اليت يديرها وميلك 
النصيب األكرب من أسهمها مسري 
دندن، حبسب الديلي تلغراف.

بيد أن املنظمة اخلريية مل تفصح 
يف تقريرها املالي السنوي عن 
مصاحل رئيسها مسري دندن يف 

شركة »مريم«.
وشدد دندن، املسلم املعتدل، 
دوالر  املليون  مبلغ  أن  على 

دافعي  حساب  على  يكن  مل 
أية  ارتكابه  نافيا  الضرائب، 

خمالفات.
وأردف يقول أن املليون دوالر 
اإلسالمية  اجلمعية  إىل  أعيدت 

اللبنانية.
الثقافات  تعدد  هيئة  واكدت 
اجلهة  وهي  ويلز،  ساوث  بنيو 
تقديم  قررت  اليت  احلكومية 
للجمعية  دوالر  ألف   750 منحة 
اإلسالمية اللبنانية، أن التمويل 
ما  تفصح  مل  لكنها  سحبه،  مت 
يتمثل يف  اذا كان سبب ذلك 

االستثمار يف شركة »مريم«.
وقالت يف بيان: »هيئة التعدد 
الثقايف بنيو ساوث ويلز تعمل 
مستقبلي  كافة  مع  كثب  عن 
منحة برنامج )كومباكت(، مبا يف 
ذلك اجلمعية اإلسالمية اللبنانية، 
للتأكد من أن املشروعات تليب 
وتلتزم  واإلجنازات  األهداف 

باملعايري املطلوبة«.
املالئم  من  »ليس  وتابعت: 
تتعلق  تفاصيل  مناقشة 

مبتطلبات املنحة«.
وباملقابل، قال دندن يف بيان: 
»مل حتدث أي إساءة الستخدام 
ُتستثمر  ومل  احلكومية،  األموال 
إقراضها  يتم  أو  األموال  تلك 

إىل »مريم إنفستمنتس«.
أن  على  دندن  شدد  بدوره   

مبلغ املليون دوالر مل يكن على 
حساب دافعي الضرائب، نافيا 
ارتكابه أية خمالفات، مضيفا أن 
املليون دوالر متت إعادتها إىل 

اجلمعية اإلسالمية اللبنانية.
أعتزم  »مل  دندن:  واستطرد 
أبدا حتقيق أي أموال عن طريق 
صفقات بني اجلمعية اإلسالمية 

اللبنانية ومريم إنفستمنتس«.
أداة  هي  »مريم  وواصل: 
تستثمر  لي  مملوكة  استثمارية 
فيها اجلمعية اإلسالمية اللبنانية 
يف  االستثمار  تستطيع  ال  اليت 

البنوك واحلصول على فوائد«.
اجلمعية  »حماسبو  وأردف: 
يعرفون  اللبنانية  اإلسالمية 
ذلك ومل يطلبوا أو يشرتطوا أن 
يف  مصاحلي  عن  اجلمعية  تعلن 
جملس  طاملا  السنوية  التقارير 

اإلدارة على علم بذلك«.
وكيم،  دانيال  قال  جانبه،  من 
ليجال«  »لوجنتون  مؤسسة  من 
اجلمعية  وحمامي  القانونية 
اإلسالمية اللبنانية أن األموال مل 

تكن مصدرها املنحة احلكومية.
جملس  أعضاء  أن  إىل  ولفت 
دندن  مصاحل  يعرفون  اإلدارة 
يف »مريم« وأن  ما حدث كان 
استثمارا ماليا يصب يف صاحل 

اجلمعية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سمري دندن مع  وزير الخزانة سكوت موريسون

دندن على اليسار مع زعيم املعارضة الفيدرالي بيل شورتن 

شراء  يف  للراغبني  جيدة  اخبار 
حيث  سيدني  يف  العقارات 
اخنفاض  حديثة  دراسة  كشفت 

األسعار بنسبة 7.4 %.
وأصبح متوسط سعر املنزل يف 
دوالر  ألف   815 اآلن  سيدني 
بنسبة 22  الطلب  تراجع  بفضل 
»ريال  موقع  لنتائج  وفقا   ،%

ستيت.كوم«.
العقاري  القطاع  خرباء  ويتوقع 
يف  األسعار  تستمر  أن  أيضا 
املقبلة،  الشهور  خالل  الرتاجع 
التلفزيونية  القناة  لتقرير  وفقا 

التاسعة.
 

ووفقا للنتائج، فإن بيدينغتون، 
اليت تقع داخل سيدني ما زالت 
الساخنة  املناطق  أكثر  إحدى 

شعبية باملدينة األسرتالية
يف  الطلب  اخنفاض  ورغم 
لكنه   ،% 6.1 بنسبة  فيكتوريا 
األسرتالية  الواليات  يف  زاد 

األخرى.
وزاد الطلب على العقارات يف 
كوينزالند بنسبة 5.9 %، ويف 
اإلقليم الشمالي بنسبة 4.7 %، 
بنسبة 6.4  ويف غرب أسرتاليا 
%، بينما تنامى بنسبة 2.7 % 

يف جنوب أسرتاليا.
العاصمة  وإقليم  تسمانيا  أما 
زيادة  اكرب  فشهدتا  األسرتاليا 

يف نسبة الطلب على العقارات 
حيث بلغت 38.6 % و16.2 % 

على التوالي.
وتراجع الطلب على العقارات يف 
سيدني بنسبة تتجاوز 20 % مما 
أدى إىل اخنفاض أسعار املنازل 

بنسبة تزيد عن 7.4 %
ويلز  ساوث  نيو  والية  وتبدو 
تبدو كالنشاذ يف أسرتاليا حيث 
على  الطلب  اخنفاض  شهدت 

العقارات بنسبة 20 %.
يف  الطلب  اخنفاض  ورغم 
لكنه   ،% 6.1 بنسبة  فيكتوريا 
األسرتالية  الواليات  يف  زاد 

األخرى.
ما  اليت  مناطق سيدني  أن  بيد 
على  مرتفعا  طلبا  تشهد  زالت 
رئيسي  بشكل  ترتكز  العقارات 
والشواطئ  الداخلي  اجلزء  يف 

الشمالية.
يف  تقع  اليت  ووتر«  »فريش 
و«بادينغتون«  سيدني،  مشال 
داخل سيدني هما أكثر املناطق 

الساخنة شعبية باملدينة.
كم   12 تبعد  اليت  فورستفيل، 
املركزية  األعمال  منطقة  عن 
شعبية  أكثر  أصبحت  بسيدني 
شراء  يف  للراغبني  بالنسبة 
املنزل األول جراء االخنفاض يف 

األسعار.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بادينغتون إحدى أكثر مناطق املدينة طلبا يف القطاع العقاري

اخنفاض أسعار العقارات يف سيدني بنسبة 7.4 %

أخبار جيدة للراغبني يف شراء العقارات يف سيدني حيث كشفت دراسة 
حديثة انخفاض األسعار بنسبة 7.4 %.
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الدلـيل الـتجاري

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 تــموز   14 Saturday 14 July 2018الـسبت 
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مـقاالت وتحقيقات

 2018 تــموز   14 Saturday 14 July 2018الـسبت 

ليست مصاحلة اجلبل مصاحلة مومسية. ومسؤولية 
العودة تتحملها القوى املسيحية بقدر ما  عدم 
يتحملها وليد جنبالط، كما الكنيسة واملطرانيات 

املعنية والرهبانيات املارونية حتديدًا.
ويف  حقائب،  توزيع  اليومية،  السياسة  يف 
السياسة احلقيقية، ملفات كثرية عالقة تتعلق 
هي  اجلبل.  مصاحلة  ومنها  البلد،  مبستقبل 
ليست مصاحلة مومسية، وال ميكن عند أي متثيل 
أو  بطريقة  ميّس  سياسي  احتكاك  أو  وزاري، 
ورئيسه  االشرتاكي  التقدمي  احلزب  بأخرى، 
وليد جنبالط، وعالقته مع القوى املسيحية، أن 
تتصدر املصاحلة البند األول، يف جدول األعمال 
وال  محايتها.  إىل  الدعوة  باب  من  السياسي، 
ميكن التعامل مع الواقع السكاني املتدهور يف 
اجلبل فقط عند حدوث مشكلة ما، أو مع موسم 
االنتخابات، وابتداء فصل الصيف. املصاحلة ال 
تتم إال حني يعود أبناء اجلبل إليه، ال أن يكونوا 
جمرد سياح، واملسؤولية هنا، ليست مسؤولية 

جنبالط وحده.
إال  يعرفها  ال  باملصاحلة،  تتعلق  إشكالية  مثة 
من عرف حرب اجلبل، ورافق مسرية املصاحلة. 
فهذا امللف ال جيب أن يقف أو تتناساه القوى 
املعنية وال تتذكره إال غّب مصاحلها السياسية. 
القوى  أكثر من مسؤولية تتحملها  نعم، هناك 
املسيحية بقدر ما يتحملها جنبالط، كما الكنيسة 
املارونية  والرهبانيات  املعنية  واملطرانيات 

حتديدًا.
أواًل، منذ أن عقدت املصاحلة قبل عشرة أعوام 
أي  عند  بفرطها  الدائم  التهويل  جيري  وأكثر 
إشتباك سياسي بني جنبالط والقوى السياسية، 
كما حصل مع التيار الوطين احلر يف أكثر من 
حمطة، سواء انتخابية أو عندما تفاقمت مشكلة 
املشكلة،  لّب  وهنا  نصار،  الياس  املطران 
فاملصاحلة ال حتتاج كل يوم إىل إعادة التذكري 
واملطالبة حبمايتها، لو كانت مبنية على أسس 
املصاحلة  فإما عقدت  ومتينة وعميقة.  واضحة 
مستوى  على  متت  أنها  خصوصًا  تعقد،  مل  أو 
رفيع حينها وفرضت إيقاعًا خمتلفًا، استفاد منه 
جنبالط كما القوى السياسية األخرى اليت عادت 
أرستها  اليت  املصاحلة  وقع  على  اجلبل  إىل 

بكركي.
وحاليًا  سابقًا  جنبالط،  مسؤولية  بقدر  ثانيًا، 
أن  إال  اإلجيابي،  املناخ  تعزيز  يف  ومستقباًل، 
جزءًا كبريًا يف  أيضًا  تتحمل  القوى املسيحية، 
عدم االنتقال من مرحلة احلرب واملصاحلة إىل 
مسؤولية  اجلبل.  يف  الدائم  العيش  مرحلة 
ونبش  االنتخابية  احلمالت  تتعدى  املسيحيني، 
ذاكرة احلرب يف اجلبل، ألن اجلميع، مبن فيهم 
رئيس اجلمهورية ميشال عون والدكتور مسري 
جعجع والرئيس أمني اجلمّيل، كان هلم دورهم 
يف هذه احلرب. وهم شاركوا أو تسلموا السلطة 
تساهم  أن  ميكن  كان  اليت  املعنية  والوزارات 
من   2005 عام  منذ  العودة  دعائم  تثبيت  يف 
ووزارة  االجتماعية  الشؤون  إىل  الصحة  وزارة 
والصناعة  والسياحة  والرتبية  واملياه  الطاقة 
واملهجرين والبيئة، وكلها وزارات كانت قادرة 
تأمني  على  ومبادرات  وخطوات  مشاريع  عرب 

متطلبات أساسية إلعادة الناس إىل قراهم.
هنا، من املفيد السؤال: ماذا حقق وزراء القوى 
املسيحية يف هذه املناطق، ومنهم من أصبحوا 
ترتيب  صعيد  على  أجنزوا  وماذا  اليوم،  نوابًا 
عملية صحية  خطط  إجناز  تساهم يف  أولويات 
من  اجلبل  نواب  حقق  وماذا  وإمنائية.  وتربوية 
الشوف  منطقة  يف  املسيحية،  التيارات  كل 
والقيام  فيها،  املآمت  حضورهم  عدا  وعاليه، 
النفايات  تالل  فيها  يرون  ال  انتخابية  جبوالت 
اليت متأل األودية، فضاًل عن اخلطاب السياسي 
أن  بد  فال  انتخابية،  لغايات  اشتعل  إن  الذي 

يرتك ندوبًا وحساسيات.
وبرغم أن اجليش يؤمن انتشارًا شاماًل يف هذه 
املنطقة اليت مل تسجل فيها أي حوادث أمنية 

 مصاحلة اجلبل تكراراً: املسيحيون 
مسؤوليتهم أكرب من جنبالط

أن  علمت  التجربة  أن  إال  سنوات،  منذ  تذكر 
أي احتكاك سياسي كما حصل إبان االنتخابات 
بكل  احلرب  جروح  نكء  بإعادة  كفيل  األخرية 

مفاعيلها السيئة.
سكانها  يصبح  حني  املنطقة،  نواب  دور  أين 
الفعليون من غري أهلها، وحني تشهد حركة بيع 
عقارية متنامية، وتغيريًا دميوغرافيًا ليس على 
السجالت الرمسية، بل يف الواقع احلياتي. فهل 
النازحني  السكاني جملموعات  االنفالش  يرون 
يف  فعليًا  يعملون  ممن  السوريني  والعمال 
املنطقة ويشرفون على إدارة شؤون أراضيها 
األصليني؟  السكان  غياب  يف  منازهلا  وحتى 
وأين األحزاب املسيحية من تشجيع العودة، ال 

هيام القصيفي

اتهامات  رمي  جمرد 
تفجري  وفتائل 
دون  من  سياسي 

طائل؟
رئاسة  دور  ثالثًا، 
اليوم،  اجلمهورية 
السابق،  عن  خيتلف 
بعبدا  إىل  آٍت  ألنه 
ممثاًل لتيار سياسي 
مالحظات  له  كانت 
منذ  حصل  ما  على 

دوره  يتخطى  أن  يفرتض  لكن  املصاحلة. 
السياسية،  واشتباكاته  الوطين  التيار  مصاحل 
خصوصًا بعدما سبق للتيار أن عرف احتكاكات 
مع جنبالط، تقاطعت أحيانًا مع رجال إكلريوس 
كرسته  الذي  باملعنى  املصاحلة  ضد  وقفوا 
أعلى  الرئاسة حاليًا يف اجلبل،  بكركي. فدور 
من جمرد »تكريس« صيفية الرئيس يف قصر 
بيت الدين، حتى ال تصبح كإقامة أهل اجلبل 

يف الويك إند فقط يف قراهم.
رابعًا، ال ميكن القفز فوق دور الصندوق املركزي 
للمهجرين ووزارة املهجرين على مدى عقود، يف 
اإلحاطة مبشكلة اجلبل اإلمنائية واإلعمارية، وال 
سيما أن القوى املسيحية سجلت أكثر من مرة 
مالحظات على أداء الصندوق وتوزيعات وزارة 
االنتقائية. ميكن فرد مساحة خاصة  املهجرين 
للكالم عّما حققه الصندوق والوزارة، معًا، يف 
تأمني عودة املهجرين. لكن مثة لبنة أساسية 
شكل  يف  تساهم  مل  وإن  الطرفان،  وضعها 
كامل يف تأمني متطلبات العودة الشاملة، ألن 
جمرد  من  وأكرب  سياسية،  وآخرًا  أواًل  القضية 
وبلدات  قرى  يف  منازل  لبناء  األموال  صرف 
يف  العيش  متطلبات  من  األدنى  احلد  تفتقد 
قرى ال يزال طابعها األساسي أنها خالية من 

سكانها.
خامسًا، تتحمل الكنيسة والرهبانيات واملطرانيات 
املعنية مسؤولية كبرية يف عدم االخنراط بدورة 
بعد  وعاليه  الشوف  منطقة  اليومية يف  احلياة 
اليت  الكثرية  التربيرات  تعد  احلرب. مل  انتهاء 
مقنعة، يف  الكنسية  املؤسسات  هذه  تعطيها 
يف  واجلامعي  املدرسي  حضورها  تثبيت  عدم 
سيدة  جامعة  خطوة  خال  ما  الشوف،  منطقة 
إىل  تفتقر  والشوف،  عاليه  فمناطق  اللويزة. 
املؤسسات  هلذه  عادة  تتبع  اليت  املدراس 
يعودوا  كي  لألهالي  بالثقة  وتوحي  الكنسية، 
إىل السكن يف بلداتهم، ناهيك عن عدم وجود 
مستشفيات أو باحلد األدنى مستوصفات طبية 
عالية اجلودة. فبناء األديرة والكنائس الواحدة 
تلو األخرى يف قرى شبه ميتة، على أهميتها، 
عند  بدأت،  اليت  الدينية  باألعياد  واالحتفاالت 
وإغالق  املهرجانات،  يف  كما  الصيف  مواسم 
كي  حقيقية  بنية  يشكل  ال  شتاء،  الكنائس 
تتم العودة الكاملة اليت تثبت حينها املصاحلة 
الشاملة. وال ميكن بعد مرور أكثر من 25 عامًا 
بكل  الكنيسة  تتعامل  أن  احلرب،  انتهاء  على 
مؤسساتها مع مناطق الشوف وعاليه، من باب 

املؤقت ال الدائم.

 دور الرئاسة 
حاليًا يف الجبل، 
أعلى من مجرد 

»تكريس« صيفية 
الرئيس يف قصر 

بيت الدين

أباحت وزارة االتصاالت شبكة اإلنرتنت يف لبنان 
أمام شركة أمريكية، مع إدراك وزير االتصاالت 
مجال اجلّراح واملسؤولني يف أوجريو مدى خطورة 
الشبكة  بوضع  اللبناني،  األمن  على  األمر  هذا 

وأسرارها ومفاتيحها أمام شركة أجنبية
غداة قدومه إىل وزارة االتصاالت، وحتديدًا مع 
بداية عام 2017، وحبجة إجراء تدقيق تقين ميداني 
يف البنية التحتية لشبكة اإلنرتنت اللبنانية اليت 
وزير  استقدم  أوجريو،  هيئة  وتشغلها  بنتها 
مجال  األعمال  تصريف  حكومة  يف  االتصاالت 
أمريكية  شركة  ميوت،  نبيل  ومستشاره  اجلراح، 
تدعى  الرقمية  اخلدمات  شبكات  يف  متخصصة 

 .)ACUATIVE(
تعامل  أو  عملت  أن  هلا  يسبق  مل  الشركة  هذه 
وال  هلا  رمسيًا  متثيل  وال  لبنان،  يف  أحد  معها 
وجود هلا يف السجل التجاري اللبناني، أي إنها 
التعاقد  غري معروفة يف لبنان إطالقًا، ما جيعل 
معها مباشرة من قبل وزارة االتصاالت غري جائز، 

نظرًا إىل أن القوانني اللبنانية ال تسمح بذلك.
لكّن الوزير مجال اجلراح ومستشاره قاما بإستدعاء 
يف  الرياض  مدينة  يف  املوجود  الشركة  فرع 
السعودية، ومت االتفاق معها مباشرة على دراسة 
تصاميم الشبكة اللبنانية لإلنرتنت وإجراء تدقيق 
وحتليل تقين على كل جتهيزاتها. ولكي يكتمل 
من  الوزارة،  مع  بالرتاضي  االتفاق  مّت  املشهد، 
دون عرض االتفاق املذكور على ديوان احملاسبة، 
ومن دون أن مير عرب هيئة أوجريو، وبقي اتفاقًا 
أتعابه  يدفع  من  أحد  يعلم  ال  الشركة  مع  سريًا 
ومن ميّوله، وال ميلك أحد يف أوجريو أو الوزارة 
نسخة عنه، وهو غري مسّجل لدى الدوائر املختصة 

يف وزارة االتصاالت.
الطاقم  وصل   2017 شباط  شهر  بداية  ومع 
األجنيب لشركة ACUATIVE األمريكية إىل لبنان، 
وحبضور  اجلراح،  مكتب  يف  اجتماعات  وعقد 
كريدية،  عماد  أوجريو  هيئة  عام  ومدير  ميوت، 
وأمام  واهليئة.  الوزارة  يف  املديرين  بعض  مع 
عدد  أبدى  األمريكية،  للشركة  املمنوح  اهلامش 
تسليم  على  حتفظهم  أوجريو  يف  املديرين  من 
وكلمات  اهلندسية  واخلرائط  السرية  املعلومات 
العمالنية  والنظم  التشغيل  وبيانات  السر 
والربجميات إىل الشركة املذكورة، على اعتبار أن 
وأسرارها  اللبنانية  اإلنرتنت  شبكة  يكشف  ذلك 
نقل مجيع  تريد  أمريكية  شركة  أمام  ومفاتيحها 
هذه املعلومات إىل خارج لبنان، خصوصًا أنه ال 
يوجد مع الشركة أي عقد اتفاق يلزمها باحلفاظ 
على سرية املعلومات أو أّي آلية تنص على بنود 

جزائية يف حال خمالفة أمور معينة.
ورأى املديرون أن دخول الشركة على هذا النحو 
شبكة  ضمن  التشغيلية  املعلوماتية  أنظمة  إىل 
هيئة أوجريو، إمنا يسمح هلا بالدخول إىل نظام 
عمله  آليات  ومعرفة  الداخلي  اإللكرتوني  الربيد 
والوارد،  الصادر  اإللكرتوني  الربيد  ومضمون 
العلب  جلميع  السر  ومفاتيح  عناوين  ومعرفة 
اهلاتفية الربيدية اإللكرتونية للعاملني يف اهليئة، 

وإمكانية التالعب بها واستخدامها. 
كما أن ذلك يهّدد أمن وسالمة شبكة اإلنرتنت 
اإللكرتوني ويعرضهما للخطر،  اللبنانية وبريدها 
هلذه  العائدة  التقنية  التحصينات  كل  ويسقط 
وبيانات  مفاتيحها  ويضع  الرقمية  املنظومات 
 )Network Configuration Data( تشغيلها 
املعطيات  هذه  إخراج  تريد  أمريكية  شركة  بيد 
خارج لبنان، وال أحد يستطيع أن يقّيدها بوجهة 

االستخدام.
الزميلة »األخبار«،  وحبسب وثائق حصلت عليها 
يف   2017 آذار   21 بتاريخ  طلبت  الشركة  فإن 

رسالة إىل كريدية، ما يأتي:
أّواًل، إعطاء الشركة حق الولوج وحق املرور إىل 
والتجهيزات  التقنية  واألجهزة  املعدات  خمتلف 
لشبكة  العائدة  التقنية  واملقسمات  واحلواسيب 
اخلدمات  إنتاج  على  القائمة  الفعلية  اإلنرتنت 
وكذلك   ،)Production Network( األرض  على 
الولوج إىل مجيع الربجميات واهلندسيات املرتبطة 
واملعلومات  املعطيات  مجيع  إخراج  حق  مع  بها، 
اليت جتمعها أثناء عملها من لبنان وإرساهلا إىل 
مركز التحليل والدراسة العائد هلا، واملوجود يف 

 أسرار اللبنانيني يف »عهدة« شركة أمريكية!

الواليات املتحدة األمريكية.
مجيع  على  باحلصول  للشركة  السماح  ثانيًا، 
املستندات والتصاميم واخلرائط املرتبطة بشبكة 
تشغيلها  وأصول  وآليات  اللبنانية  اإلنرتنت 
وإدارتها وتطويرها، مع إمكانية طلب أي مستند 

تراه ضروريًا يف هذا الشأن.
يف  موظف  أي  مبقابلة  للشركة  السماح  ثالثًا، 
وشبكات  املعلوماتية  أنظمة  يف  يعمل  أوجريو 
اإلنرتنت ونظام الربيد اإللكرتوني، واالجتماع به 
ومساع إفادته يف كل مرة ترى الشركة ضرورة 

لذلك.
رابعًا، السماح للشركة بالدخول إىل أي مبنى من 
مباني أوجريو أو أي سنرتال أو مقسم تقين ترى 

فراس الشويف

الدخول  يف  ضرورة 
يف  والتدقيق  إليه 
الرقمية  األجهزة 
شبكة  ومعدات 
والشبكات  اإلنرتنت 

املوجودة فيه.
تكنولوجيا  مدير  فإن  أخرى،  وثيقة  وحبسب 
املعلومات يف هيئة أوجريو توفيق شبارو، وبتاريخ 
حتّفظه  لكريدية  رسالة  يف  أّكد   ،2017 آذار   20
 ACUATIVE على تسليم هذه املعلومات لشركة«
املعلومات  حلساسية  نظرًا  بتاتًا،  به  ُينصح  وال 
اليت يتم تسليمها إىل الشركة، وخصوصًا أنه ال 

يوجد عقد NDA موّقع مع الشركة«.
 2017 آذار   21 بتاريخ  وأّكد  عاد  كريدية  أن  إاّل 
الطلب من شبارو »إعطاء الشركة املذكورة كامل 
الوزارة  املعطيات املطلوبة، حيث إن عقدها مع 
ملزم«. ثم يعيد شبارو التأكيد يف رسالة رّد يف 
اليوم نفسه إىل كريدية، قائاًل: »رفعًا للمسؤولية 
عنا وعنكم، ولكي ال يتم تزويد الشركة مبعلومات 
ال حيق هلا احلصول عليها، نقرتح تزويدنا بنسخة 
عن العقد املوّقع بني وزارة االتصاالت والشركة 
وأحلق  مقتضاه«.  الشيء  على  ليبنى  املذكورة 
برسالة جديدة، مفّصاًل فيها بشكل  رّده  شبارو 
دقيق خماوفه من خطورة قرصنة معطيات مهمة 
عن املشرتكني واملؤسسات يف لبنان وخروقات 

يف الربيد اإللكرتوني.
 ACUATIVE وجاء يف الرسالة: »حيث إن شركة
كافة  عن  كاملة  نسخة  على  احلصول  تطلب 
البيانات التشغيلية Configuration Files العائدة 
وإرساهلا  الشبكة  مستخدم ضمن  جهاز  كل  إىل 
التقييم،  بعملية  تقوم  لكي  الشركة  مقر  إىل 
يرجى منكم تأكيد موافقتكم على تزويد الشركة 
الشبكة  إىل  عائدة  بأنها  علمًا  املعلومات،  بتلك 
اليت   Production Network الفعلية  التشغيلية 
واملؤسسات،  الشركات  لكافة  خدمات  تقدم 
عدم  مع  البلد،  هذا  يف  منها،  األمنية  سيما  ال 
اقتناعنا حباجة شركة ACUATIVE إىل هذا الكم 

من املعلومات ألداء أية مهمة مطلوبة منها«.
قطاع  يف  األمين  اإلنكشاف  هذا  ملاذا  جمددًا، 
دور  وأين  املسؤولية  يتحّمل  ومن  االتصاالت 
اهليئات الرقابية، وأين دور جملس النواب؟ وأال 
يستوجب األمر تشكيل جلنة حتقيق برملانية تضع 
قطاعات  يهّدد  الذي  التسّيب  واقع  على  يدها 
وعسكرية،  أمنية  ومؤسسات  واقتصادية  مالية 
شبكة  يف  مشرتك  لكل  اخلصوصية  وانتهاك 

أوجريو؟

طلب شبارو الحصول 
على نسخة من العقد 

املوّقع بني الوزارة 
والشركة من دون جدوى

الجراح يبيح املحظورات يف االتصاالت )مروان طحطح(
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مسؤولون يكشفون تفاصيل »صفقة القرن« 
لرتامب: »اخلطة - غزة أواًل«

»إسرائيل  لـ  بارز  أردني  دبلوماسي  أكد 
الشرق  يف  األخرية  جولتهما  خالل  أنه  اليوم« 
األوسط، قدم مستشار وصهر الرئيس ترامب، 
جايسون  املنطقة  إىل  ومبعوثه  كوشنر،  جاريد 
بينهم   – العربية  الدول  لقادة  غرينبالت، 
الرئيس املصري السيسي وامللك األردني عبد 
»صفقة  مبادئ   – سعوديني  ومسؤولني  اهلل 

القرن« اليت تبلورها اإلدارة يف واشنطن.
رفيعة  عربية  دبلوماسية  مصادر  وقالت 
ترامب  إدارة  جهود  على  مّطلعون  املستوى، 
السالم  خطة  إلخراج  املعتدلة  العربية  والدول 
األمريكي  الرئيس  يبلورها  اليت  اإلقليمية 
حيز  إىل  القرن«  »صفقة  املسماة  ورجاله، 
التنفيذ، لـ »إسرائيل اليوم« ان ترامب، بدعٍم 
من معظم الدول العربية املعتدلة وعلى رأسها 
يعمل  واإلمارات،  ومصر  واألردن  السعودية 
من  أوىل  كمرحلة  غزة  قطاع  يف  تسوية  على 

خطة السالم.
وحسب قول نفس املصادر العربية، فإن نية 
إخراج خطة السالم اإلقليمية، يف الوقت الذي 
تشّكل فيه التسوية يف قطاع غزة جزءًا حموريًا 
أبو  إصرار  التنفيذ، هي بسبب  حيز  إىل  منه، 
ترامب.  إدارة  مع  التعاون  عدم  على  مازن 
من  كجزء  غزة  تسوية  ذلك،  إىل  باإلضافة 
لنفسه  اإلسرائيلي  اجليش  تفّسر ضبط  اخلطة 
وعدم  الورقية؛  الطائرات  إرهاب  مواجهة  يف 
يؤدي  قد  تصعيد  الدفع حنو  رغبة محاس يف 
إىل مواجهة يف اجلنوب؛ ودعوة رئيس املكتب 
القاهرة  إىل  هنية  إمساعيل  السياسي حلماس 
مع  واملداوالت  االجتماعات  من  سلسلة  لعقد 
الذين  املصريني،  األمنيني  املسؤولني  كبار 
يلعبون دورًا يف جهود الوساطة لتهدئة الوضع 

يف قطاع غزة.
مسؤولون  بينها  كبرية،  عربية  مصادر  وقالت 
على  إنه  أيضًا  الفلسطينية،  السلطة  كبار يف 
ترامب  مبعوثي  مقابلة  مازن  أبو  رفض  ضوء 
واشنطن  اإلدارة يف  مع  والبحث  املنطقة  إىل 
الرغم  وعلى  املتبلورة،  السالم  خطة  تفاصيل 
العربية  الدول  متارسها  اليت  الضغوط  من 
شجر  عن  للنزول  الفلسطينيي  على  املعتدلة 
على  السلطة  رئيس  فرضها  اليت  املقاطعة 
وعلى ضوء تشبث  األمريكية،  الوساطة  جهود 
مبعوثي  مع  التعاون  عدم  بقرار  مازن  أبو 
مقاطعتهم،  وحتى  بل  املنطقة  يف  الرئيس 
بتقديم  قرارًا  ورجاله  ترامب  الرئيس  اختذ 
خطة السالم اإلقليمية إىل اجلمهور الفلسطيين 
السلطة  رئيس  متجاوزًا  العربية،  الدول  وإىل 
املتمسكان  الفلسطينية  والقيادة  الفلسطينية 
مبقاطعة اجلهود األمريكية لدفع عملية السالم.

»إسرائيل  لـ  بارز  أردني  دبلوماسي  واكد 
الشرق  يف  األخرية  جولتهما  خالل  أنه  اليوم« 
األوسط، قدم مستشار وصهر الرئيس ترامب، 
جاريد كوشنر، ومبعوثه إىل املنطقة، جايسون 
بينهم الرئيس  غرينبالت، لقادة الدول العربية – 
اهلل؛  عبد  األردني  وامللك  السيسي؛  املصري 
مبادئ »صفقة القرن«  ومسؤولني سعوديني – 
وحسب  واشنطن.  يف  اإلدارة  تبلورها  اليت 
قول الدبلوماسيني العرب الكبار الذين حتدثوا 
كوشنر  هذا،  وأكدوا  اليوم«  »إسرائيل  مع 
العربية  الدول  دعم  على  حصال  وغرينبالت 
املعتدلة لدفع عملية السالم حتى من دون أبو 
مازن والقيادة الفلسطينية يف رام اهلل، وذلك 

من خالل »حتييد قضية قطاع غزة«.

»نريد تسوية سياسية«
أن  أضاف  املستوى  رفيع  أردني  مصدر 
األمريكيني أدركوا أن مفتاح دفع عملية السالم 
اإلقليمية، حتى من دون موافقة أبو مازن وقيادة 
السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية، يكمن 
يف تسوية مسألة قطاع غزة والسيطرة عليه، 
الذي مل يكن بيد السلطة الفلسطينية ألكثر من 
عقد. الوضع اإلنساني السائد يف )قطاع( غزة 
عربية  دول  لقادة  الصداع  من  الكثري  يسبب 

دانيال سريوطي
داخلية  مشاكل  ملواجهة  املضطرين  معتدلة، 
ويرغبون يف رؤية تسوية سياسية شاملة تؤدي 
عن قطاع غزة  ولو جزئيًا –  إىل الرفع احلصار – 

وحتسني الظروف املعيشية فيه.
اجلهود  على  مطلعة  عربية  مصادر  حبسب 
يف  احلياة  واقع  تسوية  خطة  فإن  األمريكية، 
طويل  تهدئة  اتفاق  البداية  يف  ستشمل  غزة 
الفلسطينية.  والفصائل  إسرائيل  بني  األمد 
الدول  بوساطة  سيتحقق  الذي  االتفاق،  هذا 
تنفيذ سلسلة  أيضًا  املعتدلة، يتضمن  العربية 
إعمار  إعادة  وخطط  االقتصادية  املشاريع  من 
قطاع غزة، بدعٍم ومتويل من املنظمات الدولية 
واجملتمع الدولي، فضاًل عن إمكانية نقل السلع 
رصيف  خالل  من  البحر  طريق  عن  غزة  إىل 
حيث  قربص،  مرافئ  أحد  يف  لغزة  خمصص 
ختضع البضائع املرسلة إىل قطاع غزة واخلارجة 

منه لفحٍص أمين.
مصدر أردني كبري قال لـ »إسرائيل اليوم« إن 
»خطة سالم إقليمية سيكون باإلمكان أن خترج 
على حيز التنفيذ فقط إذا تضمنت تسوية واقع 
احلياة يف قطاع غزة. مل يعد باإلمكان استمرار 
انهياٍر  حافة  على  القطاع  واإلغالق.  احلصار 
إنساني، وليس إسرائيل فقط ستدفع مثن ذلك 
السلطة  األساس  ويف  عربية  دول  وأيضًا  بل 
لكل  رفضه  يف  األسف،  لشديد  الفلسطينية. 
خطوة بوساطة الواليات املتحدة، ويف تصرحياته 
عن مقاطعة األمريكيني، أبو مازن أخرج نفسه 
من نية إخراج خطة السالم بواسطة تسوية واقع 

احلياة يف قطاع غزة إىل حيز التنفيذ«.
مصدر مصري كبري أّكد هو اآلخر أسس األمور 
»ترامب ورجاله  أن  اليوم«  »إسرائيل  لـ  وقال 
أثبتوا أنهم قادرون على التفكري خارج اإلطار 
ترامب  الرئيس  مبعوثا  واإلتيان حبلوٍل خالقة. 
عرضا يف جولتهما األخرية يف املنطقة مبادئ 
إخراج  األول  املقام  يف  فيما  القرن،  صفقة 
تسوية الواقع يف غزة إىل حيز التنفيذ كخطوة 
مسبقة خلطة السالم اإلقليمية. عمليًا، أبو مازن 
والسلطة ال حيكمان قطاع غزة منذ أكثر من عقد، 
واخلالصة هي ان أي تسوية يف القطاع ستكون 
األرض،  على  من حيكم  مع  املطاف  نهاية  يف 
أي محاس والفصائل الفلسطينية. الفكرة اليت 
أتت بها إدارة ترامب عن تسوية يف قطاع غزة 

أواًل حتظى بدعم وتأييد دول عربية«. 
فكرة  املطلعة،  العربية  املصادر  نفس  حبسب 
من  كجزء  غزة  قطاع  يف  احلياة  واقع  تسوية 
األوىل  وكمرحلتها   - اإلقليمية  السالم  خطة 
والرئيسية - تهدف لتمكني تنفيذ خطة السالم 
الدول  ويف  الفلسطيين  للجمهور  و«تسويقها« 
تشكيل  عدم  احتمال  من  الرغم  على  العربية، 
الضفة  يف  الفلسطينية  والقيادة  مازن  أبو 
الغربية جزءًا منها. وقالت املصادر »إن فكرة 
األساس  يف  تشمل  غزة  قطاع  يف  التسوية 
ختفيف احلصار على قطاع غزة، إىل جانب تنفيذ 
هلا  ُخطط  اليت  االقتصادية  املشاريع  عشرات 
بالفعل وُخصصت هلا ميزانية، وهي تنتظر فقط 

الضوء األخضر«.

»أبو مازن يجب أن يستفيق«
فلسطيين  مسؤول  قال  هذا،  كل  ضوء  على 
كبري يف رام اهلل لـ »إسرائيل اليوم إن »هناك 
الرئيس من اخلطوات  قلق وخشية يف مكتب 
اليت خيطط هلا ترامب... لقد سبق وثبت أن 
عادية.  غري  دبلوماسية  بطريقة  يعمل  ترامب 
الشمالية،  وكوريا  وإيران  العربية،  الدول 
بهذا  يسّلمون  أوروبا  يف  وحتى  هذا،  فهموا 
للرئيس  املعتاد  غري  الدبلوماسي  األسلوب 

األمريكي«.
والشعب  رفضه،  على  بقي  مازن  أبو  »فقط 
الفلسطيين سيدفع الثمن. هذه ليست القيادة 
اليت أّملها أبو مازن، وبالتأكيد هذا ليس اإلرث 
الذي يريد أن يرتكه وراءه، لكن جيب عليه أن 
والدول  ترامب  مع  بالتساوق  ويبدأ  يستفيق 

العربية قبل فوات األوان«.

تفاهم  أو  حتالف  أي  إلجناح  الرئيسي  العامل 
اجلامعات.  املدرسة.  الشارع.  من  ينطلق 
النقابات، وصواًل اىل االنتخابات النيابية وأروقة 
الربملان: جتربة التيار الوطين احلر وحزب اهلل خري 
دليل على ذلك. أما إعالن نيات التيار والقوات 
اللبنانية، الذي ُدّعَم باتفاق معراب، فقد ولد ميتًا 
ألن أحدًا من الطرفني مل يبذل جهدًا لتحويله حلفًا 
شاماًل يف شتى اجملاالت، بل استخدماه للوصول 
فيصبح  وظيفته،  يفقد  أن  قبل  هدفيهما،  اىل 
ــــ  للعّرابني  حتى  ملزمة  غري  بالية  ورقة  جمرد 

الشاهدين.
احلر  الوطين  التيار  بني  النيات  إعالن  خيرج  مل 
كتب  اليت  األوراق  من  يومًا  اللبنانية  والقوات 
احلزبني  عالقة  ال  مّرت،  سنوات  ثالث  عليها. 
على  مسن  مبثابة  كان  مجهورهما  وال  توطدت، 
عسل. وإذا كان ال بّد من تقويم »اإلجناز التارخيي« 
ملحم  اإلعالم  وزير  »العرابان«:  به  يتغنى  الذي 
رياشي، والنائب إبراهيم كنعان، يصح القول إن 
اإلعالن ليس سوى صّف كلمات. فقد ثبت خالل 
السنوات الثالث املاضية، أن اجلمهور يف مكان 
وتبنّي  آخر.  مكان  يف  املسيحية«  و«املصاحلة 
األكثرية  أن  تظهر  اليت  االستطالعات  أن  أيضًا 
املسيحية، بنسبة تتعدى الثمانني يف املئة تدعم 
توافق احلزبني ليست سوى مبالغة تسويقية جلين 

مثارها سياسيًا وحكوميًا ورئاسيًا.
مار مخايل vs اتفاق معراب

النيابية املاضية ميدانًا جلّس  االنتخابات  شكلت 
المباالته  أظهر  الذي  املسيحي،  الشارع  نبض 
جتاه »عراَبي« االتفاق أواًل، ومن ورائهما التيار 
واحد  صوت  يعُل  مل  القوات.  وحزب  العوني 
يطالب الطرفني بالتحالف على سبيل املثال، وال 
امتنع جزء كبري عن االقرتاع احتجاجًا على إخالهلما 
باتفاقهما. امليدان األصغر لقياس هلفة الناخبني 
األصوات  بعدد  يتمثل  احلزبني،  إجنازات  على 
التفضيلية اليت ناهلا الركن األساسي يف عالقة 
التيار  ورئيس  عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس 
أي  جعجع،  مسري  القوات  برئيس  باسيل  جربان 
النائب إبراهيم كنعان. النائب املتين الذي اعتاد 
كل  بني  أول  حيل  أن  السابقة،  االنتخابات  يف 
العونيني واخلصوم يف املنت، حّل هذه  النواب 
املرة يف املرتبة السادسة. أين التأثري اإلجيابي 
للمصاحلة وإعالن النيات، ثم اتفاق معراب إذًا؟

أن  التأكيد  إىل  البعض  يذهب  ذلك،  من  أبعد 
التفاهم واتفاق معراب ولدا ميتني خالفًا لوثيقة 
أواًل  الوثيقة  هذه  اهلل.  حزب  مع  التيار  تفاهم 
وقعها قائدان بكل معنى الكلمة، أوهلما هو السيد 
عون.  ميشال  العماد  وثانيهما  اهلل،  نصر  حسن 
بعد توقيعها يف كنيسة مار خمايل، سرعان، ما 
استتبعت بسلسلة خطوات على األرض لتدعيمها: 
املناطقية،  احلزبية  اهليئات  على  للحزبني  جولة 
وحمامون  ومهندسون  )طالب  قطاعية  اجتماعات 
الدائم  واحلكومي  االنتخابي  التحالف  إخل...(، 
اللحظة  يف  السياسية  اخلالفات  حّل  بينهما، 
نفسها أو من وراء الكواليس )سابقًا بني السيد 
حسن نصر اهلل والعماد عون، وأخريًا بني نصر 
أن  دون  من  باسيل(  جربان  التيار  ورئيس  اهلل 

تسرب ولو كلمة واحدة اىل اإلعالم.
منذ  والتيار  القوات  تفاهم  بقي  املقابل،  يف 
اللحظة األوىل أسري جدران الرابية ومعراب، من 
دون أن يشمل القاعدة، ال يف اهليئات املناطقية 
النقابات، وال  أو  أو اجلامعات  وال يف املدارس 
ينسحب على االنتخابات النيابية أو أعمال جملس 
نيات  إذ يكشف ذلك  الفرق كله،  الوزراء. هنا 
األمور  وإبقاء  التفاهم  بإفشال  املبّيتة  احلزبني 
مار  تفاهم  غداة  حصل  ما  بعكس  حاهلا،  على 
خمايل. والالفت لالنتباه، أن التيار احلر والقوات 
بينهما  تقع  عندما  اخلالفات  يؤججان  كانا  لطاملا 
من  عادة  يتبادهلا  أن  ال ميكن  نارية  بتصرحيات 
)إعالن  تفاهمني  مع  فكيف  تفاهم،  نصف  وّقع 

النيات وتفاهم معراب(؟
مثة من يرى أن وثيقة معراب أتت بنتائجها املرجوة 
بتسهيل وصول عون اىل سدة الرئاسة األوىل، 
وبنجاح جعجع يف حرب إلغاء حزب الكتائب، ومنع 
اجلمهورية.  رئاسة  إىل  فرجنية  سليمان  وصول 
اتفاق معراب  متكنا من حتقيق ما يريدان، فجاء 

»مصيبة«  جعجع  حّول  للطرفني:  ملزمًا  الشكلي 
اىل  اجلمهوري  القصر  اىل  احلتمية  عون  وصول 
تبييض  ثم  الرئيس«،  »صناعة  بادعائه  فوز 
سجله وفرض منطق احملاصصة مع التيار. فيما 
الرئاسة،  التيار لضمان فوز عون إىل  استخدمه 
قبل أن »يكتشف« الحقًا أنه يعزز أرباح القوات 

يف الشارع املسيحي على حسابه.
االنقالب على التفاهم

األحقاد  لرتّسبات  بّد  ال  كان  أخرى،  جهة  من 
املاضية من أن تفضح الطرفني، وخصوصًا أنها 
أعمق من أن تدفن ملدة طويلة. ما هي إال أيام 
قليلة حتى داس باسيل وجعجع على ورقة االتفاق 
البالية ألن إفشاهلا هو الشرط الرئيسي لتحقيق 
مكتسبات شعبية واإلمساك بالبلد يف مرحلة »ما 
بعد عون«. وهو ما أكده باسيل بتكراره يف أكثر 
أحدًا،  يلغي  ال  االتفاق  أن  »الزمة«  مناسبة  من 

وسعيه سرًا وعالنية اىل تفادي عزل الكتائب.
 وعلى سبيل املثال، قبيل انتخاب عون رئيسًا، 
وصلت الرسالة األوىل اىل الصيفي عرب النائب 
أصواتكم  »اعطونا  وفحواها،  صعب  بو  الياس 
رفضنا  قاعدة  على  بعد  ما  يف  سوية  لنتحالف 
للثنائية اإللغائية«. تكرر األمر عند تشكيل حكومة 
العهد األوىل حني جهدت القوات إلحراج الكتائب 
وإخراجها من احلكومة مبساعدة سعد احلريري عرب 
الوقت  دولة؛ يف  بوزير  الصيفي  متثيل  اختزال 
النائب  احلر حيّذر  الوطين  التيار  الذي كان فيه 
الثالث  النموذج  له.  حيّضر  مما  اجلميل  سامي 
زيارات  االنتخابات من خالل  قبيل  ما حصل  هو 
مبادرة  وهي  ما،  حتالف  لصياغة  متكررة  عونية 
قابلتها الكتائب بربودة ظنًا منها أن »املعارضة 
ربيحة أكثر«. أما النموذج الرابع، فهو ما حصل 
مبرسوم  الطعن  عدم  اجلميل  سامي  قرار  بعد 
»التحية«  على  احلر  التيار  رد  فكان  التجنيس، 
بأنه مستعد لتذليل العقبات أمام دخول الكتائب 
اىل احلكومة، »شرط ختلي سامي اجلميل عن دور 

املوالي ــــ املعارض«.
عند  الصورة  اتضحت  القواتي،  املقلب  على 
العونيني منذ البداية: »حب وغرام« لزوم »النقل 
املباشر«. مساع متواصلة »لتشويه صورة التيار 
وعرقلة مشاريعه وإفشال عهد ميشال عون حتت 
على  الغيث، شن محلة شرسة  أول  حجة«.  ألف 
وزراء التيار، تبعها انقالب على حكومة عون األوىل 
شعارها  نيابية  فانتخابات  إلسقاطها،  والعمل 
لتقاسم  أخرى  محلة  ثم  التيار،  فساد  مكافحة 
السلطة معه وفضح التفاق معراب السّري الذي 
هرولتها  ويكشف  األوىل  بالدرجة  القوات  يدين 
النظافة  شعاراتها:  ضاربة  بالسلطة،  لالستئثار 

والكفاءة واحملاسبة.
»ثقل التاريخ«

عبء  من  باسيل  جربان  القوات  حررت  هكذا، 
اىل  »املكبوتة«  احلزبني  قواعد  لتعود  االتفاق، 
عادتها القدمية اليت مل ترتكها أصاًل حتى يف عز 

شهر العسل العوني القواتي.
التفاهم انتهى، ذلك أكيد، برغم إصرار عّرابيه 
كنعان ورياشي على استمراريته. يردد األخريان 
وراء »قيصر« يف مسرحية »نزل السرور«: »صمود 
عالتاريخ  دخول  قيصر...  يا  عّرم  قيصر...  يا 
الواقع يدحض أحالمهما. مثة  يا قيصر«. إال أن 
من يكرر أن التاريخ ال ميوت وهو أساس جناح 
املؤسسة  ابن  إن  تقول  والتجربة  عالقة؛  أي 
العسكرية وقائدها يف وقت من األوقات ال ميكن 
أن يأمن يومًا ملن كان عدوه ورئيس امليليشيا 
أن قضية  ذلك،  إىل  أضف  قاتلت جيشه.  اليت 
قام  اليت  املبادئ  تناقض  الرئيسية  القوات 
عليها التيار، فيما عمود تفاهم حزب اهلل والتيار 
التفاق  كليًا  مضادة  عناوين  محل  احلر  الوطين 
عن  فضاًل  العزل«،  »رفض  وأبرزها  معراب، 
سعي الطرفني إىل تطبيقه باقتناع تام، فانسحب 
الرجلني  مشارب  برغم  قواعدهما،  على  بسهولة 

املختلفة تارخييًا. 
بالتفاهم  التمسك  القناعة هذه محلت عون على 
برغم  املقاومة،  سالح  شرعية  عن  والدفاع 
الدولي  اجملتمع  وضعها  اليت  الثمينة  املغريات 
اهلل؛  حزب  على  انقالبه  مقابل  مبتناوله  وأمريكا 

وأبرزها إغراء رئاسة اجلمهورية.

مـار مـخايل vs تـفاهم مــعراب
رىل إبراهيم
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مـقاالت وتـحقيقات

ّصل إرث ريفي   تيار املستقبل يحُ
الطرابلسي

تسعى جهات سياسية عّدة لوضع يدها 
ما  أشبه  املسألة  طرابلس.  بلدية  على 
الوزير  إرث  مصادرة  مبحاولة  تكون 
السابق اللواء أشرف ريفي، الذي ختّلى 
راكمته  ما  نتيجة  البلدية،  عن  »طوعّيًا« 
من »فشٍل« على مدى سنتني، أكل من 
اللواء  حتّرر  الطرابلسي.  ريفي  رصيد 
ترك  لكّن  البلدية،  ِثقل  من  املتقاعد 
»الرزقة« عّزز أطماع كثريين. يبدو تيار 
يف  األكرب  الطموح  صاحب  املستقبل 
خصوصًا  البلدية،  على  قبضته  إحكام 
رئيس  مصاحل  مع  تلتقي  مصاحله  أّن 
البلدية أمحد قمر الدين الذي بات ُمهددًا 
احلاجة  بأمّس  ما جيعله  به،  الثقة  بطرح 
إىل غطاء سياسي حيميه وُيشّكل دعامة 
استدعاء  البعض يف  رأى  لواليته. وقد 
الدين  لقمر  نهرا  رمزي  الشمال  حمافظ 
منذ يومني، حبّجة التحقيق معه يف مّلف 

املسلخ، خطوة أولية يف هذا اإلطار.
املاضي،  األربعاء  نهرا،  طلب  ميّر  مل 
استدعاء قمر الدين ومديرة احتاد بلديات 
إىل  لالستماع  محصي،  دميا  طرابلس 
املال  وهدر  املخالفات  حول  إفادتيهما 
العام احلاصل يف االحتاد ويف املسلخ، 
مرور الكرام. فقد أثار موجة من االستنكار 
حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
وصف البعض ما حدث بـ«التطاول« على 
العاصمة  األوىل يف  التنفيذية  املرجعية 

الثانية.
بعض  على  يقتصر  مل  الدين  قمر  دعم 
مشل  بل  االفرتاضيني،  »الناشطني« 
الذين  البلدي،  اجمللس  أعضاء  أيضًا 
»كسر  معركة  خيوضون  مبعظمهم  كانوا 
إىل  وصواًل  بلديتهم،  رئيس  مع  عظم« 
هؤالء  ولكّن  باالستقالة.  ُمطالبته  حّد 
الرّيس«  مع  الفوقي  »التعاطي  رفضوا 
حبسب توصيفهم، ُمعتربين أّن ما فعله 
نهرا إساءة لكّل املدينة. وقد طلبوا من 
جلسة  عقب  صدر  بياٍن  يف  احملافظ، 
اجمللس البلدي، االعتذار عن »اإلساءة«. 
رئاسة  ملقام  اإلساءة  البيان  ورفض 
اإلعالم،  عرب  وتشهريًا  تلميحًا  البلدية، 
بكامله  املسلخ  مّلف  بتحويل  ُمطالبًا 
دعوة  عن  فضاًل  املختص.  القضاء  إىل 
نواب ووزراء املدينة وفعاليات طرابلس 
حّد  ووضع  مسؤولياتهم،  حتّمل  إىل 

»لتجاوزات« نهرا.
شحذ  يف  الدين  قمر  جنح  الشكل،  يف 
نهرا  الفرصة على  االستعطاف وتفويت 
ووضعه يف خانة »امُلذنب«، خصوصًا أّنه 
ال حيق له قانونًا استدعاء رئيس البلدية 
من دون تكليٍف من وزير الداخلية. إضافًة 
إىل أّن لنهرا »عالقة« يف ملف املسلخ. 
األوىل،  املرحلة  خالل  تلزميه،  جرى  فما 
حصل عندما كان حُمافظ طرابلس وصيًا 
جملسها  احنالل  إثر  امليناء،  بلدية  على 

البلدي السابق.
معلومات  وحبسب  املضمون،  يف  أما 
الذي مجع نهرا  االجتماع  »األخبار«، فإّن 
وقمر الدين مل يتناول مّلف املسلخ. بل 
إّن نهرا جعل من أزمة هذا املرفق، ذريعة 
لتربير استدعاء قمر الدين والضغط عليه 
إعالميًا بهدف إحراجه، وُجّل ما يف األمر 
معه«.  التنسيق  عدم  على  »عتبان  أّنه 
هو  احمُلافظ،  حفيظة  أثار  ما  وأكثر 
املخالفات  إزالة  البلدية يف محلة  ُمضّي 
األمنية  القوى  مع  بالتعاون  والبسطات 
واستكمال  علي،  أبو  نهر  حميط  من 
املمّول  الثقايف«  »اإلرث  مشروع  أعمال 
والوكالة  األوروبي  املركزي  البنك  من 
الفرنسية للتنمية، من دون التنسيق معه 
سلفًا، ال سّيما بعد أن استأجرت البلدية 
أرضًا بالقرب من بّراد البيسار يف حمّلة 

ساندي الحايك
أبو علي، بقيمة 35 مليون لرية سنويًا، 

خمصصة لعمل أصحاب البسطات.
إّن  البلدي،  اجمللس  أعضاء يف  ويقول 
»من  انزعاجه  ُنهرا  من  الدين مسع  قمر 
ضرورة  إىل  ُمشريًا  التجاهل«،  هذا 
التعاون بينهما ملا فيه مصلحة املدينة. 
أقدم  ما  البلديني  األعضاء  استغرب 
العام  خالل  أّنه  خصوصًا  نهرا،  عليه 
املاضي، عندما قام رئيس بلدية امليناء 
عبد القادر علم الدين خبطوة مماثلة مع 
أصحاب البسطات على كورنيش امليناء، 
»قطع  على  املعرتضني  نهرا  استضاف 
ضمانة  على  منه  وحصلوا  أرزاقهم«، 

باالستمرار مبا يقومون به.
إزاء ذلك، يعترب أعضاء البلدية أّن نهرا 
التيارات  أحد  من  »إيعاز  على  حصل 

السياسية للضغط على قمر الدين«.
تشرذم  من  طرابلس  بلدية  تعانيه  ما 
ريفي  رفع  أن  بعد  سيما  ال  وضعف، 
شهية  فتح  عنها،  السياسي  الغطاء 
إحكام  إىل  األخرى  السياسية  األقطاب 
قبضتهم عليها. الطريق األسهل لذلك، 
مع  الذي نسج عالقات  رئيسها  بتطويع 
وهو  املدينة،  يف  السياسيني  خمتلف 
جهة  أي  مع  جديد  قران  لعقد  يده  ميّد 
اجمللس  داخل  االستقرار  له  تضمن 
البلدي وتساهم يف تثبيت زعامته. فقمر 
حتميه  سياسية  مظّلة  إىل  حباجة  الدين 
ُيدرك  وهو  الكثرية.  الضغوطات  وسط 
بينه  أخريًا  ُعقدت  اليت  اهلدنة  أن  جيدًا 
إال  ليست  البلدي  أعضاء اجمللس  وبني 
نارًا حتت الرماد، وآيلة لالنهيار يف أي 
حلظة لتعود معها الصيغ التصعيدية إىل 
الواجهة. وحبسب مطلعني فإن ما حيول 
اجمللس  ألعضاء  مجاعية  استقالة  دون 
البلدية  توضع  أن  من  خوفهم  البلدي، 
وجود  عدم  ظّل  يف  نهرا،  وصاية  حتت 
نّية لدى الفرقاء السياسيني يف املدينة 
خلوض انتخابات بلدية فرعية يف الوقت 

الراهن.
املتعطشني  أكثر  املستقبل  تيار  ويبدو 
يف  التنفيذية  السلطة  على  للسيطرة 
لتقديم  مصدر  أنها  خصوصًا  املدينة، 
فتح  مع  سيما  ال  والتنفيعات،  اخلدمات 
باب التوظيف على مصراعيه فيها أخريًا. 
إىل  األخرية  الدين  قمر  زيارة  وتأتي 
بيت الوسط حيث التقى رئيس احلكومة 
إضافيًا  مؤشرًا  احلريري  سعد  امُلكّلف 
احلريري  وعد  مطلعني،  فبحسب  لذلك. 
بالعمل على التهدئة يف اجمللس البلدي 
الدين  قمر  أمام  العقبات  كافة  وتذليل 
لطرابلس  املشاريع  مترير  على  والعمل 
وتسريع البت مبلفات البلدية العالقة يف 

وزارة الداخلية.
وقمر  املستقبل  التقارب بني  يعزز  وما 
جنيب  الرئيس  انسحاب  أواًل  هو  الدين 
ميقاتي من املشهد، يف ظل عدم رغبته 
»ورقة  بات  الذي  الدين،  قمر  تبين  يف 
خاسرة« بالنسبة إىل الطرابلسيني. وثانيًا 
السياسي« املشرتك بني  »العمل  تاريخ 
الدين،  فقمر  و«املستقبل«.  الدين  قمر 
أن يقرر متابعة املسرية مع ريفي  قبل 
التيار  بينه وبني  السياسي  »اهلجر«  إثر 
األخري  لوائح  على  مرارًا  ترشح  األزرق، 
لثالث  عضوًا  كان  فهو  طرابلس.  يف 
السابقة،  البلدية  اجملالس  يف  دورات 
 2004 عام  يف  الرئيس  نائب  كان  كما 
يف عهد الرئيس رشيد مجالي، وقد فاز 
باملنصب بدعم من »املستقبل«. وعليه، 
يبدو اليوم أن هناك من يسعى إىل إحياء 
نهرا،  احملافظ  طريق  من  التعاون  هذا 
ريفي  خّلفه  ما  إرث  حلصل  حماولة  يف 

وراءه.
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»ميديابار«  موقع  نشر 
تقريرا  الفرنسي 
تسريبات  فيه  تناول 
»صفقة  خبصوص 
القرن« اليت تقدم بها 
كوشنر يف حماولة منه 
حلل النزاع الفلسطيين 

اإلسرائيلي.

تقرير  يف  وقال 
إن  »عربي21«  ترمجته 
وضعها  اليت  اخلطة 
ترامب  مستشار 
إىل  للتوصل  وصهره 
بني  القرن«  »صفقة 

حل قيام دولتني، املبدأ الذي يقبل 
به الفلسطينيون وحتى بعض الدول 
األمم  وتؤيده  إلسرائيل  الصديقة 

املتحدة«.

خطة  تقرتح  احلل،  هذا  من  وبدال 
الغربية  الضفة  تكون  أن  كوشنر 
السالح،  منزوعة  دولة«  »شبه 
لن  كم  حمدودة،  سيادة  وذات 
تكون عاصمتها القدس، وبناء على 
ذلك، سيشغل الفلسطينيون مساحة 
تقل عن نصف 22 باملئة من »دولة 
وباختصار،  التارخيية،  فلسطني« 
سنة  حدود  على  االعتماد  يتم  لن 
1967 لوضع حدود الكيان اإلقليمي 
الفلسطيين الذي سيتم إنشاؤه وفقا 

ملا ورد يف هذه اخلطة.

لقضية  بالنسبة  أنه  املوقع  وأفاد 
أن  يبدو  الفلسطينيني،  الالجئني 
باملصري  تعرتف  ال  الوثيقة  هذه 
هؤالء  بعودة  تقبل  وال  املأساوي 
رمزي.  بشكل  حتى  الفلسطينيني، 
هذا  تسوية  تتم  أن  املفرتض  ومن 
امللف عن طريق دفع منحة االستقرار 
يف بلد املنفى أو إعادة التوطني يف 
بلد آخر، يف هذا الصدد، ستتكفل 
املمالك اخلليجية بدفع تكاليف هذه 
الثروات  أموال  أن  لو  العملية، كما 
حمو  على  قادرة  ستكون  النفطية 
1948 وختفيف  »كارثة« سنة  ذكرى 

آالم وعذاب املنفى.

املوقع  يتمثل  احلالي،  الوقت  ويف 
الدولة  هذه  »شبه  لعاصمة  املقرتح 
الفلسطينية«، اليت يغيب التواصل 
أو التماسك اجلغرايف بني مناطقها، 
املهمشة  ديس  أبو  مدينة  يف 
وإلخفاء  القدس.  شرق  والواقعة 
تنازالت  ما تتضمنه هذه اخلطة من 
فضال  إسرائيل،  لصاحل  فلسطينية 
رفض  حدة  من  التخفيض  عن 
عمد  هلا،  الفلسطينية  القيادات 
إىل  ومستشاروه  كوشنر  جاريد 
ُيطالبون فيها إسرائيل  نشر إشاعة 
وثالث  ديس  أبو  من  باالنسحاب 
ضواحي فلسطينية أخرى واقعة يف 

القدس الشرقية.

وأورد املوقع أنه، ويف إشارة منه 
واالجتماعية  االقتصادية  احلالة  إىل 
قطاع  يعيشها سكان  اليت  الكارثية 
البطالة  من  ُيعانون  الذين  غزة، 
بسبب احلصار اإلسرائيلي واملصري 
ويفتقرون إىل املياه الصاحلة للشرب 
والكهرباء على امتداد اليوم، تطرق 

صهر ترامب إىل احلديث عن واجب 
تقديم املساعدة »اإلنسانية« لسكان 

القطاع.

املشروع،  هذا  يف  جاء  ما  وحسب 
األوىل،  الدفوعات  ُتليب  أن  جيب 
وتواريخ  طرق  حتديد  يتم  مل  اليت 
امللحة  االحتياجات  بوضوح،  دفعها 
الوضع  تهدئة  يف  ُتستثمر  وأن 
مناخ  وخلق  الكهرباء  وتوفري  األمين 
مالئم للنظر يف خطة البيت األبيض 

اجلديدة خبصوص الشرق األدنى.

وأضاف املوقع أنه من خالل استثمار 
جديد تصل قيمته إىل مليار دوالر، 
الذي ستدعمه الدول اخلليجية، حتدث 
فريق كوشنر عن إنشاء »منطقة حرة« 
ظل وضعها القانوني غامضا إىل حد 
اآلن، يف سيناء املصرية، بني حدود 

غزة ومدينة العريش املصرية.

وحبسب »ميدياربار« فستشمل هذه 
البحر  مياه  لتحلية  حمطة  املنطقة 
الكهربائية  الطاقة  توليد  وحمطة 
الشمسية،  الطاقة  على  اعتمادا 
صناعية  مناطق  مخس  عن  فضال 
كما  األشخاص.  آالف  فيها  سيعمل 
ستضم أيضا ميناء، حيل حمل امليناء 
الذي مل تسمح إسرائيل أبدا ببنائه 

يف غزة، ومطارا دوليا.

قد  كوشنر  خطة  أن  الواضح  ومن 
فلسطينية يف  دولة  مشروع  وأدت 
الغربية وغزة، كما توقعتها  الضفة 
اتفاقيات أوسلو. ويف تعليق له على 
اقرتاح جاريد كوشنر، صرح رئيس 
عباس  حممود  الفلسطينية  السلطة 
غزة،  داخل  لدولة  وجود  »ال  أنه 
فلسطينية.  دولة  دون  لغزة  وال 
وعربيا  فلسطينيا  إمجاعا  هناك  إن 

ودوليا على هذا األمر«.

العاهل  أن  على  املوقع  وعرج 
قد  كان  الثاني،  اهلل  عبد  األردني 
أنه  استنتاجه  من  قلقه  عن  أعرب 
باستثناء املال، مل تتضمن اخلطة أي 
اقرتاحات حلول لقضية الالجئني، أما 
العاهل السعودي سلمان، فقد عرب 
من جانبه عن عدم موافقته ال على 
اخلطة األمريكية وال على الدعم الذي 
املشروع.  هلذا  ووريثه  ابنه  منحه 
ويعود ذلك إىل سبب بسيط يتمثل 
يف تعارض خطة كوشنر بشكل تام 
مع املبادرة العربية، اليت ُقّدمت يف 
سنة 2002 يف بريوت، باسم امللك 

السعودي.

موقع فرنسي: هذا ما ختفيه »صفقة القرن« 
اليت قدمها كوشنر!

تنحاز  والفلسطينيني  اإلسرائيليني 
بشكل كبري إىل اجلانب اإلسرائيلي، 
كما يتجاهل هذا املشروع، الذي وعد 
به الرئيس األمريكي، املكاسب اليت 
حتققت خالل عقدين من املفاوضات 
بني الطرفني، واملعطيات التارخيية، 

عالوة على السياق اجليوسياسي.

مت  أن  بعد  أنه  إىل  املوقع  وتطرق 
العريضة  اخلطوط  على  اطالعهم 
الرغم  وعلى  هذه،  السالم«  »خلطة 
من  كل  مع  اجليدة  عالقاتهم  من 
إال  وإسرائيل،  املتحدة  الواليات 
أن العديد من القادة العرب وجدوا 
حنو  واضحا  ميال  الصفقة  هذا  يف 
اإلسرائيلية،  للطموحات  االستجابة 
تبعد  اخلطة  هذه  أن  هلم  تبني  كما 
واحلقائق  الوقائع  عن  البعد  كل 
امليدانية. واألهم من ذلك، أنه من 
العربية  األنظمة  هذه  على  الصعب 
دفع شعوبها، املتعاطفة مع القضية 
يتضمنه  ما  تقبل  إىل  الفلسطينية، 

هذا املشروع.

واألردن،  »مصر  أن  إىل  وأشار 
أزمات  تواجهان  اللتان  الدولتان 
دعتا  حادة،  واجتماعية  اقتصادية 
الرتوي  ضرورة  إىل  ترامب  ممثلي 
بشأن تطبيق هذه اخلطة، ويف الواقع، 
إثارة  يف  الطرفان  هذان  يرغب  ال 
بسبب  البلدين  داخل  شعيب  غضب 
هذا االتفاق غري العادل واملنقوص. 
ومن خالل هذا املشروع، الذي وافق 
األمري  السعودي،  العهد  ولي  عليه 
حممد بن سلمان، ونظريه اإلماراتي، 
ترامب  صهر  خلق  زايد،  بن  حممد 
يف  حقيقية  ديبلوماسية  مشاكل 

منطقة الشرق األوسط«.

هذه  »مشروع  أن  املوقع  وبني 
أساسي  بشكل  ُصمم  قد  الصفقة 
جاريد  أشخاص وهم  ثالثة  من قبل 
وسفري  جرينبالت  وجيسون  كوشنر 
إسرائيل،  لدى  املتحدة  الواليات 
هذا  ميتلك  وال  فريدمان.  ديفيد 
وال  دبلوماسية  خربة  أي  الثالثي 
معرفة خبصوصيات املنطقة العربية، 
للمصاحل  مدركا سوى  ليس  أنه  إذ 

اإلسرائيلية«.

كما أورد، أنه »خالل النقاشات بني 
تسريب  مت  األوسط،  الشرق  قادة 
حملة  ُتعطي  اليت  املعلومات  بعض 
الصادمة،  الوثيقة  هذه  عن  أوىل 
وتتمثل أوىل أساسيات هذه الوثيقة 
يف عدم إشارتها بشكل مباشر إىل 
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مــقاالت وتـحقيقات

ملتكناالنتخاباتالنيابيةاألخريةيفلبنانتشبهسابقاتها.أفرز
قانونالنسبيةنتائجاكثرمتثياًلللواقعالسياسياللبناني،معطوفة
التقليدية، بالتموضعات مجيعها أطاحت مسبقة، تفاهمات على
احلر الوطين و«التيار »القوات« بني معراب حمطة بعد خصوصًا
«.لكن،مليصمداإلتفاقكثريًا.مّحله»الربتقاليون«و«القواتيون«
آمااًلأكثرمنقدرةفريقيهعلىحتّملإلتزاماتبهذااحلجم.بدت
واضحة،يفالبنوداليتأفرجعنهاحزب»القوات«،منضمنما

إحتواهإتفاقمعراب.

بناءعلىتلكالبنود،ظهرأن»الوطيناحلر«إستفادمنإصطفاف
لكن عون، ميشال اجلمهورية رئيس إنتخاب جانب »القوات«إىل
جانب »القواتيني«إىل متوضع من الحقًا يستفيدوا »العونيني«مل
العهد.دليلهماألساسي:ملفالكهرباء.هناتبدوإحدىالنقاط

اإلشكالية.

احلر«وزير الوطين »التيار رئيس »القواتيون«أن يعترب باملقابل،
اخلارجّيةيفحكومةتصريفاألعمالجربانباسيلهومنتنّصل
وأهمها التزاماتها، »القوات« تنفيذ بعد اإلتفاق بنود باقي من

انتخاباترئاسةاجلمهورية.

الكرةيفملعب يرمي تقاذفاملسؤوليات.كلفريق لعبة إنها
اآلخر،فتزدادالتباينات،والتنجحمعهاحماوالتوزيراإلعالمملحم

الرياشييفرأبالصدع،وإعادةاحلياةاىلإتفاقمعراب.
تتفرجالقوىالسياسيةعلىاملراوحةاحلكومية،بعدمجوداملعضلة
لن القوى لكن حلول. دون من احلر«و«القوات«، »الوطين بني
تتفرجاىلأمدبعيدعلىسباق»برتقالي«-«قواتي«،يدفعلبنان
لدفع حيتاج بات الذي البلد إقتصاد يف وخصوصًا يوميًا، مثنه

رمسيوحضنحكومي.
املعلوماتتتحدثعنان»الثنائيالشيعي«قديعيدرسممطالبه،
ورفعسقفها،أسوةبالقوىاألخرىاليتتتسابقعلىاإلستحصال
علىأعدادوحقائبحكوميةنوعية.منهناجاءطرحاألمنيالعام
لـ«حزباهلل«السيدحسننصراهللحولوجوبتوحيداملعايرييف
حتديداألحجاماحلكومية،متهيدًالرسممشهدالتأليفعلىأساس

املساواةبنيكلاألفرقاء،حبسبأعدادنوابالكتل.

وزير النيابي اجمللس لرئيس السياسي املعاون كالم بعده جاء
اىل يشري خليل حسن األعمالعلي تصريف حكومة يف املالّية

مضمونمشابه،وعدمالبقاءيفموقعاملتفرجني.
كلتلكالضغوطاتالسياسية،قدالتدفع»الوطيناحلر«و«القوات«
اىلالتنازلواملضيبالتأليفاحلكوميالسريع.ألنسباقهماهو

أبعدمنلعبة»عضأصابع«،ومنيصرخأواًل.

ينقسماللبنانيونهنا،يفتوصيفاملشهداىلقسمني:
األول،يرىأنجعجعوباسيليتحّمالنوحدهمامسؤوليةاجلمود
احلكومي،نتيجةاصراركلفردمنهماعلىمطالبه،وتكبيلرئيس
احلكومةاملكّلفسعداحلريريبشروطهمااملتضادة،وطموحاتهما

الرئاسية.
الثاني،يعتربأنغيابالدفعاخلارجيهواملسؤولعنمنعالتأليف.
فلوارادتالعواصمالفاعلةانتتشّكلاحلكومةاللبنانيةبسرعة،
لفرضتضغوطًاعلىاألفرقاء.لكنذلكملحيصل،بعكسكل

املّراتالسابقةيفتاريخلبناناحلديث.

يشرياصحابالرأيالثانيلعدمقدرةاحلريريعلىجتاوزمعراب،
السبب السنتنياملاضيتنيمعباسيل. رغمحتالفهالضمينيف
برأيهم،أناحلريريلنُيبعد»احلكيم«،كيالُيغضبالسعودية.
هو»إضطر«اىلإعادةالعالقةمبعراب،ومداليداىلرئيسحزب
القّواتمسريجعجع،ومراعاةالوصاياالسعوديةباحلفاظعلىدور

»القوات«.
كان سعد«الذي »الشيخ »الربتقاليني«على عتب جاء هنا ومن 
إستشاري دور اي لعب عن احلريري مستشارهنادر أبعد ايضًا

وسياسي،كانيساهممنخاللهيفتقويةالروابطمعباسيل.

أمامتلكالوقائع،الجيداللبنانيوناآلن،ااّلحتميلمسؤوليةتأخري
السياسي النزاع الذيوصل وباسيل، احلكومةاىلجعجع والدة

بينهمااىلأقصاه.

انتهاءواليةالرئيس فهلكّلهيفإطارالسباقاىلبعبدابعد
ميشالعون؟

اخلطريانالكالمالشعيب،صارساخطًاعلىتلكاللعبةالسياسية
يرتفع اإلقتصاد وكوارث تزداد، املعيشة ازمات ألن وأبطاهلا،

مستواها،بينماالسباقالسياسيقائمحولمقعدوحقيبة.
ماتشهدهمدارساملقاصدمنإقفال،عّينةمنمشهدأوسع،يف

ازمةيتسعمداهابسرعة.
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مسؤولية التعطيل ما بني 
جعجع وباسيل

عباس ضاهر

يشكومنتسبوصندوقالضماناالختياريمنذزمنمنمماطلةيف
حّد إىل أخريا وصلت امُلماطلة هذه املالية. ُمستحقاتهم تسديد
ّل،وسطتهميشُمتعّمدإلقرارنظامالتغطيةالصحيةالشامل الذُّ

الذييقياملواطننيُذّلالطبابةيفلبنان.

االجتماعي الضمان صندوق من امُلستفيدين معاناة تتواصل
االختياريمنذبدايةالسنةاجلارية.يفالواقع،معاناةهؤالءُعمرها
يف دوريًا »شّحًا« يشهد الذي تقريبًا الصندوق نشأة ُعمر من
األموال،حبجةأنالتكاليفالطبيةاليتُيغطيهاللُمنتسبنيتفوق
يف تفاقمت املعاناة هذه أّن إاّل الشهرية. املالية اشرتاكاتهم
السنةاملاضية،ووصلتإىلحدوقوعإشكاالتيفمراكزالضمان
بنياملوظفنيومواطننيكانوايرغبونيفجتّنبالذّلعلىأبواب
امُلستشفياتواملختربات،فالذوابالصندوقليجدواأنفسهمضحايا

إذاللالصندوقنفسه.

 حنو14ألفُمستفيدمنالصندوقاالختيارييشهدونحاليًاُذاّلً
لساعات هؤالء ينتظر حيث االجتماعي، الضمان أروقة يوميًايف
طويلة. أشهر منذ امُلستحّقة أمواهلم مصري عن »خربًا« طويلة
متوافرة، غري خدمة اهلاتف عرب االستفسار إن بعضهم يقول
وإّناملوظفنييفاملراكزبالكادجُييبونعنأسئلتهمبالتواصل
املباشر.لذلكجيدونأنفسهمُمربينعلىالقيامبزياراتدورية
و«عبثية«للمراكز،متكّبدينتكاليفالنقل،فضاًلعنوقتكبري
يهدرونههناك،و«علىالفاضي«غالبًا.فـ«احملظوظ«منهؤالء،
هومنُتصادفزيارتهللمركزموعدوصولاألموالمن»املالية«
لاألموالمنوزارةاملاليةبعدمايوّقعوزيراملالعلىحتويل )حُتوَّ

املخّصصات(اليتسرعانما»تتبّخر«.
كيف »األخبار« لـلزميلة روت الصندوق من امُلستفيدات إحدى
انتظرتدورهاستساعاتكيحتصلعلىأمواهلاامُلستحّقةمنذ
أكثرمنأربعةأشهر،وعندماحاندورها،ُأخربتأناألموالنفدت.
حسنا،مااحلل؟»إبقيطلطليوشويف«،قيلهلا!أّماالشكاوى

عنمعاملةاملوّظفنيللُمنتسبني،فحّدثوالحرج!

الضمان االختياري:

معاناة املنتسبني تتمّدد
هديل فرفور

االختياري الضمان صندوق يتمّتع
ُيعّد وبالتاليال مالية، باستقاللية
جزءًامنصندوقاملرضواألمومة،
االشرتاكات من إيراداته وتتكّون
إليه، امُلنتسبون ُيسّددها اليت
دكل رةبـ270ألفلريةُتسدَّ امُلقدَّ
ألف تسعني مبعّدل أشهر، ثالثة

لريةشهريًا.
يقولاملعنيونيفالضمانإنالعجز
الصندوق يشهده الذي املتكرر

للُمستفيدينوجتاوزهاقيمةمموع الطبية التكاليف تفاقم سببه
ف ُيتوقَّ عجزًا، الصندوق فيها يشهد مرة كل االشرتاكات.ويف
والعائدة للُمستفيدين امُلستحّقة املالية املخصصات دفع عن
الفواتريالطبيةغرياالستشفائيةاليتتشملفواترياألدوية من
والصوروغريها.عندبدايةهذاالعاممثاًل،توقفتإدارةالصندوق
عندفعاملخصصاتاملاليةحبجةنفاداألموال،وملتستأنفالدفع
إالبعدحنومخسةأشهر،وبعدحتويلمبلغهوأشبهباملقطوعةُمقّدر

بـ120مليونلرية،مل»يستفد«منهإاّلقّلةممنحالفهماحلظ.
يفحديثسابقلـ»األخبار«،قالاملسؤولونيفالصندوقإنه
يشهدعجزًامنذعام2005،أيبعدعامنيفقطمننشأته.وهنا
يطرحامُلستفيدونمنالصندوقتساؤاًلمفاده:مادامالصندوق
يشهدعجزًادوريًا،فلماذاالُيقَفل،خصوصًاأنهميلتزموندفع
فأحدنا اشرتاكاتهم»علىالوقت«.وحبسبأحدهم:»يفحالختلُّ
عنالدفعيفالوقتاحمُلّددُيشطبامسهفورًا«،ُمضيفًا:»حنن
نلتزمالدفع،فلماذااليعاملونناباملثل؟«.يرىبعضهؤالءأن
الصندوقالذييبقىعاجزًاعنتوفرياملخصصاتللمنتسبنيإليه
عليهأنُيقفل،أوإجيادآليةبديلةمنه،فيماشّدداملديراملالي
لصندوقالضماناالجتماعيشوقيأبوناصيفسابقًالـ»األخبار«
علىأهميةاستمرارهجلهةتغطيتهمعامالتاالستشفاء»نتيجةصرب

عددمنامُلستشفياتعلىإدارةالصندوق«.
ُيذكرأّنأعدادامُلنتسبنيإىلالضماناالختيارياخنفضمنحنو
األزمات بسبب ،2010 عام ألفًا 14 حنو إىل 2005 عام ألفًا 30

املتكررةاليتيشهدها.
وتنّبهمصادرمطلعةإىلضرورةالتوصلإىلصيغةثابتةجُتّنب
اإلبقاء يف تكمن الدولة مصلحة ألن الدوري، العجز الصندوق
ُيصبح ال كي يشهده، الذي العجز سّد عرب الصندوق هذا على
املستفيدونمنهعلىنفقةوزارةالصحةاليتسيكونعليهاتكّبد
نفقاتاستشفائهم،فضاًلعنالكلفةالكاملةلفواتريهمالطبية،
»فأنيدفعهؤالءجزءًامنهذهالفواتريعرباالشرتاكاتالشهرية

خريمنأناليدفعواأبدًا«.

  يُسدّد 
املنتسبون 

اشرتاكاتهم يف 
وقتها ويتقاضون 
أموالهم »على 

الحظ«!

منخارجسياقاألحداث،ويفظلضغوطمتزايدةمتارسهاالسلطة
السياسيةعلىإدارةاملناقصاتللحدمندورها،خرجقرارملس
طول بعد النور، إىل امليكانيك مبناقصة املتعلق الدولة شورى

انتظار،معلنًاإبطالاملناقصة.
صحيحأنمناقصةامليكانيككانتقدُدفنتمنذحنوسنتني،إال
أنقرارملسشورىالدولةالصادريف9متوزاجلاري،بداأقرب
إىلشهادةوفاةرمسيةللمناقصةاليتشابتهاالكثريمنالشوائب
أوليًا قرارًا »الشورى« إصدار إىل حينها يف وأدت والشبهات
قضىبوقفتنفيذها،يفضوءاملراجعةاملقدمةمنقبلوكيل
شركة»أبلوس«عصامإمساعيل)رئيسملسإدارةالشركةهو
إدارة قرارملس بإبطال تطالب اليت الصراف(، يعقوب الوزير
هيئةإدارةالسريالصادريف4آب2016واملتضمناملوافقةعلى

نتيجةاملناقصةاليتأعلنمبوجبهافوزالعارض»أسجيأس«.
»ترتكز املراجعة أن اعترب يومني، قبل الشورى، ملس قرار
علىأسبابجديةمهمة«،وأهميتهأنهيعيدالتذكريبأنالسلطة
التنفيذيةليستمطلقةاليدينيفتلزيمأووهبقطاعاتأساسية
يفالدولةللقطاعاخلاص،مؤكدًاأنهالميكنختطياملادة89من
أنه»الجيوزمنحأيالتزامأوامتياز الدستور،اليتتنصعلى
الستغاللموردمنمواردالبالدالطبيعيةأومصلحةذاتمنفعة
عامةأوأياحتكارإالمبوجبقانونوإىلزمنحمدود«.وملس
شورىالدولةإذوضعمناقصةامليكانيكيفخانةاملصلحةذات
املنفعةالعامة،فإنذلككانواحدًامنأسبابإبطاهلا.إذإنمن
أقراملناقصةهوملسالوزراءومنصادقعلىدفرتشروطها
هوملسالوزراء،قبلأنُتنّفذيفإدارةاملناقصات،اليتكانت
هلامالحظاتعدةعليها،حيثأحصتيفكتابهااملوجهإىلوزارة
الداخلية43خطأأوخمالفة،إضافةإىل20مالحظةتتعلقبعناصر

املفاضلةاليتتسمحباالستنساب.
وكانالفتًاللنظريفقرار»الشورى«تأكيدهأناملناقصة،بعد
إدارة إقرارهابقانونوحتديدضوابطها،جيبأنتنفذيفهيئة
السري،اليفإدارةاملناقصات،انطالقًامنأناهليئةهياملؤسسة
العامةاليتتتوىلاملرفقالعاماملتعلقبالسريوتسجيلالسيارات
العام النظام ألحكام وفقًا مهامها متارس وهي ومعاينتها..،
السلطة بالتالي وهي املالي. لنظامها ووفقًا العامة للمؤسسات
إجراء العموميةلتلزيم اإلداريةصاحبةالصالحيةإلجراءاملناقصة
نتيجتها إقرار إىل شروطها دفرت إقرار من امليكانيكية املعاينة

وتوقيعالعقد.
كماأكد»الشورى«أنقياموزارةالداخليةيفعام2002بتلزيم
املعاينة،اليشكلسندًاقانونيًاسليمًاللقولبعدمصالحيةاهليئة
إلجراءاملناقصة،خصوصًاأنهعندتلزيماملعاينةيفحينهملتكن
قدصدرتأنظمتهاوالمرسومتعينيمهامها)أنشئتاهليئةعام

.)2000
األول 9تشرين أقريف قد كان الوزراء فإنملس وللتذكري،

»شورى الدولة« يلغي 
مناقصة امليكانيك

   إيلي الفرزلي

مرت اليت امليكانيك، مناقصة ،2014
احلني. ذلك منذ املطبات من بالكثري
شروطها دفرت على املصادقة فبعد
للتقييم وإخضاعها العروض فض ثم
الفين،يفآليةاحتاجتإىلحنوسنتني
منالوقت،أبلغتإدارةاملناقصاتيف
4آب2016هيئةإدارةالسرياحملضر

األساسيللجنةالتلزيمواملتضمنإرساءالتلزيمعلىشركة»أس
جيأس«وشركائها.وحينهاكانالفتًااجتماعملسإدارةاهليئة،
يفاليومنفسه،للموافقةعلىنتيجةاملناقصة،قبلأنتصّدق
وزارةالداخليةاحملضريف6آب،ويتمتبليغامللتزم،أيشركة

»أسجيأس«،أمرمباشرةالعمليف8آب.
حينذاك،ملتكتفالشركاتاخلاسرةباالعرتاض،إمناتداعىناشطون
يفمحلة»بدناحناسب«،لالعتصامأمامالتفتيشاملركزي،ألن
امللف»يشكلفضيحةموصوفةواملالحظاتحولهكثريةبدءًامن
دفرتالشروطإىلطريقةفضالعروضإىلالسعرالذيرست

عليهاملناقصة«.
و دوالر مليون 44.2( سعرين بني احنصرت كانت فاملنافسة 
44.6مليوندوالر(،فكانتالنتيجةفوزالسعراألدنى)أسجي
أس(وبفارقبسيطعنسعر»ضومطـvivauto«)ترددحينهاأن
الشركةالثانيةأدخلتبعدتعديليفالتقييم،كياليبقىعارض

وحيدفتلغىاملناقصة.
لكنخلفهذهالواقعة،تتبدىمموعةمناحلقائق،اليتأظهرتأن
مثةعروضًاتصلإىلنصفالسعر.هكذاأعلنت»فال«)الشركة
أحملت فيما دوالر، مليون 22 بقيمة بعرض تقدمت احلالية(أنها
شركة»أبلوس«إىلتقدميهاعرضًاأقلحتىمن22مليوندوالر،
مبايعينأناملواطننيكانواسيدفعون22مليوندوالرإضافية
يفالعام،بدلاخلدمةنفسها،إذستزيدقيمةاملعاينةللسيارة

السياحيةمن22دوالرًاإىل33دوالرًا.

 »الشورى«: هيئة 
إدارة السري هي 
الجهة الصالحة 
إلعداد املناقصة
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2018/6/8 فاستبدلت عبارة جمانًا ألول ثالثة أشهر 
بعبارة ملدة ثالثة أشهر(. بعد ذلك، اختذ جملس 
إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بتاريخ 2018/6/12، 
أن  يفرتض  الذي   ،2018/27-307 رقــم  القرار 

ينفذ مبوجبه قرار جملس الوزراء.
قد يكون هذا السياق عاديًا، لو مل تظهر صيغة 
ثانية للتصحيح الصادر عن رئاسة الوزراء )كتاب 
م   /  1523 رقم  الوزراء  جمللس  العامة  األمانة 
ص تاريخ 2018/7/2(، أي يف وقت الحق لقرار 
املذكور. وهذا يعين  لبنان  إدارة كهرباء  جملس 
عمليًا أن القرار مل ُينَب على قرار جملس الوزراء 
يف صيغته األخرية، واملبّلغة هذه املرة إىل وزير 
الطاقة واملياه، بل على قرار أعيد تصحيحه. لكن 
األول  التصحيح  على  باالعتماد  وحتى  ذلك،  مع 
فقط، يتبني أن قرار »كهرباء لبنان« خالف قرار 

جملس الوزراء يف بندين أساسيني:
بعد  العقد  فسخ  إمكانية  بإلغاء  يتعلق  األول، 
قرار  من  األخرية  الفقرة  إىل  فبالعودة  سنتني، 
جملس الوزراء رقم 84 تاريخ 2018/5/21، يتبني 
بإمكان  يكون  أن  للبواخر  للتمديد  تشرتط  أنها 
الدولة فسخ عقد التمديد بعد انقضاء سنتني منه، 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  إدارة  قرار جملس  أن  إال 
جاء خمالفًا هلذا البند. وقد مت تربير هذا التجاوز 
بإصرار شركة Karpowership، على إضافة شرط 
الثالثة، بأن ال  يربط إمكان عدم التمديد للسنة 

باخرة الكهرباء الثالثة: »ُطعٌم« أَكلَته احلكومة

مبالغ غري  تكون هناك 
مستحقة  أو  مسددة 
للشركة بتاريخ التبليغ، 
ممكن  غري  أمر  وهو 
التشغيل  ألن  عمليًا، 
مستمر، والدفع مرتبط 
من  الباخرة  تنتجه  مبا 
إمكان  يعيق  ما  طاقة، 

الدفع سلفًا.
بقبول  فتتعلق  واألخطر،  الثانية،  املخالفة  أما 
األشهر  تتجاوز  أن  ميكن  ملدة  الثالثة  الباخرة 
اجملانية الثالثة، إذ يشري القرار يف البند الثالث 
»قبول  )وليس  استجرار  »املوافقة على  إىل  منه 
عرض الشركة بتقديم«، كما ورد يف قرار جملس 
ثالثة  باخرة  الوزراء( طاقة إضافية عرب استقدام 
 ،2018 من صيف  بدءًا  ميغاواط   200 أدنى  حبد 
على أن تكون جمانًا ملدة ثالثة أشهر«. وهو ما 
يعين بوضوح أن فرتة الثالثة أشهر اجملانية هي 
ليست سوى جزء من مدة جمهولة تبدأ يف فصل 
للشك  جمااًل  املؤسسة  ترتك  ال  ولكي  الصيف. 
سبق  ما  على  تزيد  الثالثة،  الباخرة  بقاء  بإمكان 
ما حرفيته: »علمًا أن أي متديد لذلك )مدة الثالثة 
احلصول  يتطلب  التمديد  هذا  وشروط  أشهر( 
ببساطة  يعين  هذا  املطلوبة«.  املوافقات  على 
كأمر  الثالثة  الباخرة  لتثبيت  األول  املدماك  أن 
)حد  طاقتها  دون حتديد  من  قد وضعت،  واقع 
إلجراء  احلاجة  دون  ومن  ميغاواط(،   200 أدنى 

أي مناقصة.

»كهرباء لبنان« 
تخالف شرط 

مجلس الوزراء.. 
وتلتزم بشرط 

»كارادينيز«!

ال  لإلسكان  العامة  املؤسسة  قرار  إن  عمليًا، 
ميكن تفسريه بغري هذا اإلطار، فهو ليس وقفًا 
الستقبال القروض املتوقفة أصاًل، بل هو احتجاج 
على احتكار القروض من بضعة مصارف، وهو ال 
يعين بأي شكل من األشكال أن القروض السكنية 
توقفت يف شكل نهائي، لكنه يعرب بوضوح عن 
سواء  العقاري  التمويل  يف  الكامنة  األزمة  حجم 
التجار  بني  أو  العقارات،  وجتار  املصارف  بني 

والزبائن، أو بني الزبائن واملصارف.
ما يعّزز هذا األمر، أن قرار حلود يأتي بعد أشهر 
على قيام مصرف لبنان بتعديل آلية دعم القروض 
لدعمها.  املخّصصة  املبالغ  وتقليص  السكنية 
يومها برزت مشكلة القروض العالقة يف النظام 
استهلكت  اجلديدة.  القروض  ومشكلة  املصريف 
سريعًا الكوتا اليت خصصها مصرف لبنان للدعم 
بقيمة 750 مليار لرية وانتفخت املشكلة أكثر مع 
وجود طلبات عالقة مل تستفد من القروض على 
رغم أن طالبيها دفعوا مقدمًا ملالكي الشقق أو 
بدأوا بإجراء أعمال الديكور وحتسينات أخرى قبل 
أن حيصلوا على القرض... ومل حتّل هذه املشكلة 
إال بعد استهالك أكثر من نصف الدعم املخصص 
لعام 2019 فازدادت الشكوك حول مصري السوق 
العقاري.  القطاع  التمويلي يف  واألسعار والورم 
العامة  للمؤسسة  تبنّي  املسار،  هذا  ضمن  من 
إرسال  عن  توقفت  مصارف  هناك  أن  لإلسكان 
الطلبات إليها بذريعة استهالك الكوتا املخّصصة 
هلم من مصرف لبنان، ثم اكتشفت الحقًا أن هذه 
املصارف حتجب كوتا الدعم عن الطلبات املقدمة 
إليها من الزبائن ألسباب احتكارية وليس بسبب 

بنوك حتتجز »كوتا« اإلسكان خدمة لتجار مدينني هلا!
مـحمد وهــبة

ضحايا  السكنية  القروض  طالبو  وقع  جمددًا، 
ممارسات بعض املصارف. فقد أوقفت املؤّسسة 
العامة لإلسكان استقبال الطلبات بعدما تبنّي هلا 
املصارف  بعض  من  مضّللة  ادعاءات  هناك  أن 
من  هلا  املخصصة  الدعم  كوتا  استنفاد  عن 
الدعم  مببالغ  حتتفظ  هي  فيما  لبنان،  مصرف 
لتمويل مبيعات شقق يشّيدها جّتار مدينني هلذه 

املصارف!

تنفجر  حتى  العقاري  القطاع  يف  أزمة  تنتهي  ال 
مبالغ  تقليص  الناجتة من  السابقة  األزمة  أخرى. 
الدعم واستهالك كامل كوتا الدعم عن عام 2018 
تطّورت   ،2019 لعام  املخصصة  الكوتا  ونصف 
مصارف  هناك  أن  تبنّي  بعدما  املاضي  األسبوع 
حتجز مبالغ الكوتا لزبائن معينني مرتبطني بعقود 
مع جتار مدينني هلا. انكشف األمر للمؤسسة العامة 
املدير  اإلدارة  جملس  رئيس  دفع  ما  لإلسكان، 
العام روني حلود، إىل إصدار قرار يوم اخلميس 
املاضي يطلب فيه من املصارف »عدم قبول أي 
طلب قرض سكين جديد اعتبارًا من نهار االثنني 
القرار  مضمون  آخر«.  إشعار  حتى  )املاضي( 
وصياغته يعربان عن حجم األزمة والتخّبط الناتج 
األدوات  إحدى  هي  »الشاذة«  املمارسات  منها. 
اليت حتّركها مصاحل األطراف املعنية من مصارف 
واملؤسسة  الزبائن  حساب  على  عقارات  وجتار 
املدعومة  الكوتا  من  جزء  حجز  لإلسكان.  العامة 
املدينني  التجار  لزبائن  وختصيصها  للقروض 
أزمة  حجم  لتحديد  كافية  خطوة  يعّد  للمصارف 
اخنراط  نسبة  طرفيها.  وتوّرط  العقارية  السوق 
ومشاريعهم  العقارات  جّتار  متويل  يف  املصارف 

هو جوهر األزمة.

منعًا للوساطات والتدخالت
كان الفتًا ما ورد يف قرار حلود عدم قبول أي 
آخر«.  إشعار  »حتى  جديد  سكين  قرض  طلب 
القرار موّجه إىل املصلحة اإلدارية والقانونية يف 
اآلتي:  إىل  ويستند  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
املوافقة  يف  صعوبة  تواجه  املصارف  أن  »حيث 
املستوفاة  السكنية  القروض  طلبات  مجيع  على 
بني  املوقع  التعاون  بروتوكول  شروط  كامل 
لإلحراج  ومنعًا  لبنان،  املؤسسة ومجعية مصارف 

والتدخالت والوساطات«.

الباخرة املجانية تتحول بعد ثالثة أشهر إىل أمر واقع... بعد تشريع التمديد لها )مروان بوحيدر(

األمانة  أصدرته  الذي  الثاني  التوضيح  يكن  مل 
للبواخر  التمديد  الوزراء يف شأن  العامة جمللس 
الرتكية يف 2018/7/2 كافيًا لتثبيت مبدأ جمانية 
الباخرة الرتكية الثالثة. يف قرار مؤسسة كهرباء 
الباخرة يف  ترسو  إن  ما  آخر:  ألمر  تثبيت  لبنان 
ميناء اجلية، لن تكون مضطرة للمغادرة بعد انتهاء 
األشهر الثالثة. فالتمديد هلا متاح وال حيتاج إال 

إىل »املوافقات املطلوبة«.
ُيفرتض  هلا،  خمطط  هو  كما  األمور  سارت  إذا 
الشاطئ  عند  اجملانية  الرتكية  الباخرة  ترسو  أن 
أن  يتوقع  حيث  املقبل،  متوز   25 يف  اللبناني، 
أن  يبدو  احلني،  ذلك  إىل  اجلية.  مبوقع  ُترَبط 
الطاقة  وزارة  أجنزت من قبل  الرتتيبات قد  كل 

ومؤسسة كهرباء لبنان.
ذلك ال يعين أن االلتباس املرتبط بقرار جملس 
الوزراء يف 21 أيار 2018 قد زال. هو على األرجح 
زاد تعقيدًا، مبا يثبت نظرية »الُطعم«، الذي جعل 
للباخرتني احلاليتني  التمديد  احلكومة توافق على 
ثالث سنوات وليس سنة واحدة، على ما كان قرر 
يف جلسة سابقًا، طمعًا بتخفيض األسعار وحتت 

إغراء الباخرة الثالثة اجملانية.
وزير  يكلف  مل  الوزراء  جملس  أن  الفتًا  وكان 
الطاقة سيزار أبي خليل التوقيع على العقد، إمنا 
أوكل إليه تكليف مؤسسة كهرباء لبنان بالتفاوض 
جملس  والية  انتهاء  رغم  على  العقد،  وتوقيع 
املرفق  تسيري  حبكم  فقط  واستمراره  إدارتها 
للبواخر  األساسي  العقد  أن  رغم  وعلى  العام، 
املوقع عام 2012، واملمدد خالل عام 2016، ُوّقع 

من قبل وزير الطاقة.
إشكالية  جتاوز  إىل  الوزاري  القرار  يهدف  هل 
تصريف األعمال فقط، أم يهدف إىل إعفاء الوزير 
القانونية  السلبية،  النتائج  عن  املسؤولية  من 
التفاوض  عن  ترتتب  أن  ميكن  اليت  واملالية، 
والصيغة النهائية للعقد ونتائج تنفيذه، وحتميلها 
إىل جملس إدارة »كهرباء لبنان« العاجز، أصاًل، 

عن القيام بأعباء مهامه العادية؟
جتنبًا لالحتمال الثاني، أعاد جملس إدارة مؤسسة 
كهرباء لبنان، يف قراره الصادر يف 2018/6/12 
الوزراء،  ملعب جملس  إىل  املسؤولية  كرة  رمي 
تنفيذ  إىل  القرار  من  األول  البند  يف  بإشارته 
جملس  ومسؤولية  عاتق  »على  احلكومي  القرار 

الوزراء«.
مهما كانت الغاية، إال أن الكتاب رقم 6308/و، 
املوجه من وزير الطاقة إىل مدير عام املؤسسة 
الذي  هو  الوزير  أن  يؤكد   ،2018/6/12 بتاريخ 
ينص  ما  خبالف  الشركة،  مع  املفاوضات  أجرى 
عليه قرار اجمللس، إذ يشري الكتاب إىل توصل 
الوزير إىل »سعر نهائي« بلغ 4،90 بداًل من 4،95 
جملس  موافقة  يف  احملدد  للكيلووات،  سنت 

الوزراء.
قرار جملس الوزراء الصادر يف 208/5/21، كان 
قد أشار أيضًا إىل »قبول إضافة باخرة ثالثة حبد 
أدنى 200 ميغاواط »بدءًا من صيف 2018 على أن 
تكون جمانًا ألول ثالثة أشهر« )عدلت الصيغة يف 

استنفاد الدعم.
املدير  أن  يذكر 
للمؤسسة  العام 
لإلسكان  العامة 
رّدد  حلود  روني 
إيقاف  »قرار  بأن 
اجلديدة  الطلبات 
خيدم البت بامللفات 
هذه  ألن  القدمية 

املسألة هي اجتماعية والتمييز فيها غري مقبول«، 
من  املدعومة  السكنية  »القروض  أن  إىل  وأشار 
مصرف لبنان متوقفة لذا رفضت الطلبات اجلديدة، 
قبل  املقدمة  السكنية  القروض  طلبات  أن  علمًا 
نستقبل  لن  أننا  إال  تتوقف،  لن  القرار  صدور 
حلود  وأشار  احلالي«.  الوقت  يف  جديدة  طلبات 
إىل أن البحث عن مصادر متويل جديدة مستمر. 
به  اإلطار، هناك مشروع قانون تقّدم  ويف هذا 
ثالثة من نواب تيار املستقبل يتيح دعم القروض 
السكنية عرب وزارة املال وليس عرب مصرف لبنان، 

كما كان سابقًا.

إنقاذ تجار العقارات باملال العام!
مثن  اللبنانيون  يدفع  أن  العقارات  جتار  يطلب 
تستمّر  أن  يريدون  هم  السوقية.  مغامراتهم 
أسعار  على  احلفاظ  أجل  من  املدعومة  القروض 
يأملون  ورمبا  احلالية  مستوياتها  عند  العقارات 
على  تغطية  هلم  يوّفر  ما  أيضًا،  قلياًل  برفعها 
عنهم  القطاع ومينع  املوّظفة يف  أمواهلم  رؤوس 
استمرار  يريدون  املصارف.  أمام  التعّثر  كأس 
القروض املدعومة من املال العام إلنقاذ رؤوس 
أمواهلم من مغامرات عقارية اعتقدوا أنها ستستمّر 
وراء  الكامنة  القصة  هي  هذه  نهاية.  دون  من 
املستقبل  تيار  نواب  ملشروع  املؤيدة  البيانات 
احلوافز  السكنية.  القروض  دعم  إىل  الرامي 
السابقة اليت وردت يف مشروع موازنة 2018 مثل 
خفض رسم التسجيل العقاري على الشطر البالغ 
375 مليون لرية من قيمة الشقة إىل 3 يف املئة، 
للمصارف  التجار  ديون  أن  تبنّي  فيما  تنفع،  مل 
قد تصّنف متعّثرة أو مشكوكًا بتحصيلها، لذا هم 
يطالبون اليوم بـ »سلسلة حتفيزات تتيح إنعاش 
ويصبح  األوان  يفوت  أن  قبل  العقارّي  القطاع 
من الصعب جدًا أن يقوم من حمنته«، كما ورد 
يف بيان مجعية مطّوري العقار يف لبنان أالثنني 
املاضي. املطلوب حّصة إضافية من املال العام 

لدعم التجار!

مصارف تمتنع عن 
استقبال طلبات 

القروض املدعومة 
وتحجز الكوتا لزبائن 
يشرتون من تجار 
عقارات مدينني لها

أن  واضح  هو  ما 
موّجه  حلود  قرار 
للمصارف  مباشرة 
تستنفد  مل  اليت 
مبالغ الدعم بكاملها، 
إذ إن املصارف اليت 

أي  إرسال  الدعم لن تقدم على  استنفدت كوتا 
طلب قرض سكين إىل املؤسسة العامة لإلسكان. 
كما يظهر أيضًا أن هناك مصارف حمّددة معنية 
به، وأنه يأتي درءًا لوساطات وتدخالت، أي أنه 
ينطوي على اتهام مبطن هلذه املصارف بأنها تقوم 
مبمارسات غري مقبولة يف وقت تعاني السوق من 

شّح التمويل املدعوم للقروض السكنية.
وحبسب مصادر مطلعة، فإن هناك ما ال يقل عن 
استقبال  عن  قصدًا  متتنع  كانت  مصارف  ثالثة 
اليت  الكوتا  وحتجز  املدعومة  القروض  طلبات 
الزبائن  عن  لبنان  مصرف  من  عليها  حصلت 
جتار  من  شققًا  يشرتون  آخرين  زبائن  ملصلحة 
عقارات مدينني هلذه املصارف. تعتقد املصارف، 
أنها  السليمة،  غري  واملمارسات  السلوك  بهذا 
السوق،  يف  العقارية  تسليفاتها  حمفظة  حتمي 
فتمنح املطّور حمّفزًا لبيع الشقق بقروض حمجوزة 
العقارات  جتار  تصّنف  أن  تضطر  وال  مسبقًا 
املدينني هلا ضمن خانة الزبائن املتعّثرين، ال بل 
ربح  وحتقيق  البيع  يف  اإلمكانية  لديهم  سيكون 
يستند إىل دعم مصرف لبنان على حساب مئات 

الطلبات العالقة يف السوق.
هذه  به  تقوم  ما  تصنيف  ميكن  الواقع،  يف 
أنه  على  املدعومة،  للقروض  حجز  من  املصارف 
عملية احتكارية لتسهيل استفادة فئة معينة من 
املال العام، وهو يأتي بعد سلسلة سنوات من 
األثرياء  من  كبري  عدد  منه  استفاد  الذي  الدعم 

واملتمولني ورجال األعمال والسياسيني.

روني لحود يطلب 
عدم قبول أي طلب 
قرض سكني جديد 
»حتى إشعار آخر«
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World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. 
Punchbowl; Ph: 8065 0975

Big Save Fruit Market; Shop 3,  St 
Martin Village Blacktown

جزر )1 كـلغ(  بـ  0،99 $

بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

لــوز نـيء )1 كلغ(  بـ 11،00 $

بـصل )الكيس 10كــلغ(  بـ 4،99 $

)1 كـلغ(  بـ 1،50 $

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

ختفيضات كبرية على تشكيلة واسعة من اخلضار والفواكه

ســبانـخ )1 باقة(  بـ 1،50 $ بـندورة )1 كـلغ(  بـ 1،49  $

نوفال أورانج )1 كـلغ(  بـ  0،99 $

لـيمـون ماندارين ) 1 كـلغ(  بـ 1،50 $

بـقدونس )نص دزيـنة(  بـ 2،99 $

Pink Lady Apple

خـضار وفـواكه طـازجـة 
يـومـيا مـن املـاركـت

هذه األســعار صاحلة لغاية 
يوم اجلمعة 20 تـموز

بـصل أخـضر )الربـطة(  بـ 0،99 $



Page 19صفحة 19     

مـقاالت وتـحقيقات

أوقف »فرع املعلومات« يف قوى األمن الداخلي ١٥ ضابطًا و ٢٨ 
من  مالية  مبالغ  قبضوا  األمن  قوى  يف  اثنني  وعسكريني  رتيبًا 
جتار خمدرات مقابل عدم توقيفهم أو تسهيل تنقالتهم أو تسريب 
معلومات إليهم أو شراء خمدرات منهم. محلة التوقيف هذه جاءت 
إثر إطالق »ورشة ملكافحة الفساد بني ضباط املديرية وعسكرييها« 

ها األمن العسكري يف »فرع املعلومات«. يتولاّ
الرمسية ضد  واألمنية  العسكرية  املؤسسات  تنتهي حرب  تكد  مل 
اإلرهاب، حتى انطلقت معركة ل تقل خطورة عنها. »حرب مكافحة 
العامة  املديرية  يف  األولويات  أوىل  صارت  والفساد«  املخدرات 
لقوى األمن الداخلي. حتت هذا العنوان، انطلقت »ورشة التنظيف« 
داخل املديرية وخارجها، بتوجيهات مباشرة من مدير عام قوى األمن 
الداخلي اللواء عماد عثمان. أوكلت املهمة إىل »األمن العسكري« 
يف »فرع املعلومات« وأسندت قيادة »احلرب« إىل ضابط مشهود 
والعناصر  والضباط  املخدرات  جتار  ضد  مسبوقة  غري  حبملة  له، 

الفاسدين يف مؤسسة قوى األمن.
يف بداية عام ٢0١٨، أوقف »فرع املعلومات« ضابطًا برتبة مالزم 
املطلوبني  املخدرات  جتار  أحد  نقله  أثناء  املشهود،  باجلرم  أول 
على منت آليته العسكرية الرمسية، وُيدعى ع.ع.م. )مواليد ١٩٧٥( 
العدلية  املذكرات  عشرات  حبقه  وصادرة  املتوارين  من  وهو 
والقضائية جبرم الجتار باملخدرات وتروجيها. الضابط الذي كان 
يعمل »شوفريا« لدى تاجر املخدرات يدعى ع.م. وهو أحد ضباط 
مكتب مكافحة املخدرات يف البقاع. خالل التحقيقات األمنية ومن 
ثم القضائية، اعرتف تاجر املخدرات املوقوف ع.م.م. أناّ املالزم 
أول ع.م. نقله على منت آليته العسكرية عدة مرات مقابل مبالغ 
مالية للحؤول دون توقيفه على احلواجز األمنية بني البقاع وبريوت. 
وذكر أناّ الضابط كان ُيسراّب له بعض ُكتب املعلومات اليت ترد 
فصيلة  خدمته  )مركز  ح.م.  أول  الرقيب  أناّ  إىل  مشريًا  حبقه، 
بريتال(، كان ُيسراّب له أيضًا معلومات عن حواجز أمنية ومذكرات 
ترد حبقه. املفارقة أن تاجر املخدرات املوقوف نفسه فضح هوية 
ضابط برتبة رائد يف جهاز أمن الدولة وُيدعى ج.ب. وأربعة رتباء 
آخرين يف قوى األمن )مركز خدمتهم مفرزة سري زحلة وسرية مطار 
بريوت(، كانوا يتقاضون مبالغ مالية منه لقاء خدمات ُيقدمونها له، 
كل واحد منهم تبعًا ملركز خدمته أو مسؤوليته. أحيل الضابط يف 
قوى األمن ورتيبني إىل القضاء بعد توقيفهم عدليًا، فيما عوقب 

اآلخرون مسلكيًا.
لت يف لفلفة جرمية  غري أناّ الفضيحة، حبسب املصادر األمنية، متثاّ
نت  الضابط يف أمن الدولة الرائد ج.ب. على رغم أناّ التحقيقات بياّ
قوى  يف  الضابط  اقرتفها  اليت  نفسها  القضية  يف  متورط  ه  أناّ
لقاء  منه  مالية  مبالغ  وتقاضي  املخدرات  تاجر  نقل  جلهة  األمن، 
ذلك، إل أناّ القضاء العسكري تعاطى مع امللف بازدواجية. ففيما 
على  الدعاء  مت  جبناية،  األمن  قوى  الضابط يف  على  الدعاء  مت 

ضابط أمن الدولة جبنحة نقل مطلوب.
ط لدى أحد  وذكرت مصادر أمنية لـ »األخبار« أناّ مرجعًا أمنيًا توساّ
املذكور.  الضابط  عن  اجلرم  لتخفيف  العسكريني  التحقيق  قضاة 
برسم  »األخبار«  تضعها  سابقة  لت  ُسجاِّ نفسه،  اجُلرم  يف  هكذا، 
التفتيش القضائي لفتح حتقيق مع القاضي املذكور. إذ إن ضابط 
أمن الدولة خرج بعد شهرين كونه حكم جبنحة، فيما مكث ضابط 
قوى األمن أربعة أشهر، قبل أن ُيلى سبيله )ظل قيد احملاكمة( 
معه  التعامل  طلبوا  ممن  النافذين  وبعض  ذويه  إحلاح  ضوء  يف 
أسوة بضابط أمن الدولة، خصوصًا أنهما ارتكبا اجلرم نفسه. ويف 
هذا السياق، قالت مصادر قضائية لـ »األخبار« إن مربر القاضي 
يف الكتفاء بالدعاء جبناية أن ضابط أمن الدولة املتهم »مل ينقل 

خمدرات، إمنا نقل مطلوبًا بتهمة الجتار باملخدرات«.
وبعد أقل من شهر، أوقفت دورية من »فرع املعلومات« املطلوب 
ز.ز. )مواليد ١٩٦١( وابنه ع.ز. )مواليد ١٩٨٦(، وتبني أنه توجد 
توقيف.  مذكرة   ٨٨ الثاني  وحبق  توقيف  مذكرة   ٩٩ األول  حبق 
تاجر  لدى  سائق  بصفة  يعمل  ضابط  تتكرر:  نفسها  الفضيحة 
األمن  قوى  أول يف  املالزم  أناّ  املوقوفان  اعرتف  فقد  خمدرات. 
الداخلي ف.أ. الذي ل يزال موقوفًا حتى اآلن، كان ُيقلهما بسيارته 
من البقاع إىل بريوت لقاء مبالغ مالية يدفعانها له عرب أحد أقربائه. 
كذلك، اعرتفا بأناّ الرقيب أول ع.ش. وهو أحد رتباء مكتب مكافحة 
املخدرات يف البقاع، كان ُيسراّب هلما معلومات تتعلق بهما وبآخرين 

لقاء مبالغ مالية.
مل تكد متراّ ثالثة أشهر، حتى أوقف فرع املعلومات تاجر املخدرات 
ي.ع.ش. )مواليد ١٩٩٦( الذي كان ينقله شيخ معمم ُيدعى غ.ز. 
من منطقة البقاع إىل مدينة بريوت. تاجر املخدرات املوقوف توجد 
وقد كشفت  املخدرات.  وعدلية جبرائم  مذكرة قضائية   ٧٦ حبقه 
التحقيقات معه وجود تواصل بينه وبني العديد من عناصر ورتباء 
عت التحقيقات وأدت إىل  املديرية العامة لقوى األمن الداخلي. توساّ
توقيف ٨ رتباء آخرين يف قوى األمن الداخلي. وقد اعرتف املوقوف 
ي.ع.ش. بأناّ معظم هؤلء هم من زبائنه ويستحصلون منه على 

املخدرات.
ويف ٢٨ آذار املاضي، أوقف »فرع املعلومات« تاجر املخدرات ع.م.م. 
)مواليد ١٩٧٦( املطلوب مبوجب عشرات مذكرات التوقيف )شريك 

حرب على »ضباط املخدرات«.. حرب »فرع املعلومات« ضد جتار املخدرات والضباط الفاسدين
رضــوان مرتــضى
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اعرتف تاجر املخدرات املوقوف ع.م.م. أّن املالزم أول ع.م. نقله على متن آليته العسكرية عدة مرات )هيثم املوسوي(

يف  املطلوبني  أبرز  أحد 
ع.ز.إ.  املخدرات  جتارة 
أكثر  حبقه  توجد  الذي 
من ٩00 مذكرة توقيف(. 
نت التحقيقات مع  وقد بياّ
ع.م.م. أنه يتواصل مع 
وعناصر  عدد من ضباط 
الداخلي،  األمن  قوى 
يدمون  ومجيعهم 
للمعاينة  حاجز  على 
حملة  يف  امليكانيكية 
الضاحية  يف  احلدث 
حيث  لبريوت،  اجلنوبية 
شقة  هلم  يقدم  كان 
مركز  من  بالقرب  ميلكها 
لستخدامها  عملهم، 
مقابل تسهيل أموره على 
وتسريب  األمنية  احلواجز 
له.  أمنية  معلومات 
مع  التحقيقات  عت  توساّ
وكانت  املخدرات،  تاجر 

أول(  مالزم  برتبة  واثنان  )نقيب  ضباط  ثالثة  توقيف  احملصلة 
ومثانية رتباء.

»فرع املعلومات« كاًل من املطلوب  أوقف  أيار املاضي،  ويف ٢٦ 
ر.م. واملطلوب ح.م. امللقب بـ »الغيب« داخل أحد مقاهي بلدة 
رياق يف البقاع األوسط، وتبني أنه توجد حبق الثاني ٩0 مذكرة 
ضباط  من  عدد  وبني  بينه  تواصل  وجود  تبني  كذلك  توقيف. 
وعناصر قوى األمن، وكشف أنه يدفع هلم مبالغ مالية مقابل عدم 
عشرة  عوقب  القضية،  هذه  يف  له.  معلومات  وتسريب  توقيفه 
ضباط )عقيد ومقدمان ونقيبان وثالثة برتبة مالزم أول( ومخسة 

رتباء ثبت تورطهم مع التاجر املذكور.
مل تقتصر محلة »فرع املعلومات« على ظاهرة »ضباط املخدرات«، 
واملهراّبني  والكوكايني  الكيف  حشيشة  جتار  لتطاول  ت  امتداّ بل 
عي حبوب الكبتاغون. فقد متكن ضباط »الفرع« من تفكيك  ومصناّ
معظم أفراد شبكة ج.ش. اليت ذاع صيتها يف إدارة جتارة وتهريب 
املعلومات«  »فرع  ضبط  كذلك  اخلارج.  إىل  لبنان  من  الكبتاغون 
يف العام ٢0١٧ مخسة ماليني حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل 
املخدرات  لتاجر  أيضًا  عائدة  ها  أناّ تبني  الساخنة«،  للمياه  »ترمس 
ج.ش. املتواري عن األنظار. كذلك، ُضبط أكثر من ١00 كيلوغرام 
نت التحقيقات  من حشيشة الكيف يف أحد املستودعات. كذلك بياّ
أولية  مواد  تأمني  يف  النيابية  لالنتخابات  حني  املرشاّ أحد  ط  توراّ
حبث  بالغ  تعميم  فجرى  املخدرات،  جتار  ألحد  املخدرات  لتصنيع 
وحتراّ حبقه. كذلك متكن »فرع املعلومات« بعد عملية رصد ألشهر 
من كشف شبكة تهريب كوكايني دولية عرب مطارات العامل. وكان 
هؤلء قد متكنوا من تهريب كميات كبرية من مادة الكوكايني بعد 
اجتيازهم عدة نقاط تفتيش يف العديد من مطارات العامل. فأوقف 
أحد أفرادها وهو إيطالي يدعى لوكا روزستولتو )مواليد ١٩٦٨( يف 
مطار بريوت قادمًا من الباراغواي. وقد ُضبطت حبوزته كمية ثالثة 
كيلوغرامات من الكوكايني اخلام، كانت موضبة داخل زجاجات كحول 

الذين  والعسكريني  والرتباء  الضباط  عشرات  توقيف  عن  ناهيك 
أظهرت التحقيقات تورطهم يف ملفات فساد.

أطنان من الحشيشة يف براميل بويا... وجلود
من ضبط مخسة  الداخلي  األمن  قوى  املعلومات« يف  »فرع  متكن 
عشر طنًا من حشيشة الكيف، يف عملية استمر رصدها أكثر من 
شهر. طرف اخليط كان قيام املطلوبني ع.م. وح.م.ج. بتكليف 
ع.و.ج. وشريكه ك.ص. بتهريب كمية كبرية من املخدرات إىل 
ليبيا. فكان أن كلاّف ك.ص. املدعو م.ع. بشراء مخسة آلف برميل 
بويا من شركة دهانات معروفة يف منطقة كسروان، حيث مت نقل 
اجلزء األكرب منها إىل البقاع بغية وضع كميات من املخدرات فيها. 
البضاعة  تلك  لتخزين  بريوت  يف  مستودعًا  ك.ص.  استأجر  كما 
بانتظار شحنها عرب مرفأ بريوت. لحقًا، وبينما كان م.ع. يتواصل 
مع العديد من شركات الشحن، تبني أناّ املخلص اجلمركي م.ت. 
بني  تنسيق  وجود  تبني  كذلك  القضية.  هذه  يف  معهم  متورط 
كان يدم يف  العام  األمن  متقاعد يف  ومؤهل  ع.و.ج.  املطلوب 
مرفأ بريوت من أجل شحن البضاعة املذكورة. وكشفت التحقيقات 
أولية  مواد  املخدرات  يبيع جتار  الكيميائيني ش.ب.ص.  أحد  أناّ 

لتصنيع الكبتاغون.
كذلك ضبط »فرع املعلومات« عملية تهريب ضخمة حلشيشة الكيف 
إىل مصر. فقد تبني أناّ الرأس املدبر لعملية التهريب هما م.م. 
ع.م. وهو  أ.  مع  يتواصالن  أنهما  )مواليد ١٩٧٨( وخ.د. وتبني 
ميتهن جتارة اجللود ويتوىل تصدير اجللود إىل مصر منذ ٣0 عامًا. 
بعد  احلشيشة  من  كميات  تهريب  األخري  على  م.م.  عرض  وقد 
ختبئتها داخل اجللود مقابل نسبة من العمولة حيصل عليها. وقد 
إىل  تهريب  عمليات  تنفيذ مخس  احلصيلة  فكانت  أ.ع.م.،  وافق 
ق »فرع املعلومات« مع الستخبارات  مصر قبل اإليقاع بهم. وقد نساّ

املصرية لضبط ٦ أطنان من احلشيشة داخل أراضي مصر.

على شكل كوكايني 
كذلك  سائل. 
يف  شقيقه  أوقف 
حماولته  أثناء  دبي 
كوكايني  تهريب 
ليتبني  لبنان  إىل 
الشبكة  أفراد  أناّ 
اجلنسيات  من  هم 
واإليطالية  األملانية 
جنتينية  ر أل ا و

والربازيلية.
التنظيف«  »محلة 
»فرع  أطلقها  اليت 
بواسطة  املعلومات« 
العسكري«  »األمن 
املديرية  لتنظيف 
األمن  لقوى  العامة 
الداخلي من الضباط 
تزال  ل  الفاسدين 
مستمرة، وأدت حتى 
تفكيك  إىل  اآلن 
خاليا تهريب وترويج 
خمدرات وتوقيف عدد 
املخدرات،  جتار  من 
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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 
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Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض 

* اسـتخدام األصـول املـتوفـرة لالسـتثمار 
او شـراء مصـاحل

*  خـيارات لـتغـيري الدائـنني وتـوفـري بـعض الفـوائـد
* مـراجـعة ومـناقـشة فـوائـد افـضل لقـرضـك املنـزلي 

ودمـج القـروض فـي قـرض واحـد

* نتـعهد تسريع وتسـهيل القروض بال عـمولة

1300 055 934 

نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات املـالـية
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم

*  نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية

لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص 
يف أيــساف ISAV على الرقم:
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مل يبَق للرقيني أي شيء 
من إرثهم. خسروا ماضيهم 
وحاضرهم بـ«طرفة حرب«. 
الثورة«  »لصوص  أجهض 
أحالمهم، وسرق »داعش« 
احلقد  ودمر  حيواتهم، 
بـ«دميقراطيته«  األمريكي 
كل ما بقي من حضارتهم 
هلم  يُعد  فلم  وتارخيهم، 
الوقوف على أطالل  سوى 

املدينة املدمرة

»متحف  مبنى  تاريخ  يعود 
 .1861 عام  إىل  الرقة« 
العثمانية  القوات  بنته 
فشّكل  جلنودها،  خمفرًا 
للمدينة  األوىل  النواة 
خرابًا  قبلها  ظّلت  اليت 
قرابة مخسة قرون بعد أن 
دمرها املغول. بعد انتهاء 
أعيد  العثماني  االحتالل 
االحتالل  حقبة  خالل  بناؤه 
مقرًا  ليكون  الفرنسي 

 متحف الرّقة: اجلدران كل ما بقي من 
حضارات وادي الفرات

فراس الهكار

يف مبنى املتحف سوى بعض اجلداريات الفسيفسائية اليت مل 
يتمكن »الثّوار« من انتزاعها. شّوه عناصر التنظيم اجلدارّيات 
ألنها حتوي تصاوير حليوانات كانت تعيش يف وادي الفرات 

كالغزالن واآلساد، حبكم أن »التصوير حرام«.
 التفت التنظيم إىل املواقع والتالل األثرية يف احملافظة ألنها 
وأبدى  اخلام.  النفط  آبار  بعد  الثاني  التمويل  مصدر  ُتشكل 
اهتمامًا خاصًا باملكتشفات األثرية اليت تعود للعصور التارخيية 
العاملي  اإلقبال  نتيجة  والبيزنطية،  الرومانية  خاصة  القدمية، 
قى األثرية  عليها )»األخبار«، 1 متوز 2015(. شوهدت عشرات اللُّ
من مقتنيات متحف الرقة معروضة للبيع على صفحات التواصل 

االجتماعي. 
إىل  املهربة  السورية  اآلثار  ببيع  الصفحات  بعض  ختصصت 
ُتدي  أن  دون  من  أوروبيون،  تار  أغلبها  واشرتى  تركيا، 
ملنظمة  سوريا  واملتاحف« يف  لآلثار  العامة  »املديرية  مناشدة 

»يونسكو« واإلنرتبول الدولي. 
أما مبنى املتحف فقد أغلقه التنظيم، وافتتحت أمام بابه »بسطة« 
كبرية لبيع اللحوم. كان اجلزار يعلق الذبائح أمام املتحف حتت 
عريشة من القصب الفراتي، ويبيعها للمواطنني نيئة ومشوية. 
ليس املتحف فقط ما انتهكت حرمته، انسحب األمر على »جامع 
الرافقة« التارخيي )جامع املنصور نسبة إىل اخلليفة العباسي أبو 
جعفر املنصور الذي أمر ببنائه عام 722م( الذي حّوله »داعش« 
إىل سوق لكّشاشي احلمام بعد أن هدم املقام املوجود داخله، 

واختذ »احلميماتية« من باحته »بازارًا« لكّش احلمام وبيعه.

»إعادة ترميم«؟
األمريكي  العدوان  خالل  كبرية  ألضرار  املتحف  مبنى  تعرض 
على الرقة قبل عام، فُدمرت نوافذه وبعض أجزائه الداخلية. 
الحقًا، قّيمت »جلنة الثقافة« يف »جملس الرقة املدني« التابع 
العدوان،  من  الناتة  األضرار  الدميوقراطية«  سوريا  لـ«قوات 
املاضي،  حزيران  يف  املتحف.  ترميم  إلعادة  رؤيتها  وقدمت 
املتحف  بناء  برتميم  اإلنسانية«  لألعمال  رؤية  »منظمة  بدأت 
ضمن مبادرة أطلقت عليها »رقتنا حلوة«، على أن تستمر أعمال 
الرتميم شهرين، ومن املتوقع أن تنتهي خالل الشهر القادم. 
التعديات،  وأزالت  الرافقة،  جامع  موقع  اللجنة  أخلت  كذلك، 
وبدأت العمل على ترميم أسواره وباحته. سيظّل املتحف خاليًا 
من اللقى األثرية إىل أن تبدأ البعثات األثرية عملها يف الرقة 
احلكومة  تتمكن  أو  جديدة،  مبكتشفات  املتحف  لرتفد  جمددًا 

السورية من استعادة ما أمكن من آثار الرقة املنهوبة.
الرقة  الذي عاد إىل  العزو  الرّقي حممد  الباحث اآلثاري  يقول 
»جلست  األمريكي:  العدوان  نتيجة  النزوح  من  عام  بعد  أخريًا 
أنظر إىل مبنى املتحف الكئيب بواجهته احملزنة، وأكلم نفسي 
سومرست  يا  قربك  من  قمت  لو  آخ  وأقول:  مسموع  بصوت 
موم، لكتبت ألف قصة وقصة عن الوحشية الرعناء البشعة اليت 

تعرضت هلا الرقة احلوراء«.

تعرّض مبنى املتحف ألضرار كبرية خالل العدوان األمريكي قبل عام )األخبار(

الفرنسي«، ويف عهد االستقالل حتول مقّرًا لقيادة  لـ«احلاكم 
شرطة املدينة. الحقًا تقرر هدمه، لكّن »مديرية اآلثار واملتاحف« 
متحف.  إىل  وحتويله  ترميمه  وطلبت  القرار  على  اعرتضت 
يعد  السنوات، مل  مبرور   .1981 عام  املتحف  افُتتح  وبالفعل، 
قى واملكتشفات األثرية بفعل ازدياد البعثات  املبنى يتسع للُّ
احمللية والدولية اليت كانت تنقب يف عشرات املواقع والتالل، 
فبدأت حمافظة الرقة حُتضر لبناء أكرب متحف يف سوريا، ليكون 
متحفًا لـ«آثار املنطقة الشرقية« على مساحة 13 ألف مرت مربع 
على ضفاف نهر الفرات. أجنزت وحدة الدراسات اهلندسية يف 
جامعة حلب خمطط املبنى، مبشاركة خرباء فرنسيني أشرفوا على 
حتى  النور  يَر  مل  الذي  املتحف  يف  العرض  وطرق  التصاميم 
تاريخ سيطرة »جبهة النصرة« وكتائب »اجليش احلر« و«حركة 
أحرار الشام اإلسالمية« على احملافظة وتدمري كل ما هو قائم.

نهب املتحف
محاية  مهمة  احلر«  لـ«اجليش  التابع  الرقة«  أمناء  »لواء  توىل 
الدوائر واملؤسسات احلكومية خشية الفوضى اليت حدثت عند 
السيطرة على املدينة يف آذار من عام 2013 )»األخبار«، 11 متوز 
2015(. لكّن دوره انتهى بعد »مبايعته« لـ«حركة أحرار الشام 

اإلسالمية« اليت تعهدت محاية 
لكونها  عليها  واحلفاظ  اآلثار 
وستبقى  مسلمني«  »أموال 
تقوم  أن  إىل  احلركة  »برسم 
الدولة اإلسالمية«، كما صرَّح 

أحد قادة »احلركة« آنذاك.
التصرحيات  كل  تكن  مل 
شعارات  سوى  اإلعالمية 
كي  الشام«  »أحرار  رفعتها 
نياتها  عن  الشبهات  تبعد 

احلقيقية اليت اتضحت بعد أشهر. غادر قادة »احلركة« الرقة 
بعد أن أفرغوا خزائن »املصرف املركزي« مبا فيها من األموال 
املصرف  إىل  املتحف  إدارة  نقلتها  اليت  األثرية  قى  اللُّ وأهم 
قبل أشهر من دخول »مسلحي املعارضة« إىل املدينة، خشية 

السرقة والنهب نتيجة سوء األوضاع األمنية.
قى واجلداريات والتوابيت  مل يبَق يف املتحف سوى بعض اللُّ
الضخمة اليت ال ميكن نقلها بسهولة، بينما ُسرقت احللي الذهبية 
قى اخلزفية والزجاجية  والفضية والتماثيل والدمى وبعض اللُّ
»لواء  عناصر  أفرغ  التارخيية.  العصور  إىل خمتلف  تعود  اليت 
العزة هلل« بقايا احملتويات، وفرزوها وجردوها حسب سجالت 

املتحف الرمسية، ثم نقلوها يف صناديق إىل جهة جمهولة.

»بسطة جزارة«
سيطر »داعش« على املدينة مطلع عام 2014، ومل جيد عناصره 

 التفت »داعش« 
إىل اآلثار كونها 
تُشّكل مصدر 
التمويل الثاني 

بعد النفط

هاتفته بذهول يعرتي صوتي
عشقي ..

نهدي  على  شامة  وجدت   لقد 
األيسر

ضحك وقال .:
اآلن ..

اآلن زال عجيب 
فمنذ البارحة وانا احبث 

تزين  كانت  اليت  الشامة  عن 
شفيّت

ارادت ان تسرتجع ذكرياتها،
فتحت البوم صورها 

دمعت عيناها 
قررت شراء البوم جديد 

لكثريين فقدتهم .
كانت  تراقبها  وهي تفر 

من بني اقدامه،
لربهة متنت لو متتلك مصيدة 

لتصطاد تلك الفراشات 
اليت طارت من عينيه

حنب نظر للوراء.
......

كيف خترب أحدا  
أنك حتبه حد االختناق... 

وأنك تبتلع حنينك 
فتكون فريسة اشتياق

.....
وعاد الصيف زائرا...  

يذكرني بعينيك!!!
نسيانك!                  على  عزفت  فكلما 

فاح من جلدي شذاك.
أسمهان أحمد أحمد - سورية

كـالم أبيـض
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حـلـويات 
بيبـلوس
يف ياغونا

تشـكيلة واسـعة من احلـلويات الفاخرة..بورما - بقـالوة - مـعمول بـجوز وتـمر وفـستق - 
زنـود الـست -  كـنافة بـجنب وقـشطة -  بيـيت فـور على أنـواعه - حـالوة الـجنب - منـّورة  

أيـس كـريم بنكـهات مـتنوعة قـوالب كايـك وغريها الكثري..

نـؤمـّن طلـبات أعـياد املـيالد واخلـطوبات وكـافة املـناسبات

نفتـح 7 أيـام يف األسـبوع: 
من االثنني حتى السبت من الـ 8  صباحا حتى الـ 9 ليال - األحد من الـ 9 صباحا حتى الـ 9 ليال

مـواقف مـؤمـنة مـجانا لعـشرات السـيارات خـلف الـمحل

Add: 461 Hume Highway Yagoona 2199 NSW - 02 8764 6450 - M: 0420 200 460

مـعاملـة أخـويةطــعمة شهـيـةنـظافـة تـامـةخـربة واختـصاص
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ملــبورن

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

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

 2018 تــموز   14 Saturday 14 July 2018الـسبت 
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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 

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

 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

 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 تــموز   14 Saturday 14 July 2018الـسبت 
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فــن ومـجتمع

الذي  اهلاجري،  مبارك  زوجها  من  أحالم  الفنانة  طالق  خرب  أشعل 
وقت  يف  »تويرت«  موقع  أحالم«  »طالق  هاشتاغ  حتت  تداوله  مت 
كان الزوجان ميضيان فرتة نقاهة عائلية يف باريس، بعد احلفل 
الذي أحيته أحالم يف املغرب، وقبل توّجهها اىل الواليات املتحدة 
األمريكية إلحياء حفلها املرتقب هناك يف 21 من شهر متوز\يوليو 

اجلاري.

بعضها  خيُل  مل  اليت  التعليقات  إزدمحت  »اهلاشتاغ«  هذا  وحتت 
من الشماتة، وبعضها اآلخر من الدهشة واإلستغراب، إىل جانب 
هو  الفتًا  كان  ما  أكثر  ولكن  الطالق،  سبب  عن  تسأل  تعليقات 
كثرة اإلعالنات اليت نشرت حتت اهلاشتاغ مستغلة الفرصة للرتويج 

ملنتجاتها.

للطالق،  ومقنع  منطقي  سبب  إجياد  إىل  املغردين  بعض  وسعى 
الفنانة  مترد  إىل  السبب  مرجعًا  املسؤولية  أحالم  مّحل  من  منهم 
وعنادها، ومنهم من حتّدث عن رسالة وصلتها عن طريق واتساب 
هناك  بينما  مضمونها،  عن  يكشف  أن  دون  اخللوي  هاتفها  عرب 
واليت  باريس،  يف  أحالم  لزوجته  اهلاجري  مبارك  خيانة  أكد  من 
كشفتها عن طريق إحدى الصديقات اليت أبلغتها بأنه يعرف إمرأة 
غريها واصفني مبارك بـ »اخلائن للعشرة«، وقد كانت هذه الراوية 
األكثر تداواًل يف اهلاشتاغ، فتوالت التعليقات عليها من قبل بعض 

النساء املتعاطفات مع الفنانة ومع كل زوجة تتعّرض للخيانة.
أحالم  أن  خصوصًا  الكثريين،  السبب  هذا  يقنع  مل  املقابل  يف 
هي أكثر فنانة مشهورة بالوسط الفين بوفائها لزوجها وال تفّوت 
مناسبة دون أن تعرب عن حّبها له، بينما هناك من أرجع السبب إىل 
احلسد مشريًا إىل أّن تصوير احلياة الشخصّية ونشرها على سناب 
يوصل إىل هذه النتيجة، يف حني مل يستغرب آخرون الطالق معتربًا 

أّن هذه هي نهاية معظم الزجيات يف الوسط الفيّن.

أما الالفت، فكان حسابًا مزّورًا باسم الفنان ناصر القصيب حيظى 
بالكثري من املتابعني، سارع إىل نفي اخلرب مجلًة وتفصياًل وكتب 
»اهلاشتاغ غري صحيح والفنانة أحالم تعيش أمجل أيام حياتها مع 
زوجها وأبنائها وهم يف قمة العقل والفكر والنضج وال تستفزهم 
سفاسف األمور عشان يطلقون بدون مراعاة أو استشعار باملسؤولية 

بإبنائهم لذلك كفاكم كذب«.

أحالم بدورها حسمت اجلدل، فنشرت صورًا جتمعها بزوجها وإبنها 
سوا  اهلاشتاق  اصحاب  »يا  وعّلقت  باريس  يف  وجودهم  خالل 
هاشتاغ حلفليت يف امريكا تاريخ 21\7\2018 . املشكلة أنه حيبين 

وأنا أحبه واحنا حنب بعض واجد واجد.«.

وبهذا أنهت أحالم اجلدال، مؤّكدة أّنها وزوجها خبري، وأّن احلّب ال 
يزال جيمعهما، وأّن كل ما حيكى عن طالقهما جمّرد شائعة.

ومل يعرف من يقف وراء إطالق اهلاشتاغ الذي شغل »تويرت« واحتل 
الرتاند يف أكثر من بلد عربي، ليؤكد من جديد قدرة أحالم على 

خطف األضواء بأخبارها الفنّية واخلاّصة. 

طالق أحالم يتصّدر »تويرت« 
وهكذا رّدت
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األصعدة،  بنشاط مكثف على كافة  راغب عالمة  الفنان  عام  متيز 
الفنية منها واإلنسانية حبكم مهمته كسفري للبيئة، حيث يشارك 
 Green Arab جائزة  ليتسلم  بالبيئة،  تتعلق  نشاطات  دعم  يف 

Celebrity اليت أعدت خصيصًا له.
كما نشط على صعيد املناسبات اإلجتماعية، وأينما حّل كان النجاح 

حليفه والتميز.
»آراب  برنامج  حتكيم  جلنة  اىل  راغب  انضمام  شهد   2012 عام 
أحالم  الفنانة  مع  خالفاته  أن  إال  من جنوميته،  زاد  الذي  ايدول« 
تصدرت عناوين اجملالت طيلة فرتة الربنامج وما بعده، وحكّي عن 
أو  التحكيم  من جلنة  أنه سينسحب  وتردد  بينهما،  حادة  مشاكل 
سيتم اإلستغناء عنه، إال أّن كل ما قيل بقي يف إطار الشائعات 

ال أكثر.
راغب بدأ بتصوير املوسم الثاني من »أراب أيدول« الذي انضمت 
الدورة  إليه زميلته نانسي عجرم، وسط توقعات أن تشهد هذه 
هدنة بينه وبني أحالم، وهي هدنة قد ال تكون لصاحل الربنامج، 
خصوصًا أن مناكفات الفنانني أعطت »أراب أيدول« نكهة خاصة.

هذا العام الحقت راغب شائعة طالقه من زوجته جيهان ألكثر من 
مرة، إال أن ذلك أيضا مّت دحضه يف الكثري من املناسبات اليت 

كانت ترافقه فيها جيهان.
 Askin Nouryangi الرتكية  النجمة  كما أطلق راغب عالمة ديو مع 
الواليات  إىل  وسافر  ساندي،  إعصار  حتّدى  كما  بالنجاح،  تكلل 

املتحدة االمريكية، يف جولة فنية تكللت بالنجاح.
 Note D’ راغب النشيط على كافة األصعدة، أطلق هذا العام عطره
Amour يف أكثر من بلد عربي، وقد حظي العطر باهتمام كبري ألنه 

حيمل اسم راغب يف املقام األول.
راغب أنهى عامه جبولة يف جنوب لبنان، لبى خالهلا دعوة قوات 
عن  املناخي  والتحول  للبيئة  لبنان كسفري  الدولية يف  الطوارىء 
األمم املتحدة، حيث تسلم درعا تكرمييا من قائد قوات الطوارىء 

اجلنرال باولو سيريا.
أخريا ميكن القول أنه كان عام راغب عالمة بامتياز، فال إخفاقات 
واجهته إال إذا اعتربنا أن مشكلته مع أحالم، أو مشكلته مع هيفاء 
وهيب اليت انطلقت على خلفية تصريح صحفي أدىل به، أو تأجيل 
واحد من  راغب كان  إخفاقًا.  عدة  مرات  إطالق عطره يف بريوت 
أجنح الفنانني هذا العام وملع جنمه وأثبت أنه سوبر ستار من دون 

منازع. 

راغب عالمة: تألق وجناح 
ومناوشات

يبدو أن الفنان وائل كفوري قد كسب الرهان يف احللقات األوىل 
الربنامج  افتقاد  الكثريين  توقع  برغم  أيدول«،  »أراب  برنامج  من 
خربة وإطاللة الفنان راغب عالمة، الذي كان رئيس جلنة التحكيم، 
على مدار عامني، إىل جانب كّل من الفنانتني أحالم ونانسي عجرم 

واملوّزع املوسيقي حسن الشافعي.

 وائل، الذي يشهد له اجلميع بصوته الطربي اجلميل ومتّتعه بثقافة 
موسيقية عالية، بدا واثقًا بنفسه خالل جتارب أداء برنامج »أراب 
أيدول«، وخبياراته، إذ أعطى رأيه بكّل مشرتك حسب ما يستحّق، 
باقي  من  أحد  لرأي  يرضخ  أو  يهتّم  ومل  اجملامالت،  عن  وابتعد 

أعضاء اللجنة.

اختيار  خالل  عالية، وجنح  موسيقية  ثقافة  عن  وائل  برهن  كذلك 
وائل  أسهم  أّن  فيه  الشك  ومما  األمر.  هذا  إبراز  يف  املواهب 
سرتتفع مع بداية برنامج »أراب أيدول«، على عكس ما حصل معه 

يف جتربة التحكيم يف برنامج »أكس فاكتور«.

 املشرتكون يف هذا العام حسبوا ألف حساب لوائل، الذي ميلك 
ميتلك  كما  الفنانني،  من  القّلة  إال  بها  يتمتع  ال  صوتية  طبقات 
احلفالت  جانب  إىل  جديدًا،  ألبومًا  أصدر  كّلما  تتوّطد  عالية  مكانة 

اليت حيييها.

يف سؤال حول جناح وائل كبديل لراغب خالل برنامج »احلكم« مع 
لكن  ال %38.  نعم %62،  النتيجة:  أتت  الكيالني،  وفاء  الزميلة 
وائل اعرتض وقتها على كيفية صياغة السؤال، مشّددًا على أّن ال 
أحد حيّل مكان أحد. ومُيكن أن يكون السؤال كالتالي: »هل سينجح 

وائل يف Arab Idol ؟، مع إلغاء كلمة بديل.

 ويبدو أّن وائل، وبشهادة اجلمهور، يستحّق الكرسي الذي جلس 
عليها، بغّض النظر إن كان بدياًل لراغب أم ال. ولكن من املؤكد ـ 
لغاية اآلن ـ أّن وائل أظهر احرتافًا عاليًا يف التعاطي مع املشرتكني 
أبرز تعامله مع  التجريح، مثلما  لبقة ومهّذبة، وبعيدة عن  بطريقة 

أحالم ونانسي عجرم.

 ويبقى أن ننتظر احللقات املقبلة لنعرف حقيقة ما قيل عن خالف 
بني وائل وأحالم، اللذين حاوال نفي اخلرب، وهو األمر الذي دفع 
براغب إىل توجيه رسالة لوائل، يقول له فيها: »اهلل يعينك«، يف 

إشارة إىل أن مثة ما ينتظره يف عروض البث املباشر مع أحالم.

  وبالعودة إىل حلقة املرحلة الثانية من الربنامج، فإّنه مُيكن القول 
إن أصواتًا مجيلة ُتنذر مبوسم محاسّي، بفضل مضاهاتها األصوات 

اليت مّرت قبل عامني. 

وكانت جلنة التحكيم صائبة يف اختياراتها، إذ أبقت من يستحّق 
أن ُيكمل مشوار الغناء، مع إعطاء بعض الفرص لبعض األشخاص 
مرحلة  إىل  االنتقال  قبل  التالية،  املرحلة  يف  أنفسهم  ليثبتوا 
شاشة  عرب  املقبل  اجلمعة  يوم  ستبدأ  اليت  املباشرة،  العروض 

»MBC1« و«MBC مصر«.

بأداء  مصدومة  كانت  اللجنة  فإّن  اجلميلة،  األصوات  وجود  برغم 
األغنيات بشكل  يؤّدوا  أن  يتوقعون  كانوا  إذ  املشرتكني،  بعض 
أفضل، فيما اضطروا إىل مسايرة البعض. وقد تأّهل حواىل 80 
مشرتكًا إىل املرحلة التالية، على أن ُيصبحوا حواىل 24 مشرتكًا يف 

العرض املباشر.

وبدأ مجهور الربنامج يتوّقع أن يكون حامل اللقب هلذا العام من 
اجلنسّية الفلسطينّية أو اجلزائرّية! فهل ستصدق توّقعات اجلمهور، 

فيكون املوسم الثالث من الربنامج ناجحًا كاملومسني األّولني؟

هل تفوق وائل كفوري على 
راغب عالمة يف احللقات 
األوىل من »أراب آيدول«؟
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حفل عشاء فاخر ومميز يف مركز دار العودة االجتماعي يف ملبورن

رئيس  وجود  مبناسبة 
اللبنانية  بقرزال  بلدية 
يف  مسعان  حنا  األستاذ 
الناشط  أقام  ملبورن  
واالجتماعي  السياسي 
مورالند  بلدية  ورئيس 
دورات  لثالث  مبلبورن 
ورئيس مركز دار العودة 
االجتماعي األستاذ طوني 
فاخر  عشاء  حفل  احللو 
مركز  قاعة  يف  ومميز 
االجتماعي  العودة  دار 
الفائت  األحد  يوم  مساء 
  ٢٠١٨/٧/٨ املوافق 
وتكرميا  احتفاء  وذلك 
الكريم األستاذ  بالضيف 
حنا مسعان رئيس بلدية 

بقرزال اللبنانية .
املميز   العشاء  حفل  بدأ 
السابعة  الساعة  يف 
مساء  واستمر حتى ساعة 
متأخرة من الليل  وكانت 
للناشط  األوىل  الكلمة 
والسياسي   االجتماعي 
ورئيس مركز دار العودة 
االجتماعي  األستاذ طوني 
الكلمة  فجاءت  احللو  
حيث  من  وشاملة  معربة 
إعطاء األمثلة من الواقع 
ورحب  به   منر  الذي 
الكريم  بالضيف  بداية 
مسعان  حنا  األستاذ 
رئيس بلدية بقرزال  كما 
اللبنانية   باألحزاب  رحب 
الشيوعي  احلزب  ومنها 
اللبناني برئاسة األستاذ 
وتيار  الراسي   خليل 
األستاذ  برئاسة  املردة 
ومبنفذية  حنا  نبيل 
القومي  السوري  احلزب 
االجتماعي  األستاذ مسري 
األمسر  وبتيار املستقبل 
احلولي   حسني  األستاذ 
املسيحي  الدين  وبرجال 
وباألديب  واإلسالمي  
كما  مظلوم   سامي 
االعالم  بوسائل  رحب 
املقروء واملسموع ومنهم 
مدير  واحملامي  اإلعالمي 
جلريدة  ملبورن  مكتب 
اهلريالد ورئيس املنتدى 

الثقايف االجتماعي السوري األسرتالي الدولي  ميالد اسحق  وبالنجم 
لبنان  إذاعة صوت  مدير  شربل  طوني  األستاذ  املتميز  اإلعالمي  
وبالزميل اإلعالمي النشيط أمحد صبح مدير إذاعة الشرق األوسط  
الكبري  للضيف  تذكارية  هدية  قدم  كما  يونس   أمحد  واإلعالمي 
األستاذ حنا مسعان رئيس بلدية بقرزال  وشكر اهليئة اإلدارية ملركز 
نزيه  نواف ريدان واألستاذ  االجتماعي  وهم األستاذ  العودة  دار 
إبراهيم  والسيد اميل اهلاشم ملساعدته  سرور  واألستاذ بشارة 

املتميزة.
وبعد االنتهاء من كلمته ألقى األديب األستاذ سامي مظلوم كلمة 
معربة رحب فيها بالضيف الكريم األستاذ حنا مسعان رئيس بلدية 

بقرزال، كما أشار اىل موضوع احملبة  اليت جتمع بني  أبناء الوطن 
الواحد وضرورة التواصل وااللتقاء.

وبعد االنتهاء من كلمته  استمتع احلضور الكبري  بسماع الطرب األصيل   
مع تناول أشهى املأكوالت واملازوات اللبنانية  واملشروبات جبميع 
أنواعها  وختلل حفل العشاء الناجح  التقاط صور تذكارية للحضور 
ولوحظ مشاركة الدكتور املهندس إبراهيم حنا نائب رئيس املنتدى 
الثقايف االجتماعي السوري األسرتالي الدولي  وكان  الالفت للنظر  
ومساعده  صالومي  جورج  الشيف  بإدارة  املأكوالت  نوعية  تقديم 

السيد فارس. 
ميالد اسحق

 آالف النازحني يتواصلون مع حزب 
اهلل لالستفسار عن العودة

عمليًا، أطلق حزب اهلل دينامية سياسية لتأمني عودة طوعية للنازحني 
السوريني مرشحة ألن تتسع تدرجييًا، بانضمام التيار الوطين احلر 
قريبًا إليها عن طريق تشكيل جلان برتقالية يف املناطق اليت يوجد 
اجلهات  مع  بالتعاون  النازحني،  عودة  بهدف تسهيل  التيار،  فيها 
العام  املدير  بإجيابية  إليه  ينظر  مناخ  بلديات وخماتري.  احمللية من 
اجلمهورية  رئيس  كلفه  الذي  إبراهيم،  عباس  اللواء  العام  لألمن 

ميشال عون بتنسيق موضوع العودة مع املسؤولني السوريني.
مل متض 48 ساعة على إطالق آلية تأمني عودة النازحني السوريني 
إىل ديارهم، حتى كانت مراكز حزب اهلل يف اجلنوب والبقاع والعاصمة 
تتلقى آالف اتصاالت االستفسار من نازحني ال يقيمون فقط ضمن 
اللبنانية،  املناطق  اليت حددها احلزب، بل يف مجيع  املراكز  نطاق 
فضاًل عن تواصل جهات دولية مع حزب اهلل، لالستفسار عن اخلطوة 
وأبعادها وجديتها. يشي ذلك بنوع من »جس النبض« جتاه املبادرة، 
كما يقول مسؤول ملف النازحني يف حزب اهلل النائب السابق نوار 
ثبوتية  بأوراق  يتعلق  وبعضها  كثرية،  االستفسارات  الساحلي. 
العسكرية  اخلدمة  موضوع  حول  يستفسر  منها  والكثري  ووالدات، 
اإللزامية أو أحكام يف قضايا خمتلفة، ما يعين أن حزب اهلل سيكّون 
خالل هذه الفرتة »داتا« أسئلة استفسارية سيحملها اىل األمن العام 
اللبناني، الشريك االساسي يف املبادرة، ومن خالله إىل السلطات 
السورية اليت بدأت بطرح بعض األفكار مع اجلانب اللبناني )مثال، 
)ستة  العودة  من  األوىل  الفرتة  التجنيد يف  من  تهّرب  من  ُيعفى 
أشهر(، على أن يقرر بعدها إما تنفيذ اخلدمة أو طلب اإلعفاء لقاء 
القانون السوري،  بدل مالي أو وفق أي خمرج يندرج ومقتضيات 
مع احتمال نقاش أفكار أخرى ختص أبناء القرى والبلدات السورية 
اجملاورة للحدود اللبنانية ــــ السورية من الشمال حتى منطقة شبعا 

جنوبًا(.
البعض  عليها  وأطلق  النازحون  معها  تفاعل  اليت  الدينامية  رغم 
داخلية  ألسباب  املستقبل(  وتيار  اللبنانية  )القوات  سياسيًا  النار 
أرادت  »ولو  احلكومة،  أن حيل حمل  اهلل  حزب  يريد  ال  خارجية،  أو 
السلطة السياسية حتّمل مسؤولياتها يف معاجلة هذا امللف، فنحن 
جنّند أنفسنا عسكرًا ملساعدتها«، لكن أما وأنها أصّرت على موقفها 
مع  بالتنسيق  امللف  هذا  حل  إىل  املبادرة  وافتقاد  الظهر  بإدارة 
حتى  مسؤولياته  يتحمل  أن  اهلل  حزب  قرر  فقد  السورية،  الدولة 
يضمن عودة آمنة وطوعية للنازحني«، ويضيف الساحلي أن اخلطوات 
العملية لعودة النازحني لن تبدأ قبل شهر من اآلن على األقل، أي 
اىل ما بعد إجناز مرحلة االستفسار ومن ثم تلّقي الطلبات وحماولة 

تسوية أوضاع املخالفني.
وإذا كان حزب اهلل حّدد نطاقًا معينًا لفرقه، فإن هذا ال يعين عدم 
مع خميمات  بالتواصل  فرق  بل ستقوم  األخرى،  باملناطق  اهتمامه 
النازحني لتشكيل جلان تتوىل متابعة امللف، فضاًل عن التنسيق مع 
التيار الوطين احلر، »وهلذه الغاية، سيعقد لقاء قريب بني الطرفني 
النازحني«، كما يؤكد مصدر  لتنسيق اخلطوات حول موضوع عودة 

معين مبتابعة امللف بني اجلانبني.
من ناحيته، يستعد التيار الوطين احلر لإلعالن »قريبًا جدًا« عن إنشاء 
جلان يف خمتلف املناطق اللبنانية للتواصل مع النازحني الراغبني يف 
العودة. وقالت مستشارة وزير اخلارجية لشؤون النازحني ومنّسقة 
جلنة النازحني يف التيار الوطين احلر الدكتورة عال بطرس، لـ«األخبار«، 
إن مفوضية شؤون الالجئني »سوف تسلم التيار الوطين احلر داتا 
املعلومات عن النازحني ليتم تقسيمهم اىل فئات، طبقًا ملا سبق 
أن أعلنه وزير اخلارجية جربان باسيل، وبالتعاون مع اللجان االهلية 
سنعمل على تسهيل عودة من يريد من النازحني وإزالة العقبات من 
أمامهم«. خطوة التيار احلر األوىل ستتمثل يف اإلعالن عن اللجان 
ومهامها، أما اخلطوة الثانية »فلن تكون تضاربًا مع عمل حزب اهلل 
بالتأكيد، بل التنسيق معه، ألن اهلدف مشرتك، وهو تأمني عودة 
اآلمنة  العودة  ملف  وإدراج  ديارهم،  اىل  السوريني  للنازحني  آمنة 

على جدول أعمال احلكومة املقبلة، ليحتل صدارة االهتمام«.
عملهما  حمصلة  أن  احلر  والتيار  اهلل  حزب  بني  املشرتك  القاسم 
ستصّب عند األمن العام اللبناني، خصوصًا يف ظل استمرار مكابرة 
السورية  احلكومة  مع  الرمسي  التنسيق  ورفضها  اللبنانية  احلكومة 
إبراهيم يف  اللواء عباس  النازحني، وبالتالي، يستمر  بشأن عودة 
تولي هذا امللف مكلفًا من رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، 
حيث مت تسهيل عودة مئات النازحني من منطقة شبعا ومن بعدهم 
املرحلة  نازحًا يف  و276  االوىل  املرحلة  عرسال يف  من  نازح   500
الثانية، على أن تكون الثالثة اليوم »استكمااًل للدفعات املاضية«، 
وفق ما أكد اللواء إبراهيم لـ«األخبار«، مشريًا اىل أن دفعة اليوم 
هي »جزء من سلسلة دفعات النازحني الراغبني يف العودة، والذين 
اآلمنة  املناطق  رقعة  اتساع  مع  خصوصًا  تباعًا،  أعدادهم  ستزداد 

داخل سوريا«.
لدى  األمر  نهاية  اليت ستصّب يف  اهلل  حزب  خطوة  إبراهيم  ومّثن 
األمن العام لتسوية أوضاع الراغبني يف العودة والتنسيق بشأنها، 
متمنيًا أن تلقى التجاوب الالزم من قبل النازحني »وأن تكون اخلطوة 
مساعدة لعملنا على امللف الذي ننّسق بشأنه مع مفوضية شؤون 
طوعية  إال  تكون  لن  عودة  لتأمني  السورية  والسلطات  الالجئني 

وآمنة«.

 غادة حالوي
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املرأة  مع  باالحرى  او  مع غرية  املرأة   التعامل 
الغيورة من األمور املرهقة للرجل، وهذا النوع 
من النساء حيتاج إىل معاملة خاصة. كيف اذًا 

تتعامل مع املرأة الغيورة؟
أنواع  فهناك  ومتعددة،  كثرية  املرأة  أمناط 
يف  تتحكم  اليت  املرأة  لشخصيات  عديدة 
تلك  ومن  اآلخرين،  مع  االجتماعية  عالقاتها 
األنواع هي املرأة الغيورة اليت ال تلتفت إىل 
كل  إىل  فقط  وتنظر  تعيشها،  اليت  السعادة 

جوانب القصور حبياتها.

 غرية املرأة  بسبب حبها الزائد للشخص

غرية املرأة هذه رمبا ال تكون بسبب  اخلوف  من  
احلسد  أو اإلحساس بالنقص لديها، ولكن يف 
كثري من األحيان يكمن سبب غرية املرأة يف 
بالغرية  ويبدأ شعورها  للشخص،  الزائد  حبها 
من  تصيبها  اليت  والعوارض  لألوهام  نتيجة 

ناحيتها أو رغبتها يف التملك بصورة خاطئة.

هذا النوع من النساء يسبب إزعاج كبري للرجل، 
فالتعامل مع غرية املرأة او باالحرى مع املرأة 
الغيورة من األمور املرهقة للرجل، فرمبا متتلك 
رغم  أن  إال  املميزات،  من  العديد  املرأة  تلك 
كل تلك املميزات اليت متتلكها وجتعل حياتها 
مليئة بالسعادة، إال أن الغرية قد حتول حياة 

من حوهلا إىل جحيم.

وهذا النوع من النساء حيتاج إىل معاملة خاصة، 
ومن العالمات اليت تدل على غرية املرأة وتؤكد 

أن تلك املرأة غيورة:

يفعله  مبا  تتحقق  دوما ب الرجل  كي  االتصال 
يف هذا الوقت وتتحجج بأي شيء.

دونها،  مكان  أي  إلي  الرجل  ذهاب  رفضها 
فهي تريد أن تكن موجودة بكل مكان يذهب 

إليه لتطمئن بنفسها.

أخرى،  إىل  تنظر  أنك  وتتوهم  دائما  تفرتض 
ويكثر ذلك إن كنتما مبكان ما وهناك الكثري 

من النساء.

تتبع طريقة االستجواب الدائم ملعرفة تفاصيل 
كل شيء حدث.

امرأة  أي  عن  احلديث  عند  ب الغضب   الشعور 
مميزة يف جمال العمل أو العائلة.

املرأة الغيورة تشعر بالغرية من أقرب األشخاص 
أيضًا، فهي تشعر بالغرية على الرجل من أهله 

.
نصائح للتعامل مع املرأة الغيورة

الرجل  أن يقوم  الوقت: البد  أعطها مزيد من 
مبنح املرأة الشعور بالطمأنينة وكنوع من هذا 

من  املزيد  مينحها  أن  املمكن  فمن  الشعور، 
فراغه  أوقات  بإستغالل  الرجل  فيقم  الوقت، 
احلديث  ويشاركها  معها،  الوقت  ومتضية 
وخيفف عنه االفكار والشكوك، بدال من تركها 

مبفردها لظنونها وأفكارها.

من  املناقشة  معها:  احلديث  متضية وقت يف 
من  النوع  هذا  مع  للتعامل  اإلجيابية  الطرق 
يف  املرأة  مع  التناقش  الرجل  فعلى  املرأة، 
وقلقها،  األمور، كي ال يرتكها ملخاوفها  كل 
أفضل  هو  األمور  لكل  بأول  أول  واملواجهة 
طريقة للتعامل مع غرية املرأة، كما جيب ترك 
عن  وتعبرّ  خماوفها،  تشرح  أن  الغيورة  املرأة 

مصدر قلقها.

مع  التعامل  يف  الضروري  من  اإلخالص: 
التعامل  يف  اإلخالص  على  التأكيد  املرأة 
ذلك،  على  للتأكيد  طرق  بعدة  وذلك  معها، 
إرسال  دائما  حياول  أن  للرجل  املمكن  فمن 
إنشاء  او  هلا  حبه  على  والتأكيد  هلا،  الورود 
هدايا  بإهدائها  أو  جتمعهما  رومانسية  حلظات 
يف مناسبات قد تكون هي نستها، والنقاش 
معها عن كل خماوفها، باإلضافة إىل التحدث 
عن املستقبل بصيغة اجلمع. ومن البديهي ان 
عن  نتحدث  ولكن  اخليانة  عكس  هو  االخالص 

غرية املرأة اليت سببها ليس اخليانة الفعلية.

عن  املرأة  إبعاد  الغرية:  مسببات  عن  البعد 
مسببات الغرية فشعورها ذلك ال ينتج من فراغ 
وال يعتب مرضًا، ولكن من املؤكد وجود أسباب 
إىل ذلك، ومن األفضل أيضا يف التعامل مع 
هذا النوع من املرأة تعريفها بكل أمر سيحدث 
جتنبًا لشعورها بالغرية. لذلك على شريكها ان 
غريتها  اىل  تؤدي  اليت  املسببات  هذه  يبدد 
كمجاملة امرأة أخرى مثاًل يف وجودها، او التغين 

جبمال ممثلة او فنانة عندما يكونان معًا.

العزلة: أحد مسببات شعور املرأة بالغرية، هو أن 
يكون ملن حوهلا حياة خاصة، وأن يكون للرجل 
وأنشطته  حبياته  وينشغل  عنها  منفصلة  حياة 
املرأة  شعور  من  وللتخفيف  مشاركتها،  دون 
العالقات  دائرة  يف  إدخاهلا  يفضل  بالغرية 
يشاركها  وان  منها  جزء  وأنها  االجتماعية، 
بعضًا من افكار وخمطاطاته املستقبلية، او ان 

يشارمها احيانًا بهمومه واالخذ برأيها.

أسباب الغرية الزائدة عند املرأة.. ونصائح للرجل للتعامل معها

هلما  وأقيم  الثرثارة  حفيدا  تزوج 
تزوج  األول  لكن  واحد؛  عرس 
أجنبية،  الثاني من  بينما  عربية  من 
لنا اجلارة  ويف فرتة محلهما تروي 

الثرثارة الفرق بني االثنتني:

احلامل األجنبية
تقول الثرثارة

منذ  محلت  أنها  عرف  الكل   –  1
لتحليل احلمل، والكل قال  إجرائها 

هلا: »ألف مبوك حبيبيت«.
بعد فرتة إذا وجهت نساء احلي   – 2
هلا سؤال: »إنيت بأي شهر«؟ جتيب 
أمسيه  ولدًا  وسأجنب  بالرابع  أنا 
اسم  على  »سليمان«  أي  »دايفيد« 

جده.
عن  سأهلا  الكل  ولدت  عندما   –  3
الوالدة، وكانت جتيب: ال اطمئنوا 
والدة  وكانت  ظهر  إبرة  أخذت 

سهلة.
خرجت من املستشفى وارتاحت،   – 4
األكل  بتناول  بدأت  أيام  وبعد 

الصحي.
مبمارسة  بدأت  يومًا   20 بعد   –  5

التمارين الرياضية اخلفيفة.
بعد فرتة قصرية رجعت حلياتها   –6

الطبيعية ودوامها يف العمل.

الفرق بني احلامل العربية واألجنبية

أنا حاسبة شكل والدكتورة حسابها خمتلف واهلل 
أعلم مني الصح.

تقول:  جتييب؟  رح  إيش  سألوها  عندما   –  4
مسكر رجليه مو مبني ...

تقول:  املولود؟  جهزت ملالبس  لون  أي   –  5
لون حمايد ..

إيش  سألوها..  ملا  التاسع  الشهر  ويف   –  6
رح جتييب؟ تقول: زوجي رافض إني أسأل رح 

خيليها مفاجأة.
تعبِت؟:  إذا سألوها.. هل  الوالدة  وبعد   –  7

تقول: كنت رح أمووووووووووووووت.
وحلبة  نفاس  شهر  أهلها  عند  طلعت  بعدها 
العطار  عند  من  شي  وكل  وقرفة  وكراوية 

بتاكله ..شهر فيه ضيفة وشهر تتزين.
ملا طلعت من النفاس ابنها تعبان وعنده   – 8
بشعرها  وهي  األطباء  عند  به  تدور  صفار، 
الشعر  وقصة  الرمادي،  والعدسات  األصفر 

غري شكل.
الوالدة  من  تتوجع  وهي  شهرين  قعدت   –  9

بعدها محلت مباشرة للمرة الثانية.

هل فكرت كيف كانت اجلدات قدميًا يكتشفن 
احلمل مبجرد حدوثه؟، هل فكرت بدور »الداية« 
جتتهد  كانت  وكيف  احلمل؟،  عن  الكشف  يف 
اهلدية  وهي  احللوان«   « على  حتصل  لكي 
واملكافأة من احلامل وأهلها، وخصوصًا الزوج 
الذي يتلهف لقدوم ولي العهد؟ وهل تساءلت 
كيف اعرف اني حامل عن طريق اليد، وكشف 

احلمل بأصابع اليد على وجه اخلصوص؟
يف  الكبريات  اجلدات  استخدمت  القديم  يف 
عالمات  ملعرفة  اليد  الداية  وكذلك  السن، 

احلمل املبكرة وحساب أشهر احلمل كالتالي:
بـ  اليد  أصابع  من  إصبع  كل  عرض  يعرف   •

»القرياط«.
• اصطلحت اجلدات والدايات وكذلك األطباء قبل 
اخرتاع السونار على استخدام األصابع لكشف 

احلمل.
• توضع أصابع الكف األربعة بدون اإلبهام على 

أسفل بطن احلامل برفق.
• تالحظ وجود االرتفاع عن مستوى احلوض مبعدل 

أربعة قراريط لكل شهر من احلمل.
• ولذلك الكشف عن احلمل املبكر عن طريق اليد، 

يعتب من عالمات احلمل.
كما أن كل أربعة أشهر تعين أن احلمل قد أمت   •

كيف اعرف اني حامل عن طريق اليد؟

أمها  وال  محاتها  ال  بابنها  أحدًا  تزعج  مل   –  7
اليت تقيم يف البلد، وال حتى أنا فهي تدرك 
حضانة  يف  وضعته  بل  للثرثرة،  متفرغة  أني 

وتتفقده مرتني يف اليوم.
وإذا سألناها هل تفكرين باألخت ألخيها،   – 8
أجابت:  »اخللفة«  عن  تتوقفي  ال  مجيل  فهو 

اجلمال ليس كل شيء دعوني أتفرغ لرتبيته.
الطفل يف غاية األناقة، والنظافة، بينما   – 9
دون  من  بساطتها  على  حتافظ  تزال  ال  هي 

تكلف، ومالمح األم تليق بها.

احلامل العربية
تقول الثرثارة

اهلل حيرسها مل يعرف أحد أنها حامل، كانت   – 1
حتى وصلت  الواسعة؛  املالبس  ارتداء  حتاول 
إىل الشهر السادس، ومل يعرف من حوهلا أنها 

حامل إال يف الشهر السادس.
2 –وعندما يسأهلا أحد: أنj حتامل: تقول مش 

عارفة واهلل غصب عين أنا ما بدي.
3 –وإذا سئلت: أنت بأي شهر، تقول: واهلل 

شهرًا.
البطن على سبيل املثال  على ذلك فارتفاع   •
احلامل يف شهرها  أن  يعين  قرياطًا  مبقدار20 

اخلامس وهكذا.
واآلن ميكنك أن تفحصي محلك بنفسك، أو   •
تطليب من أمك أن تفحصك بهذه الطريقة السهلة 

واألكيدة.
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على الرغم من صغر سنها، إال أنها استطاعت أن جتد 
الشابات حبسن  النجمات  لنفسها موضع قدم بني 
الشابة  النجمة  هي  املقنع،  واألداء  األدوار  اختيار 
نور الغندور اليت أطلت خالل شهر رمضان احلالي 
الفنانة  مع  »املواجهة«  هما  مسلسلني  خالل  من 
شجون اهلاجري و«مع حصة قلم« أمام النجمة حياة 
»سيدتي« توقفت عند  نور يف حديثها مع  الفهد. 
حمطات هامة، مبديًة رأيها يف ما يتعّلق بالعديد من 

القضايا. وهنا التفاصيل:.
خضت هذا العام جتربتني مهمتني يف شهر رمضان 
»مع حصة قلم« و«املواجهة«. كيف ختتصرين  يف 

دوريك يف املسلسلني وما هو الفرق بينهما؟
احلياة  يناقش  خفيف  رمضاني  عمل  »املواجهة« 
الشباب  شرحية  وخصوصًا  نعيشها  اليت  الواقعية 
واإلجيابيات  والسلبيات  تواجههم  اليت  واملشكالت 
اجلامعية  الفتاة  أفعاهلم، أجسد من خالله دور  يف 
املثقفة اليت لديها شغف بالكتابة ال سيما الرواية، 
ولكن هوس »السوشيال ميديا« أّثر فيها. وتتواىل 
حلجم  املسلسل  نهاية  يف  نصل  أن  إىل  األحداث 
تأثري »السوشيال ميديا« يف تلك الفتاة سواء تأثري 
إجيابي أو سليب. والعمل من إخراج حسني احللييب 
بطولته  يف  ويشارك  الكندري.  حممد  تأليف  ومن 
شجون اهلاجري، حسني املنصور، يعقوب عبد اهلل، 
أما  بورشيد.  وصابرين  العلوي  حممد  باسم،  فهد 
حياة  للفنانة  قلم«  حصة  »مع  مسلسل  دوري يف 
عباءة  حتت  مأساوية  حياة  تعيش  فلفتاة  الفهد، 
والدها إىل أن جتد أمها وتتغرّي حياتها متامًا. نرى 
تأثر  ومدى  الفتاة  الكبري يف شخصية  الفارق  هنا 
املنزل بشكل عام بوجود األم لتتواىل دفة األمور.

ملاذا وافقت على تقديم دورين يف مسلسلني يف 
شهر رمضان؟

الفكرة  حيث  من  متامًا  خمتلفان  العملني  كال  ألن 
والنجوم وطبيعة الشخصية اليت أجسدها. لذلك ال 
أرى مثة تشتت قد يصيب املشاهد عندما يشاهدني 

يف إطاللتني خمتلفتني.

أال ختشني أن ال يكون أحدهما متابعًا أقل من اآلخر 
وسط زمحة املسلسالت؟

محلة  عرضهما  سبق  وأنه  خصوصًا  ذلك  أعتقد  ال 
إعالمية ضخمة. فأصبح املشاهد ينتظر على أحر من 
واخلط  الرتكيبة  اختالف  مع  منهما  عمل  كل  اجلمر 

الدرامي لألحداث.

ال أتدخل يف سري األحداث
وماذا  الفهد  حياة  مع  عليك  االختيار  وقع  كيف 

تعلمت منها؟

قليب  كبرية يف  مبكانة  الفهد  حياة  للفنانة  أحتفظ 
وال أستطيع أن أعّب لك عن مدى سعادتي بالوقوف 
اختارتين  ولقد  قلم«.  حصة  »مع  خالل  من  أمامها 
ألداء هذه الشخصية. كما حظيت أيضًا بدعم املخرج 

مناف عبدال والكاتب علي الدوحان.

ما هي طقوس حياة الفهد يف املسلسل؟
قبل أن تكون فنانة كبرية هلا تاريخ طويل ومكانة 
فهي  الفين،  بالوسط  العاملني  كل  نفوس  يف 
تدعمنا مجيعًا وتقف يف »اللوكايشن« لتتابعنا خالل 
البوفات وحتمسنا وتعطينا من نهر خبتها املتدفق، 
حياة  وقيمة  حبجم  فنانة  أمام  الوقوف  أن  ويبقى 

الفهد إضافة كبرية ألي فنان.

هذا  عبداهلل  سعاد  الفنانة  مع  تشاركي  مل  وملاذا 
العام؟

مل تشأ الظروف وإن شاء اهلل مستقباًل تتاح الفرصة 
لذلك.

هدى  الفنانة  مع  املشاركة  عن  غبت  وكذلك 
حسني؟

النجمة هدى حسني، وبالفعل  أنا من عشاق  بداية 
هاتفتين لالنضمام إىل »عطر الروح«، لكن مع األسف 

الثنائية مع شجون اهلاجري هي األقرب لقليب وأحب التمثيل مع منى زكي

نـور الغنـدور: هـذه مواصفات فـتى أحـالمي
مل يسعفين الوقت ألشارك يف ثالثة 

أعمال درامية دفعة واحدة.

حياة  مع  العمل  الفرق يف  هو  وما 
وهدى  عبداهلل  وسعاد  الفهد 

حسني؟
يف  مدرستها  منهّن  واحدة  لكل 
أنهّن  بينهّن  جيمع  وما  التمثيل. 
جنمات على درجة كبرية من اخلبة. 
حمظوظة  أمامهّن  تقف  فنانة  وأي 
يف  أكب  خبة  ستكتسب  ألنها 

التعامل مع أي شخصية جتسدها.

قصرية  فرتة  ففي  حمظوظة  أنت 
ما  وحياة.  سعاد  أمام  وقفت 
هي  وما  منهما  به  استفدت  الذي 
هي  وما  التصوير؟  يف  طقوسهما 

نصائحهما لك؟
أنت راضية عن دورك يف العمل؟

اجلمهور  أفعال  ردود  تابعت  بعدما  خصوصًا  جدًا، 
وال  القالب  هذا  مثل  يف  مبشاهدتي  ُصدم  الذي 
أي  على  نفسي  أنتقد  عمل  كل  بعد  سرًا  أخفيكم 
راضية  كنت  األسود«  »اليوم  يف  ولكن  هفوات. 

متامًا واتسق هذا األمر مع تفاعل اجلمهور.

خالفات ترتيب األمساء على الترت ال تنتهي، ماذا عن 
موقفك من هذه القضية؟

األمر خصوصًا  هذا  يهتم مبثل  ال  أحد  هناك  ليس 
وأن الفنان جيتهد ويكافح ليصل إىل مكانة معينة 
جيب أن حياول احلفاظ عليها. ومن جانيب، ال أفرض 
موقعه  أعرف  أن  ولكن جيب  ما،  مكان  امسي يف 
من البداية. واذا كان األمر عاداًل ال أتدخل. ومنذ 
اليوم األول الذي دخلت يف الوسط الفين مل حتدث 

مشكلة حول ترتيب امسي.

»السوشيال ميديا«
»ترمومرت«  االجتماعي  التواصل  مواقع  أصبحت  هل 

لقياس جنومية بعض الشخصيات؟

باآلالف  متابعوها  حسابات  فهناك  ذلك.  أعتقد  ال 
ليس ألنهم جنوم وإمنا ألن من يقف وراءها شخصية 
هذا  يقارن  أن  ميكن  ال  لذلك  للناس.  مستفزة 

الشخص بفنان يقدم رسالة.

جمال  الفنانة  تدخل  أن  ضد  أم  مع  أنت  هل 
»الفاشنيستات«؟

ضد ذلك ألني أؤمن بالتخصص وأعتقد أن الفنانة 
ال تستطيع أن تعيش حياة »الفاشينستا« والعكس 

صحيح.

أتقنت اللهجة الكويتية هل تتحدثني بها يف حياتك 
بشكل عام؟

يف العمل ومع صديقاتي ولكن يف املنزل أحتدث 
باللهجة املصرية وأيضًا عندما يستفزني أحد.

سر بكائي
ما هو سبب بكائك يف برنامج »ع السيف«؟

ألن عالقيت بوالدي وطيدة جدًا. أعتبه األب واألخ 
منا  يتقرب  أن  على  دائمًا  حريص  وهو  والصديق 
وتفاجأت عندما عرض فريق البنامج فيديو لوالدي 

خصوصًا وأنه كان مسافرًا.

يف  بنجاحك  وتفتخرين  املصرية  جبذورك  تعتزين 
الكويت... متى نراك يف الدراما املصرية؟

سوق الفن يف مصر كبري جدًا وصعب جدًا. ومن 
يتطلع للدخول يف الوسط الفين املصري خصوصًا 
إذا كان لديه رصيد جناح يف مكان آخر، جيب أن 
ثالث  منذ  الفرصة  هذه  لي  وُأتيحت  جيدًا.  ينتبه 
وصلت  وأنين  خصوصًا  ترددت  ولكن  سنوات، 
ملرحلة جيدة على مستوى اخلليج، وال أريد أن أبدأ 

يف مصر من الصفر وإمنا من مكانيت اليت حققتها 
هنا يف اخلليج.

لو ُخرّي لك املشاركة يف مسلسل أو فيلم مصري مع 
من تتمنني التمثيل من جنوم مصر؟

الفنانة منى زكي أعتبها جنمة مجيلة وحمرتفة ومبدعة 
وهلا خط خمتلف وخاص بها يف الوسط الفين.

عالقاتي خارج الوسط الفني
هل لديك صديقات يف الوسط الفين؟

الوسط  داخل  لكن  الفين،  الوسط  خارج  عالقاتي 
الفين العالقات تقتصر على العمل، زمالء الفن هم 

زمالء الفن وأي صداقات أخرى خارج الوسط.

ما هو الدور الذي ما زلت تبحثني عنه؟
إىل اآلن مل أحصل على الدور الذي أطمح إليه. فكل 
ما سبق أن قدمته منذ دخولي جمال التمثيل حمصور 
يف شخصية الفتاة اليت َتعشق وحُتب وخُتان. أريد 
إىل  وأنتقل  الرومانسية،  »كاراكرت«  من  اخلروج 

مناطق أخرى أبدع فيها مبالمح نفسية خمتلفة.

من ينافس نور الغندور حاليًا؟
دائمًا  املنافسة  وروح  منافس  هو  جيتهد  من  كل 
مجيلة وتكون حافزًا للعطاء وليبذل كل إنسان مزيدًا 

من اجلهد.

أيهما أكثر دخاًل بالنسبة لك الفن أم اإلعالنات؟

عشقي  هو  أكثر  الفن  أحب  ولكن  اإلعالنات 
وشغفي.

نور والزواج
كيف تنظر نور إىل الزواج واالستقرار األسري؟

فكرة الزواج بالنسبة لي من دون حب ليس هلا حمل 
من اإلعراب يف حياتي. ومواصفات فتى أحالمي أن 
يكون رجاًل. هذا املصطلح الفضفاض حيمل الكثري. 
فالرجل جيب أن يكون مثقفًا ومّطلعًا ويقدر املرأة 

وحيرتمها.

هكذا أحافظ على رشاقتي
من  استفدت  وكيف  رشاقتك  على  حتافظني  كيف 

ارتياد النادي وركوب اخليل؟
أحافظ على رشاقيت من خالل شرب املاء كثريًا ومن 
خالل األكل الصحي. بينما ساهم ركوب اخليل يف 

تعزيز ثقيت بنفسي واحلفاظ على رشاقيت.

كيف كانت طفولتك؟
كانت  والدتي  العامل.  مزعجة يف  أكثر طفلة  كنت 
تقول لي إنين كنت كذلك، ولكن عندما كبت تبّدل 

احلال وأصبحت أميل إىل اهلدوء.

»ايالف«

تعلمت منهّن االلتزام والتفاني ودراسة أي شخصية 
وضرورة  بأفضل صورة  للظهور  ومعايشتها  بدقة 
عمل بروفات قبل بدء التصوير ونصائح ثالثتهّن ما 

زلت أسري عليها.

اليت  الطريفة  املواقف  من  العديد  هناك  إن  يقال 
مجعتك مع شجون اهلاجري يف »املواجهة«؟

منذ اليوم األول يف لوكايشن »املواجهة« وسعادتي 
غامرة ال أستطيع أن أصفها خصوصًا وأن األجواء 
العمل روح  بشكل عام كانت مميزة. وساد فريق 
العام  شجون  التقيت  أن  وسبق  واحملبة.  األخوة 
املاضي يف »اليوم األسود« وها حنن نعود للتعاون 
إال  التصوير،  انتهاء  ورغم  »املواجهة«.  جمددًا يف 
أنين ال أنسى طعام والدة شجون خصوصًا »املربني« 
و«الزبيدي«. وأذكر أنين عندما تناولت وجبة الغداء 
اليت أعدتها والدتها وبعدما انتهيت من طعامي يف 
يف  حقيقة  ورغبة  جامح  شعور  انتابين  الكواليس 

النوم وعدم استكمال التصوير يف هذا اليوم.

عليها  حترصني  اليت  »الدويتوهات«  أفضل  ما 
أم  بوشهري  عبداهلل  بها  اجلمهور  إعجاب  والحظت 

حممود بوشهري أم شجون اهلاجري؟
أعتز بهم مجيعًا وإن كنت أملس تفاعاًل أكب خالل 
وشجون  مجعتين  اليت  الثنائية  مع  األخرية  الفرتة 

اهلاجري.

تقدمني نهايات مأساوية يف مسلسالتك بعالقاتك 
انتحر  بوشهري  عبداهلل  العاطفية... ففي مسلسل 
لزواجك من آخر، ويف رمضان رفضت االستمرار مع 

حممود بوشهري ما هو ردك؟
أقدم أي شخصية بناء على قناعة خاصة وأحرتم ما 
يكتبه املؤلف وتوجيهات املخرج وال أتدخل يف سري 

األحداث.

التقليدية  غري  األدوار  تقديم  على  حترصني  هل 
والنهايات املفاجئة، مثاًل عدم استمرار زواجك يف 

املسلسل؟
وتروي  اجلمهور  قلوب  تأسر  املفاجآت  أن  ال شك 
ظمأه وتليب طموحه وأهتم دائمًا باألعمال اليت حتمل 

مفاجأة يف نهايتها.

البطولة املطلقة
رغم جنوميتك وتألقك يف السنوات األخرية، إال أننا 

مل جند لك بطولة مطلقة؟

البطولة املطلقة مل يعد له وجود  أزعم أن مفهوم 
حاليًا. وأغلب األعمال اليت ُتعرض، تكون نتاج جهد 
مجاعي لنخبة من النجوم. وعندما أقرر املشاركة يف 
قناعة خاصة  نابعًا من  قراري  يكون  أي مسلسل، 
سري  يف  الشخصية  تأثري  ومدى  الدور  بطبيعة 

األحداث.

كانت لك مشاركة يف مسلسل »اليوم األسود« هل 



Page 30صفحة 30     

مــن هــنا وهــناك

نشر موقع »آف بي. ري« الروسي، تقريرا حتدث فيه عن أغرب 
غنية  مواد  على  حتتوي  واليت  العامل،  يف  املوجودة  اخلضروات 

ومفيدة للجسم.

وقال املوقع، يف تقريره الذي ترمجته »عربي21«، إن اخلضروات 
نوعها، هي  من  الغريبة  أو  منها  املعروفة  أنواعها، سواء  مبختلف 
األثناء، قد  اليت ال ميكن االستغناء عنها. يف  املغذية  املواد  من 
واملفيدة  واللذيذة  اجلديدة  اخلضروات  بعض  عن  الشخص  يبحث 

يف الوقت ذاته.  

اليت  الغريبة  أنواع اخلضروات  العديد من  أن هناك  املوقع  وأفاد 
ال حتظى بشهرة واسعة رغم فوائدها العديدة، ومن بينها أوراق 
اخلضراء  األوراق  هذه  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  احللوة.  البطاطا 
حتتوي على كميات هامة من الفيتامينات على غرار الفيتامني بـ6 

والفيتامني سي، باإلضافة إىل الريبوفالفني وغريها. 

باإلضافة إىل ذلك، تعترب هذه األوراق لذيذة املذاق، لذلك ميكن 
املشويات.  من  طبق  إىل  إضافتها  أو  طهيها،  أو  نيئة،  تناوهلا 
كما يتم إعداد كوكتيل من اخلضار باستخدام هذه األوراق، علما 
وأنه من املمكن إضافتها للنظام الغذائي بالنسبة لألشخاص الذين 

يرغبون يف إنقاص الوزن الزائد.

وأكد املوقع أن براعم السرخس تعترب من النباتات الصاحلة لألكل، 
هذا  حيتاج  ال  العموم،  وعلى  التحضري.  وسهلة  مفيدة  أنها  كما 
غسل  ميكنك  حيث  إعداده،  طويال يف  وقتا  اخلضروات  من  النوع 
هذه الرباعم جيدا ثم قليها يف القليل من الزبدة مع إضافة امللح 

حسب الرغبة.

تناول  يرفضون  الذين  لألشخاص  بالنسبة  أنه  إىل  املوقع  وأشار 
القرنبيط، قد يكون الربوكلي الرومانسكي بديال جيدا، على الرغم 
الواقع،  النوع من اخلضار قد يبدو خميفا. يف  من أن شكل هذا 
ولذلك  إيطاليا،  األوىل يف  للمرة  اخلضروات  من  النوع  هذا  ظهر 
يسمى أيضا بالقرنبيط الروماني. ومن املثري لالهتمام أن الربوكلي 
والسليلوز  ك  والفيتامني  سي  بالفيتامني  غين  الرومانسكي 

والكاروتينات.

وأضاف املوقع أن الكرنب السلقي من اخلضروات اليت من املمكن 
إىل  ُتضاف  مكعبات  شكل  تقطيعه يف  ميكن  حيث  نيئة،  تناوهلا 
النوع من اخلضروات بشعبية  أو يتم قليها. وحيظى هذا  السلطة 
ومفيد  واملعادن  بالفيتامينات  غين  ألنه  نظرا  أوروبا،  يف  كبرية 

للوقاية من مرض السرطان.

وأورد املوقع أن البطاطس النيوزيلندية ظهرت يف نيوزيلندا يف 
أوائل القرن التاسع عشر وحتظى بشعبية واسعة يف هذا املكان من 
العامل. فضال عن ذلك، من املمكن العثور على هذا النوع الغريب 
األنديز.  جبال  يف  وحتديدا  اجلنوبية،  أمريكا  يف  اخلضروات  من 
ويف احلقيقة، يعد هذا النوع من اخلضار الذي يشبه اجلذور، غنيا 
استخدامه  يتم  وأنه  علما  والبوتاسيوم،  واحلديد  سي  بالفيتامني 

إلعداد احلساء وغريه من األطباق اجلانبية.

وأوضح املوقع أن الكريال أو اخليار املر، يعترب من النباتات العشبية 
الصغرية اليت تشبه القرع، كما يتميز مبظهره الغريب. لكن ذلك ال 
مينع أن هذه الثمرة غنية بالكينني، وهو ما جيعل طعمها مرا. جتدر 
اإلشارة إىل أن البعض حيبون املذاق املر، خاصة أولئك املولعني 

باملأكوالت اآلسيوية. 

من جهة أخرى، ويف حال أردت التخلص من املرارة والتمتع بفوائد 
من  كما  البين.  السكر  باستخدام  فباستطاعتك طهيه  املر،  اخليار 
املمكن شيه أو قليه مع حلم الضأن أو حلم البقر. وتعترب الكريال 

من املنتجات اهلامة يف املطبخ الصيين. 

ونوه املوقع إىل أن الكرفس ميثل إحدى املواد الغذائية اليت حتظى 
بشعبية كبرية خاصة يف أوروبا، إذ يستخدم األوروبيون الكرفس 
بكثرة، بنفس القدر الذي يستخدم به األمريكيون البطاطا، خاصة 
خالل أشهر الشتاء القاسية. وحيتوي الكرفس على كمية صغرية 
من النشا على عكس البطاطا، لكنه يتميز بطعم ورائحة مميزين. 

وأضاف املوقع أن الفاصوليا البحرية هي من اخلضار اليت حتتاج 
البحرية بشعبية  الفاصوليا  أثناء منوها. وتتمتع  املاحلة  املياه  إىل 
لذة  األكثر  الطريقة  تتمثل  آخر،  صعيد  على  فرنسا.  يف  واسعة 
وبساطة إلعدادها يف غليها يف املاء ثم قليها يف الزبدة مع إضافة 
التوابل. أما بالنسبة لألرتيشوك األورشليمي فهو من أكثر اخلضار 
إثارة لالهتمام يف العامل، إذ أن ال عالقة له بامسه، كما أنه غري 
موجود يف ذلك املكان من الكرة األرضية، وال يتم استخدامه هناك 
باألساس. وبشكل عام، يتم استخدام هذا النوع من اخلضار كبديل 

عن البطاطا. 

تعرف على أغرب اخلضروات املوجودة يف العامل

 2018 تــموز   14 Saturday `4 July 2018الـسبت 

وأشار املوقع إىل أن الشمرة البحرية من النباتات الصغرية اليت 
تنبت يف األراضي الصخرية يف املناطق الساحلية، وبصفة عامة يف 
املناطق املشبعة بامللح. وميكن إعداد هذا النوع من اخلضار كطبق 
ثانوي مع املأكوالت البحرية. من جانب آخر، تعترب سلطة راديشيو، 
من اخلضار األشد غرابة، نظرا ألنها من اخلضار الورقية اليت تبدو 
العناصر  الراديشيو من  بالدم. ويعد  بيضاء مغطاة  زهرة  وكأنها 

الغذائية اليت ال غنى عنها يف العديد من األطباق اإليطالية. 

ويف اخلتام، أورد املوقع أن اخلضار غالبا ما متثل مكونا إضافيا 
من  الرغم  وعلى  آنفا،  ذكرها  مت  اليت  اخلضار  لكن،  للسلطات، 
شعبيتها يف عدد من مناطق العامل، إال أنه قد يصعب إجيادها حتى 

يف املتاجر الكربى.

طلب مشجع روسي مقيم مبدينة تيشالبنسك جببال األورال، اإلثنني 
2 متوز 2018، الطالق من زوجته بعد زواج داَم 14 عامًا، عقب شجار 

بينهما حول إمكانات املهاجم الكروي األرجنتيين ليونيل ميسي.

فاكيت«  إي  »أروجونيت  لصحيفة  للمشجع  صحفي  تصريح  ويف 
بشكل  يلعب  ميسي  إن  لي  تقول  زوجيت  »كانت  قال:  احمللية، 
سيئ يف املونديال، لتنشب بيننا مشاجرة، حيث مل أمتالك نفسي، 
ومجعت أغراضي وخرجت من املنزل«. وأضاف: »طلبُت يف اليوم 

الثاني رمسيًا الطالق من زوجيت أمام السجل املدني«.

وأوضحت الصحيفة أن الزوجني تعرفا أحدهما على اآلخر يف حانة 
خالل مشاهدة إحدى مباريات بطولة كأس العامل اليت أقيمت عام 

2002 يف كوريا اجلنوبية واليابان.
 ووّدعت األرجنتني املونديال بعد هزميتها يوم السبت 30 حزيران 
العرس  نهائي  مثن  يف   4 مقابل  أهداف  بـ3  فرنسا  من   ،2018

العاملي

بعد زواج داَم 14 عامًا
رجل يطلق زوجته بسبب ميسي!

أراد الشاب الصيين  تشانغ  أن يفاجئ حبيبته بطريقة رومانسية، 
ليتقدم بطلب يدها للزواج يف الذكرى السنوية لبداية عالقتهما، 
فاستأجر غرفة يف أحد الفنادق، ورتب جمموعة من الشموع على شكل 

قلب كبري وأشعلها وذهب إلحضار حبيبته، ليسعدها باملفاجئة.

بأن  النريان   تفاجأ  إىل  الفندق ،  حبيبته  مع  الشاب  عاد  وعندما 
اليت استأجرها، وشاهد دخانا كثيفا يتصاعد  الغرفة  اندلعت يف 
من شبابيكها، وعلم أنه تسبب حبريق كبري امتدت أضراره إىل 8 

غرف جماورة.

الشاب يف  اليت وضعها  الشموع  أن  وأوضحت حتقيقات  الشرطة  
إىل  الفندق  أصحاب  دفع  ما  باحلريق،  تسببت  اليت  هي  الغرفة 

أراد طلب يد حبييته بطريقة رومانسية..لكن هذا ما حصل!

توائم  لستة  نوعها  من  فريدة  والدة  حالة  دمشق  مدينة  شهدت 
بعد معاناة أسرة حممد_العلوش من العقم ملدة 11 عامًا من خالل 
اجمليد  عبد  النسائية  طبيب  وأكد  لألم،  أنبوب  طفل  عملية  إجراء 
لعملية  »بعد عدة حماوالت فاشلة  أنه  احلالة  قنبس املسؤول عن 
طفل_األنبوب، ُرزقت العائلة بستة توائم يف ظاهرة تعترب فريدة 
من نوعها يف سورية والعامل، مبينًا أن العملية دامت حوالي 50 

دقيقة«.

توائم  لستة  نوعها  من  فريدة  والدة  حالة  دمشق  مدينة  شهدت 
بعد معاناة أسرة حممد_العلوش من العقم ملدة 11 عامًا من خالل 
اجمليد  عبد  النسائية  طبيب  وأكد  لألم،  أنبوب  طفل  عملية  إجراء 
لعملية  »بعد عدة حماوالت فاشلة  أنه  احلالة  قنبس املسؤول عن 
طفل_األنبوب، ُرزقت العائلة بستة توائم يف ظاهرة تعترب فريدة 
من نوعها يف سورية والعامل، مبينًا أن العملية دامت حوالي 50 

دقيقة«.

قدمت  »املشفى  أن  إىل  احملليات  نشرة  ضمن  الطبيب  وأشار 
لألم  جارية  الرعاية  زالت  وما  الوالدة،  قبل  لألم  التامة  الرعاية 
واألطفال«، مضيفا أًن »العائلة ُرزقت بأربع بنات وولدين، وبلغت 
والزوجة  »األطفال  أن  مؤكدًا  غ،   1800 حتى   1200 من  أوزانهم 
حبالة صحية جيدة جدًا«، داعيًا كل من يستطيع إىل الوقوف جبانب 
العائلة ومساعدتهم مضيفًا أن املشفى قامت بتقديم ما تستطيع 
من مساعدة، مبينًا أن أجور العملية دفعت ضمن التأمني الصحي 

للزوجة، أما احلاضنات تدفع العائلة تكاليفها .

عمليات  من حماوالت  عامًا  عشر  أحد  »بعد  الزوج:  قال  جهته  من 
طفل األنبوب الغري جمدية ُرزقت بأسامة وأمحد وأية وشهد وآالء 
ووئام«، مبينًا أن صحة زوجته جيدة لكنها تعاني من جروح ما بعد 

العمل اجلراحي فقط«.

باحلاضنة  أطفاله  من  مخسة  أن  إىل  الستة  التوائم  والد  وأشار 
وتكلفتها يوميًا 35 ألف لرية سورية، حيث ختتلف التكلفة حبسب 
األدوية، مؤكدًا أن التكلفة مرتفعة جدًا بالنسبة لعائلة ذات دخل 
حمدود، حيث أن بعضًا من األطفال حيتاجون مخسة أيام آخرى يف 

احلاضنات، داعيًا اجلهات احلكومية إىل تقديم املساعدة لعائلته.

بدوره أكد مستشار وزير الشؤون_االجتماعية والعمل أمين القحف 
اليت  اخلريية  اجلمعيات  مع  تواصلت  »الوزارة  أن  أم  إف  مليلودي 
وزارة  باعتبارها  والوزارة  لألسرة،  الكامل  الدعم  لتقديم  ترعاها 
وفق  حمتاج  ألي  مساعدات  تقديم  مهمتها  االجتماعية  الدفاع 
األهلية  للجمعيات  كمظلة  أو  كوزارة  سواء  وعملها  اختصاصاتها 

يف سورية«.

من  لعائلة  خاصة  استثنائية،  الوالدة  حالة  أن  إىل  القحف  وأشار 
ذوي الدخل احملدود، مؤكدًا أنه مت التواصل مع صندوق العافية 
وإعالمهم حول وضع العائلة املادي لتقديم الرعاية لألسرة ومحاية 

األطفال صحيًا وغذائيًا .

ستة توائم لعائلة سورية عانت 
العقم أحد عشر عاماً 

مطالبته بتعويض مادي بلغ 38 ألف دوالر.
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فئوية  وليست  وطنية  ومقاربته  عنصرية  وليست  انسانية  ومقاربته 
وهي طبعا سيادية وليست استسالمية«.

اضاف باسيل :«يضع التيار هذا املوضوع كأولوية وطنية ألنها اوال 
قضية وجودية ميثاقية دستورية كيانية وحتمية وألنها مرتبطة مباشرة 
باالقتصاد الوطين وحبياة الناس وال ميكن الفصل بينهما، وال ميكن ان 
نتنكر لوجود ازمة اقتصادية عميقة جدا يف لبنان ولن نستطيع اخلروج 
منها اذا بقي وضع النزوح السوري على ما هو عليه وهذا ال يعين 
ان خروج النازحني السوريني شرط كاف لينهض االقتصاد ولكن هذا 
شرط ضروري ولكن غري كاف والن هذه املسألة ال حتتمل اي انتظار 
ونرى  السورية  الشعبية  املصاحلة  بدء  االول  امرين:  وجود  ظل  يف 
كيف تعمم مع املقاتلني ومحلة السالح واملعارضني الذين يتقاتلون 
بالرصاص واليوم فهم يتصاحلون والسبب الثاني، انه عمليا دخلت 
دولية  ارادات  عن  بالرغم  ولو  االعمار  اعادة  مبرحلة  تدرجييا  سوريا 
اهلدوء  انتشار  فمع  فيه سوريا  حتمي ستدخل  واقع  هذا  امنا  اخرى، 
سينتشر االعمار وألن الدولة اللبنانية بدأت من خالل رئاسة اجلمهورية 
ووزارة اخلارجية بالقيام بتعاط مباشر مع السوريني شعبا ونظاما بهذا 
االمر، وكذلك الن هذه القضية مرتبطة بتأليف احلكومة وال حتتمل اي 

مزاح كما نشهد يف عملية التأليف«.
واجاب الوزير باسيل على سلسلة اسئلة مشروعة تطرح فورا عند طرح 
ان تصدر عن  الطبيعي  اوال هذه خطوة من   : النوع  مبادرة من هذا 
التيار بتوقيتها ومضمونها وهي غري منسقة بالتوقيت مع احد ولكنها 
منسقة باملضمون مع الغري وحتديدا مع اللبنانيني، وثانيا هذا العمل 
ال حيل حمل  احلر  الوطين  فالتيار  كلبنانيني،  بيننا  ما  اليوم يف  يتم 
الدولة اللبنانية وال اي ادارة رمسية او جهاز يف الدولة اللبنانية، كل 
ما ميكن ان نقوم به ان نكون عنصرا مساعدا مسوقا ومشجعا هلذه 
العودة لتصبح عامال شعبيا يكرب وينمو وتصبح قدرة قبوله وتسويقه 
عند الناس اكثر من قدرة ايقافه الننا نرى الصوت العالي واالمكانات 
الكبرية للجهات العاملة على التخويف وعلى التوقيف وكذلك حركتها 

على االرض قائمة«.
وتابع :« حنن كشعب لبناني نستعني اليوم بالتيار الوطين احلر الذي 
لديه هيكليته ووجوده على االرض ليشكل جلان اهلية ويشجع سائر 
العودة وتكرب على بقعة منع  اللبنانيني ويتعاون معهم لتنتشر بقعة 

العودة اليت نشهدها«.
ورأى باسيل ان » التحدي الكبري هو يف حتويل هذا املشروع من مشروع 
حزبي اىل مشروع اهلي شعيب وطين يساهم فيه كل اللبنانيني بالكلمة 
مشكلتنا  ألن  دولتهم،  جتاه  بالتصميم  ولكن  السوريني  مع  الطيبة 
القانون  تطبيق  عن  متتنع  اللبنانية  الدولة  ان  هي  اليوم  االساسية 

اللبناني على االرض اللبنانية«.
وقال :«من دون ان نكون موقعني على اتفاقية جينيف ال 51 او من 
دون التوقيع على اتفاقية مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني، حنن 
اكثر بلد يف العامل نطبق القانون الدولي ونعامل النازح معاملة انسانية 
ال مثيل هلا يف كل العامل حتى يف ارقى الدول االوروبية اليت تتغنى 
حبقوق االنسان ولديها االمكانات لتطبيق سياسات مساعدة الي نازح، 
ال يستطيع احد ان يتمثل بنا مبعاملة النازحني واكرامهم وهذا بفعل 
الشعور االخوي الذي منلكه جتاه السوريني، امنا الدولة اللبنانية فهي 
بسوق  على محايتهم  تعمل  ال  عندما  اللبنانيني  مواطنيها  تقصر جتاه 
العمل وباالقتصاد الذي له شروطه وقوانينه يف كيفية ممارسة العمل 
االقتصادي يف اي قطاع وبالتالي اخلطوات اليت سنقوم بها ليست 
سرية ولكنها ليست معلنة بانتظار القيام بأي عمل نرى مناسبا االعالن 
عنه ليكون عامال تشجيعيا لتكرار اي جتربة ناجحة مع بلدية او جتمع 
نازحني، امنا علينا ان جند اية حالة جمتمعة من النازحني لالتصال بها 

ونشجعها ونعمل على مساعدتها لتأمني ظروف العودة هلا«.
وتابع :« عملنا هو عمل وطين لبناني ال يقوم على اي اتصال باجلانب 
السوري او مع اي جانب خارجي ألن االتصال تقوم به الدولة اللبنانية 
ان  مينع  ما من شيء  ولكن  ودولة  حزب  بعالقة بني  نؤمن  ال  وحنن 
نقوم بأي نوع من االتصال مساعد استفساري ولكن من دون ان حنل 
بعملنا حمل الدولة اللبنانية اليت من مسؤوليتها ان تقوم بهذا العمل 
ال  ولكن  القيام مبسؤوليتها  من  الدولة  يعفي  ال  به  يقوم  احد  واي 
ميكن ان نبقى متفرجني على دولة ال نريد ان تعمل وال تدع اآلخرين 
يعملون، فهي ال تريد القيام بواجباتها وتطبق قوانينها وال تريد ان 
من  لبنانية  اراض  احتالل  اثناء  حصل  كما  بالكلمة،  ولو  احد  يتحرك 
قبل اجلماعات التكفريية يف آب 2014، عندما طالبنا اجليش اللبناني 
ان حيرر االرض تقاعست القيادة السياسية وتلكأت ومل يقم اجليش 
مبهماته واتى حزب لبناني ليقوم بهذه املهمة، وعندما عادت الدولة يف 
عهد العماد عون وامسكت بزمام االمور واختذت القرار السيادي بأن 

اجليش اللبناني هو الذي حيرر االرض حرر اجليش اللبناني االرض«.
وختم الوزير باسيل : »اليوم عندما تتنازل الدولة عن القيام بواجباتها 
تقوم الناس مقام الدولة وهذا ابشع واخطر شيء، لذلك بالرغم من 
ذلك حنن نقول اننا ال حنل حمل الدولة ولكننا سنخلق االجواء اليت جترب 
الدولة اللبنانية بأجهزتها على ان تقوم بهذا العمل وتساعد السوريني 
وتشجعهم على العودة وهذا االعالن اليوم بذاته لن يؤدي اىل العودة 
ولكنه خيلق دينامية تساعد على العودة وحنن كتيار وطين حر لن نوفر 
اىل  السوريني  النازحني  عودة  لتأمني  طابعها  كان  مهما  وسيلة  اي 

بلدهم سوريا«.

نتنياهو ووالييت يف موسكو...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

ومشاهلا،  سورية  جنوب  يف  التصعيد  خصوصًا  السورية،  الساحة 

املبعوث  وجهود  التصعيد،  خفض  مناطق  مستجدات  إىل  وسيتطرق 
األممي ستيفان دي ميستورا للدفع باحلل السياسي لتسوية األزمة. 
جلنة  لتشكيل  اتصاالته  نتائج  ميستورا  دي  يعرض  أن  املقرر  ومن 

الدستورية وحتديد واليتها.
وقبيل بدء اللقاء مع نتنياهو، حرص بوتني على تأكيد »عالقات التعاون 
يف اجملالني السياسي والعسكري بني بالده وتل أبيب«، فيما شدد 
نتانياهو على التصدي ألي انتهاك ألجواء إسرائيل وحدودها الربية، 
يف إشارة إىل مرونة إسرائيلية تسمح لسيطرة النظام السوري على 

املناطق املتامخة للجوالن احملتل.
وكانت إسرائيل أعلنت قبل ساعات من اللقاء إسقاط طائرة من دون 
طيار قرب احلدود مع اجلزء احملتل من اجلوالن. وأوضح الناطق باسم 
اجليش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي أن »منظومة الدفاع اجلوي رصدت 
اهلدف متسلاًل من اجلهة السورية وتابعته قبل تدمريه«. وشدد على أن 

اجليش »سيتحرك ضد أي حماولة للمس بأمن اإلسرائيليني«.
التوتر بني  »إزالة  على  الروسي سريغي شويغو  الدفاع  وزير  وحض 
إيران وإسرائيل عرب احلوار وليس القوة«. وقال يف تصرحيات لصحيفة 
»إل جورنالي« اإليطالية: »يف ما يتعلق بالتوتر بني إيران وإسرائيل 
أو غريها من الدول، موقفنا يتمثل يف التزام حل اخلالفات املمكنة عرب 

احلوار وليس القوة العسكرية وانتهاك القانون الدولي«.
وأوضح مصدر روسي أن »لقاء نتنياهو - بوتني يكتسب أهمية كبرية 
قبل أيام من قمة بوتني والرئيس دونالد ترامب يف هلسنكي، ومع 
توسيع اجليش السوري، بدعم جوي روسي، عملياته يف جنوب غربي 
سورية ضد تنظيم داعش اإلرهابي«. وأوضح أن »تفصيالت الوضع 
القدس  لقاء يف  أثناء  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  ثت  السوري حبحُ
)احملتلة( عقد الثلثاء مع كل من سريغي فرشينني نائب وزير اخلارجية 
الشرق  إىل  اخلاص  بوتني  مبعوث  الفرينتيف  وألكسندر  الروسي، 
بن  مائري  اإلسرائيلي  القومي  األمن  األوسط، وحضره رئيس جملس 
شابات«. ورجح أن »إطالق العمليات اليوم )أمس االول( قرب احلدود 
بالتزام  مشروط  إسرائيلي  أخضر  ضوء  بعد  جاء  احملتل  اجلوالن  مع 

القوات السورية الصارم باتفاق فصل القوات املوقع عام 1974«.
والييت،  أكرب  علي  وصل  موسكو،  يف  نتنياهو  حمادثات  موازاة  يف 
إيران  يف  اإلسالمية  اجلمهورية  ملرشد  الدولية  الشؤون  مستشار 
علي خامنئي، لنقل رسالتني اليوم إىل الرئيس الروسي من خامنئي 

والرئيس حسن روحاني.
التأثري يف  ملوسكو يف  كبري  دور  على  طهران  تراهن  ال  حني  ويف 
إسرائيل يف ما خيص وجود قواتها يف سورية، وفق املصدر، فإنها 
النووي  امللف  خصوص  يف  موقفها  على  موسكو  حتافظ  بأن  تأمل 
اإليراني، أثناء القمة املنتظرة بني بوتني وترامب يف هلسنكي اإلثنني 
املقبل. وحرص والييت على تأكيد »العالقات االسرتاتيجية« بني بالده 
»تأثري  موسكو،  إىل  وصوله  لدى  تصرحيات،  مستبعدًا يف  وروسيا، 

وجود نتانياهو أو عدمه يف مهمتنا االسرتاتيجية يف موسكو«.

نتسكو...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

العامة أمام مبنى الربيد، وأن الريف الشرقي لدرعا بات بالكامل حتت 
سيطرة اجليش السوري بعد استكمال حترير املدينة.

وحتدثت وكالة سانا عن دخول وحدات من اجليش السوري إىل منطقة 
درعا البلد، رافعًة العلم السوري يف الساحة العامة أمام مبنى الربيد، 

كما رفع العلم  فوق مبنى اجمللس يف بلدة طفس بريف درعا.
وتقّدم اجليش السوري يف عملياته العسكرية إلنهاء الوجود املسلحني 

اإلرهابيني يف ريف درعا الغربي باجتاه ريف القنيطرة.
السورية  الدولة  توصل  عن  الرمسي  السوري  التلفزيون  وحتدث 
البلد، وطريق السد،  اتفاق يف قرى درعا  واجملموعات املسلحة إىل 

واملخيم، وسخنة واملنشية، وغرز، والصوامع.
وينّص االتفاق على تسوية أوضاع املسلحني الراغبني يف ذلك وخروج 
اآلخرين الرافضني لالتفاق على أن يقوموا بتسليم أسلحتهم الثقيلة 

واملتوسطة للجيش السوري.
اإلعالم احلربي بدوره، أعلن أن اجليش السوري سيطر على املزيريب 
اتفاق  وفق  الشمالي،  بريفها  وكفر مشس  واخنل  درعا  غرب  مشال 
املصاحلة. وذكرت وكالة رويرتز أن مدرعات سورية ترافقها الشرطة 
منطقة كانت حتت  األول(  )أمس  اخلميس  الروسية دخلت  العسكرية 
سيطرة املعارضة يف درعا. وكالة »سانا« أفادت بعودة املئات من 
العائالت املهجرة إىل داعل وأبطع بعد فتح الطريق بني مدينيت داعل 

وطفس يف ريف درعا الشمالي.
مركز املصاحلة الروسي كان قد أعلن عن ارتفاع عدد البلدات املنضمة 
للهدنة يف منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا إىل 90 بلدة، بعد 
انضمام 16بلدة يف حمافظة درعا وبلدة واحدة يف حمافظة السويداء 

إىل اهلدنة خالل الساعات املاضية.

اليمن حيتج لدى لبنان...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

اليمنية )سبأ( أمس االول بأن اليماني شدد يف رسالته إىل باسيل 
يف 8 متوز )يوليو( اجلاري على حق بالده يف طرح هذه املسألة )دعم 
حزب اهلل احلوثيني( يف احملافل العربية والدولية، قائاًل: »حنتفظ حبقنا 
يف عرض املسألة على جملس جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون 
جليًا  للحوثيني  احلزب  »ظهر دعم  وتابع:  األمن«.  اإلسالمي، وجملس 
يف الكلمة املتلفزة ألمينه العام حسن نصراهلل نهاية الشهر املاضي، 

واليت حّرض خالهلا على القتال ضد قوات الشرعية اليمنية«.
وزاد الوزير أن »نصراهلل أعرب خالل كلمته عن طموحه ومسلحي حزبه 
للقتال يف اليمن ملصلحة احلوثيني ومساندتهم ضد السلطة الشرعية 
املعرتف بها دوليًا«، معتربًا ذلك »تدخاًل سافرًا« يف شؤون بالده، »األمر 
الذي يوقع ضررًا فادحًا مبصلحة اليمن العليا وأمنه القومي، ويؤجج 

نريان احلرب اليت سيؤدي استمرارها إىل زعزعة األمن واالستقرار يف 
املنطقة«. وأكد اليماني »إدانة احلكومة اليمنية لتصرحيات حزب اهلل 
التدريب والتخطيط والتحريض  وممارساته اليت تشمل مشاركته يف 

ودعم امليليشيات«.

الراعي استقبل الرياشي...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

4- االسراع يف تشكيل احلكومة وفق املعايري الدستورية ملا يشكل 
العامة  املؤسسات  عمل  يطال  فادح  ضرر  من  ذلك  يف  التأخري 

واخلاصة كافة واألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسي«.

الرياشي
املصاحلة«،  تثبيت  على  جعجع  الدكتور  »حرص  الرياشي  أكد  ثم 
وقال: »لقد لبينا دعوة البطريرك الراعي لنا األستاذ إبراهيم كنعان 
الفرتة  اليت كانت حتدث يف  التفاصيل  على كل  وأطلعناه  وأنا، 
األخرية والنقاش واإلختالف الذي بلغ حدا من الصعوبة بني القوات 
مجيعها  التفاصيل  على  وأطلعناه  احلر،  الوطين  والتيار  اللبنانية 
أهمية املصاحلة  وأكدنا  اليت جتري،  السياسية  التفاوضات  وعلى 
اليت حصلت بني القوات اللبنانية والتيار الوطين احلر باسم الدكتور 
إبراهيم،  األستاذ  عليها  يطلعكم  وسوف  باسيل،  والوزير  جعجع 
وأيضا باسم فخامة الرئيس احلريص على املصاحلة وأهميتها، سواء 
للمسيحيني او للبنان. لقد محلنا سيدنا رسالة، ولكن أراد أن يطلع 
الرأي العام عليها، قرأها لكم األستاذ وليد. وأريد أن أستفيد من 
هذا املنرب ألؤكد أنه كما جاءتنا إتصاالت كذلك أتت إتصاالت للتيار 
والكثري من اإلتصاالت لبكركي والدميان من اإلغرتاب والداخل بأن 
هناك خوفا وحرصا على املصاحلة بشكل كبري. نطمئن اجلميع اىل 
أن هذا اختالف وهذا اإلختالف مذكور أيضا يف إعالن النيات اىل 
حد ما، ممكن أن حيصل بني أي حزبني، ولكن أي إنعاكس على هذا 
اإلختالف على واقع احلال وعلى األرض ليس واردا ال من قريب وال 
من بعيد بأي شكل من األشكال. هذا حرص احلكيم وحرص التيار 
وحرصنا مجيعا على هذا املوضوع، ألن هذه املصاحلة تعين لبنان، 
تعين اإلغرتاب واملشرق كله وتعين كل الناس املعنيني بها. وهي 
أكرب من أي تنافس أو صراع سياسي مهما بلغ من حدة. املصاحلة 
أعادتنا من غربة كنا نعيش فيها اىل وطن نأمل أن يبقى ونعيش 

فيه اىل األبد، حنن واحفادنا وأوالدنا«.
وختم: »من هذا املنطلق كان اللقاء مع سيدنا وجدانيا جدا، وكان 
ما حصل وحرصه  بعد الهوتي حلماية  وله  بامتياز  اللقاء سياسيا 
التيار  ورئيس  الرئيس  فخامة  اىل  سننقلها  رسالة  ومحلنا  عليه، 

الوطين احلر ورئيس القوات اللبنانية«.

كنعان
من جهته أكد كنعان »أن املصاحلة متت وما من عودة اىل الوراء«، 
وقال: »لن أزيد كثريا. لقد تشرفنا ملحم وأنا بلقاء صاحب الغبطة، 
الكبري، ليس فقط  النا واستمعنا اىل توجيهاته وحرصه  واستمع 
على املصاحلة اليت متت بيننا، إمنا على التوافق الوطين الشامل. 
ولديه رسالة تالها األستاذ وليد وهي ليست فقط لنا، وإمنا لكل 
اللبنانيني. التطمني هو بإسم التيار ألنه دائما نسمع أن إبراهيم 
باسم  أتكلم  اآلن  أنا  أيضا.  الرياشي  وملحم  جدا  متفائل  كنعان 
التيار، ولكنين أؤكد اآلن أن املصاحلة بالنسبة الينا مقدسة وخط 
أمحر متت وانتهت ووضعناها خلفنا، ولكن هذا ال يعين أننا حزب 
واحد. حنن حزبان، وكما هناك يف احلزب الواحد أحيانا آراء متنوعة 

على صعيد حزبني، ما بالكم كم يوجد آراء خمتلفة«.
أضاف: »على هذا األساس نقول لكل اللبنانيني اخلائفني ال ختافوا، 
يف السياسة حيصل إختالف وتنوع يف اآلراء وتناقض، ولكن عملنا، 
واىل  عمودي  إنقسام  اىل  يتحول  لئال  املصاحلة،  بعد  وخصوصا 
كثرية  وإستحقاقات  تقطع  احلكومة  الوراء.  اىل  نعود  لن  خالف. 

تقطع ولكن املصاحلة باقية«.
فخامة  واىل  احلزبني  قيادة  اىل  سنحملها  الرسالة  »هذه  وختم: 
الرئيس، وسوف ننقل هذا اللقاء املثمر والذي سيكون له متابعة. 
وليس إذا أتينا اىل الدميان إنتهى املوضوع هنا، ال، صاحب الغبطة 
يهمه جدا أن يكون هناك حضور مسيحي مؤثر على مستوى الوطن، 
وهذا األمر يف حاجة الينا حنن اإلثنني واىل غرينا. من هذا املنطلق 

نشكركم، واىل اللقاء القريب«.

عون يطمئن
خالل  اللبنانيني،  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  طمأن 
واالستهالكية  الغذائية  املواد  مستوردي  نقابة  من  وفدا  استقباله 
واملشروبات يف لبنان، بأن »ال احد سيستطيع وقف مسرية االصالح 
وهذا  اجلمهورية،  رئاسة  تولي  منذ  بدأتها  اليت  الفساد  ومكافحة 
الطريق االصالحي سيستمر جبهود مجيع املؤمنني بلبنان مهما حاول 
شائعات  اطالق  خالل  من  املسرية،  هذه  عرقلة  منها  املتضررون 
واخبار غري صحيحة، سواء صدرت عن سياسيني او غريهم. علما ان 
مثل هذا الكالم ينعكس سلبا على الثقة بلبنان«، داعيا اللبنانيني 
بإجناز  امكانية  ال  الن  الفساد،  مكافحة  يف  الدولة  »مساعدة  اىل 

اصالح يف جمتمع ال يريد شعبه مواجهة الفساد فيه«.
مواقف تضعف  يطلقون  للذين  احلقيقية  »االهداف  وإذ تساءل عن 
»لبنان ميتلك  ان  اكد  الوطنية«،  والعملة  اللبناني  باالقتصاد  الثقة 
ثروة نفطية على طريق االستخراج ال خوف من االفالس يف ظلها«، 
مشددا على »ضرورة التحلي باملسؤولية قبل اطالق االخبار اليت تثري 
القلق يف نفوس املواطنني، ان من قبل السياسيني او االعالميني 
او غريهم من اللبنانيني«، الفتا اىل اننا »نعمل على اعادة استنهاض 
االقتصاد، لكن االمر ال يتم بني ليلة وضحاها، بل يتطلب املزيد من 
الصرب وسعي القطاعات اىل الصمود قدر االمكان يف هذه الفرتة 

الن الرتكة اليت ورثناها ثقيلة«. )املزيد من التفاصيل ص 2(.

تتـمات

 2018 تــموز   14 Saturday 14 July 2018الـسبت 
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
*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

اجلميع يتمنى أن يعيش حياًة صحيًة خالية من 
أن  بد  ال  احللم؛  هذا  يتحقق  ولكي  األمراض، 
معقد،  غري  أسلوب صّحي  باتباع  الفرد  يلتزم 
وأن حيافظ على وزن مثالي، وأن حيرص على 

الشعور حبالة مزاجية جيدة.

باألخبار  املعين  الين«  »هيلث  موقع  ونشر 
أساسية  قواعد  مخس  يرصد  تقريرا  العلمية، 
بصحة  للتمتع  يتبعها  أن  للفرد  ميكن  بسيطة 
جيدة، وذلك بناًء على دراسات علمية أجريت 

يف هذا الشأن:
 

1- ابتعد عن السموم:

ُيدخل الناس بعض املواد السامة إىل أجسادهم 
عن طريق السجائر واملخدرات والكحوليات اليت 
التخلي  على  القدرة  وعدم  اإلدمان  تسبب 

عنها.

األطعمة  تناول  إن  بل  فحسب،  هذا  ليس 
طرق  أحد  يعترب  اجلاهزة  والوجبات  السريعة 
املفرطة،  السمنة  تسبب  اليت  السموم  إدخال 
أن  كما  اجلسم،  املشبعة يف  الدهون  وزيادة 
تناول املشروبات احملالة بالسكر يزيد من نسبة 
الفركتوز يف الدم، ويسبب السمنة أيضا، وله 
تأثري سليب على عملية التمثيل الغذائي وحرق 

السعرات احلرارية.
 

2- استخدم عضالتك:

بالصحة  للتمتع  جدا  مهم  العضالت  استخدام 
املثالية، فممارسة التمارين الرياضية يزيد من 
حتسني وظائف اجلسم والدماغ واهلرمونات مثل 
هرمون الذكورة »التستوستريون«، وهرمونات 
النمو على النحو األفضل، وتقلل خطر اإلصابة 
باألمراض مثل االكتئاب والسمنة والسكري من 

النوع الثاني والقلب والزهامير وغريها. 
إىل  املطلوب  باملعدل  األوزان  رفع  ويؤدي 
وحيسن  الدم،  يف  السكر  مستويات  تقليل 
الدهون  نسبة  وخيفض  الكوليسرتول،  نسبة 
اإلصابة  خطر  من  يقلل  ما  الدم،  الثالثية يف 

بالسمنة. 

الرياضة  ملمارسة  الطرق  من  العديد  وهناك 
األلعاب  صالة  إىل  الذهاب  فيها  يشرتط  ال 
الرياضية، فقط ميكن للشخص القيام بالتمارين 
الفيديوهات  مبساعدة  املنزل  يف  املطلوبة 

 إليك هذه القواعد اخلمس للتمتع بصحة جيدة
القيام  أو  اإلنرتنت،  مواقع  على  املوجودة 
باملشي ساعة يوميا يف الصباح للحصول على 

فيتامني »د« من الشمس.
 

3- النوم اجليد:

للشعور  العامة،  للصحة  جدا  مهم  اجليد  النوم 
خطر  وتقليل  والذهين  اجلسدي  بالتحسن 
ومعدل  القلب،  وأمراض  بالسمنة  اإلصابة 
يوميا  ساعات  و8   7 بني  يرتاوح  اجليد  النوم 

يف ساعات الليل.

هادئ  نوم  على  للحصول  طرق  عدة  وهناك 
وقت  يف  القهوة  شرب  عدم  مثل:  وصحي 
متأخر من اليوم، والنوم يف وقت ثابت يوميا، 
والنوم يف الظالم، وختفيف األضواء قبل النوم 

بعدة ساعات.
 

4- جتنب اإلجهاد الزائد:

هرمون  يف  زيادة  يسبب  املفرط  اإلجهاد 
ويعيق  اإلجهاد،  هرمون  أو  »الكورتيزول« 
الشعور  يسبب  ما  الغذائي،  التمثيل  عملية 
الطعام  من  أنواع  تناول  يف  والرغبة  باجلوع 
األطعمة  لتناول  ويدفعنا  األوقات،  كل  يف 
وبالتالي  السريعة،  الوجبات  الصحية مثل  غري 
يؤدي يف النهاية إىل السمنة واألمراض الناجتة 
وقد  اجليد.  النوم  عدم  إىل  باإلضافة  عنها، 
أظهرت بعض الدراسات أن اإلجهاد قد يسبب 

االكتئاب. 

وللحد من اإلجهاد، فإنه جيب ممارسة متارين 
الرياضة،  وممارسة  بانتظام،  واليوغا  التأمل 
العميق  والتنفس  الطبيعة،  يف  والتنزه 

واالسرتخاء.
 

5- التغذية السليمة: 
اتباع محية غذائية من أفضل العادات اليومية 
اجلسدية  والصحة  العام،  املزاج  حتسن  اليت 
يوميا  متنوعة  جمموعة  تناول  فيجب  للفرد، 
بالدهون  املشبعة  غري  الصحية  األطعمة  من 

والسكريات والسعرات احلرارية.

ومن املهم الرتكيز على أنواع الربوتني النباتي 
الغنية  األمساك  وتناول  اجليدة،  واحليواني 
الغنية  الورقية  واخلضروات  األوميغا  بأمحاض 
باأللياف والفواكه واخلضروات اليت حتتوي على 
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الفيتامينات والعناصر الغذائية اجليدة، وأيضا 
لعدم  وذلك  الشوفان،  مثل  الكاملة  احلبوب 

اإلصابة بالسمنة واألمراض الناجتة عنها.

حيول القالع الفموي أو »احلمو« كما يسميه البعض 
ومزعجة  مؤملة  حالة  إىل  والكالم  الطعام  تناول 
األطباء فإن  له حسب  ورغم غياب سبب واضح 

سلوكيات بسيطة تساعد يف تسريع الشفاء.
اجللدية  األمراض  اختصاصي  والقالع كما يوضح 
الدكتور محيد سليمان من أمراض املناعة الذاتية 
الفم  يف  املخاطية  األغشية  على  ظهوره  يبدأ 
والبلعوم واحلنجرة كفقاعات تنفجر وحتل مكانها 
تقرحات وحيتاج شفاؤها فرتة ترتاوح بني أسبوع 

وأسبوعني .
ويوصى سليمان مبراجعة الطبيب عند حدوث هذه 
حلدوث  تفاديًا  مبكر  بشكل  الفموية  االندفاعات 
يف  تساعد  إجراءات  إىل  مشريًا  اختالطات  أي 
التقرحات  والتئام  الشفاء  وتسريع  األمل  ختفيف 
األطعمة  وجتنب  ناعمة  أسنان  فرشاة  كاستخدام 
استعمال  وعدم  والقاسية  والساخنة  احلمضية 
معاجني أسنان حتتوي سلفات الصوديوم وتناول 
و12   6 وب  ك  فيتامينات  مثل  غذائية  مكمالت 

والزنك .
وبينما اليزال سبب تقرحات الفم غري معروف على 
وجه التحديد أشار طبيب اجللدية إىل عوامل تزيد 
البطانة الفموية اليت  احتمالية ظهورها كإصابات 
تنتج عن عض باطن اخلد أو احلشوات السنية غري 
األسنان  فرشاة  عن  الناجتة  واخلدوش  املناسبة 

والتبدالت اهلرمونية لدى السيدات .
وأضاف سليمان أن احلساسية جتاه بعض األطعمة 
احلديد  ونقص  النوم  وقلة  والقلق  والتوتر 
وفيتامني ب12 قد تسبب ظهور هذه التقرحات.

كيف تسرع شفاء “احلمو” او 
القالع الفموي؟

من  الفطور  يكتسبها  اليت  األهمية  من  بالرغم 
الناحية الصحية والغذائية؛ فإن ذلك ال يعين أنه 
جيب أن يشمل كل شيء، فهناك بعض املأكوالت 
اليت ال جيب أكلها على معدة فارغة، ملا هلا من 

تأثري سليب على الصحة. فما هي هذه األطعمة؟

1. احلمضيات:
التهاب  الريق  على  والعصري  احلمضيات  تسبب 
بتناوهلا  ينصح  ال  ولذلك  واحلساسية،  املعدة 

كبداية لليوم، أو على وجبة الفطور.
 

2. املوز:
على الرغم من أهمية املوز يف النظام الغذائي، 
واملواد اليت حيتويها وال توجد يف غريه، وأبرزها 
من  يعّد  احلظ  لسوء  املوز  فإن  البوتاسيوم، 
شديد،  ببطء  اجلسم  يهضمها  اليت  املأكوالت 
تناوهلا على معدة فارغة قد يسبب  ولذلك فإن 
بعد ساعة  بتناوله  األطباء  ينصح  فيما  االنتفاخ، 

من الغداء.
 

3. اخلضروات:
اخلضروات  يف  موجودة  تكون  اليت  األمحاض 
الطازجة، قد تسبب مشاكل يف الغشاء املخاطي 
يف املعدة، ولذلك يفضل عدم تناول اخلضروات 
الذين  األشخاص  سيما  وال  فارغة،  معدة  على 

يعانون من مشاكل يف اجلهاز اهلضمي. 
4. اللنب:

لكنه  اإلفطار،  وجبة  على  اللنب  تناول  يضر  ال 
الصباح،  مفيدًا يف  يكون  لن  نفسه  الوقت  يف 
ألن هضم اللنب يتطلب بكترييا إضافية، ولذلك 
يفضل تناوله بعد ساعتني من وجبات الطعام أو 

يف وقت ما قبل النوم، ألنه يسهل اهلضم. 
5. املاء البارد:

يرتك املاء البارد تأثريًا سلبيًا على اهلضم، فهو 
يبطئ عمليات اهلضم، ما يسبب التعب صباحا.

6. السكريات:
تراكمها  إىل  صباحًا  السكريات  تناول  يؤدي 
املعدل  فوق  السكر  معدل  وارتفاع  اجلسم،  يف 
صحية  مشاكل  يسبب  أن  ميكن  ما  الطبيعي، 
خطرية مثل مرض السكري، ألن البنكرياس يكون 
غري قادر على إنتاج ما يكفي من األنسولني يف 

الصباح.
7. القهوة:

أما املفاجأة فهي أن تناول القهوة ليس مفيدا 
أن  املمكن  ومن  املعدة،  تهيج  أنها  إذ  صباحا، 
تسبب التهاب املعدة، وشربها قبل اإلفطار يؤثر 

سلبًا على صحة الكبد.

7 أشياء ال تأكلها قبل أن 
متأل معدتك



Page 33صفحة 33     

تـسلية

 2018 تــموز   14 Saturday 14 July 2018الـسبت 

1212 á«∏`````````````````````````````````````````````````````````````````°ùJ

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:kÉ«≤aCG *

.§°ùH ``` ÊÉæÑd πã‡ ```` 1

 AÉ°†b ‘ á«fÉæÑd Ió∏H ``` 2

.≈ªYCG ``` ¿hÎÑdG

 ô¡f ≈∏Y …Qƒ°S ∞«°üe ``` 3

.ôjÉæj ó©H ``` iOôH

 πãªŸ ÊÉãdG º°S’G ``` iOÉæª∏d ``` 4

.zófƒH ¢ùª«L{ QhO πãe »HôZ

 ``` A»°ûdÉH A»°ûdG ≥°üdCG ``` 5

.≈∏Y Ö°†Z

.ÜôW ádBG ``` OhOh ≥jó°U ``` 6

.πª°TG ``` 7

.âjõ∏d AÉfEG ``` »©e ``` 8

.Ò¶fh πãe ``` …OGƒdG ÉÑfÉL ``` 9

.§FÉ◊G Ωóg ``` Üò©dG AÉŸG ``` 10

 ájô°üe á∏ãªŸ ∫hC’G º°S’G ``` 11

 ájô°üe ájôb ``` πMGQ πã‡ áæHG

.Ωôg É¡H

:kÉjOƒªY *

 áÑMÉ°U á«fÉæÑd á∏ã‡ ```` 1

.á°ùHÉj ``` IQƒ°üdG

.…ô°üe πã‡ ``` 2

.áeÉY áMÉ°S ``` ¢SÉædG ∫GPQ ``` 3

.™Ñàj ``` ∫ƒ°Uƒe º°SG ``` 4

.ÜÎbG ```` ´ƒf ``` 5

.IódGh ``` πNóe ``` 6

.á«°ùfôa áæjóe ``` 7

.¬Ñ∏b søM ``` π«∏dG º∏XCG ``` 8

.πMGQ ÊÉæÑd ÖFÉf ``` 9

 áæjóe ``` ÊÉæÑd ∞«°üe ``` 10

.ájôëH

 äô¡à°TG á«HôY ``` Êh ``` 11

.kGójhQ ≈°ûe ``` ìÉeôdG Ëƒ≤àH

 √òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG  º q°ù≤e É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–

 §N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9  ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG

.…OƒªYh »≤aCG

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH

…ƒeCG ôYÉ°T :±hôM áà°S øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *

πª©dG

IÉ«M

ô°ûÑdG

Qó°üeh

IOÉ©°ùdG

øe

´QÉ°U

≥◊G

¬Yô°U

øµJ ’

É°ùHÉj

ô°ùµàa

’h

Éæ«d

ô°ü©àa

ÒN

∂dÉe

Ée

∂©Øæj

óæY

áLÉ◊G

ºµM

∫ÉãeG

ÒÑc

Ò¨°U

ƒHG

¢SGƒædG

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°Sº¡°Sh IQƒ°U

:kÉ«≤aCG *

 ``` ΩGóe ``` 4 ,QÉeO ``` …Q ``` 3 ,ÉfhõjQG ``` 2 ,á«gÉJƒc `` 1

 ``` QÉH ``` π°ùj ``` 7 ,»°üªM ˆGóÑY ``` 6 ,¿É«æH ``` 5 ,ƒd

 11 ,øjO ``` Éf ``` 10 ,Üh ``` ÊƒY ``` 9 ,ƒª°ùdG ``` 8 ,â∏e

.É«fƒdƒc ```

:kÉjOƒªY *

 ```  G  G  ```  4 ,¿’ój ```  3 ,hGh ```  ¢ùÑf ```  2 ,∂æ`Y ó````«©```H ```  1

 ``` 7 ,Êƒe ’ ``` ó``jQh ``` 6 ,øj ``` ¢ùÑd øeQÉc ``` 5 ,hó«d

 ```  ∫Éæj ```  10 ,·G ```  Ωƒg ```  9 ,ΩORG ```  8 ,Ühô¡dG ```  »J

.â«ZhQÉg ``` 11 ,π°U ≥
HÉ°

ùd
G O

ó©
dG 

∫
ƒ∏

M

I

Ω

∑

ì

ñ

Q

O

¢U

Ω

h

G

G

G

G

∫

¢S

´

G

O

I

∫

Q

h

¢S

…

Ω

G

∫

∑

…

h

±

…

Ü

G

G

ì

´

¿

O

G

±

ä

Æ

G

h

Ω

`g

´

Q

¢U

Ü

ä

´

¢U

Q

¿

ç

G

G

Ω

•

¢S

∑

¢U

∑

¢T

∫

G

G

¿

…

∫

G

¢S

Q

´

Ü

G

∫

´

ñ

…

Q

¥

Q

¿

±

∫

∫

Q

∫

G

ä

∑

¿

ì

Ω

¿

G

G

G

∫

ì

G

ê

I

∫

∫

…

¢U

Q

…

Ü

∑

∫

Ω

´

∫

G

G

Gófƒg

 :¢ùfÉjQOÉg 

 .äGhÉHÉH áà°S º°SG

 772) – 1 :º¡æe

 ¿hÉ©J .(795 –
 – 4 .¿ÉŸQÉ°T ™e

 :(1159 – 1154)

 øe ó«MƒdG ÉHÉÑdG

 ∞∏àNG .…õ«∏µfG π°UG

 ∂jQOôa QƒWGÈe’Gh

 äÉbÓ©dG ≈∏Y ¢ShôHôH

.ádhódGh á°ù«æµdG ÚH

* * *

 øH ≈°Sƒe) …OÉ¡dG 

 :(…ó¡ŸG

 4»°SÉÑ©dG áØ«∏ÿG

 /```g170 – 169)

 ∫hÉM .(Ω786 – 785

 ≈∏Y ó«°TôdG ¬«NCG √GôcEG

 ó¡©dG áj’h øY ∫RÉæàdG

 Ëô◊G QGO ‘ πà o≤a

 ¢†jôëàH π°UƒŸÉH

.¿GQõ«ÿG ¬eCG øe

2016/05/09

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

á©FÉ°†dG áª∏µdG

º¡°Sh IQƒ°U äÉeƒ∏©e

á¶MÓŸG ábO

AL - MUSTAQBAL – Sunday May 14 - 2017 ``g 1438 ¿ÉÑ©°T 18 ``` 2017 QÉjCG 14 óMC’G ``` πÑ≤à°ùŸG

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG

7 1
9 4 8 7
6 1 5 4 9

3 4
1 7 4

5
1 7 8

3 6 5
6 5 1 4 3 9 7

7 5 9 3 8
2 4 1 5
8 6 2 9

4 5 8 1 7
1 8

2 9 3
4 7 6 9 5

1

6 4 2 8 1 7 3 9 5 1 2 9 5 6 8 4 7 3
3 9 1 5 6 2 4 7 8 6 5 3 7 4 2 8 9 1
8 5 7 3 4 9 1 6 2 7 4 8 3 1 9 6 2 5
5 7 9 4 8 1 2 3 6 2 7 1 9 5 4 3 6 8
1 2 6 9 5 3 7 8 4 8 6 5 1 7 3 2 4 9
4 8 3 7 2 6 5 1 9 9 3 4 2 8 6 5 1 7
2 6 5 1 3 8 9 4 7 4 9 6 8 3 1 7 5 2
7 3 4 6 9 5 8 2 1
9 1 8 2 7 4 6 5 3

3 1 7 4 2 5 9 8 6
5 8 2 6 9 7 1 3 4



Page 34صفحة 34     

صــحة وغــذاء

 2018 تــموز   14 Saturday 14 July 2018الـسبت 

ال يؤثر مرض الزهامير املعروف بـ »اخلرف الكهلي« بالسلب فحسب 
على املصابني به، إمنا على أحبائهم، أيضا، والذين أصبحوا منسيني 

وال وجود هلم يف حياتهم.

 نصح الطبيب، إريك كابالن، خبري الصحة النفسية، باتباع 5 عادات 
بسيطة، للوقاية من مرض الزهامير، من خالل حماضرة ألقاها يف 

والية نيوجريسي األمريكية، وفقا ملوقع »سبوون يونيفرسييت«.

1- األلومنيوم

5 عادات بسيطة اتبعها يف حياتك للوقاية من أخطر أمراض العصر

الغرف  يف  الصيف  أيام  خالل  وقتهم  األشخاص  أغلب  يقضي 
املكيفة اهلواء، حيث أصبح التكيف أمرا ضروريا يف الطقس احلار، 

وقد يتسمر عمل املكيف 24 ساعة.

ويتساءل الكثري ملاذا نشعر بالوهن واخلدر أو نستيقظ منزعجني 
عندما نستغرق يف النوم بغرفة مكيفة، وقد تصيب بعضهم اآلخر 

األمراض بعد خروجه من عمله الذي قضاه أمام املكيف.

حبسب ما نشره موقع »رامبلر« الروسي، فإنه على الرغم من فوائد 
بأمراض  املكاتب  يف  العاملني  تصيب  أنها  إال  اهلواء،  مكيفات 

خمتلفة.

الفين جملموعة  املدير  ألكسندر كوكسا،  الروسي  الطبيب  وكشف 
املختربات املستقلة »Testecho«، أن اجللوس حتت مكيف اهلواءتسبب 

نقل البكرتيا والفريوسات من مكان آلخر داخل الغرف املغلقة.

وقال إن مكيف اهلواء ينقل بعض األمراض بني العاملني، ويسبب 
5 أمراض وهي:

1- التهاب اجليوب األنفية

 حيمل الغبار اخلارج من املكيف بكترييا وفريوسات تسبب التهاب 
اجليوب األنفية.

2- التهاب احلنجرة اللوزتني

تصل  قد  مكيفة  غرفة  إىل  املرتفعة  احلرارة  درجات  من  االنتقال 
احلرارة بها إىل 16 درجة مئوية، يسبب التهاب احلنجرة واللوزتني، 
وذلك بسبب تقلبات درجة احلرارة، وينصح األطباء بأال يزيد الفرق 

بني درجيت احلرارة خارج وداخل الغرفة عن 10 درجات مئوية.

3- جفاف اجللد

يصاب األشخاص ذوي البشرة احلساسة جبفاف البشرة وظهور بقع 
تنتقل مع  اليت  الغبار اجملهرية  جلدهم، وذلك بسبب ذرات  على 
تيار اهلواء اخلارج من املكيف، ولتجنب هذه املشكلة عليك اجللوس 

بعيدا عن املكيف.

4- احلساسية
اإلصابة  إىل  يؤدي  باستمرار  املكيف  تنظيف  عدم  بسبب 

باحلساسية.

5- أمراض اجلهاز التنفسي

حيتوي الغبار املرتاكم يف مكيف اهلواء على بكترييا فيلقية، وهي 
نوع من البكرتيا املرضية سالبة الغرام، واليت تتسبب يف مرض 
االلتهاب  من  نوع  وهو  التنفسي،  اجلهاز  يصيب  الذي  الفيالقة 
باملكاتب  العاملني  لدى  املرض  هذا  وينتشر  الالمنطي،  الرئوي 

املكيفة.

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها الشديدة حلرارة 
الصيف، فإنها تتميز بعدد من الفوائد اليت جيهلها معظمنا.

بذور البطيخ

ضرورية  فهي  مسحوق،  هيئة  على  البطيخ  بذور  تناول  باإلمكان 
 ،В ومفيدة الحتوائها على نسبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني
كما أن زيت البذور مفيد لتحسني الشعر ونضارة اجللد، ويستخدم 

يف الزيوت اخلاصة باألطفال.
الزيتية  واألمحاض  والفيتامينات  املعدنية  بالعناصر  غين  فهو 
القلبية واجللطة  النوبات  وللوقاية من  للجلد  اليت تصلح  املختلفة 

الدماغية.

عصري البطيخ األمحر

الحتوائه  القاسية،  البدنية  التدريبات  قبل  شراب  أفضل  يعترب 
على األمحاض األمينية اليت تساعد على ختفيف األمل العضلي بعد 
الرياضيني أن  أثبتت نتائج دراسات أجريت على  التدريب، حيث 
احلمض األميين سيرتولني- L الضروري للحياة، متوفر بنسبة عالية 
يف البطيخ األمحر، وهو احلمض الذي خيفف أمل العضالت الناتج عن 
القلب إىل  القاسية، وكذلك يساعد يف عودة نبضات  التدريبات 

معدالتها الطبيعية.

صبغة الليكوبني

البطيخ األمحر غين بصبغة الليكوبني اليت تعطي البطيخ لونه األمحر 
لذلك  األمحر،  لونها  الطماطم  متنح  اليت  ذاتها  وهي  الوردي،  أو 
فإن تناول البطيخ مينح اجلسم القدرة على احلصول على الليكوبني 
بسهولة، دون احلاجة إىل معاجلته مثلما حيدث يف الليكوبني من 

الطماطم. 
وتقي هذه الصبغة من أمراض السكري ومضاعفات أمراض القلب 

واألوعية الدموية، وحتسن املناعة.

مضادات األكسدة

على  والسرتولني  الليكوبني  صبغات  جانب  إىل  البطيخ  حيتوي 
اللذين  كاروتني،  وبيتا  األسكوربيك  كحمض  أكسدة  مضادات 
عن  النامجة  الضارة  احلرة  اجلذور  حتدثه  الذي  الضرر  من  يقلالن 

التفاعالت املختلفة داخل جسم اإلنسان.

فياغرا طبيعية

يساعد البطيخ على تدفق الدم من وإىل القلب، ألن مواد السيرتولني 
واألرغينني وأكسيد النيرتوجني املوجودة يف عصري البطيخ األمحر 
تساعد يف اسرتخاء األوعية الدموية، وتدفق الدم يف مجيع أحناء 

اجلسم، وهو نفس تأثري أقراص الفياغرا على جسم اإلنسان.

مستودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ األمحر 30 سعرة حرارية، 
وعناصر   ،Dو  Cو  Bو  A فيتامينات  على  الفاكهة  هذه  وحتتوي 
احتواء  جانب  إىل  وغريها  واحلديد  والزنك  والفسفور  البوتاسيوم 

البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

املرأة  منها  تعاني  عديدة  مشكالت  حل  يف  األمحر  البطيخ  يفيد 
احلامل، مثل غثيان الصباح، واحلموضة والتشنجات العضلية، لذلك 
فإن تناول قدح من عصري البطيخ األمحر يف الصباح يكفي للتخفيف 

من آثار تلك األعراض.

 احذر... مكيف اهلواء 
يسبب 5 أمراض

وفقا ملركز السيطرة على األمراض، فإن املواطن األمريكي يستهلك 
ما بني 7 إىل 8 ملليغرامات من األلومنيوم يوميا يف طعامه، فيما 
عثر الباحثون على مستويات مرتفعة منه يف أدمغة الذين يعانون 

من مرض الزهامير.
يف  إمنا  فحسب،  الغذاء  يف  الكيميائية  املادة  هذه  ترتكز  وال 
يف  وكذلك  تسخينها،  عند  بكثرة  فيها  توجد  حيث  )القاليات(، 

مزيالت العرق.
رقائق  الطعام يف  تغليف  من  بدال  لأللومنيوم،  التعرض  ولتقليل 
األلومنيوم، قم بتغليفه بشمع النحل القابل إلعادة االستخدام، مع 
التتأكد من شراء القدور والقاليات املصنوعة من مادة »الستانلس 
من  بدال  سائبة،  الطازجة يف صناديق  املنتجات  وشراء  ستيل«، 

تلك املعلبة.    

2- النوم

أظهرت الدراسات وجود عالقة بني عدم وجود احلصول على كمية 
وافرة من النوم ومرض الزهامير، وهناك طريقة لزيادة فرصك يف 
احلصول على نوم ليلي جيد، وهي باالبتعاد عن الشاشات الزرقاء، 
مثل اهلاتف والكمبيوتر احملمول والتليفزيون، بعد غروب الشمس، 

وهو ما ما سيضمن تزامن جسدك مع إيقاعه اليومي.

لكن ولسوء حظ طالب اجلامعات، أوضح الدكتور كابالن، أن النوم 
الذي حنصل عليه قبل الساعة 12:00 صباحا هو نوم ميتاز جبودة 

أعلى، مقارنة بالنوم الذي حنصل عليه بعد هذه الفرتة.

وهناك بعض النصائح للحصول على نوم ليلي أفضل، مثل إنشاء 
اهلاتف  على   »Night Shift« ليلية«  »نوبة  وتشغيل  يومي،  روتني 
التكنولوجيا، واالستيقاظ مع  الرغبة يف استخدام  الذكي يف حال 

شروق الشمس والعمل بها يف الصباح.    

3- ختفيف الضغط

»أولئك  أن  الدكتورة بول ج. روش،  أجرته  الذي  البحث  اكتشف 
الذين يعانون من اإلجهاد بسبب القلق واالكتئاب كانوا أكثر عرضة 

لإلصابة مبرض الزهامير«.

وهناك طرق إلبطاء تطور مرض الزهامير بداخلك واحلد من التوتر، 
كاللجوء لرياضة اليوغا والتأمل.   

4- ال تيأس أبدا من احلياة

حيتاج اإلنسان إىل هدف من أجل مواصلة احلياة، وال تعترب مشاهدة 
اليوم  انتظار  يشبه  ألنه  هدفا؛  اليوم  طوال  عقل  بال  التليفزيون 

الذي متوت فيه.

ومبجرد أن يتوقف الناس عن العمل، فإنهم يفقدون، يف بعض 
األحيان، معناهم يف احلياة، حتى عندما تتوقف عن العمل بدوام 
كامل، فيجب أن تستثمر وقتك يف ممارسة هواية أو استكشاف 
اهتمام جديد، كما ال تنسى بأن تكون شخصا إجيابيا يف اجملتمع، 

وأن تشارك بنشاط يف جوانب خمتلفة من حياتك. 

  5- هناك جديد كل يوم

من املهم أن جترب أمورا جديدة كل يوم، إذ يؤدي القيام بشيء ما 
ألول مرة إىل حتفيز قرن آمون، وهو اجلزء من الدماغ الذي حيارب 

مرض الزهامير.
ومن خالل جتربة شيء جديد، سيتعني على دماغك العمل جبد أكثر 
كبريا  التغيري  يكون  أن  وجيب  استخداما،  أقل  أجزاء  واستخدام 
ومؤثرا، مثل تعلم كيفية لعب رياضة جديدة، بل تغيريات أصغر، 

مثل تنظيف أسنانك باستخدام يدك اليسرى أو املشي للخلف.
لكبار  ألزهامير  مبرض  املرتبطة  العار  وصمة  تدع  ال  النهاية  ويف 
السن متنعك من اختاذ االحتياطات الالزمة لصحتك، فأنت اآلن تعلم 
5 طرق ملنع مرض ألزهامير من التمكن منك، وملاذا من املهم أن 

تبدأ اآلن، ألن الوقاية دائما أسهل وأقل تكلفة من العالج.

فياغرا طبيعية
 فوائد كبرية جيهلها 

الكثريون للبطيخ األمحر
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Conservative coalition MP 
Craig Kelly says the Paris 
Agreement on climate 
change no longer applies 
to Australia following the 
US decision to depart.
An influential, conser-
vative backbencher is 
championing former 
prime minister Tony Ab-
bott’s call for Australia to 
quit the Paris Agreement 
on climate change.
Coalition MP Craig Kelly 
echoed the latest ratio-
nale given by Mr Abbott 
for leaving the agreement 
that he signed up to as 
prime minister, namely 
that it no longer applied 
to Australia following the 
US decision to withdraw 
in 2017.
“The Paris Agreement is 
no longer applicable to 
all. The USA is no longer 
in the agreement,” Mr 
Kelly told the ABC on Sat-
urday.
“China, (the) world’s larg-
est emissions polluter, is 
not doing it till later.”
But Labor MP Pat Conroy 
said Mr Kelly had the facts 
wrong - the US couldn’t 
fully quit the deal until 
after its next presidential 
election.
“As the highest emissions 
country in the world, we 
need to make those com-
mitments,” Mr Conroy 
said.
“We are seeing Tony 
Abbott and Craig crab-
walking away from a com-
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Coalition MP backs Abbott 
on Paris pact

mitment willingly and 
knowing what it would 
result in.”
Both MPs are members of 
the federal committee on 
environment and energy.
Mr Kelly said discontent 
within the coalition re-
garding its own signature 
energy policy, the Na-
tional Energy Guarantee, 
shouldn’t be seen as dis-
unity.
A number of government 
MPs, including Mr Abbott 
and Mr Kelly, have ex-
pressed concern over the 
policy.
“It is open debate and 
throwing ideas on the 
table,” Mr Kelly said, who 
wants greater emphasis 
given to coal power, de-
nying that would consti-
tute a subsidy.
“Having a structure where 
you make sure you direct 
the investment into a coal-
fired power station is not 
subsidising it,” he said.
“It is a completely differ-
ent kettle of fish.”
Mr Conroy claimed such 
measures were a recipe 
for high power prices.
“We have to replace coal-
fired power stations that 
are about to close down 
because they’re very old,” 
he said.
“But the cheapest new 
form of power is renew-
able energy backed up 
by gas and power hydro 
- That’s what industry is 
saying.”

Greens senator Sarah 
Hanson-Young is set to 
become the first sitting 
Australian politician to 
sue a fellow parliamentar-
ian under uniform nation-
al defamation laws, as she 
vows to make good on 
her threat to sue Liberal 
Democratic Party senator 
David Leyonhjelm over 
slurs she says amount to 
“slut-shaming”.
Senator Hanson-Young’s 
lawyer, Rebekah Giles of 
law firm Kennedys, wrote 
to Senator Leyonhjelm 
last Wednesday seeking 
an apology, compensa-
tion and legal costs and 
imposing a deadline of 
one week before a defa-
mation claim would be 
filed.
Senator Leyonhjelm has 
refused to back down over 
the comments, which were 
made to a range of media 
outlets between June 28 
and July 2, including Sky 
News, the ABC’s 7.30 pro-
gram, Channel Ten’s The 
Project and Melbourne ra-
dio station 3AW.
It is not uncommon for 
Australian politicians to 
sue media outlets and 
others for defamation but 
Victorian barrister David 
Gilbertson, QC, said it 
was “very uncommon” 
for two sitting politicians 
to be involved in a defa-
mation dispute.
“It’s extremely rare for 
politicians to sue each 
other and I’m not aware of 
any cases since the uni-
form laws came in,” Mr 
Gilbertson said.
Broadly uniform defama-
tion laws commenced in 

Hanson-Young’s case against Leyonhjelm a first for sitting politicians

the states and territories 
in early 2006, replacing 
an unworkable system 
of eight different laws 
across the country.
Senator Hanson-Young al-
leges the comments made 
by Senator Leyonhjelm 
carry the imputation she 
is “a slut, shagging men 
indiscriminately” and is a 
misandrist.
Allegations of promiscu-
ity have previously led 
to defamation payouts 
in Australia, including a 
South Australian District 
Court case in 2014 which 
culminated in a dam-
ages award of more than 
$170,000.
Geoff Holland, a media 
law expert at the Univer-
sity of Technology, Syd-
ney, said the likelihood of 
Senator Hanson-Young’s 
reputation being harmed 
by the comments was 
“real” and “there is a very 
good chance of that suc-
ceeding”.
“The courts have tradi-
tionally taken the view 
that [allegations of] pro-
miscuity, raising ques-
tions about someone’s 
sexual morality, has the 
real potential to harm 
them,” Mr Holland said.
But he said it would be 
more “difficult to prove” 
that a claim of misandry 
was defamatory.
Sydney barrister Richard 
Potter said it may be “dif-
ficult to distil effective im-
putations” from the words 
used by Senator Leyon-
hjelm but “no doubt” 
Senator Hanson-Young’s 
lawyers would “focus on 
the promiscuity and im-

Veteran federal Labor 
frontbencher Jenny Mack-
lin has announced she will 
retire from federal politics 
at the next election.
Former Rudd and Gil-
lard government minister 
Jenny Macklin has an-
nounced she is retiring 
from federal politics.
The veteran Labor MP has 
held the Melbourne seat of 
Jagajaga for 22 years and 
served on the government 
or opposition frontbench 
during that time.
“As the longest serv-
ing Labor woman in the 
House of Representa-
tives, ever, ‘It’s Time’, as 
Gough so famously said, 
for me to move on,” Ms 
Macklin said in a state-
ment on Friday.
“It’s also time for the next 
generation. Although I 
still want to contribute to 
policy debates, it’s time 
for me to step back.”
While she will be depart-
ing parliament, Ms Mack-
lin will not be stepping 
back from public policy 
or public life.
“I will continue to do all 
I can for my local com-
munity and to be an ad-
vocate for a more equal 
Australia,” she said.

ALP veteran Macklin retires 
from politics

Elected to the north-east 
Melbourne seat of Jaga-
jaga in 1996, Ms Macklin, 
64, went on to serve as 
deputy Labor leader to 
Kim Beazley.
She served as Minister 
for Families, Community 
Services and Indigenous 
Affairs for six years and 
Minister for Disability Re-
form for two years.
“Every political party in 
Australia wishes they had 
a Jenny Macklin,” Labor 
leader Bill Shorten said 
on Friday.
“But only Labor has been 
blessed with her extraor-
dinary mind, her caring 
heart and her fearless love 
of the good fight. How 
lucky we have been.”
Labor’s Tony Burke said 
Ms Macklin had been “the 
most significant contribu-
tor to Labor policy” of the 
last two decades.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull paid tribute to 
the Labor MP.
“She’s had a very long 
and distinguished career 
in the federal parliament,” 
he said.
“We’ll miss her in the next 
parliament, but I wish her 
well in her retirement from 
politics.”

Sarah Hanson-Young is poised to launch defamation proeceedings against David Leyonhjelm

moral angle of it”.
“There is a principle called 
‘vulgar abuse’ where 
hurtful abuse is made 
by a person but it can-
not be regarded as truly 
defamatory,” Mr Potter 
said. “That will no doubt 

be raised as an argument 
- that, whilst offensive, it 
is not defamatory.”
Senator Leyonhjlem’s me-
dia comments followed 
a heated Senate debate 
about violence against 
women, during which 
the Liberal Democrat told 
Senator Hanson-Young 
she should “stop shag-
ging men”.
Senator Hanson-Young is 
not suing over the com-
ments in Parliament as 
they are protected by par-
liamentary privilege.
Mr Gilbertson said, with-
out commenting on the 
specific case, that the 
“elephant in the room” 
was whether politicians 

should be protected in 
Parliament for making a 
“personal slur” unrelated 
to parliamentary debate.
Senator Hanson-Young is 
expected to file her claim 
by the end of the week. 
It is not yet clear if it will 
be filed in the Supreme or 
Federal Court.
Any damages award will 
be donated to charity. 
Plan International Austra-
lia, which tackles harass-
ment and abuse of women 
in Australia and overseas, 

has been named as one 
of the potential beneficia-
ries.
On Tuesday it released fig-
ures from a 2017 study of 
2000 Australian girls and 
women, which showed 35 
per cent of women aged 
15-25 regarded their gen-
der as being a barrier to 
a career in  politics, com-
pared with four per cent 
of men. Less than five per 
cent of the women sur-
veyed listed politics as a 
future career option.
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Treasurer Scott Morrison 
is still being met with cau-
tion over the new GST 
carve-up but the prime 
minister insists the plan 
&quot;passes the pub 
test&quot;.
Malcolm Turnbull says the 
proposed new system for 
carving up the GST pass-
es the “pub test” but he 
can understand the states 
wanting to do their sums 
before committing to it.
Treasurer Scott Morrison 
will put to his state and 
territory counterparts in 
September a new deal 
that would iron out some 
of the wrinkles in the GST 
revenue distribution sys-
tem, requiring a $7 billion 
cash injection to do so.

The state and territory 
governments have taken 
a cautious approach to 
the offer and federal La-
bor has questioned where 
the extra money will come 
from.
“Every premier and chief 
minister is entitled to go 
through the numbers care-
fully,” the prime minister 
told reporters in Brisbane 
on Friday.
However, he said the new 
GST distribution floor 
of 75 cents in dollar per 
person “passes the pub 
test”.
Labor frontbencher An-
thony Albanese ques-
tioned the government’s 
sums.
“You can’t keep spending 

GST deal passes pub test: Turnbull
the same dollars,” Mr Al-
banese told the ABC.
“The government needs 
to say where the $7 billion 
is coming from.”
Cabinet minister Peter 
Dutton said the funding 
injection would come 
from getting 700,000 peo-
ple off welfare and into 
work, while growing tax 
revenue.
“No state worse off, no 
doubt,” Mr Dutton said.
“Everyone gets a bit of ex-
tra cash.”
States and territories 
would no longer need to 
head to Canberra “with a 
begging bowl” to lobby 
for their fair share, the 
prime minister said in an 
earlier Facebook post.
“We’ll make sure no state 
or territory will ever again 
suffer Western Australia’s 
fate of the last few years,” 
he said.
Western Australia has 
long complained about its 
share dropping during the 
mining boom due to the 
way the existing system, 
known as horizontal fis-
cal equalisation, is bench-
marked.
That benchmark will shift 
over eight years to a new 
standard that will ensure 
the fiscal capacity of all 
states and territories is 
at least the equal of NSW 
or Victoria (whichever is 
higher), evening out the 
impact of extreme events 
such as the WA mining 
boom.

Tax law is complex, and you need to understand all of 
its provisions in order to maximise the Tax deprecia-
tion credits that you are eligible for on your invest-
ment portfolio. So often depreciation schedules miss 
some of the more obscure items that can be depre-
ciated and to ensure your schedule captures every-
thing needs the skill of specialist professionals. 

Tax Depreciation Wizard (‘TDW’) are experts in Tax 
depreciation and our team includes registered Quan-
tity Surveyors and Construction Economists. Our 
skill and experience has been recognised by the 
Australian Taxation Office (ATO) with whom we liaise 
to ensure we can provide our clients with compre-
hensive advice and obtain the maximum depreciation 
credits. 
I invite you to contact my team at TDW either on line, 
or by phone, to discuss your particular situation and 
ensure you maximise your depreciation entitlements. 
All consultancy fees are fully deductible. 

Email: info@tdw.net.au Phone: (02) 9633 9233
Michael Dakhoul JP 
Managing Director
AAIQS MAIB MCIOB ICECA

Investment Property Owners
Residential – Commercial – Industrial

Are you claiming the maxi-
mum Tax depreciation on 
your property?

The consumer watchdog 
has called for a major 
overhaul of the energy 
sector, and for the gov-
ernment to back new 
electricity generation to 
drive down power pric-
es.
In the Australian Com-
petition and Consumer 
Commission’s electricity 
sector report released on 
Wednesday, it called for 
regulators to have more 
power to stop ‘market 
manipulation’ and said 
the government must 
support new generation 
if it is linked to industry.
The ACCC is calling for 
a restructure of the en-
ergy sector, and for the 
government to back new 
electricity generation to 
drive down power pric-
es.
The ACCC said the gov-
ernment can back invest-
ment in dispatchable 
generation such as gas, 
batteries, or pumped 
hydro storage for small-
er generators to break 
market monopolies.
There is a case for 
government support 
to underpin long-term 
contracts for large com-
mercial and industrial 
users that brings on new 
dispatchable generation 
from players that don’t 
already have a large 
market share, the ACCC 
said.
The review also advocat-
ed for new rules to alter 
existing market power 
strangeholds.
It said large generator 
and retailers (gentailers), 
such as AGL, Origin and 

EnergyAustralia, have 
a strong position in the 
market and often charge 
a large premium on the 
sale of wholesale elec-
tricity to their own retail 
operations.
These wholesale prices 
have risen on average 
by 130 per cent between 
2015 and 2017. Gentail-
ers have passed these 
costs onto consumers, 
driving up power bills.
The ACCC stated there 
should be a cap on any 
further merger or acqui-
sition of a company with 
more than 20 per cent 
market share of genera-
tion to stop monopolies 
arising, but this would 
not apply to companies 
building new genera-
tion.
The watchdog has also 
called for the Austra-
lian Energy Regulator to 
have greater monitoring 
powers “to target mar-
ket manipulation”.
As part of these powers, 
the ACCC said the AER 
should set a new de-
fault base rate for pow-
er, which would allow 
consumers to compare 
their discounts against a 
common benchmark.
This would remove con-
fusion around many dis-
counts on the market, 
which the ACCC have 
labelled as deliberately 
misleading or confusing 
for consumers.
The AER has recently ex-
ercised some of its pow-
ers in order to investigate 
claims that networks 
were price-gouging cus-
tomers at around $600 

There will also be a boost 
to the pool of funds avail-
able as the new standard 
is set, which over the eight 
years from mid-2021 will 
total $7.2 billion.
Attorney-General and 
West Australian MP Chris-
tian Porter said the chang-
es were about the “art of 
the achievable”.

“The critics will come 
up with three different 
tweaks they would have 
preferred,” he told 6PR 
radio.
“But seriously, they have 
not been inside the tent 
for eight years trying to 
find an enduring solution 
that will stick with all the 
other states.”

ACCC calls for major reset of energy sector to drive down power bills

million annually.

Energy retailers have 
already acknowledged 
the industry needs to 
change, with many of the 
large generators telling 
Fairfax Media they have 
made company-led re-
forms in the last months 
to drive down electricity 
prices for consumers.
It came after the Aus-
tralian Energy Market 
Commission found con-
fidence and trust in the 
electricity market has 

dropped to a historical 
nadir, with consumer 
faith in the industry low-
er than that in the bank-
ing, mobile and broad-
band industries.
The ACCC said the Na-
tional Electricity mar-
ket needs a reset and 
by tackling reform in 
the national electricity 
market can bring down 
prices and restore con-
sumer confidence and 
Australia’s competitive 

advantage.
It said significant gains 
can be made for con-
sumers and businesses 
by adopting the recom-
mendations in the re-
port.
The ACCC has also 
backed the govern-
ment’s energy reform 
policy, the National En-
ergy Guarantee, stating 
it should implement it in 
order to drive these con-
sumer gains.
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John Howard has set 
the approval of a west-
ern civilisation course 
as a litmus test for the 
“left-wing sentiments” 
of Australian universi-
ties, stressing he wants 
a deal with his alma 
mater, the University of 
Sydney.
But the former prime 
minister was confront-
ed by the chancellor of 
that university, Belinda 
Hutchinson, at a public 
event on Tuesday night, 
when she challenged his 
assertion that universi-
ties had become overly 
politicised and left-wing.
Mr Howard told a Centre 
for Independent Stud-
ies forum in Sydney 
that Australians would 
“find out” if universities 
had become hostage to 
left-wing dogma based 
on whether the Ramsay 
Centre’s controversial 
degree finds a home.
“It’s our obligation to go 
right to the end of the 
road in finding that out,” 
he said.
Later, Mr Howard - who 
sits on the Ramsay Cen-
tre’s board - stressed to 
reporters: “I would very 
much like to see an ar-
rangement with Sydney 
University ... I don’t ad-
mit defeat.”
The controversial pro-
gram to advance the 
study of western civili-
sation has struggled to 
find a home after it was 
rejected by the Austra-
lian National University, 

which cited unreason-
able demands on aca-
demic freedom by Ram-
say.
Mr Howard confirmed 
the falling out with ANU 
stemmed partly from 
a disagreement about 
whether the course 
should be called a Bach-
elor of Western Civili-
sation or a Bachelor 
of Western Civilisation 
Studies - the latter being 
similar to a Bachelor of 
Islamic Studies or Bach-
elor of Indigenous Stud-
ies.
“Without being in any 
way disrespectful to 
those studies, I think 
there’s an argument the 
centrality of western 
civilisation in our soci-
ety warranted a slightly 
different approach,” Mr 
Howard said.
The former PM also said 
he knew “as well as any-
body just how many left-
wing sentiments there 
are in universities”.
The comment prompted 
a confrontation with 
Ms Hutchinson, seated 
in the audience, who 
claimed: “The politicisa-
tion of what goes on at 
universities is much less 
than it was many years 
ago.”
She said in comparison 
to the size of previous 
anti-war demonstra-
tions, “if we get a rally, 
we’re very lucky to get 
20 to 30, maybe 40 stu-
dents rallying.”
Ms Hutchinson said 

‘I don’t admit defeat’: John Howard clashes with 
Sydney University chancellor on Ramsay Centre
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some staff, but not many, 
were also likely to partic-
ipate in those rallies.
“I can probably name on 
one hand those who are 
the staff members who 
are going to be abso-
lutely out there pushing 
against certain things,” 
Ms Hutchinson said. 
“The vast majority are 
just getting on with their 
job.”
Mr Howard replied he 
did “not necessarily dis-
sent” from Ms Hutchin-
son’s comments, and 
hoped for a deal with the 
University of Sydney.
“I’ve had a very valuable 
series of discussions 
with the vice-chancellor 
and I hope it works,” he 
said.
Mr Howard also defend-
ed the intervention of 
another former Liberal 
PM and Ramsay Centre 
board member, Tony Ab-
bott, who wrote that the 
degree was “not merely 
about western civilisa-
tion but in favour of it”.
The centre’s chief exec-
utive Simon Haines sug-
gested those comments 
“might have frightened a 
lot of people”.
But Mr Howard said Mr 
Abbott’s view matched 
his own.
“The fact that people 
would object to that I 
suppose indicates ei-
ther how far things have 
gone or alternatively an 
intellectual narrowness 
of mind which is quite 
distressing.”

Former prime minister John Howard is refusing to admit defeat over the controversial Ramsay Centre.  Photo: 
AAP

Former Labor leader 
Mark Latham has done 
another robocall ad for 
a minor party, despite 
copping heat from his 
old colleagues.
Mark Latham’s former 
Labor colleagues called 
him the “king rat” for 
doing an ad for One Na-
tion but he’s now doing 
the same for another 
minor party.
The former federal La-
bor leader on Monday 
released a One Nation 
ad smearing Opposition 
Leader Bill Shorten as a 
liar, sparking a furious 
reaction from Labor fig-
ures.
But Mr Latham fired 
back at the critics of the 
robocall ad and prom-
ised to keep fighting for 
minor parties in the by-
elections.
“I’ve done another one 
today for the Liberal 
Democrats this time, 
they want me up in 
Longman,” Mr Latham 
told 2GB radio on Tues-
day.
Mr Latham has been 
drawing a hefty parlia-
mentary pension and 
working as a political 
commentator since 
leaving Canberra but 
he has had offers to run 
again for four political 
parties.
“I’m considering those. 
It’s a matter for family 
consideration as well,” 
he said.
Labor frontbenchers 
lined up to attack Mr 
Latham for calling Mr 
Shorten a liar in the One 
Nation ad.
“Mark Latham has be-
come a pretty sad and 
pathetic figure,” La-
bor’s Jim Chalmers told 
Sky News on Tuesday.
Shadow treasurer Chris 
Bowen said Mr Latham 
fell out with everyone 
he ever worked with.
“He will go down as one 
of the great Labor rats 
of history,” Mr Bowen 
told reporters.
Mr Latham led Labor to 
a crushing defeat at the 
2004 federal election, 
giving John Howard’s 
coalition control of both 
houses of parliament.

Latham the ‘king rat’ on another robocall

Labor frontbencher An-
thony Albanese says he 
isn’t planning a leader-
ship challenge against 
Bill Shorten if Labor loses 
upcoming by-elections.
Labor frontbencher An-
thony Albanese says he 
isn’t planning a leader-
ship challenge if Bill 
Shorten loses any of the 
upcoming by-elections.
No opposition has lost a 
by-election to a govern-
ment in 98 years but Labor 
is facing potential defeats 
in Tasmania’s Braddon 
and Queensland’s Long-
man on July 28.
There has been specula-
tion in Canberra Mr Al-
banese could challenge 
Mr Shorten if Labor’s fac-
tions feel like the party is 
going backwards ahead 
of the next federal elec-
tion.
But Mr Albanese said on 
Tuesday night there was 

no challenge on the way.
“Not at all. Firstly we in-
tend to win the by-elec-
tions,” he told Sky News.
“I’ve visted all of the seats. 
We intend to win those 
seats but we also aren’t 
focused on ourselves.”
Mr Albanese competed 
with Mr Shorten in Labor’s 
2013 leadership contest 
after Kevin Rudd lost the 
election.
He won the rank-and-file 
vote but lost the caucus 
vote to the current op-
position leader, who has 
been in the role for five 
years.
“I accepted the decision 
in 2013 and what I’ve 
done is to the best of my 
capacity go about my job, 
doing it every day for the 
Labor cause,” Mr Alba-
nese said.
“You can only have one 
captain and that captain 
is Bill Shorten.”

I won’t challenge Short-
en, says Albanese

“If Mark Latham does 
to Pauline Hanson’s 
vote what he did to La-
bor’s vote, I’m not at all 
worried,” Labor deputy 
leader Tanya Plibersek 
told reporters.
Mr Shorten brushed off 
the attack as “a side-
show”.
“Mark Latham used to 
be someone, he’s not 
anymore,” he told re-
porters in Tasmania 
ahead of the by-election 
in Braddon.
Foreign Affairs Minister 
Julie Bishop pointed 
out the irony of a man 
Labor previously pro-
posed as an alternative 
prime minister calling 
Mr Shorten a liar.
Liberal Democratic sen-
ator David Leyonhjelm 
said Mr Latham was a 
paid-up member of his 
party.
“He’s still not sure that 
he wants to be a politi-
cian again. So that’s the 
threshold test,” Senator 
Leyonhjelm told AAP.

Former ALP powerbro-
ker Graham Richardson 
confronted Mr Latham 
on Sky News on Mon-
day night, calling him a 
“king rat”.
“It’s a tragedy and it’s 
sad, Mark,” Mr Richard-
son said.
Senator Hanson said 
it would be fantastic 
to have Mr Latham be-
side her in parliament 
but has denied any ap-
proach has been made 
to have him join One 
Nation.
“I think someone of 
Mark’s knowledge, ex-
perience and willing-
ness to speak against 
political correctness is 
much needed,” Senator 
Hanson said on Mon-
day.
In the robocall, Mr 
Latham blamed Mr 
Shorten for causing the 
by-election in the Labor-
held seat of Longman 
because he mishandled 
the federal dual-citizen-
ship crisis.
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The Member for East Hills, 
Glenn Brookes MP and 
Parliamentary Secretary 
to the Premier, Scott Far-
low MLC, on thursday an-
nounced $50,000 funding 
for Beautiful Minds to un-
dertake renovation works 
in the patient’s courtyard 
at Banks House in Bank-
stown. 
Mr Brookes and Mr Farlow 
announced the funding to 
support Beautiful Minds, 

أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب  وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نتعهد مجيع أنواع املشاريع 
السكنية والتجارية

من املباني العادية اىل 
البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية 
يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني
نستعمل أفضل املاركات 

االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

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

NSW GOVERNMENT DELIVERS $50,000 FOR BANKS HOUSE

who are a volunteer group 
that advocate, fund and 
raise awareness for men-
tal health in South-West 
Sydney. 
“Banks House is a vital 
service for people with 
an acute mental illness in 
our community and this 
funding is going to help 
them on their road to re-
covery,” Mr Brookes said.
“The funding will support 
renovations that include 

an upgrade to outside 
decking and seating, new 
flooring, installation of 
artificial turf, new garden 
beds as well as the in-
stallation of new exercise 
equipment area.”
“We are committed to en-
suring people with mental 
health related illnesses 
have access to quality 
care in the most suitable 
and healthy environment 
possible.”

Mr Farlow commended 
Beautiful Minds on the 
work they do at Banks 
House and across South 
West Sydney.
“For 25 years Beautiful 
Minds have been assist-
ing people with mental 
illness in our community 
by providing information, 
housing, rehabilitation 
and support services,” Mr 
Farlow said.
“The passionate work un-

dertaken by each volun-
teer of Beautiful Minds im-
proves the amenity of the 
facilities across South-
West Sydney, which aids 
in creating a recovery 
focused area for patients 
and their families.”
“This funding is part of 
the Government’s invest-
ment to improve access 
to healthcare and recov-
ery focused environments 
across our health facili-

ties across New South 
Wales.”
The Present of Beautiful 
Minds, Kathryn Bain said, 
“the organisation would 
like to thank the Bank-
stown community for 
their generous donations 
and ongoing support as it 
has really humbled us to 
know that the community 
values the need for men-
tal health care.”
“Our thanks also goes out 
to the Hon. Scott Farlow 
and Glenn Brookes and 
also the Ministry of Health 
for the $50,000 donation 
which will go towards up-
grading the courtyard in 
Banks House.”

MEDIA: Jennifer Mehan-
na I Glenn Brookes MP I 
9772 2774
Charles Kekovich I Scott 
Farlow MLC I 0409 776 
588
Kathryn Bain I Beautiful 
Minds President I 0424 
842 006

Glenn Brookes and Scott Farlow with Beautiful Minds at Banks House Glenn Brookes and Scott Farlow with Beautiful Minds at Banks House 
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NSW Police Minister Troy 
Grant will retire from state 
politics, announcing that 
he will not recontest his 
seat of Dubbo at the 2019 
state election in March.
Mr Grant, who was elect-
ed to parliament in 2011, 
said running for re-elec-
tion was “not the right 
decision for my family or 
me”.
“After careful consider-
ation, I cannot commit to 
working in state politics 
until at least 2023 and will 
therefore not put my name 
forward,” Mr Grant said in 
a statement on Thursday.
“Running for parliament 
in 2019 is not the right 
decision for my family or 
me.
“To serve your commu-
nity as a regional local 
member you need to make 
enormous sacrifices and 
put your heart and soul 
into the role, and I can no 
longer give this role my all 
after the next election.”
During his parliamentary 
career, Mr Grant rose to 
the highest ranks of the 
NSW National Party, be-
coming the leader and 
deputy premier in October 
2014.
He held the role for just 
over two years, but quit in 
November 2016, the day 
before a leadership spill, 
after the Nationals lost the 
Orange by-election.
Premier Gladys Berejik-
lian thanked Mr Grant for 
his contribution to the 
people of NSW and con-
firmed he would stay on 
the frontbench until the 
March election.
“Troy has made an out-
standing contribution 

during his time in the Par-
liament, both as the Mem-
ber for Dubbo and in the 
Cabinet,” Ms Berejiklian 
said.
“I’m delighted Troy has 
agreed to continue to 
serve as Minister for Po-
lice and Minister for Emer-
gency Services until the 
election.”
Deputy Premier John Ba-
rilaro, who replaced Mr 
Grant as Nationals leader, 
praised his colleague as 
an effective minister.
“Over the course of his 
political career Troy has 
given a great deal to the 
people of Dubbo and the 
people of this State,” Mr 
Barilaro said.
“As a former highly-dec-
orated police officer him-
self, Troy served in his 
ministerial roles with the 
sort of experience and in-
sight the people of NSW 
expect and deserve.”
Prior to entering NSW Par-
liament, Mr Grant served 
as a police officer for 22 
years. This experience 
underscored his appoint-
ment as Police Minister 
in April 2015 by then pre-
mier Mike Baird.
In his resignation state-
ment on Thursday, Mr 
Grant said it had been 
“an incredible honour to 
represent within Cabinet 
the men and women who 
serve on the frontline.”
“As the son of a country 
copper, I will always be a 
member of the NSW Po-
lice Force family so I am 
especially humbled to 
have contributed to the 
betterment of officer wel-
fare and safety,” Mr Grant 
said.
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NSW Police Minister Troy Grant won’t contest the March 2019 election.

Individual Australians have 
cost the federal govern-
ment coffers almost $9 bil-
lion in income tax receipts 
in 2014/15, new analysis 
shows.
Australians over-claiming 
on their tax returns took 
almost $9 billion out of the 
federal government’s bud-
get in just one financial 
year.
The Australian Taxation 
Office has published an 
estimate of the tax it col-
lects and the amount which 
would have been collected 
if individuals fully obeyed 
the law.
While 93 per cent of in-
come tax from individuals 
is paid voluntarily, the gov-
ernment missed out on in 
2014/15 was 6.4 per cent 
- about $8.7 billion.
“Individuals are important 
contributors to our tax sys-
tem. There are around 9.6 
million individuals who are 
not in business and lodge 
tax returns,” Deputy Com-
missioner Alison Lendon 
said on Thursday.
The tax gap for individuals 
not in business is primar-
ily driven by incorrectly 
claimed work-related ex-
penses.
Common mistakes include 
claiming deductions where 
there is no connection to 

Australians over-claim $8.7 billion in tax
income, claims for private 
expenses, or no records to 
show that an expense was 
incurred.
Other areas of concern in-
clude high rates of incorrect 
claims for rental property 
expenses and non-report-
ing of cash wages.
“Seven out of ten returns 
randomly selected for re-
view had one or more er-
rors,” Ms Lendon said.
“What we have seen is that 
most people make small, 
but avoidable, errors.
“We are also asking people 
to take just a little extra 
care with what they claim 
because all of those little 
amounts add up.”
Ms Lendon said people de-
liberately doing the wrong 
thing can expect closer 
attention during tax time, 
with the ATO using data 
and technology to verify 
tax claims.
The amount of company 
tax estimated to be lost in 
2014/15 was $2.5 billion, 
about 5.8 per cent of the 
total.
“The ATO will continue 
to focus on multination-
als and large corporates, 
where in the last three 
years we have already 
made substantial progress 
from a strong base,” Ms 
Lendon said.

Australia’s consumer 
watchdog wants to cut 
about 25 per cent off 
household and business 
power bills in a major reset 
of the energy market.
Matt Coughlan
Federal Energy Minister 
Josh Frydenberg has sig-
nalled the coalition gov-
ernment could financially 
back new power generation 
as part of a suite of mea-
sures to tackle skyrocket-
ing power costs.
The Australian Competi-
tion and Consumer Com-
mission has recommended 
the government underwrite 
new power plants to help 
companies who haven’t 
been able to get finance.
Mr Frydenberg said the 
competition watchdog had 
identified a failure in the 
market but stressed the 
ACCC’s report had not fa-
voured any particular tech-
nology.
“What they’re saying is the 
government needs to step 
in here provide some sort 
of assurance,” Mr Fryden-
berg told the Nine Network 
on Thursday.
“This is something that 
does have a lot of merit 
and we’ll consider it.”
Some Nationals and Lib-
erals have claimed the 
recommendation is vin-
dication for their push to 
build new coal-fired power 
plants.
But Mr Frydenberg said it 
could include coal, gas, re-
newable energy or battery 
storage.
Labor’s energy spokesman 
Mark Butler said there was 
no appetite in the busi-
ness community to invest 
in new coal-fired power 
generation, with or without 
government support.
“The coal ideologues in the 
coalition partyroom have 
effectively hijacked what 
is quite an important and 
serious recommendation,” 
Mr Butler told ABC radio.
Deputy Nationals leader 
Bridget McKenzie said 
science should determine 
which technology would 
get the best outcomes for 
power bills.

Govt mulls supporting new power generation
“We have to walk away 
from the evangelical at-
tachment to one particu-
lar fuel source for power 
generation over another,” 
Senator McKenzie told Sky 
News.
The ACCC’s report, which 
sets out a blueprint to cut 
25 per cent from electric-
ity bills, got warm support 
from Prime Minister Mal-
colm Turnbull when it was 
released on Wednesday.
“Australians are crying out 
for an energy policy that 
is focused on them,” Mr 
Turnbull said.
A key measure involves 
forcing retailers to offer a 
benchmark price near the 
middle of the market, to 
end confusing and decep-
tive discounts.

ACCC chair Rod Sims es-
timates bills could drop 
up to 25 per cent for the 
average household if the 
report’s 56 recommenda-
tions are all implemented.
Business lobby Australian 
Industry Group welcomed 
the voluntary write-down 
of the value of state-owned 
electricity networks but 
was unsure about the plan 
for the government to un-
derwrite new power gen-
eration.
Mr Turnbull will talk to the 
states about the ACCC’s 
recommendations, as he 
also tries to get them to 
sign up to his national en-
ergy guarantee, which is 
aimed at dropping prices, 
guaranteeing reliability, 
and cutting emissions

“I am proud to have cre-
ated much needed organi-
sational change through 
policies, stronger legisla-
tion and record funding 
especially in new tech-
nologies, equipment and 
infrastructure.”
He also thanked his family 
- his wife Toni and children 
Taylor and Hamish - for 
their “support and sacri-
fice that has allowed me 
to proudly serve NSW.”
Mr Grant won the seat of 
Dubbo during the Coali-
tion’s thumping 2011 
election victory, ending a 
12-year hold on the elec-
torate by independents.
During his tenure, the 
Dubbo electorate has be-
come one of the safest 
National Party seats, de-
spite Mr Grant suffering a 
10 per cent swing against 
him at the 2015 election.
He currently holds the 
seat by a margin of 20 per 
cent.
The Shooters, Fishers 
and Farmers Party seized 
on Mr Grant’s retirement 
announcement, and de-
clared the party will con-
test the seat in 2019.
Shooters MLC Robert Bor-
sak said on Thursday the 
party was in the middle of 
preselecting a candidate 
and “will be making an 
announcement shortly.”
Buoyed by their surprise 
victory at the Orange bye-
lection, where they ended 
the National Party’s 70-
year stronghold over the 
seat, the Shooters are 
expected to challenge the 
Nationals in a number of 
key seats.
The party has preselect-
ed Roy Butler to contest 
the north-western NSW 
seat of Barwon, which is 
currently held by retir-
ing Nationals MP Kevin 
Humphries.
Philip Donato, the Shoot-
ers only MP in the Leg-
islative Assembly, will 
fight to hold onto Orange 
against 21-year-old Na-
tional Party candidate 
Yvette Quinn.

Police Minister Troy Grant to quit NSW politics 
at the next election
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