
االسرتالية الواليات  سائر  وتوزع يف  سبت  كل   e-mail: info@meherald.com.au  تصدر 

  Sydney: POBox 422, Guildford  NSW 2161, Tel:(02) 96324818  

Saturday 11 August  2018, Issue No. 883السبت 11 آب 2018 - العدد 883
Melbourne: 1/ 8 Gilmour  Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

www.meherald.com.au/myherald

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

40
$2،000403 482 345

التأليف  خط  على  برز 
الساعات  يف  احلكومي 
متّثل  الفت  تطور  األخرية 
املكلف  الرئيس  بانطالق 
جولة  اىل  احلريري  سعد 
ومشاورات،  اتصاالت 
إستهّلها بزيارة عني التينة 
رئيس جملس  التقى  حيث 
النواب نبيه بري واستتبعها 
»بيت  يف  ليلي  باجتماع 
تكتل  رئيس  مع  الوسط« 
الوزير  القوي«  »لبنان 
ختلله  باسيل  جربان 
عشاء، وتناول بالبحث آخر 
التطورات املتعلقة مبوضوع 
أن  على  احلكومة.  تأليف 
اجلولة  استأنف هذه  يكون 
لتشمل  )أمس(  اجلمعة 
اللبنانية«  »القوات  حزب 
التقدمي  احلزب  ورئيس 
جنبالط،  وليد  االشرتاكي 

حتّرك  موازاة  يف  وذلك 
جملس  رئيس  به  سيقوم 
»على  بري  نبيه  النواب 
تسهيل  بهدف  طريقته« 

التأليف احلكومي.
فيما املشهد العام للحراك 
تأليف  صدد  يف  املتجدد 
احلكومة يوحي بوجود جدية 

التتمة صفحة 31

لدى املعنيني إلجياد خمارج 

دمشق متّهد ملعركة غرب إدلب واجلدل 
حيتدم حول مصري »النصرة«

بري مستقباًل الحريري يف عني التينة أمس االول

Follow us on          ; The Middle East Herald

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 
على  ايلي  واالختصاص  والكفاءة 

الرقم: 604 224 0412

زار عـني الـتينة ويـزور  بـعبدا خـالل سـاعات!
احلريري يتحّرك جمدداً وحديث عن مسودة قريبة

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

التتمة صفحة 31

رغم »العقدتني« املسيحية والدرزية و »عقد« أخرى قد تطفو على السطح

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

خامنئي  علي  املرشد  اعترب 
تقلق،  أال  إيران  على  أن 
اجلديدة  العقوبات  بعد 
إدارة  عليها  فرضتها  اليت 
دونالد  األمريكي  الرئيس 
من  انسحابها  إثر  ترامب، 
االتفاق النووي امُلربم عام 

.2015
اإللكرتوني  املوقع  ونقل  التتمة صفحة 31 

خامنئي »ليس قلقاً« وظريف يرفض »استدراج« طهران إىل حرب
واشنطن تطالب حلفاءها بدعمها وبرلني ختشى »تغيري النظام« اإليراني

جبهة  االول  أمس  بدت 
مفتوحة  السوري  الشمال 
مع  االحتماالت،  كل  على 
مصري  حول  اجلدل  تصاعد 
الشام«  حترير  »هيئة 
)جبهة النصرة سابقًا( اليت 
تسيطر على غالبية حمافظة 
روسية  وحتذيرات  إدلب، 
تقّوض  »استفزازات  من 

التسوية«. 
وفيما حذرت وكاالت إغاثة 
من  املتحدة  لألمم  تابعة 
للنظام  مرتقبًا  هجومًا  أن 
السوري على إدلب )مشال 
سورية( »قد يشرد حواىل 
700 ألف شخص«، عززت 
عديدها  النظامية  القوات 
الغاب–  سهل  مثلث  يف 
جبال  الشغور–  جسر 
إدلب(،  )غرب  الالذقية 
اىل  النظام  يسعى  والذي 
ممر  وفتح  عليه  السيطرة 
تصاعد  مع  بالتزامن  آمن، 

القصف على املنطقة.
متقاطعة  مصادر  ورجحت 
ان تكون التحركات األخرية 

»حتضريًا لعمل عسكري قد 
يف  النظام  قوات  تنفذه 

التتمة صفحة 31

اخلارجية  وزير  جدد 
اجلبري،  عادل  السعودي 
التدخل يف  اململكة  رفض 
مشريًا  الداخلية،  شؤونها 
يف  تتدخل  ال  أنها  إىل 

شؤون اآلخرين.
مؤمتر  يف  اجلبري  وقال 
صحايف يف الرياض أمس 
االول، إن السعودية اختذت 

اجلبري: كندا أخطأت وعليها 
تصحيح ما فعلته

لـ الكبري  االفتتاح 
األفراح يف كوغرا أفران 

حسومات 
على   %25

 Pizza
Menu

فرعي يف 
يكر ينا غر
راجع صفحة 18 و كوغرا

ما  »يف  قوله:  خلامنئي 
تقلقوا  ال  بوضعنا،  يتعّلق 
إطالقًا. ال أحد يستطيع أن 
يف  شك  ال  شيئًا.  يفعل 

ذلك«.
يف املقابل، حّضت الواليات 
املتحدة حلفاءها على دعمها 
يف مساعيها إىل منع إيران 
ونشر  شعبها  »قمع«  من 

»اإلرهاب« يف العامل. لكن 
وتركيا  وأملانيا  الصني 
دافعت عن تبادهلا التجاري 
برلني  ونّبهت  طهران،  مع 
لـ  حماولة  أي  عواقب  إىل 

»تغيري نظامها«.
اليت  الصعوبات  وتفاقمت 
حسن  الرئيس  يواجهها 
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بري استقبل ديل كول واكد دعم قوات اليونيفيل

 احلريري: طلبت املساعدة من الرئيس بري

النواب   استقبل رئيس جملس 
نبيه بري بعد ظهر امس االول 
التينة،  عني  يف  اخلميس، 
سعد  املكلف  احلكومة  رئيس 
الثقافة  وزير  يرافقه  احلريري 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
غطاس اخلوري والوزير السابق 
باسم السبع حبضور وزير املال 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
علي حسن خليل. ودار احلديث 
احلكومة  تشكيل  موضوع  حول 

واالوضاع الراهنة.
اللقاء الذي استغرق قرابة  بعد 
غداء  مائدة  وختلله  الساعتني 
يقال  »كما  احلريري:  قال 
اقوم  فانين   « بركة  »باحلركة 
واليوم  االفرقاء،  للقاء  حبركة 
كان لي لقاء مع دولة الرئيس 
على  دائما  حيرص  الذي  بري 
البلد ويندفع دائما حنو تشجيع 
الذي  احلكومة  لتشكيل  العمل 
االساس. حنن يف وضع  يبقى 
صعب  واقليمي  اقتصادي 
وجيب علينا ان نتحرك، ولذلك 
والرئيس  اجيابيا جدا  لقاء  كان 
بشتى  يساعد  ألن  مستعد  بري 
هناك  وسيكون  الوسائل. 
خالل  اهلل  شاء  ان  لقاءات  عدة 
االيام املقبلة رمبا تتبلور االمور 
تشكيل  اجل  من  اجيابي  لشيء 
احلكومة.اجلميع يتكلم عن حرص 
على البلد وهذا احلرص جيب ان 
يتبلور بنتائج، لذلك امتنى على 
ان  السياسيني  االفرقاء  كل 
يفكروا يف البلد قبل ان يفكروا 
بأحزابهم السياسية، وأنا متأكد 
اىل  نصل  ان  قادرون  اننا 

نتيجة«.
يف  الكثري  »قيل  اضاف: 
تكلم  والبعض  االعالم،  وسائل 
عن وجود تدخالت خارجية، هذا 
املوضوع غري وارد ال احد تدخل 
بتشكيل احلكومة وبرأيي ان هذا 
الكالم هو يف غري حمله. ال توجد 
تدخالت وال ضغوطات، املشكل 
ومشكلة  داخلي  مشكل  هو 
حصص، وان شاء اهلل خالل هذه 
بعض  هناك  يكون  قد  االيام 
الطاولة،  على  احللول سأضعها 
االفرقاء  يكون  اهلل  شاء  وان 

اجيابيني يف هذا املوضوع«.

ينتظر  اجلمهورية  رئيس  سئل: 
ان تقدم له صيغة. وحتى االن 

الرئيس بري مستقبال الرئيس املكلف سعد الحريري

أنها  ويبدو  حصصا  له  قدمت 
غري مقبولة، هل ميكن ان حتمل 

له حال بهذين اليومني؟.
اجاب: »حتى نقدم صيغة علينا 
ان نعرض احلصص اليت ستكون 
بهذه الصيغة.الصيغة اذا كانت 
24 او 30 او 18 او 16 او 14 
وزيرا او اي صيغة يف النهاية 
املوضوع موضوع حصص لذلك 
احلصص  على  االتفاق  جيب 

وبعدها منشي بالصيغة«.
رئيس  ستزور  متى   : سئل 

اجلمهورية؟
اجاب: »ان شاء اهلل قريبا، انا 
ولكن  الرئيس  فخامة  سازور 
ال  ناضجة.  االمور  تكون  عندما 
شيء مينعين ان ازوره واناقش 
امورا اخرى ولكن يف ما خيص 
تشكيل احلكومة جيب ان اكون 
ان  نهائية  صيغة  القدم  جاهزا 

شاء اهلل«.
سئل: ماذا عن احلقيبة السيادية 

للقوات اللبنانية؟.
اجاب: »ندرس كل الصيغ لكي 
ان  شك  ال  االفضل.  احلل  جند 
تكون  لكي  يسعى  واحد  كل 
علينا  جيب  ولكن  حصة،  له 
يتكون  البلد  هذا  ان  نعرف  ان 
جيب  الشراكة  وهذه  بشراكة، 
اجلميع،  من  مقبولة  تكون  ان 
االخرين  تقنع  ان  على  والعمل 
والبعض بهذا االمر فإنه جار ان 

شاء اهلل«.

ان  يقول  من  هناك  سئل: 
كرئيس  عندك  املسؤولية 

مكلف؟
اسهل  كان  :«اذا  اجاب 
املسؤولية  حيملوني  ان  عليهم 
يعرف  الكل  اياها.  فليحملوني 

انين اكثر من يسهل االمور«.
ان  يقول  من  هناك  سئل: 
حترك  اىل  حتتاج  املشكلة 

سياسي ودبلوماسي وشعيب؟
اجاب: »انا ال اريد ان ارد على 
رأيه  له  واحد  كل  الكالم.  هذا 
يريده،  مبا  يقوم  ان  حر  وهو 
واذا كان يرى ان حتريك الشارع 

هو احلل فليكن«.

حلحلة  اصبحت  اين  سئل: 
العقد؟

اجاب: »ان شاء اهلل، وبرأيي ان 
وكذلك  ستتحلحل،  امورا  هناك 

الرئيس  من  املساعدة  طلبت 
نعمل  حنن  اهلل  شاء  وان  بري 
ما  اجلو.  »نطري«  لكي  مجيعا 
والذي  للجميع  اقوله  ان  اريد 
قلته يف دردشة منذ يومني انه 
عندما ندلي مبواقفنا عرب االعالم 
ميرتس الواحد عند هذا املوقف، 
قبل  من  حصل  خطأ  اكرب  وهذا 
السياسيني،  االفرقاء  كل 
موقفا يف  الواحد  يعلن  فعندما 
ذلك  بعد  عليه  يصعب  االعالم 
ان  واالفضل  عنه.  يرتاجع  ان 
ما  االعالم  وسائل  عرب  نعلن  ال 
االجواء  كانت  وكلما  نريده. 
احلكومة  تشكيل  يصبح  صافية 
على  اعول  واسهل.انا  اسهل 
لي  وسيكون  احلركة  هذه 
الوزير جربان  مع  لقاءات ومنها 
سرتون  اهلل  شاء  وان  باسيل، 

نتائج اجيابية.
ديل كول

وكان الرئيس بري استقبل قبل 
ظهر اليوم يف عني التينة القائد 
»اليونيفيل« يف  لقوات  اجلديد 
كول  ديل  ستيفانو  اجلنوب 
القوات  لعمل  معه  وعرض 

الدولية والوضع يف اجلنوب.
احلادث  إىل  احلديث  وتطرق 
الذي حصل مع هذه القوات يف 
جمدل زون، وأجريت اإلتصاالت 
ليس  حادث  أنه  وتبني  الالزمة 
مثل  وهو  خلفيات  أي  له 
مع  حتى  حتصل  اليت  احلوادث 

اجليش اللبناني.
دور  »دعم  بري  الرئيس  وأكد 
اجلنوب  يف  الدولية  القوات 
تعود  اليت  معها  العالقة  وعلى 
على  مشددا  عاما«،  ألربعني 
القوات  هذه  بني  »التنسيق 
اجلنوب  وان  اللبناني،  واجليش 
مع  لبنان  كل  مثل  اجلنوب  كل 
عمل قوات اليونيفيل واإللتزام 

بالقرار 1701«.

سفري اسرتاليا
ثم استقبل سفري اوسرتاليا يف 
معه  وعرض  مايلز  غلني  لبنان 
والتطورات  الثنائية  العالقات 

الراهنة.

الصقر
الربملان  رئيس  استقبل  كما 
جاسم  حممد  السابق  العربي 

الصقر.

العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
استقباله  خالل  عون  ميشال 
الدولية  للقوات  اجلديد  القائد 
العاملة يف اجلنوب » اليونيفيل« 
اجلنرال ستيفانو دل كول قبل 
بعبدا،  قصر  يف  اليوم  ظهر 
كل  لتوفري  لبنان  استعداد 
 « مهمـــة  اجناح  شأنه  من  ما 
االمن  حفظ  يف  اليونيفيل« 
واالستقرار يف اجلنوب وتطبيق 
ان  على  وشدد   .1701 القرار 
الدولية  القوات  عمل  متديد 
املقبلة يف  القليلة  االيام  خالل 
وفقا  يتم  ان  جيب  نيويورك، 
انشئت  اليت  واملعايري  لالسس 
من  اليها  استنادا  القوات  هذه 

دون تعديل او تبديل.
اىل  عون  الرئيس  اشار  وفيما 
االنتهاكات االسرائيلية للقرارات 
القرار  منها  والسيما  الدولية 
1701، لفت اىل ان لبنان يتطلع 
اىل  مساهمة » اليونيفيل« يف 
وضع حد هلا، مركزا على اهمية 
الدولية  القوات  بني  التنسيق 
يف  خصوصا  اللبناني  واجليش 
اليت  الفردية  احلوادث  معاجلة 
واليت  آخر،  اىل  حني  من  تقع 
االجيابية  العالقة  على  تؤثر  لن 
اليونيفيل«   « بني  القائمة 
يقدرون  الذين  اجلنوب  واهالي 
القوات  هذه  تلعبه  الذي  الدور 

يف حفظ امنهم واستقرارهم.
ومتنى رئيس اجلمهورية التوفيق 
مهماته  يف  كول  دل  للجنرال 
عمل يف  ان  وانه سبق  السيما 
املنتشرة  االيطالية  القوة  عداد 
يف اجلنوب خالل االعوام 2008 

و2014 و 2015.
كول  دل  اجلنرال  شكر  بدوره، 
له  متنياته  على  عون  الرئيس 
يقدمه  الذي  والدعم  بالتوفيق 
يف  اليونيفيل«   « لــ  لبنان 
سبيل حتقيق السالم يف اجلنوب، 
مشددا على العمل بالتنسيق مع 
اجليش اللبناني، للمحافظة على 

املنطقة  يف  واالمان  اهلدوء 
ميكن  ما  كل  ومعاجلة  احلدودية 
ان يستجد فيها من احداث على 
مع  املنسجمة  احللول  يوفر  حنو 
اهداف مهمة » اليونيفيل« يف 
لبنان. واشار اجلنرال دل كول 
نيويورك  اىل  انه سيسافر  اىل 
اجلاري  االسبوع  نهاية  يف 
املناقشات  يف  للمشاركة 
االمن  جملس  يف  ستجرى  اليت 
للتمديد لــ » اليونيفيل« لسنة 

اضافية.
عن  كول  دل  اجلنرال  واعرب 
يف  جمددا  لوجوده  سعادته 
اجلنوب يف خدمة عملية السالم.

مكتب اليونيفيل
يف  االعالمي  املكتب  ووزع 
»اليونيفيل« البيان اآلتي: »يف 
بصفته  الرمسية  لقاءاته  أول 
رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها 
العام، أجرى اللواء ستيفانو ديل 
عدة  وأمس  االول  أمس  كول 
زيارات بروتوكولية اجتمع خالهلا 
بكبار املسؤولني اللبنانيني يف 
الرئيس  بينهم  من  بريوت، 
ورئيس  عون  ميشال  اللبناني 
جملس النواب نبيه بري ورئيس 

احلكومة املكلف سعد احلريري.
اللواء االيطالي ديل كول، الذي 
توىل قيادة اليونيفيل يف 7 آب، 
التقى أيضا خالل هذين اليومني 
وزير اخلارجية واملغرتبني جربان 
باسيل، وقائد القوات املسلحة 
عون،  جوزاف  العماد  اللبنانية 
اللواء  العام  األمن  عام  ومدير 

عباس إبراهيم.
حول  املناقشات  تركزت  وقد 
والسياسي  األمين  الوضع 
والية  وتنفيذ  لبنان،  يف 
»اليونيفيل« مبوجب قرار جملس 
والفقرات   1701 الدولي  األمن 
العملياتية من القرار 2373، اىل 
جانب الوضع يف منطقة عمليات 
لبنان،  جنوب  يف  اليونيفيل 

قائد اليونيفيل:نعمل للمحافظة على أمان وهدوء املنطقة احلدودية والدعم 
املتواصل للسلطات اللبنانية أساسي لنجاح البعثة

عون:متديد عمل القوات الدولية جيب ان يتم وفقا 
لالسس واملعايري اليت انشئت استنادا اليها من دون تعديل

على  خاص  بشكل  الرتكيز  مع 
بني  واملستمر  القوي  التعاون 
املسلحة  والقوات  اليونيفيل 

اللبنانية.
بعد االجتماعات قال ديل كول: 
»أعربت عن عميق امتناني للقادة 
احلار  ترحيبهم  على  اللبنانيني 
وعلى دعمهم الثابت لليونيفيل 
الراسخ بقرار جملس  والتزامهم 

األمن الدولي 1701«.
املتواصل  الدعم  »ان  وأضاف: 
والصادق الذي تتلقاه اليونيفيل 
أساسي  اللبنانية  السلطات  من 

لنجاح البعثة«.
للمسؤولني  كول  ديل  وشدد 
اللبنانيني على »عزمه املساعدة 
االستقرار  استمرار  ضمان  يف 
يف منطقة عمليات اليونيفيل«، 
مسعه  »مبا  سعادته  عن  معربا 
التقاهم  الذين  املسؤولني  من 
حول جنوب لبنان وكيف استفاد 
اهلدوء  من  عاما  عشر  اثين  من 
اليت  املشرتكة  اجلهود  بسبب 
القوات املسلحة  يبذهلا كل من 

اللبنانية واليونيفيل.
البناء  إىل  حباجة  »حنن  وقال: 
على هذا الزخم من أجل احلفاظ 
به  متتعنا  الذي  االستقرار  على 
به  واملضي   2006 عام  منذ 

قدما«.
اللواء  أكد  االجتماعات،  وخالل 
»أهمية  على  أيضا  كول  ديل 
سكان  مع  البعثة  عالقات 
املنطقة«، وقال: »هذه املهمة 
يف  فيها  أخدم  اليت  الثالثة 
يف  فعلت  وكما  لبنان،  جنوب 
مع  العمل  سأواصل  املاضي، 
ابداء االحرتام الكامل للمعتقدات 
واحلساسيات  والتقاليد  الدينية 
املضيفني.  للسكان  الثقافية 
عالقتنا مع سكان اجلنوب تعود 
وهذه  خلت،  سنة  أربعني  إىل 
يتم  أن  جيب  اخلاصة  العالقة 

االعتزاز بها واحرتامها«

مصافحة بني الرئيس عون والجنرال دل كول
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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 

THURSDAY THE 15TH 
TO SUNDAY THE 25TH 

OF FEBRUARY

Thur 15th Feb 7pm
Fri 16th Feb 7pm
Sat 17th Feb 4pm & 7pm
Sun 18th Feb 11am
Wed 21st Feb 7pm

Thur 22nd Feb 7pm

Fri 23rd Feb 7pm

Sat 24th Feb 4pm & 7pm

Sun 25th Feb 11am

R
M
29

30
42

8

Coming to 

Dubbo
Mudgee

ORANGE 
Orange Showgrounds

Leeds Parade

Fri 3rd  Aug 7pm
Sat 4th  Aug 4pm & 7pm
Sun 5th  Aug 2pm & 5pm
Wed 8th  Aug 7pm
Thur 9th  Aug  (No Show)
Fri 10th  Aug 7pm

Sat 11th  Aug 4pm & 7pm
Sun 12th  Aug 2pm & 5pm
Fri 17th  Aug 7pm
Sat 18th  Aug 4pm & 7pm
Sun 19th  Aug 2pm & 5pm

FRI   THE 3RD 
TO  SUN 19TH 
OF AUGUST

Coming to

St Marys 
&

Bonnyrigg

BASS HILL
CARYSFIELD
PARK
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استقبل رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري مساء امس االول 
يف »بيت الوسط« وزير اخلارجية 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
اللقاء  وتناول  باسيل،  جربان 
ال  السياسية،  املستجدات  آخر 
تأليف  مبوضوع  يتعلق  ما  سيما 
واستكمل  اجلديدة.  احلكومة 
أقامها  عشاء  مائدة  إىل  البحث 

الرئيس احلريري باملناسبة.
الحراك الشعبي العلوي

املكلف  احلكومة  رئيس  وكان  
استقبل  قد  احلريري،  سعد 
من  وفدا  الوسط«،  »بيت  يف 
يف  العلوي،  الشعيب  احلراك 
للهيئة  العام  األمني  حضور 

العليا لالغاثة اللواء حممد خري.
يف  الشيخ  حتدث  اللقاء،  بعد 
اجمللس اإلسالمي العلوي شادي 
فأوضح  الوفد،  باسم  مرعي 
هموم  على  تركز  »البحث  أن 
يف  العلوية  اإلسالمية  الطائفة 
لبنان وشؤونها، بهدف حتصيل 
حقوقها يف هذا الوطن«، وقال: 
اللقاء،  بهذا  جدا  سعداء  »حنن 
كان  احلريري  الرئيس  أن  إذ 
بالوقوف  ووعد  للغاية،  إجيابيا 
إىل جانبنا، متعهدا ببذل أقصى 
العلويني.  حقوق  لدعم  اجلهود 
كما انه مل يبد أي مانع بتوزير 

شخص علوي«.
بدر

واستقبل احلريري رئيس نادي 
حضور  يف  بدر،  نبيل  األنصار 
»تيار  يف  الرياضة  منسق 

املستقبل« حسام زبيبو.
بعد اللقاء، قال بدر: »تشرفت 
وكان  احلريري،  الرئيس  بلقاء 
عليه  عرضت  لقد  وديا.  اللقاء 
االستقالة اليت كنت قد وضعتها 
وبكل  دولته،  لكن  يديه،  بني 
االستقالة،  فكرة  رفض  حمبة، 
يف  االستمرار  مين  وطلب 
مهامي كرئيس لنادي األنصار. 
وأنا أشكر دولته على هذه الثقة 
ببذل  وأعد  إياها،  أوالني  اليت 

كل جهد ممكن من أجل التقدم 
مؤسساتنا  لكل  واالزدهار 

الرياضية«.
مدللي

لبنان  سفرية  احلريري  والتقى 
مدللي،  أمل  املتحدة  األمم  يف 

وزودها بالتوجيهات الالزمة.
احلكومة  رئيس  استقبل  كذلك 
ظهر  احلريري،  سعد  املكلف 
امس االول يف »بيت الوسط«، 
النقد  املدير االقليمي لصندوق 
جهاد  السابق  الوزير  الدولي 
شؤونا  معه  وعرض  ازعور 

اقتصادية.
مرزوق

احلريري  الرئيس  استقبل  كما 
»مشروع  حلركة  العام  االمني 
الربملان  يف  النائب  تونس« 
الذي  مرزوق،  حمسن  التونسي 
قال بعد اللقاء: »تشرفنا بلقاء 
الرئيس احلريري حيث كان هناك 
تنسيق للجهود بني كل االحزاب 
والتقدمية،  الوسطية  العربية 
على  املوافقة  دولته  وابدى 
رعاية اجتماع عربي كبري سيعقد 
يف بريوت مطلع السنة املقبلة، 

احلريري التقى وفودا وشخصيات وعرض مع 
باسيل املستجدات املرتبطة بتأليف احلكومة

الحريري مستقبال باسيل

املاروني  البطريرك  إستهل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الصرح  يف  لقاءاته  الراعي 
البطريركي الصيفي يف الدميان 
االول  امس  صباح  بإستقباله، 
حزب  رئيس  نائب  اخلميس، 
الكتائب الوزير السابق الدكتور 
عضو  يرافقه  الصايغ  سليم 
احلزب  يف  السياسي  املكتب 

جميد العيلي.
اللقاء:  بعد  الصايغ  وقال 
كانت  الغبطة  لصاحب  »الزيارة 
يف  أساسيني  بهمني  للتحدث 
واهلم  الرتبوي  اهلم  البالد: 
إقرتاب شهر  اإلقتصادي، فمع 
عند  القلق  سيتزايد  أيلول 
األهالي واملعلمني واملؤسسات 
وهو  جدا  ساخن  موضوع  وهو 
أبواب  إفتتاح  عند  كبري  هم 
غبطة  وحدثنا  املدارس. 
البطريرك عن هذا املوضوع لكون 
املعنوية  الراعية  هي  بكركي 
الكاثوليكية  للمدارس  واملادية 
خلفه  الذي  األوىل  املستهدفة 
التطبيق السيئ لسلسلة الرتب 
حق  وجه  هي  واليت  والرواتب 
الغبطة  وصاحب  للمواطنني. 
يدفع اىل وضع احللول من دون 
إلقاء املسؤولية على أحد. ولكن 
عندما  الدولة  هناك تقصري من 
أظهرت أن التمويل متوافر وتبني 
أخريا أن السلسلة ومتويلها غري 
خاطئا  كان  والتقدير  متوافرين 
يتحمل  واليوم  األساس  منذ 
واملعلمون  واألهالي  التالميذ 
فالسلطة  النظر.  بعد  عدم 
يتحمل  العدمية  وهذه  معدومة 
مسؤوليتها املواطن الذي له حق 
التعليم. وقد قدمنا اىل غبطته 
أعدها  اليت  الرتبوية  الرؤية 
الرتبوية  الشؤون  عن  املسؤول 
وهذا  العيلي،  جميد  احلزب  يف 
غبطته  يدي  بني  أصبح  التطور 
املبادر،  دور  اىل  وسينتقل 

فضال عن اهلموم اإلقتصادية.
وال  مباالة  ال  »هناك  وأضاف: 
احلكم  أهل  بها  يتعامل  رمحة 
وخصوصا يف ما يتعلق بتشكيل 
قضايا  تعاجل  اليت  احلكومة 
علينا  لذلك،  ومطالبه.  املواطن 

إعادة ثقة املواطن بوطنه«.
وفد اجلالية يف افريقيا

وفدا  الراعي  إستقبل  بعدها، 
املارونية  اللبنانية  اجلالية  من 
املطران  برئاسة  أفريقيا  يف 
عددا  وضم  فضول  سيمون 

األبرشية يف  من كهنة ورهبان 
بلدان أفريقيا الغربية والوسطى 
الشاغوري  طوني  والقنصلني 

وجوزف احلاج.
وكانت كلمة للمطران فضول عرب 
الوفد  وفرحة  »فرحته  عن  فيها 
آتون من  البطريرك وحنن  للقاء 
بلدان عدة يف أفريقيا اليت متر 
صعب  إقتصادي  بوضع  اليوم 
احملنة  هذه  نتجاوز  أن  ونأمل 
لكم  لنقول  مجيعا  هنا  وحنن 
نعم  للكنيسة،  نعم  وأمامكم: 
منكم  ونطلب  ولألبرشية  لكم 
للمؤمنني  نقول  وحنن  الربكة. 
الكنيسة  رأس  إنكم  دائما 
ومرشدها. ولذلك حنج كل سنة 
منك  الربكة  لننال  الدميان  اىل 
طالبني لك دوام الصحة وطول 

العمر«.
بكلمة  الراعي  البطريرك  ورد 
وهنأهم  بالوفد  بها  رحب 
مبطرانهم اجلديد فضول وقال: 
اليوم هنا، وهذه ليست  »أنتم 
فرحتنا  إمنا  وحدكم  فرحتكم 
الزيارة  وهذه  بوجودكم،  حنن 
بعض  كانت حتمل  ولو  للبنان، 
الصعوبات وخصوصا ما تعانونه 

الراعي لوفد اجلالية يف افريقيا: وجودكم يف لبنان فرحة لألهل
 الصايغ: أهل احلكم يتعاملون بال مباالة مع تأليف احلكومة وهموم الناس

الراعي خالل استقباله الوفد

يف املطار من الزمحة والتأخري، 
فإن وجودكم يف لبنان هو فرحة 
لألهل. ولو شاهدمت يف لبنانكم 
السياسية،  اإلنتكاسات  بعض 
ولكن ال بد من أن تسوى األمور 
فاللبناني ولو حتمل  ذات يوم. 
مغامر  لكنه  املشقات  بعض 
ويصل يف النهاية اىل ما يريد 
أن  اهلل  من  ونطلب  حتقيقه. 
ذخرية  لتبقوا  بأعمالكم  يوفقكم 
ونشكر  ولوطنكم.  لعائالتكم 
جهوده  على  فضول  املطران 
الزيارة  هذه  وعلى  املستمرة 
من  ما  يوما  نزوركم  أن  ونأمل 
هذه  زرنا  قد  كنا  وحنن  جديد، 
مع  سابقة  جولة  يف  املناطق 

البطريرك صفري«.
أوضاع  عن  الكهنة  وحتدث 
قنصل  وألقى  أبرشياتهم، 
طوني  كوتونو-بنني  يف  لبنان 
فيها  حيا  كلمة  الشاغوري 
ب«مواقفه  ونوه  البطريرك 
»تأسيس  له  شاكرا  احلكيمة«، 
أبرشية جديدة يف أفريقيا ودعاه 
أن  مؤكدا  كوتونو«،  زيارة  اىل 
»أبناء البلد األصليني ينتظرون 

هذه الزيارة مثل اللبنانيني«.

تقدمية  عربية  احزاب  حتضره 
وشخصيات برملانية واهلدف منه 
يكون  تقدمي  عربي  تيار  انشاء 

بعيدا عن اي تطرف«.
جامعة فيتسبك

رئيس  نائب  احلريري  والتقى 
احلكومية  »فيتسبك«  جامعة 
يف  العاملية  للصداقة  الطبية 
اجلراح  الدكتور  بيالروسيا 
ورئيسة  سافتشوك  ماكسيم 
يف  الدولية  العالقات  مكتب 
يف  ماتشينكو،  اولغا  اجلامعة 
ادارة  جملس  رئيس  حضور 
مستشفى خلف احلبتور يف عكار 
والدكتور  الصمد  ربيع  الدكتور 
قطاع  ومنسقة  صابوني  رامي 
املستقبل  تيار  يف  االغرتاب 
عرض  ومت  منيمنة،  مرينا 
واجلامعة  لبنان  بني  للعالقات 
اجل تسهيل  يف بيالروسيا من 
الذين  اللبنانيني  الطالب  امور 
اجلامعة  يف  الدراسة  يريدون 
الطبية.وكان  بالفروع  املختصة 
التقى سفرية  الرئيس احلريري 
شربل  رينا  بولندا  يف  لبنان 

وزودها بالتوجيهات الالزمة.

أن  اجلميل  نديم  النائب  رأى 
اىل  بالنزول  يهدد  من  »مثة 
بهذا  نفكر  أيضا  وحنن  الشارع، 
األمر، ولدينا شارع. لكن الشارع 
أين  نعرف  وال  يبدأ  أين  نعرف 
بشارع  سيجابه  وهو  سيوصلنا، 

آخر«.
»مانشات  لربنامج  اجلميل  وأكد 
لبنان«،  »صوت  من  املسا« 
هي  احلكومة  تأليف  »عقبات  أن 
باحلصص  تتعلق  داخلية  عوامل 
وامليثاقية،  املعطل  والثلث 
متارس  خارجية  عوامل  ومثة  كما 
الدول  ضمانات  إىل  استنادا 

املاحنة«.
أضاف: »حزب اهلل حياول وضع 
ويف  املؤسسات،  على  يده 
حيذر  الدولي  اجملتمع  املقابل 
وجزء كبري من اللبنانيني رافض. 
لذا أنا أؤمن بالتوازن يف البلد، 
كما وال ميكن أن تكون مثة قطيعة 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس  بني 

احلكومة  رئيس  وعلى  احلكومة، 
مهما  التأليف  حماوالت  تكرار 
الرئيسية  واملشكلة  األمر.  كلف 
النازحني  موضوع  حول  تدور 
االقتصادية  والقضايا  واحلدود 
وكلها استحقاقات جيب التفاهم 
ال  اآلن  حتى  ولكن  شأنها.  يف 

نرى جدية يف التعاطي«.
وقال: »يف كل استحقاق، تطل 
اتفقوا  فاذا  الصفقات.  علينا 
غدا«.  احلكومة  تركب  عليها 
نرى  السبب  »هلذا  وأضاف: 
الشباب يهاجرون بسبب إنسداد 
إنقاذ  علينا  واملستقبل.  األفق 
البلد واملوافقة على األصالحات 
املطروحة من الدول املاحنة، إذ 
ال ميكن مثال أن تكون مثة أعداد 
هائلة من املوظفني خيصون هذا 
أو ذاك وال يعملون أي شيىء. 
فاذا مل يِع بعد املسؤولون هذا 
الواقع املرير، فنحن ذاهبون اىل 
االنهيار الكلي. وهذه جرمية يف 

نديم اجلميل: إذا مل يِع املسؤولون الواقع املرير 
فنحن ذاهبون اىل اإلنهيار الكامل وحذار دولة املزرعة

حق الوطن واملواطن«.
وعن أزمة النازحني قال: »طفح 
هذه  من  اجلميع  عند  الكيل 
األزمة. ولكن ال أرى خطة طويلة 
األمد بعد، لعودتهم اىل بالدهم. 
عودتهم  عدم  هي ضمانات  وما 
قرار  ال  وأن  لبنان، خباصة  اىل 
اللبنانيني.  عند  بعد  رمسيا 
قنوات  فتح  حياول  والبعض 
حبجة  السوري  بالنظام  لالتصال 
مع  التجارية  املبادالت  تسهيل 
أسأل،  وهنا  العربية.  الدول 
هل احلدود السورية بينها وبني 
آمنة  وغريها  واألردن  العراق 

وسالكة؟«.
وعن موضوع بواخر الكهرباء قال 
القضية  هذه  »أصبحت  اجلميل: 
بصفقات  نقوم  أضحينا  بهدلة. 
مافيا  وننشئ  عالنية.  ونسرق 
هذا  استمر  وإذا  دولة.  ال 
األمر، فنحن نتجه اىل بناء دولة 

املزرعة«. 

العماد  اجليش  قائد  استقبل 
يف  مكتبه  يف  عون  جوزاف 
الريزة، الوزير بيار رفول، ومن 
الدميقراطي  اللقاء  ثم وفدا من 
أكرم  النواب:  من  كال  ضم 
وبالل  فاعور  بو  وائل  شهيب، 
عبد اهلل، الذين قدموا إىل قائد 
اجليش التهنئة يف مناسبة عيد 

اجليش.
وفدا  عون  العماد  استقبل  كما 
الكونغرس  يف  املال  جلنة  من 

كوين  وليم  برئاسة  األمريكي 
األمريكية  السفرية  حضور  يف 
ريتشارد،  إليزابيث  لبنان  يف 
العامة  األوضاع  البحث  وتناول 

يف لبنان واملنطقة.
كذلك التقى قائد اجليش قائد 
قوات األمم املتحدة املوقتة يف 
لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، 
قطاع  يف  األوضاع  يف  وحبثا 
احلدود  وعند  الليطاني  جنوب 

اجلنوبية.

قائد اجليش استقبل رفول ووفدا من 
اللقاء الدميقراطي ووفد جلنة املال 

يف الكونغرس وقائد اليونيفيل

»لبنان  تكتل  عضو  إلتقى 
ابي  سيمون  النائب  القوي« 
وفدا  النواب،  جملس  يف  رميا 
االن  ضم  ارمينيا،  نيابيا 
ناظاريان  لينا  سيمونيان، 
وتناول  هاكوبيان،  وهراشيا 
البحث سبل تعزيز التعاون بني 
واالرميين  اللبناني  اجمللسني 
جلهة تفعيل دور جلنة الصداقة 
النيابية،  االرمينية   - اللبنانية 
التعاون بني  تعزيز  اىل  إضافة 

من  كل  يف  النيابية  اللجان 
اجمللسني«.

تعزيز  »أهمية  اىل  التطرق  ومت 
العالقات االقتصادية والثقافية 
والسياحية بني البلدين«، حيث 
أكد النائب ابي رميا »وجوب إيالء 
أهمية خاصة للشق االقتصادي 
املتبادلة  االستثمارات  وتفعيل 
وان  ال سيما  البلدين،  كال  يف 
الثقافة واللغة االرمينية تشكالن 

جزءا من اهلوية اللبنانية«. 

أبي رميا لوفد نيابي ارميين: إليالء أهمية خاصة 
لالقتصاد وتفعيل االستثمارات بني البلدين
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العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
ميشال عون ان معاجلة االوضاع 
االقتصادية يف البالد ستكون 
اوىل اهتمامات احلكومة اجلديدة 
االقتصادية  »اخلطة  ضوء  يف 
واليت  اجنزت  اليت  الوطنية« 

حددت الواقع واملرجتى.
خالل  عون  الرئيس  وركز 
استقباله قبل ظهر امس االول 
يف قصر بعبدا، رئيس اجمللس 
واالجتماعي  االقتصادي 
وفد  مع  عربيد  شارل  االستاذ 
من مكتب اجمللس، على اهمية 
اجمللس  يلعبه  الذي  الدور 
يف  واالجتماعي  االقتصادي 
حلول  اجياد  على  املساعدة 
للقضايا االقتصادية املطروحة 
السيما من خالل اقامة حوار بني 
خمتلف االفرقاء، الفتا اىل ان 
عدم تفعيل اجمللس االقتصادي 
طوال االعوام املاضية ادى اىل 
االرث  وجعل  االزمات  تراكم 

امام العهد احلالي كبريا.
الرئيس عون عن امله  واعرب 
احلكومة  تشكيل  يتم  ان  يف 
احلكومي  العمل  لينطلق  قريبا 
من جديد بهدف حتسني االوضاع 
القائمة وتبديد الصورة القامتة 
واملبالغ فيها اليت يعمل البعض 
على الرتويج هلا الهداف باتت 
عون  الرئيس  وقال  معروفة. 
وهو  متشائما  ليس  انه  للوفد 
االقتصاد  لدى  بان  ثقة  على 
وهو  كبرية  قدرات  اللبناني 
النهوض  عملية  سيواصل 
واكد  امامها.  العثرات  وازالة 
الرئيس عون انه يتابع شخصيا 
وبشكل يومي التطورات املالية 
واالجتماعية  واالقتصادية 
ويتدخل  املطلبية  والتحركات 
احلاجة  اقتضت  كلما  ملعاجلتها 
حيث امكن الوصول اىل حلول 
وعدالة،  بهدوء  كثرية  لقضايا 
عدة  مسائل  وجود  اىل  الفتا 
حللها السيما  درس  هي حمور 
ومطالب  السكنية  القروض 
واملتعاقدين  الرتبوي  القطاع 

وقطاع النقل وغريها.
عون  الرئيس  شدد  وفيما 
على ان اجراءات عدة ستعتمد 
الضرييب،  التهرب  من  للحد 
اليت  الدراسات  ان  اىل  لفت 
االقتصادي  اجمللس  يعدها 
واالجتماعي توفر معطيات ميكن 
االرتكاز عليها خالل البحث عن 

احللول املنشودة.
استهل  عربيد  االستاذ  وكان 
من  اخلوف  اىل  الفتا  اللقاء 
اذا  واالنكماش  الرتاجع  تنامي 
السياسية  االزمة  بقيت  ما 
عرض  ثم  عليه.  هي  ما  على 
العاملة  اليد  منافسة  ملوضوع 
يف  زاد  ما  اللبنانية  غري 
وقضية  البطالة،  نسبة  ارتفاع 
وازمة  السكنية  القروض 
وضرورة  اخلاصة  املدارس 
االنتاجية.  القطاعات  حتفيز 
كما اثار مسألة قانون التقاعد 

واحلماية االجتماعية. 
لعمل  عربيد  االستاذ  وعرض 

اجمللس السيما املؤمترات اليت 
التحضري هلا يف اجملاالت  يتم 
الصناعية والزراعية والسياحية، 
اقرتاحات  رزمة  اىل  الفتا 
قوانني جيري حتضريها لتوفري 
ان  وقال  االجتماعية.  احلماية 
حنل  خلية  اىل  حتول  اجمللس 
اجتماعات  خالل  من  السيما 
اللجان واملواضيع اليت تدرسها 
تقدمها،  اليت  واملقرتحات 
االحزاب  ممثلي  بني  واحلوار 
دورية  اجتماعات  تعقد  حيث 

لدرس الشأن االقتصادي.
دعوة  عربيد  االستاذ  ووجه 
اجمللس  لزيارة  عون  للرئيس 
اعضائه،  ولقاء  االقتصادي 
سيتعافى  لبنان  ان   « مؤكدا 
بتكافلنا، وان املستقبل ال بد 

ان يكون مشرقا«.
الوفد:  اعضاء  عرض  ثم 
الدين  سعد  الرئيس  نائب 
شارل  والدكتور  صقر  محيدي 
نصراوي  وجورج  االمسر 
ويوسف  عسريان  وصالح 
غريتا صعب  والدكتورة  بسام 
املطروحة  االساسية  املواضيع 
واجتماعيا  اقتصاديا  راهنا 
وماليا وتربويا، ودار حوار مع 
النقاط  حول  اجلمهورية  رئيس 
وتلك  معاجلتها  ميكن  اليت 
اليت تتطلب متابعة يف انتظار 

تشكيل احلكومة اجلديدة.
 النائب فؤاد مخزومي

النائب  بعبدا،  قصر  ويف 
الذي عرض مع  فؤاد خمزومي 
الرئيس عون االوضاع يف لبنان 
واملنطقة. وقال » أن الرئيس 
حكومة  قيام  يستعجل  عون 
تكون مسؤولة عن إدارة شؤون 
التحديات  ومواجهة  البالد، 
االقتصادية واملعيشية، السيما 
حتتم  اإلقليمية  الظروف  وإن 
التجاذبات  دوامة  من  اخلروج 
والتخفيف  السياسيني،  بني 
يف  والتواضع  النزاعات  من 
املطالب من قبل خمتلف القوى 
العراقيل  إلزالة  السياسية، 
ودعا  حكومة«.  قيام  أمام  من 
الرئيس  خمزومي  النائب 
ألن  االستعجال  »إىل  املكلف 
ملفات  العتيدة  احلكومة  أمام 
مثل  التأجيل  حتتمل  تعد  مل 
واملياه،  والنفايات  الكهرباء 
ومكافحة  اإلدارة  وتفعيل 
الفساد. هذا عدا عن الظروف 
املعيشية الصعبة اليت يواجهها 

املواطنون«. 
وشدد النائب خمزومي على أن 
التغيري الذي أحدثته االنتخابات 
النيابية اليت متت »حيتم علينا 
النواب  جملس  عمل  استعجال 
والتشريع، خصوصًا مبا يتعلق 
بامللفات املستعجلة اليت كانت 
السابقة  احلكومة  حّولتها  قد 
تصريف  إىل  تتحول  أن  قبل 

األعمال«.
العمل »من أجل حتصيل  وأكد 
بيئة  يف  بريوت  أهل  حقوق 
وعمل  معقول  وسكن  نظيفة 

لشبابها وشاباتها«.

الرئيس عون: اتابع التحركات املطلبية 
يوميا ومعاجلة االوضاع االقتصادية 

ستكون اوىل اهتمامات احلكومة اجلديدة

الوطين  احلوار  رئيس حزب  زار 
وزير  خمزومي  فؤاد  النائب 
جربان  واملغرتبني  اخلارجية 
يف  الوزارة  مقر  يف  باسيل 
قصر بسرتس، وتداول معه يف 

األوضاع احمللية واإلقليمية.
إن  خمزومي  قال  اللقاء،  إثر 
احلديث تطرق إىل زيارته األخرية 
وزير  التقى  حيث  اإلمارات  إىل 
قرقاش،  حممد  أنور  اخلارجية 
ولقاءاته يف أوروبا وعلى رأسها 
بريطانيا  برئيسة وزراء  اجتماعه 
اإلسراع  إىل  ودعا  ماي.  ترييزا 
يف تشكيل احلكومة، معتربًا أن 
بأي  املرحلة  هذه  يف  تشكيلها 
وأكد  للغاية.  خطوة صعبة  مثن 
اقرتاب  مع  تشكيلها  ضرورة 
املبارك،  األضحى  عيد  حلول 
نشارك  أن  املعقول  غري  فمن 
يف جلسات اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة يف أيلول من دون أن 
ألن  تشكلت  قد  احلكومة  تكون 
على  سلبًا  ينعكس  األمر  هذا 

صورة لبنان أمام اخلارج. 
ولفت إىل أن لبنان يرتكز على 
نعمل  أن  وعلينا  التوازنات، 
حقيقي  توازن  خلق  أجل  من 
االنتخابات  نتائج  على  قائم 
النيابية لكي نصل إىل التوازن 
يؤسس  الذي  السياسي 
إىل  االستثمارات  الستقطاب 
البلد. ولفت إىل مؤمتر »سيدر«، 
نستطيع  لن  أننا  إىل  مشريًا 
طاملا  لبنان  إىل  املال  جذب 
أننا لن منرر التشريعات إال بعد 
على  ومشددًا  احلكومة،  تشكيل 
مصلحة  يف  يعد  مل  الوقت  أن 
ظل  يف  خصوصًا  اللبنانيني، 
النظام االقتصادي الذي تعتمده 
رفع  خالل  من  مؤخرًا  املصارف 
أسعار فوائدها إىل 15% مقابل 
وأصحاب  املستثمرين  إيداع 
مالية  مبالغ  األموال  رؤوس 
عما  وتساءل  اللبنانية.  باللرية 
فرض  إعادة  سنشهد  كنا  إذا 
ودعا  1992؟  العام  لسيناريو 
إىل  كافة  السياسية  األقطاب 
تقديم التنازالت وطرح املطالب 
بعقالنية لكي نصل إىل تشكيل 
حكومة تكون كفيلة ببناء املرحلة 

القادمة.
املنطقة،  يف  حيصل  ما  وحول 
اليت  الروسية،  املبادرة  مثن 
أمل أن تكون جدية، واعترب أن 
بالتعاون  املقبلة  احلكومة  على 
خريطة  رسم  النواب  مع جملس 
خمتلف  تواكب  واضحة  طريق 
التطورات اإلقليمية ويف سوريا 
دعم  على  واحلصول  حتديدًا، 
لبنان  مصاحل  حيفظ  دولي 

الكتل  ودعا  االسرتاتيجية. 
السياسية إىل التوافق على ملف 
مع  التعاطي  وكيفية  النازحني 
النظام يف سوريا رمسيًا، الفتًا 
إجيابًا  سينعكس  ذلك  أن  إىل 
ممر  يف  العمل  على  خصوصًا 
التصدير  سيؤمن  الذي  نصيب 
مليار  بقيمة  اخلليج  منطقة  إىل 
حتريك  وبالتالي  سنويًا،  دوالر 
وظائف  وتأمني  االقتصاد 

لشبابنا.
حول  سؤال  على  رد  ويف 
مجعه  الذي  اللقاء  مضمون 
من  واهلدف  قرقاش  بالوزير 
سنشهد  كنا  إذا  وعما  الزيارة 
 - اللبنانية  العالقات  حتسنًا يف 
اخلليجية، قال خمزومي: هنالك 
حواىل 400 ألف لبناني يعملون 
وبالتالي جيب  اخلليج  دول  يف 
علينا احلفاظ على عالقات جيدة 
مع تلك الدول. وتابع: سأترأس 
جلنة الصداقة الربملانية اللبنانية 
تنفذ  فاإلمارات  اإلماراتية،   -
لدول  اخلارجية  السياسة 
التعاون، ومن الضروري اعتماد 
احلوار سبياًل لتنفيس أي احتقان 

يف املنطقة.
وقال: مل ننفذ حتى اليوم أي من 
مطالب دول اخلليج العربي حول 
واألمنية  السياسية  العناوين 
قيد  مشاريع  هنالك  أن  رغم 
الدرس يف جملس النواب لكن 
عدم  بسبب  تشريعها  ميكن  ال 
العمل  إىل  ودعا  حكومة.  وجود 
من  املشاريع  هذه  تنفيذ  على 
خليجي  دعم  على  احلصول  أجل 
يف  االقتصادية  الدورة  ينعش 

هذه املرحلة احلساسة.

خمزومي بعد زيارته لباسيل: ندعو الكتل 
السياسية إىل التوافق على ملف النازحني 
وكيفية التعاطي مع النظام يف سوريا رمسيًا

الوزير باسيل مستقبال النائب فؤاد مخزومي

لبنان  تكتل  سر  امني  اعترب 
كنعان  ابراهيم  النائب  القوي 
ان »هناك اتصاالت ومشاورات 
لدى  هي  ونتيجتها  حصلت 
الرئيس املكّلف تشكيل احلكومة 
من  كان  واذا  احلريري،  سعد 
لطرح  منه  مرتقبة  فهي  خطوة 
مشروع جديد ينال امجاع وتوافق 

اجلميع«.
وردًا على سؤال عن ان املطلوب 
التواضع،  االطراف  بعض  من 
للمنار  اشار كنعان يف حديثني 
يتطّلب  »ذلك  أن  اىل  واجلديد 
موقفًا من قبل الرئيس املكّلف 
لتحديد ما اذا كانت هذه االطراف 
تغالي بطلباتها او ال، وأن خنطو 
من  للخروج  االمام  حنو  خطوة 
تؤثر سلبًا  اليت  املفرغة  الدائرة 

على البالد واالقتصاد«.
قول  عن  سؤال  على  وردًا 
النائب جورج عدوان بأن العقدة 
وتعود  خارجية  وليست  داخلية 
اىل احجام ومطالب االفرقاء قال 
كنعان » لقد اختذت قرارًأ بعدم 
والدخول  تلميح  اي  على  الرد 
يف سجاالت، وارى ان من حق 

النائب عدوان ان يعرب عن رأيه، 
يف  املبادرة  ان  اعترب  ولكنين 
للرئيس  احلكومي هي  املوضوع 
القوات  حق  ومن  املكّلف، 
التيار  كما  مطالبها  حتدد  ان 
ولكن  السياسية.  القوى  وكل 
نيابية  وانتخابات  دستور  هناك 
حصلت ورئيس مكّلف يقّيم كل 
يف  مبشروعه  وخيرج  الطلبات 
نهاية املطاف. وامتنى ان حيسم 
من  ورمسيًا  االمر دستوريًا  هذا 
خالل مبادرة الرئيس املكّلف يف 

اقرب فرصة«.
وعن جلسة تشريع الضرورة قال 
كنعان »موقفنا ال يزال نفسه، 
اذ نعترب ان اجمللس سيد نفسه، 
الدستور،  من   69 للمادة  وتبعًا 
الضرورة، وهو  حنن مع تشريع 
ما يطرحه رئيس اجمللس النيابي 
الرئيس  بأن  واثق  وانا  اليوم، 
احلريري مع القوانني اليت ختدم 
السيما  العليا،  الدولة  مصلحة 
الدولة  مبالية  ترتبط  اليت  تلك 
الصالحات  وفقًا  واقتصادها 
ومؤمتر  و2018   2017 موازنيت 

سيدر«.

مع تشريع الضرورة الذي خيدم املصلحة العليا 
كنعان: لست مع السجال مع القوات او 
غريهم واملبادرة مطلوبة من احلريري

مع  مجعته  دردشة  جلسة  يف 
الذي  النائب  تكلم  الصحفيني 
بريوت  دائرة  يف  أواًل  حل 
آخر  الصحناوي عن  نقوال  األوىل 
أن  معتربًا  احلكومة  مستجدات 
هي  الرئيس  كتلة  إلغاء  فكرة 
القوي  للرئيس  مباشرة  إصابة 
رئيس  صالحيات  من  تبقى  وما 
اجلمهورية، مؤكدًا أن التيار خاض 
معركة رئاسة اجلمهورية لوصول 
بشخصيته  القوي  الرئيس 
شدد  كما  وكتلته،  وصالحياته 
على أن ال عودة للوراء مبا خيص 
احلق  وللرئيس  املوضوع  هذا 
واملقاعد  وزارية  مقاعد  خبمسة 
األخرى تقسم على عدد النواب.

الزمنية  املهلة  خيص  وفيما 
بدأنا  أننا  اعترب  لتشكيل احلكومة 
الدخول مبنطقة اخلطر السيما أن 
»حنن  التأجيل لذا  البلد ال حيمل 
مستعجلون جدًا لتشكيل احلكومة 
للسري بامللفات العاجلة والطارئة 
اليت يتوّقف عليها مستقبل البلد 

املكلف  الرئيس  من  واملطلوب 
حنن  قائاًل:  وتابع  يتأنى  ال  أن 
ندعمه وال نقبل استضعافه بأي 
طريقة من الطرق إمنا نتساءل عن 
التأخري ،واملؤشرات ترجح  سبب 
فهم  للخارج  يعود  السبب  بأن 
يريدون أن نعود إىل انقسام 8 
و 14 آذار بينما هذا ليس الواقع 
الداخلي اليوم وكل العراقيل تدل 
على أن بعض األفرقاء يرفضون 

نتائج اليت أسفرتها اإلنتخابات.
الطوائف  بالعقد  مسّي  عما  أما 
رفض  احلكومة،  تشكيل  يف 
باسيل  الوزير  اتهام  الصحناوي 
فيتو  أي  ووضعه  بالتعطيل 
احلريري  أن  مؤكدًا   أحد  على 
يوّفق  أن  الذي جيب  الطباخ  هو 
بني اجلميع وخيرج حبكومة وحدة 
القائمة  العقد  وحيّل  وطنّية، 
أكانت درزية، مسيحّية او سنّية، 
يريد  »التكّتل  أّن  على  مشّددًا 
للرئيس املكلف ان يكون قوّيًا، 

وأن ينال حصصه الوزارّية.
إمكانية  عن  سؤال  على  وردًا 
امر  أو  أكثرية  حكومة  تشكيل 
يف  متطرف  حل  أنه  اعترب  واقع 
والصراع  الطائفي  النظام  ظل 
أنه  إذ  املنطقة،  يف  القائم 
غالية  وكلفته  األفرقاء  يستثين 

على البلد .
الذي  الكبري  الدور  على  وردًا 
شؤون  يف  باسيل  الوزير  يلعبه 
أن  اعترب  اجلمهورية  رئاسة 
يف  كبرية  حكمة  عون  للرئيس 
يشهد  وتارخيه  امللفات  إدارة 
فهو  باسيل  الوزير  أما  له 
رئيس ألكرب مكون مسيحي ومن 
الطبيعي أن يكون لديه دور كبري 
طبيعي  مرشح  وهو  احلكم  يف 
املعركة  إمنا  اجلمهورية  لرئاسة 
الرئاسية مل تفتح بعد واملوضوع 
الذي  البلد  هو  اليوم  األساسي 
بات على حافة اإلنهيار نتيجة ما 
من  باألخص  اقتصاديًا  يعانيه 

جراء النزوح السوري.

صحناوي: البلد ال حيمل التأجيل واحلريري هو الطباخ!

االحتاد  رئيس  مكتب  عن  صدر 
الشيخ  املقاومة  لعلماء  العاملي 

ماهر محود التوضيح التالي:
التفاصيل  عن  النظر  »بغض   
ألي  ودرءا  للحقيقة  وتوضيحا 
تشويه للحدث الذي حصل امام 
مكتبنا، فإننا نؤكد ان اخلطأ مل 
يكن من عناصر املكتب بل من 
على مستوى  يكن  امن مل  رجل 
على  وال  يرتديها  اليت  البزة 
اعطيت  اليت  الرتبة  مستوى 
كل  ورغم  االمن،  حلفظ  له 
داعمني  إال  نكون  لن  اننا  ذلك 
الوطين  باألمن  مساهمني  بل 
اثبتت  كما  الصعد،  مجيع  على 

مكتب ماهر محود: لن نكون اال داعمني 
لالمن واي خطأ من عنصر امين لن جيعلنا 

يف غري موقعنا الطبيعي
خطأ  اي  وان  الطويلة،  جتربتنا 
من عنصر امين او ضابط مهما 
كان مسيئا، لن جيعلنا يف غري 
من  وننتظر  الطبيعي،  موقعنا 
اجلهات املعنية ان حتاسبه ومن 
يتم تشويه  معه حتى ال  شارك 
مهمة قوى االمن الداخلي وسائر 

القوى االمنية.
للدخول  اهلل  بإذن  نضطر  ولن 
يف التفاصيل ونشر الصور اليت 
اجلهات  ان  نثق  ألننا  حبوزتنا، 
متابعة  تتوىل  اليت  املعنية 
وتبني  ستنصفنا  املوضوع 
األمور،  وتضع  الثابتة  احلقائق 

يف نصابها الطبيعي«. 
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 عقدت اهليئة التنفيذية للمجلس 
األعلى لطائفة الروم الكاثوليك 
اجتماعا يف دار مطرانية الفرزل 
امللكيني  للروم  والبقاع  وزحلة 
البطريرك  برئاسة  الكاثوليك، 
نائب  وحضور  العبسي  يوسف 
لشؤون  الدولة  وزير  الرئيس 
تصريف  حكومة  يف  التخطيط 
وزير  فرعون،  ميشال  األعمال 
تصريف  حكومة  يف  العدل 
األعمال سليم جريصاتي، وزير 
تصريف  حكومة  يف  اإلعالم 
الرياشي،  ملحم  األعمال 
جورج  طعمه،  نعمه  والنواب: 
نقوال  ضاهر،  ميشال  عقيص، 
صحناوي، ادكار معلوف وسليم 
املهندس  العام  األمني  خوري، 
أساقفة  رئيس  حلود،  لويس 
للروم  والبقاع  وزحلة  الفرزل 
املطران  الكاثوليك  امللكيني 
صور  ومطران  درويش  عصام 
الكاثوليك  امللكيني  للروم 
الرئيسني  أبرص،  ميشال 
وإيلي  ديب  أنطوان  العامني: 
العامات:  والرئيسات  معلوف، 
عاصي،  دنيز  وازن،  منى 
اهليئة  وأعضاء  حرو  ونيكول 

التنفيذية.
ويأتي عقد االجتماع يف مطرانية 
يف  والبقاع،  وزحلة  الفرزل 
إطار ما قررته اهليئة التنفيذية 
يف  دورية  اجتماعات  بعقد 
اليت  اللبنانية  املناطق  خمتلف 
الطائفة،  أبناء  فيها  يتواجد 
املطران  إىل  التهاني  وقدموا 
سيدة  عيد  ملناسبة  درويش 
النجاة، وتوجهوا له بالشكر على 
استضافتهم يف دار املطرانية.

بعد درس جدول أعماهلا واختاذ 
القرارات املناسبة بشأنه، دعت 
»اإلسراع  إىل  بيان  يف  اهليئة 
يف  ملا  احلكومة،  تشكيل  يف 
صعيد  على  حاجة  من  ذلك 
الدستورية  املؤسسات  تفعيل 
والتشريعي،  احلكومي  والعمل 
االقتصادية  لالزمة  والتصدي 
واالجتماعية اخلانقة اليت يعاني 
ومعاجلة  اللبنانيون،  منها 
ملف  وحتريك  احلياتية  امللفات 

مؤمتر سيدر«.
وأكدت »ضرورة االبتعاد، خالل 
إجراء  أي  عن  التأليف،  عملية 
الوفاق  لثوابت  جتاوزا  يعترب 
والدستور  وامليثاق  الوطين 
التارخيي، مثل ترسيخ  والعرف 
احتكار  او  إبعاد  او  حقائب 
حقائب لطوائف من دون أخرى، 
الروم  طائفة  عن  حتجب  فال 
وهي  الكاثوليك،  امللكيني 
طائفة مؤسسة، أي حقيبة حتت 
أي مسمى »سيادية« أو أخرى، 
طاملا أن القاعدة الدستورية هي 
فقط املناصفة بني املسيحيني 
نواجه  وقت  يف  واملسلمني، 
واملخاطر  التحديات  مجيعا  فيه 
ومرض  األصعدة  خمتلف  على 
الفساد الذي جيتاح املؤسسات 
وخطر أزمة النازحني السوريني 

الوجودية«.
التارخيي  »الدور  بـ  ونوهت 
البقاع،  عاصمة  زحلة  ملدينة 
للبنان  رجاالتها  وعطاءات 
الصعد  على  واملنتشر  املقيم 
والثقافية  والعلمية  السياسية 
والدور  والفنية،  واالقتصادية 
تاريخ  صعيد  على  األساسي 

الكاثوليك«،  الروم  طائفة 
والتماسك  »الوحدة  إىل  داعية 
املنطقة  أبناء  بني  والتضامن 
شأنه  من  خالف  أي  وجتاوز 
الداخلي  النسيج  على  التأثري 
والذي  املتماسك،  والبقاعي 
املشرتك  للعيش  مثاال  يعترب 

والسلم األهلي«.
»التشبث  على  شددت  كما 
من  احلد  خالل  من  باألرض 
وتأمني  األراضي،  بيع  ظاهرة 
مقتضيات البنية التحتية والنمو 
الداخلية  اهلجرة  لوقف  الكفيل 
املنطقة  هذه  من  واخلارجية 
وإقامة املنطقة االقتصادية يف 
رياق،  يف  حرة  ومنطقة  البقاع 
ابناء  مطالب  انصاف  فيها  مبا 
املؤسسات  احملقة يف  الطائفة 

العامة«.
أن  إىل  البيان  وأشار 
املطالب  راجعوا  »اجملتمعني 
املزمنة  واالجتماعية  اإلمنائية 
ومنطقة  زحلة  ملدينة  والطارئة 
ومنها  والبقاع،  األوسط  البقاع 
استكمال  يف  اإلسراع  ضرورة 
ومحاية  العربي  االوتوسرتاد 
شؤون املزارعني من أجل حتسني 
كلفته  وخفض  اإلنتاج  نوعية 
مكافحة  تصدير  أسواق  وتأمني 
صندوق  وإنشاء  التهريب، 
ضمان املواسم الزراعية، ودعم 
والصناعية  اإلنتاجية  القطاعات 
أزمات خمتلفة.  اليت تعاني من 
املشاكل  على  اطلعوا  كما 
املزمنة والطارئة ملنطقة البقاع 
الشمالي، ومنها األضرار نتيجة 
رأس  منطقة  يف  السيول 
احلدود  رسم  وضرورة  بعلبك، 
واليت  احلساسة،  املناطق  يف 
ال تزال تنتظر دفع التعويضات 
من اهليئة العليا لالغاثة، إضافة 
اجلرود،  يف  األلغام  نزع  اىل 
وحتريك امللفات اخلاصة ملنطقة 
القاع اليت عانت الكثري، وايالء 
ألبناء  اخلاص  االهتمام  الدولة 
الظرف  هذا  يف  املنطقة  هذه 

الصعب«.
ب«املبادرات  اهليئة  ورحبت 
النازحني  عودة  لتحريك  اجلدية 
السوريني املمنهجة واآلمنة، ال 
سيما مبادرة االحتاد الروسي إىل 
»رئيس  داعية  احلل«،  مقاربة 
اللبنانية  واحلكومة  اجلمهورية 
إىل إعطاء األولوية املطلقة هلذا 
الوجودي  خلطره  نظرا  امللف، 
على لبنان واللبنانيني، والعبء 
اللبنانيني  حياة  على  اخلانق 
القطاعات  وخمتلف  ومؤسساته 
واإلقتصادية  اإلجتماعية 
كل  يف  واإلنسانية  واخلدماتية 

املناطق اللبنانية«.
يف  السابقة  »مطالبها  وأكدت 
الكاثوليكي  احلضور  خصوص 
واملؤسسات  اإلدارات  يف 
احلكومة  من  آملة  العامة«، 
املوعودة »أن تعمل على معاجلة 
طائفة  وإنصاف  املطالب  هذه 
احلريصة على  الكاثوليك  الروم 
يف  ومشاركتها  لبنان،  خدمة 

الشأن العام«.
زيارة  »أجواء  على  واطلعت 
غبطة البطريرك يوسف العبسي 
حيث  الشمالية،  أمريكا  اىل 
الفاعل  الكاثوليك  الروم  وجود 
داعمة  األصعدة«،  خمتلف  على 
»خطواته الثابتة من اجل الوحدة 

اجمللس األعلى للروم الكاثوليك دعا لالسراع يف تشكيل احلكومة 
ورحب مببادرات حتريك عودة النازحني اآلمنة

واحلرص على خدمة لبنان«.
درويش

ألقى  االجتماع،  نهاية  ويف 
قال  كلمة  درويش  املطران 
فيها: »يسرني جدا أن أستقبلكم 
النجاة،  سيدة  مطرانية  يف 
يف  مبادرتكم  على  وأهنئكم 
بداية اجتماعات تعقد يف خمتلف 
اللبنانية،  واملناطق  املطرانيات 
الرئاسة  من  جيدة  بادرة  وهذه 
خباصة  أشكر  العامة.  واألمانة 
املهندس  العام  األمني  حضرة 
وهيأ  بادر  الذي  حلود  لويس 

هذا اللقاء«.
أن  تعلمون  »أنت  أضاف: 
مسات  )لطائفتنا(  لكنيستنا 
يتسم  دورها  ألن  مميزة 
وبذلك،  واالنفتاح.  باالعتدال 
فعالية  أكثر  نكون  أن  ميكننا 
املشرتك  العيش  بصيانة 
وترسيخ الوحدة بني كل مكونات 
الشعب اللبناني وتشجيع احلوار 
بني خمتلف التيارات السياسية 

واالجتماعية والدينية«.
»اإلسراع  اجمللس  من  وأمل 
نظامه  على  التعديالت  بت  يف 
متطلبات  مع  ليتماشى  الداخلي 
األلفية الثالثة وتطلعات األجيال 
من  »هنا،  وقال:  اجلديدة«، 
املهم جدا أن نبعد اجمللس عن 
ال  وهذا  السياسية،  التجاذبات 

يعين أبدا إبعاد السياسيني«.
شامل  مسح  »إجراء  إىل  ودعا 
لبنان  يف  الطائفة  أبناء  لكل 
لدى  املوجودة  والكفاءات 
احلقول  شتى  يف  أبنائها 
واالقتصادية  والعلمية  الروحية 
والوطنية  والسياسية 
أن  »على  وقال:  والوظائفية«، 
يتضمن هذا املسح وضع أبنائنا 
وضعهم  الدولة،  وظائف  يف 
لتحضري  واملستقبل،  احلاضر 
سن  يبلغ  ملن  البديلة  العناصر 
الدولة  ومطالبة  االستقالة، 
الشواغر  وملء  باحرتام  حبزم 
الوظائف  يف  حاليا  املوجودة 
والعسكرية  واألمنية  اإلدارية 
يف  والدبلوماسية  والقضائية 

خمتلف الفئات«.
مكتب  »إنشاء  بـ  وطالب 
صاحب  كل  يستطيع  خدمات 
حاجة من أبناء الطائفة أن يلجأ 
دعم«،  على  منه  وحيصل  إليه 
هذا  خالل  »من  أن  إىل  مشريا 
الطائفة  أبناء  يشعر  املكتب 
هلم  بل  مرتوكني،  غري  بأنهم 
قضاياهم  يف  تساندهم  مراجع 
»حتقيق  إىل  داعيا  العادلة«، 
ال  اجتماعية،  تنمية  مشاريع 
عن  البعيدة  املناطق  يف  سيما 
ختفيف  يف  تساهم  بريوت، 
واملعيشية  االقتصادية  االزمة 
لدى أبناء الطائفة. كما تساهم 
اخلارج،  اىل  اهلجرة  ختفيف  يف 
وهذا ال بد له من حتريك األغنياء 
هذه  يف  وتوظيفها  بأمواهلم 

اخلدمة العامة«.
وختم درويش: »من خالل هذه 
اخلطوات، ميكن أن يلم اجمللس 
األعلى مشل الطائفة يف لبنان، 
سيساعد  هذا  أن  أكيد  وأنا 
بلدان  يف  الكاثوليك  الروم 
أخرى، ويسهل املهمة على غبطة 
البطريرك وعلينا حنن األساقفة 
والرئيسات  العامني  والرؤساء 

العامات«.

عقد اجمللس املركزي يف »جتمع 
اجتماعه  املسلمني«  العلماء 
خالل  تدارس  األسبوعي، 
لبنان  يف  السياسية  األوضاع 
واملنطقة واصدر بعده بيانا اكد 
القادمة  النور  »شعلة  ان  فيه 
أمال  تبقى  من فلسطني احملتلة 
يضيء ظلمة ليلنا الدامس أمام 
يف  األمة  تعيشه  الذي  الواقع 
الرتدي  حالة  حيث  األيام  هذه 
ان  معتربا  كافة«،  أرجاءها  تعم 
البالد  عم  الذي  الدمار  »كل 
بتخطيط  كان  والذي  العربية 
الشر  حمور  إدارة  من  مسبق 
يهدف  كان  أمريكي،  الصهيو- 
حلماية الكيان الصهيوني ورفع 
حد  إىل  الذي وصل  عنه  اخلطر 
بات الصهيوني ومن معه يشعر 
بأن زواله مسألة وقت، فضغطت 
الواليات املتحدة األمريكية بكل 
صفقة  فرض  أجل  من  قوتها 
القرن اليت تكرس احتالل العدو 
الصهيوني لفلسطني وجتعل من 
وتلغي  للكيان  عاصمة  القدس 
االتفاقات  وتلغي  العودة  حق 
الكفاح  ألغت  اليت  السابقة 
الضفة  إعطاء  مقابل  املسلح 
القرن  بصفقة  فإذا  والقطاع، 
أرضا  للفلسطينيني  تعطي 
بديلة عن الضفة، واملؤسف أن 
بعض قادة الدول العربية ساعد 
هذه  عن  صمت  األقل  على  أو 
القضية  على  الكربى  املؤامرة 

الفلسطينية«.
»املقاومة  التجمع  وحيا 
كافة  بفصائلها  الفلسطينية 
على الرد الصاعق على القصف 
إىل  أدى  الذي  الصهيوني 
حركة  من  شهيدين  سقوط 
أوقعت  اليت  والغارات  محاس 
ثالثة شهداء بينهم أم وطفلها، 
فكرة  أن  أثبت  الذي  الرد  هذا 
القضاء على املقاومة غري قابلة 
سيستمر  الصراع  وأن  للتنفيذ 
حتى حتقيق الوعد اإلهلي بتحرير 

فلسطني كل فلسطني«.
واستنكر »اجلرمية اليت ارتكبتها 
واليت  التحالف  طائرات 
لطالب  نقل  حافلة  استهدفت 
مدينة  وسط  صيفية  دورة 
ونوه  صعدة«،  يف  ضحيان 
بني  تعقد  اليت  باالجتماعات 
واألردنية  السورية  احلكومتني 
والذي  نصيب  معرب  لفتح 
سيستفيد يف حال حصوله لبنان 
»احلكومة  داعيا  حتما«،  منه 
اللبنانية للقيام مببادرة مشابهة 
لتسوية مجيع األمور بينها وبني 
من  انطالقا  السورية  احلكومة 
باستجرار  مرورا  النازحني  عودة 
إىل  وصوال  الكهربائية  الطاقة 

تأمني جتارة الرتانزيت«.
اشار  اللبناني  الوضع  وعن 
التجمع اىل انه »يثار يف اآلونة 
األخرية أحاديث كثرية عن فساد 
ويف  الوطن  أرجاء  يف  مستشر 
مؤسسات الدولة ووزاراتها وال 
نسمع عن مالحقات واستجوابات 
سيجعل  األمر  وهذا  وأحكام، 
اللبناني يعود للتظاهر  املواطن 
يف  واالعتصام  واإلضراب 
إىل  احلاجة  بأمس  حنن  وقت 
ميكن  ال  الذي  واإلمناء  التطوير 
وما  الفساد،  مع  يتعايش  أن 

جتمع العلماء: لطرح تشكيلة حكومية موضوعية منطلقة من معايري 
ثابتة وواحدة خترج البلد من حالة املراوحة

زاد الطني بلة انه إىل اآلن مل 
يف  يوجد  وال  احلكومة  تشكل 
األفق ما يدل على أنها ستشكل 
ندعو  إننا  قريب.  وقت  يف 
رئيس احلكومة املكلف أن يبادر 
التشكيلة  طرح  إىل  وبسرعة 
اليت يراها مناسبة بالتوافق مع 
رئيس اجلمهورية على أن تكون 
معايري  من  ومنطلقة  موضوعية 
ثابتة وواحدة تطبق على اجلميع 
االعرتاض  حق  ألحد  يكون  فال 
حالة  من  البلد  وخيرج  عليها 

املراوحة اليت يعيشها«.

الكتائب  حزب  رئيس   استقبل 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية 
املركزي  الكتائب  بيت  يف 
أرمنيا،  برملانيا  بالصيفي وفدا 
سيمونيان،  آالن  النواب  ضم 
وهراتشيا  نازاريان،  لينا 

هاغوبيان.
احلزب  عام  أمني  اللقاء  وحضر 
الرئيس  نائب  جناريان،  نزار 
ومنسق  الصايغ  سليم  الدكتور 
الكتائب  اخلارجية يف  العالقات 

مروان عبداهلل.
»خالل  أن  بيان للكتائب  وأفاد 

سبل  يف  التداول  مت  اللقاء 
السياسية  العالقات  تعزيز 
لبنان وأرمينيا،  والربملانية بني 
اجلديدة  احلكومة  أن  سيما  ال 
اليت تشكلت بعد املتغريات يف 
أرمينيا ترفع عناوين يناضل من 
خصوصا  الكتائب،  حزب  اجلها 
واحلوكمة  الفساد  مكافحة 
ادارة  يف  والشفافية  الصاحلة 
االتفاق  وجرى  العام،  الشأن 
على تعميق التعاون لالستفادة 
لدى  املرتاكمة  اخلربات  من 

اجلانبني«.

رئيس الكتائب استقبل وفدا برملانيا أرمنيا

إيلي  التغيري  غرد رئيس حركة 
حمفوض على حسابه عرب تويرت 
طارىء  يطرأ  مل  »ما  قائال: 
دخان  باقرتاب  تنبىء  مؤشرات 
احلكومية  التشكيلة  أبيض 
ميوت  ال  لعنوان  يتجه  والشكل 
وقد  الغنم  يفنى  وال  الذئب 

السيد  إطاللة  توقيت  يكون 
الساعات  خالل  نصراهلل  حسن 

املقبلة ترتبط بهذه األجواء«.
اهلل  حزب  بات  »هل  وسأل: 
وطأة  حتت  التشكيل  يستعجل 
دخول العقوبات على ايران حيز 

التنفيذ؟«.

حمفوض: مؤشرات تنبئ باقرتاب دخان أبيض 
التشكيلة احلكومية

السابق  والنائب  الوزير  متنى 
تغريدة  يف  الصفدي  حممد 
االزمة  اختاذ  »بعد  »تويرت،  عرب 
السعودية  العربية  اململكة  بني 
وكندا منحى تصعيديا، إثر بيان 
اخلارجية الكندية، أن جتد االمور 
طريقها اىل احللحلة، انطالقا من 
ضرورة إلتزام الدول باملواثيق 
العالقات  ترعى  اليت  الدولية 
الودية والتعاون بني الدول«.

 1970 عام  »إعالن  أن  وأوضح 
املتحدة  االمم  عن  الصادر 
الشؤون  يف  تدخل  كل  حظر 
الداخلية واخلارجية ألي دولة«، 

من  شكل  »كل  ان  واعترب 
أو  السياسي  التدخل  أشكال 
خمالف  الثقايف  أو  االقتصادي 
أن  وأكد  الدولي«،  للقانون 
»لكل دولة حقا ثابتا يف اختيار 
دون  من  يالئمها  الذي  النظام 

أي تدخل خارجي«.
املادة  تنص  »بينما  أضاف: 
الدول  منظمة  ميثاق  من   15
أنه ال حيق ألي  األمريكية على 
دولة أو جمموعة دول أن تتدخل 
مباشرة أو بصورة غري مباشرة، 
مهما يكن السبب يف الشؤون 

الداخلية ألي دولة«.

الصفدي مغردا: نتمنى أن جتد األمور طريقها 
اىل احللحلة يف األزمة السعودية الكندية
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 مل تفلح كل االنتقادات لقرار وزير البيئة 
العام  الصيد  »موسم«  فتح  اخلطيب  طارق 
يف  الكّرة  إعادة  عن  ثنيه  يف  املاضي، 
»موسم« 2018 ــــ 2019، من 1 ايلول 2018 
الفجر  بزوغ  »من   ،2019 شباط   15 حتى 
مجعيات  اعرتاض  الشمس«!  غروب  وحتى 
التدخل  اىل  اجلمهوري  القصر  دفع  بيئية 
لدى الوزير للرتاجع عن السماح بصيد بعض 
املنع  هو  املطلوب  بأن  علمًا  الطيور،  أنواع 
كائنات  إىل  الطيور  حتّولت  بعدما  املطلق 
مهّددة باالنقراض، ما يهّدد، بدوره، االنظمة 
البيئية، ويف طليعتها غابات االرز اليت تسري 

على طريق الزوال!
حتديدًا  املاضية،  السنوات  جتربة  على  بناًء 
العام املاضي، كان ميكن اجلزم بأن السماح 
بالصيد الربي، حبجة تنظيمه، يعين استباحة 
البيئة  يف  األمان  دوائر  آخر  الطيور،  إبادة 
على  فيه  الفوضى  تدّب  بلد  يف  اللبنانية. 
االمنية  القوى  ميكن  كيف  املستويات،  كل 
اليت عجزت منذ بداية التسعينيات عن تطبيق 
قرار »املنع الكلي« األسهل، أن تطبق قرار 
»التنظيم« األصعب، مع ما يتطلبه ذلك من 
تدقيق يف الرخص وأوقات الصيد واألنواع 
القوى،  هذه  ميكن  وهل  املسموح صيدها؟ 
عصافري  من  نوعًا   32 بني  التمييز  مثاًل، 
وقواعد  دراسات  أي  على  وبناًء  التّيان؟ 
تصّنف طيور بأن من املسموح قتلها؟ وكيف 
يسمح بالصيد يف الربيع وهو الفصل الذي 
تبدأ الطيور بالرتكيز على أكل احلشرات طلبًا 

للربوتينات؟
حلقة مفرغة

يعترب الصيد من أهم أسباب انقراض الطيور 
إال  اجملال  هذا  يف  ينافسه  وال  لبنان،  يف 
اليت  الزراعية  احلشرية  املبيدات  استخدام 
إذ  املفرغة:  احللقة  يشبه  ما  اىل  أدت 
اليت  احلشرات  لقتل  املبيدات  تستخدم 
تكاثرت بسبب تراجع أعداد الطيور، لكنها، 
يف الوقت نفسه، تتسّبب يف القضاء على 
تلك  خصوصًا  الغابات،  يف  احلية  الكائنات 
اليت تقتاتها الطيور. كما أنها مل تنجح يف 
الديدان  تقتات  اليت  الطيور  بوظيفة  القيام 
اىل  يؤدي  ما  لألشجار،  املؤذية  واحلشرات 

الفتك بالغابات واألحراج.
ويف هذا السياق، نشرت صحيفة »نيويورك 
نعت  )2018/7/18( حتقيقًا  األمريكية  تاميز« 
فيه أرز لبنان الذي جنا »من اإلمرباطوريات 
من  ينجو  لن  لكنه  احلديثة…  احلروب  ومن 
أن  اىل  مشرية  املقبلة«،  املناخية  التغريات 

أرز لـبنان إىل زوال؟
حبيب معلوف   

معظم  »باختفاء  يتسّبب  قد  املناخي  التغري 
غابات األرز الباقية، اليت يتجاوز عمرها الف 

سنة، حبلول نهاية القرن اجلاري«.
متعددة  دراسات  على  مبين  االستنتاج  هذا 
تشري اىل أنه مع ارتفاع درجات احلرارة، لن 
يصمد حتى عام 2100، اال األرز الذي يعيش 
يف أعالي اجلبال يف مشال لبنان، حيث تبقى 
ولفتت  صيفًا.  ممكنة  فرتة  ألطول  الثلوج 
الصحيفة األمريكية اىل أن غابة أرز تنورين، 
األكثر كثافة يف لبنان، فقدت حنو 7% من 
تكاثر  لليباس بسبب  بعد تعرضها  أشجارها 
عام  نوع من احلشرات مل يكن معروفًا قبل 
اىل  احلشرة  هذه  تكاثر  عزت  لكنها   .1997
جافًا  مناخًا  أمنت  اليت  احلرارة  درجة  ارتفاع 

مسح بازدياد أعدادها. 
ليس  أهميته،  رغم  على  املناخي،  التغري 
التهديد الوحيد لغابات األرز وغريها. وهناك 
من  املمّولة  للدراسات  كثرية  انتقادات 
مشاريع تغرّي املناخ اليت حتيل كل الكوارث 
اىل هذا التغري، متجاهلة عوامل أخرى ال تقل 
جتاهل  ميكن  ال  السياق،  هذا  يف  أهمية. 
بسبب  الغابات  على  اخلطري  السليب  األثر 
انقراض العديد من أنواع الطيور اليت تقتات 
احلشرات. وهناك دراسات علمية عدة ال تعزو 
أمراض أشجار االرز وغزو احلشرات هلا اىل 
تغري املناخ فقط، بل اىل انقراض أنواع من 
الطيور تقتات احلشرات، ما أدى إىل ازدياد 
صاروخي يف أعدادها. وهي جتمع على اعتبار 
الغابات  محاية  يف  األهّم  العنصر  الطيور 
واألراضي الزراعية من اآلفات احلشرية اليت 
قد تفنيها. وهو فناء يبدو قادمًا، ال حمالة، 
مهّددة  كائنات  اىل  الطيور  حتّول  ظل  يف 
استخدام  وزيادة  الصيد  باالنقراض، بسبب 

املبيدات... وطبعًا التغري املناخي.
الطيور والحشرات

لبنان  يف  احلشرات  فيه  تزداد  وقت  يف 
من  دولية  دراسات  تتخّوف  الطيور،  وتقّل 
تكفي  ال  قد  العامل  احلشرات يف  أعداد  أن 
لتلبية حاجات الطيور اىل الغذاء، ما قد يهّدد 
ملكافحة  الضرورية  األنواع  بعض  بانقراض 
»تيم  موقع  نشره  تقرير  ويوضح  اآلفات. 
أن  أخريًا،  املناخ«،  أخبار  ــــ شبكة  رادفورد 
هناك حنو 10700 نوع من الطيور يف العامل 
ومن  طن.  ماليني  أربعة  بنحو  وزنها  يقدر 
للحشرات  اآلكلة  الطيور  وزن  يقدر  بينها، 
بنحو ثالثة ماليني طن تلتهم 400 إىل 500 
مليون طن من احلشرات كل عام يف الغابات 

واملراعي واألراضي الرطبة.

املكلف  للرئيس  السماح  فرتة  تكاد 
والتيار  العهد  تنفذ.  احلريري  سعد 
حتى  احلريري  هادنا  احلر  الوطين 
اآلن، فإذا مل يقدم على خطوة بناءة 
يف التشكيل، ستكون األمور متجهة 

حنو التصعيد.
العهد،  جانب  من  متوقعًا،  يكن  مل 
سعد  الرئيس  تكليف  يصادف  أن 
احلريري كل هذه العراقيل. فالتسوية 
وذكرى  احلياة،  قيد  على  الرئاسية 
إنقاذه من االستقالة السعودية حية 
أفرزت  النيابية  واالنتخابات  أيضًا. 
إجيابًا،  تنعكس  أن  نتائج كان ميكن 
حكومة  على  متفاوتة،  حبصص  ولو 
األفرقاء  كل  سلم  وطنية،  وحدة 
بها، ومؤمتر سيدر وضع اجلميع أمام 
»إصالحات« ينضوي  استحقاق إجناز 

حتتها اجلميع.
لكن ما فاجأ التيار الوطين احلر والعهد 
أن التصعيد، بدأ تدرجيًا من القوات 
اللبنانية ومن رئيس احلزب التقدمي 
أن  وبدا   ، جنبالط  وليد  االشرتاكي 
تلو  خطوة  ينساق  املكلف  الرئيس 
أخرى إىل هذا املسار، األمر الذي بدأ 
يضعه يف مواجهة مع العهد، ويهدد 

العالقة معه.
تكاد فرتة السماح للحريري تنتهي، 
العهد  عند  الصورة  تبدو  هكذا 
والتيار احلر اللذين كانا، حتى اآلن، 
توتر  أجواء  خلق  عدم  على  حريصني 
لكن  به.  االصطدام  أو  احلريري  مع 
خيفي  يعد  مل  اجلمهورية  رئيس 
امتعاضه من األسلوب الذي يعتمده 
احلريري يف إضاعة الوقت. امتعاض 
عون و«التيار« مرده إىل أن الرئيس 
املكلف مل يقم بأي خطوة عملية يف 
أن  حتى  الفعلي،  التشكيل  اجتاه 
هناك من حيسب له عدد االجتماعات 
فال  احلكومة،  لتشكيل  عقدها  اليت 
العشرة. وهذا  األصابع  تتجاوز عدد 
رئيس  خانة  يف  يسجل  أن  ميكن  ال 
بأي  حكومة  يشكل  أن  يريد  مكلف 
لوضعه  مرتاحًا  كان  إذا  إال  مثن، 
رئيسًا مكلفًا ورئيس حكومة تصريف 
خارجية  نصيحة  إىل  ويستمع  أعمال، 
ولعل  التأليف،  الرتيث يف  بضرورة 
النقطة األخرية هي األكثر تداواًل يف 

معظم اجملالس السياسية.
ويكرب االمتعاض، حبسب املعلومات، 
موقفي  خلف  يتلطى  احلريري  ألن 
يف  فيبدو  وجنبالط،  »القوات« 
الظاهر أنه يريد تلبية مطالبهما، لكنه 
يف احلقيقة ال يتحرك من أجل تذليل 
العقد، ويرتكها عالقة، ويرميها يف 
أنه  حتى  اجلمهورية.  رئيس  ملعب 
ويقدمها  صورية  تشكيلة  يضع  مل 
أمر  فرض  سبيل  على  ولو  للعهد، 
واقع، أو حتى ولو أن عون ال ميكن 

أن يقبل بها.
إىل  بالنسبة  يعد  مل  املسار،  هذا 
»التيار« والعهد، جمرد مناورة حكومية 
شروط  وتلبية  مطالب  لتحصيل 
حماولة  بل  السياسيني،  األطراف 
جدية لعرقلة عمل العهد، واألخري مل 
يعد يف إمكانه السكوت عنه. لذلك، 
على  اجلمهورية  رئيس  تركيز  كثر 
وستتصاعد  التأليف،  عقد  مقاربة 
احلريري،  »التيار« ضد  هلجة  تدرجيًا 
جرت  اليت  احملاوالت  كل  رغم  على 
حتى اآلن ملنع االصطدام به وإحداث 

مشكلة حقيقية ومباشرة معه.
اآلن، تصب يف  األمور، حتى  كانت 
خانة اخلالف بني »التيار« و«القوات« 
وعدم حسم حصة جنبالط درزيًا، مع 
املنحى  هذا  لكن  احلريري.  حتييد 
سيتبدل قريبًا، ويبدو أن التيار احلر 
ترك  إما  حقيقي،  حتد  أمام  سيكون 

الوضع احلكومي معلقًا فيخسر العهد، 
أقرب  مواجهة  إىل  يبادر  أن  وإما 
إىل  سبياًل  تكون  كي  الصدمة،  إىل 
سيختار  أنه  واألرجح  احلكومة،  إخراج 

الثانية.
هذا  يف  أكثر  يدفع  أن  ميكن  وما 
للحكومة،  سريع  تأليف  بغية  االجتاه 
أمران تؤكد املعلومات أن البت بهما 
األرقام  توزع  أواًل  منتهيًا:  أصبح 
أصبح حمسومًا، عشرة وزراء لرئيس 
للقوات  وأربعة  والتيار  اجلمهورية 
يعين  وهذا  للمردة.  وواحد  اللبنانية 
ولن  فريق،  ألي  معطاًل  ثلث  ال  أن 
يتفردا  حتى  والعهد  للتيار  يعطى 
حبسب  أصبح  احلصص  وتوزع  به. 
يتفاوضون.  الذين  وراء  املعلومات 
قابلة  وهي  جنبالط،  عقدة  تبقى 
للحل، ألن جنبالط أيضًا يرفع سقف 
التفاوض كي حيسن شروطه وحيصل 
ومثة  و«نصف«،  وزيرين  حصة  على 
حلظة  عند  قادر  احلريري  أن  قناعة 
احلسابات األخرية أن يتفق مع جنبالط 
على الوزير الثالث. أما األمر الثاني 
من  احلكومة  رئيس  نائب  أن  فهو 

حصة رئيس اجلمهورية.
وألن االنتهاء من توزع األعداد مسيحيًا 
حسم بالنسبة إىل العهد، بدأت مرحلة 
ال  احلقائب.  حول  احلقيقي  النقاش 
نيابة رئاسة حكومة للقوات اللبنانية، 
رئيس  خارجية.  أو  دفاع  حقيبة  وال 
اجلمهورية مل يوافق على إعطاء حقيبة 
سيادية للقوات من حصته، ومل ميانع 
يف املطلق حصوهلا عليها، لكن الكرة 
يف ملعب احلريري. هناك التباس بني 
الدفاع  إعطاء  يؤيد  ومن  يرفض  من 
أو اخلارجية للقوات، هل يقبل حزب 
اهلل، خبطاب وزير للدفاع أو للخارجية 
يتناول فيه سالح حزب اهلل ويعرض 
مساءلة  ألي  املقاومة  ووضع  موقعه 
اخلارجية  املنابر  على  من  انتقاد  أو 
جمرد  من  أبعد  فالقصة  والعسكرية. 
وزير للدفاع ال قرار حقيقيًا يف يده، 
حصة  من  واخلارجية  فالدفاع  وتاليًا 
كما  احلر  والتيار  اجلمهورية  رئيس 
هي احلال يف احلكومة احلالية. وألن 
حمسومتني،  باتتا  واملال  الداخلية 
فإن نقاش احلقائب سيتخذ من اآلن 

وصاعدًا بعدًا آخر.
مثة ثالث حقائب خدماتية تشكل أولوية 
هي األشغال والصحة والرتبية، على 

رغم أن النقاش مستمر حول حقيبيت 
االتصاالت والطاقة، على رغم متسك 
املستقبل باألوىل والتيار احلر بالثانية. 
لكل  أساسيًا  مطلبًا  األشغال  تتحول 
من القوات اللبنانية واملردة والتيار 
احلر. كالم الوزير جربان باسيل فتح 
املردة  تيار  أداء  حول  االنتقاد  ملف 
باستهدافه  له  احلر  التيار  واتهام 
استبعدته.  اليت  مشاريعها  خالل  من 
توزع  يف  املقبلة  املعركة  تكون  قد 
معركة  من  تصلبًا  أكثر  احلقائب 
عن  ترتاجع  لن  القوات  ألن  العدد. 
حقائب  بأربع  قبلت  وإذا  السيادية، 
تقبل  لن  فإنها  السيادية،  دون  من 
كاألشغال  كربى  وزارات  من  بأقل 
والرتبية والصحة. لكن يبدو أن حزب 
اهلل يطالب بالصحة، كحقيبة خدماتية 
العادة  عليه  جرت  ملا  خالفًا  أوىل، 
يف احلكومات السابقة، ويطالب بها 
الكباش  أن  يعين  ما  أيضًا.  جنبالط 
عقد  من  الثاني  املستوى  إىل  انتقل 

التأليف قبل حسم األعداد.
العهد  كان  إذا  جوهري  سؤال  مثة 
احلكومة،  تشكيل  على  حريصًا 
والقوات اللبنانية وجنبالط يعرقالنها 
واحلريري  احلقائب،  أو  العدد  حبجة 
يتنازل  ال  فلماذا  خلفهما،  يتلطى 
نائب  منصب  أن  خصوصًا  العهد، 
أكثر  شريف  منصب  احلكومة  رئيس 

منه منصب عملي.
ال شك أن هذا السؤال متداول. هناك 
من يدافع عن وجهة نظر التيار احلر 
بالقول إن أي تنازل للقوات اللبنانية 
لو  حتى  سياسيًا  تنازاًل  يعين  اليوم 
كان املنصب شرفيًا، خصوصًا بعدما 
كرب اخلالف بينهما إثر تسريب ورقة 
ستتشكل  آجاًل  أم  وعاجاًل  التفاهم. 
احلكومة وسيضطر اجلميع إىل تقديم 
أن  علمًا  تشكيلها،  أجل  من  تنازالت 
لعبة  حاليًا  يلعبان  وجنبالط  القوات 
الفيتوات اليت طاملا استخدمها عون 
يف احلكومات السابقة حني كان يناور 
ألسابيع وأشهر، واثقًا أن ال حكومة 
يعرفان  وجنبالط  القوات  دونه.  من 
اللعبة  وميارسان  ذلك.  أيضًا  هما 
ملعب  يف  الكرة  ويرميان  نفسها، 
رئيس اجلمهورية، فإذا أراد تشكيل 
الزوايا وإال فلينتظر  حكومة، فليدور 

اجلميع كلمة السر اخلارجية.

فرتة السماح للحريري تكاد تنفد

هـ ق

الكويت  إرسال  اخلارجية،  وزارة  استغلت 
لبنان،  طلب ترشيح سفري جديد هلا لدى 
من أجل الرّد على عدم قبول الكويت إرسال 
طلب السفري اللبناني اجلديد امُلعنّي لديها. 
يف  يؤثر  أن  دون  من  دبلوماسي،  الرّد 
املستويات  على  اجلانبني،  بني  العالقات 

كافة، وهو األمر الذي حيرص عليه لبنان
تقبل طلب  لن  اللبنانية،  اخلارجية  وزارة 
للشؤون  اخلارجية  وزير  ُمساعد  ترشيح 
املالية واإلدارية مجال الغامن، حّتى يكون 
الكويتية لدى  الدبلوماسية  للبعثة  رئيسًا 
يأتي  باسيل،  جربان  الوزير  قرار  لبنان. 
من خارج »أدبيات« الدبلوماسية اللبنانية. 
املراجع الكويتية ُأبلغت باألمر، ومنعًا ألي 
سحب  إىل  سُتبادر  دبلوماسي،  إحراج 
للسفري  والتمديد  الغامن،  ترشيح  طلب 

احلالي عبد العال القناعي.
خطوة باسيل ُتعّد »جريئة«، بعد أن كانت 
الكويت قد رفضت، منذ إجناز التشكيالت 
استقبال   ،2017 متوز  يف  الدبلوماسية 
امُلعنّي  اللبناني  السفري  اعتماد  طلب 
لبنان  يضع  مل  سعيد.  رّيان  لديها، 
أو  الكوييت،  السفري  هوية  على  شروطًا 

»احلرية«  ترك  أّنه  كما  الديين،  انتمائه 
للكويت بإرسال طلب الرتشيح، حُمتفظًا 
يف  الرفض.  أو  القبول  حبّق  لنفسه 
العادة، كانت هذه الطلبات ُتقبل بسرعة 
على  تقريبًا  شهر  مّر  ولكن  قياسية، 
دون  من  الغامن،  ترشيح  طلب  تقديم 

قبوله لبنانيًا.
ليس أمرًا عابرًا أن ُيشهر لبنان »البطاقة 
إن  فكيف  أخرى،  دولة  بوجه  الصفراء« 
كانت خليجية. كما أّنه ليس بسيطًا أن 
تتمّكن »اخلارجية« من فرض خيارها على 
الطرف الثاني، من دون التسّبب بأزمة 
باإلمكان  يكن  مل  ولكن،  البلدين.  بني 
قبول اعتماد سفري دولة، ترفض جُمّرد 

إرسال أوراق اعتماد سفري لبناني.
لألذهان،  »اخلارجية«  تصّرف  ُيعيد 
ووزارة  اجلمهورية  رئاسة  رفضت  يوم 
اخلارجية تعيني موعد للسفري السعودي 
حتى ُيقّدم أوراق اعتماده، بسبب جتميد 
السعودية تعيني السفري اللبناني لديها 
فوزي كّبارة. علمًا أّنه يف حالة السفريين 
واإلمارات،  السعودية  لدى  اللبنانيني 
امُلكّلف  احلكومة  رئيس  »استشرس« 

األمر  آخذًا  املّلفني،  احلريري حلّل  سعد 
موضوع  يف  أّنه  حني  يف  عاتقه،  على 
وُترمى  الالمباالة،  تطغى  سعيد  رّيان 
النواب  رئيس جملس  ملعب  الكرة يف 
سيحّلها  إّنه  قال  »الذي  بّري،  نبيه 
املميزة  عالقاته  بسبب  الكويتيني،  مع 
املخرج  فإّن  ينجح،  مل  وإذا  معهم. 
الوحيد هو يف إجراء تبديل بني الكويت 
اسم  أو طرح  أخرى،  دبلوماسية  وبعثة 
مصادر  سعيد«، حبسب  رّيان  غري  آخر 

قصر بسرتس.
رّد وزارة اخلارجية على ترشيح الكويت، 
للغامن، كسر »األعراف« السائدة، ولكّنه 
كان ضروريًا حلفظ ماء وجه لبنان، بعد 
سعودي،  وبطلب  الكويت،  وضعت  أن 
الدبلوماسي  استقبال  على  »فيتو« 
سياسية،  ـــ  طائفية  ألسباب  اللبناني، 
بني انتماء سعيد إىل الطائفة »الشيعية«، 
وربط كّل أبناء هذه الطائفة حبزب اهلل 
هلا  قدرة  ال  ما  الكويت  لت  مُحّ وإيران. 
نسبة  وجود  رغم  على  احتماله،  على 

كبرية من املواطنني »الشيعة« فيها.
تكن  مل  والكويت،  لبنان  بني  العالقة 
البلدين حتى  يومًا سيئة، منذ استقالل 
تارخيه. وعلى رغم متاهيها مع سياسات 
الكويت  أّن  إال  إقليميًا،  السعودية 

حاولت دائمًا أن تلعب دور »الوسيط« 
خليجيًا وعربيًا، يف حماولة منها لـ«حفظ 
رأسها«، وهي الواقعة يف نقطة جغرافية 
حساسة بني العراق والسعودية. أتت ما 
لُتثري  العبدلي«،  »خلية  باسم  ُعرفت 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  موجة 
مادة  وُتشّكل  اهلل،  وحزب  إيران  ضّد 
الكويتية  والسياسية  الدينية  لألصوات 
حتريضها  يف  الرياض،  على  احملسوبة 
»التويرت«  أّن  ومبا  الفريق.  هذا  على 
يف الكويت، أحد ُصّناع الرأي العام، مل 
تستطع السلطات الكويتية إال أّن تسري 

بهذه املوجة.
للكويت،  عون  ميشال  زيارة  خالل 
اجتاه  برز  املاضي،  الثاني  كانون  يف 
»خلية  يف  للموقوفني  حّل  إجياد  إىل 
العبدلي«. وكان من املفرتض أن يكون 
البحث،  جدول  على  الدبلوماسي  املّلف 
ومن  كوييت.  بطلب  »ُشطب«  أّنه  إال 
أدراج  يف  املوضوع  على  ُأقفل  حينه، 
ما  »تطور«  رغم  اخلارجية. وعلى  وزارة 
بدأ ُيسّجل يف العالقة بني إيران والدول 
مكتب  افتتاح  بوادره  وأوىل  اخلليجية، 
رعاية املصاحل اإليرانية يف السعودية، 
إال أّن هذا األمر مل ينسحب على الضغوط 

اخلليجية املستمرة على لبنان.

الخارجية ترفض اعتماد سفري الكويت
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علي حيدر

 إيران ــ املقاومة يف لبنان: 

شراكة يف التأسيس، األمثان واالنتصارات
تتعدد أبعاد عالقة إيران بنتائج حرب عام 2006، 
)وغريها من انتصارات حمور املقاومة( من أكثر 
من جهة. فهي شريكة أساسية، مع سوريا، يف 
يشكل  الذي  االسرتاتيجي،  النصر  هذا  صناعة 
مواجهة  يف  السرتاتيجيتها  ناجحة  ترمجة  أيضًا 

التهديدات احملدقة بها. 
استفادت  املقاومة،  أطراف حمور  كبقية  وهي، 
هذه  نتائج  أرستها  اليت  الردع  معادلة  من 
املقاومة  أن  كما  إسرائيل،  مواجهة  يف  احلرب 
وحضورها  قوتها  تتعزز  وفلسطني  لبنان  يف 
بصمود اجلمهورية اإلسالمية ومتسكها خبياراتها 

االسرتاتيجية.

وليس خافيًا الدور التأسيسي إليران منذ مطلع 
املقاومة  انتصارات  كل  إنتاج  يف  الثمانينيات 
االحتالل  مواجهة  يف  وفلسطني،  لبنان  يف 
التارخيي  االنتصار  اىل  باإلضافة  اإلسرائيلي، 
اليت  التكفريي يف سوريا. فهي  اإلرهاب  على 
مّولت ودربت وأمدت بالسالح... وشكلت عمقًا 
من  أيضًا  وكانت شريكة  للمقاومة.  اسرتاتيجيًا 
اقتصادها  من  الدور  هذا  ضريبة  دفع  خالل 
اليت  الدولية  العقوبات  عرب  االجتماعي،  وأمنها 
تهدف بالدرجة األوىل اىل إخضاعها للتخلي عن 
خياراتها االسرتاتيجية يف املوقف من فلسطني 

ودعم قوى املقاومة يف لبنان واملنطقة.
إيران،  يف  اإلسالمية  الثورة  انطالقة  شكلت 
وانتصارها، يف بعدها اإلقليمي، جزءًا من حركة 
املواجهة مع الكيان اإلسرائيلي عرب إسقاطها أهم 
إيران.  شاه  نظام  وهو  املنطقة،  له يف  حليف 
وما أضفى بعدًا استثنائيًا إضافيًا على مفاعيل 
)اتفاقية  خروج مصر  مع  تزامنه  االنتصار،  هذا 
إسرائيل،  مع  الصراع  جبهة  من  ديفيد(  كامب 
هذا  مفاعيل  باحتواء  حينه  يف  ساهم  ما  وهو 
مع  االسرتاتيجي  التوازن  معادلة  يف  االنقالب 
جديدة  خريطة  إنتاج  إعادة  باجتاه  ودفع  العدو، 
للتوازنات اإلقليمية... وصواًل اىل الدعم املادي 
يف  اإلسالمية  للمقاومة  والسياسي  والعسكري 
الصراع...  معادالت  تغيري  اىل  أدى  ما  لبنان، 
وحتويل لبنان اىل مستنقع لقوات جيش العدو 
منذ اجتياح لبنان عام 1982، وصواًل اىل إجناز 
بهذا   .2006 عام  فانتصار   ،2000 عام  التحرير 
املعنى، شكلت هذه االنتصارات )ومنها انتقال 
انتصارًا  احملتلة(،  فلسطني  داخل  اىل  املعركة 

خليارات إيران االسرتاتيجية.
حنو  الدفع  يف  واألهم  الرئيسي  العامل  ولعل 
أن  مرده  الصراع،  يف  جديدة  معادالت  إنتاج 
إيران مل تتنبَّ خطابًا »معتداًل« يف معادلة الصراع 
من  يوجد  كان  أنه  مع  اإلسرائيلي،  العدو  مع 
هذا  مثل  هلا  يربر  قد  ما  املوضوعية  املعطيات 
اخليار، يف ذلك احلني، حتت شعار املرحلية إىل 

حني »التمكني«.

إيران ونموذج حرب 2006
لالسرتاتيجية  انتصارًا   2006 عام  انتصار  شكل 
على  أعدائها،  مواجهة  يف  إيران  تنتهجها  اليت 
اسرتاتيجية  وهي  املتحدة،  الواليات  رأسهم 
شبيهة اىل حد كبري باسرتاتيجية حزب اهلل يف 
مواجهة التهديد اإلسرائيلي، مع األخذ باحلسبان 
مستوى  على  ولبنان  إيران  بني  اهلائل  الفارق 

اجلغرافيا والدميوغرافيا واإلمكانات.
اإلسالمية  اجلمهورية  مرشد  د  حدَّ أن  وسبق   
السيد علي اخلامنئي أحد مكامن القوة اليت مكنت 
اجلمهورية اإلسالمية من ردع الواليات املتحدة، 
والتكنولوجي  العسكري  تفوقها  من  بالرغم 
االستكبار  مع  خنوض  »حنن  بالقول  اهلائل، 
العاملي حربًا غري متكافئة... قد تكون لالستكبار 
قدرات ال منتلكها، لكننا حنن أيضًا نتمتع بقدرات 
ال ميتلكها هو... احلرب غري املتكافئة هي حرب 
املنتصرة«.  هي  تصمد،  اليت  اإلرادة  إرادات، 
الثوري  للحرس  ضباط  ختريج  مراسم  )خالل 

.)2016/05/23
من أبرز جتليات صمود إيران، كان دعمها املباشر 
يف  للعراق،  األمريكي  االحتالل  ضد  للمقاومة 
الوقت الذي كانت فيه القوات األمريكية تطوق 
إيران من ثالث جهات: اجلنوب والشرق والغرب، 
بوش  )جورج  عدوانية  أمريكية  إدارة  ظل  ويف 
ومن بعده باراك أوباما(. املفهوم نفسه ينسحب 
على احملطات التالية يف املواجهة، وصواًل اىل 
وفلسطني...  لبنان  املقاومة يف  ودعم  سوريا 
وإال فإن السؤال الذي يفرض نفسه دومًا، أنه 
يف ظل التفاوت اهلائل يف القدرات العسكرية 
على  الغربي،  املعسكر  ملصلحة  والتكنولوجية 
األخرية  تبادر  املتحدة، ملاذا مل  الواليات  رأسه 
طوال مراحل الصراع السابقة اىل الضغط عسكريًا 
على إيران مقابل ختليها عن خياراتها اإلقليمية 
واالسرتاتيجية... وبذلك تنهي مشكلتها ومشكلة 

إسرائيل يف املنطقة؟ 
إدراك  اىل  يعود  ووضوح  بساطة  بكل  اجلواب 
القيادة األمريكية امتالك إيران اإلرادة والقدرة 
توازن  اىل  يستند  ال  الذي  الرادع،  الرد  على 
ال  باألصل  فاملقارنة  وعسكري،  اسرتاتيجي 
تصح، وإمنا يستند اىل جمموعة عوامل موضوعية 
»املعركة  اسرتاتيجية  تبّن  بينها  وذاتية... 
السيد  شرحه  الذي  باملفهوم  الالمتاثلية« 
اخلامنئي... واليت شكل انتصار حرب عام 2006 

جتسيدًا ناجحًا ومدويًا هلا مبواجهة إسرائيل.

شراكة يف الثمار
من  املقاومة  حمور  باقي  مثل  إيران  استفادت 
إسرائيل.  مواجهة  اإلقليمي يف  الردع  معادالت 
وجتلى ذلك خالل السجاالت احلادة اليت سادت 
)متوز  النووي  االتفاق  قبل  اإلسرائيلية  الساحة 
2015(، بني جزء من املستوى السياسي، على 
رأسه رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ووزير األمن 
استهداف  إىل  حينه  يف  الداعي  باراك  إيهود 
املؤسسة  وبني  اإليرانية،  النووية  املنشآت 
العسكرية واإلستخبارية اليت كانت ترفض بشدة 
من ضمنها  عدة،  أمور  اىل  إستنادُا  اخليار  هذا 
العمق  الذي سيمطر  الصاروخي حلزب اهلل  الرد 
االسرتاتيجي إلسرائيل، إضافة اىل الرد اإليراني 

الذي سيشمل املصاحل األمريكية يف املنطقة.
تتميز العالقة بني أطراف حمور املقاومة بالرتابط 
الوثيق، كل من موقعه، وحبسب ظروفه. ويستند 
هذا الرتابط اىل وحدة اخليارات االسرتاتيجية يف 
الصراع مع إسرائيل، واىل التهديدات املشرتكة، 
أخرى. من  فضاًل عن عوامل جغرافية وسياسية 
هنا، ُترتجم قوة أو انتصار أي طرف من أطراف 
األطراف  بقية  وقوة  ملوقع  تعزيزًا  احملور  هذا 
ما  حد  اىل  ــــ  ينطبق  نفسه  واألمر  بالضرورة، 
ــــ على ضعف وتراجع أي منهم، من خالل تأثريه 

على بقية األطراف.
ومبا يتعلق باللحظة السياسية، تنطوي العقوبات 
اجلمهورية  ضد  ترامب  إدارة  انتهجتها  اليت 
عسكري  خيار  أي  بأن  إقرار  على  اإلسالمية 
ضدها سترتتب عليه خماطر كربى سوف تطاول 
الوجود األمريكي ومصاحله يف املنطقة، وهو ما 
تلتّف  بديلة،  خيارات  عن  للبحث  منطلقًا  شكل 
وتداعياته،  لنتائجه  جتنبًا  العسكري  اخليار  على 
وبهدف تدفيع إيران أمثان خياراتها االسرتاتيجية 
باملوقف من فلسطني  ما يتعلق  واإلقليمية يف 
ودعم املقاومة يف لبنان ودعم سوريا، ومن أجل 

حتريض الشعب اإليراني على نظامه. 
اليت وجهتها اجلمهورية اإلسالمية  الرسائل  وما 
يف مواجهة أي حماولة ملنعها من تصدير نفطها، 
إال لثقتها بقدراتها الرادعة، ومعرفتها حبضورها 
القوي يف وعي وحسابات البنتاغون األكثر خربة 
بعناصر القوة اإليرانية وتنوعها، ولكونها متلك 
خليجية  معادالت  فرض  على  واإلرادة  القدرة 
عسكرية  خيارات  أي  مواجهة  يف  وإقليمية، 

ضدها.

هيام القصيفي

 حكومة احلريري ورقة إيرانية... وسعودية

توحي  املؤشرات  كل 
مؤجلة  احلكومة  بأن 
بني  آخر.  إشعار  إىل 
األمريكية  العقوبات 
من  كل  وتشدد 
طهران والرياض، ال 
ميكن الكالم حاليًا عن 
مفاوضات جدية خلرق 

جدار أزمة التأليف.
املراوحة  ظل  يف 
للوضع  احلالية 
يفصل  ال  احلكومي، 
متابعون  سياسيون 
عن  لبنان  وضع 
بدء  استحقاق 
األمريكية  العقوبات 
وإذا  إيران.  على 
كان الكالم عن ربط 

يف املنطقة على مصراعيه، ويرتيث حزب اهلل 
يف إبداء مواقف علنية من احلكومة، ترتفع فجأة 
هلجة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون. ومن 
ثم يتشدد يف تلوحيه تارة حبكومة أكثرية وتارة 
وعدم  السياسيني،  األفرقاء  مطالب  برفض 
إن  بل  ال  األزمة.  جدار  فتح كوة يف  حماولته 
عودته إىل الظهور اإلعالمي والسياسي، خبالف 
األسلوب الذي اعتمده منذ بداية عهده، ليحدد 
بنفسه رؤيته للحكومة ومطالب األفرقاء منها، 
اجلمهورية،  لرئاسة  املستقبلي  خليفته  وحيدد 
يؤشر إىل أن األزمة مرجحة للتفاقم أكثر، على 
رغم أن مقربني من رئيس اجلمهورية يعتربون 
أن اخلالف احمللي الضيق قابل للحل مع بعض 
هلذا  ضرورة  ال  وأن  احملدودة،  التنازالت 

األسلوب ألنه ليس األمثل واألصلح حاليًا.
كما  املعارض  دور  لعب  إىل  اجلنرال  فعودة   
دَرج عليه من الرابية تظهر وكأنه مل خيرج بعد 
رئيس  عباءة  يف  ليدخل  السابقة  صورته  من 
اجلمهورية. ناهيك عن أن عون يتحدث بنفسه 
عن مرحلة االستحقاق الرئاسي، يف سابقة مل 
حتصل مع أي من أسالفه الرؤساء واألرجح لن 
حتصل مستقباًل، بغض النظر عن هوية مرشحه 
التباسات،  من  الرتشيح  هذا  حول  يدور  وما 
واحتمال جناح السيناريوات املوضوعة لتقريب 
عون  يكتفي  وال  االستحقاق.  هذا  موعد 
بذلك، بل يعمد إىل تصعيد اخلالف مع حليف 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  أي  السعودية، 
الدكتور مسري جعجع، ومن ثم مع رئيس احلزب 
التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط، من دون أن 

يوفر بسهامه الرئيس املكلف سعد احلريري.
هذا االنقالب يف املشهد الرئاسي يعطي لألزمة 
احلكومية طابعًا حمليًا، لكنه يف احلقيقة يشكل 
اإلقليمية.  األصابع  لعبة عض  من  جزءًا  أيضًا 
األزمة  خط  على  أيضًا  دخلت  السعودية  ألن 
يف  احلضور،  من  ملزيد  أكثر  مرشح  ودورها 
إيران.  من  املتأرجحة  األمريكية  املواقف  ضوء 
فالسعودية ومعها اإلمارات، وطبعًا إسرائيل، 
ال  وهي  إيران،  لضرب  املؤيدة  الدول  من 
األوروبية  املواقف  إىل  الرضى  بعني  تنظر 
وتردد ترامب، خصوصًا بعد أشهر الود بينها 
الرئيس  إدارة  مع  العالقة  يناقض  مبا  وبينه، 
باراك أوباما. وعلى هذا املسار، يتحدد مصري 
»الناتو« العربي املعروض أمريكيًا منذ أشهر، 
ومدى موافقة السعودية عليه كي يبصر النور، 
إن مل حتصل أيضًا على ما يرضيها على اخلط 
اإليراني، فال تقود املواجهة معها وحدها ومعها 
حبذر  ترتقب  السعودية  وألن  اخلليج.  دول 
املرحلة املمتدة من آب إىل تشرين الثاني حتى 
اإليرانية،   - األمريكية  العالقة  صورة  تتضح 
أقوى  نفوذها  حيث  اللعب  أيضًا  هي  حتاول 
من  أكثر  لبنان  يتقدم  اآلن،  وحتى  وأفعل. 
فرتد  السعودية،  أوراق  يف  أخرى،  ساحة  أي 
عرب  لبنان  يف  وحلفائها  إيران  على  األخرية 

املراوحة احلكومية.

حكومة الحريري مؤجلة حتى إشعار إقليمي آخر )داالتي ونهرا(

أنه  إال  بديهيًا  اجلوار  بتطورات  احلكومة  مصري 
مع كل استحقاق تربز معطيات جديدة. فالواقع 
يؤشر دومًا إىل هذا الرتابط، علمًا أن متابعني 
على صلة بدوائر أمريكية يتحدثون عن مؤشرات 

تساهم يف تعميق األزمة احلكومية الراهنة.
منذ أن جتدد اخلالف األمريكي ــــ اإليراني حول 
ترامب،  دونالد  إدارة  تشهد  النووي،  امللف 
صراعًا بني خطني، األول، متثله وزارة الدفاع 
اليت تريد »إخضاع« إيران، لكن من دون شن 
واخلط  عليها،  اخلناق  تشديد  أو  عليها  حرب 
الوالية  ظل  يف  اخلارجية  وزارة  متثله  الثاني 
إىل  متيل  واليت  بومبيو،  مارك  للوزير  احلالية 
معها  ويتفق  وحتى ضربها  إيران  مع  التشدد 
يف الرؤية نفسها مستشار األمن القومي جون 

بولتون.
الدفاع  وزارة  أن  التناقض،  هذا  يعن  ال 
يف  راغبة  ماتيس  جيمس  بقيادة  األمريكية 
بناء أفضل عالقات مع إيران من دون أمثان، 
لكنها متيل إىل اجتذابها إىل احلوار والتفاوض 
مع دفع أمثان حتددها واشنطن كما حصل مع 
أما وزارة اخلارجية فرتى أن  كوريا الشمالية. 
إيران ليست كوريا الشمالية وأنها خمتلفة عنها 
بنفوذها، إذ متد سيطرتها على جزء أساسي من 
الشرق األوسط وحترك ساحات لبنان وسوريا 
والعراق واليمن وغزة، ما يستوجب أن ُتعامل 
كوريا  ضد  مورس  الذي  من  أقوى  بأسلوب 
املتناقضني،  اخلطني  هذين  وبني  الشمالية. 
مستقبل  إىل  األمريكي  الرئيس  نظرة  تتأرجح 
العالقة مع إيران وكيفية مقاربة أزمة االتفاق 
روزنامة  يف  فيتشدد  والعقوبات،  النووي 

العقوبات ويفتح 
الوقت  يف 
نافذة  نفسه 

للحوار معها.
يف املقابل، فإن 
إيران اليت تعلن 
متشددة  مواقف 
واشنطن  جتاه 
تعليقها  و

االتفاق النووي، ال تقفل الباب أمام أي حوار، 
ال عرب سلطنة عمان، وال حتى عرب الشركاء يف 
االتفاق، ال سيما العواصم األوروبية املتضررة 
أيضًا من رد الفعل األمريكي، واليت تقف إىل 
إيران، إذا اضطرت  جانب طهران حاليًا. لكن 
إليه  ضعيفة  تذهب  فلن  جمددًا،  للتفاوض 
مهما كان شكله. ومصدر قوتها، األوروبيون 
اإلدارة  يف  احلالي  والتناقض  هلا،  املؤيدون 
األمريكية، إضافة إىل السبب نفسه الذي جيعل 
اخلارجية األمريكية متشددة حياهلا، أي دورها 
مرحلة  يف  حاليًا  ستكون  وهي  املنطقة،  يف 
جتميع أوراقها للمواجهة بها. ومن الطبيعي يف 

هذه احلال أن يكون لبنان أحد هذه األوراق.
وفيما تذهب واشنطن إىل فتح امللف اإليراني 

  يتقدم لبنان عند 
السعودية على غريه 
من ساحات، فيأتي 

الرد على إيران 
وحلفائها باملراوحة 

الحكومية
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اعلنت عاملة اجلنس كيت إزيلني 
إنها لن تقبل جمددا مبواعدة أي 
رجل مل يسبق له ممارسة اجلنس 

مدفوع األجر.
الرجال  أن  إىل  وأشارت 
عامالت  مرافقة  على  املعتادين 
جنسية  خبربات  يتمتعون  جنس 

أفشل.
الرجال  مواعدة  أن  وأضافت 
جنسية  جتارب  خاضوا  الذين 
مدفوعة األجر تكون أفضل حيث 
بتفاصيل  دراية  على  يكونون 

صناعة اجلنس.
يف  رغبيت  »سبب  وأردفت: 
مواعدة  له  سبق  رجل  مواعدة 
عاملة جنس يف املاضي يتمثل 
يف أن ذلك مينحه فهما أفضل 

لطبيعة عملي«.
قد  يكون  »إنه  بقوهلا:  وزادت 
ودفع  دعارة  بيت  إىل  ذهب 
مقابل خدمة اجلنس، ولذلك فإن 

الكثري مما أفعله لن يكون لغزا 
غامضا بالنسبة له«.

ولفتت إىل أن جتاربها السابقة 
يف املواعدة جعلها تدرك وصمة 

العار احمليطة بصناعة اجلنس.
وواصلت: »لقد واعدت أشخاصا 
يف املاضي مل يسبق هلم مرافقة 
كيف  ورأيت  جنس،  عامالت 
يكرهوننا  أو يشعرون بالدهشة 

مما نفعل«.
ال  إنهم  »لألسف  وتابعت: 

يتعاملون معي كإنسانة«.
تفرض  ال  أنها  إىل  وأشارت 
اجلنس  عامالت  على  رأيها 
اللواتي يواعدن رجاال مل يسبق 
دعارة  بيوت  إىل  الذهاب  هلم 
لكنها تتطلع إىل مواعدة نوع من 
الرجال مروا بتجارب جنسية يف 

حياتهم.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عاملة جنس: لن أواعد إال هذا 
النوع من الرجال

عاملة الجنس كيت إزيلني

سجلتها  اليت  املتطرفة  احلرارة 
شرق  وجنوب  ويلز  ساوث  نيو 
يتوقع  الشتاء  هذا  كوينزالند 
خماوف  ظل  يف  االستمرار  هلا 
يف  وقاتل«  »حار  صيف  من 

الطريق.
بريكينز  سارة  الطقس  خبرية 
كريكباتريك قالت إن األسرتاليني 
ينبغي عليهم توقع طقس متطرف 
ال سيما يف ظل اجلفاف والدفء 

خالل الشهور القليلة املاضية.
صيف  إىل  نتجه  »حنو  وتابعت: 
االحتمال  فإن  ولذلك  ’النينو‘ 
أكثر  طقسا  نواجه  أن  األكرب 
حرارة وتطرفا، وينبغي بالتأكيد 

أن نشعر بالقلق إزاء ذلك«.

احلرارة  درجات  فإن  اآلن  وحتى 
معتاد  غري  بشكل  مرتفعة 
واسعة  ومناطق  سيدني  يف 
 19.8 مبتوسط  أسرتاليا  شرق 
مما  املاضي  الشهر  سلزيوس 
يتجاوز املتوقع مبقدار 3.4 درجة 

حبسب »ويزرزون«.
الطقس  هذا  على  واستنادا 
اجلاف واحلار يف يوليو والدرجات 
اليت جتاوز املعدل الطبيعي، فإن 
ظاهرة  تسمى  ما  حدوث  فرصة 
النيتو يف الربيع تبلغ نسبتها 50 
االحتماالت  %. مما ميثل ضعف 

املعتادة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

خريطة أصدرتها »بي أو أم« تظهر معاناة نيو ساوث ويلز من ندرة أمطار 
يف الشهور الستة األوىل من العام

سجلت سيدني درجة حرارة 20 درجة خالل 13 يوما يف شهر تموز

شهد األسرتاليون طقسا  يف تموز هو األكثر دفئا وجفافا خالل العشرين 
عاما األخرية

كشف مكتب األرصاد األسرتالي ندرة متزايدة من األمطار يف نيو ساوث 
ويلز

اجلفاف  حالة  توضح  خريطة  مثة 
املزرية اليت وصلت إليها بعض 
املناطق يف أسرتاليا اليت يتوقع 
حارا  صيفا  بالتأكيد  تشهد  أن 

وجافا وقاتال.
الست  الشهور  إىل  وبالنظر 
كبرية  مناطق  شهدت  املاضية، 
أدنى  ويلز  ساوث  نيو  يف 
حنو  على  أمطار  سقوط  مستوى 
وكذلك  قياسيا،  رقما  سجل 
تبتعد  مل  الوالية  مناطق  باقي 

كثريا عن هذه املعدالت.
وميكن القول إن نيو ساوث ويلز 

بأكملها تقريبا استقبلت أقل من 
20 % من أمطارها املعتادة منذ 

يناير املاضي.
أكثر  شهدت  ككل  أسرتاليا 
وجفافا خالل  دفئا  يوليو  شهور 

العشرين عاما األخرية.
وتكشف خريطة أصدرتها مؤسسة 
الطقس »ويزرزون« أن فوربس، 
اليت تقع وسط غرب نيو ساوث 
من  مم   0.8 إال  تشهد  مل  ويلز 
ومل  يوليو  بداية  يف  األمطار 

تستقبل أي أمطار بقية الشهر.
درجات  فإن  األثناء،  ذات  ويف 

صيف حار وقاتل ينتظر أسرتاليا.. .. خريطة مروعة توضح مأساة اجلفاف 

خريطة توضح املناطق التي استقبلت أدنى مستوى من األمطار

االسم: غافني ريتشي
العمر: 45 عاما

مكان املعيشة: سيدني
نقطة التحول: انفصال الوالدين 
يتجاوز  ال  رضيعا  كنت  عندما 

عمري 10 شهور.
ينبغي  السكن  تكلفة  بعد 
دوالرا   306 على:  أعيش  أن 

أسبوعيا
قبل 45 عاما، اتيت إىل احلياة. 

ونشأنا يف بلدة ويرادغوري.
خليط  من  عالقة  مثرة  وألنين 
عرقي، أدخلين ذلك يف حالة من 

النقص واحلرمان.
انفصل  شهور،  بعشرة  وبعدها 
وشقيقاي  أنا  وتربيت  والداي، 

على يد أمي.
ومنذ هذه املرحلة ، أندرج حتت 

مظلة األشخاص احملرومني.
وكان يتعني على والدتي حتمل 

أعباء تربية ثالثة أبناء وحدها.
على  احلصول  رفاهية  منتلك  مل 
األمر  لكن  نريدها  اليت  األشياء 
الضرورية  األشياء  على  يقتصر 

فقط.
بالشهرة  دائما  أحلم  كنت 

واألموال.
وانتقلت من سيدني من مسقط 

رأسي غليغاندرا قبل 25 عاما.
والتطلعات  اآلمال  ورادوتين  
أن أصبح أفضل راقص معاصر 
حياة  يف  وأعيش  اإلطالق  على 

من الرفاهية.
مسرح  يف  العمل  واستطعت 
افتتاح  يف  للرقص  بانغارا 

أوملبياد سيدني.
لكن املشكلة أن معظم الفنانني 
ال يستطيعون كسب قوت يومهم 

من عملهم، وأنا أحد هؤالء.
العيش مبفردي يف سيدني على 
مدى 25 عاما كان سيناريو حياة 

أو موت بالنسبة لي.
وإىل حد ما استطعت النجاة من 
العاصفة، وانتقلت للعيش بني 

32 منطقة.
يف  يدخلك  مبفردك  تعيش  أن 
ال  صحي،  طعام  تناول  حتدي 
أطهو  ما  نادرا  وأنين  سيما 

بنفسي.
وتعلمت على مدى السنوات، أن 
ميكن  اليومية  الثالث  الوجبات 

تناوهلا أسبوعيا.
فقدت  أعوام،  بعشرة  وقبلها 
جزءا هاما من عاملي عندما دخلت 
يف مشادة مع صديقي وفوجئت 
به ينتحر بإلقاء نفسه من الدور 

السادس.
عانيت  أعوام،  سبعة  وقبل 
حياتي،  يهدد  خطري  مرض  من 
يف  شهور  ثالثة  وقضيت 
وشك  على  وكنت  املستشفى 

املوت.
مبشاعر  األزمة  تلك  من  وخرجت 
إعادة  بعملية  ومررت  خمتلفة 
ورغباتي،  ملبادئي  هيكلة 
كل  هما  واحلياة  احلب  وأصبح 

ما أحتاجه.
أحالم  اآلن  يراودني  يعد  ومل 
الثراء حيث اعترب نفسي بالفعل 

أحد أكثر الناس ثراء.
وحلسن احلظ، ال أحصي ثروتي 
أن  إذ  السنتات  أو  بالدوالرات 
املشاعر القلبية هي أكثر قيمة، 
هما  والسعادة  احلب  أن  كما 

الوقود الذي أحيا عليه.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

فقري أسرتالي: ثروتي ال ُتقدر بالدوالرات 

غافني ريتشي: »خالل ربع قرن، 
تنقلت بني 32 منطقة
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بعد  باللوم  مسيث  ديك  ألقى 
إغالق سالسل متاجره األسرتالية 
اخلاصة باألغذية املطبوخة على 
األملانية  ألدي  حمالت   عاتق 
داخل  باهرا  جناحا  حققت  اليت 
أسرتاليا خالل السنوات القليلة 

املاضية.
سلسلة  مسيث  ديك  واتهم 
متاجر التجزئة األملانية مبمارسة 

»الرأمسالية املتطرفة«.
حتذيرا  مسيث  ديك  ووجه 
التنفيذيني  الرئيسني  إىل 
بأنهما  وولورث  كولز  ملتجري 
يف  موقعهما  خيسران  قد 
إذا  األسرتالي  املنافسة  سوق 
جتاه  احتياطاتهما  يتخذا  مل 

ممارسات »الدي«.
فهم  سوء  ميثل  ذلك  لكن 
وراء  احلقيقية  لإلسرتاتيجية 

جناح »آلدي« يف أسرتاليا.
أحد العناصر املهمة إلسرتاتيجية 
النطاق  ذلك  يف  تتمثل  آلدي 
للمنتجات  الصرامة  شديد 
على  وهيمنتها  املنتقاة، 

العالمات التجارية اخلاصة.
فروع  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
آلدي ال تزيد عن 1500  مقابل  
20000 إىل 30 ألف متجر لكولز 
الشركة  منح  مما  وولورث 
األملانية العديد من املزايا فيما 
يتعلق بالبصمات اخلاصة والبنية 

التحتية لتخزين املنتجات.
جزء من التوفري الناجم عن قلة 
عدد فروع آلدي يصب يف صاحل 
جاذبيتها  من  ويزيد  املستهلك 

لدى العائالت األسرتالية.
مثل هذه اإلسرتاتيجية والتنفيذ 
وراء  السر  كلمة  هي  احملكم 
الشركة  حققته  الذي  النمو 

األملانية داخل أسرتاليا.
يف  آللدي  متجرين  أول  ومنذ 
منطقيت ماريكفيل وبانكستاون 
التوسع  استطاعت  بسيدني، 
الساحل  منطقة  يف   التدرجيي 

الشرقية.
وانتظرت آلدي  حتى 2016 من 
أجل افتتاح فروع بوالييت جنوب 

أسرتاليا وغرب أسرتاليا.
استطاعت   ،2018 عام  وحبلول 
آلدي تشغيل أكثر من 500 فرع 
واستحوذت  أسرتاليا  أرجاء  يف 
متاجر  صناعة  من   %  13 على 

التجزئة.
وجاء صعود آلدى على  حساب 

املتاجر املستقلة األصغر.
النجاح  ذلك  على  فعل  وكرد 
كولز  قررت  آللدي،  املبهر 
يف  ختفيضات  إجراء  وولورث 
يف  حصتهما  تعزيز  مع  السعر 

العالمات التجارية اخلاصة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

»ألدي« تهدد عرش كولز 
وولورث

سيتم  منزل  رفيقة  »مطلوب 
مقابل  هلا  سكين  إجيار  دفع 
خدمات جنسية شقية، ويرتاوح 

عمرها بني 18 إىل 50«.
على  إعالن  نص  جاء  هكذا 
نشره   Craigslist موقع 
من  والثالثني  الرابع  يف  رجل 
نيو  والية  يف  يعيش  العمر 
النساء  يستهدف  ويلز  ساوث 
من  يعانني  الالتي  املشردات 

أجل توفري مسكن مستقر.
آخر  إعالنا  أورد  نفسه  املوقع 
أسرتاليا  سيدات  على  يعرض 
مقابل  جنسية  خدمات  تقديم 
مبدينة  منزل  يف  جماني  إجيار 

جلينوري مشال ملبورن.
اليت  اإلعالنات  هذه  مثل 
خدمات   مقابل  اإلقامة  تعرض 
»شخصية«باتت  أو  جنسية 
وختاطب  متزايد  بشكل  تنتشر 
الالتي  الضعيفات  النساء 
مأوى  على  للعثور  يكافحن 
شؤون  جملس  لتحذيرات  وفقا 

املشردين« بوالية فيكتوريا.
رئيسة  مسيث  ديين  وقالت 
اجمللس: »ال ينبغي أن  تضطر 
تقديم  إىل  ضعيفة  إنسانة 
اجلنس مقابل احتياجات أساسية 
فيما  الغذاء  أو  السكن  مثل 
مقابل  »اجلنس  باسم  يعرف 

البقاء«.
احلاجة املاسة إىل سكن معقول 
األشخاص  أن  يعين  الثمن 
النساء  من  وعادة  الضعفاء 
أمامهن  يكون  لن  املشردات 
اخليار  هذا  أمام  الرضوخ  إال 

اجلنسي، حبسب جيين مسيث.

وفيما يلي إعالن آخر:  
»غرفة  اإلعالن:  نص  ويقول 
جمانية مبنطقة األعمال املركزية. 
فاي«وفواتري  »واي  تشمل 
أشياء  مقابل  الثمن  مدفوعة 

»جنس مقابل اإلجيار«.. 
إعالنات جديدة تثري اجلدل

كنت  إذا  منا،   لكل  مرحية 
مهتمة أرسلي تفاصيل تتضمن 
قليال  وحدثيين  وعمرك  امسك 
آخر  شيء  أي  أو  نفسك  عن 

يراود تفكريك«.
»هيئة  مسيث:  واستطردت 
خدمات التشرد طاملا حذرت من 
من  يعانني  الالتي  النساء  أن 
يصبحن  هلن  إقامة  توفري  أجل 
اجلنس  لتقديم  عرضة  أكثر 
لتفادي طردهن، لكن مثل هذه 
اجلنس  تطلب  اليت  اإلعالنات 
مقابل اإلجيار متثل أسلوبا أكثر 

وقاحة يف استغالل النساء«.

ويف صفحات ملبورن وسيدني 
مثة   ،Craigslist موقع  على 
إعالنات  دستة  نصف  حوالي 
أو  جمانية  إجيار  غرف  تقدم 
نوع  مقابل  منخفضة  بتكلفة 
غري  اجلنسية  العالقة  من  ما 

الرمسية«.
تلك  تقدم  ال  واضح،  وبشكل 
اإلعالنات عقود إجيار رمسية أو 
حقوق، لكن األمر يكون بصورة 

ودية غري رمسية.
بعض اإلعالنات تتسم بالصراحة 
التامة حيث قال أحد املعلنني: 
جاحمة،  جنسية  رغبة  »لدي 
وأحبث عن من  متتلك املثل«.

وقالت امرأة من ملبورن تدعى 
إيال إنها منذ عامني عندما كانت 
يف الثامنة عشر من عمرها كان 
متر بظروف عصيبة مع عائلتها 
لديها وظيفة وكانت  ومل يكن 
إىل  مكان  من  االنتقال  سريعة 
ما  باضطراب  أصابها  مما  آخر 

بعد الصدمة.
واضطرت املرأة إىل االتفاق مع 
رجل على ممارسة اجلنس ثالثة 
اإلجيار  مقابل  أسبوعيا  مرات 

وصك التأمني.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا  يف  املهاجرين  معظم 
يعيشون يف سيدني وملبورن

من   %  90 حوالي  يعيش 
يف  أسرتاليا  يف  املهاجرين 
ملبورن  وهما  فحسب  مدينتني 
إحصائيات  حبسب  وسيدني 
احلكومة  على  ضغوطا  شكلت 
حنو  قدما  للمضي  الفيدرالية 
سياسة هجرة من شأنها أن جترب 
على  املهرة  املهاجرين  بعض 

العيش خارج املدن الكربى.
أسرتاليا  تعداد  وصول  ومع 
إىل 25 مليون الثالثاء املاضي، 
اجلديدة  اإلحصائيات  تكشف 
أن  الداخلية  الشؤون  لوزارة 
87 % من إمجالي 112000 من 
املهاجرين املهرة الذين وصلوا 
إىل أسرتاليا يف السنة املالية 
دائم  بشكل  استقروا  املاضية 

يف سيدني وملبورن.
اإلحصائيات، اليت حصلت عليها 
ظهرت   األسرتاليان،  صحيفة 
تزامنا مع خطاب وزير املواطنة 
الذي  الثالثاء  آالن تودج أمس 
السكاني  النمو  أن  فيه  ذكر 

ليست قضية ذات أبعاد«.
أمام  خطابه  حبسب  واستطرد 
منتدى جملس األعمال األسرتالي 
يف ملبورن: »لكنها ترتبط أكثر 

باحلجم والتوزيع«.
توزيع  حدث  »إذا  وأردف: 
أكثر  بشكل  السكاني  التعداد 
مساواة، لن يكون هناك ضغوط 
التكدس اليت نعاني منها حاليا 
لن  كما  وسيدني،  ملبورن  يف 
حيدث ذلك إذا مت ختطيط البنية 

إحصائيات: 90 % من املهاجرين يف 
أسرتاليا يعيشون يف سيدني وملبورن 
مسبقا  يتوافق  بشكل  التحتية 

مع االحتياجات«.
إىل  ترينبول  حكومة  ونوهت 
اهلجرة  سياسة  ستنشر  أنها 
العام  نهاية  مع  واالستيطان 
ستتضمن  واليت  اجلاري، 
بالتأشريات  تتعلق  تشديدات 
اليت ستشرتط إقامة املهاجرين 
املهرة اجلدد يف مدن أسرتالية 
سيدني  عن  بعيدا  أخرى 

وملبورن.
مع  مناقشات  تودج  وجيري 
رئيس حكومة  جنوب أسرتاليا 
بتوجيه  تتعلق  مارشال  ستيفن 
نسبة من املهاجرين املهرة إىل 

أدياليد.
وعلمت األسرتاليان أن اجملموعة 
األكثر استهدافا هم املهاجرون 
على  يعتمدون  الذين  املهرة 
بدال  بالنقاط  تأشريات  نظام 
ويبلغ  توظيف  رعاية  نظام  من 

عددهم حنو 44000 سنويا.
وقلصت حكومة ترينبول مؤخرا 
للعمالة  السنوية  اهلجرة  أعداد 
إىل  ألف   190 من  املاهرة 
162000 هذا العام، وهو األقل 

خالل العقد األخري.
اجلدل  ظهور  إعادة  ومع 
»أسرتاليا  حول  السياسي 
زيادة  ضوء  على  الكبرية« 
السكاني يف سيدني  التكدس 
النمو  أن  تودج  يرى  وملبورن، 
مسألة  ببساطة  ليس  السكاني 

أعداد لكنها »توزيع«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

شهد يوم الثالثاء املاضي بلوغ 
التعداد السكاني ألسرتاليا 25 

مليون نسمة.
يكون   أن  املرجح  من  ليس 
مليون   25 رقم  الشخص 
أسرتاليا لكن األكثر احتماال أن 
حيملون  ممن  أو  مهاجرا  يكون 

اإلقامة املؤقتة.
وتتزايد حدة املناقشات بشأن 
زيادة وترية اهلجرة يف أسرتاليا 
به  تعرتف  مما  أسرع  بشكل 
احلكومة الفيدرالية أو حكومات 

الواليات.
وبشكل طبيعي، فإن احلكومات 
أكثر اهتماما بالزخم االقتصادي 
اإلضايف يف املوازنات السنوية  
املستوى  عرب  يتحقق  الذي 

املرتفع للهجرة.
يشعر  البيزنس  جمتمع  معظم 
بنفس الطريقة ويشدد أعضاؤه 
مهارت  دخول  أهمية  على 
يف  العمالة  نقص  لتعويض 
أسرتاليا، واحلاجة إىل استمرار 
النمو االقتصادي يف ظل منطقة 
تتسم باملنافسة العالية والنمو 

املتسارع.

توقعات: املولود رقم 25 مليون 
يف أسرتاليا من املهاجرين

كذلك  األسرتالية  اجلامعات 
اليت تعتمد على متويل الطالب 
وضع  فكرة  تعارض  الدوليني 
املزيد من القيود على اهلجرة.

العالي،  التعليم  ملركز  ووفقا 
أن  هلا  يتوقع  أسرتاليا  فإن 
العام يف  تتجاوز بريطانيا هذا 
الدوليني  الطالب  أعداد  أعلى 
بعد الواليات املتحدة مبعدل منو 
يرتاوح بني 12-14 % سنويا.

األخذ يف االعتبار معيار املواليد 
والوفيات والوصول واملغادرة 
يف  أسرتاليا  أن  إىل  يشري 
إىل  تضيف  الراهن  الوقت 
 83 كل  جديد  تعدادها شخص 

ثانية.
ثلثا النمو السكاني تقريبا يعزي 
املؤقتة  بنوعيها  اهلجرة  إىل 
الزيادة  من  أكثر  والدائمة 

الطبيعية.
أعباء  بالتأكيد  ذلك  ويضيف 
متزايدة من الطلبات واخلدمات 
خالل  اإلضافية  واإلنشاءات 

سنوات قليلة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األكاديمية الدكتورة جولييت واتسون الخبرية األسرتالية يف شؤون الجنس

نص احد االعالنات

متر  األسرتالية  املدن  متر 
بتغيريات ملحوظة.

منخفضة  املناطق  من  وبدال 
الكثافة السكانية، أصبح املزيد 
لرتبية  يضطرون  العائالت  من 
أبنائهم داخل شقق سكنية يف 

األجزاء الداخلية.
معظم  فإن  ذلك،  من  وبالرغم 
الكثافة  ذات  املناطق  تلك 
املرتفعة ليست مؤهلة للعائالت 

اليت متتلك أطفاال.
وكشفت دراسة نشرتها دورية 
»املدن والصحة« جتارب أولياء 
األمور حول  تربية األطفال يف 
داخل  الدراسة  قبل  ما  مرحلة 
كثيفة  مبناطق  سكنية  شقق 

السكان.
بالرغم  أن  الدراسة  وأوضحت 
يثمنون  األمور  أولياء  أن  من 
معقولة  السكنية  الشقق  هذه 
أماكن  من  والقريبة  السعر 
الكثري  جيدون  لكنهم  عملهم، 
لرتبية  داخلها  التحديات  من 

األطفال.
وفيما يتعلق بالعدد املتزايد من 
العائالت الذين يقومون برتبية 

الشقق السكنية ال تناسب أطفال أسرتاليا 

الشقق  تلك  داخل  أطفاهلم 
ينبغي  املدينة،  داخل  السكنية 
املدن  بتخطيط  القائمني  على 
تصميم  يف  البدء  األسرتالية 
صداقة  أكثر  حياتية  بيئة 

للطفل.
مساحات  توفري  ذلك  ويتضمن 
كافية يستطيع األطفال اللعب 

داخلها.
ينبغي  ذلك،  على  وعالوة 
مالبس  غسيل  مرافق  توفري 
كافية لالعتناء بنظافة األطفال 

واالهتمام بعنصر األمان.
السكنية  الشقق  داخل  العيش 
جتربة جديدة نسبيا يف أسرتاليا 

لكنها تتنامى بشكل متزايد.
وحبسب إحصائيات 2016، فإن 
عدد العائالت اليت متتلك أطفاال 
سكنية  شقق  يف  وتعيش 
خالل   %  56 بنسبة  تزايدت 

الفرتة بني 2011 إىل 2016.
كما أشارت اإلحصائيات إىل أن 
حوالي 50 % من أعداد الشقق 
يسكنها  عام  بوجه  السكنية 

عائالت متتلك أطفاال.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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نشر  املاضي  األسبوع  شهد 
أهمها  هامة  إحصائيات سكانية 
وصلوا  الذين  املهاجرين  عدد 
الذين  املاضي  العام  أسرتاليا 
األعلى  هو  قياسيا  رقما  بلغوا 

يف كافة العصور.
مكتب  نشرها  اليت  األرقام 
اإلحصاء األسرتالي تشري إىل أنه 
يف عام 2016-17، وصل 540 
ألف شخص إىل أسرتاليا بينهم 

315 ألف بتأشريات مؤقتة.
وصلوا  الذين  هؤالء  بني  ومن 
بتأشريات مؤقتة أكثر من 150 
 50 وحوالي  دولي،  طالب  ألف 
فرتة  يف  العاملني  من  ألف 
العطالت،و32000 عامل مؤقت.

من  األكرب  النسبة  وتذهب 
سيدني  إىل  املهاجرين 

وملبورن.
حوالي  ذهب   ،17-2016 ويف 
نيو  إىل  املهاجرين  من   %  40
ساوث ويلز، و34 % إىل والية 

فيكتوريا.
كوينزالند هي األخرى استقطبت 
املهاجرين  من  كبرية  حصة 

جتاوزت 13 %.
أن  إىل  بوضوح  تشري  األرقام 
يف  اهلجرة  استيعاب  نسبة 
أسرتاليا  باتت خارج السيطرة.

بيرت  الداخلية  الشؤون  وزير 
بتحقيق  تباهى  طاملا  دوتون 
على  سيطرة  االئتالف  حكومة 
العماليني  من  أكثر  اهلجرة 
واستند على ما حدث يف 2008-

املهاجرين  عدد  بلغ  حينما   09

 300 أسرتاليا  دخلوا  الذين 
ألف.

العام  إحصائيات  بعد  أنه  بيد 
املاضي، من املفرتض أن يلقي 
صندوق  يف  تربيراته  دوتون 

القمامة.
العالي  التعليم  طالب  احتالل 
إمجالي  من  األكرب  النسبة 
ال  أزمة  يف  يسبب  املهاجرين 
سيما وأنهم يف حاجة إىل إقامة 
وسائل  ويستخدمون  وخدمات 

النقل العام.
أزمة  يف  ذلك  يتسبب  كما   

تتعلق بسوق العمل.
ويف 1996، بلغ أصحاب اجلذور 
يف  يعيشون  الذين  الصينية 
الرقم  لكن   119000 أسرتاليا 
تزايد بعد 20 عاما إىل 526 ألف 

بنسبة صعود بلغت 342 %.
الصينيون  كان   ،1996 ويف 
من   %  0.7 حوالي  يشكلون 
لكنهم  أسرتاليا،  سكان  عدد 
يف 2016 أصبحوا يشكلون 2.2 

.%
ويف 1996، بلغ عدد املولودين 
يف اهلند ويعيشون يف أسرتاليا 
من   %  0.4 بنسبة  ألف   80
زاد  العدد  هذا  لكن  السكان، 
بنسبة   496000 إىل   2016 يف 

.% 1.9
سكان  أرقام  تتسم  وباملقابل، 
اجلذور  أصحاب  من  أسرتاليا 
بالثبات  واأليرلندية  الربيطانية 

النسيب.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

باألرقام.. قراءة إلحصائيات 
اهلجرة يف أسرتاليا 

كبرية  عائلة  لديك  يكون  عندما 
مهمة  تصبح  بإطعامها،  ملتزم 
أسبوعيا  البقالة  منتجات  تسوق 
سيما  ال  خاص  نوع  من  حتديا 
عندما حتاول االلتصاق مبيزانيتك 

احملدودة.
كيف  أذكياء  متسوقون  وكشف 
ميكن توفري ما يصل إىل 99 سنتا 
السوبرماركت  يف  الطعام  من 
ختفيضات  استغالل  خالل  من 
املنتجات الغذائية ذات الصالحية 

الزمنية احملدودة.
وميكن توفري حوالي 15 سنتا من 
دجاج الشواء اخلالي من العظم.

وكذلك تستطيع توفري 12 سنتا 
من  كيلوغرام  عبوة  شراء  عند 
 46.50 بسعر  الضأن  شرائح 

دوالرا.
كيف  أذكياء   متسوقون  كشف 
ميكن توفري ما يصل إىل 99 سنتا 
السوبرماركت  يف  الطعام  من 
أسعار  بني  املقارنة  خالل  من 

املنتجات الغذائية.
ينتهز املتسوقون الفرصة لشراء 
املنتجات ذات الصالحية الزمنية 
والفواكه  اللحوم  مثل  احملدودة 

واخلضروات بأسعار خمفضة
لثالثة  والدة  برترام،  كمربلي 
استطاعت  أنها  ذكرت  أبناء، 
من  ليلة  دوالرات كل   5 توفري 
عائلتها من خالل  تكلفة  طعام 
على  األسعار  ختفيضات  انتهاز 

املنتجات الغذائية

كمربلي برترام، أم لثالثة أبناء، 
قالت  سيدني  يف  وتعيش 
لشبكة »9 نيوز« أنها استطاعت 
من  ليلة  5 دوالرات كل  توفري 
تكلفة  طعام عائلتها من خالل 
على  األسعار  ختفيضات  انتهاز 

املنتجات الغذائية.
صفحة  إطالق  املرأة  وقررت 
اسم  حتمل  فيسبوك  على 
 Markdown addicts
تستهدف     australia
العثور  يف  املتسوقني  مساعدة 
التوفري  صفقات  أفضل  على 
يف  الغذائية  املنتجات  وأرخص 

أرجاء أسرتاليا.
حتدث  »التخفيضات  وأضافت: 
ينبغي  املتاجر،  كافة  يف 
الزمان  يف  التواجد  فقط  عليك 

املالئم«.
الصفحة  ويقوم املشرتكون يف 
على  اليت  املنتجات  بتصوير 
وشك النزول من األرفف واليت 
متثل فرصة مثينة للشراء بأسعار 
خمفضة تصل إىل 48 سنتا عن 
كل عبوة لرتين من اللنب كامل 
كل  عن  دوالرا  و3.60  الدسم، 
 18 سعرها  يبلغ  شواء  دجاجة 

دوالرا.
 30 خصم  القائمة   وتتضمن 
سنتا من السالطة الطازجة، كما 
تشمل الكريز واجلمربي ومنتجات 

أخرى.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هل ترغب يف التسوق بأسرتاليا؟

 إلـيك بعض النصائح 

كمربلي برترام

التعداد السكاني األسرتالي تغري بصورة جذرية

حتتوي الوثيقة اخلتامية لسياسة 
»ضمان الطاقة الوطنية »)إن إي 
جي( على جمموعة من االدعاءات 
السياسة  تلك  قدرة  بشأن 
على  تقليل انبعاثات االحتباس 

احلراري وأسعار الكهرباء.
من  القليل  إال  توجد  ال  أنه  بيد 
دعم  كيفية  بشأن  التفاصيل 

هذه التأكيدات.
وبشكل خاص، فإن مثة ادعاءان 
ال  اجلديدة  الوثيقة  أوردتهما 
أخرى حتظى  نتائج  مع  يتسقان 

بسمعة طيبة.
بأن  الزعم  هو  األول  االدعاء 
احلراري  االحتباس  انبعاثات 
إشراف  حتت  تنخفض  سوف 

أكثر  الوطنية«  الطاقة  »ضمان 
غياب  حال  ستفعل  كانت  مما 

السياسة املذكورة.
اجليدة  التحليالت  أحد  ولكن 
املشرفة  اهليئة  نشرته  الذي 
األسرتالية  الطاقة  سوق  على 
قبل أسبوع يشري إىل أن هدف 
خفض االنبعاثات بنسبة 26 % 
النظر  يتم حتقيقه بغض  سوف 
عن تنفيذ سياسة »ضمان الطاقة 

الوطنية« أو عدم تنفيذها.
االحتباس  انبعاثات  بأن  الزعم 
حتت  تنخفض  سوف  احلراري 
إشراف »ضمان الطاقة الوطنية« 
حال  ستفعل  كانت  مما  أكثر 
املذكورة  السياسة  غياب 

يتناقض 
مع حتليل نشرته اهليئة املشرفة 
األسرتالية  الطاقة  سوق  على 
قبل أسبوع يشري إىل أن هدف 
خفض االنبعاثات بنسبة 26 % 
النظر  يتم حتقيقه بغض  سوف 
عن تنفيذ سياسة »ضمان الطاقة 

الوطنية« أو عدم تنفيذها
الزعم  فهو  الثاني  االدعاء  أما 
الكهرباء  يف  اجلملة  أسعار  بأن 
أخرى   %  20 ستنخفض 
الطاقة  »ضمان  سياسة  مبوجب 

الوطنية«.
تصور  الصعب  من  أنه  بيد 
حدوث ذلك نظرا ألن السياسة 
حتدث  أن  يتوقع  ال  املذكورة 
مشهد  يف  كبرية  تغيريات 

الطاقة.
أي  تقدم  ال  كذلك  الوثيقة 
كيفية  بشأن  خام  معلومات 
يف  االخنفاض  هذا  حدوث 

األسعار. 

حبدوث  للجدل  مثرية  توقعات 
الطاقة  أسعار  يف  تغيريات 
الطاقة  »ضمان  سياسة  مبوجب 

الوطنية« 
أن  اخلتامية  الوثيقة  وتفرتض 
الوطنية  الطاقة  ضمان  سياسة 
ستقدم 1000 ميحاوات إضافية 
لكن  املتجددة  الطاقة  من 
احلقيقة أن ذلك جمرد افرتاض 
أكثر من كونه نتيجة مبنية على 

منوذج تفصيلي.
املربر الوحيد الذي استندت عليه 
الوثيقة هو أن اجتاهات استثمار 
من  دعمها  مت  املتجددة  الطاقة 
خالل اتفاق يستهدف تنفيذ تلك 

الضمانات.
لكن ذلك أمر يثري الدهشة نظرا 
االحتباس  انبعاثات  هدف  ألن 
سياسة  حددته  الذي  احلراري 
ضعيف  الوطنية  الطاقة  ضمان 

جدا وغري فعال.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هل تستطيع سياسة »ضمان الطاقة الوطنية« خفض 
أسعار الكهرباء يف أسرتاليا؟

يف   أمن  حارسا  استقال 
فيديو  انتشار  بعد  ويستفيلد 
يظهر أحدهما وهو يطرح سيدة 

أرضا خالل مواجهة فوضوية.
درجة  تزايد  الفيديو  ويكشف 
ال  اليت  وابنتها  أم  عدوانية 
العمر  تتجاوز اخلامسة عشر من 
بعد أن ُطلب منهما مغادرة مركز 
تسوق مانيكاو سييت ويستفيلد 

يف أوكالند.
بصحبة  املرأة  خرجت  أن  وبعد 
إىل  املواجهة  حتولت  األمن 
العنف بعد أن  جتاهلت األم أمر 
املغادرة وحاولت دخول املركز 

جمددا.
حاولت  انتقامية،  حماولة  ويف 
ابنتها توجيه لكمات إىل حارس 

األمن الثاني.
وعندما توافد املزيد من حراس 
لتهدئة  حماولة  يف  األمن 
املواجهة، يسمع صوت املراهقة 
تريدون  »هل  تقول:  وهي 

البعض أيضا أيها األشقاء؟«
ضرب  املراهقة  حتاول  وبينما 
صوت  يسمع  األمن،  حراس 
قائلة:  تصرخ  وهي  والدتها 
عشر  اخلامسة  يف  »إنها 
فحسب، إنها يف اخلامسة عشر 

فحسب«.

حصلت  اليت  اللقطات  وخالل 
»نيوزيالند  صحيفة  عليها 
وقد  املراهقة  تبدو  هريالد«، 

تعرضت لألذى يف مرحلة ما.
الفيديو:  خالل  األم  وقالت 
بعني  فعلتهم  ماذا  »انظروا 
وأنتم  شاهدكم  الكل  ابنيت، 

تفعلون ذلك«.
املراهقة جمددا ووجهت  ووقف 
جماورة  أمن  حارسة  حنو  لكمة 

هلا.
من  جمموعة  الفيديو  ويظهر 
وهم  اخلائفني  املتسوقني 
املشادة  حول  يتجمعون 

يشاهدون ما حيدث.
ميل  لديلي  تصرحيات  ويف 
أسرتاليا، أكدت شركة :«سنرت 
جروب« املمثلة ملركز  تسوق 
ويستفيلد«  سييت  »مانوكاو 
أثناء  األمن   حارس  تنحي 

التحقيق يف الواقعة.
وذكرت الشرطة أن الواقعة مت 
التحقيق يف  ويتم   بها  اإلبالغ 

مالبساتها.
العيان  شهود  الشرطة  وحثت 
للمساعدة  معها  التواصل  على 

يف التحقيقات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استقالة حارسي أمن يف ويستفيلد  بعد 
فيديو االعتداء على امرأة 

تظهر املرأة وهي تخرج من املركز التجاري بصحبة حارسي األمن قبل أن تستدير 
مجددا وتحاول الدخول فيجذبها الحارس وتسقط على األرض
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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
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مـقاالت وتـحقيقات

العامة،  اخلزينة  إطار  خارج  وبتمويل  دوالر،  مليارات   8.1 بكلفة 
وبفرتة ال تتجاوز 25 شهرًا، أنهت مصر إنشاء حمطات توليد كهرباء 
بقدرة 14400 ميغاوات. أما يف لبنان، فقد أقّر جملس الوزراء يف 
عام 2010 خّطة حمكمة تتضمن خفص العجز الكهربائي واملالي إىل 
الصفر خالل مّدة أقصاها 5 سنوات. وبعد مرور 8 سنوات، تبني 
أن لبنان سيدفع 3.5 مليارات دوالر على خيار استئجار الطاقة من 

مولدات عائمة، وأن الثابت الوحيد هو خيار اخلصخصة!
يف 19 حزيران املاضي، زارت املستشارة األملانية أجنيال مريكل، 
جو  »سيمنز«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ضم  وفد  رافقها  لبنان. 
التقى  احلريري،  احلكومة سعد  برئيس  لقائها  كايزر. على هامش 
الطاقة  وزير  ضمنه  من  لبناني،  وفد  مع  املرافق  األملاني  الوفد 
سيزار أبي خليل. ينقل أحد احلاضرين أن كايزر عرض ألبي خليل 
إجنازات »سيمنز« يف إنشاء معامل توليد الطاقة يف مصر وليبيا 
والسودان وأفريقيا. حّدثه عن الكلفة املتدنية اليت ال تتجاوز 600 
ألف يورو لكل ميغاوات، وسرعة الرتكيب اليت ال تتجاوز 25 شهرًا 
من  تعاني  اليت  املصرية  للدولة  التمويل  وتوفري  عمالقة،  ملعامل 
صعوبات مالية واقتصادية كبرية. رئيس »سيمنز« أنهى حديثه مع 
أبي خليل بإبداء االستعداد لتقديم عرض مشابه للحكومة اللبنانية. 
بربودة الفتة، رّد أبي خليل. حتّدث من جهة عّما مّساها »التعقيدات 
بالبيئة  »سيمنز«  معرفة  »انعدام  عن  ثانية  جهة  ومن  احمللية«. 
اللبنانية«. مالمح كايزر تبّدلت. مل يتوقع رّدًا باردًا ومنّفرًا كهذا. 
جمّرد  هي  جتاري.  لعرض  يرّوج  فقط  األملاني  األعمال  رجل  كان 
صفقة حمتملة واحتمال الرفض موجود دائمًا. لكن يف العادة، يكون 

الرفض مبرّبرات تقنية ومالية وحتى سياسية وليس »بلدية«!
بعد أربعة أسابيع على مغادرة مريكل لبنان، افتتح الرئيس املصري 
من  الكهرباء  لتوليد  عمالقة  حمطات  أربع  السيسي  الفتاح  عبد 
إلكرتيك  السويدي  شركة  مع  بشراكة  وتركيبها،  »سيمنز«  صنع 
وأوراسكوم لإلنشاءات. وحبسب بيان صادر عن »سيمنز« يف 24 
ُأجنزت  ميغاوات،   14400 احملطات  هذه  قدرة  تبلغ  املاضي،  متوز 
خالل 27.5 شهرًا. تعمل هذه احملطات على الفيول أويل اخلفيف 
وعلى الغاز. كلفة املشروع بلغت 7 مليارات يورو )8.16 مليارات 
ألف   570 من  أقل  الواحد  امليغاوات  كلفة  معدل  إن  أي  دوالر(. 
جزءًا  وحلفاؤها  »سيمنز«  وّفرت  مطلعة،  مصادر  وحبسب  دوالر. 
البنك  من  قروض  عرب  املصرية  للدولة  املشروع  متويل  من  كبريًا 

الدولي واالحتاد األوروبي وجمموعة »هريميس«.
تبنّي أيضًا أن ليبيا وّقعت يف 2017 عقدًا مع »سيمنز« إلنشاء حمطيت 
 830 )حنو  يورو  مليون   700 بقيمة  ميغاواط   1440 بطاقة  كهرباء 
مليون دوالر(. كذلك، وّقع السودان يف كانون األول 2016، مع 
الشركة نفسها، اتفاقية إلنشاء حمطة كهرباء بطاقة 850 ميغاوات، 

وبدأ تشغيل احملّطة خالل سنة واحدة من تاريخ التوقيع.

املقارنة وحدها تقدِّم الجواب
تكفي املقارنة بني ما قامت به مصر وليبيا والسودان، وما قام به 
لبنان، لالستنتاج أن أمرًا مريبًا ومشبوهًا حيصل. ففي عام 2010 
التقنني خالل 5 سنوات.  للقضاء على  أقّرت احلكومة خّطة حمكمة 
حنو  من  لبنان  للكهرباء يف  اإلنتاجية  القدرات  برفع  اخلطة  قضت 
من  وأكثر   ،2014 نهاية  ميغاوات يف   4000 إىل  ميغاوات   1600
5000 ميغاوات ما بعد 2015 بكلفة إمجالية قدرت يومها بنحو 4.8 
العجز  النامجة عن  اخلسائر  ارتفاع  لبنان  ما جيّنب  مليارات دوالر، 

الكهربائي إىل 9.5 مليارات دوالر يف عام 2015.
اخلّطة تضمنت اللجوء إىل استجرار الطاقة من مولدات عائمة على 
ساعة  كيلوات  لكل  سنت   5.85 بكلفة  الكهرباء(،  )بواخر  املياه 
تكون  أن  املولدات  هذه  من  اهلدف  ميغاوات.   270 تبلغ  وبقدرة 
سنوات  و4  سنوات   3 بني  يراوح  متوسط  زمين  مدى  على  بدياًل 
جديدة  معامل  إنشاء  ينتهي  ريثما  للمشرتكني،  الكهرباء  لتأمني 
بقدرة 700 ميغاوات وبكلفة مقدرة بنحو 875 مليون دوالر )1.250 
مليون دوالر لكل ميغاوات(، وإجناز أعمال التأهيل والصيانة يف 
معامل الذوق واجلّية ودير عمار والزهراني وبعلبك وصور بكلفة 400 
مليون دوالر، وإنشاء معامل كهرباء عرب القطاع اخلاص )خصخصة( 
بقدرة 1500 ميغاوات وبكلفة 1.5 مليار دوالر )مليون دوالر لكل 
ميغاوات(، وزيادة القدرات اإلنتاجية من مصادر متفرقة مثل اهلواء 

واملاء والنفايات بقدرة 165 ميغاوات وبكلفة 450 مليون دوالر.

املؤقت دائم
بدأ تنفيذ الشق املؤقت من اخلّطة، أي شراء الطاقة من املولدات 
العائمة على مدى ثالث سنوات. ووصلت أوىل البواخر يف نيسان 
هذا  كلفة  بلغت  بيه«.  »أورهان  تلتها  ثم  غول«،  »فاطمة   2013
اخليار الذي يتضمن تشغيل البواخر ومثن الفيول، 522 مليون دوالر 
يف عام 2014، ثم تراكمت لتبلغ خالل ثالث سنوات ما جمموعه 1.5 
مليار دوالر. يف هذا الوقت، مل ينجز البديل الثابت أو الدائم. عندها، 
الوزراء، لسنتني  إداري مل يعرض على جملس  للبواخر بقرار  ُمّدد 
إضافيتني. وجرى توسيع العقد معهما الستجرار 100 ميغاوات إضافية 

لبنان يغرق بالعوامات ومصر تعوم بالكهرباء
محمد وهبه
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إمجالية  بكلفة 
 900 بلغت 
دوالر.  مليون 
السنتان  مّرت 
احلال  على 
وانتهى  نفسه، 
بعرض  األمر 
على  امللف 
الوزراء  جملس 
قرار  وصدور 
بالتمديد للبواخر 
سنوات  لثالث 
إضافية وخفض 
الكيلوات  سعر 
 %16 بنسبة 
واستقدام باخرة 
بقدرة  إضافية 
ميغاوات   200
بكلفة  أدنى  حّد 
تبلغ  إمجالية 
مليون   1.160

دوالر.
املؤقت  اخليار 
ثالث  من  امتّد 
إىل  سنوات 

االستنسابية، أما العقود، فهي ملغومة أيضًا. كذلك، ليست هناك 
صورة واضحة عن التمويل، وهناك مشكلة تتعلق باألراضي الالزمة 
هناك الكثري  للمعمل، وهناك مشكلة تتعلق بتوفري الوقود ونوعه… 
من العقبات والفساد الذي يأخذ طابعًا سياسيًا قبل أن يتحّول إىل 
مادة للسجال بني الزعماء. النقطتان الوحيدتان اللتان تستحوذان 
التعرفة.  الكهرباء، ورفع  على شبه إمجاع سياسي، هي خصخصة 
املثري يف األمر أن هاتني النقطتني، بالنسبة إىل السياسيني، هما 

مصر أنجزت 14400 ميغاوات خالل 25 شهرًا بكلفة 8.1 مليارات دوالر )هيثم املوسوي(

عام  حتى  جمددًا  ومتديده  توسيعه  جرى  ثم  فعلية،  سنوات  مخس 
اإلمجالية  اخليار  هذا  كلفة  سنوات.  مثاني  جمموعه  ما  أي   ،2021
حنو  احلالية،  النفط  أسعار  على  قياسًا   ،2021 نهاية  يف  ستبلغ 
العائمة يف  املولدات  3.5 مليارات دوالر. وقد مضى على وجود 
مليار دوالر.  د فعليًا حنو 2.3  ُسدِّ أي  لبنان، حنو مخس سنوات، 
خالل هذه الفرتة، كان االستثمار شبه الوحيد يف القدرة اإلنتاجية، 
تلك املولدات اجلديدة يف الذوق واجلية بقدرة 270 ميغاوات. باقي 
املشاريع االستثمارية يف القدرات اإلنتاجية ُأجهضت. تلزيم مشروع 
دير عمار 2 لزيادة 500 ميغاوات ُوّقع سريعًا بعدما تبنّي أن العقد 
القيمة  أن ضريبة  على  ينّص  واضحًا  بندًا  املتعهد مل يتضمن  مع 
املضافة البالغة 50 مليون دوالر هي على عاتق املتعهد. أما أعمال 
الصيانة، فهي أيضًا أحبطت بعدما تبنّي أن تأهيل معمل اجلّية مل 
يعد جمديًا، وأن كلفة تأهيل معمل الذوق باتت شبه مساوية إلنشاء 
ما عدا املشاكل يف شبكات النقل والتوزيع وإدارة  معمل جديد… 

التحصيل والصيانة مع عقود مقدمي اخلدمات.

العجز الفعلي يبلغ 1770 ميغاوات
املشكلة األساسية والكلفة األكرب تكمن يف القدرة اإلنتاجية. نسبة 
االعتماد على البواخر يف السنوات الثالث األوىل 18.5% من القدرة 
اإلنتاجية اإلمجالية يف لبنان، ثم ارتفعت بعد متديد العقد سنتني 
إىل  إضافية  ميغاوات   100 بنحو  البواخر  من  االستجرار  وتوسيع 

27.5%، وهي سرتتفع جمددًا مع وجود باخرة ثالثة إىل %35.
هكذا صار لبنان رهينة االعتماد على استجرار الطاقة من املولدات 
من  واستجرار  لبنانية  )معامل  اإلمجالية  اإلنتاجية  القدرة  العائمة. 
سوريا( تبلغ اليوم 1630 ميغاوات يضاف إليها الطاقة املستجرة 
من البواخر بقدرة 570 ميغاوات لتصبح القدرة القصوى اإلمجالية 

2200 ميغاوات. 
 3400 فيبلغ  الذروة،  أوقات  يف  األقصى  اإلمجالي  الطلب  أما 
ميغاوات، ما يعين أن العجز يبلغ 1200 ميغاوات )حنو 6 ساعات 
البواخر ضمن  استثنينا وجود  وإذا  يوميًا كمعدل وسطي(.  تقنني 
منظومة اإلنتاج، فإن العجز الفعلي يبلغ 1770 ميغاوات، أي أكثر 
كل  الذروة يف  وقت  وسطي  كمعدل  يوميًا  تقنني  ساعة   13 من 

املناطق.
قد تكون السنوات الثماني كافية للفصل بني الرمادية والسوداوية. 
بدا، خالل هذه الفرتة، أن إنشاء معمل واحد بقدرة 500 ميغاوات، 
أمر شبه مستحيل. يثري هذا األمر السخرية. حنتاج إىل إنشاء معامل 
بقدرة 1770 ميغاوات، أي أقل بـ 12 مّرة مما أجنز يف مصر خالل 
27 شهرًا. لو استثمرنا ما دفع على اخليار املؤقت خالل السنوات 
اخلمس املاضية، أي ما قيمته 2.3 مليار دوالر، لكان لبنان ميلك 
اليوم معماًل بقدرة إنتاجية تبلغ 4000 ميغاوات باألسعار احلالية اليت 

تعد أرخص بأكثر من 40% مما كان مطروحًا يف خطة الكهرباء.

افخاخ وألغام
يكاد  مستدامة،  معامل  تنفيذ  الدولة يف  قبل  من  االستثمار  خيار 
يصبح مستحياًل فقط يف لبنان. التنفيذ يف غالبية األحيان يكون خارج 
األصول، ودفرت الشروط تكون فيه بنود مطاطة وتفسح اجملال أمام 

املدخل األساس لالنتفاع املباشر وغري 
املباشر.

يف املقابل، مل تضطر احلكومة املصرية 
إىل خصخصة قطاع الكهرباء )سواء عرب 
القطاع  مع  الشراكة  أو  املباشر  البيع 
لبنان.  يف  مطروح  هو  كما  اخلاص( 
مولدات  استئجار  إىل  تضطر  أيضًا مل 
فيه  ومضت  قرارًا  اختذت  بل  عائمة، 

مسّجلة سرعة قياسية يف التلزيم والتنفيذ. أكثر من ذلك، بات لدى 
الدولة املصرية فائض ميكن تصديره. يرتّدد أن االحتاد األوروبي 
يتفاوض مع احلكومة املصرية ملّد خطوط نقل عرب البحر املتوسط 
من اإلسكندرية إىل اليونان وقربص لتصدير 1000 ميغاوات لكل 
واحد من البلدين. يرتّدد أيضًا أن مصر تتفاوض مع األردن لتصدير 
قسم من الفائض عرب شبكة الربط بينهما بعد حتديثها ورفع قدرتها 

التقنية.
هناك الكثري من الكالم عّما ستفعله مصر، مقابل طروحات اخلصخصة 
يف لبنان اليت يرّوج هلا حتت وطأة استفحال أزمة والتقنني وزيادة 
االعتماد على املولدات اخلاصة، سواء كانت بواخر أو مولدات األحياء 
أو مولدات كبار احملتكرين يف املناطق. أبرز مثال على ذلك، معمل 
مقابل  بأموال  يطالب  متعهد  من  تلزميه  حتّول  الذي   2 عمار  دير 
ذ منها شيء، إىل عقد خصخصة )BOT( ميتّد على  التزامات مل ينفَّ
عشرين سنة. وهناك أيضًا تلزميات الطاقة اهلوائية للقطاع اخلاص 
وسواها، فضاًل عن عقود الشراكة مع القطاع اخلاص اليت التزمها 

لبنان يف مؤمتر باريس 4.
يف لبنان، دائمًا هناك شكل منطي ألي قضية: هناك السلطة اليت 
تعلم والباقي »جهلة«. ظهر هذا األمر يف حديث الرئيس التنفيذي 
اليت  الزيارة  األمر يف  تكّرر  خليل.  أبي  »سيمنز« وسيزار  لشركة 
قام بها الوزير جربان باسيل يرافقه وزير الطاقة سيزار ابي خليل 

للمجلس االقتصادي االجتماعي.
احلكومة  تتفاوض  أن  عسريان  اجمللس صالح  عضو  طرح  يومها   
اللبنانية مع اجلانب املصري لالستفادة من استغالل فائض الكهرباء 
لديها واملفاوضات مع االحتاد األوروبي ملّد كابل طاقة إىل قربص 
واليونان. ميكن أن يكون للكابل تفريعة تصّب يف لبنان. رّد أبي 
خليل سريعًا: أخذنا خيارنا باالعتماد على البواخر! على طريقته مع 
كايزر، أنهى أبي خليل النقاش يف اجمللس االقتصادي االجتماعي. 
يف  اللبنانية  األحزاب  كل  ممثلي  وجود  رغم  ببساطة  األمر  مّر 

اجمللس.

الكلفة املدفوعة 
للطاقة من املعامل 

العائمة تبلغ 
2.3 مليار دوالر، 
وستتجاوز 3.5 

مليارات دوالر
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مـقاالت وتـحقيقات

باخرة الزهراني: نكايات سياسية ومصاحل مالية
إيلي الفرزلي

باقرتاب  كسروان  لنواب  االحتفالي  اإلعالن 
ربطًا   ،24/24 كهرباء  على  منطقتهم  حصول 
باقرتاب نقل الباخرة الثالثة إىل الزوق، قابلته 
عاصفة غضب جنوبية، ربطًا برفض حركة أمل 
رسّو »السلطانة الرتكية« يف الزهراني، وربطًا 
بافرتاض حرمان املنطقة الكهرباء 24/24. لكن 
احلركة بدت مصّرة على موقفها: البواخر تعرقل 

احللول املستدامة ولن نستسلم هلا
ال خالف على أن حركة أمل هي اليت رفضت أن 
تستقر الباخرة الرتكية الثالثة يف املكان الذي 
أفضل  بوصفه  لبنان،  كهرباء  شركة  حددته 
مكان ميكن من خالله االستفادة من كامل طاقة 
 6262 )القرار  ميغاواط  بـ235  رة  املقدَّ الباخرة 

الصادر يف 2018/6/21(. 
يف  الباخرة  بإرساء  قرارها  املؤسسة  عّللت 
حمطات  من  العديد  بــ«وضع  حينها  الزهراني 
قيد  ف.  ك.   220 اجلديدة  الرئيسية  التحويل 
اخلدمة )صيدا، الضاحية، األشرفية، بعلبك(، ما 
يتطلب وضع قدرات إنتاجية إضافية على شبكة 

الـــ220 ك. ف. لتغذية هذه احملطات«.
إىل  ذلك  بعد  الباخرة  تسري  أن  يفرتض  كان 
حيث تقرر. لكن سرعان ما تبني أن االعرتاضات 

عليها كبرية، وألسباب متنوعة أبرزها:
الباخرة  على  وبلديتها  الغازية  أهالي  اعرتاض 
املنطقة،  يف  التلوث  نسب  من  تزيد  اليت 
التحضري  أعمال  بتوقيف  املقاول  ومطالبتهم 
لوصول الباخرة )رسالة صادرة يف 22 حزيران، 

أي بعد يوم واحد من قرار كهرباء لبنان(. 
وقد اقرتنت هذه اخلطوة بزيارة وفد من بلديات 
اجلنوب للرئيس نبيه بري، إلطالعه على أسباب 
قوله  حينها  عنه  نقل  حيث  الباخرة،  رفض 
الناس  بأرزاق  اللعب  املسموح  غري  »من  إن 
ومصاحلهم، والضرر مش مقبول أبدًا، وما دام 

هذا قرار الغازية جمتمعة أنا معكم«.
عدم ضمان أن تبقى الباخرة لثالثة أشهر فقط، 
احللول  يعرقل  قد  وجودها  أن  من  انطالقًا 

املستدامة ألزمة الكهرباء. 
الشكوك  من  بالكثري  السبب  هذا  ُقِرن  وقد 
املرتبطة بالتخوف فعليًا من عرقلة مساعي رجل 
األعمال )ق. ح.( للحصول على حق تنفيذ معمل 
تقدم  أن  للرجل  سبق  بأنه  علمًا  املوقع،  يف 
بعرض إلنشاء معمل يف الزهراني يف املناقصة 

اليت ألغيت.
وعلى  املولدات،  أصحاب  مصاحل  على  احلفاظ 
رأسهم رئيس بلدية الغازية حممد مسيح غدار، 
املولدات  قطاع  يف  تعمل  شركة  ميلك  الذي 
الصناعيني  مجعية  يف  )مسجلة  الكهربائية 
وقال  ذلك،  نفى  األخري  أن  علمًا  اللبنانيني(، 
باملئة  ثالثة  نسبة  من  بأقل  تعمل  شركته  إن 

يف لبنان.
شّن  من  أن  واضحًا  بدا  التواصل،  مواقع  يف 
إىل  ينتمون  إما  الباخرة،  رافضي  على  احلرب 
مل  احلزب  أن  خاصة  يناصرونه،  أو  اهلل  حزب 
وقد  بالزهراني،  الباخرة  ربط  على  يعرتض 
خط  على  مبسعى  املوسوي  نواف  النائب  قام 
ــــ »كهرباء لبنان«، إال أن حماولته باءت  »أمل«ـ 
موقفها،  على  »أمل«  إصرار  نتيجة  بالفشل، 

الذي أبلغته إىل املؤسسة مباشرة.
وانتقلت  النقاش  انتهى  النقطة،  هذه  عند 
أعلنت  حيث  اجلية،  إىل   Ersa Sultan باخرة 
الشركة املالكة هلا ربَطها على الشبكة يف 18 
تقنية  برزت مشكلة  هناك  لكن  املاضي.  متوز 
بأكثر  االستفادة  على  القدرة  بعدم  مرتبطة 
البالغة 235  الباخرة  من 40 ميغاواط من قدرة 
ميغاواط، بسبب عدم قدرة خمارج معمل اجلية 
وشبكة النقل اليت تنطلق منه على حتّمل أكثر 

من هذه الكمية.

الباخرة باقية؟
مصادر حركة أمل تعيد التذكري مبوقفها املبدئي 
الرافض لالستعانة بالبواخر، وتذّكر بأن وزراءها 

سبق أن اعرتضوا على بند البواخر، عندما طرح 
أما  أيار.   21 جلسة  يف  الوزراء  جملس  على 
بعيدًا  فيذهب  أمس،  الصادر  احلركة،  بيان 
الباخرة  لرسّو  الرافض  باملوقف  التمسك  يف 
ننكرها  ال  »تهمة  أنها  باإلعالن  الزهراني،  يف 
جماني  ظاهرها  الباخرة  ألن  ندعيه،  وشرف 
على  باهظة  كلفة  هي  واحلقيقة  أشهر،  لثالثة 
اللبنانيني لثالث سنوات، وألنها ستعمل على 
الذي  الزهراني  جديد يف  معمل  إنشاء  تعطيل 
يشكل فرصة واعدة للعمل وحل ألزمة الكهرباء 

التارخيية للبنان...«.
يف  خليل  حسن  علي  الوزير  يبدو  جهته،  من 
حديثه لـ«األخبار« واثقًا من أن كل ما يقال عن 
مغادرة الباخرة يف 19 تشرين األول املقبل، ذرٌّ 
للرماد يف العيون، إذ إن َمن أحضر الباخرة إىل 
بالشبكة سيكون  تربط  عندما  أنه  يدرك  لبنان 
صعبًا التخلي عنها، ربطًا بالزيادة اليت ميكن أن 
توّفرها يف التغذية بالتيار، واليت سيكون من 

الصعب أن يتقبل املواطنون خسارتها. 
لكن، يف مؤسسة كهرباء، تكرار لعبارة واحدة: 
وزير  فإن  إبقاءها،  الطاقة  وزير  أراد  لو  حتى 
املالية ميلك التوقيع على االعتمادات، وبالتالي 
سيكون قادرًا على حجب األموال عنها، وعندها 
إذا أرادت أن تبقى جمانًا، فأهاًل وسهاًل، وإذا 
رفضت املالية أن تدفع هلا، فتنسحب من تلقاء 

نفسها.
 لكن للوزير علي حسن خليل وجهة نظر ثانية: 
على  التوقيع  عدم  يتحمل  أن  يستطيع  من 
اعتمادات تساهم يف زيادة التغذية بالتيار؟ أما 
عن حاجة التمديد للعقد مع الشركة إىل قرار من 
جملس الوزراء، فيوضح أنه باملبدأ صحيح، لكن 

 2018 آب   11 Saturday 11 August 2018الـسبت 

السابقتني، بقيتا حبكم  الباخرتني  أمامنا جتربة 
األمر الوقع مثاني سنوات )مع قرارات حكومية(، 
ووجودهما كان سببًا مباشرًا يف عدم حتقيق أي 

تقدم يف مسألة احللول املستدامة.
يف األساس، يرفض خليل احلديث عن جمانية 
اخلزينة،  على  األعباء  من  تزيد  إنها  الباخرة: 

ما يزيد التشنج على مواقع التواصل االجتماعي، 
كان افرتاض أن مكان رسّو الباخرة يعين تغذية 
و24   22 بني  تراوح  ملدة  بالتيار  املناطق  تلك 
اإلعالن  على  االفرتاض  هذا  ُبين  يوميًا.  ساعة 
أن نقل الباخرة إىل الزوق سيؤدي إىل توفري 
الكهرباء يف املنطقة لفرتة تقارب 24/24. هذا 
كهرباء  مؤسسة  فبحسب  صحيحًا.  ليس  حكمًا 
سيحّسن  كان  بالزهراني  الباخرة  ربط  لبنان، 
التغذية يف اجلنوب كما يف غريه من املناطق 
أهمية  أن  إال  يوميًا،  ساعات  ثالث  معدله  مبا 
بوجود خط  مرتبط  الزهراني  الباخرة يف  وجود 
التيار لكل  الذي يسمح بتوفري  الــ220 هناك، 
لشبكة  رئيسية  حمطات  تضّم  اليت  املناطق 
الــ220 ك. ف.، علمًا أن هذه احملطات موجودة 
املصيلح،  النبطية،  صور،  الزهراني،  يف: 
صيدا، الضاحية، املكلس، جب جنني، كسارة، 
بالتالي،  يعين،  وهذا  اليمونة.  اللبوة،  بعلبك، 
استفادة أغلبية مناطق اجلنوب، وجزء من جبل 
كان  اليت  الباخرة  من  البقاع،  ومعظم  لبنان 
يفرتض أن ترسو يف الزهراني، لكن ليس من 
طاقة على مدار الساعة كما تردد، بل هناك 3 
ساعات إضافية من التغذية، علمًا أن وجودها 
هناك هو الوحيد القادر على تأمني االستفادة 
من كامل طاقة الباخرة )230 ميغاواط(، ولذلك 
فإن املؤسسة ال تزال حتى اليوم تفّضل ربط 

الباخرة بالزهراني.
الزهراني  إىل  الباخرة  دخول  رفض  بنتيجة 
وانتقاهلا إىل اجلية، اخنفضت الطاقة املستجرة 
منها إىل 40 ميغاواط من قدرتها فقط، نظرًا 
حملدودية قدرة خطوط النقل على شبكة الــ 150 

ك. ف. املربوطة باجلية.
كان  الطاقة،  من  القليلة  الكمية  هذه  ومقابل 
)ُيتوقع  الزوق  معمل  إىل  الباخرة  بنقل  احلل 
خط  على  أيضًا  املوصول  األربعاء(،  وصوهلا 
الــ150 ك. ف، أي الذي ال ميكنه نظريًا أن يزيد 
الطاقة على الشبكة أكثر من 40 ميغاواط، أسوة 
يف  حامسًا  كان  بسيط  فارق  مع  لكن  باجلية، 
ترجيح كّفته: يف الزوق حمّول للطاقة من 150 
ك. ف. إىل 66 ك. ف.، وهو يسمح بالتالي 
بنقل الطاقة من شبكة الـ150 إىل شبكة الـ66 
جعيتا،  )الزوق،  حمطات   6 تضم  اليت  املقفلة 
حقل الريس، بكفيا، فيطرون وأدما(، وتسمح 
باستفادة أجزاء كبرية من املنت وكسروان من 
 90 بنحو  الثالثة  الباخرة  من  االستجرار  زيادة 
ك. ف. تنقل على شبكة الــ66 غري املتاحة إال 
يف املناطق املذكورة سابقًا )غري موصولة على 

الشبكة العامة(.
مصدر  بشيء.  احلركيني  يعين  ال  ذلك  كل 
»صحتني  لـ«األخبار«:  يقول  أمل  حركة  يف 
هؤالء  وكسروان(  املنت  )أهالي  قلبكم  على 
لبنانيون مثلنا مثلهم«، لكنه يكرر ما أشار إليه 
باخرة ستحّل مشكلة  »إذا كانت  احلركة:  بيان 
الكهرباء يف اجلنوب، فلتقم شركة كهرباء لبنان 
بتخصيص معمل الزهراني لتغذية اجلنوب، وهو 
يفيض عن حاجة اجلنوب لكونه 450 ميغاواط، 
عندها ينعم أهلنا يف اجلنوب 24/24 بالكهرباء 
اللبنانية  املناطق  على  اإلنتاج  باقي  ويوزع 

األخرى، وال حاجة للباخرة يف الزهراني«!
اعتصام للحركة

تزال  ال  الغضب  حالة  بعد.  املوضوع  ينتِه  مل 
حركة  هو  املسؤولية  ل  ُيمَّ ومن  حاهلا،  على 
ووزرائه  اهلل  حزب  نواب  وصمت  أواًل،  أمل 
إبعاد  اعتبار  على  تصّر  احلركة  وألن  ثانيًا. 
الزهراني »تهمة ال ننكرها وشرف  الباخرة عن 
ندعيه«، فقد قررت االستمرار يف محلة الدفاع 
احتجاجية  وقفة  إىل  الدعوة  عرب  موقفها،  عن 
أمام معمل الكهرباء يف الزهراني، عند الساعة 
احلادية عشرة من قبل ظهر اليوم، »تعبريًا عن 
االستنكار والرفض للتعامل اجلائر من كهرباء 
وحرمانهم  اجلنوب  مناطق  يف  أهلنا  مع  لبنان 

التغذية الكهربائية«.

الفيول  جراء  من 
تتكفل  الذي 
بتوفريه،  الدولة 
فعل  كما  متامًا 
التمديد للباخرتني 
لثالث  القدميتني 

سنوات.
من  بالرغم  لكن 
املالحظات  كل 

وجود  بني  الرابط  ما  البواخر،  على  املشروعة 
الوزراء،  جملس  عليها  وافق  اليت  الباخرة، 
مروان  والوزير  أمل  حركة  وزراء  وعارضها 
محادة، وإمكانية إنشاء معمل جديد يف املوقع 

نفسه؟
نظريًا، ال رابط بني االثنني، خاصة أنه يفرتض 
أن  الوزراء  جملس  يف  ُأقرَّت  اليت  باملناقصة 
من  مثة  املقابل،  لكن يف  السكة،  على  تكون 
يرى أن وجود الباخرة يف موقع إنشاء املعمل، 
إحصائية  معلومات  على  باحلصول  يسمح  قد 
ألمل  سيقّدم.  الذي  بالعرض  تضّر  أن  ميكن 
واقع  كأمر  البواخر  تكريس  ثابتة:  نظر  وجهة 
يسمح بالتلكؤ بإجناز املعامل، وجتربة السنوات 

األخرية أكرب برهان.
فرضية خاطئة

    أمل تتبنى 
رفض الباخرة، 

وحزب اهلل صامت، 
والناس يسألون 
عن هوية املسؤول

رسوّ الباخرة يف أيِّ منطقة ال يعني بالضرورة إمكانية حصولها على طاقة إضافية )هيثم املوسوي(
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715 ميغاواط على  بأنه متكن من إضافة  احلر  الوطين  التيار  ُيفاخر 
الشبكة بالرغم من أن قادته وعدوا سابقًا بأن الزيادة ستصل إىل 
بسبب  ميغاواط   450 لضياع  اليوم  5000 ميغاواط. يأسف »التيار« 
عدم إنشاء معمل دير عمار، وال حيّمل نفسه أي مسؤولية عن ضياعه. 
يعترب أن املفاوضات أّدت إىل تسامح املتعهد مع الدولة، قبل أن 
يتبّي أن الطبخة اليت أسهم اجلميع يف إنضاجها أفضت إىل تسليم 
القطاع اخلاص مفاتيح املعمل، يف حماصصة ثالثية األبعاد ال لبس 

فيها.
بأي عي يواجه وزير الطاقة سيزار أبي خليل اللبنانيي؟ كيف يفاخر 
بأن تكتله املسيطر على الوزارة منذ عام 2010، قد متكن من زيادة 

التغذية بالتيار 715 ميغاواط؟ هل هذا حقًا إجناز؟
 5000 أكثر  عن  تتحدث  كانت  القطاع  سياسة  ورقة  فإن  للتذكري، 
ميغاواط ستضاف إىل الشبكة خالل مخس سنوات. لكن الواقع كان 
مغايرًا متامًا. انتظر اللبنانيون سبع سنوات ليشهدوا افتتاح معملي 
2017، بقدرة إمجالية تصل  أوائل عام  اجلية والزوق اجلديدين يف 
اإلنتاج منذ  لزيادة  األدق  الرقم  270 ميغاواط. عمليًا هذا هو  إىل 
عام 2010 إىل عام 2018 وليس 715 ميغاواط. لكن وزير الطاقة، 
البواخر من كهرباء جزء من اإلجناز  ما تنتجه  أن  ولسبب ما، يعترب 
العجز والفشل  )380 ميغاواط(، بداًل من اعتباره دلياًل على زيادة 

يف إنتاج الكهرباء.
أضاع  لبنان  بأن  الطاقة  وزير  يقّر  لإلجنازات،  تعداده  معرض  يف 
فرصة احلصول على 450 ميغاواط من الطاقة اإلضافية بسبب عدم 
إجناز معمل دير عمار، لكنه ال حيّمل فريقه أي مسؤولية عن ضياع 

هذه الفرصة.
وحتى لو أقفل ملف املعمل والعقد الذي مل ينفذ، فإن ذلك ال يلغي 
بقاء عالمة االستفهام الكبرية املرتبطة بطريقة إدارة وزارة الطاقة 
هلذا امللف، واليت أدت عمليًا إىل خسارة لبنان فرصة كبرية، كما 
قال أبي خليل. فهذه الفرصة مل تضع بسبب اخلالف بشأن احتساب 

الضريبة على القيمة املضافة كما يشاع.

كيف ضاع املعمل؟
وبالعودة إىل أساس املشكلة، يتبّي أنها كانت سابقة ألزمة الضريبة 
على القيمة املضافة، وبدأت مع عدم تسليم املوقع للمتعهد، بالرغم 
من إعطائه أمر مباشرة العمل يف 19 متوز 2013 )بسبب إشغاله من 
2014(. يف  نيسان   11 قبل  يغادر  الذي مل  اللبناني،  اجليش  قبل 
هذا الوقت، كانت الشركة تعمل على إعداد الدراسات واملسوحات 
اليت  املولدات  إحضار  أنها مل تتمكن من  إال  األعمال،  لبدء  الالزمة 
كانت قد أجنزتها يف الدمنارك وعاينها االستشاري وجّربها هناك، 
بسبب عدم توافر األرض اليت ستخّزن فيها، علمًا بأنها كانت يف 
هذا الوقت تراسل الوزارة، موضحة أنها تتعرض خلسائر كبرية لقاء 

ختزين املولدات يف الدمنارك )مليون يورو يف الشهر(.
يف كانون الثاني 2014، أرسلت الشركة للوزارة فاتورتي، األوىل 

 مـحاصصة ثالثـية تـرث الـدولة فـي ديـر عـمار
إيلي الفرزلي

بدل دراسات وتقييم فين. وبلغت 
قيمتها 30 مليون دوالر، والثانية، 
 133 وقيمتها  املولدات  مثن  بدل 
تضمنت  وقد  دوالر.  مليون 
القيمة  على  الضريبة  الفاتورتان 

املضافة.

مرتبطًا  يكن  2013/4/6، مل  الصادر يف  ديوان احملاسبة  قرار  حتى 
إدارة  التلزيم، يف  قرار  تصديق  هدفه  كان  بل  الضريبة،  مبسألة 
الرقابة اليت ميارسها الديوان. لكن يف سياق القرار، أشار الديوان 
إىل أن »من الطبيعي عدم احتساب الضريبة على القيمة املضافة« 
من ضمن السعر، ريثما يتقرر مصدر التمويل نهائيًا. ومبا أنه تقرر 
بعد ذلك أن التمويل سيكون من اخلزينة، فقد عنى ذلك أن الضريبة 
جيب أن تدفع. مل يعرتض أحد حينها، بالرغم من أن الديوان مل يكرتث 
يف قراره ملا نص عليه دفرت الشروط )تكون الضريبة على القيمة 
املضافة مبّينة يف العرض على حدة، وبشكل منفصل. ويف حال مل 
تذكر قيمة الضريبة على القيمة املضافة يف حتليل األسعار، يعترب 
العارض قد احتسبها من ضمن السعر اإلمجالي للعرض تلقائيًا(. مل 
يبّي املتعهد الضريبة على حدة، لكن الديوان ذهب إىل االعتماد 
على معلومات قدمها مستشارا الوزير، وتفيد بأن املشروع معفى من 
الـTVA، ألنه سوف يتم متويله من مصادر خارجية، وبأن العارضي 

مل يذكروا الضريبة املذكورة ضمن أسعارهم هلذا السبب.
بعيدًا عن اإلشكالية القانونية يف قرار الديوان، إال أنه مل خيلق أي 
خالف بشأنه. املشكلة اقتصرت على كون االعتماد املرصود للصفقة 
مل يعد يكفي لتغطية الضريبة على القيمة املضافة اليت أشار الديوان 
إىل وجوب دفعها. وعليه، كان ال بد من العودة إىل الديوان ألخذ 
الوزير مل  لكن   ،TVAالـ لتغطية  إضايف  إعتماد  حجز  على  موافقته 
يفعل وبقيت الفواتري لديه من كانون الثاني حتى آب، حيث قّرر 

حينها العودة إىل الديوان ألخذ موافقته على حجز االعتماد.
يف تلك األثناء، كان املتعهد يوجه اإلنذار تلو اآلخر إىل الوزارة، ربطًا 
بالتأخري بتسلم املوقع أواًل، ثم ربطًا بعدم قبض الفواتري املستحقة، 
يف  املولدات  ختزين  استمرار  جراء  اخلسائر  بتكّبده  ربطًا  وكذلك 
الدمنارك. كذلك فإن اخلالفات انتقلت إىل داخل الوزارة نفسها، حيث 

تركة الشركة اليونانية 
تقسّم إىل ثالث حصص 

لبنانية... والتعويض 
50 مليون دوالر

أضاء املدير العام لالستثمار غسان بيضون على الكثري من األخطاء، 
كما تبادل االتهامات مع مرؤوسه مدير الوصاية يف الوزارة حممود 
بارود )نشرت يف األخبار يف 11 آذار 2016 بعنوان: »كهرباء ليكس: 

تبادل اتهامات يف وزارة الطاقة واهلدر 145 مليون دوالر«.
حل  دون  من  أو  تقدم  أي  دون  من  كامل  عام  إنقضى  بالنتيجة، 
املشكلة، ومن دون إثارة مسألة الضريبة ألي إشكالية، فكل ما كان 
مطلوبًا هو العودة إىل الديوان، ليس لدرس إمكانية دفع الضربية 
من عدمها )سبق أن قرر دفعها(، بل لزيادة االعتماد. ملاذا تأخر 
الوزير كل هذه املدة؟ هل سعى إىل مترير األمر من دون العودة إىل 

الديوان جمددًا ملعرفته بأن القرار األول كان خاطئًا؟
عمليًا هذا ما حصل. تقدمت الوزارة إىل الديوان لزيادة االعتماد، 
فصدر القرار يف 2014/9/4 ناقضًا القرار األول، ومؤكدًا أن »السعر 

متضمن كافة األعباء، مبا فيها الضريبة على القيمة املضافة«.
بإمكان  يعد  مل  هناك  امللف.  يف  األساسية  االنعطافة  كانت  تلك 
أبلغ  أن  سبق  بعدما  املضافة،  القيمة  على  الضريبة  دفع  الوزارة 
املتعهد بأن الضريبة غري حمسومة من املبلغ، خاصة أن قرار الديوان 
العامة للديوان اليت  أرفق بقرار آخر يثبته )قرار صادر عن اهليئة 

تضم كل قضاة الديوان يف 2015/11/5(.
عن  تغين  أن  ميكن  كان  ميغاواط   450 معه  وضاعت  املعمل  ضاع 
الدولة  البواخر. وبعد سنوات، حتولت املسألة إىل تهديد مبقاضاة 
وحتصيل تعويضات كبرية، فكان التفاوض هو احلل، حيث اقرتحت 
الشركة يف كتاب موجه إىل وزارة الطاقة يف 2017/12/15 استئناف 
 90 بزيادة  )أي  يورو  مليون   450 بقيمة  باعتماد  باملشروع  العمل 
مليون يورو عن قيمة العقد احلالي( ال تتضمن الضريبة على القيمة 
الشركة  عليه  حتصل  الذي  التعويض  إمجالي  جيعل  مبا  املضافة، 

حواىل 150 مليون دوالر.

ورثة الشركة اليونانية
يف اجللسة األخرية جمللس الوزراء يف 21 أيار املاضي، أقفل ملف 
التعويض نظريًا. وفجأة صار احلل باالنتقال من مرحلة بناء املعمل 
وتشغيله ليكون من ضمن أمالك القطاع العام، اىل مرحلة تسليمه 
اىل القطاع اخلاص، بتوافق سياسي مريب أنهى سنوات من التعطيل 
العقد  استبدال  حينها  احلكومة  وقررت  املسألة.  حل  يف  والتأخري 
)تنفيذ   BOT الدولة( إىل  املعمل ملصلحة  )تنفيذ   EPC من صيغة 
أن  قبل  حمددة  لفرتة  للدولة  الطاقة  اخلاص  القطاع  وبيع  املعمل 
تنتقل ملكيته إليها يف نهاية هذه الفرتة( على عشرين سنة مببلغ 
2.95 سنتًا للكيلوواط، مقابل تنازل الشركة عن الدعوى التحكيمية 

املركز  أمام  الدولة  بوجه  املقدمة 
الدولي لتسوية املنازعات املتعلقة 
إىل  الوصول  عند  باالستثمارات« 

اتفاق نهائي.
منذ أيار حتى اآلن، مل يتم التوصل 
إىل اتفاق نهائي. لكن وزير الطاقة 
أعلن أن العمل على إنشاء املعمل 

سيبدأ يف نهاية العام، من دون توضيح أي شيء آخر. كل شيء 
ترعى  اليت  للقواني  خمالفة  مع  ترافق  غموض  وهو  غامضًا.  بقي 
دون  من  شراكة  ال  إذ  واخلاص،  العام  القطاعي  بي  الشراكة 

مناقصة شفافة، وال شراكة من دون دفرت شروط واضح.
إدارة  آخر، حول كيفية  عمليًا، كانت املفاوضات جارية يف مكان 
القطاع اخلاص للمعمل. وتشري املعلومات إىل أن الفريقي القانوني 
والفين يف الوزارة من جهة واملتعهد من جهة أخرى يعملون لوضع 
عقد شراء الطاقة، بالتوازي مع حل مسألة التحكيم واألمور التقنية 
األخرى )هل هذا يعين أن دفرت الشروط لن يكون نفسه؟(. ومقابل 
جملس  إىل  يعود  لن  أنه  ليعلن  الوزير  خيرج  الغموض،  هذا  كل 

الوزراء، ألن العقد هو تنفيذ لقراره!
وإذ يؤكد أبي خليل أن األمور إجيابية، وأن الشركة قادرة على تنفيذ 
املعمل، علمت »األخبار« أن مفاوضات جانبية أدت اىل إنشاء شركة 
جديدة تضم الشركة اليونانية )صاحب العقد السابق( ومساهمي 
جددًا، على أن جتري إعادة توزيع نسب امللكية يف أصول الشركة، 

لتكون على الشكل اآلتي:
الشركة اليونانية )مع ممثلها اللبناني غسان غندور( متلك عشرين 
يف املئة، وحتصل من املساهمي اجلدد على مبلغ مخسي مليون 
دوالر أمريكي لقاء وقف الدعوى املقامة ضد الدولة اللبنانية، بينما 
يتملك رجل األعمال اللبناني رميون رمحة ما نسبته 29 يف املئة، على 
أن تبقى نسبة 51 يف املئة من حصة املمّول األكرب، رجل األعمال 

األردني )حيمل اجلنسية اللبنانية( عالء خواجة.
وقالت مصادر املساهمي اجلدد إنهم، خالل 18 شهرًا، سيسلمون 
 36 الثانية خالل  املرحلة  ينجزوا  أن  املعمل، على  جزءًا من  الدولة 
اإلمجالية  الطاقة  تكون  أن  على  ينصّب  العمل  بأن  علمًا  شهرًا، 
املنتجة يف املعمل حنو 760 ميغاواط )2.95 سنت للكيلوواط(، حبيث 
يصار إىل إنتاج 535 ميغاواط عرب احملركات العكسية )فيول أويل 
أو غاز(، مقابل إنتاج 225 ميغاواط من دون احلاجة إىل احملروقات 
)عنفات خبارية(، ما خيفض الكلفة اإلمجالية للطاقة املنتجة مبعدل 

الثلث.

فجأة تم االنتقال من 
مرحلة بناء املعمل 

ليكون من ضمن أمالك 
القطاع العام، اىل 
مرحلة الخصخصة

من  اجلامعة  طالب  منع  وإدارتها  اللبنانية  اجلامعة  بإمكان  يعد  مل 
الذي  املادي  العبء  ذريعة  حتت  إختصاص  من  أكثر  الدراسة يف 
تتكبّده اجلامعة أو أي ذريعة أخرى. فالدولة »ملزمة بتأمي املعارف 
العمومية من خالل توفري العلم األكادميي لكل طالب مع ما يستلزم 
ذلك من وسائل مادية، وذلك يستتبع وجوب قبول كل طالب تتوافر 
فيه الشروط القانونية لدخول اجلامعة اللبنانية ملتابعة الدراسة يف 

اختصاص او اكثر«.
هكذا فّسر حكم شورى الدولة الصادر الثالثاء برئاسة القاضي هنري 
املادة  الكركتلي،  وحييي  كرم  ريتا  املستشارين  وعضوية  اخلوري 
التاسعة من الدستور اللبناني اليت تنص على أن »التعليم حر ما مل 
خيّل بالنظام العام او يناف اآلداب او يتعّرض لكرامة أحد األديان 

او املذاهب...«.
وقد زّف حتالف األندية واحلمالت املستقلة يف اجلامعة اللبنانية خرب 
ابطال جملس شورى الدولة للمذكرتي رقم 7 و8 الصادرتي عن 
رئيس اجلامعة اللبنانية يف حكم صدر بتاريخ 2018/7/13. املذكرة 
األوىل كانت تقضي مبنع الطالب من التسجيل يف أكثر من إختصاص 
حتى  أو  كافة  الشهادات  مراحل  ويف  ذاته  الدراسي  العام  يف 
التسجيل يف مرحلتي خمتلفتي، واملذكرة الثانية صدرت لـ«تفّسر« 
ما ورد يف املذكرة السابقة والسماح للطالب بتسجيل %20 فقط 
من األرصدة يف االختصاص الثاني )بشرط أن ينجح بنسبة 100% 

يف االختصاص األول(.
احلكم الصادر ُيعد إجنازا جديدا لتحالف األندية واحلمالت املستقلة 
يف اجلامعة اللبنانية الذي تبنى القضية وتقدم بواسطة مكتب الوزير 
السابق احملامي زياد بارود مبراجعة لدى جملس شورى الدولة بتاريخ 
2017/08/11 طعنًا بهاتي املذكرين، مستندا إىل املبادئ الدستورية 
التعليم  حرية  اليت كفلت وصانت  العالي  للتعليم  العامة  واألحكام 
والتحصيل العلمي. اجلدير ذكره أنه ليس القرار األول الذي ينصف 
الطالب يف هذه القضية، فقد سبق لشورى الدولة أن أصدر قرارا 
إعداديا يوقف العمل باملذكرتي املذكورتي أعاله اىل حي صدور 

احلكم النهائي بالقضية.
احلكم  أهمية  أن  »األخبار«  الزميلة  مع  اتصال  يف  أوضح  بارود 
الصادر تكمن يف حيثياته إذ اعترب أن اجلامعات، ومن ضمنها اجلامعة 
اللبنانية، تقدم خدمة عامة تليب حاجات اجملتمع، حبسب ما يرد يف 
قانون تنظيم التعليم العالي. وهّنأ الطالب الذين جلأوا اىل القضاء 
لتحصيل حقوقهم، مضيفا بأن العبء اليت يرتتب على اجلامعة »ال 
شيء ُيذكر أمام األعباء اليت ترتتب على الطالب الطموح الذي يدرس 

أكثر من اختصاص، وجيب أن نشجعه وحنييه على خطوته هذه«.
الطالب تيسري الزعرتي، من نادي »مسا«، اعترب هذا احلكم مبثابة 
اللبنانية«. »النضال املشرتك  »انتصار حلقوق الطالب يف اجلامعة 
لألندية والقوى الطالبية لن يتوقف« حبسب الزعرتي، بل ستعزز هذه 
القوى جهودها يف العام املقبل للعمل على قضيتي أساسييتي: 
الطالبية املتوقفة قسرا يف اجلامعة منذ أكثر من  اجراء االنتخابات 
باجلامعات  أسوة  األندية  عمل  ينظم  قانون  واقرار  سنوات،  عشر 

العريقة.
اجلامعة  يف  الطالبية«  »احلركة  احياء  العادة  التحالف  هذا  ويسعى 
يف  »يصب  تغيري  احداث  يف  التجربة  هذه  جناح  خالل  من  وذلك 
مصلحة الطالب وحيثهم على التفاعل و التضامن يف االستحقاقات 
املقبلة بغية تطوير اجلامعة اللبنانية« حبسب ما يقول صادق سعد 

من نادي »مسا«.

شورى الدولة يبطل قرار اجلامعة:

ال ملنع تعدد االختصاصات
حسني مهدي

الجامعة ملزمة قبول كل طالب تتوافر فيه الشروط ملتابعة الدراسة يف 
اختصاص او اكثر )مروان بو حيدر(
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مــقاالت وتـحقيقات

تستمّر معاناة سكان األحياء الشرقّية يف 
حلب من جّراء غياب التيار الكهربائي كلّيًا 
عشرين  قرابة  مضي  وبعد  أحيائهم.  عن 
شهرًا على عودة تلك األحياء إىل سيطرة 
الدولة السورية، مل يتغّي الواقع إال يف 
شكل حمدود. وترّوج يف األوساط الشعبية 
تفسيات تتمحور حول »نظرية املؤامرة«، 
يرى البعض أنها مؤامرة الستنزاف اجليوب 
ملصلحة أصحاب املوّلدات، ويشي آخرون 
إىل أّنها »مؤامرة من بعض الفاسدين على 

الدولة«.
وعم  خياطة  ورشة  عندي  وكيلك  »اهلل 
األمبيات  حق  ألف   20 أسبوع  كل  إدفع 
حرام«،  واهلل  خاص(  كهربا  )اشرتاك 
يقول أحد سّكان األحياء الشرقّية يف حلب 
امللتاعني. ال ميّثل الرجل حالة فردّية، بل 
ينسحب كالمه على كل سّكان األحياء اليت 
املدينة  مساحة  نصف  مساحتها  تتجاوز 
شهرًا  عشرين  قرابة  أّن  وبرغم  بقليل. 
انقضت على عودة تلك األحياء إىل كنف 
الدولة السورّية، فإّن الزمًة واحدة تتكّرر 
على لسان اجلميع: »ما يف كهربا، ووضع 
يف  الصورة  أّن  الالفت  سيئ«.  املياه 
معظم وسائل اإلعالم احمللّية )وال سّيما ما 
يرد عربها من تصرحيات املسؤولني( تبدو 
شبه مثالّية، وُتبّشر بأّن »الواقع الكهربائي 
وسيشهد  كبيًا،  حتّسنًا  شهد  حلب  يف 
احلقيقة  الكالم  هذا  جيايف  وال  املزيد«. 
فالّتحسن  جوهري،  تفصيل  يف  سوى 

أحياء شرق حلب: »النكبة« مستمّرة
صهيب عنجريني

التعامل الخدمي مع حلب ال يزال قائمًا على االهتمام بنصف املدينة )مروان طحطح(
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»حلب والبرتول والغاز مفاتيح االقتصاد 
اليت  اخلالصات  أبرز  هذه  السوري«. 
تقريٍر  استعراض  لدى  بها  اخلروج  ميكن 
نيسان  يف  الدولي«  »البنك  أصدره 
»سوريا،  عنوان  التقرير  محل  املاضي. 
اآلفاق االقتصادية، خريف 2016«. استند 
التقرير إىل تقرير سبقه يف آذار 2016 هو 

»تقييم األضرار واالحتياجات«. 
الالفت أن هذا التقييم حصر اهتمامه يف 
سّت مدٍن )مراكز حمافظات( هي: حلب، 
الالذقّية.  درعا،  إدلب،  محص،  محاة، 
يراوح  مبا  الست  املدن  أضرار  ُقّدرت 
أضرار  مليارات دوالر، هي  5.9 و7  بني 
هيكليات  أو  منشآت  يف  اقتصادية 
والناتج  السورية  للثروات  منتجة  كانت 
أصاًل  ُيعرب  األخي  هذا  االمجالي.  احمللي 
عالوة  سوريا،  يف  الناس  ثروات  عن 
وامليزان  احلكومية  القطاعات  أرباح  على 

التجاري. 
وفقًا للتقرير، فقد قّيمت مجعية »الصليب 
متس  اليت  االقتصادية  األضرار  االمحر« 
األضرار  عن  )بعيدًا  والثروات  املعيشة 
التحتية(  والبنى  والتشييدية  العمرانية 

حبواىل 75 مليار دوالر.
املتحدة  »األمم  أن  إىل  التقرير  وأشار   
السوري  االقتصاد  إعمار  إعادة  أن  ترى 
تراوح  ومشاريع  استثمارات  إىل  حتتاج 
دوالر«.  مليار  و200   100 بني  قيمتها 
اجلديد أننا صرنا نتحدث عن »إعادة إعمار 

»البنك الدولي«:
 حلب مفتاح احلياة وقلب االقتصاد

متلكون  ال  أنكم  يعين  دمشق  وجودكم يف  »هل  وسؤالنا 
فكرة عن واقع الكهرباء يف حلب؟«، قال صاحل إّنه »ميلك 
فكرة طبعًا«، لكّنه يف اجتماع. اتفقنا على معاودة االتصال 
بعد ساعة، لكّن اهلاتف كان خارج نطاق التغطية. بدوره، 
أّكد »مدير فرع املنطقة الشمالّية ملؤسسة نقل الكهرباء« 
حسام حاج إمساعيل لـ«األخبار« أّن »الواقع الكهربائي يف 
حلب أكثر من مقبول، ميكن القول إنه جيد«. وأوضح أّن 
»حلب تتغذى حاليًا عرب الشبكة السورية العامة مبا يرتواح 
كانت  إذا  عما  ولدى سؤالنا  واط«،  ميغا  و200   180 بني 
هذه الكمية »أقل من حاجة املدينة بكثي«، أجاب »أل مو 
بكتي، املدينة تتغذى كهربائّيًا بني 18 و20 ساعة«. يف 
الغربّية  األحياء  عدد من سكان  أمجعت شهادات  املقابل، 
على أن واقع الكهرباء حتّسن وأّن التغذية تصلهم مبعدل 
يرتاوح بني 10 و12 ساعة، ما مل حتدث أعطال، وهي حتدث 
كثيًا. بطبيعة احلال، كان القصد أّن »نصف املدينة« هو 
»مؤسسة  مسؤولّية  لكّن  املذكورة،  بالكمية  يتغّذى  من 
نقل الكهرباء« ال تشمل إصالح البنى التحتّية يف األحياء 
التيار  إيصال  على  وتقتصر  الكهرباء(،  شركة  )مسؤولية 

إىل املناطق امُلهّيأة الستقباله.

مياه الشرب: »نص نص«
ختتلف مشكالت التزّود مبياه الشرب عن نظيتها الكهربائّية، 
فالضرر الذي طاول الشبكة املائّية أقل بكثي. أسهم ذلك 
الشرقّية،  األحياء  من  كثي  إىل  الشرب  مياه  وصول  يف 
حتى  غائبًة  تكن  مل  فهي  وصوهلا،  استمرار  باألحرى  أو 
عدد  يزال  ال  ذلك،  برغم  املسّلحة.  اجملموعات  أّيام  يف 
من األحياء يعاني انقطاعات طويلة جدًا )تصل أحيانًا إىل 

عشرين يومًا(.
عرب  املنزلّية  اخلزانات  تعبئة  إىل  اللجوء  البديل  ويكون   
صهاريج املياه، مقابل ألف لية لكل ألف ليرت. تقطن أم 
حمّمد يف حي بستان القصر، وتقول لـ«األخبار« إنها حتتاج 
يراوح بني  ما  الصهاريج  بواسطة  منزهلا  خّزان  تعبئة  إىل 
من  أكرت  وأحيانًا  6 و7 مرات شهرّيًا على األقل. »واهلل، 
عشر مرات، يعين بني املي واألمبيات عمندفع عشرين ألف 
بالشهر« )نصف راتب موّظف من الفئة األوىل(. يقول مدير 
»مؤسسة مياه حلب« كفاح لبابيدي لـ«األخبار« إّن »أكثر 
جيد،  وضع  باتت يف  الشرقّية  األحياء  من  باملئة   90 من 

ونعمل على إصالح ما تبقى من األضرار«.
 يؤكد لبابيدي أّن »تغذية معظم األحياء )غريية وشرقّية( 
باملياه تتم بواقع مرة كّل ثالثة أيام، ويف بعض األحيان 
تتحّسن أكثر«. وال ُيعّد هذا حتّسنًا عّما كانت عليه األمور 
قبل عامني، إال يف ما خيص األحياء اليت كانت ُبناها التحتّية 

متضّررة ومت إصالحها.

نـسرين زريق

املذكور شعر به سّكان األحياء الغربّية فحسب. ويبدو 
أّن التعامل اخلدمي مع حلب ال يزال قائمًا على االهتمام 
بنصف املدينة، وإهمال النصف اآلخر ببساطة )كما كان 
منذ عام ونصف عام(. مّثة أسباب حقيقّية تعيق وصول 
مجيعًا  وتتمحور  الشرقّية  األحياء  إىل  الكهربائي  التيار 
فيها.  التحتّية  البنية  أصاب  الذي  احلاد  االنهيار  حول 
مت  املسّلحة،  اجملموعات  سيطرة  سنوات  امتداد  وعلى 
نهب »الكابالت« الكهربائّية واحملّوالت يف مجيع األحياء، 
عالوة على تضّرر كثي من األعمدة وغرف التوّتر العالي. 
يعي احللبيّون هذا الواقع جيدًا، لكّنهم يتساءلون: »إىل 
املتضّررة  األحياء  سّكان  ألسنة  على  وحيضر  متى؟«. 
»نظرّية  حول  يتمحور  أحيائهم،  لواقع  واحد  تفسي 
املؤامرة«. يرى متبّنو هذه النظرّية أن أصحاب املصلحة 
املباشرة يف عدم عودة التيار الكهربائي ولو جزئّيًا هم 
»جتار األمبيات«، ويربطون بينهم وبني عدد من أصحاب 
القرار الذين »يؤخرون وصول الكهرباء يف مقابل منافع 

االقتصاد السوري« ال عن »إعادة اعمار سوريا«، واالختالف جذري. فالرتكيز 
إعمار االقتصاد« يقتضي مباشرة استهداف الصناعيني احللبيني  »إعادة  على 
حتديدًا، إضافة إىل الزراعة يف محاة والالذقية، وحركة املوانئ وتنشيط التجارة 

والصناعة يف املدن الست.
وليس ُمستغربًا حتييد دمشق عن فكرة »إعادة إعمار االقتصاد« بسبب توجهات 
منطقة  إىل  القابون«  يف  الصناعية  »املنطقة  حتويل  آخرها  واضحة،  حكومية 
سكنية. ويبدو أن هناك توافقًا »فكرّيًا« على جعل إعادة اعمار العاصمة عمرانّيًا 
يف الدرجة األوىل، وهذا ال يبين اقتصادًا أو ناجتًا حمليًا، وال يعمل حتى على 

إعادة اعمار اجملتمع بذاته وثروات األفراد املهدورة.
 إن منح دعم اقتصادي للمدن الّست يبدو كفياًل بتوليد ناتج حملي إمجالي يعيد 
خلق ثروات األفراد، بعيدًا عن الرتكيز على اإلنشاءات السكنّية الضخمة اليت ال 

ميكن لـ%82 من الشعب )ترزح حتت خط الفقر( التمّلك فيها. 
اشتمل تقرير »البنك« على نسب مئوية وّضحت مسار انهيار الزراعة اليت عاشت 
أقسى ظروفها عام 2013 بنسبة منو سالبة وصلت إىل %35-، بينما عادت إىل 
النهوض تدرجيّيًا بدءًا من 2015 وحّققت يف عام 2016 نسبة منو إجيابّية وصلت 

إىل %7.7 )بتفاعالت أهلية يف الدرجة األوىل(.
صناعّيًا، رّكز »البنك« على حلب »مفتاح احلياة وقلب االقتصاد« كما وصفها. 
وصل تهاوي القطاع الصناعي إىل ذروته عام 2015 لتنحدر مساهمته يف الناتج 

احمللي إىل »ناقص 27%«.
كله.  االقتصاد  كيان  فاهتّز  حلب،  يف  الصراع  ذروة  املذكور  العام  شهد   
حلبيًا  كان  الصناعي  االقتصاد  ثلث  أن  املعطيات  هذه  من  نفهم  وبسهولة 
خالصًا. بفعل تدهور سعر الصرف واملقاطعة االقتصادية عالوة على النزاع يف 
حلب، وصل التضخم أقصاه عام 2015 بنسبة %48، وهي أعلى نسب التضخم 

يف تاريخ سوريا )اخنفضت نسبة التضخم اآلن إىل حواىل 30%(.
 كذلك، سّجل عام 2015 أدنى عائدات اقتصادّية سورّية )يف القطاعني العام 
واخلاص(، وهو أيضًا العام الذي شهد أدنى ميزانية وأدنى نفقات إمجالية نسبة 
إىل سعر الصرف الذي شهد أكرب زالزله يف التوقيت نفسه. امليزان التجاري 
السوري الرابح يف 2010 كان بسقف 20 مليار دوالر وأصبح يف أدنى مستوياته 
يف عام 2015 بسقف 1.1 مليار دوالر. يلحظ »البنك« أّن انهيار التصدير بدأ منذ 
عام 2011، بسبب املقاطعة االقتصادية. عاد التصدير إىل التحرك إجيابًا عام 

2015، ولكن بنسبة متناهية الضآلة، ألن حلب والبرتول ظال »خارج اخلدمة«. 
كان البرتول يدّر لسوريا 4.7 مليارات دوالر حسب أسعار النفط العاملية عام 
معظم  كان   2015 عام  دوالر، ويف  مليون   140 إىل  إيراداته  واخنفضت   2010
إنتاجه خارج سيطرة الدولة السورية. جاءت عودة حركة التصدير املذكورة بفضل 

القطاع الزراعي، الذي بدأ عام 2015 التغّلب على انهياره الكبي.
إذًا: حني انهارت الصناعة يف حلب تأّثر كل شيء: سعر الصرف، نسبة التضّخم، 

حجم املوازنة العاّمة، العائدات االقتصادّية. ما الذي يعنيه كل ذلك؟ 
وهل حيتاج األمر إىل جهد ذهين استثنائي للوصول إىل اخلالصات؟ هل يصعب 

االعرتاف بأّن »إعادة إعمار االقتصاد« ال ميكن أن تبدأ إال من حلب؟ 
الوطين«  االقتصاد  »عصب  لدعم  وجدّية  استثنائّية  إجراءات  مينع  الذي  وما 

وشريانه احلليب؟ واألهم: هل حتتاج سوريا إىل ناطحات سحاب وشعب فقي؟
واقتناء  السحاب  ناطحات  خلق  على  قادر  باقتصاد قوي  إىل شعب  أم حتتاج 

بضعة أمتار فيها؟

وجه  مثة  عليها«.  حيصلون 
ترى  لـ«املؤامرة«،  آخر 
بعض اآلراء أّنه »يستهدف 
بعض  يريد  الدولة، 
بأي  نشعر  أاّل  الفاسدين 
حتّسن عّما كان الوضع عليه 
اإلرهابيني«.  سيطرة  أّيام 
لـ«األخبار«  مصطفى  يقول 

إّن »ما يثي العجب هو وصول الكهرباء إىل دير الزور، 
بعد  حتّررت  اليت  املناطق  من  وغيهما  دمشق،  وريف 

حلب بكثي«.
وما  منفرحلهم  واهلل  يهنيهم  اهلل  »خيو،  ويضيف 
منحسدهم، بس إش يعين حنن والد البطة السودا؟«. 
أّن هناك حتّركًا حكومّيًا حقيقّيًا يف ما خيص  وال يبدو 
إصالح البنية التحتّية الكهربائّية، أو ترميمها، باستثناء 
املنصرم،  الشهر  خالل  ويف  األحياء.  بعض  من  أجزاء 
زار وزيرا الكهرباء واملوارد املائّية حمافظة حلب وتابعا 
عددًا من املشاريع الكهربائّية، غي أّن كل تلك املشاريع 
من  حلب،  إىل  الكهربائي«  »الوارد  بتحسني  تتعّلق 
وُبناها  »املنكوبة«  الشرقّية  األحياء  إىل  اإلشارة  دون 
لـ«شركة  العام  املدير  »األخبار« مع  التحتّية. تواصلت 
كهرباء حلب« حممد صاحل للوقوف على تقويم الشركة 
على  وخططها  الشرقّية  األحياء  يف  الكهربائي  للواقع 
هذا الصعيد. واعتذر صاحل عن عدم اخلوض يف هذه 
إحلاحنا  مع  ومشغول«.  دمشق  »يف  ألّنه  التفاصيل 

    اعتذر صالح 
عن عدم الخوض 
يف هذه التفاصيل 
ألنّه »يف دمشق 

ومشغول«
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بكافة  املسريات،  وقف  أحد  يطلب  ال  أن  هلم 
على  احلصول  حتى  السلمية،  وأدواتها  أشكاهلا 
لنقول  شعبنا  إىل  سنعود  حينها  حقيقي،  شيء 

هلم: أمثرت تضحياتكم ودماء شهدائكم«.
أن  »أبلغونا  القاهرة:  يف  قيل  ما  احلّية  ونقل 
بالبطالة  تتعلق  مشاريع  لديه  الدولي  اجملتمع 
هلم  فقلنا  اهلدوء،  بشرط  واإلعمار،  والتنمية 
اإلسرائيلي على غزة( حنن  )العدوان  منذ 2014 
ملتزمون مبدى التزام العدو بها، ولن نسمح حنن 
سياسات  فرض  العدو  حياول  بأن  والفصائل 

ومعادالت وواقع جديد علينا«.
أما يف ما يتعلق باملصاحلة، فقال احلية: »قّدم 
لدراستها.  أوىل  وورقة  مقرتحًا  املصريون  لنا 
فعلنا ذلك وقدمنا بعض املالحظات اليت ال تغرّي 
الورقة  »ُقدمت  أضاف:  بند«.  أي  مضمون  من 
أفكارنا،  هذه  وقال:  بها،  فرّحب  األمحد،  لعزام 
عباس(،  )حممود  للرئيس  أعود  أن  جيب  ولكن 
احلّية:  أكمل  عليه«.  بعد عرضها  الرد  وسأرسل 
وليس  جديدة  ورقة  عن  عبارة  كان  »الرد 
كامل  عباس  عودة  وبعد  الورقة،  على  مالحظات 
)رئيس جهاز املخابرات العامة( إىل مصر، طلبوا 
ختّص  مستجدات  عدة  لوجود  القاهرة  زيارة  منا 
شعبنا، فذهبنا وكنا نتوقع أن عودتنا إىل القاهرة 
ستكون للبحث يف تفاصيل الورقة األوىل وليس 

تقديم طرح جديد وبهذه الشاكلة«.
مراحلها  لنا ورقة مصرية جديدة  »قدموا  ضاف: 
يطلبه  مبا  أشبه  مقدمة سياسية  وتتضمن  ثالثة، 
أبو مازن، والورقة عبارة عن اتفاق جديد ال عالقة 

له باتفاق 2011«.
اجلديدة،  املصرية  الورقة  تفاصيل  احلّية  شرح 
»ثالث مراحل: األوىل مدتها  إنها تتضمن  وقال 
أعماهلم  ومباشرة  الوزراء  عودة  تتضمن  أسبوع 
عليه  هو  ما  على  شي  كل  وبقاء  وصالحياتهم 
حتى انتهاء عمل اللجنة اإلدارية )املخصصة لبحث 
شؤون دمج موظفي محاس مع موظفي السلطة(. 
ثم تتوّجه قيادات األجهزة األمنية يف الضفة إىل 
مصر للقاء خمتصني لفرض واقع أمين يف غزة شبيه 
أمنية مواتية،  بيئة  بالضفة ومتارس عملها وفق 
املستقلني  بعض  تضم  رقابية  جلنة  تشكيل  ثم 
ومحاس وفتح ومصر ملتابعة تطبيق بنود الورقة 
اجلديدة«. أما املرحلة الثانية، فكشف أن »مدتها 
مقابل  الداخلية  اجلباية  خالله محاس  تسلم  شهر 
تعهد احلكومة بصرف رواتب املدنيني والشرطة 
لو  مبعنى  اجلباية،  قيمة  بنفس  املدني  والدفاع 
كانت إمجالي اجلباية تساوي 10% من الرواتب، 
رواتب  واسُتثنَيت  الراتب،  نسبة  سيكون  فهذا 
تطبيق  اجلباية،  تسليم  بعد  ثم  نهائيًا،  األمنيني 

قرارات اللجنة اإلدارية، ثم قرارات احلكومة«.
خترج  أسابيع،   10 فمدتها  الثالثة،  املرحلة  أما 
بعدها »احلكومة يف مؤمتر صحفي تتحدث فيه عن 
رضاها عن اخلطوات والعمل، ثم السفر إىل مصر 
للبدء يف ترتيب اإلجراءات لالنتخابات واستكمال 

أي أمور عالقة«.
بعد العرض »احلمساوي« توالت مداخالت مسؤولي 
الفصائل يف القطاع، فانقسمت بني مؤيد ملواقف 
ملصلحة  بالتنازل  ومطالب  ومعارض  »محاس«، 
رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس. فقال 
لتحرير فلسطني«  الشعبية  »اجلبهة  القيادي يف 
»اتفاق  هي  املصاحلة  قاعدة  إن  ثوابتة،  هاني 
مبصاحلة  قبول  عدم  وجيب   ،2011 عام  القاهرة 
ال تكفل حقوق املوظفني وإنهاء العقوبات«. أما 
يف ما يتعلق باهلدنة مع االحتالل اشرتط ثوابته 
مستوى  إىل  يرقى  ال  »اتفاق  بأي  السري  عدم 
املزيد  بذل  العمل على  التضحيات وعلى محاس 
من التضحيات إلجناح املصاحلة بالدرجة األوىل«. 
أما القيادي يف »فتح« عماد اآلغا، املعيّن األول 
باملصاحلة، فثّمن اللقاء وقال: »قررنا املشاركة 
ما  كل  يتم  أن  ونتمنى  الشراكة،  قاعدة  على 
على  انفراجة  املصاحلة  تشكل  وأن  قريبًا،  ُطرح 

الناس«.
النضال  »جبهة  يف  القيادي  هاجم  جهته،  من 
»كان  وقال:  »محاس«،  الزق  حممود  الوطين« 
لدينا ميناء ومطار وحياة كرمية قبل توليهم غزة«. 

 »محاس« تسمع ُمعارضيها: بنود الورقة املصرية للمصاحلة
ال تزال لقاءات املكتب السياسي حلركة »محاس« 
يف قطاع غزة مستمرة. االجتماعات تتمحور حول 
»فتح«،  حركة  مع  املصاحلة  األوىل  مسألتني: 
اإلسرائيلي.  االحتالل  مع  التهدئة  والثانية 
للمصاحلة  مؤيد  بني  انقسمت  غزة  الفصائل يف 
مع »فتح«، وأخرى رافضة هلا. أما يف ما يتعلق 
باهلدنة، فهناك شبه إمجاع على ضرورة االرتقاء 

باملطالب مبا يناسب تضحيات سكان غزة.
األيام  يف  »محاس«  حركة  قيادات  عقدت 
وعسكرية  سياسية  لقاءات  سلسلة  املاضية، 
لوضع »من يعنيه األمر« يف الفصائل واملقاومة 
الفلسطينية، يف ضوء ما جيري من مشاورات يف 
تتعامل  ملفني  بأبرز  تعلقت  النقاشات  القاهرة. 
اإلسرائيلي،  العدو  مع  اهلدنة  »محاس«،  معهما 

واملصاحلة مع حركة »فتح«.
لـ«محاس« مبسؤولي  السياسية  القيادة  فالتقت 
أمس،  من  أول  غزة  يف  الفلسطينية  الفصائل 
امللفات يف  للتشاور معهم وإلطالعهم على كل 
الوطنية يف  العالقات  »دائرة  إليه  دعت  اجتماع 
ورقة  بوجود  الفصائل  احلركة  أبلغت  محاس«. 
مطالب  من  تضمنته  ما  وشرحت  جديدة  مصرية 

»فتحاوية«.
عدة،  انتقادات  االجتماع  خالل  »محاس«  مسعت 
معهم  اللقاء  كان  إذا  احلاضرين  بعض  فسأل 
إلبالغهم بقرارتها يف ما يتعلق باهلدنة واملصاحلة، 
اللقاء  بأن  احلركة  رّدت  معهم.  للتشاور  أو 
املصاحلة  حتقيق  »أولويتها  أن  مؤكدة  للتشاور، 
مع فتح قبل إقرار اهلدنة مع العدو اإلسرائيلي«، 
وذلك حبسب ما نقله أحد املشاركني يف االجتماع. 
أضاف: »أبلغت محاس، اجملتمعني بأن أي قرار 
التوافق  سيجري  فإنه  االحتالل  مع  بهدنة  يتعلق 
أن قرارًا بهذا احلجم يتطلب  عليه معهم، خاصة 

إمجاعًا فلسطينيًا«.
الفصائل،  مع  »محاس«  اجتماع  حمضر  وحبسب 
شارك  إذ  باالجتماع،  حاضرة  »فتح«  كانت  فقد 
مسؤول »العالقات الوطنية« يف غزة عماد اآلغا، 
الربديين،  تيسري  الثوري«  »اجمللس  وعضو 
والثقافة  اإلعالم  »مفوضية  باسم  واملتحدث 
أبو سيف،  عاطف  »فتح«  الفكرية« يف  والتعبئة 

يف اللقاء.
يف كلمة مقتضبة، قال عضو املكتب السياسي 
لـ«محاس« حسام بدران للمجتمعني إن اجتماعات 
وفّضلنا  تنتِه  »مل  للحركة  السياسي  املكتب 
استكماهلا ألخذ  قبل  التشاوري،  اللقاء  عقد هذا 
داخل  منها  واالستفادة  وإضافتها  املالحظات 
»ال دولة بغزة وال دولة  أن  اجتماعاتنا«، مؤكدًا 

بدون غزة«.
»حنن  بدران:  قال  باملصاحلة،  يتعلق  ما  ويف 
ع عليه منذ عام 2011 )اتفاقية  ملتزمون كّل ما ُوقِّ
القاهرة( بكل التفاصيل ومبخرجات اجتماع بريوت 
احلصار  كسر  اآلن  »هدفنا  أضاف:   ،»2017
والعدو(  املقاومة  )بني  متبادلة  تهدئة  وتثبيت 
احلصار  من  عامًا   12 بعد  لشعبنا  فرصة  وإعطاء 
عن  التنازل  دون  كرمية  حياة  يعيش شعبنا  كي 
الثوابت«، مؤكدًا أن »لن يكون هناك أي ترتيب 
سياسي، ميداني، إداري دون التوافق مع الكل 
الفلسطيين، ونؤكد أن هناك فرصة حقيقية لرفع 

املعاناة عن أهلنا بغزة«.
السياسي  املكتب  رئيس  نائب  قال  جهته،  من 
لـ«محاس« يف غزة خليل احلية، إنه يف »الزيارة 
السابقة ملصر عرض علينا ورقة للمصاحلة وحتدثنا 
بني  ووضعنا  احلصار  عن  املصريني  اإلخوة  مع 
أيديهم كافة األرقام واإلحصاءات وما سّببه من 
ضرر«. أضاف: »دائمًا ُيظهرون يف حديثهم معنا 
والتخفيف  املعاناة  رفع  رغبتهم يف  )املصريني( 
منه قدر املستطاع، وقد جددوا احلديث عن وجود 
مشاريع ودعم دولي للقطاع، ورحبنا بذلك. ومن 
فتح  احلصار،  لتخفيف  بها  قاموا  اليت  اخلطوات 

معرب رفح بنحو دائم، وشكرناهم على ذلك«.
وقال: »حتدثوا معنا عن توقف مسريات العودة، 
خرج  بوضوح:  قلنا  لكننا  احلارقة،  والبالونات 
ولن  احلصار،  من  وهروبًا  بالعودة  أماًل  الشعب 
وقلنا  احلصار،  بفك  إال  احلدود  عن  يعود شعبنا 

ونؤكد أن هناك مرجعية وطنية مفوضة للتوقيع 
حزبًا  ال  وغريها،  التهدئة  مثل  قضايا  على 

سياسيًا«.
الوطنية  »املبادرة  حركة  يف  القيادي  وطالب 
الفلسطينية« عائد ياغي حركة »محاس« بـ«النزول 
من برجهم العالي وليستمعوا إىل النصائح وإىل 
الناس، والتهدئة ال ترقى إىل تضحيات شعبنا، 
وتطبيقها  بالورقة  القبول  جيب  املصاحلة  وحول 

وتفويت الفرصة على العدو«.
بدوره، طالب القيادي يف حزب »فدا« سعدي أبو 
عابد بـ«قبول العرض املصري اجلديد فورًا وإعادة 
تقييم مسريات العودة«، مؤكدًا أن اجلهة الوحيدة 
»املرجعية  هي  عروض  أي  قبول  هلا  حيق  اليت 

الوطنية، واجلهة الرمسية هي السلطة فقط«.
خالفات داخل »الكابينت«

على خالف موقف جهات سياسية إسرائيلية، تدعو 
األجهزة األمنية إىل االمتناع يف املرحلة األوىل عن 
ربط التسهيالت االقتصادية بإعادة جثث اجلنود 
يف قطاع غزة، وهو ما يشري إىل أن ما يهمها هو 
التوصل إىل صيغة تهدئة جتّنبًا للتدحرج حنو مواجهة 
ال يريدها أي من األطراف. وعلى هذه اخللفية، 
بأن  املستوى  رفيعي  أمنيني  قادة  موقف  يأتي 
على إسرائيل »القيام بكل شيء« من أجل تفادي 
انهيار التسوية. ويف اإلطار نفسه، ختشى هذه 
يف  إنسانية  كارثة  حدوث  تداعيات  من  األجهزة 
القطاع، وتقّدر بأنه إذا التزمت حركة محاس أمام 
مصر، فإنها ستلتزم بكلمتها، وهو ما ينطوي على 
دعوة للرهان على الدور الذي ميكن أن تؤديه يف 
التوصية  القطاع. وأهمية هذه  اجلبهة مع  تهدئة 
ميكن  إسرائيلية  أمنية«  كـ«مصلحة  تقدمها  أنها 
حتى  العسكرية،  املواجهة  تأجيل  إىل  تؤدي  أن 
نهاية عام 2019، إىل حني استكمال احلواجز اليت 
تقيمها إسرائيل حتت األرض على طول احلدود مع 

القطاع، يف إشارة إىل األنفاق.
إىل  إسرائيلية  تقارير  لفتت  السياق نفسه،  يف 
املصغر  الوزاري  اجمللس  داخل  خالفات  وجود 
جهة  من  املقرتحة.  التسوية  إزاء  )»الكابينت«( 
بامكانية  ليربمان  أفيغدور  األمن  وزير  يشّكك 
التوصل إىل مثل هذه التسوية، بينما يرى آخرون 
إىل  التوصل  إمكانية  أمام  اجملال  فسح  ضرورة 
مواجهة عسكرية  إىل  االجنرار  عدم  بهدف  تهدئة 
قبل استنفاد مجيع اخليارات األخرى. ورأت صحيفة 
ستؤثر  انتخابات  إجراءات  إمكانية  أن  »هآرتس« 
بأي قرار خبصوص التسوية مع حركة محاس، ويف 
هذه الظروف عادة ما تنطلق املنافسة الشديدة 
الناخبني.  أصوات  على  اليمني  معسكر  داخل 
رأي  استطالعات  عدة  أن  إىل  الصحيفة  ولفتت 
إعادة جثيت  اتفاق ال يشمل  أي  أن  إىل  أشارت 
اجلنديني سيعرض احلكومة النتقادات، كذلك إن 
»حترير اجلثتني واملواطننينْ من خالل مفاوضات، 
أي صفقة تبادل أسرى يفرج من خالهلا عن أسرى 

فلسطينيني، سيعّرض احلكومة النتقادات«.

خليل الحية: نحن ملتزمون بالتهدئة بمدى التزام العدو بها )أ ف ب (

بالورقة  الفوري  بـ«القبول  احلركة  الزق  وطالب 
املصرية اجلديدة، وعدم قبول أي عروض خارج 
وال  حركة سياسية فقط،  ألنها  الرمسي،  اإلطار 
متلك احلق بالتوقيع نيابة عن الكل الفلسطيين«، 
للناس  تتواضع  أن  محاس  على  »جيب  مضيفًا: 
من  أسوأ  اتفاقًا  لنا  ختلق  وال  مبعاناتهم  وتشعر 

اتفاق أوسلو«.
من جهته، قال القيادي يف »حركة األحرار« خالد 
أبو هالل: »املبدأ العام لورقة املصاحلة اجلديدة 
تنفيذ سياسة عباس وتطبيق ما يريده، لذلك ندعو 
محاس إىل رفض ورقة املصاحلة مجلة وتفصياًل«، 
أضاف: »مبا يتعلق بالتهدئة، فكلنا ثقة باحلركة، 

وقرارها سيكون مناسبًا باسم اجلميع«.
من جهته، أكد القيادي يف »اجلهاد اإلسالمي«، 
خالد البطش أنه »جيب العودة إىل املصاحلة على 
أرضية الوفاق واتفاق 2011، وأي حوار ومصاحلة 
ثنائية سيحكم عليها الفشل، لذلك جيب إشراك 
اجلميع«، مضيفًا: »حول التهدئة مع العدو، العامل 
إيقاف مسرياتنا، وحنن سنستمر فيها إىل  يريد 

حني الوصول إىل ما يرضي شعبنا«.
»جلان  يف  القيادي  قال  نفسه،  السياق  يف 
اعتبار  إنه جيب  أبو رضوان،  الشعبية«  املقاومة 
»ورقة عباس اجلديدة صفر«، أضاف: »الوضع ال 
حيتمل، وعيب اللي بصري، ويا ريت تفضحوا اللي 

بعّطل املصاحلة«.
الفلسطيين«  الوطين  »االئتالف  حركة  ورأت 
و«حركة املقاومة الشعبية«، على لسان القيادي 
خالد األزبط، أن ال داعي »للجدل حول املصاحلة 
ومحل  الوطين،  املرجع  شكل   2011 اتفاق  ألن 
كامل التفاصيل اليت ترتبط باملصاحلة، وخمرجات 
بريوت 2017 محلت التفاصيل إلعادة بناء املنظمة 
العقوبات  رفع  بأن  مطالبًا  الوطين«،  واجمللس 
اليت فرضتها السلطة »جيب أن تكون فورية وغري 

مرتبطة بأي اتفاق«.
»اجلبهة  يف  القيادي  هاجم  جهته،  من 
الدميوقراطية« عصام أبو دقة، »محاس«، وطالبها 
عن  الكف  وفتح  محاس  وعلى  الورقة،  بـ«قبول 
الشراكة  فمبدأ  الوطين،  بالقرار  التفرد  سياسة 
بـ«إعادة  دقة  أبو  وطالب  لديكما«.  موجود  غري 
التهدئة،  موضوع  أما  العودة،  مسريات  تقييم 
اإلنسانية  املساعدات  أن  واضحًا،  األمر  فأصبح 
مقابل وقف املسريات«، أضاف: »كنا منلك ميناًء 
ومطارًا وحرية تنقل وحياة قبل حكمكم )محاس( 
غزة، ويا ريت تراجعوا سياستكو وال تنجروا ألي 

اتفاق سالم اقتصادي«.
القيادة  ــ  الشعبية  »اجلبهة  يف  القيادي  ورأى 
العامة« لؤي القريوطي، أن املرجع للمصاحلة هو 
وحول   ،2017 بريوت  وخمرجات   2011 »اتفاق 
ونثق  حيتمل،  يعد  مل  الوضع  إن  نقول  التهدئة 

حبماس وقرارها حول التهدئة«.
ياغي،  وجيه  الشعب«  »حزب  يف  القيادي  أما 
فطالب بـ«قبول الورقة اجلديدة بكل تفاصيلها، 
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االفـتتاح الكـبري لـ
أفــران األفــراح يف كـوغرا

للمـناقيـش واملـعجنات

 Pizza Menu 25 %  على  حسومات 
وكـوغـرا غـرينايـكر  فرعي  يف 

نـؤمن 
طلبات 
مجيع 

املناسبات 

مناقيش - مناقيش مع خضرة - حلم بعجني - جبنة - جبنة مع 
خضرة - سجق - كشك  ومجيع أنواع املعجنات، باإلضافة اىل 

تشكيلة واسعة من البيتزا واملعجنات

أسـعار منافسةخـدمة ممتازةنـظافة تامةخربة طويلة

Shop 4/ 120  Rawson Road, Greenacre -  Tel: 9790 8311فـرع أول

23 A  Railway Parade, Kogarah - Tel: 9588 6994فـرع ثاٍن

25% OFF
 on Pizza Menu

يف فرعي

 غرينايكر  و كوغرا

تطبق حسومات 25% على Pizza Menu خالل الدوام التالي:
فـرع غرينايـكر: من الـ 5 مـساء حـتى الـ 10 لياًل

فـرع كـوغـرا:طـيلة دوام الـعمل

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع
من الساعة 
الـ 5,30 

صباحا لغاية 
الـ 10 مساء

25% 
OFF
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شأن  شأنها  املغربية،  اململكة  تكن  مل 
القارة األفريقية،  الدول يف  العديد من 
اليت  اخلليجية  األزمة  تأثريات  مبعزل عن 
لكن   .2017 يونيو  حزيران/  اندلعت يف 
هذه  يف  املستجدة  القطرية  الديناميات 
من  متأخر  مستوى  على  ظلت  الدولة 
اخلطورة بالنسبة إىل الرياض وأبو ظيب، 
مقارنًة مبا شهدته دول أخرى كالسودان، 
لسببني: أوهلما أن التموضع االسرتاتيجي 
»حمور  على  حمسوبة  كعاصمة  للرباط 
بتل  وثيقة  صالت  وذات  االعتدال«، 
أبيب، مل يتعرض منذ ما قبل عام 2011 
املنطقة وما  الذي ضرب  الفالق  )تاريخ 
باعثة  الهتزازات  ارتدادات(  من  أعقبه 
على القلق لدى عواصم اخلليج. وثانيهما 

ـرتقـة »اإلمـارات ليـكـس«: عائـلة حمـمد الـسادس مخُ
ايـلي حـنا

إىل قطر« )21 تشرين الثاني/ نوفمرب 2017(.

    يعدّد السفري ما تقوم به الدوحة من خطوات لدعم حزب »العدالة 
والتنمية«

الزيارة  هذه  »تعزز  أن  األوىل،  الوثيقة  يف  الطنيجي،  يتوقع 
وذلك  اجملاالت،  واملغرب يف خمتلف  قطر  بني  الثنائية  العالقات 
من خالل طرح مشاريع اقتصادية تنموية قطرية يف املغرب، ودعم 
البلدين«.  بني  االقتصادية  الشراكة  وحتقيق  املغربي،  االقتصاد 
وحتليالت  بتقديرات  السفارة  األول يف  السكرتري  يرفقه  ال  توقع 
حتمل طابعًا حتذيريًا، خالفًا ملا يظهره القائم باألعمال باإلنابة يف 
الوثيقة الثانية، حيث ينّبه إىل أن »اتصاالت قوية تربط بني األمرية 
لال سلمى حرم العاهل املغربي والشيخة موزة بنت ناصر املسند«، 
واضعًا ذلك يف إطار »سعي قطر إىل اخرتاق مربع احلكم يف األنظمة 
العربية عن طريق ربط عالقات خاصة بني الشيخة موزة بنت ناصر 
إطار دعوات حلضور مؤمترات  العرب، يف  القادة  املسند وزوجات 
ولقاءات يف الدوحة أو القيام بزيارات وّد وجماملة بهدف توطيد 
العالقات اإلنسانية اليت سرعان ما تتطور إىل التأثري يف قرارات 

القادة بشأن تطوير العالقات مع قطر«.
 ويتوقف الكتيب، أيضًا، بنوع من االهتمام، عند »برقية التهنئة اليت 
بعث بها جاللة امللك حممد السادس إىل أمري قطر الشيخ متيم بن 
محد آل ثاني مبناسبة توليه احلكم يف 25 يونيو 2017«، الفتًا إىل 
أنها »املرة األوىل اليت يستعمل فيها جاللة امللك عبارة )عرى األخوة 
املتينة والتقدير املتبادل اليت جتمعنا شخصيًا وعائلتينا(«، مضيفًا 
أن »هذا ما يؤكد الدور الذي تقوم به األمرية لال سلمى والشيخة 
موزة بنت ناصر املسند يف تعزيز هذه العالقات«. ومن هنا، يقرتح 
الكتيب »على اجلهات العليا يف الدولة القيام مببادرات جتاه عائلة 
امللك لتمتني العالقات العائلية، بهدف إبعاد لال سلمى عن الشيخة 

موزة صاحبة السلطة الفعلية يف قطر«.
اقرتاحات وتوصيات يغلب عليها طابع العالقات العامة، على عكس 
ما بّينته الوثائق املسربة من السفارتني اإلماراتيتني يف كل من 
مسقط واخلرطوم من تلويح بالضغط والرتهيب واالبتزاز. وهذا إن 
دّل على شيء، فإمنا على اعتقاد أبو ظيب ومعها الرياض بأن إبقاء 
الرباط يف »بيت الطاعة« ال يتطلب جهدًا استثنائيًا، وما القرار الذي 
اختذه املغرب مطلع أيار/ مايو املاضي، بقطع العالقات مع إيران، 
واتهامه »حزب اهلل« بدعم »جبهة البوليساريو«، إال دليل على أن 
املغرب ال جيرؤ على خلع العباءة السعودية ـــ اإلماراتية. ومع ذلك، 
التصويت  عن  أخريًا،  والبحرين،  واإلمارات  السعودية  امتناع  فإن 
ملصلحة احتضان املغرب فعاليات كأس العامل لعام 2026، مضافًا 
إليه تراجع االستثمارات واهلبات اخلليجية املمنوحة للرباط، يشيان 
بأن قائدَتي املقاطعة ال تزاالن حتتفظان بالعصا يف جيبهما حتسبًا 

ألي تطورات غري سارة.

قلق إماراتي من تأثري »لال سلمى« على امللك
يف الوثيقة املعنونة بـ »تقرير حول دور األمرية لال سلمى يف زيارة 
باإلنابة  اإلماراتي  باألعمال  القائم  يورد  قطر«،  إىل  املغرب  ملك 

سعيد مهري الكتيب ما يلي:
»* أفادت مصادر مطلعة أن األمرية لال سلمى، حرم جاللة امللك 
حممد السادس، ملك اململكة املغربية، اليت تربطها عالقات خاصة 
بالشيخة موزة بنت ناصر املسند، والدة أمري قطر، رئيسة جملس 
دورًا  لعبت  اجملتمع،  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  إدارة 
مؤثرًا يف إقناع جاللة امللك بربجمة زيارته إىل قطر مبوازاة الزيارة 

اليت قام بها إىل الدولة حلضور افتتاح متحف اللوفر أبو ظيب.
مؤثر  بدور  تضطلع  سلمى  لال  األمرية  أن  املصادر  هذه  أكدت   *
تعزيز  يف  كبريًا  دورًا  لعبت  وأنها  بقطر  املغرب  عالقات  لتطوير 
الشيخة  وأنها تستضيف  احلاكمة يف قطر،  األسرة  مع  االتصاالت 

موزة يف إطار زيارات خاصة تقوم بها إىل املغرب.
* لوحظ أن اتصاالت قوية تربط بني األمرية لال سلمى حرم العاهل 
املغربي، والشيخة موزة بنت ناصر املسند اليت حتضر سنويًا يف 

مهرجان املوسيقى العريقة مبدينة فاس املغربي الذي ترأسه األمرية 
لال سلمى، وباملقابل شاركت حرم العاهل املغربي يف أعمال مؤمتر 
القمة العاملي لالبتكار يف الرعاية الصحية يف نوفمرب 2016 تلبية 

لدعوة من الشيخة موزة.
* أضافت ذات املصادر أن الشيخة موزة بنت ناصر املسند أهدت 
مليون   3.8 بقيمة  اليونانية  »كيا«  لال سلمى فيال جبزيرة  لألمرية 
مزرعة  موزة،  للشيخة  سلمى،  لال  األمرية  أهدت  وباملقابل  يورو، 

مبنطقة بني الويدان اليت تقع بني مدينيت بين مالل ومراكش.
* كما أهدت األمرية لال سلمى قطعة أرض للشيخ موزة لبناء إقامة 
هلا مبدينة مراكش ومت تكليف شركة »برمياريوس« اململوكة للقصر 

امللكي باإلشراف على تصميم إقامة الشيخة موزة وبنائها«.

أبو ظبي »تُجنِّد« وزراء مغاربة
يف وثيقة مؤرخة بـ20 تشرين الثاني/ نوفمرب 2017، حتمل عنوان: 
»تقرير حول امتناع الوزير املغربي املكلف باجلالية املغربية باخلارج 
حول  الدولية  للشرطة  السنوي  املؤمتر  حضور  عن  اهلجرة  وشؤون 
مكافحة اإلجتار بالبشر وتهريب األشخاص املنعقد يف 6 - 7 ديسمرب 
املقبل بالدوحة«، حيتفي القائم باألعمال اإلماراتي باإلنابة، سعيد 
مهري الكتيب، بهذا »اإلجناز«، قائاًل إن »جهود السفارة جنحت يف 
ثين معالي عبد الكريم بنعتيق الوزير املنتدب لدى وزير الشؤون 
اخلارجية والتعاون الدولي املكلف باجلالية املغربية باخلارج وشؤون 
اهلجرة، عن املشاركة يف املؤمتر السنوي اخلاص الذي تنظمه الشرطة 
اجلنائية الدولية »اإلنرتبول« اخلاص مبكافحة اإلجتار بالبشر وتهريب 
األشخاص واملقرر عقده يف 6 - 7 ديسمرب 2017 بالدوحة«. وبعد 
أن يصف الكتيب، بنعتيق، بأنه »تربطه عالقات جيدة مع السفارة 
)اإلماراتية(«، يلفت إىل أن األخري »تلقى اتصااًل هاتفيًا من معالي 
ناصر بوريطة، وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي املغربي، 
حيث أكد عليه أهمية وضرورة املشاركة يف املؤمتر )...( غري أنه 
املغربي  الوزير  ووافقنا  عليه،  متنياتنا  على  بناًء  املشاركة  رفض 
خارجية واضحة،  لديها سياسة  ليست  بأن قطر  نظرنا  على وجهة 
وأن التطورات احلالية يف املنطقة تقتضي تفادي أي اتصاالت مع 
اجلانب القطري، خصوصًا بعد حادث نشر الصورة جلاللة امللك حممد 
السادس بالدوحة وهو حيمل وشاحًا مكتوبًا عليه »لكم العامل ولنا 

متيم««. 
تعطي  »وزارته  أن  تأكيده،  كذلك،  بنعتيق،  عن  الكتيب  وينقل 
األولوية يف عالقاتها مع دول اخلليج بشكل عام لتطوير تعاونها مع 

دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل خاص«.

تعاون أمني بني الدوحة والرباط
يف الوثيقة املعنونة بـ«تقرير حول زيارة ملك املغرب إىل قطر« )15 
تشرين الثاني/ نوفمرب 2017(، يلحظ السكرتري األول يف السفارة 
عالي  فؤاد  »حضور  الطنيجي،  خليفة  الرباط، سيف  اإلماراتية يف 
واملقرب  جلاللته،  املقربني  وأقرب  امللك،  جاللة  مستشار  اهلمة، 
ياسر  »استثناء  يلحظ  كذلك  املباحثات«.  يف  القطري،  للجانب 
أنه يرافق جاللة  الزناكي، مستشار جاللة امللك من احلضور، رغم 
امللك يف الزيارة، ورغم أن له عالقات ومصاحل جتارية مع األسرة 

احلاكمة يف قطر«. 
امللك  جاللة  مستشار  اهلمة  عالي  فؤاد  »حضور  الطنيجي  ويعترب 
العام  املدير  املنصوري،  ياسني  وحممد  القومي،  باألمن  املكلف 
لالستخبارات اخلارجية، مؤشرًا على وجود تعاون أمين واستخباراتي 
لرفع مستوى  الطرفني  لدى  رغبة  البلدين، إضافة إىل وجود  بني 

هذا التعاون الثنائي«. 
عن  نقاًل  نفسها،  الوثيقة  ضمن  اإلماراتي،  الدبلوماسي  ويشري 
قامت  بالدوحة  املغربية  »السفارة  أن  إىل  مطلعة«،  »مصادر 
بالدوحة  املغاربة املقيمني  بتعبئة  القطرية  السلطات  بالتنسيق مع 
للحضور بكثافة يف االستقبال الرمسي والشعيب الذي خصصه أمري 

قطر مللك املغرب أثناء وصوله إىل الدوحة«.

يقرتح الكتبي القيام بمبادرات تجاه عائلة امللك لتمتني العالقات 
العائلية، بهدف إبعاد »لال سلمى« عن الشيخة موزة )أرشيف(

قلق إماراتي من تأثري »لال سلمى« على امللك
أن لنظام احلكم يف املغرب خصوصية متمثلة يف ما للملك وحاشيته 
املساحة  على  تتفوق  تكن  مل  إن  توازي  كبرية،  نفوذ  مساحة  من 
اليت تتحرك ضمنها السلطة التنفيذية، ولعّل تلك اخلصوصية هي 
تأثرياتهما  اليت تتيح للسعودية واإلمارات هامشًا واسعًا ملمارسة 
السياسية على الرباط، واحليلولة دون أي تبّدل مضّر مبصاحلهما. 
ومع ذلك، يعرتي حاكَمي الرياض وأبو ظيب القلُق حيال التحركات 
القطرية يف املغرب، واملرتّكزة ـــ حبسب ما تفيد به وثائق ُمسّربة 
من السفارة اإلماراتية يف الرباط تنشرها الزميلة »األخبار« ـــ على 
)إخوان  والتنمية«  »العدالة  حبزب  العالقة  تعزيز  أواًل(  عنصرين: 
مسلمون(، وتدعيم القاعدة االجتماعية هلذا األخري مبا يقّوي أوراقه 
)حبسب  »اخرتاق«  على  العمل  وثانيًا(  السياسية،  الساحة  على 
التعبري الذي يستخدمه القائم باألعمال اإلماراتي باإلنابة سعيد مهري 
الكتيب( عائلة حممد السادس بأداة املؤمترات واللقاءات والزيارات، 
ن قطر من »التأثري يف قرارات القادة«، وفق ما يقول الكتيب  مبا مُيكِّ
أيضًا. ويف مواجهة تلك االسرتاتيجية الثنائية، يشتغل اإلماراتيون 
ـــ طبق ما تظهره الوثائق امُلشار إليها ـــ على السعي بالقطريني 
داخل األروقة املغربية، وكذلك اختاذ خطوات جتاه امللك وخاّصته 

موازية خلطوات الدوحة.
الساحة  على  يناظرها  ما  متتلك  ظيب  أبو  أن  يبدو  ال  جمابهة  خطة 
»التجّسسي«،  الفعل  على  مرتكزًا  دورها  يظهر  حيث  العراقية، 
حسن  اإلماراتي،  السفري  يسميه  ما  ضمن  دور  لعب  يف  سعيًا 
أمحد الشحي، »التخلص من النفوذ اإليراني الطاغي يف العراق«، 
بـ«القوى امليليشياوية« الدفع حنو  والتصدي حملاولة من يصفها 

»تبيّن موقف مؤيد للمحور القطري ـــ اإليراني«.

السفارة اإلماراتية: إلبعاد »موزة« عن قصور الحكم يف املغرب!
يف  وكبرية  صغرية  كّل  الرباط  يف  اإلماراتية  السفارة  ترصد 
التحركات القطرية جتاه املغرب. هذا ما جتليه الوثائق املسّربة من 
تلك السفارة، واملمهورة بتوقيع السفري سعيد الكتيب أو السكرتري 
األول يف السفارة سيف خليفة الطنيجي. يعّدد الكتيب، يف اثنتني 
حزب  لدعم  خطوات  من  الدوحة  به  تقوم  ما  وثائق،   5 أصل  من 
»العدالة والتنمية« من جهة، والرتويج لقضيتها يف الشارع املغربي 
من جهة أخرى. من بني اخلطوات املذكورة »دعم اجلمعيات اخلريية 
املناطق  على  الرتكيز  يتم  حيث  والتنمية،  العدالة  حلزب  التابعة 
القروية... وهذا من شأنه توسيع نفوذ حزب العدالة والتنمية يف 
هذه املناطق، واستقطاب تأييدها يف االنتخابات املقبلة«، و«السعي 
للدعاية اإلعالمية ألجندتها السياسية عرب الصحف املتعاونة معها، 
امللك حممد  أن جاللة  املغربي  العام  للرأي  االنطباع  وأيضًا إلعطاء 
السادس خالل زيارته لقطر يقوم بدور الوساطة إلجياد حل لألزمة«، 
املغرب  منطقة  لتدمري  اإلخوان  تنظيم  دعم  خالل  من  و«السعي 
العربي، سواء ذلك من خالل رصد مليار دوالر أو من خالل الشق 
اإلعالمي، وذلك بإنشاء قنوات تلفزيونية حمسوبة على هذا التيار 
باملنطقة املغاربية«، وفق ما يشري إليه الكتيب يف وثيقة مؤرخة يف 
17 تشرين الثاني/ نوفمرب 2017 حتمل عنوان: »تقرير حول حتركات 

السفارة القطرية يف املغرب«.
خطوات ُيضاف إليها، حبسب ما يرد يف وثيقة أخرى معنونة بـ«تقرير 
حول اتصاالت لوكاالت إعالنات دعائية لفائدة قطر« ومذيلة باسم 
وكاالت  »استعمال   ،)2017 نوفمرب  الثاني/  تشرين   14( الطنيجي 
لالتصال واإلعالنات من أجل نشر دعايتها )أي قطر( وأخبارها مبا 
خيدم أجندتها السياسية يف املغرب«. إزاء ذلك، »تقوم السفارة 
)اإلماراتية( بشرح خماطر السياسة القطرية يف املغرب، وتهديدها 
ألمن البالد، وهذا ما حيتاج أيضًا إىل تدخل اجلهات العليا يف الدولة 
تعبري  حّد  على  التخرييب«،  القطري  الدور  لتبيان  امللك  جاللة  مع 
الكتيب يف الوثيقة األوىل عينها. أما بالنسبة إىل العالقة بني الدوحة 
وامللك حممد السادس وعائلته وحاشيته، فيربز احلديث عنها يف 
وثيقتني أخريني: واحدة مؤرخة يف 15 تشرين الثاني/ نوفمرب 2017 
وثانية  إىل قطر«،  املغرب  ملك  زيارة  حول  »تقرير  عنوان  وحتمل 
معنونة بـ«تقرير حول دور األمرية لال سلمى يف زيارة ملك املغرب 
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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

Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

National 

Strata Management لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
العقارات السكنية 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم:  بـ جو على 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.

com.au  - michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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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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هناك ..
حيث كنا وكان احللم

ينمو على حبق أنفاسنا 
غافلته بقبلة وهو متكئ على رذاذي

ينظر بشغف إىل ما وراء ستارتي
تلك الستارة املنسدلة من أمنية ..

متوج كراقصة الباليه
جمنون  طالع  فوق  الرغبة  بظل  تتعثر 

 ..
ختطو على وتر ُقّد من حلم وشوق ..

بني هسيس نبض
أكف  تداولتها  وريقات  واشتعال 

الريح
على صدى صرخة ميامة مقيدة

يف حفرة منسية
خيط أرجواني تهادى من جنم عابر
صنعت منه خامتا  لواقع  مبتور 

وأدخلته أصابع احللم 
شهقة شهقة 

فعادت له مواسم الشوق
بلون  وردية  مسامات  بني  ماج 

الغروب 
تذوقت منه نبيذا معتقا حتت حواس 

رطبة 
فاحت منها رائحة الرتاب املبتل على 

طريق صنوبر
قامسته الرذاذ

وجعلت من املاء بوصلة إىل ما وراء 
الغيم بسمت ضوئي 

قبلته بغواية جنمة  عاشقة
غرفيت  ستارة  على  النبيذ  فصحا 

املوحشة
وعلى نايات  والدتي

كان املوعد مع اشتعال احلرب ..
تسللت  من حلمي

وكتبت قصيدتي على ذات الستارة 
كان اخلط مثال ..

ليندا تقال  - سورية

شـهقات 
تشكل األسلحة االلكرتونية موضوًعا شديد احلساسية واخلطورة، إذ 
ميكن ألي شخص أو جمموعة استخدامها ضد أي دولة يف العامل يف 

أي وقت وبدون أي إنذارات سابقة.
أصبحت املخاطر اليت ترافق عامل اإلنرتنت من األمور البديهية، إذ 
يكاد ال مير يوم ال تنقل فيه وسائل اإلعالم خرًبا عن اخرتاق أو 

عملية
البنوك،  أحد  أحدهم حسابات  قرصنة هنا وهناك. وعندما خيرتق 
تقوم املؤسسات املالية بإصدار بطاقات جديدة حلل املشكلة. غري 
أن مثل هذه احلوادث جمرد جزء ظاهر من اجلبل الثلجي، وما خفي 

كان أعظم.

اخلفي
والكشف  بالشرح  يتناوله  ما  هو  املوضوع  من  اخلفي  اجلزء  هذا 
ديفيد سانغر مراسل صحيفة »نيويورك تاميز« لدى جملس األمن 
ويعرض  املثالي«،  »السالح  وعنوانه  اجلديد،  كتابه  يف  القومي 
فيه املخاطر احلقيقية اليت متثلها الشبكة العنكبوتية على مستوى 

الدول.

يستعرض الكاتب عدًدا من احلوادث السابقة، مثل التدخل الروسي 
يف االنتخابات األمريكية يف عام 2016، ثم اخرتاق إيران شركة 
أرامكو السعودية وهجمة كوريا الشمالية على شركة سوني وعملية 
نفذتها  املتحدة  الواليات  أن  األنباء  تذكر  اليت  غيمز،  أوليمبيك 
بالتعاون على األرجح مع إسرائيل، واستهدفت بها منشآت إيران 
النووية، رغم أن الدولتني احلليفتني مل تقّرا بذلك على اإلطالق.

أسئلة
تكمن قيمة هذا الكتاب يف الطريقة اليت يشرح بها سانغر تعقيد 
األسلحة اإللكرتونية والعمليات السايبريية، مع إيضاح للديناميات 
الداخلية إلدارة الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما عند ظهور 

هذه القدرات اجلديدة. 
يثري الكتاب أو يطرح أسئلة كثرية، ومنها مثال: هل هناك أوجه 
تشابه بني األسلحة االلكرتونية واألسلحة النووية؟.. كيف ومتى 
عملية  بني  توازن  خلق  ميكن  وكيف  باستخدامها؟،  التقيد  جيب 
استخبارية هدفها مجع معلومات، وُاخرى سرية متثل اخرتاًقا، أي 
إلكرتوني؟،  وهجوم  عملية جتسسية  بني  الفاصل  احلد  يقع  أين 
ثم كيف ميكن لدولة ما الرد على هجوم إلكرتوني؟، وما هو دور 
أسئلة  جمرد  هذه  اخلاصة؟...  الشبكات  عن  الدفاع  يف  احلكومة 
مبدئية. ويرى الكاتب أنه ال توجد أجوبة واضحة عليها يف الوقت 

احلالي. 

هلع
يقول الكاتب إن هذه احلقائق واحلوادث تثري اهللع بني أوساط 
املسؤولني عن األمن القومي، وكأنهم ينتظرون ما يشبه هجوم 

بريل هاربر إلكرتوني قد يقلب حياة البلد رأًسا على عقب.
رمبا كان أفضل مثال على ذلك االخرتاق الروسي ملنظومة الكهرباء 
يف أوكرانيا، الذي أدى إىل إيقاف عمل املنظومة بكاملها، وحمو 
تشغيل  إعادة  إىل  العّمال  اضطر  ما  املخزونة،  املعلومات  كل 

احملطات الكهربائية باستخدام املفاتيح اليدوية. 
الواليات  استهدفت  لو  هذه  مثل  عملية  أن  إىل  الكاتب  وينّبه 
املتحدة، حلدثت كارثة، ألن احملطات احلالية غري مزّودة مبفاتيح 
يدوية وألن العّمال احلاليني ال يعرفون كيف كانت هذه احملطات 

واملنظومات الكهربائية تعمل يف السابق. 

... والشركات؟
يشري الكاتب أيًضا اىل دور كربيات الشركات التقنية، مثل أبل 
اليت فضلت  أبل  موقف  مثال  ويذكر  وغريها،  وفايسبوك  وغوغل 
إرضاء حكومة الصني على حساب محاية املستهلك واحلفاظ على 
اخلصوصية، عندما منعت الصينيني من القدرة على حتميل تطبيقات 
معينة من متجر أبل، توفر شبكات يف بي إن vpn اليت تسمح عادة 
ملستخدميها بتجاوز املنع الصيين. ويرى الكاتب أن هذا القرار جاء 
بدوافع جتارية، بهدف الوصول إىل أسواق الصني، ولكنه ينّبه إىل 

تعقيدات حمتملة الحقة على صعيد األمن. 
تطرق الكاتب أيًضا إىل قضية إدوارد سنودن وتشيلسي مانينغ 
ومنشورات شادو بروكر، وكلها متنح اخلصوم معلومات قيمة عن 

قدرات الواليات املتحدة على صعد عدة.

متاحة للكل
بعد كل هذا ينّبه الكاتب إىل نقطة شديدة األهمية تدخل ضمن 
مواصفات هذا النوع من األسلحة، وهي أنها ليست حكًرا على أحد، 
وال متلكها الدول الكربى وحدها، بل ميكن ألي شخص أو جمموعة 
أشخاص جيلسون يف مقهى يف فيينا أو يف بانكوك أو يف أي 
مكان آخر يف العامل استخدامه ضد أي دولة يف العامل، ما يعين 
أنه سالح متاح للجميع ويفيِ كل مكان يف العامل... وهنا يكمن 

أشد اخلطر.

األسلحة االلكرتونية.. حروب 
جديدة ساحاتها مفتوحة

ميسون أبو الحب - ايالف

حتى  طفولته  من  بوتني،  عن  تتحّدث  ُكتب  ثالثة  األسواق  يف 
قراءة  من  القّوة«.  »إظهار  أي  وهدفه،  السلطة،  إىل  وصوله 
الكتب الثالثة، يستنتج القارئ أن مثة خوف كبري على الدميقراطية 
روسيا  وقّوة  الروسية  القرصنة  من  واإلستخبارات  األمريكية 

االلكرتونية.
 خالل األسبوعني املاضيني، تصاعدت التحقيقات يف تدخل روسيا 
بوتينا،  ماريا  فاتهمت  األمريكية.  الرئاسية   2016 انتخابات  يف 
الروسية، اليت حاولت الّتوسط يف اجتماع سّري بني دونالد ترمب 
والرئيس الروسي فالدميري بوتني خالل االنتخابات، بالتآمر للتأثري 
يف انتخابات الواليات املّتحدة. ومتّت حماكمة 12 مسؤواًل روسًيا. 
خالل مؤمتر صحايف يف هلسنكي يف فنلندا، بعد اجتماع خاص مع 
بوتني، قال ترمب إنه يصّدق نفي بوتني تهمة الّتدخل، ما أثار 
خماوف من أن ترمب كان يدعم قّوة أجنبية على حساب وكاالت 

االستخبارات اخلاصة به. وتراجع ترمب عن موقفه بعد أيام.
يف ما يأتي ثالثة كتب، ُتوّفر نظرة ثاقبة إىل وصول بوتني إىل 
السلطة، وتورط روسيا يف اإلنتخابات األمريكية، وحالة جمتمعنا 

االستخباراتي.
 

السلطة
السلطة  بوتني  فالدميري  ارتقاء  اجلديد:  القيصر  األول،  الكتاب 
 THE NEW TSAR: The Rise and Reign of Vladimir وفرتة حكمه
Putin )يأتي يف 572 صفحة، دار ألفريد أ. نوف، 2015(، كتبه 
للرجل  إىل احلصول على صورة  الذي سعى  مايرز،  لي  ستيفن 
نفسه، فتناول طفولة بوتني وارتقاءه إىل السلطة، إضافة إىل 
الكتاب، يقدم مايرز صورة لرجل يتأرجح من  دوافعه. يف هذا 

أزمة إىل أخرى، مع هدف واحد: إظهار القّوة«.
على  باستمرار  السيطرة  إحكام  يعين  هذا  بوتني،  إىل  بالنسبة 
يف  الرئيسة  القطاعات  معظم  ُيدير  امُلقّرب  فصديقه  روسيا: 
البالد، بينما ُيسيطر بوتني على وسائل اإلعالم. وهو طّور نظاًما 
أطراف املعارضة، وسالًبا  املدارة«، ساحًقا  »الدميقراطية  ُيسمى 
حّق الشعب يف التصويت ملصلحة احلكومات احمللية أو اإلقليمية. 
قال بوتني ذات يوم جملموعة من الصحافيني األجانب إن الروس 

»متخلفون« و »حيتاجون وقًتا« للتكّيف مع الدميقراطية.

التورط
الداخل عن حرب  الروسية - قصة من  الروليت  الثاني،  الكتاب 
 RUSSIAN ROULETTE: بوتني على أمريكا وانتخاب دونالد ترمب
 The Inside Story of Putin’s War on America and the Election
of Donald )يأتي يف 338 صفحة، منشورات تويلف، 2018(، أّلفه 

مايكل إيسكوف وديفيد كورن. 
روسيا  تّدخل  عن  وبروًزا  مشواًل  الكتب  أكثر  هو  الكتاب  هذا  
املزعوم يف انتخابات أمريكا الرئاسية )2016(، ويتّم تقديم كّل 
من الدميقراطيني واجلمهوريني بشكل غري مالئم، حبيث ال يظهر 

أي أبطال يف«الروليت الروسية«. 
الّلجنة  الذي يستهدف  اإللكرتوني  الربيد  اخرتاق  الكتاب  يتناول 
الوطنية الدميقراطية، إضافة إىل الفضائح املختلفة، مثل شريط 
فيديو Access Hollywood، الذي حّل بالًء على ترشيح ترمب. يف 
»القرصنة  أن  إىل  تاميز«  »نيويورك  تقرير  أشار  السياق،  هذا 
اليت  السوقّية  ببساطة  استغّلت  اآلن،  واضح  الروسية، كما هو 
املراوغة  إىل  ترتكز  اليت  األمريكية  السياسية  احلمالت  أصابت 
أو  الرؤية  إىل  ارتكازها  من  كثرًيا  أكثر  واملال،  واالسرتاتيجية 

القيم«.
 

االعتداء
أما الكتاب الثالث، االعتداء على الذكاء - األمن القومي األمريكي 
 THE ASSAULT ON INTELLIGENCE األكاذيب  عصر  يف 
يف  )يأتي   - American National Security in an Age of Lies
257 صفحة، منشورات بنغوين، 2018(، فأّلفه مايكل ف. هايدن، 
وهو جنرال متقاعد يف القّوات اجلوّية، كان مسؤواًل عن وكالة األمن 

القومي ووكالة االستخبارات املركزية. 
جملتمع  تهديدات  له  تبدو  ما  إىل  النقد  بتوجيه  هايدن  قام 
الّتقدم  يعترب  وهو  برتمب.  بدًءا  اليوم،  األمريكية  االستخبارات 
النووي يف كوريا الشمالية وقدرة روسيا على احلرب اإللكرتونية 
مثالني عن الطرائق اليت ُتركت بها الواليات املتحدة ُعرضة للخطر. 
.. يعرتف هايدن بأّن الوكاالت االستخبارية مل تستجب على حنو 
مالئم للتحذيرات املبكرة عن تهديد روسيا للدميقراطية األمريكية. 
يقول: »مبا أننا ملتزمون طريق اهليمنة السيربانية ألنفسنا، يبدو 
له  كان خيّطط  ما  متاًما  لنفهم  العقائدّية  الرؤية  إىل  نفتقر  أننا 

الّروس، مع هيمنة تامة على املعلومات«. 
وحبسب »نيويورك تاميز«، فهايدن كاتب عفوي ومباشر، ُيقّلص 
ُتصبح جمّرد  واإلعالمّية حتى  السيربانية  للحرب  املعّقدة  القضايا 
من  نوًعا  اآلخرين  آراء  على  هجومه  على  ُيضفي  كما  أساسيات، 

الُفكاهة والتعاطف. 

بوتني يف كتب ثالثة: السلطة 
والتورط واالعتداء

ابتسام الحلبي - ايالف
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ملبورن - رثـاء
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يف جو من احلزن واألمل واألسى 
شارك األالف من أبناء اجلالية 
وداع  يف  والعربية  اللبنانية 
خوري  نايثن  اخللوق،  الشاب 
ابن العشرين عاما  اىل مثواه 
األخري  والذي فقدته اجلالية 
ابن  فهو  والعربية   اللبنانية 
السيد سيمون خوري صاحب 
املوتى  دفن  مؤسسة  ومدير 
يف اسرتاليا  ووالدته ادريانا 
من  لكل  وشقيق  خوري  
طوني ومرقس وشربل ولوقا  
أكثر  املشهد  يف  واملؤثر  
املالك  العريس  وجد  حيث 
متوفيا يف مزرعة األهل  جثة 
هامدة ال تتحرك نتيجة اطالق 
على  نارية   عيارات  عدة 
جسده الطاهر  فأردته قتيال  
التحقيق مستمرا ومل  ومازال 
يتم معرفة اجلاني حتى تارخيه 

.
العريس  عن  واملعروف   
الشاب  أنه كان مثاال حيتذى 
باألخالق   التحلي  به من حيث 
والشهامة  العليا  واملثل 
اخوته  مع  والتفاني  والكرم  
وتقديم  املساهمة  وأهله يف 
حيتاجها  من  لكل  املساعدات 

من أبناء اجلالية.
وألول مرة  يف تاريخ ملبورن 
كبرية  جنازة  أعيننا  بأم  نرى 
بهذا احلجم  حيث تدفق األالف 
اللبنانية  اجلالية  أبناء  من 

والعربية  وكأن مدينة ملبورن  
زفاف  موعد  على  كانت 
عريسها الشاب الطاهر  لكن 
هذه املرة  اىل غري عودة  بل 
لريتفع بعيدا حملقا اىل األفق 
البعيد يف السماء    وكانت 
فبكاه  تدمع   اجلميع  أعني 
وشيوخا  ورجاال  نساء  اجلميع 
موكب  سار  حيث  وأطفاال  
من  واملكون  املؤلف  اجلالية 
عريسها  نعش  خلف  األالف  

يف مشهد مؤثر وحزين مل تشهده ملبورن من قبل
اجلالية اللبنانية والعربية تودع العريس الشاب نايثن خوري اىل مثواه األخري

مودعة  القديس   الشاب   
إياه اىل غري لقاء  وذلك يف 
قداس اهلي أقيم يوم اجلمعة 

الفائت 
2018/8/3

لبنان  سيدة  كنيسة  يف   
يف  الكائنة  املارونية  
ملبورن  وقد ترأس القداس 
والذبيحة اإلهلية لراحة الفقيد 
خوري   ناثن  اجلميل  العريس 
أالن  األب  الكنيسة  راعي 

فارس  وساعده األب شارل 
مارشربل  دير  رئيس  حيت  
صقر  عمانوئيل  واملنسيور 
ولفيف  حداد   مسري  واألب 
مجيع  من  الكهنة  من  كبري 
الطوائف املسيحية الشرقية.

تأبينية  كلمات  عدة  وألقيت 
وحياة  مسرية  عن  حتدثت 
وبعد  العريس   الشاب 
العائلة  تقبلت  القداس  
احلشود  قبل  من  التعازي 
إضافة  األالف  من  املكونة 

لفرق الكشفية   بعد أن غادر 
العريس   مرتفعا اىل ملكوت 
السموات اىل جوار القديسني 
واألبرار  حيث  هناك ال وجع 

وال عذاب.
     ميالد اسحق 
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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 آب   11 Saturday 11  August 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 آب   11 Saturday 11  August 2018الـسبت 
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ثــقافة

 2018 آب   11 Saturday 11  August 2018الـسبت 

يف ديوان الشاعرة ضحى احلداد )املنسي يف الكوالج( يظهر 
جليا« املشهد العراقي املعقد والعصي على الفهم ! 

البالد  مرفا  يف  ليال  اضواءها  تشعل  النهر  يف  السفن  وكما 
تشعل ضحى بنصوصها مساء« ذات غيوم سود فتحلم مبكان 
جل ماارغب( مثلما يعمل  كأمنية بسيطة )مكان حتت الشمس – 
احلنني عمل احلفر على قطعة حناسية يتصاعد احلنني كلما يكون 
تشتهى  حتى  قامتة  اخاديد  ويفتح  عميقا  بالفجيعة  االحساس 

السراب 
)كم اشتهي سرابا
شرط أن خيدعين( 

 وبشعور من االميان الذي اليهزم تقول بنربة واثقة )يا ايتها 
 – وااليام  انا—  عهدتك  كما  كوني   – اليأس  على  العصية 

كوني( 
بها قصيدة  تزدحم  باخلوف  معبأ  اهلواء فيها  بالد حتى   وعن 

)سبتايتل(
)انطالق مكوك الفضاء دسكوفري

ـ انطالق فرق املوت يف شوارع بغداد
*عاجل: املمثل توم كروز يتزوج أسطوريا.
ـ تقرير: مائيت امرأة عراقية ترتمل يوميا.

* اكتشاف دواء يقّلل من احتمال تضخم الربوتستات،،
السكاني(  التضخم  احتمال  من  تقّلل  مقابر مجاعية  اكتشاف  ـ 

ص73

وعلى حنو واضح متيل الشاعرة اىل استخدام لغة تهكمية عن 
زمن داعر لتنهي املقطع بسؤال خميف وجريء جدا !

 )يا زمن املومسات
ألسرت عري الشرف

احتاج تارخيا من الشراشف!!..
 أعضو ذكري كل ما مييز امتنا؟( ص 33

ولكي يبدو النسيان معادل موضوعي للقاء استخدمت الشاعرة 
ضحى لعبة املغايرة لتعطي انطباعا بالدهشة واحلركة املستمرة 
للغة تاويال« كما بدت ليست مثل بقية النساء فهي ذات خيال 

آلنساك فيه(  ساخرج معك يف موعد –  جامح )آلهرب منك – 
وكأي عراقية تواجه أملوت كل يوم ختاطبه باعتباره صديقا هلا 

باغتتنا احلياة(  )مع اننا مل ندرك سن املوت – 
 باعتقادي ان هذا املقطع الشعري .... يذكرني بعبارة شهرية 
للشاعر ت . س اليوت حني صرخ يف حلظة يائس )أين هي 

احلياة اليت قضيناها بالعيش( 
تستل  اليت  احلرب  أن  على  الشاعرة  تصر  الرؤية  ذات  وعلى 
أرواحنا شاء احلظ ان يكون جيلنا هو الذي يتحمل املزاج السيء 

هلا 
)ذات حرب

طلب مين الغزاة
 أن أقول بأني: منجم

كي يبدأوا يف جسدي أعمال تنقيب..(

وبذات االلتقاط املاهر اليقظ اهلادىء النربة واحلزين جدا ... 
تدهشنا قصيدة )تورم زمن( بالرنني اخلاص واجلملة الشعرية 
للريح   – لالمل   – للنظرة   – للقضبان   - )للعشب  االستفهامية 
كمجنون يعاجل  –( وبلدان على فراش واحد يف )وطن يعربد – 

بالصدمة الكهربائية( 
ومل تستطع الشاعرة يف قصيدة )عزاء مطعون( ان تهدىء من 
انفعاالتها بشكل مؤثر حيث حيتشد يف الشوارع الغرابة والرعب 

ليرتك اثر استشهاد والدها ندوبا عميقة يف روحها 
 )هم: توهموا شيبتك استسالم

 وصمتك: أسرارا سرّية
وابتسامتك: حنقا وطين

وحني أمروا املسدس
آّنت الطلقة

ونزف املطر( 
من املالحظ ان الشاعرة خرجت من نطاق التقليد املتعارف عليه 
يف اغلب االصدارات الشعرية فالعنوان للديوان )املنسي يف 
كلمة  واستخدمت  )موعد(  قصيدة  يف   – سريعا  مر  الكوالج( 
)كوالج( يف العنوان لالشارة اىل مدلوالت اوسع ففيما تشري 
تكنيك  الفرنسية وتعين  للغة  الكلمة  أنتماء هذه  اىل  املصادر 
يقوم على جتميع اشكال حمتلفة او مبعنى ادق أللصق لتكوين 
عمل فين جديد وأول من أستخدمة الفنانان الفرنسي جورج براك 

واالسباني بابلو بيكاسو 
يف  نينوى  دار  عن  الصادر  الكوالج(  يف  )املنسي  ديوان   
و  احلداد  للشاعرة ضحى  االول  الشعري  االصدار  هو  بريوت 

كتب املقدمة عنه االديب الكبري الربوفسري عبد الرضا علي .

املوت كاحلياة ينمو يف دواخلنا 
قراءة يف ديوان الشاعرة ضحى احلداد

تأتي ترمجة كتاب ج. غوسدورف »أصول التأويلية« اليت قام بها الباحث 
واألكادميي التونسي فتحي إنقزو، لتمّثل حدًثا يف حقل الثقافة الفلسفية 

العربية. 
فوفًقا للدكتور حممد أو هاشم حمجوب يف تقدمته للرتمجة يعد غوسدورف 
من أهّم اجلامعيني الفرنسيني العارفني بتاريخ الفلسفة الغربية، والسّيما 

األملانية احلديثة واملعاصرة. 
يؤكد أن املسألة التأويلية قد ترّسخت اليوم مطلًبا فلسفًيا يف ثقافتنا؛ 
حيث أضحى من أكثر املهمات املطروحة على املهتّمني بالشأن التأويلي 
أن خيلقوا السياق املالئم لذلك، وهو سياق مضاعف قوامه، من جهٍة، 
التعريُف تعريًفا متواتًرا ومتجّدًدا بتاريخ التأويلية، نشأِتها وتطّوِرها وتالحِق 
مدارسها وتقاطعاِتها، ما يوّفر ماّدة معرفية هي اليوم مطلوبة ومتوّقعة؛ 
ومراكمة  التأويلية،  النظرية  الدراسات  مراكمة  ثانية،  جهٍة  من  وقوامه، 
ها وُمباِحها،  املقاربات التأويلية لنصوصنا الروحية أدبيها وفنيها، قدسيِّ
يف آٍن مًعا، تشّوًفا حنو أن يكون إدراج خصوصّية نصوصنا تلك، وظرفيُة 
وضعيتنا اهلرمينوطيقية )اليت كان بول ريكور نعتها بالرّتاجيدية( ضمن 
ومناهجها،  افرتاضاتها  مساءلة  إعادة  إىل  مدخال  اهلرمينوطيقا«،  »كّلية 
ومدخال إىل مساءلة إشكالية املعنى يف عالقته بالرمز، وإىل مساءلة إمكان 
إقامة للعقل يف عمر تأويلي مل ميّر بالضرورة مبراحل العمر نفسها قبل 
التأويلية اليت مّرت بها اهلرمينوطيقا الفلسفية، اليت لعّلها اليوم مل تعد 

تنتسب إىل الفلسفة بقدر ما تنتسُب إليها الفلسفة وتتماهى وفقها.
ينقسم الكتاب الصادر من مؤسسة »مؤمنون بال حدود« إىل مقدمة وثالثة 
أبواب، األول األصول، ويأتي يف سبعة فصول: العصر الّذهيب للتأويلية 
املسيحّية  التأويلّية  املسيحية،  اليهودية  التأويلية  ظهور  اإلسكندرّية، 
البطركّية، الّشرح الوسيط، الفيلولوجيا الكالسيكية والفيلولوجيا املقدسة 
التأويلية الكتابية يف القرنني السابع عشر والثامن  يف عصر النهضة، 

عشر، من الّشرح إىل التأويلية. 
العلم  فصول:  مخسة  يف  وجاء  الرومنطيقّية  التأويلية  الثاني:  الباب 
حتقيق  الفهم،  الّتأويل،  النصوص،  قراءة  واجلامعات،  الّرومنطيقي 
املعنى، تأويلّية شاليرماخر. الباب الثالث: املنوال البيولوجي يف العلوم 
اإلنسانية وجاء يف فصلني: مقولة احلياة يف العلوم اإلنسانية، التأويلّية 

العضوانّية.
الكشف عن املعنى

وقال د.حمجوب يف مقدمته للكتاب إن نّص غوسدورف »أصول التأويلية« 
ليس فحسب واحًدا من النصوص الكثرية اليت حتكي فرتات »عمر العقل 
هو  بل  غرايش،  جان  الكبري  اهلرمينوطيقي  عبارة  حّد  على  التأويلي«، 
هٌة لألصول يف نوع من القّص الّذاتي املفضي إىل اضطالع  استعادٌة موجَّ
العقل بنفسه واعرتافه بإّيائيته اليت له؛ إنه، يف تبّدالته الكثرية، ويف 
هٌة؛ ألّن  تغريات السؤال املطروح عليه، يظّل هو إّياه. هي استعادٌة موجَّ
ن العقل اهلرمينوطيقي، ويستبعد،  غوسدورف يدافع عن أطروحٍة يف تكوُّ
يف مقابل ذلك، أطروحة قامت عليها غالبية سردّيات العقل اهلرمينوطيقي 

إىل اليوم. 
إعادة  نصوص  من  نّص  غري  يف  اليوم،  الّرائجُة،  »األطروحة  وأضاف 
استشكال تاريخ التأويلية، تسارع إىل طرح »هاجس الكشف عن املعنى« 
هاجًسا مؤّسًسا للتأويلية، وتبحث عن هذا الكشف يف ثنايا العالقة بني 
»الوحي« مبا هو رسالة، وبني التلّقي مبا هو »فهم« حتجبه طبقات  اجملاز 
ال  رمزيُته،  دامت  ما  النص  بنصّية  تأبه  ال  اليت قد  االستعارة  وبالغات 
ماديُته، هي اليت تعطي معناه. إّن الّتأويلية، وفق هذا الّتصور، إمنا تدين 
مبأتاها لتقّلبات العالقة بني املعنى الّظاهر واملعنى الباطن، ضمن أعمال 

التفسري والشرح. 
وأوضح أن مثة يف عنوان كتاب غوسدورف، ويف رؤيته األساسية، مراهنٌة 
بتعيني  وإمنا  الّتأويلية،  بتاريخ  يتعّلق  ال  األمر  إّن  هلا:  نفطن  ال  نكاد 
معه  تلتقي  ال  ولكّنها  التاريخ،  مع   - حمالة  ال   - تلتقي  اليت  أصوهلا 
قبل  النص،  تكّون  أواًل  هو  غوسدورف  عند  واملأتى  املأتى،  لتعنّي  إال 
مفهومه، ممارسة متتد إىل القرن الثالث قبل امليالد، وتتعّضد بعد ذلك 
د، بعد حنو ستة قرون، جهود  مع تأسيس مكتبة اإلسكندرية معَلًما يوحِّ
األول:  شرطها  توفري  خالل  من  للنصوص  واملادية«  النقدية  »املعاجلة 

مجعها يف فضاء واحد. 
الفهم التدوين

تكّون  إليه  يرجع  الذي  الثقايف  الفضاء  هي  اإلسكندرية  مكتبة  ستكون 
»اجملال اإلبستمولوجي الذي يستجيب للهرمينوطيقا احلديثة«. إّن جمال 
النص، ضمن سياقه املكتيب ]مكتبة اإلسكندرية[، هو الذي سيعطي جيال 
الرجال لن يكون عليهم أن يبدعوا ويكتبوا بقدر ما سيكون عليهم  من 
أن يرتبوا وينظموا ويصنفوا: »عبادة الكتاب هي رفيقنا منذ املولد. وإّن 
متحف اإلسكندرّية هو الذي تأّتى لنا منه هذا الّتوقري للرّتاث املكتوب، 
الذي وّطنه للمّرة األوىل متأّدبون على أيديهم نشأت يف الغرب موهبة 

العمل الفيلولوجي والّنقدي«.
وأشار إىل أن أصل التأويلية، إًذا، هو الالفهم احلاصل من تدوين النص؛ 
أي من فقده حياَته، ومن فقده قدرَته اآلنية، خالل تلك احلياة، على أن 
جييب عن كّل أسئلة املعنى اليت ُتطرح عليه، ومن استبداله تلك القدرة 
احلينية بضرب من االستغالق ومن »احلجاب املعتم لكّل الّدالالت«. لذلك 
تقوم الفيلولوجيا على أولوية النص شرًطا لكّل »إعادة حتيني للمعنى«. 
التقادم  النص: ضّد  األوىل صناعة  مهّمتها  خاّصًة، هي جتعل  ولذلك، 
الذي يعجمه، وضّد الُغبور الذي يغلقه على كّل فهم، تعمل الفيلولوجيا 
على ما سيسميه غوسدورف »ترميم الدالالت«، أو »إعادة حتيني الداللة« 
يستعملها يف  اليت  املعنى«  »ترميم  ريكور  بعبارة   - يكاد  أو   - تذكرًيا 
حتديد معاني الّتأويل ضمن كتابه عن الّتأويل )حماولة عن فرويد( الذي 

جيادل فيه فرويد. 
تحرير الرّوح املتخفي

»وإمنا يف هذا الوضع افتتح علماء اإلسكندرّية املشروع الكبري للفيلولوجيا 
نضبط،  بأن  فحسب  يتعّلق  ال  األمر  إّن  للمعنى.  إعادة حتيني  بوصفها 
ر للقارئ  ا ال يطرأ عليه الّتغيري، إمّنا ينبغي أن ُييسَّ بفضل نقٍد حصيٍف، نصًّ
اإلقبال على هذا النّص، باستعادة الّسياق املنسي، واملعطيات التارخيّية 

ترمجة »أصول التأويلية« حدث يف حقل الثقافة الفلسفية العربية
محمد الحمامصي - ايالف

واملعجمّية والنحوّية. عمٌل هائٌل ال ُيرجى منه جمٌد، مادام يتمّثل يف أن 
يهب املرء حياته خلدمة الغري، بفضل مقتضى حمايد هو الوفاء للّضبط 
الفيلولوجي فقط. إىل هذا احلّد، إّن شيوخ الّثقافة قد حبثوا عن اجملد يف 
الّتفّتق احلّر ملا هلم من عبقرّيٍة. إّن عمل الفيلولوجيني إمّنا ينصّب على 
يبذلون  واملستقبل. وهم  احلاضر  املتأّدبني يف  لفائدة  اآلخرين،  أعمال 
هلا  خدًما  أنفسهم  جعلوا  وقد  الّشيوخ،  مصّنفات  صّحة  حلفظ  أنفسهم 
جديدٍة.  ملهّمٍة  املتفّرغني  الّناس  من  جديٌد  منٌط  إنهم  إرادتهم.  مبحض 
الّنقيب  ففي اإلسكندرية  تكّون منوذج املكتيّب مبا له من اخلصوصّية؛ 
امُلّصل، الفيلولوجي اجلامعي، مجيعهم منكّبون على حترير الّروح املتخفي 

يف ثنايا احلرف«.
القصوى  مباالته  من  الرغم  على  الّسفسطائي،  »ليس  د.حمجوب  يلفت 
تواضع حتصيل  إمنا أصلها يف  للفيلولوجيا..  واملعرفة، أصال  بالكلمات 
القائمني على املكتبة، احلافظني أوراَقها؛ مثة يف عالقتهم بالكتب ضرٌب 
من احلرص على أال يفيض عن دّفتيها ما استودعه فيها كتابها.. ال يتعّلق 
األمر عندهم بتأويل املعنى، وإمنا بانبعاثه من جديد، وانبعاثه يقتضي آداب 
التأويلية ضمن هذه القاعدة الفيلولوجية،  حفظ وحمافظة. ولكن ترسخ 
اليت كّرست أولوية النص، ونافحت عن ذاتيته ضّد كّل تالعب، مل مينع 
من تدّخل التقليد التأويلي الباحث عّما وراء العبارة الصرحية: يف اجملاز، 
ويف االستعارة، واإلشارة، والتلميح، واإلملاع؛ كّل ذلك من خالل تدّخل 
التقليد الشرقي املسيحي الذي أعلن عن والدة ذهنّية متيل إىل التقريب، 
وإىل اعتماد العالمات من خالل النموذج الفلكي البيولوجي، الذي حتالف 
مع ما كان وافًدا إن مل يكن مستقًرا من األساطري الشرقية القدمية اليت 

مزجت أحكام النجوم بقواعد الفيزياء والفلك«.
تحدٍّ للمعقوليـّة األوىل

قيام  مع  القدمية  والتحصيل  املعرفة  تدمري صروح  ترافق  »هكذا  وقال 
على  استغلقت  اليت  احلقيقة  اكتشاف  إعادة  عقلية  هي  جديدة  عقلية 
إعادة قراءة ال  اكتشافها من خالل عالماتها، ومن خالل  إعادة  الناس؛ 
غها إال املصطفْون: »إّن اإلله هرمس، الذي ُأوِكَلت إليه مهّمة الّتواصل  ُيبلَّ
بني الكائنات اإلهلّية والناس، ليس جمّرد متحّدث، حامال بالًغا هو غريب 
عنه؛ فالظاهر أّنه يضع حائال يف الصلة اليت هي موكولة إليه؛ وحتى يبلغ 
املعقولية،  حبل  يقطع  الوسيط  فإّن  النقيض،  إىل  النقيض  من  منقلًبا 
ويصبح شيًخا للمذهب الباطين، للمعرفة املؤجلة، املرفوضة أو املمتنعة. 
للمعرفة.  اجلديد  العصر  على  تهيمن  بالعظمة  املثلث  هرمس  إّن صورة 
فغرض صفاء املعنى يقابله اإلغماض. والبداهة ليست معطاًة يف البدء 
بال أّي مقابل، أو باألحرى، إن كان هلا أن ُتعطى، فإّنها ستضيع بعد ذلك 
خبطأ من املتلّقني، عن غفلة منهم ومعصية. إّن احلقيقة املتجبة ينبغي 
هلا أن ُتستكشف بفعل رياضة طويلة وشاقة. وسوف تكون اإلسكندرية 
انقلبت  وقد  املعرفة،  لطرائق  نقلًة صوفية  العرفان،  معاقل  من  واحدًة 
إىل سلوك. إّن تعليم العرفان هو حتدٍّ للمعقولّية األوىل؛ وهو حييل على 
قراءة ثانية أو ثالثة هي من شأن األصفياء. أّما البالغ فال يقول ما يقول؛ 
واملعنى احلقيقي يغوص يف لعبة مرايا ومدارات تنفذ إىل غيابات الالعلم 

اإلهلي«.  
هكذا يلتحق غوسدورف باألصل الثاني للتأويلية؛ قراءة ما ال يظهر، تأويل 
للتأويلية؛  الفيلولوجي  األصل  بني  جيمع  وهكذا  باطًنًا.  وكان  خفي  ما 
هلا،  التفسريي  األصل  وبني  به،  متشّبث  بالنّص  ملتبٌس  املعنى  حيث 
حيث املعنى خارج النص، خارج التصريح به، خارج االرتباط الضّيق بينه 
للهرمينوطيقا  والتأويلي  الفيلولوجي  األصل  ثنائية  ولكن  احلرف.  وبني 
ستظّل مالزمًة لتارخيها الذي حيّرره غوسدورف بني مولدها اإلسكندراني 
يقوم  لن  مثال  هكذا  تكاد.  أو  منتظمة  مراوحة  الرومنطيقي،  واكتماهلا 
اإلصالح الديين، الذي جّدد مع لوثر قراءة النص املقدس، إال وقد سبقته 
حركة النقد الفيلولوجية لعصر اإلحياء، وهي احلركة اليت كان فّصل القول 
فيها دارسون عديدون )راجع مثال الكتاب القيم الذي وضعه جان جيهاس 
بعنوان »حركة إحياء النقد«. هكذا، مثال، راوحت التأويلية الرومنطيقية 
األملانية بني منزعيها الفيلولوجي والتأويلي، وقامت تأويلية شاليرماخر 

من عني عمله الفيلولوجي... إخل. 
حضارة متوقفة

يشيد حمجوب باملرتجم »يأخذنا فتحي إنقّزو برتمجته اجلميلة هذه، راكًبا 
أعظم خماطر الرتمجة: استنباتها مصطلًحا مفقوًدا على قدر حاجة العربية 
إليه. ال شّك يف أّن تقاليد التأويلية القدمية سابقة يف العربية ومرّسخة 
الداللية،  املوضوعية  من  الغارقة يف ضرب  التقاليد  تلك  ولكّن  فيها، 
ومن سياقية الفهم، إحالًة على احلقيقة كحلٍّ لكّل التباس، ال ميكنها من 
دون جهد جهيد أن تستقبل إشكاليات الفيلولوجيا اليت نعرف ما قوبلت 
به لدى أّول جمهودات التحقق من النص الشعري القديم )طه حسني، 
يف الشعر اجلاهلي مثال(، وال إشكاليات ترنسندنتالية الفهم خارج حدود 
التوافق واملطابقة بني الذهن واألشياء؛ إذ تعرب، يف كّل مرة، عن احلاجة 
نتحّدث  أن  ميكننا  كيف  ترنسندنتالي[؛   =[ تعالوي  ال  متعاٍل  إىل ضمان 
لو كان  يبدو حديثنا كما  أن  تاريخ هرمينوطيقي من دون  بالعربية عن 
تصادًيا أللفاظ وصور صوتية ال عالقة هلا بالعربية؟. كيف ميكن أن منّهد 
تواصل  دونه، ومل  عنه،  بعيًدا  توّقفت  التأويلي ضمن حضارة  للتفكري 
مسريتها الطبيعية، أعين التارخيية، حنوه؟. كيف ميكنها أن ُتستأنف ال من 
نقطة االنقطاع - ولكن من دون غّض الطرف عنها - أن ُتستأنف من نقطة 
املواصلة لرتاٍث باَت اليوم إنسانًيا، كلًيا، كونًيا؟.. تلك هي اإلشكالّية 
اليت واجهها يف كّل صفحة؛ بل يف كّل فقرة، فتحي إنقزو؛ كان مضطًرا 
إىل أن ينظر إىل اجلهتني مًعا.. يف مراوحة حيًنا ومزامنة حيًنا آخر.. وحَواًل 

يف كّل حني... 
يذكر أن جورج غوسدورف )1912-2000(: فيلسوف وإبستمولوجي فرنسي. 
كان تلميذ غاستون باشالر يف دار املعلمني العليا يف باريس. عمل مدرًسا 
للفلسفة يف جامعة سرتاسبورغ بفرنسا، ويف جامعة تكساس األمريكية 
يف هيوسنت، ويف مدرسة الدراسات العليا يف مونرتيال يف كندا. من 
مؤلفاته املعروفة: )اكتشاف الذات( )1948(، )الثورة الغاليلية( )1969(، 
الرومنطيقية(  املعرفة  )أسس   ،)1974( اإلنسانية(  العلوم  إىل  )مدخل 

  .)1982(
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صــحة

اكتسبته  ما  ُتنِقَص من وزنها  أن  الوالدة تتمنى كل مرضعة  بعد 
يف فرتة احلمل، لكن تناول الطعام حبكم كونها ُترِضع مينعها من 
إنقاص وزنها، أو خوًفا منها إن اتبعت رجيم للمرضعات أن يقّل 
إدرار احلليب لطفلها، بالتالي متنع نفسها من اتباع أي محية غذائية 

أثناء فرتة الرضاعة.
رجيم  أي  اتباع  يف  يرغنب  ال  األمهات  بعض  أن  إىل  باإلضافة 
للمرضعات، أو ممارسة أي نوع من أنواع التمارين الرياضية، خاصة 

إن كان جرحها بعد الوالدة مل يلتئم بعد. 

املرضعات،  رجيم  حول  تتحدث  العتييب«  »غادة  التغذية  أخصائية 
ن املرضعة من تناول  كِّ مع تقديم أفضل الوجبات الغذائية اليت مُتَ
طعامها دون خوخ من زيادة الوزن ،أو ُشّح احلليب لطفلها أثناء 

رضاعته.

نصائح لألم املرضعة أثناء اتباع أي رجيم:
1. تناولي كوبني من املاء مع القليل من عصري الليمون على معدة 

فارغة، واألفضل أن يكون املشروب دافًئا.
ا، فاملاء يساعد على  2. تناولي ما ال يقل عن لرتين من املاء يوميًّ

خسارة الوزن وعدم احتباس األمالح يف اجلسم.

3. عند الشعور باجلوع حاولي قدر استطاعتك أن حتتسي املشروبات 
الدافئة كالينسون والكراوية بني الوجبات.

4. ُيسَمح لك بتناول أي نوع من أنواع الطعام الدسم تقريًبا مرة إىل 
ن دون إفراط. ا، لكن بشكل ُمقنَّ مرتني أسبوعيًّ

5. حاولي قدر استطاعتك أن متارسي رياضة املشي بشكل يومي 
ملدة نصف ساعة أثناء النهار أو على معدة فارغة.

احللويات  تناول  من  للتقليل  جهدك  قصارى  تبذلي  أن  بد  ال   .6
واملشروبات الغازية أو السكريات.

فوائد رجيم املرضعات:
1. تنسيق اجلسم

بشكل  الرياضة  ممارسة  مع  الصحي  الطعام  بتناول  االهتمام  إن 
منتظم، جيعالنك متتلكني قواًما ُمنّسًقا بشكل مجيل، إضافة إىل عدم 

شعورك بالدوار أو الغثيان املفاجئ.
2. تكامل الغذاء

إن اتباعك محية غذائية متكاملة العناصر الغذائية، جيعلك تشعرين 
تكوني  لن  أنك  إىل  إضافة  جسمك،  حيتاجه  الذي  التكامل  مبدى 
حباجة إىل تناول امُلكمالت الغذائية واألدوية املساهمة يف استكمال 

الغذاء.
3. عدم السمنة

احلقيقة  يف  تنعكس  سوف  صحي  بشكل  تتبعينها  اليت  احلميات 
بشكل إجيابي على جسمك وصحته مع صحة جهازك الدوري، كما أن 

احلمية الغذائية ستنظم مستوى تناول الطعام لديك.
4. الشعور بالراحة

إن تأنيب الضمري الذي ينتابك بعد كل مرة تتناولني فيها طعاًما 
غري صحي، سوف تتخّلصني منه يف حال انتظمِت يف محية غذائية 
املتكامل  الصحي  الطعام  تتناولني  أنك  ستشعرين  ألنك  حمددة، 

لصحة جسمك.

خيارات يف رجيم املرضعات:
وجبة اإلفطار:

1. كوب لنب حُمّلى بالعسل.

2. قطعتان توست أمسر.

3. قطعة ُجنب قليلة أو منزوعة الدسم.
4. نوع فاكهة أو خضار.

5. كوب من العصري.
6. قطعة من الكرواسان.

7. القليل من املربى احملالة.
8. بيضة مسلوقة جيًدا.

وجبة الغداء:

1. شرحيتان من اللحم املشوي جيًدا.
2. نصف دجاجة مسلوقة بشكل كامل.

3. صحن أرز أمسر صغري مبقدار 8 مالعق.

الوزن زيادة  مينع  للمرضعات  رجييم 
ملياء البشيتي - مجلة سيدتي
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4. طبق من السلطة اخلضراء.

5. القليل من املكسرات.
6. بعض اإليدامات.

7. حبات من البطاطا املسلوقة.
8. 5 مالعق من املعكرونة بأي نوع من النكهات.

وجبة العشاء:
1. طبق سلطة فاكهة.

2. كوب من اللنب الرائب.
3. قطعة ُجنب مع عصري طبيعي.

4. شرحية توست من أي نوع مع الشاي أو القهوة.
لة أو قطعة حلم. 5. قطعة دجاج متبَّ

6. علبة تونة صغرية منقوعة يف املاء.

تعد حبوب منع احلمل من الوسائل، اليت متنع بها املرأة احلمل، لكن 
لكل دواء أعراض جانبية، مهما قيل إنه صحي، حبيث ال خيطر هذا 
الضرر على بال، استشاري أمراض النساء والتوليد د. نزار أسعد. 

يكشف لك هذه اضرار حبوب منع احلمل بكل وضوح. 

1 - زيادة الوزن و اضطراب اجلهاز اهلضمي يرافقه تقيؤ، وتغيريات 
يف احلالة النفسية

2 - تزيد حجم وآالم الثدي واحتقانه. 
. DVT تزيد قابلية الدم للتخثر مثل ختثر األوردة العميقة  – 3 

تتسبب باجللطة القلبية خاصة إذا تصاحب استخدام حبوب منع   – 4
احلمل مع التدخني

سيدات غري مسموح هلن باستخدام حبوب منع احلمل

املصابات بأمراض القلب و الشرايني، وضغط الدم  – 1
اللواتي يعانني من الشقيقة أو الصداع النصفي  – 2

بهرمون  يتأثرن  واللواتي  الكبد،  بأمراض  املصابات   –  3
االسرتوجني.

النوع الثاني: حبوب منع احلمل املفردة
وحتتوي على هرمون الربوجيسرتون فقط و لذلك تستعمل لتجنب 
األضرار اجلانبية للحبوب املختلطة,مبا ان هذا اهلرمون اقل خطورة 

احلمل منع  حبوب  اضرار 

نسبية من هرمون االسرتوجني.
بوكس

•  ميت تستعمل حبوب منع احلمل؟
يف مجيع احلاالت اليت ال تستعمل فيها احلبوب املختلطة واليت يعترب 

فيها هرمون االسرتوجني حمظورا سواء كان اختياريا أم إجباريا.

متى ال تستعمل حبوب منع احلمل؟
1 - عند اشتباه آو تأكيد وجود محل) إال يف بعض احلاالت ..( وعند 

النزف الرمحي غري املشخص
2 - بعض أمراض اجلهاز الشرياني والقلب املشخصة حديثا.

3 - سرطان الثدي، وأمراض الكبد املزمنة.
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مــقابلة

رشا شربتجي: عابد فهد ونادين جيمعهما الود وهذا رأيي بـ تيم حسن وتابعت »اهليبة« كامالً العام املاضي

ملعت كواحدة من أبرز األمساء على الساحة الفنية العربية كمخرجة 
أن  استطاعت من خالهلا  العربية  األعمال  أهم  من  العديد  قدمت 
أعماهلا.  تشكل حالة خاصة وامسًا يردده اجلمهور كثريًا وينتظر 
يف هذا املوسم، اختارت »سيدتي« لتكون إطاللتها األوىل على 
املراتب  احتل  الذي  »طريق«  مسلسلها  عن  للحديث  اجلمهور 
األوىل يف املتابعة ونسب املشاهدة خالل شهر رمضان املبارك 

الفائت.
 املخرجة السورية رشا هشام شربتجي حلت ضيفة على صفحات 
الزميلة »سيدتي« وأجابت بكل شفافية وواقعية عن الكثري من 

األسئلة املتعلقة بالعمل وجنومه وغريها من املواضيع .

بداية كيف وجدت أصداء مسلسل »طريق« وهل أنت راضية عنه؟
أصداء العمل واضحة من الرايتينغ ومن الرتاند الذي حققته حلقات 
بقيت  األخرية  واحللقة  والثالث  والثاني  األول  املركز  بني  العمل 
تراند يف الوطن العربي ملدة أربعة أو مخسة أيام. وهذا قلما حيصل 
واحلمد هلل اجلمهور أحب العمل كثريًا وحقق اجلدل الذي كنا نطمح 

إليه أنا والكاتبة والقائمني على املسلسل.

العمل تعرض لالنتقادات يف ما خيص اإلطالة باألحداث وخصوصًا 
قبل زواج جابر )عابد فهد( وأمرية )نادين جنيم(، فماذا تقولني 

حيال ذلك؟
حنن ال نستطيع القول إن هناك عماًل مت انتقاده لإلطالة ألن هناك 
يرافقنا منذ سنوات طويلة،  الذي  التحكم  جهازًا سحريًا هو جهاز 
عندما  واملسلسل  القناة  يغري  أن  خالله  من  املشاهد  يستطيع 
يشعر بامللل ألن هناك العشرات من األعمال ذات السوية اجليدة 
واملناسبة اليت يستطيع مشاهدتها. وبالتالي، ال ميكن القول إن 
هناك إطالة ملدة 16 حلقة. فاملشاهد ال يستطيع حتمل 3 حلقات 
فيها إطالة وبالتالي أختلف مع االنتقادات. وأنا مع النقد احلقيقي 
الذي يدفعين للتعلم من أخطائي وأن  واإلجيابي والبّناء واهلادف 

أقدم األفضل يف األعمال القادمة.

وخبصوص تفنيد موضوع اإلطالة، فنحن أخدنا قصة قصرية من 14 
صفحة مت تقدميها كفيلم سينمائي ملدة 70 دقيقة أو أقل، ولكن 
صنعنا بعيدًا عن الرواية والفيلم أحداث مخس عشرة حلقة لعدم 
الوقوع يف مطب اإلطالة، إذ أوجدنا أحداثًا ملا قبل القصة وملا قبل 
للقاء  درامية  ومربرات  أحداثًا  وقدمنا  حلقة.  الفيلم خبمس عشرة 
لبطلي  باألدوار  وتباداًل  للشخصيات  دراميًا  وتارخيًا  وأمرية  جابر 
العمل ألننا لو أخذنا فكرة الرواية وفكرة الفيلم وجدلية الفيلم فقط 

لكنا وقعنا يف مطب اإلطالة.

هناك بعض األحداث اليت نالت انتقادات كأن ال يقوم جابر بفتح 
تفسريات  من  فهل  بفتحها،  زوجته  تقوم  بينما  املذكرات  دفاتر 

لذلك؟
منطقي  بشكل  القصة  حبكنا  فنحن  متامًا.  الكالم  هذا  مع  أختلف 
جدًا. حتى لو فتح جابر صندوق املذكرات، فلن يستطيع قراءته 
دخل  وبعدها  السيارة  يف  املذكرات  صندوق  وضع  أنه  عن  عدا 
يف مشاكل مع زوجته ليأتي حدث احرتاق احملطة. ومن ثم، حدث 
اخليانة واإلسقاط ومن بعدها انتقل الصندوق عندما ذهبت إلحضار 
املتبقي من أغراض احلريق وكان الصندوق معهما وقامت بفتحه 

قبل جابر.

على  حنافظ  أن  واملمثلني  والكاتبتني  حريصة  كنت  أني  وأؤكد 
غري  تطور  هناك  يكون  أن  دون  األحداث  ومنطقية  مصداقيتنا 
املشاهد حتى  مكان  وأضع نفسي  مرة  ألف  أفكر  منطقي، فكنت 
ال أقع يف مطب أحداث غري منطقية. وباجململ ومهما أسهبنا يف 
خيالنا، فإن الواقع قد حيمل أحداثًا ال ميكن تصديقها ومع ذلك، 

فأنا أركز على أن أجعل األحداث واقعية ومن املمكن تصديقها.

يقال يف السر إن العمل مت تفصيله على مقاس نادين جنيم، فهل 
هناك دقة يف هذا الكالم؟

أعتقد أن العبارة ليست صحيحة ونادين جنيم جنمة عربية تستحق 
وذكية  خلوقة  وإنسانة  موهوبة  وهي  هلا  مسلسل  كتابة  تتم  أن 
كاريزما  ولديها  لعملها  وعاشقة  حمبة  وهي  وعفوية.  وتلقائية 
طاغية وثقافة كبرية ومجيلة، فأين املشكلة أن تتم كتابة مسلسل 
هلا؟ ومع ذلك القصة ليست كذلك وميكنين القول نعم »طريق« 
عمل يناسب نادين جنيم ألنها أصبحت إمسًا منافسًا ومطلوبًا لدى 
جنيم  ونادين  فهد  لعابد  كتابته  متت  »طريق«  نعم،  احملطات. 
والرواية مت اختيارها لتناسب هذين النجمني ألنهما يستحقان ذلك 
فعاًل ويستحقان أن يكونا من النجوم الذين ُيكتب هلم ألنهما من 

األمساء واألرقام الصعبة على الساحة الفنية.

إنها  »سيدتي«  الكسريي قالت يف حوار سابق مع  الكاتبة سالم 
كتبت املسلسل وكان زواج جابر وأمرية يف احللقة اخلامسة، فما 

الذي تغري؟
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أم أن األجواء كانت ودية؟
أبدًا. فنادين شخصية ملتزمة وحمبة وودودة وهي شخصية طيبة 
ولطيفة. وعابد أكثر من شريك رائع ولديه خربة كبرية. ومن خالل 
جتربيت الطويلة معه أعرف أنه شخص حمب ويفكر يف أن يكون أداء 
شريكه أفضل من أدائه. ونادين جدًا حمرتمة وحمبة لعابد وبينهما 
واحرتام  أجواء حب  كانت  وبالتالي،  واحرتام كبري.  كيمياء وحمبة 
وتعاون كبري بينهما وبيين ساهمت يف أن نقدم عماًل منافسًا حيتل 

مراكز متقدمة.

ما هو جديد رشا خالل الفرتة املقبلة؟
أحتضر لعمل من 60 حلقة من كتابة كلوديا مارشليان وإنتاج شركة 

الصباح، فيما أدرس جمموعة من اخليارات األخرى.

تيم حسن الرقم الصعب
هل تابعت مسلسل »اهليبة« وإن كان كذلك، ما هو رأيك به؟

يف العام املاضي، تابعت »اهليبة« كاماًل حلقة حبلقة وأوالد زوجي 
به  واستمتعت  كاماًل  معهم  وتابعته  حلقة  أي  يفّوتون  ال  أحبائي 
وبأجوائه. أما يف هذا العام، فكنت يف التصوير لغاية اخلامس عشر 
السادس  إاّل يف  الفنية  والعمليات  املونتاج  أنِه  من رمضان ومل 
وهي  عميقة  راحة  فرتة  بدأت  وبعدها،  رمضان.  من  والعشرين 
مستمرة حاليًا. والعمل مل ُيعرض مرة أخرى لغاية اآلن. ولكن عندما 
األعمال  العمل كان من  أن  أعرفه  وما  فبالتأكيد سأتابعه  ُيعرض 
األوىل يف »الرايتينغ« والعمل له مجهور واسع جدًا ومجهور حيب 
تيم حسن ومنى واصف وهذه التوليفة اجلميلة باإلضافة إىل اإلنتاج 
الضخم. ومن األصداء، عرفت أنه عمل جدًا ناجح وأمتنى التوفيق 

لشركة »الصباح« وأن تبقى يف الصدارة ألني أعتربهم عائليت.

يف  مجاهرييًا  تفوق  »اهليبة«  أم  »طريق«  املسلسلني  من  أي 
رمضان؟

ال ميكن مقارنة العملني ببعضهما، فـ »اهليبة« عمل أكشن تشويقي 
مثري و«طريق« عمل للعائلة وبالتالي كل عمل له مجهوره. واجلمهور 
تابع العملني وأحبهما. وبالتالي، ال ميكن مقارنتهما ببعضهما ألنهما 
أصاًل من نوعني خمتلفني متامًا وبالتالي شركة اإلنتاج كانت ذكية 
جدًا إلجناز عملني بلونني خمتلفني. وهذا املوضوع جعل »اهليبة« 

و«طريق« من األعمال األوىل واملنافسة بقوة.

ما رأيك بالنجم السوري تيم حسن؟
تيم هو الرقم الصعب يف الدراما العربية حاليًا وهو صاحب مجال 
خارجي وداخلي وكاريزما عالية وشعبية كبرية جدًا. ووجوده يف أي 
عمل يعين أن النجاح مضمون مسبقًا عدا عن خياراته الدقيقة، فهو ال 
خيتار إال النصوص املناسبة والشكل الفين الصحيح. وشراكاته مع 
املخرجني شراكات واعية، فهو شخص يعرف قواعد املهنة وتقاليد 
العمل ويعرف كيف خيرج بأحسن اإلنتاج. بالطبع، ال ميكن أن أنسى 
شراكيت مع تيم يف »أسعد الوراق« و«زمن العار« والنجاح الذي 
حققناه. وتيم شخص يقدم دائمًا أعمال هامة وأعرف من هو تيم 

حسن وكيف يقدم أعماله ودراسته هلا وحضوره فيها.

خلدون عليا - سيدتي

باملقابل، قالت سالم يف مقابلة هلا إن األحداث اليت متت كتابتها 
أضافت للعمل وأعطته التشويق والزخم. أما الذي تغري، فهو أننا 
 ْ قمنا بإعادة كتابة املسلسل من خالل ورشة عمل ضمتين أنا وكاتبيتيَ
العمل سالم الكسريي وفرح شيا باإلضافة إىل ملى الصباح ورأينا 
أننا سنقع يف مطب اإلطالة وسرعة غري منطقية بالنسبة ملوضوع 
الزواج. فقررنا إعادة ترتيب األحداث واإلضافة للعمل. و«طريق« 
هو عمل حيمل أحداثًا يومية بسيطة وليست أحداثًا كربى. وحاولنا 
أن نقدم أحداثًا إضافية تشد املشاهد وتضيف حالة من التشويق 

باإلضافة إىل األحداث اليومية الروتينية.

العمل قيل وُكتب إنه مأخوذ عن قصة »الشريدة« لألديب جنيب 
حمفوظ ولكنه يف احلقيقة بعيد عن ذلك. مليَ مت نسب العمل هلذه 

القصة؟
الرواية ختتلف قلياًل عن الفيلم والفيلم أصبح خيتلف عن املسلسل 
الفنية  األعمال  يف  واحد  واملفهوم  واحدة  اجلدلية  الفكرة  ولكن 
حكايات  وثالث  أشكال  بثالثة  تكون  أن  تقبل  والفكرة  الثالثة. 
خمتلفة. وبالعودة لقصة الفيلم، فإنه عندما تقرر، مت إرسال النص 
للفنانة الراحلة شادية اليت طلبت بعض التعديالت. بعدها، قدمته 
جنالء فتحي إذ كانت القصة يف الرواية تقوم على أن البطلة هي 
ولكن  العكس.  وأصبح  التعديل  فتم  الفقري،  هو  والبطل  الغنية 
العقل«  أم  »احلب  جدلية  إىل  االستناد  وهو  واحدًا  كان  اهلدف 
فكرة  إىل  استندنا   2018 يف  حنن  وبعدها،  العلم«.  أم  و«املال 
الرواية وإىل أحداث الفيلم وأضفنا أحداثًا ووصلنا إىل »طريق« 

الذي كان يف 2018.

ال جزء ثانٍ من »طريق«
تتحدثني عن جزء ثان من طريق، هل من تفاصيل؟

القرار ُحسم بعدم إجناز جزء ثان من العمل و«طريق« متت خامتته 
بطريقة مجيلة أحبها الناس. لكن اجلمهور رمبا من حمبته للشخصيات 
ثاني.  جزء  هناك  يكون  أن  متنى  والتوليفة  وأمرية  جلابر  وحمبته 
ولكن أرى أننا وصلنا ملقولة العمل وهي طريق احلب واملال والعلم 
والعقل. وبالتالي، أرى أن نبحث عن شيء جديد نقدم فيه فكرة 

جديدة ومقولة جديدة.

بالعودة اىل مسلسل »طريق«، هل كان هناك تعمد منك ومن عابد 
بإظهار صوت جابر أقرب إىل صوت املطرب جورج وسوف؟

مل يكن هناك أي شيء متعمد ليكون صوت جابر سلطان شبيهًا 
احلقيقة مل يكن يشبهه. ويف  النجم جورج وسوف. ويف  بصوت 
وقدمنا  بعيين  عمر  والستايلست  وعابد  أنا  جلست  العمل  بداية 
ومبدعًا،  مبتكرًا  كان  وعابد  للشخصية.  االقرتاحات  من  جمموعة 
انعكاسًا لطبيعة عمله  الشعر والبشرة واليت كانت  ألوان  فدرسنا 
باألغنام وتعرضه للشمس وألوان مالبسه اليت كانت مستنبطة من 
الطبيعة وألوانها وأتت مشيته ونربة صوته وحضوره متناسبة مع 

طريقة عمله وبالتالي مل يكن هناك فكرة لتقليد أحد.

بصراحة هل كان هناك حرب حضور بني عابد ونادين يف الكواليس 
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مــن هــنا وهــناك

يستعد طفل عبقري يف املكسيك لبدء دراسته يف جامعة مرموقة 
بالبالد، رغم أن عمره ال يتجاوز اثين عشر عاما لكن تفوقه يف 

التحصيل العلمي وصل مستوى مبهرا.

وحبسب ما نقلت »ديلي ميل«، فإن الطفل كارلوس أنطونيو سانتا 
ماريا، سيبدأ دراسته عما قريب يف اجلامعة الوطنية املستقلة يف 

املكسيك، وهي من املؤسسات األكادميية العريقة يف البالد.

الطب  فيزياء  الصغري  النابغة  سيدرس  بالعلوم،  شغفه  وحبكم 
احليوي ويقول إنه يسعى إىل تطوير العلوم والقضاء على األمراض 

اخلطرية اليت تنغص حياة البشرية.

من  الرغم  على  اجلامعة  إىل  الدخول  امتحان  يف  كارلوس  وجنح 
العلمية،  املؤسسة  لدخول  يتقدمون  من  بني  املنافسة  شراسة 
وقال يف مؤمتر صحفي إنه واجه صعوبات بسيطة فقط يف مادة 

الرياضيات.

وبدأ اهتمام الطفل بالعلوم منذ سنوات طويلة، فهو يقرأ الكتب 
أنه يطلع أيضا على األعمال األدبية مثل رواية  بنهم كبري، كما 
بينما  ماركيز،  غارسيا  غابرييل  للكاتب  العزلة«  من  عام  »مئة 

يواصل أقرانه دراساتهم يف املرحلة االبتدائية.

تفوقه  جراء  االبتدائية  املرحلة  كارلوس مصاعب عدة يف  وواجه 
بعدما جنح يف  اليوم  لكنه صار سعيدا  الصف،  زمالئه يف  على 

دخول مؤسسة علمية ال يدخلها سوى »الكبار«.

النابغة الصغري حيطم 
قواعد االلتحاق باجلامعات

 2018 آب   11 Saturday 11 August 2018الـسبت 

عن  تزيد  مدة  منذ  كبرية،  علمية  حرية  إندونيسية  جزيرة  أثارت 
عانى  فيها  عاش  الذي  القديم  اإلنسان  أن  تبني  بعدما  العقد، 
ضمورا يف جسمه وأصبح أقصر قامة، كما تراجع حجم احليوانات 

أيضا بشكل الفت.

 2003 عام  يف  باحثون  اكتشف  حني  العلمي  الفضول  هذا  وبدأ 
رفاتا ملا بات يعرف بـ«إنسان فلوريس« نسبة إىل جزيرة فلوريس 
املنطقة  يف  عاش  »هومو«  جنس  من  نوع  وهو  اإلندونيسية، 

الساحلية قبل عشرات اآلالف من السنني.

ويشبه »إنسان فلوريس«، الذي يناهز طوله املرت الواحد، اإلنسان 
نقلت  ما  وفق  الصغري،  الدماغ  بشكل  عنه  خيتلف  لكنه  احلالي 

صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية.

وكشفت دراسة أجريت يف جامعة برنستون األمريكية أن سكان 
اجلزيرة اإلندونيسية احلاليني - وهم قصار القامة أيضا - ليسوا 
من ساللة إنسان »فلوريس«، ورجح الباحثون أن تكون قاماتهم 
قد قُصَرت مع مرور الوقت جراء النظام الغذائي أو بدون أسباب 

صحية حمددة.

وسعى العلماء منذ إحرازهم للكشف املثري يف 2003 إىل أن يفهموا 
السبب الذي أدى إىل قصر القامة لدى إنسان فلوريس، لكنهم مل 
يتوصلوا إىل خالصات واضحة، السيما أن اإلنسان القديم انتهى 
إىل  فيهما  وصل  اليت  املرتني  خالل  القامة  قصر  إىل  األمر  به 

اجلزيرة، وبني املرتني مثة فارق زمين يعد بآالف السنني.

واملثري يف األمر أن هذا الضمور ال يقتصر على اإلنسان، وإمنا ميتد 
إىل احليوان أيضا، فالفيلة وصلت مرتني أيضا إىل اجلزيرة، وبعد 
مضي الوقت كانت أجسامها تصاب بالرتاجع، وهو ما يعين أن مثة 

قوة غري مفهومة تؤدي إىل هذا االنكماش.

ويقول الباحث يف علم اجلينات جبامعة كاليفورنيا، ريتشارد غرين، 
وهو أحد الذين أشرفوا على دراسة بشأن هذا املوضوع، )يقول( 
أجوبة حامسة  إىل  الباحثون  أن يهتدي  العلوم  النادر يف  إنه من 

لألسئلة اليت تؤرقهم فتكون مما ُيوصف بـ«اجلامع املانع«.

ورجح عدد من الباحثني أن يكون رفات »إنسان فلوريس« املثري 
للجدل من العصر احلديث، لكنه اختذ طوال قصريا على غري املعتاد 

بسبب اضطرابات غري مفهومة يف عملية النمو.

جـزيرة عـجيبة تـقّزم 
اإلنسان واحليوان!

جنح علماء أمريكيون، مؤخرا، يف زراعة رئة أنتجت داخل املخترب، 
يف أجسام خنازير بالغة، وهو ما يشجع الطب على اختاذ خطوات 

مماثلة لعالج البشر مستقبال.

وحبسب موقع »إنغادجت« فإن باحثني من قسم الطب يف جامعة 
تكساس األمريكية، زرعوا الرئة امُلنتجة يف املخترب لدى احليوانات، 
كان  إذا  ما  يتبني  مل  لكن  جانبية،  مضاعفات  أي  إىل  تؤد  فلم 
العضلة املصممة قادرة على اإلمداد باألوكسجني بصورة كافية.

وكان العلماء خيشون أن يرفض اجلهاز املناعي لدى اخلنازير الرئة 
اليت أنتجت يف املخترب، وهو ما تفعله أجسام الكائنات احلية يف 
العادة حني ترصد جزًءا غريبا وختشى أن يكون شيئا ضارا فتسعى 

إىل مهامجته.

واعتمد الباحثون يف إنتاج هيكل الرئة على عضلة حيوان آخر، ثم 
استخدموا سكرا ومادة معقمة ألجل استخراج كل ما فيها من خاليا 

ودم باستثناء الربوتني.

وعقب ذلك، غمروا اهليكل يف خزان مليء بالعناصر الغذائية، ثم 
أضيف إليه نسيج من خاليا اخلنزير، ومل يلجأ العلماء إىل عملية 
الضخ لضمان منو الرئة اليت استغرقت ثالثني يوما قبل أن تصبح 

جاهزة للزراعة.

ويرى اخلرباء أن هذه العملية ال تزال يف بداياتها، كما لن تكون 
مثة جتربة وشيكة لفائدة البشر بالنظر إىل التعقيدات اليت تشوب 
هذا اخليار العالجي، فضال عن الشكوك اليت حتوم حول جناعة الرئة 

على املدى البعيد.

جناح زراعة »رئة مصنوعة«

قالت شركة استخراج املاس الروسية »ألروسا« يف بيان، إنها 
باعت يف مزاد علين أهم قطعة ماس من جمموعة تسمى »ديناستيا« 

)السالسلة( بـ 10 ماليني دوالر.

أن  اإللكرتوني،  موقعها  على  نشرته  بيان  يف  الشركة  وذكرت 
الروس،  املختصني  وأشهر  أمهر  وصقلها  الثمن  باهظة  املاسة 
 57 على  وحتتوي  قرياطا   51.38 تساوي  وكتلتها  شفافة  وهي 

واجهة.

النوع  هذا  من  ماسات   5 ضمن  من  األخرية  هي  املاسة  وهذه 
»ياقوتيا«  مجهورية  2015 يف  عام  ألروسا«  شركة«  استخرجتها 

الروسية، بوزن إمجالي بلغ 179 قرياطا.

10 ماليني دوالر.. مثن 
قطعة ماس روسية صغرية!

اكتشف علماء اآلثار يف منطقة كراغاندا بكازخستان مقربة لرجل 
وامرأة، حتيط بها حجارة ويعود تارخيها إىل 5 آالف سنة مضت.

املقربة  هذه  على  وجولييت«  »روميو  تسمية  العلماء  وأطلق 
هذا  بني  العالقة  نوع  بعد  العلماء  حيدد  ومل  القدمية.  التارخيية 
جانبيا  أنهما كانا مستلقيني  الكشف بني  الثنائي املدفون. لكن 
بالقرب من بعضهما البعض. كما عثر الباحثون على خنجر وجعبة من 

السهام وراء الرجل، وعلى حلي مثينة على يدي املرأة.
وقال عامل اآلثار، إيغور كوكوشكني، إن »الدفن الزوجي )الثنائي( 
ليس جديدا على منطقتنا، لكن السؤال هو كيف متكن الشخص 
الثاني من االنضمام الحقا إىل الشخص املدفون أوال. كما أننا مل 
نعثر على أي آثار أو دالئل مميزة لضرر يف هيكليهما العظميني. 

سيتم التحقق من سبب الوفاة الحقا بعد الدراسة«.
عظميني حلصانني  هيكلني  على  اجلثتني  جبانب  العلماء  عثر  كما 

مستلقيني على جانبيهما )ظهرا لظهر(.
وأكد كوكوشكني على أن أسلوب دفن اخليول بهذه الطريقة فريد 
جدا ويطابق الرسوم الصخرية األثرية الشهرية للعربات اليت كانت 

جترها اخليول يف احلضارات الغابرة.
ويعتقد عامل اآلثار، فيكتور نوفوجينوف، من جامعة كاراغاندا، أن 
احلصانني مل ينفقا بطريقة طبيعية بل مت قتلهما ودفنهما على هذا 

الشكل جبانب مالكيهما.
وقال نوفوجينوف إن »وضعية احلصانني تبني أنهما قتال ودفنا 

بهذا الشكل جلر العربة ونقل مالكيهما إىل عامل اآلخرة«.

العثور على قرب »روميو 
وجولييت«!

توصلت دراسة بريطانية إىل أن طريقة محل الطفلة لدميتها تشري 
إىل معدل ذكاءها، وصفات أخرى ال ننتبه هلا.

وحسب هذه الدراسة فالطفلة اليت حتمل طفلتها اىل اجلهة اليسرى 
تتمتع مبهارات اجتماعية وقدرات معرفية أكثر من الطفلة اليت حتمل 

دميتها إىل اجلهة اليمنى.
وتوصلت هذه الدراسات إىل أن الطفالت حامالت الدمى يف اليد 
اليسرى ميلن إىل إتباع التعليمات بشكل أفضل وينفذنها بشكل 
أدّق من األخريات، مما يوحي بأن مهاراتهّن االجتماعية تكون عالية، 

وكذلك قدرتهن على الرتكيز يف الدراسة.

وقد توصل الباحثون يف هذا اجملال إىل أن البنات اللواتي حيملن 
القدرات  اختبارات  أعلى يف  أحرزن درجات  اليسرى  باليد  الدمى 
االجتماعية والتواصلية من اللواتي حيملن الدمى يف اليد اليمنى.

دمية طفلتك حتدد 
ذكاءها.. كيف؟
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تـكنولوجيا وعـلوم
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كشفت دراسة إيطالية حديثة، أن زيادة سرعة االتصال باإلنرتنت 
يف البيت ينعكس على القاطنني فيه، إذ يصبحون أكثر عرضة 

للسهر.

ميالن  مبدينة  بوكوني  جامعة  أجرتها  اليت  الدراسة  وأوضحت 
اإليطالية، أن التكنولوجيا باتت تؤثر بصورة الفتة على معدالت 
نوم اإلنسان، فتجعله يسهر لفرتات أطول، وهو ما يؤثر على 

صحته، وأدائه يف العمل خالل النهار.

باإلنرتنت  بيوتهم  يف  يتصلون  من  أن  إىل  األحباث  وتوصلت 
بنظام »النطاق العريض« ذي السرعة األكرب ينامون لفرتات أقل 
مبعدل 25 دقيقة يف اليوم الواحد، مقارنة بغريهم ممن يتمتعون 
بإنرتنت ذي سرعات أقل، وفق ما نقلت صحيفة »ديلي ميل« 

الربيطانية.

ويقول الباحثون إن من حيظون بشبكة إنرتنت سريعة مييلون يف 
الغالب إىل قضاء فرتات أطول ليال مع ألعاب الفيديو وشبكات 

التواصل االجتماعي.

واعتمدت الدراسة على بيانات تتعلق بأمناط نوم األشخاص يف 
لعدم  عرضة  األكثر  الفئة  ميثلون  الشباب  أن  ووجدت  أملانيا، 

النوم بشكل كاف من جّراء االتصال السريع باإلنرتنت.

القلق  مثل  خطرية  صحية  متاعب  يف  سببا  النوم  قلة  ومتثل 
واالكتئاب، كما خيشى أخصائيون تأثري هذه العادة السيئة على 

التحصيل العلمي لدى املراهقني والشباب.

منيت أسهم موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي خبسارة كبرية مساء 
امس، يف نيويورك بعد خسارتها 119 مليار دوالر من رمسلتها يف 

بورصة وول سرتيت.

بدء املبادالت األوىل يف وول  وشهد سهم فيسبوك تراجعا منذ 
سرتيت، واستمر هذا احلال طيلة فرتة التداول.

وانتهت اجللسة على سعر 176.26 دوالرا للسهم الواحد أي برتاجع 
نسبته 19 باملئة، ما خيفض قيمة رمسلتها السوقية اىل 510.2 

مليارات دوالر.

واحدة يف  أكرب خسارة يف قيمة جمموعة تسجل يف جلسة  وهذه 
نيويورك. وقد أدت إىل اخنفاض مؤشر ناسداك، الذي يشمل عددا 

من شركات التكنولوجيا الذي خسر 1.01 باملئة من قيمته.

دخول  منذ  واحدة  جلسة  خالل  األكرب  كان  حاد  اخنفاض  وبعد 
فيسبوك إىل البورصة، ارتفعت أسعار األسهم قليال يف املبادالت 
اإللكرتونية. وما زاد من حدة الرتاجع أن أسعار أسهم الشبكة كانت 
بعمليات  تأثرت  أن تكون  املبادالت، لذلك ميكن  مرتفعة جدا يف 

لسحب األرباح.

وكان أدى نشر ما يعرف بـ«التقرير الفصلي بالتنبؤات السلبية« 
إىل اخنفاض سعر أسهم شركة فيسبوك، لتبلغ خسارتها حنو 130 
مليار دوالر، وخسارة مؤسسها مارك زوكربريغ ما يقدر بنحو 17 

مليار دوالر.

وأشارت وكالة بلومربغ األمريكية إىل إن هذه »هي أكرب خسارة يف 
تاريخ شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك، وقد تؤدي إىل فقدان 

مؤسسها للمرتبة الثالثة يف قائمة أغنى األثرياء يف العامل«.

أن  مفادها  دراسة   »JAMA Internal Medicine« جملة  نشرت 
إىل  أن يشري  املرجح  من  السن،  كبار  لدى  الدم  اخنفاض ضغط 

اقرتاب املوت.

الطبية لـ46 بريطانيا، لقوا   درس علماء جامعة إكسرت السجالت 
مرضى  الدراسة  ومشلت  فوق.  وما  عاما   60 سن  يف  مصرعهم 
وكذلك  والعصبية،  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  من  يعانون 

أناسا ال يعانون من أي مشاكل صحية.

وتبني أن اجملموعتني بدأتا تعانيان من اخنفاض يف ضغط الدم 
قبل 14 عاما من الوفاة تقريبا، وخاصة يف العامني األخريين من 

احلياة.

ويؤكد اخلرباء أن البيانات اليت مت التوصل إليها ستساعد يف اختيار 
العالج لألشخاص يف سن الشيخوخة، وال سيما عند تقييم خماطر 

استخدام نوع معني من العالج.

أكد فريق دولي من العلماء، يراقب جنمًا يف جمرة درب التبانة، 
وللمرة األوىل ما تنبأ به آينشتاين مبا حيدث حلركة جنم مير بالقرب 

من ثقب أسود عمالق.
وتنبأت نظرية النسبية العامة اليت وضعها آينشتاين قبل 100 عام 
بأن الضوء املنبعث من النجوم يتمدد إىل أطوال موجية أكرب بفعل 
جمال اجلاذبية الشديدة الناجتة عن ثقب أسود، وأن النجم سيبدو 

مائاًل إىل األمحر وهو تأثري يعرف باسم االنزياح األمحر اجلذبي.

وقال فرانك أيزنهاور عامل الفلك يف معهد ماكس بالنك للفيزياء 
الكونية للصحافيني »تلك كانت املرة األوىل اليت متكنا فيها بشكل 
مباشر من اختبار نظرية النسبية العامة آلينشتاين قرب ثقب أسود 

عمالق«.
وأضاف »يف زمن أينشتاين، مل يكن بوسعنا أن نفكر أو حتى حنلم 

مبا نراه اليوم«.
وكان فريق من العلماء من املرصد األوروبي اجلنوبي قد بدأ مراقبة 
لرصد  تليسكوب هائل  باستخدام  التبانة  املركز يف درب  منطقة 

حركة النجوم قرب الثقب األسود العمالق قبل حنو 26 عامًا.
ويبعد الثقب األسود 26 ألف سنة ضوئية عن كوكب األرض وتبلغ 

كتلته أربعة ماليني ضعف كتلة الشمس.
واختار العلماء للمراقبة جنما يسمى )إس2(. ونظرًا ألن النجم يكمل 
من  لالقرتاب  أنه سيعود  العلماء  أدرك  فقد  عامًا،   16 مداره يف 

الثقب األسود يف 2018.
وعلى مدى 20 عامًا، حتسنت دقة األجهزة اليت يستخدمونها ولذلك 
فقد متكنوا يف مايو 2018 من أخذ قياسات متناهية الدقة بالتزامن 

مع علماء من أحناء العامل.
وأظهر هذا أن سرعة النجم املدارية تزيد لتتجاوز 25 مليون كيلومرت 

يف الساعة عند اقرتابه من الثقب األسود.
وقالت أوديل سرتوب من مرصد باريس إن الطول املوجي لضوء 
النجم متدد مع سعيه لإلفالت من براثن اجلاذبية النامجة عن الثقب 
إىل  األزرق  من  شكله  تغري  إىل  أدى  ما  وهو  العمالق،  األسود 

األمحر.
أضافت أن العلماء يأملون اآلن معاينة نظريات أخرى متعلقة بفيزياء 

الثقوب السوداء.
وقال راينهارد جينزيل من معهد ماكس بالنك الذي قاد الفريق 
الدولي »هذه هي اخلطوة األوىل على طريق طويل، قطعها الفريق 
على مدى سنوات طويلة ونأمل أن نستمر يف السنوات القادمة«.

آينشتاين تنبأ قبل 100 عام 
مبا شاهده العلماء يف 2018!

سرعة اإلنرتنت العالية 
حترمك من النوم

أفاد الباحث األمين ومؤسس شركة احلماية »دجيتال سيكيورييت« 
»آي  بالنسخة  العاملة  آيفون  بهواتف  خطأ  بوجود  واردل  باتريك 
كتب  كلما  انهيارها  إىل  يؤدي  األقدم،  والنسخ   »11.3 إس  أو 
املستخدم الرمز التعبريي للعلم التايواني بغض النظر عن نوعية 

التطبيق املستخدم.

اخرتاق  عمليات  حدوث  على  دالالت  حبثه  أثناء  باتريك  جيد  ومل 
مقصود،  غري  اخلطأ  أن  اكتشف  لكّنه  آيفون،  هلواتف  قرصنة  أو 
ويتعلق مبيزة رقابية حاولت من خالهلا شركة آبل اسرتضاء احلكومة 

الصينية، بهدف عدم عرض اهلواتف يف الصني للعلم التايواني.

وتعد مسألة اختفاء العلم التايواني ضمن الصني جمرد واحدة من 
نقل  الصينية، مثل  احلكومة  آبل إىل  تنازالت قدمتها شركة  عدة 
الصني  موجودة يف  خوادم  إىل  الصينيني  آبل  بيانات مستخدمي 

وإزالة تطبيقات VPN من متجر تطبيقاتها املوجه إىل الصني.

كتابة  التكنولوجيا  شركات  من  العديد  على  يتعني  أنه  ويبدو 
مبا يف  للصني،  الصارمة  القواعد  مع  للتكيف  الربجمية  تعليماتها 

ذلك إنكارها لوضع تايوان املستقل.

ووجد باتريك يف بعض احلاالت أن هذا اخلطأ يتسبب يف تعطل 
اهلواتف بشكل كامل، بشكل يشابه ما يطلق عليه املتسللون هجمات 
احلرمان من اخلدمة DDos، واليت من شأنها السماح ألي شخص 
بإيقاف اجلهاز الضعيف عن العمل من خالل األوامر، مما يعين أن 
أي شخص ميكن أن يتسبب بانهيار هاتف آيفون عن طريق إرسال 

أي رسالة نصية تصدر إشعارًا وتتضمن العلم التايواني.

آيفون ينهار عند كتابة هذه 
الكلمة!

العلماء يكتشفون عالمات 
اقرتاب املوت

أسوأ يوم لـ«فيسبوك«!

أو  الكذب  جديدة متكنك من كشف  ميزة  غوغل«  »خرائط  أطلقت 
املراوغة من أصدقائك.

الذكي،  الراهنة بعمر بطارية هاتفك  وتتيح امليزة مشاركة احلالة 
»ذا فريج«  وفقا ملوقع  األصدقاء،  أحد  مع  موقعك  مشاركة  عند 

األمريكي.

لعمر  وإدراجها  غوغل«،  »خرائط  يف  اجلديد  التحديث  هذا  ومع 
وراء  احلقيقي،  السبب  معرفة  اآلن  السهل  البطارية، فأصبح من 
عدم اتصال صديقك بك، أثناء انتظارك له، حيث لن يتمكن من 
الزعم بأنه حاول االتصال بك أكثر من مرة، ولكن مل يتمكن بسبب 

ضعف عمر بطاريته.
واألصدقاء،  لألهل  مبثابة طمأنة  اجلديدة، ستكون  امليزة  أن  كما 
ولن  هاتفك،  بطارية  عمر  يراقبون  عندما  احلالي،  وضعك  بشأن 

يقلقوا يف حال نفذ شحنه أثناء طريقك إليهم.
وتتوافر امليزة اجلديدة حاليا على هاتفي »أندرويد« و«آيفون«، عرب 

أحدث حتديث لـ »خرائط غوغل«.

“خرائط غوغل” تطلق ميزة جديدة متكنك 
من كشف الكذب أو املراوغة من أصدقائك.
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دمـشق متهـّد ملعركة...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

بسبب  تأخرت  املنطقة  هذه  العملية يف  أن  ورأت  إدلب«.  غرب 
املواجهات اليت اندلعت ضد تنظيم »داعش« يف السويداء، واليت 
استدعت توجه قوات النظام اليت سيطرت على درعا والقنيطرة، 

إىل احملافظة.
اليت  املطالب  الشام«  حترير  »هيئة  قيادي يف  حتدى  ذلك،  إىل 
راجت يف األيام األخرية حبل اهليئة وتسليم سالحها، ضمن مساٍع 
اهليئة  يف  القيادي  وقال  إدلب.  يستهدف  عسكري  عمل  لوقف 
مظهر الويس: »الذين يتحدثون عن حل اهليئة نفسها، عليهم أن 
حيلوا األوهام والوساوس يف عقلهم املريض«، مشددًا على أن 
»سالح األخرية خط أمحر، واأليدي اليت متتد إليه ستقطع... وقرار 
هي  الشام«  »حترير  أن  واعترب  الصادقني«.  أبنائها  بيد  اهليئة 
»رأس احلربة يف الساحة السورية«، لكنه فتح الباب امام اندماج 
اهليئة قائاًل: »الباب مفتوح ألي تعاون أو تنسيق، بل حتى اندماج 
املقاتلني مستقاًل،  قرار  فيه  ويكون  الساحة،  ثوابت  على  حيافظ 

وليس إمالءات من هنا وهناك«.
أهمية  من  السورية  املعارضة  يف  بارز  مصدر  قّلل  املقابل،  يف 
تصرحيات الويس، الذي وصفه بـ »ُمنظر تيار القاعدة يف اهليئة«، 
موضحًا أن »الويس ميثل التيار القاعدي يف حترير الشام، والذي 
يبلغ عدده حنو 700 مسلح«، فيما ذهب القائد العام حلركة حترير 
الوطن العقيد فاتح حسون إىل اتهام »روسيا وإيران بتحريك هذا 
يرغب  وال  القاعدة،  مع  االرتباط  فك  رفض  الذي  الصغري  التيار 
بالدخول يف العملية السياسية«، معتربًا يف تصرحيات له أن »اهلدف 
من إطالق هذه التصرحيات هو إثارة الفتنة وإشعال االقتتال بني 

الفصائل، إلعطاء مربر للروس والنظام باقتحام إدلب«.
وكان تصاعد احلمالت اليت تشنها »هيئة حترير الشام« و »اجلبهة 
بـ  تتهمها  عناصر  لتوقيف  سورية  مشال  يف  للتحرير«  الوطنية 
النظام«، استدعى حتذيرًا من موسكو من  »الرتويج للمصاحلة مع 
التصعيد  خلفض  إدلب  يف  الوضع  وتطبيع  التسوية،  »تقويض 
وإفشال جهود املصاحلة بني أطراف النزاع السوري هناك«. ودعا 
املركز الروسي لتنسيق املصاحلة يف سورية قيادات الفصائل إىل 
التسوية  مسار  إىل  والتحول  املسلحة  االستفزازات  عن  »التخلي 

السلمية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة« هذه الفصائل.
وأكد القيادي يف »هيئة حترير الشام« أبو ماريا القحطاني، أن ما 
جرى يف اجلنوب السوري »لن يتكرر يف الشمال السوري«. ودافع 
يف تدوينة عرب »تلغرام«، عن محالت التوقيف األخرية، معتربًا ان 
»حتصني املناطق ال يكون فقط بالتدشيم وحفر اخلنادق بل بعمل 

يشمل اإلجراءات العسكرية واألمنية كافة«. 
وأضاف: »من أهم األمور والتدابري يف التحصني خلع عيون األعداء 
يف املناطق احملررة وبرت ذيوهلم، فكان لعّرابي املصاحلات دور يف 

تسليم درعا«.
ويف اجلنوب، تصاعدت أمس االول االشتباكات بني قوات النظام 
السويداء  ريفي  يف  »داعش«  وتنظيم  هلا،  املوالني  واملسلحني 
الشرقي والشمالي الشرقي، بالتزامن مع قصف صاروخي من قوات 
النظام. وأكدت وكالة االنباء السورية »سانا« أن »اجليش واصل 

تقدمه داخل السويداء وسيطر على مراكز قيادة تابعة لداعش«.

اجلبري: كندا أخطأت...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

اختذت إجراءات لتوضح لكندا عدم قبوهلا بذلك التصرف. وزاد أن 
أوتاوا  أن  ورأى  اململكة.  مع  بالتعامل  نهجها  تغرّي  أن  كندا  على 
تصحيح  وعليها  »أخطأت  قائاًل:  تنهيها،  أن  وعليها  األزمة  بدأت 
ما قامت به«. وأكد اجلبري أن املوقوفات كّن على عالقة مع دول 
دّربتهن ليكن يف مواقع حساسة، الفتًا إىل أن دواًل ساندت موقف 
اململكة  أن  إىل  وأشار  شؤونها.  التدخل يف  ورفضت  السعودية 
أوقفت االستثمارات اجلديدة فقط مع أوتاوا، وهي حريصة على 

مصلحة السعوديني يف كندا.
إىل  السعي  تعتزم  كندا  إن  مصادر  عن  »رويرتز«  وكالة  ونقلت 
مساعدة اإلمارات وبريطانيا لنزع فتيل األزمة مع السعودية، فيما 

أكدت الواليات املتحدة أنها لن تتدخل.
وكانت السفارة الكندية يف الرياض دعت يف تغريدة إىل »اإلفراج 
يف  »تدخاًل«  السعودية  اعتربته  ما  وهو  موقوفني،  عن  الفوري« 
الديبلوماسية  العالقات  ورّدت خبفض مستوى  الداخلية،  شؤونها 
والتعليم  التجارة  أبرزها  جماالت  يف  أوتاوا  مع  التعامل  ووقف 

والطب.
إحداهما  عمليات  غرفيت  تشكيل  السعودي  اخلارجية  وزير  وقرر 
سفارة  وأخرى يف  الرياض،  يف  اخلارجية  وزارة  مقر  رئيسة يف 
اململكة يف كندا، ملتابعة شؤون السعوديني املقيمني من الطالب، 
لتقديم املساعدة  الكندية،  العالج يف املستشفيات  وَمن يتلقون 
هلم على مدار الساعة، ومتابعة املستجدات، وذلك بعد اإلجراءات 

املتخذة جتاه كندا.
ويف أول تعليق رمسي روسي على اخلالف السعودي - الكندي، 
حقوق  قضايا  تسييس  موسكو  رفض  الروسية  اخلارجية  أكدت 
اإلنسان، مشرية إىل أن للسعودية احلق يف حتديد مسار إصالحاتها 

الداخلية.

واشنطن تطالب حلفاءها...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

روحاني، إذ عزل جملس الشورى )الربملان( وزير العمل علي ربيعي 

الوضع  مسؤولية  ل  ومُحِّ الكفاءة،  بانعدام  اتهامات  واجه  الذي 
االقتصادي املتأزم يف البالد اليت تشهد تظاهرات واسعة، احتجاجًا 

على انهيار الريال وتدهور الوضع املعيشي.
وكتب وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو على »تويرت«: »النظام 
العاملي. حنّض حلفاءنا وشركاءنا  السالم  يتعارض مع  إيران  يف 
اإليرانية  القيادة  وحرمان  املتحدة  الواليات  إىل  االنضمام  على 
يف  اإلرهاب  ولنشر  شعبها  لقمع  تستخدمها(  )اليت  األموال  من 

العامل«.
جاء ذلك بعدما سخر وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف من 
دعوة ترامب إىل قمة جتمعه بروحاني، إذ اعتربها الوزير »دعائية«، 
التفاوض اآلن، كيف  »ختّيلوا  وسأل يف إشارة إىل األمريكيني: 
سنثق بهم؟ أمريكا تتذبذب يف شكل دائم لذلك مل يعد أحد يثق 
بها«. وتطّرق إىل مساعي واشنطن إلقناع حلفائها بوقف استرياد 
الفكرة  االحتفاظ بهذه  أراد األمريكيون  »إذا  إيراني، قائاًل:  نفط 
الساذجة واملستحيلة، عليهم أيضًا أن يدركوا عواقبها. ال ميكنهم 
التفكري يف أن إيران لن تصّدر نفطًا، وأن آخرين سيصّدرون«. 
واستدرك: »أعّدت أمريكا غرفة عمليات حرب ضد إيران. ال ميكن 
أن ُنستدرج إىل مواجهة مع أمريكا، بالسقوط يف فّخ غرفة عمليات 

احلرب واللعب على جبهة قتال«.
إىل ذلك، أعلن رئيس الوزراء اإليطالي جيوسييب كونيت أن بالده 
ترغب يف درس اختاذ موقف »أكثر صرامة« إزاء إيران، مضيفًا أنه 
طلب من ترامب خالل لقائهما يف البيت األبيض األسبوع املاضي، 
تبادل معلومات استخباراتية حول الربنامج النووي اإليراني، دفعت 

اإلدارة األمريكية إىل فرض عقوبات جديدة على طهران.
تأكيده  ماس  هايكو  األملاني  اخلارجية  وزير  جدد  املقابل،  يف 
إىل  والشفافية  األمن  جبلب  أهدافنا  »خيدم  النووي  االتفاق  أن 
املنطقة«. وتابع: »على أي جهة تأمل بتغيري النظام )يف ايران( أال 
تنسى أن نتائج ذلك ميكن أن جتلب لنا مشكالت أكرب بكثري. عزل 
إيران ميكن أن يعزز القوى الراديكالية واألصولية. الفوضى يف 
إيران، كما شهدنا يف العراق أو ليبيا، قد تزيد حال عدم االستقرار 

اليت تشهدها املنطقة املضطربة أصاًل«.

احلريري يتحرك جمددا...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

احلريري  حركة  وصفت  مواكبة  مصادر  فإّن  املاثلة،  للتعقيدات 
بأنها »خطوة يف مسار خطوات متعددة ُيفرتض ان َتتتاَبع يف هذا 
اجملال«. وقالت: »ما جيري ميكن وصفه بأنه حماولة إنقاذية ملسار 
التأليف الذي َبدا أنه تعّطل يف األيام األخرية جّراء التناقض احلاد 

يف املواقف، خصوصًا بني الرئاستني االوىل والثالثة«.
وأكدت هذه املصادر انه »على رغم احليوية اليت بدأت تدّب بهذا 
املسار، فإّن االمور تبقى يف خواتيمها، خصوصًا انها امام حمطات 
ال ختلو من أشواك، سواء يف شأن العقدة املسيحية املتعلقة حبجم 
ما  أو يف  اجلمهورية،  رئيس  وفريق  احلر«  الوطين  »التيار  متثيل 
يتعلق بتمثيل »القوات« نوعًا وحجمًا، إضافة اىل العقدة الدرزية 

اليت ال تقل تعقيدًا عن غريها من العقد«.
وأشارت املصادر اىل »اّن عنوان االجيابية االساس وكذلك عنوان 
السلبية، سيتبلور يف ما يصل اليه البحث بني احلريري وباسيل يف 
اعتبار انه يتناول »ُأّم العقد« املزدوجة، إن جلهة حصة »التيار« 
ورئيس اجلمهورية اليت مل حَتد عن املطالبة بـ 11 وزيرًا خالفًا ملا 
عقدة  او جلهة  وزراء،   10 على  وافق  الفريق  هذا  اّن  من  يرتّدد 
»القوات« اليت تصّر على متثيل وازن مقرونًا حبقيبة سيادية، ما 

زالت حتى اآلن موضع أخٍذ وَرد«.
وعلم اّن البحث بني احلريري وبري تناول كل العقد املوجودة على 
اخلط احلكومي، وَبدا احلريري متحّمسًا لتوليد تشكيلة احلكومة يف 
أقرب وقت، ولديه الرغبة الكاملة يف ان يفّكك االلغام املاثلة يف 
باملقدار  الزوايا  تدوير  سيحاول  االساس  هذا  على  وهو  الطريق 

الذي ميّكن احلكومة من الوالدة وبروح إجيابية.
ويف املعلومات اّن احلريري قد يزور رئيس اجلمهورية يف الساعات 
املقبلة ليقّدم له مسودة تشكيلة وزارية جديدة، إاّل اّن هذا االمر 
مشروط بتجاوب االطراف واستعدادهم للتعاون »قدر اإلمكان« يف 

سبيل إجناز هذا االستحقاق يف القريب العاجل.
مخارج للحل

تقوم  »القوات«  عقدة  حلل  خمارج  مثة  اّن  اىل  املصادر  وأشارت 
على اآلتي:

ان  مبعنى  احلالية،  احلكومة  عليه يف  هو  ما  على  الوضع  إبقاء   -
تتمّثل القوى السياسية باحلجم املمثلة به حاليًا يف حكومة تصريف 

االعمال، وهذا خمرج قيد البحث.
- إسناد 3 حقائب خدماتية لـ«القوات«، وهو أمر ترفضه.

ايضًا  وهذا  دولة  ووزارة  خدماتية   3 هلا،  حقائب   4 إسناد   -
ترفضه.

- إسناد 4 حقائب خدماتية لـ«القوات«، وهو ما تردد انها قبلت 
رئيس  نائب  وال  سيادية  حقيبة  دون  من  احلريري  مع  ضمنًا  به 

حكومة.
- إعطاء 10 وزراء لفريق رئيس اجلمهورية وهو أمر ما زال معّقدًا 

حتى اآلن يف اعتبار انه يطالب بـ 11 وزيرًا.
- إعطاء جنبالط 3 وزراء دروز وهو ما يرفضه رئيس اجلمهورية 
أي  بتمثيل  طرف  استئثار  رفضه  أّكد  أن  له  وسبق  وفريقه، 

طائفة.
- إعطاء جنبالط وزيرين درزيني وثالث مسيحي، وهو أمر ما زال 

قيد البحث من دون أن ينتهي اىل توافق حوله.
- إعطاء جنبالط وزيرين درزيني فقط، األمر الذي يرفضه ومياشيه 

حلفاؤه يف هذا الرفض.
األشغال والصحة

لكن اىل جانب ذلك، تبقى املشكلة االساس يف احلقائب اخلدماتية 
احلقائب  بعض  على  توافق  وبال  ورد  أخذ  موضع  زالت  ما  اليت 
ة« كوزراة االشغال حتديدًا. اضافة اىل اّن احلديث مستمر  »الدمسمِ
همسًا عن إسناد حقيبة وزارة الصحة اىل »حزب اهلل«. ويف هذا 
السياق، كشفت مصادر واسعة االطالع اّن مراجع لبنانية مسعت من 
ديبلوماسيني امريكيني حتّفظًا مبدئيًا عن إسناد هذه احلقيبة اىل 
»احلزب«. لكنها لفتت اىل اّن االمريكيني اكدوا، خالفًا ملا يقوله 
تأليف  ابدًا يف  تتدخل  ال  واشنطن  أّن  اللبنانية،  االوساط  بعض 
احلكومة لكنها تقارب هذا امللف من موقع املراقب ال أكثر، وهّمها 

هو استقرار لبنان حتى ولو كان »احلزب« داخل احلكومة.
الحريري

وكان احلريري شّدد بعد لقائه بري على »وجوب التحرك السريع 
لتشكيل احلكومة، نظرًا لألوضاع االقتصادية واالقليمية الصعبة«، 
»أّن  على  مشددًا  التأليف،  يف  خارجي  تدّخل  وجود  َنفيه  وكرر 
املشكلة داخلية وهي مشكلة حصص«، وقال: »لقائي مع الرئيس 
تتبلور  أن  وآمل  للمساعدة،  دائمًا  إجيابيًا، وهو مستعٌد  بري كان 

األمور اإلجيابية يف اجتاه تأليف احلكومة خالل األيام املقبلة«.
»القوات«

واستغربت مصادر »القوات اللبنانية« دعوة »طرف سياسي موجود 
يف السلطة وبقوة اىل استخدام الشارع«، وقالت انه أمر »ُمستهجن 
ومستغرب وَيدّل على خلفيات سياسية معينة أبعد من مسألة تأليف 
احلكومة، ويدّل على أهداف مبّيتة يريد هذا الطرف حتقيقها فيما 
مثاًل حماصرة  ستتم  هل  من؟  التظاهر ضد  هو  االساس  السؤال 
السراي احلكومي او جملس النواب؟ هل سيقفل مثاًل وسط بريوت؟ 

هل سُيصار اىل إقفال الطرق؟
خصوصًا  الشارع،  استخدام  من  املقصود  ما  صراحة  نفهم  مل   
َنّفست  تكون  ان  يفرتض  نيابية  انتخابات  من  خرجت  البالد  اّن 
وأحجامها  السياسية  القوى  فرز  وأعادت  املشحونة  النفوس 
الفعلية، ويفرتض ان تكون ساحات الدولة ومؤسساتها النيابية 
واحلسم  للفصل  األساس  املسرح  هي  واملؤسساتية  والوزارية 
على  الشارع.  باستخدام  التهويل  وليس  االمور  كل  واحلكم يف 
طرف  لكل  ألّن  احدًا  ختيف  ال  النوع  هذا  من  دعوات  إّن  كل، 
شارعه، والطرف الذي يهّول باستخدام الشارع ُيدرك اليوم انه 
يف حال ذهب باجتاه حتقيق دعوته، لن يكون هناك أي جتاوب 
صغرية  مصلحية  عقد  وجتاوز  حكومة  تأليف  الناس  أولوية  ألّن 
خبلفيات سلطوية واضحة من اجل الذهاب اىل حكومة تؤّمن للناس 
شؤونهم احلياتية وحتدياتها... وبالتالي، بداًل من التهويل بكالم 
من هذا النوع، يفرتض بهذا الطرف ان ُيقلع عن شروطه وسقوفه 
غري املوضوعية وشروطه العالية اليت ُيشَتّم منها أنه يسعى اىل 
حكومة اكثرية وليس حكومة وحدة وطنية، ألّن من يريد حكومة 
القوى  فعلته  ما  غرار  على  اليها  للوصول  يتنازل  وطنية  وحدة 
السياسية االخرى اليت تنازلت. ولكن من الواضح اّن هناك شيئًا 
أبعد من احلكومة سواء من خالل الكالم عن استعمال الشارع ام 
من خالل السقوف العالية اليت ال دخل هلا باالنتخابات وبنتائجها، 
تشكيل  بعدم  إقليمية  من وشوشة  نوعًا  هناك  اّن  منها  وُيشتّم 
احلكومة ُبغية توجيه رسالة اىل الواليات املتحدة االمريكية وغريها 
مفادها انه لن تؤّلف حكومة يف لبنان ااّل مبعايري إقليمية معينة. 
من  خيفيه  ما  وخيفي  بريئًا  ليس  الشكل  بهذا  السقوف  فرفع 
خلفيات أبعد من تشكيل احلكومة، ألنه لو كان يريد حكومة مَلا 
كان توّقف أمام »وزير بالطالع او وزير بالناقص«، بل كان ذهب 

يف اجتاه تشكيل حكومة لكل البلد«.
وأضافت هذه املصادر: »لقد بدأنا نشعر اّن رفع السقف خلفياته 
إقليمية وليست لبنانية، وهو تنفيذ ألجندة خارحية بعدم التشكيل 
من اجل التسديد الحقًا يف ملفات واستحقاقات أخرى، وهذا مؤسف 
جدًا. الرئيس املكلف حياول قدر املستطاع احلفاظ على االستقرار 
واالنتظام العام، وجيهد لفتح االبواب املغلقة وكسر حلقة اجلمود 
ولكنه ال يستطيع، ألّن رقصة التانغو تتطّلب طرفني. ال ميكن أن 
يبقى الرئيس املكلف منفردًا، هو يسعى بكل جهده، ولكن جتاوب 
أذنيه  يصّم  الطرف  هذا  اّن  إذ  موجود  غري  معه  اآلخر«  »الطرف 
حكومة،  ال  وإّما  بشروطه  القبول  إّما  معادلة:  امام  اجلميع  ويضع 
وواضح انه يريد إّما حكومة بشروطه االقليمية املطلوبة منه، وإّما 
فتح البلد على نزاعات إقليمية بإسقاط سياسة »النأي بالنفس« 

وَجّر البلد اىل مهالك سياسية«.
»اإلشرتاكي«

إنها تنظر  التقدمي االشرتاكي  ومن جهتها، قالت مصادر احلزب 
بإجيابية اىل حراك الرئيس املكلف الذي يسعى اىل حلحلة العقد اليت 
استوَلدتها بعض األطراف اهلادفة لاللتفاف على نتائج اإلنتخابات 
لبعض  احمُلّق  الوزاري  التمثيل  اختزال  األخرية، من خالل  النيابية 

القوى، ويف طليعتها احلزب التقدمي اإلشرتاكي.
ما  بري،  عنها  يعرب  اليت  اإلجيابية  املواقف  املصادر  هذه  نت  ومَثّ
يعكس حرصه على تسريع عملية التأليف. ودعت األطراف املعرقلة 
ومنحها  اآلخرين  مواقع  »أسلوب حماولة مصادرة  عن  اإلقالع  اىل 

لغري مستحقيها«.
»الوفاء للمقاومة«

لتشكيل  املفرتضة  »املهلة  أنَّ  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  واعتربت 
احلكومة،  صيغة  وإجناز  التشكيل  »يف  ورأت  طالت«،  احلكومة 
يف  وللشروع  التوتر  حنو  االنزالق  خماطر  ملنع  الضروري  املدخل 
الدين  منها  الضاغطة،  احلياتية  للقضايا  الفورية  املعاجلات  إقرار 

العام والبطالة والركود اإلقتصادي وإطالق عمل املؤسسات«.

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 
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جان فريد دكان

فريد جان دكان
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Sutherland 

PH: 9525 7191

)إن  بريطانيا  يف  الوطنية  الصحة  خدمات  ختترب 
إتش إس(، جهاًزا جديًدا يساعد على رصد مرض 

السرطان من خالل النفس.

وابتكر الدكتور بيلي بويل وهو عامل كيمياء يف 
جامعة كامربيدج، االختبار املنقذ للحياة بعد وفاة 
عقب  عاًما،   36 سن  يف  جوس،  كيت  زوجته 

إصابتها بسرطان القولون.

وذكرت صحيفة »ذا صن« الربيطانية ونقلت عنها 
سامبلر«  بريث  »ريسيفا  جهاز  أن  إرم،  صحيفة 
الكيميائية  للمواد  أثر  أدنى  حتليل  يستطيع 

املرتبطة بالسرطان خالل 30 ثانية فقط.

»أولستون«  شركته  ابتكار  أن  بيلي  وذكر 
املرضى عن سلسلة من  للجهاز، سيغين  الطبية 
التشخيص  أن  »نعلم  أنه  الدم، مؤكًدا  اختبارات 
من  الكثري  لكن  األرواح،  ينقذ  للسرطان  املبكر 

االختبارات احلالية مزعجة«.

السرطان  يرصد  اجلديد  اجلهاز  أن  وأضاف 
أن  كشف  كما  واملعدية،  االلتهابية  واألمراض 
املتحدة«)إن  باململكة  الوطنية  الصحة  »خدمات 
 13 ليشمل  اجلهاز  اختبار  وسعت  إس(،  إتش 

مستشفى.
ألف   100 حياة  إنقاذ  إىل  الشركة  وتهدف 

شخص.
يذكر أن اجلهاز حاز على جائزة »ماك روبرت«، 

وهي أكرب جائزة يف اململكة املتحدة للهندسة.

يف  ميونيخ  جامعة  أجرتها  حديثة  دراسة  وجدت 
أملانيا أن تناول شاي الزجنبيل ميكن أن يساعد 

الناس على جتنب رائحة الفم الكريهة.
وحتفز املادة الكيميائية »Gingerol«، اليت تعطي 
حيطم  الفم  يف  إنزميا  احلارة،  نكهته  الزجنبيل 
املواد اليت جتعل رائحته سيئة، كما يعزز مستوى 
اإلنزميات الالزمة للتخلص من الرائحة بنسبة 16 

مرة يف ثوان معدودة فقط.

إىل  تؤدي  قد  النتائج  إن  الباحثون  ويقول 
استخدام معجون أسنان وغسول فم مصنوع من 

املكون احلار.
واكتشف الباحثون أن الزجنبيل ميكن أن يساعد يف 
دراسة كيفية تأثري الطعام على سلوك اجلزيئات 
إنزيم يسمى  أن مستويات  اللعاب. ووجدوا  يف 
ارتفعت إىل 16 ضعفا   ،»1 sulfhydryl oxidase«

.»Gingerol« بعد ثوان فقط من تناول

وميكن للزجنبيل أيضا التخلص من النكهات طويلة 
األمد، الناجتة من تناول مشروبات مثل القهوة.

قاد  الذي  هوفمان،  توماس  األستاذ  وأوضح 
منتجات  تصنع  اليت  »الشركات  قائال:  الدراسة 
أن  ميكن  الكريهة،  الرائحة  من  الفم  تنظيف 
تستفيد من هذه الدراسة لالعتماد على الزجنبيل 

يف املستقبل«.

ولكن، مل تتضح كمية الزجنبيل الالزمة للشخص 
الواحد، من أجل إنتاج التأثري املرغوب.

السابقة  املزاعم  إىل  اجلديدة  الدراسة  وتضيف 
حول الفوائد الصحية للزجنبيل. ففي مايو من هذا 
العام، قال الباحثون إن الزجنبيل ميكن أن يساعد 

األطفال الذين يعانون من مشاكل يف املعدة.

وكشفت دراسة أجرتها جامعة نابولي، أن األطفال 
الذين يعانون من التهاب املعدة واألمعاء، ميكن 
حدة  لتخفيف  الزجنبيل  من  قطرات  إعطاؤهم 

القيء.
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مثة عادات عديدة خاطئة نتبعها يف حياتنا اليومية، 
من دون أن نعلم أنها جتعلنا اكثر عرضة لإلصابة 

بسرطان املعدة. 
أكثر  ومع تكرارها يف روتني حياتنا يزيد اخلطر 

فاكثر، ومن هنا أهمية التنبه إليها:

1-تناول املشروبات الساخنة:

مضرًا  جدًا  الساخنة  املشروبات  تناول  يعترب 
باملعدة. وجيب جتنب هذه العادة اليت يتبعها كثر 
ألنها تؤدي إىل تضرر جدار املعدة نتيجة احلرارة 

املرتفعة هلذه املشروبات.

2- اجلنبون واللحوم املدخنة:

مدخنة  لتصبح  اللحوم  هذه  تصنيع  عملية  تعترب 
هي  فيها  املستعملة  املواد  أن  كما  جدًا.  ضارة 

مواد مسرطنة.

3-الكبيس:

عملية  إىل  ختضع  الكبيس  من  معينة  أنواع  مثة 
التخمري، وتصبح ضارة باملعدة. 

وعوامل أخرى أيضًا:

-التدخني

-اإلكثار من تناول اللحوم املشوية على الفحم

-اإلكثار من تناول امللح

-عدم تناول كميات كافية من اخلضر والفاكهة

-عدم ممارسة الرياضة

 احذروا 3 عادات خاطئة ... 
وأخرى أيضاً جتعلكم أكثر 

عرضة لسرطان املعدة

مشروب شائع »خيلصك« من 
رائحة الفم الكريهة!

كشفت دراسة علمية حديثة أن مستويات السكر 
الشاذة يف الدم تعترب من عالمات اإلصابة مبرض 
السكري ولكن مستوى السكر يف الدم يتغري يف 
مرض  عتبة  إىل  يصل  وقد  اليوم  خالل  الواقع 

السكري حتى عند األصحاء متاما.

ستانفورد  جامعة  من  علماء  عن  رويرتز  ونقلت 
»السبب يف عدم استقرار  األمريكية قوهلم: إن 
وغري  غامضا  يزال  ال  الدم  يف  السكر  مستوى 

مفهوم«.
وفق  األشخاص  من  أنواع  ثالثة  العلماء  وحدد 
أشخاص  وهم  دمائهم  يف  السكر  مستوى  تغري 
السكر  مستوى  يتغري  ال  منخفض  تباين  لديهم 
لديهم  يتغري  وأشخاص  حادة  بصورة  دمهم  يف 
مستوى السكر بصورة واضحة حتى يتعدى احلدود 

املسموح بها.

النوع  اما  بالسكري  مرضى  أنهم  يعين  ال  وهذا 
الثالث فهو معتدل بني النوعني األول والثاني.

يعاني  ال  جتارب  جمموعة  الباحثون  وأجرى 
وتناولوا  السكري  مرض  من  فيها  املشرتكون 
مواد غذائية حمددة وقد بينت نتائج حتليل الدم 
أن اجلسم يتفاعل بشكل خمتلف مع السكر الذي 

حيصل عليه مع التغذية.
وحياول العلماء اآلن فهم امليزات اليت تؤثر يف 
تغري مستوى السكر يف الدم حيث أشاروا إىل أنه 
على الرغم من وجود طرق خمتلفة لتحديد مستوى 
توضيح  أنهم ال يستطيعون  إال  الدم  السكر يف 
طبيعة تغري مستوى السكر يف الدم خالل اليوم.

ارتفاع مستوى السكر يف الدم 
ال يعين اإلصابة بالسكري

اختبار تنفس جديد يساعد يف 
كشف مرض السرطان خالل 30 ثانية

وال  النوم،  يصعب  احلارة  الصيف  ليالي  يف 
تكييف  بأجهزة  االستعانة  رفاهية  كثريون  ميلك 
فيستعينون باملراوح التقليدية، سلوك شائع حذر 
إنها  قائال  الصحية،  تبعاته  من  النوم  يف  خبري 
تلطف  كانت  وإن  حتى  صعبة  باضطرابات  تنذر 

اجلو خالل فصل الصيف.
وينبه خبري النوم، مارك ريديك، إىل أن تشغيل 
املروحة يؤدي إىل إثارة الغبار يف الغرفة، بالنظر 
إىل ما فيها من أثاث كما أنه خيفض درجة احلرارة 

إىل مستويات قد تكون مضرة.
الربيطانية،  »مرتو«  صحيفة  نقلت  ما  وحبسب 
أن  الليل  خالل  املروحة  تشغيل  شأن  من  فإن 
والتهاب  والربو  احلساسية  مثل  مشكالت  حيدث 
العضالت، فضال عن ذلك، تنذر املروحية حبصول 

العلم يكشف ماذا يفعل النوم أمام »املروحة« جبسد اإلنسان؟
جفاف للجلد إذا مل يقم الشخص النائم بتغطية 

نفسه.
ويقول اخلرباء إن درجة احلرارة املثالية واملرحية 
درجة  و18   16 بني  ترتاوح  اإلنسان  نوم  ملكان 

مئوية.
وجيد الناس صعوبة يف النوم أثناء ارتفاع درجة 

احلرارة بسبب التعرق، 
وينصح اخلبري من يصرون على تشغيل املروحة 
رغم درايتهم مبضارها أن يضعوا أمامها عددا من 

قنينات املياه املخلوطة بامللح.

أن  املروحة  مبستخدمي  جيدر  ذلك،  عن  وفضال 
مالبس  وارتداء  القطن  من  أفرشة  على  يناموا 

واسعة وشرب كمية كافية من املياه.
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صــحة وغــذاء

احلاضر،  الوقت  يف  ضغوطها  وكثرة  احلياة  وترية  تسارع  مع 
نظرا  صباحا  صحي  طعام  تناول  الناس  من  كثري  على  يصعب 

لضيق وقتهم.

فإذا كنت ممن يستيقظون يف عجلة للذهاب إىل العمل أو املدرسة 
أو اجلامعة، إليك وجبة اإلفطار املفيدة والسحرية لضمان النشاط 
وعدم الشعور باجلوع لفرتة ال بأس بها من الوقت، أال وهي وجبة 
الشوفان اللذيذة واليت ستخلصك أيضا من أي وزن زائد تعاني 

منه.

الشوفان حيتوي على كمية كبرية من العناصر الغذائية اليت تليب 
متطلبات اجلسم األساسية، وذلك وفق بعض الدراسات احلديثة.

وإليكم فيما يلي 4 أسباب جتعل من الشوفان أفضل وجبة لإلفطار 
املعين  »بولدسكاي«  موقع  يف  جاء  ما  حسب  اإلطالق،  على 

بالصحة:

1- حيتوي الشوفان على القليل من الكربوهيدرات النشوية اليت 
تنظم حمتوى املاء الزائد باجلسم، لذا فهو يساهم يف خفض الوزن 
وجتنب خماطر زيادته اليت تؤثر سلبا على الصحة، كما أنه يساهم 
يف تقليل خطر متالزمة األيض أو عملية التمثيل الغذائي اليت متنع 

فقدان الوزن.

2- أكدت الدراسات أن كوبا واحدا من الشوفان حيتوي على 4 -5 
غرامات من األلياف اليت ختفف من ختزين األنسجة للدهون.

والكربوهيدرات  الربوتينات  على  باحتوائه  الشوفان  يتميز   -3
املفيدة للجسم بكميات مناسبة تضمن احملافظة عليه.

نسبيًا  بطيئة  بطريقة  الطعام  هضم  على  الشوفان  يساعد   -4
وبالتالي ال يكون له تأثري كبري على ضغط الدم، كما أنه يقلل من 

نسبة الكوليسرتول بالدم.

الدم،  ضغط  كانت  سواء  الصحية،  املشاكل  مجيع  أن  ومبا 
السكر أو الكوليسرتول ناجتة عن زيادة الوزن، إذًا فلتبدأ يومك 
بوجبة الشوفان الصحية اليت تضمن عدم تراكم الدهون الضارة 

جبسمك.

يعاني واحد من كل 4 أشخاص من رائحة الفم الكريهة اليت تسببها 
البكترييا الفموية واللثة الضعيفة.

وتنشأ رائحة الفم الكريهة نتيجة انتشار البكترييا وإطالق مركبات 
أكثر  األمر  جتعل  أن  األكل  وعادات  لألغذية  ميكن  كما   .sulphur

سوءا.
وتابع طبيب األسنان، هارولد كاتز، هذه املشكلة إلجياد حل هلا من 

خالل تأسيس شركة »Breath«، قبل عقدين من الزمن.

رائحة  لتجنب  الدكتور كاتز  اليت قدمها  النصائح  أهم  وفيما يلي 
الفم الكريهة:

- عدم ختطي وجبة اإلفطار

ميكن لّلعاب إزالة مركبات كريهة الرائحة ترتاكم يف فمك، ولكن 
إذا مل تتناول وجبة اإلفطار فلن يكون هناك ما يكفي من اللعاب 

للتخلص منها.

]طريقة مبتكرة لكشف رائحة الفم الكريهة والتخلص منها![ طريقة 
مبتكرة لكشف رائحة الفم الكريهة والتخلص منها!

- تناول الشاي األخضر

إن هذا النوع من الشاي حيتوي على عناصر مضادة للجراثيم، وهو 
أمر هام ألن احلموضة يف الطعام واملشروبات مثل القهوة، ميكن 

.sulphur أن تزيد من مستوى مركبات

- ال تأكل الكثري من السكر

تتغذى البكترييا على السكر املوجود يف العديد من األطعمة، مبا يف 
ذلك العلكة السكرية وغسول الفم.

- استخدام غسول الفم بالفلوريد

يؤدي تراكم البالك إىل سوء رائحة النفس، لذا تأكد من تنظيف 
أسنانك مرتني يوميا واستخدام غسول الفم املدعم بالفلوريد الذي 

يبين مينا األسنان ما جيعلها مقاومة للتآكل.

- جتنب التدخني

بصرف النظر عن مشاكل التدخني الصحية الواضحة، فإن السجائر 
تسبب جفاف الفم، وبالتالي سوء الرائحة.
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الشوفان أفضل وجبة إفطار.. 
وهذه األسباب

كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟

وهو  أمريكّي  مليون شخص  حواىل  األّول  الّنوع  الّسّكري  ُيصيب 
مرض مناعة ذاتّية ُمزِمن يبدأ بشكٍل مفاجئ وال يتمثل يف الّسمنة 
امُلفرطة )على غرار الّنوع الثاني الذي هو وراثّي بدرجة أكرب( كما 
يستلزم حقن املريض باالنسولني حتت اجللد . ومُيكن أن يرتبط هذا 

املرض بأمراض مناعة ذاتّية أخرى مثل مشاكل الغّدة الدرقّية.

 ُيعاني املريض، مع مرور الوقت، من أعراٍض أقّل حّدة )املناعة 
اهَلَلل ، والتهاب  الِتهاب  أما املضاعفات مثل  الكاِمنة( .  الذاتّية 
ع ،  املسالك البولّية ، واالختالل العصيّب القّفاِزّي واجَلوَربّي الّتوزُّ
واخللل الوظيفّي االنبساطّي ، ومشاكل العيَنني )الُبقعة( ، واعتالل 

الُكلَية ، فكّلها شائعة احلدوث .

يف هذا اإلطار، فإّن املرضى الذين لديهم سوابق عائلّية لإلصابة 
 anti islet ُيسّمى  وقائّي  بفحص  القيام  عليهم  املرض  بهذا 
antibodies من أجل الكشف امُلبكر عن املرض . ومن املهّم أيًضا 
إجراء إختبار حتليل البول والتحّقق من احتمال وجود ِبيَلة ألُبوميِنّية 
وجتدر   . سنوًيا  واحدة  مّرًة  وذلك   ،  microalbuminuria زهيدة 
َمْفِصل   « أيًضا باإلضافة إىل  أّن خزل املعدة شائٌع  اإلشارة إىل 

شاركو«  charcot joint )التشّوهات العظمّية( . 

ارات الّرئِوّية وبعدم اجللوس ملدة  وينصح األطّباء بأخذ لقاحات امُلَكوَّ
تتجاوز الـ 90 دقيقة . أما العالج بأجسام مضاّدة وحيدة النسيلة 

فُيمكن أن يكون واِعًدا يف املستقبل. 

 Diabetes الّسّكري الّنوع األّول
type 1 : نقاط االختالف مع الّنوع 

الثاني والتدابري الوقائّية

حّدد خرباء التغذية قائمة مبجموعة من األعشاب اخلضراء أو النباتات 
األكثر فائدة للصحة وخاصة بعد انقضاء فصل الشتاء.

العلمية   »Archyworldys« جملة  نشرت  اليوم«،  »روسيا  وحبسب 
مقااًل عن أكثر األعشاب فائدة للجسم واليت تساعد على سد نقص 

الفيتامينات لدى اإلنسان بعد مرور فصل الشتاء.

وجاءت نبتة احلميض الربي يف قائمة املواد املفيدة ألّنها تساعد 
تقوية  تساهم يف  كما  الدموية  واألوعية  القلب  عمل  تعزيز  على 

الرؤية.
تأثري  متتلك  فهي  الصفراء  وأوراقها  بزهورها  اهلندباء  نبتة  أما 
مع  بسرعة  التعامل  على  تساعد  أن  وميكن  االلتهابات  مضادات 

نزالت الربد.
وحل الفجل يف املرتتبة الثالثة من حيث أهميته يف بداية فصل 

الربيع فهو يساعد على استقرار عملية األيض وحيسن اهلضم.
واحتل امللفوف املرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر املواد فائدة يف 

خرباء التغذية حيددون النباتات األكثر فائدة لصحة اإلنسان

شهر أيار باعتباره طاردا للسموم، ثم السبانخ لغناها باليود، وهو 
مفيد لألشخاص الذين يعانون من أمراض الغدد الصماء.

السلمونيال   مثل  الصحة،  على  اخلطرة  البكترييا  من  أنواع  تزدهر 
وليسترييا وغريها ما ارتفاعا حادا يف عدد حاالت التسمم الغذائي 

املبلغ عنها.

ويف هذا االطار ذكرت صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية انه عندما 
نتناول الطعام امللوث، يستجيب جسمنا ألعراض تشمل تقلصات 
فيما   الشهية،  وفقدان  والغثيان  والقيء  واإلسهال  املعدة،  يف 
من  نوعا  حتمل  أن  ميكن  اللحم  شواء  طرق  أن  الكثريون  ويعتقد 
ولكن  الوقائية.  اإلجراءات  باختاذ  يقومون  لذا  الشائع،  التلوث 
بالتسمم  تصيبنا  قد  أخرى  وأطعمة  مواد  هناك  أن  البعض  جيهل 

الغذائي.

واضافت الصحيفة انه وبغض النظر عن املخاطر املعروفة للمثلجات 
املثلجات  فإن  والسمنة،  السكري  ملرضى  بالنسبة  كريم(  )آيس 
 5 ُنقل   ،2015 عام  ففي  باملرض.  التسبب  على  القدرة  حتمل 
أشخاص إىل املستشفى يف كنساس، وتويف 3 منهم بعد تناول 

اآليس كريم امللوث بـ«ليسترييا«.

ذاب  حال  الشراء، يف  بعد  خطرا  يشكل  أن  ميكن  كريم  فااليس 
وأعيد جتميده، ووحيدث هذا األمر عادة عندما ينقل اآليس كريم 
من الثالجة، وُيرتك للذوبان ثم يعاد إليها قبل إخراجه مرة أخرى 

لتناوله.

ويذوب اآليس كريم بسرعة كبرية يف درجة حرارة الغرفة، وهو 
األمر املثالي بالنسبة للبكترييا مثل »ليسترييا« كما أن استخدام 
الشائعة  األخطاء  من  يعد  كريم،  اآليس  تناول  يف  ملوثة  ملعقة 

واخلطرة.

يذكر أن عدة أنواع من البكترييا تنتج رائحة تدل على أن الثمار 
تتكاثر   أن  ميكن  ولكن  حاالتها،  أفضل  جتاوزت  قد  املنتجات  أو 

»ليسترييا« يف الثالجة بدونة رائحة أو طعم.

احذروا جتميد »اآليس كريم« بعد 
ذوبانه... بكترييا قاتلة قد تصيبكم!
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Sydney’s bubbly house 
prices are sinking and 
tipped to fall for at least 
another year, pushing the 
central bank even further 
to the sidelines.
Given Australia’s tepid 
wages, tame inflation, 
range-bound currency 
and exposure to a global 
trade war, governor Philip 
Lowe and his board are 
almost certain to keep the 
benchmark cash rate at 
a record-low 1.5 per cent 
when they meet on Tues-
day.
Throw in the precedent 
that the Reserve Bank of 
Australia hasn’t raised 
rates while property pric-
es in the nation’s largest 
city were falling at any 
time this century and the 
hold is all but guaran-
teed.
Tuesday will mark two 
years of record-low inter-
est rates - a record stretch. 
But cheap cash is no lon-
ger fuelling housing after 
values along with debt 
reached stratospheric lev-
els. Economists surveyed 
by Bloomberg predict that 
prices won’t start rising 
again until at least 2020. 
The harbour city in July 
posted its biggest decline 
in values since 2009.
“The weakness is becom-
ing further entrenched,” 
said Daniel Blake, a strat-
egist at Morgan Stanley 
in Sydney. “We remain 
alert to any impact from 
a sharper tightening 
in credit or exogenous 
weakening in the broader 
economy that could ac-
celerate declines and 
spark a negative feedback 
loop between the housing 
market and indebted con-
sumer.”
Prices in Sydney certain-
ly needed a breather af-
ter rocketing 80 per cent 
since the RBA began its 
easing cycle in Novem-
ber 2011, with southern 
rival Melbourne seeing a 
60 per cent jump. But just 
as policy makers were 

keen to avert a bubble 
by implementing lending 
curbs, they similarly want 
to avoid a disorderly re-
treat that could leave bor-
rowers under water and 
reverberate across the 
wider economy.
The stabilising factor 
has been unemployment 
holding in a tight and 
low range - by Australian 
standards - of 5.4 to 5.6 
per cent for the past year. 
That gives Lowe and his 
colleagues confidence 
that households can meet 
their obligations and that 
a degree of demand will 
remain in the property 
market. Most importantly, 
it averts the risk of forced 
sales due to job losses 
that could send prices 
into a downward spiral.
The RBA forecasts unem-
ployment will grind down 
slowly to 5.25 per cent by 
June 2020 and releases 
updated forecasts on Fri-
day. The reason for the 
conservative estimate is 
that whenever there is a 
burst of hiring, the par-
ticipation rate also tends 
to rise, preventing a big-
ger drop in unemploy-
ment. Similarly, labour 
market weakness tends 
to be concealed by gains 
in part-time employment 
and fewer hours worked.
That’s left the country 
with a high underutilisa-
tion rate - which com-
bines unemployment and 
underemployment - and 
has kept a lid on income 
growth. Australia’s real 
wages have been stagnant 

Sydney’s housing slide is one more reason for 
rates to stay on hold 
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Criminals who can’t ex-
plain how they got their 
money will be punished 
under a national scheme 
that allows the govern-
ment to sweep up their 
assets.
A Senate committee 
has unanimously rec-
ommended the “unex-
plained wealth” leg-
islation be passed on 
Monday despite con-
cerns being raised by 
the Law Council and 
Civil Liberties Australia.
The legislation will 
force people convicted 
of crimes to prove that 
their wealth was derived 
from legitimate sources, 
rather than the onus be-
ing on prosecutors to 
establish that it came 
from the proceeds of 
crime.
The new scheme will 
co-ordinate state-based 
frameworks that Home 
Affairs Minister Peter 
Dutton had argued were 
used by criminals to 
evade jurisdictions.
Banks will be forced to 
hand over any informa-
tion they have on the 
unexplained wealth of a 
convicted client.
The Police Federation 

has been lobbying for 
the national scheme for 
more than a decade. 
“Crime bosses were ex-
ploiting differences in 
criminal laws in Austra-
lia,” it said in its submis-
sion.
Western Australia, 
Queensland, Victoria 
and NSW have differ-
ing unexplained wealth 
legislation. The ACT has 
none at all.
Civil Liberties Austra-
lia raised concerns that 
a 2017 review of Tas-
mania’s unexplained 
wealth laws found that 
its laws were not con-
fined for use against 
“senior organised crime 
figures,” but applied to 
anyone whose wealth 
was unexplained, or 
who may have profited 
from crime.
They found Tasmania’s 
unexplained wealth laws 
had been used to recov-
er amounts as small as 
$3000.
The legislation - now ap-
proved by Labor, Greens 
and Coalition senators 
on the committee - will 
provide exemptions for 
unexplained wealth un-
der $100,000 or if the 
court is satisfied that is-
suing an order for unex-
plained wealth “is not in 
the public interest”.
The Law Council said it 
was concerned the ret-
rospective nature of the 
laws “challenge a basic 
value of the rule of law”. 
The legislation will apply 
to assets obtained be-
fore committing a crime.
The committee found it 
would almost be impos-
sible to show the point 
at which wealth “was 
acquired in cases where 
a person has accumulat-
ed significant amounts 
of wealth and property 
over decades and has 
no apparent source 
of legitimate income,” 
making retrospectivity 
essential to the function 
of the legislation.

Criminals required to explain their 
wealth in national crackdown

for the past five years and 
inflation, in turn, has been 
subdued.
Lowe’s view is that wage 
growth will need to quick-
en to 3 per cent or better 
in order to bring inflation 
back to the middle of the 
RBA’s 2 to 3 per cent tar-
get and lay the ground for 
what would be the first in-
terest rate increase since 
2010. Core inflation has 
remained below the bot-
tom of the target for 2½ 
years.
It’s a week for the RBA 
watchers, with a series 
of events relating to Aus-
tralian monetary policy 
lining the calendar. (This 
video was produced in 
commercial partnership 
between Fairfax Media 
and IG Markets.)
The major consumer-
price drivers in Australia 
have been tobacco and 
energy. But with rising 
taxes making cigarettes 
increasingly too expen-
sive and the government 
trying to push down ener-
gy costs ahead of an elec-
tion due by May, their im-
pact will be reduced. That 
leaves wages to drive in-
flation and to do so would 
require unemployment 

below 5 per cent, or so 
the RBA estimates.
Bill Evans, chief econo-
mist at Westpac, has 
noted that in the past 
two elections, hiring col-
lapsed in the six-month 
period around voting day 
as businesses turned jit-
tery. A similar outcome 
next year - which is likely 
given opinion polls sug-
gest a tight race - could 
push up the jobless rate 
and decrease the like-
lihood of faster wage 
gains.
“If businesses acted cau-
tiously during the lead up 
and the aftermath of the 
last two federal elections 
then we cannot rule out 
a repeat in 2019,” Evans 
said.
Between falling house 
prices, potentially weak-
er hiring and economic 
growth, and concerns 
about the outlook for 
household spending - 
Australia’s debt-to-in-
come ratio is a record 190 
percent and among the 
world’s highest - tighter 
policy looks even further 
in the distance. Traders 
certainly see little chance 
of a rate hike in the next 
12 months.

RBA governor Philip Lowe and 
his board are almost certain to 
keep the benchmark cash rate at a 
record-low 1.5 per cent when they 
meet on Tuesday. 

Labor’s NSW branch is ex-
pecting a report to be de-
livered this week into bul-
lying allegations against 
western Sydney MP Emma 
Husar.
A report into bullying and 
harassment allegations 
levelled against Labor MP 
Emma Husar is due to be 
handed to Labor bosses 
this week, just days out 
from federal parliament 
resuming.
The embattled western 
Sydney MP has been ac-
cused of bullying and 
sexually harassing staff 
in her electorate office 
and diverting Labor funds 
into her personal bank ac-
count.

Labor frontbencher Mark 
Butler quoted reports say-
ing barrister John Whel-
an’s investigation into the 
claims will be given back 
to the party on Friday.
“It seems that the inves-
tigation that’s under way 
in the NSW branch might 
be handed to the branch 
by the end of those week, 
but I’m only going by the 
reports,” Mr Butler told re-
porters.
“It’s important, I think, for 
this independent investi-
gation within that branch 
be allowed to take its 
course and we’ll see hap-
pens after that.”
The details of a NSW La-
bor investigation into bul-

lying and harassment into 
Ms Husar’s office were 
published by BuzzFeed 
News last week.
It includes claims she 
flashed Labor frontbench-
er Jason Clare, was ag-
gressive towards staff, and 
used taxpayer money to 
hire a nanny who couldn’t 
work a computer.
Ms Husar said the claims 
are “absolute lies” aimed 
at ruining her career, while 
Mr Clare said the allega-
tion she flashed him three 
times in his office was 
“categorically untrue”.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull last week said the 
leak showed there was a 
“civil war” in NSW Labor.

Labor waiting for Husar bullying report
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Drought support efforts 
across Australia have 
been ramped up including 
government subsidies and 
charity efforts as farmers 
face the worst drought in 
100 years.
With 99 per cent of NSW 
and just under 60 per cent 
of Queensland officially in 
drought, relief efforts have 
been ramped up.
GOVERNMENT SUPPORT
* Federal government 
has a $190 million pack-
age, including lump pay-
ments of up to $12,000 for 
drought-affected farmers 
in the southern half of the 
country. Up to $1 million 
for community-led mental 
health and community re-
silience initiatives.
* About 19,000 farmers 
who could be eligible for 
the allowance are yet to 
sign up.
* In June the government 
extended the Farm House-
hold Allowance scheme 
from three-to-four years. 
Farmers can access a pay-
ment equivalent to the un-
employment benefit, worth 
about $16,000 a year.
* The federal government 
has spent $576 million 
on relief for the current 
drought emergency
* Queensland has allo-
cated more than $670 mil-
lion to grants, loans, in-
frastructure projects and 
drought climate adapta-
tion programs.
* NSW has provided an ex-
tra $500 million in drought 
support, including $190 
million in transport subsi-
dies, taking the total pack-
age to $1 billion.
CHARITIES
* The Australian Red 

Cross has set up The Di-
saster Relief and Recov-
ery Appeal to run until the 
end of August.
* Salvation Army’s ru-
ral chaplains are visiting 
farms and rural commu-
nities, distributing food 
hampers, helping with 
bills as well as household 
jobs and work around the 
farm, plus emotional sup-
port.
BANKS
* Commonwealth Bank 
of Australia has donated 
$2 million in relief - $1.75 
million going to the Aus-
tralian Red Cross appeal, 
while $250,000 will be 
given to the charity Rural 
Aid’s Buy a Bale program
* National Australia Bank 
has promised not to 
charge farmers affected 
by drought higher default 
interest rates on their loan 
repayments, and to offset 
farm management de-
posits - along with Rural 
Bank and Commonwealth 
Bank.
BUSINESS
* Coles has announced $5 
million in grants and in-
terest-free loans from its 
Nurture Fund, while funds 
raised in supermarkets 
will be given to the Coun-
try Women’s Association 
to support farm families 
affected by the drought.
* Woolworths has pledged 
$1.5 million to Rural Aid’s 
Buy a Bale program
SOCIAL
* An initiative targeting 
children encourages them 
to donate $5 to drought-
stricken farmers and 
spread the word via social 
media with the hashtag 
#Igaveahalfbanj

Drought support offered 
for Aussie farmers

The National Farmers’ Fed-
eration and Agribusiness 
Australia have signed an 
agreement to work togeth-
er in advocating on behalf 
of the agriculture industry.
Two of Australia’s top agri-
culture bodies are banding 
together in the hope they 
will be a force to be reck-
oned with in Canberra.
The National Farmers’ 
Federation, which repre-
sents the nation’s 84,000 
farmers, and Agribusiness 
Australia, which speaks 
for parties across the food 
production chain, have 
signed a memorandum of 
understanding agreeing 
to work together on advo-
cacy.
Promoting collaboration 
between the different arms 
of the industry will be an-
other focus of the partner-
ship, which the pair hope 
will help boost Australia’s 
farm gate production value 
to $100 billion by 2030.
That would be up from $63 
billion in 2016-17.
Agribusiness Australia’s 
chair Mark Allison says 

there has been fragmenta-
tion in the nation’s agricul-
ture industry for too long.
“As we charge towards 
this ambitious target in 
2030, we feel the time 
is absolutely right to be 
linked with NFF, and work-
ing closely across all divi-
sions in agriculture,” he 
told reporters in Canberra 
on Monday.
NFF chief executive Tony 
Mahar agreed the sector 
has been fractured but 
said the federation has 
realised the significance 
of partnerships.
“Slowly but surely we’re 
coming together to really 
achieve all of the opportu-
nities that we know are in 
front of us,” he said.
NFF president Fiona Sim-
son said the pair share 
an interest in policy areas 
such as tax, regulatory re-
form, energy, infrastruc-
ture, trade and market ac-
cess and will be a louder 
voice together.
“We will present a power-
ful, united front to the halls 
of Canberra,” she said.

Australian agriculture groups join 
forces

The Trump administra-
tion’s economic policy is 
rapidly breaking down the 
World Trade Organisation 
(WTO) system and shat-
tering the rules-based in-
ternational order. On top 
of imposing tariffs, the 
United States is blocking 
the appointment of new 
judges to the body that 
interprets and enforces 
WTO rules, decisions and 
agreements.
If this continues, the WTO 
will virtually cease to func-
tion by the end of 2019.
This will cause a gradual 
breakdown of the multi-
lateral trading system and 
lead to a new international 
economic order that is no 
longer anchored in liberal 
democratic values, nor 
fully constrained by the 
rule of law.
Australia must plan for a 
change in the globalised 
economy that has under-
pinned our 27 years with-
out a recession.
In other words, Australia 

urgently needs a plan B 
should Donald Trump’s 
trade agenda lead to fur-
ther protectionism.
This could include a so-
called “border adjustment 
tax” – a flat tax on imports 
with a corresponding re-
bate on exports – or more 
emphasis on trade with 
noncompetitive econo-
mies such as India and 
Indonesia.
Breaking the World 
Trade Organisation
The US blocking of new 
judges to the WTO’s Ap-
pellate Body has caused 
a large backlog of dis-
putes.
The Appellate Body is an 
international trade court 
of appeal typically com-
posed of seven judges. 
They have the final say on 
the interpretation and en-
forcement of WTO rules, 
decisions and agree-
ments.
The WTO is a member-
driven, consensus-based 
organisation. Thus, the 

appointment of new Ap-
pellate Body judges can 
only occur “if no Member, 
present at the meeting 
when the decision is tak-
en, formally objects”.
This is not exactly an equal 
veto power for all WTO 
members from mighty 
China to tiny Vanuatu. The 
larger economies can eas-
ily sway the minnows. The 
reverse is not true.
In practice, it takes the op-
position of only one very 
powerful country to block 
any WTO process.
From October 2018 there 
will be only three Appel-
late Body judges left, the 
minimum required to form 
a valid dispute settlement 
panel. Crucially, two more 
judges will conclude their 
quadrennial term in office 
on December 10 2019, 
thus reducing the Ap-
pellate Body to only one 
member.
This effectively means the 
WTO rules can no longer 
be implemented and en-
forced. A paralysed Ap-
pellate Body is the death 
knell for the multilateral 
trading system.
This is what Trump really 
meant when he said that 
“trade wars are good and 
easy to win”. They are in-
deed for countries allowed 
to act unilaterally without 
the constraints of enforce-
able multilateral rules.
An anti-globalisation 
strategy
Diminishing the Appellate 
Body is just the latest in 
the smash-and-grab tac-
tics used by the Trump 
administration to counter 
globalisation.
It appears to be a two-
pronged plan. First, break 
the WTO system. Second, 
implement sweeping tax 
changes to rebalance 
America’s trade accounts, 
using measures prohib-
ited by the WTO.
The WTO Appellate Body 
crisis is a canary in the 
coalmine. Australia must 
act without delay to limit 
any damage from dis-
rupted trade flows and to 
chase opportunistic gains 
from trade diversions in 
emerging regional value 
chains.
For example, Australian 

beef producers will be 
much more competitive in 
exporting to China as their 
American competitors 
have to grapple with a 25% 
tariff on their beef.
On the other side, Japan 
recently struck a deal 
with the European Union 
to drop tariffs on food 
imports in exchange for 
concessions on car ex-
ports hit by the US-China 
trade war. Australian food 
exporters will face stiffer 
competition from the EU 
in the Japanese market.
Life after the WTO
With the United States 
planning adjusting border 
taxes post-WTO, Austra-
lia must consider simi-
lar measures to keep the 
economy stable and com-
petitive.
Australia should refo-
cus diplomatic efforts to-
wards bilateral ties within 
the Indo-Pacific region 
rather than the developed 
economies that are further 
away.
A new generation of bilat-
eral trade and investment 
partnerships is better suit-
ed than dwindling WTO 
instruments to maximise 
Australia’s economic and 
security outcomes in a 
less-than-liberal interna-
tional order.
Strengthening Australia’s 
bilateral ties in the Indo-
Pacific is especially nec-
essary in a securitised 
trade environment that 
is pivoting to shorter yet 
knottier supply chains 
within regional clusters.
We can already spot the 
initial signs that Austra-
lian policymakers are re-
positioning to navigate life 
after the WTO. During re-
cent discussions in Bue-
nos Aires between Group 
of 20 finance ministers, 
Treasurer Scott Morrison 
called for a revamp of the 
WTO system, as it “failed 
to deal with long-standing 
issues” and was “built for 
a different time”.
Morrison didn’t spell out 
what changes he thought 
were needed to ensure 
Australia is better off in 
the next trading system. 
This is a debate we need 
to have sooner rather than 
later.

Australia has to prepare for life after the World Trade Organisation
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Foreign minister Julie 
Bishop has held a rare 
meeting with her North 
Korean counterpart, rais-
ing the issues of missing 
Australian soldiers and 
denuclearisation.
Foreign minister Julie 
Bishop has used a rare 
encounter with her North 
Korean counterpart to dis-
cuss the dozens of Aus-
tralian soldiers still miss-
ing after the Korean War.
Ms Bishop met Ri Yong-
ho on the sidelines of an 
ASEAN regional forum in 
Singapore at the weekend, 
which is virtually the only 
international summit at-
tended by the North Ko-
rean official.
She raised the issue of 43 
Australian soldiers still 
missing in action after the 
Korean conflict in the ear-
ly 1950s and is confident 
he heeded her concerns.
“I noted the Americans 
had received the remains 
of some of their soldiers 
after the meeting between 
President Trump and Kim 
Jong-un and I asked the 
Australians also be able 
to access the sites,” Ms 
Bishop told Sky News.
“We offered forensic and 
expert assistance so that 
we can recover those Aus-
tralian remains of soldiers 
after the Korean War, and 
he took that on board.”
Ms Bishop also pressed 
the North Korean official 
on his country’s progress 
towards dismantling its 
nuclear weapons facili-
ties.
“I took the opportunity to 
talk to him about the lead-
er’s meeting and North 
Korea’s commitment to 
denuclearisation ... he was 
noncommittal.”
Australia is insistent 
strict sanctions imposed 
on Pyonyang remain in 
place.
“We want to see the com-
plete, verifiable, irrevers-
ible dismantlement of 
North Korea’s nuclear pro-
gram,” Ms Bishop said.

“Until we see concrete 
steps that they are genuine 
to prove that they will dis-
mantle, then the economic 
and political and diplo-
matic pressure on North 
Korea must remain.”
On the other hand  Bishop 
has played down reported 
tensions with her Chinese 
counterpart, who she now 
hopes to meet during a 
potential visit to Beijing.
Foreign Minister Julie 
Bishop has played down 
apparent tensions with 
her Chinese counterpart, 
who took aim at Austra-
lia’s new espionage laws 
following a meeting be-
tween the pair.
Chinese State Councillor 
Wang Yi said Australia 
must do more to boost 
mutual trust rather than 
being “groundlessly sus-
picious” after sitting down 
with Ms Bishop in Singa-
pore at the weekend.
“I know that the line that 
the media pick up might 
be the negative line, but 
the whole discussion was 
very positive,” Ms Bishop 
told Sky News on Tues-
day.
“He also said there’s more 
we can do, and I agree 
both Australia and China 
can do more to strengthen 
and deepen our relation-
ship.”
The pair spoke about 
the use of weapons in 
the South China Sea, the 
threat posed by North 
Korea, and working more 
closely together in the Pa-
cific during their 45-min-
ute meeting.
Ms Bishop is now look-
ing to organise dates for a 
visit to Beijing, hoping to 
join Wang Yi on a morning 
run through the Chinese 
capital.
Relations between the 
two nations soured last 
year when Prime Minis-
ter Malcolm Turnbull ac-
cused China of meddling 
in Australia’s affairs - a 
claim Beijing vehemently 
denied.

Bishop meets with North Korean 
counterpart and plays down Chi-
na tensions

Police officers and fraud 
investigators are cracking 
down on dole bludgers in 
a suburb in Melbourne’s 
southwest.
Dole bludgers living in 
southwest Melbourne are 
being targeted under a 
federal operation to crack 
down on welfare cheats.
Australian Federal Police 
and Federal Department 
of Human Services offi-
cers will be stationed at 
Centrelink offices in Wer-
ribee and Sunshine over 
the next few days.
They will also be at Pacific 
Werribee Shopping Cen-
tre to take tip-offs from 
the public.
Investigators will conduct 
“snap audits” on people 
with a history of non-com-
pliance, or whose case 
files have been flagged 
due to suspicious activity, 
Human Services Minister 
Michael Keenan said in a 
statement on Tuesday.
Almost $11 million worth 
of benefits was clawed 

back from 2600 individu-
als, who weren’t entitled 
to the payments, in 2015 
when the taskforce last 
visited Werribee - the 
highest of the 19 opera-
tions conducted across 
Australia - government 
figures reveal.
“The dollar figure was 
the largest from a single 
site in the taskforce’s 
three-year history and 
represents more than one 
quarter of the $40 million 
in debts that have been 
raised from a total of 19 
operations conducted 
right across Australia,” 
Mr Keenan said in a state-
ment.
“This operation is not 
about penalising people 
who make genuine errors. 
Its focus is on enforc-
ing the law and targeting 
those who deliberately 
set out to commit welfare 
fraud.”
The investigation is part of 
a joint ongoing operation 
between the agencies.

Fed govt targets Vic dole 
cheats hotspot

THERE was laughter, jeers 
and disbelief during fiery 
debate about our drought 
crisis, which prompted 
a controversial outburst 
from a minister.
WHILE large swathes 
of Australia endure the 
worst drought on record 
— prompting bankruptcy, 
desperation and suicide 
— our agriculture minister 
has refused to acknowl-
edge climate change has 
any part in it.
For good measure, Da-
vid Littleproud added 
he doesn’t “give a rats” 
whether climate change 
is man-made and said 
Australia should focus on 
keeping the “lights on” 
instead of switching to re-
newable energy.
The stunning outburst on 
ABC’s bush edition of Q&A 
last night has sparked a 
wave of severe criticism 
and there are even calls 
for him resign.
The audience in Lismore 
in the Northern Rivers re-
gion of New South Wales 
could even be heard gasp-
ing and booing as the 
Minister made a series of 
controversial comments.
He told host Tony Jones 
that his electorate of Ma-
ranoa, which spans south-
western Queensland, had 
been in a drought for eight 
years, saying: “There’s no 
silver bullet to this apart 
from rain.”
However, when he was 
asked by the host if he 
believed the drought 
was linked to human-
induced climate change, 
Littleproud said: “Look, 
that’s a big call.”
“I don’t give a rats if it’s 
man-made or not,” he 
added, saying that hard-
working Aussies were 
already feeling the pinch 
from rising energy bills.
“We can’t do it at the mo-
ment,” he said. “We have 
to be able to turn the lights 
on, turn the pumps on.”
He then took aim at envi-
ronmentalists — blaming 
them for sabotaging the 
national water infrastruc-
ture fund.

“My predecessor Barn-
aby Joyce created a na-
tional water infrastruc-
ture fund,” he said. “$2.5 
billion to build water re-
sources, to be able to ir-
rigate and have reliability 
of water. “Unfortunately 
every time we go to build 
something, the state finds 
a reason not to and finds 
some frog that wouldn’t 
like the temperature of 
the dam or a butterfly that 
may not like it.”
At that point, Mr Lit-
tleproud was cut off by 
boos from the audience, 
but he hit back at the crit-
ics.
“I’m sorry, but you’ve got 
to make a decision … do 
you want an agricultural 
sector or do you want to 
live Kumbaya?” he said.
The comments have been 
roundly criticised on so-
cial media, with many 
calling for him to resign.
However, Malcolm Turn-
bull appeared to disagree 
with his Coalition col-
league today, saying cli-
mate change helps cause 
droughts.

Mr Turnbull has owned a 
sheep and cattle farm in 
the NSW Upper Hunter 
with his wife Lucy since 
1982 and believes this is 
the worst dry spell he’s 
seen.
“I think everyone agrees 
that we’re seeing rainfall 
that is, if you like, more 
erratic, droughts that are 
more frequent and sea-
sons that are hotter,” he 
told the ABC.
Some regions of western 
NSW have experienced 
their driest 16 months on 
record, according to the 
Bureau of Meteorology, 
and Australia as a whole 
experienced its driest 
July since 2002.
National Farmers Fed-
eration president Fiona 
Simpson pointed to a 45 
per cent reduction in red 
meat industry emissions 
between 2005 and 2015 
and said Australia needed 
to understand the effects 
of climate change to con-

Agriculture minister David Littleproud says he doesn’t ‘give a 
rats’ whether climate change is man-made

tinue as a world leader in 
this area.
“The impacts of climate 
change will mean that 
(drought and rain) events 
could be more extreme 
but they could be more 
frequent,” she said.
“We certainly need to un-
derstand that, how that’s 
going to affect us and 
how we can marry that 
changing circumstance 
with all that we’re doing 
in the rest of the country 
and the rest of the world 
with climate change.”
Over the weekend, the 
Federal Government an-
nounced $190m in urgent 
drought relief funding, in-
cluding an increase of the 
Farm Household Allow-
ance by up to $12,000 for 
eligible households.
However, Ms Simpson 
also expressed frustra-
tion at a lack of national 

drought policy and said 
while the middle of a 
drought wasn’t the best 
time for that type of pol-
icy, it was the only time 
the sector could get the 
impetus to do it.
But drought-awareness 
campaigner Edwina Rob-
ertson said the money 
wasn’t enough. “Every-
one is saying it’s too little, 
too late,” she said.
Mr Turnbull said the pack-
age was a supplement to 
the Farm Household Al-
lowance, a fortnightly pay-
ment for eligible farmers 
totalling about $16,000 a 
year.
“It is designed to keep 
body and soul together, 
not designed to pay for 
fodder,” the Prime Minis-
ter said.
About 19,000 people eli-
gible for the assistance 
are yet to apply.
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Today (Last monday) 
I announce that I will 
not be contesting the 
seat of East Hills in 
the March 2019 NSW 
State Election.

 This decision has not 
been taken lightly, 
and I thank everyone 
for their support.

 By 2019, I will have 
served this com-
munity collectively 
at a local and state 
level for 15 years. 
It is time to hand 
over the reigns to 
the next person so I 
can spend more time 
with my wife Kharen, 
and our boys Zach 
and Josh. I want to 
thank my family for 
their support. 
Families of MP’s make 

tremendous sacri-
fices and I deeply ap-
preciate the support 
they have provided 
me over the years. 

What started as get-
ting elected to Bank-
stown City Council 
in 2004, as the first 
endorsed Liberal 

Councillor, led to the 
history-making 2011 
election where for the 
first time in history a 
Liberal was elected 
to represent the East 
Hills Electorate.

 I began this journey 
with one goal - to 
stop the neglect of 
this seat. Unfortu-
nately by being con-
sidered a ‘safe Labor 
seat’ train services 
were being cancelled, 
roads deteriorating 
and hospital fund-
ing had dried up. By 
fighting for the peo-
ple of our region, we 
now have better infra-
structure and more 
opportunities within 
our area. In particu-
lar, I am proud of our 
successful fight to 

DECISION NOT TO CONTnEST THE MARCH 2019 
NSW STATE ELECTION

widen Henry Law-
son Drive, upgrade 
Panania Train Sta-
tion and commence 
B a n k s t o w n - L i d -
combe Hospital up-
grades. I am not say-
ing the fight is over, 
there is still more to 
do, and I will do ev-
erything I can to en-
sure East Hills gets 
the Liberal represen-
tation it deserves for 
the March 2019 NSW 
State Election.

 I want to take this op-
portunity to thank my 
East Hills Electorate 
Office staff who have 
assisted thousands 
of constituents over 
the years. I would 
also like to thank 
my colleagues, in 
particular, the NSW 

Premier Gladys Be-
rejiklian, for all their 
work to support our 
community. 

Finally, I would like 
to thank the people 
of our region. Repre-
senting you as a true 
local, who grew up 
here and has raised a 
family here has been 
a real honour. As a 
true and proud lo-
cal who understands 
this area, I hope this 
continues. We are 
a great community, 
and working togeth-
er we have achieved 
some wonderful out-
comes.

MEDIA: Jennifer 
Mehanna I Glenn 
Brookes MP I 9772 
2774
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Member for East Hills, Glenn Brookes
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Victorian Premier Daniel 
Andrews is holding firm on 
wanting the National Energy 
Guarantee to pass the feder-
al government’s party room 
before his state commits.
Victoria won’t risk its grow-
ing renewable energy sec-
tor by agreeing to a national 
plan that hasn’t passed the 
federal government’s party 
room, says Premier Daniel 
Andrews.
The state Labor government 
along with the Queensland 
Labor government want to 
see the National Energy 
Guarantee pass the federal 
coalition party room before 
agreeing to it themselves at 
a COAG meeting on Friday.
“If this Friday’s meeting was 
to occur next Friday after 
the coalition party room has 
or hasn’t agreed to (Prime 
Minister Malcolm) Turnbull’s 
plan, well then maybe we’d 
be a lot clearer,” Mr Andrews 
told reporters.
“I’m not too keen to be 
proxying off jobs and sup-
ply in Victoria to Tony Ab-
bott and the Senate cross-
bench.”
Federal Energy Minister 
Josh Frydenberg will meet 
with his state counterparts 
on Friday where the plan will 
be front and centre.

Rogue MPs including former 
prime minister Tony Abbott 
have cast doubt over the 
policy, with many arguing 
for new investment in coal-
fired power generation.
Instead of waiting for na-
tional energy targets, Vic-
toria has set its own at 25 
per cent by 2020 and 40 per 
cent by 2025.
Business groups have 
called for a national policy 
to provide certainty, but Mr 
Andrews is not swayed.
“I don’t necessarily agree 
with this notion that any-
thing is better than what we 
have now,” he said.
“We know there’s more to do, 
we want to do more, that’s 
why we want to sign up to 
an agreement that enhances 
the likelihood of more sup-
ply and more jobs.”
Mr Andrews said his govern-
ment would not be agreeing 
to a plan that risked Victori-
an jobs or more supply into 
the grid.
After Mr Frydenberg meets 
with the states and territo-
ries, the policy will be taken 
to a coalition party room 
meeting next Tuesday.
States and territories will 
get final sign-off in a phone 
hook-up after that meet-
ing.2

Victoria’s Daniel Andrews 
digs in over NEG

THE 50 hottest suburbs and 
regions to invest in have 
been revealed in a new re-
port and some of the find-
ings might surprise you.
ACROSS Australia there are 
dozens of “supercharged” 
suburbs which, if you invest 
smartly enough, could make 
you a fortune.
Potential homebuyers are 
being urged to snap up 
homes in these power sub-
urbs, which often sit within 
a commutable distance from 
major cities, as well as resur-
gent towns and communities 
across regional Australia in 
the latest Price Predictor In-
dex (PPI) research from ex-
perts at hotspotting.com.au.
As markets slow down in 
Sydney and Melbourne, the 
research specifically points 
out the suburbs and areas 
across Australia which are 
picking up the slack and 
booming due to strong local 
economies and massive in-
frastructure investment.
Researchers believe these 
“supercharged” areas are 
potential goldmines for savvy 
buyers as they have seen big 
increases in sales of houses 
and units and the strongest 
growth patterns of anywhere 
in Australia over several con-
secutive quarters.
The website’s creator and 
property expert Terry Ryder 
told news.com.au the top 50 
areas on its list are likely to 
deliver strong price growth 
in the near future.
He said these “super-
charged” suburbs often exist 
in clusters where a range of 
different factors have made 
them great places to buy.
“Generally these suburbs 
exist in places where the 
economy is strong,” he said. 
“Ballarat is one, for example. 
It has a strong local econo-
my, it’s close to Melbourne 
and it’s getting a ripple effect 
from a capital city.
“The regional areas which 
are within commutable dis-
tance from Melbourne and 
Sydney are starting to rise, 
but they’ve also got strong 
local economies themselves, 
their populations are grow-
ing, jobs are being created 
and money is being spent on 
infrastructure. These tend to 
be the common denomina-
tors of the areas that are ris-

ing.”
And, if you’ve ever dreamt of 
owning a home among the 
gumtrees, it might be time 
to invest in an old rocking 
chair because the incredible 
growth of country property 
market is taking even the 
most hardened of experts by 
surprise.
There has been massive and 
sustained growth in small or 
remote regional towns such 
as Broken Hill, Griffith, In-
verell, Kempsey, Leeton and 
Tumut.
Hotspotting managing direc-
tor Terry Ryder says some of 
the suburbs surprised him. 
Picture: Supplied
“Shepparton in northern Vic-
toria is one that took me by 
surprise,” he said. “And the 
reason it is doing so well is 
because it has a strong ag-
ricultural district in the Goul-
burn Valley — and that’s 
pretty strong as a local econ-
omy.
“And, also there’s a big 
spend on a hospital and the 
roads that connect Sheppar-
ton with a major bypass, so 
that creates jobs and all this 
feeds back into the property 
market.
“Broken Hill in NSW is an-
other example and this is be-
cause the resources sector 
is starting to recover which 
is why you’re seeing small 
towns in Western Australia 
and Queensland starting to 
do well too.
“As the big cities wind down, 
we’re starting to see Ade-
laide come strong and Perth 
is starting to recover.”
THE RISE OF THE AUSSIE 
COUNTRY TOWN
Mr Ryder believes the con-
sistent growth in regional 
towns across Australia can 
be linked to a slowdown in 
the Melbourne and Sydney 
markets — where exhausted 
buyers can no longer afford 
to invest.
“Booms can only go on for 
so long until affordability 
eventually becomes a fac-
tor and the buying demand 
that’s within the market be-
comes exhausted,” he said. 
“Then you have measures 
from various authorities to 
take the heat out of the mar-
ket and these things con-
spire to bring the up cycle to 
an end. It can only go on so 

New report breaks down the top 50 suburbs in Aus-
tralia to buy property in

long.”
However, he stressed the re-
search does not show prop-
erty prices are falling across 
Australia.
“They are only falling in cer-
tain parts of Sydney and Mel-
bourne,” he said. “Many of 
the strongest markets now 
are regional areas — particu-
larly in Victoria and NSW.
“So if you are a property 
investor looking for afford-
ability and better returns, 
be aware that some of these 
regional markets are very 
strong at the moment.
“Regional yields are much 
better than the cities, so 
there’s good prospect for 
growth. The buying price is a 
lot better, so we call it a win-
win for buyers.”
However, Mr Ryder says the 
icing on the cake for a good 
buy in Australia is a commut-
able distance from a major 
city — which is why areas 
such as Wollongong and the 
Central Coast are experienc-
ing major growth.
POWER REGIONS
The latest Price Predictor 
Index shows there are five 
power regions which would 
be smart places to invest in.
1. Newcastle/Hunter Region, 
NSW
“The City of Newcastle has 
had very strong price growth 
(many suburbs have risen 
20 per cent or more in the 
past 12 months),” the report 
reads. “Now the momentum 
has shifted to Lake Macqua-
rie and locations in the near-
by Hunter Region (including 
Maitland, Cessnock, Single-
ton and Muswellbrook).”
2. Regions southeast of Mel-
bourne
The reports states there had 
previously been an emer-
gence of strong markets in 
regional areas north of Mel-
bourne within commuting 
distance of the city — how-
ever the trend is now veering 
south.
“Officer and Pakenham in 
Cardinia Shire have both 
had exceptional price growth 
in the past year,” it reads. 
“Some of the towns in the La-
trobe Valley now have busy 
markets; Bass Coast towns 
like Wonthaggi are now ris-
ing; and the key locations 
in the Baw Baw LGA, includ-
ing Warragul and Drouin, are 

producing increased sales 
activity and rising prices.”
3. Recovery precincts in 
Perth
“Currently there are notable 
signs of uplift in specific 
markets, led by Top End sub-
urbs like Bicton and middle-
markets locations such as 
Doubleview and Gwelup,” 
the report reads. “The stand-
out LGAs in this regard are 
the municipalities of Stirling 
and Melville, which jointly 
have 17 suburbs with growth 
momentum in their sales ac-
tivity.”
4. The broad strength in Ad-
elaide
“The leading precincts, both 
with seven growth suburbs, 
are Port Adelaide Enfield and 
Onkaparinga, but the Marion, 
Holdfast Bay, Salisbury and 
Tea Tree Gully LGAs are
close behind, each with six 
rising suburbs,” the report 
states.
5. Small and remote towns
“The ‘supercharged’ loca-
tions feature some locations 
that big city dwellers may 
not have visited — or even 
heard of,” the report states. 
“They include small or re-
mote regional towns such as 
Broken Hill, Griffith, Inverell, 
Kempsey, Leeton and Tu-

On 9 August 2018 a 
general news story was 
published in most main-
stream media following 
the announcement over-
night by the Australian 
Government that 5 indi-
viduals had been stripped 
of their Australian Citi-
zenship for engaging in 
overseas conflicts linked 
to terrorist organisations. 
A newsworthy story cer-
tainly and one that was 
reported responsibly in 
most cases. However the 

Daily Telegraph in Syd-
ney, in what appears to 
be its ongoing campaign 
against Muslims and Is-
lam, chose to run the 
same story on its front 
page under the headline 
“Allah AK Barred!”. This 
is an outrageous headline 
and a gross misuse of the 
power of the press.
Once again the Daily Tele-
graph seeks to take indi-
vidual matters as an op-
portunity to denigrate all 
Muslims and the Islamic 
faith and to incite the gen-
eral Australian communi-
ty against Muslim Austra-
lians. A headline such as 
this can serve no purpose 
other than to continue to 
ferment the growing mar-
ginalisation of Australian 
Muslims and open them 

up to censure and ridi-
cule.
Muslims Australia – AFIC 
President, Dr Rateb Jneid, 
stated “This headline is 
inappropriate in the ex-
treme and media outlets 
should be held to account 
for such irresponsible 
practices. It just repre-
sents another example of 
the continued attack on 
our religion from some 
sections of the media.”
Muslims Australia calls 
on the Daily Telegraph 
to retract the headline 
and issue an apology to 
the Muslim community of 
Australia for this disgrace-
ful headline. Muslims 
Australia – AFIC intends 
on lodging a complaint 
with the Press Council in 
relation to this matter.

RE: Daily Telegraph Article
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web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

WORLD FRUIT
والـفواكه  الـخضار  أنـواع  جـميع  عـلى  مـنافسة  أسـعار 
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 

واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية
بـإدارة السيد 
الـيان بولـس

كـيلـو  الــجزر  بـ 0,99  $كـيلـو بــندورة  بـ 1,49 $

كيلو تفاح )Pink Lady(  بـ 1,49 $ زيت كانوال أو نباتي )2 ليرت(  بـ 3,99 $

طحينة قلعجية )2 كيلو(  بـ 15,99 $

بـصل )10 كيلو(  بـ 4,99 $ سـبانغ )1 ربـطة(  بـ 0,99 $

لـيمون حـامـض )1 كيلو( بـ 1,99 $

صندوق أناناس -تصفية )24 قنينة( بـ 10,00 $

نبيع بالجملة واملفرّق.. نؤمـّن طلبات املطاعم.. نفتح 7 أيام يف األسبوع
بزورات مشكـّلة

ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $
لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت بـ $15,00
وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية

هذا العرض 
صاحل لغاية 

يوم
 اجلمعة
 17 آب

World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3,  St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726
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