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الصالحيات«  »حرب  مالت 
املعنيني  بني  نشبت  اليت 
اىل  احلكومة  تأليف  حول 
االول،  أمس  التهدئة 
الستكمال  اجملال  مفسحة 
التفاوضي  املسار 
رئيس  بني  والتشاوري 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
عون والرئيس املكلف سعد 
احلريري، لعله يفضي اىل 
اتفاق على تشكيلة وزارية 
اجلميع. ويف  بقبول  حتظى 
االنظار  بدأت  ذلك  غضون 
ترّقبًا  إدلب،  اىل  تتجه 
تطورات  من  ستشهده  ا  ملمِ
االستعدادات  ظل  يف 
بني  املتبادلة  العسكرية 
جهة  من  وحلفائه  النظام 
املسلحة  واجملموعات 
يف  املتجّمعة  املتطرفة 

املنطقة.
هذه  اىل  اإلشارات 
مقدمتا  عكستها  التهدئة 
قناتي  يف  األخبار  نشرتي 

تي  و«أو  »املستقبل« 
يف«، فاالوىل أكدت أن »ال 
نزاع صالحيات بني رئاسة 
اجلمهورية ورئاسة احلكومة، 
ألّن النزاع على الصالحيات 
يف  اساسًا  موجود  غري 
العماد  الرئيسني  قاموس 
وسعد  عون  ميشال 
يف  موجود  لكنه  احلريري، 
خزائن التحريض على فتنة 

البالد  ُج  َتستدرمِ دستورية 
وأقالم  أصوات  اليها، 
تعمل  وتغريدات،  وتقارير 
على إغراق البالد يف وهم 
اىل  عامًا  ثالثني  العودة 
الطائف خط  اتفاق  الوراء. 
أمحر، واالستقرار السياسي 
العودة  وطريق  أمحر،  خط 
مقفل  الوراء  اىل  بالزمن 
وصيغة  اللبنانيني  بإرادة 
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فليسمع  الوطين،  الوفاق 
من يريد ان يسمع، ونقطة 

على السطر«.
»أو.تي.يف«  مقدمة  اّما 
»إّن تكتل »لبنان  فقالت: 

موجة نزوح من إدلب وغارات 
روسية تستبق جملس األمن

Follow us on          ; The Middle East Herald

احلكومة تنتظر  »تـوازنات املنطقة«.. 
ــذِّر من فـراغ طـويل وبـكركي تحُ

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
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مسؤول إسرائيلي: حزب اهلل يسيطر على اجليش اللبناني ومل نعد نفرق بينهما!

وحليفتها  دمشق  استبقت 
الدول  زعماء  قمة  موسكو 
واليت  آلستانة،  الضامنة 
تستضيفها طهران اليوم، 
على  الغارات  باستئناف 
حمافظة إدلب اليت شهدت 

نزوح مئات حنو الشمال.
ومن املقرر ان يكون عقد 
اجلمعة  امس  األمن  جملس 
الوضع  ملناقشة  جلسة 
الفتًا  بدا  فيما  أدلب،  يف 
روسيا  هلجة  يف  التصعيد 
باملضي  توعدت  اليت 
االرهابيني«،  »قتل  يف 
باريس  انضمت  حني  يف 
ولندن  واشنطن  إىل 
»تنفيذ  بـ  التهديد  يف 
اسُتخدمت  إذا  ضربات 
أسلحة كيماوية«. وشددت 
أنغيال  األملانية  املستشارة 
مركل على ضرورة »تفادي 
كارثة إنسانية« يف إدلب، 

أمام  انفتاحًا  أبدت  لكنها 
املتشددة  القوى  »حماربة 

هناك«.
وكالة  نقلت  ذلك،  إىل 
الروسية  »إنرتفاكس« 
البيئة  محاية  وزير  عن 
إلكني  زئيف  اإلسرائيلي 
»لن  أبيب  تل  إن  قوله 
الوجود  بتعزيز  تسمح 

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 
على  ايلي  واالختصاص  والكفاءة 

الرقم: 604 224 0412

يف  اإليراني  العسكري 
عملية  بذريعة  سورية 
إدلب«. وتابع: »إذا حاول 
اإليرانيون استغالل العملية 
تطورات  أي  أو  إدلب  يف 
إىل  صواريخ  لنقل  الحقة 
إنشاء مطارات  أو  سورية، 

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة
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عسكرية  وحدات  أن  علم 
تابعة ملقتدى الصدر تلقت 
للتحرك  باالستعداد  أوامر 
باجتاه مدينة البصرة، فيما 
»موقف  بـ  الصدر  هدد 

األذهان  يف  خيطر  ال 
الفاسدين  عروش  يزلزل 

والطائفيني«.
التأزم  سحب  وتلّبدت 

الصدر حيّرك وحدات عسكرية 
حلماية املتظاهرين يف البصرة

أمهل وفد حكومة الشرعية 
يف  املفاوض  اليمنية 
جنيف  »مشاورات« 
تبدأ  أن  مقررًا  كان  اليت 
األمم  برعاية  االول  أمس 
مجاعة  وفد  املتحدة، 
احلوثيني 24 ساعة للحضور 
السويسرية،  العاصمة  إىل 

وإال فإنه سيغادر.
يف غضون ذلك، تواصلت 
على  احتجاجًا  التظاهرات 
املعيشية  األوضاع  سوء 

يف مدن جنوب اليمن لليوم 
اخلامس، وقطع متظاهرون 
إىل  املؤدية  الطرق  كل 
»قصر املعاشيق« الرئاسي 
يف العاصمة املوقتة عدن.
الذي  احلوثيني  وكان وفد 
رفض  صنعاء،  يغادر  مل 
املشاورات  يف  املشاركة 
إىل أن تليب األمم املتحدة 
جرحى  نقل  بينها  شروطًا 

احلكومة اليمنية أمهلت احلوثيني 
ساعات حلضور »مشاورات« جنيف
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يتابع وزير الصناعة يف حكومة 
احلاج  حسني  االعمال  تصريف 
حيث  لسوريا،  زيارته  حسن 
الداخلية  التجارة  وزير  التقى 
عبداهلل  املستهلك  ومحاية 
الغربي، يف حضور وزير الزراعة 
العام  واالمني  زعيرت  غازي 
اللبناني-السوري  للمجلس 
يف  البحث  ومت  خوري،  نصري 
اللبنانية-السورية  العالقات 
االقتصادية  العالقات  وتطوير 
وتسهيل  التجاري  والتبادل 
الزراعية  املنتجات  دخول 
اللبنانية اىل سوريا، وخصوصا 
االتفاق  ومت  اللبناني.  املوز 
وزيري  بني  اجتماع  عقد  على 
والزراعة  الداخلية  التجارة 
اللبناني يف اواخر ايلول ملتابعة 
موعد  حيدد  ان  على  املوضوع، 
لبدء استرياد املوز اللبناني اىل 
سوريا خالل تشرين االول، ثم 
احلاج حسن وزعيرت، يف  انتقل 
حضور خوري، اىل وزارة النقل 
وزير  مع  اجتماعا  عقدوا  حيث 
هاني محود يف  السوري  النقل 
اللبناني  النقل  وزير  حضور 

يوسف فنيانوس.
الحاج حسن

احلاج  صرح  االجتماع  وبعد 
حسن: »حنن هنا للمشاركة يف 
والجراء  الدولي  دمشق  معرض 
حمادثات مع الوزراء واملسؤولني 
السوريني حول كل االمور، وال 
والصناعية  االقتصادية  سيما 
هنأنا  ولقد  التبادل.  وتسهيل 
السورية  القيادة  املناسبة  يف 
باالنتصارات  السوري  والشعب 
اليت حققوها على االرهاب. ان 
حجم املشاركة العربية والدولية 
واللبنانية يف املعرض هذا العام 
سوريا  استعادة  بدء  على  يدل 

عافيتها االقتصادية، ونأمل ان 
تتسارع الوترية ملا فيه مصلحة 
ولدينا  ايضا.  ولبنان  سوريا 
السنوات  يف  مشجعة  جتارب 
من  عدد  تسهيل  يف  املاضية 
االمور من قبل السوريني، ومن 
بينها تصدير املوز اىل سوريا. 
الوزير  اليوم  وهذا االمر يتابعه 
زعيرت. ولقد قامت سوريا على 
االقتصادية  الظروف  من  الرغم 
مببادرة  بها  مرت  اليت  الصعبة 
كرمية وكبرية مبساعدة االقتصاد 
تصدير  تسهيل  عرب  اللبناني 

املوز اليها«.
االشارة  من  بد  »ال  وأضاف: 
اىل ان حجم احلركة االقتصادية 
وسوريا  لبنان  بني  ذروته  بلغ 
التصدير  بلغ  حني   2010 عام 
دوالر،  مليون   400 لبنان  اىل 
منها مئة مليون دوالر للتصدير 
عام  بلغ  حني  يف  الزراعي. 
الرتانزيت  حجم  ايضا   2010
كل  اىل  سوريا  عرب  لبنان  من 
مليار  حنو  والعراق  االردن  من 
وسبعمئة مليون دوالر امريكي، 
اي ان حجم احلركة االقتصادية 
بني لبنان وسوريا وعربها جتاوز 
امللياري دوالر. نأمل ان تعود 
هذه االيام اليت كان فيها لبنان 
وسوريا، وسيبقيان، على عالقة 

اقتصادية متينة وقوية«.
زعيرت

وقال زعيرت: »نشكر االخوة يف 
سوريا على استقباهلم ونهنئهم 
االرهاب  على  االنتصارات  على 
وعلى استعادة سوريا سيطرتها 
على معظم اراضيها. وحبثنا يف 
االمور االقتصادية الثنائية، وال 
سيما يف موضوع تصدير املوز 
هي  واملؤشرات  سوريا.  اىل 
املسوؤلني  من  دائما  اجيابية 

احلاج حسن وزعيرت وفنيانوس شاركوا يف افتتاح معرض دمشق 
الدولي وتابعوا مع مسؤولني سوريني التبادل اجلاري

من  الرغم  وعلى  السوريني. 
على  بها  متر  اليت  الظروف 
املختلفة،  االقتصادية  الصعد 
جانب  اىل  واقفة  سوريا  بقيت 
اللبناني.  واملزارع  املصنع 
العام  منذ  السابقة  وجتربتنا 
يتعلق  ما  اليوم يف  اىل   2010
بتصدير املوز وغريها من االمور 
كانت اكثر من جيدة، بل شعور 
مع  اليوم  حنن  اخيه،  مع  االخ 
وزير الصناعة واالشغال العامة 
الدعوة  نليب  والسياحة  والنقل 
اىل املشاركة يف افتتاح معرض 
دمشق الدولي. وهو معرض لكل 
يف  جدا  ومهم  والعامل  العرب 
هذه املرحلة من اعادة االعمار. 
رمسي  بشكل  الدعوة  ولبينا 

وليس بصفتنا الشخصية«.
الغربي

حسن  باحلاج  الغربي  ورحب 
وزعيرت وباالمني العام للمجلس 

االعالى السوري-اللبناني.
عن  بعيدا  كان  »اللقاء  وقال: 
اخوة  لقاء  هو  الربوتوكول. 
وشعبني.  بلدين  بني  صادقة 
عام  االقتصادية  احلركة  كانت 
2010 يف ذروتها بني البلدين، 
اربعمئة  قيمته  ما  واستوردنا 
مليون دوالر امريكي من لبنان 
دوالر  مليون  مئة  بينها  ومن 
حركة  وبلغت  زراعية.  منتجات 
وسبعمئة  مليار  حنو  الرتانزيت 
تعود  ان  نأمل  دوالر.  مليون 
كانت  كما  االقتصادية  احلركة 
بني البلدين. وحنن نرحب دوما 
باخوتنا اللبنانيني ونسعى لتقديم 

كل التسهيالت املطلوبة«.
يف وزارة النقل

وزعيرت  حسن  احلاج  انتقل  ثم 
اىل  وانضموا  اخلوري  ونصري 
بني  قائما  كان  الذي  االجتماع 
وزير النقل السوري علي محود 
والنقل  العامة  االشغال  ووزير 
يوسف فنيانوس. وانضم اليهم 
اواديس  السياحة  وزير  الحقا 
يف  البحث  كيدانيان.ومت 
وتطوير  االقتصادية  العالقات 

التعاون على خمتلف الصعد.
معرض دمشق الدولي

اللبنانيون  الوزراء  ويشارك 
من  الثامنة  الساعة  عند  االربعة 
افتتاح معرض  اليوم يف  مساء 
ويفتتحون  الدولي،  دمشق 
اجلناح اللبناني فيه الذي يعرض 
ومؤسسة  شركة   60 حنو  فيه 
جماالت  يف  وصناعية  انتاجية 
وهندسية  وصناعية  اعمارية 

وتكنولوجية. 

ظهر  قبل  بعبدا  قصر  شهد 
لقاءات  سلسلة  االول،  امس 
 - اللبنانية  العالقات  تناولت 
احلكومة  الصينية ومسار تشكيل 
ونقابية  حياتية  وقضايا  اجلديدة 

ودبلوماسية.
وفد صيني

واستقبل رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون، وفدا صينيا برئاسة 
الوطنية  اللجنة  رئيس  نائب 
السياسي  االستشاري  للمؤمتر 
للشعب الصيين تشني كزاوغانغ، 
يرافقه السفري الصيين وانغ كي 
عون  للرئيس  وعرض  جيان، 
الثنائية  العالقات  تطوير  »سبل 

بني البلدين«.
الرئيس  اللقاء، حتدث  بداية  يف 
ان  مؤكدا  بالوفد،  مرحبا  عون 
الفكرية  بالصني  لبنان  »عالقة 
تعود لسنوات خلت، وقد ارساها 
اللبنانيني،  املفكرين  من  عدد 
للعالقات  بالنسبة  االمر  كذلك 
قواعدها  ارسى  اليت  التجارية 

لبنانيون منذ العام 1954«.
اىل  اجلمهورية  رئيس  وتطرق 
بني  التجاري  التعاون  مسار 
البلدين، مشريا اىل ان »الصني 
قائمة  يف  االول  املركز  حتتل 
الدول اليت يستورد منها لبنان«، 
آمال من الصني »ان حتذو حذوه 
يف استرياد املنتجات اللبنانية«.

ولفت اىل »مشروع توسعة مرفأ 
استقبال  من  ميكنه  مبا  طرابلس 
ذلك  بعد  ليتم  الكبرية،  السفن 
شبكة  وحتسني  صيانته  تأمني 
وسوريا،  لبنان  بني  الطرقات 
املثال  على سبيل  احلديد  كسكة 
بني طرابلس وحلب، حبيث يكون 
اعمار  البلدين مساهمني يف  كال 

سوريا.
وتوقف عند »اهمية طريق احلرير 
منذ القدم«، فلفت اىل انه »فيما 
املتوسط  االبيض  البحر  يشكل 
نقطة اتصال بني افريقيا وآسيا 
واوروبا، يتمتع لبنان مبركز مهم 
كنقطة تواصل وتقدم يف ادارة 
والتجارة  واالعمال  املصارف 
»بامكان  ان  معتربا  اخلارجية«، 
هذا  من  تستفيد  ان  الصني 

املركز ومن اخلربة اللبنانية«.
كزاوغانغ

وشكر تشني كزاوغانغ، الرئيس 
الوفد،  استقباله  على  عون 
وقال: »نسعى لتطوير العالقات 

خمتلف  على  اللبنانية   - الصينية 
املستويات. ويطيب لي ان انقل 
الرئيس  حتيات  اطيب  اليكم 
الصيين لكم وللشعب اللبناني«.

ورأى أن »عراقة التاريخ اللبناني 
ومحاسة  للبنان  الثقايف  والتنوع 
كلها  تركت  شعبه  لدى  احلياة 
عميق األثر يف ذهننا، ونأمل من 
رفع مستوى  الزيارة،  خالل هذه 
التعاون القائم بيننا وحتقيق مزيد 
من التقدم يف العالقات الثنائية. 
فصحيح ان لبنان والصني يقعان 
ان  اال  آسيا،  قارة  طريف  على 
البلدين  ربطت بني  احلرير  طريق 

منذ اكثر من 2000 سنة«.
العالقات  »تطور  مسار  وشرح 
والصني  لبنان  بني  الدبلوماسية 
 ،»1971 العام  يف  نشأتها  منذ 
اىل  البلدين  »وقوف  مستذكرا 
جانب بعضهما البعض يف خمتلف 
الصني  »دعم  مؤكدا  الظروف«، 
وسيادته  لبنان  الستقرار  الدائم 
فيه«،  الوطين  الوفاق  وتعزيز 
من  اكثر  »وجود  اىل  مشريا 
400 جندي صيين يعملون ضمن 
قوات حفظ السالم »اليونيفيل« 
االستقرار  حفظ  على  ويسهرون 
وأكد  لبنان«.  جنوب  يف 
للجهود  كذلك  دعمنا  »سنواصل 
على  احلفاظ  اجل  من  اللبنانية 

االمن يف املناطق احلدودية«.
السيد

النائب  عون،  الرئيس  واستقبل 
آخر  معه  وعرض  السيد،  مجيل 
التطورات على الساحتني الداخلية 
القائمة  واالتصاالت  واالقليمية 
ومت  اجلديدة.  احلكومة  لتشكيل 
املواضيع  من  عدد  يف  البحث 
حملافظة  واخلدماتية  االمنائية 
السيد:  قال  اللقاء،  البقاع.وبعد 
السياسية  االوضاع  »ناقشنا 
العامة داخل البالد ويف املنطقة، 
مبا فيها الوضع احلكومي الراهن 
ظل  يف  تطاله  اليت  والتعقيدات 
حاجة البالد املاسة لتحريك عجلة 
الدولة ومواجهة املخاطر املختلفة، 
وعلى رأسها شبح التوطني. كما 
تطرق البحث اىل بعض التفسريات 
تتنافى  اليت  االخرية  الدستورية 
ال  الواضح،  الدستور  نص  مع 
جتريد  اىل  منها  يهدف  ما  سيما 
موقع رئاسة اجلمهورية من ابسط 

صالحياته الدستورية«.
الوجود  زمن  عز  »يف  اضاف: 

عرض وزواره مسار التشكيل واستقبل وفدا صينيا
عون: لالستفادة من خربة لبنان يف 

ادارة املصارف والتجارة

جيرؤ  مل  لبنان،  يف  السوري 
على  اللبنانيني  الفرقاء  من  احد 
يتناقض  للدستور  تفسري  اي 
كما  الرئاسة  صالحيات  مع 
هي  تفسريات  من  مؤخرا  حصل 
ان  مؤكدا  علين«،  تزوير  مبثابة 
سياسية  خبلفية  تواطؤ  »هناك 
الرئيس  عهد  تعطيل  اىل  يهدف 
باملوقف  ترتبط  السباب  عون 
االسرتاتيجية للبنان ال سيما جتاه 

سوريا واملقاومة«.
واشاد النائب السيد بـ »استقرار 
الوضع االمين يف البقاع«، داعيا 
بت  يف  التسريع  »ضرورة  اىل 
القضايا اخلدماتية فيه، ال سيما 
ما يتعلق منها بطريق ضهر البيدر 

وتلوث مياه الليطاني«
استقباالت

والتقى الرئيس عون، سفري لبنان 
لدى املغرب زياد عطاهلل وسفري 
االسالمية  اجلمهورية  لدى  لبنان 
ورئيس  عباس  حسن  االيرانية 
العمومية  الشاحنات  مالكي  نقابة 
مع  متى  شربل  بريوت  مرفأ  يف 
وفد من النقابة، عرضوا لرئيس 
الشاحنات  أوضاع  اجلمهورية 

وظروف عملها يف املرفأ.
اجلمهورية  لرئيس  الوفد  م  وقدَّ
أوضاع  لتحسني  مطالب  سلسلة 
عملهم واحلفاظ على فاعلية مرفأ 
بريوت، أبرزها »تطبيق املساواة 
يف الرسوم بني خمتلف املرافىء 
اللبنانية، والوقوف يف وجه خطة 
املرفأ  يف  الرابع  احلوض  طمر 
ووضعه  تنظيفه  على  العمل  مع 
البواخر  الستقبال  اخلدمة  يف 
للمرسوم  تطبيقا  وذلك  الكبرية، 
بإنشاء  املتعلق   9040 رقم 
واخلامس،  الرابع  احلوضني 
واحلفاظ على مساحة مرفأ بريوت 
كاملة، ووقف تسجيل الشاحنات 
طنا   21 تتجاوز  اليت  اخلصوصية 
تنفيذا للقانون رقم 278 إضافة 

إىل توسيع مدخل املرفأ«.
عون  الرئيس  وعد  جهته،  من 
مع  املطالب  هذه  ب«متابعة 
»دور  على  مؤكدا  املعنيني«، 
يف  العمومية  الشاحنات  مالكي 
مرفأ بريوت يف تنشيط االقتصاد 
تصحيح  على  والعمل  الوطين، 
الكثري من االمور اليت شكا منها 
الوفد، ال سيما يف ما يتعلق بآلية 
العمل يف مرفأ بريوت وتسهيل 

عمل الشاحنات«.

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال وفد صيني
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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:

Proud Partners of the 2018 
Ethnic Business Awards 
Congratulations to the EBA on celebrating 
30 years of quality and success.

BILL FITZGERALD
0434 600 871 
Senior Manager West

RODAINA VENEGAS
0434 073 014 
Senior Manager Central

CRAIG DEWIS
0413 324 128 
Relationship Manager West

CHARBEL ABOUD
0449 798 943  
Relationship Manager West

WITH OVER 100 YEARS OF COMMERCIAL AND BUSINESS BANKING EXPERIENCE 
BETWEEN US, WE KNOW HOW TO ASSIST YOU. GET IN TOUCH WITH US TODAY.

Before acting on the information, you should consider whether it is right for you. The issuer of the Business Online Savings 
Account is Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 Australian Financial Services Licence/Australian Credit Licence 
234563. The Canstar 5-Star Rating for Outstanding Value Business Savings Account was awarded on 11 July 2018 for our 
Business Online Savings Account in the Business Saver category.

Get the convenience you 
need with our Business Online 
Savings Account, awarded a 
5-star rating by Canstar.

فــرع ثـانٍ للمـحجبات
Shop 14, Fetherstone Street, Bankstown

Shop 304, North Terrace, 
Bankstown Central, Ph: 9707 2339

PRIVATE SECTION 
AVAILABLE 

 FOR  SCARVED WOMEN

للـرتويقة والـغداء

مأكوالت شهية وصحية وأطيب فنجان قهوة وعصري طازج

نفتح 7 أيام 
من

الـ 5 صباحا
حتى الـ 9 

مساء
أحضر هذا االعالن واحصل على  فنجان قهوة )Large( جمانا

هذا العرض صاحل لغاية األحد 23 أيلول 2018

Address: 1/ 128 Waterloo Road, 
Greenacre, NSW 2190

Tel: 9740 7736
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قال رئيس جملس النواب نبيه 
بري »ان احلكومة كان جيب ان 
تؤلف امس قبل اليوم وغدا قبل 
بعد غد، الن الوضع االقتصادي 
خطري وال يتحمل كما كان حيصل 
سابقة«.  حكومات  تشكيل  يف 
غري  اللرية  وضع  »ان  واكد 
هذه  اىل  نصل  ولن  ممسوس 

املرحلة«.
اىل  بالنسبة  يثار  ما  وحول 
من  احلكومة  تشكيل  عملية 
شك  »ال  قال:  وبيانات،  آراء 
ان  وهو  واضح،  الدستور  ان 
احلكومة تتصدر بتوافق رئيسي 
)املكلف(  واحلكومة  اجلمهورية 
ويعمل  احلكومة  يشكل  من  اما 
يف طبخها فهو رئيس احلكومة 

املكلف«.
له  حيق  »من  ان  القول  وجدد 
اجمللس  هو  الدستور  تفسري 

النيابي، ونقطة على السطر«.
استقباله  خالل  بري  حتدث 
اخلميس  االول  امس  ظهر  بعد 
نقابة  جملس  التينة  عني  يف 
احملررين برئاسة النقيب الياس 
عون الذي استهل اللقاء بكلمة 
بري  بدور  فيها  اشاد  مقتضبة 
الوضع  عن  وسأله  الوطين. 
»اعمل  فأجاب:  احلكومي، 

لدنياك كأنك تعيش ابدا«.
سئل: ما هو رأيك الشخصي؟

كما  بصراحة  »اقول  اجاب: 
جوزف  اللبناني  الشاعر  يقول 
حرفه  عن  حرف  »كل  حرب 
من  مسؤولون  كلنا  مسؤول«. 
ان  يقال  طبعا  استثناء.  دون 
احلكومة الفالنية استمرت عملية 
تشكيلها سبعة اشهر واحلكومة 
الفالنية تسعة او عشرة اشهر. 
الوضع الذي كان يتحمل آنذاك 
فالوضع  اآلن.  قائما  ليس 
االقتصادي خطري، وقد قلت هذا 
الكالم امس وذهبت اىل القول 
ايضا ان لبنان يف غرفة العناية 
الفائقة. طبعا انا مل اتكلم عن 
الوضع النقدي، بل عن الوضع 
الوضع  ولكن  االقتصادي، 
النهاية  يف  يؤدي  االقتصادي 
اىل نتائج سلبية. هناك مساحة 
زمنية قصرية جدا. احلكومة كان 
جيب ان تتألف امس قبل اليوم 
وغدا قبل بعد غد، الن الوضع 
تغيري  خطري.  االقتصادي 
بتغيري  حيصل  ال  اجملتمعات 
االفكار السياسية او العقائدية، 
بل يتم بالتغيريات االقتصادية 
اوال، االقتصاد هو الذي يؤثر. 
اىل  انزلوا  املطلوب؟  هو  ما 
وال  الناس.  واسألوا  الشارع 
الناس  شكاوى  سوى  نسمع 
وقطاع  والصناعيني  والتجار 
واصبح  القطاعات.  وكل  البناء 
املثل البريوتي ينطبق على كل 
لعند  املستوي  »اجا  القطاعات 
دواء  اعطيين  له  قال  املهرتي 

للعافية«.
سئل: ما هي خلفية التحذيرات 

االمريكية لرعاياها يف لبنان؟
اختذوه  تدبري  »هذا  أجاب: 
عليه.  واستمروا  زمن  منذ 
شبه  يفرضون  االمريكيون 
الشعب  من  جزء  على  حصار 
اللبناني حتى يف االمور املالية. 
اقول  جديد.  غري  امر  هذا 
واكرر، وقلت ذلك اليوم للوفد 
املتحدة  الواليات  ان  الصيين، 
باحلروب،  تنتصر  مل  االمريكية 
ال بفيتنام انتصرت، وال بكوريا 

وال  بافغانستان  وال  الشمالية، 
بالعراق. انتصرت بالذي يسمى 
بهذا  العامل  حكمت  الدوالر. 
املوضوع. بلد مثل تركيا عضو 
للواليات  وحليف  »الناتو«  يف 
املتحدة االمريكية بظرف اسبوع 
الرتكية  اللرية  قيمة  اخنفضت 

38%، وهذا مثال«.
فرضت  انه  اخبار  هناك  سئل: 
مصارف   4 او   3 على  عقوبات 

لبنانية؟
اجاب: »غري صحيح، ال علم لي 

بذلك«.
االول  املسؤول  هو  من  سئل: 

عن عرقلة تأليف احلكومة؟
اجاب: »كلنا، املوضوع »افواه 

وارانب«.
سئل: انت ماذا تريد؟

للرئيس  قلت  »لقد  اجاب: 
دقائق  ثالث  خالل  احلريري 
اجمللس  يف  االستشارات  يف 
اىل   13 من  زادت  كتليت  ان 
يف  كتلة  ثالث  وهي  نائبا   17
اجمللس، ال اريد ان اتكلم بهذه 
وان  ننتهي  ان  نريد  الطريقة. 
تشكل احلكومة قبل عيد الفطر، 
باحلصة  راضيا  سأبقى  ولذلك 
نفسها رغم زيادة عدد كتليت، 
وهذا ايضا موقف »حزب اهلل«. 
احلريري  للرئيس  ذلك  قلت 

يومها وما زلت عند كالمي«.
وردا على سؤال قال: »سئلت 
خارجي  ضغط  هناك  هل  امس 
احلكومة،  موضوع  اىل  بالنسبة 
اقول  هل  أقول؟  ماذا  فقلت 
تألفت  كانت  النه  ليت«  »يا 
احلكومة، النه »متعودة داميا«.

السؤال  هذا  خيلق  قد  سئل: 
الطائف  منذ  وحنن  مشكلة، 
يف  مميتة  ثغرات  اكتشفنا 
موضوع  يف  خصوصا  الدستور 
املهل. أمل حين الوقت لتعديل 

دستوري يزيل هذا الوضع؟
خيلق  ال  السؤال  »هذا  أجاب: 
مشكلة يف ررأييي، ملاذا؟ الن 
اهميته  على  اللبناني  الدستور 
ليس قرآنا كرميا وليس اجنيال 
اللذان  فقط  وهما  مقدسا، 
الدستور  عندي.  ميسان  ال 
ولكن  تعديله،  ميكن  اللبناني 
هذا ال يتم حني تأليف حكومة، 
بالعكس اذا مل تؤلف حكومة ال 
كثرية  اشياء  هناك  تستطيع. 
ال  وهي  توضيحات  اىل  حتتاج 
حتدث مشكلة، مثال ان الوزير ال 
يستطيع ان يوقف قرار جملس 
توقيعه  عدم  خالل  من  الوزراء 
النه ال يوجد مهلة، وانا تكلمت 
عديدة.  مرات  االمر  هذا  عن 
كذلك حتى االن ما زلنا نتكلم 
كل  ان  مع  ال21،  سن  عن 
الثامنة  يعتمد سن  العامل صار 

عشرة هذا مثل ايضا.
يف هذا االطار، أسأل حنن ماذا 
انشأنا  الدستور؟  من  طبقنا 
االجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
ولكن  الدستوري،  واجمللس 
الوطنية  اهليئة  اىل  بالنسبة 
اللغاء الطائفية السياسية اليت 
السياسية،  الطائفية  تلغي  ال 
تلغيها،  كيف  تفكر  ان  ممنوع 
التفكري  الوطنية مهمتها  اهليئة 
ميكن  اليت  االساليب  يف 
الطائفية  إللغاء  تعتمدها  ان 
تفكر  ان  ممنوع  السياسية، 
ومل  مرات  ثالث  حاولت  فيها. 

اجنح«.
اىل  بالنسبة  الظاهر  سئل: 

بري استقبل وفدا صينيا وحتدث امام نقابة احملررين: كان جيب تأليف احلكومة امس قبل اليوم والوضع ال حيتمل االنتظار كما يف السابق

مشكلة  املشكلة  ان  احلكومة 
ما  ان  ضمنا  ولكن  حصص، 
ان  والعراق  املنطقة  يف  جيري 
تشكيل  تواجه  اليت  العراقيل 
وان  واحدة،  تقريبا  احلكومتني 
او دولية تلعب  اقليمية  جهات 

الدور نفسه يف هذا الشأن؟
اجاب: »حنن اعتدنا يف لبنان ان 
نضع احلق دائما على الطليان. 
وقد  ذلك.  أملس  مل  رأيي  يف 
يف  موجودة  امور  هناك  يكون 
ومؤسسة  رجل  وهناك  العراق، 
املرجع  هو  وطنيا  تعمل  واحدة 
األعلى السيد علي السيستاني، 
ولو حصل ان متت تلبية ما يتمناه 
املرجع، وانا ال اتكلم من زاوية 
تستمر  ان  اعتقد  ال  طائفية، 
هناك  العراق.  يف  املشكلة 
وتداخل،  جتاذب  العراق  يف 
والتدخل االمريكي قائم هناك. 
ولكن هنا، أنا شخصيا مل املس 
ذلك. جرى الكالم عن املوضوع 
االخوة  وموضوع  السوري 
الالجئيني السوريني، وقلت يف 
قاهلا  وقد  اآلن،  واكرر  بعلبك 
فخامة الرئيس واجلميع، ان هذا 
املوضوع اذا كان سيبحث فإنه 
احلكومة.  تشكيل  بعد  يبحث 
لكي  احلكومة  تتألف  ان  جيب 

نبحث يف املوضوع«.
سئل: كيف تصف البيان الذي 
الذي  او  بعبدا  عن قصر  صدر 
اجلمهورية  رئيس  ان  يقول 
وضع االسس واملعايري لتأليف 
الذي قام  الوقت  احلكومة، يف 
وقدم  بواجبه  احلريري  الرئيس 

مسودة احلكومة؟
اجاب: »انا من اول الطريق ال 
صدر  بيان  عند  اقف  ان  اريد 
عن  او  اجلمهورية  رئاسة  عن 
او عن  الثالثة،  رؤساء احلكومة 
يف  لكم  قلت  املستقبل.  تيار 
عن  حرف  »كل  اللقاء  بداية 
أن  أريد  ال  مسؤول«.  حرفه 
ولكن  التعابري،  هذه  عند  أقف 
واضح،  الدستور  ان  شك  ال 
وهو ان احلكومة تصدر بتوافق 
يقول  نص  هناك  الرئيسني، 
بالتوافق. اما من يشكل احلكومة 

فهو رئيس احلكومة املكلف«.
التشكيلة  يف  رأيك  ما  سئل: 

اليت قدمها الرئيس احلريري؟
اجاب: »ال اعرفها، وحتى اآلن 

مل اعرفها«.
وردا على سؤال قال: »فليؤلفوا 
تفسري  له  حيق  ومن  احلكومة، 
النيابي  اجمللس  هو  الدستور 
يهمين  ما  السطر.  على  ونقطة 
النه  االن  حكومة  تؤلف  ان  هو 
تأليفها  مبكان  الضروري  من 

االن«.

سئل: من حيدد معايري تشكيل 
احلكومة؟

اجاب: »نص الدستور واضح، ما 
يعمل يف مطبخ تشكيل احلكومة 
املكلف،  احلكومة  رئيس  هو 
ولكن يف النهاية جيب ان يكون 
هناك توافق بينه وبني رئيس 
استعمل  الدستور  اجلمهورية. 

كلمة التوافق.
»نتيجة  قال:  وردا على سؤال 
اسرائيل  احلكومة  تأليف  عدم 
الوضع  من  وتستفيد  تستغل 
الوحيد  نفطنا  على  لالعتداء 
الذي  الدين  من  خيلصنا  الذي 
علينا، وجيعل النظرة اىل لبنان 
على الصعيد االقتصادي ختتلف 

متاما«.
على  تلمس خماوف  هل  سئل: 
ثم  ومن  االقتصادي،  الوضع 

على اللرية؟
غري  اللرية  »وضع  اجاب: 
اىل  نصل  ولن  أبدا،  ممسوس 
هذه املرحلة على االطالق. وانا 
االقتصادي.  الوضع  عن  اتكلم 
علينا  ستطل  السنة  رأس  يف 
خبدمة  تتعلق  استحقاقات 
الدين، وهنا نتكلم عن مليارات 
او  مخسة  اي  الدوالرات، 
الوضع  لذلك  مليارات.  ستة 
االقتصادي ال يتحمل شهورا«.

وحدك  تشعر  كنت  إذا  سئل: 
موقف  تفسر  فكيف  بذلك، 

اآلخرين؟
الوحيد  انين  اعتقد  »ال  اجاب: 
ان  اعتقد  بذلك.  يشعر  الذي 
99,99 يف املئة من اللبنانيني 
مبن فيهم املسؤولون يشعرون 
بهذا  حيس  ال  والذي  بذلك، 
القول  عليه  ينطبق  الشيء 
»اجلرة املليانة ال تسمع صوت 

العطشان«.
ان  وارد  يف  أنت  هل  سئل: 
تشكيل  بعد  مبادرة  تطلق 
الثغرات  يف  للبحث  احلكومة 

الدستورية؟
الدستوري  »التعديل  اجاب: 
تفسري  حتى  وآلية،  أصول  له 
من  شيء  اىل  حيتاج  الدستور 
مقدسا  شيء  ال  القبيل.  هذا 
عندما يكون هناك توافق وعندما 

نتكلم مع بعصنا البعض«.
سئل: ماذا لو وجه لك رئيس 

اجلمهورية رسالة؟
دستوري  حق  »هذا  اجاب: 
وعلى  اجلمهورية،  لرئيس 
وفقا  النواب  جملس  رئيس 
يقوم  ان  ترد  اليت  للصيغة 

باالمر الالزم«.
»ان  قال:  سؤال  على  وردا 
نائبا  ب79  اتت  االنتخابات 
كثرية  طاقات  وهناك  جديدا 

عمل  خالل  من  أملسها  بينهم 
ان  وباالمكان  النيابية،  اللجان 
العام  النواب  جملس  جمد  اعيد 
بالتشريع  اول  حل  حيث   1992
ايضا  يقصر  ومل  العامل،  يف 
حيصل  وعندما  الرقابة.  يف 
فإن  وغريها  عن فضائح  شيء 
يده  سيضع  النيابي  اجمللس 
جملس  اي  حقه.  وهذا  عليها، 
وظيفتان:  له  العامل  نيابي يف 
والوظيفة  التشريعية  الوظيفة 

الرقابية«.
هو  االمين  »الوضع  ان  واعترب 
ال  فعادة  الفارقة.  العالمة 
ميكن ان يتحسن االقتصاد اذا 
اقول  وانا  أمن.  مل يكن هناك 
مثل  واالقتصاد  االمن  دائما 
هو  الربيع  والسنونو.  الربيع 
السنونو.  االمن واالقتصاد هو 
 2006 العام  منذ  لبنان  أمن 
من  افضل  هذا  تارخينا  حتى 
وافضل  اوال،  حولنا  امن  اي 
اوروبا.  دول  من  عدد  من 
لبنان مستتب متاما،  االمن يف 
يكون  ان  يفرتض  كان  وهذا 
ولكل  للسياحة  العمر  فرصة 
هذا  على  الوضع  ملاذا  شيء. 
يوجد  ال  النه  اجلواب:  الشكل؟ 
حكومة. مؤمتر سيدر1 وروما 2 ، 
واسبانيا وسويسرا كلها مهتمة 
ملساعدة لبنان، والبنك الدولي 

دوالر  ملياري  حمفظة  يرتك 
يف  علينا  واجبات  هناك  ولكن 

الوقت نفسه«.
تذهب  قد  االموال  هذه  سئل: 

اىل دول اخرى؟
اجاب: »ال احد ينتظرك«.

نشاط
نائب  استقبل  بري  وكان 
للمؤمتر  الوطنية  اللجنة  رئيس 
للشعب  السياسي  االستشاري 
على  شياوكوان  شان  الصيين 
اعضاء  من  رفيع  وفد  رأس 
جملس  مبثابة  هي  اليت  اللجنة 

شورى صيين.
التطورات  حول  احلديث  ودار 
واملنطقة  لبنان  يف  الراهنة 

والتعاون بني البلدين.
السابق  الوزير  استقبل  كذلك 
بعد  قال  الذي  بويز  فارس 
لنرى  حولنا  من  »ننظر  اللقاء: 
وتطورات  عاصفة،  منطقة 
بهذه  تعصف  ودولية  اقليمية 
االتفاق  الغاء  من  بدءا  املنطقة 
النووي وصوال اىل الغاء الدعم 
ورمبا  الفلسطينيني،  لالجئني 
استعدادا الختاذ قرار بعدم بقاء 

حق العودة«.
اضاف: »ننظر من دولنا ونرى 
اننا منر بأدق واخطر مرحلة، قد 
ال تبقى خريطة بعدها كما هي، 
تبقى  وال  نظام  يبقى  ال  وقد 
اىل  وننظر  تعديل.  دون  هوية 
بأقل  فنراها  اللبنانية  الساحة 
هذه  بوجه  املناعة  من  معيار 
يتلهون  ونراهم  العواصف، 
ومبعارك  التحجيم  بعمليات 
يف  ونراهم  املقبلة،  الرئاسية 
لبعضهم  إلغائية  عبثية  حروب 
كان  اذا  نعتقد  اننا  البعض. 
وحكومة  دولة  اىل  حباجة  لبنان 
اي  من  اكثر  اليوم  وقرار فهو 
وقت مضى، حباجة اىل عمالقة 
يقزمون  اقزام  اىل  وليس 
االن،  عليه  اكثر مما هو  لبنان 
وعملية  اخلطورة.  بالغ  والوضع 
تأليف احلكومة ال تسمح بالتلهي 
بسخافات من نوع احجام او غري 

احجام«. 

الرئيس بري مستقبال شان شياوكوان

عرب  اسود  زياد  النائب  غرد 
تويرت  موقع  على  حسابه 

قائال:
حبجم  جرمية  »كفرفالوس   
وطن... سيدرك يوما ما بعض 
املشجعني على تغليب الكالم 
لتغطية  والطائفي  الفئوي 

املشروع وملنع املعرتضني من 
انهم  عليه  جزين  قضاء  ابناء 
حبق  ممارسة  اشنع  ارتكبوا 
صيدا وجزين ...الطائفية هي 
ممارسة يعتمدها البعض حتت 
ستار االعتدال والفساد املقنع 

يف سدة املسؤولية«.

اسود مغردا: كفرفالوس جرمية حبجم وطن

اجلميل  أمني  الرئيس  تابع 
اتصاالته يف نيودهلي وأجرى 
الدولة  وزير  مع  حمادثات 
اخلارجية  للشؤون  اهلندي 
الذي  أكرب  جواد  مباشر 
وتناولت  شرفه.  على  أومل 
لبنان  يف  الوضع  احملادثات 

املستجدات  اىل  باالضافة 
اليت تشهدها املنطقة وخباصة 
املسائل الطارئة واخلطرية يف 

ادلب.
استعراض  اللقاء  وختلل 
منطقة  يف  نيودهلي  لسياسة 

الشرق االوسط. 

اجلميل تابع لقاءاته يف نيودهلي

يف  العدل  وزير  إستقبل 
حكومة تصريف األعمال سليم 
اجمللس  رئيس  جريصاتي، 
العام املاروني الوزير السابق 
عضو  يرافقه  اخلازن،  وديع 
اجمللس  يف  التنفيذية  اهليئة 

ربيع حامت، حيث تداولوا حسب 
بيان ملكتب اخلازن يف »الوضع 
تفعيل  وضرورة  احلكومي، 
جديدة،  حكومة  تأليف  عملية 
اإلقتصادية  األزمات  لتواجه 

اخلطرية يف البالد«.

اخلازن زار جريصاتي: لتفعيل عملية التأليف
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لـبنانيات

جانب من الحضور

اإلسالمية  املؤسسة  أقامت 
مدارس  والتعليم  للرتبية 
اجمللس  عضو  برعاية  املهدي، 
الشيخ  اهلل  حزب  يف  املركزي 
التكريم  حفل  قاووق،  نبيل 
للمتفوقني  السنوي  املركزي 
على  مراتب  نالوا  الذين 
يف  واحملافظات  لبنان  مستوى 
الشهادتني املتوسطة والثانوية 
الشهداء  ابناء  من  ولكوكبة 
اخلرجيني وجملموعة من املعلمني 
تالمذتهم  نال  الذين  املتميزين 
يف  وذلك  املعدالت،  اعلى 
انصارية  بلدة  املالك يف  جممع 
رئيس مجعية  اجلنوبية، حبضور 
للرتبية  االسالمية  املؤسسة 
والتعليم الدكتور حسني يوسف 
ومدراء  االدارة  جملس  وأعضاء 
من  وعدد  املهدي  مدارس 
والرتبوية  االجتماعية  الفاعليات 
من  ومجع  االهالي  من  وحشد 

عوائل الشهداء.
وبلغ عدد التالمذة الذين جنحوا 
 1478 الرمسية  االمتحانات  يف 
التالمذة  عدد  وجتاوز  تلميذا، 
 822 تقديرات  نالوا  الذين 
جيد   347 ممتاز،   41( تلميذا 

جدا، 434 جيد(.
مت  التالمذة،  هؤالء  بني  ومن 
متفوقا  تلميذا   45 بـ  االحتفاء 
األوىل  العشر  املراتب  نالوا 
وتقدير  واحملافظات  لبنان  يف 
من  متميزا  تلميذا  و31  ممتاز، 

أبناء الشهداء.
القرآن  من  بآيات  احلفل  افتتح 
اخلريج  التلميذ  تالها  الكريم 
كانت  ثم  ومن  غندور،  حممد 
الوطين  النشيدين  مع  وقفة 

اللبناني وحزب اهلل.
واستهل احلفل بكلمة اخلرجيني 
مصطفى  التلميذ  ألقاها  اليت 
املرتبة  نال  والذي  الساحلي 
فيها  لبنان شكر  على  العاشرة 
وكادر  واالداريني  املعلمني 
املؤسسة جمتمعا على ما قدموه 
عطاءات يف سبيل جناحهم  من 
وتفوقهم وعاهد االمام صاحب 
العصر والزمان مواصلة مسرية 

التفوق.
بعدها كانت كلمة لرئيس مجعية 
للرتبية  االسالمية  املؤسسة 
املهدي  مدراس  والتعليم 
الذي  يوسف  حسني  الدكتور 
املتفوقني  بتهنئة  كلمته  بدأ 

مناسبيت  وبني  الشهداء  وابناء 
الغدير وعاشوراء قال: »هلاتني 
معاٍن  العظيمتني  املناسبتني 
ودالالت عميقة تتصل بعنواني 
الحتفالنا  والشهادة  التفوق 
إعالن  يوم  بني  صادف  الذي 

الوالية ويوم تثبيت الوالية«.
وأضاف: »ما مييز النتائج اليت 
نتيجة  تأت  مل  أنها  حققناها 
سياسات االصطفاء واالستغناء 
التحصيل  يف  الضعاف  عن 
الدراسي بل أتت بعد جمموعة من 
سياسات التيسري اليت اعتمدتها 
أنظمة  يف  وترمجتها  املؤسسة 
التقييم والرتفيع واالستقطاب، 
جمموعة  بإطالق  أرفقتها  واليت 
من املشاريع الرتبوية املتقدمة 
املدرسة  تقلد  إىل  هدفت  اليت 
يف  أعلى  مسؤولية  وكادرها 
واألكادميية  الرتبوية  الرعاية 

لتالمذتها«.
وتوجه للمتفوقني قائال:«حولوا 
باالستعانة باهلل سبحانه وتعاىل 
وبالسعي والعمل اجلد واالجتهاد 
يف  حمطة  من  والتميز  التفوق 

حياتكم، إىل مسار حياة«.
ويف اخلتام شكر الضيوف على 
وأولياء  وتشريفهم  حضورهم 
وثقتهم  تعاونهم  على  األمور 
مجيل  على  والكادر  وللمعلمني 

عطاءاتهم.
ومن ثم كان عرض فيلم »نبين 
حلياة طيبة« الذي انتجته مديرية 
يف  واالعالم  العامة  العالقات 
املؤسسة مبناسبة العيد الفضي 
إجنازات  أبرز  يلخص  والذي 

املؤسسة خالل 25 عاما.
احلفل  راعي  ألقى  ذلك  بعد 
الشيخ نبيل قاووق كلمته قال: 
»ما عندنا من نعمة هو من اهلل 
والنجاح  نعمة  فاحلياة  تعاىل، 
نعمة، ولكن أمت وأكمل نعمة هي 

نعمة الوالية ألمري املؤمنني«.
»لو  قال:  الشهداء  وألبناء 
كشف الغطاء لوجدنا بيننا أرواح 
الشهداء الذين حيضرون تكريم 
حمافل  من  حمفل  فهنا  أبنائهم 

النور«.
وكادرها  للمؤسسة  وتوجه 
املؤسسة  »هذه   : قائال« 
بكادرها ومؤسسيها أثبتت أنها 
االمام  اسم  ترفع  أن  تستحق 

املهدي«.
اضاف:  املتفوقني  وللخرجيني 

رعى حفل تكريم طالب مدارس املهدي املتفوقني

قاووق: قوى سياسية تتمسك مبطالب غري 
حمقة أثبتت حقيقة نواياها جتاه جناح العهد
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الوالية  شجرة  جتسدون  »أنتم 
وهجها  من  شعاعا  وتظهرون 
تساهمون  أنتم  النوراني، 
املقاومة  مسرية  وتألق  بعظمة 
مسار  تكملوا  أن  ومسؤوليتكم 
مسار  أجل حتصني  من  التفوق 
االنتصارات واحلفاظ على دماء 
املقاومة  أن  لنؤكد  الشهداء 
القتال  ميادين  يف  املتفوقة 
ميادين  يف  أيضا  متفوقة  هي 

العلم«.
ويف السياسة قال قاووق »ان 
تفاقم االزمات على اللبنانيني، 
احلكومة  تشكيل  أزمة  سيما  ال 
االجواء  استنزاف  يف  تسهم 
االجيابية واالستقرار واالقتصاد 
مصري  اىل  البالد  من  وتأخذ 

جمهول.
للتأليف  األخري  احلراك  وعن 
كانت  »النتيجة  قاووق:  قال 
قوى  فهناك  العقد  من  مزيدا 
غري  مبطالب  تتمسك  سياسية 
ومضخمة  فيها  ومبالغ  حمقة 
أيضا، هذه القوى أثبتت حقيقة 

نواياها جتاه جناح العهد«.
املطالب  تضخيم  وأضاف:« 
تضخيم  واليوم  باملقاعد 
املطالب باحلقائب نتيجته واحدة 
هي التأخري واستنزاف العهد«.

أشار  اإلقليمي  الوضع  ويف 
على  القضاء  أن  اىل  قاووق 
ضرورة  ادلب  يف  اإلرهاب 
وأمريكا  وإنسانية،  إقليمية 
ذلك،  ملنع  قوتها  كل  تستنفر 
اليت  النصرة  على  والقضاء 
االكرب  البؤرة  اليوم  تشكل 
لالرهاب يف ادلب سيؤدي اىل 
على  العدوان  مشروع  سقوط 

سوريا«.
امليدانية  »املعادالت  وختم: 
االمريكية  الضغوط  من  أقوى 
والعدوان  التهديدات  وكل 
واقع  من  يغري  لن  األمريكي 
يف  وأدواتها  أمريكا  هزمية 

سوريا«.
ويف ختام احلفل مت توزيع دروع 
تكرميية ومنح جامعية للمتفوقني 
يف  الثانوية  الشهادة  يف 
مدرسية  ومنح  املعارف  جامعة 
الشهادة  يف  للمتفوقني 
بقيمة  مالية  وهدايا  املتوسطة 
42000 دوالر فضال عن تقديم 
لريات  عن  عبارة  عينية  هدايا 

ذهبية ألبناء الشهداء.

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية 
دريان يف  اللطيف  عبد  الشيخ 
دار الفتوى، وفدا من »اجلماعة 
اإلسالمية« برئاسة األمني العام 
الشيخ عزام األيوبي الذي قال 
بعد اللقاء: »زيارة مساحته اليوم 
تأتي يف إطار التهنئة بأكثر من 
مناسبة، عيد األضحى املبارك، 
وعودته ساملا من أداء فريضة 
احلج، ورأس السنة اهلجرية اليت 
تأتي بعد أيام قليلة، فضال عن 
أن هذه الزيارات ال حتتاج اىل 
مناسبة ألن زيارة مساحته دائما 
فيها فائدة لالستماع إىل شؤون 

الوطن والطائفة«.
أضاف: »كان هناك نقاش يف 
الساخنة  سيما  ال  أمور،  عدة 
وحتديدا  األيام،  هذه  يف  منها 
لفرض  املتعددة  احملاوالت 
يتعلق  ما  يف  جديدة  أعراف 
مبواضيع دستورية، وبصالحيات 
بعملية  املكلف  احلكومة  رئيس 
ارتياح  هناك  وكان  التشكيل. 
سواء  القائمة  املواقف  لتقييم 
من دولة الرئيس املكلف أو من 
صاحب هذه الدار، وسائر القوى 
اإلسالمية  الساحة  متثل  اليت 
وحنن  البلد.  هذا  يف  السنية 
كنا على نفس املوجة والتوافق 
السماح  بأنه ال ميكن  والتفاهم 
وأن  الصالحيات،  بهذه  باملس 
ما  يف  جديدة  أعراف  فرض 
باتفاق  أو  بالدستور  يتعلق 
به  القبول  أمر ال ميكن  الطائف 
حتت أي حجة من احلجج، وحنن 
يف  واحد  صف  القوى  ومجيع 
هذا اإلطار ليس فيه أي اعتبار 
هذا  وإمنا  سياسي،  توافق  أو 
املوضوع وطين بامتياز ويتعلق 
باملس  السماح  حبقوق ال ميكن 
جرى  التوافق  وبالتالي  بها، 
بعملية  االستمرار  يتم  أن  على 
ملا  األحداث  ومواكبة  التشاور 
فيه خري الوطن واحملافظة على 
هذا  عليها  يقوم  اليت  الثوابت 

البلد«.
سنو

مجعية  رئيس  دريان  واستقبل 
سنو  فيصل  الدكتور  املقاصد 
يرافقه مديرة مدرسة صديقني 
يف اجلنوب هبه بلحص واهليئة 
مع  جتاوبوا  الذين  التعليمية 
رسالتها  ملتابعة  اجلمعية  إدارة 
يف  والرتبوية  التعليمية 
اجلنوب، انطالقا من إحساسهم 
باملسؤولية امللقاة على عاتقهم 
أبناء  تعليم  يف  واالستمرار 
اجلنوب إميانا مببادىء املقاصد.

العائالت البريوتية
كما استقبل وفد احتاد مجعيات 
برئاسة  البريوتية  العائالت 

رئيس االحتاد حممد عفيف ميوت 
الذي قال بعد اللقاء: »تشرفنا 
لتهنئته  املفيت  مساحة  بزيارة 
وشكره  احلج،  فريضة  بأداء 
يف  املستمرة  جهوده  على 
الفتوى،  دار  مؤسسات  تعزيز 
واإلشادة حبرصه على صالحيات 
رئيس احلكومة املكلف، ودعمه 
سعد  الرئيس  دولة  ملساعي 
وفاق  حكومة  لتشكيل  احلريري 

وطين«.
أكدنا  جهتنا،  »من  أضاف: 
على صالحيات الرئيس املكلف 
الطائف،  اتفاق  يف  الواردة 
واليت  الدستور،  يف  واملثبتة 
تنوط به وحده تشكيل احلكومة، 
فخامة  على  عرضها  ثم  ومن 
الرئيس للحصول على موافقته 
عليها والتوقيع معه على مراسيم 
زمين  سقف  دون  تشكيلها، 
يقيد مدة التكليف. أما بالنسبة 
تشكيل  اىل  التوصل  لعدم 
حكومة لغاية تارخيه، على الرغم 
احلريري  الرئيس  تقديم  من 
لتشكيلها،  صيغة  من  اكثر 
فيعود اىل ارتفاع سقف مطالب 
وعدم  النيابية  الكتل  رؤساء 
الوطنية  املصلحة  مراعاتهم 
اإلسراع  تستوجب  اليت  العليا، 
األوضاع  تعاجل  حكومة  بتشكيل 
واملطالب  املتعثرة  االقتصادية 

االجتماعية واحلياتية امللحة«.
مجعيات  احتاد  »ان  وتابع: 
يؤكد  الذي  البريوتية  العائالت 
على دعمه لدولة الرئيس سعد 
يستهجن  وصالحياته،  احلريري 
وزر  حتميله  البعض  حماوالت 
احلكومة  تشكيل  يف  التأخري 
حماوالت  يدين  كما  العتيدة، 
واهية  نظريات  ابتداع  البعض 
حتدد مدة التكليف، فصالحيات 
وصالحيات  احلكومة  رئيس 
امحر  خط  املكلف  الرئيس 
ثقته  االحتاد  وجيدد  عريض. 
سعد  املكلف  الرئيس  بقدرة 
احلكومة،  تشكيل  على  احلريري 

طال الزمان ام قصر«.
الجبهة الديمقراطية

اجلمهورية  مفيت  واستقبل 
الدميقراطية  »اجلبهة  من  وفدا 
علي  برئاسة  فلسطني«  لتحرير 
االثر:  على  قال  الذي  فيصل 
»التقينا بسماحة املفيت دريان 
استمرار  صورة  يف  ووضعناه 
اإلسرائيلي  األمريكي  العدوان 
على احلقوق الفلسطينية بشكل 
عام وعلى مدينة القدس بشكل 
لعدوان  تتعرض  اليت  خاص 
وتارخيها،  حاضرها  يستهدف 
ما  ومعاملها،  أهلها  ويستهدف 
املسؤوليات  حجم  من  يضاعف 

العاملني  عاتق  على  امللقاة 
مبختلف  واإلسالمي  العربي 
مؤسساته وهيئاته جلهة مواجهة 
مقومات  وتوفري  املشروع،  هذا 
القدس  ألبناء  الوطين  الصمود 
الفلسطينية  التجمعات  وجلميع 
من  وغريه  األمحر  اخلان  خاصة 
باملصادرة  املهددة  املناطق 
سياق  أن  واعتربنا  واهلدم, 
يومي  بشكل  يؤكد  العدوان 
القضية  يستهدف  ال  انه 
كل  بل  فقط  الفلسطينية، 
تتعرض  اليت  العربية  الشعوب 
فصلها  بهدف  شتى  حلروب 
وزجها  وعروبتها  تارخيها  عن 
ومذهبية  طائفية  صراعات  يف 
وعشائرية ما جيعل من القضية 
هامشية،  قضية  الفلسطينية 
االستفراد  يسهل  الذي  األمر 
وفرض  الفلسطيين  بالشعب 

احللول التصفوية«.
وضع  اىل  »دعونا  أضاف: 
وقبله  الوطين  اجمللس  قرارات 
موضع  املركزيني،  اجمللسني 
منها  يتعلق  ما  خاصة  التنفيذ 
بإسرائيل  االعرتاف  بسحب 
أوسلو  باتفاق  االرتباط  وفك 
وإلغاء  األمين  التنسيق  ووقف 
االقتصادي  باريس  اتفاق 
املستوى  على  النضال  وتعزيز 
اجل  من  الدولي  الدبلوماسي 
عزل إسرائيل، كتمهيد لتقديم 
الدولية،  اىل احملاكمة  جمرميها 
اطار سياسة وطنية  وذلك يف 
جديدة تنهي االنقسام وتستعيد 
قاعدة  على  الوطنية  الوحدة 
الشراكة الكاملة يف عملية صنع 
االعتبار  وتعيد  الوطين،  القرار 
وحلركتنا  الوطين  للربنامج 
حترر  حركة  باعتبارها  الوطنية 
وطين أولويتها النضال من اجل 

طرد االحتالل«.
األزمة  اىل  الوفد  وأشار 
وكالة  تعيشها  اليت  املالية 
االبتزاز  سياسة  »بفعل  الغوث 
شطب  اىل  اهلادفة  األمريكية 
القضية  وتصفية  العودة  حق 
أن  اىل  الفتا  الفلسطينية«، 
وخدماتها  األونروا  »استهداف 
العودة  حبق  العبث  منه  اهلدف 
ومبكانة الالجىء القانونية وحصر 
أعداد الالجئني مبن هجروا عام 
ستة  حنو  وشطب  فقط   1948
»منظمة  داعيا  ماليني الجىء«، 
الفلسطينية  والسلطة  التحرير 
احملاوالت  هذه  مواجهة  اىل 
ودبلوماسية  سياسية  بعملية 
العربية  الدول  مع  بالتعاون 
خاصة املضيفة، لتوفري احلماية 
لوكالة الغوث وخدماتها وأيضا 

محاية حق العودة«.

دريان استقبل وفدين من اجلماعة واحتاد العائالت البريوتية أيدا مواقفه 
جلهة صالحيات الرئيس املكلف وعرض االوضاع مع وفد اجلبهة الدميقراطية
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لـبنانيات

االجتماعية  الشؤون  وزير  زار 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
القوية«  »اجلمهورية  تكتل  عضو 
النائب بيار بو عاصي بلدة ماسا 
النائب  يرافقه  املعلقة،  وزحلة 
يف  زحلة  ومنسق  عقيص  جورج 
»القوات اللبنانية« ميشال تنوري 
ووفد من الوزارة، يف اطار جولته 
من  استهلها  كان  اليت  البقاعية 

عنجر.
عاصي  بو  استقبال  يف  وكان 
كتلة  عضو  ماسا،  حسينية  يف 
أنور  النائب  للمقاومة«  »الوفاء 
مجعة، رئيس احتاد بلديات البقاع 
االوسط رئيس بلدية دير الغزال 
رفيق الدبس، رئيس بلدية ماسا 
اجمللس  واعضاء  ناصر  حسني 
حارة  بلدية  رئيس  البلدي، 
رئيس  دلول،  علي  الفيكاني 
بلدية علي النهري أمحد مصطفى 
بلدية  جملس  اعضاء  املذبوح، 
املنظمات  عن  ممثلون  رياق، 
وجرى  البلدة،  واهالي  املاحنة 
جلمع  ضاغطة  شاحنة  تقديم 
اب«  »بيك  وشاحنة  النفايات، 
لكنس  صغرية  وجرافة  لفرزها، 

وتنظيف الطرقات و86 حاوية.
بو عاصي

سعيد  »انا  عاصي:  بو  وقال 
للمرة  ماسا  بلدة  بزيارة  اليوم 
بصفيت  فقط  هنا  وأنا  االوىل، 
وكمواطن  واالنسانية.  الوزارية 
اىل  اقف  ان  واجيب  من  لبناني 
مير  لبناني  مواطن  كل  جانب 
اليوم  وماسا  صعبة،  مرحلة  يف 
واجباتي  ومن  املرحلة.  بهذه  متر 
على  اطلع  ان  ايضا،  كوزير 
اىل  والسعي  القرى،  احتياجات 
الناس  الولوية  وفقا  تأمينها 
وليس الولوياتي انا، احلزبية او 

السياسية«.
أضاف: »عندما عينت يف الوزارة 
خارج  احلزبية  اعتبارات  وضعت 
مهامي  تسلمي  ومنذ  بابها، 
انا  الناس.  لكل  وزيرا  اصبحت 
اليوم اعترب نفسي يف ماسا بني 
بهذا  أمننكم  وال  وناسي،  اهلي 
جتاه  بذلته  الذي  البسيط  اجلهد 
البلدة. صحيح ان قدرات البلدية 
امنا  لرية،  مليون  ب60  حمدودة 
مع  اجملهود  هذا  عرب  استطعنا 
 undp شركائنا ومع املاحنني وال
تأمني 160 الف دوالر، عبارة عن 
معدات لالبقاء على البلدة نظيفة 
كما حتبونها وحنن حنبها وال نريد 
مشاكل  تسبب  ان  للنفايات 
الطبيعة.  وتشوه  وبيئية  صحية 
حول  مطالبكم  خص  ما  يف  اما 
املدرسة الرمسية وإنشاء ملعب، 
واالشغال  الرتبية  وزارتي  فعلى 
وحنن  جهودهما،  تضافرا  ان 

جاهزون«.
زحلة املعلقة

بلدية  مبنى  عاصي  بو  زار  ثم 
املوقت،  وتعنايل  املعلقة  زحلة 
البلدية  رئيس  استقبله  حيث 
واعضاء  زغيب  اسعد  املهندس 

اجمللس البلدي.
وبعد كلمة لرئيس بلديتها اسعد 
قائال:  عاصي  بو  قال   زغيب 
استضافيت،  على  »أشكركم 
على  عزيز  زحالوي  كل  واشكر 
يف  لنا  استضافته  على  قلبنا 
فيها  نتواجد  اليت  الفرتات  مجيع 
جورج  النائب  أحيي  زحلة.  يف 
وهو  بيننا،  وجوده  على  عقيص 
االوسط  البقاع  على  حريص 
لزحلة  اخلاصة  ولعاطفته  وقراه 
ثقافتنا  من  جزءا  تشكل  اليت 
بفضل  وهذا  وعاداتنا.  وهويتنا 

بو عاصي أنهى جولته البقاعية بزيارة ماسا وزحلة املعلقة:
 من يشكل احلكومة هو الرئيس املكلف وجيب أال يتدخل أحد سواه

الزحليني بشكل اساسي«.
أضاف: »متر زحلة مبرحلة صعبة، 
يف  كنا  صباحا  البقاع،  كل  كما 
عنجر وبر الياس وماسا، ووجدنا 
منها  فجزء  متعددة  املشاكل  أن 
السوري،  النزوح  مبسألة  مرتبط 
بالنزوح  مرتبط  غري  آخر  وجزء 
سوريا.  يف  بالوضع  مرتبط  امنا 
البقاع كان يسمى اهراءات روما، 
ارضها  زراعية،  منطقة  زال  وما 
االرض  حيبون  واهلها  خصبة، 
والزراعة، ولكن الذي يزرع جيب 
ان يبيع بسعر يوازي جهده وتعبه 
يعيش  وان  عائلته،  وتطلعات 
اليوم  صعب  الوضع  بكرامته. 
واملنافسة  التصريف صعب  الن 
قاسية وليس هناك من دعم وال 
محاية، فكل دول عامل تقوم يف 
وتساعد  بأحباث  الزراعي  اجملال 
ويف  نتائجها،  حبسب  املزارعني 
احلماية  تؤمن  نفسه  الوقت 
االنتاج.  تصريف  يف  واملساهمة 
متوفر  غري  االمر  هذا  لالسف، 
لكي  أقول،  وبصراحة  عندنا، 
اطالق  جيب  املستدام  احلل  جند 
ما  اىل  االمور  اعادة  اي  النمو، 
كانت عليه عام 2010 حني كان 
8 نقاط، اذ أنه تراجع هذا العام 
مشكلة  وهذه  واحدة،  نقطة  اىل 

تسبب الكساد والبطالة«.
وتابع: »حبصة تسند خابية، لكن 
واخلابية  حبصة  البحصة  تبقى 
االمكانيات  هي  البحصة  خابية. 
االحتياجات،  هي  واخلابية  اليوم 
وعلينا وضع االمكانيات املطلوبة 
املتوفرة.  االحتياحات  خدمة  يف 
يف مؤمتر بروكسل، طالبت بدعم 
اجملتمع املضيف، فحني استلمت 
مليون   12 الدعم  كان  الوزارة 
ازداد  سنة  غضون  ويف  دوالر، 
دوالر،  مليون   40 من  اكثر  اىل 
ننفقه يف كافة املناطق احملتاجة. 
استطلعنا مشاريع نفذت بواسطة 
يف  االجتماعية  الشؤون  وزارة 
ويف  وماسا،  الياس  وبر  عنجر 
مشروع  اي  تنفيذ  يتم  مل  زحلة 
اليوم  امنا  اللحظة،  هذه  حتى 
ومع   undp مع  تواصلت  بالذات 
املانح االمريكي حتديدا، وحصلنا 
برنامج  من  مبدئية  موافقة  على 
االمم املتحدة االمنائي والواليات 
املتحدة لتقديم نصف مليون دوالر 
ملشروع انشاء جممع رياضي يف 
الننا  املعايري،  اعلى  وفق  زحلة 
الزحلي  املواطن  نثبت  ان  نريد 

يف ارضه ومدينته«.
وأردف: » اما يف موضوع النازحني 
فالوضع مل يعد حيتمل، ولبنان مل 
مليونا  يتحمل  أن  يستطيع  يعد 
وال  امريكي  نازح  مليون  ونصف 
سوري.  وال  املاني  وال  فرنسي 
املشكلة ليست يف هوية النازح، 
إذ ان لبنان بقدراته ال يستطيع 
وبرتكيبته  العدد،  هذا  حتمل 
االقتصادية  وقدرته  الدميغرافية 
وبناه التحتية ال ميكن له االستمرار 
الفعلي  احلل  ان  الطريقة.  بهذه 
بعودتهم طبيعيا من دون  يكمن 
فال  سياسي،  حل  اي  انتظار 
يبدو أن احللول تلوح يف االفق. 
اجملتمع  طالبنا  العودة،  وبانتظار 
االعتمادات،  بزيادة  الدولي 
وكان هناك جتاوب، فقد تفاجأت 
دوالر  مليون  مئة  طليب  بعد 
يورو  مليون   50 على  باملوافقة 
مشكورا،  االوروبي  االحتاد  من 
دعما للعائالت االكثر فقرا. وقد 
ملسوا لدينا الشفافية، والتعاطي 
يتم  الوزارة  يف  عملنا  خالل  من 

وفق أرقى املعايري«.
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لبنان  »يف  عاصي:  بو  وقال 
حكومة تصريف اعمال منذ حواىل 
غري  وضع  وهذا  اشهر،  اربعة 
يف  يتأثر  فاالقتصاد  سليم، 
النفسي،  بالعامل  منه  كبري  جزء 
ينفق  والواثق  املرتاح  أن  إذ 
ويستثمر وينشط سياحيا وحيرك 
االقتصاد. لدينا مشكلة يف عامل 
لذا  مؤسساتية،  وأخرى  الثقة 
نعاني من انكماش اقتصادي وال 
بد من اخلروج من هذه الدوامة، 
وأي تأخري يف تشكيل احلكومة لن 
يؤدي اىل غالب ومغلوب بل اىل 
مغلوب واحد هو الشعب اللبناني 
الذي سيعاني كل يوم اكثر من 
ونعمل  نسعى  حنن  احلالة.  هذه 
للخروج من هذه الدوامة اليت ال 
هلا  املعامل  واضح  سياسيا  أفق 
ختدم  إجيابية  أي  اىل  يقود  قد 
انه  وأردد  أعود  املواطنني. 
ليس هناك أي شخص قوي يف 

مجهورية ضعيفة«.
وردا على سؤال عن عدم موافقة 
على  السياسية  االطراف  بعض 
اىل  السوريني  النازحني  عودة 
عادال  »سأكون  قال:  بالدهم، 
وصرحيا، انا مل أر أي شخص ال 
السوريني،  النازحني  عودة  يريد 
ومصلحيت  قناعاتي  بني  وأنا 
أعمل وفق قناعاتي. ان االختالف 
الفعلي هو على الوسيلة والكيفية 
والوقت، وهذا حال دون الوصول 
الوزارية  اللجنة  يف  نتيجة  اىل 
اليت كنت عضوا فيها. حقيقة أنا 
لبنانيا  بأن هناك طرفا  مل أشعر 

يفضل بقاء النازحني«.
احلكومة،  تشكيل  موضوع  ويف 
قال: »علينا احرتام ارادة الناس 
االنتخابات،  عنها يف  عربوا  اليت 
فكرة  وقبول  باآلخر،  واالعرتاف 
ان ال احد يستطيع كسر اآلخر يف 
كثريين  أن  سيما  ال  البلد،  هذا 

جربوا هذا االمر«.
ماسا  حسينية  يف  تصرحيه  وعن 
وخلفه صورة االمني العام ل«حزب 
اهلل« السيد حسن نصراهلل، قال: 
وزير  فأنا  اتهاما،  أقبل  ال  »أنا 
انسان  أي  وأحتدى  الناس،  لكل 
الشؤون  وزارة  قصد  إنه  يقول 
االجتماعية ألي طلب، وسئل عن 
او  الطائفي  او  الديين  انتمائه 

املذهيب او املناطقي«.
»من يشكل احلكومة هو  أضاف: 
أكان  وسواء  املكلف،  الرئيس 
اجلمهورية  لرئيس  توقيع  هناك 
دستوري،  حق  فهذا  ال،  او 
يف  سواه  احد  يتدخل  أال  وجيب 
تشكيلها، الن الدستور ال ينص 
جربان  الوزير  يشكل  ان  على 
بو  بيار  وال  احلكومات،  باسيل 
عاصي، واالنطباع الذي ساد يف 
احلر  الوطين  التيار  ان  عن  البلد 
هو من يشكل احلكومة او رئيس 
انطباع  هو  باسيل،  الوزير  التيار 
سليب ومؤمل. وكما حنن حريصون 
اجلمهورية،  رئاسة  موقع  على 
رئاسة  على  ايضا  حريصون  حنن 
احلكومة  ورئاسة  النواب  جملس 

النه هكذا تبنى املؤسسات«.
غداء

بعد ذلك، أقامت بلدية زحلة مأدبة 
غداء يف »كازينو عرابي« - على 
ضفاف الربدوني، على شرف بو 

عاصي والوفد املرافق.
ويف ختام اجلولة، تفقد بو عاصي 
للنازحني  الياس  قب  خميم 
السوريني، حبضور رئيس البلدية 
العاملني  من  وعدد  املعلم  جهاد 
واطلع  انسانية،  منظمات  يف 

ميدانيا على اوضاعهم. 

يف  واملياه  الطاقة  وزير  قال 
سيزار  االعمال  تصريف  حكومة 
اللجان  اقرار  اثر  خليل  ابي 
اليوم  جلستها  يف  املشرتكة 
يف  الفساد  مكافحة  قانون 
أبارك  ان  »اود  البرتول:  قطاع 
دعم  قانون  باقرار  للبنانيني 
البرتول  قطاع  يف  الشفافية 
وأمتنى  املشرتكة.  اللجان  يف 
اهليئة  اىل  طريقه  يكمل  ان 
وملزما  نافذا  ويصبح  العامة 
لكل الوزارات واالدارات ومجيع 
البرتول  قطاع  يف  العاملني 

والنفط والغاز يف لبنان«.
مع  إننا  قوله  أود  »ما  وتابع: 
اقرار هذا القانون اصبحت لدينا 
قطاع  يف  حوكمة  منظومة  اهم 
سبق  ألنه  العامل  يف  البرتول 
لبنان  ان  العامل  ان حتدثت يف 
هذا   1  energie تقرير  صنفه 
العام بني اول دول يف منظومة 
والتنظيمية  القانونية  احلكومة 
بدورات  التطبيقية  واملمارسة 
حصل  االمر  وهذا  الرتاخيص، 
واجراءات  توصيات  طبقنا  ألننا 
وهي  فرحني،  طائعني  طوعا 
القانون،  يف  ملزمة  تكن  مل 
وضعنا  اىل  ادى  االمر  وهذا 
العاملية  الالئحة  رأس  يف 
االجراءات  هذه  كل  أمام  اليوم 
اليت طبقناها طوعيا. جاءت يف 
القانون وأصبحت ملزمة ومل تعد 
توصيات غري ملزمة وال يستطيع 
او  او اي هيئة  اي وزير مقبل 
ان  املستقبل  يف  موظف  اي 
عدم  او  تطبيقها  يستنسب يف 
املنظومة  والسؤال:  تطبيقها، 
املوارد  قانون  من  التشريعية 
البرتولية، اىل قانون الضرائب 
اىل القواعد واالنظمة اليت ترعى 
قانون  اىل  البرتولية،  االنشطة 
االفصاح والنشر او حق الوصول 
اىل املعلومات، هل يكفي؟ اذا 
هذا القانون اخذ سلسلة القيمة 
حتى  املسبق  التصنيف  من 
تفكيك املنشآت ووضعها كلها 
يف قانون واحد ومبواد قانونية 
واضحة تقول ما هي املعلومات 
يتم  وكيف  املعلومات،  كل 
حتى  ونشرها  عنها  االفصاح 
اللبناني  العام  الرأي  يتمكن 
وكل اجلمعيات اليت تعنى مبراقبة 
الشفافية وتطبيق القوانني وكل 
هيئات الرقابة من متابعة تنفيذ 
البرتولية  واالنشطة  القوانني 
وتضمن  حتصل  وكيف  بدقتها 
خيدم  شفاف  بشكل  ان حتصل 
احلاضرة  بأجياهلم  اللبنانيني 
يكمل  ان  وامتنى  واملستقبلية. 
هذا الدفع يف اهليئة العامة وان 
يقر القانون حتى تصبح منظومة 
احلوكمة اللبنانية تفوق بدرجات 
املنظومة  لدى  حتى  الشفافية 
بعض  تعتمد  اليت  النروجية 
املواد كتوصيات وليس كمواد 
قانونية ملزمة، وحنن وضعناها 

مواد قانونية ملزمة«.
شركة  عن  سؤال  على  وردا 
قيل  اليت  الفرنسية  »توتال« 
العام  اىل  عملها  ارجأت  انها 
ارجأ  مندوبيها  احد  وان   2020
زيارته للبنان، قال: »ليس لدينا 
اي معلومة عن هذا االمر. وقد 

»توتال«  شركة  رئيس  التقيت 
املاضي  االسبوع  النروج  يف 
ومل اتبلغ منه اي شيء من هذا 
القبيل، وشركة »توتال« كشركة 
الشركات  جتمع  ضمن  مشغلة 
استكشاف  بعقد  فاز  الذي 
وانتاج للنفط يف املياه البحرية 
و9   4 البلوكني  يف  اللبنانية 
وافقت  استشكاف  خطة  وقدم 
برنامج  قدم  وبعدها  عليها، 
االستكشاف  وميزانية  العمل 
ادارة  هيئة  عليها  وافقت  اليت 
قطاع البرتول، وبالتالي اصبحوا 
االسبوع  التنفيذ.  ملزمني 

ابي خليل بعد اقرار اللجان قانون البرتول:

 خطوة كبرية جدا يف اجتاه دعم الشفافية 
وأمتنى ان يصبح نافذا وملزما للجميع

شركة  رئيس  التقت  املاضي 
»توتال« ومل يبلغين شيئا«.

تقنني  ساعات  زيادة  وعن 
ان  اود  »ال  قال:  الكهرباء، 
وسأحتدث يف  امللف  هذا  افتح 
موضوع الكهرباء وحده. واليوم 
يف  الشفافية  دعم  موضوعنا 
قطاع البرتول واجمللس النيابي 
مبا  قياسا  كبرية  خبطوة  قام 
يف  اخرى  برملانات  به  قامت 
ميكن  القطاع.  هذا  يف  العامل 
خطوة  قام  الربملان  ان  القول 
خبطوة كبرية جدا يف اجتاه دعم 
الشفافية يف قطاع البرتول«. 

استقبل رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري عصر امس االول 
يف »بيت الوسط« قائد اجليش 
ومدير  عون  جوزيف  العماد 
العميد  اجليش  يف  املخابرات 
وعرض  منصور  أنطوان  الركن 
يف  األمنية  األوضاع  معهما 
البالد وشؤونا تتعلق باملؤسسة 

العسكرية.
احلريري  الرئيس  استقبل  ثم 

املدير العام لقوى األمن الداخلي 
اللواء عماد عثمان وعرض معه 
واطلع  العامة،  األمنية  األوضاع 
تنفذها  اليت  املهمات  على  منه 
يف  األمن  حلفظ  األمن  قوى 

خمتلف املناطق.
الرئيس  التقى  ذلك،  بعد 
الدولة  أمن  عام  مدير  احلريري 
اللواء طوني صليبا وتناول معه 
الوضع األمين العام يف البالد. 

احلريري عرض مع قائد اجليش ومدير 
املخابرات وعثمان وصليبا االوضاع االمنية

الرئيس الحريري مستقبال العماد جوزيف عون

املرده«  »تيار  رئيس  استقبل 
السابق سليمان فرجنيه  النائب 
رئيس  بنشعي،  يف  دارته  يف 
حزب »الكتائب« النائب سامي 
اجلميل على رأس وفد كتائيب، 
السياسي  املكتب  عضوا  ضم، 
معربس  وشادي  داغر  سريج 
ورئيس جلنة العالقات السياسية 

حيث  ناضر،  ابو  فؤاد  اخلارجية 
عقد اجتماع يف حضور الوزيرين 
السابقني يوسف سعادة وروني 
جممل  يف  حبث  ختلله  عرجيي، 

االوضاع والتطورات الراهنة.
خالهلا  قدم يف  مناسبة  وكانت 
اجلميل والوفد التعازي لفرجنيه 

بوفاة عمه روبري فرجنيه.

فرجنيه استقبل وفدا كتائبيا 
برئاسة سامي اجلميل معزيا بعمه

فرنجيه مستقبال النائب سامي الجميل
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مالحظات عون على الصيغة احلكومية:

ال عـدالة وال مـساواة
4 - استنادًا اىل عملية توزيع احلصص واحلقائب 
يف »الصيغة املبدئية«، فإنها مل حترتم نتيجة 
االوىل  للمرة  أجريت  اليت  النيابية  االنتخابات 
القاعدة  وفق  االستقالل  منذ  لبنان  تاريخ  يف 
من  رجعة  غري  اىل  االنتهاء  يعين  ما  النسبية، 
حكومات ائتالف األكثريات اليت كانت حتصد كل 
مقاعد الربملان وفق القاعدة األكثرية، وبالتالي، 
فإن عدم عكس نتائج االنتخابات النيابية األخرية 
يف التمثيل احلكومي هو عمليًا مبثابة إطاحة نتائج 
القاعدة  القانون وفق  االنتخابات وانقالب على 

النسبية.
والتشاور  التواصل  »استمرار  املصدر  وأكد 
االساسية  الثغرات  إلزالة  االجتاهات  كل  يف 
للحياة  قابلة  تصبح  لكي  املبدئية  الصيغة  من 
بعد إبصارها النور«، ويسجل املصدر استغرابه 
اجلمهورية  البعض عن عدم حق رئيس  »لكالم 
احلكومية،  التشكيلة  على  مالحظات  إبداء  يف 
شراكة  تكريس  يف  واضح  الدستور  بينما 
الرئاسة األوىل يف السلطة التنفيذية من خالل 
ترؤسه جملس الوزراء ساعة يشاء وإدراج بنود 
من خارج جدول االعمال وتوقيع مرسوم تأليف 
وهو  احلكومة،  رئيس  مع  باالتفاق  احلكومة 
رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والقائد االعلى 
اليمني  الذي يقسم  والوحيد  للقوات املسلحة، 
املعاهدات  عقد  يف  ويفاوض  الدستور  على 
الدولية، وخياطب جملس النواب ويدعو جملس 
ذلك  رأى  كلما  االنعقاد  إىل  استثنائيًا  الوزراء 

ضروريًا ويرّد القوانني واملراسيم ...«.
ويسأل املصدر »إذا كانت كل املواد املدرجة 
يف صلب الدستور، اليت حتدد صالحيات رئيس 
اجلمهورية الواضحة واليت ال حتتمل التأويل أو 
التهميش، ويقال إنه ليس شريكًا، فبماذا يكون 
شريكًا؟ من الطبيعي أن حيدد معايري لتشكيل 
وهي  حكومته  هي  احلكومة  هذه  ألن  احلكومة، 
اليت ستحكم. وعلى الرغم من أن املشكلة هي 
يف احلقائب والتمثيل، إال أن الرئيس عون ترك 
املزيد  أجل  اإلجيابيات ومن  الباب مفتوحًا على 

من التشاور«.

داود رمال

احلريري  سعد  املكلف  الرئيس  خيرج  يكد  مل 
ومن  أمس،  من  أول  اجلمهوري،  القصر  من 
رئاسة  االعالمي يف  املكتب  بيان  بعده صدور 
اجلمهورية بعباراته املقتضبة »والكثرية الرسائل 
احملبطني  »جوقة  بدأت  حتى  واملضامني«، 
يف  السوء«  خبلفيات  النوايا  يف  والقارئني 
موقف  عن  اجلاهزة  والتحليالت  الشائعات  بث 
الذي  االبيض«  »املغلف  من  االوىل  الرئاسة 

محله معه احلريري وأبقاه يف بعبدا.
احلريري  سعد  املكلف  الرئيس  تسليم  غداة 
الرئيس  إىل  حكومية  »مبدئية«  صيغة  أول 
العماد ميشال عون، اعتصمت رئاسة اجلمهورية 
تكوين  أمام  اجملال  يف  »إفساحًا  بالصمت 
وأعضائه«،  عناصره  بكامل  احلكومي  املولود 
لكن مصدرًا مواكبًا حلركة االتصاالت كشف أن 
املبدئية  الصيغة  يرفض  مل  اجلمهورية  رئيس 
اليت محلها الرئيس املكلف اىل قصر بعبدا »بل 
إبقائها  بهدف  عليها  اجلوهرية  مالحظاته  أعطى 
موجبات  مع  ينسجم  مبا  والتطوير  للحياة  قابلة 

املصلحة اللبنانية العليا«.
سجلها  اليت  املالحظات  أن  املصدر  وأوضح 
ـــــ  املعايري  حول  متحورت  اجلمهورية  رئيس 
الثوابت اآلتية: عدالة التمثيل، عدم التهميش، 
وفاق  حكومة  االحتكار،  وعدم  األحجام  احرتام 

وطين تعكس نتائج االنتخابات النيابية.
ما حصل، يضيف املصدر، أن »الصيغة املبدئية« 

اليت محلها احلريري شابها اآلتي:

1- عدم وجود عدالة ومساواة يف توزيع احلقائب 
اخلدماتية، مثاًل تضمنت الصيغة منح »تكتل لبنان 
القوي« حقيبة خدماتية واحدة )الطاقة واملياه( 
بينما منحت »كتلة اجلمهورية القوية« حقيبتني 
»لبنان  بأن  )الرتبية والعدل(، علمًا  خدماتيتني 
انتخابية  دائرة   15 على  نوابه  يتوزع  القوي« 
فكيف  )الطاقة(،  يتيمة  خدماتية  حقيبة  وحاز 
لبنان،  مساحة  على  ناخبيهم  ملطالب  يتصدون 
نوابها  يتوزع  القوية«  اجلمهورية  »كتلة  بينما 
على 5 دوائر وحظيت حبقيبتني خدماتيتني، كما 
بل  خدماتية،  حقيبة  اجلمهورية  رئيس  يعط  مل 
نيابية  أن كتاًل  العدل، كما  انتزعت منه حقيبة 
كبرية أخرى مل حتظ حبقائب خدماتية مثل »كتلة 
التنمية والتحرير«، وكل الكتل االساسية أدرج 
اللبنانية،  القوات  إال  دولة  وزراء  حصتها  يف 
فعلى أي اساس اعتمدت هذه املقاربة؟ وملاذا 
ضمن  املسيحيني  الدولة  وزراء  كل  حشر  مت 
حصة رئيس اجلمهورية و«تكتل لبنان القوي«، 
بينما ال وزير دولة ضمن حصة اآلخرين، وحتديدًا 

القوات؟

هو  بيان  يف 
أقل  يف  الثالث، 
من ثالثة أشهر، رّد 
رؤساء  احلكومات  
السابقة:  جنيب 
وفؤاد  ميقاتي 
و متام  السنيورة  

سالم  على البيان الصادر عن مكتب اإلعالم يف  
ميشال  الرئيس  تسّلم  بعد  اجلمهورية ،  رئاسة 
عون من رئيس احلكومة املكّلف سعد احلريري 

صيغة مبدئية للتشكيلة احلكومية.
أن  وسالم  والسنيورة  ميقاتي  الرؤساء  واعترب 
»إشارة هذا البيان اىل األسس واملعايري اليت 
احلكومة  لشكل  اجلمهورية  رئيس  حّددها  كان 
تستند  ألنها  حملها،  غري  يف  إشارة  هي  إّنا 
اىل مفهوم غري موجود يف النصوص  الدستور 
لبنان«،  يف  احلكومات  بتشكيل  املتعلقة  ية 
مشريين اىل أن الدستور نّص يف مادته الثالثة 
يسّمي  اجلمهورية  رئيس  أن  على  واخلمسني 
رئيس احلكومة املكّلف استنادًا اىل استشارات 
مرسوم  معه  باالتفاق  وُيصِدر  ملزمة،  نيابية 
عن  الدستور  يتحدث  »ومل  احلكومة.  تشكيل 
»نّص  البيان:  وقال  ذلك«.  خالف  معيار  أي 
الدستور يف املادة 64 منه )البند 2(، على أّن 
رئيس جملس الوزراء )رئيس احلكومة املكّلف(، 
احلكومة  لتشكيل  النيابية  االستشارات  جيري 
ويوّقع مع رئيس اجلمهورية مرسوم تشكيلها، 
ويف ضوء هذه االستشارات، وما يتكون لديه 
الكتل  ملختلف  ومطالب  ومواقف  معطيات  من 
السياسية، يضع رئيس احلكومة املكّلف مشروع 
تشكيل احلكومة، دون أن يكون مقيدًا مبعايري 
أو  حتكم  الدستور،  أحكام  عن  خارجة  مسبقة، 

حتدد مسار عمله«.

رؤساء الحكومات 
يردّون على عون: 

فرضُ أعراف 
جديدة

عدالة  عدم   -2
تكفي  هنا  التمثيل. 
حصر  اىل  االشارة 
املكّون  متثيل 
واحد  بفريق  الدرزي 
التقدمي  )احلزب 
وحجب  االشرتاكي(، 
التمثيل عن جزء وازن 

من الدروز الذين غّيبوا ومل ميثلوا يف »الصيغة 
هلذا  السياسي  التربير  هو  فما  املبدئية«، 
التغييب؟ وعلى املستوى السيّن، هناك نسبة ال 
بأس بها من السّنة )املعارضني للحريري( حجب 
عنهم التمثيل، وبالتالي أصبحت عدالة التمثيل 
غري موجودة، ومّت تهميش أفرقاء آخرين لديهم 

حضورهم الوازن يف جملس النواب.
3- ال ميكن اعتبار »الصيغة املبدئية« يف حال 
املوافقة عليها هي صيغة حكومة الوفاق الوطين 
رئيس  بها  ينادي  اليت  الوطنية  الوحدة  أو 
كتل  واستبعاد  تهميش  ظل  يف  اجلمهورية، 
يكون  فكيف  النواب،  معتربة ممثلة يف جملس 
الوفاق الوطين ونسبة وازنة من النواب من كل 
مكونات الطيف الطائفي واملذهيب اللبناني غري 

ممثلة يف احلكومة اجلديدة؟.

املشكلة يف 
الحقائب والتمثيل 
وممنوع االنقالب 

على نتائج 
االنتخابات

لقاءات سرية بني السلطة وإدارة ترامب: 
واشنطن تكسر رام اهلل بـ»عصا غزة«

يف بيان »تهديدات غرينبالت لشخص عباس«، 
قائلة إن »هذه التهديدات تشكل تدخاًل سافرًا 
وحماوالت  الداخلية،  الفلسطينية  الشؤون  يف 
غزة  قطاع  يف  القرن  صفقة  لتطبيق  مكشوفة 
واهلدنة«.  اإلنسانية  املشاريع  ستار  حتت 
منفرد  هدنة  اتفاق  »توقيع  من  البيان  وحّذر 
وجتاوز  باالحتالل،  القائمة  القوة  إسرائيل  مع 
الشرعية الوطنية الفلسطينية، ما يعين تكريس 

الكيان السياسي املنفصل يف غزة«.
وكان الفتًا يف هذا السياق حديث عضو »اللجنة 
عن  جمدالني،  أمحد  التحرير«  ملنظمة  التنفيذية 
املبالغ  لتقديم  أبدت استعدادها  »واشنطن  أن 
اليت كانت تتربع بها لوكالة أونروا )360 مليون 
لتقوم  لالجئني  املضيفة  للدول  إما  دوالر( 
تقدمها  كانت  اليت  نفسها  اخلدمات  بتقديم 
اإلنسانية  املنظمات  بعض  إىل  وإما   ، للوكالة 
األخرى، ولكن بشرط التخلي عن الوكالة وإنهاء 
دورها«. وأضاف جمدالني: »)واضح أن( القرار 
العودة  حق  عنه يف تصفية  رجعة  ال  األمريكي 
تغيريه  إلمكانية  رهان  أي  يوجد  وال  والوكالة، 
دونالد  برئاسة  احلالية  اإلدارة  وجود  ظل  يف 

ترامب«.
الفصائل  وفود  عودة  ومنذ  أخرى،  جهة  من 
الفلسطينية إىل غزة قبل عيد األضحى املاضي، 
حمادثات  على  تسيطر  اجلمود  حالة  تزال  ال 
به  أوحت  ما  رغم  على  والتهدئة،  املصاحلة 
وعلمت  كبري.  بتقدم  القاهرة  يف  اللقاءات 
مع  اتصاالت  أجرت  الفصائل  أن  »األخبار« 
املسؤولني املصريني خالل األيام املاضية بعد 
مضي وقت على الدعوة اليت كانت مقررة إلكمال 
»محاس«  يف  مصدر  أفاد  كما  املشاورات، 
بأن  احلركة  أخربت  املصرية  »االستخبارات  بأن 
زيارة وفد  بعد  ما  تأجلت إىل  للتباحث  دعوتها 
فتح األسبوع املقبل«، وهو ما أبدت »محاس« 
امتعاضها منه، خصوصًا أن الوضع القائم منذ 
شهور هو تكرر اللقاءات وتغيري الورقة املصرية 
للمصاحلة من دون جدوى، وذلك بهدف »حرق 
مبدأ  من  املصاحلة  إىل  محاس  لدفع  الوقت 

االستسالم ال الشراكة«.
اتهم رئيس »محاس« يف غزة، حييى السنوار، 
جهاز  مع  بالتعاون  رمسية  فلسطينية  جهات 
إلفشال  »الشاباك«  اإلسرائيلي  االستخبارات 
املصاحلة بني حركته و«فتح«. وقال خالل لقاء 
املاضي،  الثالثاء  غزة  يف  الشبابية  النخب  مع 
إن »هناك دواًل كبرية أرادت إحباط املصاحلة، 
ولألسف الشديد جهات فلسطينية رمسية تعاونت 
وبعدما  لذلك.  اإلسرائيلية«  االستخبارات  مع 
وصل مسار املصاحلة إىل طريق مسدود، »مت 
التخطيط إلحداث انفجار داخلي )ضد »محاس«( 
مسريات  ولكن  أطراف  عدة  من  القطاع  يف 

العودة أفشلت هذا املخطط«.
السنوار قال إن تفجري سيارة اللواء توفيق أبو 
نعيم )مدير قوى األمن الداخلي( كان يهدف إىل 
إنهاء املصاحلة، لكن »محاس اجتازت ذلك«. كما 
شدد على أن »مسريات العودة هي خيار شعبنا 
اليوم  مثلت  اليت  وهي  الفلسطينية  وفصائلنا 
حالة حتد لالحتالل ومؤامرات تصفية القضية«، 
كان  غزة  يف  املقاومة  مشروع  أن  إىل  مشريًا 
»خيطط له أن يسقط يف الشتاء املاضي لكن 

مت إفشال ذلك«.
ويف انتقاٍد حاّد وجهه إىل منسق األمم املتحدة 
لـ«عملية السالم« يف الشرق األوسط، نيكوالي 
القطاع:  يف  »محاس«  قائد  قال  مالدينوف، 
لعملية  األممي  املبعوث  من  تغريت  »وظيفتك 
دون  للحيلولة  األممي  املبعوث  إىل  السالم 
احلرب... مالدينوف أتى غّزة مرتني يف اليوم 
منذ  حيضر  مل  واآلن  األخري،  التصعيد  خالل 
مسار  وحدنا يف  نذهب  »لن  وتابع:  أسابيع«. 
تثبيت وقف إطالق النار بل بوجود غالبية فصائل 
وقوى شعبنا... الكونفيدرالية مرفوضة بسبب 
وفلسطني  واالسرتاتيجية،  السياسية  خطورتها 

دولة الفلسطينيني«.

هاني ابراهيم
من  أكثر  حتتاج  الفلسطينية  السلطة  تكن  مل 
سريعًا  لتتنازل  جزرة  أي  دون  من  العصا  هّز 
السقف  من  أقل  حتت  املفاوضات  إىل  وتعود 
الذي رفعته أخريًا. جمرد احلديث عن تسهيالت 
أعلنته  الذي  »كسر احملظور«  إىل  لغزة دفعها 
عليه  األمريكيني، مضافًا  مع  والتواصل جمددًا 
نفوذ  وختفيف  غرينبالت  جيسون  تبديل  شرط 

جاريد كوشنر!
على رغم التأكيد واإلعالن املتكرر للسلطة  غزة | 
اإلدارة  مع  االتصاالت  قطع  عن  الفلسطينية 
األمريكية بعد قرارها االعرتاف بالقدس »عاصمة 
إلسرائيل« ونقل سفارتها إىل القدس احملتلة، 
عن  عربية  إعالم  وسائل  مصدرها  أنباء  جرت 
لقاءات بني مسؤولني فلسطينيني، مثل صائب 
عريقات وماجد فرج، ومسؤولني أمريكيني يف 
واشنطن، لكن رام اهلل كانت تنفي ذلك أو ال 
تعقب عليه. أكثر من ذلك، كانت السلطة تؤكد 
رئيسها  لسان  على  وحتديدًا  احملافل،  كل  يف 
حممود عباس، رفضها العودة إىل املفاوضات 
األمريكي،  الوسيط  مظلة  حتت  إسرائيل  مع 
بوصفه »غري نزيه«، لكّن املعطيات اليت وصلت 
بني  سرية  لقاءات  حدوث  وتؤكد  »األخبار«، 
تشي  واألمريكيني،  الفلسطينيني  املسؤولني 
بعكس ذلك كليًا، وحتديدًا بعد احلراك املصري 
التهدئة  واتفاق  غزة  أمريكيًا يف شأن  املرعي 

املتعرقل حاليًا.
قيادة  أن  مطلعة  فلسطينية  مصادر  تكشف 
السلطة أوصلت رسالة جديدة خالل األسبوعني 
ترامب،  دونالد  الرئيس  إدارة  إىل  األخريين 
حتت  املفاوضات  عودة  اهلل  رام  قبول  فحواها 
اليت  الشروط  عن  والرتاجع  األمريكية  املظلة 
أعلنتها يف هذا الشأن من قبيل »مظلة دولية«، 
بها  يقوم  اليت  التدخالت  إيقاف  بشرط  وذلك 
كوشنر،  جاريد  وصهره،  ترامب  مستشار 
جيسون  الدولية  للمفاوضات  اخلاص  واملوفد 
ترى  وما  غزة،  شأن  يف  سيما  ال  غرينبالت، 
قيادة السلطة أنه جتاوز لدورها يف هذا امللف. 
عرضت  اليت  »التربيرات«  أن  املصادر  وتروي 
خالل اجتماع »اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير«، 
أمس، يف شأن عودة االتصاالت مع األمريكيني 
إسرائيليًا   - أمريكيًا  توجهًا  هناك  أن  هي 
احملتلة،  الضفة  يف  السياسي  الواقع  لتغيري 
إىل  وغرينبالت  كوشنري  حتركات  ستفضي  إذ 
الضفة وحتويلها سبع  السلطة يف  إنهاء وجود 
ومدنية  أمنية  بإدارات  منفصلة تسرّيها  مناطق 
»احلكومة  أن  السلطة، خصوصًا  حل  بعد  حملية 
التابعة  املدنية  اإلدارة  دور  عززت  اإلسرائيلية 

هلا يف الضفة« ضمن هذا السيناريو.
املاضي  األسبوع  خالل  جرت  املعلومات،  وفق 
لقاءات مكثفة يف واشنطن ورام اهلل، وُعقد لقاء 
بقيادة  الفلسطينية  االستخبارات  من  وفد  بني 
االستخبارات  »وكالة  مع  فرج  ماجد  رئيسها 
مماثل  لقاء  بعد  وذلك   ،)CIA( األمريكية« 
أيار/ مايو املاضي بني فرج ووزير  عقد نهاية 
زار  أيضًا،  بومبيو.  مايك  األمريكي،  اخلارجية 
وفد أمين أمريكي الضفة مطلع األسبوع اجلاري 
واجتمع بشخصيات فلسطينية رفيعة املستوى، 
وهو األمر الذي نقلته أيضًا صحيفة »إسرائيل 
اليوم« العربية اليت قالت إن اللقاءات األخرية 
مقاطعة  ووقف  املفاوضات  »عودة  ناقشت 
نفسها  املصادر  األمريكية«.  لإلدارة  عباس 
»شهدت خفضًا  اللقاءات  إن  لـ«األخبار«  قالت 
عودة  لشروط  الفلسطيين  السقف  يف  كبريًا 
العالقات مع البيت األبيض، فقد طلبت السلطة 
عنه  بداًل  جديد  مبعوث  وتعيني  غرينبالت  عزل 
بسبب مواقفه الداعمة إلسرائيل بوضوح وإميانه 
بوقف  طلبت  كما  الفلسطينية«،  احلقوق  بإلغاء 
الرؤية اإلسرائيلية  تدخالت كوشنري اليت تدعم 
على  األمريكي  للوفد  مشددة  السلطة،  إلنهاء 
واالستخباري  األمين  التعاون  تعزيز  »ضرورة 

متهيدًا لعودة العالقات، وأيضًا املفاوضات«.
استنكرت  الوطين«  »الوفاق  حكومة  أن  يذكر 
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تورنبول،  اليكس  أشهر 
السابق  الوزراء  رئيس  جنل 
يف  سالحه  تورنبول،  مالكومل 
داعيا  موريسون،  حكومة  وجه 
للتصويت  ونتووث  مواطين 

حلزب العمال.
ووعد تورنبول االبن أن يكون 
صوته أكثر عالنية  بعد اإلطاحة 
الوزراء،  رئاسة  من  بوالده 
خبيبة  يشعر  مل  انه  موضحا 

أمل.
الذي  اليكس،  استخدم  وقد 
البنوك،  قطاع  يف  يعمل 
االجتماعي  التواصل  وسائل 
شوكة  ليكون  سنغافورة  يف 
سكوت  حكومة  خاصرة  يف 
موريسون  وسالحا غري متوقع 

حلزب العمال.
فخالل األيام العشرة املاضية، 
بنشر  االبن  تورنبول  قام 
وإعادة عرض وجهة نظره حول 
الطاقة  سياسة  من  شيء  كل 
داتون  بيرت  تورط  مسألة  إىل 
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تأييده  تورنبول  اليكس  وقدم 
الذي  العمال  حزب  ملرشح 
وينتوورث  مقعد  يف  يتنافس 

شرق سيدني.
الوزراء  رئيس  ابن  وشارك 
السبت  يوم  رابًطا  السابق 
محلة   ممول  مع  املاضي 

ملرشح  اإلنرتنت  عرب  التربعات 
وينتورث،  يف  العمال  حزب 
أيًضا  وهو  موراي،  تيم 
دعم  أن  له  وكتب  صديقه. 
سلة  »أفضل  ترشيحه سيكون 
التربعات  مالك يف  فيها  تضع 

السياسية يف حياتك«.
»سباق  االبن  تورنبول  وكتب 
ضئيل  وهامش  ضيق، 
كبري  تدرجيي  وتأثري  للحكومة، 
تريد  كنت  إذا  حدث.  مهما 
انتخابات فيدرالية اآلن، فهذه 

هي الوسيلة لتحقيقها«.
 wealthy وقام مدير صندوق
هيبومون،  جون   hedge
بالتغريد ملوراي: »1000 دوالر 
يف طريقك. أول تربع سياسي 

أعلى من 5 دوالرات«. 
قوية  مكانة  تورنبول  ولعائلة 
يف الطرف العلوي من املدينة، 
مالكوم  به  تتمتع  ملا  نظًرا 
األعمال  براعة يف  من  ولوسي 

واجملتمع.
كما ان خلفية الصناعة املالية 
لالبن وضعته على اتصال وثيق 
مع رجال األعمال األسرتاليني.

موراي  السيد  محلة  تفتح  وقد 
الذين  املاحنني  أمام  األبواب 
الطريقة  من  بالضيق  يشعرون 
اليت تعامل بها رئيس الوزراء 
أو  حزبه  قبل  من  السابق 

أليكس مالكومل تورنبول يدعو ناخيب ونتووث النتخاب حزب العمال

اليكس تورنبول ووالدته لوسي

سكوت  الوزراء  رئيس  أعلن 
مفاجئ  انقالب  عن  موريسون 
برنامج  يف سياسته وذلك يف 
مع  االثنني  صباح  »تودتي« 
على  ستيفانوفيتش  كارل 

القناة التلفزيونية التاسعة.
وكان  السيد موريسون صباح 
»صن  برنامج  نفسه يف  اليوم 
القناة  تعرضه  الذي  رايز« 

التلفزيونية السابعة.
واصدر السيد موريسون إعالنا 
سيرتاجع  االئتالف  بأن  مفاجئا 
التقاعد  سن  لزيادة  خطته  عن 
إىل 70 وسيبقيها على ما هي  

اآلن عند 67 عاما.
كارل  توداي  مضيف  وقال 
الرئيس  »أنت  ستيفانوفيتش 
من  القليل  لديك  ولكن 
التحكم  عدم  أو  السيطرة 
إنقاذ  من  تتمكن  مل  باحلزب. 
أصبحت  ثم  الوزراء،  رئيس 
هو  حزبك  إن  للوزراء..  رئيسا 
 your( باملطلق  كلب  فطور 
 party is an absolute

.»)dog’s breakfast
ذلك.  »أعلم  موريسون  فأجابه 
لقد اسدل الستار على ذلك.. 
قيادة  من  جديد  جيل  هناك 

االحرار«.
األسرتاليون  »يريدنا  واضاف 
على  تركيًزا  أقل  نكون  أن 
به.  نشعر  وكيف  به  نهتم  ما 
بسرعة.  ذلك  نتجاوز  أن  جيب 
لقد وضعُت الوزارة يف مكانها 
قياسي،  وقت  يف  الصحيح 
عملنا  بدأنا  احلكومة  يف  وحنن 

على الفور«.
فرد كارل »انزع الفتيل واوقف  
التسريبات ورمبا لديك فرصة. 
يوم.إذا  كل  تسريب  هناك 
كنت ال تستطيع السيطرة على 
كذلك  تكون  فرمبا  التسريبات 

كابنت التايتانيك.«
عليه،  الضغط  استمرار  ومع 
نهاية  يف  موريسون  شعر 
للرتاجع،  مضطر  بأنه  املطاف 
مركز  يف  يكن  مل  أنه  معلنًا 
»هراء«  على  السيطرة  خيوله 

احلزب.
ومبجرد أن خرجت هذه املواجهة 
احد  سأل  السكة،  عن  األولية 
املشاهدين، رئيس الوزراء عن 
خطط حكومته لرفع سن التقاعد 

إىل 70 عاًما.
وانتهز السيد موريسون الفرصة 
متوقع  غري  تغيري  عن  لإلعالن 
التقاعدية  املعاشات  لسياسة 
للحكومة، فأجاب »كنت سـأعلن  
القادم ولكن   هذا يف األسبوع 
كارل.  أيضا  هنا  ذلك  أقول 
زمالئي  بالفعل  استشرت  لقد 
األسبوع  الشأن، ويف  هذا  يف 
املقبل سيصدق جملس الوزراء 
على قرار بالرتاجع عن رفع سن 
التقاعد إىل 70 سنة. وسيبقى 
يف سن الـ67، اليت رفعه اليها 

حزب العمال”.
أننا  أعتقد  »ال  قائال  واضاف 
حباجة إىل هذا اإلجراء بعد اآلن 
سن  برفع  األمر  يتعلق  عندما 

التقاعد«.
رفع  قرار  عن  اإلعالن  وكان 
أول  يف  مت  قد  التقاعد  سن 
عندما  أبوت،  حلكومة  موازنة 
للخزانة  وزيرا  هوكي  جو  كان 
أن  املفرتض  من  كان  حيث 

موريسون يعلن تراجع االئتالف عن رفع سن التقاعد من 67 اىل 70 عاما
يوفر حوالي 3.6 مليارات دوالر 

خالل السنوات األربع األوىل.
من  لفرتة  يكن  مل  هذا  ولكن 
الوقت. كان االقرتاح هو البدء 
عام  التقاعد يف  سن  رفع  يف 
املقرتح  من  وكان   .2025
أشهر  ستة  ملدة  يرتفع  أن 
نهاية  يف  ليصل  عامني،  كل 
عام  يف  عاًما   70 إىل  املطاف 
يتم  مل  التغيري  وهذا   ،2035

تشريعه ابدا.
السيد  آخر  مشاهد  وسأل 
موريسون ملاذا ال يرسل أوالده 
إىل املدارس العامة، فرد رئيس 
الوزراء »حسنا، لقد ذهبت إىل 
إىل  ذهبت  العامة.  املدارس 
ثم  االبتدائية  كلوفلي  مدرسة 
إىل مدرسة سيدني الثانوية«.

أطفالي  »كان  قائال  وأوضح 
يذهبون إىل مدرسة عامة لكين 
مدرسة  إىل  يذهبوا  أن  أردت 
بالنسبة  مهم  اإلميان  مسيحية. 
اختذناه  خيار  هذا  كعائلة.  لنا 

كعائلة«.
أي مشاكل  لدي  »ليس  وتابع 
العام ولكين  التعليم  مع جودة 
إىل  أطفالي  يذهب  أن  أردت 
خيار،  هذا  مسيحية.  مدرسة 
يرغب  اسرتالي  كل  كان  إذا 
يف القيام به ، جيب أن يكونوا 

قادرين على القيام به«.
كان  سابق،  وقت  ويف 
واجه  قد  رايز«  »صن  برنامج 
من  بأسئلة  موريسون  أيضا 

األسرتاليني العاديني. 
»الفجوة  معاجلة  حول  وسئل 
بني  االتساع«  يف  اآلخذة 
املعيشة،  وتكاليف  األجور 
وزراء  كرئيس  »كأعمل  فقال: 
الكهرباء«،  أسعار  لتخفيض 
سعر  لوضع  خطط  إىل  مشرًيا 
قياسي، وضمان أن الشركات 
املزيد  ودفع   ، تستفيد«  »ال 
»توليد  يف  االستثمارات  من 
نبدأ  النظيفة«..سوف  الطاقة 

بهذا وخنفض األسعار.
خيص  »مبا  يقول  واستطرد 
القيام  علينا  يتعني  األجور، 
بذلك عن طريق تنمية االقتصاد 
ميكنك  ال  قوته.  من  والتأكد 
احلصول على زيادة يف األجور 
مع  نشاط جتاري ال حيقق أرباًحا 

أو اقتصاد ضعيف«.
يف هذه األثناء ، تواجه احلكومة 
أخرى   جبهة  على  حمرجة  أسئلة 
مع بدء حتقيق مع وزير الشؤون 
الداخلية بيرت داتون يف مسألة 

عدم ترحيل سيدتني.
وسيبحث التحقيق، الذي تديره 
يف  القانونية  الشؤون  جلنة 
جملس الشيوخ، يف ما إذا كان 
السيد داتون قد أساء استخدام 
طريق  عن  الوزارية  سلطاته 
خاصتني  قضيتني  يف  التدخل 

باهلجرة.
سيظهر رئيس نادي الفوتبول 
ماكالتشالن،  غيلون  االسرتالي 
لشرح  فيديو،  رابط  عرب 
على  الضغط  يف  مشاركته 
رفض  إللغاء  داتون  السيد 
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قد  ديويل  ألكسندرا  وكانت 
يف  أدياليد  مطار  يف  اعتقلت 
أن  بعد   2015 األول  تشرين 
تنوي  كانت  بأنها  اعرتفت 
لزيارتها  انتهاك  يف  العمل 

 grazier لدى  السياحية 
 Callum maClaChlan
الذي تربطه عالقة قربى وثيقة 

برئيس النادي.

رئيس الوزراء سكوت موريسون: تعلمت يف مدارس عامة وذهاب اوالدي اىل مدارس مسيحية خيار عائلي

تسربت  اليت  الوثائق  وتظهر 
 maClaChlan السيد  ان 
 gillon بـ  باالتصال  قام 
قام  الذي   ،mClaChlan

مع  العالقات  إدارة  بتوجيه 
رئيس afl واملوظف األحراري 
 Jude donnelly السابق 
من  إلكرتوني  بريد  إلرسال 

قريبه إىل رئيس املوظفني يف 
يف مكتب داتون.

السيدة  تقدم  أن  املقرر  ومن 
نفس  يف  األدلة  دونيلي 
الوقت الذي يقدم فيه رئيسها 

االدلة.
الشؤون  سكرتري  تسجيل  ومت 
الداخلية مايكل بيزولو ومفوض 
مايكل  األسرتالية  احلدود  قوة 
أمام  املثول  أوترام على الئحة 

اللجنة يف الصباح.
أيضا  داتون  السيد  ويواجه 
مت  ثانية  سيدة  حول  أسئلة 
وهي  الرتحيل،  من  اعفاؤها 
امرأة إيطالية كانت ختطط على 
ما يبدو للعمل لزميل سابق له 

يف شرطة كوينزالند.
باستمرار  الوزير داتون  وينفي 
كلتا  يف  خمالفات  أي  ارتكاب 
احلالتني، قائال إنه ليست لديه 
شخص  أي  مع  شخصية  صلة 

معين.

أسلوب  حيال  بالقلق  يشعرون 
األعمال املصرفية  احلكومة يف 

والطاقة.
ومن املتوقع ان يكون السباق 
طلة  »ع  وينتوورث  مقعد  يف 
استطالع  وأظهر  املنخار«. 
حلزب  التأييد  تراجع  للناخبني 
يف  كبرية  بنسبة  األحرار 
االصوات االساسية والتفضيلية 

على حد سواء.
كما أن حزب االحرار مل خيرترَ بعد 
شقيقة  عزفت  حيث  مرشحه، 
طوني أبوت كريستني فورسرت  

عن ترشيح نفسها.
القيادة  على  التناطح  وقبل 
موريسون  السيد  اوصل  الذي 
كانت  الوزراء،  رئاسة  اىل 
فرص موراي يف الفوز ضعيفة 

جدا.
السيد  انسحاب  بعد   واآلن 
اليكس  جنله  وتأييد  تورنبول 
بل  العمال،  حزب  ملرشح 
طريقه  تصبح   له،  والرتويج 
املقعد  النتزاع  ممهدة  شبه 
ذات  احلكومة  أغلبية  ونسف 

املقعد الواحد.
وقال السيد موراي ان »أليكس 
مفكر مستقل متامًا مثل والده. 
وأشك يف أنه يشعر بالكثري من 
احلب حلزب األحرار يف الوقت 

احلالي«.
السيد  أليكس  وصف  وقد 

موراي بأنه »مرشح عظيم«.
وقال السيناتور ديرين هينش 
إن اخلطاب السياسي ألليكس 
حلزب  ضربة  يشكل  تورنبول 

األحرار.
تورنبول  أليكس  غرد   بدوره 
يضع  إنه  قائاًل  تويرت  على 
الوالء  قبل  أسرتاليا  مصلحة 

احلزبي.
كما شارك أيًضا يف محلة فيديو 
أنتجها السيد موراي ووجه فيها 

نقًدا حاًدا حلزب األحرار.
وعندما ُسئل السيد موريسون 
عن التحول الفضولي لألحداث 
يف مؤمتر صحفي يوم االثنني، 

قال: »إنها  الدميقراطية«.
من جهته قال مالكومل تورنبول 
يف  احلرية  مطلق  البنه  إن 

احلديث عن أي قضية يريد.
عن  ُسئل  عندما  وأضاف 
تعليقات القناة السابعة يقول: 
عامًا   36 العمر  من  يبلغ  »ابين 
بآرائه  يدلي  ان  خمول  وهو   ،
مل  واآلن  اخلاصة..  السياسية 
وهو  الوزراء  رئيس  ابن  يعد 
آرائه  عن  التعبري  على  قادر 
جبميع أنواع القضايا بطريقة مل 

تكن ممكنة من قبل«.

مالكولم تورنبول وزوجته لوسي
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قد  جديدة  مرورية  قاعدة  مثة 
تكلفك حوالي 450 دوالر حال 
بوالية  متلبسا خبرقها  ضبطك 

نيو ساوث ويلز.
القاعدة  العمل  بدأ  وقد 
السبت  يوم  بها  املذكورة 

املاضي.
وجترب القاعدة اجلديدة السائقني 
على ختفيض سرعتهم إىل 40 
سيارات  مرور  عند  كم\س 
واإلطفاء  والشرطة  الطوارئ 

واإلسعاف.
ويبدأ تفعيل القاعدة املرورية 
ايلول  من  األول  يف  اجلديدة 

احلالي.
السائقني  على  وسيتعني 
مرور  عند  السرعة  ختفيض 
إذا  الطوارئ  خدمات  سيارات 
يف  وأزرق  أمحر  الضوء  كان 

نيو ساوث ويلز.
املرورية  القاعدة  وتنص 
اجلديدة على تغريم السائقني 
الذين ال ينصاعون للتعليمات 
مبلغ 448 دوالرا مع  إضافة 

ثالث نقاط سلبية.
اجلديدة  القاعدة  وجترب 

ختفيض  على  السائقني 
كيلومرتا   40 إىل  سرعتهم 
يف الساعة عند مرور سيارات 
واإلطفاء  والشرطة  الطوارئ 

واإلسعاف
برنارد كارلون، رئيس  وقال 
ألمان  ويلز  ساوث  نيو  مركز 
املرورية  القاعدة  إن  الطرق 
اجلديدة تستهدف احلفاظ على 

أمان موظفي الطوارئ«.
محاية  ذلك  »سيمنح  وتابع: 
حبيث  متزايدة  وثقة  إضافية 
الطوارئ  موظفو  يستطيع 
عائالتهم  إىل  االنتقال 
نهاية  يف  بأمان  وأصدقائهم 

يوم العمل«.
انتقادات  السائقون  وشن 
املرورية  القاعدة  جتاه  حادة 
التواصل  موقع  على  اجلديدة 

االجتماعي »فيسبوك«.
ختفيض  إن  سائق  وقال 
يف  كم   40 إىل  السرعة 
اخلطورة  شديد  شيء  الساعة 
مثل  املزدمحة  الطرق  على 

الطرق السريعة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بدءا من 1 أيلول..
 غرامة 450 دوالرا ملن خيالف تلك 
القاعدة املرورية يف نيو ساوث ويلز
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هائلة  جهودا  روسيا  بذلت 
للتأثري على الوضع السياسي 
يف الواليات املتحدة واململكة 
تستطيع  هل  ولكن  املتحدة  

أن تستهدف أسرتاليا أيضا؟
املؤكد أن  استخدام أسرتاليا 
الورقية  االقرتاع  بطاقات 
لألصوات  البشري  واحلساب 
خيلقان أكثر األنظمة االنتخابية 

أمانا.
متنح  ذلك،  على  وعالوة 
تزيد  مهمة  إضافة  أسرتاليا 
يف  تتمثل  األمان  درجة  من 

التصويت اإلجباري.
وتفيد تلك اإلجراءات يف منع 
اليت  األصوات  كبح  تكتيكات 
الواليات  يف  استخدامها  يتم 
املتحدة لتقويض االنتخابات.

ويف العصر اإللكرتوني، باتت 
أجهزة السمارت فونز )اهلواتف 
تغري  لدرجة  سائدة  الذكية( 
حنو  للتحرك  املسؤولني 

التصويت عرب اإلنرتنت.
درست   ،2013 عام  ويف 
األسرتالية  االنتخابات  جلنة 
اإلنرتنت  خالل  من  التصويت 
اإللكرتوني  األمن  خرباء  لكن 
حذروا من مشكالت عديدة قد 

ال ميكن حلها.
اليت  العسرية  املشكالت 
املتحدة  الواليات  بها  مرت 
اإللكرتوني  التصويت  مع 
للخطأ  منوذجيا  تصورا  متنح 
الذي ستقع فيه أسرتاليا إذا 
انتقلت إىل مثل هذا النوع من 

االقرتاع.
البيت  من  األخرية  اإلعالنات 
قرارات  إىل  تشري  األبيض 
ضد  الدفاع  إجراءات  بتعزيز 
تستهدف  اليت  العمليات 
اخرتاق التصويت اإللكرتوني.

الفيدرالية  االنتخابات  وبعد 
أثار   ،2016 عام  األسرتالية 
الرئيسيني  احلزبني  قيادات 
تصويت  نظام  تقديم  إمكانية 
االنتخابات  يف  إلكرتوني 

املستقبلية.
إقليم  يطبق   ،2001 ومنذ 
نظام  األسرتالية  العاصمة 
الشبكات احلاسوبية يف بعض 

املناطق.
ناخب   283669 استخدم  كما 
نظام التصويت اإللكرتوني يف 

انتخابات نيو ساوث ويلز.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

البطاقات الورقية األسلوب 
األكثر أمانا يف االنتخابات 

النساء  طوابري  توصف  ملاذا 
بأنها  أسرتاليا  محامات  يف 
أكثر طوال من طوابري الرجال؟

إذن  امرأة،  كنِت  إذا 
بالوقوف  باإلحباط  ستشعرين 
يف طابور طويل يتحرك ببطء 
مرحاض  استخدام  أجل  من 
الرجال  طوابري  بعكس  املياه 

اليت تتحرك بشكل سريع.
النساء  ختوض  ما  ودائما 
الواقفات يف الطابور مناقشات 
السريعة  احلركة  أسباب  حول 
لصفوف الرجال بعكس البطء 

املتناهي لإلناث.
أحد أسباب ذلك يتمثل يف أن 
الرجال  من  ميال  أكثر  النساء 
واستخدام  اليدين  لغسيل 

جمفف اليد.
أن  إىل  الدراسات  وتشري 
احلمام  داخل  يقضون  الرجال 
يف  ثانية   60 يبلغ  زمنا 
ثانية   90 مقابل  املتوسط 

للمرأة.
ويتسبب ذلك يف حالة تكدس 

داخل محامات النساء.
تتسبب  بيولوجية  أسباب  مثة 
أن  حيث  التباين  هذا  يف 
نصف نساء أسرتاليا يف فرتة 

احليض )بني 12 و52 عاما(.
ويعين ذلك أن املرأة تستغرق 
وقتا طويال للتعامل مع احليض 
يرتاوح  بني إخراج احلفاضات 
ووضعها  احلقائب  خارج  من 

على مكان الدماء ثم التخلص 
منها.

وعالوة على ذلك، فإن مالبس 
أطول  وقتا  تستغرق  املرأة 

خللعها مقارنة بالرجال.
احلمامات  تصميم  أن  كما 
والنساء  الرجال  بني  خيتلف 
إذا أن املبولة اليت يستخدمها 
الذكور تتطلب مساحة أقل من 

املقصورة.
عددا  أن  ذلك  على  ويرتتب 
يستطيع  النساء  من  أقل 
وقت  يف  احلمامات  استخدام 

واحد مقارنة بالرجال.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف محامات أسرتاليا.. طوابري النساء أطول من الرجال

سكوت  الوزراء  رئيس  أعلن 
موريسون إنه منفتح على إنشاء 
يف  للتحقيق  ملكية  مفوضية 
قطاع الطاقة، بعد أن اعرتف بأن 
القطار  فاته مع  البنوك، معتقًدا 
مثل  سيئة  الطاقة  شركات  أن 

البنوك.
وكانت طرحت فكرة البدء بانشاء 
مفوضية ملكية يف قطاع الطاقة 
األحراري  منافسه  قبل  من 
قبل  داتون  بيرت  القيادة  على 

أسبوعني.
إلذاعة  موريسون  السيد  وقال 
»أنا  املاضي  االثنني  3AW يوم 

منفتح وسأنظر يف ذلك«.
ارتكب  انه  الوزراء  وقال رئيس 
مفوضية  انشاء  مبعارضته  خطأ 

ملكية للتحقيق يف البنوك.
واضاف يقول »فشلت يف فهم 
األمل احلقيقي الذي كان الناس 
يشعرون به جراء املعاملة السيئة 

للغاية )من قبل البنوك(«.
أفعله  مل  »ما  يقول  واستطرد 
أن  هو  ذلك-  على  نادم  وانا   -
األسرتاليني كانوا حباجة للتخفيف 
عن كاهلهم األذى العميق الذي 

يعانون منه«.
وقال السيد موريسون إنه سيتبع 
نهج »العصا الغليظة« يف خفض 
حتذير  واعطاء  الطاقة   أسعار 

لعمالقة الشركات.
وقال لراديو 3AW: »إذا شعرت 
)الشركات(  استجابتها  بعدم 
الختاذ  استعداد  على  فسأكون 

اإلجراء املناسب«.
ويريد السيد داتون أيضا التحقيق 
لكن  احملروقات،  أسعار  يف 
على  منفتح  غري  الوزراء  رئيس 
التحقيق يف قطاع الوقود، حبجة 
مراقبة  هيئة  بالفعل   أعطى  أنه 
املنافسة سلطات أكرب بكثري من 

سلطات مفوضية ملكية.
إنه   موريسون  السيد  وقال 
كوزير خزانة )سابق( كان يعرف 
حقيقية  قضايا  هناك  كانت  أنه 
حول املساءلة واملنافسة وسلوك 
جمالس اإلدارة يف قطاع اخلدمات 

املالية.
واعلن إنه سيتخذ إجراءات ملعاجلة 

كل من هذه القضايا.
عضو  ألبانيزي،  أنطوني  لكن 
املقاعد األمامية يف حزب العمال 
، يقول إن على احلكومة أن تنظر 
عن  اخلاصة  مسؤولياتها  يف 

ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال لشبكة سكاي نيوز: »نعم، 
من  جزء  هي  الطاقة  شركات 
احلكومة  تقاعس  لكن  املشكلة، 
ارتفاع  أسباب  من  كبري  جزء 

األسعار اليوم«.
سياسة  أن  »نعتقد  يقول  وتابع 
أن  نعتقد  جيدة.  فكرة  الطاقة 
أيًضا  سيؤدي  االنبعاثات  خفض 

إىل خفض أسعار الطاقة.
هدف  هناك  يكن  مل  »لو  وقال 
وضعه  الذي  املتجددة،  الطاقة 
اليوم  لشهدنا  العمال،  حزب 

اسعارا أعلى«.

موريسون منفتح على انشاء 
مفوضية ملكية للتحقيق يف 

قطاع الطاقة
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يف األسبوع األخري من شهر آب املاضي، ضربت اسرتاليا هزة 
اليت  االرتدادية  واهلزات  اهلزة  هذه  قوضت  عنيفة،  سياسية 
من  وكان  احلاكم،  األحرار  وحزب  الفيدرالية  احلكومة  رافقتها 
ابرز نتائجها املباشرة، خسارة رئيس الوزراء مالكوم ترينبول 
وظيفته ومن ثم استقالته من احلياة السياسية، وقد مت انتخاب 
احلزب  عمت جملس  فوضى  وسط  له،  خلفًا  موريسن  سكوت 
من  العاشر  حتى  الربملان  إغالق  أيضًا  مت  وقد  )الكوكس(، 

أيلول، وهذا ما مل حيدث منذ زمنًا طوياًل.
طغت الكيدية السياسية على حراك النواب والوزراء واألعالميني، 
حتى أن العداوة الشخصية والثأر كانا احملرك األساسي لبعض 
السياسيني، كرئيس الوزراء األسبق طوني أبوت وخلفه مالكوم 
ترينبول الذي مل يعدم احليلة، ومل يدخر جهدًا، ملنع وصول بيرت 
داتون حليف أبوت من اجلناح احملافظ الوصول اىل سدة رئاسة 

احلزب ومن ثم رئاسة الوزراء.
األعالم، والذي كان من املفروض به أن يرافق احلدث بتغطية 
بعض  ومارس  احلدود،  أبعد  إىل  اللعبة  يف  انغمس  حمايدة، 
األعالميون املؤثرين أمثال ألن جونز، راي هدلي، اندرو بولت، 
يف  مباشر  دورًا  موري  وبول  كريدلن  بيتا  كامريون،  روس 
الضغط على النواب والوزراء من حزب األحرار لتغيري مواقفهم 

من قيادة ترينبول.
القناة  يف  السياسية  الشؤون   حمرر  أوملن  كريس  األعالمي 
التاسعة، شن هجومًا على كل من هادلي وجونز، بسبب دورهما 

يف تسعري األزمة.
مل تقتصر عملية األستقواء على األعالميني، بل مشلت بعض 
ممثلي الشعب من النواب، وحسب النائبة جولي بانكس نائبة 
مقعد شيزلوم يف والية فكتوريا، والتى ستعزف عن الرتشح 
لألنتخابات القادمة، بسبب ما تعرضت له من أستقواء وختويف 
وضغوط غري مربرة من زمالء هلا يف جملس احلزب، وتعهدت 

بانكس مبواصلة الدفاع عن املساوة بني اجلنسني.
وكانت حاالت أستقواء سابقة حصلت يف جملس الشيوخ قبل 
فرتة غري بعيدة، كالذي حصل مع السيناتورة سارة هانوسن 
القضاء،  اىل  قضيتها  أوصلت  والتى  اخلضر،  حزب  من  يانغ 
او ما تعرضت له النائبة العمالية أميا هيوسر الشهر املاضي، 
واليت اضطرت اىل سحب ترشيحها عن مقعد ليندزي يف غرب 
سيدني، وعدم املنافسة يف االنتخابات القادمة ونهاية حياتها 
االكثر  التهم  من  برأتها  احلزبية  احملكمة  أن  رغم  السياسية، 

خطورة اليت وجهت هلا. 
رئيس الوزراء اجلديد سكوت موريسن، تعهد بتغيري ثقافة حزب 
أسبوعني،  قبل  السياسية  الفوضى  اسبوع  حمنة  بعد  األحرار، 
مذكرًا بأن لديه بنات، ليقول بكل وضوح بأنه لن يتساهل مع 

حوادث األستقواء.
زعيم املعارضة بيل شورتن، قال أن  بيان النائبة بنكس يظهر 
عن  يعرف  ال  أنه  مضيفا  االحرار،  حزب  داخل  االنقسام  مدى 
ان  وأكد  العمال،  حزب  حول  أشارت هلا  إستقواء  حوادث  أي 
على  دائمًا  ونعمل  املوضوع  حول  بروتكول  العمال  حزب  لدى 

تطويره. 
رئيس حكومة فكتوريا األحراري السابق تد بالييو، انتقد حزبه 
بسبب مشاكله مع النساء، واعترب استقالة النائبة بانكس جرس 
رئيس  اىل  موجهًا  بالييو  واعتربكالم  لألحراروقيادتهم،  إنذار 
حزب االحرار يف فكتوريا مايكل كروغري، الذي قال ان النائبة 
حيث  السياسة  هذه  مضيفا  فعلها،  ردة  يف  بالغت  بانكس 
الناس تتخاطب بهذا األسلوب وترفع صوتها، وهذا ما جيب أن 

يفعلوا إذا كانت هناك مسألة وطنية مهمة تناقش.       
هجومًا  بدوره شن  راد  كيفن  األسبق  العمالي  الوزراء  رئيس 
الذعًا على القطب األعالمي البارز روبرت مردوخ، واصفًا إياه 
بأنه السرطان األخطر على الدميقراطية األسرتالية، وانتقد راد 
طوني أبوت بسبب أسلوبه التخرييب يف العمل السياسي، وقال 
ان أبوت ال ميلك أي برنامج سياسي واضح ) املوقع األلكرتوني 

لصحيفة سدني مورننغ هريالد 2018/8/27(.
العمال  حزب  داخل  النزاعات  اىل  بالذاكرة  يعيدنا  حصل،  ما 
عام 2010 بني رئيس الوزراء انذاك كيفن راد ونائبته جوليا 
ويقوض  عليها،  وينقلب  ليعود  عليه،  انقلبت  اليت  غيالرد، 
األنتخابات  وخيسر   2013 عام  الوزراء  رئاسة  ليتوىل  حكومتها 

العامة 2013.
أقتصادياً، مازال إداء األقتصاد األسرتالي مقبواًل، ومل تشهد 
البالد أي ركود منذ 27 عامًا، وأسعار الفائدة الرمسية يف أدنى 
مستوياتها منذ أكثر من 60 عامًا )1.5%( رغم تفلت البنوك 
من  العاطلني  نسبة  مستقلة،  بصورة  الفائدة  أسعار  وزيادة 
 )%5.5( مستوياتها  أدنى  يف  احلكومة  ارقام  وحسب  العمل 
وأسرتاليا من الدول القليلة اليت مل تتأثر باألزمة املالية عام 

.2008
إذن، السؤال الذي يطرح نفسه هل حتولت األزمة السياسية 

اليت تضرب البالد منذ عام 2010 اىل أزمة وطنية؟
للتخطيط  األسرتالية  للمؤسسة  التنفيذي  املدير  آشنت  رالف 

أسـرتاليا.. أزمـة سـياسية أم أزمـة وطــنية؟
املستقبلي يف مقالة له بعنوان )أسرتاليا تتصرف مثل املدلل 
الشقي س م ه 82018/28 ص 18( يقول: إن اخللل يف أإلداء 
السياسي يعترب دلياًل على األزمات واملشاكل اليت تواجه اجملتمع 
األسرتالي، ويستعرض بعض املشاكل اليت يعاني منها اجملتمع 
املؤسسات  األطفال،  اىل  تسيء  الدينية  املؤسسات  ويقول: 
احندر  الوطين  الكريكت  فريق  زبائنها،  وتغش  تسرق  املالية 
مستواه وصواًل للغش من أجل الفوز، وسائل األعالم حادت عن 
رسالتها ودقتها، ويضيف ان جمتمعنا املتعدد الثقافات جمتمع 
ناجح ولكن هناك فشل يف معاجلة 10 قضايا يرغب األسرتاليون 
يف حتقيقها للوطن منها: العناية باملسنني واحملبطني واألجيال 
القادمة، تأمني املساكن للمواطنيني، قطاع صحي فعال، منو 
أقتصادي، مستوى عال من النزاهة واحملاسبة، تأمني الوظائف 

واألهم حكومة قادرة وفعالة.
ويتساءل آشنت كانربا هل تسمعني؟

على  احملافظة  اردنا  إذا  يرددون  زالوا  ما  اخلرباء  إن  ويتابع، 
مستوى املعيشة احلالي، فإننا حباجة اىل نظام ضرييب متطور، 
منازل بأسعار معقولة، تأمني الطاقة، احلد من األنبعاث احلراري، 
تأمني مراكز العناية باألطفال، حل مشاكل السكان األصليني، 
املساواة بني املرأة والرجل، مواجهة مشاكل األمراض العقلية، 
القوى  جتهيز  أسيا،  مع  عالقتنا  تطوير  البدانة،  أزمة  معاجلة 

العاملة لوظائف املستقبل واألستثمار يف بناء البنى التحتية.
جيدد آشنت تساؤله ماذا يفعل قادتنا؟ ليس الكثري كما ذكرنا، 
ومرارًا يفعلون العكس، ويضيف ماذا فعلنا كناخبني ومستثمرين 

ومستهلكني..؟
بشكل عام نقف موقف املتفرج ليختم قائاًل: إننا نبين اجملتمع 

الذي ال نريد.
مثل  املهمة،  واملشاكل  القضايا  بعض  ذكر  آشنت  فات  لقد 
التعليم األساسي  البالد يف مراحل  التعليمي يف  تراجع اإلداء 
والثانوي، باألضافة اىل األفتقار اىل سياسة سكانية واضحة، 
مما حول مسألة اهلجرة اىل أزمة ال أساس هلا ومضللة، فحسب 
حاكم البنك املركزي االسرتالي فيليب لوي ان أجيابيات سياسة 
اهلجرة تتقدم على مساوئها بكثري، ورغم ذلك ال يتوانى بعض 
السياسيني واألعالميني من استغالهلا واستهدافها حبملة منظمة 
ال ختلو من العنصرية، واليت بدورها عادت لتطل برأسها بني 
احلني واألخر، وما حماولة تعديل املادة 18 س من قانون الذم 
بسبب  عنه  الرتاجع  قبل  االحرار،  حكومة  قبل  من  العنصري، 
الضغط الذي تعرضت له من قبل حزبي العمال واخلضر وقوى 
اجملتمع املدني، األ دليل على هذا التوجه وان كان حبجة حرية 

الرأي والتعبري.
ما تقدم، ُيظهر ملاذا تراجعت ثقة االسرتاليون بالطبقة السياسية، 
واليت وحسب استطالع جامعة غريفيت تراجعت اىل 46% العام 
املاضي فدراليا ويف الواليات. وذكر األستطالع أيضًا، تراجع 
الثامنة  ترتيب أسرتاليا يف مؤشر الفساد العاملي من املرتبة 
عام 2012 اىل املرتبة 13 هذا العام، وان كانت ما تزال مرتبة 

حمرتمة )موقع ذي كونفرسيشن األلكرتوني 2018/8/28(.
وتطورها  واستقرارها  أسرتاليا،  على  احلفاظ  أجل  ومن  أخريًا، 
وطنية،  أزمة  اىل  السياسية  االزمة  انزالق  وعدم  وازدهارها 
االستقواء  عمليات  وجه  والوقوف يف  التحديات  مواجهة  علينا 
والتخويف، سواء جاءت من السياسيني أو االعالميني، ووضع 
حد هلذه القرصنة السياسية واألعالمية، ألننا نريد أسرتاليا اليت 
وحق  لنا،  حق  وهذا  ومتييز،  وتردد  خوف  دون  ومتثلنا  منثلها 
علينا، وهكذا نضع حد هلذا اخللل يف اإلداء غري السليم، هلذه 
الطبقة السياسية واالعالمية، ووقف توجه الناخب اىل االحزاب 
الشعبوية، سواء كانت على اليسار كاخلضر أو اليمني كحزب 

أمة واحدة وحزب احملافظني.
علينا حتمل هذه املسؤولية، والقسط االكرب يقع على عاتق من 
يتصدى لتحمل هذه املسؤوليات، وميثل الناس متثياًل صحيحًا 
ويتصدون حلل مشاكلنا الوطنية املهمة، بعيدًا عن األستقواء 
واألستهزاء والتخويف واهليمنة على اآلخرين، من أجل السلطة 
ما  اخلاصة.  ونظرتهم  وآراءهم  قيمهم  فرض  عرب  واملناصب، 
تقدم، جيب أن ال يلغي دور املواطن املراقب واحملاسب، ال 
تسود  حتى  االقرتاع  صناديق  باحملاسبة يف  تعزيزه  جيب  بل 
الشفافية والنزاهة، لتعود االجنازات السياسية األسرتالية حمل 

إعجاب اجملتمع الدولي كما كانت سابقًا.
الدكتور جان هيوسن رئيس حزب االحرار السابق،  وخنتم مع 
الوراء،  اىل  والرتاجع  سوءًا  الوضع  أزدياد  من  يتخوف  الذي 
أنها  أثبتت  اليت  احلراري  االحتباس  مسألة  عن  مثاًل  ويضرب 
يتعذر  السياسي،  والنظام  األسرتاليني،  للسياسيني  مشكلة 
عليهم معاجلتها، وشكك هيوسن بامكانية ان يكون اداء حكومة 
 2018/8/30 ه  م  املشكلة)س  هذه  ملعاجلة  افضل   موريسن 

ص22(.  

عباس علي مراد   
Email:abbasmorad@hotmail.com

تفاصيل مناظرة ساخنة بني مرتد عن 
اإلسالم ومتحدث باسم حزب التحرير 

يف أسرتاليا

 شهدت جامعة نيو ساوث ويلز 
املاضي  األسبوع  سيدني  يف 
مناظرة ساخنة  بني عثمان بدر 
التحرير  حزب  باسم  املتحدث 
هاريس  وامللحد  أسرتاليا  يف 

سلطان املرتد عن اإلسالم.
موقف  على  املناظرة  وتركزت 
املرتدين  قتل  من  اإلسالم 
هذا  بدر  عثمان  تبين  ومدى 

الرأي.
على  ومارس سلطان ضغوطا 
عثمان بدر بشأن تصريح تفوه 
املاضي  مارس  األخري يف  به 
الذين  قال فيه إن املسلمني 
يغريون دينهم ويرتدون عنهم 

ينبغي أن ُيقتلوا.
وتابع سلطان: »أريد أن أعرف 
باعتباري  لي  سيحدث  ماذا 

مرتدا«.
لي  سيحدث  »ماذا  وواصل: 
دولة  يف  أعيش  أكن  مل  إذا 

علمانية بل دولة إسالمية«.
يعتمد  األمر  أن  بدر  وأجاب 
الفتا  الفردية«  الظروف  على 
موقف  يعرف  سلطان  أن  إىل 

اإلسالم من هذه املسألة.
أردت  »إذا  واستطرد: 

اإلسالم  موقف  على  الرتكيز 
التطرق  ميكننا  املرتدين  من 
عن  احلديث  دون  ذلك  إىل 
ماذا  حول  سيناريوهات 

سيحدث لك شخصيا«.
وواصل: »ال أعرف ماذا ميكن 

أن حيدث لك«.
ضخمة  فروق  »مثة  وتابع: 
قد  وما  اإلسالم  موقف  بني 
حيدث أو ال حيدث يف ظروف 

معينة«.
متوجها  املناظرة  مدير  وقال 
»بصفتك  بدر:  إىل  بالسؤال 
تتبنى  هل  لإلسالم،  خملصا 
هذه  يف  اإلسالمي  املوقف 

القضية«.
وأجابه بدر قائال: »نعم«.

على  معلقا  سلطان  وكتب 
»رغم  يوتيوب:  مبوقع  فيديو 
 4 يراوغ  ظل  بدر  عثمان  أن 
السؤال  على  لإلجابة  دقائق 
بأنه  النهاية  يف  اعرتف  لكنه 
قتل  بضرورة  مبوقفه  فخور 
اخلالفة  دولة  يف  املرتدين 

بأسرتاليا«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املسلم السابق امللحد هاريس سلطان واملتحدث باسم حزب التحرير عثمان بدر 
يف مواجهة شرسة بجامعة نيو ساوث ويلز

مارس سلطان ضغوطا على عثمان بدر بشأن تصريح تفوه به األخري يف اذار 
املاضي قال فيه إن املسلمني الذين يغريون دينهم ينبغي قتلهم

اعالناتكم يف الهريالد 
طريقكم اىل النجاح

لالتصال:
0403482345
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أن  إنكار  الصعوبة  من  بات 
يف  املرتفعة  اهلجرة  معدالت 
الضعف  أسباب  أحد  أسرتاليا 

املتزايد يف زيادة األجور.
النمو  أن  رغم  ذلك  يأتي 
االقتصادي األسرتالي  جتاوز 3 
املنتهي  املالي  العام  خالل   %

يف شهر اذار املاضي.
وعالوة على ذلك، تقف البطالة 
يف أسرتاليا  عند مستوى 5.3 
 6 خالل  معدل  أقل  وهو   %

سنوات.
اإلحصاء  ملكتب  ووفقا 
معدل  زاد  فقد  األسرتالي، 
تضخم أسعار املستهلك بنسبة 
املالي  العام  خالل   %  2.1

املنتهي يف حزيران املاضي.
انعكاسا  التضخم  زيادة  وتبدو 
يف  الوقود  أسعار  الرتفاع 

أسرتاليا.
األساسي،  التضخم  معدل  أما 
لبنك  بالنسبة  أهمية  األكثر 
األسرتالي)البنك  االحتياطي 
بنسبة  زاد  فقد  املركزي(، 
الفرتة  نفس  خالل   %  1.9

املذكورة.
توقع  عن  تقل  األخرية  النسبة 
البنك املركزي األسرتالي الذي 
ملعدل  هدفا  وضع  قد  كان 
من  يرتاوح  األساسي  التضخم 

2 إىل 3 %.
االقتصادي  قال  جانبه،  من 
غاريث  بنك  بكومنولث  البارز 
من  الناقصة  القطعة  إن  إيريد 
تتمثل  األسرتالي  التضخم  لغز 
ملعدل  املستمر  الضعف  يف 

الزيادة يف األجور«.
وواصل قائال: »منو األجور يظل 

ضعيفا يف أسرتاليا«.
الذي  األجور  ملؤشر  ووفقا 
يف  اإلحصاء  مكتب  أصدره 
فإن  الشهر،  هذا  سابق  وقت 
منا  الساعة  يف  الدخل  متوسط 
بنسبة 2.1 % فقط خالل العام 
حزيران  يف  املنتهي  املالي 
تتغري  مل  نسبة  وهي  املاضي، 
ربع  يف  املذكور  املستوى  عن 

العام املالي املنتهي آذار.
القطاع  أجور  متوسط  وزاد 
خالل   %  2.41 بنسبة  العام 
أسرع  بنسبة  املذكور،  العام 
شهد  الذي  اخلاص  القطاع  من 
زيادة مل تتجاوز 1.99 % واليت 

تقل  عن معدل التضخم.
مكتب  أرقام  ألحدث  ووفقا 
اإلحصاء ، فقد زاد عدد سكان 

أسرتاليا مبقدار 388 ألف بنسبة 
1.6 % يف 2017.

من   %  62 بـ  اهلجرة  وتستأثر 
الزيادة السكانية املذكورة مما 

إحصائيات: املهاجرون إىل أسرتاليا يؤثرون سلبا على زيادة 
معدل األجور

الذي  السليب  الدور  إىل  يشري 
تقليص  يف  املهاجرون  يلعبه 

زيادة األجور.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تهديده  عن  داتون  بيرت  تراجع 
بالكشف عن ملف اسود متفجر 
على  مقابلة  العمال، يف  حلزب 
برنامج »صن رايز« يوم االثنني 

املاضي.
حياته  فيه  اصبحت  وقت  ففي 
تراجع  احملك  على  السياسية 
الذي  التهديد  عن  داتون  بيرت 
عن  بالكشف  به  أدىل  قد  كان 

ملف وسخ للمعارضة.
ويوم االثنني أخرب وزير الشؤون 
الداخلية املراسلني أن عددا من 
أعضاء الربملان العماليني طلبوا 
مساعدته، قائاًل: »لدّي سلسلة 
علي  طرحها  اليت  القضايا  من 
أعضاء من حزب العمال، الذين 
جاءوا الي للمساعدة يف حاالت 

ملتوية«.
ولكنه لدة حشره من قبل ديفيد 
االدعاءات   هذه  عن  كوتش 
أوضح الوزير داتون أنها مل تكن 
لربنامج  قائال  »قذرة«،  قائمة 
»صن رايز«: »إنها ليست قائمة 
قذرة.. إنه فقط واقع الطلبات 
اليت أحصل عليها. أحصل على 
املئات من الطلبات شهريا وأنا 
أنظر فيها، وبعض احلاالت اليت 
تنصح فيها اإلدارة بعدم إعادة 
اإلدارة  أن  الواضح  التأشرية، 

تلغي التأشرية«.
»إذا استطعت  واستطرد يقول 
أن أرى فائدة ومعنى يف إعادة 
الطلب، فأنا أفعل ذلك. خاصة 
أو  أطفال  هناك  يكون  عندما 
آباء وأمهات أو شخص مصاب 

بسكتة دماغية أو حالة طبية«.
أن  هو  اقوله  »ما  واضاف 
من  الكثري  قدم  العمال  حزب 
الطلبات، لذا ال أفهم كيف انين 
خالفت القوانني.. أنا مل اخالف 

القوانني.
التمثيالت  أحدث  »بعض  وقال 
قدمت  اليت  بالنقابات  تتعلق 
تربعات حلزب العمال، لذلك لن 
أحصل على حماضرة أخالقية من 

بيل شورتن«.
قائال:  كوتش  تدخل  وهنا 
استخدمت  ألنك  مندهش  »أنا 
صالحياتك ومنحت هذه الطلبات 
مالحظة  بتدوين  قمت  ولكنك 

حوهلا وألصقتها يف امللف«.
مت  أنه  »أعتقد  داتون  فأجاب 
للحاالت  سجل  لعمل  كتابتها 
اليت ُطلب منك التدخل فيها«، 

فضيحة AU PAirs تضع حياته السياسية على احملك

بيرت داتون يهاجم ديفيد كوتش خالل مقابلة 
sUnrise ضمن برنامج

بوين  »كريس  ان  عن  كاشفا 
كل  املرات  عشرات  لي  يكتب 
مواطنني  مسائل  يف  أسبوع 
أن  املناسب  من  معينني. 
بتمثيل  احملليون  النواب  يقوم 
ال  عنهم..  نيابة  مواطنيهم 
أعرف ما إذا كان هؤالء أصدقاء 
عائليني   أصدقاء  أو  شخصيني 

أو متربعني حلزب العمال«.
الذي  الصحفي  املؤمتر  وخالل 
عقده يوم االثنني، مّسى  السيد 
مساعدته  طلب  كشخص  بوين 
»ملتوية«،  هجرة  مسائل  يف 
بوين  كريس  لي  »كتب  قائال 
فيها  مين  يطلب  املرات  مئات 
التدخل يف مسائل عدة. اآلن، 
هل لديه صلة شخصية مع أي 
من هؤالء األشخاص؟ جيب عليك 

أن تسأله ذلك«.
انتقد  بوين  السيد  ان  غري 
كما  داتون  السيد  تصرحيات 
مدمرة،  بقائمة  تهديده  انتقد 
قائال »بالطبع لقد قدمت عروضا 
هو  هذا  ناخيّب..  عن  بالنيابة 
عملي. أستطيع أن أؤكد أنه يف 
أي مرحلة من املراحل، مل اقدم 
 au pairs أي تعهدات نيابة عن
الواضح  اليت من  يف املطارات 
أنين  كما  القواعد.  تنتهك  أنها 
السنوات  خالل  أوافق،  مل 
كوزير  قضيتها  اليت  الثالث 

للهجرة، على أي شيء«.
وتبدو احلياة السياسية لداتون 
يسعى  حيث  احملك،  على  اآلن 
لتقديم  والعمال  اخلضر  حزبا 
السيد  يف  الثقة  بعدم  اقرتاح 
الربملان  يستأنف  عندما  داتون 

جلساته األسبوع املقبل.
لتولي  الفاشلة  حماولته  ومنذ 
من  الوزراء  رئيس  منصب 

مالكومل تورنبول قبل أسبوعني، 
الداخلية  الشؤون  وزير  تعرض 
لسلطة  استخدامه  بسبب  للنقد 
تقديرية وزارية يف منح تأشريات 
سياحية لـ au pairs ، مبا يف 
ذلك احدى العامالت لدى زميل 

سابق له يف الشرطة.
هذا  حول  سؤال  على  وردا 
داتون  السيد  أقر  الزميل، 
معا  عمال  أنهما  الثالثاء  صباح 

يف عامي 1998 و 1999.
وقال »تركت شرطة كوينزالند 
بعد 10 سنوات من اخلدمة يف 
رقم  لديه  يكن  1999. مل  عام 
بريدي  هاتفي احملمول وعنوان 
الطلب  وأرسل  اإللكرتوني 
إللقاء نظرة على هذه احلالة من 
الفيسبوك  على  صفحيت  خالل 
الربيد  عنوان  خالل  من  أو   -

اإللكرتوني املتاح عالنية.
وكشف عن انه »ال توجد صلة 
مبشاركة  أقم  مل  شخصية. 
اجتماعية معهم، ومل اجتمع بهم 
لقد  عاما.   20 خالل  رأيتهم  او 

فعلت ذلك وهذا كل شيء«.
يوم  الربملان  أمام  حديثه  ويف 
االثنني، اعلن النائب عن حزب 
اخلضر آدم باندت إن لدى داتون 
الكثري ليجيب عنه، وقال: »لقد 
تفسري  يف  داتون  بيرت  فشل 
واآلن  للربملان  تضليله  سبب 

جيب عليه أن يرحل«.
ضلل  داتون  السيد  إن  ورأى 
الربملان بقوله إنه ليس لديه أي 

صلة شخصية بهذه املسائل.
»لقد  باندت  السيد  وقال 
داتون  بيرت  على  القبض  القي 
لديه  ليس  املشهود،  باجلرم 
يستِقل  مل  وإذا  تفسري،  أي 
جيب على الربملان سحب الثقة 

منه«.

داتون وكوتش خالل املقابلة

ادم باندت
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الدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

 2018 أيـلول   8 Saturday 8 September 2018الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

املتحدة  الواليات  ُتكّثف 
عند  العسكرية  حتركاتها 
بني  احلدودي  املثلث 
واألردن،  والعراق  سوريا 
من  د  ُمتجدِّ سعي  يف 
بالطرقات  لإلمساك  ِقَبلها 
تلك  وإغالق  الدولية، 
االسرتاتيجية«  »املنطقة 
وصل  صلة  متّثل  اليت 
املقاومة«.  لـ«حمور  حيوية 
تفيد  اليت  املساعي،  هذه 
بأن  »األخبار«  معلومات 
غطاًء  أّمن  العبادي  حيدر 
رت، بشكل واضح،  هلا، َظهَّ

 حتركات أمريكية للسيطرة على احلدود العراقية 
ـــ السورية: املواجهة مع »احلشد« تقرتب

 2018 أيـلول   8 Saturday 8 September 2018الـسبت 

الواليات املتحدة احلرية يف إعادة نشر قواتها يف 
الصحراء الغربية، والسماح بتكثيف وجودها عند 
احلدود العراقية ــــ السورية، يف املنطقة املمتدة 
)السوري(،  التنف  )العراقي(/  الوليد  معرب  من 
البوكمال  )العراقي(/  القائم  معرب  إىل  وصواًل 
 224 طول  على  متتّد  منطقٌة  وهي  )السوري(، 

كيلومرتًا تقريبًا.
املقاومة«  »حمور  يف  املستوى  رفيعة  مصادر 
ترى أن العبادي، وبقراره ذاك، سعى إىل قطع 
أوصال احملور املمتّد من طهران إىل بريوت، يف 
خطوة أراد بها الرّد على سحب إيران دعمها له. 
التجاذب  إطار  يف  ليس حمصورًا  هنا،  احلديث، 
السياسي بني العبادي واجلمهورية اإلسالمية، بل 
رئيس  إن  القول  حامسة يف  تظهر  املصادر  إن 
الوزراء العراقي بات جزءًا من املشروع األمريكي، 
اليت  واشنطن،  انتهزتها  »مناسبة«  حلظة  يف 
حُتاول االستثمار يف سعي العبادي إىل البحث عن 
»متنبٍّ خارجي« ملشروعه يف الوالية الثانية. تؤكد 
املصادر، يف حديثها إىل »األخبار«، أنه يف األيام 
منطقة  إىل  بتعزيزات  األمريكيون  دفع  األخرية 
التنف )عند املثلث احلدودي بني العراق وسوريا 
واألردن(، بهدف إغالق تلك املنطقة االسرتاتيجية 
منذ  أقاموا  األمريكيون  القائم مشااًل.  معرب  حتى 
مطلع العام 2017 قاعدة عسكرية كبرية هلم قرب 
ومتّددت  السورية.  األراضي  داخل  التنف،  معرب 
لتبلغ  القاعدة  بهذه  احمليطة  احملتلة  املنطقة 
حنو  شعاعها  طول  دائرة  بنصف  شبيهة  مساحة 
واجلديد، حبسب  املعرب.  ومركزها  كيلومرتًا،   60
نقاطًا  نصبت  األمريكية  القوات  أن  املصادر، 
إلعادة  احلدود،  من  العراقي  املقلب  على  عدة 
العراق  وإىل  من  الدولية  بالطرقات  اإلمساك 
)العراق ــــ سوريا، والعراق ــــ األردن(، يف ظّل 
عودة احلديث عن الشركات األمنية األمريكية اليت 
ستتوىّل السيطرة على الطريق الدولي بني بغداد 
وعّمان، بذريعة محاية املنشآت االقتصادية اليت 

سُتبنى هناك.
اللحظة  لكن  جديدًا،  ليس  األمريكي  املخطط 
من  األفضل  واشنطن  إىل  بالنسبة  تبدو  الراهنة 
العراقيني  انشغال  مع  تنفيذه،  يف  البدء  أجل 
بتشكيل الكتلة النيابية األكرب، والفراغ احلكومي 
إدلب  مبستقبل  السوريني  وانشغال  جهة،  من 
واجملموعات املسلحة هناك من جهة أخرى. اخلطة، 
اليت َمنح العبادي عمليًا غطاًء لتنفيذها، أوجدت 
وقوات  األمريكيني  بني  حمتمل  اشتباك  مناطق 
مواجهة  إىل  يدفع  أن  ميكن  ما  وهو  »احلشد«، 
وقوعها،  حال  يف  املرجح،  )من  الطرفني  بني 
التأكيد  طهران  منها  تريد  حمدودة(،  تكون  أن 
العراقية  احلدودية  املنطقة  يف  األمريكيني  أن 
من  )»احلشد«  كماشة  ي  فكَّ بني  السورية  ــــ 
السوري وحلفاؤه من  العراقي، واجليش  اجلانب 
إغفال  السياق نفسه، ال ميكن  أخرى(. يف  جهة 
اليومني  ُسّجلت يف  اليت  »الداعشية«  التحركات 
األخريين، وتبيّن التنظيم استهداف حاجز أمين يف 
أشخاص  مثانية  مقتل  عن  أسفر  القائم،  منطقة 
التساؤل،  إىل  تدفع  حتركات  آخرين.   15 وجرح 
وفقًا للمصادر اليت حتدثت إىل الزميلة »األخبار«، 
عن »مسلك احلافلة املفخخة، واليت مل تكن بعيدة 

من نظر األمريكيني«.

شهدت مدينة البصرة احتجاجات غاضبة على أزمة املياه )أ ف ب (

»احلشد  قوات  مع  احملتملة  االشتباك  مناطق 
بني  مواجهة  وقوع  إمكانية  وضاعفت  الشعيب«، 

الطرفني.
منذ إعالن حكومة حيدر العبادي »االنتصار العظيم« 
على تنظيم »داعش« نهاية العام املاضي، سارعت 
واشنطن إىل احلديث عن إعادة متوضع قواتها يف 
بالد الرافدين، مع متّسكها بضرورة البقاء هناك 
لدواٍع مل تكشف عن حقيقتها. يف املقابل، دفعت 
انتصارات إيران وحلفائها إىل حديث مواٍز عن أن 
»اهلالل املقاوم« املمتّد من طهران إىل بريوت، 
»املسّلمات«،  من  بات  ودمشق،  ببغداد  مرورًا 
داعمي  )وبعض  وحلفائها  واشنطن  على  وأن 
تقّبل  وسوريا(  العراق  يف  اإلرهابية  التنظيمات 
أصبح  العراق  بأن  والتسليم  املستجد،  الواقع 
نظرًا  املقاومة،  حمور  مكونات  من  رئيسًا  مكونًا 
املقاومة  وفصائل  الشعيب«  »احلشد  إلجنازات 
بني  وما  املاضية.  السنوات  طوال  العراقية 
املعسكَرين، اختذت حكومة العبادي موقفًا ضبابيًا 

يف العلن، وحتى يف أحاديث الغرف املقفلة.
العراق،  من  األمريكيون  انسحب   ،2011 نهاية 
لكنهم ظّلوا موجودين يف بعض القواعد العسكرية 
)2012ـ ـــ 2014(، األمر الذي سّهل »إعادة متوضع« 
»التحالف  تأسيس  واشنطن  إعالن  مع  قواتهم 
 .)2014 سبتمرب  )أيلول/  داعش«  ضد  الدولي 
طوال السنوات املاضية )2014 ـــــ 2017(، ومع 
»داعش« نهاية 2014، ساد  انكسار شوكة  بدء 
حول  جّدي  نقاش  املشرتكة«  العمليات  »قيادة 
جدوى مشاركة »التحالف« يف العمليات العسكرية، 
خصوصًا أن اإلجناز )ختطيطًا وتنفيذًا( كان عراقيًا 
مة من احلرس  بامتياز )إىل جانب االستشارات امُلقدَّ
الثوري اإليراني، وحزب اهلل اللبناني(، يف وقت 
»التحالف« جمازر عدة  ارتكاب طريان  ل فيه  ُسجِّ
)أبرزها يف مدينة املوصل(، أسفرت عن سقوط 

يف 25 آب، أعلن الوزير سيزار أبي خليل وجود 
املمنوح  االمتياز  مدة  انتهاء  بعد  ما  خّطة ملرحلة 
لكهرباء زحلة، من دون اإلفصاح عن تفاصيلها. 
حبسب معلومات الزميلة »األخبار«، مل ينته العمل 
على اخلطة بعد، ويتمحور البحث حاليًا حول ثالثة 
خيارات، أي منها مل يبت بانتظار ما ستؤول إليه 

االتصاالت يف األيام القليلة املقبلة.
البلدات  أبناء  بها  ُحقن  اليت  املورفني«  »إبرة 
اليت تتغذى بالتيار عرب امتياز كهرباء زحلة، بأّن 
التغذية الكهربائية ستبقى 24/24، حّتى ما بعد 
األول من كانون الثاني 2019، موعد انتهاء عقد 
االمتياز واسرتداده من الدولة. هكذا »وعد« كّل 
زحلة،  يف  املقيمني  اجلمهورية  يف  املسؤولني 
للرأي  »املفهومة«  الوحيدة  النقطة  هي  وهذه 
نهاية  يف  االمتياز  مدة  انتهاء  مّلف  يف  العام 
معلومة  أي  م  ُتقدَّ مل  ذلك،  خالف  احلالي.  العام 
الوزير  أعلن  واليت  سُتعتمد،  اليت  اخلطة  حول 
سيزار أبي خليل يف 25 آب احلالي أّن الوزارة قد 
وضعتها، ولكنها ال تزال تتكتم حول تفاصيلها، 
سوى  ينقص  وال  منتهية  األمور  بأّن  يوحي  مبا 
»اخلطة« ال  بأّن  تفيد  املعلومات  اإلعالن. ولكن 
تزال يف مرحلة دراسة اخليارات امُلتاحة، ومل يتم 

التوصل إىل قرار بعد.
سيناريوات  ثالثة  توجد  املعلومات،  هذه  وفق 
حاًل  يقتضي  منها  سيناريو  وكل  مطروحة، 

خمتلفًا:
السيناريو األول، هو جناح الضغوط اجلارية يف 
متديد مّدة االمتياز املمنوح لشركة امتياز كهرباء 
إشكالية  تعرتضه  السيناريو  هذا  ولكن  زحلة. 
إىل  حباجة  امتياز  أي  فمنح  وقانونية.  دستورية 
قانون يف جملس النواب، يف حني أّن اسرتداد 
الدولة لالمتياز يتم من خالل مرسوم يف جملس 
الوزراء. ومبا أن مّدة االمتياز حُتدد بقانون منحه، 
فإن متديد املّدة يصبح مبثابة منح امتياز جديد. 
مع  التعامل  سيتم  كيف  بعد  املعلوم  غري  ومن 
فهل  التمديد،  تقرر  حال  يف  اإلشكالية  هذه 
القانون؟  مبوجب صدور  الوزراء  سيلتزم جملس 
أم سريتكب خمالفة من هذا النوع عرب متديد مدة 
أو بقرار؟ على أي حال، هناك  االمتياز مبرسوم 
اعرتاضات واسعة للتمديد، يف حني يطرح بعض 
إن  إذ  التعرفة،  بتعديل  التمديد  ربط  املعنيني 
شركة امتياز كهرباء زحلة تسدد ملؤسسة كهرباء 
لبنان 50 لرية فقط مثنًا للكيلوواط ساعة وجتين 
أرباحًا طائلة من إعادة بيع الكهرباء للمشرتكني، 
إىل  ُمدققة  حسابات  تقّدم  مل  الشركة  أن  كما 
منذ  الطاقة  وزارة  يف  العام  االستثمار  مديرية 
هذه  وإجناز  املعنيني،  حبسب  طويلة،  سنوات 
احلسابات وتقدميها يعد شرطًا طبيعيًا مسبقًا قبل 

البحث بسيناريو التمديد.
وتوقيف  االمتياز  اسرتداد  الثاني،  السيناريو 
عمل املولدات الكهربائية اخلاصة بشركة كهرباء 
زحلة، على أن تتوىل مؤسسة كهرباء لبنان تأمني 
بني  االمتياز  يف  احلاليني  للمشرتكني  التغذية 
زيادة سعر  20 و24 ساعة يوميًا. ولكن بشرط 
الرمسية  التعرفة  من  أعلى  إىل  ساعة  الكيلواط 
تفرضها  اليت  التعرفة  من  أدنى  ولكن  احلالية، 
شركة امتياز زحلة. تشري مصادر مطلعة إىل أن 
إن  إذ  كثرية،  إشكاليات  دونه  السيناريو  هذا 
املناطق األخرى اليت ال حتظى بتغذية تتجاوز 12 
مع  مبساواتها  وتطالب  ستعرتض  يوميًا  ساعة 
زحلة، كما ستظهر مطالبات باعتماد السعر اجلديد 
بتغذية  حتظى  اليت  اإلدارية  بريوت  يف  نفسه 
مناطق  عن  فضاًل  يوميًا،  ساعة  و24   21 بني 
وأحياء وقرى أخرى مستثناة من التقنني ويسدد 
املدعومة.  الرمسية  التعرفة  فيها  املشرتكون 
مصدر  عن  تساؤاًل  السيناريو  هذا  يطرح  كذلك 
الطاقة اليت ستغذي مؤسسة كهرباء لبنان زحلة 
بها، فهل سيكون ذلك على حساب مناطق أخرى 
الكهربائي  اإلنتاج  يف  الفادح  العجز  ظل  يف 
وعدم كفايته لتأمني احلاجات اىل الكهرباء؟ وفق 
زحلة  متّد  أن  للمؤسسة  ميكن  املطلعة،  املصادر 
بطاقة إضافية مشرتاة من سوريا أو من االردن، 
السعر  زيادة  من  فاتورتها  تغطية  يتم  أن  على 

على املشرتكني.
السيناريو الثالث، اسرتداد مؤسسة كهرباء لبنان 

»مجهورية زحلة« الكهربائية: التمديد لنكد وارد

لالمتياز، ولكن مع استمرار العمل مبولدات أسعد 
نكد. اإلشكالية يف هذا السيناريو تتمثل يف أّن 
شركة زحلة تستعمل الشبكة العامة لتوزيع الطاقة 
املنتجة من قبلها، وهذا غري جائز قانونًا، إال يف 
يشارك  مفتوح  وأسعار  عروض  استدراج  إطار 
أن  العارضون املهتمون. وبالتالي ال ميكن  فيه 
يكون الفوز به حمسومًا لشركة امتياز زحلة، إال 
إال  الشروط على قياسها.  يف حال ُصّمم دفرت 
أّن القانون جييز ملؤسسة كهرباء لبنان التعاقد 
بالرتاضي مع أحد أشخاص القانون العام، كبلدية 
زحلة مثاًل. وعندها ميكن للبلدية أن تطلب التعاقد 
مع املؤسسة الستخدام شبكتها العامة يف مقابل 
بدل مالي، على أن تعود البلدية وتلّزم األشغال 
الباطن، ويف  من  زحلة كعقد  امتياز  إىل شركة 
هذه احلالة تكون البلدية هي الطرف املتعاقد مع 

املؤسسة ال أسعد نكد.
زحلة،  امتياز  مصري  على  املسيطرة  الضبابية 
والقوات  احلّر  الوطين  التيار  بني  احلبال  وشّد 
مادة  إىل  امللف  حّوال  املوضوع،  حول  اللبنانية 
خلطاب شعبوي، هدفه تغذية عصبية الزحالويني. 
هو  الناس  هّم  أّن  السياسيني،  مجيع  ُيدرك 
مولدات  وانتشار  الكهربائي  التقنني  عودة  عدم 
بـ«وعود«  يثقون  ال  أنهم  كما  جمددًا،  األحياء 
الدولة اللبنانية، ما وّلد لديهم نقمة وخوفًا من 
فبداًل  لالمتياز.  لبنان  كهرباء  مؤسسة  اسرتداد 
من أن يعمد املعنيون إىل تبديد هذه اهلواجس 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  بأّن  الناس  ومصارحة 
التغذية  وتأمني  املرفق  هذا  إدارة  على  قادرة 
على مدار ساعات اليوم وختفيض الفاتورة اليت 
يتحملها املشرتكون، سارع حزب القوات اللبنانية 
إىل ركوب »املوجة الشعبية«، بلغة أبعد ما تكون 
عن منطق الدولة. فقد رّد النائب جورج عقيص 
خطة  عن  زحلة  من  أعلن  حني  خليل،  أبي  على 
الزحليون  كان  »إذا  بالقول:  للكهرباء،  جديدة 
زحلة،  فكهرباؤكم ستضيء  كهرباءكم،  يريدون 
أما إذا كانوا يريدون كهرباء زحلة، فكهرباء زحلة 
ستكون. وإن غدًا لناظره قريب«.يف »مجهورية 
زحلة«، يتوعد نائب )وهو قاٍض سابق( مؤسسة 
األهمية  بهذه  مّلف  مع  التعامل  وجيري  عامة، 
حتى  السياسية.  احلسابات  تصفية  طريقة  على 
من كان يقف يف الصّف املعارض لنكد، انضّم 
إىل فريق امُلطالبني به. النائب قيصر املعلوف 
شريكًا  األخري،  كان  أن  فبعد  ذلك.  على  مثاٌل 
النائبان سليم  يف املؤمتر الصحايف الذي عقده 
عون وميشال الضاهر لشّن هجوم على حليفهما 
املرتفعة،  الفاتورة  تسعرية  باب  من  االنتخابي، 

ليا القزي

نور أيوب

هذا  أمام  املدنيني.  مئات 
املشهد، وطوال تلك املّدة 
رفض   ،)2017 ــــ   2014(
ـــــ  وحكومته  ـــــ  العبادي 
األجنبية  القوات  تسمية 
يف  لكنه  بـ«االحتالل«، 

الوقت عينه أكد أنه عازم على »إخراجها«، توازيًا 
سيطرتها  العراقية  األمنية  القوات  استعادة  مع 
على املناطق املتنازع عليها مع إقليم كردستان 
يف تشرين األول/ نوفمرب املاضي، ومن ثم زيارة 
حتذيرات  هناك  ومساعه  طهران،  إىل  العبادي 
املرشد اإليراني، السيد علي خامنئي، من استمرار 

الوجود العسكري األمريكي يف العراق.
باٍق  أنه  الوقت،  ذلك  منذ  العبادي،  استشعر 
مواقفه  على  بقي  ما  ثانية  لوالية  موقعه  يف 
املنسجمة مع توّجهات طهران، حُماِفظًا على احلد 
األدنى من التفاهم مع حلفائها يف العراق. لكن 
أيار/   12 يف  أجريت  اليت  التشريعية  االنتخابات 
مايو املاضي، ونتائجها، بّدلت قناعات الطرفني. 
شبه  بدا  األمريكي  املعسكر  إىل  العبادي  احنياز 
الثانية.  الوالية  بنيل  آماله  مع تضاؤل  حمسوم، 
ُيقال إن املشهد امليداني يف بالد الرافدين مرآة 
للمشهد السياسي. ما جرى أخريًا حيسم النقاش 
حول املقولة تلك، بعد موافقة العبادي على منح 

 دفع األمريكيون 
خالل األيام 

األخرية بتعزيزات 
عسكرية إىل 
منطقة التنف

كتب املعلوف على تويرت 
حقيبة  بإسناد  ُمطالبًا 
الطاقة إىل نكد، قبل أن 
بتسليمها  البارحة  ُيطالب 

للجيش اللبناني!
التيار الوطين احلّر أيضًا، 
»لّطف« خطابه جتاه املدير 

العام لكهرباء زحلة، مع التمسك بضرورة تعديل 
يقولون  العونيون  املسؤولون  فبات  التسعرية. 
وال  نكد،  مبهامجة  سياسي  قرار  يوجد  »ال  إّنه 
جيري التحضري ملشروع بديل ضّده أو معه. فإذا 
املقبلة، ضمن  املرحلة  له يف  مكان  هناك  كان 

الصيغة القانونية، كان به«.
هذا املنحى اإلجيابي يف الكالم طرأ بعد معلومات 
وأحد  االقتصاد  وزارة  مارستها  ضغوط  عن 
املستشارين يف القصر اجلمهوري بغية إجياد حّل 
يكون نكد يف صلبه. بناًء عليه، اجتمع األخري مع 
سيزار أبي خليل يوم الثالثاء يف وزارة الطاقة، 
تأكيد  وكان  ساعات.  ثالث  قرابة  اللقاء  ودام 
على أّن الوزارة ليست هي اجلهة الصاحلة لتمديد 
التمديد حباجة  ألّن  النواب،  بل جملس  االمتياز، 
واملياه«  »الطاقة  واجبات  من  وأّنه  قانون،  إىل 
حتضري خّطة بديلة، يف حال اسرتدت كهرباء لبنان 
االمتياز. ولكن، مل يفت أبي خليل التشديد لنكد 
على نقطتني، جيب االلتزام بهما: تأمني الكهرباء 
ألّنه  الزحالوي  املواطن  على  »والتوفري   ،24/24
مصادر  حبسب  البلد«،  يف  فاتورة  أغلى  يدفع 

وزارة الطاقة.

 كمية الضغوط 
التي تـُمارس، 
توحي بأّن نكد 
لن يكون بمنأى 
عن أي حّل يـُتخذ
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مـقاالت وتـحقيقات

 اخلطوة الثالثة يف »صفقة القرن«: توطني الالجئني يف مصر واألردن

مايك بومبيو، يوم اجلمعة املاضي، 
بإرسال  تسمح  مستندات  على 
بنحو  مصر  إىل  عسكرية  مساعدات 
1.2 مليار دوالر )هذه مستمرة ومل 
تتوقف(، والتعهد للحكومة املصرية 
من  إضافية  دوالر  مليون   195 بـ 
موازنة 2017، بعدما كانت واشنطن 
للقاهرة  مساعداتها  قلصت  قد 

 195 الـ  وأجلت صرف  مليون دوالر   96 بنحو  املاضية  السنة 
احرتام  على صعيد  تقدمًا  حترز  »مل  البالد  أن  بدعوى  مليونًا 
عدد  أن  إىل  يشار  الدميوقراطية«.  واملعايري  اإلنسان  حقوق 
مئة  يتخطى  ال  املصرية  الوثيقة  حيملون  ممن  الفلسطينيني 

ألف، بعدما كانوا حتى عام 1969 حنو 33 ألفًا.
املصادر أوضحت أن هذه العروض ُقّدمت إىل البلدين خالل 
زيارات أجراها مسؤولون مقربون من الرئيس دونالد ترامب 
خالل الشهور األخرية، يف إشارة إىل اجلولة اليت أجراها مستشار 
ترامب وصهره، جاريد كوشنري، واملوفد اخلاص للمفاوضات 
الدولية جيسون غرينبالت، ومشلت إسرائيل ومصر واألردن 

وقطر والسعودية. 
وهكذا يكتمل حل »إشكالية« الالجئني ــــ بعد خطوة االعرتاف 
»األونروا«  عمل  عرقلة  عرب  ــــ  إلسرائيل«  »عاصمة  بالقدس 
متهيدًا إلقفاهلا، وإلغاء صفة الجئ عن أبناء الالجئني وأحفادهم، 
ثم إجياد حل خارجي ونهائي لالجئني عرب توطينهم يف أماكن 
سكنهم من الدول اليت ستقبل ذلك، وإعادة توطني من هم 
خارجها عرب مؤسسات األمم املتحدة يف دول أخرى، على أن 

يكون التمويل خليجيًا، كما تنقل املصادر ذاتها. 
مشعشع،  سامي  »األونروا«،  باسم  املتحدث  أن  إىل  يشار 
نهاية  مع  للوكالة  النقدية  السيولة  نفاد  إمكانية  من  حّذر  

عباس: 
ترامب اقرتح 
كونفدرالية 

مع األردن وأنا 
وافقت بشرط

 2018 أيـلول   8 Saturday 8 September 2018الـسبت 

ال متضي اللقاءات األمريكية يف املنطقة من دون  غزة، عمان | 
أن  الفلسطينية. صحيح  القضية  إنهاء  عن  »جوهري«  حديث 
الدوحة كانت أول املعرتفني بأن اللقاءات مع جاريد كوشنري 
وجيسون غرينبالت استهدفت »حتسني الوضع يف غزة«، لكن 
ما حدث يف كّل من عمان والقاهرة أخطر من ذلك، فضاًل عما 
هو خمفي يف الرياض. اآلن، بعد حنو شهرين، بدأ التطبيق 
للخطوات الالحقة بعد نقل السفارة: إفالس »األونروا« متهيدًا 

إلغالقها، وبدء توطني الالجئني.
تواصل الواليات املتحدة األمريكية تطبيق »صفقة القرن« بندًا 
بندًا، بعدما منحت نفسها املرونة الالزمة بإخفاء بنود الصفقة 
وإظهار ما يلزم يف مرحلته، فضاًل عن قياسها ردود الفعل 
بعد كل خطوة. فبينما كانت اإلدارة األمريكية تكشف بوضوح 
قرارها وقف املساعدة املالية املقدمة منها إىل »وكالة غوث 
كانت  نهائيًا،  )األونروا(  الفلسطينيني«  الالجئني  وتشغيل 
مثل  »اهلادئة«،  املناطق  يف  وخاصة  ذلك،  لتبعات  ترتب 
بعودة  املطالبة  مبدأ  إلنهاء  وذلك  ومصر،  والضفة  األردن 
يف  هلم  نهائي  حل  إجياد  عرب  أراضيهم،  إىل  الفلسطينيني 
مرحلة  إىل  ولبنان  وسوريا  غزة  تبقى  فيما  وجودهم،  أماكن 

الحقة.
لـ«األخبار«  الزميلة  كشفت  سياسية  فلسطينية  مصادر 
مبساٍع  تفيد  محاس  حركة  اىل  وصلت  مؤكدة  »معلومات  أن 
لإلدارة األمريكية مع عدد من الدول العربية، وخاصة األردن 
ومصر، على مبدأ التسهيالت االقتصادية مقابل قبول هاتني 
الدولتني اللتني تعانيان أزمات خانقة إلنهاء ملف الالجئني«، 
يف وقت تتقاطع فيه التقارير اإلسرائيلية مع هذا املضمون، 
بإشارتها إىل أن واشنطن ستسمح لدول اخلليج بتقديم متويل 
إىل »األونروا« هذا العام بشروط؛ منها املوافقة على إعادة 
إىل  وصواًل  املتتابع،  والتقليص  الفلسطيين،  الالجئ  تعريف 

إنهاء الوكالة )راجع املوضوع املقابل يف العدد نفسه(.
أردنيني  مسؤولني  بني  أجريت  لقاءات  إن  املصادر  تقول 
ُعرض  املاضية  األسابيع  خالل  األمريكية  اإلدارة  وآخرين يف 
فيها على عمان »توطني من تبقى من الالجئني الفلسطينيني 
غري اجملنسني يف اململكة ومنحهم اجلنسية األردنية من الدرجة 
اقتصادية  مساعدات  حزمة  واشنطن  تقديم  مقابل  األوىل، 
ضخمة تنتشل األردن من األزمة املالية اخلانقة، واحلديث عما 

يدور عن حنو 150 ألف فلسطيين، أصوهلم من غزة.
أما بشأن مصر، تضيف املصادر نفسها، فقد عرضت واشنطن 
ينتشرون  الذين  الوثيقة املصرية،  حاملي  الفلسطينيني  منح 
مقابل  املصرية  اجلنسية  العربية،  الدول  يف مصر وعدد من 
بنود عدة؛ منها: اإلفراج عن املعونة األمريكية )غري العسكرية( 
االقتصادي  الواقع  جديدة حتسن  مساعدات  تقديم  للقاهرة، 
املصري، وتسهيل حصول القاهرة على الدفعات التالية من 

قرض »البنك الدولي«. 
األمريكي،  اخلارجية  وزير  توقيع  مع  ذلك  تزامن  الفتًا  وكان 

ظل  »يف  اجلاري  الشهر 
عجز مالي بلغ 217 مليون 

دوالر«.
عباس: قبلنا كونفدرالية مع 

األردن... لكن
ذلك،  غضون  يف 
السلطة  رئيس  كشف 
حممود  الفلسطينية، 
لقاء  يف  عباس، 
من  وفد  مع  أمس 
اآلن«  »السالم  حركة 
اإلسرائيلية، أن »ترامب 
كونفدرالية  علينا  اقرتح 
مع األردن، وأنا وافقت 
شرط أن تكون إسرائيل 
هل  وسألت  منها،  جزءًا 
يوافقون  اإلسرائيليون 
االقرتاح؟«،  هذا  على 
الوقت  يف  مستدركًا 
»توقف  بتأكيد  نفسه 
اإلدارة  مع  االتصاالت 
إعالن  منذ  األمريكية 
السفارة  نقل  ترامب 
وإعالنها  القدس،  إىل 

1948 من  األردنية أسقطت عمليًا األرض احملتلة عام  الدولة 
حساباتها كبلد جلوء، واعتمدت من جلأ من األرض احملتلة عام 
اجلزم بصحة  أو  به  التنبؤ  أمر ال ميكن  1967 كالجئني، وهذا 
األعداد، وإما أنها ترى أن الالجئني الغّزيني هم فقط الالجئون 
الوحيدون يف اململكة، وهم من تقول »األونروا« عرب موقعها 
إن عددهم يف األردن 140.000، وهو رقم قريب مما عرضته 

»دائرة اإلحصاءات«.
يذكر أن وكالة الغوث ال تتحرج من التنبيه إىل أن البيانات 
اليت حتتوي أعداد املسجلني لديها ال متثل بيانات دميوغرافية 
صاحلة إحصائيًا كما يف تقرير »األونروا« عن عام 2017، وهذا 
أقرب إىل ما ميكن وصفه إخفاًء لألرقام، أو تضلياًل منهجيًا 
هلذه البيانات املهمة وتعتيمًا على واحدة من أهم احلقائق اليت 

تعّد الشاهد األول على االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني.

عبد اهلل يعتمد السفري اإلسرائيلي الجديد
استقبل امللك األردني، عبد اهلل الثاني، أوراق اعتماد السفري 
اإلسرائيلي لدى عمان، رغم أن أمري فايسربود موجود يف مقر 
السفارة منذ أشهر. ففي الثامن والعشرين من آذار/ مارس 
إسرائيل  رشحته  الذي  االسم  قبوله  األردن  أعلن  املاضي، 
لشغل منصب السفري فيها، بعدما حصل فايسربود على إمجاع 
يف اجتماع »الكابينت« اإلسرائيلي عقب »زوبعة دبلوماسية« 
بـ«حادثة السفارة«. ومل  إثر ما يعرف  أبيب وعّمان  بني تل 
ميِض على هذا القبول أسبوعان حتى كان السفري اجلديد يف 

مكتبه يف العاصمة األردنية.
وفايسربود ابن وزارة اخلارجية، ومسؤول ملفات عربية عدة 
يف مركز األحباث السياسية التابع للوزارة، وتركز جمال عمله 
التجارية مع  العالقات  على سوريا ولبنان وفلسطني وتطوير 
املغرب، كما أنه جييد العربية، وحصل عام 1993 على شهادة 
املاجستري بتقدير امتياز يف اللغة العربية وآدابها من اجلامعة 
بالوضع  خمتصة  ملناصب  جيدًا  نفسه  هّيأ  أنه  أي  العربية، 

العربي واإلسالمي منذ توقيع اتفاقية أوسلو.
واملالحظ أن موضوع العالقات الثنائية األردنية ــــ اإلسرائيلية 
واعتماد السفري يف هذا الوقت، يرتبط بالضرورة مع موضوع 
إذ  أبيب،  تل  لدى  سفارتها  يف  الناقص  األردني  التمثيل 
عبيدات  وليد  السفري  أشهر  منذ  األردنية  اخلارجية  استدعت 
لغاية   2012 أكتوبر  األول/  تشرين  منذ  منصبه  شغل  )الذي 
أيار/ مايو 2018( إىل املركز يف حركة وصفتها باالعتيادية، 
وقبل أيام، رشح اسم غسان اجملالي لشغل منصب السفري 
لدى تل أبيب، وهو سفري األردن السابق يف إسبانيا ومدير 
»املعهد الدبلوماسي األردني«، وقد ُقّدم االسم إىل إسرائيل 
لقبوله. لكن ال ميكن القول إن هناك فراغًا دبلوماسيًا فعليًا 
حتى  تغلق  إنها مل  إذ  أبيب،  تل  لدى  األردنية  السفارة  يف 
 .2000 عام  األقصى  انتفاضة  بعيد  توترًا  األوقات  أشد  يف 
بأعمال  القائم  فإن  آنذاك،  استدعى سفريه  األردن  أن  ومع 
تعيني  حتى  أبيب  تل  يف  بقي  التل  الدين  مازن  السفارة 
معروف البخيت يف 2005 )شغل البخيت منصب رئيس الوزراء 
اآلن عضٌو يف  وهو  األردني،  احلراك  مع  بالتزامن   2011 يف 

جملس األعيان(.

ستساعد واشنطن كاًل من عمّان والقاهرة ماليًا مقابل توطني الجئني )أ ف ب (

أن  عباس  باسم  املتحدث  نقل  وفيما  إلسرائيل«.  عاصمة 
القرار األمريكي بوقف متويل »األونروا« هو »اعتداء سافر على 
اإلسرائيلية،  »هآرتس«  صحيفة  فإن  الفلسطيين«،  الشعب 
قالت يف تقرير أمس، إن »أبو مازن« أبدى أخريًا تأكيده أنه 

»يؤيد أمن إسرائيل وإجياد حل لقضية الالجئني«.
ونقل مشاركون يف الوفد اإلسرائيلي عن عباس قوله: »لدّي 
نتنياهو،  بنيامني(  اإلسرائيلية  احلكومة  )رئيس  مع  مشكلة 
وليس مع الليكود )احلزب الذي يتزعمه نتنياهو(. وأنا ورئيس 
الشاباك نلتقي بصورة دائمة ونتفق على %99 من املواضيع«، 
فيما نقل موقع »يديعوت أحرونوت« أن »عباس شدد خالل 
أمنيًا يوميًا  السلطة جتري تنسيقًا  أمن  أجهزة  أن  اللقاء على 
مع األمن اإلسرائيلي... أفراد أمن السلطة يفعلون كل ما يف 

وسعهم كي ال يصاب أي إسرائيلي بأذى«.

توتر بني رام اهلل والقاهرة
وبينما توقفت املباحثات بني الفصائل الفلسطينية يف غزة، 
وبني جهاز »املخابرات العامة« املصرية )راجع العدد 3554 يف 
1 أيلول(، تواصل التوتر يف العالقة بني القاهرة ورام اهلل، 
إذ ال يزال اخلالف قائمًا يف ضوء إصرار األخرية على مواقفها 
املصرية  الضغوط  ورفضها  والتهدئة،  املصاحلة  ملفي  يف 
فلسطيين  مصدر  ينقل  القطاع.  يف  الواقع  حتسني  لقبوهلا 
املصرية«،  »املخابرات  قيادة  من  وفدًا  أن  »األخبار«  إىل 
برئاسة الوكيل عمرو حنفي، التقى عباس يف رام اهلل أول من 
التهدئة  أمس )السبت(، وحبثا ثالثة ملفات هي: املصاحلة، 

والعالقات الثنائية، »لكن من دون أي نتيجة«.
ترحيبه  للمصريني  أكد  عباس  »الرئيس  أن  املصدر  وأوضح 
بالورقة املصرية بعد أخذ القاهرة االعتبارات اليت طلبتها فتح، 
مبا يف ذلك متكني حكومة الوفاق يف غزة كليًا كمقدمة إلنهاء 
االنقسام«، لكّن أكثر ما وّتر اللقاء هو ملف التهدئة، إذ أبدى 
أبو مازن »رفضه للدور املصري بهذه الصورة«، مؤكدًا أنه غري 
راٍض عن جتاوز السلطة يف التوسط بني إسرائيل و«محاس«. 
يضيف املصدر أن موضوع التهدئة كاد أن يفجر اللقاء بعدما 
حال جتاوزه،  »قرارات قاسية« يف  بأنه سيتخذ  عباس  هدد 
وهو األمر الذي دفع حنفي إىل التأكيد أن »مصر ال تعمل على 
جتاوز دور عباس، لكنها لن تقبل باستمرار الوضع املأسوي 
يف القطاع«، لينتهي إىل التأكيد لعباس أن املصريني »لن 
يدفعوا محاس والفصائل إىل التوقيع على اتفاق تهدئة من 
دون موافقة السلطة ومشاركتها فيه«، وذلك يف ظل الرؤية 
الفتحاوية القائلة إن غياب »فتح« عن االتفاق يعين تشكيل 

دولة يف غزة، األمر الذي ميثل أحد بنود »صفقة القرن«.

من يمكن أن يوّطن األردن؟
ال أرقام بعينها يبّينها األردن خبصوص أعداد الفلسطينيني 
»دائرة  بيانات  ُتظهر  ولكن  عليها،  البناء  أراضيه ميكن  على 
اإلحصاءات العامة«، يف جدول يبني »توزيع السكان الالجئني 
ومدة  الفرد  منها  قدم  اليت  الدولة  اسم  حسب  األردن  يف 
اإلقامة واجلنس ــــ عام 2015«، أن عدد الالجئني من فلسطني 
أن  إما  ألنه  خطرية،  دالالت  له  رقم  وهذا   ،123.956 ميثلون 
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مـقاالت وتـحقيقات

لبنان يف الصف األمامي دفاعاً عن »األونروا« وضد واشنطن
ليا القزي

قرار  عن  منأى  يف  لبنان  يكون  لن   
التمويل  وقف  األمريكية  اإلدارة 
يستضيف  الذي  البلد  لـ«األونروا«. 
الفلسطينيني،  الالجئني  آالف  مئات 
»يتهّيب« توّقف اخلدمات اليت ُتقّدمها 
الوكالة األممية، ويستعد إلطالق محلة 

دبلوماسية بغية تأمني البدائل.
املعنية  الدول  مقدمة  يف  لبنان  يقف 
بقرار الواليات املتحدة األمريكية وقف 
إلغاثة  املتحدة  األمم  »وكالة  متويل 
الفلسطينيني«  الالجئني  وتشغيل 
يتعّلق  ال  بالكامل.  )األونروا(، 
بالقضية  لبنان  بالتزام  حصرًا  األمر 
بسبب  بل  عنها،  والدفاع  الفلسطينية 
لبنان،  يف  فلسطينيني  الجئني  وجود 
السياسي  البلد  وارتباط مستقبل هذا 
الكتلة.  هلذه  الدميغرايف  بالواقع 
لإلجراءات  سيكون  هنا،  من  انطالقًا 
على  ُمباشرة  انعكاسات  األمريكية 
حالة  وعلى  الداخلي،  اللبناني  الوضع 
الالجئني املوجودين على أرضه، الذين 
لوائح  يف  منهم  امُلسجلني  عدد  يبلغ 
عن  صادر  تقرير  )وفق  »األونروا« 
 )2017 عام  الثاني  كانون  الوكالة يف 
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463664 الجئًا.
أصل  كان  من  مسؤوليتها  يتحّمل  األفق  يف  تلوح  اليت  األزمة 
والعّدو  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إدارة  »الوباء«: 
االسرائيلي. إال أّن ذلك ال يعفي الدولة اللبنانية من واجب اختاذ 
عمودها  الالجئ  مصلحة  تكون  خطة،  ووضع  املناسبة  اإلجراءات 
الفقري، من أجل مواجهة القرار األمريكي اهلادف إىل إلغاء وجود 
وتوطينهم  عنهم،  العودة  حّق  وإسقاط  كالجئني،  الفلسطينيني 
القضية  لتصفية  متهيدًا  ذلك  كّل  إليها،  جلأوا  اليت  البلدان  يف 
الفلسطينية واالنتهاء من تنفيذ ما بات ُيعرف بـ«صفقة القرن«، 

ولو أطلت علينا مبسميات أخرى يف املستقبل القريب.
كان   ،2017 الثاني  كانون  الصادر يف  »األونروا«  تقرير  حبسب 
هناك أكثر من 36 ألف تلميذ ُمسجلني يف العام الدراسي 2016 
ـــ 2017، وبلغ جمموع زيارات املرضى السنوية إىل مرافق تدعمها 
الوكالة أكثر من مليون زائر، وهناك أكثر من 60 ألفًا يستفيدون 
من برنامج شبكة األمان االجتماعي. تستند مصادر دبلوماسية إىل 
هذه األرقام للقول إّن »املشكلة، بعد توقف املساهمة األمريكية 
ستكون كبرية«. وُتضيف أّن »الضغوط االجتماعية واالقتصادية، 
»العديد  إدارة ومتويل  تتوىّل  األممية  فالوكالة  حمليًا، سرتتفع«. 
من املدارس واملستشفيات. وقف الدعم األمريكي، وعدم ُمبادرة 
دول أخرى إىل تعويض النقص، سيؤديان إىل ارتفاع الطلب على 
القطاعات األساسية، ما سيكون له انعكاسات ُمباشرة علينا يف 
اجملاالت كاّفة«. واألخطر، احتمال »ارتفاع اخلطاب امُلتطرف جتاه 

األمريكية،  القرارات  ردع  مُيكن  أّنه ال  جيدًا  »ُندرك  بديلة.  حلول 
الدبلوماسية،  بالوسائل  ملواجهتها  خّطة  وضع  باإلمكان  ولكن 
من خالل طلب االجتماع بسفراء الدول املعنية، وحتريك البعثات 
اللبنانية يف اخلارج لتسليم رسائل إىل حكومات تلك الدول، وطلب 
زيادة التمويل«. إال أّن ذلك لن يكون سهاًل، بوجود آلة الضغط 
خربًا  الثانية  االسرائيلية  القناة  نشرت  السبت،  فيوم  األمريكية. 
عن أّن إدارة ترامب أبلغت املسؤولني االسرائيليني أّن الواليات 
املتحدة ستسمح لدول اخلليج بضّخ أموال لـ«األونروا«، هلذا العام 
الدول  على  امُلمارسة  األمريكية  الضغوط  أّن  ذلك  يعين  فقط. 
اخلليجية سُتشّكل عقبة أمام عملية البحث عن بدائل للتمويل. ترّد 
األونروا  عمل  استمرار  »أهمية  إّن  بالقول  الدبلوماسية  املصادر 
الفلسطينيني.  لالجئني  السياسية  اهلوية  على  احلفاظ  يف  تكمن 
وحلّق  الفلسطينية  للقضية  داعمة  فعاًل  العربية  الدول  كانت  إذا 
العودة، فلن يردعها شيء عن تأمني التمويل، الذي ُنطالب به 
من أجل الفلسطينيني ولتأمني عمل وكالة دولية، وليس للخزينة 

اللبنانية«!
وزارة اخلارجية اللبنانية مل تنتظر طوياًل حّتى تتحّرك. عند الساعة 
الرابعة من بعد ظهر اليوم، جيتمع الوزير جربان باسيل مع سفراء 
الدول املضيفة واملاحنة واملعنية مبلّف »األونروا«. يأتي ذلك بعد 
القرار  خلطورة  إدراكها  ُيظهر  »حادًا«  بيانًا  الوزارة  أصدرت  أن 
األمريكي وما سيرتتب عليه. أكدت اخلارجية أّن »مساهمات الدول 
على  واجب  هي  بل  أحد،  من  مكرمة  أو  مّنة  ليست  األونروا  يف 
الدول اليت وافقت على إنشاء دولة إسرائيل«. وكان باسيل قد 
خُتّبئ صفقة  »ماذا  ُمغّردًا:  املتحدة،  الواليات  ضّد  موقفه  صّعد 
العصر بعد االعرتاف بالقدس عاصمًة السرائيل، وتكريس يهودية 
الدولة وآخرها وقف متويل األونروا إللغاء حق العودة؟ جلوء، نزوح، 
دمج، فرز، ترانسفري! دولة أحادية ترفض اآلخر وتسعى إىل خلق 
كيانات أحادية جماورة! ال، لن نقبل ال بالتوطني وال بالتقسيم... 

وال بصفقة تنهي عصر التنّوع«.

األمريكيون يف محيط عني الحلوة
رفيق  مدينة  الفائت، حّطت طوافتان عسكريتان يف  اجلمعة  يوم 
عسكريًا  وفدًا  تنقل  األوىل  كانت  الرياضية يف صيدا.  احلريري 
أمريكيًا، مع مسؤوٍل يف السفارة األمريكية يف بريوت، أما الثانية 
ثكنة  إىل  الوفد  انتقل  ُمشّددة،  أمنية  مبواكبة  للمؤازرة.  فكانت 
زغيب العسكرية، حيث عقد اجتماعًا مع كبار الضباط يف اجليش 
اللبناني، واستخبارات اجليش يف منطقة اجلنوب. بعد ذلك، انتقل 
سريوب  منطقة  إىل  أمريكيني،  ضباط  برفقة  األمريكي،  الوفد 

امُلطّلة على خميم عني احللوة.
ليست هذه املّرة األوىل اليت »يزور« فيها وفد عسكري أمريكي 
مصادر  واحد.  عاٍم  خالل  الثالثة  املّرة  بل  احللوة،  عني  حُميط 
والزيارة  األمريكي،  للوفد  األخرية  الزيارة  بني  ربطت  فلسطينية 
اليت قام بها قائد املنطقة الوسطى يف اجليش األمريكي اجلنرال 
جوزف فوتال، قبل قرابة أربعة أشهر، حني اجتمع أيضًا يف ثكنة 
وقتها يف  معهم  و«حّقق«  اجليش،  الضباط يف  كبار  مع  زغيب 
أوضاع امُلخيم، واألحياء اليت يتمركز فيها املطلوبون، وأعدادهم، 

واإلجراءات امُلتبعة من قبل القوى األمنية على مداخل امُلخيم.
تربط مصادر صيداوية بني الزيارات األمريكية وخُمطط واشنطن 
إىل  وُتعيد  »األونروا«،  وكالة  وإلغاء  الفلسطينية،  القضية  جتاه 
األذهان »امُلخطط القديم جبرف هذا امُلخّيم، بالتزامن مع التوطني 

وإلغاء حّق العودة«. 

»الخارجية«: املساهمات يف »األونروا«، واجب على الدول التي وافقت على إنشاء »إسرائيل« على أرض 
فلسطني)هيثم املوسوي(

وحتميلهم  الفلسطينيني،  الالجئني 
ُمعينة،  حاجات  يف  النقص  تبعات 
كما حيدث جتاه النازحني السوريني، 
السهام  تكون  أن  عوض  وذلك 
أي  املشكلة،  أصل  جتاه  موجهة 

السياسة األمريكية«.
يتحّدث  نفسه،  اإلطار  يف 
ـــــ  اللبناني  احلوار  »جلنة  رئيس 

الفلسطيين«، الوزير السابق حسن منيمنة، فيقول للزميلة  »األخبار« 
إّن قرار اإلدارة األمريكية وقف متويل »األونروا« له انعكاسان؛ 
األول عاّم، »يتعّلق بالتضييق على األونروا بهدف إيقافها، وإلغاء 
حّق العودة للفلسطينيني، والدفع حنو توطينهم يف البلدان حيث 
يوجدون«. أما الثاني، فسيكون على »واقع عيش الفلسطينيني 
حّيز  األمريكي  »إذا« دخل املشروع  أّنه  منيمنة  لبنان«. يرى  يف 
اليت  االجتماعية  التقدميات  على  سلبًا  ذلك  »فسريتد  التنفيذ، 
تؤمنها األونروا جلمهور فلسطيين واسع سُيحرم من مصدر العيش، 
ما سيؤدي إىل كوارث. من هنا، تظهر مصلحة لبنان األوىل يف 

الدفاع عن األونروا«.
ُيصّر منيمنة على أّنه »ليس بالضرورة أن ينجح املشروع األمريكي 
الداعي إىل إلغاء األونروا، ألّن هذا القرار يعود إىل اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، اليت أنشأت الوكالة. ولغاية اآلن، ال تزال أكثرية 
الدول يف األمم املتحدة داعمة لعمل وكالة األونروا«. استغالل 
اجُلهد لتأمني مصادر للتمويل من دول  العامل، »مع بعض  هذا 
ماحنة جديدة، وزيادة مساهمات الدول املاحنة الصديقة، قد يكون 

هو البديل«.
تعي املصادر الدبلوماسية اللبنانية أهمّية إطالق حركة دبلوماسية 
وسياسية، جتاه االحتاد األوروبي واخلليج العربي، من أجل إجياد 

   مصادر دبلوماسية: 
إذا كانت الدول 

العربية داعمة فعاًل 
للقضية الفلسطينية، 

فستؤمّن التمويل 
لـ«األونروا«

غوث  »وكالة  متويل  وقف  األمريكية  اإلدارة  بقرار  إسرائيل  رحبت 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني« )األونروا(، بل تسابق املسؤولون 
اإلسرائيليون يف التعبري عن احتفاهلم بهذا القرار الذي يليب مطلبًا 
األمريكية  اإلدارة  ملخطط  ترمجة  ويشكل  قدميًا،  إسرائيليًا  وطموحًا 
بتصفية القضية الفلسطينية، وحماولة لتأسيس واقع جديد، على أمل 
سد الطريق على الرهانات الفلسطينية واخلضوع للسقف السياسي 

اجلديد للتسوية.
اإلدارة  أن  اإلسرائيلي  التلفزيون  يف  الثانية«  »القناة  وأوردت 
األمريكية أبلغت إسرائيل أن واشنطن ستسمح لدول اخلليج بتحويل 
امليزانيات هذا العام إىل »األونروا« من أجل ضمان استمرار نشاطها 
بشروط  كانت  األمريكية  املوافقة  أن  إىل  القناة  ولفتت  الفوري. 
تلتزمها هذه الدول، ومنها إعادة تعريف مكانة »األونروا«، وتعريف 
الالجئني الفلسطينيني، على أن يكون اهلدف بعد ذلك اإلغالق التام 

للوكالة يف املستقبل.
يف هذا السياق، شدد رئيس حكومة العدو، بنيامني نتنياهو، على 
الرتحيب بالقرار األمريكي، واصفًا إياه بأنه »أمر مهم«، وأن »الواليات 
املتحدة بدأت حل املشكلة«، مشريًا يف الوقت نفسه إىل أن أرقام 
الالجئني الفلسطينيني هي أقل بكثري من أرقام الوكالة، يف إشارة 
وأحفاد  أبناء  عن  الالجئ  نزع صفة  عرب  الالجئني  تعريف  إعادة  إىل 
تدعم  »إسرائيل  أن  نتنياهو  ديوان  ورأى   .1948 عام  ُهجروا  الذين 
اإلجراء األمريكي«، وأن »تثبيت اللجوء الفلسطيين بواسطة األونروا 

هو إحدى اإلشكاليات األساسية اليت تديم النزاع إىل األبد«.
أيضًا، رحب وزير املواصالت وشؤون االستخبارات، يسرائيل كاتس، 
بوقف متويل »األونروا« اليت رأى أنها »تنشط إلدامة مشكلة الالجئني 
بـ«التطلع  كاتس  رحب  كما  العودة«.  حبق  واملطالبة  الفلسطينيني 
األمريكي للبحث عن طرق بديلة لتقديم املساعدات املباشرة للسكان 
العاملني يف اجملال اإلنساني فقط، فالقرار األمريكي مبنزلة دعم كامل 

ملوقف إسرائيل، الذي يرفض متامًا حق العودة للفلسطينيني«.
اإلمجاع  موارد  أهم  أحد  يتناول  األمريكي  املوقف  كون  عن  وتعبريًا 
العودة لالجئني، رأت رئيسة  القومي يف إسرائيل حول رفض حق 
لألونروا هو  األمريكي  التمويل  »وقف  أن  ليفين،  املعارضة تسييب 
جزء صغري فقط... أنا عملت دائمًا ضد حق العودة، واملشكلة هي 
الالجئون؛ األونروا حتافظ على املشكلة وال حتلها، ولذلك جيب حل 
هذه املشكلة الكربى املوجودة على باب إسرائيل«، مشددة على أن 
وقف متويل وكالة الغوث »ال يكفي ألن دواًل أخرى ستقوم بتعويضه، 
وإمنا ينبغي قول األمر التالي للجهات املعتدلة يف اجلانب الفلسطيين: 
أنزلوا  إسرائيل،  إىل  عودة  حق  يوجد  ال  أنه  يعين  لشعبني  دولتان 
املفاتيح عن الرقبة، سنجفف األمل لديهم للعودة إىل إسرائيل ونبين 

هلم يف املقابل أماًل يف األماكن اليت يوجدون فيها اآلن«.
كذلك، رأى وزير األمن األسبق، موشيه يعلون، أن »الواليات املتحدة 
القدس«،  قضية  إزالة  بعد  املفاوضات  طاولة  عن  آخر  لغمًا  ألغت 
تسمح  ولن  ضدنا  كسالح  تستخدم  الالجئني  »قضية  أن  مضيفًا 
»األونروا«  دور  يعلون  ووصف  املستقبل«.  يف  الوضع  باستقرار 
بأنها تهدف إىل »إبقاء هذه القضية أبد الدهر، وال تعمل على حلها، 
وإذا نظرنا إىل عدد الالجئني من عام 1948 املتبقني على قيد احلياة، 
فإن عددهم اليوم ال يتعدى 30 ألفًا، لكن الوكالة ونظامها جيعالن 

عددهم اآلن أكثر من مخسة ماليني«.
وكانت اإلدارة األمريكية قد طلبت قبل حنو ثالثة أشهر االطالع على 
املوقف اإلسرائيلي ضمن مراجعتها لنشاط »األونروا«، فكان موقف 
الضفة  يف  املالية  املساعدات  هذه  واشنطن  توقف  أن  أبيب  تل 
احملتلة وتدخل منظمات أخرى بداًل منها، على أال يقلص البيت األبيض 
من ميزانية »األونروا« يف قطاع غزة ألن من غري املمكن أن تتوىل 

منظمة أخرى مهمات الوكالة هناك.

 ترحيب إسرائيلي بالقرار األمريكي: 
بقاء »األونروا« خيلّد 

قضية الالجئني

التفاهم األمريكي ــ اإلسرائيلي أن تكون هذه الخطوات ممهـّدة إلغالق 
»األونروا« كليًا )أ ف ب (

»االخبار« البريوتية
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 2018 أيـلول   8 Saturday 8 September 2018الـسبت 

نهاية أسطورة »االقتصاد املقاوم لألزمات«
محمد وهبة

أزمة اقتصادية قد تنفجر يف لبنان  اللبنانيني، أن أي  يف  ذاكرة 
الدوالر يف  مقابل  اللرية  ينهار سعر صرف  حيث  نقدية،  أزمة  هي 
ظل انعدام قدرة مصرف لبنان أو ضعفها، يف حلظة ما، على الدفاع 
األزمات  بأن  االعتقاد  إىل  يدفع  كهذا،  مسبق  تثبيتها. متوضع  عن 
إىل  وتؤدي  حتصل  وهي  احلقيقي،  االقتصاد  عن  مستقّلة  النقدّية 
انهيار االقتصاد. األسوأ من ذلك، أن هذا التموضع ارتقى فوق كل 
»مقاومًا  لبنان  اقتصاد  بات  حتى  السياسية  واملشاكل  التقلبات 
أنواع األزمات،  لألزمات«. حتت هذا السقف، كان ميكن إمرار كل 
وجرى تربير مؤمترات »الشحادة« من باريس ـــــ 1 إىل باريس ـــــ 
3. قبل بضع سنوات، تبّدل املسار. حّلت كلمة االنهيار الوشيك حمل 
»االقتصاد املقاوم لألزمات«. ال تعريف واضحًا هلذا االنهيار، رغم 
أن هذه املفردة أصبحت سالح السياسيني يف معاركهم السياسية 
املفتوحة. أما املؤشرات الظاهرة يف االقتصاد احلقيقي، فهي واضحة 
حبّدتها السلبية. لبنان يقرتب من عني العاصفة. السؤال املطروح هو 
إذا كانت هذه العاصفة ستضرب القطاعات، أم أنها ستكون نقدية؟ 
مبعنى آخر، هل ستكون الكلفة االقتصادية للحفاظ على سعر الصرف 

أكرب من كلفة انهياره؟
يف فرتة ما بعد األزمة املالية العاملية يف نهاية 2008، صار »االقتصاد 
املقاوم لألزمات« أكثر وضوحًا. حمليًا، جاءت هذه األزمة بعد انقسام 
سياسي عمودي بني القوى احلاكمة وشوارعها. قبلها بسنتني، كانت 
حرب متوز بكل تداعياتها، وقبلها بسنة اغتيال رئيس الوزراء رفيق 
احلريري... مع نهاية كل أزمة سياسية، كان هناك من يسّوق بأن 
لألموال  آمنًا  مالذا  يشّكل  بات  إنه  حتى  أقوى،  لبنان  »مناعة« 
لبنان خالل  العاملية. وبالفعل، تدفق إىل  املالية  األزمة  اهلاربة من 
من  لـ»االحتماء«  أتى  معظمها  دوالر.  مليار   29 و2010 حنو   2009
ارتدادات األزمة العاملية. يومها، حتّول النظام املالي يف لبنان إىل 

»سوبرمان« ال ختدشه أي أزمة وال يؤّثر فيه أي إعصار.
مل يطل الوقت قبل أن تبدأ هذه األسطورة باالنهيار. مع اندالع األزمة 
السورية يف ربيع 2011، وأثرها الكبري على اقتصاد لبنان، ومن ثم 
انتعاش االقتصاد العاملي وعودة الفوائد األمريكية إىل االرتفاع، بدأ 
الشّك يتسّرب حول قدرة النموذج االقتصادي اللبناني على الصمود 
يف مواجهة التداعيات. يف نهاية 2016، بدأ مصرف لبنان يعاني من 
تدفق  ضعف  عن  يعرب  الذي  وهو  املرتاكم،  املدفوعات  ميزان  عجز 
اليت  تلك  من  أكرب  لبنان  من  خترج  اليت  األموال  أن  أي  األموال، 
تدخل إليه. نفذ البنك املركزي هندسات مالية مثرية للريبة. تبعتها 
اهلندسات  هذه  هامش  على  وعمليات   ،2017 إضافية يف  هندسات 
سندات  قيمة  زيادة  إىل  أّدت  أنها  سيما  وال  أيضًا،  للريبة  مثرية 
مليارات   9 من  أكثر  إىل  العاملية  األسواق  املدرجة يف  اليوروبوندز 
على  وانكشافًا  هشاشة  أكثر  اللبناني  الدين  وبالتالي صار  دوالر، 

خماطر األسواق اخلارجية.

جدولة  إلعادة  املتعّثرين  املقرتضني 
من  حتويلها  على  وافقوا  إذا  ديونهم 

اللرية إىل الدوالر.
الشيكات  أن  أيضًا  املؤشرات  ومن 
يف  تراجعًا  سّجلت  )املتبادلة(  املتقاصة 
نهاية  يف  دوالر  مليار   33.7 من  قيمتها 
دوالر يف  مليار   32.8 إىل   2017 حزيران 
قدره  برتاجع  أي   ،2018 حزيران  نهاية 
من  معظمها   ،)2.5%( دوالر  مليون   900
الشيكات احملّررة بالدوالر. أما الشيكات 
املرجتعة، فقد ارتفعت بنسبة %5.7 خالل 
النصف األول من 2018 بزيادة قيمتها 50 
مليون دوالر. يف النصف األول من 2017 
ارجتع 112 ألف شيك، ويف النصف األول 

من 2018 ارجتع 130 ألف شيك.
يف  ارتفعت  األسعار  تضخم  معدالت 
إىل  اجلارية  السنة  من  األول  النصف 
أكثر من %7 بعد معدل مقبول يف السنة 
السنوات  يف  سلبية  ومعدالت  املاضية، 
اإلحصاء  إدارة  وحبسب  سبقتها.  اليت 
الغذاء واملشروبات  املركزي، فإن كلفة 
ارتفعت بنسبة %5.8، واإلجيارات القدمية 
ازدادت بنسبة %9.5، واإلجيارات اجلديدة 
فقد  النقل،  أما   .3.2% بنسبة  ازدادت 
واالستجمام   ،11.9% بنسبة  ارتفع 
بنسبة  والتعليم   ،8% بنسبة  والتسلية 

واضح، إال أنها بالتأكيد ليست أزمة يف األسواق املالية وليست أزمة 
نامجة عن خلل أو مرض عابر يف النظام، وليست أزمة ظرفية.

األزمة  مواجهة  على  قدرة  هناك  بأن  يعتقد  أحد  ال  املقابل،  يف 
واستباقها. مصادر مصرفية مطلعة، قالت إن هناك حماوالت لتهريب 
بعض رؤوس األموال يف استثمارات عقارية. كذلك أوضحت املصادر، 
أن هناك مصرفيني يعملون على التخفيف من زيادة منسوب الديون 
يعد مهمًا  الديون، ومل  مقابل  العقارات  استيفاء  املتعّثرة من خالل 
بالنسبة إليهم احلفاظ على حمفظة عقارية ضمن مستوى حمّدد مسبقًا. 
من  بأعلى  خمّمنة  العقارات  بعض  أن  بعضهم  تواجه  اليت  املشكلة 
كان  أمر  وهو  الدين،  قيمة  عن  تقل  اليت  الفعلية  السوقية  قيمتها 
صندوق النقد الدولي قد أشار إليه سابقًا عند تقويم الوضع املالي 
يف لبنان، مشريًا إىل أن الديون املصرفية والضمانات العقارية مبالغ 

يف ختمينها.
رغم ذلك، تعتقد بعض املصارف بأن لديها محاية واسعة كون جزء من 
رؤوس أمواهلا بالدوالر، ولديها تأمني عليها، لكْن مثة اعتقاد واسع 
ساحقًا،  سيكون  االقتصادية  األزمة  هذه  بعد  مالي  انهيار  أي  بأن 
والنجاة منه غري متوقعة. أمل بعض املصرفيني أن يكون خيط النجاة 
على حساب اآلخرين، أي أن يتم حترير سعر صرف اللرية استباقيًا، 
فتبقى بعض املكاسب، لكن عندها من يدفع الثمن هو الذي يقبض 
راتبه باللرية ومن لديه مدخرات باللرية. أي حترير لسعر صرف اللرية 
من دون اتفاق مسبق مع الدائنني على آلياته وتوزيع مثنه وكلفته، له 
نتيجة واحدة فقط. شركات القطاع اخلاص ستدفع مثنًا باهظًا أيضًا. 
فهي تستورد املواد األولية والسلع اجلاهزة بالعمالت األجنبية وجتيب 
تناهلا يف  أن  الشركات  هذه  أّي محاية ميكن  باللرية.  مبيعاتها  مثن 
مواجهة اجملهول؟ هي ال تعرف أصاًل عمق األزمة ومدى قربها وشّدة 
حّدتها. ليس لديها مؤشرات واضحة لقراءتها. األرقام واإلحصاءات 

يف لبنان شبه ممنوعة.

شروط »ستاندر أند بورز« لخفض التصنيف
أصدرت وكالة »ستاندر أند بورز« تقريرًا عن تصنيف لبنان تشري 
على   )B- / B( مستوى  عند  لبنان  تصنيف  ستبقي  أنها  إىل  فيه 
املستوى القصري األمد والطويل أيضًا جلهة الديون السيادية، كما أن 
الوكالة  التصنيف تبقى »مستقرة«. لكن  الرؤية املستقبلية هلذا 

حتّدد شروط خفض التصنيف على الشكل اآلتي:
إذا رأينا أن احلكومة ليست قادرة على الولوج إىل األسواق الدولية 
لتأمني احتياجاتها املالية لفرتة طويلة، وميكن أن يكون هناك دالئل 
اهلندسات  من  باملزيد  لبنان  قيام مصرف  خالل  من  األمر  هذا  على 

املالية.
تدهور واضح يف الوضع االقتصادي والسياسي، يؤدي إىل هروب 
الودائع من لبنان أو تباطؤ يف معدل منّو الودائع، باإلضافة إىل وجود 
على  لبنان  قدرة  على  يؤّثر  األجنبية  بالعمالت  االحتياطات  مستوى 

تغطية حاجات الدين العام.
ضعف الثقة باملؤسسات املعنية بالنظام املالي والنقدي، أو ضعف 

بتثبيت سعر صرف اللرية.

مصرف لبنان يحتاط، لكن األزمات واالنهيارات أمر متدحرج ومعّقد وال يسهل قياسه )هيثم 
املوسوي(

%4، أما األحذية واملالبس فقد ازدادت بنسبة 16%.
وإذا  لبنان،  إحصائيًا يف  متوفرة  البطالة غري  مؤشرات  أن  املشكلة 
توافرت تكون غري دقيقة وفيها الكثري من األخطاء املنهجية، وهذا 
األمر ينطبق على الكثري من اإلحصاءات املتعلقة باملؤشرات االقتصادية 
ـــــ االجتماعية، مثل االستهالك واألكالف املرتبطة به. رغم ذلك، تبدو 
األرقام األخرية عن البطالة مؤذية. البطالة بني الشباب قبل سنتني 

ارتفعت إىل أكثر من 30%.
كذلك اخنفض عدد الصفقات العقارية املسجلة يف الدوائر العقارية 
بنسبة %18 من 33584 معاملة يف النصف األول من 2017 إىل 27472 

معاملة يف النصف األول من 2018.
إىل جانب هذه املؤشرات الظاهرة، هناك مؤشرات مكتومة يف السوق. 
الديون املسترتة قد يزيد على  التقديرات، فإن حجم  حبسب بعض 
6 مليارات دوالر، وهي عبارة عن ديون بني التجار غري مسجلة يف 
نسبة  التّجار.  بني  مسّددة  غري  فواتري  أنها  أي  املصرفية،  الدفاتر 
املسترتة  الديون  هذه  من  بتحصيلها  املشكوك  أو  املتعّثرة  الديون 
مصادر  حبسب  تصل،  قد  السداد  يف  تأّخر  فرتات  مع  جدًا  كبرية 
جتارية، إىل أكثر من 6 أشهر. أما نسبة الديون املتعّثرة املصّرح عنها 
أو املسّجلة لدى املصارف، فهي ال تزال تقّدر بنسبة أقل من 6%. 
ومرّد ذلك أن املصارف كانت خالل الفرتة املاضية تعيد جدولة ديون 
الزبائن ومتتنع عن خفض تصنيفها االئتماني. وهذا األمر، كانت بعثة 
صندوق النقد الدولي قد حملت إليه يف آذار املاضي باإلشارة إىل 
ضرورة »حتسني مراقبة التحوالت يف تصنيف القروض استنادًا إىل 
معدالت اخلسارة على مستوى البنوك، وتشجيع إعادة هيكلة القروض 
املتعثرة على أساس مستدام«. الصندوق يتحدث عما جيب فعله، 
على  تتم  اهليكلة  فإعادة  متامًا.  بالعكس  هو  القائم  الوضع  أن  أي 
يواجهون صعوبة يف  الزبائن  أن  يعين  وهذا  مستدام،  غري  أساس 
جدولة  إعادة  لكن جتري  السداد،  إلمكانية  واضحًا  أفق  وال  السداد 

القروض تهّربًا من تصنيفها ديونًا متعّثرة أو مشكوكًا بتحصيلها.
تكثر  حيث  لألزمات«،  املقاوم  »االقتصاد  يف  جيري  ذلك  كل 
أنه انهيار نقدي، لكن ال  التكهنات عن االنهيار املقبل. الكل يرى 
أحد لديه توقعات حامسة عن انهيار كهذا يف وقت قريب أو بعيد. 
اختالالت مالية قد تتحّول سريعًا  اتفاقًا على وجود  ورغم أن هناك 
إىل أزمة نقدية، إال أن املؤشرات احلالية تشري إىل أن لبنان يشهد 
انهيارًا اقتصاديًا حادًا، ومل يتحّول األمر بعد إىل أزمة نقدية. بعض 
اخلرباء يرون أن هذه األزمة ليست إال تعبريًا عن اختالالت عميقة يف 
بنية النظام اللبناني، أي أنها أزمة نظام بكامله، يف أدواره السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية. ركائزه ووظائف قطاعاته... كلها مأزومة. 
هو نظام قائم على تدفقات خارجية مل تعد متوفرة كما يف السابق. 
وهو نظام قائم على استقطاب السياح اخلليجيني وأثريائهم الذين 
باتوا يرغبون أكثر يف السفر إىل أوروبا وتركيا وقربص. اخلليجيون 
خيلطون أيضًا بني سياحتهم وبني أعماهلم يف جتارة العقارات. دور 
لبنان يف املنطقة أصبح خمتلفًا. سيناريوات استخراج النفط من البحر 
بقي  النظام  أي دور هلذا  أيضًا.  وإعمار سوريا ليست واضحة هي 
باستثناء دوره يف مقاومة العدو االسرائيلي؟ هكذا بات احلديث عن 
أزمة اقتصادية أمرًا واقعًا من دون أن تظهر حدودها وحّدتها بشكل 

بسرعة  يقفز  اجملال  هذا  النقاش يف 
العام  والدين  املالي  الوضع  من 
اللبناني، إىل قدرة مصرف لبنان على 
السيطرة عليه. هل ميلك مصرف لبنان 
فعاًل احتياطات بالعمالت األجنبية أكثر 
من 44 مليار دوالر، أو ما يوازي قيمة 
سنتني من الواردات؟ هل يكفي هذا 
املؤشر للقول إن الوضع ممسوك؟ كل 
هذه األسئلة متصلة بسيناريو أساسي: 

إذا كان الوضع السياسي واألمين مستقرًا يف لبنان، فإن القدرة على 
السيطرة على ثبات سعر الصرف تبدو حمتملة أكثر. أما يف حال أي 
احلريري  سعد  احلكومة  رئيس  اختطاف  يوم  حصل  ملا  مشابه  تطّور 
يف تشرين الثاني 2017، أو أي حدث بهذا املستوى، فإن كل هذه 
األرقام والتقديرات واملعادالت عن الصمود تصبح جمّرد كالم دعائي 
فقط. ال ميكن التنبؤ. مصرف لبنان حيتاط. األزمات واالنهيارات أمر 

متدحرج ومعقد، وال يسهل قياسه أو تقديره.
املؤشرات  مرتبطان.  أمران  هما  الواقع،  يف  والنقد،  االقتصاد 
االقتصادية تقول إن األزمة بدأت فعاًل وميكن قراءتها بسهولة. طبيعة 
األزمة املرتقبة وشكلها لن يبقيا ملتبَسني كما هما عند التنبؤ. يف 
التسليفات املصرفية  2018، شهدت حمفظة  عام  األول من  النصف 
تراجعًا بقيمة 500 مليون دوالر. هو الرتاجع األول من نوعه بعد سنوات 
من النمّو. أسعار الفوائد بدأت ترتفع على الودائع باللرية والدوالر 
إىل مستويات كانت سائدة قبل أكثر من 18 عامًا. الفائدة على اللرية 
وصلت إىل %15 والفائدة على الدوالر إىل %9. مصرف لبنان حّدد 
ودائعها  قيمة  من   25% يتجاوز  أال  جيب  باللرية  للتسليفات  سقفًا 
باللرية، وتبنّي أن املصارف جتاوزت بشكل عام هذه النسبة )باستثناء 
بضعة مصارف باملفرق(، أي أنه لن يكون هناك أي تسليفات باللرية 
حتى نهاية 2019 إال يف حال حصول معجزة وتدفق عشرات مليارات 
اللريات كودائع إىل املصارف اللبنانية. مصرف لبنان يريد أن يرّكز 
على  الضغط  املصارف  من  طلب  إنه  حتى  بالدوالر،  القروض  على 

صار الدين 
اللبناني أكثر 

هشاشة وانكشافًا 
على مخاطر 

األسواق الخارجية
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مــقاالت وتـحقيقات

رئيس  متوضع  يف  لبٌس  مثة  يعد  مل 
الوزراء حيدر العبادي. استماتة الواليات 
املتحدة يف انتزاع واليته الثانية تكشف 
الرجل  يلعبه  بات  الذي  احليوي  الدور 
تكن  والذي مل  واشنطن،  إىل  بالنسبة 
إعادة  املوافقة على  منحها  آخر جتلياته 
إذا  الغربية.  الصحراء  قواتها يف  نشر 
ما جنحت الضغوط األمريكية يف انتزاع 
للعبادي،  التجديد  األكراد على  موافقة 
قرارات  على  منفتحًا  املشهد  فسيكون 
وإيران.  »احلشد«  تستهدف  إضافية 
لكّن دون ذلك ممانعًة من قبل خصوم 
أنهم  يبدو  الذين ال  املتحدة،  الواليات 
الدائرة  املعركة  يف  سيتساهلون 

اليوم.
كما أظهرته األعوام الفائتة، بل أضحى منخرطًا يف 
العمل األمريكي بشكل مباشر. يف ما  ديناميات 
مضى، كان عضو »حزب الدعوة« يتخذ مما مّساها 
»اسرتاتيجية التوازن يف العالقات« غطاًء ملماألة 
األمريكيني. لكنه، يف الوقت نفسه، كان حيرص 
على عدم استفزاز خصوم الواليات املتحدة، سعيًا 
منه إىل احلفاظ على »أواصر طيبة« مع طهران. 
األربع خماضًا  واليته  سنوات  شّكلت  ذلك،  ومع 
صعبًا بالنسبة إىل أولئك اخلصوم، من آليات احلرب 
على »داعش« اليت كان ُيراعى العنصر األمريكي 
يف كل صغرية وكبرية منها، حّد منع »احلشد« 
من االشرتاك يف بعض املعارك، مرورًا مبا تسّميه 
قيادة »احلشد« »هضمًا للحقوق« تعّرضت له هذه 
املؤسسة، وليس انتهاًء باملماطلة يف تنفيذ وعد 

إخراج القوات األمريكية من العراق.
مفقود  العبادي  جعلت  املعطيات  تلك  كل 
ونوري  العامري  )هادي  منافسيه  لدى  احلظوة 
من  عند  له  التحّمس  عدم  عن  فضاًل  املالكي(، 
لوال  ليتبّدل  يكن  مل  )والذي  حلفاءه  أضحوا 
التدخل األمريكي(، وما بات أشبه بـ«حقد« كردي 
مرتاكم عليه وعلى سياساته. عند ذلك التقاطع، 
وجدت إيران الفرصة ساحنة إلقفال صفحة رجل 
األمريكي  التمسك  أصبح  ومرتّدد«،  »ُمتعب 
ما  سرعان  وشبهات.  استفهام  عالمات  مثار  به 
احلرب  أن  ليقّرر  الرسالة،  الوزراء  رئيس  بلغت 
االستباقية هي أفضل وسائل الدفاع، ويبادر إىل 
وحلفائها.  »اجلارة«  على  تدرجيي  انقالب  تنفيذ 
أطلقها  اليت  »املفاجئة«  بالتصرحيات  األمر  بدأ 
على خلفية جتّدد العقوبات األمريكية ضد إيران، 
لتكّر  بتنفيذها،  العراق  التزام  فيها  أعلن  واليت 
من  أراد  اليت  اخلطوات  سبحة  هذا  إعالنه  عقب 

خالهلا اجملاهرة بتموضع جديد.
بإقالة  قرارًا  املاضي،  اخلميس  العبادي،  أصدر 
الفياض،  فاحل  الشعيب«  احلشد  »هيئة  رئيس 
ليه  ومُمثِّ نفسه  »احلشد«  إىل  رسالة  بدا  ما  يف 
السياسيني وداعميه اإلقليميني. وقبيل ساعات 
مع  عددًا«  األكثر  »الكتلة  ي  مُسّ ما  إعالنه  من 
»الصدريني«، أطلق تصرحيات جديدة عالية النربة 
بشأن إيران، ظهر فيها كأنه يرفض االعرتاف بفضل 
»داعش«،  الرافدين من  لطهران يف حترير بالد 
ويكّرر عزمه االلتزام بالعقوبات األمريكية. ويوم 
بتنصيب  ذروته  االنقالب  املاضيبلغ  الثانني 
الشعيب«  احلشد  لـ«هيئة  رئيسًا  نفسه  العبادي 
خلفًا للفياض، يف خطوة »استفزازية« و«خشنة« 
رمسي(  بيان  كإصدار  مقدمات  أي  تسبقها  )مل 
أنه  استهدف من ورائها تطمني األمريكيني إىل 
ترويض  يف  احلدود  أبعد  إىل  للذهاب  مستعد 
»احلشد«، ومنع حتّوله إىل بؤرة معادية لواشنطن، 
الواليات املتحدة  ومن ثّم منع أي تأثري خلصوم 
الرجل  حاليًا، يعيش  العراقي.  األمين  القرار  يف 
ساعات عصيبة على أمل أن ينجح األمريكيون يف 
انتزاع موافقة األكراد على االنضمام إىل »حتالف 
ـــ الصدر(، ومن ثم  اإلصالح والبناء« )العبادي 
منحه فرصة الوالية الثانية. لكن ما جيدر بالعبادي 
التنّبه إليه هو أن املعركة الدائرة اليوم هي من 
الرتاجع فيها  العظم«، وبالتالي فإن  نوع »كسر 
ـــ بالنسبة إىل خصومه ـــ قد يعين بشكل أو بآخر 

انفتاح باب االستسالم.

انقالب يف بغداد: العبادي رمسياً يف املعسكر األمريكي
دعـاء سـويدان

 2018 أيـلول   8 Saturday 8 September 2018الـسبت 

وجد العبادي أن الحرب االستباقية هي أفضل وسائل الدفاع عن 
املنصب )األناضول(

األكرب«  »الكتلة  معركة  املتحدة  الواليات  ختوض 
وأظافرها.  بأسنانها  العراقي  النواب  جملس  يف 
حالة »توازن النفوذ« اليت سادت خالل السنوات 
املاضية، وبلغت ذروتها عقب إطاحة رئيس الوزراء 
العبادي  حيدر  وتصعيد  املالكي  نوري  السابق 
اإلدارة  نظر  وجهة  من  كافية  تعد  مل  منه،  بداًل 
األمريكية احلالية. املطلوب راهنًا، بالنسبة إليها، 
املوثوقني،  إيران  حلفاء  تعتربهم  َمن  تسّلم  منع 
لي »احلشد الشعيب«، زمام السلطة  خصوصًا مُمثِّ
من  لذلك  سيكون  ملا  األشكال،  من  شكل  بأّي 

انعكاسات على املستوى االسرتاتيجي.
اليت بدأت واشنطن اإلعداد هلا منذ  الغاية  هذه 
ما قبل اكتمال حترير املناطق العراقية من تنظيم 
»داعش«، وجدت إدارة دونالد ترامب يف النتائج 
مناسبة  مايو فرصة  أيار/  انتخابات  أفرزتها  اليت 
ر »التيار الصدري«  إلطالق قطار تنفيذها. َتصدُّ
دًا« على إيران نتائج تلك  ف أمريكيًا »ُمتمرِّ امُلوصَّ
االنتخابات، وحتقيق رئيس الوزراء احلالي نتائج 
باتت  بأنها  املتحدة  للواليات  أوحيا  فيها،  طّيبة 
)الذي  »احلشد«  إلقصاء  الالزمة  األدوات  متلك 
وحلفائه،  االنتخابات(  يف  الثاني  املركز  احتّل 

ه. بعدما فشلت خطط إضعافه وَحلِّ
»التيار  موقف  استطالع  على  ابتداًء  العمل  كان 
الصدري«، ومدى استعداده للتعاون مع واشنطن 
احلكومة.  رئاسة  إىل  عنه  ل  مُمثِّ يف حال وصول 
تكّثفت يف سبيل ذلك االتصاالت بني الواليات 
يف  تفلح  أن  دون  من  و«الصدريني«،  املتحدة 
تبديد الغموض الذي ال يزال يطبع به األمريكيون 
متوضع مقتدى الصدر، أو يف بناء نوع من الثقة 
كاٍف للمضّي يف خيار دعم رجل الدين الشاب. 
اخليار  أن  املتحدة  الواليات  وجدت  هنا،  من 
األنسب واألسلم هو العودة إىل تزكية العبادي، 
ال سيما أن األخري جنح يف تقديم »أوراق اعتماد« 
يف  واشنطن  ساعد  وما  لألمريكيني.  ُمغرية 
على  الصدر  مراهنة  فشل  أيضًا،  هذه،  مهمتها 
الربملانية،  التحالفات  عّراب  نفسه  هو  يكون  أن 
وتاليًا رئاسة احلكومة، واضطراره إىل الرتاجع عن 
شرط انسحاب العبادي من »حزب الدعوة« مقابل 
ا وجده من ثقل أمريكي  َ القبول به لوالية ثانية، ملمِ
كبري خلف الرجل، بإمكانه ترجيح كّفة »نواة الكتلة 
األكرب« اليت ُأعلنت من فندق بابل )تقول مصادر 
املالكي  من  يهرب  األخري  إن  الصدري«  »التيار 
إىل  اإللغاء«،  »حرب  إليه  بالنسبة  يعين  الذي 
االحتواء«(.  »خيار  أمريكيًا  ُيّثل  الذي  العبادي 
هكذا أضحى الصدر وحتالفه االنتخابي )سائرون( 
مطّية إليصال العبادي إىل رئاسة الوزراء جُمددًا، 
رغم أن الفائز الثالث يف االنتخابات مل َيُعد يتلك 
عمليًا السيطرة على حتالفه )النصر( الذي تعّرض 

النشقاقات موجعة.
هذا الدفع احلثيث حنو »الوالية الثانية«، والذي 
تستخدم واشنطن يف سبيله كّل ما متلكه من أسلحة 
بات  متقدم  موقع  عن  يكشف  وترهيب،  ترغيب 
حيتّله العبادي يف منظومة عمل املشروع األمريكي 
يف بالد الرافدين. وهو ما بدأ يتجّلى واضحًا يف 
اخلطوات األخرية اليت أقدم عليها رئيس حكومة 
عنه  الصادرة  والتصرحيات  األعمال،  تصريف 
يعد  الوزراء. مل  رئاسة  على  السباق  احتدام  مع 
العبادي على »األعراف« أو يف املنطقة الوسطى 

والده.  يشبه  اآلن  جنبالط  وليد  يعود 
عندما كان كمال جنبالط خيتار املواالة، 
يرتاجع  الشهابية،  احلقبة  يف  بتفاوت 
كسواه.  عاديًا  زعيمًا  ويصبح  دوره 
مع  كما  املعارضة،  إىل  يذهب  حينما 
الرئيس سليمان فرجنية، تنربي »العقدة 

اجلنبالطية« ويرجع االستثناء.
حينما غادر وليد جنبالط قوى 14 آذار 
مكان وسطي  إىل   2009 انتخابات  بعد 
أمثر مصاحلة  آذار،  بينها وبني قوى 8 
التكتلني  حافيت  بني  أقام  سوريا.  مع 
حلفائه  مراعاة  االعتبار  يف  يأخذ 
السابقني وجماراة أولئك اجلدد. عندما 

إىل احملافظة على اتفاق الطائف »نطبقه ونطوره 
من خالل إنشاء جملس الشيوخ بعد انتخاب جملس 
نيابي الطائفي«. تلقف بعض األفرقاء النافذين 
الفكرة على أن الزعيم الدرزي ـــــ الذي ال يزال 
يسك بزمام قرار الطائفة فيما ال يعدو خلفه جنله 
رئيس الكتلة النيابية فحسب ـــــ يقّدم بنفسه حاًل 
لعقدته: مقايضة املقعد الدرزي الثالث من دون 
ــــ بضمانات  ذهابه حتمًا إىل النائب طالل أرسالنـ 
بالتوجه للفور إىل إنشاء جملس للشيوخ رسا يف 

مداوالت الطائف االتفاق على أن يرأسه درزي.
الشغور  إبان  املنصرمة،  الثالث  السنوات  يف 
الرئاسي، طرح بري واحلريري أكثر من مرة فكرة 
الستحداث جملس للشيوخ. ذهب رئيس الربملان 
الصالحيات  عن  الكالم  يف  ذلك  من  أبعد  إىل 
السلطات  وبإزاء  الدستور  يف  له  احملتملة 
وبني  بينه  وَفَصَل  املوازية،  األخرى  الدستورية 
انتظار تأليف جملس نيابي وطين ال طائفي، آخذًا 
املعمعة  يف  إليه  الوصول  استحالة  االعتبار  يف 
الحقًا  انكفأ  ثم  البالد.  تضرب  اليت  املذهبية 

احلديث عن جملس الشيوخ وانطفأ متامًا.
منذ  املخضرم  املطلب  هذا  جنبالط  إثارة  توقيت 
إقرار تسوية الطائف، أعاد إىل صدارة احلدث ما 
حتتاج إليه طائفته يف معادلة التوازن السياسي 
دون  احلؤول  وسعه  يف  يكن  مل  احلكم.  داخل 
وصول عون إىل رئاسة اجلمهورية، ووجد نفسه 
السنتني  يف  السلطة  معادلة  من  يتجزأ  ال  جزءًا 
األوليني من العهد. إبانهما مل يكن من الصعوبة 
اللذين ضربا دور  الضعف واخليبة  تلمس  مبكان 
يف  كما  الداخلية،  اخليارات  يف  الدرزي  الزعيم 
الرهان الذي مل يتوقف على سقوط نظام الرئيس 
بشار األسد منذ عام 2011، ناهيك مبوقف دروز 
سوريا وخياراتهم هم أيضًا حيال نظام بدأ خيرج 
من  متّكن  بعدما  أيار،  انتخابات  أتت  حمنته.  من 
تأمني انتقال هادئ لزعامة املختارة ـــــ وإن على 
الورق حتى اآلن على األقل وهو استثنائي يف هذا 
ـــــ كي تقّدم دلياًل له ولآلخرين على أنه  البيت 
ال يزال يستأثر بتمثيل الشارع الدرزي وطائفته، 
ــــ يف صلب املعادلة  ــــ كما اعتاد أن يكونـ  وهوـ 
الفعلية للحكم ال جتعل طائفته هامشية، وال جتعله 
يكتفي بأن يلوذ بصديقه رئيس اجمللس طوال 

الوقت.
قد ال يكون من قبيل االجتهاد واالستنتاج أن جزءًا 
رئيسيًا من تصلبه حيال حصته غري املنقوصة، أنه 
املقعد  على  التنازع  يف  أرسالن  طالل  يواجه  ال 
الدرزي الثالث. بل رئيس اجلمهورية وصهره وزير 
اخلارجية ـــــ مبا يثالن من دور مسيحي استثنائي 
صاعد يف الشوف وعاليه خربته االنتخابات النيابية 
ـــــ  التسعينيات  مطلع  منذ  األوىل  للمرة  األخرية 
إذ يوغالن أكثر من أي وقت مضى يف الشؤون 
السياسي.  ومتثيلها  الدرزية  للطائفة  الداخلية 
ويفرضان  والتمثيل،  واحلصة  األحجام  حيّددان 
التنافس، ويكسران االحتكار متى جنحا. يف ذلك 
القليل من استعادة ثنائية زعامة اجلبل كما مّرت 
بهما جتربة كمال جنبالط مع الرئيس كميل مشعون 
يف الشوف، وامتدادها إىل عاليه من خالل جميد 

أرسالن.
رمبا عنت املقايضة الضمنية مبجلس الشيوخ أحد 
إىل  سهاًل  يبدو  أن  غري  من  الصراع،  هذا  أوجه 
هذا احلد الوصول إىل ضمانات كهذه، أو إبصار 

جملس الشيوخ النور بني ليلة وضحاها.

 جنبالط يفتتح املقايضة: املقعد الثالث مثنه جملس الشيوخ
نقوال ناصيف

تبني جنبالط معيار الحريري وباسيل يف التوزير يجعله يصرّ 
على املقاعد الثالثة )مروان بوحيدر(

مال عام 2011 إىل قوى 8 آذار لتكليف الرئيس 
جنيب ميقاتي تأليف احلكومة ضد الرئيس سعد 
احلريري، كان صاحب الدور احملوري يف انتقال 
الغالبية النيابية من فريق إىل آخر. مذ اختذ بعد 
وسطيًا،  نفسه  يعّد  وصار  وسطًا،  موقعًا  ذلك 
يسعه  ال  اللعبة،  هامش  على  أضحى  كأنه  بدا 
ترّدد  وإن  اعتاد،  كما  فيها  انقالب  أي  إحداث 
حينذاك أنه يف صدد التقاعد والتحضري النتقال 
خالفة الزعامة إىل جنله تيمور. صّوت مع انتخاب 
الرئيس ميشال عون، وكان يف صلب احلكومة 
األوىل، وظهر يف املواالة. بعد االنتخابات النيابية 
الدرزية«،  »العقدة  إىل  االعتبار  أعاد  األخرية، 
املطابقة لـ«العقدة اجلنبالطية« لوالده الراحل إبان 
حقب حكومات السبعينيات حتى آخرها عام 1975 
مع اندالع احلرب، برئاسة الرئيس رشيد كرامي 

من دون أن يتمثل فيها.
»العقدة الدرزية« اليوم يف الذروة، شأن ما كان 
احلقبة  خالل  التسعينيات  عقد  يف  جنبالط  عليه 
قانون  وعلى  وزرائه،  على  عندما يصّر  السورية 
والعقبات  العراقيل  كل  يطمئنه.  الذي  االنتخاب 
إاّله.  للحل  قابلة  املكلف  الرئيس  أمام  األخرى 
سّلم األفرقاء حبصة رئيس اجلمهورية، وباحلصة 
وبإجياد  وحلفائه،  احلر  الوطين  للتيار  املرجحة 
املعارضني،  السّنة  النواب  لتمثيل  واقعي  خمرج 
وبتخلي حزب القوات اللبنانية عن معظم شروطه، 
وال سيما احلقيبة السيادية وموقع نائب رئيس 
على  يصّر  يتزحزح.  مل  جنبالط  وحده  احلكومة. 
اجلديدة.  احلكومة  يف  الثالثة  الدرزية  املقاعد 
يعرف اجلميع أن الوحيد القادر على تليني موقفه، 
هو حليفه التارخيي على مّر عقود أربعة، الرئيس 
نبيه بّري الذي ال يكتفي بتفّهم وجهة نظر حليفه 
الدرزي. بل يدعمها بقوة. إال أن أحدًا مل يطلب 
املخرج.  بعد وساطة رئيس اجمللس وفتواه يف 
أتاح ذلك حتى األمس القريب لـ«العقدة الدرزية« 
تراوح مكانها فحسب، بل تشجع على  أن  ليس 
نشوء عقد موازية ألفرقاء آخرين، يشجعهم جنبالط 

على الثبات على شروطهم.
تكاد تكون اآلن مثة عقبة واحدة يتعّذر جتاوزها، 
هي إصرار جنبالط على احلصول على كل مقاعد 
طائفته يف احلكومة اجلديدة، متبّنيًا املعيار الذي 
كالرئيس  به  املناداة  افتتح  وال  هو،  يضعه  مل 
باسيل:  جربان  والوزير  احلريري  سعد  املكلف 
كسب  النيابية.  االنتخابات  لنتائج  تبعًا  التوزير 
الرجل سبعة من النواب الثمانية يف طائفته، ما 
جيعله ــــ كالثنائي الشيعي ــــ املمثل احلصري هلا 
يف السلطة اإلجرائية، كما بات كذلك يف السلطة 
احلريري، وال  التشريعية. ليست هذه حتمًا حال 
اللبنانية،  القوات  حزب  وال  احلر،  الوطين  التيار 
زعامة  ـــــ  بتفاوت  وإن  ـــــ  يتقامسون  الذين 

طوائفهم.
عند هذا احلد، ُأوصدت أبواب التفاوض دون هذا 
التصلب: ثالثة مقاعد درزية، دون احلاجة كما يف 
السابق إىل مقعد مسيحي، وإن ملا يزل يف عداد 

كتلته نواب مسيحيون.
يف 25 آب الفائت، يف احتفال مؤسسة العرفان 
يف السمقانية، بدا جنبالط أنه يفتح باب التفاوض 
على مطلب قديم حيضر فجأة ثم خيتفي، هو إنشاء 
جملس الشيوخ. يف هذا االحتفال، بعدما أكد أنه 
تعرض مرارًا حلصار سياسي من دون أن ينكسر، 
دعا  احلكومة،  تأليف  عرقلة  عن  مسؤوليته  نافيًا 
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بدعوة من النائبني طوني بورك وجهاد 
ديب حضر العديد من اصدقاء حزب 
العمال وابناء اجلالية، مساء اخلميس 
توقيع  حفل  املاضي،  األسبوع  من 
رئيس الوالية السابق وزير اخلارجية 
 BOB كتابه  كار  بوب  السابق 
 CARR. RUN FOR YOU
 Greeacre يف  وذلك   LIFE
.Senior Citizens Centre

اىل  اضافة  احلضور،  بني  من  وكان 
بلدية  رئيس  وديب،  بورك  النائبني 
عصفور  كال  بانكستاون   - كانرتبري 
املفيت  احلايك،  بالل  البلدية  وعضو 
دير  رئيس  حممد،  ابو  ابراهيم 
لويس  األب  سيدني  يف  مارشربل 
كانرتبري  بلدية  رئيس  نائب  الفرخ، 
اجلمعية  رئيس  صاحل،  خضر  سابقا 
االسالمية املتحدة يف نيو ساوث ويلز 
فتح  حركة  سر  امني  الشيخ،  طالل 
قرانوح،  القادر  عبد  اسرتاليا  يف 
والزميل  بولس   ايليان  االعمال  رجل 
ايست  امليدل  عن  رزق  بو  انطونيوس 
ابناء اجلالية  من  هريالد وعدد كبري 

العربية واجلاليات االخرى.
بانكستاون  افتتح احلفل عضو بلدية 
بالل احلايك وقدم النائب طوني بورك  
لفلسطني  زيارته  عن  حتدث  الذي 
وما  سنوات  سبع  حواىل  منذ  احملتلة  
وتعسف  ظلم  من  العني  بأم  شاهده 
وقال  للفلسطينيني،  واذالل  وتنكيل 
تفتيش  حاجز  اوقفه  يوم  ذات  انه 
اسرائيلي ونظر احد عناصرة لسيدة 
بـ  فأجابت  مسلمة؟  انت  هل  وسأهلا: 

»نعم« فقل هلا قفي جانبا.
اسرتالي  مبحاٍم  بورك  النائب  وأشاد 
يف  رافع  فلسطينية  امرأة  من  متزوج 
هدم  سيدة  عن  العسكرية  احملكمة 
اعتقاله  وجرى   منزهلا   االحتالل 

حبضور كار والنائبني بورك وديب وعصفور واملفيت أبو حممد واألب الفرخ وعدد كبري من أبناء اجلالية

BOB CARR. RUN FOR YOU LIFE  حفل توقيع ناجح لديوان الربوفيسور بوب كار

عن  املدافعة  ملوافقه  أشهر  ثالثة 
الفلسطينيني املظلومني.

كار  بوب  الربوفيسور  ان  بورك  وقال 
التعاطف  يف  الكبري  الفضل  له  كان 
حزب  داخل  الفلسطينية  القضية  مع 
وان حكومة عمالية  العمال االسرتالي 
اىل  فلسطينية  بدولة  ستعرتف  مقبلة 

جانب دولة اسرائيل.

الربوفيسور  الكتاب  مؤلف  قدم  ثم 
عن  باختصار  حتدث  الذي  كار  بوب 

بعض ما حيويه الكتاب.
تظهر  بدأت  عهده  خالل  انه  وقال   
العديد  لدى  الرئة  سرطان  حاالت 
من عمال شركة جاميس هاردي نتيجة 
وانه  االسبستوس  وملوثات  روائح 
اموال  حبجز  يقضي  قرارا  أصدر 

اخلارج   اىل  تهريبها  وعدم  الشركة 
واجبارها على انشاء صندوق مبليارات 
املصابني  على  للتعويض  الدوالرات 
كانوا  الذين  الرئة  واملرضى بسرطان 
سيخسرون ممتلكاتهم جراء اصاباتهم 

لوال هذه التعويضات.
انه متكن  كار  بوب  الربوفيسور  وقال 
من  والعديد  بورك  طوني  النائب  مع 

مقدم احلفل بالل حايكالنائب جهاد ديبالنائب طوني بوركالربوفيسور بوب كار

 بوب كار  يوقع الكتاب لرجل األعمال اليان بولس بوب كار  مع رئيس دير مار شربل األب لويس الفرخ

 بوب كار  مع االب لويس الفرخ واليان بولس وبالل حايك

الربوفيسور بوب كار يتوسط النائبني طوني  بورك وجهاد ديب ورئيس البلدية كال عصفور وخضر صاحل وبالل حايك

الربوفيسور كار يتوسط النائب جهاد ديب واملفيت ابراهيم أبو حممد وكال عصفور وبالل حايك وطالل الشيخ وحضور

العمال  حزب  جعل  من  اجلالية  ابناء 
فلسطينية  بدولة  باالعرتاف  يتعهد 
الغربية  والضفة  غزة  قطاع  يف 
االنتخابات  يف  باحلكم  فاز  حال  يف 
بسبب  وذلك  املقبل  العام  الفيدرالية 
اىل  اجللوس  عن  اسرائيل  امتناع 

طاولة سالم مع الفلسطينيني.
توقيع  املناسبة  خالل  وجرى  
الذي  لكتابه  كار  بوب  الربوفيسور 
من  سورية  اطفال  لدعم  ريعه  يعود 
املتحدة  لالمم  االعلى  املفوض  خالل 

لالجئني.

بوب كار  مع احلاج علي ديب بوب كار  مع فيصل قاسم

 بوب كار  مع ربيع  كبه

جانب من احلضور ويبدو االب لويس الفرخ والصديق اليان بولس وجنله جورج بولس والياس عصفور وعبد القادر قرانوح وحضور
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مليارات تنظيف الليطاني: ملوِّثون فازوا مبناقصات لرفع التلّوث
امال خليل

إقرار  منذ  ومحايته  الليطاني  عن  التلوث  رفع  معزوفة  تنتهي  ال 
رصد  واليت  لذلك،  الرمسية  اخلطة  عامني،  قبل  النواب،  جملس 
هلا ألف ومئة مليار لرية. عامان مّرا على اخلطة، ومل تعلن الدولة 
البيئية  التقارير عن تفاقم اآلثار  الطوارئ رغم  ومؤسساتها حال 
يف  األولويات  غياب  واضحًا  يبدو  فيما  النهر.  لتلوث  والصحية 
تنفيذ بنود اخلطة، واألسوأ فوز بعض من ساهموا يف تلويث النهر 

مبناقصات لتنفيذه!
الدولة حلماية  اليت رصدتها  النفقات  مليار لرية قيمة  ألف ومئة 
نهر الليطاني ورفع التلوث عنه. مبلغ ضخم يؤشر اىل مدى أهمية 
حل هذا امللف الذي يرقى اىل مرتبة القضايا الوطنية الكربى، ملا 
يشّكله النهر من شريان حياة حيوي، وملا لتلويثه من آثار سلبية 
على البيئة واالقتصاد، واألهم صحة الساكنني على طول جمراه 
يف ظل التقارير عن تفاقم اآلثار البيئية والصحية لتلّوث النهر. 
أمر كهذا يستدعي، بشكل طبيعي، إعالن حال طوارئ وانغماس 
املسؤولني، خصوصًا املعنيني منهم، يف العمل املتواصل من أجل 

حل هذه األزمة املستعصية.
هذا نظريًا. أما عمليًا، فال شيء من ذلك كله. يوم الثالثاء املاضي، 
جلنة  رئيس  فوجئ  املسؤولني،  »جدية«  مدى  على  مؤشر  ويف 
الطاقة  وزراء  بعدم حضور  عدوان  جورج  النيابية  والعدل  اإلدارة 
للبحث يف  أسابيع  اجتماعًا مقررًا منذ  والبيئة والزراعة  والصناعة 
اختاذ التدابري القضائية العاجلة لتنفيذ توصيات رفع التلوث عن 
منهم  فطلب  عنهم،  ممثلني  هؤالء  بعض  أرسل  ومحايته.  النهر 
عدوان مغادرة االجتماع احتجاجًا على عدم حضور األصيلني، وأعلن 
يف نهاية االجتماع أن اللجنة طلبت من النيابة العامة التمييزية أال 
تبادر إىل توقيف  التلوث، بل  اليت ترصد  التقارير  انتهاء  تنتظر 

املتسببني به.
بابًا جديدًا  الليطاني«  »اجلّدية« نفسها تتجّلى يف حتّول »مشكلة 
للمحاصصة ولتلزميات احملظيني، ومن بينهم من ساهموا يف تلويث 
تطبيق  ما خص  املتفرج يف  موقع  تتخذ  تزال  ال  فالدولة  النهر! 
فقط،  املخالفني  تغطية  يف  تساهم  ال  أنها  واألسوأ  القوانني. 
بل تكافئهم أيضًا. فقد حصلت »األخبار« على الئحة باملتعهدين 
الذين ُكلفوا أو رست عليهم مناقصات لتنفيذ أشغال صرف صحي 
وقد  لرية.  مليون  و102  مليار   57 بقيمة  الليطاني  حوض  ضمن 
رفعته  الذي  اإلخبار  يف  أمساؤهم  وردت  هؤالء  بعض  أن  تبنّي 
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني، الشهر املاضي، إىل النيابة العامة 
التمييزية، وتضّمن أمساء املؤسسات واملصانع اليت تتسبب بتلويث 
النهر. من بني هؤالء، مثاًل، شركة »البنيان« املكّلفة، وفق اخلطة، 
النبطية(.  تنفيذ أشغال صرف صحي يف بلدة عني قانا )قضاء 
علمًا أن هذه الشركة، حبسب اإلخبار، متهمة بتحويل املياه الناجتة 
عن تصنيعها اإلمسنت والباطون حنو جمرى النهر. هذه االزدواجية 
ُتضاف اىل ازدواجية مواقف بعض السياسيني من املعنيني مباشرة 
بأزمة الليطاني. فـ«شركة جنم للرخام واملصبوبات« اليت يتهمها 
لشقيق  ملكيتها  تعود  النهر  اىل  نفاياتها  بتحويل  املصلحة  إخبار 
رئيس جلنة األشغال النيابية نزيه جنم الذي تعقد جلنته جلسات 
ملناقشة ملف الليطاني. وشركة »ماسرت«، املشتبه يف مشاركتها 
يف تلويث النهر، ميلكها النائب البقاعي ميشال ضاهر. كما ورد 
يف الئحة امللوثني اسم شركة »كفريا« لصناعة النبيذ اليت ميلك 

قسمًا منها النائب السابق وليد جنبالط.
ومما يطرح عالمات استفهام حول اخلطة غياب األولويات يف توزيع 
يتمركز يف  املشاريع  من  كبريًا  قسمًا  أن  إذ  جغرافيًا.  املشاريع 
منطقيت النبطية وصور، أي ضمن احلوض األدنى للنهر املمتد من 
أسفل حبرية القرعون إىل مصبه يف القامسية. يف حني أن كل 
املسوحات اليت قامت بها الوزارات واملؤسسات املعنية جتمع على 
أن مصدر التلوث الرئيسي يتمركز يف احلوض األعلى، من املنبع 
القرعون حيث تتجمع املياه  العليق يف بعلبك إىل حبرية  نبع  يف 
اليت تعرضت للتلوث الصناعي من عشرات املصانع واملؤسسات 
الواقعة يف احلوض، والتلوث الزراعي بسبب سوء استخدام املبيدات 
واألمسدة يف سهول البقاع اليت يقطعها الليطاني. واملنطق العلمي 
رفع  إىل  حكمًا  سيؤدي  أواًل،  األعلى،  احلوض  تنظيف  أن  يؤكد 

التلوث بشكل كبري عن حبرية القرعون وجمرى احلوض األدنى.
توزيع مبلغ األلف ومئة مليار لرية املرصود لرفع التلوث ومحاية 
إنشاء  مشاريع  فمعظم  األولويات.  غياب  يظهر  الليطاني،  نهر 
حمطات التكرير يرتكز يف احلوض األدنى، رغم أن مصدر التلوث 
الرئيسي هو يف احلوض األعلى بسبب متركز املؤسسات الصناعية 

اليت يقل عددها يف البقاع الغربي واجلنوبي.
تنسيق  غياب  بسبب   63 رقم  القانون  تطبيق  ثغرات  وتفاقمت   
اجلهود بني خمتلف األطراف، وعدم حتديد أوجه اإلنفاق احملددة يف 
مبلغ  الدفع(، واالكتفاء برصد  )اعتماد  الربنامج لكل سنة  قانون 
أوجه  اختيار  املختلفة  للجهات  لُيرتك  العامة،  املوازنة  مقطوع يف 
االنفاق من بني املشاريع احملددة يف قانون الربنامج )اعتماد العقد 

اإلمجالي(، على حنو يلغي األولويات. 
ومن الثغرات البارزة، أن اخلطة ال تلحظ تشغيل حمطات التكرير 
يتعظوا من جتربة تشغيل  املعنيني مل  فإن  وعليه،  إجنازها.  بعد 
حمطة زحلة اليت توقفت مرارًا بسبب أزمة تصريف البقايا الناجتة 

عن تكرير املياه املبتذلة.

مهل تتجدّد
حسن  احلاج  حسني  الصناعة  وزير  كان  أيضًا،  املاضي،  الثالثاء 
نهر  يف  التلوث  معاجلة  متابعة  املكلفة  لـ«اللجنة  اجتماعًا  يعقد 
التلوث.  مصادر  لوقف  الرادعة  اإلجراءات  يف  للبحث  الليطاني« 
»رفع  احلريري  سعد  احلكومة  رئيس  على  اقرتح  أنه  أعلن  وقد 
مستوى املعاجلة من اللجنة الوزارية إىل هيئة طوارىء عليا لنهر 
الليطاني تتألف برئاسة احلريري«. لكن، بالنظر إىل التقرير الذي 
إىل  علوية  سامي  الليطاني  لنهر  الوطنية  املصلحة  رئيس  رفعه 
عدوان، يظهر بأن األزمة ال حتتاج إىل جلان جديدة، بل اىل تطبيق 
للقوانني املنصوصة عليها منذ سنوات طويلة لناحية وقف مصادر 

التلوث ورفع التعديات.
علوية لفت يف تقريره إىل إعطاء وزير الصناعة مهاًل إدارية متكررة 
الوزارة  أن  اىل  وأشار  املخالفة.  الصناعية  املؤسسات  ألصحاب 
»متتنع عن تطبيق احكام الفصل الثالث من املرسوم 2002/8018 
سيما  ال  واإللغاء«،  واإلقفال  بالرتخيص  احلق  بسقوط  اخلاص 
املادتان )34( و)35( منه اللتان ترعيان حالة كل من املؤسسات 
الصناعية املستثمرة بصورة نظامية أو غري نظامية. وتنصان على 
أنه »إذا ختلفت احدى املؤسسات الصناعية املرخصة عن حتقيق 
شرط من شروط الرتخيص، يوجه اليها تنبيه من قبل وزير الصناعة 
باستكمال النواقص وتسوية وضعها خالل مهلة حمددة، ويف حال 
عدم تسوية وضعها ضمن هذه املهلة، جيري اقفاهلا بصورة مؤقتة 
مبوجب قرار يصدر عنه بعد اخذ رأي جلنة الرتخيص. ويستمر هذا 

اإلقفال حتى استكمال مجيع شروط الرتخيص«.
وتطرق التقرير إىل »تذرع وزارة الصناعة بأن ال صالحية لغريها 
بالرقابة على املصانع بناء على استشارة رقم 763 صادرة عام 
2003 صادرة عن هيئة التشريع واإلستشارات يف وزارة العدل. 
بناء   609 )رقمها   2005 عام  صدرت  اخرى  استشارة  بأن  علمًا 
لطلب وزارة الداخلية( عن اهليئة نفسها وفيها إبداء الرأي حول 
صالحيات احملافظني يف اقفال املؤسسات الصناعية اقفاال مؤقتا 
عند وجود خطر داهم، واعتبار أن التلوث البيئي احلاصل يف حوض 
نهر الليطاني مبثابة خطر داهم«. ويف ما يتعلق بوزارة الزراعة، 
لفت علوية اىل ضرورة وضع الوزارة »خططًا للتلوث الناتج عن 
 2016/10/27 تاريخ   63 بالقانون  عماًل  وتنفيذها  الزراعي  القطاع 
وتوضيب  تعبئة  مهنة  ملزاولة  املسبقة  االجازات  يف  والتشدد 
وحتضري  تصنيع  مهنه  تعاطي  ويف  الرتبة،  وحمسنات  االمسدة 
استرياد  ملهنة  املسبقة  االجازة  ويف  الرتبة،  وحمسنات  االمسدة 

االمسدة وحمسنات ومراقبة نوعية املياه يف احلوض األعلى«.
40 الف دوالر لخبري لم يظهر

عن  التلوث  رفع  خطة  تنفيذ  واإلعمار  اإلمناء  جملس  إىل  ُعهد 
االدارة  بسوء  اتهامات  اليه  توجه  وقت  يف  ومحايته،  الليطاني 
واهلدر والتنفيعات. علوية خص اجمللس بكتاب طلب فيه »تقديم 
املساعدة الفنية للمصلحة بهدف حتسني شبكة مراقبة جودة املياه 
النهر  تنظيف  حول  الوعي  مستوى  ورفع  املائية  املوارد  ومنذجة 
مبوجب القانونني 64 و65 املتعلقني باملوافقة على إبرام اتفاقية 
قرض بني الدولة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمري ملشروع احلد من 
تلوث حبرية القرعون بقيمة 55 مليون دوالر«. اإلتفاقية اليت نشر 
البنك الدولي  نصها يف اجلريدة الرمسية يف 3 \11\2016، وفر 
ماليني  اخلمسة  احلكومة  وفرت  حني  يف  دوالر  مليون   50 منها 
املتبقية. 50 مليون و500 الف دوالر منها خصصت لتنفيذ شبكات 
صرف صحي يف قرى بني زحلة والبقاع الغربي، ومليون و500 
الف دوالر خصصت لرتشيد استهالك املبيدات عهدت إدارتها إىل 
إنشاء  لدراسة  خصصت  دوالر  الف   600 وهناك  »فاو«.  منظمة 
و500  واملياه،  الطاقة  لوزارة  دعما  دوالر  الف  و500  املطامر، 
دوالر  الف   720 املشروع، فضاًل عن  إلدارة  للمجلس  اخرى  الف 
ملؤسسة مياه البقاع. أما مصلحة الليطاني فلها من تلك املاليني 
500 الف دوالر حلماية تنظيف النهر وحبرية القرعون، و200 الف 
دوالر لتحسني نوعية املياه. مصدر معين يف املصلحة لفت إىل 
أن 40 الف دوالر من املبلغ املخصص للمصلحة ذهب إىل »خبري 
بأن يساعد املصلحة يف حتسني نوعية املياه. لكننا مل  يفرتض 

نره حتى اآلن«!

األلف ومئة مليار
القانون رقم 63 الصادر بتاريخ 27 تشرين األول 2016 اخلاص 
التلوث،  ورفع  الليطاني  نهر  حوض  يف  املائية  املوارد  حبماية 
تضمن ختصيص اعتماد عقد امجالي قدره 1100 مليار لرية يتوزع 

على الشكل اآلتي:

10 مليارات لرية
والصناعية  الصلبة  والنفايات  املنزلية  املبتذلة  املياه  معاجلة 
والتلوث الناتج عن القطاع الزراعي من منطقة حوض نهر الليطاني 
ايعات  التكرير يف  توسعة حمطة  اىل املصب وتشمل:  النبع  من 

وشبكات جتميع املياه املبتذلة التابعة هلا قضاء بعلبك.

98 مليار لرية
انشاء شبكات املياه املبتذلة وحمطات تكرير يف البقاع الشمالي.

52 مليار لرية
شرقي  يف  التكرير  وحمطة  املبتذلة  املياه  جتميع  شبكات  انشاء 

قضاء زحلة.

17 مليار لرية
توسعة شبكات جتميع املياه املبتذلة يف منطقة زحلة املدينة.

125 مليار لرية
البقاع  جنوب  التكرير يف  املبتذلة وحمطات  املياه  انشاء شبكات 

األوسط )زحلة والبقاع الغربي(

6 مليارات لرية
القرعون/ قضاء  توسعة شبكات املياه املبتذلة يف منطقة حبرية 

البقاع الغربي.

135 مليار لرية
ـــ 2 )القسم الباقي من ساحل مدينة صور واملناطق الداخلية  صورـ 

والريف(

11 مليارا و250 مليون لرية
احللوسية )حلوسية ــــ احلمريي ــــ طريفلسيه ــــ حلوسية الفوقا(

18 مليار لرية
ــــ  نبحا  ــــ  نفاخية  ــــ  ــــ قلعة مارون  بافليه  ــــ  صريفا )صريفا 

ديركيفا(

79 مليارًا و500 مليون لرية
وادي السلوقي )فرون ــــ القصري ــــ مزرعة عزي ــــ الغندورية ــــ 
قنطرة ــــ ديرسريان ــــ عدشيت ــــ الطيبة ــــ عديسة ــــ ربتالتني 
ــــ وادي سلوقي ــــ طلوسة ــــ قربخيا ــــ بين حيان ــــ برج قلوية ــــ 

تولني ــــ خربة سلم ــــ مجيجمة ــــ جمدل سلم ــــ مركبا(

12 مليار لرية
ديرميماس )ديرميماس ــــ حوال ــــ كفركال(

157 مليارًا و500 مليون لرية
والزهراني  جنوبًا  القامسية  نهر  الساحلية بني  )املنطقة  الصرفند 

مشااًل صعودًا حتى الزرارية وأنصار والنمريية ودير الزهراني(.

52 مليارًا و500 مليون لرية
ـــ  ـــ كفردجالـ  ـــ جوهريةـ  ـــ قعقعية اجلسرـ  ـــ قصيبةـ  بريقع )بريقعـ 

عدشيت ــــ ميفدون ــــ شوكني ــــ جبشيت ــــ حاروف ــــ عابا(.

72 مليار لرية
النبطية  ــــ  ميدان  ــــ  كفرمان  ــــ  زبدين  ــــ  )كفرجوز   2 النبطية 
الفوقا والتحتا ــــ بياض ــــ سراي ــــ عقيدة ــــ كفرتبنيت ــــ علي 

الطاهر ــــ منزلة(.

42 مليار لرية
ـــ عربصاليم  ـــ جرجوعـ  ـــ حومني الفوقاـ  نبع الطاسة )مزرعة البياضـ 

ــــ لويزة ــــ مليخ ــــ عرمتى ــــ كفرحونا(.

9 مليارات لرية
العيشية ــــ الرحيان )رحيان ــــ سجد ــــ نيب سجد ــــ عيشية(.

23 مليارًا و250 مليون لرية
ــــ  ــــ لبايا  ــــ سحمر  ــــ حيمر  ــــ عني التينة  ــــ قليا  زاليا )زاليا 

ميدون ــــ دالفة(.

48 مليار لرية
دراسات واشراف

100 مليار لرية
استمالك

21 مليار لرية
معاجلة النفايات الصلبة يف منطقة حوض نهر الليطاني/ حمافظيت 

البقاع وبعلبك اهلرمل.

4 مليارات لرية
معاجلة النفايات الصناعية يف منطقة حوض نهر الليطاني/ حمافظيت 

البقاع وبعلبك اهلرمل.

4 مليار لرية
نهر  الزراعي يف منطقة حوض  القطاع  الناتج عن  التلوث  معاجلة 

الليطاني/ حمافظيت البقاع وبعلبك اهلرمل.

3 مليارات لرية
احلوكمة
اجملموع

1100 مليار لرية
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األربـعني وجـناز  قـداس 
يـقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس األم الفاضـلة 

عميدة آل الدكان الفقيدة

 من بلدة عشاش - قـضاء زغرتا وذلك يـوم األحد املـوافق يف 16 أيلول 2018 الساعة 5،30 مساء يف كنـيسة مار شـربل 
بانـشبول. يف 

الكنيسة. جانب  اىل  التـعازي  تقـبل 
اسـرتاليا: يف  الداعون 

الـدكان،  وسـوزي  ونيـفني  مـرينا  حـفيداتها  الـدكان،  نـزيه  ابـنها  عـائلة  وعـائالتهم،  الـدكان  وجوزيف  وجان  بسـّام  أبناؤها 
فـيكتوريا. واليـة  يف  وشـلهوب  الـدكان  وآل  وعـائلتها  شـديد  نـديمة  عـمتها  ابـنة 

لـبنان: يف 
شـقيقها  عـائلة  الـدكان،  أمـني  زوجـة  وفـيوليت  وعـائلتها  الـخوري  يـوسف  زوجـة  سـهام  ابـنتاها  وعائـلته،  الـدكان  نـزيه  إبـنها 
أنـجيل  شقيقاتها  مقبل،  وليام  زوجة  وسعاد  الجعيتاني  يوسف  زوجة  نهاد  املرحومتني  شـقيقتيها  عائلتا  أنطوان،  املـرحوم 
الـدكان  قـبالن  املـرحوم  وعـائلة  وعـائلتاهما  ونجيب  نعيم  عـمها  إبنا  وعائلتها،  الـقناتي  طـنوس  املـرحوم  أرمـلة  ونـوال  وايـفلني 

شلـهوب. وداد  عـمها  ابـنة  املـرحومة  وعـائلة 
الكويت: يف 

وعـائلتها. الـدكان  يـوسف  زوجة  سـالم  إبنتها 
رومانوس،  الجعيتاني،  مـقبل،  سعد،  شلـهوب،  الخوري،  وهـبه،  يــمني،  الـشدياق،  الـشمالي،  الـدكان،  عائـالت  وعموم 

واملـهجر. الـوطن  يف  عـشاش  بلدة  أبـناء  وجـميع  داغر  الـقناتي،  شـديد،  بولـس،  موسـى،  فارس،  أبي  نيكوالس، 
لـنفسها الـراحة األبدية ولـكم من بـعدها طـول الـبقاء.                                                           الـدعوة عـامـّة

دالل فهـيم الـدكان )أم نـزيه(
الـدكان حـنا  فـريد  املـرحوم  أرمـلة 

 2018 أيـلول   8 Saturday 8 September 2018الـسبت 
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املقيم عزيزي 
الحياة«.  »شبكة  بأنه  البيولوجي  التنوع  وصف  تم 
الذي  الذي نشربه والطعام  واملاء  الذي نتنفسه  الهواء 

البيولوجي. التنوع  على  تعتمد  كلها  نأكله، 

بانكستاون   - كانرتبري  مدينة  تنتهز  السبب،  لهذا 
بالتنوع  لالحتفال  األول  تشرين   - أيلول  يف   الفرصة 
بأهمية  الوعي  وزي��ادة  املحلية،  ملنطقتنا  الطبيعي 

وتحسينه. عليه  والحفاظ  البيولوجي  التنوع  حماية 

مدينة  هي  كانرتبري-بانكستاون  أن  من  الرغم  على 
التنوع  من  بثروة  تتمتع  ت��زال  ال  أنها  إال  حضرية، 
من  هكتار   500 من  أكثر  يوجد  حيث  البيولوجي، 
للعديد  مساكن  يوفران  وطنيان  ومتنزهان  األدغ��ال 
املحلية.  والحيوانات  النباتات  من  املختلفة  األنواع  من 
الغابات موصولة بشبكة من ممرات  وأكرب حدائقنا يف 
وأماكن  آمنة  ممرات  توفر  التي  البيولوجي،  التنوع 
يف  الطبيعية  املناظر  عرب  للتنقل  للحيوانات  للراحة 

واملأوى. واملياه  الطعام  عن  بحًثا  الحضرية  املناطق 

شهر  من  كجزء  أح��داث  ثمانية  الشهر  هذا  ستقام 
البيولوجي: التنوع 

 - ظهرًا(   12:30  - صباحً�ا   11 ( أيلول   1 السبت   •
 Lakemba يف  األصلي   النحل  على  للحفاظ  مقدمة 

Community Gardens ؛
 - أيلول   7 الجمعة  يوم  إىل  أيلول   1 السبت  من   •
بانكستاون  إي��رل��وود،  يف  املحلية  النباتات  هبات 

املعرفة؛ ومراكز  بانانيا  ومكتبة 
8-10 صباحا( - وجبة اإلفطار مع  ( أيلول   15 السبت   •

ميليربا. Deepwater Park يف  الطيور يف 
10 صباحًا وحتى الساعة  16 أيلول )من الساعة  • األحد 

Wolli Creek river؛ 12:30 ظهرًا( - ممشى  
 Salt Pan 9:30 ظهرًا( - ممشى  22  أيلول ) • السبت 

Creek ؛
 - ظهرا(  العاشرة  )الساعة  أيلول   29 السبت  ي��وم 
الفناء  يف  البيولوجي  للتنوع  عمل  لورشة  محلية  حدائق 

؛ املجتمعية  هيل  تشيسرت  حدائق  يف  الخلفي، 
حيوانات  معارض   - األول  تشرين   3 األربعاء  يوم   •
)الساعة  بانكستاون  املعرفة يف  ومركز  مكتبة  أصلية يف 
كامبسي  يف  املعرفة  ومركز  ومكتبة  صباحً�ا(   10:30

؛ و 12:30 ظهرًا(  )الساعة 
4.75 مساًء(   -  5.45 ( األول  4 تشرين  الخميس  • يوم 
، يف   grey headed flying fox معلومات  أمسية   -

Turella Reserve ، يف إيرلوود.

الفناء  يف  صديًقا  تصبح  أن  يمكنك   ، ذلك  من  بداًل 
تنشئ  أو  بالغابات،  العناية  يف  متطوعً�ا  أو  الخلفي، 
موطنً�ا أصليً�ا يف الفناء الخلفي. يمكنك أيضً�ا االشرتاك 
 the Clean and Green E-newsletter يف 
املبادرات  حول  واألحداث  األخبار  أحدث  على  للحصول 
 ، املحلية  منطقتك  يف  تحدث  التي  واالستدامة  البيئية 

cb.city/environews على 
االحرتام فائق  بقبول  تفضلوا 
البلدية رئيس 
عصفور كال 

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 

يُ�قيم تيار املرده/
أسرتاليا ُقدّاسًا 
إحتفاليًا لراحة 
نفس املرحوم

األستاذ روبري 
بك فرنجية
وذلك يوم 

الجمعة الواقع 
فيه : 09/07 

 ،2018/
الساعة السابعة 

والربع مساًء 
 ،) 7:15pm(
يف كنيسة مار 

قداس وجنّ�از لراحة نفس املرحوم

األستاذ روبري بك فرنجية

شربل/بانشبول، على 
العنوان التالي :

142 Highclere Ave, 
Punchbowl
الدعوة عامة
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كونه بعدا فرعيا ضمن أبعاد أخرى مهمة، مل يستطع احلب 
واالهتمام بعامل الرجال وتفاعالت اجملتمع التشيكي وغريها 
للروائي  بالفعل«  »حدث  رواية  يف  األهم  ليعد  إخفاءه 
التشيكي إميل هاكل. هذا البعد جاء متمثال يف معاجلة رؤية 
املثقف للسلطة وعالقته بها، وأيضا موقفه من مقاومة قمع 
األنظمة بالعنف، فبني جوالت قراءة الكتب وتتابعات قصة 
حب معقدة مع طالبة، والسعي خلف التاريخ العنيف للجيش 
تتنازعه  ومثقف  كاتب  البطل.  يتحرك  أملانيا،  يف  األمحر 
مشاعر اليأس والغضب والعجز عن التغيري، وحياول اخلروج 
من اإلمكانية إىل الفاعلية، فيجد نفسه يف مواجهة السؤال 

األخطر: هل صار العنف هو آخر احللول املمكنة؟.
تستكشف الرواية الصادر عن دار الكتب خان برتمجة د.خالد 
البلتاجي أستاذ اللغويات والرتمجة جامعة عني مشس، توق 
اإلنسان إىل احلرية، مدى حدود مقاومة قمع األنظمة احلاكمة 
االستبدادية والدكتاتورية لنيلها ولو بالعنف، وموقف املثقف 
ـ املنهزم أمام أزمنة التطرف واألزمات االقتصادية الطاحنة 

من  الَعِكر  مزاجه  دخَلْت  حني 
الباب!

خرج هو من الشَباك!
استقَل أول ضحكة عابرة 

جالت فيه يف شوارع
العدم اليت كان قد حفظها عن 

ظهر يقني!
توقفْت به عند أول حلٍم ليلّي

دخل بشهيقه األمين 
راكاًل زفريًا 

كان يالحقه ،بكعب شغفه
لريفع خنب الشهيق القادم!

حني ارتدْت مزاجه العكر 
خلعه ..لريتدي آخر

بينما  هي 
تراقب متايل جسده

الثمل حياًة
من عروٍة يف ستار!

مكبلة باللحظة
بقدمني عاجزتني عن الغناء!.

عـن رئـة نائـمة

لجينة نبهان  - سورية
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 يف روايته »حدث بالفعل« 
التشيكي إميل هاكل يعاجل عالقة املثقف والسلطة املوقف واملوجهة

محمد الحمامصي  - ايالف

لالنتقام والثأر، فيخطط يف عمل حقيقي يفضي إىل جرمية قتل 
غري متوقعة. تبدو خطة الثأر غري منطقية، وال ميكن هلا أن تتحقق، 
لكن النهاية كانت عكس هذا. يتداخل مع خطة االنتقام خط أخر 

وهي حكاية عاطفية يتابعها القارئ منذ بدايتها.
ولفت البلتاجي أن األديب يستخدم يف الرواية تقنيات سردية 
خمتلفة منها الكالم املباشرة واملخاطبات الربيدية، واحلوار وكذلك 
املونولوج الداخلي. وأن اجلزء األهم يف الرواية هو عرض األديب 
حلكايات عن جمموعة األلوية احلمراء اإلرهابية. يسرد فيها األديب 
سرية بعض أعضاء هذه اجملموعة ويضع أمام القارئ مقتطفات 
من عدة كتب، وتصرحيات وآراء لشخصيات يراها األديب قريبة 
جيلس  بأال  القارئ  يستحث  إنه  التشيك.  يف  بالوضع  الصلة 
ويسب ويلعن األوضاع، يدعوه إىل أن ينتفض ويفعل شيًئا من 

أجل تغيري األوضاع.
احلياة نفسها هي ما »حدث بالفعل« ومازال حيدث. فرغم أنها 
صعبة لكنها كل ما منلك. إميل هاكل بروايته هذه يضع أمام 
ا، أال وهو: إىل متى سيظل اإلنسان يعاني  القارئ سؤااًل وجوديًّ

من الظلم وإىل ميت سيتحمله؟
يذكر أن إميل هاكل )1958( هو روائي وشاعر وكاتب مسرحي، 
درس الكتابة اإلبداعية يف أكادميية الفنون التشيكية، ثم أكملها 
بعامني يف دراسة الدراما، حصل على جائزة »ماجننيزيا ليتريا«، 
وهي أكرب جائزة أدبية يف مجهورية التشيك، ثالث مرات، آخرها 

يف 2014 عن رواية »حدث بالفعل«. 

ـ من كل هذا العنف.
أشار د.البلتاجي إىل أن رواية »حدث بالفعل« من أفضل الكتب 
الرواية  أبطال  احلديث.  العصر  يف  الرجل  قضايا  تتناول  اليت 
يسعون إىل القبض على ناصية حياتهم ومصائرهم بأنفسهم. 
ذقونهم  يصبغون  جادة  حقيقية  بأعمال  القيام  من  بدال  لكنهم 
ويرفضون حتمل أية مسؤوليات. إن إميل هاكل يف هذا العمل 
يشّخص حالة اجملتمع التشيكي يف الوقت الراهن. تعد روايته 
هذه تشرحًيا لعامل الرجال، يكشف من خالهلا عن كل ما هو كامن 

خلف صورة النجاح والكلمات اجلوفاء.
وقال »لقد عرب هاكل عن هذا العامل برباعة. كلمات سوقية عن 
ال شيء رغم ذلك تكشف ذكاء أصحابها، ومستوى تفكري متقدم 
ألعاب  ممارسة  يف  هباء  حياتهم  يضيعون  أشخاص  به  يتحلى 
حاسوبية غبية. يتحول قرار احلجز على بيت حقري ميتلكه أحد أبطال 
الرواية الثالث إىل حمور رئيسي يف الرواية، إضافة إىل نغمة 
صوت متهدج عن الصداقة وقصيدة غنائية كبرية عن حالة حب 

خلف قناع من الالمباالة.
تضم الرواية ثالثة أبطال، األول أديب يتقدم به العمر ويرفض 
أن يبدأ أي عمل ببعض من التفاؤل والثقة واملسؤولية. الثاني 
يصبغ ذقنه كل يوم بلون خمتلف. ليس بدافع من السعادة أو 
التسلية، أو حماولة أن جيد لنفسه مكانة وسط جمموعة بعينها أو 
أن يتميز عن غريه يف شيء. بل يفعلها جملرد أن يثبت للناس 
باملوت  منشغل  الثالث شاب غاضب  مازالت شابة.  أفكاره  أن 
يتأثر  مل  جيل  إىل  ينتمون  الثالثة  املخدرات.  مع  جتارب  نتيجة 
انتهى وهم يف مرحلة املراهقة.  الذي  الشمولي  بالنظام  كثرًيا 
وصاروا اآلن يرفضون أي التزام جتاه العامل، جتاه صاحب العمل 
النساء  بينما  أنفسهم.  أوجتاه  األبوين  أو  احلبيبة  أو  الزوجة  أو 
اللواتي يف مثل أعمارهم يرعون أطفاهلن وميارسن اليوجا ويبحثن 
هؤالء  صحية،  أمسيات  ويقضني  عضوية  وأغذية  منتجات  عن 
الرجال يقذفون األكفان، وهي لعبة يف احلاسوب هدفها الضغط 
على سهم يف لوح املفاتيح بطريقة مناسبة كي يتطاير الكفن 
فوق الشاشة إىل أبعد مكان ممكن. لكن هاكل ال يتمادى كثرًيا 
يف سخريته احلزينة من عامل الرجال. فهو أيًضا يعكس عاملهم 

وما فيه من مآسي وقضايا شائكة. يأس واستسالم وابتذال.
الرواية يتشابك  الرئيسي يف  أن املوضوع  وأوضح د.البلتاجي 
هو  الذي  الرئيسي  الرواية  ببطل  ترتبط  فرعية  موضوعات  مع 
احلرية  أزمة  هي  الرواية  يف  احملورية  القضية  نفسه.  الراوي 
وتأثريها على اإلنسان العادي. هدف األديب، يف املقام األول، 

هو وصف العامل اليوم، حتديد القاعدة األخالقية اليت حتكمه.
وقال »بطل الرواية ميثل األديب نفسه كما ذكرنا. فهو أديب 
يف اخلمسني من عمره تقريًبا حيكي قصته اليت تدور حول األدب، 
والعمل، والعالقات، واحلياة، واألسرة، اخل. البطل يقضي حياته 

يف األسفار بغرض تنظيم
قراءات وندوات أدبية. يعود البطل إىل بلده بعد مشاركته يف 
يقرأ كتاب عن  الطائرة  بالنرويج، ويف  أوسلو  أدبية يف  ندوة 
قامت  اليت  اليسارية  االملانية  االرهابية  احلمراء  األلوية  منظمة 
الثالثي  انتقامية. رمبا استلهمها  السبعينات بعمليات  بداية  يف 
الرجالي يف الرواية الحًقا؟ إرهاب مستهجن؟ أم منوذج للعدالة 
صديقه  بيت  على  احلجز  قضية  تتحول  له؟  بديل  ال  واخلالص 
»إيفجن« إىل قضية رئيسية يف الرواية. جيري األبطال الثالثة 
الذي حجز  الدولة  االنتقام من ممثل  تافهة حول فكرة  أحاديث 
على بيت صديقهم. ثالثتهم مستاؤون من األوضاع السياسية 
رب اإلنسان على العادي على قبوهلا. يقوم أحد  يف البالد اليت جيجُ
الرجال الثالث وهو »بيتفور« مببادرة، بعد أن فاض به الكيل، 

حركات  ميزتها،  واليت  العراق  يف   ، السبعينات  فرتة  مهدت 
العامل، لالنتقال اىل وعي فكري  اليسار واالنفتاح اجلديد على 
وأدبي وفين نادر احلدوث يف كثري من لبلدان, كان الطروحات 
نافذة  مبثابة  احلدد  والليرباليني  للماركسيني  املتعالية  الفكرية 
احلضارة  منتجات  على  العراقي  الفرد  خالهلا  من  طل  جديدة، 
الغربية، فكانت امساء مثل:بدر شاكر السياب وسعدي يوسف 
ونازك املالئكة وغالب طعمة فرحان وفاضل العزاوي وسركون 
بولس وفؤاد التكرلي ، وغريهم من األدباء والشعراء رموز نهضة 
فكرية ، تزامنت معها موجات الفن التشكيلي جلواد سليم وحممد 
العزاوي،  وضياء  ال سعيد  وشاكر  اجلادر  ورفعت  حكمت  غين 

وإمساعيل فتاح الرتك وغريهم  
آخرين،  جسدوا طرائق جديدة يف  مبدعني  واىل جانب فنانني 
اجلديدة  العراقية  الذات  لتجسيد  والتغيري،   التعبري،  طرائق 

املفكرة واملولودة من رحم الثورات واالنتفاضات 
كان املقام العراقي، مبوسيقاه القارية، ذات اهلويات املتعددة 
، الفارسية والرتكية واالسيوية، اىل جانب الغناء الريفي وخجل 
الشامي  الغنائي  باملد  واملؤثرة   املتأثرة  البغدادية،  االغنية 
املصري، واليت جسدها عباس مجيل ورضا علي وسلمان شكر 
الكوييت،  صاحل  ابداعات  مع  إسكندر  وعفيفة  ندهت  ومائدة   ،
ملحنني  جمموعة  ظهرت  ثم  ومن  بالطرب   اجملنون  اليهودي 
مميزين، مارسوا املزج بني ألوان الغناء العراقي ضمن توليفات 
غريبة ومبدعة ومنهم امللحن الكبري عبد احلسني السماوي  الوداعة 
واهلدوء واملسار اللحين امللتزم بوحدة النص الشعري، هي من 
اهم ما مييز روحية امللحن االستاذ عبد احلسني السماوي، شيخ 

امللحن عبد احلسني السماوي صائـغ األحزان العراقية 

، ترمجها  العراق  تاريخ  العراقيني، وشاهد مرحلة من  امللحنني 
عشقا والقا وفرحا وجـسـّد أحزانها على حد سواء ...

االجابات اللحنية للملحن عبد احلسني السماوي ، عامل تأملي مجيل 
املعاني يف حرقة الناي والتفاف الكمنجات على إيقاعاته اهلادئة.  
امللحن عبد احلسني السماوي، مبدع أغانٍ  كبرية خلدتها الذاكرة 
العراقية على غرار:  سالمات ، جا شلي بسنني العمر من دونج، 
لعبد الزهرة مناتي ، معاتبني جدامكم، لكمال حممد ،  تناشدني 
عليك الناس واحتري شجاوبها لسعدي احللي، دجيت بابكم، حجيك 
مطر صيف لفؤاد سامل، يارحيانة ، يالنسيتو ، حن ياليل، العيون 
الفراتية .. ياجلمالك سومري، للدكتور فاضل عّواد وضوة خدك 

مدري ضوة الكمرة 
 ومئات األغاني العراقية األصيلة اليت غّناها  كبار مطربي العراق 
عواد،  فاضل  منصور،  ياس خضر، محيد  احللي،  أمثال سعدي 

فؤاد سامل، عبد الزهرة مناتي، سعدي البياتي وغريهم ... 
مع   ، العراقي  الغنائي  الفن  لتحديث  املمهدين  من  السماوي 
من  ومسموعة  طيعة  الريفية  االغنية  جعل  الذي  مجيل  عباس 
االطياف، كما يف انه وخلي تساحمنا وحجينا وجيت ألهل اهلوى 
وجل وين اهلنا ، وكذلك امللحن الكبري  طالب القره غولي باغان 
مثل مرينا بكم محد وحن وانه احن ،  وكمال السيد ونامق أديب 
وحممد جواد أموري وحمسن فرحان وجعفر اخلفيف وحممد نوشي 
... وقد جتسدت جهودهم يف مزج الرتاث الريفي مبناخ املدينة، 
وعرب توزيعات مقامية متفردة ... جعلت من صوت عبد الزهرة 
مناتي وسعيد احللي اضواء يف مدن عراقية ،  وهي اغان ال ختلو 

من الشجن والرتجيع املنمق بالثقافة املوسيقية املتعالية

عباس الحسيني - ايالف
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Federal Member for Blax-
land, Jason Clare MP, 
officially welcomed over 
100 babies into our local 
community at a special 
ceremony held at Bass 
Hill Plaza on Saturday.
More than 500 people 
attended the eleventh 
“Welcoming the Babies” 
event to celebrate new 
births in our local com-
munity and say thanks 

JASON CLARE MP WELCOMING THE BABIES 2018

to all the mums and dads 
for the important work 
they do.
On the day mums and 
dads received a special 
certificate and a gift bag 
which contained useful 
samples and information 
about raising babies and 
toddlers.
«Raising a child is hard 
work. It's important that 
parents know about all 

the great support ser-
vices available in our lo-
cal community which can 
help with their babies 
health and development.
“It was great to see so 
many people at the event 
on Saturday morning, 
our youngest to be wel-
comed was Alisha Wick-
man, born just two weeks 
ago.”
Mz Dinaz dance studio entertained the crowd with a number of dazzling 

dance performances and 
Peppa Pig also made a 
special guest appearance 
on the day.

Some of the organisa-
tions that contributed to 
the success of the day 
included:

- Bass Hill Plaza
- Anytime Fitness Bass 
Hill
- Hoyts Bankstown
- City of Canterbury 
Bankstown
- Bounty
- Monkey Mania Bank-
stown Sports Club
- Baby Mum-Mum
- BabyU
- Milton
- BabyBanz
- Karitane
Labor Candidate for East 
Hills, Mr Cameron Mur-
phy also attended.

MEDIA CONTACT: Jamie 
Wassef 02 9790 2466

Authorised by Noah Car-
roll ALP Canberra

يدعوكم حزب القوات اللبنانيـة

اسرتاليا  -  سيدنـي

للمشاركة يف القداس اإللهي الذي يقام عن انفس

شهداء املقاومة اللبنانية
وذلك نهار األحد الواقع يف 2018/09/09 الساعة   

4.00 بعد الظهر

يف كنيسـة مار شربــل
142 Highclere Ave. Punchbowl NSW 2196

الدعوة عامة

Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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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 أيـلول   8 Saturday 8 September 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 أيـلول   8 Saturday 8 September 2018الـسبت 
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عالج تساقط الشعر وتعزيز منوه بـ بذور الشيا

لشعر الكثيف والصحي هدف تبتغيه النساء عاّمة، 
ولذلك هّن حبالة حبث دائم لـ عالج تساقط الشعر 
... إليِك - سيدتي - قناع األلوفريا وبذور الشيا؛ 
فهو  املنزل  يف  بسهولة  حتضريه  ميكنِك  الذي 

يساعد كـ عالج تساقط الشعر ويعزز منوه.
القشرة خبل  من  والتخلص  الشعر  عالج تساقط 

التفاح
كل ما حتتاجني إلعداد قناع األلوفريا وبذور الشيا 

لـ عالج تساقط الشعر :
عالج تساقط الشعر

كوب من األلوفريا هالم
2 ملعقة كبرية من العسل اخلام
1 ملعقة طعام زيت جوز اهلند

قطرات قليلة من زيت الالفندر

ملعقة من بذور الشيا

حلول لعالج تساقط الشعر الوراثي
كيفية حتضري قناع األلوفريا وبذور الشيا لـ عالج 

تساقط الشعر :

عالج تساقط الشعر
اهلالم  ويستخرج  األلوفريا  ورقة  تقطع  أواًل   -1
الصبار  نبات  أوراق  لديك  يكن  مل  إذا  منها. 
الطازج ميكنك أيًضا استخدام اجلل اجلاهز املتوفر 

يف السوق.
2- بعد ذلك، خذي صحًنا نظيًفا وأضيفي هالم 
الصبار وزيت جوز اهلند والعسل اخلام إليه وبذور 

الشيا.

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

3- خلط مجيع املكونات بشكل جيد لتشكيل عجينة 
ناعمة.

4- اآلن إضافة زيت الالفندر األساسي يف هذا 
اخلليط وخيلط مجيع املكونات معًا.

5- يستخدم اخلزامى؛ إلضافة عطر إضايف لقناع 
الشعر، وبالتالي فهو اختياري.

6- خيزن املزيج حلني االستخدام.
تساقط الشعر الوراثي... الوقاية وطرق عالجه

كيفية التقديم:

عالج تساقط الشعر
1- أواًل غسل شعرك وفروة الرأس مع الشامبو 

اخلالي من الكربيتات.
2- ثم أخذ ملعقة من قناع األلوفريا وتطبيقه على 
شعرك وفروة رأسك. تأكدي من تدليك شعرك 

وفروة رأسك برفق يف حركة دائرية.
أقسام  إىل  شعرك  تقسيم  تطبيق  لسهولة   -3
القناع  يغطي  القسم حبيث  حسب  القناع  تطبيق 

جذور شعرك.

بتغطية  قومي  دقائق،  لبضع  التدليك  بعد   -4
شعرك بغطاء دش وانتظري ملدة ساعة.

5- يف وقت الحق، ميكنك شطفه باملاء العادي.
6- تأكدي من استخدام شامبو خاٍل من الكربيتات؛ 

حتى تتمكين من السيطرة على سقوط شعرك.

عالج تساقط الشعر الوراثي بقناع الثوم!
ميكنك استخدام عالج تساقط الشعر هذا مرتني 
أو ثالث مرات على األقل يف األسبوع؛ للحصول 
على  حيتوي  الصبار  بفضل  أسرع  نتائج  على 
على  واحلفاظ  الشعر  ترطيب  على  تساعد  عوامل 
أما  الداخل،  من  مرطبة  والشعر  الرأس  فروة 
العسل فتساعد اإلنزميات والفيتامينات واملعادن 
أما  أسرع،  بشكل  الشعر  منو  يف  فيه  املوجودة 
الدهنية  أمحاض  على  فيحتوي  اهلند  جوز  زيت 
والفيتامينات املوجودة يف زيت جوز اهلند تساعد 
يف إزالة البقع اإلضافية على فروة الرأس، أما 
بذور الشيا فلها مفعول السحر يف عالج تساقط 

الشعر وتعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس.
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يبدو أن املمثلة املصرية دينا الشربيين قررت حسم 
عمرو  الشهري  بالنجم  عالقتها  حول  الدائر  اللغط 
دياب، فقامت بتسريب صورة هلا برفقته، وظهرت 
دبلة الزواج يف يدها اليسرى للمرة األوىل، بينما 
كعادته  الزواج  خوامت  من  خالية  عمرو  يد  ظهرت 
منذ ظهرت شائعة انفصاله عن زوجته الثانية زينة 

عاشور.
دينا خطفت األنظار يف احلفلة الثانية لعمرو دياب 
اليت أقيمت داخل شاطئ خاص بالساحل الشمالي 
حبضور اصالة، حيث رقصت على أنغام أغنيات عمرو 
وحرصت على رعايته وجتفيف عرقه، واستخدمت 

مروحة ورقية للتخفيف من حرارة الطقس، وبعدها 
حساب  عرب  أحضانه  بني  هلا  صور  تسريب  مت 
أنها  واضحًا  وظهر  منها  مقربة  لصديقة  شخصي 

تريد إبراز خامت الزفاف يف يدها اليسرى.
عمرو  بالنجم  املعجبني  روابط  أن  هي  املفاجأة 
دياب بدأت منذ يوم األحد وصف دينا الشربيين 
الزواج  تنكر  كانت  أنها  رغم  دياب،  عمرو  بزوجة 
أيام قليلة، وحبسب مصدر مقرب من هذه  حتى 
أعمال  إدارة  من  وصلهم  تنبيها  فإن  الروابط، 
عمرو مبراعاة أن دينا أصبحت زوجة رمسيًا للمطرب 

امللقب باهلضبة.

رمسيًا؟ دياب  عمرو  من  زواجها  الشربيين  دينا  أعلنت  هل 

 Kanye  قدم مغين الراب العاملي  كانيي ويست
West هدية خيالية لزوجته، جنمة تلفزيون الواقع 

.Kim Kardashian كيم كارداشيان
العمر  من  البالغ  النجم  فاجأ  التفاصيل،  ويف 
41 عامًا زوجته البالغة من العمر 37 عامًا أثناء 
خروجها من النادي الرياضي بهدية تقدر قيمتها 

بـ ربع مليون دوالر.
األحالم،  هدية  كيم  اعتربتها  اليت  واهلدية 
عبارة عن سيارة رباعية باللون األصفر النيون 

الفاقع.
وقد نشرت كيم فيديو خاصا على صفحتها يف 
باهلدية، حيث  انستقرام وثقت خالله سعادتها 
كانت  عندما  السّيارة  بهذه  أعجبت  إنها  قالت 
منذ  عنها  احلديث  تكف  ومل  مؤخرًا،  ميامي  يف 
ذلك الوقت، حتى فاجأها زوجها كانيي بالّسيارة 

نفسها واللون نفسه.
كرداشيان  كيم  العاملية  النجمة  أن  إىل  يشار 
قضية  تسوية  إجراء  حماميها،  مع  حاليًا  حتاول 
متعلقة بعطرها اخلاص، حيث مت الكشف يف شهر 
يوليو/متوز املاضي، عن رفع دعوى قضائية ضد 
تسويق  شركة  فيها  تتهمها  كرداشيان،  كيم 
شعارها  بسرقة   »Vibes »فايبس  إسم  حتمل 
والذي  اجلديد،  بعطرها  اخلاص  الشعار  حلساب 

حيمل نفس اإلسم.
وال يتشابه شعار عطر كيم كرداشيان اجلديد مع 

شعار الشركة يف اإلسم فحسب، بل أيضًا يف أن 
اإلمسني متواجدين بداخل »فقاعة تفسريية«.

وقالت شركة »فايبس ميديا Vibes Media« يف 
كرداشيان  كيم  شركة  إن  القضائية،  دعواها 
ملستحضرات التجميل، سرقت شعارها، الذي مت 

تسجيله يف عام 2012.
»فايبس  شركة  فإن  القضية،  لوثائق  ووفقًا 
كيم  مبحامي  اتصال  على  كانت  ميديا« 
»حماولة  عن  مناقشاتهما  وأسفرت  كرداشيان، 

إلجياد حل هلذه املسألة بشكل ودي«.
القليلة  األشهر  كرداشيان،  كيم  وأمضت 
وسائل  عرب  حبماس  الرتويج  يف  املاضية، 
التواصل االجتماعي خلط عطورها اجلديد، الذي 
يتكون من ثالث روائح، هي »كيموجي فايبس« 

و«كيموجي شريي« و«كيموجي بيتش«.
كيم  فإن  األمريكي،   »TMZ« ملوقع  ووفقًا 
طرحها  عقب  فورية،  أرباحًا  حققت  كرداشيان 
 5 جنت  إذ  يوليو،   17 يف  الثالثة،  لعطورها 

ماليني دوالر يف أول 5 دقائق فقط.
يذكر أن كيم كرداشيان سبق هلا وأن حققت 
أدوات  من  قياسي،  وقت  يف  خيالية  أرباحًا 
التجميل اليت حتمل امسها، إذ أنها حصدت مبلغ 
14 مليون دوالر، خالل الثالت ساعات األوىل، 
من طرحها ملستحضرات الكونتور التجميلية، يف 

يونيو/حزيران 2017.

كارداشيان كيم  لزوجته  ويست  كانيي  هدية 
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ضجت مواقع التواصل االجتماعي مبقاطع فيديو 
وصور لسيدة أمريكا األوىل ميالنيا ترامب، أثناء 
مرافقتها الرئيس األمريكي دونالد ترامب خالل 

زيارته األخرية ألوهايو .

إىل  ظهرت  اليت  السيدة  إن  ناشطون  وادعى 
جانب ترامب ليست زوجته وإمنا بديلة تقوم بدور 
ميالنيا، البالغة من العمر 48 عاما، حيث الحظوا 
خاصة  موفقا،  يكن  مل  ملالبسها  اختيارها  أن 

البلوزة السوداء املنقطة ونظارتها الشمسية.

كما أن اختالف لون وفرق الشعر والزيادة يف 
الوزن، زاد من الشكوك، وفقا لصحيفة »ديلي 
ميل« الربيطانية. حيث أظهر مقطع فيديو زيادة 

يف وزن ميالنيا بنحو 20 رطال، وهو ما يظهر يف 
وجهها بشكل خاص.

األوىل  السيدة  أرادت  إذا  أنه  البعض  وأضاف 
الوهمية، اليت كانت يف زيارة ملستشفى أطفال 
دورها  تؤدي  أن  املاضي،  أغسطس   24 يف 
بشكل صحيح، فعليها جتنب املصافحة القوية، 

اليت تعترب غري معهودة مليالنيا.

وهذه ليست املرة األوىل الذي يثري فيها متبنو 
نظرية املؤامرة مسألة بديلة زوجة ترامب، حيث 
حلف  قمة  خالل  الوهمية«  »ميالنيا  ظهور  أثار 
مشال األطلسي يف يوليو املاضي يف بروكسل، 

جدال واسعا.

السيدة األوىل... وهمية؟!

بعد مرور 21 عاما على رحيل األمرية الربيطانية ديانا، 
بعد  األخرية،  كلماتها  عن  فرنسي  إنقاذ  رجل  كشف 
على  ساعات  وقبل  الشهري  للحادث  سيارتها  تعرض 

رحليها عن عاملنا.
ويف حديث لصحيفة »الصن« الربيطانية، اجلمعة، قال 
الرقيب يف اإلسعاف الفرنسي، كزافيه غورميلون، إنه 
تلقى بالغا عن وقوع حادث سري مروع يف أحد أنفاق 

العاصمة باريس.
ديانا  األمرية  ليجد  هناك  إىل  فريقه  توجه  وبالفعل، 
مصابة جبروح بالغة، ومسعها تقول حينها: »يا إهلي، 

ما الذي حدث«؟
دودي  املصري،  وصديقها  ديانا  األمرية  وتوفيت 
الفايد، إثر حادث السري الذي وقع يوم 31 أغسطس 

.1997
األمرية  أن  من  واثقا  كان  أنه  غورميلون  وأضاف 
وجدت  وقال:  املروع،  احلادث  من  الربيطانية ستنجو 
ودون  األمين،  كتفها  مصابة جبروح طفيفة يف  أنها 
ذلك، مل يكن هناك شيء مهم. مل يكن هناك دماء 

)كثرية(.
عاما(،   36( حينها  العمر  من  البالغة  األمرية  ونقلت 

أعلن  لكن  باريس،  يف  سالبتري  بيت  مستشفى  إىل 
عن وفاتها بعد ساعات، األمر الذي أثار دهشة رجل 

اإلسعاف.
أنها  اعتقد  كنت  صرحيا،  أكون  »حتى  وأضاف: 
ستعيش. على حد علمي كانت )ديانا( على قيد احلياة 
يف سيارة اإلسعاف، لكنين اكتشفت الحقًا أنها توفيت 

يف املستشفى«.
وقال إن ديانا ودودي اللذين كانا يف جيلسان باملقعد 
اخللفي، وقتال يف احلادث، مل يكونا وقتها يرتديان 
أحزمة األمان، واعتربت عائلة األمرية الراحلة وأصدقائها 
أن هذا سلوكا استثنائيا بالنسبة هلا، خاصة أنها كانت 

حترص على شد احلزام يف السيارة.
وخلص حتقيق يف احلادث، نشرت نتائجه عام 2008، 
إىل أن ديانا والفايد لقيا مصرعهما بسبب »اإلهمال 
اجلسيم« لسائق السيارة، هنري بول، الذي كان مثال 

حينها.
احلادث،  من  عاما   11 بعد  جاء  الذي  التحقيق  ومّحل 
بـ  املعروفني  املتطفلني  املصورين  إىل  املسؤولية 
صور  القتناص  السيارة  طادوا  الذين  »الباباراتزي« 

لألمرية وصديقها.

آخر كلمات األمرية ديانا..

بعد اختفاء دام 9 سنوات، أثارت سفينة شحن 
واسعة  حرية  ميامنار،  سواحل  قبالة  إندونيسية 
أنها  رغم  هناك،  إىل  وصوهلا  كيفية  بشأن 

مهجورة متاما وختلو من أي شخص.
إن  السبت،  تاميز«،  »آسيان  صحيفة  وقالت 
اسم  عليها  يطلق  اليت  اإلندونيسية  السفينة 
مدينة  قبالة سواحل  الشبح« رصدت  »السفينة 
عدة  قبل  مليامنار  التجارية  العاصمة  يانغون، 

أيام.
ونقلت عن السلطات قوهلا إن صيادي أمساك 
رصدوا السفينة اليت حتمل علم إندونيسيا على 
خفر  وأبلغوا  الشواطئ،  من  كيلومرتا   11 بعد 

السواحل، الذي سارع إىل تفتيشها.

ومل يعثر على أي أشخاص أو بضائع على منت 
السفينة، اليت عالها الصدأ، يف عالمة تؤكد أنها 

ظلت جمهورة منذ سنوات طويلة.
 Sam  « السفينة  فيها  رصدت  مرة  آخر  وكان 
Rataulangi PB 1600« عام 2009، قبالة سواحل 

تايوان، واختفت بعد ذلك.
كيفية وصول  هو  ميامنار  احلرية يف  أثار  ومما 
خالية  وهي  الدولة،  هذه  سواحل  إىل  السفينة 

من ربان يوجهها.
ويقول موقع متخصص يف رصد حتركات السفن 
حول العامل، إنه جرى بناء السفينة عام 2001، 
ويبلغ وزنها حنو 30 ألف طن، ويبلغ طوهلا 177 

مرتا.

»السفينة الشبح« تظهر.. وتثري حرية عاملية

العلماء  يالحظه  مل  نص،  من  أجزاء  اكتشفت 
سابقا، على بقايا تابوت مومياء مصرية حمفوظة 
املتحدة  بالواليات  ستانفورد  جامعة  متحف  يف 

األمريكية.

وقد متكن الباحثون، وفقا ملوقع Phys.org، من 
حتديد اسم املرأة اليت تعود هلا املومياء، وكذلك 
أنه خطاب تذكاري  الذي تبني  النص،  جزء من 

على التابوت تكرميا للمتويف.

ويبلغ عمر املومياء حوالي 2000 سنة، حيث تعود 
اهللنستية  أو  الرومانية  اليونانية-  الفرتة  إىل 
اشرتتها  مومياء  وهي  م(،   100- ق.م   100(
زوجة ليالند ستانفورد مؤسس جامعة ستانفورد 
عام 1901، ويف عام 1906 تضرر تابوت املومياء 

املصنوع من الورق املقوى، واملغطى بطبقة من 
اجلبس، نتيجة هزة أرضية.

وبينما كان طالب قسم اآلثار باجلامعة يدرسون 
إطار  ضمن  اجلاري،  العام  ربيع  التابوت،  ذلك 
منهج ثقافة املتاحف، اكتشفوا الرسالة املخفية 
علماء  قبل  من  ترمجت  منه،  قطعتني  على 
القدمية،  املصرية  الكتابة  وخرباء  املصريات 
سينتشاالنتوس،  هو  املرأة  اسم  أن  ليتبني 
واملكتوب على قطعة التابوت هو »ليزداد امسها 

شبابا يوما بعد يوم«.
حتديد  يف  اخلرباء  الكتابة  أسلوب  ساعد  وقد   
تاريخ الوفاة، الذي يعتقدون أنه بعد 30 ق.م، 
وهي فرتة نادرا ما يكتشف اخلرباء نصوصا تعود 

إليها.

اكتشاف رسالة خمفية على مومياء مصرية!
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تـكنولوجيا وعـلوم

ذكرت صحيفة »التاميز« الربيطانية، االثنني، 
أن شركة حمرك البحث العمالقة )غوغل( تساعد 
يف متويل موقع على اإلنرتنت يغرق السياسيني 
والصحف بسيل من الرسائل اإللكرتونية غري 
أهداف  لدعم  وتهدف   )SPAM( فيها  مرغوب 

سياسة غوغل.

اتهامات  ظل  يف  اجلديد  الكشف  هذا  ويأتي 
تطال شركة ألفابيت، املالكة ليوتيوب وغوغل، 

بشأن حتكمها يف احملتوى ألسباب سياسية.

وانتقد الكونغرس األمريكي شركات التواصل 
ما  بسبب  )غوغل-فيسبوك-تويرت(  االجتماعي 
دفعتها حملو  مسيسة  ممارسات  إنها  يقولون 
تلك  ترفضه  اتهام  وهو  املضامني،  بعض 

الشركات.

»التاميز«  صحيفة  نشرته  خاص  حتقيق  لكن 
كشف أن غوغل يهدف إىل تضخيم مدى الدعم 
وادي  شركات  ختدم  لسياسات  اجلماهريي 

السليكون.

وتضرب مثال بأدوات استخدمت مؤخرا إلغراق 
بنداءات  األوروبي  الربملان  أعضاء  هواتف 
لتشديد  أوروبية  مقرتحات  تعارض  هاتفية 

قوانني امللكية الفكرية على اإلنرتنت.

مسودة  األوروبي  الربملان  رفض  وبالفعل 
القانون املقرتح، الشهر املاضي، عقب محلة 
حشد، قادتها شركتا غوغل وفيسبوك، حبسب 

ما ذكرته الصحيفة.

ملسودة  الشعبية  املعارضة  أن  وأضافت 
اليت  ميديا«،  »أوبن  جزئيا  نظمتها  القانون 
إبقاء  على  تعمل  منظمة  بأنها  نفسها  تصف 
من  وخاليا  مفتوحا،  متاحا  فضاء  اإلنرتنت 

الرقابة.

يف  امسه  يرد  غوغل  أن  الصحيفة  وتكشف 
قائمة املاحنني الرئيسيني يف وثائق املنظمة، 
كما أن عضو جملسها جاكوب غليك سبق أن 
عمل مديرا للسياسات يف غوغل، على الرغم 
ال  سياستها  أن  على  تشدد  املنظمة  أن  من 

تتأثر باملاحنني لتمويل محالتها.

ورفض غوغل وأوبن ميديا الكشف عن قيمة 
البحث  حمرك  شركة  به  مولت  الذي  املبلغ، 

العمالقة محالت املوقع املشبوه.

وقالت أوبن ميديا إن 143 ألف شخص شاركوا 
امللكية  قوانني  بشأن  املوجهة  محلتها  يف 
للتشفري  الرتويج  محلة  يف  و2400  الفكرية، 

يف اململكة املتحدة.

تدعم  اليت  اجملموعات  تزعم  املقابل  ويف 
امللكية  قوانني  لتشديد  األوروبية  املقرتحات 
 27 أنفقت  غوغل  أن  اإلنرتنت  على  الفكرية 
ضد  الضغط  ملمارسة  إسرتليين  جنيه  مليون 

تبين هذه القوانني.

»وصمة عار« جديدة 
حبق غوغل

متكن علماء جامعة تكساس يف أوسنت من رصد 
مرة،  ألول  خاليانا  داخل  الكروموسومات  حركة 
دراسة  على  هامة  آثار  ذا  يغدو  قد  تطور  وهو 

األمراض الوراثية وصحة اإلنسان.

جملة  يف  ُنشرت  اليت  الدراسة  واستخدمت 
مذهلة  لقطات  لتصوير  حاسوبية  مناذج  الطبيعة، 
اخللية  داخل  الكروموسومات  حترك  كيفية  تبني 
البشرية. ومتكنت التجربة من إثبات كيفية جتمع 
األساسية  النووي  احلمض  أزواج  من  املليارات 
DNA، يف مساحة شديدة الصغر دون التشابك 

مع بعضها البعض.

 »5 »كروموسوم  اجلزيء  البحث  فريق  وفحص 
ومرض  الدم  سرطان  أشكال  ببعض  املرتبط 
الذكور.  لدى  العقم  جوانب  وكذلك  باركنسون، 
املرتبط   ،10 كروموسوم  حتليل  إىل  باإلضافة 
وورم  »برفرييا«،  املوروثة  الدم  باضطرابات 
من  ونوع  قوي(،  دماغ  )سرطان  دبقي  أرومي 

الصمم اخللقي.

على  اعتمادا  تغريت  الكروموسومات  أن  وتبني 
اخللية، حيث ميكن أن يتحرك كروموسوم 5 يف 
خلية واحدة، بشكل أبطأ رمبا من حركته يف خلية 

أخرى.

ويف الفيديو املصور، ميكن رصد حركة كروموسوم 
5، حيث يبدأ مثل قطعة من السلك الرفيع، ثم 
يصبح أكثر تقاربا قبل أن يتجمع يف النهاية على 

شكل كرة صغرية.

غشي:  غوانغ  للدراسة،  الرئيسي  املعد  وقال 
بطيئة،  كانت  الكروموسومات  حركة  أن  »وجدنا 
أن هذا  بالزجاج. ونعتقد  وتذكرنا بسلوك شبيه 
األمر قد يكون ذا عواقب كبرية على سلوك اخلاليا 

بشكل فردي ومجاعي«.

كما أوضح املعد املشارك، ديف ثريوماالي: »بدال 
ليس  الديناميكيات  مراقبة  اخرتنا  اهليكل،  من 
فقط ملعرفة كيفية جتميع هذه الكمية اهلائلة من 
عرب  التحرك  كيفية  أيضا  بل  اجلينية،  املعلومات 

املواقع املختلفة«.

الدراسات  من  املزيد  إجراء  إن  العلماء  وقال 
اهلادفة إىل اكتساب فهم أكرب هلذه احلركة، ميكن 
األمراض  دراسة  هامة يف  طفرة  إىل  يؤدي  أن 

الوراثية وصحة اإلنسان وحترير اجلينات.

الرتاسل  تطبيق  طرح 
األشهر  الفوري 
حتديثات  »واتسآب« 
الفرتة  يف  عديدة 
املاضية، أضافت أدوات 
يعلمها  ال  جديدة  وحيل 

الكثري من مستخدميه.

»ذا  صحيفة  ونشرت 
إكسربيس«  ديلي 
حول  تقريرا  الربيطانية 
واألدوات  احليل  تلك 
»السرية« اجلديدة، واليت 
ستجعل  بأنها  وصفتها 
»واتسآب«  استخدام 

»واتسآب« يطرح 5 حيل سرية جديدة جتعل 
استخدامه »أكثر متعة«

بصورة  ظهورها  وعدم  الدردشات  بعض  جتاهل 
نغمات  متنح  أن  ميكنك  فيما  هاتفك،  على  قوية 
دردشة  ألي  جديد  إخطار  أو  إشعار  أي  خمتلفة 

معينة ختتارها، وتكون ذات أهمية بالنسبة لك.

أسهل ورمبا يكون »أكثر متعة« أيضا.

»غري  اجلديدة  والتقنيات  امليزات  جيعل  وما 
هو  »واتسآب«،  مستخدمي  من  لكثري  معروفة« 
نشرته  ما  كبرية، حبسب  يصاحبها ضجة  مل  أنه 

الصحيفة الربيطانية.

تقدمها  اليت  واحليل  األدوات  تلك  وجاءت 
»واتسآب« على النحو التالي:

1- اتصاالت اجملموعات:

اجملموعات  على  اجلماعي  االتصال  ميزة  تعد 
تقدمها  اليت  املزايا،  أبرز  أحد  »واتسآب«،  يف 
»واتسآب« يف الفرتة احلالية، رغم أن كثريين ال 
يعلمون أنها مت تفعيلها فعليا لكافة املستخدمني، 
سواء على مكاملات الفيديو أو املكاملات الصوتية، 
التقنية  عن  خمتلفة  بأنها  التطبيق  يفخر  واليت 
املماثلة يف »سناب شات« بأنها »مشفرة« إىل 

أقصى درجة.

2- نسخة احتياطية من دردشات »واتسآب«:

أن  »واتسآب«  مستخدمي  من  الكثري  يعلم  ال 
السحابي«  »التخزين  خدمة  يدعم  بات  التطبيق 
للدردشات والرسائل والوسائط، حبيث أنه ميكن 

استعادتها يف حالة فقدان أو تغيري اهلاتف.

مستخدما  تكون  أن  تشغيلها  عند  ينصح  لكن 
لإلنرتنت الالسلكي »واي فاي«، حتى ال يستهلك 

باقة اإلنرتنت اخلاصة بك.

3- قراءة رسائل »واتسآب« احملذوفة:

الرسائل  إحدى  حذف  شخصا  أن  الحظت  إذا 
أن  تظن  قد  »واتسآب«،  على  دردشة  أي  من 
الرسالة  مشاهدة  ميكن  ال  وأنك  »انتهى«  األمر 
املطاف،  نهاية  ليست  تلك  لكن  أخرى،  مرة 
قراءة  من  متكنك  تقنية  طرحت  فـ«واتسآب« 

الرسائل احملذوفة.

تعتمد  أن  عليك  ينبغي  التقنية  تلك  ولتفعيل 
يف  »واتسآب«  طرحها  خارجية  تطبيقات  على 
رميوفد«  »واتسآب  مثل  املاضية،  الفرتات 
)WhatsRemoved(، أو »نوتيفيكشن هيستوري« 

.)Notification History(

4- إخفاء الصور والفيديوهات

إمكانية  من  املستخدمني  حاليا  »واتسآب«  ميكن 
إخفاء أي وسائط حمددة من صور ومقاطع فيديو 
من الظهور على املعرض اخلاص باهلاتف، حتى ال 

تقع يف أيدي شخص خطأ.

5- ختصيص إخطارات »واتسآب«:

من  املستخدمني  »واتسآب«  حتديثات  متكن 
ميكن  حبيث  واإلشعارات،  اإلخطارات  ختصيص 

فيديو مذهل حلركة »عوامل 
البقاء« داخل خاليانا!

بتأخري  يرغنب  اللواتي  النساء  أن  خرباء  أعلن 
أوائل  يف  بويضاتهن  جيمدن  أن  جيب  األمومة 
أفضل  على  للحصول  عمرهن،  من  العشرينات 

فرصة لإلجناب.

ويشعر األخصائيون بقلق متزايد من أن عيادات 
اخلصوبة تشجع النساء على تأخري األمومة لفرتة 
لتجميد  أمان  شبكة  توفري  خالل  من  طويلة، 
البويضات. وكلما طال االنتظار، اخنفضت فرص 

قدرة النساء على تكوين عائلة.
وأمراض  التوليد  ألطباء  امللكية  الكلية  وقالت 
جتميد  يف  يتأخرن  اللواتي  النساء  إن  النساء، 
األطفال  إجناب  أجل  من  يكافحن  بويضاتهن، 

الحقا.
خبري  وهو  بالني،  آدم  الربوفيسور،  وأوضح 
استشاري يف طب الصحة اإلجنابية مبستشفيات 
أن  إىل  الدالئل  Leeds التعليمية، قائال: »تشري 
أوائل  يف  هو  البويضات  لتجميد  وقت  أفضل 
من  لذا   ،37 سن  دون  وبالتأكيد  العشرينات، 
ومتوازنة  دقيقة  معلومات  توفري  للغاية  املهم 

حول اخلصوبة وتغريها مع تقدم السن«.
بريسويل-ميلنيس،  تيموثي  الدكتور  وكتب 
جملة  يف  لندن،  يف  كوليدج  إمربيال  كلية  من 
»التوليد وأمراض النساء« الربيطانية: »إن جتميد 
البويضات يشجع النساء بشكل غري مباشر على 
الذي  األمر  متقدمة،  سن  يف  األطفال  إجناب 
حيمل زيادة يف خطر حدوث مضاعفات طبية يف 
النساء  على  خاص  بشكل  ينطبق  وهذا  احلمل. 
اللواتي جيمدن بويضاتهن عندما يكن يف أواخر 

الثالثينيات من العمر«.
ِوأشار أطباء اخلصوبة إىل أن العديد من النساء 
يؤجلن تأسيس العائلة، بسبب انشغاهلن باحلياة 
العملية، ثم يدركن عدم وجود شريك يف أواخر 
إىل  يتجهن  ما  وسرعان  العمر،  من  الثالثينات 

جتميد بويضاتهن للحفاظ على خصوبتهن.
على الرغم من التطور الطيب الكبري، إال أن فرصة 
البويضات  من  أن %85  منخفضة، حيث  النجاح 
األمر سوءا  ويزداد  التجميد.  عملية  من  تنجو  ال 
مع تقدم العمر، حيث تنتج 8.2% من البويضات 
اجملمدة طفال )عندما يكون عمر املرأة أقل من 35 

عاما(، و3.3% فقط من النساء األكرب سنا.
 30 إىل  العمرية  الفئة  هذه  يف  املرأة  وحتتاج 

بويضة جممدة باملتوسط لتصبح حامال.

جتميد البويضات بالعشرينات 
يرفع فرص اإلجناب

مصر.. اكتشاف متثال جديد 
لـ«أبو اهلول« يف األقصر!

عبد  حممد  األقصر  حمافظة  آثار  عام  مدير  أعلن 
اهلول«  لـ«أبو  جديد  متثال  اكتشاف  عن  العزيز، 
الذي  الكباش  طريق  مشروع  تطوير  أعمال  خالل 

يربط معبد األقصر مبعبد الكرنك يف األقصر.

وقال عبد العزيز لـ«اليوم السابع« إن العمل جار 
لرفع التمثال املكتشف، وهو عبارة عن جسم أسد 
ورأس إنسان، موضحا أنه ال ميكن استخراجه حلظة 
كان  اليت  البيئة  لطبيعة  نظرا  مباشرة  اكتشافه 

موجودا فيها.
وأضاف أن وزير اآلثار خالد العناني، وخالل جولة 
قام بها أمس إىل املوقع، حث الزوار على زيارة 

طريق الكباش ملشاهدة التمثال املكتشف.

من جانبه، قال مدير عام آثار الكرنك واملشرف 
على مشروع طريق الكباش مصطفى الصغري، إن 
التمثال مل يسحب من مكان اكتشافه حتى اآلن، 

لكن العمل جاري على رفعه.
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متكن باحثون يف جامعة كاليفورنيا األمريكية من 
تطوير عقار جترييب، ميكن استخدامه لعالج بعض 
األدوية  تأثري  تقاوم  اليت  القاتلة،  السرطانات 

التقليدية.

ذكرت صحيفة »االندبندنت« الربيطانية يف تقرير 
هلا، أمس الثالثاء 14 أغسطس/ آب، أن العقار 
يف  استخدامه  ميكن  جتريبه  جيري  الذي  اجلديد، 
عالج 50 يف املئة من السرطانات القاتلة، مشرية 
إىل أن التجارب املعملية أثبتت أن العقار اجلديد 
والقولون  واجللد  الرئة  خاليا  منو  إبطاء  ميكنه 
اخلاليا  منو  مقاومة  وسائل  كإحدى  والبنكرياس 

السرطانية.

من  أنواع  مهامجة  على  العقار  فكرة  وتعتمد 
اخلاليا السرطانية، اليت ال ميكن إيقافها بواسطة 
املصابني  نصف  يف  حاليا  املوجودة  العقارات 
بأمراض السرطان بني البشر، حبسب الصحيفة، 
الذي جيري  اجلديد،  العقار  أن  إىل  أشارت  اليت 

جتريبه، ميكنه استهداف تلك اخلاليا.

جبامعة  باحث  بيفونا،  تريفر  يقول 
اخلاليا  استهداف  من  »بدال  كاليفورنيااألمريكية: 
السرطانية ملنعها من النمو السرطاني املتسارع، 
قطع  ميكن  فإنه  احلساسية،  مفرطة  تكون  اليت 

الطريق على تلك اخلاليا حتى ال تواصل منوها«.

وأضاف: »مت تطوير العقار اجلديد ليقوم مبهمتني 
هما إيقاف منو اخلاليا السرطانية والقضاء عليها 

نهائيا من داخل جسد اإلنسان.

التجارب  انتهاء  بعد  أنه  إىل  الصحيفة  ولفتت 
إلجراء  الباحثون  سيتجه  اجلديد،  للعقار  املعملية 
جتارب سريرية للتأكد من إمكانية استخدام العقار 
اجلديد، الذي ميكن استخدامه لعالج نصف حاالت 

السرطان، اليت يعاني منها البشر.

جامعة  علماء  أجراها  علمية  دراسة  نتائج  أظهرت 
أمام  جدا  ضعفاء  الرجال  أن  األمريكية  أوغوستا 
اإلجهاد اخللوي الذي عادة ما يسبب هلم نوبات 

قلبية وجلطات دماغية.

وتفيد جملة Bioscience Reports بأن العلماء أجروا 
واكتشفوا  املخربية،  اجلرذان  على  عديدة  جتارب 
من  تعاني  اليت  اجلرذان  هذه  إناث  أجسام  يف 
يف  تساعد  كثرية  جزيئات  وجود  الدم،  ضغط 
أجسام  يف  جيدوها  مل  ولكنهم  األوعية.  توسيع 

الذكور أو كانت قليلة جدا.

دور  تلعب  اليت   BH4 مادة  عن  احلديث  ويدور 
أول  جلزيئات  املنتجة  لإلنزميات  »املساعد« 
أكسيد النيرتوجني املسؤولة عن عمليات خمتلفة 
الدموية  األوعية  توسيع  فيها  مبا  اجلسم،  يف 

والشيخوخة.

الذكور  جسم  أن  األخرية  الدراسة  نتائج  وبينت 
يفرز كمية إنزميات منتجة ألول أكسيد النرتوجني، 

أقل بكثري مقارنة جبسم اإلناث.    

كما اتضح للباحثني أن قدرة اجلسم الذكري على 
إنتاج هذه اإلنزميات تعتمد على كمية املؤكسدات 
تنشط  فإنها  كانت كثرية،  فإذا  فيه،  املوجودة 
أكسيد  أول  إنتاج  تبطئ  اليت  اجلزيئات  إنتاج 

النرتوجني.

مضاد  إضافة  ساعدت  التجارب،  ظروف  ويف 
اجلرذان  ذكور  شربته  الذي  املاء  إىل  األكسدة 
من  الالزمة  الكمية  وإنتاج  املسألة  تصحيح  على 
األوعية  حالة  حسنت  اليت  النيرتوجني  مركبات 
الدموية، وخفضت ضغط الدم. ولكن مل يتمكن 

العلماء من توضيح سبب ذلك.

يؤكد العلماء على أنه يف حال عدم وجود موانع 
خاصة، فإن تناول بيضتني يوميا له فوائد كثرية 

جدا.
فمثال عند تناول بيضيت دجاج يف اليوم، حيصل 
كولني  مركب  من  مثالية  نسبة  على  اجلسم 
الالزمة  األساسية  املواد  من  وهو  الكيميائي، 
الفوسفاتية  للدهون  الطبيعي  النشاط  لضمان 
كما  الدماغ.  خاليا  بني  االتصاالت  توفر  اليت 

يسبب نقص هذا املركب اخنفاض الذاكرة.
ووفقا لنتائج العديد من الدراسات العلمية، فإن 
النساء اللواتي تناولن يف سن املراهقة بيضتني 
بنسبة  بالسرطان  إصابتهن  خطر  اخنفض  يوميا، 
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فيتامني  جمموعة  على  الدجاج  بيض  حيتوي  كما 
والشعر  واألظافر  اجللد  اليت تضمن صحة  »بي« 
جدا  مفيد  البيض  فإن  لذلك  العصيب.  واجلهاز 
تكوين  يف  يساعد  أنه  حيث  احلوامل،  للنساء 
للجنني،  العصبية  واألنبوبة  احلمراء  الدم  كريات 

ومينع تأخر النمو العقلي للطفل.    
بالسكتة  اإلصابة  خبفض  كفيلة  واحدة  ]بيضة 
كفيلة  واحدة  بيضة  القلب[  وأمراض  الدماغية 
وأمراض  الدماغية  بالسكتة  اإلصابة  خبفض 

القلب
الدجاج  املوجود يف بيض  الكوليسرتول  أن  كما 
الفوسفاتية  الدهون  مع  متوازن  ألنه  ضار،  غري 
من  ختفض  اليت  أوميغا-3  الدهنية  واألمحاض 
بذلك  وهي  الثالثية،  الدهون  مركبات  مستوى 
واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  ختفض 
يف  املوجود  اللوتني  مركب  ويساعد  الدموية. 

البيض يف احلفاظ على وظيفة وعمل العيون.
للربوتني  هاما  مصدرا  الدجاج  بيض  ويعد 
اجلسم،  خلاليا  الضرورية  الدهنية  واألمحاض 

ويساعد يف إبطاء عملية الشيخوخة<
وقد بينت نتائج اختبارات العلماء يف هولندا أن 
تناول البيض يساعد على تبييض البقع اجللدية 

وإزالة التجاعيد.

التنفس؟.. يف  بضيق  مصاب  أنك  تشعر  هل 
إذا كانت إجابتك نعم فعليك قراءة هذا التقرير، 
فهو مناسب لك بشكل كبري، حتى تتعرف على 

األسباب املؤدية لإلصابة مبثل هذه األعراض.
معنى  على  التعرف  عليك   جيب  البداية  يف 
اإلصابة بضيق بالتنفس، وهو وجود صعوبة يف 
أخذ الشهيق أو الزفري،  أو عدم التقاط انفاسك 

وعدم وجود كمية كافية من اهلواء الستنشاقه.
استشاري  أمحد  حممد  الدكتور  أكده  ما  وهذا 
األمراض الصدرية، الفتا أن هناك بعض األشياء 
املسببة لإلصابة بضيق التنفس،  ومنها اإلصابة 
بالسعال وارتفاع يف حرارة اجلسم، وأيضا املرور 
ضيق  احلالة  هذه  يف  ويكون  نفسية،   بأزمة 

التنفس بشكل مزمن.

أن  إلي  الصدرية،   األمراض  استشاري  وأشار 
ضيق التنفس يف بعض األحيان قد يكون عالمة 
يف  جلطة  كوجود  القلب  يف  بأمراض  لإلصابة 
أحدي الشريان أو ضعف يف عضلة القلب،  أو 

جاء علماء من املعهد الكندي للبحوث الصحية إىل 
استنتاج، أن نقص امللح ميكن أن يؤدي إىل نوبة 

قلبية.
خالهلا،  استنتجوا  دراسة  كنديون  علماء  وأجرى 
أن تناول امللح بشكل معتدل مفيد لنظام القلب 
واألوعية الدموية لإلنسان، حبسب ما نشرته جملة 

»النسيت«.
ومشلت الدراسة أكثر من 90 ألف شخص من 18 
دولة، ومتكن العلماء من إثبات العالقة بني تناول 
حيث  الصني،  يف  فقط  واملرض  املرتفع  امللح 
غراًما   13 حوالي  السكان  عدد  متوسط  يستهلك 

من امللح يومًيا نظًرا لشعبية صلصة الصويا.
ويف الوقت نفسه ، الحظ اخلرباء أن مستوى امللح 
األعراض  ظهور  يثري  اجلسم  يف  جدا  املنخفض 

والعالمات األوىل للنوبة القلبية.
أحباث  معهد  عن  الصادر  املنشور  جاء يف  وكما 
»دراستنا تعطي أسباًبا جديدة لالعتقاد  الصحة، 
للملح،  املعتدلة  االستهالك  مستويات  عند  بأنه 
جهاز  لصحة  مفيًدا  يكون  أن  للصوديوم  ميكن 

الدوران«.
ومع ذلك، أكد اخلرباء أن تناول امللح أكثر من 5 

غرامات يف اليوم ميكن أن تضر اجلسم.

إىل  تؤدي  احلارة  األطعمة  أن  الكثريون  يعتقد 
تقدمنا يف  مع  اللسان  التذوق يف  براعم  تضرر 
االعتقاد  هذا  تنفي  جديدة  دراسة  ولكن  العمر، 

الشائع.

تتفاعل  ال  احلارة  التوابل  أن  الباحثون  وأوضح 
مع  ولكن  أفواهنا،  يف  الذوق  مستقبالت  مع 
لألطعمة  ميكن  الواقع،  ويف  احلرارة.  مستقبالت 
الغنية بالتوابل أن تهدئ من نشاطك وتنعشك يف 
يوم صيفي حار، وتزيد من عملية األيض وتساعد 

على تقوية جهاز املناعة.

وعند تناول األطعمة الغنية بالتوابل، خاصة عندما 
مبركب  تتأثر  فإنك  احلار،  بالفلفل  األمر  يتعلق 
كيميائي يعرف باسم capsaicin، يوجد يف أنسجة 

البذور واألغشية الداخلية للفلفل.

الفم،  األمل يف  ويرتبط هذا املركب مبستقبالت 
املعروفة بـ TRPV1، واليت ترسل إشارات حتذير 
إىل الدماغ بأن هناك حرارة مؤملة يف الفم، مثل 

النار.

عن  للكشف  مصممة  املستقبالت  هذه  تكن  ومل 
الذي  الطعام  تناول  من  ملنعنا  بل   ،capsaicin
ميكن أن حيرق أفواهنا من الداخل. لذا يبدأ اجلسم 
بالعمل على تربيد نفسه عن طريق التعرق، وتدفق 
الدم إىل الوجه وحتى انهمار الدمع من العيون أو 

سيالن األنف.

الناس يف  بعض  يشعر  األمل،  من  الرغم  وعلى 
األطعمة  تناول  بعد  بالنشوة  األحيان  من  كثري 
حيفز   capsaicin ألن  احلارة،  بالتوابل  الغنية 
عصبيني:  ناقلني  تصدر  الدماغ،  يف  إشارات 

اإلندورفني والدوبامني.

وجيعلك  األمل  ختفيف  على  اإلندورفني  ويساعد 
دورا  الدوبامني  يلعب  بينما  بالسعادة،  تشعر 

هاما يف إحساسنا باملكافأة.

الغنية  األطعمة  تناول  فإن  احلال،  وبطبيعة 
بالتوابل يعزز قدرتك على حتملها، حتى ال تتفاعل 
املستقبالت العصبية بالقوة نفسها عندما تتالمس 

.capsaicin مع

 Chile ويقول الدكتور، بول بوسالند، مدير معهد
إن ختدر  نيو مكسيكو،  جامعة والية  Pepper يف 
الفم هو طريقة اجلسم حلماية نفسه من األمل، وما 
حيدث هو أن »مستقبالت الذوق ترسل إشارة إىل 
عقلك بأن هناك أملا يف شكل سخونة أو حرارة، 
وهنا يبدأ دماغك بإنتاج اإلندروفني للحد من هذا 

األمل الذي يسبب اخلدر«.

الباردة  األطعمة  بعض  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
بسرعة  الداخلية  حرارتك  درجة  تربيد  على  تعمل 
اجلسم.  حرارة  درجة  رفع  إىل  يؤدي  ما  كبرية، 
ولكن األطعمة الغنية بالتوابل احلارة ترفع درجة 
حرارة جسمك، لتتناسب مع درجة احلرارة اخلارجية 

وتبدأ بالتعرق.

أن تتبخر رطوبة اجلسم، ميكن أن يشعر  ومبجرد 
الفرد باخنفاض احلرارة واالنتعاش تدرجييا.

مادة يف اجلسم تقتل 
الرجال أكثر من 

النساء!

عقار جديد حيدث ثورة يف 
عالج السرطانات املميتة

ماذا حيدث إذا تناول 
اإلنسان البيض يوميا؟

فائدة غري متوقعة 
لتناول األطعمة احلارة 

يف الصيف!

الرئتني كاإلصابة بالتهاب رئوي أو سرطان الرئة 
، أو وجود ماء علي الرئة.

وأضاف حممد، إلي أن اإلصابة باألنيميا احلادة من 
التنفس،   بضيق  لإلصابة  املؤدية  األسباب  أهم 
التعرض ملثل هذه األعراض عليك عزيزي  فعند 
الفحوصات  إلجراء  للطبيب  الذهاب  القارئ 

الالزمة.

نفسية وعضوية..

 تعرف على أسباب ضيق التنفس

العلماء حيطمون أسطورة 
ضرر امللح
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الصدر حيرك وحدات...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

والتصعيد يف البصرة، بعد مواجهات بني قوات أمن ومتظاهرين 
أدت إىل عشرات اإلصابات يف صفوفهم، بني قتيل وجريح، علمًا 

أنهم حيتجون على البطالة وتردي اخلدمات والفساد.
وذكر عناصر من جمموعة »سرايا السالم« التابعة للتيار الصدري، 
انهم تلقوا تعليمات بتحريك وحدات عسكرية من مناطق انتشارهم 
يف بغداد والنجف وسامراء باجتاه البصرة. ورأى مراقبون أن حترك 
الصدر قد ُيربر حبماية املتظاهرين الذين يتعرضون إىل إطالق نار 

خالل احتجاجاتهم.
ونقلت وكالة »رويرتز« عن مصادر أمنية إن حمتجني يف البصرة 
أحرقوا مكاتب حزَبي »الدعوة« و«اجمللس األعلى االسالمي« ومنظمة 

»بدر«، كما هامجوا مبنى تابعًا لتلفزيون »العراقية« الرمسي.
مدخله  حمتجون  أقفل  بعدما  االول،  أمس  قصر  أم  ميناء  وُأغلق 
أو اخلروج منه. وأفادت  الشاحنات واملوظفني من دخوله  ومنعوا 
مصادر يف اجليش والشرطة بأن متظاهرين غاضبني أضرموا النار 

جمددًا يف مبنى اإلدارة احمللية يف البصرة مساًء.
االول  أمس  أصدر  العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء  رئيس  وكان 
أوامر بعدم استخدام الرصاص احلي يف مواجهة املتظاهرين، بعد 

معلومات عن وجود جمموعات مسلحة تنشر قناصة الستهدافهم.
ويأتي التحرك املسلح لعناصر »سرايا السالم«، متزامنًا مع تهديد 
الصدر أمس االول مبوقف جديد من احداث البصرة، قال إنه »ال 
خيطر يف األذهان« و »سيزلزل عروش الفاسدين والطائفيني«. 
البصرة، ال  الرمسية يف حمافظة  التدخالت غري  »إنهاء  بـ  وطالب 
سيما تدخالت األحزاب وامليليشيات واحلشد الشعيب للحفاظ على 

مسعته«.
وتابع الصدر يف كلمته أن »على جملس النواب اجلديد عقد جلسة 
األمور يف  على جمريات  الشعب  ليطلع  علنًا  تبث  فورًا  استثنائية 
املقبل  األحد  هو  اجللسة  لعقد  موعد  »أقصى  و  البصرة«،  شأن 
قاسم  الداخلية  ووزير  العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  حضور  يف 
األعرجي ووزيرة الصحة عديلة محود ووزير املوارد املائية حسن 
اجلنابي ووزير اإلسكان واإلعمار والبلديات ووزير الكهرباء وحمافظ 
البصرة ونائبيه ورئيس جملس حمافظة البصرة، لوضع حلول جذرية 
آنية ومستقبلية، وإال على مجيع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم 

فورًا«.
على  التفاهم  أجل  من  اجلوار  دول  مع  التعاون  »جيب  وزاد: 
املائية  احلصص  وزيادة  اخلدمية  املهمة  اخلدمات  ملفات  بعض 
وغريها سواء يف البصرة أو باقي احملافظات«، داعيًا إىل »محاية 
البصرة خصوصًا املوانئ واملطارات من  املؤسسات احلكومية يف 

التدخالت اخلارجية وغري الرمسية«.
وطالب الصدر بـ »محلة تربعات من كل احملافظات إلغاثة البصرة 

املنكوبة«.
جلسة  عقد  اىل  الصدر  دعوة  استجابتها  سياسية  قوى  وأعلنت 
الصدر  كتلة  مع  املتحالفة  القوى  خصوصًا  للربملان،  استثنائية 
»االصالح واالعمار«، فيما أعلن نواب من كتل خمتلفة بينهم من 
كانوا أعلنوا انضمامهم إىل »كتلة البناء« تأييدهم مطالب الصدر، 
مادفع مبتحدثني مقربني من نوري املالكي التهام املوفد األمريكي 
يف العراق بـ »ابتزاز« بعض نوابه من أجل انضمامهم إىل حتالف 
باسم  الناطق  وقال  العبادي.  يتزعمه  الذي  واإلعمار«  »اإلصالح 
حتالف »الفتح« امحد االسدي يف بيان إن املوفد األمريكي »بريت 
ماكغورك قام بطريقة غري مهذبة بتهديد بعض القوى الُسنّية من 

أجل منعها من االنضمام إىل حتالف البناء«.
وتزداد حدة الصراع على الكتلة األكرب يف الربملان العراقي، فيما 
تتحدث مصادر عن حماولة كتلة املالكي االستفادة من تظاهرات 
البصرة سياسيًا لتصبح عامل ضغط ملصلحتها يف سباق تشكيل 

احلكومة.
استثنائية  جلسة  لعقد  الصدر  تلقاه  الذي  التأييد  رغم  وعلى 
للربملان، يؤكد رجال قانون استحالة عقد اجللسة من دون اختيار 

رئيس جديد للربملان.

موجة نزوح من ادلب...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

عسكرية هناك أو قاعدة حبرية على شاطئ املتوسط، ستشكل يف 
نهاية املطاف تهديدًا، ستعمل إسرائيل ما ميكنها ملنع ذلك«.

طيب  رجب  والرتكي  بوتني  فالدميري  الروسي  الرؤساء  ويعقد 
أردوغان واإليراني حسن روحاني قمة، هي الثالثة من نوعها، يف 
طهران اليوم ضمن صيغة »أستانة« للبحث يف األزمة السورية. 
وُيتوقع أن حتسم القمة اسرتاتيجية التعاطي مع ملف إدلب، وتشهد 
على هامشها لقاءات ثنائية، قبل أن يعقد الزعماء الثالثة مؤمترًا 

صحافيًا مساء.
وعشية القمة، قصفت مقاتالت سورية، وأخرى يرجح أنها روسية، 
املدني  الدفاع  مركز  إىل تعطل  أدى  ما  إدلب،  مناطق يف جنوب 
يف ريف ادلب اجلنوبي، كما تسبب قصف صاروخي بدمار واسع، 

ومقتل مدني وجرح آخرين. 
إنسانية  منظمات  أفادت  إذ  مجاعي،  نزوح  إىل  التصعيد  ودفع 
تنشط يف املنطقة أن حواىل 4000 مدني نزحوا أمس االول من 
وذكرت  أخرى.  قرى  من  العائالت  مئات  إىل  إضافة  التح،  بلدة 
وكالة »األناضول« الرتكية أن قافلة شاحنات تركية حّمملة دبابات، 

توّجهت إىل احلدود مع سورية.
»قتلنا  زاخاروفا:  ماريا  الروسية  اخلارجية  باسم  الناطقة  وقالت 

ارهابيني، ونقتلهم، وسنقتلهم. ليس مهمًا أن احلديث يدور عن 
إدلب أو حلب، وجيب أن يعود السالم يف إدلب وسورية كلها. 
هذه مسألة تتعلق بأمننا«. وأعرب رئيس جملس الشورى )الربملان( 
اإليراني علي الرجياني عن أمله بـ »التوصل إىل حل نهائي إلدلب 

يف قمة طهران«.
السوري  االئتالف  يف  السياسية  اهليئة  عضو  اعترب  املقابل،  يف 
املعارض ياسر الفرحان إن التوصل إىل حل سياسي إلدلب »ممكن 
إذا توافرت الرغبة«. وقال: »احلل العسكري يعين مزيدًا من اجملازر 
والتهجري لثالثة ماليني مدني، ولن يوّلد حاًل وال خيدم االستقرار، 
بل دورة جديدة من االقتتال قد تطاول املناطق اليت ظن النظام 

أنه أحكم السيطرة عليها«.
ويف سياق القلق الدولي على وضع إدلب، الذي وصفته مركل 
بأنه »معقد لوجود قوات متشددة تنبغي حماربتها«. وأشارت يف 
مقابلة مع قناة )ار تي إل( إىل انها حتدثت مع بوتني وأردوغان، 

وشددت على ضرورة تفادي »كارثة إنسانية«.
»حنن  لوكوانرت:  فرنسوا  الفرنسية،  املسلحة  القوات  قائد  وقال 
مرة  كيماوية  أسلحة  اسُتخدمت  إذا  ضربات  لتوجيه  مستعدون 
أخرى«. وزاد أمام جمموعة من الصحافيني: »ميكن تنفيذ ذلك على 
املستوى الوطين« )الفرنسي(، مستدركًا: »من مصلحتنا فعل ذلك 

مع أكرب عدد ممكن من الشركاء«.
ونقلت وكالة »رويرتز« عن مصدر عسكري فرنسي قوله »هناك 
مؤشرات إىل أن روسيا وحلفاءها يريدون االنتهاء من هجوم إدلب 
الواليات  بأن  تعتقد  باريس  أن  وأضاف  السنة«.  نهاية  حبلول 
عليها  يسيطر  اليت  املناطق  يف  وجودها  على  ستحافظ  املتحدة 

األكراد، ألنها تريد تقليص النفوذ اإليراني يف سورية.
اجلناح  )مسد(،  الدميوقراطية«  سورية  »جملس  أعلن  ذلك،  إىل 
السياسي لـ »قوات سورية الدميوقراطية« ذات الغالبية الكردية 
مشال  يف  مشرتكة  ذاتية  إدارة  تأسيس  أمريكا،  تدعمها  واليت 

سورية وشرقها.
يف  اجمللس  عقده  اجتماع  خالل  اعالنها  جاء  اليت  اخلطوة  وتاتي 
بلدة عني عيسى بريف الرقة الشمالي، غداة تأكيد وزير املصاحلة 
مناطق  يف  لألكراد  ميزات  أي  منح  دمشق  »رفض  حيدر  علي 

سيطرتهم«.
ويف كلمة أمام االجتماع أوضحت الرئيس املشرتك لـ »مسد« أمينة 
عمر إن »تشكيل إدارة ذاتية مشروع طرحه اجمللس منتصف متوز 
املاضي، وهدفه سد الثغرات املعيشية اليت أثرت يف حياة السكان، 

وتأمني االستقرار يف تلك املنطقة ومحايتها من اإلرهاب«.

احلكومة اليمنية أمهلت...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

بالعودة  السماح هلم  للعالج، وضمان  ُعمان  إىل  ميليشياتهم  من 
إىل البالد.

من  »التنصل«  بـ  االول،  أمس  املتحدة  األمم  احلوثيون  واّتهم 
االتفاق املتعّلق بكيفية مشاركتهم يف املشاورات، مؤكدين أنهم 
وفدهم«.  تقل  ُعمانية  طائرة  تأمني  بعد  جنيف  إىل  »سيتوجهون 
وأعلنت قيادة التحالف العربي أنها »منحت إذنًا لطائرة احلوثيني 
املتجهة إىل جنيف، لكنهم تعنتوا«، فيما نشر وزير اإلعالم اليمين 
األمم  لطائرة  املمنوح  لإلذن  صورة  »تويرت«  على  اإلرياني  معمر 

املتحدة املكلفة نقل وفد امليليشيات.
برس«:  »فرانس  لوكالة  عاصم  محيد  احلوثي  الوفد  عضو  وقال 
»جاهزون للسفر، لكن األمم املتحدة مل تِف بوعودها اليت اتفقنا 
عليها«. وتابع: »كي نذهب إىل جنيف جيب أن تأتي طائرة ُعمانية، 
إذا  صنعاء.  إىل  بعودتنا  ضمانات  ومننح  واجلرحى،  الوفد  تقل 
وافقوا، حنن جاهزون للذهاب، وإذا مل يوافقوا فنحن يف صنعاء 

ومستعدون دائمًا للسالم«.
وكان مقررًا أن تبدأ املشاورات أمس االول، لكن وفد احلوثيني مل 
يغادر، ما دفع املوفد الدولي مارتن غريفيث إىل تأجيلها. وقال 
العملية  »لتسريع  جنيف  إىل  احلوثيني  حبضور  يأمل  زال  ما  أنه 
اليمنية الخنراطها اإلجيابي  السياسية«، معربًا عن شكره للحكومة 

مع جهوده الرامية إىل إعادة إطالق عملية السالم.
القطن يف  اليمن، شهدت مدينة  االحتجاجات جنوب  وعلى صعيد 
وادي حضرموت أمس االول، »عصيانًا« شّل حركة املرور، وأغلق 
ظل  األساسية يف  املواد  أسعار  بارتفاع  تنديدًا  التجارية،  احملال 
مدينة  شهدت  كما  األجنبية.  العمالت  أمام  اليمين  الريال  انهيار 
ومدينة  ومدينة عتق يف حمافظة شبوة  أبني  زجنبار غرب حمافظة 

الضالع احتجاجات مماثلة.

احلكومة تنتظر...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

القوي« يريد إعطاء فرصة جلولة مشاورات جديدة يقوم بها الرئيس 
اىل  فيّتجه  مقتضاه،  الشي  على  لُيبنى  احلكومة،  تشكيل  املكّلف 
بعبدا مع تشكيلة جديدة تراعي املالحظات اليت رافقت الطرح األول 
زيارة سعد  َتَلْت  اليت  الردود  موجة  »بعد  وأضافت:  ايام«.  قبل 
احلريري لقصر بعبدا، تشري املعطيات اىل أن األكيد أن ال أحد يريد 
مدَّ اليد على صالحيات أحد، ال بل إّن احلرص على حسن تطبيق 
أو  زيادة  بال  فيه،  احملددة  الصالحيات  احرتام  يقتضي  الطائف، 

نقصان«.
أزمة ثقة

احلكومة  أزمة  »اّن  قالت:  االخرية  لالتصاالت  متابعة  لكّن مصادر 
حتولت أزمة ثقة، واخلوف من ان تصل اىل أزمة نظام«. وأشارت 

اىل »غياب املبادرات عند االطراف املعنية«.

مصدر ديبلوماسي
بدوره، قال مصدر ديبلوماسي حول عرقلة تأليف احلكومة: »أنظروا 
اىل العراق وكل ما ترونه اآلن هو إضاعة وقت او حماولة لكسب 
لوالدة  العكسي  العد  يبدأ  العراق  »تتحلَحل« يف  فعندما  الوقت، 

حكومة لبنان«.
وعن سبب الربط غري املسبوق للملف العراقي حبكومة لبنان قال 
العراق،  يف  جيري  عّما  معزل  يف  ابدًا  لبنان  يكن  »مل  املصدر: 
توازنات  أبرزها  استثنائية العتبارات عدة  املرة بصورة  لكن هذه 
املنطقة، حيث خط لبنان ـ سوريا ـ العراق أصبح اخلط امُللتهب يف 

شد احلبال االقليمي والدولي قبل التسويات«.
بري

وأكد رئيس جملس النواب نبيه بري أمام وفد نقابة احملررين إنه 
كان جيب أن تتشّكل احلكومة أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد، 
اليوم خطري وال  النقدي  أّن الوضع االقتصادي وليس  حمّذرًا من 
حيتمل التأجيل، ووضع اللرية غري ممسوس ولن يصل الوضع اىل 
قائاًل:  احلكومة  تشكيل  يعرقل  من  تسمية  ورفض  املرحلة.  هذه 
املكلف  الرئيس  »أّن  وأوضح  وأرانب«.  أفواه  مسؤولون  »كلنا 
مسؤول عن طبخة التشكيلة، لكّن الدستور واضح واحلكومة تصدر 
بالتوافق بينه وبني رئيس اجلمهورية«. وكرر القول »إّن من حيق 

له تفسري الدستور هو جملس النواب، ونقطة على السطر«.
مصادر كنسّية

وقت  هو  حاليًا  »الوقت  أّن  كنسّية  مصادر  أوضحت  ذلك،  اىل 
تأليف احلكومة وليس وقت سجال على الصالحيات«. واستغربت 
»كيف أّن معركة الصالحيات انفجرت حاليًا بني الرئاستني األوىل 
والثالثة، بينما األولوية هي للتأليف وإنقاذ البالد من األزمات اليت 
السياسية  القوى  من  املطلوب  أّن  »على  وشّددت  بها«.  تتخّبط 
مرونة  اىل  حتتاج  البالد  ألّن  التأليف  وتسهيل  التنازالت  تقديم 
سياسية للخروج من أزمتها السياسية«، حمّذرة »من الدخول يف 
اجلمهورية  برئيسي  »ثقتها«  وُمبدية  األمد«،  طويل  حكومي  فراغ 

واحلكومة يف هذه املسألة. 
ابراهيم يف سوريا

وانسحب االشتباك السياسي على ملف عودة النازحني السوريني، 
حيث مل يّتخذ بعد اجلانب اللبناني القرار السياسي يف شأن اللجنة 
املشرتكة الروسية ـ اللبنانية اليت ُينتظر ان تبدأ أعماهلا. وعلم اّن 
روسيا مّست أعضاءها هلذه اللجنة، واختذت كل االجراءات امللقاة 
على عاتقها إلمتام هذه املهمة يف انتظار ان يسّمي لبنان أعضاءه 

لكي تنطلق اللجنة يف عملها.
اللواء عباس  العام  العام لألمن  املدير  اّن  االطار، علم  ويف هذا 
من  عددًا  والتقى  دمشق،  اىل  خاطفة  بزيارة  أمس  قام  ابراهيم 
بالبلدين، من  املسؤولني السوريني ملتابعة أكثر من ملف يتعلق 
النازحني  استقبال  يف  االستمرار  تبّلغ  حيث  النزوح،  ملف  بينها 
بدء  حني  اىل  حاليًا  بها  املعمول  واملعايري  األطر  العائدين ضمن 
اللجنة عملها، علمًا اّن هذه اآللية تنص على أن ُيرسل األمن العام 
عددًا من امساء النازحني السوريني الذين يرغبون بالعودة وينتظر 
تدقيقًا  السوري  اجلانب  جيري  ان  بعد  عليها،  السورية  االجوبة 
باألمساء للتأكد أواًل من انهم سوريون، وان ليس يف حقهم أحكام 
قضائية ثانيًا، قبل ان ُيبلغ اىل االمن العام النتائج، فإذا مل يكونوا 
متورطني يعطي اجلانب السوري املوافقة على عودتهم ضمن آلية 
سريعة، اما اذا كانت ملفاتهم حتتاج اىل تسوية فإّن األمن العام 
تسوية  اىل حني  عودتهم  تأجيل  وبني  العودة  بني  هؤالء  سيخرّي 

أوضاعهم.
ابراهيم

السوري يعمل يف ملف عودة  اجلانب  »اّن  ابراهيم:  اللواء  وقال 
العام  االمن  اىل  وُيبلغ  الالزمة،  وبالسرعة  بكل صدقية  النازحني 
بكل نازح سوري عليه حكم قضائي او مطلوب منه تسوية أوضاعه، 
يشيع  كما  سوريا  يف  توقيفه  ثم  بالعودة  له  السماح  وليس 
اللوجستية  أبَدت كل استعداداتها  البعض«. وأوضح »اّن سوريا 
الروسية،  ـ  اللبنانية  املشرتكة  اللجنة  عمل  للتعاون يف  واالمنية 

وهي تنتظر انطالق عملها«.
تهديدات اسرائيلية جديدة

إسرائيلي  مسؤول عسكري  هدد  االسرائيلية  املواقف  جديد  ويف 
رفيع بضرب لبنان وبناه التحتية يف أي نزاع مقبل مع »حزب اهلل«، 
معتربا أن األخري يسيطر فعليا على اجليش اللبناني، وإسرائيل لن 

تفصل بينهما حال نشوب حرب جديدة.
اإلسرائيلي،  اجليش  يف  الشمالية  القيادة  يف  املسؤول  وقال 
الذي طلب عدم الكشف عن امسه، يف حديث لصحيفة »هآرتس«، 
اخلميس )امس االول(: »إن التفريق الذي قمنا به بني حزب اهلل 

ولبنان خالل احلرب اللبنانية الثانية )عام 2006( كان خاطئا«.
وأضاف الضابط: »لن نقوم مبثل هذا التفريق يف احلرب القادمة، 

سنضرب لبنان وأي بنية حتتية لبنانية تساهم يف القتال«.
لبنان  بني ضرب  االختيار  علي  كان  »لو  مشددا:  املصدر  وتابع 

والفصل بينه وبني حزب اهلل، فسأختار ضرب لبنان«.
عملياته  خالل  من  قدراته  طور  اهلل  »حزب  أن  املسؤول  وأوضح 
القتالية يف سوريا«، معتربا أنه »حصد ثقة يف القتال، لكنه غري 
قادر حاليا على التسلل إىل األراضي اإلسرائيلية والسيطرة على 

األرض«.
وأشار املسؤول العسكري مع ذلك إىل أن »اجليش اإلسرائيلي ال 
يعتقد أن »حزب اهلل« معين اليوم جبولة جديدة من الصراع«، ورأى 
أن »تصرحيات أمينه العام، حسن نصر اهلل، ال معنى هلا وهي ال 

تعكس نواياه احلقيقية«.
داخل سرداب  مقيما  يزال  ال  اهلل  »نصر  السياق:  وقال يف هذا 

ومرعوبا من احلرب اللبنانية الثانية«.
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

نقدم لك قائمة مبسطة ألكثر من اثين عشر نوعا 
الذي يعمل على حرق دهون اجلسم  الطعام  من 
ليساعدك يف رحلة خسارة الوزن الزائد، خبالف 
بناء  الذي يعمل علي  احليوي  األطعمة  دور هذه 
حتسني  و  الذاكرة  تنشيط  و  اجلسم  عضالت 
األمراض  بعض  من  محايتك  و  الرؤية  مستوى 

املستعصية.

الفاصوليا السوداء

واحدا  كوبا  أن  السوداء  الفاصوليا  عجائب  من 
وال  الربوتني،  من  جراما   15 علي  حيتوي  منها 
حتتوي على أي نسبة من الدهون مثلما يوجد يف 

مصادر أخرى للربوتني كاللحم األمحر.

الشوفان

باأللياف،  الغنية  األطعمة  من  الشوفان  يعد 
اعطائك احساسا  واليت تعمل بطبيعة احلال على 
بالشبع ملدة طويلة خالل اليوم، فنصف كوب من 
الشوفان حيتوي علي حوالي 4,6 جرام من النشا 
الذي يعترب من الكربوهيدرات الصحية اليت تعزز 

من عملية األيض وحرق الدهون.

األفوكادو

ال شيء يدعو للشعور باخلوف من تناول الدهون، 
خاصة إذا كانت صحية!

ومن تلك األطعمة اليت حتتوي على دهون صحية، 
مثرات األفوكادو اليت حتوي محض األولييك الذي 

يعترب دهون أحادية غري مشبعة.
أو  أفوكادو  مثرة  ربع  تناول  فإن  هنا،  ومن 
البطن  دهون  ذوبان  تالحظني  جيعلك  نصفها 
تدرجييا، خبالف أن األفوكادو حيتوي على ألياف 

و بروتني.

التوت األزرق

من فوائد التوت األزرق العديدة، أن كوبا واحدا 
منه حيتوي على 80 سعرا حراريا و 4 جرامات من 

األلياف، مما جيعلك تشعرين بالشبع.
بشرتك،  على  حتافظ  اليت  األطعمة  من  أنه  كما 

قائمة بأكثر األطعمة اليت تساعدك 
على انقاص الوزن

دواء  حبة  الربيطانية  الوكاالت  من  عدد  وصفت 
أظهرت  أن  بعد  بـ«السحرية«،  الوزن  لتخسيس 
»األفضل«  تكون  قد  أنها  مؤخرا  دراسات 

و«األسلم« بني كل حبوب التخسيس السابقة.

وقال باحثون إن حبوب »لوركاسريين« هي أول 
حبوب لتخسيس الوزن اليت تعد »آمنة بالكامل« 
البعيد، حسب  القلب على املدى  بالنسبة لصحة 

ما نشر موقع »سكاي نيوز«.

وتعمل حبوب »لوركاسريين« املانعة للشهية عن 
للحث  الدماغ  الكيميائية يف  املواد  طريق حتفيز 

على الشعور بالشبع، وتؤخذ مرتني يوميا.
 

وقال باحثون أنهم أجروا اختبارات على 12 ألف 
مت  الزائدة،  السمنة  أو  بالسمنة  مصاب  شخص 

إعطائهم احلبوب على مدى سنوات.
أن  الباحثون  أجراها  اليت  الدراسة  وأظهرت 
يف  كيلوغرامات   4 معدله  ما  فقدوا  املشاركني 
على  جانبية  آثار  أي  عليهم  تظهر  أعوام، ومل   3

القلب.
حلبوب  أن  أظهرت  أن  سابقة  لدراسات  وسبق 
التخسيس األخرى آثار جانبية، السيما على صحة 
بعضها  يؤثر  قد  كما  الطويل،  املدى  القلب يف 
على الصحة العقلية، وهو األمر الذي مل تظهره 

الدراسات بالنسبة حلبوب »لوركاسريين«. 
وقالت عضو املنتدى الربيطاني للبدانة، تام فراي: 
»هذا الدواء يعد الكأس السحرية الذي كان يشغل 

تفكري األخصائيني منذ فرتة طويلة«.
وأضافت: »التغيري يف منط احلياة جيب أن يكون 
أن  إىل  إشارة  يف  التغيري«،  من  أساسيا  جزءا 
إىل  للوصول  كافية  تكون  لن  وحدها  احلبوب 

الرشاقة.
الصحافة  وصفتها  كما  »السحرية«،  احلبوب   
اإلنكليزية، قد تكون مفيدة جدا يف رحلة إنزال 
الوزن، ولكنها لن تأتي بثمن خبس، حيث يرتاوح 

سعر احلبوب شهريا ما بني 220 و290 دوالر.

العلم يتوصل للحل السحري.. 
حبة ختفض الوزن بأمان

وجتعلك تقاومني الشيخوخة.
الربوكلي

سواء تناولِت مثرة الربوكلي مطهوة أو دون ذلك، 
فإنها تعمل على محايتك من اإلصابة بالسرطان، 
الوزن  خسارة  عملية  يف  احليوي  دورها  خبالف 
الزائد، حيث إن حفنة من الربوكلي حتتوي علي 
مشبعة  أنها  عن  فضال  فقط،  حراريا  سعرا   30

باأللياف.

الكمثري

تناول مثرة واحدة من الكمثري كفيلة مبد اجلسم 
بـ 15 % من نسبة األلياف املطلوب اكتسابها يف 

يوم واحد!
إحدى الدراسات أكدت أن تناول السيدات لثالث 
مثرات يوميا من الكمثري، جيعلك تكتسبني نسبة 
تفقدين  وبالتالي  احلرارية  السعرات  من  أقل 
الوزن الزائد، خبالف السيدات الالتي ال يتناولن 

الكمثرى.
وأخريا، بقى لك أن تعلمي أن قشرة الكمثري هي 
تناوهلا  عند  احرصي  لذا  لأللياف  السري  املخزن 

على عدم تقشريها.

العدس

الكتساب  األساسية  املصادر  من  العدس  يعترب 
من  كوب  نصف  إن  حيث  واأللياف  الربوتني 
الذي  النشا  من  جرام   3,4 على  حيتوي  العدس 
يعد من الكربوهيدرات الصحية، والذي يعمل كما 
وتعزيز  اجلسم  دهون  حرق  على  قبل  من  ذكرنا 

عملية حرق السعرات احلرارية.

املوز

املوز من الفواكه الصديقة ملتبعي احلمية الغذائية، 
ألن تناول مثرة موز خضراء وذات حجم متوسط، 
جيعلك تشعرين بالشبع ملدة طويلة، كما أنها تعزز 
من عملية األيض، حيث حتتوي على 12,5 جرام 

من النشا.

الشيكوالته الداكنة

خرب سار حمليب تناول الشيكوالته، وهو أن تناول 
الشيكوالته الداكنة يعطيك احساسا بالشبع ملدة 
طويلة، وبالتالي لن تضطري لتناول املزيد من 

الطعام.

الربتقال
مثرة الربتقال متنحك احساسا بالشبع ملدة طويلة، 
فهي حتتل املركز الـ38 يف قائمة األطعمة اليت 
اليت  األلياف  لكمية  نظرا  بالشبع  احساسا  متنحك 
حتتويها وفقا لدراسة اسرتالية، فالربتقال بشكل 

عام حيتوي على 59 سعرا حراريا فقط.

البطاطا

تعترب البطاطا من األطعمة اليت حتتوي على نسبة 
عالية من الكربوهيدرات، فهي متنحك االحساس 
بالشبع ملدة طويلة ثالثة أضعاف ما متنحه شرحية 

من اخلبز األبيض،!
مراكز  حتتل  اليت  األطعمة  من  البطاطا  أن  كما 
تفوق  فهي  بالشبع،  االحساس  منحك  يف  أوىل 
مثرة الربتقال مبراحل، وحتتوي أيضا على نسبة من 

النشا تعمل على حرق الدهون مبنتهى البساطة.
ولكن ذلك ال يعين أن تبالغي يف تناول البطاطا 
الدهون،  حرق  يف  ترغبني  أنك  حبجة  املقلية، 
فيمكنك تناول البطاطا مسلوقة ومثرة واحدة فقط 

تفي بالغرض.

اجلنب

حتتوي  اليت  األجبان  أنواع  من  وفيتا  املاعز  جنب 
الدهون  حرق  على  علي حامض دهين، تساعدك 

وشعورك بالشبع ملدة أطول.
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صــحة وغـذاء

نشرت صحيفة »الغارديان« الربيطانية، تقريًرا 
اكتشفت  حديثة  »دراسات  أّن  فيه  أوضحت 
من  الصادر  األزرق  للضوء  صادمة  تأثريات 
األجهزة  وخمتلف  الذكية   شاشات  اهلواتف 

الرقمية األخرى على عيون مستخدميها«.
الصادر  األزرق  » الضوء   أّن  الدراسة  وأوضحت 
من شاشات اهلواتف الذكية يتسّبب يف احنالل 
جزئي لشبكية العني، اّليت تسّرع اإلصابة بالعمى، 

ا«. ويضعف قدرة العني بصورة كبرية جدًّ
الباحثون يف جامعة »توليدو« األمريكية  وأشار 
إىل أّن »التعّرض الطويل للضوء األزرق يؤّدي 
العني  خاليا  يف  سامة  جزئيات  توليد  إىل 
احلساسة، ويتسّبب يف احنالل البقعة الصفراء 
قابل  غري  بعمى  اإلصابة  يعجل  ما  العني،  يف 
للعالج«. وأرجعوا األمر إىل أّن »الضوء األزرق 
هذا، حيتوي على طول موجي أقصر ومكّثف عن 
ا  تدرجييًّ تلًفا  يسّبب  ما  األخرى،  األلوان  باقي 
»التنكس  بإسم  ا  طبيًّ ُيعرف  ما  وهو  للعيون، 
موت  بسبب  يأتي  ما  وهو  للعني،  البقعي« 
املستقبل الضوئي، أي اخلاليا احلساسة للضوء 

يف شبكية العني«. 
محاية  يف  يرغب  ملن  نصيحة  الباحثون  وقّدم 
عينه من الضوء األزرق اّلذي خيرج بصورة مكّثفة 
من اهلواتف الذكية واألجهزة الرقمية واحلسابات 
احملمولة، وطالبوهم بـ: »ضرورة ارتداء نظارات 
مشسية ترشح األشعة فوق البنفسجية، وتعكس 
الضوء األزرق إىل اخلارج وجتّنب تصّفح اهلواتف 

الذكية واألجهزة اللوحية يف الظالم«.

الضوء األرزق الصادر من شاشات 
اهلواتف يضعف قدرة العني 

ويسّرع اإلصابة بالعمى

حملررة  تقريرا  تلغراف«  »ديلي  صحيفة  نشرت 
الشوكوالتة  حول  دونلي  لورا  الصحية  الشؤون 

ومزاياها وأضرارها.

وقالت يف التقرير، إن قليال مما تشتهيه قد يكون 
جيدا للقلب وللروح حبسب دراسة جديدة.

 
وأظهرت الدراسة اليت مشلت أكثر من نصف مليون 
بالغ يتناولون الشوكوالتة باعتدال أن فرص فشل 

القلب لديهم أقل من أولئك الذين يتجنبونها.
 

حد  إىل  يأكلون  الذين  أولئك  أن  الباحثون  ووجد 
تنخفض  الشهر  الشوكوالتة يف  من  أصابع  ثالثة 
فرص فشل القلب لديهم بنسبة 13% مقارنة مع 

من ال يأكلونها.
 

ويقول الباحثون إن املركبات الطبيعية يف الكاكاو، 
واليت تسمى مبركبات الفالفونويد تساعد على تقوية 

صحة األوعية الدموية والتخفيف من االلتهابات.
 

ولكنهم حذروا من أن تناول الكثري من الشوكوالتة، 
نسبة  لديهم  ترتفع  يوميا  يتناولونها  من  وخاصة 

الفشل يف القلب بنسبة %17.
 

شخص  ألف   900 حوالي  على  تؤثر  احلالة  وهذه 
النفس  بصعوبة  وتتسبب  املتحدة،  اململكة  يف 

والسعال الدائم والتعب واملوت املبكر.
 

تشاياكريت  الدكتور  البحث  فريق  رئيس  وقال 
نيويورك:  يف  إيكان  طب  كلية  من  كريتاناونغ 
ملركبات  جيد  مصدر  الشوكوالتة  أن  »أعتقد 
الفالفونويد، واليت ترتبط بالتقليل من االلتهابات 
هذه  تفعله  ما  وأهم  اجليد،  الكولسرتول  وزيادة 
غاز  )وهو  النيرتيك  أكسيد  زيادة  هو  املركبات 
يساعد على متدد األوعية الدموية ما يساعد الدورة 

الدموية(«.
 

على  حتتوي  قد  »الشكوالتة  أن  أضاف  ولكنه 
إن  فأقول  املشبعة.  الدهون  من  عالية  مستويات 
االستهالك املعتدل للشوكوالتة السوداء قد يكون 

مفيدا للصحة«.
 

يف  نتائجها  عرضت  اليت  الدراسة  واستخدمت 
ميونيخ  يف  القلب  لطب  األوروبية  اجلمعية  مؤمتر 
ألف  أكثر من 575  نتائج مخس دراسات تضمنت 

شخص.
 

وكانت أحباث سابقة من جامعة هارفارد توصلت 
كل  وزن  قطع  ست  إىل  قطعتني  تناول  أن  إىل 
منها 30 غراما يف األسبوع قللت من خطر الرجفان 
الدماغية  السكتة  أسباب  أكثر  أحد  وهو  األذيين، 

شيوعا، بنسبة %23. 
 

وقال الباحثون يف الدراسة اجلديدة إن هناك حاجة 
للمزيد من التجارب.

 
يف  التغذية  أخصائية  تايلور،  فيكتوريا  وقالت 
مؤسسة القلب الربيطانية، إن الكاكاو ارتبط بعدة 

فوائد صحية.
 

وقالت: »هذا التحليل على نطاق واسع يشري إىل 
محاية  على  يساعد  قد  الشوكوالتة  من  قليال  أن 
أن  ميكن  منها  الكثري  ولكن  الفشل،  من  القلب 
يكون ضارا. إن كنت حتب احللويات تناول قليال 
أعلى  على  حتتوي  اليت  السوداء  الشوكوالتة  من 

نسبة من الكاكاو«. 

حمليب الشوكوالتة.. هذه 
املعلومات مهمة لكم!

اتضح أن استخدام الفحم يف الطهي مع كل عقد 
جديد يرفع خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية.

ووصل العلماء إىل هذا االستنتاج بعد أن درسوا 
اللحوم املشوية على الفحم. وأجروا الدراسة على 
أكثر من 300 ألف شخصا من سكان من خمتلف 
و79.   30 بني  يرتاوح  بعمر  الصينية  املناطق 
وتبني أن استخدام الفحم يف الطهي مع كل عقد 
جديد يرفع خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدموية بنسبة 3%.  و12% من األشخاص الذين 
تقريبا  عاما   30 ملدة  والفحم  احلطب  استخدموا 

غالبا كانوا ميوتون بسبب أمراض القلب.

الناس  على  إن  العلماء  قال  لذلك،  ونتيجة 
استخدام الغاز أو الكهرباء لطهي الطعام بداًل من 

الوقود الصلب.

 العلماء يكشفون عن خطر 
قاتل جديد للمشاوي

 2018 أيـلول   8 Saturday 8 September 2018الـسبت 

جامعة  من  بيلوال،  كاري  الدكتورة  كشفت 
لويس-أوبيسبو  سان  يف  كاليفورنيا  بوليتيكنك 
بوالية كاليفورنيا، عن طريقة فعالة للتخلص من 

الدهون املرتاكمة يف منطقة البطن.

 ACSM's وجاء يف مقال نشرته الدكتورة يف جملة
الغذائية  احلمية  أن   ،  Health & Fitness Journal
الدهون  من  منخفض  ومستوى  باأللياف  الغنية 
يف  الدهون  تراكم  مكافحة  يف  تساعد  املشبعة 
منطقة البطن واجلزء العلوي من اجلسم. لذلك من 
والبقول  والفواكه  اخلضروات  تناول  الضروري 
واحلبوب والتخلي قدر اإلمكان عن تناول اللحوم 
الغذائية  واملواد  واملعجنات  بالدهون،  الغنية 
أيضا يف  الغذائي يساعد  النظام  املصنعة. هذا 
واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  ختفيض 

الدموية.

وتؤكد الدكتورة على عدم وجود »محية سحرية« 
أو مكمالت بيولوجية فعالة تساعد يف التخلص من 
الدهون املرتاكمة يف منطقة البطن، مشرية إىل 
دورية  بصورة  الرياضية  التمارين  إجراء  ضرورة 

ملكافحة تراكم هذه الدهون.

كما تشري الدكتورة يف مقاهلا إىل أن األشخاص 
أكثر عرضة  الزائد هم  الوزن  يعانون من  الذين 
الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  لإلصابة 

والسكري ومتالزمة التمثيل الغذائي.

الكشف عن طريقة فعالة 
للتخلص من دهون البطن

دقت دراسة جديدة ناقوس اخلطر لكل جمتهد يف 
العمل، ولكل من ينجز عمله سريعا، ولكل من يكتب 
بصورة سريعة على لوحة املفاتيح كي يتمكن من 

إمتام عمله بأسرع وقت.

دراسة  الربيطانية  ميل«  »الديلي  صحيفة  نشرت 
جديدة أعدها باحثون يف جامعة »تشارلز ستورت« 
رصدوا  أنهم  إىل  فيها  أشارت  كوينزالند،  يف 
لوحة  على  بسرعة  الكتابة  على  حيرصون  من  أن 
املفاتيح، يكونوا أكثر عرضة لإلصابة، يف املراحل 
عليه  يطلق  ما  أو  »باركنسون«  مبرض  املبكرة، 

»الشلل الرعاش«.

وأوضحت الدراسة أن نسبة 75% من عينة الدراسة، 
الذين  الناس  من  جمموعة  عن  عبارة  كانت  اليت 
لوحة  على  مستمرة  بصورة  الكتابة  على  حيرصون 
بأعراض  يصابون  كانوا  سريعة،  بصورة  املفاتيح 
تكون عبارة عن مؤشرات أولية لإلصابة بـ«الشلل 

الرعاش«.

حالة   76 حنو  متعمقة  بصورة  الباحثون  وحلل 
لوحة  على  سريعة  بصورة  يكتبون  ألشخاص 
املفاتيح، ليكتشفوا أن 27 منهم يعانون فعليا من 
أعراض خفيفة ملرض »باركنسون«، فيما يعاني 15 
آخرين من رعشات يف أيديهم قد تكون عبارة عن 

مؤشرات أولية ملرض »باركنسون«.

تثبيت  عقب  النتائج  تلك  إىل  الباحثون  وتوصل 
عينة  أيدي  رعشات  مدى  لقياس  معني  برنامج 
الدراسة عقب كتابتهم على لوحات املفاتيح على 

مدى تسعة أشهر كاملة.

حتذير... اجتهادك يف العمل 
جيعلك على أعتاب مرض خطري

ويكتفون  البيض  صفار  أكل  كثريون  يتجنب 
العلم  أثبت  غذائي  سلوك  البياض يف  بتناول 
خطأه، إذ أشارت دراسة حديثة إىل أن الصفار 

حيتوي على مكونات هامة للجسم.
ومع التطور الكبري يف جمال تكنولوجيا الزراعة، 
بدون  بيض  إنتاج  على  املزارع  بعض  دأبت 
بيع  إىل  املتاجر  بعض  تلجأ  حني  يف  صفار، 
البياض مبسرتا لوحده بدون الصفار، أو ختزينه 

جمففا.
لكن هناك سبب وجيه لعدم اخلوف من صفار 
البيض، فقد أثبت حبوث علمية أن الكوليسرتول 
تأثري  أي  له  ليس  البيض  صفار  املوجود يف 
حقيقي على ارتفاع الكوليسرتول يف الدم، كما 

يعتقد كثريون.
وأشارت بعض األدلة إىل أن البيض قد يكون 
مستويات  رفع  خالل  من  للكوليسرتول  مفيدا 
الكولسرتول »اجليد« املرتبط باخنفاض خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.
ورغم حتذير اخلرباء من تأثري الكولسرتول، الذي 
قد يؤدي إىل انسداد الشرايني وإيذاء القلب، 
املنتجات  تناول  باالعتدال يف  ينصحون  فإنهم 

اليت حتتويه، وليس جتنبها كليا.
وحيتوي صفار البيض على مزيج نابض باحلياة 
من الدهون املشبعة وغري املشبعة، وهي مواد 
مغذية جدا، وتعترب مصدرا غذائيا صحيا كامال، 

تساعد يف صحة العني وحتمي من االلتهاب.
كاملتني  كبريتني  بيضتني  أن  تتخيل  أن  ولك 
غراما  و13  حرارية  سعرة   143 للجسم  توفران 
الدهون.  غرامات من  الربوتني وحوالي 10  من 

فلماذا حترم نفسك من هذه القيمة الغذائية؟

العلم ينسف “الوهم 
التارخيي” بشأن تناول البيض

العلماء السبب يف السمنة املفرطة وطلب  أرجع 
جني  يف  تعطل  أو  خلل  إىل  الدائم،  الطعام 
ويؤدي  باجلوع  الدائم  اإلحساس  MMP-2، يثري 

بصاحبه إىل السمنة.
للسمنة  الرئيسي  السبب  أن  الباحثون  واكتشف 
يعود خللل يف اجلني )املورثة( الذي ينشط إنتاج 
الذي  الغذائي،  التمثيل  عملية  منظم  الليبتني 
يدخل إىل منطقة حتت املهاد عرب جمرى الدم )حتت 
املهاد: يضبط عملية األيض(، حيث يتفاعل مع 

الربوتينات على سطح اخلاليا العصبية.
من  يعانون  الذين  املرضى  حتاليل  وأظهرت 
 ،MMP-2 السمنة املفرطة ولديهم خلل يف جني
، وجود كمية كبرية من الليبتني يف الدم مقارنة 

باآلخرين.
قمع  من  التجربة  نهاية  الوراثة يف  علماء  ومتكن 
أدى إىل ختفيض  ما   ، ،MMP-2 املورثة  نشاط 
اخلاليا  عمل  وعودة  الدم  يف  الليبتني  نسبة 
العصبية يف منطقة ما حتت املهاد إىل طبيعتها، 
وهذا ما يؤدي إىل كبح ميل اإلنسان إىل اإلفراط 

يف تناول الطعام.
على  النتائج  هذه  تساعد  أن  العلماء يف  ويأمل 
إجياد عقار ومثبط خاص )مشرف على التفاعل(، 

يعاجل املصابني بالسمنة املفرطة.

كْل ما شئت.. العلماء يعثرون 
على السبب احلقيقي للسمنة!
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NO LONGER the son of 
a sitting prime minister, 
Alex Turnbull has taken 
the opportunity to tear 
strips off the Morrison 
Government. 
HE promised to be more 
publicly vocal after his 
dad’s ousting as prime 
minister, and Alex Turn-
bull hasn’t disappointed.
The Singapore-based 
banker’s use of social 
media is shaping up to 
be a thorn in the side of 
Scott Morrison’s govern-
ment — and an unexpect-
ed weapon for Labor.
Over the past 10 days, 
Turnbull junior has post-
ed and retweeted views 
on everything from en-
ergy policy to Peter Dut-
ton’s au pair visa saga.
But it was a stinging en-
dorsement of a Labor 
candidate running in Mal-
colm Turnbull’s vacated 
eastern Sydney seat of 
Wentworth that packed a 
punch.
And while Mr Morrison 
smiled and shrugged off 
the blow, privately he 
would be fuming about 
the show of support to 
the Opposition in a must-
win electorate.
A CASH BOON
The former PM’s son 
shared a link on Saturday 
to the online fundraiser 
for the Labor candidate in 
Wentworth, Tim Murray, 
who is also his friend. He 
wrote that giving to his 
cause would be the “best 
bang for the buck you’ll 
get in political donations 
in your life”.
“Tight race, tight margin 

for government, big in-
cremental effect whatev-
er happens. If you want a 
federal election now this 
is the means by which to 
achieve it,” he wrote.
It prompted a flurry of 
financial contributions, 
including one from 
wealthy hedge fund man-
ager John Hempon, who 
tweeted to Mr Murray: 
“$1000 headed your way. 
My first political donation 
above $5.”
When asked about how 
the involvement had 
been received by Labor, 
a party source told news.
com.au: “We’re certainly 
not complaining.”
The Turnbull family has 
a strong standing in the 
top end of town, given 
Malcolm and Lucy’s 
business and community 
prowess.
Their son’s financial in-
dustry background also 
puts him in close contact 
with the who’s who of 
Australian business.
Spruiking Mr Murray’s 
campaign could open 
doors to donors who 
are either upset at the 
treatment the former PM 
copped from his own 
party or concerned about 
the government’s tone on 
banking and energy.
Wentworth is shaping up 
to be a tight race. A poll 
of voters after the Liberal 
Party spill showed a mas-
sive slump in both the 
primary and two-party 
preferred standings.
The party is also yet to 
preselect a candidate, 
with Tony Abbott’s sister 

Christine Forster today 
withdrawing her interest.
Before the leadership 
chaos that saw Mr Mor-
rison take Canberra’s top 
job, Mr Murray had only 
an outside chance of be-
ing elected.
Now he stands a shot at 
snatching the coveted 
seat and torpedoing the 
government’s one-seat 
majority.
“(Alex) said ‘What can 
I do to help?’ and I said 
‘Oh I’m not sure it’s early 
days’ and then boom off 
he went,” Mr Murray told 
AAP.
“Alex is a pretty indepen-
dent thinker just like his 
dad. I doubt Malcolm is 
feeling a lot of love for 
the Liberal Party at the 
moment.”
Mr Murray has been de-
scribed by Alex Turnbull 
as “a great candidate” 
who he was confident in 
supporting.
‘A BIG UP-YOURS’
Senator Derryn Hinch 
said Alex Turnbull’s foray 
into political discourse 
was a blow to the Liberal 
Party at a time when it 
craved stability.
Appearing on Sunrise 
this morning, the senator 
agreed with co-host Da-
vid Koch’s assessment 
that the vocal support of 
Labor in Wentworth was 
“a big up-yours” to the 
government.
But Alex has phrased 
it differently on Twitter, 
saying he was putting 
Australia’s interest be-
fore party loyalty.
“If you want blind un-
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thinking faith, you can go 
to a place of worship,” he 
wrote to a Twitter user 
accusing him of orches-
trating payback on his 
father’s behalf.
“If all you are is barrack-
ing for a football team in 
politics you’re just a use-
ful idiot foot soldier for 
the vested interests that 
run the place. Wake up.”
He also shared a cam-
paign video produced by 
Mr Murray and delivered 
a blunt critique of the 
Liberal Party’s internal 
focus.
“The extreme right 
of Australian politics 
doesn’t really seem to 
have coherent objectives 
at all,” he wrote.
When asked about the 
curious turn of events at 
a press conference yes-
terday, Mr Morrison said 
“it strikes me as democ-
racy”.
For his part, Malcolm 
Turnbull said his son 
was free to speak on any 
issue he liked.
“My son’s 36 and he’s en-
titled to his own political 
opinions,” Mr Turnbull 
said when asked about 
the comments by Chan-
nel 7.
“Now that he’s no longer 
the son of the prime min-
ister he’s able to express 
his views on all sorts of 
issues in a way that he 
hasn’t been before.”
NOT FOLLOWING DAD’S 
LEAD
Suggestions Alex would 
follow in his father’s foot-
steps and swap business 
for politics have been 

Malcolm Turnbull’s son Alex set to be Labor’s secret weapon

Alex Turnbull has described Tim Murray as a ‘great candidate’. Picture: 
Getty ImagesSource:Getty Images

shot down.
When encouraged to run, 
he has emphatically said 
he has no parliamentary 
ambition.
“I have zero interest in 
elected office,” he said. 
“Not going to happen.”
But he looks set to con-
tinue his headline-mak-
ing commentary about 

politics and the govern-
ment.
“Will have some chunki-
er stuff to write at some 
point but not sure here 
is the right medium. This 
is fun but not much of a 
way forward,” he wrote 
on Twitter.
Mr Turnbull declined a re-
quest for an interview.

Malcolm and Lucy Turnbull have many wealthy and powerful friends in 
Wentworth. Picture: Sean Davey.Source:News Corp Australia

Victoria’s strong economy 
continues to prosper with 
state final demand grow-
ing by 5.2 per cent over 
the year to the June quar-
ter -  the highest growth 
rate for a fiscal year since 
2009-10.
Data released on wednes-
day by the Australian Bu-
reau of Statistics (ABS) 
shows Victoria has the 
highest annual growth 
rate of any state in the 
country and is well above 
national growth in final 
demand (3.5 per cent).
Business investment, 
public demand and 
household consumption 
all contributed to signifi-
cant annual growth.
Dwelling investment in 
Victoria remains strong 
despite a moderation in 
house prices, reflecting 
strength in housing con-
struction and boosted by 
cuts to stamp duty for 
first home buyers and 
those building in regional 
Victoria.
Business investment also 
recorded strong growth 
of 9.0 per cent for the year 
while household con-
sumption was well above 
trend at 3.8 per cent, sig-
nalling strength in both 
the business and house-
hold sectors.
In the June quarter alone, 
Victoria’s state final de-
mand grew by 1.2 per 
cent, the second fast-
est among the mainland 
states, and above nation-
al final demand of 0.6 per 
cent.

Public investment lead 
growth for the June quar-
ter, up 5.8 per cent, a direct 
reflection of the Andrews 
Labor Government’s sig-
nificant infrastructure in-
vestment pipeline.
Government infrastruc-
ture investment will reach 
$13.7 billion in 2018-19, 
with a total of $78.9 bil-
lion in state capital proj-
ects commencing or un-
derway.
Since 2014, the Victorian 
economy has grown by 
an estimated $48 billion 
in real terms and is the 
fastest growing economy 
in the nation.
The Labor Govern-
ment has helped create 
370,000 new jobs for Vic-
torians, underlining the 
strength of the economy 
during that time.
Quotes attributable to 
Treasurer Tim Pallas 
“Victoria continues to be 
the engine room of the na-
tion thanks to our strong 
economic management 
and record investment in 
infrastructure for the fu-
ture of our state.” 
“This is a fantastic result 
for Victorians and shows 
that the smart, focused 
investments made by this 
government are creating 
jobs and providing op-
portunities for Victorians 
across the state.”
“We promised Victorians 
a strong pipeline of eco-
nomic activity that would 
create jobs and grow our 
economy – and we are de-
livering that.”  

Victoria – The Nation’s 
Economic Powerhouse
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SARAH and her husband 
Tom don’t want to leave 
Sydney but they are being 
forced out, and they’re 
not the only ones.
SARAH* had planned to 
make a life for her family 
in Sydney but like many 
others, the 30-year-old 
mum has been pushed 
out thanks to exorbitant 
housing prices.
This month Sarah, her 
husband Tom* and their 
two-year-old son, will be 
moving out of Sydney, 
a city they have called 
home for eight years, to 
live in Brisbane instead.
“I’m sad to be leaving 
because my family will 
still live here,” Sarah told 
news.com.au.
“I know we don’t have 
to have our own house 
but it’s a dream we have 
always had, to own our 
own place and to have 
space.”
Originally from New Zea-
land, the couple moved 
to Sydney where Sarah’s 
mum, dad and sister now 
live.
“I love it here, it’s been 
amazing,” Sarah said.
But with a combined 
before-tax income of 
$150,000, which is higher 
than the median house-
hold income in Sydney of 
$93,548, Sarah and Tom 
still can’t afford to buy a 
place to accommodate 
their increasingly active 
little boy.
Last week new data 
showed people living in 
Sydney needed to earn at 
least $161,858 a year to 

buy a house if they want-
ed to avoid mortgage 
stress, which is when 
you spend more than 30 
per cent of your pre-tax 
income on loan repay-
ments. Sydney’s median 
house price is hovering 
at just under $1 million, 
compared to $538,693 in 
Brisbane.
Even though Sydney 
house prices fell by 4.5 
per cent in the 12 months 
to the end of June for their 
largest annual drop since 
2008, Sarah said it was 
still too expensive to buy 
the home they wanted.
“We never had an issue 
before we had a baby but 
all of a sudden we had 
a two-year-old running 
around and outgrow-
ing the apartment, it was 
hard,” she said.
The couple are lucky to 
be renting a three-bed-
room apartment in Bondi 
Beach for $700 a week, 
which is very cheap for 
the area. Unfortunately 
their hunt for a bigger 
place with outdoor space, 
at a significantly cheaper 
price, failed to turn up 
any decent options.
With both of them able 
to get a transfer to Bris-
bane with their jobs, mov-
ing north emerged as a 
good option. They will 
also have the support of 
Tom’s family who also 
live in Brisbane.
In their new suburb of 
Morningside, they will 
have their own three-
bedroom townhouse with 
an outdoor area for $500 

The families being pushed out of Sydney

Potential buyers at an auction in Morningside. The median house price 
in Brisbane is $538,693 compared to about $1 million in Sydney. Pho-
to: SuppliedSource:Supplied
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a week. The suburb is lo-
cated just 5km east of the 
Brisbane CBD and Sarah 
will be able to drive to 
work.
“I think it’s a bit easier 
with the family,” she said. 
“We didn’t envisage a 
child growing up in an 
apartment.
“Everyone gets it and 
says it’s completely un-
derstandable and will 
probably have to do it as 
well.”
In fact, four others in her 
mother’s group of about 
10 women have also 
moved out of Sydney for 
similar reasons.
One moved to the Gold 
Coast and the others 
to Byron Bay, Brisbane 
and back to the United 
States.
“It’s hard to get ahead 
here, I feel we’re actually 
going to get somewhere 
once we move,” she said.
Sarah and her friends 
are just one of the many 
Sydneysiders choosing 
to leave the harbourside 
city.
More than 18,000 peo-
ple abandoned Sydney 
last year to live in other 
parts of Australia. About 
40,000 headed elsewhere 
in NSW and 14,400 went 
to Melbourne.
But the population in 
Sydney and Melbourne 
is still growing because 
most overseas migrants 
chose to live in these two 
cities.
Around 80 per cent of the 
total net overseas migra-
tion went to Sydney and 
Melbourne, and there are 

calls from other states for 
more immigrants to be di-
rected to other regions.
“The cost of housing in 
Sydney has obviously 
gone through the roof, 
it’s one of the most ex-
pensive places to live in 
the world. A lot of young-
er people especially can’t 
afford to live there any-
more, so they’re being 
forced to leave,” Leith 
van Onselen, chief econ-
omist with MacroBusi-
ness said.
“Secondly, liveability is 
being massively eroded 
— traffic congestion, 
trains, schools, hospi-
tals, all manner of public 
services — and related to 
that it’s just become an 
expensive place to live, 
not just for housing but 
for day-to-day life.”
Sarah said the cost of liv-
ing in Brisbane appeared 
quite similar to Sydney 
for things like child care, 
which is still going to cost 
about $130 a day.
“It’s really about the 
housing situation,” she 
said. “You can actually 
get a house in Brisbane 
for under $1 million with 
a decent amount of land 
… still close to the city,” 
Sarah said.
She is also looking for-
ward to getting away 
from the traffic issues in 
Bondi.
“We haven’t spent a 
huge amount of time in 
Brisbane city but we’re 
excited, it will be a good 
change and the weather 
will also be different, 
which is always good.”

Sarah and her husband will be saying goodbye to Bondi this month.
Source:Supplied

ANGER has erupted over 
embattled Home Affairs 
Minister Peter Dutton’s 
threat to release a dirt file 
targeting Labor.
Questions are mounting 
about Mr Dutton’s inter-
vention in three visa cas-
es involving foreign au 
pairs, one who worked 
for a former Queensland 
police officer and anoth-
er employed by a Liberal 
Party donor.
The saga, which has 
been an ongoing dis-
traction for Scott Morri-
son’s new government, 
intensified today when 
Mr Dutton said he had a 
“list” that would hurt the 
Opposition.
“I’ve got a series of cas-
es that have been put to 
me by Labor members — 
and I’ve kept a very good 
list actually of MPs who 
have come to me with 
quirky cases,” Mr Dutton 
told reporters.
“I will be happy to go into 
some matters in ques-
tion time, potentially. 
I’m gathering some of 
that information at the 
moment — because I’ve 
been quite gobsmacked 
by the hypocrisy from 
some of those within the 
Greens and Labor.”
He also singled out Chris 
Bowen as someone who 
asked his assistance 
with “quirky” immigra-
tion matters.
“Chris Bowen has written 
to me hundreds of times 
asking me to intervene 
in matters. Now, has he 
got a personal connec-
tion with any of those 
people? You would need 
to ask him that,” Mr Dut-
ton said.
Mr Bowen slammed the 
suggestion made by Mr 
Dutton, as well as his 
threat of a damaging list.
“Of course I have made 
representations on be-
half of my constituents,” 
Mr Bowen said.
“That is my job. I can con-

firm that at no stage have 
I made any representa-
tions on behalf of au 
pairs at airports who are 
pretty clearly in breach of 
the rules. And neither did 
I, during my three years 
as immigration minister, 
approve any.”
Mr Dutton doubled down 
on his insistence that he 
had acted appropriately 
and said he will defend 
the decisions when par-
liament resumes next 
week.
“To say I had some per-
sonal link or that I was 
acting on behalf of, you 
know, somebody that I 
was personally associ-
ated with is complete 
nonsense,” he said.
He claimed the contro-
versy, which he labelled a 
distraction, was the work 
of a disgruntled figure in 
Australian Border Force 
eager to throw mud.
Greens MP Adam Bandt 
described the list threat 
as an attempted distrac-
tion and said Mr Dutton 
had questions to answer 
over whether he misled 
parliament.
It was a question by Mr 
Bandt that has the minis-
ter in hot water. Mr Dut-
ton was asked whether 
he had any personal con-
nection to the au pair visa 
cases and he said no.
“It’s not just whether you 
intervened on immigra-
tion decisions, Dutton. 
It’s whether you’ve been 
honest to (parliament) 
about it,” Mr Bandt said.
If he misled parliament 
and failed to correct it — 
a breach of ministerial 
standards — he must re-
sign, Mr Bandt said.
denied misleading parlia-
ment and said he stood 
by statements he has 
made.
He is set to be the sub-
ject of a Senate Inquiry 
into two ministerial in-
terventions involving au 
pairs.

Peter Dutton makes ex-
plosive dirt file threat: ‘I 
have a list’
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AS his political life hangs 
in the balance, Peter Dut-
ton has addressed an ex-
plosive dirt file threat he 
made to Labor MPs on 
monday. 
AS HIS political life hangs 
in the balance, Peter Dut-
ton has backtracked on a 
threat he made on mon-
day to release a dirt file 
on the opposition. 
Yesterday, the Home Af-
fairs Minister told report-
ers he’s been keeping tabs 
on Labor MPs who have 
sought his help, saying: 
“I’ve got a series of cases 
that have been put to me 
by Labor members — and 
I’ve kept a very good list 
actually of MPs who have 
come to me with quirky 
cases.”
But quizzed about these 
claims by David Koch 
tuesday, he clarified that 
it wasn’t a “dirt” list.
“It is not a dirt list,” he 
said on Sunrise. “It is just 
the reality of the repre-
sentations I get. I get hun-
dreds of representations 
per month. I look through 
them, and some cases 
where the department has 
advised against reinstate-
ment of the visa, then ob-
viously the department 
cancels the visa.
“If I can see common 
sense in reinstating that, 
then I do. Particularly 
where you have sick kids 
or parents or someone 
has had a stroke or a 
medical condition.
“My point is this, the 

Labor Party have made 
plenty of representation, 
so don’t make out that I 
get around outside of the 
rules, which I don’t.
“Some of the latest rep-
resentations relate to 
unions that have made 
donations to the Labor 
Party, so I’m hardly going 
to take a morals lecture 
from Bill Shorten.”
Koch replied: “I am fasci-
nated that you have used 
your powers and granted 
those applications but 
then made a note about it 
and stuck it in the file.”
“I think it is written to make 
a record of cases where 
you have been asked to 
intervene,” responded 
Mr Dutton. “Chris Bowen 
writes to me dozens of 
times each week on par-
ticular constituent mat-
ters. It is appropriate for 
local members to make 
representations on behalf 
of their members and I 
take him on face value — I 
don’t know whether these 
are personal friends or 
family friends or donators 
to the Labor Party.”
During  monday’s press 
conference, Mr Dutton 
singled out Mr Bowen as 
someone who asked his 
assistance with “quirky” 
immigration matters.
“Chris Bowen has written 
to me hundreds of times 
asking me to intervene in 
matters. Now, has he got 
a personal connection 
with any of those people? 
You would need to ask 

Peter Dutton fires up at David Koch dur-
ing Sunrise interview
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Peter Dutton has addressed an explosive dirt file threat he made to Labor MPs on Sunday.Source:Channel 7

him that,” Mr Dutton said.
Mr Bowen slammed the 
suggestion made by Mr 
Dutton, as well as his 
threat of a damaging list.
“Of course I have made 
representations on behalf 
of my constituents,” Mr 
Bowen said.
“That is my job. I can con-
firm that at no stage have 
I made any representa-
tions on behalf of au pairs 
at airports who are pretty 
clearly in breach of the 
rules. And neither did I, 
during my three years as 
immigration minister, ap-
prove any.”
Mr Dutton’s political life 
currently hangs in the bal-
ance, with the Greens and 
Labor seeking to move a 
motion of no confidence 

in Mr Dutton when parlia-
ment resumes next week.
Since his failed attempt to 
take the prime minister-
ship from Malcolm Turn-
bull two weeks ago, the 
Home Affairs Minister has 
come under fire over his 
use of ministerial discre-
tion in granting tourist vi-
sas to au pairs, including 
one working for his for-
mer police colleague.
Asked about the col-
league, Mr Dutton tuesday 
morning acknowledged 
they worked together in 
1998 and 1999.
“I left the Queensland Po-
lice after 10 years of ser-
vice in 1999. He did not 
have my mobile phone 
number, my email address 
and sent the request to 
have a look at this case 
through my Facebook 
page — or through my 
publicly available email 
address.
“There is no personal 
link there. I have not so-
cialised with them. Have 
any recollection of having 
seen him in 20 years. I’ve 
done that and that is it.”
Speaking in parliament  
on monday, Greens MP 
Adam Bandt said Mr Dut-
ton has a lot to answer 
for.

Prime Minister Scott Mor-
rison says he is open to 
establishing a royal com-
mission into the energy 
sector, after admitting he 
missed the boat on banks.
Prime Minister Scott Mor-
rison is open to starting a 
royal commission into the 
energy sector, believing 
power companies are just 
as bad as the banks.
The idea of a royal commis-
sion into the energy sector 
was floated by his Liberal 
leadership rival Peter Dut-
ton two weeks ago.
“I’m open to it though, and 
I’ll look at it,” Mr Morrison 
told 3AW radio on Mon-
day.
He said he had made a mis-
take opposing the banking 
royal commission.
“Where I failed was to 
properly understand the 
real pain people had been 
feeling about being treated 
so badly,” he said.
“What I didn’t do - and this 
is where I do regret - is 
that Australians needed to 
work through the deep hurt 
they’ve had on this.”
Mr Morrison said he was 
taking a “big stick” ap-
proach to bringing power 
prices down, and was put-
ting the energy giants on 
notice.

“If I feel they’re not respon-
sive, well, I’m prepared to 
take what action is neces-
sary,” he told 3AW radio.
Mr Dutton also wanted to 
investigate petrol prices, 
but the prime minister is 
not open to examining the 
petrol sector, arguing he 
has already given the com-
petition watchdog powers 
far greater than a royal 
commission.
Mr Morrison said that as 
treasurer, he knew there 
were real issues around 
accountability, competition 
and behaviour of boards in 
the financial services sec-
tor.
He said he was taking ac-
tion to address each of 
these issues.
But Labor frontbencher 
Anthony Albanese says 
the government should 
look at its own responsi-
bilities for skyrocketing 
power prices.
“Yes, energy companies 
are part of the problem, 
but government inaction is 
very much a major part of 
why we have higher prices 
today,” he told Sky News.
“We think that a policy on 
energy is a good idea. We 
think that driving down 
emissions will also drive 
down costs of energy.

PM Morrison open to pow-
er royal commission

Labor has seized on new 
evidence in relation to Pe-
ter Dutton’s personal stake 
in publicly-funded child-
care centres.
New evidence proves it 
has become “completely 
untenable” for Peter Dut-
ton to avoid the High Court 
over his personal stake in 
two publicly-funded child 
care centres, federal Labor 
says.
Opposition frontbencher 
Jim Chalmers claims a let-
ter, which has come to light 
in recent days, casts more 
doubt on the home affairs 
minister’s eligibility to re-
main in parliament.
“It’s become completely 
untenable for Scott Morri-

son not to refer Peter Dut-
ton to the High Court,” Mr 
Chalmers told Sky News on 
Thursday.
The letter shows one of the 
Brisbane child care centre 
held by Mr Dutton in trust 
had a funding agreement 
with the Commonwealth to 
allow the hiring of a special 
needs teacher.
Late last month, a Labor at-
tempt in parliament to force 
Mr Dutton to the High Court 
was lost by just one vote.
The opposition believes it 
has the lower house num-
bers to try again when par-
liament returns next week, 
with Labor MP Emma Husar 
returning after personal 
leave.

Dutton childcare letter sparks new attack
“Scott Morrison should ex-
ercise some leadership and 
refer it to the High Court. 
There are so many unan-
swered questions about 
Peter Dutton’s eligibility to 
sit,” Mr Chalmers said.
“When the parliament is on 
a knife-edge, as it is, that 
calls into question all kinds 
of decisions this Morrison 
cabinet will make.”
Shadow attorney-general 
Mark Dreyfus said the min-
ister was “quite probably” 
ineligible to sit in parlia-
ment, particularly given the 
solicitor-general recently 
said there was some doubt 
surrounding his standing.
Mr Dreyfus said the min-
ister’s eligibility could call 

into question thousands of 
decisions he has made as 
immigration and home af-
fairs minister.
“It’s a significant matter 
also because this is a gov-
ernment that is hanging 
by a thread to control of 
the House of Representa-
tives,” he told reporters in 
Melbourne.
“It is extremely significant 
that one of its most senior 
members, Peter Dutton, is 
quite probably ineligible to 
sit in the parliament.”
The constitution bans from 
parliament anyone with a 
direct or indirect financial 
interest in Commonwealth 
assets, given it may create 
a conflict of interest.
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The East Hills community 
will see six new officers 
patrolling the streets and 
attending to incidents, fol-

lowing the Police attesta-
tion parade of Class 334.
The six new probationary 
constables have begun 

their duties at Bankstown 
Police Area Command, 
where they will embark on 
their new policing career.

State Member for East 
Hills, Glenn Brookes re-
cently met with and con-
gratulated the new re-

cruits on graduating from 
the Goulburn Police Acad-
emy after more than eight 
months of training and 
university-level education. 
“Community safety is of 
paramount importance 
and I am absolutely thrilled 
to welcome the new pro-
bationary constables to 
the local area.”
“Becoming a sworn police 
officer is a tremendous 
honour. The mere pres-
ence of a blue uniform 
puts our minds at ease, 
however it also comes with 
enormous challenges.”
“As a community, we turn 
to the police in our worst 
hour and expect them to 
stand in harm’s way to 
prevent and disrupt crimi-
nal activity.”

“I commend our newest 
officers on making the de-
cision to put the commu-
nity’s safety above their 
own and joining one of the 
proudest organisations in 
the state.”

The Minister for Police 
Troy Grant said the Lib-
erals & Nationals Gov-
ernment committed to 
increasing the authorised 
strength of the NSW Po-
lice Force to a record 
16,795 over this term, and 
we have achieved that and 
more.
“The security and safety of 
the people of NSW is a top 
priority for this Govern-
ment and these new pro-
bationary officers will be 
a great asset in helping to 
identify, disrupt and com-
bat crime in the local com-
munity,” Mr Grant said.
“These men and women 
are about to embark on a 
tough but rewarding ca-
reer. I am proud to wel-
come the newest mem-
bers to the NSW Police 
family, and I wish them the 
best for their future polic-
ing career.”

MEDIA: Jennifer Mehanna 
| Glenn Brookes MP | 9772 
2774

SIX NEW POLICE OFFICERS FOR BANKSTOWN POLICE AREA COMMAND

Glenn Brookes, Bankstown Police Area Commander Michael O’Toole andnew police recruits
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
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صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
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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 
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A BELLIGERENT Karl Ste-
fanovic grilled Scott Mor-
rison on Today as the PM 
announced a shock policy 
change.
PRIME Minister Scott Mor-
rison has announced a 
surprise policy reversal 
and endured a belliger-
ent grilling from Karl Ste-
fanovic during an eventful 
interview on Today.
Mr Morrison fronted up 
for back-to-back appear-
ances on Seven and Nin-
eon monday morning, and 
could easily have become 
complacent after coasting 
through a gentle interview 
on Sunrise.
Then, a couple of minutes 
later, Karl started on him.
Mr Morrison make a sur-
prise announcement that 
the Coalition would re-
verse its plan to increase 
the retirement age to 70. It 
will now remain at 67.
“You are the boss but 
you have little or no con-
trol over the party. You 
couldn’t save the Prime 
Minister and then you be-
came the Prime Minister. 
Your party is an absolute 
dog’s breakfast,” the To-
day host said.
“I know that. The curtain 
has come down on that. A 
new generation of Liberal 
leadership is in place,” Mr 
Morrison responded.
“Australians want us to 
be less focused on what 
we care about and how 
we feel. We have got to 
get over that very quickly. 
I put the ministry in place 
in record time and we 
were on and about the 
business of government 
straight away.”

“Grab the Selleys and plug 
the leaks and you might 
have a chance. There is a 
leak every day,” Karl shot 
back.
“If you can’t control the 
leaks you might as well be 
captain of the Titanic.”
As he kept pressing, Mr 
Morrison eventually felt 
compelled to push back, 
declaring the suggestion 
he wasn’t in control of the 
party “rubbish”.
Once that initial confron-
tation was out of the way, 
Today presented Mr Mor-
rison questions from its 
viewers, one of whom 
asked the Prime Minister 
about his government’s 
plans to raise the retire-
ment age to 70.
Mr Morrison took the 
chance to announce an 
unexpected reversal of 
the government’s pension 
policy.
“Look I was going to say 
this next week but I may 
as well say it here Karl. 
I’ve already consulted my 
colleagues on that, and 
next week Cabinet will 
be ratifying a decision to 
reverse taking the retire-
ment age to 70. It will re-
main at 67, which is what 
Labor increased it to,” Mr 
Morrison said.
“I don’t think we need that 
measure any longer when 
it comes to raising the 
pension age.”
The decision to raise the 
retirement age was an-
nounced in the Abbott 
government’s first bud-
get, when Joe Hockey 
was treasurer. It was sup-
posed to save approxi-
mately $3.6 billion over its 

‘That’s rubbish’: Karl Stefanovic grills PM Scott Morrison on Today

first four years.
But that would not have 
been for a while. The pro-
posal was to start lifting 
the pension age in 2025. 
It would have risen by six 
months every two years, 
eventually reaching 70 in 
2035.
The change was never 
legislated.
Another viewer asked Mr 
Morrison why he doesn’t 
send his children to pub-
lic school.
“Well, I went to public 
schools. I went to Clovel-
ley Primary School and 
then to Sydney Boys High 
School,” the PM replied.
“My kids were going to a 
public school but I wanted 
them to go to a Christian 
school. Faith is important 
to us as a family. That’s a 
choice we made as a fam-
ily.
“I don’t have any issues 
with the quality of public 
education but I wanted my 
kids to go to a Christian 
school. That’s a choice, 
if every Australian would 
like to make, they should 
be able to make.”
Earlier, Sunrise also con-
fronted Mr Morrison with 
questions from ordinary 
Australians. He was asked 
to address the “ever-wid-
ening gap” between wag-
es and the cost of living.
“I am the Prime Minister 
for getting power prices 
down,” he said., flagging 
plans to set a standard 
price, ensure companies 
“are not taking advan-
tage”, and drive more in-
vestment in “clean power 
generation”.
“We are going to get on 

with it and get prices 
down.
“In terms of getting wages, 
you’ve got to do that by 
growing the economy and 
making sure it is strong. 
You can’t get a wage rise 
with a business that is 
not making a profit or an 
economy that is weak.”
Meanwhile, the govern-
ment is facing awkward 
questions on another 
front today as an inquiry 
into the Peter Dutton au 
pair saga begins.
The inquiry, run by the 
Senate’s legal affairs 
committee, will examine 
whether Mr Dutton mis-
used his ministerial pow-
ers by intervening in two 
immigration cases.
AFL boss Gillon 
McLachlan will appear via 
video link to explain his 
involvement in lobbying 
Mr Dutton to overturn an 
au pair’s visa rejection.
Alexandra Deuwel was 
detained at Adelaide air-
port in October 2015 after 
admitting she intended 
to work in breach of her 
tourist visa for grazier 
Callum MacLachlan, the 
AFL boss’ second cousin.
Leaked documents show 
Mr MacLachlan contacted 
Gillon McLachlan, who 
directed the AFL’s head 
of government relations 
and former Liberal staffer 
Jude Donnelly to forward 
an email from his cousin 
to Mr Dutton’s chief-of-
staff.
Ms Donnelly is set to give 
evidence at the same time 
as her boss. Home Affairs 
secretary Michael Pez-
zullo and Australian Bor-
der Force Commissioner 
Michael Outram are listed 
to appear before the com-
mittee in the morning.
Mr Dutton is also facing 
questions over a second 
au pair he saved from de-
portation, an Italian wom-
an who was apparently 
planning to work for a 
former Queensland police 
colleague.
He has consistently de-
nied any wrongdoing in 
both cases, saying he had 
no personal link to any-
one involved.

Mr Morrison eventually declared Karl’s line of questioning to be rubbish”. Picture: TodaySource:Channel 9

MALCOLM Turnbull re-
portedly offered Peter 
Dutton the position of 
deputy Liberal leader in a 
last-ditch attempt to stop 
a leadership challenge.
In the dying days of his 
prime ministership, Mr 
Turnbull went to Mr Dutton 
and offered him the deputy 
role, believing this would 
keep him from bringing on 
a leadership spill, accord-
ing to The Courier-Mail.
The role had been occu-
pied by Julie Bishop for 
almost a decade, suggest-
ing he was willing to call 
for a party room vote to re-
place her with Mr Dutton.
The Home Affairs Minister 
turned down the offer be-
cause he believed he had 
the backing of Liberal MPs 
to seize Mr Turnbull’s job.
Mr Turnbull was forced to 
stand down last month af-
ter days of leadership tur-
moil and Scott Morrison 
went on to beat both Mr 
Dutton and Ms Bishop in 
the final party room vote.
Mr Morrison dismissed 
The Courier-Mail’s report 
morning, saying Austra-
lians couldn’t care less.
“I’ve been elected to lead 
the Liberal Party which 
means that I am lead-
ing the country as Prime 
Minister, that’s what mat-
ters,” he told Sunrise. “All 
the rest of it, people can 
write books about it if they 
want, they can tweet about 
it, they can put it on Face-
book, they can even do 
something on Instagram if 
they like.
“I’m focusing on what 
matters and what happens 
and what Australians need 
me to focus on.”
Deputy leaders are voted 
on by the whole party 
room, rather than selected 
by the Prime Minister, but 
Mr Turnbull could have 
brought on a vote to oust 
Ms Bishop if he believed 
Mr Dutton would have had 
the numbers.
Malcolm Turnbull report-
edly offered Peter Dutton 
the role of Deputy Liberal 
leader to save himself.
Meanwhile, Fairfax Media 
has cited Liberal Party 
polling that warned Cabi-
net ministers against the 

leadership spill.
The internal report said 
the Liberal National Party 
by-election loss in the 
Queensland seat of Long-
man shouldn’t be treated 
as a test case for a fed-
eral election. Instead of Mr 
Turnbull costing the coali-
tion votes, the report said 
the scandal over LNP can-
didate Trevor Ruthenberg 
and his military medals 
had damaged the govern-
ment’s chances.
During the campaign for 
Longman, Mr Ruthenberg, 
a former minister in the 
Newman state govern-
ment, had to apologise 
for wrongly claiming he 
earned a prestigious Aus-
tralian Service Medal. In 
fact, he only had an Aus-
tralian Defence Medal 
awarded for service of 
more than four years.
The Longman result was 
used as justification for a 
leadership spill by Mr Dut-
ton’s backers, who were 
concerned about a gen-
eral election wipe-out in 
Queensland.

BISHOP TIPPED FOR 
GOVERNOR-GENERAL 
ROLE
Governor-General Sir Pe-
ter Cosgrove will retire 
when his five-year term 
finishes in March, say-
ing the job “deserves and 
 demands new vigour”, The 
Australianreports.
At the same time, there is a 
growing belief Ms Bishop 
will not contest the next 
election.
Ms Bishop’s decision to 
move to the backbench 
following the leadership 
spill fuelled rumours she 
was gunning for the Gov-
ernor-General position.
“Bishop’s stellar career 
also has ended, but it is 
unlikely this is the last we 
will hear or see of her,’’ 
wrote The Australian’s Niki 
Savva last month. “There 
are already whispers that 
with Sir Peter Cosgrove 
notching up five years 
as Governor-General in 
March, she would make a 
fine replacement.”
There is a growing belief 
Ms Bishop will not contest 
the next election.

Malcolm Turnbull allegedly planned 
to throw Julie Bishop under the bus 
to save his leadership
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WORLD FRUIT
أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه 

الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 
واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

بـإدارة السيد 
الـيان بولـس

كـيلـو بــندورة  بـ 1,99 $ كـيلـو  الــجزر  بـ 0,99  $

كيلو تفاح )Pink Lady(  بـ 1,49 $ ُرّب الـبندورة  )املرطبان(  بـ 1,99 $

عدس )1 كيلو(  بـ 1,99 $

لـيمون حـامـض )1 كيلو( بـ 1,99 $

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
 14 أيـلول

World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3,  St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

بـصل )10 كيلو(  بـ 4,99 $ مـوز  )1 كيلو( بـ 1,99  $زيتون أسود )املرطبان 1،9 كيلو(  بـ 7,00 $
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