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نتنياهو يتوعد «حزب اهلل» بضربة ساحقة! صراع مرير على رئاسة العراق
باسيل :هدفهم افشال رئيس اجلمهورية ..والعبادي مهدد مبغادرة حزبه
والراعي يدعو حلكومة طوارئ حيادية
يف غياب أي ضوء يف
األفق حلل العقد العديدة
واملتشعبة لتشكيل احلكومة
العتيدة ،سواء لناحية عدد
الوزراء لكل طرف أو لناحية
نوعية احلقائب كشف وزير
اخلارجية جربان باسيل بان
هناك من يتباهى باحلديث
بأن العهد فشل ،وممن
اعتربوه أنه ولد فاشال من
اليوم االول حتى انهم مل
يعطوه اي فرصة .ورأى
ان هدفهم معروف وهو
افشال رئيس اجلمهورية
يسمى
ما
وافشال
مبشروع توافقي ،فيما،
دعا البطريرك املاروني
مار بشارة بطرس الراعي
اىل تشكيل حكومة طوارئ
حيادية من شخصيات لبنانية
معروفة ليس هلا إرتباطات
بالبلوكات
وال
حزبية
اإلنتخابية ،معروفون خبربتهم

نتنياهو

وحياديتهم،
وشخصيتهم
بعددها
احلكومة
وهذه
القليل متثل املسيحيني
واملسلمني حبسب القاعدة
ودورها ،للبدء باإلصالحات
يف اهليكليات والقطاعات
املطلوبة
فقد اعلن وزير اخلارجية

واملغرتبني جربان باسيل
دعوة «كولكو كندا» اىل
مأدبة عشاء اقامها على
شرفه يف «شاتو رويال»
ان مشكلة لبنان تكمن
يف التشكيك به وتيئيس
اللبنانيني منه ،واليوم
يستخدمون محلة التشكيك

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
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 Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت
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يف االقتصاد وانهيار
اللرية .حنن نعمل بعكس
ذلك من خالل ضخ األمل
والثقة بلبنان ،ونقول
للبنانيني آمنوا ببلدكم
اكثر واكثر  .وهذا هو
الصراع احلقيقي يف لبنان،
وآخر تهمة وجهت لنا اننا
نعرقل تشكيل احلكومة،
كيف ميكن ألحد ان يعرقل
نفسه .ويتهموننا بأن
وزارة الطاقة معنا وال نريد
توفري الكهرباء للمواطنني،
كل ما هو غري منطقي يرموه
علينا.وهناك من يتباهى
باحلديث بأن العهد فشل،

التتمة صفحة 31

يضغط احلزب الدميوقراطي
بزعامة
الكردستاني
مسعود بارزاني لتأجيل
انتخاب رئيس اجلمهورية
يف الربملان العراقي إىل
ما بعد انتخابات اإلقليم يف
 30الشهر اجلاري ،لفرض
صفقة جديدة على االحتاد
الوطين الكردستاني الذي
رشح أمس برهم صاحل
للمنصب ،وسط استمرار
انقسامه داخليًا.
إىل ذلك ،ميتد االنقسام
إىل «حزب الدعوة» ،الذي
تتجه التكهنات إىل احتمال
جتميده عضوية رئيس
الوزراء حيدر العبادي،
بتشتيت
إياه
متهمًا
احلزب ،واحتمال خسارته
منصب رئيس احلكومة
الذي حيتفظ به منذ العام

.2005
داخلية
انتخابات
ويف
الوطين
االحتاد
حلزب
الكردستاني ،حصل برهم
صاحل الذي ِ
أعلنت عودته
إىل احلزب على غالبية
األصوات لرتشيحه ملنصب
رئيس اجلمهورية.

ويف احلال ،أعلن حزب
بارزاني أنه غري ملزم بهذا
الرتشيح وأن له احلق يف
احلصول على املنصب
لنيله على أعلى األصوات
الكردية يف االنتخابات
األخرية ( 25مقعدًا مقابل
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واشنطن تأمل إبرام معاهدة
«تكبح» طهران

استبقت الواليات املتحدة
وبريطانيا وفرنسا اجلمعية
املتحدة
لألمم
العامة
املرتقبة األسبوع املقبل،
ً
مشددة ضغوطها على

ايران .وأعلنت واشنطن
ستطبق «عقوبات
أنها
ّ
أشد» على ايران ،جمددة
ّ
يف الوقت ذاته استعدادها

التتمة صفحة 31

احلكومة اليمنية تتهم األمم املتحدة
بالتواطؤ مع احلوثيني لتهريب أسلحة

اتهمت حكومة الشرعية
اليمنية منسقة الشؤون
اليمن
يف
اإلنسانية
ليزا غراندي بدعم مجاعة

احلوثيني ،من خالل فتح
معرب جوي هلا حتت غطاء
«جسر جوي طيب وإنساني»،

التتمة صفحة 31

العالناتكم

يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ايلي على
الرقم0412 224 604 :

مـحل كـباب للـبيع

للبيع ..مـحل كـباب يقع يف كوغرا
قريب من محطة القطار والسوق
والعديد من التسهيالت
لالتصال بـ  Ahmadعلى الرقم:
0422 102 525
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لـبنانيات

قاووق ممثال نصراهلل :املقاومة تستعد لتصنع
إلسرائيل أكرب هزمية

أحيت «مجعية الزهراء اخلريية»
يف بلدة جمدل سلم ،ذكرى
عاشوراء بتمثيل واقعة الطف
وسرية اإلمام احلسني وما حل
بأهل بيته بعد استشهاده،
برعاية األمني العام لـ «حزب
اهلل» السيد حسن نصراهلل ممثال
بعضو اجمللس املركزي يف
احلزب الشيخ نبيل قاووق ،يف
حضور رئيس لقاء علماء صور
الشيخ علي ياسني ،ولفيف من
العلماء والفاعليات وحشود من
خمتلف القرى والبلدات اجلنوبية،
وشارك يف التمثيل حواىل
 250متطوعا ومتطوعة من أبناء
البلدة ،تعاقبوا منذ سنوات على
أداء أدوارهم يف هذا العمل
املسرحي العاشورائي.
وقبل البدء مبراسم العرض
املسرحي ،ألقى قاووق كلمة
قال فيها« :شعارنا ما تركناك
يا حسني يعين أننا يف املقاومة
لن نتخلى عن راية احلسني
ونهجه ،وعلى أعداء املقاومة أن
يعلموا أننا منتلك سالح املقاومة
والشهادة ،فال خنضع وال نذل
وال نساوم ،وإمنا عهدنا النصر،
وأمام كل التهديدات واملناورات
اإلسرائيلية والعقوبات األمريكية
وكل االستعدادات ،املقاومة
تزداد قوة ،عسكريا وسياسيًا
وشعبيًا ،وهي اليوم تستعد

وتتحضر لتصنع إلسرائيل هزمية
هي الكربى ،ولتصنع لألمة
والوطن نصرا هو األكرب .شعار
«ما تركتك يا حسني» يعين
أننا سندافع عن القدس كما
دافعنا عن سائر املقدسات،
وأننا سنبقى يف املوقع املتقدم
ملواجهة أي خطر إسرائيلي أو
تكفريي ،ويف يوم العاشر
يوم االنتصار للمظلوم على
الظامل وللدم على السيف ،حنن
يف «حزب اهلل» ننتصر للطفل
الرضيع املذبوح عطشانا يف
كربالء بانتصارنا لكل أطفال
اجملازر يف اليمن ،وننتصر
لالمام احلسني الغريب احملاصر
العطشان يف كربالء بانتصارنا
للشعب اليمين احملاصر باجلوع
والعطش والعدوان السعودي».
بدوره ،قال ياسني يف كلمة:
«كلمة هل من ناصر ينصرنا
اليت أطلقها اإلمام احلسني ال
زالت يف يوم العاشر تسطع من
يوم كربالء ،وستبقى كذلك إن
شاء اهلل ،ونشكر كل القيمني
واملشاركني واملساهمني يف
هذا العمل املسرحي الذي ينقل
واقعة الطف إىل حميب وموالي
أهل البيت».
ويف اخلتام ،أقيمت مسرية
حاشدة انطلقت من مكان
املسرحية باجتاه ساحة البلدة.

تويين مثل رئيس اجلمهورية يف مؤمتر األشوريني:

للتعامل مبسؤولية وأخالقية معهم يف لبنان
وعلى مجيع الدول االهتمام بالالجئني
أعلن املكتب اإلعالمي لوزير
الدولة لشؤون مكافحة الفساد
يف حكومة تصريف األعمال
نقوال تويين ،يف بيان ،أن
تويين مثل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون يف املؤمتر
السنوي الـ  29لألشوريني.
وألقى تويين كلمة قال فيها:
«إننا نعي مساوئ التاريخ اجتاه
األشوريني عامة ،وفقا ملا
قرأناه وشاهدناه ،وخباصة ما
ارتكب حبقهم مؤخرا يف العراق
وسوريا ،على يد التكفرييني،
وما مت ختريبه من حضارة
وآثار».
هي
«األقلية
أن
واعترب
أكثرية ،واألكثرية هي أقلية،
ففي القرنني السادس عشر
والسابع عشر جلأ األوروبيون
إىل الشرق».
وأضاف قائال« :إن هذا
الشعب ،حيمل شهادة ثقافية

تارخيية منذ آالف السنني،
وجرت مالحقته أينما وجد،
وعلينا مجيعا ،أن نناضل إىل
جانبه ،وندعم حقه يف العودة
إىل أرضه .ويف إطار ذلك
نطالب بإجراء استطالع إلحصاء
أعداد األشوريني يف لبنان».
ودعا إىل «التعامل بكل
مع
وأخالقية
مسؤولية
يف
املوجودين
األشوريني
لبنان ،بفعل ما تعرضوا له
من اضطهاد تكفريي يف
بالدهم ،وعلى مجيع الدول أن
تهتم بشؤون الالجئني ،يف
ظل مطالبة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون جبعل لبنان
مركزا للحوار وتالقي احلضارات
بفضل تكوينه الفسيفسائي
من خمتلف الطوائف وامللل».
وختم ناقال «حتيات فخامة
الرئيس ومتنياته بتحقيق اآلمال
املرجوة يف هذه القضية».

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

احلريري امام طالب من جامعة ستانفورد:

الراعي غادر الدميان اىل بكركي:

نأمل من خالل تعاطينا املسؤول وحتلينا حلكومة طوارئ حيادية من شخصيات ليس هلا
بالصرب ان نصل اىل تأليف احلكومة إرتباطات حزبية وال بالبلوكات اإلنتخابية

الحريري مع الطالب
اكد رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري انه «مستمر
يف مساعيه وجهوده الدؤوبة
لتشكيل احلكومة اجلديدة»،
وقال« :بالرغم من االختالفات
االطراف
بني
والتباينات
السياسية حنن نأمل من خالل
تعاطينا اهلادىء واملسؤول
مع كل االطراف وحتلينا
بالصرب،ان نصل يف النهاية
اىل تأليف احلكومة واملباشرة
حبل املشاكل اليت تواجه البلد،
النه من دون التحلي بالصرب
ومقاربة االمور باحلكمة لن
نستطيع حل هذه املشاكل
والنهوض بالبلد».
اضاف خالل استقباله مساء
امس االول يف «بيت الوسط»
حوالي سبعني طالبا من جامعة
«ستانفورد» االمريكية يقومون
بزيارة جامعية اىل لبنان« :ان
ما مييز لبنان عن غريه من دول
املنطقة هو نظامه الدميرقراطي

وتنوعه».
وتابع « :كما تالحظون حنن
نعيش يف منطقة تسودها
االضطرابات واحلروب ،ولكن
لبنان بقي بفضل اهلل تعاىل
وبارادة اللبنانيني وحرصهم
على امنه واستقراره ،مبنأى عما
حيصل من حوله .لبنان عانى
كثريا يف املاضي من احلروب
االسرائيلية
واالعتداءات
لدينا
واالن
واالغتياالت،
فرصة فريدة للنهوض بالبلد
وانعاش الوضع االقتصادي
وحل املشاكل اليت نواجهها،
ويف مقدمتها مشكلة النازحني
السوريني ،ونسعى لتوظيف
هذه الفرصة املتاحة من خالل
بناء
العادة
مؤمتر»سيدر»
البنى التحتية والنهوض بالبلد
ككل».
ثم دار حوار بني الرئيس
تناول
والطالب
احلريري
االوضاع يف لبنان واملنطقة.

واكيم :احلل النهائي للكهرباء بإنشاء معامل وهناك
من يتمسك بالبواخر بأسنانه وسنقف باملرصاد
شدد عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب عماد واكيم
على أن «احلل النهائي مللف
الكهرباء هو بإنشاء معامل تؤمن
كهرباء دائمة يف لبنان».
واعترب يف حديث عرب إذاعة
«لبنان احلر» أن «أي مناقصة
جيب ان تنفذ وفق شروط
املناقصات العمومية ،والشروط
اإلدارية للدولة» ،الفتا إىل أن
«حل البواخر يستخدم كسند او
كحل بديل ،أما احلل االساسي
فيبقى بانشاء معامل ثابتة مع
اختيار الفيول االنسب للبيئة
كالغاز وهو االفضل».
وإذ أكد أن «القوات اللبنانية»
مع خطة شاملة ،أشار واكيم إىل
أن «البعض حيتج على موضوع
التمديد للبواخر ،وأن ال حل اال
بالبواخر ،غري أن هذا البعض
خيسر الدولة ملياري دوالر
ويشكل عجزا على اخلزينة».

وردا على ممثل شركة البواخر
رالف فيصل بأن البواخر توفر
على اخلزينة اكثر من انشاء
املعامل ،رأى واكيم أن «كالمه
غري دقيق ،ولو ان البواخر تكلف
اقل من املعامل لكانت كل دول
العامل اتبعته كحل» .وأضاف:
«كالم فيصل تسويقي فهو
وكيل هذه البواخر يف لبنان
ومن مصلحته ان يسوق حلل
البواخر».
وأعلن أن «إنشاء معمل للكهرباء
ال حيتاج اىل اكثر من سنة ليكون
منتهيا».
وقال منتقدا عمل البواخر« :كل
بلدان العامل املتطور وجدت حال
إلنتاج الكهرباء من دون بواخر
إال حنن يف لبنان ال نزال خنرتع
احللول».
وختم واكيم« :هناك من يتمسك
بالبواخر بأسنانه واألكيد أننا
سنقف باملرصاد».

خليل :سأطلب مئة مليار لتغطية فوائد قروض
اإلسكان بدون أي ضريبة أو أي رسم جديد

كشف وزير املالية يف حكومة تصريف األعمال علي حسن خليل،
يف حديث حملطة « ،»LBCIانه سيطلب «ختصيص مئة مليار لرية
تغطي فرق الفوائد عن قروض اسكان بقيمة  1500مليار لرية
خلمسة آالف وحدة سكنية» ،مؤكدا ان «هذه الصيغة ال تتضمن أي
ضريبة أو أي رسم جديد لتغطيتها».

البطريرك الراعي مغادرا الديمان
غادر البطريرك املاروني الكردينال
مار بشارة بطرس الراعي ،الصرح
البطريركي يف الدميان خمتتما
إقامته الصيفية ،متوجها اىل
الصرح البطريركي يف بكركي
ليغادر قريبا لبنان يف زيارة
اىل كندا ومنها اىل الفاتيكان
تستمر حنو شهر ونصف وقال:
«حنن نقول دائما للمسؤولني ال
حيق لكم أن تظلوا على مواقفكم
وعدم تأليف حكومة ،غري آبهني
بوضع البلد الغارق يوما بعد يوم
إقتصاديا وماليا .وهذا حتذير أتى
من قبل البنك الدولي واملؤسسات
الدولية وهذا السبب الذي من
أجله سعت الدول يف شهري آذار
ونيسان وعقدت ثالثة مؤمترات يف
روما وباريس وبروكسل ليدعموا
اجليش والقوى األمنية واإلقتصاد
ويروا كيف ميكن مواجهة عبء
النازحني ووعدوا بدعم لبنان يف
مؤمتر باريس ب 11مليار دوالر
ونصف على أساس أن ترتافق
مع إصالحات جدية يف القطاعات
واهليكليات».
أضاف« :أربعة أشهر مرت وبدأنا
يف الشهر اخلامس وليس هناك
من حكومة يف الوقت القريب.
هذا أمر غري مقبول وال ميكن ألحد
أن يقبله ونرفض هكذا ممارسة
للسياسيني .فالبلد ليس ملكا

ألحد منهم بل هو للشعب اللبناني
بأكمله».
وأردف« :يف عام  1958أيام
الرئيس فؤاد شهاب تألفت
حكومة طوارئ واليوم أدعو اىل
تشكيل حكومة طوارئ حيادية
من شخصيات لبنانية معروفة
ليس هلا إرتباطات حزبية وال
بالبلوكات اإلنتخابية ،معروفون
خبربتهم وشخصيتهم وحياديتهم،
وهذه احلكومة بعددها القليل متثل
املسيحيني واملسلمني حبسب
القاعدة ودورها ،للبدء باإلصالحات
يف اهليكليات والقطاعات املطلوبة
يف مؤمتر باريس «سيدر»
ليتمكنوا من تصريف  11مليار
املوعودين بهم ودورها الثاني
التأسيس للمصاحلة والوحدة
الوطنية ألنه من العبث الكالم عن
الوحدة الوطنية ونسمعهم يوميا
يرتاشقون باإلتهامات الشخصية
واإلساءات الشخصية .فال يكفي
تسمية احلكومة بأنها حكومة وطنية
بل حكومة الطوارئ هي اليت تقرب
وجهات النظر وتؤسس لتفاهم
ومصاحلة ،عندئذ ميكن أن تؤلف
حكومة وحدة وطنية وأنا ال أرى أن
هناك حال آخر لغاية اليوم».
وختم« :حنن نرفض رفضا قاطعا
هذه املمارسة السياسية بني
املسؤولني».

كريوز :بأي حق يتحدث رئيس حزب وكأنه
رئيس دولة يقرر وينطق بامسها؟

صدر عن املكتب اإلعالمي
للنائب السابق إيلي كريوز،
البيان التالي:
«لقد أصغيت اىل خطاب األمني
العام حلزب اهلل السيد حسن
نصراهلل ،ويهمين أن أرد على
بعض القضايا اليت تطرق إليها
واليت صنفها السيد باألساسية
أو احملورية:
فقد اعترب األمني العام حلزب
اهلل أن النأي بالنفس هو
جمرد اخرتاع ،داعيا بالعكس
اىل التدخل يف املنطقة .فال
بد يف هذا اجملال من التذكري
بأن حزب اهلل وافق على القرار
الذي اختذته احلكومة بالنأي
بالنفس ،كونه أحد مكوناتها،
فكيف يتملص من هذا املوجب
على غرار متلصه من إعالن بعبدا
الذي وافق عليه أيضا؟ ونسأل
بأي حق يتحدث رئيس حزب
وكأنه رئيس دولة يقرر وينطق
بامسها؟
إن األمني العام حلزب اهلل

يتحدث عن أغلب األحزاب حبجة
تورطها أيضا يف سوريا ،علما
أن حزب اهلل هو الوحيد الذي
شارك ويشارك يف احلرب من
بابها الواسع ومن دون أي وازع
ورادع وخالفا لسيادة الدولة
اللبنانية؟
أما أشد ما يثري اإلستغراب،
فهو إصرار األمني العام حلزب
اهلل على واقع ثنائية الدولة
واملقاومة ،وكأن هناك دولتني
يف لبنان حبيث يتحرك حزب اهلل
وكما يفعل مبعزل عن الدولة
اللبنانية وقرارها السيادي.
وعن إعالن األمني العام ل»حزب
اهلل» بقاء احلزب عسكريا يف
سوريا حبسب احلاجة وموافقة
القيادة السورية ،أؤكد أن
حزب اهلل ما زال يصر على
اخلطأ اجلسيم الذي ارتكبه وما
زال تلبية لرهانات اجلمهورية
واليت
اإليرانية
اإلسالمية
اعتربت مرارا أن لبنان بات جزءا
من حمور املمانعة».
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«هوكي لبنان» يفوز بدعم بنك بريوت على الفريق «الكندي»

ّ
فريق
حقق
املركزية-
فوزاً
لبنان»
«هوكي
منافسه
على
ساحقًا
الكندي  Argenteuilيف
حلبة جامعة ماكغيل  -كندا
بنتيجة .5-7
ومباراة الفريق اللبناني
الذي خاض مباراته احلامسة
مدعومًا من بنك بريوت،

شهدت حضورًا مجاهريًا من
اجلالية اللبنانية مبشاركة
وزير اخلارجية واملغرتبني
يف حكومة تصريف األعمال
جربان باسيل ،سفري لبنان
يف كندا فادي زيادة،
إدارة
جملس
رئيس
بنك بريوت املدير العام
الدكتور سليم صفري،

ورئيس «فدرالية هوكي
لبنان» يف كندا شارل
املري.
ُ
وافتتحت املباراة بهدف
يف
الكندي
للفريق
الدقيقة األوىل ،واستمرت
متصاعدة حبماسة الفتة،
حتى أعلن احلكم انتهاءها
بعد حوالي الساعة ونصف
الساعة بفوز لبنان .5 -7

فارتفعت أعالم لبنان وبنك
بريوت ،فيما لفت حضور
ِفرقة «الدبكة اللبنانية»،
ّ
واملعلق الرياضي طوني
بارود الذي حضر خصيصاً
من لبنان هلذه الغاية.
ووزع زيادة وصفري اجلوائز
ّ
والكؤوس على الفريق
الفائز ،وامليداليات على
أعضاء الفريقني.

الراعي التقى ديل كول :نقدر
تضحيات اليونيفيل يف سبيل
االستقرار واألمن والسالم يف لبنان

البطريرك الراعي مستقبال اللواء الركن

البطريرك
استقبل
املاروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي،
يف الصرح البطريركي
يف بكركي ،قائد القوات
الدولية العاملة يف اجلنوب
«اليونيفيل» اللواء الركن
كول،
ديل
ستيفانو
يرافقه املستشار القانوني
يف «اليونيفيل» احملامي
يوسف صفري ،يف اول
زيارة له بعد تعيينه.
للمكتب
بيان
وأفاد
االعالمي يف بكركي ان
اللقاء كان مناسبة «لعرض
عمل القوات الدولية يف
لبنان وتنفيذ قرار 1701
األوضاع
إىل
إضافة
الراهنة».
بعمل
الراعي
ونوه
شاكرا
ال»يونيفيل»،
املشاركة
للدول
«مساهمتها ودعمها لكثري
من املشاريع االجتماعية
ومقدرا
والتنموية»،
«تضحياتها يف سبيل
االستقرار واألمن والسالم
يف لبنان».
بدوره نوه ديل كول بـ

«الدور األساسي الذي
يقوم به الكاردينال الراعي
يف بث رسالة السالم
واالستقرار اليت تعترب مهمة
جدا يف دعم تنفيذ مهمات
اليونيفيل» ،وشكره على
«أهمية دعمه املتواصل
لعمل اليونيفيل يف جنوب
لبنان» .وقال« :لقد عربت
عن امتناني للكاردينال
الراعي على اجلهود القيمة
والدور الرائد الذي يقوم
به يف تعزيز احلوار وبناء
جسور التواصل مع خمتلف
اجملموعات الدينية ،وكان
هلذا تأثري اجيابي يف منطقة
عمل اليونيفيل .وأكدت
ان القيم الدينية تستحق
االحرتام الكبري والتقدير،
وعربت عن حرصنا على
االخنراط الدائم يف حوار
القيادات
خمتلف
مع
الروحية بناء على الثقة
واالحرتام املتبادلني».
وتأتي الزيارة يف إطار
سلسلة الزيارات اليت
يقوم بها ديل كول
للقيادات الروحية يف
اجلنوب واملناطق األخرى.

رحال يف جملس عاشورائي :الستلهام العرب
والتعاون يف سبيل اخلري واإلنسان
رأى راعي أبرشية بعلبك
للروم امللكيني الكاثوليك
املطران الياس رحال
خالل جملس عاشورائي
يف حسينية بلدة شعث
أن «ثورة اإلمام احلسني
كانت من أجل اإلنسانية
مجعاء ال من أجل الزعامة او
املنصب» .وقال« :علينا
أن نستلهم الدروس والعرب
يف حياتنا وتصرفاتنا،
ونتعاون معا يف سبيل
اخلري واإلنسان».
ولفت إىل أن «اإلمام
احلسني خرج من أجل

احلق ولكي يكرم اإلنسان
كإنسان» .وقال« :حنن
يف حاجة إىل اإلمام املغيب
السيد موسى الصدر كما
حنن يف حاجة إىل اإلمام
احلسني يف هذه االيام
املظلمة ،مع األسف حكامنا
ال يهتمون باملظلوم وال
بالفقري وال احملتاج .منطقة
بعلبك اهلرمل قلب لبنان،
يف حاجة إىل التفاتة من
التكاتف
وإىل
الدولة
والعمل من أجل اإلنسان
الذي يعيش يف هذه
املنطقة».
2/2/18 2:30 pm
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قبالن قبالن يف مسرية ألمل بذكرى عاشوراء يف صور:

سفري لبنان يف السعودية فوزي كبارة:

حاصباني زار عوده:
سنبقى دعاة وحدة لبنانية بني اجلميع لن ننسى مآثر اململكة وكيف احتضنت لبنان
حلكومة جامعة حتافظ على االستقرار والثقة
عند كل أزمة ومدت يد العون له

املطران عودة مستقبال حاصباني
استقبل مرتوبوليت بريوت
وتوابعها للروم األرثوذكس
املطران الياس عوده نائب
رئيس جملس الوزراء وزير
الصحة العامة يف حكومة تصريف
األعمال غسان حاصباني الذي
قال بعد الزيارة« :تشرفت
بزيارة املرتوبوليت الياس،
وقمت مع سيادته جبولة
متكاملة على الوضع احلالي.
كانت اجلولة مليئة بالتفاصيل
اليت غطت جوانب عديدة ،منها
األوضاع االجتماعية والسياسية
لبنان.
يف
واالقتصادية
واملهم يف حديثنا اليوم كان
الرتكيز على الوضع االجتماعي
الذي وصل إىل مرحلة دقيقة
جدا ،وكل املواطنني يعرفون
األساسية
وأسبابه
ذلك،
الوضع االقتصادي املرتدي
إىل اجلمود احلاصل اقتصاديا
والوضع السياسي وخصوصا
ما يتعلق بتشكيل احلكومة».
أضاف« :حنن داخل منطقة تعج

بالتشنجات والتحديات ،وعلى
لبنان أن حيافظ على استقراره.
اخلطوة األساسية للحفاظ على
اإلستقرار والثقة يف لبنان هي
أوال تشكيل حكومة تكون جامعة،
متثل تطلعات الشعب اليت بينها
يف االنتخابات النيابية ،كما
متثل الشراكة احلقيقية البناءة
للمكونات اليت تهدف لبناء
دولة مستقرة تقدم ما جيب أن
تقدمه من خدمات وبنى حتتية
واستقرار اجتماعي واقتصادي
وسياسي لكل املواطنني بعيدا
من التموضعات السياسية
وصراعات السلطة ،وقريبا من
بناء الدولة».
يكون
أن
«جيب
وختم:
اهلدف أمامنا شديد الوضوح
خالل املرحلة الدقيقة املقبلة
اقتصاديا وماليا واجتماعيا ،كما
جيب أن يكون اهلدف مرتكزا
على التعاون والشراكة من أجل
بناء دولة ،ال على االختالف من
أجل تعزيز سلطة».

حسن فضل اهلل :املقاومة ستبقى جاهزة
للدفاع عن لبنان وفلسطني
أحيا «حزب اهلل» ،مراسم يوم
العاشر من حمرم يف مدينة بنت
جبيل ،مبسرية مجاهريية انطلقت
من أمام جممع أهل البيت.
بعد انتهاء امساعيل حجازي
من تالوة املصرع احلسيين،
وتقدم املسرية فرق كشفية
لكشافة اإلمام املهدي ،ومحلة
الرايات والصور واجملسمات
واألعالم اليمنية ،تضامنا مع
الشعب اليمين ،فضال عن
مواكب اللطم اليت شارك
فيها اآلالف من الذين يرتدون
األكفان ويعتمرون العصبات
صدحت
حيث
الكربالئية،
احلناجر باللطميات احلسينية
والشعارات الزينبية وهتافات
املقاومة.
وشقت املسرية طريقها يف
شوارع املدينة ،لتختتم يف
الساحة العامة ،حيث مت رفع
راية حسينية ضخمة ،مبشاركة
عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب حسن فضل اهلل،
إضافة لعوائل الشهداء إىل
جانب عدد من علماء الدين
والشخصيات،
والفاعليات
وحشود من املشاركني الذين
تقاطروا إىل املدينة من خمتلف
القرى والبلدات احمليطة.

فضل اهلل

وألقى النائب فضل اهلل كلمة
فقال« :إن هذه املقاومة اليت
قدمت خرية أبنائها شهداء على
طريق كربالء ،هي اليوم حتفظ
الكرامة ،وتدافع عن الناس،
وتقاتل من أجل الدين ،فيا
سيدي قاهلا الشهداء ،لن
تسبى زينب مرتني ،قاتلوا
هناك عند املقام ،وامحوا زينب
واملقام واملقدسات».
وأضاف« :إننا يف هذا اليوم
جندد التأكيد أن املقاومة
اليت انطلقت على درب سيد
حاضرة
ستبقى
الشهداء،
وجاهزة للدفاع عن لبنان
وفلسطني ،ومحاية مقدسات
األمة ،وأن هذه املقاومة ،مهما
تآمروا وضغطوا عليها وحاولوا
حصارها ،لن يستطيعوا أن
حيبطوا عزميتها ،ولن يستطيعوا
أن ينالوا من إرادتها ،وهي
اليوم يف العاشر من احملرم
جتدد انتصارا جديدا يف كل
الساحات اليت هي فيها».
وختم فضل اهلل« :املقاومة
اليوم هي عنوان الكرامة
لبلدنا
والعنفوان
والعزة
وأمتنا ،ولوالها لسبيت زينب
مرة أخرى ،ولسبيت النساء،
وانتهكت املقدسات ،واحتلت
األرض».

أحيت حركة «امل» اقليم جبل
عامل ،يوم العاشر من حمرم
مبسرية عاشورائية حاشدة يف
مدينة صور شاركت فيها حشود
مجاهرية تقدمها عضو كتلة
«التحرير والتنمية» النائب علي
خريس ،مستشار رئيس جملس
النواب امحد بعلبكي ،املسؤول
التنظيمي إلقليم جبل عامل علي
إمساعيل ،مفيت صور وجبل عامل
الشيخ القاضي حسن عبد اهلل،
مرتوبوليت ابرشية صور للروم
الكاثوليك املطران ميخائيل
أبرص ،رئيس أساقفة صور
ومرجعيون للموارنة املطران
شكر اهلل نبيل احلاج ،كاهن
ابرشية الروم األرثوذكس األب
نقوال باصيل ،النائب السابق
عبد اجمليد صاحل ،وقيادات
حركية ورجال دين من خمتلف
الطوائف وفاعليات سياسية
وأمنية
واجتماعية
ودينية
وممثلون للجمعيات األهلية.

قبالن

جالت املسرية يف شوارع مدينة
صور حيث رفعت الرايات
احلسينية واالعالم اللبنانية
مواكب
وسارت
واحلركية
االسالمية
الرسالة
لكشافة
ومواكب من األخوات الزينبيات
وشؤون املرأة ومحلة الرايات
وفرق اللطيمة ورفعت جمسمات
ترمز اىل شهداء كربالء.
وبعد تقديم من املسؤول
اإلعالمي إلقليم جبل عامل صدر
داوود ألقى عضو هيئة الرئاسة
يف احلركة قبالن قبالن كلمة
قال فيها« :جندد بك وجندد
لك العهد سيدي يا حسني،
جنلي صدأ النفوس ومنحي رون
القلوب ونروي ظمأ العقول ،يف
اخلوف والصعاب ويف احلزن
واآلالم لنا احلسني ملجأ وكهفا
ومالذا وسقفا ،ففي أوجاعنا أنت
الدواء ويف صرخاتنا أنت النداء،
فلك الوفاء والعهد ولك الوعد
والوالء ،ولك الشكوى يف أمة
ضحيت من أجلها واستشهدت
لبقائها ولكن ما تعلمت وال
استفاقت ،بل ما زالت غارقة
بسباتها متنكرة لقيمها تأكلها
الفتنة وميلؤها التناحر والتنابذ
واألحقاد والكراهية».
وتابع« :أصبح العدو صديقا
منتشيا فرحا بأنهار الدماء
وأكوام الدمار تغمره الرمحة،
والشقيق عدوا للشقيق تبطش
به الشدة ،فاألمة اليت أراد
احلسني إنقاذها أصبحت حمل
سخرية األمم ومشاتة الغريب
حتكمها
أقطارها
والبعيد،

البغضاء واألحقاد ،فشامها تلملم
جراحها بعد سنوات من الفنت
واملؤامرات ،وبغدادها تبكي
أملا ودما وسحقا من بطش من
يفرتض أنهم كانوا أبناءها ،ولوال
شيخ كبري ومرجع قدير نزل بعمته
لساح اجلهاد لكانت اليوم مرتعا
آلكلة األكباد ،ومينها فقد سعده
وأمنه وسقط يف دوامة العنف
والقتل واملرض واجلوع يف كل
مصر من أمصارها نقمة ولعنة
وفتنة.
أما فلسطينها ،فقدسها عاصمة
لطغاة العامل أدعياء السالم،
حيرس مسجدها أطفاهلا ألن
كبارها غرقوا يف سبات عميق.
ولبنان الضياع والفقر والعوز،
مهدد باقتصاده وماله وأمنه،
املرتبص به عدوه ،واالستقرار
يبحث عن حكومة تائهة ضائعة ال
ندري أيف داخل أم يف خارج أم
حصة أم حجم أو دور ،والشعب
يئن وينادي وال من جميب حتى
باب استسقاء السماء أسهل مناال
وأيسر حاال من معاجلة آفة من
تلك اآلفات».
وأضاف« :سيدي يا أبا عبد اهلل،
وألننا نشتكي لك فنعلم جوابك
أن يكونوا مؤمنني حسينيني،
فبنهجك األمل والرجاء وسنبقى
حسينيني على الدوام ،صدريني
أمليني مؤمنني بلبنان وطنا
نهائيا جلميع أبنائه ،وسنبقى
منألالساحات وامليادين وألننا
زرع موسى الصدر وسقي ورعاية
الرئيس نبيه بري وألن فينا
شهداء وجرحى وشعب مقاوم
فلن تهزمنا الرياح املسمومة ولن
يكبو فرساننا».
وختم« :سنبقى أمال على الدوام،
فتية أبية صامدة مؤمنة خبطها
احلسيين ونهجها الرسالة ،تقف
إىل جانب أهلها وشعبها وأرضها،
وليصمت
احملبون
فليطمئن
احلاقدون ،سنبقى دعاة وحدة
لبنانية بني مجيع مكونات هذا
الوطن مسلمني ومسيحيني،
شيعة وسنة ومن كل املذاهب
والطوائف نؤمن باحلوار والوفاق
بني اجلميع طالئع من املقاومة
رواد يف التنمية ،حاملني قضايا
إنساننا اإلجتماعية والسياسية
تلبية لفكر وعمل موسى الصدر
وحتت عني وقلب رائد احلوار
والتالقي الرئيس نبيه بري ،وفاء
للشهداء ولرتاب األرض ولكل
قطرة دم سقطت دفاعا عن لبنان
يف وجه اسرائيل وأعداء االسالم
ومشوهيه أصحاب املشروع
التكفريي ،على عهدنا ووعدنا
باقون من أجل اإلنسان يف لبنان
من أجل لبنان».

اعترب السفري اللبناني لدى
اململكة العربية السعودية
فوزي كبارة «ان اليوم الوطين
للمملكة هو ذكرى عزيزة على
قلب كل لبناني وعربي مبا
حيمله من دالالت كان أبرزها
جناح امللك عبدالعزيز بتوحيد
هذا اجلزء العزيز من وطننا
العربي الكبري ،وتأسيس هذا
الصرح العمالق».
وأضاف يف تصريح« :ان
هذه الذكرى حتل هذا العام
يف الوقت الذي تشهد فيه
اململكة العديد من شواهد
التطور والنمو واالزدهار على
الصعيد الداخلي ،واحلضور
الكبري والفاعل على الصعيد
الدولي» ،مشريا إىل «أن
للحرمني
اململكة
احتضان
على
والقيام
الشريفني
خدمتهما ،وما تقوم به من
دور فاعل يف خمتلف القضايا
العربية والدولية ،وما متثله من
ثقل اقتصادي كبري جعل منها
واحدة من الدول األكثر تأثريا
يف العامل».
وأردف« :إن الوضع الدقيق
الذي متر به املنطقة العربية
اليوم من جتاذبات وحتديات
متداخلة ،يستوجب مين يف
هذه املناسبة أن أعيد التذكري
بأهمية العالقة اليت تربط
بلدينا ،وتأكيد حرصنا الشديد
على التمسك بها ،بل على
حتصينها وتدعيمها من أجل
اإلبقاء على العروة الوثقى
اليت أرساها أسالفنا على مدى
عقود من الزمن حتى زرعها يف
قلوبنا الرئيس الشهيد رفيق
احلريري».
واكد كبارة «أن الشعب اللبناني
لن ينسى مآثر اململكة وكيف
احتضنت لبنان أرضا وشعبا،
وأحاطته بالرعاية واالهتمام
واملساعدة ،وسارعت عند كل
أزمة داخلية إقليمية أو دولية
إىل جندته ومد يد العون له،
ودافعت عن حقوقه ومطالبه
يف احملافل األممية .كما لن
ينسى كيف استطاعت اململكة
حبكمة
السعودية
العربية
قيادتها أن حتيط لبنان مبكانة
خاصة ومميزة بني أشقائه
العرب ،فكان «االبن املدلل»
يف كافة احملافل العربية».
وذكر كيف «مجعت السعودية
األفرقاء
خمتلف
قيادات
اللبنانيني يف الطائف بعد
اقتتال داخلي مؤسف استمر
مخسة عشر عاما وأرست اتفاقا

أصبح باعرتاف مجيع اللبنانيني
مرجعا حيفظ لبنان ،فحقنت
بذلك دماء اللبنانيني ،وأبعدت
عنهم أتون احلرب والقتل
والدمار» ،الفتا اىل «أن
النجاحات اليت طاملا تغنى بها
اللبنانيون على مدى عقود يف
بالد االغرتاب حتققت معظمها
يف رحاب اململكة العربية
السعودية» ،ومؤكدا «أن هذه
النجاحات ما كانت لتتحقق لوال
احلاضن الكبري هلا ،وهو قرار
القيادة السعودية احلكيمة على
مر األجيال يف متييز املواطن
اللبناني عن سائر املغرتبني،
إميانا منها بقدراته ومبحبته هلا،
ففتحت له أبواب اخلري والرزق
والعطاء».
وأضاف« :ان هذه احملبة
املتبادلة الزمت املسارين،
فكان تألق اللبناني مرتبطا
بتألق اململكة حتى بات معروفا
أنه حني تكون اململكة خبري
يبقى لبنان بألف خري» ،موضحا
«صحيح أن لبنان يتمتع مبوقع
مميز ونظام فريد متعدد
الطوائف واملذاهب منسجم يف
انفتاحه على الشرق والغرب،
إال أن اململكة ما كانت تراعي
خصوصيته فحسب ،بل كانت
وال تزال تنظر بعني كبرية إىل
حمبة أبنائه هلا عموما واملقيمني
منهم على أراضيها خصوصا».
وأكد «أن اململكة العربية
الشعب
أمدت
السعودية
اللبناني يف لبنان وعلى أراضي
اململكة جبميع مقومات احلياة
اليت متتعت بها ،ومل تبخل عليه
بشيء ،بل شاركته إياها دون
حساب» ،معربا مبناسبة العيد
الوطين للسعودية عن «تطلع
الشعب اللبناني إىل مزيد من
شد أواصر احملبة بني البلدين
الشقيقني ،من خالل حتصني
هذه العالقة املميزة ،اليت
ترعاها القيادة احلكيمة يف
البلدين».
وختم كبارة« :بامسي وباسم
كافة اللبنانيني على سائر
األراضي اللبنانية ،واملقيمني
منهم يف اململكة العربية
السعودية احلبيبة ،أتقدم من
خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز حفظه
اهلل ،ومن مسو ولي عهده
األمني األمري حممد بن سلمان
بن عبد العزيز ومن الشعب
السعودي الشقيق بأحر التهاني
بالعيد الوطين السعودي أعاده
اهلل علينا وعليهم بألف خري».
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لـبنانيات

ممثل دريان يف دار االفتاء اجلعفري يف صيدا :باسيل من مونرتيال :هدفهم معروف وهو افشال رئيس اجلمهورية
مدعوون لنكون صفا واحدا يف سبيل
وافشال ما يسمى مبشروع توافقي
اعالء كلمة التوحيد

أحيت دار االفتاء اجلعفري يف
صيدا ،ذكرى العاشر من حمرم
حيث تليت واقعة كربالء واملصرع
احلسيين يف جملس عاشورائي
اقامه مفيت صيدا والزهراني
اجلعفري الشيخ حممد عسريان
يف النادي احلسيين للمدينة
يف حملة البوابة الفوقا ،وحضره
ممثل رئيس جملس النواب
نبيه بري النائب حممد خواجة،
ممثل الرئيس املكلف تشكيل
احلكومة سعد احلريري والنائب
بهية احلريري رئيس مجعية جتار
صيدا وضواحيها علي الشريف،
ممثل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان مفيت
صور ومنطقتها الشيخ مدرار
احلبال ،النائب علي عسريان،
راعي ابرشية صيدا ودير القمر
للموارنة املطران مارون العمار،
ممثل مفيت صيدا واقضيتها
الشيخ سليم سوسان الشيخ
ابراهيم الدمياسي ،املونسنيور
الياس األمسر ،رئيس فرع
خمابرات اجليش اللبناني يف
اجلنوب العميد فوزي محادي
ورئيس مكتب خمابرات اجليش
يف صيدا العميد ممدوح صعب،
عضو املكتب السياسي حلركة
«امل» ومسؤوهلا يف صيدا
بسام كجك ،رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة يف صيدا
واجلنوب حممد حسني صاحل
والرئيس السابق للغرفة حممد
الزعرتي ،القنصل رضا خليفة،
الدكتور عبد الرمحن البزري
وحشد من ابناء املدينة واجلوار.

الحبال

بعد تالوة قرآنية من حسن التقي،
وتقديم من نصري املصري،
حتدث املفيت احلبال ،مستحضرا
االنسانية
واملفاهيم
القيم
السامية اليت اتى بها االسالم
والبعثة والدعوة النبوية الشريفة،
معتربا «ان االسالم ليس فقط
عبارة عن عبادات تؤدى بل هو
منهج حياتي متكامل ،منهج فكري
سلوكي يرقى بالفكر والسلوك
واجملتمعات االنسانية» .وقال:
«لقد لزم املسلمون بعد رسول
اهلل الشورى وكانوا صفا واحدا
ولكن مرت السنني وجاء جاء زمن
حذر منه املصطفى حممد «اخشى
عليكم زهرة الدنيا وزينتها ان
تفتح عليكم فتنافسوها كما
تنافسها الذين قبلكم فتهلككم
كما اهلكتهم»  .ملا تعرضت
الشورى وهي عاصمة املنهج
وعاصمة كرامة االنسان ملا
تعرضت للخطر وقف اإلمام احلسن
موقفا عظيما وحد به املسلمني
مجيعا ودخل بعهد حيقق من خالله
وحدة صف األمة».
واضاف« :ومكث األمر على هذا
اىل ان جاء الزمن الذي برز فيه
سيدنا احلسني إماما ألهل البيت
وافضل الصحابة وافضل الناس
يف ذلك الزمان وملا رأى ان
الشورى يف خطر عظيم تشبث
احلسني باملنهج ،وملا رأى
ان الكثريين من اهل العراق
اعلنوا انهم مطيعون له طاعة
تامة عزم على ان خيرج اليهم
ليقيم جبهة متقدمة يدافع فيها

عن مفهوم الشورى الذي يدعو
اليه االسالم .فاإلمام احلسني
مل ينظر اىل مصلحته اخلاصة
بل اىل مصلحة االمة مجعاء فكان
ال بد من موقف حيدد فيه رأي
املدرسة النبوية واملنهج النبوي
والطريق االسالمي فكان موقف
احلسني بن علي حفيد رسول اهلل
صلوات اهلل عليه .وان احلسن
واحلسني سيدا شباب اهل اجلنة
ليس فقط النهما حفيدا الرسول
وال شك ان القرابة لعبت دورا
مهما ،بل للمواقف اليت وقفاها
وبذالها يف سبيل الدفاع عن
منهح االسالم واحلفاظ على منهح
رسول اهلل وان املسلمني مجيعا
يؤمنون بهذا ويتفقون على هذا،
قد خيتلفون يف طريقة التعبري
عن حمبتهم ألهل البيت لكنهم
يتفقون يف حمبتهم واالقتداء
بهم والسري على نهجهم .وهذا
ما دفع شيخ األزهر ليعلن ان
السنة والشيعة هما جناحا هذه
األمة اي ان األمة ال يعلو شأنها
وال يرتقي امرها اال بوفاق
اجلناحني ما بينهما».
وخلص املفيت احلبال للقول« :اننا
مدعوون يف رحاب هذه الذكرى،
املسلمون اوال والعقالء مجيعا
ألن نكون صفا واحدا ونقتدي
بهؤالء العظماء ،بسيدنا احلسني
الذي بذل الغالي يف سبيل
اعالء كلمة التوحيد وتوحيد كلمة
اهل التوحيد ثانيا ،واىل تفويت
الفرصة على اعداء اخلري والرمحة
الذين
والسالم
واالنسانية
يرتبصون الفرص وحياولون ان
يوقعوا بني الناس للسطوة على
ثروات العامل والبالد ويبتدعون
انواع االختالفات بني الناس
قومية او دينية او مذهبية او
عشائرية ،حنن مدعوون ألن
نقتدي حقا باملصطفى وتالمذته
الذين بذلوا الغالي والنفيس
حلفظ طريق احلق ولإلرتقاء
باالنسان وحفظ كرامته».

العمار

وألقى املطران العمار كلمة
باملناسبة اعترب فيها «ان الصرخة
األزلية هيهات منا الذلة» اليت
رددها احلسني كانت تعرب عن
تعلقه الكبري باهلل واستعداده
للتضحية حبياته من اجل احقاق
احلق وانتصار الشرف على الذل
وشق طريق التضحية احلقيقية
امام اجلميع وامام كل من يريد
ان يصل اىل اجلنة احلقيقية»

املفتي عسريان

ثم ألقى املفيت عسريان كلمة
ومما جاءفيها «ال بد لنا اكثر من
اي وقت ان نطيب فكرنا بتعاليم
احلسني وان نقلد انفسنا اومسة
عاشوراء ،اومسة الصرب والنبل
والتضحية ،ولنعمل على تثبيت
تلك القيم يف سلوكنا ولنزن
اعمالنا مبيزان النهضة احلسينية.
فلنجعل من هذا الدرب موطىء
قلوبنا ابدا ومنارة عقولنا ومرساة
سفينتنا ،فاحلسني مصباح اهلدى
وسفينة النجاة».
واختتم اجمللس العاشورائي
بتالوة املصرع احلسيين من قبل
الشيخ علي البهادلي ثم تقبل
املفيت عسريان التعازي.

لّبى وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل دعوة «كولكو
كندا» اىل مأدبة عشاء اقامها
على شرفه يف «شاتو رويال»يف
مونرتيال حبضور منسق عام
قطاع االنتشار الدكتور مارك
زبال وأعضاء مكتب اإلنتشار
و النائبني اسعد درغام ونعمة
افرام ،النواب الكنديني إيفا
ناصيف املتحدرة من أصول
وسول
لبنانية ومونيك سويف
ّ
املقدم يف اجليش الكندي
بولو،
ّ
من اصل لبناني جاك نقوال،
وقنصل لبنان العام يف مونرتيال
أنطوان عيد ،سفري لبنان يف
الواليات املتحدة االمريكية
وشخصيات
عيسى،
غابي

دينية وعسكرية ورجال اعمال،
حزب الكتائب اللبنانية ،احلزب
تيار املستقبل ،حزب
الشيوعيّ ،
الطاشناق رؤساء اجلمعيات
اللبنانية-الكندية،
واملنظمات
وحشد من ابناء اجلالية اللبنانية
يف كندا.
الوزير باسيل القى كلمة اوضح
فيها ان مشكلة لبنان تكمن يف
التشكيك به وتيئيس اللبنانيني
منه ،واليوم يستخدمون محلة
التشكيك يف االقتصاد وانهيار
اللرية .حنن نعمل بعكس ذلك
من خالل ضخ األمل والثقة
بلبنان ،ونقول للبنانيني آمنوا
ببلدكم اكثر واكثر  .وهذا هو
الصراع احلقيقي يف لبنان،

القطان :حزب اهلل يف مقدمة من
يسهل تشكيل احلكومة
رأى رئيس مجعية «قولنا والعمل»
الشيخ أمحد القطان« ،أن أعداءنا
يسعون بكل ما استطاعوا من
مقدرات لكي يضعفونا ،حاولوا
من خالل احلروب العسكرية يف
فلسطني احملتلة ويف لبنان،
ولكن أستطعنا يف لبنان من
خالل معادلة الشعب واجليش
واملقاومة أن حنرر عام  2000وأن
ننتصر عام  2006وهذا ما كان
ليتحقق لوال هذه املعادلة الذهبية
واملاسية».
ويف جملس عاشورائي نظمه «حزب
اهلل» يف جممع الرسول األكرم يف
بشامون ،قال القطان« :نتعلم
من عاشوراء كيف نتوحد ،نتعلم
من عاشوراء كيف نقف مع بعضنا
البعض يف مواجهة األستكبار
العاملي ويف مواجهة ترامب
وإدارته االمريكية وإسرائيل ويف
مواجهة كل عدو ،نعم حنن نأسف
عندما نرى البعض من أبناء جنسنا
حياربنا» مضيفا «حنن حنزن عندما
نرى تلك احلرب على املظلومني
يف اليمن أو يف البحرين أو يف
سوريا أو يف أي مكان أو يف
فلسطني البوصلة ،لذلك من
يقول ما تركتك يا حسني ويرتك
األخوة يف فلسطني هذا ما فهم
ثورة اإلمام احلسني ،من يقول ما
تركتك يا حسني ويرتك اإلخوة
يف اليمن أو يف سوريا أو يف أي
مكان يظلمون ،هذا ما فهم ثورة
اإلمام احلسني».
وتابع« :لو شاء حزب اهلل يف
لبنان لكان أكرب حزب وعنده
أكرب عدد وزراء ولكن أنا أقول
لكم يا شعب املقاومة ويا مجهور
املقاومة حنن نغبطكم على حزب
اهلل ،حنن نغبطكم على رجل يف
لبنان كسماحة األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصراهلل ،هذا
الرجل الذي أثبت لكل العامل
وأثبت للبنانيني الشرفاء قبل
غريهم أنه ال يريد سلطة ،وأنه
ال يريد اإلستئثار بالسلطة .أقول
لكم كلمة الكل يعرفها العدو قبل
الصديق واخلصم قبل احلبيب
وقبل الصديق وقبل املوالي».
وسأل «ملاذا اليوم كل احلرب على
حركات املقاومة؟ ألنه ال ميكن أن
يكون أحد على احلق وأن يكون

اإلستكبار العاملي اىل جانبه،
لذلك ادة نرى اننا منتص لألسف
كل الصدمات ،اليوم نفهم يف
ذكرى كربالء وإستشهاد اإلمام
احلسني ملاذا كل العامل علينا،
نفهم ملاذا هذا العداء ألنهم
ولألسف الشديد ال يريدون العزة
وال يريدون الكرامة».
ويف الشأن احلكومي قال القطان
« لألسف اليوم ال تشكل حكومة
يف لبنان ملاذا؟ هل ألن حزب اهلل
يعرقل ،بل على العكس الرئيس
احلريري يقول يا ليت كل األحزاب
كحزب اهلل وحركة أمل ،لألسف
اليوم الذي حيارب العهد وحيارب
رئيس احلكومة هم الذين يدعون
أنهم حلفاء للرئيس احلريري،
والذي يسهل تشكيل احلكومة هو
يف املقدمة حزب اهلل».
وأضاف يقول« :حنن كلبنانيني
جيب أن نرفع رؤوسنا عاليا يف
كل العامل ،أنت عندما تذهب
اىل أي بلد إفتخر وقل هلم أنا
من بلد املقاومة ،أنا من لبنان
الذي استطاع أن يهزم العدو
اإلسرائيلي وأستطاع أن حيفظ
بلده من العدو التكفريي الذي
كان يريد قتل (السنة والشيعة
واملسيحيني والدروز) يف لبنان
وكان يريد أن يعثوا فسادا
وخرابا يف الكنائس واحلسينيات
واملساجد ،إفتخر أنك من بلد
التعايش اإلسالمي املسيحي
واإلسالمي اإلسالمي».
وختم القطان« :ننتظر مساحة
السيد حسن نصراهلل يف كل
خطاب ،ألننا عندما نستمع خلطابه،
نشعر بالعزة والكرامة واحلرص
على وحدة األمة اإلسالمية
والوحدة الوطنية يف لبنان ،غدا
نعم هو يوم حزين ولكنه بالوقت
ذاته هو يوم عظيم ألنه هو يوم
انتصار احلق على الباطل وانتصار
الدم على السيف ،وأقول لكم إذا
أردنا أن نكون حسينيا وأردنا أن
نكون مع رسول اهلل وأهل بيته
وأصحابه ،جيب علينا أن حنب
بعضنا بعضا ،أن نلتزم وحدتنا
اإلسالمية والوطنية وأن نلتزم
أن نكون على املنهج احلقيقي
الصحيح من خالل أخالقنا القومية
وتعامالتنا مع كل الناس».

وآخر تهمة وجهت لنا اننا نعرقل
تشكيل احلكومة ،كيف ميكن ألحد
ان يعرقل نفسه .ويتهموننا بأن
وزارة الطاقة معنا وال نريد
توفري الكهرباء للمواطنني ،كل
ما هو غري منطقي يرموه علينا.
وهناك من يتباهى باحلديث بأن
العهد فشل ،وممن اعتربوه أنه
ولد فاشال من اليوم االول حتى
انهم مل يعطوه اي فرصة.
واضاف :ميكن أن نفهم سياسيا
انهم بتأخريهم تشكيل احلكومة
ُيفشلون العهد واذا ليس من
حكومة اصال يكون افضل هلم.
هؤالء نفهمهم اذا طالبوا بأمور
اضافية ليست من حقهم ألن
هدفهم معروف وهو افشال
رئيس اجلمهورية وافشال ما
يسمى اليوم مبشروع توافقي او
ما يسمونه تسوية رئاسية ،وهو
توافق بني اللبنانيني وبني كل
املكونات اللبنانية حتى تسري
االمور يف البلد .ورأينا النتيجة
يف السنة االوىل واهمها اجراء
االنتخابات وفق القانون النسيب
وما نتج عنها من متثيل نيابي
اصح .فهم يريدون كسر نتائج
االنتخابات ،واملطلب احلقيقي
اليوم ان نشكل حكومة كما
احلكومة السابقة ،وانا اقول لكم
إن احلكومة مبوافقتنا تتشكل غدا
اذا كانت على هذا االساس،
ونكون بذلك الغينا نتائج
والبعض يطالب
االنتخابات.
بالغاء قانون االنتخاب ألنه حد
من االحتكار واصبح التمثيل
افضل لكل مكونات الشعب
اللبناني .حنن يف التيار الوطين
احلر يتهموننا يف الدفاع عن
حقوق املسيحيني ،حنن ندافع
عن حقوق كل اللبنانيني ألننا
ال نرضى بالغنب ،لبنان ال يبقى
وال يعيش اذا مل نكن متساوين
بني بعضنا البعض ،وهذا ما مل
يفهمه البعض ويريد ان يكسر
القانون اجلديد والتمثيل ويريد
ردنا اىل اهليمنة والسيطرة
واىل الغنب واالحباط وهذه هي
املشكلة .املشكلة يف تشكيل

حكومة تستطيع ان تعمل وتعطي
نتيجة للبلد وهذا هو األهم.
وكما جنحنا يف كل ما وعدناكم
به ،فان تشكيل احلكومة عمل
لن يكون من الصعوبة اليت
يتخيلها البعض .اقول لكم
ان البعض ال يريد حكومة يف
لبنان وغري مستعجلني وسعداء
بعرقلة تشكيل احلكومة وهذا
هو هدفهم .أقول لكم انهم
سيخسرون مرة ثانية وسيكون
هناك يف لبنان حكومة متثل
اللبنانيني خري متثيل ،ولكن
األهم ان تتمكن هذه احلكومة
من العمل ،وتستطيع ان تلتزم
بالعمل من اجل املنتشرين من
خالل البطاقة املمغنطة كي
يتمكن لبنان املقيم واملنتشر
من املشاركة يف االنتخابات
املقبلة ،فأنتم جزء اساس من
لبنان.
ودعا الوزير باسيل اىل ايالء
االنتشار اهمية كبرية ألن أهمية
االنتشار من اهمية لبنان املقيم
اذا مل يكن اكثر ،فال لبنان من
دون انتشار.
وقال »:ان االنتخابات حصلت
يف اخلارج على اساس القانون
اجلديد ،وستنتخبون نائبا عنكم
يف االنتخابات املقبلة يف امريكا
الشمالية .هناك البعض ممن
مل يكونوا فرحني ملشاركتكم يف
االنتخابات ،وسيسعون اىل وقف
اجراء االنتخابات يف اخلارج .هذه
مرة لألسف اذ انهم مل
احلقيقة ّ
يكتفوا بتهجري اللبنانني اال انهم
يلحقونهم اىل بالد االنتشار
لتهجريهم حتى نفسيا عن لبنان
ألن
ومنعهم عن املشاركة،
لبنان لدى البعض هو بلد نزوح
وجلوء وحنن نعمل على اعادة
النازحني والالجئني اىل بالدهم
واعادة املنتشرين اىل لبنان.
لألسف يعمل بعض اللبنانيني
على ابقاء هؤالء يف لبنان وابقاء
املنتشرين اللبنانيني يف اخلارج.
ومبشاركتكم تثبتون حقكم يف
االنتخابات وال احد يستطيع ان
ينتزعه منكم.
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لـبنانيات

نصر اهلل جدد الدعوة إىل اهلدوء واحلوار والتواصل وتشكيل احلكومة :لنكن على حذر الن اإلسرائيلي غاضب واذا اعتدى علينا سيواجه مصريا مل يتوقعه
ألقى األمني العام لـ «حزب اهلل»
السيد حسن نصراهلل ،كلمة يف
اليوم العاشر من حمرم ،عرب
شاشة متلفزة اطل من خالهلا
على احلشود متحدثا امام مسرية
شعبية حاشدة ،غصت بها شوارع
ومناطق
اجلنوبية،
الضاحية
عدة من لبنان ،تطرق فيها اىل
قضايا سياسية وآخر مستجدات
األوضاع.
وقال« :حنن اليوم يف اليوم
العاشر نلتقي جمددا ،على مدى
سنوات كنا نلتقي ،يف هذا
امليدان أو يف غريه هنا يف
الضاحية اجلنوبية.
يف احلد األدنى كنت أقف فيكم
خطيبا ،منذ  1992إىل اليوم،
سنوات طويلة مضت وحنن
منشي يف هذا الطريق احلسيين،
ومسريتنا تكرب وحشدنا يتعاظم
وإمياننا يرتسخ وإرادتنا تقوى
وقوتنا تشتد يوما بعد يوم ،يف
هذا الطريق احلسيين أنا وأنتم،
نشهد اليوم ونعرف اليوم أننا
مل نر يف طريق سرينا خلف أبي
عبداهلل احلسني إال النصر والعزة
والكرامة واحلرية وصنع التحرير
والسيادة ،وهذا احلضور يف
لبنان ويف املنطقة وهذا التقدم
وهذا التطور يف مسريتنا ويف
حياتنا على كل صعيد.
السبب احلقيقي هو التزامنا بهذا
النهج وبهذا الطريق احلسيين،
وبهذه الكلمات احلسينية وبهذا
الشعار احلسيين وبهذه املبادىء
احلسينية ،نعم حنن خالل هذه
العقود عشرات السنني يف
مسريتنا ،اليت أثبتم أنتم أنكم
األوفياء ،األوفياء بالدم واألوفياء
باملال واألوفياء باجلراح واألوفياء
باحلضور ،بكل أشكال احلضور،
مل خيل منكم جبهة ومل خيل
منكم ميدان وال ساحة وال ساعة
حتتاج إىل موقف ،هذه نتاج هذا
اإللتزام احلاسم والقاطع مبدرسة
أبي عبداهلل احلسني ،اليت تعلمناها
يف اليوم العاشر ،ونرددها اليوم
لنؤكد التزامنا بهذه املدرسة،
كما قال أبي عبداهلل احلسني
ورسم لنا هذا النهج طوال
التاريخ ،عندما وضعه يزيد وعبيد
اهلل بن زياد وعمر بن سعد ومشر
بن ذي اجلوشن بني خيارين بني
السلة أو الذلة ،كان يقول« :
أال وإن الدعي بن الدعي قد ركز
بني اثنتني بني السلة والذلة
وهيهات منا الذلة يأبى اهلل
لنا ذلك ،ورسوله واملؤمنون،
وحجور طابت ،وأنوف محية،
ونفوس أبية ،من أن نؤثر طاعة
اللئام على مصارع الكرام» ،منذ
أن فتحنا يف لبنان عيوننا على
الدنيا وعلى احلياة ،وتعرفنا على
احلسني ،سرنا يف هذا الطريق،
ونقول له دائما :لن نؤثر طاعة
اللئام على مصارع الكرام ،إن
مصارع كرامنا وقادتنا وشهدائنا
هي دليل على وفائنا وعلى
التزامنا هذا».
يف هذا اليوم ،إنتصر الدم على
السيف ،وهذا الدم الذي جيري
يف عروقكم ،وعلى مدى األجيال،
ينتصر على السيف ،ويف جيلكم
صنع دمكم دم احلسني اجلاري
يف عروقكم أكرب إنتصارات على
السيف األمريكي والصهيوني
والتكفريي ،الذي أراد إذالل هذه
األمة وطعن هذه األمة والسيطرة
على هذه األمة».
وتابع« :أنا اليوم لن أطيل عليكم
عادة يوم العاشر ،الناس متعبون
وحتت الشمس ،وكل ما نريد

التحدث عنه بالسياسة غالبيته
حتدثنا به ليال ،ولكن ألن يوم
العاشر يوم تثبيت املواقف فقط،
أنا وأنتم جندد التزامنا باملواقف
التالية لنؤكدها أمام العامل يف
املرحلة القادمة واملقبلة وعلى
مدى العام كما يف كل عام.
أوال :جندد إلتزامنا اإلمياني
والعقائدي واجلهادي بقضية
القدس
وقضية
فلسطني
ووقوفنا إىل جانب الشعب
الفلسطيين املظلوم واملقاوم
واملضطهد واحملاصر ،وإلتزامنا
بدعمه ومساندته والوقوف إىل
جانبه من أجل احلصول على
حقوقه املشروعة ،وخصوصا يف
مواجهة صفقة القرن الظاملة،
وحنيي مسريات العودة يف غزة
واألعمال البطولية يف الضفة،
وهذا اإللتزام القاطع السياسي
والشعيب لدى الفلسطينيني
برفض اإلستسالم واخلضوع
لالرادة األمريكية ولصفقة القرن
الظاملة.
ثانيا :جندد وقوفنا إىل جانب
الشعب اليمين املظلوم املعذب
املقاوم واجملاهد ،والذي يعيش
يف كل يوم منذ ما يقارب األربع
سنوات يعيش يف كل يوم وعلى
مدى الساعات كربالء متواصلة،
كربالء العصر هي اليت جتري
اآلن يف اليمن بكل ما للكلمة من
معنى.
طبعا املشهد اآلخر من كربالء
الصالبة ،والشهامة ،والشجاعة،
والبطولة ،والصرب ،والثبات،
أيضا جتده يف اليمن ،حنن يف
يوم احلسني عليه السالم نرى
أنه من أوجب الواجبات على
الشعوب العربية واإلسالمية
وعلى كل عربي ومسلم وعلى
كل إنسان شريف وحر يف هذا
العامل أن خيرج عن صمته إزاء
هذه اجملزرة البشعة اليومية اليت
تنفذها قوى العدوان األمريكي
السعودي على الشعب اليمين،
هذا الصمت جيب أن يكسر وهذا
السكوت جيب أن ينتهي ،وجيب
أن يتحرك كل العامل ،وهذه
املسؤولية مسؤولية إنسانية
وأخالقية ودينية ،واهلل سيسأل
اجلميع عنها يوم القيامة ،ألن
هذا السكوت وألن هذا الصمت
يشجع هؤالء اجملرمني القتلى على
مواصلة جمازرهم وعلى مواصلة
توحشهم حبق األطفال والنساء
واملدنيني والبشر واحلجر يف هذا
اليمن املظلوم وهذا اليمن العزيز
والغريب.
ثالثا :جندد وقوفنا إىل جانب
شعب البحرين املسامل ،والذي
حتمل بصدره وبسلميته كل
احلراب وكل الطعن وكل الظلم
وكل اخلناجر من السلطة ومن
دول اجلوار ،حيث يقبع اآلالف
من علمائه ورموزه ورجاله وشبابه
يف السجون ،وحيث يواجه هذا
الشعب مظلومية كبرية وعظيمة،
حنن معه كنا وسنبقى إىل جانبه
يف خياراته ،يف طريقه ،يف
إلتزامه ويف سعيه إىل احلرية
والكرامة والسيادة وحقوقه
املشروعة ،وبقاء البحرين لشعب
البحرين ،وهي اليت يتم تغيري
هويتها من خالل جتنيسها مبن
ال ينتمي ال إىل حاضرها وال إىل
تارخيها.
رابعا :من واجبنا اليوم أن نقف
إىل جانب اجلمهورية اإلسالمية
يف إيران واليت بعد أسابيع
قليلة ستدخل إىل استحقاق كبري
وخطري ،وهو بدء تنفيذ العقوبات

اجلمهورية

على
األمريكية
اإلسالمية يف إيران.
وكلنا يعرف أن اإلدارة األمريكية
تعمل على مدى الساعة ،وتذهب
إىل كل عواصم العامل لتحاصر
اجلمهورية اإلسالمية لتمنع دول
العامل من شراء النفط اإليراني،
وكلنا يعرف أن اجلمهورية
اإلسالمية إمنا تعاقب من قبل
أمريكا بسبب واضح وجلي جدا،
ألنها أوال تلتزم وحترص ومتمسكة
بدينها وبإسالمها وجبمهوريتها
وباستقالهلا وبسيادتها وحبريتها،
ألن اجلمهورية اإلسالمية يف
إيران قائدا وحكومة وبرملانا
وشعبا ترفض أن تصبح عبدا
عند السيد األمريكي ،وترفض
أن يصادر أحد قرارها أو أن
ينهب أحد ثرواتها أو أن يسرق
أحد أمواهلا ،كما حيصل مع دول
أخرى يف املنطقة ،ألن إيران
تريد أن تكون دولة مستقلة
وسيدة وحرة وكرمية وعزيزة،
هي تعاقب وحتاصر ،وألن
إيران تقف إىل جانب شعوب
املنطقة ،وتساعد بقوة من خالل
حضورها ومساندتها ودعمها يف
إسقاط مشاريع اهليمنة واإلحتالل
تعاقب
والتسلط
والتكفري
وحتاسب».
واردف نصر اهلل« :اجلمهورية
اإلسالمية جيب أن نستحضر
فضلها يف هذا الصراع العربي
اإلسرائيلي ،ووقوفها إىل جانب
الشعب الفلسطيين ووقوفها إىل
جانب الشعب اللبناني ،وبربكة
دعمها املتواصل استطاعت
املقاومة يف لبنان أن حترر األرض
يف لبنان وأن تستعيد األسرى
يف لبنان وأن توجد توازن الردع
مع العدو اإلسرائيلي يف لبنان.
اجلمهورية اإلسالمية كانت أول
من لبى نداء الشعب العراقي
عندما جاءت داعش لتجتاح كل
احملافظات واملدن املقدسة يف
العراق ،اجلمهورية اإلسالمية
وقفت إىل جانب سورية عندما
شنت احلرب الكونية عليها،
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
املظلومني
بقضايا
امللتزمة
واملستضعفني وخصوصا شعوب
املنطقة هلا حق علينا ،أن نقف
إىل جانبها سياسيا ،وإعالميا،
وشعبيا ،ومعنويا وعلى كل
صعيد يف مواجهة احلصار
والعقوبات والضغط وهذا أضعف
اإلميان».
ويف امللف اللبناني ،اكد «ما
أكدت عليه ليلة األمس من
الدعوة املتواصلة إىل اهلدوء
واحلوار والتواصل وتشكيل
احلكومة وتفعيل اجمللس النيابي
وحتمل اجلميع املسؤوليات يف
مواجهة كل امللفات القائمة
واملطروحة».
ويف املوضوع اإلسرائيلي ،قال:
«جيب أن نبقى دائما يف دائرة
احلذر .اإلسرائيليون غاضبون،

اإلسرائيليون قلقون وغاضبون
ألن مشروعهم يف املنطقة سقط،
اإلسرائيليون علقوا أماال كبرية
على ما كان جيري يف سورية
وعلى ما كان جيري يف العراق،
علقوا آماال كبرية يف السابق على
ما كان جيري يف لبنان ،ولكن
كل هذه األوهام ذهبت أدراج
الرياح.
اإلسرائيليون يعرفون أن حمور
املقاومة عائد أقوى من أي زمن
مضى ،اإلسرائيليون يعرفون أن
هناك دوال جديدة أصبحت جزءا
من حمور املقاومة ،وأن شعوبا
كانت خارج دائرة الصراع مع
العدو اإلسرائيلي أصبحت اليوم
داخل دائرة الصراع مع العدو
اإلسرائيلي وبقوة وبفعالية
وبانسجام.
اإلسرائيلي غاضب واإلسرائيلي
قلق ،ولذلك جيب أن نكون
مجيعا على حذر ،أنا ال أحتدث
عن احتماالت هنا أو هناك ،ولكن
أعرف أن هذا العدو ال جيوز أن
يطمئن له أحد وال حتى أن نطمئن
للتحليالت وإن كان هو  -كما
كنت أؤكد لكم دائما  -هو يتهيب
أي معركة يف املنطقة وأي معركة
خصوصا مع لبنان وهو يعلم أن
أي معركة أو حرب قد يشنها قد
تكون هلا تداعيات كبرية جدا
يف املنطقة ،هو يدرك جيدا أنه
بات ميلك أو باتت نقاط ضعفه
مكشوفة ويعرف جيدا أيضا نقاط
القوة اليت منتلكها».
وتابع« :قبل أيام قليلة قال
وزير احلرب اإلسرائيلي مبناسبة
حرب  ،73قال جيب أن نفهم أنه
يف الشرق األوسط حصل هناك
تغيريان إسرتاتيجيان حقيقيان:
األول ،أعداؤنا  -يعين حنن
وحلفاؤنا  -أعداؤنا امتلكوا
صواريخ دقيقة .طبعا هذه
الصواريخ هو ما زال ليس لديه
حل هلا ،وهذا سيؤخر احلرب
ويؤجل احلرب حبسب املنطق.
واألمر الثاني ،هو أن اجلبهة
الداخلية  -عندهم يف داخل
الكيان  -أن اجلبهة الداخلية
حتولت إىل اجلبهة األساس يف
احلرب املقبلة ،فإذا ما حارب
اجلنود يف حرب  73على اجلبهة
وهنا يف تل أبيب جلس الناس
مع القهوة والصحيفة ،يعين يف
حرب  73كان القتال على اجلبهة،
على احلدود ،أما الناس يف تل
أبيب جالسون يرتشفون القهوة
ويقرأون الصحف .يقول هلم اآلن
كل شيء تغري  -هذه اآلن مجيلة
جدا  -اآلن كل شيء تغري ،نعم،
اآلن كل شيء تغري ،هذا ما جيب
أن ندركه حنن أيضا كما يدركه
العدو ،العدو يعرف أن هناك
متغريات كربى حصلت يف هذه
املنطقة ما كان يتوقعها وما كان
يأمل أن تصل األمور إليها.
يف موضوع الصورايخ الدقيقة
وحماوالته يف سوريا لقطع

الطريق على هذه القدرة وعلى
هذه اإلمكانية ،أود أن أقول له
اليوم وهو يعرف ولكن أقول
هذا باإلعالم ليعرفه شعبه فيحذر
ويعرفه شعبنا فيثق ،أقول له
مهما فعلت يف قطع الطريق
لقد انتهى األمر ومت األمر وأجنز
األمر ،وباتت املقاومة متلك من
الصواريخ الدقيقة وغري الدقيقة
ومن اإلمكانيات التسليحية ما إذا
فرضت إسرائيل على لبنان حربا
ستواجه إسرائيل مصريا وواقعا
مل تتوقعه يف يوم من األيام.
هذا هو الواقع.
وأيضا من األمور اليت تغريت
يف جيشهم ،أنا عندما خطبت يف
مدينة اهلرمل يف ذكرى التحرير
الثاني حتدثت عن الواقع املعنوي
للجيش
والنفسي
والروحي
اإلسرائيلي ،تقريبا مل يبق يف
الكيان أحد إال ورد علي ،رئيس
الكيان ،رئيس احلكومة ،وزير
احلرب ،وزراء آخرون ،نواب،
صحافيون ،كلهم ردوا ،باإلسم
وبغري اإلسم ،لكن كان واضحا
أنهم يردون علي ،ألنه أنا كنت
أضيء على حقيقة مؤملة بالنسبة
اليهم وبالنسبة اىل شعبهم
وبالنسبة اىل مستقبلهم ،وهم
يعرفون أن التكنولوجيا وحدها
ال تستطيع أن حتسم معركة
بعد اآلن ،وأن العنصر البشري
هو عنصر حاسم يف املعركة،
وهذا ما أثبتته التجارب عام
 2000و 2006وجمريات السنوات
القليلة املاضية .شاهدوا هزال
خرجوا
مباذا
اإلسرائيليني،
يردون علي؟ خرجوا مثال يقولون،
شاهدوا نقاط ضعفهم ،أنه عندما
يهدد لبنان ماذا يقول؟ من قبل،
قبل الـ  82كان يهدد باجتياح
بريوت ،أتسمعون اآلن شيئا امسه
اجتياح بريوت!؟ أتسمعون!؟ من
 2000إىل اليوم ،يا أخي من
 2006إىل اليوم ،هل هناك يوم
قال اإلسرائيلي حنن سنجتاح
لبنان ونصل إىل بريوت!؟ هذه
انتهت ،ملاذا؟ ألن اجتياح لبنان
والوصول إىل بريوت حيتاج إىل
قوات برية ،هذا ال يعمله سالح
اجلو وال يعمله الصواريخ وال
يعمله البوارج ،هذا اجليش الذي
جيتاح لبنان ليصل إىل بريوت مل
يعد موجودا ،هو مل يعد موجودا
ويف لبنان أصبح موجودا شيء
آخر ،ولذلك كل الرد علينا ماذا؟
سندمر لبنان ،سنمسح لبنان،
يعين هو يستقوي بالنار وال جيرؤ
أن يستقوي بالعنصر البشري.
هذه إسرائيل اليت تدعي أنها
قوية كيف ردت علي أنا؟ قامت
تشتمين ،فقط ،هذا دليل
ضعف ،أو قامت تسخر مين،
ولذلك العجيب أن هذا الوصف
كلهم استخدموه تقريبا ،أن
فالنا خيطب ويهددنا من ملجئه،
جيد من ملجئه ،وجودي أوال يف
امللجأ أو يف غري امللجأ  -طبعا
أنا غري موجود يف ملجأ  -لكن
وجودي يف مكان ما واهلل سبحانه
وتعاىل حتى اآلن مد يف عمر هذا
العبد الفقري ويف أجل هذا العبد
الفقري الذي تسعون يف الليل
ويف النهار لقتله ،هو دليل على
فشلكم وهو دليل على عجزكم
وليس املهم أن أخطب من امللجأ
أو ليس من امللجأ ،املهم ما
هو خارج اخلطاب عندنا ،وأنتم
تعرفون أن ما أعده «حزب اهلل»
من قوى ومن عتاد ومن إمكانات
ومن صواريخ ومن أعداد هائلة
من املقاتلني ،املقاتلني املؤمنني

أصحاب العزم ،أصحاب الكفاءة،
والذي حتدث عنها على كل
يف بعض جوانبها كتاب اخلوف
املنتشر اآلن يف أمريكا ،أنتم
تعرفون جيدا أن حزب اهلل ليست
مسألة أن فالنا من «حزب اهلل»
موجود يف املخبأ ،املسألة أكرب
من هذا بكثري .اللجوء إىل هذا
التوصيف برأيي هو دليل هزالة
وضعف
اإلسرائيلي
املنطق
اإلعالم اإلسرائيلي وهوان احلجة
اإلسرائيلية».
وقال نصر اهلل« :حنن اليوم
وصلنا إىل هذه النقطة الفعلية،
النقطة املهمة واحلساسة جدا،
وأننا حبق يف موقع القوة ويف
موقع اإلنتصار ويف موقع الردع،
وهذا كله أخذنا معنوياته وعزمه
وإرادته وعنفوانه ومحاسه من
أحداث هذا اليوم قبل 1380
عاما.
اليوم حنن من موقع اجلهاد
والتضحيات وأيضا من موقع
اإلنتصارات ،جندد إنتماءنا إىل
خط انتصار الدم على السيف،
جندد انتماءنا إىل أبي عبد اهلل
احلسني عليه السالم ونقول
له أيا تكن املخاطر اآلتية،
وأنا أقول لكم املخاطر األضخم
واألصعب واألعظم واألخطر هي
اليت عربناها واملخاطر اآلتية لن
تكون بسوء وعظمة ما جرى علينا
خالل السنوات املاضية وخالل
العقود املاضية ،ولكننا أيا تكن
املخاطر اآلتية سنواجهها بنفس
العزم».
واردف« :حنن خالل السنوات
املاضية أيضا دخلنا يف امتحان،
امتحان يتصل بزينب عليها
السالم وباإللتزام مع زينب
عليها السالم ،ومنذ اليوم األول
قلنا كلنا عباسك يا زينب ،كلنا
عباسك يا زينب ،وأثبتنا خالل كل
السنوات املاضية بدماء شهدائنا
وجرحانا وتضحيات جماهدينا أننا
حبق كنا عباسك يا زينب ،نعم
كنا عباسك يا زينب.
اليوم ،للحسني ولزينب ولإلسالم
وللمظلومني وللمقدسات وللغرباء
ويف مواجهة كل طواغيت األرض،
حنن جندد موقفنا وإلتزامنا .عندما
نتوجه اليوم إىل أبي عبد اهلل
احلسني عليه السالم ،احلسني
الذي جدد نداءه بعد شهادة كل
أصحابه وأهل بيته ،وقف وحيدا
يف كربالء ،غريبا يف كربالء ،أمام
أجساد أحبائه وأصحابه املقطعة
ونادى ذاك النداء الذي ما زال
يرتدد صداه وسوف يبقى يرتدد
صداه إىل يوم القيامة ،هل من
ناصر ينصرني ،هل من ذاب
يذب عن حريم رسول اهلل.
نعم ،حنن نقول له يا سيدنا
اليوم كما يف كل يوم عاشر
وكل أيامنا عاشوراء وكما يف
كل كربالء وكل ميادين جهادنا
كربالء ،قلنا له بالدم ،قلنا
له بالشهادة ،قلنا له بدموع
األمهات والزوجات والبنات ،قلنا
له بصر األسرى وأنني اجلرحى،
قلنا له لبيك يا حسني».
وختم نصر اهلل« :واليوم أيضا
نقول له ،يا أبا عبد اهلل هذه
الساحات ،هذه امليادين ،هذه
التضحيات اليت مل نر منها
إال العزة واإلنتصارات ،لن
نغادرها ،لن نرتكها لو اجتمع كل
العامل علينا ،واهلل يا أبا عبد اهلل
لو أنا نعلم أنا نقتل ،ثم حنرق،
ثم ننشر يف اهلواء ،ثم حنيا ،ثم
نقتل ،ثم حنرق ،ثم ننشر يف
اهلواء ،ما تركتك يا حسني».
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عرب وعالم

كيم يطالب بـ «خطوات» أمريكية لتفكيك جممّع نووي

اعلن الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون والرئيس الكوري
اجلنوبي مون جاي إن يف بيونغيانغ
أمس االول ،اتفاقات اعتربا أنها
«خطوة كربى حنو السالم يف
ّ
بتخلي
شبه اجلزيرة» .لكن تعهدًا
الدولة الستالينية عن أسلحتها
النووية جاء مشروطًا ،اذ ربط
اجملمع النووي
كيم إغالق
ّ
الرئيس يف يونغبيون ،باختاذ
الواليات املتحدة تدبريًا مشابهًا
مل حيدده.
وشهدت قمتان عقدهما كيم
ومون هذا العام ،لغة غامضة،
لكنهما اتفقا يف اليوم الثاني من
حمادثاتهما يف بيونغيانغ أمس،
على برنامج طموح يهدف اىل
إحالل السالم يف شبه اجلزيرة
الكورية ،وتقريب وجهات النظر
بني الواليات املتحدة وكوريا
الشمالية.
وتعهد كيم السماح خلرباء من
«دول معنية» مبتابعة إغالق
موقع ُتنفذ فيه جتارب على
حمركات صواريخ ومنصة إطالق،
يف بلدة تونغتشانغ ري مشال
ويعترب املوقع
غربي البالد.
ُ
مركزًا رئيسًا لتجارب صواريخ
باليستية عابرة للقارات ،تطاول
الواليات املتحدة.
ّ
خيفف من أهمية تعهد
لكن ما
كيم ،أن كوريا الشمالية نفذت
أيضًا جتارب من مواقع أخرى،
خصوصًا مطار بيونغيانغ الدولي.
ورأى خبري يف مراقبة التسلح
أن املوقع يف بلدة تونغتشانغ
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رئيسا الكوريتني خالل مشاهدة عرض «البلد العظيم» يف بيونغيانغ (رويرتز)
ُ
بنية واضحة ،هي
«ش ِيد
ري
ّ
التضحية به» يف أي مفاوضات،
مرجحًا امتالك الشمال «موقعًا
ّ
آخر على األقل».
كما أعلنت بيونغيانغ استعدادها
جممع يونغبيون النووي،
إلغالق
ّ
يف مقابل خطوات أمريكية ،رأى
مستشار األمن القومي الكوري
اجلنوبي تشونغ أوي يونغ أنها
قد تشمل إعالن انتهاء احلرب
الكورية (.)1953-1950
وأعلن كيم أنه سيزور سيول
قريبًا ،يف ما ستكون زيارة أوىل
لزعيم كوري مشالي للجنوب.
وبعد اجتماع مغلق ،حتدث مون
وكيم عن خطوة كربى حنو
السالم ،واتفقا على حتويل
شبه اجلزيرة الكورية إىل «أرض
سالم خالية من األسلحة الذرية
والتهديدات النووية» .وقال
كيم إن «الطريق إىل مستقبلنا

لن يكون دائمًا سه ًال وقد نواجه
حتديات وحماوالت ال ميكننا
توقعها .لكننا لسنا خائفني من
رياح معاكسة».
اتفاقًا
الكوريتان
وأبرمت
عسكريًا يهدف اىل منع حصول
اشتباكات بينهما ،وإقامة منطقة
منزوعة السالح ،كما اتفقتا على
إعادة وصل خط للسكك احلديد
والطرق هذه السنة ،واستئناف
العمل يف منطقة صناعية
مشرتكة يف مدينة كايسونغ
احلدودية.
ويتضمن بيان مشرتك أصدرته
ّ
الكوريتان عروضًا مثرية ،ولكن
يبدو أنه ال يرقى إىل خطوات
ّ
تتطلع اليها الواليات
أساسية
املتحدة ،مثل التزام كيم تقديم
الئحة بالرتسانة النووية لبالده.
يتطرق البيان اىل جدول
كما مل
ّ
زمين مفصل إلغالق منشآت ،أو

إبرام اتفاق للسماح ملفتشني
التقدم أو كشف
دوليني بتقويم
ّ
انتهاكات.
رغم ذلك ،وصف الرئيس
األمريكي دونالد ترامب تعهدات
كيم بأنها «مشجعة جدًا»،
«تقدم هائل».
متحدثًا عن
ّ
وكتب على «تويرت»« :سيسمح
كيم بعمليات تفتيش نووية
على أساس مفاوضات نهائية،
وبتفكيك نهائي ملوقع جتارب
ومنصة إطالق ،يف وجود خرباء
دوليني .ولن تكون هناك جتارب
صاروخية أو نووية» أخرى.
وجاءت قمة بيونغيانغ قبل
أيام من لقاء مون وترامب يف
نيويورك .ويأمل مسؤولون
ّ
يتمكن
كوريون جنوبيون بأن
مون من إقناع الرئيس األمريكي
باستئناف احملادثات النووية مع
كوريا الشمالية.

وفد برملاني أوروبي يزور اخلان األمحر
ويطالب إسرائيل بالرتاجع عن هدمه

زار وفد برملاني أوروبي أمس
االول ،جتمع اخلان األمحر البدوي
الفلسطيين ،وأعرب عن تضامنه
مع سكانه مطالبًا إسرائيل
بالرتاجع عن قرارها هدمه.
واجتمع أعضاء الوفد املؤلف من
 15نائبًا ومساعدًا ميثلون أحزبًا
عدة يف الربملان األوروبي،
مبمثلني عن التجمع البدوي،
واستمعوا منهم إىل حكاية
التهجري الطويلة اليت تعرضوا
هلا منذ النكبة الفلسطينية
األوىل وترحيلهم من أرضهم
يف صحراء النقب يف العام
 ،1952وعمليات املالحقة التالية
وسلسلة اإلجراءات اإلسرائيلية
اليت تعرضوا هلا.
ولفت رئيس اجمللس احمللي
للتجمع عيد مخيس أبو داهوك
إىل أن أكثر ما آمل أعضاء الوفد
رؤيتهم مدرسة التجمع املبنية
من إطارات سيارات مستعملة
وطني ،واليت يدرس فيها
 200تلميذ من اخلان األمحر
واملضارب البدوية اجملاورة،
مجيعهم سيصبحون بال مدرسة
بعد تنفيذ قرار اهلدم «املتوقع
يف أي يوم» وفق ما قال.
وكانت حمكمة العدل العليا
اإلسرائيلية رفضت استئناف
أهالي اخلان األمحر على قرار
اهلدم ،وطلبت من اجليش العمل
على تنفيذه.
وأعلن االحتاد األوروبي يف
بيان معارضته الشديدة هدم
تعد
التجمع الواقع يف منطقة
ّ

مستوطنة
إلقامة
إسرائيل
فيها؛ إذ اعترب أن إقامة هذه
املستوطنة ستقضي على آخر
آمال اجملتمع الدولي بالتوصل
إىل حل سياسي يقوم على حل
الدولتني ،ألن هذا املوقع يشكل
آخر منطقة تواصل جغرايف بني
وسط ومشال الضفة من جهة،
وجنوبها من جهة أخرى.
وحبث رئيس الوزراء الفلسطيين
رامي احلمداهلل مع الوفد الذي
ميثل جلنة العالقات الفلسطينية
يف الربملان األوروبي ،يف القرار
اإلسرائيلي بهدم اخلان األمحر
وتداعياته السياسية .وأشار
مكتب رئيس الوزراء يف بيان
إىل أن احلمداهلل ّ
مثن دور الربملان
يف دعم القضية الفلسطينية،
والتضامن مع فلسطني ،وتعزيز
الشراكة بني االحتاد األوروبي
وفلسطني.
وأضاف البيان أن احلمداهلل
«شدد على ضرورة اعرتاف
دول االحتاد األوروبي بالدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس
الشرقية ،كخطوة عملية إلنقاذ
حل الدولتني ،خصوصًا يف ظل
اخلطوات اإلسرائيلية املتسارعة
لتقويضه ،ال سيما من خالل
توسعها االستيطاني واالستيالء
على األراضي يف الضفة
الغربية ،وحماولتها هدم اخلان
األمحر وترحيل سكانه ،األمر
الذي إذا مت ،سيقضي على فكرة
الدولة الفلسطينية املتواصلة
جغرافيًا».

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

لالستعمال Apco 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

Dulux Wash & Wear 15 L $165
طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
4 Litres
تنافس
ال
2 Pack Epoxy
Taubmans Endure 15L $165
Pool Paint
$160

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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مـقاالت وتحـقيقات

اتفاق بوتني أردوغان… إدلب على طريق حلب
حسن حردان
أن االتفاق
على عكس ما ذهب إليه البعض من ّ
الذي أجنز بني الرئيسني الروسي فالدميري
بوتني والرتكي رجب أردوغان يشكل تراجعًا
روسيًا أمام تركيا ،لكونه حقق ألردوغان
مطلبه بوقف العملية العسكرية لتجنيب حدوث
نزوح سكاني جديد من إدلب إىل تركيا حسب
أن االتفاق أعطى فرصة
حمددة
ما ّ
ّ
يدعي ،إال ّ
زمنيًا لفصل اجلماعات املسلحة اليت يزعم
أنها معتدلة عن التنظيمات املسلحة املصنفة
إرهابية ،ويف طليعتها جبهة النصرة وحراس
الدين وغريهما من تنظيمات القاعدة ،وألزم
تركيا العمل على إخالء املنطقة املنزوعة
السالح من التنظيمات اإلرهابية املذكورة ونزع
السالح الثقيل من هذه املنطقة بعمق يصل
من  15إىل  20كلم على طول خط اجلبهة بني
اجليش السوري واجلماعات املسلحة ،على أن
ينجز ذلك يف مدة أقصاها اخلامس عشر من
الشهر املقبل ،ويكون مقدمة ملرحلة الحقة
تؤدي إىل عودة مؤسسات الدولة السورية
إىل إدلب وحتقيق التسوية السياسية على
قواعد احرتام سيادة واستقالل ووحدة سورية
وعودة سيطرة الدولة السورية على كامل
أراضيها وتطهريها من اإلرهاب واحلفاظ على
حياة وأرواح املدنيني حسبما ّ
مت االتفاق يف
القمة الثالثية يف طهران.
هلذا
فإن االتفاق من الزاوية الشكلية حقق
ّ
ألردوغان بعض مطالبه ،لكنه يف املضمون
فإنه يرسم طريق حترير ما تبقى من حمافظة
إدلب وعودة سيطرة الدولة السورية إليها
على غرار ما حصل يف حلب إثر االتفاق بني
وزيري اخلارجية الروسي سريغي الفروف
واألمريكي جون كريي ،والذي مل ينفذ نتيجة
رفض اجلماعات اإلرهابية له ،فكانت العملية
العسكرية اليت انتهت بتحرير األحياء الشرقية
والقدمية من حلب ووضع نهاية لوجود
اإلرهابيني فيها…
فاالتفاق يضع تركيا أردوغان أمام استحقاق
العمل على إخراج جبهة النصرة وحراس
الدين ،القوة األساسية يف إدلب ،بداية من
املنطقة املنزوعة السالح وبعد ذلك خارج
سورية إىل تركيا… فهل سيتمكن أردوغان
من إقناع هذه التنظيمات اإلرهابية مبا له من
نفوذ وتأثري عليها بالتجاوب معه يف تنفيذ
االتفاق؟ أم سيفشل كما فشل األمريكي
يف حلب؟ وبالتالي نكون أمام سيناريو
العملية العسكرية باعتبارها اخليار الوحيد
املتبقي للقضاء على هذه التنظيمات وتطهري
إدلب من وجودها ،لكن هذه املرة ستكون
تركيا ملزمة بالتعاون وتغطية هذه العملية
العسكرية بعدما أعطيت الفرصة لتجريب خيار
ّ
أن االتفاق ّ
مت
حل األزمة سلميًا ،خصوصًا ّ
ّ
توثيقه يف سوتشي بكل تفاصيله حبيث ال
ألي تأويل أو
تهرب من
يكون هناك جمال ّ
ّ
قبل أردوغان…
لذلك يف احلالتني ،حالة جناح تركيا يف تنفيذ
االتفاق سلمًا ،أو يف حالة فشلها يف ذلك
واللجوء إىل العملية العسكرية اجلراحية،
فإن
ّ
عملية حترير إدلب بدأت من حلظة توقيع
تضمن جدو ً
ال زمنيًا للتنفيذ…
االتفاق الذي
ّ
فإن االتفاق شكل ضربة موجعة للخطط
من هنا ّ
األمريكية الغربية اليت كانت حتضر ملسرحية
الكيماوي ،حلظة البدء باهلجوم العسكري
ضد اجلماعات اإلرهابية ،عرب اتهام سورية
ّ
باستخدام املواد السامة لتربير
شن عدوان
ّ
واسع على سورية ،عدا عن احتمال تراصف
تركيا مع هذا العدوان إىل جانب حتريك قوات
احلماية الكردية بدعم أمريكي حلسم السيطرة
على حمافظة احلسكة وشرق الفرات…
فاالتفاق قطع الطريق على هذا السيناريو
األمريكي الغربي وأعاد وضع تركيا يف
تعارض وخالف مع أمريكا اليت تدعم األكراد
يف مشال سورية إلقامة منطقة حكم ذاتي

تعتربها أنقرة خطرًا
يهدد وحدة تركيا
ّ
الوقت
نفس
واستقرارها ،ويف
وجه االتفاق
ّ
رسالة حتذيرية لقوات احلماية الكردية من
مغبة الذهاب بعيدًا يف الرهان على الدعم
ّ
األمريكي والسري يف تنفيذ خمططات واشنطن
البتزاز الدولة الوطنية السورية بتنازالت
متس
ّ
وحدتها أرضًا وشعبًا…
انطالقًا مما
إن االتفاق
ّ
تقدم ميكن القول ّ
الرتكي الروسي الذي ّ
مت بالتشاور والتنسيق
ّ
بني موسكو
وكل من دمشق وطهران وحظي
مبباركتهما رسم خريطة حترير إدلب من اإلرهاب
واستعادتها إىل كنف الدولة السورية ،وقطع
ّ
الطريق على الكمني األمريكي الغربي
احملضر
لتعطيل اهلجوم العسكري للقضاء على
اإلرهابيني ،وأوكل مهمة التخلص من النصرة
وأخواتها إىل تركيا اليت تتأرجح يف مواقفها
بني املعسكر األمريكي الغربي من ناحية،
واملعسكر الروسي اإليراني من ناحية ثانية،
فهي متيل إىل هذا املعسكر أو ذاك بناء على
مصاحلها وحسابات الرباغماتية ،مع األخذ
أن مصلحة تركيا يف هذه املرحلة
باالعتبار ّ
تكمن يف احلفاظ على عالقاتها االقتصادية
مع موسكو وطهران وتطويرها وتعزيزها،
ّ
ال سيما بعد احلرب االقتصادية اليت
يشنها
ترامب على تركيا
وأدت إىل إحلاق األذى
ّ
الكبري باالقتصاد الرتكي وانهيار كبري يف
سعر اللرية الرتكية…
أن هذا املسار الذي تتجه إليه األمور يف
غري ّ
حد ما املشهد عشية
إدلب والذي يشبه إىل ّ
حترير مدينة حلب ،ما كان ليحصل لوال ميزان
ّ
القوى امليداني والعسكري
املختل يف مصلحة
حمور املقاومة واحلليف الروسي ،والذي حتقق
بعد حترير القسم األكرب من األراضي السورية،
اليت كانت خاضعة لسيطرة اإلرهابيني…
هذا االختالل يف ميزان القوى إىل جانب
احلضور العسكري النوعي الروسي هو الذي
جلم العدوانية األمريكية وأحبط خمططات
روض الرئيس الرتكي
واشنطن ،وهو الذي ّ
أردوغان وأجربه على السري يف ذات الطريق
الذي سلكه األمريكي عشية معركة حترير حلب
وبعد ذلك يف البادية ودير الزور واحلدود
السورية العراقية ،ولدى بدء عملية حترير
جنوب سورية ،وبالتالي دفعه إىل
التكيف
ّ
مع ميزان القوى املذكور الذي أسقط أحالم
أردوغان باستعادة األجماد الغابرة للسلطنة
العثمانية ،بدءًا بتحرير حلب ،وهو الذي ألزمه
باالتفاق مع بوتني والذي رسم مسار حترير
إدلب من اإلرهابيني…
أو ً
ال وأخريًا على ميزان القوى
ويبقى الرهان ّ
امليداني والعسكري من ناحية ،وتصميم
وإصرار القيادة السورية برئاسة الرئيس
بشار األسد على استعادة ّ
كل شرب من األرض
السورية خارجة عن سيطرة الدولة ،ورفض
اي مساومة على االستقالل الوطين…
ّ
ّ
هذا التصميم واإلصرار
شكل على مدى
ميزت مواقف
سنوات احلرب عالمة بارزة ّ
جسد قو ً
ال وفع ًال منوذج
الرئيس األسد الذي ّ
القائد العربي املقاوم الصلب والشجاع
واجلريء يف مواجهة قوى االستعمار الغربي
واالحتالل الصهيوني والرجعية العربية
وأدواتهم اإلرهابية… وإىل ّ
كل الذين يبدون
التخوف على سورية من مناورات أردوغان
ّ
أن سورية األسد أثبتت
وخداعه ،أن يدركوا ّ
متنبهة ّ
أنها
ان
لكل خطوة ،وعليهم ان يدركوا ّ
ّ
سورية وحليفيها الروسي واإليراني يديرون
معركة كونية
سيتقرر فيها مستقبل العامل
ّ
واملنطقة ،وترسم معادالت دولية وإقليمية
جديدة على أنقاض اهليمنة األحادية األمريكية
الغربية ،بدأت مؤشراتها ومعاملها بالظهور
بفعل انتصارات حمور املقاومة ودعم احلليف
الروسي،
وان حاولت واشنطن معاندة هذه
ْ
احلقيقة إىل حني…

اإلتفاق الروسي الرتكي ينهي احلرب العسكرية يف سوريا!
ماهر الخطيب
جنح اإلتفاق بني الرئيسني الرتكي رجب طيب
أردوغان والروسي فالدميري بوتني يف إنهاء
اجلدل ،الذي طغى يف األشهر املاضية ،حول
العملية العسكرية اليت كان اجلانب السوري
يستعد هلا باجتاه ادلب ،بعد توافق أنقرة وموسكو
ّ
على إنشاء منطقة «منزوعة السالح» ،تفصل بني
ّ
املسلحة ،املدعومة من
مناطق سيطرة اجلماعات
تركيا ،وتلك اليت كان اجليش السوري قد جنح
يف إستعادة السيطرة عليها يف وقت سابق،
بعد أن كانت الواليات املتحدة ،باإلضافة إىل
هددت بتوجيه ضربة
بعض الدول األوروبية ،قد ّ
عسكرية لدمشق ،يف حال إطالق اجليش السوري
العملية العسكرية.
من الناحية العسكرية ،ميكن القول أن هذا
اإلتفاق جاء على قاعدة «ال غالب وال مغلوب»،
حبيث أعطى أنقرة ما كانت تريده ،بالنسبة إىل
جتنيب إدلب معركة ،كان من املمكن أن يكون
هلا تداعيات خطرية عليها ،يف مقابل وضعها
أمام إختبار الفصل بني اجلماعات «املتطرفة»
و»املعتدلة» ،األمر الذي مل تنجح فيه على مدى
زمنية حمددة ،ومن
األشهر السابقة ،ضمن مهلة
ّ
العسكرية
ة
العملي
عودة
املمكن ،يف حال فشلها،
ّ
ّ
إىل الواجهة من جديد ،بغض النظر عما حاولت
بعض الشخصيات يف املعارضة التسويق له.
وبعيدًا عن املسار الذي من املمكن أن يسلكه
هذا اإلتفاق يف املرحلة املقبلة ،ميكن القول أنه
انهى بصورة مباشرة احلرب ميدانيا على الساحة
السورية ،اليت كانت قد بدأت يف العام ،2011
السياسية ،اليت لن تكون
ليفتح الباب أمام تلك
ّ
أقل محاوة أو خطورة ،حبسب ما تؤكد مصادر
سياسية مطلعة لـ»النشرة» ،ال سيما مع تعدد
الالعبني اإلقليميني والدوليني ،بالرغم من أن ما
كانت تطرحه بعض اجلهات ،بالنسبة إىل مستقبل
الرئيس السوري بشار األسد ،بات من املاضي،
باإلضافة إىل تعدد املشاريع اليت قد تطرح على
طاولة املفاوضات.
يف هذا السياق ،تشري هذه املصادر إىل أن مناطق
النفوذ ،الناجتة من السيطرة العسكرية على أرض
الواقع ،باتت واضحة ،حيث حتضر أنقرة يف إدلب
واملناطق األخرى اخلاضعة يف الشمال السوري
لسيطرة فصائل «اجليش السوري احلر» ،بينما
حتضر واشنطن يف املناطق الشمالية والشرقية
عرب «قوات سوريا الدميقراطية» ،يف حني جيتمع
كل من الروسي واإليراني والسوري يف باقي
املناطق اليت كان اجليش السوري قد جنح يف
ّ
املسلحة ،أما بالنسبة إىل
حتريرها من اجلماعات
السعودي فهو يسعى إىل احلضور عرب املناطق
اليت تقع حتت سيطرة «قوات سوريا الدميقراطية»
املالية ،بعد خسارته مناطق
من خالل املساعدات
ّ
نفوذه يف الغوطة الشرقية واجلنوب ،يف وقت
تسعى إسرائيل إىل احلضور عرب الضربات اجلوية
اليت تنفذها بني احلني واآلخر ،واليت تسعى من
خالهلا إىل احلفاظ على قواعد اإلشتباك السابقة.
إنطالقًا من ذلك ،ترى املصادر نفسها أن
إمكانية إندالع معركة عسكرية كربى باتت
حمدودة ،باستثناء بعض اجليوب اليت ال يزال
تنظيم «داعش» اإلرهابي يسيطر عليها ،نظرًا
إىل أن تداعياتها ستكون خطرية ،ال سيما أن
أغلب الالعبني ال يريدون الوصول إىل مرحلة
الصدام املباشر ،سواء روسيا والواليات املتحدة
أو روسيا وتركيا ،ما يعين أن معاجلة ما تبقى من
أزمات من املفرتض أن يكون على قاعدة احلل
السياسي الشامل ،الذي يضم القوى احلاضرة
على املستوى امليداني ،أي روسيا وأمريكا
وإيران وتركيا ،باإلضافة إىل سوريا واألكراد
وبعض الفصائل املعارضة ،مشرية إىل أن هذا
األمر كان قد بدأ من خالل املفاوضات اليت
إنطلقت بني األكراد ودمشق يف الفرتة السابقة،
قبل أن تعود إىل التوقف من جديد.
ّ
املطلعة
السياسية
احملصلة ،تشدد املصادر
يف
ّ
ّ
املعنية باحلل السياسي ،أي
القوى
كل
أن
على
ّ
تلك املذكورة ً
آنفا لناحية احلضور عسكريًا على
أرض الواقع ،ستعمل يف األشهر املقبلة على
قوتها ،لكنها تؤكد بأن موسكو
تعزيز أوراق ّ
ستكون هي الالعب األقوى أو ضابط اإليقاع ،نظرًا
إىل قدرتها على التواصل مع خمتلف األفرقاء ،إال

أنها جتزم بأن هذا املسار لن يكون سه ًال على
اإلطالق ،ورمبا ميتد لفرتة طويلة.

استهداف انور اخلليل لعون:

قنبلة موقوتة قد ال تنفجر
طوني خوري

مل يكن مقنعًا البيان الصادر عن مكتب النائب 
انور اخلليل بعد الكالم الذي صدر عنه يف
حاصبيا واستهدف فيه رئيس اجلمهورية العماد
مرده
ميشال عو 
ن بالسياسة طبعًا .عدم االقتناع ّ
اىل عوامل كثرية اوهلا ان النائب اخلليل ليس
حديث العهد يف السياسة وقد قضى اكثر من
نصف عمره املديد يف احلياة العامة ويعرف متامًا
ماذا يقول ومتى يقوله .اضافة اىل ذلك ،فإن
خربة النائب اخلليل جعلته يصل اىل منصب أمني
عام «كتلة التنمية والتحرير» اليت تتبع سياسيًا
لرئيس جملس النواب نبيه بري ،مع كل ما
يعنيه ذلك من مسؤولية مرتتبة على هذا املركز
واجلهة السياسية اليت يتبع هلا .ووفق كل هذه
املعطيات وغريها ،من الصعب االقتناع بأن ما
شخصية
صدر عن النائب اخلليل هو وجهة نظر
ّ
فقط ،خصوصًا وان النائب نفسه كان معنيًا
بالتسويات اليت طرحت ّ
حلل العقدة الدرزية ،عرب
ما تسرب من طروحات تتعلق بتوزير جنله زياد
بعد تعذر طرح امسه شخصيًا السباب قيل انها
بسبب «عامل السن».
ازاء هذا الواقع ،كان ال بد من صدور نفي من
قبل النائب اخلليل الي ارتباط بني موقفه وبري،
الن عكس ذلك كان سيؤدي اىل االحياء بقيام
جبهة سياسية قوامها :بري ،رئيس احلكومة
ّ
املكلف سعد احلريري ،النائب السابق وليد
جنبالط ورئيس القوات اللبنانية مسري جعجع ،يف
وجه الرئيس عون و»التيار الوطين احلر» ،يف
وقت سيفقد فيه بري اي دور وسطي يقوم به
حلل العقدة الدرزية ،النه يف هذه احلالة سيظهر
كطرف يف املوضوع ولن ُتقبل مواقفه يف هذا
اجملال ،وقد اتت بوادر هذا االمر بالدعوة اليت
وجهها النائب طالل ارسالن اىل كل من بري
واحلريري وجعجع باالهتمام مبا يتعلق بطوائفهم
وترك الطائفة الدرزية وشأنها.
حرك الكثري من االمور الراكدة،
املوقف «اخلليلي» ّ
وصعد املوقف من اتهام لرئيس التيار الوطين
ّ
اخلارجية يف حكومة تصريف األعمال
وزير
احلر
ّ
جربان باسيل بالعرقلة ،اىل رئيس اجلمهورية
الذي كان البعض يتجنب وضعه يف قفص
االتهام ومنهم بشكل رئيسي احلريري ،ولو انه
مت سابقًا االشارة بصورة غري مباشرة اىل دوره
لعون يف العرقلة توىل تروجيه منتمون اىل التيار
االزرق وحركة «امل» والقوات اللبنانية ،دون
ذكر رئيس اجلمهورية باالسم.
موقف النائب اخلليل احرج بري قبل غريه ،واعاد
اىل االذهان املواجهة السياسية اليت حصلت
بني بري وعون حول العديد من االمور واليت
كانت تنتهي بتدخالت من احلريري وبعض سعاة
اخلري ،اىل ان مت ارساء جو من «التفاهم» حبده
االدنى بني بعبدا وعني التنية كان يسري بشكل
جيد .وليس من مصلحة بري افتعال مثل هذه
املواجهة جمددًا ،النه غري معين باالشكال الناشىء
يروج لكونه الوسيط
عن الوضع احلكومي ،وانه ّ
الصاحل للتدخل مع االطراف كافة النهاء االزمة
احلكومية ،فإذا به بعد هذا املوقف ،يظهر وكأنه
ّ
بكل ما للكلمة
الوسطية ،وبات طرفًا
فقد هذه
ّ
من معنى.
من البديهي ان النفي الصادر عن النائب اخلليل
سيساهم يف ترطيب االجواء ،ولكن هذا ال مينع انه
ّ
ميثل قنبلة موقوتة بدأ العمل على عدم انفجارها
وتفكيكها ،وهو ما سيتطلب دخول كل االطراف
االخرى على اخلط ويف مقدمهم حزب اهلل ،الذي
حيرص على البقاء خارج السجاالت والتأكيد على
ّ
معين جدًا
ان االزمة غري مرتبطة به ،ولو انه
بسرعة تشكيل احلكومة اليت من شأنها إضافة
مظلة سياسية جامعة له للحد من اهلجمة االمريكية
اليت تستهدفه منذ فرتة ولو بشكل خجول.
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مـقاالت وتــحقيقات

خسارة روسية ال تلغي التفاهمات
يحيى دبوق
محلت موسكو إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية ومقتل
ّ
من كان على متنها خالل اعتدائها األخري على مدينة الالذقية ،يف
موازاة تأكيد روسي على حق الرد جتاه الفعل اإلسرائيلي غري
تطور خطري الحق،
عد خطابًا قد يفضي إىل
املسؤول ،األمر الذي ّ
ّ
وإن كان التقدير يف نظرة ابتدائية ،ال يشري إىل تأزم وإمكان
االشتباك ،بل وأي تغيري جدي ،يف العالقة بني اجلانبني
أسئلة ما بعد إسقاط الطائرة الروسية ،من ناحية نظرية ،قد
ال تنتهي .لكن األهم واحلاضر على طاولة كل األطراف املؤثرة
واملتأثرة يف الساحة السورية ،يتعلق بتداعيات احلادثة ومستواها
وحدودها :هل تفضي احلادثة إىل التأزيم واالشتباك بني اجلانبني
أو إىل نهاية التغاضي الروسي عن االعتداءات اإلسرائيلية يف
سوريا؟ أو إىل جمرد تغيريات نسبية ،قد ال تزيد عن إلزام
إسرائيل ،بهامش أضيق من «حرية احلركة» اجلوية والصاروخية،
فوق السماء السورية؟
ّ
يعقد العالقة بني اجلانبني،
إذا كان إسقاط الطائرة من شأنه أن
لكنها ليست سببًا للقطيعة أو لالحرتاب .يف ذلك ،تتحمل موسكو
أيضا جزءًا من املسؤولية ،كونها تتغاضى عن اعتداءات إسرائيل
إىل احلد الذي باتت يدها «رخوة على الزناد» .مسؤولية جزئية،
تتحمل اجلزء األكرب واملباشر منها .مع ذلك ،ال
وإن كانت إسرائيل
ّ
التطور من دون العودة إىل
يستقيم أي تقدير لآلتي ،نتيجة هلذا
ّ
العالقة اليت جتمع وتدير مصاحل اجلانبني .عالقة منعت تصادمهما
حتى األمس ،كما تدفعهما الحتواء أي تصادم عرضي ،حنو
األسوأ.
العالقة الروسية ــ اإلسرائيلية يف الساحة السورية هي عالقة
تفاهم تفضي إىل متكني كل جانب حتقيق مصاحله سوريًا ،من
دون أن يتعرض ملصاحل اجلانب الثاني .تفاهم خدم اجلانبني
طوي ًال ،وإن كان األكثر استفادة هو اجلانب الروسي ،على رغم
االنطباع اخلاطئ حول االستفادة اإلسرائيلية األكرب ،نتيجة صورة
اهلجمات وضجيجها املفضية إىل خطأ يف التقديرات.
وكانت إسرائيل قد راهنت عام  ،٢٠١٥كما غريها يف احملور
اآلخر ،أن روسيا ستسارع إىل اهلرب من املستنقع السوري،
مع إمكان تكرار مشهد ما بعد
الغزو السوفياتي السابق يف
أفغانستان .مع فساد هذا الرهان،
حافظت إسرائيل على توقعات مع
تعديالت ،من التأكيد على إمكان
السيطرة عرب حلفائها على سوريا
كاملة ،إىل إمكان تشظي اجلغرافيا
السورية إىل دويالت ،لروسيا
إحداها ،فيما إلسرائيل إحداها
أيضًا.

جاءت الحادثة
ضمن سياقات
التفاهم الثنائي
الذي لم تنته
وظيفته

تبدل الوضع امليداني يف سوريا وسقوط الرهانات ،اضطرت
مع ّ
إسرائيل إىل الرتاجع عن التوقعات والرهانات الزائدة يف إسقاط
تبدت
الدولة السورية ،حنو
التكيف االضطراري مع النتيجة اليت ّ
ّ
ميدانيًا ،وإن عمدت يف املقابل إىل حتويل التهديد إىل فرصة،
ما أمكنها ذلك.
جزأت تل أبيب التهديدات وعملت على فصلها بني مركبات ثالث:
الوجود العسكري الروسي الذي ال ميكن معارضته أو التصدي
ألهدافه؛ والدولة السورية اليت باتت جزء ال يتجزأ من املصاحل
الروسية احملصنة؛ أما اجلانب الثالث ،فهم حلفاء سوريا ،وحتديدًا
إيران وحزب اهلل ،حيث بات الرتكيز اإلسرائيلي على تهديدهما
ومتركزهما ،مع حماولة الفصل بينهما والدولة السورية.
ّ
مركبًا .من ناحية ،رأت وما
املوقف اإلسرائيلي جتاه روسيا كان
زالت ،أن الوجود العسكري الروسي تهديد يفضي يف حد أدنى
إىل تضييق هامش احلركة العسكرية اإلسرائيلية ضد أعدائها يف
سوريا ،كما أنه ينهي رهانات كانت حاضرة حتى األمس حول
إمكان استبدال الدولة السورية بأخرى طيعة و»معتدلة» .من ناحية
ثانية ،تعاملت إسرائيل مع موسكو على إمكان التفاهم معها ،من
خالل التنازل عن جزء من الرهانات ،والتسليم هلا ببقاء الدولة
تلمست يف املقابل حرية عمل ضد أعدائها اآلخرين:
السورية ،فيما ّ
إيران وحزب اهلل.
يف اجلانب الروسي ،مل يكن املوقف سه ًال .موسكو إىل جانب
الدولة السورية وحلفائها ،تقاتل ضمن مهمة وأهداف مشرتكني؛
لكنها كانت أيضًا معنية بدفع «اإلزعاج» اإلسرائيلي وحتريضه،
ومنع التسبب بأضرار للمكاسب الروسية يف سوريا .على ذلك،
التزمت باحلياد بني الصديق احلليف ،أي سوريا وإيران وحزب
اهلل؛ وبني الصديق غري احلليف ،أي إسرائيل .األمر الذي دفع
إىل تفاهم غري مكتوب بني اجلانبني :كل يقوم مبا يريد ،ومبا ال
يتعارض ،مع مصاحل اآلخر.
يف التفاهم ،املبين على التسليم اإلسرائيلي مبصاحل روسيا،
تراجع عن استهداف الدولة السورية والسعي إلسقاطها ،وهو
ما كان خارج القدرة اإلسرائيلية يف األساس ،وحتديدًا ما بعد

التدخل الروسي يف سوريا ...فيما جاء تأكيدها يف التفاهم نفسه
على الفصل بني سوريا وحلفائها .واهلجمات كانت خالل الفرتة
املاضية ،مبنية على هذه األسس واملنطلقات والشروط ،ومع
مراعاة احملظورات واملوانع الروسية.
يف الشكل ،والصورة الظاهرية للمشهد السوري والتشابك حوله،
تعامل األطراف مع واقع جديد ،حتى األمس ،كل حبسب تكيفه
ومصاحله وربطًا بأهدافه الرئيسية ورؤيته لآلتي ،وإن ختللت
الفرتة املاضية ردود عمدت إىل فرملة إسرائيل ومنعها من جتاوز
حد زائد يف هجماتها ،يف انتظار التغيريات وتطور املوقف امليداني
يف سوريا.
على ذلك ،بات باإلمكان اإلشارة إىل اآلتي:
أو ً
ال ،مباني التفاهم بني إسرائيل وروسيا مبان صلبة نسبيًا،
مبنية على سياسات مدروسة وهادفة ،وتفضي إىل تغاض متبادل
عن املصاحل يف سياق السعي لتحقيق املصاحل الذاتية ،حتى
تلك املتعارضة منها .حادثة إسقاط الطائرة ،وعلى رغم اخلسارة
الروسية الكبرية جرائها ،مل تأت يف مرحلة تأزم عالقات أو تعارض
مصاحل حتى التشابك ،أو نتيجة التجاسر اإلسرائيلي على روسيا،
كي جيري التعامل مع إسقاط الطائرة باعتبارها الشرارة اليت
تشعل االحرتاب.
جاءت احلادثة ضمن سياقات التفاهم نفسه الذي مل تنته وظيفته
يفسر
بعد .الضربة يف ذاتها ال حتمل إمكانية التصعيد .هذا ما
ّ
تشديد الرئيس الروسي ،فالدميري بوتني ،أن احلادثة ليست
شبيهة وال ميكن التعامل معها ،مع حادثة إسقاط تركيا طائرة
«السوخوي» عام .2015
ّ
توقع التصعيد والتأزم ،إال أن إسرائيل
ثانيًا ،على رغم عدم
وروسيا ،ستعمالن على مزيد من اإلجراءات الوقائية احلمائية اليت
ال تسمح بتكرار احلادثة أو ما يشابهها .اإلجراءات اليت ستفرضها
موسكو لن جتد أي معارضة إسرائيلية ،إن جلهة اإلجراءات التقنية
العسكرية الوقائية أو جلهة املديات اجلغرافية واحلزامات األمنية
حوهلا .تكرار اخلطأ مرفوض من قبل اجلانبني ،وقد يفضي إىل ما
ال يريدانه ،وهو ما ستحرص عليه إسرائيل ،إىل حد التطرف يف
تطبيقه.
ثالثًا ،الواضح ،تأسيسًا على النقطة األوىل ،أن هامش حرية العمل
مقيدة ،ويف حد أدنى جغرافيًا ،مع تقليص
اإلسرائيلي ستكون
ّ
يف القدرة على استخدام جزء من وسائلها القتالية اليت حتمل
يف ذاتها خطرًا وتهديدًا على الوجود الروسي ،وإن نظريًا .هذا
يعين تقلص إمكانات إسرائيل ،وإن نسبيًا ،يف القدرة على فرض
إرادتها على أعدائها يف سوريا ،واليت هي يف األساس مقلصة
من حيث النتيجة.
هذا ما ختشاه إسرائيل ،وعبرّ ت عنه باألمس ،بل وكان مدار
أحباث ودراسات صدرت يف العامني املاضيني يف تل أبيب،
حيال النقطة اليت تدفع روسيا إىل حتويل وتغيري سياساتها جتاه
إسرائيل .قد تكون ظاهريًا بدت هذه النقطة قريبة جدًا يف األمس،
لكنها جاءت يف توقيت ومرحلة ما زال «شبه التخادم» ضرورة
للطرفني ،على تفصيل يطول.
رابعًا ،كان الفتًا شبه الصمت اإلسرائيلي ،وحماولة االكتفاء
بالبيان العسكري كما صدر عن جيش العدو من دون إضافات
تذكر .أي االكتفاء باإلعراب عن «األسف» وليس االعتذار ،على
سقوط قتلى روس ،والعمل ضمن ديباجة و»تشاطر» كالمي ،على
حتميل سوريا وإيران وحزب اهلل ،املسؤولية الكاملة عن إسقاط
الطائرة ،حتى مع اإلثبات أن الفعل العدائي هو إسرائيلي.
يأتي ذلك يف موازاة حراك ،قيل أنه فاعل جدًا من وراء الكواليس،
الحتواء احلادثة والتطلع إىل ما بعدها .ال خالف أن إسرائيل معنية
بتجاوز هذه األزمة ومعاودة استئناف األجندة املوضوعة للساحة
السورية ،فيما الكرة اآلن يف امللعب الروسي الذي بإمكانه أن
يبقي أو يقلص أو ينهي التفاهمات بني اجلانبني ،وإن كان
التقدير أن املوقف اإلسرائيلي يف «مفاوضات ما وراء الكواليس»
يف متوضع دفاعي ،يف حماولة ملنع تقليص هامش مناوراتها يف
سوريا ،مقابل متوضع هجومي روسي ،يقدر أنه سيعمد إىل احلد
من هامش هذه املناورة واحلد منها ،لكن من غري املتوقع إنهائها
باملطلق يف هذه املرحلة.
خامسًا ،يتوقع أن تكثف إسرائيل رسائلها التهديدية ضد أعدائها
يف سوريا ،أي ضد الدولة السورية وإيران وحزب اهلل ،عرب
تصرحياتها ومواقفها وحتليالتها وكتابات معلقيها ،بدءًا من رأس
اهلرم السياسي والعسكري حتى أدنى املعلقني العسكريني يف
اإلعالم العربي.
التهديد اإلسرائيلي مطلوب لذاته يف هذه املرحلة ،وهذا ما
ستحرص عليه تل أبيب ،إذ إنه خيدم موقفها يف التأكيد على
الثبات يف فرض اخلطوط احلمر ضد متركز األعداء ومنابع مقدراتهم
يف الساحة السورية ،يف إحياء إلزامي ،أن حادثة الطائرة الروسية
لن تؤثر يف التموضع اإلسرائيلي اهلجومي ،وثباته واستمراره
بالوترية املتبعة من دون تغيريات ،وإن كانت نتيجة هذا املسعى،
موضع تساؤل فعلي ،وشكوك.

سوريا ساحة حلروب اآلخرين ...ولرسائلهم املُتبادلة
ناجي س .البستاني

من اإلتفاق الذي ُو ّقع يف «سوتشي» بشأن حُمافظة إدلب ...إىل الغارة
اليت ّ
تطورات جديدة على ُمستوى الساحة
نفذتها إسرائيل يف
الالذقيةّ ،
ّ
السورية سترتك من دون ّ
شك الكثري من اإلرتدادات واإلنعكاسات يف
ُ
ُ
سوريا وعلى ُ
ً
السوري
أيضا.
املستوى اإلقليمي
واملفارقة ّ
أن النظام ُ
امل ّ
املبادر ،إن بالنسبة إىل اإلتفاقات اليت ّ
تلقي ال ُ
هو يف موقع ُ
توقع
عنه ،أو بالنسبة إىل الضربات اليت تطال مواقعه واليت تستهدف القوى
حتولت إىل ساحة ُمستباحة حلروب اآلخرين
اليت تدعمه،
ّ
وكأن سوريا ّ
ولرسائلهم ُ
عما حصل يف الساعات
املتبادلة .فما هي املعلومات ّ
امل ّ
املاضية ،وماذا عن اإلرتدادات ُ
توقعة؟.
القمة الذي ُعقد يف «سوتشي» بني الرئيسني الروسي
بالنسبة إىل لقاء
ّ
إقرارا التفاق
فالدميري بوتني والرتكي رجب طيب أردوغان ،فقد أمثر
ً
ّ
ّ
مبذكرة تفاهم ّ
ة-أقله
ضاري
دموية
جنب حُمافظة إدلب معركة
هو أشبه
ّ
ّ
يف املرحلة الراهنة .فقد توافق اجلانبان الروسي والرتكي ،على «آلية
ختص حُمافظة إدلب واملناطق القريبة حُ
امليطة بها ،تقضي
ُمشرتكة»
ّ
صوصا بإنشاء منطقة منزوعة السالح بعرض يرتاوح ما بني  15و20
ُخ
ً
روسية-تركية ُمشرتكة يف املنطقة العازلة.
دوريات
تسيري
مع
ًا،
رت
كيلوم
ّ
سيتم فتح الطريقني السريعني اللذين يربطان بني حلب وكل من
كما
ّ
محاه
والالذقية ،وتأمني عودة بعض الالجئني إىل بلداتهم يف املنطقة
ّ
أيضا على إنسحاب اجلماعات ُ
ً
املعارضة
شدد
املعنية باإلتفاق الذي ُي ّ
ّ
ُ
امل ّ
إرهابية ،ويف طليعتها «هيئة حترير الشام» ،من إدلب.
صنفة
ّ
إن تركيا جنحت يف دفع روسيا إىل وقف القرار اإليراني–
ويمُ كن القول ّ
عسكريا ،مهما ّ
كلف األمر من
السوري الذي كان مييل إىل إسقاط حلب
ُ
ً
ّ
وكل ما أعلن من مواقف من دمشق وطهران عن
ومادية،
بشرية
خسائر
ّ
ّ
ترحيب باإلتفاق أو عن ُمتابعة حثيثة لتفاصيله ،ال يعدو كونه تصاريح
إعالمية حلفظ ماء الوجه ال أكثر! فاجلانب الروسي صار صاحب الكلمة
ّ
السورية ،واجلانب الرتكي ميلك
الفصل من دون ُمنازع على الساحة
ّ
امل ّ
سلحة ُ
املعارضة ُ
تأثريا ال بأس به على الفصائل ُ
املتمركزة يف
بدوره
ً
حُمافظة إدلب .وإذا كانت أنقره دفعت حنو هذا اإلتفاق حتى ال ختسر
فإن موسكو وافقت على هذا اإلتفاق،
آخر أوراقها
امليدانية يف سورياّ ،
ّ
كما سبق هلا أن فعلت يف شرق حلب قبل عامني ،أي ُ
لتبقي خياراتها
إن إحتمال ُسقوط «املنطقة العازلة» وعودة
مفتوحة ُمستقب ًال .وبالتالي ّ
اإلشتباكات ،يمُ كن أن حيصل يف أي وقت ،يف تكرار لسيناريو «شرقي
ّ
األقل ،كسب الالعبون على الساحة
حلب» يف العام  .2016لكن على
إضافية للتفاوض بشأن الوضع النهائي لألراضي
السورية فرصة
ُ
ّ
ورية ،وبشأن تفاصيل ّ
أن روسيا تعرف
احلل السياسي .وليس
بسر ّ
ُ
الس ّ
ّ
األمريكية نتيجة
أن اخلالف بني تركيا والواليات املتحدة
علم اليقني ّ
ّ
دعم هذه األخرية ُ
تتكون
ستمر لقوات سوريا الدميقراطية (قسد) اليت
امل
ّ
ّ
ً
للحصول
كرديةُ ،م
بأغلبيتها من وحدات
ستمر ويمُ كن إستغالله ُمستقبال ُ
ّ
ّ
ّ
الدخول يف
على تنازالت من اجلانب الرتكي من دون إراقة أي دماء أو ُ
عسكرية واسعة يف إدلب اليت يزيد حجمها على  6000كيلومرت
مواجهات
ّ
مربع ،يف ّ
جدا.
ظل كثافة ُس ّكانية عالية ً
ّ
أرض-جو من منظومة
من جهة ثانية ،حجب حادث إسقاط صاروخ
ّ
السوري ،الطائرة الروسية
«أس »200
الروسية واليت ميلكها اجليش ُ
ّ
«إيل  »20عن طريق اخلطأ ،ما أسفر عن ُسقوط  15قتي ًال من اجليش
اإلسرائيلية ُ
املتتالية اليت تستهدف مواقع
الروسي ،الضوء عن الغارات
ّ
وبعيدا عن
ورية.
عسكرية وخمازن أسلحة على إمتداد األراضي
ً
ُ
الس ّ
ّ
مسؤولية ما حدث( )1والرواية
محلت إسرائيل
الرواية
الروسية اليت ّ
ّ
ّ
محلت ك ًال من سوريا ومن خلفها إيران و»حزب اهلل»
اإلسرائيلية اليت ّ
ّ
املسؤولية( ،)2ال ّ
مؤسسة
أن إستهداف الطريان اإلسرائيلي
هذه
شك ّ
ّ
ّ
عمليات اجليش
الالذقية ،يف عمق منطقة
التقنية يف مدينة
الصناعات
ّ
ّ
ّ
الروسي يف سورياُ ،ي ّ
ة–اإليرانية
اإلسرائيلي
نوعيا يف احلرب
تطو ًرا
شكل ّ
ً
ّ
ّ
أن وترية هذه الضربات
املفتوحة على األراضي السورية .والالفت ّ
ً
أن إسرائيل
اإلسرائيلية
والغارات
آخذة بالتزايد بشكل سريع ،حيث ّ
ّ
ً
أهدافا يف مطار دمشق الدولي مساء السبت املاضي،
كانت قد قصفت
ً
عسكرية يف حُمافظيت محاة
أيضا على مواقع
وهي كانت قد أغارت
ّ
اإلعالمية،
اإلحصاءات
وحبسب
احلالي.
أيلول
من
وطرطوس يف الرابع
ّ
ّ
تعرض للقصف اإلسرائيلي منذ عام
هدف
مئيت
يقل عن
فإن ما ال
ّ
ّ
ونصف العام ،وهذا رقم قياسي غري َمسبوق.
تشددة وجريئة
وتاول إسرائيل من خالل إعتمادها سياسة
حُ
عسكرية ُم ّ
ّ
الرد على هذه اإلعتداءات ،رفع ُمستوى ُ
ضغوطها
يف سوريا العاجزة عن ّ
على اجلانب الروسي ،وذلك ّ
ّ
التدخل لوقف اإلنفالش اإليراني
حلثه على
ُ
ومقاتلني
يف سوريا ،مع ما حيمله هذا اإلنفالش املرتافق مع نقل أسلحة ُ
أمنية ُمباشرة على إسرائيل .وتسعى «تل أبيب»
إىل سوريا ،من خماطر ّ
امل ّ
إلفشال ُ
مبحاصرتها عرب أكثر من جبهة قتال
خطط اإليراني القاضي ُ
الساحلية يف
ألن إمتام الطوق األمين عليها من املنطقة
يف وقت واحدّ ،
ّ
السوري حُ
امل ّ
تل ،سيجعل من
اجلنوب اللبناني ُوصو ًال إىل هضبة اجلوالن ُ
عسكرية حُمتملة يف ُ
املستقبل ،معركة صعبة على اجليش
أي مواجهة
ّ
ّ
وداخلية
ة
خارجي
جبهة
من
أكثر
على
القتال
عليه
سيكون
الذي
اإلسرائيلي
ّ
ّ
تطور ُ
يف آن واحد ،يف ّ
لقدرات ُخصومه وألساليبهم القتاليةُ ،مقارنة
ظل ّ
العربية.
الدول
مع
السابقة
إسرائيل
حروب
خالل
مبا كان األمر عليه
ّ
السورية
احلرب
يف
األخطر
هي
احلالية
املرحلة
إن
القول
يف اخلتام ،يمُ كن
ّ
ّ
بكاملهاّ ،
امليدانية ليس فقط
ألنه بكل بساطة ستحمل أسس التسوية
ّ
ومعارضيه ،مّإنا ً
أيضا بني كل الالعبني الذين كان
السوري ُ
بني النظام ُ
إن التسوية النهائية
هلم دور أمين أو سياسي أو مالي فيها .وبالتاليّ ،
يتم التوافق ُم ً
اإليرانية
القوات
سبقا على وضع
ّ
ال يمُ كن أن حتصل ما مل ّ
ّ
النظامية الداعمة حملور
ومقاتلي «حزب اهلل» وغريهم من الوحدات غري
ُ
ّ
ُ
اإلسرائيلية
املقاومة يف سوريا ،وحتى ذلك احلني ستتواصل الغارات
ّ
مع كل ما حتمله من خماطر إنفالت الوضع األمين بشكل واسع وخطري
يف أي وقت.
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اسرتاليا يف أسبوع

توقيف ولد بعد اعرتافه بوضع ابر يف الفواكه

موريسون :نعمل على تشريع قانون لسجن
اصحاب هذا السلوك ملدة تصل اىل  15سنة

مت القبض على ولد بعد أن
اعرتف بأنه وضع اإلبر يف
الفريز (الفراولة).
فقد أعلن احملققون يف نيو
ساوث ويلز اعتقال الولد بعد
ظهر يوم األربعاء املاضي ،بعد
أن مت الكشف يف وقت سابق
عن أزمة التلوث يف مجيع أحناء
البالد كونها بالكامل مفتعلة.
املفوض،
مساعد
وقال
ستيوارت مسيث ،إن االعتقال
مت يف األيام القليلة املاضية،
قائال «من الواضح أننا وجدنا
يف األيام القليلة املاضية أن
شابا قد اعرتف مبزحة ،مبا يف
ً
ذلك وضع اإلبر يف الفريز».
وصرح املفوض مسيث أثناء
إعالنه عن االعتقال ،ان «إن
مجيع اجملرمني سيتعامل معهم
القانون بكل شدة وصرامة».
وتنص تشريعات الوالية احلالية
على أن أي مذنبني يف نيو ساوث
ويلز سيقضون  10سنوات كحد
أقصى يف السجن.
وقال السيد مسيث إنه سيتم
التعامل مع الولد اآلن مبوجب
«نظام حتذيرات الشباب».
كما أعلن عن مكافأة قدرها
 100ألف دوالر مقابل معلومات
تؤدي إىل إدانة أي شخص قام
بتلويث الفواكه يف نيو ساوث
ويلز.
ويأتي االعتقال بعد أن عثر
طالب على إبرة داخل موزة يف
مدرسة ابتدائية يف نيوكاسل
يف مشال سيدني يوم األربعاء.
وعثر طالب ،وهو من سانت
بولس غيتسهيد ،على االبرة
قبل أن يبدأ بأكل حبة الفريز
اليت كانت يف حاوية الغداء
(.)lunchbox
وعمد الطالب اىل تنبيه املعلمني
واستدعاء الشرطة.
ويقوم حمققو اليك ماكواري
بالتحقيق يف احلادث ووضعوا
املوز قيد احلجز إلجراء املزيد من
االختبارات.
ونشرت املدرسة على صفحتها
على الفيسبوك ليلة األربعاء
«كما مسعتم ،هذا الصباح
اكتشف طالب يف سانت بول
إبرة يف حبة من الفاكهة..
واكتشف الطالب حلسن احلظ
أن الفاكهة ملوثة قبل ان يبدأ
بأكلها ،وجرى ابالغ الشرطة
احمللية ،اليت زارت املدرسة،
وتقوم بالتحقيق .إذا أرسلت
الفاكهة إىل املدرسة خالل
األيام القليلة القادمة  ،يرجى
قطعها أو ً
ال وإرساهلا يف حاوية
بالستيكية».
وال تزال األزمة ترتك أثرها
وترخي بثقلها على املزارعني،
الذين حيرقون عشرات اآلالف
من الدوالرات يوميًا جلمع
املاليني من حبات الفريز اليت
يتعني عليهم التخلص منها على
الفور.
وتراجع الطلب إىل النصف يف
األسبوع املاضي مع ظهور أزمة
التلوث من هذه الفاكهة اليت
مت سحبها من املتاجر الكربى.

وأظهرت صور جوية عمالقة
رزمات من الفراولة يبلغ طول
كل منها مثانية أمتار ،وارتفاع
مرت واحد على األقل ،يف فريز
دونريبروك (Donnybrook
 ،)Berriesمشال بريزبن،
وهي املزرعة التجارية الثالثة
الكبرية يف البالد اليت أصابها
الذعر.
واستهدف خمربون ست مزارع
آخرى وسحب حمصوهلا من
رفوف املتاجر إىل أجل غري
مسمى.
وقال غافني سكور صاحب مزارع
بيناتا يف وامورو بكوينزالند انه
مع عدم وجود متاجر تبيع الفريز
فان ال خيار أمامه سوى التخلص
من خمزونه.
Daily Mail
لـ
وقال
« Australiaحنن ننفق 25
ألف دوالر يف اليوم اجورا فقط
لقطاف الفريز الذي نتخلص منه
اآلن».
واضاف «علينا أن حنصده على
أي حال ألنه مبجرد تركه يومني
أو ثالثة ،فإنه يصبح فاسدًا
ويأتي املرض والذباب ليهاجم
احملصول بأكمله».
ويقول ُمزارع اجليل الثاني من
الفراولة إن «املخزون الذي
متكنا من بيعه كان أقل بكثري
من التكلفة ،حيث اخنفض
السعر».
وتابع يقول «بعضه توقف متاما
ألنهم حيرقون املال كل يوم
ويفقدون األمل يف أن يتعافى
بسرعة كافية للحصول على أي
من تلك األموال».
والسيد سكور ،الذي يتكبد
خسائر هائلة ،يشعر بالقلق من
أن املزارع األسرية الصغرية لن
تنجو من األزمة.
وقال «هذا هو ذروة الفصول
َ
املزارع حمصول
عندما تدفع
هذا العام .إذا مل يفعلوا ذلك،
فكيف سيكون لديهم املال
الالزم لزرع العام القادم؟،
هناك مزارعون ال ميلكون هذه
األموال ولن يكونوا قادرين
على احلصول على مساعدة».
ومت اإلعالن يوم األربعاء
املاضي عن تشديد العقوبات
على الفاكهة امللوثة.
وقال رئيس الوزراء سكوت
موريسون إن اولئك املسؤولني
هم «أغبياء» ودعا إىل تشريع
للصحفيني
مصرحا
أقوى،

يف كانبريا« :بعض االغبياء،
ألسبابهم اخلاصة ،تورطوا يف
أعمال ختريبية».
وأوضح قائال «اآلن أي أمحق
يظن أنه ميكنهم اخلروج إىل
مركز التسوق والبدء يف لصق
دبابيس يف الفاكهة ...هذا
النوع من السلوك املتهور
ومبوجب احلكم سنقدم بسرعة
للربملان مشروع قانون حبق من
يقوم بهذا النوع من السلوك
سيحمل عقوبة سجن تصل إىل
 15سنوات.
موريسون
قوانني
ومبوجب
اجلديدة  ،فإن أي شخص تثبت
إدانته بتلويث الفواكه سيواجه
عقوبة السجن ملدة أقصاها 15
عاما.
وقال «انها ليست مزحة ..إنك
سبل عيش األسرتاليني،
تضع ُ
جبد ،يف خطر..
يعملون
الذين
ّ
أنت ختيف األطفال  ...وأنت
جبان ..هذا أمر صادم وكل من
شارك فيه جبان».
ووعدت رئيسة والية نيو
ساوث ويلز غالديس برجييليان
بالوقوف جنبا إىل جنب مع
املزارعني.
وقالت «ال ميكن تصديق او
تصور أي شخص يتعمد ختريب
الفاكهة يف حماولة إلحلاق
الضرر بالناس يف هذه العملية،
ويضر مبزارعي الفاكهة الذين
يعملون جبد بهذه الصناعة..
هذا عمل مثري لالمشئزاز يهدف
إىل زرع اخلوف يف املستهلكني
وتقويض صناعتنا الزراعية
وقد انتشر التلوث يف مجيع أحناء
البالد  ،حيث أكدت الشرطة يف
غرب أسرتاليا يوم الثالثاء أنها
ً
تلميذا
حتقق يف ادعاءات بأن
يف مدرسة ابتدائية قد عض
حبة فريز بداخلها إبرة.
كما مت اإلبالغ عن أن الشرطة
الفيدرالية األسرتالية تتابع ما
يصل إىل  100شخص ،يتوقع
تقليدا أو
أن تكون أغلبيتها
ً
خدعا.
ً
باإلضافة إىل ذلك مت وضع
إبر يف املوز والتفاح ،وفقا
ملستهلكني يزعمون أنهم عثروا
عليها.
وقالت مجعية مزارعي الفريز
يف كوينزالند إن ما ال يقل عن
 12مزرعة ميكن أن تفلس نتيجة
لألزمة  -وأكثر من هذا العدد
إذا استمرت.
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فيما يطالب ديك مسيث وبولني هانسون وغريهما بتقليص اهلجرة

موريسون :مفتاح القضية التخطيط األفضل لضمان
استيعاب األعداد املتزايدة وحتقيق منو سكاني صحيح

ضرب رئيس الوزراء أسطورة
النمو السكاني اليت تقع يف
قلب اجلدل حول اهلجرة يف
أسرتاليا.
فقد انتقد السيد موريسون
هوس أسرتاليا بالنمو السكاني،
قائ ًال إنه «إحصاء غري صحيح إىل
حد كبري» وأن سياسة اهلجرة
أكثر دقة مما يعرفه الكثريون
منا.
فقد ارتفع النمو السكاني إىل
قمة األجندة السياسية يف
شهر اب املاضي حيث بلغ
عدد األشخاص الذين يعيشون
ً
مليونا ،مع
يف أسرتاليا 25
حتذير شخصيات بارزة مثل
رجل األعمال ديك مسيث من
أن «أسلوب حياتنا» سيتعرض
للتهديد ما مل تنخفض اهلجرة
بشكل كبري.
يف مقابلة حصرية مع news.
السيد
عزف
،com.au
موريسون على وتر خمتلف وحدد
أسطورة منتشرة يف قلب اجلدل
حول اهلجرة وهي أن املهاجرين
الدائمني من اخلارج هم أكرب
ضغط على البنية التحتية
ألسرتاليا.
وقال إن اهلجرة املؤقتة والنمو
الطبيعي للسكان الناجم عن
األشخاص الذين يعيشون هنا
بالفعل ولديهم أطفال ،كانت
عوامل أكثر أهمية بكثري.
أشرت
وقال السيد موريسون «مل
ِ
ومل أقبض هذه الفكرة أبدًا بأن
كمية اهلجرة الدائمة هي الشيء
الذي يغذي النمو السكاني».
واضاف يقول «عندما يتعلق
األمر بالنمو السكاني يف الوقت
الراهن ،هناك  10أشخاص
إضافيني ركبوا احلافلة .أكثر من
أربعة منهم فقط هم مهاجرون
مؤقتون ،وأقل بقليل من أربعة
منهم ولدوا هنا واثنان منهم
فقط مهاجرون دائمون».
وتدعم األرقام ما يقول رئيس
الوزراء ،ووفقًا ملكتب اإلحصاء،
منا عدد سكان أسرتاليا بنسبة
 1.6يف املئة  ،أو ما عدده 388
ألف نسمة يف عام .2017
وجاء جزء كبري من ذلك 38 -
يف املئة  -من فئة الزيادة
الطبيعية .ومن بني الباقي ،فاق
عدد املهاجرين املؤقتني عدد
املهاجرين الدائمني بسهولة.
األهم من ذلك  ،تباينت معدالت
النمو بشكل كبري يف أجزاء
خمتلفة من البالد ..وهي نقطة
شعر السيد موريسون بأنها
كانت مفقودة يف كثري من

األحيان يف النقاش السكاني
الوطين.
وقال السيد موريسون «جيب
أن تفهم ما هي التأثريات
السكانية ،ليس فقط من حيث
مقدار منو الوطين للسكان ..هذا
هو إحصاء غري ذي صحيح إىل
حد ما».
واضاف يقول «ما يهم هو ما
ينمو يف ملبورن ..يف الضواحي
الغربية يف الضواحي الشرقية..
يف جنوب شرق والية كوينزالند..
يف تاونسفيل ..يف بريث؟
ورأى انه يف بعض املناطق،
إن اجلمع بني النمو السكاني
الطبيعي واهلجرة بني الواليات
«يتجاوز اهلجرة اخلارجية ببضع
مرات».
يف غضون ذلك  ،كانت املدن
الصغرية مثل أدياليد «تبكي»
ببساطة ملزيد من اهلجرة ،وليس
هلجرة قليلة.
وقال «إن فكرة متوسط النمو
السكاني هي مفيدة بقدر
متوسط هطول األمطار .هلا
نفس املعنى العملي».
وتابع يقول «ميكن أن يكون
جدا
لديك مستويات منخفضة ً
من النمو السكاني تكون غري
مفيدة يف الواقع فيما يتعلق
أو
مبا حيدث يف االقتصاد
التماسك االجتماعي ..ميكنك
احلصول على مستويات عالية
منها ،اليت ..إذا كانت كلها
تعتمد على املهارات إىل حد
كبري وكل شخص يف وظيفة
وتركز على املناطق اإلقليمية..
ميكن استيعابها بشكل مناسب
متاما».
ً
املشكلة األساسية للحكومة هي
أن معظم املهاجرين يرغبون
يف العيش يف كربيات مدننا،
وخاصة سيدني وملبورن ،وعدد
أقل بكثري من املهتمني بالبقاء
يف املناطق اإلقليمية.
مكتب
إحصائيات
وأظهرت
االحصاء الوطين يف وقت سابق
أن  165،000مهاجر ،أو حنو
ثلثي رقم اهلجرة الصافية يف
العام املاضي ،ذهبوا إىل هاتني
املدينتني (سيدني وملبورن).
ميكن للحكومة
هناك الكثري
فعله حيال ذلك ،أكثر من وضع
شروط على بعض التأشريات
املؤقتة ،أو مكافأة املهاجرين
املؤقتني الذين ينتقلون إىل
املناطق اإلقليمية.
وأشار إىل أنه منفتح للتوسع
يف تلك املبادرات.
لكنه بالتأكيد ال يستطيع أن

حيدد أين يعيش املهاجرون
الدائمون.
البعض ،مثل بولني هانسون،
زعيمة حزب «أمة واحدة» ،لديها
حل بسيط وهو ختفيض كبري
يف معدل اهلجرة.
وقال السيد موريسون ملوقع
 news.com.auإن املفتاح
احلقيقي هلذه القضية هو
وجعل
األفضل..
التخطيط
احلكومات احمللية وحكومات
معا
الكومنولث والواليات تعمل ً
لضمان قدرة املدن األسرتالية
على التعامل مع األعداد
املتزايدة.
وقال رئيس الوزراء «كان
معي رؤساء البلديات حول هذه
الطاولة يف األسبوع املاضي
وكنا نتحدث عن ذلك ،ويف كل
شيء من خدمات التشرد إىل
مشاريع اإلسكان ذات التكلفة
املمكن حتملها».
واوضح قائال «حنن (احلكومة
الفيدرالية) منتلك روافع حول
اإلنفاق الضرييب والبنيوي ،لكن
حتى البنية التحتية جيب أن تتم
معهم ،ألننا نفعل ذلك بشراكة..
هناك خطة ..األمر ليس كذلك:
ً
[إليك بعض املالً ،
موفقا
حظا
يف ذلك  ،وآمل أن تنجح]..االمر
يتعلق برسم وحتديد شكل مدننا
يف املستقبل».
وقال رئيس الوزراء إن الرتكيز
األكرب حلكومته كان على «ختفيف
يسره صندوق
االزدحام» ،الذي َّ
االزدحام املدني الذي أعلن عنه
يف موازنة هذا العام والبالغ
مليار دوالر.
واعلن انه «يف نيو ساوث
ويلز  ،كان هناك تقدم بسبب
الشراكة بني حكومات الكومنولث
(حكومات
إنها
والواليات.
الواليات) تضع استثمارات كبرية
لكسر اختناقات عنق الزجاجة».
وفصل قائال «نضع األموال يف
ّ
طريق موناش السريع ..نضع
املال يف السكك احلديدية..
نضع األموال يف مشاريع يف
مجيع أحناء البالد».
وقال «إن مشروع نفق مرتو
للرتام يف ملبورن هو مثال
عظيم على ذلك .حيث إن خط
السكك احلديدية سيحدد ،حسب
اعتقادي ،التصميم احلضري او
املدني لتلك املدينة على مدى
اخلمسني سنة املقبلة».
الرهانات عالية بال منازع ..فمع
ارتفاع عدد سكان أسرتاليا
بسرعة أكرب ،هل ميكن ملدننا أن
تستمر؟
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تش ّجعSPORT AUSTRALIA
مجيع األسرتاليني على «التح ّرك» حتسن ملموس يف األصوات االساسية
لالئتالف وموريسون يتقدم شورتن يف
وإال سيخسرون
الصفات القيادية
رغم تقدم حزب العمال بـ  53مقابل  47يف املئة

Sport
منظمة
اطلقت
 Australiaمحلة قائمة
ومثرية ُتدعى «Move It
(حتركي يا أسرتاليا)،
»AUS
ّ
تشجع األسرتاليني
واليت
ّ
من مجيع اخللفيات واألعمار
مزاولة
على
والقدرات
والتحرك
البدنية
النشاطات
ّ
أكثر.
ُتظهر األحباث اليت قامت بها
 Sport Australiaأن
هناك إمكانية كبرية لزيادة
مستويات نشاط األسرتاليني
املنحدرين من خلفيات ال
تتحدث اللغة اإلجنليزية.

ُتظهر بيانات من ،AusPlay
وهو أكرب استطالع للرياضة
يف
البدني
والنشاط
أسرتاليا ،أن  67.8يف املائة
من األطفال الذين لديهم
ولي أمر يتحدث لغة غري
اإلجنليزية ( )LOTEيف املنزل
يشاركون يف األنشطة البدنية
املنظمة خارج ساعات الدوام
املدرسي ،مقارنة بـ  75يف
املائة من األطفال الذين
لديهم أولياء أمور يتحدثون
اللغة اإلجنليزية.
وظهرت نتائج مماثلة بالنسبة
لألطفال الذين لديهم أولياء
أمور ولدوا يف اخلارج .ويف
حني أن  74.7يف املائة من
األطفال الذين لديهم أولياء
أمور ولدوا يف أسرتاليا
يشاركون يف األنشطة البدنية
املنظمة خارج ساعات الدوام
املدرسي ،فإن نسبة األطفال
الذين لديهم على األقل ولي
أمر واحد ولد يف اخلارج تبلغ
 70.9يف املائة.
تشجع محلة «Move It
ّ
 »AUSاألشخاص البالغني
األسرتاليني على ختصيص
 30دقيقة على األقل من
النشاط
ملمارسة
وقتهم
البدني يف اليوم واألطفال
على ختصيص  60دقيقة
ملمارسة النشاط يف اليوم.
فاخلمول البدني له تأثري
سليب على صحتنا وخصرنا.
ُ
وتعترب أسرتاليا اآلن ثالث
املتحدثة باللغة
أكثر البلدان
ّ
اإلجنليزية اليت تعاني من
السمنة يف العامل ،حيث يعاني
ثلثي األشخاص البالغني وربع
األطفال من زيادة الوزن أو
السمنة.
ُ
اخلمول البدني هذا يكلفنا
ّ
وتتوقع إحدى
مثنًا باهظًا.
أسرتاليا
أن
الدراسات
ستتكبد  88مليار دوالر من
ّ
تكاليف صحية واجتماعية
إضافية خالل السنوات العشر
القادمة إذا مل يبدأ األشخاص

بالتحرك.
ّ

David
الدكتور
وقال
( Hughesديفيد هيوز)،
كبري املسؤولني الطبيني
إنSport
،AIS
يف
تدعو مجيع
Australia
األسرتاليني إىل إجياد الوقت
ملمارسة النشاط البدني ملدة
ال تقل عن  30دقيقة يف
اليوم.
وقال الدكتور هيوز« :إن
البدني
النشاط
ممارسة
ملدة  30دقيقة فقط يف
اليوم تقلل من خطر اإلصابة
بأمراض القلب بنسبة ،٪35
وتساعد على احلفاظ على
وحتسن
لياقتك ومرونتك،
ّ
الصحة العامة والرفاهية».

«ال حتتاج ممارستك للرياضة
ملدة  30دقيقة يوميًا أن
تكون يف النادي الرياضي
أو يف امللعب الرياضي ،وال
حتتاج إىل أن مُتارس كلها يف
وقت واحد ،كل ما حتتاج إليه
هو أن ترفع معدل ضربات
القلب».
إن الرئيسة التنفيذية لـ
 Sport Australiaكايت
()Kate Palmer
باملر
واثقة من أن احلملة اجلديدة
ستشجع األسرتاليني على
إعطاء صحتهم ورفاهيتهم
األولوية وإجراء التغيريات
إىل
للوصول
التدرجيية
أسلوب حياة أكثر نشاطًا.
حيث قالت« :مع إدراكنا
بأننا نعيش حياة حممومة
ومليئة باملشاغل ،فإن محلة
« »Move It AUSستزيد
ّ
وتوفر أدوات مفيدة
الوعي
ملساعدة األسرتاليني على
النشاط
أولويات
حتديد
البدني .وستشجع السلوكيات
اجلديدة اليت ستؤدي إىل حياة
صحية أكثر».
ّ
جزء من
تشكل هذه احلملة
ً
رؤية Sport Australia
اجلديدة أن تصبح أسرتاليا
األكثر
الرياضية
الدولة
نشاطًا يف العامل .ويتمثل
هدف احلكومة األسرتالية
يف احلد من اخلمول البدني
بنسبة  15يف املائة حبلول
عام  ،2030كما هو موضح
يف ( 2030 Sportالرياضة
 ،)2030اليت أطلقتها وزيرة
الرياضة الفدراليةBridget
(بريدجيت
McKenzie
ماكنزي) يف وقت سابق من
هذا الشهر.
 Sport Australiaهي
الوكالة الرائدة يف اإلدارة
واالستشارة الرياضية يف

البالد .للمزيد من املعلومات
حول «»Move It AUS
راجعوا املوقع sportaus.
.gov.au

املقابالت:
الرئيسة التنفيذية لـ Sport
Australia
–
Kate
( Palmerكايت باملر)
كبري املسؤولني الطبيني
يف Sport Australia
– Dr David Hughes
(ديفيد هيوز)
الرئيسة التنفيذية للتسويق
يف – Sport Australia
( Louise Eyresلويز أيرز)
الصور
تتوفر
الصور:
اليت
التلفزيون
ودعاية
تستمر ملدة  15ثانية على
املوقع sportaus.gov.
au/ media_centre/
media_kit
مالحظات للمحررين:
إذا استوفى مجيع
.1
األسرتاليني املبادئ التوجيهية
احلالية للنشاط البدني ()PA
اليت توصي مبزاولة النشاط
املعتدل ملدة  30دقيقة مخس
مرات يف األسبوع ،فإن عبء
األمراض املرتبطة باخلمول
البدني سينخفض بنسبة 26
يف املائة.
بينما يشارك أكثر
.2
من ثلثي األطفال األسرتاليني
يف الرياضة املنظمة خارج
املدرسة ،فإن أقل من 20
يف املائة يليب التوصيات
املتعلقة بالنشاط البدني
اليومي.
التقديرات
تشري
.3
األخرية إىل أن اخلمول البدني
ّ
يكلف االقتصاد األسرتالي
مبلغ  13.8مليار دوالر
سنويًا ،بسبب تكاليف الرعاية
الصحية ،وفقدان اإلنتاجية
والوفيات السابقة ألوانها.
ّ
املتسمة بقلة
وأمناط احلياة
احلركة هي رابع أكرب عامل
خطر يف خفض اإلنتاجية
األسرتالية.
يريد حوالي  4من كل
.4
 38( 10يف املائة) أسرتاليني
ممارسة املزيد من الرياضة.
حتى أن  34يف املائة من
االسرتاليني غري النشطني أو
األقل نشاطًا يريدون مزاولة
املزيد من الرياضة.
املسؤول عن التواصل مع
اإلعالم
:وسائل
Chris
كريس ويلسون)Wilson (:
أو
0407135280 Chris.
Wilson@sportaus.
gov.au

أعطى الناخبون األسرتاليون
سكوت
الوزراء
رئيس
يف
األفضلية
موريسون
الصفات القيادة الرئيسية
واإلدارة
الثقة
مثل
االقتصادية ،متقدما على
زعيم املعارضة بيل شورتن
يف تنافس شخصي قد يؤثر
يف نتيجة االنتخابات املقبلة.
ويعترب  49يف املئة من
الناخبني ان سكوت موريسون
جدير بالثقة مقابل  39يف
املئة يفضلون السيد بيل
شورتن.
وأظهر استطالع أجرته مؤسسة
فريفاكس  -إيبسوس ان 66
يف املئة من الناخبني يدعمون
زعيم االئتالف اجلديد لناحية
السياسة االقتصادية مقابل
 47يف املئة ملنافسه.
ووجد االستطالع أن االئتالف
يظل ثابتًا يف وجه تغيري
القيادة الصاخب واالنتخابات
الفرعية يف مقعد وينتورث.
واظهر االستطالع ان حزب
العمال ما زال يتقدم على
تضييف
رغم
االئتالف،
الفجوة بينهما بعض الشيء،
بنسبة  53إىل  47يف املئة
االصوات
احتساب
بعد
التفضيلية.
وقد خسر حزب العمال بعض
االرضية ضد احلكومة على
مدى األسابيع األربعة منذ
استطالع فريفاكس-إيبسوس
األخري ،عندما تصدر حزب
العمال ،ابان الصراع على
القيادة ،بنسبة  55إىل 45
يف املائة لالئتالف.
موريسون
السيد
وقال
لزمالئه األسبوع املاضي إن
لديهم «جبلاً
كبريا للتسلق»
ً
للفوز باالنتخابات املقبلة،
وذلك اثر التقدم الكبري حلزب
العمال آخر استطالع للرأي.
وقد وضع الناخبون السيد
موريسون قبل السيد شورتن
يف سبع مسات رئيسية مبا يف
ذلك رؤيته ملستقبل أسرتاليا

حيث تقدم رئيس الوزراء
بنسبة  51إىل  47يف املئة،
وحول والكفاءة تقدم بنسبة
 64إىل  57يف املئة.
واضح
انعكاس
ويف
لالضطراب الذي عاشته قيادة
حزب األحرار الشهر املاضي،
يعتقد  49يف املئة فقط من
الناخبني أن موريسون يتمتع
بثقة حزبه مقارنة بنسبة ٪70
بالنسبة للسيد شورتن.
ويتقدم السيد شورتن على
السياسة
يف
موريسون
االجتماعية ،حيث يؤيده 57
يف املئة من الناخبني مقابل
 49يف املئة يفضلون رئيس
الوزراء.
ويف إشارة إىل أن هجمات
احلكومة على اخللفية النقابية
للسيد شورتن قد تكون
ناجحة ،يعتقد  50يف املئة من
الناخبني أن زعيم حزب العمال
«يتأثر بسهولة مبجموعات
قليلة» مقارنة بـ  38يف املئة
فقط للسيد موريسون.
وجاءت هذه النتائج يف وقت
تواجه فيه احلكومة أسئلة حول
ملاذا قام أعضاء حزب االحرار
باقصاء مالكوم تورنبول ،على
الرغم من أن نائب رئيس
الوزراء زعيم احلزب الوطين
مايكل ماكورماك ألقى باللوم
يف التغيري على استطالعات
الرأي والطموح والفرص.
وبينّ االستطالع الذي أجرته
مؤسسة فريفاكس-إيبسوس
أن موريسون حقق مكاسب
قليلة يف معايري القيادة
مقارنة بالسيد تورنبول يف
حني فقد بعض من أهم
املؤشرات.
ويتمتع موريسون بتصنيف
أقل من تورنبول بالنسبة
للكفاءة والرؤية والسياسة
والسياسة
االقتصادية
ّ
اخلارجية ،حيث
فضل 64
يف املئة من الناخبني رئيس
الوزراء السابق ،مقارنة بـ
 50يف املائة فقط يفضلون

رئيس الوزراء اجلديد.
ملؤسسة
استطالع
ويف
فريفاكس  -إيبسوس اجري
يف حزيران املاضي قال 49
يف املائة فقط من الناخبني
إن السيد موريسون حيظى
بثقة حزبه ،مقارنة بـ  55يف
املائة للسيد تورنبول.
الربملان
استئناف
ومع
يوم
جلساته
الفيدرالي
السيد
قال
االثنني،
شورتن إنه لن يعلق على
ً
االستطالعات،
مضيفا أن
آخر زعيم يشعر بالقلق بشأن
استطالعات الرأي هو ،على
األرجح ،الذي يراقب «من
نيويورك»  -يف إشارة إىل
السيد تورنبول.
وقال السيد شورتن لربنامج
« »Insidersالذي يبثه
تلفزيون اي بي سي «ال
أعتقد ان عدم حتدثي عن
استطالعات الرأي يسبب لي
بالكثري من الضرر».
وسوف يفوز حزب العمال
مبا ال يقل عن اثين عشر
مقعدًا يف حال استمرت
الرأي
استطالعات
نتائج
حتى االنتخابات على ما هي
عليه اآلن ،مع األخذ بعني
االعتبار الفوائد اليت جينيها
السيد «شورتن» وحزبه من
إعادة التوزيع األخرية يف
فيكتوريا.
وقد مشل االستطالع 1200
شخص وجرى من األربعاء إىل
السبت من االسبوع املاضي
وبلغ هامش اخلطأ فيه 2.9
يف املائة.
وازدادت األصوات األساسية
لالئتالف من  33إىل 34
يف املئة ،يف حني اخنفض
التصويت األساسي حلزب
العمال من  35إىل  31يف
املئة  ،وزاد عدد األصوات
االساسي\ية حلزب اخلضر من
 13إىل  15يف املئة مقارنة
باالستطالع السابق الذي نشر
يف  19آب املاضي.
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الدلـيل الـتجاري

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

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتـحقيقات

دورة الرتاخيص الثانية للنفط تنتظر احلكومة ...واالستكشاف مؤجل حتى أيلول
إيلي الفرزلي

ال تأليف وال فراغ حكومياً :احلريري يعود إىل السرايا
هـيام القصيفي
ألن ال فراغ حكوميًا
يف لبنان ،وألن حكومة
على
معلقة
العهد
وإصرار
املناوشات
العهد والتيار الوطين
احلر على رفض مطالب
القوات اللبنانية واحلزب
االشرتاكي،
التقدمي
يدرس الرئيس املكلف
عودته اىل السرايا
احلكومية يف شكل
كامل ملمارسة مهماته
رئيسًا حلكومة تصريف
األعمال
يقول أحد املسؤولني
العونيني يف جملس
عودة الحريري إىل السرايا تعني أمراً وحيداً :أن ال حكومة يف األمد املنظور (داالتي
خاص ،وبارتياح ظاهر:

ونهرا)

أشهر عدة ستتأخر مرحلة االستكشاف النفطي
يف لبنان .وكذلك يبدو أن التأخري سيطاول
إطالق دورة الرتاخيص الثانية ،ربطًا بالتأخري يف
تشكيل احلكومة .لكن يف املقابل ،فإن التحضري
لالستكشاف قد بدأ بتحديد احلاجات الوظيفية كما
بدفاتر الشروط املطلوبة .أما الدورة الثانية ،فال
يزال النقاش مستمرًا يف شأنها :فتح املنافسة
أمام اجلميع أم اجتذاب الشركات الكربى حصرًا؟
بعد عام كامل ،أي يف أيلول  ،2019سيبدأ حتالف
«توتال» و»إيين» و»نوفاتيك» حبفر أول بئر
استكشاف يف البحر اللبناني (يف البلوك رقم
 .)4تأخر الوقت أشهرًا ،بعد أن كان مقررًا البدء
باالستكشاف يف الفصل األول من العام املقبل،
لكن ذلك مل يكن مفاجئًا للعاملني يف اجملال
س ّجل أكثر من حتفظ سياسي ،ربطًا
النفطي ،وإن ُ
بإعادة حتريك شركة «انريجيان» اليونانية ،العاملة
يف حقل «كاريش» اإلسرائيلي ،لعجلة عملها
وحتديدها موعدًا لبدء التنقيب .فتأخري االستكشاف
يف لبنان سيعين حكمًا تأجيل االستكشاف يف
البلوك رقم  9إىل نهاية العام  2019أو بداية
العام  ،2020انطالقًا من أن الشركة أشارت يف
خطة عملها إىل أن االستكشاف سيبدأ يف البلوك
رقم  4على أن يليه مباشرة االستكشاف يف
البلوك رقم .)Back to Back( 9
وإىل ذلك احلني ،فقد بدأت شركة «توتال»،
الشركة املشغلة يف التحالف الذي يضمها إىل
شركيت «إيين» و»نوفاتيك» ،بتحضري دفاتر
الشروط اخلاصة باخلدمات اليت يتطلبها عملها،
وأهمها آالت احلفر .كذلك ،علمت «األخبار» أن
الشركة وضعت هيكليتها الوظيفية اليت حتتاجها
للتنقيب يف لبنان ،وهي ستكون خمالفة لكل
التوقعات اليت دأبت على التفاؤل بتأمني عدد
كبري من الوظائف .إذ يبدو أن الشركة ستعمد إىل
ترشيق هيكليتها يف لبنان ،حبيث ال حتتاج يف
املرحلة األوىل اليت تتضمن التحضري لالستكشاف،
أكثر من  20موظفًا ،يتوقع أن يكون  80يف املئة
منهم لبنانيون ،كما ينص دفرت الشروط.
وبالتوازي ،تعكف وزارة الطاقة على التحضري
لدورة الرتاخيص الثانية ،املتوقع إطالقها يف
بداية العام املقبل .لكن حسابات احلقل قد ال
توافق حسابات البيدر ،فإذا مل تشكل احلكومة
قبل ذلك التاريخ ،وهو أمر لن يكون مستغربًا،
فإنه لن يكون باإلمكان إصدار مرسوم تأهيل
الشركات وحتديد البلوكات اليت ستفتح يف دورة
الرتخيص .مع ذلك ،فإن اجلهد الذي تقوم به
الوزارة ال يزال حتت سقف قرار جملس الوزراء
الذي اكتفى ،يف جلسة  16أيار املاضي (ما
قبل األخرية) ،بـــ»االطالع من وزير الطاقة على
التحضريات إلطالق دورة الرتاخيص الثانية ملنح
رخص برتولية يف املياه اللبنانية» .وهو ما يعين
عمليًا املوافقة على إجراءات التحضري للدورة
الثانية اليت كان وزير الطاقة قد طلب من هيئة
إدارة البرتول املباشرة بها .وحبسب املعلومات،
فإن هذه التحضريات ال تزال مستمرة ،يف
سعي الوزارة إلجنازها بسرعة .ويف سياق هذه
التحضريات ،فإن النقاش ال يزال مستمرًا يف

شأن إعادة حتديد الشروط املطلوبة ،ربطًا باخلربة
اليت اكتسبت من دورة الرتخيص األوىل ،ال سيما
ما يتعلق باملؤهالت املالية والتقنية والقانونية
والبيئية املطلوبة.
وعليه ،فإن النقاش مل حيسم بعد يف شأن
هذه املؤهالت ،فهناك يف الوزارة من يؤيد بقاء
املعايري اليت وضعت يف الدورة األوىل على حاهلا،
ال سيما ما يتعلق باملواصفات املالية والتقنية،
تأكيدًا على أولوية استقطاب الشركات األبرز
يف العامل .ففي تلك الدورة ُ
اعتمد مبلغ العشرة
مليارات دوالر كحد أدنى لرأس مال الشركات
اليت يسمح هلا باملشاركة.
أصحاب هذا الرأي يؤكدون أن لبنان الذي تأخر
حنو ست سنوات إلطالق الدورة األوىل مل يعد
ميكنه املخاطرة بتقدم شركات صغرية ال متلك
املالءة املالية املطلوبة أو القدرات التقنية
للعمل يف األعماق الكبرية ،كما هي احلال يف
البحر اللبناني .يف املقابل ،فإن آخرين يؤكدون
أهمية زيادة املنافسة يف الدورة املقبلة ،وعدم
حصرها بعدد حمدود من الشركات ،عرب ختفيض
الشروط التقنية وختفيض الشرط املالي .بعض
االقرتاحات لتحقيق هذا اهلدف وصلت إىل حد
االكتفاء بأن يكون رأس مال الشركات املتقدمة
مليار دوالر فقط (مثة طروحات أخرى تدعو إىل
أن يكون  5مليارات دوالر) .وهؤالء يأملون
بأن يساهم ختفيض مستوى الشركات بالسماح
بدخول شركات لبنانية إىل التحالفات اليت
يفرتض أن تتقدم إىل دورة الرتاخيص ،خصوصًا
أن الشركات الكربى مل تبد يف الدورة األوىل أي
محاسة إلدخال شركات لبنانية ال خربة لديها يف
القطاع ،يف حتالفاتها ،علمًا أن هذه الشركات
عقدت شراكات مع شركات أجنبية صغرية تعمل
يف قطاع النفط والغاز ،آملة أن تكون مؤهلة
للدخول يف أحد االئتالفات املتنافسة.
من خيشى فتح الباب أمام الشركات الصغرية،
يدعو إىل استخالص العرب مما جيري عند العدو
اإلسرائيلي ،فشركة «نوبل انريجي» األمريكية،
اليت تعترب شركة صغرية تأخر عملها لسنوات،
بسبب عدم قدرتها على استثمار بعض احلقول
املكتشفة ،كما اضطرت للدخول يف شراكات عدة
لتأمني التمويل املطلوب .أما شركة «انريجيان»
اليت متلك حقوق استثمار حقل كاريش احملاذي
للحدود اللبنانية ،فقد تأخرت لسنتني يف بدء
يقدر بنحو مليار
التنقيب ،بسبب حاجتها إىل متويل ّ
ونصف املليار ،متكنت يف النهاية من تأمينه من
خالل قروض مصرفية مرتبطة بعقود وقعتها مع
شركات إسرائيلية لتزويدها بالغاز بعد إنتاجه.
ويف هذا السياق ،فقد بدا حتذير الرئيس نبيه بري
مبثابة اإلنذار اجلديد بوجوب حتريك عجلة احلكومة،
ألن التأخري يسمح لإلسرائيليني ببدء استثمار
احلقل ،مبا يعنيه ذلك من احتمال استثمار مكامن
غازية مشرتكة .وهذا حتديدًا ما يقلق بري ،الذي
سبق أن دعا إىل التحرك بسرعة ملنع االعتداء على
احلق اللبناني .فأين هي احلكومة اليت يفرتض بها
أن تتحرك «للدفاع عن ثروتنا النفطية وسيادتنا
الوطنية وحدودنا الربية والبحرية»؟

حتى لو بقي العهد من دون حكومة ملدة أربعة
أعوام ،فال مشكلة لدينا ،ألننا ال نريد أن ننكسر
أو نرتاجع.
كان ميكن ألي سياسي أن يقفز فوق هذه العبارة،
لوال كالم رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون
منذ أن غادر لبنان اىل سرتاسبورغ ،ورسم خالله
معامل املرحلة املقبلة حكوميًا .طبعًا ستكون
مبالغة سياسية أن يقبل رئيس اجلمهورية بعهد
من دون حكومة ،لكن عون يتصرف فع ًال ال قو ً
ال
وحسب ،وكأنه غري مستعجل يف اختاذ خطوات
حامسة يف اجتاه التأليف ،وخصوصًا انه اجته
اىل حتديد موقعه بوضوح يف املعادلة احلكومية،
كطرف سياسي ،إضافة اىل موقعه الرئاسي.
وهو ينطلق من ثابتتني:
أو ً
ال ،أنه ليس يف وارد أن يتخلى عن صالحياته
يف تشكيل احلكومة ،واليت تشمل ،إضافة اىل
احلق الدستوري ،حقه يف حصة وزارية ويف
حتديد أحجام الكتل األخرى.
وثانيًا ،أنه لن يتخلى عن كونه مؤسس التيار
الوطين احلر وأباه الروحي ،وراسم مستقبله
السياسي ،وهذا يفرتض به أن يكون رأس
احلربة يف تعبيد الطريق أمام خليفته ،من خالل
احلكومة .ويف األمرين ،ينتظر ،كما درجت عليه
عادته يف االنتظار.
يف املقابل ،يقوم رئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري باألمر نفسه ،من زاوية خمتلفة .حدد
احلريري أيضًا موقعه ،رافضًا التخلي عن صالحياته
مدعومًا من شارعه ومن احلرس القديم واجلديد،
معربًا ،ألول مرة بهذا الوضوح ،بواسطة كتلة
املستقبل عن مآخذه ومآخذ طرفني أساسيني يف
النقاش احلكومي ،أي احلزب التقدمي االشرتاكي
والقوات اللبنانية .لكن احلريري يريد أن يتخطى
عقبة اإلشكاالت والتأليف املتعثر ،رافضًا أن
تأكل من رصيده ،فيما هو ينتظر اإلفراج إقليميًا
ودوليًا عن حكومته املنتظرة .يف خالل أيام
قليلة ،وضع احلريري معامل حيثيته السياسية يف
جلي :الذهاب اىل الهاي ال يعين مطلقًا
شكل
ّ
الدخول يف مواجهة مع حزب اهلل ،ال بل إنه حرص
على التمييز بدقة بني األمرين .فاحملكمة الدولية
وقراراتها ال تعين التخلي عن احلكومة وعن
شراكته احلكومية مع حزب اهلل .أما ما سيحصل
الحقًا من تبعات هلا عالقة بقرار احملكمة ،فيرتكه
هو أيضًا للمستقبل.
وعدم موافقة رئيس اجلمهورية على التشكيلة
اليت رفعها إليه ،ال تعين أيضًا أن احلريري
سينكفئ عن االستمرار يف مشاورات التأليف.
ولكن األهم ،أن ينكفئ عن دوره كرئيس حلكومة
تصريف أعمال ،مستفيدًا من جتارب كثرية مر
بها لبنان يف حكومات مماثلة .وهذه املرة على
ما يبدو يريد أيضًا اإلفادة اىل احلد األقصى
من الصالحيات املعطاة له ،علمًا بأنه حرص يف
املقابل على تذكري الوزراء مبحدودية صالحياتهم
يف تصريف األعمال ووجوب االلتزام بالقانون.
لكن ما يصح على الوزراء ال يصح على رئيس
احلكومة ،الذي يعرف أن ال فراغ حكوميًا ،كما هي
حال الفراغ الرئاسي.
لذا يستعد لعودته اىل السرايا ،يف شكل

كامل ،وليس لدواع استثنائية كما حيصل حاليًا،
أسوة مبن سبقوه من رؤساء حكومات تصريف
األعمال .وهو يستعجل العودة إليها قبل جلسات
التشريع النيابية كي ال تفسر اجللسات على أنها
تستهدفه ،متامًا كما يصر الرئيس نبيه بري على
عقد جلسات تشريع ،بالتنسيق مع احلريري ،فال
يفسرها أي طرف على أنها تستهدفه .واالثنان
على توافق تام حول هذه النقطة.
يعود احلريري اىل السرايا لعقد اجتماعات عمل
وزارية واستئناف نشاطه كرئيس للحكومة
«املستقيلة» ،ويف مفكرته تفعيل االجتماعات
الوزارية يف ملفات ضرورية .فبعد ملف النازحني
السوريني ،وملف أزمة املطار ،سينتقل اىل
اجتماعات تتعلق باألوضاع املعيشية كالنفايات
اليت عادت لتطرح بقوة على الطاولة بعدما
عادت لتنتشر يف شوارع بعض املدن والقرى،
اىل الكهرباء واشتداد وترية التقنني يف معظم
املناطق ،بقوة تعادل قوة تصرحيات وزير
الطاقة ،األمر الذي اضطر كتلة الوفاء للمقاومة
إىل مقاربة املوضوع علنًا.
وعودة احلريري اىل السرايا تعين أمرًا وحيدًا ،أن
ال حكومة يف األمد املنظور ،طاملا أن املعنيني
ال يزالون على مواقفهم ،خبالف كل االجتهادات
والتسريبات.
القوات اللبنانية مصرة على احلقائب األربع اليت
أتت مثارًا ملسار التفاوض الطويل بينها وبني
الرؤساء الثالثة ،وأي كالم عن تراجعها ال يعنيها
من قريب أو بعيد،
وهي أوقفت التفاوض
عند احلد الذي وصلت
إليه خالصة املفاوضات
معها ،وال تنازل عن
احلصص اليت تعتربها
حقًا هلا .وال يقل موقف
االشرتاكي حدة عن

االشتباك اإلداري
بني االشرتاكي
والعهد والتيار
مرشح للتصعيد
أكثر حكومياً

موقف القوات ،وخصوصًا بعد االشتباك اإلداري
بني احلزب والعهد والتيار معًا ،وما كان ميكن أن
يذلل بينهما قبل التطور األخري ،مرشح للتصعيد
أكثر حكوميًا.
ويتعزز هذان املوقفان بتغطية غري مباشرة
من الرئيس نبيه بري ،الذي يذهب بدوره اىل
التشريع يف ظل حكومة مستقيلة ،بتوافق بني
الرؤساء الثالثة ،حتت وطأة احلاجة اىل إقرار
قوانني مالية ،رغم كل النقاشات الدستورية
حول جواز أو عدم جواز التشريع يف ظل حكومة
مستقيلة.
من هنا ،يطل العهد على سنته الثالثة ،مبا
انتهى إليه عهد الرئيس ميشال سليمان ،حكومة
تصريف أعمال طويلة األمد استمرت منذ استقالة
الرئيس جنيب ميقاتي يف آذار عام  2013وحتى
تشكيل حكومة الرئيس متام سالم يف شباط عام
 ،2014وجملس نيابي يقوم بدوره .ويف هذه
املشهدية السوداوية ،ويف ظل تدهور اقتصادي
ّ
وخضات اجتماعية وبيئية وأزمات تربوية يقبل
يصر رئيس اجلمهورية على أن
عليها اللبنانيون،
ّ
كل ما يقال هو تشويش على العهد.
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مـقاالت وتـحقيقات

عدم جاهزية سالح الرب« :إسرائيل لن
تصمد مبواجهة حزب اهلل»
علي حيدر
ماذا يعين تواصل السجال داخل إسرائيل
حول عدم جاهزية سالح الرب يف جيش
العدو لشن حرب ضد أعدائها يف املنطقة
وعلى رأسهم حزب اهلل؟ وما هي مفاعيلها
السياسية واالسرتاتيجية ،وأي رسائل
تنطوي عليها للداخل واخلارج؟ وماذا تعين
الدعوة إىل تشكيل جلنة حتقيق حول هذه
القضية من خارج اجليش؟
مل متنع خطورة التشكيك جباهزية القوات
الربية جليش العدو ،كما ورد يف وثيقة
مفوض شكاوى اجلنود اللواء اسحاق بريك،
دون حصول سجال علين مع قيادة اجليش
اليت أعلن رئيس أركانها غادي إيزنكوت
قبل أيام بأن اجليش جاهز ألي مهمة تلقى
عليه من قبل املستوى السياسي .ويؤشر
ظهور هذا التباين إىل العلن بأن ما خرج
منه ليس إال القشرة اخلارجية من واقع أكثر
خطورة مما بدا حتى اآلن .ومما يعزز هذا
التقدير ،أن الوثيقة اليت وزعها مفوض
شكاوى اجلنود على القيادتني السياسية
والعسكرية وجلنة اخلارجية واألمن التابعة
للكنيست ،وبلغت حنو  200صفحة ،بقيت
سرية يف معظمها ،كما أشارت صحيفة
هآرتس ،ويف هذه احلالة تعود سريتها
لتجنب املزيد من الفضائح وانكشاف
نقاط ضعف املؤسسة العسكرية ،اليت قد
يستفيد منها أعداء إسرائيل.
ليس من املبالغة ،وصف السجال احلاد
املتواصل حول جاهزية القوات الربية ،أنه
من أخطر التحديات اليت تواجه املؤسسة
اإلسرائيلية بكافة عناوينها ،ألنه يتصل
مباشرة بدورها الوظيفي املوكل إليها غربيًا
وأمريكيًا يف املنطقة ،ومبستقبل «أمنها
القومي» ،وقدرة ردعها االسرتاتيجي .ويف
ضوئها تتخذ القيادة السياسية خياراتها
وقراراتها االسرتاتيجية ،واستنادًا هلا ،تقدم
املؤسسة العسكرية توصياتها العملياتية
أمام املستوى السياسي .وبالتالي فإن
التسليم بعدم جاهزية سالح الرب ،أو على
األقل غموضها ،يربك القيادتني السياسية
واألمنية يف تل أبيب ،وتتحول إىل قيد
كبل صناع القرار عن الكثري من اخليارات
ُي ِّ
العملياتية ،مبواجهة التحديات اليت تنطوي
عليها تطورات البيئة اإلقليمية بشكل عام،
والساحة السورية بشكل خاص.
ومن أهم املفاعيل الفورية هلذا السجال
العلين ،حضور مستوى اجلاهزية املتدني
للقوات الربية ،لدى أعداء إسرائيل ،على
مستوى الرؤية والتقدير واخليارات اليت قد
ينتهجها ،خصوصًا أن جاهزية جيش العدو
حتضر يف أي تقدير وضع اسرتاتيجي
للمنطقة ولكيان العدو.
مع ذلك ،قد ال نكون حباجة إىل الكثري من
املعلومات اليت تسربت حتى اآلن ،انطالقًا
من حقيقة أن إسرائيل التزمت فعليًا بأهم
اخلطوط احلمراء اليت فرضها حزب اهلل،
وجتنبت طوال السنوات املاضية خوض
مواجهة عسكرية واسعة معه .ونتيجة ذلك،
استطاع احلزب مراكمة قدراته وتطويرها
كمًا ونوعًا.
يف املقابل ،ينبغي القول أن قياس جاهزية
جيش العدو ،ويف هذه احلالة سالح الرب
حتديدًا ،ال تتم مبعزل عن جاهزية وقدرات
األطراف املقابلة ،الكمية والنوعية.
وبالتالي فإن منطلق أي فهم صحيح هلذا
الرتاجع يف تقييم اجلاهزية اإلسرائيلية،
يعود بالدرجة األوىل إىل تنامي وتطور
قدرات حزب اهلل وجاهزيته ،اليت ساهمت
يف تقويض مفاعيل التطور الذي شهده
جيش العدو على كافة املستويات .وعلى
خط مواز ،ينبغي القول أن لكل مستوى

من العمليات جاهزية تتناسب معها .لذلك
فإن احلديث عن عدم جاهزية جيش العدو
ال يلغي قدراته التدمريية ،وال قدرته
على خوض مواجهات عسكرية دون احلرب
الشاملة ،وإمنا يتم التشكيك جباهزيته
خلوض حرب واسعة ،قادر على االنتصار
بها.
وليس من الصعوبة تقدير مفاعيل وثيقة
بريك حول عدم جاهزية سالح الرب ،على
اجلمهور اإلسرائيلي ،كون الكشف عنها
أتى بعد أيام من إقرار رئيس أركان
اجليش ،إيزنكوت ،بأن احلسم ال يتم إال عرب
املناورة الربية ،وهو ما يعين إقرارًا رمسيًا
بأن اخليار اجلوي على رغم التطور اهلائل
الذي بلغه ،غري قادر على تأدية املهمة
املوكل إليها .وهكذا تكون إسرائيل أمام
خيار جوي عقيم وغزو بري متعذر( ،األخبار
 اإلثنني  10أيلول .)2018ما ينبغي االلتفات إليه أيضًا ،أنه من
غري املتوقع يف كل األحوال ،أن تعلن
القيادة العليا عن عدم جاهزية اجليش
خلوض احلرب ضد حزب اهلل ،ألن مفاعيل
وتداعيات مثل هذا اإلعالن ستكون خطرية
جدًا ،يف الساحتني الداخلية واإلقليمية.
فهي ستساهم يف تقويض قدرة الردع
اإلسرائيلي ،وتعمق منسوب القلق على
األمن الشخصي والقومي ،لدى اجلمهور
اإلسرائيلي .لكن ما دفع بريك ومعه
رئيس اللجنة الفرعية لبناء القوة ،عوفر
شيلح هو اخلوف من التقديرات اخلاطئة
من قبل املستويني السياسي والعسكري
بتبين خيارات اسرتاتيجية ،تورط إسرائيل
يف ما قد ال تطيق نتائجه.
حجم اهلوة بني تقدير القيادة العسكرية
وغريها من املؤسسات اليت تناولت جاهزية
اجليش ،وخطورة تداعياتها ،والقلق من أي
حسابات خاطئة ،دفع اللواء بريك ،إىل
الدعوة لتشكيل جلنة من خارج اجليش
تهدف إىل فحص جاهزيته ،وهي دعوة
عبت عن
غري مسبوقة .صحيفة هآرتس رّ
أمرين :القلق العميق من وضع القوات
الربية ،وعدم الثقة اآلخذة باالزدياد من
قدرة اجليش على فحص نفسه ومعاجلة ما
هو مطلوب .ولفتت الصحيفة إىل أن دخول
جلنة اخلارجية واألمن على خط السجال،
سترتتب عليه تداعيات سياسية داخلية.
على خط مواز ،بدا أن مستوى جاهزية
جيش العدو مل تشغل فقط صناع القرار
يف تل أبيب ،بل امتدت إىل واشنطن،
حيث ذكرت صحيفة معاريف ،باالستناد
إىل كتاب بوب وودفرد« ،اخلوف :ترامب
يف البيت األبيض» ،أن شخصيات أمريكية
رفيعة املستوى عربت عن خشيتها الكبرية
للرئيس األمريكي دونالد ترمب بأن
إسرائيل لن تستطيع الصمود أمام هجوم
حمتمل حلزب اهلل ،وهو ما ميكن أن يؤدي
إىل «كارثة».
وحتدث املسؤول األمريكي الرفيع ،من
طاقم األمن القومي ،أن حزب اهلل راكم
قدرات صاروخية بلغت حاليًا ،حنو 150
ألف صاروخ ،وأن كل منظومات الدفاع
اجلوي اإلسرائيلية الثالث ،حيتس ،مقالع
داوود والقبة احلديدية لن يكون مبقدورها
محاية اإلسرائيليني .وأضافت أن املسؤول
األمريكي أطلع ترامب على «معلومات
استخبارية حساسة» تفيد أن لدى حزب اهلل
اآلن حوالي  48ألف مقاتل هم يف اخلدمة
الدائمة .حمذرًا من أن نشوب مواجهة بني
إيران وإسرائيل ميكن أن يؤدي إىل «حرب
كارثية» يف حال اجنرت إليها الواليات
املتحدة.

مصرف لبنان «يتم ّرد» على
وزارة املال :الرقابة ممنوعة!
منذ سنوات طويلة ،وحاكم مصرف لبنان رياض
أموال
سالمة ،خُيفي عن الدولة اللبنانية كيفية إنفاق
ٍ
عامة 225 .مليار لرية ،حلظتها املوازنة العامة (أي من
جيوب املواطنني) ،لدعم فوائد القروض املخصصة
للقطاع اخلاص .ال أحد يعلم من هم املستفيدون من
هذه األموال ،ووفق أي معايري ُت َ
نفق« .حيمي» سالمة
أصحاب املصاحل ،من خالل االمتناع عن تزويد وزارة
املال بلوائح املستفيدين
يوم األربعاء املاضي ،اجتمع مخسة من النواب الثمانية
يف «جلنة االقتصاد الوطين والتجارة والصناعة
والتخطيط» (الياس حنكش وإدي أبي اللمع ونعمة
افرام وشوقي الدكاش وميشال الضاهر) ،مع حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة« ،من أجل البحث عن
حلول ألزمة قروض املؤسسة العامة لإلسكان» .هذا
أما يف اجلوهر ،فقد هدف اللقاء إىل
يف الشكلّ .
إبقاء اعتمادات بقيمة  225مليار لرية ،حلظتها املوازنة
املالية ،لدعم «فوائد
العامة من ضمن موازنة وزارة
ّ
القروض االستثمارية» ،خارج أي رقابة.
«م ّ
رتبًا»،
االجتماع ،حبسب معلومات «األخبار» ،كان ُ
من قبل أحد املدراء يف مصرف لبنان بهدف بناء
مادة يف
جمموعة ضغط نيابية ،تتولىّ منع إقرار
ّ
قانون موازنة الـ ،2019تفرض على سالمة تقديم
معلومات إىل وزارة املال عن اجلهات املستفيدة من
دعم فوائد القروض ُ
خصصة للقطاع اخلاص ،أي
امل ّ
«مهندسو»
وأراد
االستثمارية».
«فوائد القروض
ُ
طائفية ،من خالل حصره
صبغة
االجتماع ،إعطاءه
ّ
احلر ،والقوات اللبنانية ،وحزب
الوطين
بنواب التيار
ّ
الكتائب ،يف مقابل استثناء نواب حزب اهلل وحركة
أمل والتقدمي االشرتاكي.
مثة نوعان من الدعم ُ
خصص للقروض االستثمارية.
امل ّ
صصه مصرف لبنان من ضمن عملياته
األول ،خُي ّ
مول من اعتمادات املوازنة
في
الثاني،
املالية .أما
ُ َّ
العامة ،كجزء من سياسات الدولة اهلادفة إىل دعم
القصة تدور حول هذه األخرية،
األنشطة االقتصادية.
ّ
قررت الدولة اللبنانية عام  ،2001دعم
وحتديدًا حني ّ
فوائد قروض القطاع اخلاص ،حبجة ُمساعدته على
نصت
االستثمار ،وحتفيز النشاط االقتصادي .وقد ّ
املوازنة العامة ،يومها ،على أن يوضع نظام بني
وزارة املال وحاكم مصرف لبنانُ ،ي ّ
نظم إنفاق مبلغ
ّ
شكل ذلك «دلي ًال» ،على
الدعم املرصود باملوازنة.
وجود «مسؤولية مالية» مشرتكة بني الوزارة ُ
املختصة
أن ّ
علة صرف مبلغ
واملصرف املركزي،
ّ
وعزز واقع ّ
الدعم ،ارتبطت بوجود هذا النظام.
أن ما حصل طوال السنوات السابقةُ ،يناقض
إال ّ
ً
يسع املعنيون إىل وضع النظام
مل
.
ا
كلي
»
«النص
َ
ّ
اخلاص بهذه العملية ،يف وقت استمرت فيه «املالية»
بتحويل مبلغ الـ 225مليار لرية لبنانية باجلملة إىل
مصرف لبنان ،الذي
يتولىّ
عرب
إنفاقه
املصارف ،على الرغم
من عدم تقديم األخري
إىل الوزارة املعنية،
ولوائح
الكشوفات
املستفيدين من دعم
ّ
شكل هذا
الفوائد.
التصرف خُمالفة صرحية للمادة  61من قانون
أن «كل معاملة
نصت على ّ
احملاسبة العمومية ،اليت ّ
تؤول إىل عقد نفقة ،جيب أن تقرتن ،قبل توقيعها،
بتأشري مراقب عقد النفقات .غري ّ
أنه جيوز ،يف
احلاالت املستعجلة الطارئة ،أن يشرع املرجع الصاحل
يف عقد النفقة ضمن نطاق االعتمادات املرصودة
هلا ،قبل احلصول على تأشري مراقب عقد النفقات،
شرط أن يعرض عليه املعاملة للتسوية مبهلة أسبوع
على األكثر من تاريخ العقد ،مع بيان األسباب اليت
بررت إقدامه على هذا التدبري ،ويبقى عاقد النفقة
ّ
مسؤو ً
ال عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.
يربط بكل معاملة تؤول إىل عقد نفقة طلب حجز
االعتماد املختص بها».
منذ الـ ،2001تاريخ العمل بـ»فوائد القروض
يتصرف باملال العام ،من
االستثمارية» ،كان سالمة
ّ

يريد سالمة تشكيل
«لوبي» نيابي يمنع
فرض رقابة على
كيفية توزيعه أموال
الخزينة العامة

ليا القزي

دون أن يعرف أحد املعايري اليت تسمح باالستفادة من
الدعم على القروض .خالف القانون ،من خالل االمتناع
ّ
ولكنه مل يكن وحيدًا
عن كشف هوية املستفيدين،
ً
«شريكة» لسالمة
يف ذلك .فقد كانت وزارة املال
يف هذه املخالفة ،من خالل عدم قيامها بواجبتها ،يف
أموال عامة ،مُجعت من
املساءلة عن كيفية صرف
ٍ
سددها ّ
كل املواطنني.
الضرائب اليت ُي ّ
يف عام  ،2016أرسل الوزير علي حسن خليل كتابًا
إىل رياض سالمة ،يطلب فيه تزويد وزارة املال
باجلهات املستفيدة من الدعم ،وقيمة القروض
رد حاكم املصرف املركزي ،بكتاب رمسي،
املدعومةّ .
حبجة وجود السرية املصرفية .عمليًا،
االمتثال
رافضًا
ّ
ّ
قال سالمة لوزارة املال ّ
حيق هلا االطالع على
إنه ال
عما
كيفية إنفاق أمواهلا ،األمر الذي طرح تساؤالت ّ
إذا كانت السرية املصرفية متنع املؤمتن على املال
العام (وزارة املالية) من االطالع على كيفية إنفاق
املال العائد للشعب.
ترد على كتاب سالمة ،ومل
مل
املال
أن وزارة
ّ
الالفتّ ،
ّ
طبق القانون ،كما كانت تتصرف
ي
ى
حت
عليه
تضغط
ُ ّ
يف ملفات أخرى ،كمعمل دير عمار مث ًال! «نام»
املعنيون على امللف ،إىل أن أتى مشروع موازنة
الـُ ،2017
فض ّمن مادة تجُ يز لوزارة املال االطالع على
أن
إال
املوازنة.
من
املدفوعة
القروض
دعم
حسابات
ّ
املادة ُأسقطت يف اهليئة العامةُ ،
قرت عوضًا منها
وأ
ّ
املادة  ،10اليت ُتكرر ما ورد يف موازنة الـ،2001
جلهة إصدار نظام خاص يحُ ّدد أصول االستفادة
من الفوائد املدعومة وشروطها ،وهوامش األرباح
نصت عليه
على هذه القروض .مجُ ّددًا ،مل ُي َ
لتزم ما ّ
«يتمرد» على الدولة.
املادة ،وبقي مصرف لبنان
ّ
ال بل أكثر من ذلك ،خالل مناقشة موازنة الـ،2017
عدله  20%على «فوائد القروض
وحتديدًا خفض ما ُم ّ
االستثمارية» ،من ضمن التخفيضات على التحويالت
للقطاعني العام واخلاص ،أوضح علي حسن خليل
لزمالئه طبيعة الدعم ،سائ ًال عن وجود اتفاق على
خفض الدعم ،فسارع رئيس جلنة املال واملوازنة
َ
«اخلفض جرى
إن
النائب إبراهيم كنعان إىل القول ّ
عشوائيًا ،لذلك من األفضل اإلبقاء على الدعم كما
هو» («األخبار» ،عدد  25تشرين األول )2017
بأن مشروع موازنة الـ،2019
حاليًاُ ،تفيد املعلومات ّ
سيتضمن ،مرة جديدة ،مادة تفرض على سالمة إطالع
وزارة املالية على املستفيدين من قروض الدعم.
بتحرك استباقي
استدعى ذلك ،قيام مصرف لبنان
ّ
إلسقاط املشروع ،فكان اللقاء مع النواب اخلمسة
يوم األربعاء .مصادر اجملتمعني تنفي أن يكون اللقاء
أساسًا خُمصصًا هلذه الغاية .وتقول ّ
إنه «قبل قرابة
ثالثة أسابيع ،أبلغنا نعمة افرام ،باجتماع مع حاكم
املصرف ،يف إطار اللقاءات اليت نقوم بها ،من أجل
متابعة موضوع قروض اإلسكان واستقطاب رؤوس
أن املصادر نفسها ،تكشف ّ
أنه «على
األموال» .إال ّ
حتدث سالمة عن وجود مراسالت مع
االجتماع،
هامش
ّ
وزارة املال ،اليت ُتطالب بأن تضع يديها على ملف
إن من غري املمكن أن ُتدير
الدعم.
لكن احلاكم قال ّ
ّ
ُ
قدم هلا الكشوفات ،حفاظًا
ن
أن
أو
احلسابات،
املالية
ّ
السرية املصرفية».
على
ّ
ُ
ّ
حق
املبكر لاللتفاف على
إذًا ،بدأ سالمة حتركه
«املالية» باالطالع على هذه الكشوفات ،لكون الوزارة
مؤمتنة على أموال دافعي الضرائب .استغل اجتماعًا
دعم ُيبقيه خارج رقابة
عنوانه أزمة االسكان ،لتأمني
ٍ
وزارة املال وديوان احملاسبة .يتحجج سالمة بالسرية
وبأن «املركزي» غري خاضع لرقابة
املصرفية،
ّ
الديوان .لكن هذا األمر ال ينطبق يف هذه احلالة،
ٌ
سحبت من اخلزينة
ألن قروض الدعم هي
ّ
أموال ُ
العامة للدولة ،اخلاضعة لـ»الديوان» .وبالتالي ،من
حق األخري ،حبسب القانون ،أن ُي ّ
ّ
دقق يف احلسابات.
كبل» ّ
ألنه
«م
احملاسبة
ديوان
أن
هنا،
الكامنة
املعضلة
ّ
ُ ّ
ال يوجد مستندات بهذه النفقة لدى «املالية».
السؤال الذي ُيطرح على وزارة املال ،هو :ملاذا
مل تتوقف عن حتويل هذا املبلغ إىل مصرف لبنان،
وخاصة أن إنفاقه مشروط بوضع نظام لتوزيعه؟ وما
حد
السبب الذي منعها من تشكيل جبهة ضغط لوضع ّ
للتجاوزات اليت يرتكبها «املركزي»؟
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مـقاالت وتـحقيقات

«شريط حدودي» نفطي إلسرائيل!

توتر طائفي يف اجلبل

لبنان «يتطوّع» إلبعاد التنقيب  25كيلومرتاً داخل أراضيه السجال االشرتاكي  -العوني
يه ّدد املصاحلة ويشحن الشارع
ايلي الفرزلي

العدو اإلسرائيلي ّ
ينقب عن النفط قرب
احلدود اللبنانية ،ولبنان يبتعد منها 25
كيلومرتًا .تلك معادلة تناسب إسرائيل
لكنها حكمًا ال تناسب لبنان .فكيف
ميكن احلديث عن خيار تقين لالبتعاد من
احلدود والتنقيب مشال الرقعة اللبنانية
رقم  ،9فيما التطورات اإلسرائيلية
والتوجه للتنقيب مشال «كاريش» تؤكد
أن األولوية التقنية  -السياسية جيب أن
تكون للحفر عند احلدود ،خصوصًا يف
ظل احتمال وجود مكامن مشرتكة؟ أال
ُيعد ذلك تسليمًا بشريط حدودي حبري
يفرضه العدو كأمر واقع؟
عندما ّ
حذر الرئيس نبيه بري من األعمال
اليت جترى مشال حقل «كاريش» القريب
من احلدود اللبنانية  -الفلسطينية ،اعترب
أن املطلوب «حترك سريع ملنع االعتداء
على احلق اللبناني» .فالتنقيب يف تلك
الرقعة ميكن أن يؤدي إىل االعتداء على
املكامن املشرتكة ،يف غمرة اإلجازة
اللبنانية الطويلة املرتبطة بعدم القدرة
على تشكيل احلكومة.
صحيح أن االستكشاف يف «كاريش»
ليس جديدًا ،إال أن اجلديد كان إعالن
الشركة اليونانية «إنرجيان» ،اليت متلك
ترخيص التنقيب يف املوقع املذكور،
أن آذار  2019سيكون موعد بدء التنقيب
مشال احلقل .وقد أتى اإلعالن اجلديد
بعد أن كانت بدأت عمليات التنقيب
جتمع
يف املوقع يف العام  2013من قبل ّ
«نوبل» األمريكي وشركيت «دليك»
و»افنر» اإلسرائيليتني ،حيث مت
حينها استكشاف حنو  3ترليون قدم
مكعبة من الغاز الطبيعي .لكن الحقًا مت
نقل الرخصة ،اليت حتولت إىل رخصة
تطوير وإنتاج ،إىل الشركة اإليطالية -
الفرنسية إديسون ،ومن ثم يف آب 2016
إىل الشركة اليونانية «إنرجيان» (حجم
أعماهلا أقل من  100مليون دوالر) بسعر
خبس جدًا ال يتجاوز  100مليون دوالر
(تدفعه الشركة حلكومة العدو) ،علمًا
أن مصادر مصرية تتحدث عن أن العقد
بقيمة  60مليون دوالر فقط .وأكثر من
ذلك ،فقد تعهدت احلكومة اإلسرائيلية
بإجياد سوق داخلية للغاز املنتج ،مبا
يلغي أي أخطار يف التسويق .ومل يتم
االكتفاء بذلك ،إمنا مسح لـ»إنرجيان»
باستكمال التنقيب والتمدد مشا ً
ال.
مل تنته قصة «كاريش» هنا .فبمساعدة
أوروبية ،وخباصة فرنسية ،مت متويل
«إنرجيان» الضعيفة واملفتقدة للمالءة
لتطوير احلقل الذي تتجاوز كلفته
املليار ونصف املليار دوالر .والدور
الفرنسي مل يقتصر على ذلك ،فعمليات
تطوير احلقل يف املياه العميقة ،ستتم
مبساعدة من شركة «تكنيب» الفرنسية،
كما ستشمل املساعدة تأمني سفينة
التخزين العائمة اليت تبنى يف الصني،
مبساعدة القطاع اخلاص السنغافوري،
ّ
مطلع.
على ما يؤكد خبري نفطي
أما عمليات التنقيب ،وخباصة تلك اليت
ستجرى يف آذار املقبل ،مشال «كاريش»
أي على بعد كيلومرتات قليلة من احلدود
اللبنانية ،ورمبا تصل إىل داخل األراضي
اللبنانية ،فستقوم بها شركة «ستينا
ّ
وحبفارات من
دريلينغ» الربيطانية
إسبانيا .وحبسب الدراسات املنجزة ،من
املتوقع استكشاف حنو  1.3ترليون قدم
مكعبة يف مشال كاريش ،تضاف إىل حنو
 0.5يف شرقه وحنو  0.5أخرى يف غربه
(إضافة إىل  3ترليونات مت استكشافها
سابقًا) ،مما يرفع املوجودات املؤكدة
يف احلقل إىل أكثر من  5ترليونات قدم

فراس الشويف

حماسة فرنسية لدعم التنقيب يف إسرائيل ،مقابل تأجيل التنقيب يف لبنان
مكعبة .وهذا يعين عمليًا تصنيف حقل
«كاريش» كأحد احلقول الثمينة واهلامة
بالنسبة للشركات.
اخلطر ال يقتصر على عمليات التنقيب
حبد ذاتها .فبحسب دراسة األثر البيئي
اليت أعدتها الشركة اهلندسية الربيطانية
(ميكن
ERM
بالبيئة
املتخصصة
قراءتها على الرابط التاليhttps:// :
www. energean. com/ corporateresponsibility/ workplace- health)/and-safety/esiaprinos-development
تلوث حيصل يف
ُيستنتج أن أي
ّ
«كاريش» سينتقل بغضون دقائق إىل
املياه اإلقليمية اللبنانية ثم إىل رأس
الناقورة ،وخالل ساعات قليلة إىل
صور...
ويف مقابل سري العدو اإلسرائيلي
خبطوات ثابتة باجتاه تطوير حقل
«كاريش» ،مبواكبة وتغطية واضحة
َّ
ممثل يف
من دول أوروبية بعضها
اليونيفيل ،ميعن اللبنانيون باالستهتار
وتضييع الفرص وتعزيز املوقع
اإلسرائيلي نفطيًا .فإىل جانب التجميد
املستمر ملسألة التنقيب يف الرب (بدأت
مرحلة التلزيم يف اجلانب اآلخر من
احلدود ،ال سيما مقابل الناقورة وعند
احلدود اجلنوبية الشرقية) ،بسبب
اخلالفات السياسية اليت حتول دون
إقرار قانون عصري حلوكمة النفط بالرب،
ال يبدو التنقيب يف البحر أفضل حا ً
ال.
لكن أخطر ما يقوم به اجلانب اللبناني هو
الصمت املطبق عن كل ما جيري ،وهو
أمر يتكامل عمليًا مع الغطاء الدولي غري
املسبوق الذي حتوز عليه إسرائيل ،من
دون اكرتاث جدي إن كان يف املوارد
اليت ميكن أن ُتسرق أو للتلوث الذي
يهدد الشواطئ اللبنانية جديًا.
ليس الصمت وحده ما يستغربه خرباء
نفطيون متابعون للنشاطات النفطية
اليت جترى يف شرق املتوسط ،إمنا
يستغربون أيضًا الالمباالة الرمسية يف
تأجيل جتمع الشركات الذي تقوده
الشركة الفرنسية «توتال» االستكشاف
يف لبنان من الفصل األول من العام
( 2019الرقعة رقم  )4إىل الفصل
الثالث من العام  .2019وهذا يعين حكمًا
تأجيل االستكشاف يف الرقعة  9حتى
بداية العام  ،2020أي بعد حنو عام من
عمليات التنقيب اإلضافية يف مشال
«كاريش» (آذار  .)2019ليس هذا
فقط ،املشكلة األكرب أن موقع التنقيب
يف الرقعة رقم  ،9حدد يف مشاهلا،

أي على بعد حنو  25كلم من احلدود
البحرية مع فلسطني احملتلة .وهنا تسأل
املصادر سؤا ً
ال ال بد للسلطات اللبنانية
من اإلجابة عليه :هل مثة من يريد أن
يكرس هذا االبتعاد عن احلدود البحرية
كشريط حبري واقعي؟ وإذا مل يكن
ذلك صحيحًا ،فلماذا الصمت عن الرتاجع
اللبناني الطوعي عن احلدود ملسافة 25
كلم (أعلنت شركة «توتال» ،يف شباط
َ
املتنازع
املاضي ،ابتعادها عن «املنطقة
عليها» مسافة  25كلم) ،مقابل المباالة
إسرائيلية تنعكس يف احلفر قرب
احلدود اللبنانية؟ وحتى مع افرتاض أن
للشركة الفرنسية «توتال» مصلحة يف
ذلك ،إن كان ألسباب تقنية أو ألسباب
سياسية مرتبطة مبصاحل فرنسية متداخلة
يف املنطقتني االقتصاديتني اللبنانية
والفلسطينية احملتلة ،فأين تكمن
املصلحة اللبنانية يف التسليم بهذا
الواقع؟ وحتى لو كان املوقف اللبناني
الرمسي يقلل من أهمية قرار الشركة
التنقيب يف مشال الرقعة رقم  9ال يف
جنوبها ،انطالقًا من أن هذا القرار تقين
حبت ومبين على معلومات جيولوجية
ومسوحات ثالثية األبعاد ،فكيف ميكن
تفسري إشارة خرباء نفطيني إىل معرفة
شركات مهتمة بالتنقيب يف لبنان بغنى
املناطق احلدودية ،من صور إىل احلدود
البحرية اجلنوبية (الرقعة  )10ومن
الشاطئ اللبناني إىل احلدود القربصية
(الرقعة  ،)8كما يف الرقعة الوسطى
(رقم  ،)9بالغاز الطبيعي الصايف
والبرتول (خباصة قرب السواحل)؟ أال
يعين ذلك أنه من مصلحة لبنان ،تقنيًا،
احلفر يف كل الرقع احلدودية ،ال سيما
يف املناطق األكثر تعرضًا للتهديد أي
جنوب هذه الرقع؟

بحر الشرق

يعترب شرق البحر املتوسط من مصر إىل
سوريا ،مرورًا بفلسطني وقربص ولبنان
وريثًا لبحر الشمال الذي كانت النروج
واسكتلندا ركيزتاه األساسيتان وتليهما
هولندا والدمنارك من حيث األهمية .يف
«حبر الشرق» ستكون الركيزتان هما
مصر وإسرائيل (مصر بالدرجة األوىل)
فيما يليهما باألهمية لبنان وقربص.
وعمليًا ،فإن هذا السيناريو يعين أن
أوروبا ستعتمد على هذا الشرق ،ولو
جزئيًا ،ملدها بالغاز ،على رغم أن
األملان ال يزالون األقل محاسة هلذا
اخليار ،بسبب رغبتهم باستقرار طويل
األمد لإلمدادات النفطية.

الصراع بني احلزب االشرتاكي والتيار
الوطين احلر حيدث قلقًا يف قرى
ّ
وتوترًا بني سكان القرى
الشوف وعاليه
املختلطة .معركة حصص ومغامن يف
احلكومة قد يدفع مثنها أهل اجلبل الذين
يسددوا بعد «فواتري» حرب اجلبل.
مل
ّ
يرسم الصراع بني رئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط
ً
صورة
ورئيس اجلمهورية ميشال عون
قامتة عن واقع احلال داخل قرى اجلبل،
يف الشوف حتديدًا ،اليت مل خترج بعد من
ذاكرة احلرب األهلية اللبنانية ،على رغم
مرور الوقت وجهود «املصاحلة».
فالسجال على مواقع التواصل االجتماعي
ّ
ونوابه،
بني جنبالط وفريق من وزرائه
ّ
نواب ووزراء من التيار
يف مقابل ّ
احلر ،وعمليات الطرد املتبادل
الوطين
ّ
يف الوزارات ،تنتقل سريعًا إىل القاعدة
بني أهالي القرى املختلطة ،من الدروز
واملسيحيني ،ومناصري الفريقني،
ّ
التوتر والقلق يف أكثر من
حيث يسود
قرية وبلدة.
أحد ما ،ويفتتح سباق
وبانتظار أن يأتي ٌ
اإلشكاالت الشعبية اليت قد تتفاقم
سريعًا ،ال يبدو أن الفريقني يتجهان
إىل التهدئة ،أو حتى ينشدانها ،بل
على العكس ،حياول ّ
كل من موقعه ،بال
شد العصب
مسؤولية ،االستفادة من
ّ
الطائفي ،وتسخري «غضب اجلماهري»
يف مواجهة ضغوط اآلخر السياسية يف
لعبة تنازع احلصص والصراع على ركام
النظام اللبناني املهرتئ.
وعلى الرغم من حالة التحالف القائمة
بني االشرتاكي وحزب القوات اللبنانية،
والتناغم الكبري يف الشوف بني
التنظيمني ،إلاّ أن حالة الشحن يف
الساحة الدرزية يف قاعدة االشرتاكي،
ال تنضبط يف اهليجان ضد التيار
احلر ،بل إن الشحن يزداد
الوطين
ّ
ضد املسيحيني ،مبعزل عن انتماءاتهم
السياسية .وهذه نتيجة «طبيعية» ،وال
حتتاج دومًا إىل شيفرة حتريض جييد
اجلنبالطيون ّ
بثها.
ّ
ومن يبدأ سجا ً
يتوقع
ال من هذا النوع ،ال
أن يبقى باستطاعته ضبطه وتوجيهه.
احلية الباقية من احلرب،
ويف الذاكرة
ّ
واليت بدل معاجلتها اتفق اللبنانيون على
طمرها بطبقات رقيقة من «التعايش»،
فإن «العدو» واحد ،قواتي أو عوني ال
يهم ،طاملا أن الشعور هو «اخلطر على
ّ
الطائفة» ،وطاملا أن الزعيم األكرب،
«الواعي» ،بات يطلق على خصومه
ويهددهم بأال
أوصافًا مثل «علوج»
ّ
يلعبوا بالنار!
نائب متوتر
على املقلب اآلخر ،جيلس
ٌ
جزين
دائمًا مثل زياد أسود قرب شلاّ ل ّ
ردة عتابا» ضد جنبالط ،كمثل
و»يفقع ّ
«اهلوبرة» اليت أطلقها القيادي يف التيار
الوطين احلر ناجي حايك من الدامور عشية
االنتخابات النيابية .فكانت نتيجتها شد
عصب درزي ،أحسن احلزب االشرتاكي
االستفادة منه يف صناديق االقرتاع
بدل نقله إىل مواجهات يف الشارع بني
الدروز واملسيحيني.
ّ
ضف يَت التيار واالشرتاكيّ ،
مثة من
على
يردد أن اجلو مشحون و»اهلل يسرت»،
ّ
ويتفق الطرفان على أن األمور واصلة
إىل حلظة االشتباك .والغريب ،أن هذا

ّ
التوتر بات يظهر أيضًا على لسان
قياديني من الطرفني ،سبق أن كانوا
يف ضفة القياديني املسؤولني وليسوا
من مجاعة الرؤوس احلامية ،بل مجاعة
التهدئة ،مثل القيادي يف التيار غسان
عطا اهلل والقيادي يف االشرتاكي ناصر
زيدان.
قبل أيام ،كادت الفتة يف بلدة كفرنربخ
أن حتدث إشكا ً
ال كبريًا .بعد وفاة أحد
االشرتاكيني القدامى ،رفعت يف ساحة
البلدة الفتة بامسه ،ما دفع جزءًا من
أهالي البلدة إىل االعرتاض ،على خلفية
دور ما للمتوفى يف احلرب األهلية ،أو
ٍ
متورط
كما يقول عونيون إن األخري
ّ
بقتل مواطنني مسيحيني .غري أن هذا
يعد رمزًا عند االشرتاكيني،
القيادي
ّ
الذين ينفون مشاركته يف أي جرائم
ّ
التوتر يف البلدة،
ضد املسيحيني .وبعد
ّ
تدخل جنبالط شخصيًا وطلب إزالة
لكن السجال
الالفتة ،فاستجابت البلديةّ ،
على مواقع التواصل االجتماعي حول
املسألة مستمر ،والشحن والتحريض
مستمران أيضًا.
الصراع بني عون وجنبالط مفهوم يف
ّ
التحوالت يف
ظل
ّ
لبنان ،والكباش
على
احلاصل
حصص الطوائف
يف النظام املقبل
على أنقاض اتفاق
لكن
الطائف.

حمادة ن ّفذ
طلب الحريري
بتجريد املوظفة
العونيـّة من
إحدى مهماتها

أن ينتقل إىل الوزارات وإىل الشارع،
فهذه لعبة خطرية ،سيدفع مثنها أهالي
الشوف وحدهم ،دروزًا ومسيحيني.
وللعلم ،فإن ما قام به الوزير مروان
ّ
موظفة
محادة يف وزارة الرتبية حبق
احلر ،بتجريدها
قريبة من التيار الوطين
ّ
بناء على
من إحدى وظيفتيها ،حصل
ً
طلب من الرئيس سعد احلريري ،ال
من جنبالط .غري أن أجواء النكاية مع
التيار الوطين احلر دفعت باالشرتاكي
إىل الدفاع باستماتة عن خطوة محادة
يف العلن ،فيما كان االستياء واضحًا
بني مسؤولي االشرتاكي ولدى جنبالط
من خطوة محادة.
األمر عينه حصل أيضًا مع الوزير طارق
اخلطيب ،الذي أعفى مدير حممية الباروك
من مسؤوليته ونقله إىل مسؤولية
أخرى .إذ إن الوزير جربان باسيل كان
قد طلب خالل اجتماع للتيار ،غداة خطوة
محادة ،الرد على هذه اخلطوة بالتضييق
على املوظفني االشرتاكيني ،ال القيام
خبطوات فاقعة من هذا النوع .إلاّ أن
احلماسة أصابت اخلطيب ،زيادة عن
اللزوم ،لكن التيار اضطر بعدها إىل
الدفاع عنه ،على الرغم من استياء
باسيل.
هي إذًا لعبة غري حمسوبة يلعبها الطرفان
حتت تأثري احلصص احلكومية ،ونتيجة
لصراع أكرب بني عون وجنبالط والقوات،
كواجهة للحريري يف احلكومة املقبلة.
وفيما حتتقن األمور وحتتدم يف الشارع،
يكفي أن نرى ويرى أهل الشوف كيف
يتعانق النائبان ماريو عون وفريد
نواب الشوف االشرتاكيني
البستاني مع ّ
خالل استقبال البطريرك بشارة الراعي
نهاية االسبوع املاضي يف الباروك.
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مــقاالت وتـحقيقات

مزاريب الدعم :إصالح النظام ال مي ّر من هنا!
محمد وهبة

متتد شبكة «الدعم» على مساحة لبنان .أنشئت
حمددة.
باالستناد إىل حاجات معينة لدى شرائح
ّ
مر السنوات ،أظهرت النتائج أن الدعم ال يصل
على ّ
إىل كل مستحقيه بل تستعمله قوى السلطة واملال
كأداة للتطويع السياسي .األكثر حاجة هم األقل
استفادة ،والعكس صحيح .وبد ً
ال من تصحيح اخللل
وربط الدعم بأهداف اقتصادية واجتماعية وزيادته،
ّ
يتلطى
حيث يرتفع مستوى احلاجات ،ظهر مطلب
وراء اإلصالح ،زاعمًا أن الدعم مصدر للهدر جيب
ّ
التقشف فيه .مطلب يهدف إىل منع احملاسبة عن
سارقي الدعم الذين اغتنوا من مال الشعب ،وإبقاء
الفقراء يف مربع التطويع!
نظام الدعم يف لبنان يصيب اجلميع بال استثناء.
ٍ
مكتف .عمليًا،
مييز بني فقري حمتاج ،وبني ثري
ال ّ
األكثر استفادة هم األكثر ثراءّ .
لعله أمر مقصود.
أن يكون النظام غري مبصر إىل هذه الدرجة .أن
يعمل بفئوية .أن يكون أداة للتطويع السياسي.
للزبائنية .هلذه الغايات كانت الـ «مزاريب» .أبرزها
الدعم املعلن يف املوازنة العامة للكهرباء بقيمة
ثالثة مليارات دوالر .تليها القروض املصرفية
املدعومة من مصرف لبنان .كذلك ،هناك الدعم
ّ
املقنع عرب اجملالس والصناديق واملصاحل املستقلة
واملؤسسات العامة واملصاحل املستقلة ،وصو ً
ال إىل
ممتد
اإلعفاءات الضريبية ...نظام الدعم يف لبنان
ّ
أفقيًا وعاموديًا .غري مربوط باخليارات االسرتاتيجية،
اقتصاديًا واجتماعيًا .يعمل بال رقابةُ .يراد له أن
يبقى أداة متويلية ملمارسات الزبائنية السياسية.
إصالح نظام كهذا أمر ضروري .ليس املطلوب
وقفه كما تطرح بعض املؤسسات الدولية .ال ميكن
استبدال الدعم بالتقشف .ال ميكن ضرب الطبقة
الوسطى خبطوة كهذه .املعضلة األساسية أن
يصل الدعم إىل مستحقيه بال هدر .أن يكون ِّ
حمفزًا
مهمشة.
لتحقيق غايات اقتصادية أو إفادة فئات
ّ

امليسورون األكثر استفادة

مثة الكثري من آليات الدعم يف لبنان .بعضها معلن
وبعضها مسترت أو خمفي .يف مشروع موازنة ،2018
ميكن رصد أكثر من  3مليارات دوالر خمصصة
يتوزع هذا الدعم
كمساعدات وعطاءات ومساهمات.
ّ
بني خدمات وسلع خمتلفة .أبرز السلع املدعومة
هي الكهرباء .فاتورة الكهرباء للمشرتكني تصدر
على أساس سعر برميل النفط  20دوالرًا .سعر
الكلفة أعلى بكثري .اليوم يبلغ سعر برميل النفط
يسدد من اخلزينة العامة
 71دوالرًا .الفرق بينهما
ّ
على شكل حتويالت أو مساهمات من وزارة املال.
يف موازنة ُ 2018رصد مبلغ  2100مليار لرية هلذه
الغاية .يف سنوات سابقة كانت الكلفة أعلى من
 3000مليار لرية .جممل ما ُدفع من اخلزينة على
دعم تعرفة الكهرباء يتجاوز  20مليار دوالر .هنا
القصة ال تتعلق بعدد ساعات التغذية .إمنا األمر
ّ
حمصور بكلفة اإلنتاج وسعر املبيع .دعم الكهرباء
ّ
يغطي الفرق بني الكلفة الكبرية والتعرفة املتدنية.
موزعة على شطور .الشطور األدنى
التعرفة
ّ
لالستهالك األقل ،والشطور األعلى لالستهالك
األكرب .مل يوضع سقف لدعم التعرفة .الكل يستفيد
بقدر وترية استهالكه للكهرباء .املساكن الصغرية
للفقراء ومتوسطي الدخل هي األقل استهالكًا.
حصتها من الدعم هي األدنى .قصور امليسورين
ّ
حصتها من
واألثرياء هي األكثر استهالكًا للكهرباءّ .
حصة امليسورين واألثرياء
الدعم هي األكرب .كم هي ّ
من دعم تعرفة الكهرباء .جيب أن يكون هناك فرق
بني من يستهلك  100كيلواط/ساعة شهريًا وبني
من يستهلك  2000كيلواط/ساعة شهريًا.

ميزة أم تمييز؟

الصحة تدفع سنويًا حنو 450
منوذج آخر .وزارة
ّ
مليار لرية للمستشفيات اليت تستقبل املرضى على
حساب الوزارة .هؤالء هم الذين ليس لديهم أي
تغطية صحية سواء من الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي أو من تعاونية موظفي الدولة أو األجهزة
الضامنة العسكرية أو أي صندوق رمسي ضامن.
االستشفاء على حساب الوزارة مقصد ملن ليست
لديه تغطية صحية .ال لبس يف هذا األمر .مثل
الكهرباء متامًا .من ميلك املليارات وليس مسج ًال
يف أي صندوق ضامن ،ميكنه االستفادة .سنويًا
هناك املئات من هذه الفئة اليت تستفيد من املال
مهمشة وفقرية .الفئات
العام إىل جانب فئات
ّ
امليسورة لديها النفوذ للحصول على خدمات وزارة

الصحة سريعًا .أما املهمشون ،فيقفون يف طوابري
طويلة للحصول على توقيع املسؤول يف الوزارة .ال
يقتصر عذابهم على ذلك .بعضهم ميوت على أبواب
املستشفيات لـ»الفوز» بهذه اخلدمة.
ومن أشكال الدعم يف قطاع االستشفاء ،أنه لدى
وزارة الصحة برامج صحية خمتلفة مع منظمة الصحة
العاملية ومع مجعيات حملية ومحالت تلقيح خمتلفة
ووهب األعضاء وسواها .الكلفة اإلمجالية هلذا النوع
من الدعم ،يبلغ  18مليار لرية.
ومن مناذج الدعم ،هي تلك املبالغ اليت تدفعها
الدولة اللبنانية من فاتورة ضمان املرض واألمومة
يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي .الدولة
تدفع  25%من فاتورة االستشفاء على حساب
الصندوق .يف عام  2018رصدت الدولة مبلغ 442
مليار لرية لتغطية مساهمتها يف الضمان .تتضمن
هذه املساهمة املرض واألمومة عن الفاتورة اإلمجالية
للمضمونني وفواتري املرض للسائقني العموميني
وتعويضات عائلية للسائقني ،وفواتري املخاتري
وعجز الضمان االختياري .للوهلة األوىل يبدو هذا
الدعم صائبًا ،إال أنه يف الواقع يصيب ،إىل جانب
أصحاب الدخل املتوسط واحملدود ،أصحاب كبار
الدخل املسجلني يف الضمان من كبار املدراء يف
املصارف وشركات التأمني والشركات الكربى.

املصارف أو ً
ال

مجمل ما دُفع من الخزينة على دعم تعرفة الكهرباء يتجاوز  20مليار دوالر (هيثم املوسوي)
اليت يشرتط أال تزيد عن  270مليون لرية للقرض
حتملها حمدودو الدخل.
الواحد ،أي اليت يستطيع
ّ
ما يعين أن حمدودي الدخل هم األقل استفادة.
حصتهم من دعم القروض السكنية تبلغ  25%كحد
ّ
أقصى من جممل القروض السكنية املدعومة .أكثر
من  7مليارات ونصف املليار دوالر ذهبت لتمويل
جيوب امليسورين من الطبقات املتوسطة والثرية.
بعض رجال األعمال حصل على قروض مدعومة
مباليني الدوالرات .بعض الشركات ،اشرتت أراضي
وأنشات مباني عليها لألبناء واألقارب بقروض
مدعومة .يف الفرتة األوىل من دعم مصرف لبنان
مل يكن هناك سقف للقروض السكنية .الحقًا وضع
مصرف لبنان سقفًا للقروض بقيمة  800مليون
لرية ،ثم رفعه إىل  1200مليون لرية .املستفيدون
مل يكونوا حمدودي الدخل ،بل الشركات الكربى
وامليسورين .هناك منوذج فاقع عن هذا األمر .يف
األسابيع األوىل من السنة اجلارية ،حني مل تكن
أزمة القروض السكنية متفجرة بعد ،بيعت عشر
شقق بقيمة  1.8مليون دوالر لكل منها يف املبنى
املنشأ مقابل فندق الربيستول غربًا واململوك من
ممولة
بهاء احلريري .الصفقات العشر هذه كانت
ّ
بقروض من مصرف لبنان!

يتكرر يف القروض املصرفية
املسار نفسه
ّ
املدعومة .هي نوعان .نوع مدعوم مباشرة من
اخلزينة وكلفته ملحوظة يف املوازنة العامة .ونوع
ثان يقوم به مصرف لبنان مباشرة عرب ميزانيته.
جممل قيمة القروض املدعومة منذ إقرار الدعم يف
 1997حتى  2017بلغ  20.4مليار دوالر.
بالنسبة إىل النوع األول ،فإن الدولة حلظت يف 2018
مبلغ  180مليار لرية لدعم قروض استثمارية زراعية
وصناعية وسياحية وتكنولوجية .تدفع الدولة الفرق
بني أسعار الفوائد السوقية وبني أسعار الفائدة
املدعومة .املقرتض حيصل على قرض بفائدة
متدنية ،فيما املستفيد الفعلي هو املصرف .مبالغ
الدعم تتقاضاها املصارف .حمفظة التسليفات اليت
تستفيد من دعم الدولة بلغت يف نهاية  2017حنو
 7.3مليار دوالر .أما جممل الكلفة اليت سددت من
اخلزينة العامة يف جمال هذا الدعم فهي تزيد على
 1.5مليار دوالر.
النوع الثاني من دعم القروض مصدره مصرف لبنان.
جبهة االمتيازات
جممل قيمة القروض املدعومة من البنك املركزي منوذج جديد .مثة قسم ال بأس به من الدعم يدفع
ّ
بلغت  13مليار دوالر.
ّ
يصنف هذا الدعم ضمن برامج
تتوزع هذه القروض على عرب وزارة الزراعة.
قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا تطوير وشراء أدوات زراعية وأدوية بيطرية وشتول
وأمسدة وسواها .كلفته تصل إىل  14مليار لرية.
والسكن،
والتعليم
يستفيد من هذا الدعم صغار املزارعني وكبارهم
قيمة القروض
والبيئة وغريها .الدعم
احلصة
حد سواء .كبار املزارعني هم أصحاب
على ّ
ّ
عرب مصرف لبنان بدأ املدعومة منذ إقرار
األكرب .وهذا األمر ينطبق على دعم الشمندر
قبل حنو عشر سنوات .الدعم يف 1997
السكري ،ودعم القمح والشعري…
حصة املزارعني ال تقتصر على ذلك .هناك أيضًا
ّ
آلياته خمتلفة .يف حتى  2017بلغت
غالبيتها ختضع
مير عرب اخلزينة العامة،
دعم التبغ .هذا الدعم ال ّ
لشروط  20.4مليار دوالر
ّ
معقدة تقنيًا.
وقواعد
مير مباشرة من خالل ميزانية إدارة حصر التبغ
بل ّ
والتنباك .يف السنة املاضية اشرتت اإلدارة من
توجد آليتان :خفض االحتياط اإللزامي ،قروض املزارعني تبغًا بقيمة  88مليار لرية ،وباعت بقيمة
مصرف لبنان للمصارف.
 37.5مليار لرية منه ،أي أن دعم التبغ بلغ 50.5
خفض
بواسطة
املدعومة
جممل قيمة القروض
يتوزع هذا الدعم على أصحاب االمتيازات.
مليار لريةّ .
كان
دوالر.
مليار
7.9
بلغت
االحتياط اإللزامي
هم أصحاب الرخص اليت نالوها من اإلدارة وعددها
املبالغ
هذه
تضع
أن
املصارف
مفروضًا على
 457رخصة ،ثم يأتي املزارعون يف الدرجة الثانية
ترتاوح
بفائدة
لبنان
مصرف
لدى
احتياطية
كودائع
ّ
يتحكمون
وعددهم  24ألف مزارع .أصحاب الرخص
حترير
املركزي
املصرف
هلا
أتاح
و.1%
صفر
بني
باملزارعني ويسمحون هلم بزراعة الشتلة املدعومة
قيمتها)،
من
و150%
60%
(بني
وأكثر
يوازيها
ما
مقابل مبالغ مقطوعة .حيصلون على األموال من
.5%
تتجاوز
ال
بفائدة
السوق
يف
تسليفها
مقابل
دون أي كلفة إضافية.
احملرر مرتبطة بنوع القرض .الفرق بني
نسبة املبلغ
ّ
الخبز و»التعليم املجاني»
ً
ا
أرباح
أصبحت
االحتياطية،
واملبالغ
رة
احملر
املبالغ
حبسب تقارير منجزة يف وزارة املال فإنه بني عام
ّ
ّ
دوالر.
مليون
300
عن
تقل
ال
للمصارف
سددت احلكومة اللبنانية دعمًا للخبز
 2007و2011
ّ
أما القروض اليت استفادت من الرزم التحفيزية العربي بقيمة  129مليار لرية .تغريت آلية دعم
حتى نهاية عام  2017فقد بلغت  5.2مليار دوالر .اخلبز مرارًا .السبب يعود إىل تناتشها بني أصحاب
كلفة الدعم الذي
ّ
صب يف أرباح املصارف ،تزيد األفران وأصحاب املطاحن .هاتان الفئتان استفادتا
دوالر.
على  200مليون
على حساب املستهلك.
نظر
بال
قروض
الدعم يف جمال التعليم والرتبية أيضًا .يرصد
من ضمن آلييت االحتياط اإللزامي وقروض مصرف سنويًا يف وزارة الرتبية مبلغ لدعم ما يسمى
لبنان للمصارف ،استحوذت القروض السكنية على «مدارس جمانية» .يف عام  2018رصدت الدولة
مبلغ  9.8مليار دوالر .من أصل هذا املبلغ هناك  115مليار لرية هلذه املدارس .هي أص ًال تعمل
مرت عرب املؤسسة العامة لإلسكان بقيمة  2.4مبوجب تراخيص أو امتيازات ميكن تأجريها .الالفت
قروض ّ
القروض
هي
العامة
املؤسسة
قروض
دوالر.
مليار
هو التهافت على تأجريها .أمر مثري للشكوك .الكل

يرغب يف الغرف من الدعم .صحيح أن التالمذة
مستفيدون وهم وحدهم من يستحق هذا الدعم،
إال أن تأجري الرتاخيص أو االمتيازات مفيد للتجار
أيضًا .هم يتنعمون بأموال الفقراء.

واجهات للفساد

دعم اجملتمع املدني والرياضي هو أيضًا أمر مذهل.
حتصل اجلميعات الرياضية والثقافية وسواها على
حصة كبرية من الدعم .الدولة تدفع أكثر من 320
ّ
مليار لرية هليئات ال تتوخى الربح «مجعيات اجملتمع
املدني» ،وعطاءات إىل جهات خاصة بقيمة 190
مليار لرية .بعض هذه اجلمعيات يستحق احلصول
يقدم خدمات للمصلحة
على الدعم نظرًا إىل كونه
ّ
العامة ،فيما بعضها اآلخر ليس سوى واجهة
للفساد السياسي الذي يعمل على اقتناص املال
العام من خالل تأسيس مجعيات تعمل ملصاحل
ضيقة أو مجعيات تقوم بأعمال وهمية .يظهر هذا
األمر بوضوح يف اجلمعيات الرياضية واجلمعيات
املرؤوسة من زوجات الرؤساء والوزارء والنواب…
هذا بعض مما هو معلن عن الدعم املباشر يف لبنان.
هناك دعم مسترت حتصل عليه الشركات يف القطاع
اخلاص من خالل إعفاءات ضريبية أو تسهيالت
أخرى تتعلق بتأسيس الشركات وتسجيلها .وهناك
دعم آخر باملعنى نفسه ،أي دعم مسترت منصوص
عليه قانونًا يتعلق مبنح
الشركات أفضلية التهرب
الضرييب مثل انتقال ملكية
العقارات عرب حتويلها
إىل شركات مساهمة

عام  2018رصدت
الدولة  115مليار
لرية لدعم «املدارس
املجانية»

تنتقل األسهم من شخص إىل آخر من دون املرور
بالتسجيل املباشر والرسوم املفروضة عليه.
التهرب الضرييب صار أص ًال أحد ركائز العمل
الوزاري .تسعى الدولة إىل املساواة بني من يدفع
الضريبة يف وقتها وبني من يتأخر .فهي مرة تصدر
قرارات أو قوانني أو مراسيم لتسوية املخالفات أو
لإلعفاء من الغرامات… ال بل بلغت الوقاحة يف هذا
اجملال أن تعمل احلكومة وجملس النواب من أجل
إصدار قانون جييز إجراء تسوية على أصل الضريبة
حتول هذا السلوك إىل منط
ال الغرامات فقط .وقد ّ
سنوي مبا جيعله أقرب إىل العرف القانوني منه
إىل االستثناء املفروض مبوجب ظروف موضوعية
حمددة .فعلى سبيل املثال ،يصدر سنويًا إعفاء
ّ
عن تسديد الغرامات املتعلقة بالبلديات وامليكانيك
وضريبة الدخل وضريبة األمالك املبنية وسواها.
ومن أحد أهم أشكال الدعم املخفي ،هو ذلك املال
حتوله احلكومة إىل اجملالس والصناديق.
الذي
ّ
هناك قسم من هذه املبالغ يذهب إىل مشاريع ذات
مردود سياسي انتخابي ،أو ذات بعد طائفي مذهيب
ومناطقي .األنكى من ذلك ،أن هذه الصناديق غري
خاضعة ألي نوع من أنواع الرقابة .هي ال ختضع
لديوان احملاسبة وال ميكن إخضاع موظفيها للتفتيش
املركزي وال جمللس اخلدمة املدنية واهليئة العليا
للتأديب… يف بعض السنوات أنفقت هذه اجملالس
والصناديق على مشاريع غري معروفة أكثر من مليار
دوالر .وحبسب مصادر مطلعة ،فإن الفجوة األكرب
موجودة يف جملسي اجلنوب واهليئة العليا لإلغاثة.
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مــقاالت وتـحقيقات

عـرض إيـراني للـبنان :أدويـة بـ «الـبالش»!
هديل فرفور
تقل أسعار غالبية األدوية ُ
ّ
املنتجة يف إيران عن أسعار األدوية
ُ
املنتجة يف بقية الدول امل ّ
صنعة بنسبة  ،%90حبسب مسؤولني
يف وزارة الصحة اإليرانية .اخنفاض كلفة انتاج الدواء يعود إىل
اعتماد إيران على تصنيع الدواء اجلينرييك البديل للدواء التجاري.
ورغم احلصار اإلقتصادي القاسيّ ،
متكنت اجلمهورية االسالمية من
تسجيل إجناز الفت يف جمال صناعة األدوية عموما ،وصناعة بعض
أدوية السرطان خصوصا .اجلولة اليت قام بها وفد إعالمي لبناني،
األسبوع املاضي ،على مصانع األدوية يف طهران ،كشفت حجم
التطور الذي سجلته ايران اليت تنتج حنو  %96من أدويتها ،وهي
قادرة على انتاج أي دواء بعد شهر واحد فقط من طرحه يف
السوق .يقول اإليرانيون إنهم على استعداد لنقل تقنيات تصنيع
الدواء اىل لبنان خلفض فاتورة الدواء فيه اليت تتجاوز سنويا
املليار دوالر ،فيما ال يبدو أن هناك جتاوبا من اجلانب اللبناني
ويعزى ذلك اىل منظومة املصاحل اليت حتكم قطاع
يف هذا الشأنُ .
األدوية ،وإىل التجاذبات السياسية اليت سبق أن حرمت لبنان
ُ
يرجح
من فرص مساعدة اإليرانيني يف ملفات أخرى .رغم ذلكّ ،
البعض إمكانية دخول إيران اىل سوق الدواء اللبناني يف ظلّ
ّ
تسلم حزب اهلل وزارة الصحة يف احلكومة اجلديدة .فهل
احلديث عن
يستفيد لبنان من التجربة اإليرانية مبعزل عن اجلهة اليت ستتسلم
«الصحة»؟
حنو  1,4مليار دوالر قيمة مبيعات سوق الدواء اللبناني سنويًا،
حبسب تقديرات مؤشر  BMIالعاملي حول األدوية والرعاية الصحية
ّ
مرشح لالرتفاع إىل حنو
( .)business monitor internationalوالرقم
فإن كلفة سوق
 2,21مليار دوالر عام  .2021ووفق املؤشر نفسهّ ،
الدواء يف لبنان ُت ّ
شكل حنو  %3,5من جمموع الناتج احمللي اإلمجالي،
أما
وهي النسبة األعلى يف الشرق األوسط والسابعة يف العاملّ .
السبب الرئيس إلرتفاع هذه الكلفة ،فيعود يف الدرجة األوىل
اىل «ثقافة» تفضيل الدواء التجاري األغلى سعرًا اليت أرستها
«منظومة» من املصاحل تقودها شركات األدوية ُ
املسيطرة يف لبنان
بتواطؤ مع املسؤولني.
امل ّ
عد هذا املدخل ضروريًا لفهم سياق العرض اإليراني ُ
بطن الذي
ُي ّ
محلته دعوة وزارة الصحة اإليرانية عددًا من اإلعالميني اللبنانيني
للقيام جبولة ميدانية على مصانع األدوية يف طهران ،األسبوع
املاضي .والعرض يتمحور حول استعداد إيران لنقل تقنيات إنتاج
الدواء وتصنيعه إىل لبنان بهدف خفض كلفة الدواء عوضا عن
االعتماد على شركات األدوية الكربى ذات األسعار الغالية الثمن.
وقد ّ
خلصه اإليرانيون مبقولة« :سنعطي لبنان صنارة ،عوضا من
إعطائه مسكة».
وكان الفتا أن يبدأ معاون التنمية واملوارد البشرية يف وزارة
الصحة اإليرانية غالم رضا أصغري حديثه ،أمام الوفد ،مبقارنة
حجم سوق الدواء اللبناني بنظريه اإليراني .ففي وقت تتجاوز كلفة
الدواء يف لبنان مليار دوالر سنويا ،ال تتجاوز كلفة الدواء يف
إيران (حجمها حنو  18ضعفا حجم لبنان)  4مليارات!

ثاني شركة النتاج أدوية السرطان يف العالم ايرانية
وملفها يقبع يف أدراج وزارة الصحة منذ  5سنوات

فإن بالدهم تنتج حنو  %96من
حبسب املسؤولني اإليرانيني،
ّ
األدوية (الـ %4اليت تستوردها عبارة عن لقاحات وبعض أدوية
السرطان احملددة) ،ويبلغ حجم إنتاج الدواء فيها أكثر من  4مرات
صدر أدويتها إىل حنو  30بلدًا بقيمة
من حاجة السوق احمللي ،لذلك ُت ّ
أما سعر األدوية ُ
املنتجة إيرانيًا فيقل
حنو  150مليون دوالر سنوياّ .
ّ
املصنعة للدواء نفسه .يف
بنحو  %90عن سعرها يف بقية الدول
تسوقها شركات
املقابل ،يستورد لبنان حنو  %90من األدوية اليت
ّ
أجنبية كربى ،سواء بشكل مباشر أو عرب مستودعات متعاقدة لتأمني
استرياد منتجاتها األغلى مثنا ،فيما ُي ّ
شكل الدواء ُ
امل ّ
صنع حمليا حنو
ّ
مسجلة حمليًا تواجه حتديات
 %10فقط من حجم السوق ( 10مصانع
عدة أبرزها منافسة مستوردي الشركات العاملية لالدوية واملنتجة
لألدوية األصلية).
ّ
يؤكد املسؤولون اإليرانيون ّ
أنهم تواصلوا مرات عدة مع اجلانب
مرة ،إلاّ أنهم مل يلقوا جتاوبا.
من
أكثر
املساعدة
وعرضوا
اللبناني
ّ
وفيما يرى بعض العارفني أن سبب الرفض «معروف» جلهة
التجاذبات السياسية يف الساحة اللبنانية (سبق أن حرم لبنان
من فرصة مساعدة اإليرانيني يف ملف الطاقة)ُ ،تنبئ ُ
املعطيات
ّ
يتمثل بـ»سيطرة» مستوردي األدوية
بوجود عامل أساسي آخر،
والشركات الكربى على السوق اللبناني.

البدائل الحيوية ممنوعة يف لبنان؟

ينام ملف شركة  cinnagenاإليرانية املتخصصة يف إنتاج أدوية
البدائل احليوية ( )biosimilareيف أدراج وزارة الصحة اللبنانية منذ
ترد الوزارة على طلب الشركة ،وهي
 5سنوات .حتى اآلن ،مل ّ
ّ
والتصلب
ثاني أكرب شركة يف العامل يف إنتاج أدوية السرطان
اللوحيي ،بالدخول إىل سوق الدواء اللبناني عرب تسجيل أدويتها
تقل كلفتها حنو  %50عن سعر أدوية بقية الدول ُ
اليت ّ
املنتجة اليت
يتعامل معها لبنان.
حبسب مدير التسويق يف الشركة شيان شيخ اإلسالم ،فإن وزارة

الصحة أبلغت الشركة أنها ال تستطيع
للردُ ،مشريا إىل
حتديد موعد واضح
ّ
أن الشركة ُأبلغت بعدم وجود سياسة
ّ
تتعلق بتسجيل
واضحة يف الوزارة
هذا النوع من األدوية ،وأن الوزارة
ُ
ردها متى وضعت مثل
ستبلغ الشركة ّ
هذه السياسة.
الالفت هو ما ُيشري إليه شيخ اإلسالم
الرد على الشركة منذ عام
بأن عدم
ّ
ّ
 2013حتى اآلن ،يعين عمليا أن وزارة
سجل خالل مخس
الصحة اللبنانية مل ُت ّ
سنوات مضت أي دواء من نوع الـ
أن هذا النوع من
 !biosimilareعلما ّ
ّ
يوفر ماليني
األدوية من شأنه أن
الدوالرات على وزارة الصحة اللبنانية
اليت أنفقت خالل ثالث سنوات فقط
حنو  140مليون دوالر على األدوية
السرطانية اليت ال تصل بشكل دوري
إىل مجيع املرضى.
ويف هذا الصدد ،يؤكد شيخ اإلسالم
أن الدولة االيرانية ّ
متكنت خالل ست سنوات من توفري  1,8مليار
دوالر من خالل إنتاج هذا النوع من األدوية.
ويف وقت يرى كثريون أن خلفية رفض اجلانب اللبناني هذا
العرض يعود اىل خلفيات سياسية ،يلفت املعنيون يف الشركة
اىل أن السبب يعود إىل «ضغط متارسه شركات متعددة اجلنسيات
لديها مصاحل يف لبنان لعرقلة دخول هذا النوع من األدوية».

تقنيات حديثة بأكالف ّ
أقل

على رغم احلصار القاسيّ ،
متكنت إيران من حتقيق إجناز يف صناعة
ّ
األدوية ،من بينها تلك املعقدة اليت حتتاج اىل تقنيات عالية
وحديثة .حبسب معاون التنمية يف مديرية املوارد البشرية يف
فإن ايران «تنتج
وزارة الصحة اإليرانية الدكتور أكرب بورنداقي
ّ
نفس الدواء بعد شهر فقط من طرحه يف األسواق».

اسعار األدوية االيرانية يقل بنحو  %90عن سعرها
يف بقية الدول املصنـّعة

بطبيعة احلال ،تقوم السياسة الدوائية يف إيران على مبدأ تصنيع
املواد األولية لألدوية املركبة .ويربز يف هذا الصدد منوذج شركة
 dorsaاليت تقوم وحدها يف منطقة الشرق األوسط بتصنيع مادة
ّ
وتصلب الشرايني،
الـ nitroglycerineاملهمة لعالج األمراض القلبية
عد ،حبسب العارفني ،تطورا مهما للشركة اليت تنتج
وهو ما ُي ّ
حنو  80صنفا من دواء اجلينرييك .والالفت أن الشركة نفسها
ُ
واملستخدمة بكثرة
تنتج عددا من األدوية «املطلوبة» يف لبنان
(كدواء الـ  nexiumحلماية املعدة مثال) بسعر يقل بنحو  %84عن
السعر التجاري.
كذلك ،يربز منوذج آخر هو شركة «توليد أرو» اليت متلك فرعا
ّ
يتعلق بالطب احلديث القائم على التعديل اجليين وترميم ومعاجلة
اخلاليا ( .)regenerative medicineوهذه الشركة تنتج منذ  6اشهر
فقط منتجات جديدة تستهدف مرضى السرطان والربص وغريها عرب
استخدام تقنيات حديثة .الالفت أن أرقام الشركة ُتفيد بأن حنو %86
من مرضى اللوكيميا الذين استهدفتهم الشركة متت معاجلتهم
متامًا.

إيران تستقطب طالباً لبنانيني :التدريب الفني جزء من
مساعدة لبنان

يف الطائرة املتوجهة إىل طهران ،تكثر الوجوه الشابة اليت ال ُتشبه
«ز ّوار» إيران املعتادينُ .
شبان يافعون محُ ّملون حبقائب
عادة وجوه ُ
حتدثوا لـ»األخبار»» عن جتربة لوذهم
ُتنذر بإقامة طويلة .ثالثة منهم ّ
بالعاصمة اإليرانية طلبًا للعلم .حسني ( 19عامًا) مل يكن يتوقع أن
يفتح له باب االنضمام اىل كلية اهلندسة اإللكرتونية وهو القادم
من اختصاص مهين« :يف لبنان ،هناك نظرة دونية الختصاصات
املهين .فرحت كثريًا بقبولي يف الكلية وإعطائي فرصة التخصص
هذه اليت ال أعتقد أنين كنت سأناهلا يف بلد آخر» .يستفيض
حسني باحلديث عن تصنيف اجلامعات اإليرانية املرتفع ،مقارنة مع
كثري من الدول من جهة ،فيما يسرتسل رفيقاه يف احلديث عن
الكلفة املنخفضة للتعليم يف اختصاصات مهمة مقارنة مع لبنان.
ال خيفي علي ( 18عامًا) صعوبة اختالف الثقافات بني لبنان وإيران،
لكنه ينظر اىل إقامته هناك بنظرة عملية وعقالنية« ،أطمح إىل أن
ُأنهي اختصاصي هنا ،وأعود اىل لبنان كي أعمل» ،الفتًا اىل أن
خيار الدراسة يف طهران يعد مثريًا لالهتمام لكل طالب علم .حال
علي كحال رفيقه جواد ( 17عامًا) الذي ال يزال يدرس اللغة حاليًا،
متهيدًا لدخوله العام املقبل كلية الطب يف طهران .وعلى الرغم من
قر بأهمية دراسة اختصاصه
ّ
تلهف جواد للعودة اىل لبنان ،إال أنه ُي ّ
يف بلد كإيران جلهة اجلودة واخلربة اليت متنحها الدراسة هناك.

«االخبار»
يرى عدد من املسؤولني اإليرانيني املعنيني يف وزارة الصحة
أن استقطاب الطالب اللبنانيني وإعطاءهم منحًا دراسية،
اإليرانية ّ
سواء يف جمال الطب والصحة أو يف غريهما من اجملاالت ،هو جزء
من مساعدة لبنان عرب تأهيل يد عاملة فنية .يقول هؤالء إن أعداد
الطالب اللبنانيني تتزايد سنويًا ،وهذا األمر جزء من «اسرتاتيجية»
ترى إيران أن لبنان حباجة إليها جلهة إعداد قوى عاملة فنية تنقل
التقنيات واخلربات اىل السوق اللبناني.

إيران ليست ضمن «دول املرجعية»

ُتعطى األفضلية يف تسجيل األدوية يف لبنان اىل الدول ُ
امل ّ
صنفة
حسب وزارة الصحة بـ»الدول املرجعية» .وهي عبارة عن  18دولة
غالبا ما تكون منتجاتها من املنتجات املستوردة األغلى مقارنة مع
تلك املنتجة يف بقية الدول.
لذلك ،تعترب عملية استرياد الدواء من دول غري مرجعية (عادة ما
ّ
مصغرة
تكون ادويتها اقل كلفة) أصعب ،إذ ختضع االخرية للجنة
مستحدثة ،اضافة اىل اللجنة الفنية االساسية ،ما يؤجل عملية
دراسة امللف لفرتة ترتاوح بني سنة وسنتني ،االمر الذي يؤدي
يف بعض االحيان اىل عرقلة توفري الدواء البديل االقل كلفة.
املفارقة أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت مذكرة رقم 113
بتاريخ  8آب عام  2016قضت بالتوقف عن استقبال طلبات تسجيل
أدوية مستوردة جديدة يكون لديها مخسة أدوية مثيلة يف السوق
حيد من إمكانية املنافسة املطلوبة .ورغم أن هذه املذكرة صاحلة
ما ّ
ملدة سنة ،إال أنه يتم جتديدها سنويا.

نظام التغطية الصحية شامل يف إيران

تعتمد إيران نظام التغطية الصحية الشامل الذي ُي ّ
غطي بنسبة 90
اىل  %100من كلفة عالج املواطن اإليراني .وتقوم وزارة الصحة
اإليرانية برصد إحصاءات املوطنني عرب هيكلية دقيقة تقوم على
توزيع مراكز صحية أولية يف خمتلف املناطق تكون خاضعة بدورها
اىل مراكز رئيسية .وتنفق وزارة الصحة اإليرانية حنو  250مليون
دوالر لتغطية األدوية املستعصية وأمراض السرطان.

 Cosemetiqueحالل

ّ
تتحضر إيران لتنظيم أول مؤمتر عاملي حول انتاج مواد جتميل
«شرعية» و»حالل» .وتشارك يف املؤمتر عدد من الدول اإلسالمية
املهتمة بهذا اجملال .تأتي هذه املساعي يف ظل تطور الفت تسجله
إيران على صعيد إنتاج مواد التجميل اخلالية من املواد «غري
أن ميزانية وزارة الصحة اإليرانية تبلغ حنو 20
الشرعية»ُ .يذكر ّ
مليار دوالر 5 ،مليارات منها خمصصة لصناعة مواد جتميل وأدوات
التنظيف.

سوق الدواء  vsسوق السالح

ردا على سؤال عن إمكانية «سحب» الواليات املتحدة اهلبة
ّ
ُ
قدرة بنحو
قدمها اىل وزارة الصحة اللبنانية
وامل ّ
«الدورية» اليت ُت ّ
ّ
تسلم حزب اهلل حقيبة وزارة
 60مليون دوالر أمريكي ،يف حال
وعما إذا كانت إيران على استعداد لتقديم هذه املساعدة
الصحة،
ّ
اىل لبنان ،قال أحد املسؤولني اإليرانيني إن إيران على استعداد
ّ
تتمثل بنقل تقنيات تصنيع الدواء وبتأهيل
لتقديم «مساعدات أهم
فنيني لبنانيني عرب فتح اجملال إلعطاء منح لطالب لبنانيني للدراسة
يف طهران .وعن إمكانية حتويل سوق الدواء اللبناني اىل «ساحة»
نزاع جديدة بني إيران وأمريكا وإمكانية قطع الطريق على إيران
لعدم دخول السوق اللبناني ،أجاب املسؤول« :سوق الدواء يأتي
بأهميته بعد سوق السالح .وكما أننا مل خنسر يف سوق السالح،
لن خنسر سوق الدواء».
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مــناسبات

قسم سدني الكتائيب احيا ذكرى املؤسس والرئيس الشهيد وشهداء احلزب

االب لويس الفرخ واالب طوني موسى يحتفالن بالذبيحة االلهية

لودي ايوب تقرأ الرسائل باالنكليزية

ابراهيم براك يقرأ الرسائل بالعربية

يحملون القرابني

لودي فرح ايوب وجهاد داغر وأسعد بركات وحضور داخل الكنيسة

القنصل اللبناني شربل معكرون وعقيلته والدويهي وخطار واملري والهاشم وحضور داخل الكنيسة

لودي فرح ايوب واعضاء من اللجنة وريمون بو عاصي وجهاد داغر وأسعد بركات وسعيد الدويهي وحضور

بيرت مارون وعقيلته وكلوفيس البطي وريمون بو عاصي وحضور داخل الكنيسة

لودي فرح ايوب وابراهيم براك ولجنة منسقية الكتائب يف سيدني

االبوان الفرخ وموسى ولودي ايوب مع جو خطار وميشال وابراهيم الدويهي والهاشم وداغر وبو عاصي واالعالم وحضور

اقام قسم سدني الكتائبي قداسه
السنوي يوم االحد الفائت راحة
ألنفس مؤسس الحزب الشيخ
بيار الجميل الرئيس الشهيد
الشيخ بشري الجميل ،الوزير
الشهيد الشيخ بيار الجميل ،النائب
الشهيد انطوان غانم والستة االف
شهيد كتائبي الذين سقطوا على
مذبح الكتائب ويف خدمة لبنان.
ترأس القداس رئيس دير مار
شربل األب الدكتور لويس
الفرخ يعاونه رهبان الدير وحضر
القداس حشد من املواطنني
األصدقاء واألنصار والكتائبيني،
رئيسة القسم لودي فرح واعضاء
اللجنة التنفيذية ،شارك الكتائب
يف القداس سعادة القنصل العام

يف سدني شربل معكرون وعقيلته،
رؤساء وممثلو احزاب وتيارات:
الوطنيون األحرار ،القوات اللبنانية،
التيار الوطني الحر ،تيار املستقبل,
حركة االستقالل ،كما شارك رؤساء
الرابطة املارونية واملجلس املاروني
والجامعة الثقافية ،غرفة التجارة
األسرتالية اللبنانية ،اعالميون
ورؤساء تحرير الصحف العربية
الصادرة يف اسرتاليا ،التلغراف،
الهريالد ،املستقبل والوكالة
الوطنية لألعالم ،ومن العائلة حضر
السيد طوني كسرواني وعقيلته
زينة ابوناضر حفيدة املؤسس
الشيخ بيار الجميل.
قرأت رئيسة القسم لودي فرح
الرسالة باللغة اإلنكليزية وامني

السر ابراهيم براك الرسالة باللغة
العربية ،وقرأ النوايا األخت الراهبة
مارلني شديد ,نائب الرئيس
جميل عبيد  ,السيدة جميلة الياس
والسيد طانيوس مطر.
وقد القى األب الفرخ عظة باملناسبة
وأبرز ما جاء فيها:
كل سنة يف شهر ايلول يشارك
اللبنانيون حزب الكتائب يف لبنان
وسدني وعالم االنتشار الصالة
لراحة أنفس مؤسسه وشهدائه
الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن
الكيان اللبناني منذ االستقالل
وحتى اليوم...
من اجل خالصنا تجسد السيد
املسيح وحبا لنا تحمل العذاب
واأللم حتى املوت على الصليب

فداء لإلنسان،
اجتمعنا اليوم بهذا األحد املبارك
لنتذكر بفخر واعتزاز اركان حزب
الكتائب اللبنانية الذين رحلوا من
بيننا،
األب املؤسس الشيخ بيار الجميل
الذي عرف بحبه الكبري للبنان،
واألبن املناضل الرئيس الحلم
الشهيد الشيخ بشري الجميل الذي
دافع بشراسة عن كرامة وحرية
لبنان،
والحفيد الشيخ بيار الجميل النائب
والوزير الذي استشهد مع رفيقه
النائب أنطوان غانم يف معركة
االستقالل الثاني الستعادة السيادة
والحرية واالستقالل ورفع الهيمنة
والتسلط عن لبنان واللبنانيني...

كلنا يعرف تاريخ هذه العائلة وهذا
الحزب وكلنا يعرف ما قدمت هذه
العائلة وهذا الحزب التاريخي
العريق من تضحيات وانجازات
دفاعا عن خصوصية وطن الرسالة .
ان موقع لبنان الجغرايف باإلضافة
اىل أوضاع املنطقة املحيطة به
جعلته يتعرض للكثري من الهزات
واألزمات ومنذ اعالن دولة لبنان
الكبري ،هذا الواقع التاريخي
والسياسي دفع العديد من شباب
لبنان اىل النضال واالستشهاد دفاعا
عن األرض والكرامة ولتبقى هوية
لبنان وليبقى لبنان واحة للسالم
ووطن الحرية ..هذه املسرية
النضالية البطولية كانت الكتائب
دائما يف البداية وكان شبابها

وأبطالها يف طليعة من حمل لواء
الدفاع عن الكيان وعن عقيدة اهلل
والوطن والعائلة...
وختم األب لويس الفرخ ،ان لبنان
الوطن الذي ننتمي اليه يحتاج
اىل كل قدرات املخلصني ولذلك
أدعوكم جميعا أنتم الذين تمثلون
األحزاب والتيارات والجمعيات
واملؤسسات اللبنانية يف سدني
اىل مزيد من التعاون والتضامن
يف سبيل مساعدة اهلكم يف
لبنان ،ومساعدة لبنان للخروج من
مشاكله.
الهيئة االغرتابية ـ منسقية
اوسرتاليا
قسم سدني ـ مكتب األعالم
تصوير أراكس
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مـقابـلة

عون :لن «أكبس» باسيل ...وجعجع حيارب العهد!
عماد مرمل  -الجمهورية
اجلمهورية ميشال عون على
حيرص رئيس
ّ
ّ
أن
يتحكم بوزنه ويبقيه «حتت السيطرة»،
ً
قرر أخريا ختفيضه
مبعدل كيلوغرامني
ّ
وهو ّ
خرقًا
للمعدل املرسوم .وفق املقياس ذاته،
ّ
يقارب عون مسألة تأليف احلكومة رافضًا
التسليم باألوزان الزائدة واألحجام املنتفخة
اليت تتجاوز يف رأيه مقاسات صناديق
االقرتاع.
عون
ُيدرك
ان الوقت الضائع يضغط عليه،
ّ
ّ
بأن هناك من يتسلح به يف إطار
وهو مقتنع ّ
شن عليه ،وترمي اىل عرقلة
«حرب ناعمة» ُت ّ
ّ
مسار العهد وإنهاكه،
قرر أن خيوض
لكنه ّ
املواجهة على إيقاعه ووفق توقيت ساعته.
عدة يف
وحيتفظ رئيس اجلمهورية بأوراق ّ
جعبته تاركًا لنفسه اختيار اللحظة املناسبة
الستعماهلا ،بعد أن يكون الرئيس املكلف
سعد احلريري قد أخذ ّ
كل فرصته ،وفوقها
«حبة مسك» ،لتأليف احلكومة.
ّ
ويقول عون أمام زواره ّ
أنه ما دامت هناك
ّ
ّ
يتمكن الرئيس
ذرة أمل يف أن
املكلف سعد
ّ
احلريري من تشكيل حكومة وحدة وطنية
تضم اجلميعّ ،
فإنه سيصرب وسيعطي فرصة
ّ
لألخذ والرد« ،ولكن لن أبقى منتظرًا اىل ما
ال نهاية ،ويف الوقت املناسب سأتخّ ذ القرار
املناسب».
وعندما ُيسأل عون عما إذا كان يضع مهلة
زمنية ضمنية ملسعى احلريري ،جييب« :ال
عما أفكر فيه .أنا
أستعد
ّ
أريد اآلن أن أكشف ّ
ّ
للسفر اىل نيويورك وبعد عودتي
لكل حادث
حديث».

ال «بخشيش»
وهل لديه استعداد لتقديم تنازالت من أجل
تسهيل التأليف؟
ً
ً
جييب عون مستغربا هذا الطرح ،وقائال« :ما
ان العقد موجودة عند
الذي سأتنازل عنه؟ ّ
أن الكرة
اآلخرين وليست عندي ،ومن يعترب ّ
أي
يف ملعيب هو خمطئ ،وأنا لست العبًا يف ّ
فريق
ضد فريق آخر ،بل أنا حكم حريص على
ّ
ّ
استخدام
صفارتي الدستورية ورفع البطاقة
الصفراء أو احلمراء عند الضرورة ،من أجل
محاية التوازن و»اللعب النظيف».
أن هناك
وحني ُيقال لرئيس اجلمهورية ّ
أن يف إمكانه ختفيض سقف
من يفرتض ّ
متطلباته الوزارية لتسهيل والدة احلكومة،
«أن
يلفت اىل
احلصة الرئاسية باتت تقليدًا
ّ
ّ
ّ
ّ
أتصرف به ،وأنا
أن
لي
حيق
ال
أو عرفًا
معين
ّ
بأن أحافظ عليه» ،متسائ ًال« :هل املطلوب
منيّ أن
أقدم «البخشيش» الوزاري حتى
ّ
ان هذا األمر
يرضى هذا الطرف أو ذاك؟ ّ
غري وارد».

لن «أكبس» باسيل
ان يف إمكانك التأثري
ولكن البعض يفرتض ّ
ّ
احلر» الوزير
الوطين
«التيار
على رئيس
ّ
ّ
جربان باسيل لدفعه اىل تليني موقفه
وختفيف مطالبه؟
«ان ما يطرحه هذا البعض بات
جييب عون:
ّ
ّ
يتخذ طابعًا هزليًا ،ألن ال عالقة له بالواقع»،
مضيفًا« :جربان باسيل يناضل يف صفوف
ّ
الوطين
«التيار
احلر» منذ عام  ،1989وراح
ّ
ّ
أما أنا
يتدرج يف صفوفه منذ ذلك احلنيّ ،
ّ
فقد
تعرفت إليه عام  1993وهو مل يصبح
ّ
صهري سوى يف عام  ،1999وخالل مسريته
يف
وسجن
«التيار» خاض مواجهات كثرية ُ
ّ

يف  7آب الشهري ،وبالتالي
فإن األدوار
ّ
السياسية او الوزارية اليت ُأسندت اليه كان
يستحقها وقد اكتسبها عن جدارة وليس
ّ
ألنه صهري».
ويتابع« :يريدونين أن «أكبس» باسيل،
عما يطرحه
وأن أضغط عليه حتى يرتاجع ّ
حكوميًا ،ولكن هؤالء يتجاهلون او جيهلون
ّ
أي
انين أتعامل مع باسيل مثلما أتعامل مع ّ
رئيس حزب سياسي آخر ،ألنين كرئيس
للجمهورية أقف على مسافة واحدة من
اجلميع ،وأنا حني ّ
«التيار»
ختليت عن رئاسة
ّ
كنت جادًا يف الفصل بيين وبني قيادته .أنا
أناقش جربان ،ولكن ال أفرض عليه شيئًا.
ّ
املعين باألمر هو الرئيس
املكلف ،وال عالقة
لي مبا يدور بينه وبني باسيل .هذا شأنهما.
ما يهمين يف النهاية هو احملتوى اإلمجالي
للتشكيلة الوزارية ،وعندها أتدخل وأعطي
رأيي استنادًا اىل الصالحيات املمنوحة لي،
ألن توقيعي يحُ ّملين مسؤولية دستورية
ووطنية».
ويغمز عون من قناة وليد جنبالط ومسري
جعجع ،فيتساءل« :ملاذا ُيطلب مين أن
«أكبس» جربان حصرًا ،بينما اآلخرون
يتمادون يف مواقفهم ويرفعون سقوفهم
ان الضغط جيب ان
اىل ما فوق املنطقّ .
مُيارس على هؤالء بالدرجة االوىل».
«ان هناك من يتكلم عين
ويالحظ عون
ّ
ويهامجين بناء على فرضيات مسبقة ،من
دون ان يكون قد التقاني او مسع مين شيئًا
يف األساس».
ان هؤالء أصبحوا
ويتابع ضاحكًا« :يبدو ّ
ميلكون قدرات خارقة تسمح هلم بالغوص يف
داخلي وقراءة أفكاري .يا هلا من مهزلة.
ّ
انها حماكمة عبثية للنيات».

هذا ما تستح ّقه «القوات»
وحني ُيسأل عون عن املعادلة اليت يعتقد
ّ
أنها األنسب لتوزيع املقاعد املسيحية يف
احلكومة بطريقة عادلة ،يؤكد «أن توزيع
احلصص الوزارية هو من شأن الرئيس
ّ
املكلف واختصاصه ،وال أريد أن أتدخل يف
عمله ،أما إذا سئلت عن رأيي ،فأنا أعتقد
«التيار
ان
احلر» يستحق ان ينال  6حقائب
ّ
ّ
وزارية و»القوات اللبنانية»  3حقائب،
ّ
استنادًا اىل معيار واحد قوامه :وزير
لكل
نواب».
ّ 5

انتقاصًا من صالحيات أحد ،بل يندرج يف
صميم صالحياتي كرئيس مؤمتن على تطبيق
الدستور».

وقضائية وادارية وأمنية أفضت اىل تفعيل
جسم الدولة ،تثبيت الوضع األمين يف حميط
مشتعل سواء عرب دحر التكفرييني من لبنان
بقرار سيادي أو من خالل حتصني االستقرار
الداخلي حيث تفيد كل التقارير اليت تصلين
أن حوادث القتل وسرقة السيارات والبنوك
ّ
والنشل احنفضت كثريًا ،وغريها من االمور
اليت حتققت يف السنتني املاضيتني».

ان ّ
كل املؤشرات والوقائع تثبت
جييب عون ّ
ذلك« ،واملنخرطون يف هذا االستهداف
أن املصلحة
يتكلمون جهارًا عنه ويؤكدون ّ
ّ
مجعتهم،
وأنهم يدخلون معا وخيرجون معا
من احلكومة».
وهل احلريري هو جزء من هذا املخطط؟
جييب عون« :ال ..ولكن من الواضح يف
أن هناك اعتبارات
معينة
الوقت نفسه ّ
ّ
تضغط عليه».

ولكن جعجع يؤكد أن نصائحه تنطلق من
حرصه على العهد؟

العهد مستهدف
وهل تشعر بوجود استهداف مقصود للعهد
بغية إحباطه؟

ال تهزّني الحمالت
يوجهها
احلادة اليت
وكيف تفسر االنتقادات
ّ
ّ
رئيس «احلزب التقدمي االشرتاكي» وليد
جنبالط اىل العهد؟
جييب عون ّ
انه يرفض االنزالق اىل سجاالت
جانبية ،مكتفيًا بالقول« :لقد ُنفيت  15عاماً
ومل أتأثر ومل أتزحزح عن مبادئي ..محلة من
علي اآلن ولن تغيرّ شيئًا
هنا أو هناك لن تؤثر ّ
ان الكالم املستخدم
يف ثوابيت ،خصوصًا ّ
أي مضمون وبالتالي ال
ّ
ضدي ال يستند اىل ّ
مستعد ملناقشة ّ
قيمة له ،علمًا أنين
كل نقد
ّ
موضوعي يرتكز على حمتوى حقيقي.

انه ّ
حصة الرئيس؟ يعترب عون ّ
حيق
وماذا عن ّ
لرئيس اجلمهورية ان تكون له كتلة يرتاوح
أي
حجمها بني  4و  5وزراء ،نافيًا وجود ّ
«التيار» للحصول على
مسعى لديه ولدى
ّ
«ألن احلاجة إليه انتفت
«الثلث املعطل»،
ّ
ان
جمرد غيابي عن جملس
أص ًال يف اعتبار ّ
ّ
ً
الوزراء يكفي حتى يصبح انعقاده متعذرا».
ان التجربة أثبتت حرصه على
ّ
ويشدد على ّ
«إدارة جملس الوزراء حبكمة ،بغية تصويب
مسار النقاشات وضبط إيقاعها».

وهل ستستجيب لنصيحة رئيس حزب
«القوات اللبنانية» مسري جعجع الذي سبق
ان دعاك اىل املبادرة وإنقاذ عهدك؟

ان من املفارقات اليت
ويشري عون اىل ّ
ّ
توقف عندها هي «حماولة إعطاء «القوات»
حقيبتني وازنتني من ضمنهما واحدة شبه
سيادية وإعفائها من وزارة الدولة ،على
ان
حساب أطراف أخرى» ،مشددًا على ّ
واجبه ودوره يحُ ّتمان عليه ضمان حتقيق
العدالة يف تركيبة احلكومة وفق األحجام اليت
ّ
أفرزتها االنتخابات النيابية« ،وهذا ال
يشكل

مهدد بالسقوط
ّ
يرد عون مبتسمًا« :وهل العهد ّ
أننا ّ
حتى أنقذه؟ لقد فات جعجع ّ
حققنا كثريًا
من اإلجنازات خالل العامني املاضيني،
ومنها على سبيل املثال :إقرار مراسيم
النفط وإطالق عجلة التنقيب واالستخراج
بعد طول انتظار ،وضع قانون انتخاب على
اساس النسبية ،اقرار املوازنة وسلسلة
الرتب والرواتب ،إجراء تعيينات ديبلوماسية

االنجازات تردّ على جعجع

ال يبدو عون مقتنعًا بهذه النظرية ،مشريًا اىل
«ان من يراقب سلوك جعجع يالحظ ّ
انه يدعم
ّ
العهد يف الظاهر وحياربه يف الواقع».

مصارحة اللبنانيني
حد خيشى الرئيس من استنزاف
أي ّ
واىل ّ
عهده وهو ال يزال يف عامه الثاني؟
يؤكد عون ّ
بأن حماولة استنزاف
أنه متى شعر ّ
العهد وإنهاكه وصلت اىل مرحلة متقدمة
ّ
«فإنين لن
واقرتبت من اخلطوط احلمر،
أتردد عندها يف خماطبة اللبنانيني مباشرة
ّ
ّ
بكل احلقائق واخلفايا».
ومصارحتهم

ّ
مستقل
أنا
انه حريص يف ّ
ويلفت عون اىل ّ
كل اطالالته
اخلارجية عرب احملافل االقليمية والدولية على
الدفاع عن مصاحل لبنان وحقوقه« ،وقد
ّ
أثبت عمليًا ّ
انين رئيس
مستقل وصاحب
ُّ
ألي مؤثرات خارجية وال
قرار حر ،ال أخضع ّ
أراعي حسابات أي دولة على حساب لبنان،
تطبيقًا للقاعدة اليت وضعتها
ان
للتيار وهي ّ
ّ
املطلوب من ّ
كل واحد منا ان يكون له ُبعد
لبناني يف اخلارج ال ُبعدًا خارجيًا يف لبنان»،
متسائ ًال« :هل استقاللييت هي اليت تزعج
البعض يف الداخل ممن اعتادوا على التبعية
للخارج؟».
وعن موقفه من احتمال دعوة رئيس جملس
بري اىل عقد جلسة تشريعية
النواب نبيه ّ
ّ
حتت سقف «تشريع الضرورة»،
يوضح عون
ّ
انه يؤيد انعقاد مثل هذه اجللسة ،ولو قبل
تأليف احلكومة اجلديدة ،ما دامت هناك
اقرتاحات قوانني تستوجب عقدها.
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اعــالن

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
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 Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

52 King Street, St
Ph; 96230364 - 96736880
AllMarys,
Suburbs

www.eternityfunerals.com.au

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع :من  5صباحا  5 -بعد الظهر

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

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

السياسة اخلارجية األمريكية...
والنخبة املسؤولة
ميسون ابو الحب  -ايالف

يعتقد أستاذ العالقات الدولية يف جامعة هارفارد ستيفن والت
أخطاء يف سياستها اخلارجية احلديثة،
أن الواليات املتحدة ارتكبت
ً
وهو ما أدى إىل كوارث ،منها احلروب ،اليت ال تنتهي يف العراق
وأفغانستان ،وأفقدها نفوذها وموقع الصدارة الذي كانت تتبوأه
على الصعيد العاملي.
إيالف :يقرتح اخلبري السياسي اسرتاتيجية بديلة قد تساعد
واشنطن على استعادة ما فقدته من مكانة وضمان نوع من التوازن
الدولي.
جاء ذلك يف أحدث إصدار له وحيمل عنوان «جحيم النوايا احلسنة:
النخبة املسؤولة عن السياسة اخلارجية األمريكية وتراجع الواليات
املتحدة عن موقع الصدارة».

من هم الفينيقيون؟
اعداد ابتسام الحلبي  -ايالف

احلالة اآلن
يرى الكاتب أن الواليات املتحدة كانت ترتبع يف عام  1992على
قمة الدول الكربى يف العامل
وكان االمريكيون يشعرون بأنهم على عتبة عصر جديد يتميز
بالسالم واالزدهار .ولكن كل هذه اآلمال تبخرت بعد مرور مخسة
وعشرين عاما إذ تدهورت العالقات مع كل من روسيا والصني
فيما يشهد اإلحتاد األوروبي وضعا متذبذبا غري مستقر مع تنامي
توجهات قومية وشعبوية .يف هذه األثناء ظلت الواليات املتحدة
ختوض حروبا مكلفة وغري جمدية انفقت عليها ترليونات الدوالرات
ونسفت بها موقعها ونفوذها يف العامل.
السبب
ويرى الكاتب أن السبب الرئيسي وراء كل هذه الكوارث هو متسك
املؤسسة املسؤولة عن السياسة اخلارجية األمريكية بإسرتاتيجية
«اهليمنة الليربالية» واليت اعتمدها اجلمهوريون والدميقراطيون
على حد سواء منذ انتهاء احلرب الباردة واستغلوا بها القوة اليت
متثلها الواليات املتحدة لنشر الدميقراطية وقيم ليربالية أخرى وفتح
أسواق جديدة يف كل مكان يف العامل.
ويرى الكاتب أن هذه االسرتاتيجية كان حمكوما عليها بالفشل ومع
ذلك مل حياسب أحد أفراد تلك النخبة املسؤولة عن هذا الفشل رغم
استمرارها يف ارتكاب األخطاء نفسها مرارا وتكرارا.
عصر ترمب
يصف الكاتب الوسط املسؤول عن السياسة اخلارجية االمريكية منذ
انتهاء احلرب الباردة بكونه وسطا حمافظا ميثل طبقة من املهنيني
الذي يرفضون رؤية األخطاء على حقيقتها وهو يعتقد أن هؤالء هم
املسؤولون ولو بشكل جزئي عن فوز الرئيس دونالد ترمب من
خالل إصرارهم على نشر الدميقراطية وإنشاء جمتمعات جديدة يف
مناطق عدة ثم حراسة العامل انطالقا من اعتقادهم بأن األمر مهم
بالنسبة لألمن القومي األمريكي أوال وألنه سهل التنفيذ ثانيا وألنه
جيد بالنسبة لبقية العامل ثالثا ،حسب رأيهم.
ويرى والت أيضا أن شعور الناخبني االمريكيني بأن هناك خطأ يف
الطريقة اليت تدار بها السياسة اخلارجية هو ما دفعهم إىل دعم
ترمب.
يشرح الكاتب يف عدد من فصول كتابه الذي يقع يف أربعمائة
صفحة كيف فشلت حماوالت وجهود عسكرية لنشر احلرية وإنشاء
اقتصاد السوق يف اخلارج خالل عهد الرؤساء بيل كلنتون وجورج
بوش وباراك اوباما .ثم يرى أن الرئيس ترمب مجع أسوأ ما يف
اهليمنة الليربالية من مساويء (وتعين الصفة هنا حماولة استخدام
القدرات األمريكية يف الدفاع عن املبادئ الليربالية التقليدية
اخلاصة باحلريات الفردية ونشرها وفرض احلوكمة الدميقراطية
واقتصاد السوق).
يذكر الكاتب أن الرئيس ترمب كان قد وعد بتحسني املسار
وضمان عدم تكرر األخطاء من خالل اعتماد سياسة خارجية أكثر
عقالنية .ولكن أسلوبه يف احلكم وسوء فهمه العميق للسياسة
العاملية زادت األمور سوءا ،حسب والت.
البديل
يقرتح الكاتب اسرتاتيجية واقعية بديلة ختلص الواليات املتحدة
من مشاكلها احلالية وجتنبها السقوط يف أخطاء جديدة وتقوم على
اتباع اسرتاتيجية خلق توازن يف اخلارج واالبتعاد عن سياسة تغيري
األنظمة وبناء أمم وجمتمعات على شاكلة اجملتمع األمريكي.
ويف هذه احلالة ،سيكون على الواليات املتحدة عدم نشر قواتها
العسكرية خارج احلدود وعدم استخدامها إال يف حالة الضرورة
القصوى فقط عندما يتطلب األمر محاية مصاحلها احليوية .أما يف
ما عدا ذلك فسيكون على واشنطن اعتماد أساليب دبلوماسية
وسياسات لينة يف تعاملها مع دول العامل.
يعتقد الكاتب أن الشعب األمريكي سريحب باتباع سياسة خارجية
أكثر انضباطا وتقيدا وهو ما سيسمح بتوجيه اهتمام أكرب للمشاكل
الداخلية.
لكن مثل هذا التغيري املنتظر منذ زمن بعيد سيتطلب من واشنطن
التخلي عن سعيها الالجمدي حسب رأي الكاتب لفرض هيمنتها
الليربالية كما سيتطلب بناء مؤسسة مكلفة بإدارة السياسة اخلارجية
تتمتع بنظرة أكثر واقعية.
ويكتب والت «عادة ما تسعى الدول حليازة أسلحة نووية ألنها
ختشى من تعرضها إىل هجوم خارجي وحلاجتها إىل قوة ردع
قوية ،ولكن جهود الواليات املتحدة لتغيري أنظمة تزيد من هذه
املخاوف».

ّ
يّ
والوقت وال ّزائل..
توقفوا عن ال ّسطح ّي

مثة دراسة جديدة تتساءل إن كانت الثقافة الشرقية املتوسطية
أي من
الفينيقية
تتميز بلغة أو تراث ثقايف متجانس ،وإن كان ّ
ّ
عرف عن نفسه بأنه فينيقي.
قد
القدمية
املتوسطية
الشعوب
ّ
إيالف من بريوت :الشعب الذي عرفه التاريخ باسم الفينيقيني
ّ
احتل مساحة ضيقة من األرض على طول سواحل سوريا احلديثة
ولبنان ومشال إسرائيل.
الفينيقيون برباعتهم التجارية والبحرية وببنائهم املوانئ
يشتهر
ّ
واملراكز التجارية واملستوطنات يف حوض املتوسط .مع ذلك،
فإن افتقارهم إىل منطقة معروفة أو لغة متجانسة أو تراث ثقايف
مشرتك يعين أنه على الرغم من كونهم من أكثر شعوب املتوسط
ً
نفوذا يف األلفية األوىل قبل امليالد ،فإن هويتهم بقيت غامضة
فرتة طويلة.
ً
«حبثا عن الفينيقيني» In Search of the
كتاب جوزفني كوين
( Phoeniciansاملكون من  360صفحة؛ منشورات جامعة برينستون؛
إسرتلينيا) يأخذ القارئ يف سعي مبهج إىل اكتشاف
جنيها
27
ً
ً
املزيد عن هذا الشعب املبهم .ومن خالل استخدام جمموعة مذهلة
من األدلة ،يدرس الكتاب بناء اهلويات من قبل الفينيقيني،
من الشرق األوسط إىل إيرلندا ،ومن العصر الربونزي إىل أواخر
العصور القدمية وما بعدها.
ال أدلة قاطعة
نقطة انطالق الكتاب هي تأكيد عدم وجود أدلة قاطعة تدعم الفكرة
عرفوا عن أنفسهم على أنهم جمموعة عرقية
القائلة إن الفينيقيني ّ
كونوا جمموعة مستقرة.
واحدة ،أو ّ
ضد فكرة اعتبارهم جمرد سراب تارخيي.
غري أن كوين جتادل
ّ
بدلاً من ذلك ،تثبت أن الفينيقيني يف األصل نبعوا من التقاليد
اإلثنوغرافية اليونانية القدمية ،وتوضح كيف أصبحت املفاهيم
الشرقية والغربية للعرق غري واضحة خالل الفرتات اهللنستية
تعرف عن نفسها على أنها
والرومانية ،ما جعل بعض املدن
ّ
«فينيقية».
روجت لرتاثها الفينيقي
كذلكُ ،تظهر كوين أن تلك املدن اليت ّ
املفرتض قد فعلت ذلك ألنها كانت ترغب يف نقل رسالة سياسية
أو ثقافية ،وليس ألنها تؤيد مفهوم العرق الفينيقي بالتحديد.
اً
مثل تراثها «الفينيقي» بصفته وسيلة لتعزيز
احتضنت قرطاج
مكانتها وسلطتها يف مشال أفريقيا ،وتشجيع املدن «الفينيقية»
األخرى على االنضمام إليها يف مقاومة اإلمربيالية الرومانية.
ناطقة بالفينيقية
ّ
يتألف الكتاب من ثالثة أجزاء .األول يقارن الصورة احلديثة
جدا
للفينيقيني كشعب أو ثقافة متماسكة مع القصة املختلفة ً
املعروضة يف املصادر القدمية .وبعد أن يبينّ اجلزء األول عدم
عرف عن نفسه على
توافر أي دليل مباشر على وجود ّ
أي شخص ّ
أنه فينيقي قبل أواخر العصور القدمية ،أو أن الفينيقيني يف أي
إحساسا باهلوية املشرتكة ،أو النسب ،أو
وقت مضى امتلكوا
ً
األرض األم ،فهو ينتهي باستكشاف وجهات النظر اخلارجية عن
الفينيقيني ،كما وردت يف األدب الكالسيكي.
يفحص اجلزء الثاني كيفية تفاعل الشعوب الناطقة بالفينيقية
بعضها مع بعض يف مدنها ويف مستوطناتها ما وراء البحار.
توضح كوين أنه على الرغم من غياب اهلوية العرقية املشرتكة،
استخدم الفينيقيون اجلمعيات االقتصادية والدينية لتعزيز الروابط
السياسية والثقافية.
مقدمة حيوية واستفزازية
أما اجلزء األخري فيعرتض على الرأي الشائع بأن التاريخ الفينيقي
انتهى مع غزوات اإلسكندر األكرب يف الشرق وتدمري قرطاج يف
الغرب .بدلاً من ذلك ،يظهر مدى ازدياد االهتمام بالفينيقيني
خالل الفرتتني اهللنستية والرومانية.
ادعاء الدول احلديثة ،مثل لبنان
يتناول الفصل اخلتامي كيف أن ّ
بأنها من أصل فينيقيّ ،
وتونسّ ،
أثر يف النظرة العامة إىل
الفينيقيني.
اهلدف من الكتاب إعطاء مقدمة حيوية واستفزازية عن القضايا
املعقدة احمليطة بإعادة بناء اهلويات القدمية واستعادتها ،وهو
كتابا للمتخصصني أو للطالبً .
إذا ،الكتاب ال جيذب القارئ
ليس
ً
يشجعه
من خالل حتدي افرتاضاته وأفكاره املسبقة فحسب ،بل
ّ
ً
أيضا على إعادة تقييم الدور الصغري الذي مت إسناده لالنتماء
االجتماعي واالقتصادي والديين والسياسي يف تطوير اهلويات يف
الشرق األدنى القديم.

والصراخ واللطمّ ..
ّ
توقفوا عن ّ
توقفوا عن األجوبة
التمين
ّ
ّ
املنسية على رفوف املرحلة  ..وتعالوا ننفلت من التاريخ
ّ
اهلشة،تعالوا معي إىل أجبدية اّ
ّ
خلقة
املوقعة باللغة
والوثائق
عن احلرب ..
أجبدية تكتب
أجبدية التقبض على القصيدة وال تقسر املعنى ..
ّ
ّ
عن احلرب دون أن تصاب بفقر الدم وعسر اللغة عندما تتعب
يف هدم املألوف وتكفر بأبواق أدجلتكم ..
هوة يف هالم
هكذا قالت جلينة نبهان وهي تنظر إىل احلرب من ّ
مذحبة .
يقول روالن بارت /كل ّ
األدبية حماكاة من نصوص
النصوص
ّ
أدبية أخرى ..
ّ
ّ
عرية اليت تناولت
وهذا ما شهدته أغلب اجملموعات
الش ّ
موضوعات احلرب يف سورية  ..قتل  .دمار  ..شهداء  . .دم
 ..انفجارات  ..إخل ..
لكن الشاعرة جلينة نبهان ّ
أكدت أنها
حتمل رؤية خاصة تتفرد بها بلغة ختتلف يف مقاربتها احلرب عن
تدبرها حتى خنوض جمددًا
كل ما كتب  ..لغة ما إن ننتهي من ّ
ّ
/النص
يف تأويل آخر لنؤكد مقولة الشاعر األرجنتيين بورخيس
املتبدل. /
أيضًا هو نهر هرياقليطس
ّ
شعرية جاء
يف غنائها الذي استمر على مدى  /65/مسفونية
ّ
بصرية  /ليرتك يف ذاكرة القارئ صدى
ديوان /احلرب خدعة
ّ
ّ
التفكر واملراجعة الستنتاج أمداء ال نهائية
حالة شعرية يعيد إىل
عن بياض مدهش  ..فهي تقول يف السمفونية ../29/
السطر ..لتسقط الكلمات يف البياض  ..ينكسر
/تنزلق يدي عن ّ
احلرف َ
حرًا يعانق صخب ّ
الضوء لتكتب القصيدة
..فيندلق املعنى ّ
نفسها على حبٍر يشبهين  /بكل بساطة هي ثورة على السطور
ً
وجبة
ودعوة إىل مائدة من اإلزاحات املفتوحة نتناوهلا باحلدس
ً
حواس داخلية
وجبة الختبار
هارمونية يف فضاء غري مكتوب ..
ّ
حنرضها اللتقاط ما وراء احلرب من أصداء
علينا أن ّ
قد يسأل آدمي  ..كيف هلذه احلرب أن تكون خدعة بصرية وحنن
والدمار والتشريد و...؟ وهنا يأتي
شاهدنا بأم أعيننا القتل
ّ
ّ
جواب ّ
/كلما تناهت بك املسافة عاليًا تناهت القضايا
الشاعرة
الكربى وأخواتها  /رمبا بعد هذه االجابة تنتفض ذكورته ويصرخ
ملء صخبة أنت من ضلعي وعليك أن تبين نصوصك مبا يالئم
ّ
/الضلع ّ
الناقص من ضلوعك ليس
سرتد الشاعرة
أسئليت ..
ّ
فكرة ّ
ّ
ٍ
ٍ
حلظة باهظة الذكورة  /بعد هذا
متكنت منك يف
سوى
لتفقد أضالعه  ..وقبل أن ينتهي من
البيان سيقف أمام مرآته
ّ
تصدق
فراسته ستضحك الشاعرة وتهمس ضاحكة يف أذنه /ال
ّ
مرآتك الواقفة على أطراف أصابعها لتعانق شاهق قامتك ..
تريث قلي ًال وقاوم غرورك  ..فحني نكرب حربًا تصري ّ
كل القامات
ّ
قصارًا /
اآلدمي ويطالبها ألاّ تصرخ يف وجهه ّ
ألنها أوجعت
سريتعش
ّ
ّ
الصراخ وكي ال يشعر
الشاعرة /..ال أجيد
سرتد
ذكورته..
ّ
ّ
ّ
بالذنب أمارس الوجع بشغف احلياة  /سيقول كفى
اآلخرون
ً
ً
 ..كفاااااااك أمسعيين حلنا ولنرقص معا  ..ستقول له /
الصوت ّ
احلز حبفنة
كف عن
منغرز يف عمق
لنصل
كيف تقول
ّ
ٍ
ّ
ٍ
اهلوة يف داخلك بنوتة ؟ /سيسأهلا
ترمم تلك
ّ
موسيقا ؟ كيف ّ
َ
مل ّ
/الصراخ ليس األمل بل
والصراخ  ..ستجيبه
كل هذا األمل
ّ
ّ
ونية اهلل يف الكالم /
الزائد عنه ..كما القبلة فائض
هو ّ
ّ
احلب ّ
ّ
البصرية /..
اآلدمي ليكون املشهد األخري يف اخلدعة
سيرتنح
ّ
ّ
وبقيت هي تراقب جسده ّ
مكب ً
لة
الثمل حياة من عروة يف ستار
ّ
باللحظة  ..بقدمني عاجزتني عن الغناء.. /
الستارة عن الغناء ويشتعل ّ
أبدية
املتبدل نوتات
النهر
ّ
تنسدل ّ
ّ
ملن جييد قراءة املاء ببصرية نافذة ،عائلة الكمان يف دعة
الت ّ
ّ
ّ
حافة األرض الفوضوية بانتظار رقصة
لقي والبيانو على
زوربا إلعالن احلياة ..
الستارة إلعادة العرض وتقف ّ
الشاعرة ألجل قراءة أخرى
تفتح ّ
أن احلرب خدعة
 ..هناك من محل اجملاز حممل البصرية فأدرك ّ
بصرية  ..وهناك من بقي قيد الغموض..
ّ
الصدع للكاتبة /دوريس
يقول /بليك موريسون/عن رواية
ّ
ّ
ليسنغ /لقد غريت هذه الكاتبة ّ
نفكر فيها بهذا
الطريقة اليت
أن األنثى مركز الكون وأن
العامل بعدما أعلنت يف روايتها ّ
ّ
كونية الحقة ..
الذكورة فكرة
ّ
وأنا أعلن أن جلينة نبهان غيرٍ ت زاوية الرؤية للحرب ..وانتصرت
لآلدمي ..
ّ

محمد عامر األحمد  -سورية
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اعــالن

اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض
* نتـعهد تسريع وتسـهيل القروض بال
* اسـتخدام األصـول املـتوفـرة لالسـتثمار
او شـراء مصـاحل
* خـيارات لـتغـيري الدائـنني وتـوفـري بـعض الفـوائـد
* مـراجـعة ومـناقـشة فـوائـد افـضل لقـرضـك املنـزلي
ودمـج القـروض فـي قـرض واحـد
عـمولة

* نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية
نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات املـالـية
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم
لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص
يف أيــساف  ISAVعلى الرقم:

1300 055 934
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ملــبورن

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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

Page 25

Saturday 22 September 2018

2018  أيـلول22 الـسبت

Melbourne

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

والسيدة موني
فصيحة
مديرة لقسم
التسويق واالعالن
:لالتصال
0421 398 684

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

ملبورن

25 صفحة

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages *Commitments *Funerals
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
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
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ملـبورن

قداس احتفالي يف ملبورن لراحة
أنفس شهداء الكتائب اللبنانية

من
بدعوة
الكتائب
حزب
أقيم
اللبنانية
صباح يوم األحد
بتاريخ
الفائت
 2018/09/16يف
سيدة
كنيسة
يف
املوارنة
قداس
ملبورن
لراحة
احتفالي
شهداء
أنفس
الكتائب اللبنانية
ورئيسهم الشهيد
اجلميل
بشري
حزب
ومؤسس
الكتائب الشهيد
الشيخ بيار اجلميل
وشارك يف هذا
االحتفال الكنسي
حشد كبري من أبناء
اللبنانية
اجلالية

حيث تقدمهم املنسق العام حلزب الكتائب يف
اسرتاليا رجل األعمال الناجح جورج حداد ورئيس
قسم ملبورن السيد زكي يرق اضافة اىل قنصل
لبنان العام يف فكتوريا الدكتور زياد عيتناني
والنائب نزيه األمسر وعدد من األحزاب اللبنانية
واجلمعيات واملؤسسات اخلريية واالجتماعية
وفعاليات اقتصادية مميزة واعالمية نذكر منها
الزميل االعالمي طوني شربل مدير اذاعة صوت
لبنان ومدير مكتب ملبورن جلريدة اهلريالد
ورئيس املنتدى الثقايف االجتماعي السوري

االسرتالي الدولي ميالد اسحق وترأس القداس
االحتفالي قدس األب شارل حيت رئيس دير مار
شربل وساعده راعي أبرشية املوارنة األب ألن
فارس واملونسنيور جو طقشي كما ألقى األب
شارل حيت بعد قراءة االجنيل املقدس عظة روحية
شاملة حتدث من خالهلا عن أمسى معاني الشهادة
وحقيقة االميان املسيحي حيث وكانت كلمته من
أفضل ما قيل بهذه املناسبات الروحية.

ميالد اسحق

الرواية االستقصائية ...طرح نقدي جديد للناقد حممد جبري!

صدر للناقد العراقي حممد جبري كتابه النقدي
اجلديد الذي حيمل عنوان (الرواية االستقصائية –
تأصيل املصطلح وتطبيقاته) بعنوان اخر (قراءة
يف سرديات سعد حممد رحيم) عن دار فضاءات
الفن للنشر والتوزيع ببغداد،ويأتي هذا الكتاب
ضمن اهتمامات الناقد مبشروعه النقدي يف
التصدي الجنازات الرواية العراقية احلديثة وتقوم
ابتكاراته على قراءاته املتأملة لكل ما حيدث داخل
منت الرواية وخارجه ،فقد اعتمد على ثالثة نصوص
سردية روائية للكاتب الراحل نشرت على فرتات
زمنية خمتلفة وهي (غسق الكراكي (،)2000ترنيمة
امرأة ..شفق البحر  )2012و(مقتل بائع الكتب
 ، )2016بكنه يضمن كتابه معلوماته مجيلة مصطلح
(الرواية االستقصائية) .
يقع الكتاب يف  128صفحة من القطع املتوسط
،ويوضح فيه مصطلح (االستقصاء) الذي يقول
عنه (قد يكون املصطلح الذي ننقله بوصفه
مفهوما من حقل الصحافة إىل السرد ،إضافة إىل
املصطلحات السردية املتداولة يف النقد احلديث
بعد إضفاء املقاربات االبداعية على مصطلح
(الرواية االستقصائية) بوصفها نصا سرديا يبحث
ويستقصي مصائر الشخصيات ،ملا للحقلني من
مقاربات يف آليات استخدام هذا النمط الكتابي
واالختالفات احلاصلة جراء النقل من ميدان إشهاري
إىل ميدان تأملي)  ،ويؤكد (وتنظر الدراسات
احلديثة بعني االهتمام اىل هذا النمط اجلديد من
الصحافة الذي كشف الكثري من قضايا الفساد اليت
غريت جمرى التاريخ .مثلما ينظر إىل املناهج احلديثة
يف دراسة النص السردي واليت أعادت االعتبار إىل
الكثري من املهمل يف عناصر تلك النصوص لتحدث
ثورة يف املفاهيم احلداثوية وتقرب بني الكثري من
الفنون االبداعية واالتصالية).
ويتضمن مقدمة كتبها املؤلف نفسه موضحا
فيها (تنطلق هذه الدراسة من النص وإىل النص
بوصفه مركز إشعاع إبداعي وباث لكل املفاهيم
والنظريات السردية واالتصالية واالمجالية ،
وكانت جتربة القراءة مع سرديات سعد حممد رحيم
السيمايف أعماله الروائية (غسق الكراكي ،ترنيمة
امرأة ..شفق البحر ،مقتل بائع الكتب) جتربة ممتعة
ال تضاهيها متعة سوى الكتابة عن جتربة القراءة
واالنهمام يف اكتشاف سر الصنعة االبداعية يف

خلق وتكوين تلك النصوص لتكون موجودات
مادية قابلة اللقتناء بعد أن كانت جمرد خياالتفي
فضاء ذاكرة إنسان ،وأضاف تلقي تلك النصوص
طاقة روحية إجيابية تواصلت وتفاعلت مع التجارب
االنسانية اليت حفلت بها تلك النصوص ،فقد كانت
عامال متكامال قفز من التخييلي اىل الواقعي ،وكأن
النص أشبه بكائن حي ،يولد وينمو ويكرب مع القراءة
الفاعلة واملتجددة .
واضاف  :ومل ختضع عملية القراءة اىل حمددات أو
قصديات مسبقة ،وإمنا انفتحت على ما سيكون يف
النص وتفاعلت معه من حيث إنه خلق جديد لواقع
معاش ،إذ مل تكن البيئات اليت جتركت يف مدارها
الشخصيات بالبيئات املختلقة أو البعيدة أو الغريبة
عن املتلقي وإمنا هي البيئات ذاتها اليت يتحرك يف
فضائها الزمكاني بشكل يومي.
ويتضمن الكتاب عدة فصول هي  :مدخل
إطاري،وفيه قسم مراحل الرواية العراقية اىل مخس
مراحل  :االوىل هي مرحلة مابني احلربني العامليتني
اليت شهدت صدور  34عم ًال روائيًا عراقيًا واملرحلة
الثانية هي مرحلة مابعد احلرب العاملية الثانية حتى
متوز /يوليو  1958ورأى انها مرحلة التأسيس
للرواية العراقية والعربية عمومًا وصدر خالهلا 78
رواية ،اما الثالثة فتمتد من متوز يوليو  1958حتى
احتالل العراق يف  2003مشريا اىل صدور 615
عم ًال فيما كانت املرحلة الرابعة ممتدة من  2003اىل
 2014وظهر خالهلا  480عم ًال واملرحلة اخلامسة هي
مرحلة مابعد احتالل املوصل .2014
كما تضمن فصلني اخرين االول بعنوان ( االتصال
واالنفصال بني التحقيق والسرد) ،والثاني (إطار
إجرائي حبثا عن مقاربة) فضال عن اخلامتة اليت
اوضح فيها املؤلف (قد يذهب الكثري من الباحثني
والنقاد إىل اشتقاق مصطلح (لرواية االستقصائية)
هو أقل ما يقال عنه إنه مل يوضع يف حمله من
حيز التطبيق ،وهذا الرأي سيذهب إليه من يلتقط
الوافد من املصطلحات النقدية من دون أن يتفحص
ذلك ااملصطلح ويبحث عن تطبيقات تقرتب منه يف
النتاج احمللي ،ليعيد إنتاج قراءته لتلك النصوص
على وفق تلك املصطلحات وتلك هي معظم القراءات
االسقاطية اليت تفرض مقاساتها ااملسبقة على
النصوص االبداعية مما تؤدي إىل القطيعة االدراكية
بني النص والقائم يف فعل القراءة.

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

فنانات عدن للتمثيل بعد رعاية أطفاهلن ..آخرهن نور اللبنانية
عمرو رضا  -سيدتي

منى جالل

سناء يوسف

وائل كفوري ووفاء الكيالني

الفنانة نور اللبنانية
الظاهرة األبرز يف دراما العام  2018حتى اآلن ،هي عودة جنمات
الفن بعد سنوات من الغياب خصصنها لرعاية أطفاهلن ،وجاء
جناحهن ليؤكد أن انشغال النجمة باإلجناب ورعاية املولود ال
يعين نهاية حلم النجومية كما كنا نعتقد سابقًا  ..فعلتها مايا
دياب العائدة بعد سنوات  ..وكررتها النجمة اللبنانية نور اليت
تألقت رمضان هذا العام يف مسلسل «رحيم» والنجمة نادين يف
مسلسل «ليالي أوجيين» ولكن تبقى العودة األقوى للفنانة منى
جالل يف مسلسل «ابو العروسة».

ريهام ايمن

جدا» ،والذي جيمع جنوم من ثالثة دول عربية
«عمارة هادئة ً
هي تونس ،مصر ،والكويت ،واملقرر عرضه خالل األيام القليلة
املقبلة.

بعد غياب  10سنوات كاملة عن الشاشة الصغرية ،عادت النجمة
منى جالل لتخطف األنظار يف مسلسل «ابو العروسة» ،وظن
اجلميع أن منى كانت ضمن طابور الفنانات املعتزالت بسبب
احلجاب ،ولكنها أوضحت أنها قضت السنوات العشر «مربية
أطفال» بعدما رزقت بتوأم من الفنان أمحد سالمة ،وعادت
إىل عامل الفن واألضواء بعدما شعرت بأنها ليست مقصرة يف
حقهما.

املطربة واملمثلة اللبنانية مايا نصري غابت ألكثر من مخس
سنوات عن الفن ،بسبب انشغاهلا برتبية أبنائها بعد زواجها من
املخرج إيهاب ملعي ،وطالت املدة بسبب معاناة ابنها من مرض
يف القلب استلزم خضوعه لعملية جراحية خطرية يف القلب،
وبعدما اطمأنت على سالمته ،عادت لتحتل بطولة فيلم «قسطي
بيوجعين» مع الفنان الكوميدي هاني رمزي.

الفنانة التونسية سناء يوسف كانت واحدة من أبرز النجمات
العرب يف الدراما املصرية بعدما تألقت يف مسلسالت «فرقة
ناجي عطااهلل» مع عادل إمام عام  ،2013و»دلع بنات» مع مي
عز الدين وكندة علوش عام  ،2014ولكنها اختفت عن األنظار
ثالث سنوات كاملة ،من أجل رعاية طفلها األول ياسني ،وعادت
أخريًا الستكمال مسريتها الفنية ببطولة مسلسل كوميدي بعنوان

الفنانة نور اللبنانية غابت عن الساحة الفنية ملدة أربع سنوات،
منذ قدمت مسلسلي «سرايا عابدين» و «اإلكسالنس» ،ولكنها
عادت بقوة يف ماراثون دراما رمضان  2018ببطولة مسلسل
«رحيم» أمام النجم ياسر جالل ،واعرتفت نور بأن سبب غيابها
هو قرارها باالختفاء متامًا عن الساحة الفنية طوال فرتة احلمل
ورعاية الطفل ،حتى تتمكن من التفرغ له.

مايا نصري
الفنانة ريهام أمين طالتها شائعات اعتزال الفن نهائيًا بعد الزواج
من الفنان شريف رمزي وإجناب طفلها األول ،وكادت تتأكد
الشائعة بعد استمرار غيابها ألكثر من ثالث سنوات متتالية،
ولكنها باغتت اجلميع ،وعادت للوسط الفين مع اجلزء الثاني من
مسلسل «نصييب وقسمتك»  ،وأكدت أن قرار عودتها للفن كان
معلقًا بدخول ابنها إىل احلضانة ،كما أنها ستختار األعمال الفنية
اليت تناسب وقتها حتى تتمكن من رعاية زوجها وأطفاهلا.
الفنانة نادين كانت مفاجأة ماراثون دراما رمضان  2018بظهورها
املفاجئ ضمن بطالت مسلسل «ليالي أوجيين» مع النجم ظافر
العابدين ،خاصة وانها غائبة عن الوسط الفين منذ العام ،2001
وتردد أنها اعتزلت الفن نهائيًا ،واحلقيقة اليت كشفت عنها بعد
عودتها ،أنها قررت أخذ هدنة من الفن حبثًا عن حتقيق حلم تكوين
أسرة مستقرة ،وبعدها تزوجت وأجنبت ثالثة أبناء ،وقررت التفرغ
متامًا لرعايتهم ،ولكن الفنانة منى زكي اتصلت بها وعرضت
عليها العودة للتمثيل ،وبعد مشاورات مع زوجها وأبنائها مت
االتفاق على عودتها لعامل الفن وتلقت اتصا ً
ال من املخرج هاني
خليفة الذي رشحها لبطولة مسلسل «ليالي أوجيين».
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مـنوعات

رصد جسم غريب يف مساء والية ميالنيا رفضت اجللوس إىل جانب
ترامب ..بسبب «الشريط الفاضح»
أمريكية!

أثار جسم غريب ظهر يف مساء والية كارولينا الشمالية بالواليات
املتحدة ،تكهنات عديدة حول ماهيته احلقيقية.
وشاهد جافيون هيل ،شكال مستطيال مميزا بأضواء على اجلوانب
يف السماء جنوبي غرب شارلوت ،عندما كان يقود سيارته باجتاه
منزله ،يف  18أغسطس املاضي ،وهو يتحدث مع زوجته وحياول
تصوير الغيوم العاصفة.
ويف حديثه مع  ،Charlotte Observerقال هيل« :لقد شعرت
بالغرابة ،وقلت ما هذا؟ بدأت أحاول التقاط أكرب عدد ممكن من
الصور للجسم الغريب أثناء القيادة».
ونشر براندون كالرك ،صديق هيل ،صورة فوتوغرافية يدعي أنها
تعود للجسم الغامض نفسه.
وغالبا ما ترد تقارير عن مشاهدات أجسام غريبة يف والية كارولينا
الشمالية ،وتعد جتربة ،هيل ،األحدث يف سلسلة املشاهدات غري
العادية يف املنطقة .كما تعترب الوالية األمريكية موطنا لعدد من
القواعد العسكرية ،مبا يف ذلك  ،Fort Braggو Pope Fieldومعسكر
.Lejeune
ويعتقد حمللو اإلنرتنت أن األجسام الطائرة غري العادية املرصودة
يف املنطقة ،هي يف الواقع طائرة عسكرية تسمى «،»3B-TR
ُيقال إنها مركبة سرية للغاية مضادة للجاذبية.
وقبل أسبوعني من اكتشاف هيل ،التقطت صور جسم آخر ظهر
فوق حبرية نورمان ،حيث سجل جايسون سوينغ مقطع فيديو ،يف
 29مايو ،ويبدو أنه يظهر كائنا كبريا حيوم يف السماء ،وصفه
جايسون بأنه «مركبة فضائية».
ومع ذلكُ ،كشف غموض هذا اجلسم من قبل شركة ،Goodyear
اليت قالت إنه منطاد تابع هلا.
أما بالنسبة الكتشاف هيل ،فإن شكل اجلسم الغريب يوحي بأنه
رمبا مل يكن أكثر من انعكاس هلاتفه على الزجاج األمامي لسيارته،
حيث ميتلك عدد من أجهزة غاالكسي ميزة إضاءة احلواف ،اليت
تظهر عند تلقي اإلشعارات.

مرض «القوة اخلارقة»..
املصابون به  61شخصا بالعامل

أصدرت منظمة الصحة العاملية تقريرا كشفت فيه أن إحصاء
مشل  168دولة يف العامل وضع دولة خليجية يف مؤخرة الرتتيب
للدول األكثر نشاطا ،فيما احتلت دولة أوغندا املركز األول بنشاط
أفرادها.
ووفقا ملوقع «بلومبريغ» فقد حلت الواليات املتحدة يف املرتبة
 ،143واململكة املتحدة يف املرتبة  ،123بينما نالت سنغافورة
املركز  ،126وجاءت أسرتاليا يف املرتبة .97
وذكر التقرير أن أكثر من نصف السكان يف الكويت ،وساموا
األمريكية ،واململكة العربية السعودية والعراق ،ال حيصلون على
مترينات كافية ،وفقا ملنظمة الصحة العاملية .بينما يف أوغندا ،على
النقيض من ذلك ،فإن  %5.5فقط ليسوا نشطني.
ويف أماكن أخرى من العامل  ،احتلت اهلند املرتبة  ،117والفلبني
 ،141والربازيل .164
وتعرف منظمة الصحة العاملية ممارسة التمارين الرياضية بشكل
كاف بأنها «ما ال يقل عن  75دقيقة من النشاط املركز أو 150
دقيقة من النشاط املكثف املعتدل يف األسبوع  ،أو أي مزيج من
االثنني.
وأشار التقرير إىل أنه يف معظم البلدان ،متيل النساء إىل أن تكون
ً
نشاطا من الرجال .والناس يف البلدان الفقرية أكثر نشاطا
أقل
بضعفني من نظرائهم يف الدول ذات الدخل املرتفع.
وحل الكويتيون باملركز األخري عامليا من حيث مستوى النشاط
وتصدروا قائمة «األكثر كسال» بني كافة شعوب العامل حيث
وصلت نسبة من يتم تصنيفه على أنه «كسول» من الكويتيني
إىل  %67وهي أعلى نسبة بني الدول اليت مشلها تقرير منظمة
الصحة العاملية حبسب بلومبريغ.
وعامليا بلغ متوسط األشخاص الذين ال يقومون بنشاط كاف
أسبوعيا حبسب تقرير منظمة الصحة العاملية قرابة  %25أي شخص
من بني كل  4أفراد.
وتوقع التقرير أن تزداد متوسطات الكسل بني الشعوب بـ %10
يف املتوسط حبلول  2025وأطلق التحذيرات من ضرورة أن تعمل
احلكومات على زيادة اجملهود الذي يقوم به األفراد وتشجيعهم على
ذلك ملا حيمله من خطورة لبعض الشعوب إذا استمرت املعدالت
عند نفس املستويات احلالية.

سيكون أمرا رائعا لو كانت الذكريات تشمل املناسبات السعيدة
مثل أعياد امليالد أو حفل الزفاف ،ولكنها ستكون عبئا كبريا إذا ما
تضمنت حلظات حزينة ،هذا هو حال املصابني مبرض نادر عددهم
ال يتجاوز العشرات.
هذه احلالة هي مرض نادر جدا ،امسه مرض «هايربثيميسيا» ،أو
متالزمة التذكر املفرط ،وهي حالة مرضية نادرة ،جتعل الشخص
املصاب بها يتذكر كل حلظة يف حياته بكل تفاصيلها ،وال ينسى
شيئا مهما مرت السنوات.
وسجل العامل  61مصابا بهذا املرض النادر يف عام  ،2015وهو
املرض الذي وصفته صحيفة «الغارديان» الربيطانية بالقوة
اخلارقة.
ومن املفارقات أن هذه املتالزمة ال تعين بالضرورة جناح األشخاص
يف املدرسة ،بل إنها تعطيهم القدرة على تذكر التفاصيل يف
معظم األحداث اليت ميرون بها بشكل واضح جدا.
ويتمكن املصابون باملتالزمة تذكر ماذا فعلوا وأين كانوا بالتفصيل
وبدون أي عناء ،بدقة تشابه دقة املسجل الصوتي.
ويعد هذا «املرض» حديث العهد ،حيث مت اكتشافه عام ،2006
عندما اكتشف باحثون جبامعة كاليفورنيا امرأة تستطيع تذكر كل
األحداث الشخصية اليت مرت بها بالتفصيل.
ومع مرور  12عاما على اكتشاف احلالة الغريبة ،ال يعرف حتى اآلن
إال القليل عن أسباب هذه املتالزمة .ومع ذلك  ،فقد رأى بعض
الباحثني أن عوامل مثل نوبة الفص الصدغي قد تسهم يف هذه
القدرة.

دولة خليجية «األكثر كسال» يف العامل

رفضت سيدة أمريكا األوىل ،ميالنيا ترامب ،اجللوس إىل جانب
زوجها يف أحد الربامج التلفزيونية ،خالل فرتة احلملة االنتخابية عام
 ،2016وذلك بعد انتشار «شريط فاضح» لدونالد ترامب.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية أن شبكة إخبارية أرادت
إجراء حوار مع ترامب ،خالل فرتة احلملة االنتخابية ،وطلبت منه
أن تكون زوجته جالسة جبنبه ،إال أن األخرية رفضت الطلب مجلة
وتفصيال.
وجاءت هذه املعطيات يف كتاب سيصدر قريبا بعنوان «اخلوف»
لكاتبه ،الصحفي األمريكي ،بوب وودرود .وذكرت الصحيفة أن
ميالنيا رفضت مساعدة زوجها حني كان يف «احلاجة إليها» ،بعد
تلقي دونالد الطلب أجابت زوجته قائلة« :ال ال ال .مستحيل .لن
أفعل هذا».
وكانت سيدة أمريكا األوىل دافعت عن زوجها بعد تسريب الفيديو،
وقالت إن زوجها «حيرتم النساء ويوفر هلن نفس الفرص» ،اليت
يوفرها للرجال ،مؤكدة أنها ستكرس نفسها إذا ما أصبحت السيدة
األوىل «للدفاع عن النساء واألطفال».
وكانت محلة ترامب االنتحابية شهدت انتكاسة مع نشر شريط فيديو
يعود إىل عام  2005ويظهر فيه امللياردير وهو يتفاخر بسلوكه
حيال النساء ،والذي بدا أنه أقرب إىل املضايقات اجلنسية.

بعد طرده من املنزل ..

زوجة وزير خارجية بريطانيا
تقطع عنه «حبل الزوجية»

بعد ريع قرن من الزواج ،أعلن وزير اخلارجية الربيطاني السابق
بوريس جونسون وزوجته أنهما بصدد الطالق.
بوريس جونسون ومارينا ويلر قاال يف بيان مشرتك اجلمعة إنهما
منفصالن «منذ عدة أشهر» بعد  25عاما من الزواج وقررا الطالق
اآلن.
وقال الزوجان إن إجراءات الطالق جتري حاليا.
أوضح البيان «كصديقني سنستمر يف دعم أطفالنا األربعة يف
السنوات املقبلة .لن نعلق أكثر من ذلك».
انفصال الزوجني ظهر يف الصفحات األوىل من الصحف الربيطانية
اليت قالت إن جونسون طرد من منزله على يد زوجته الغاضبة.
استقال جونسون من منصبه كوزير للخارجية يف يوليو /متوز بسبب
خالفه مع رئيسة الوزراء ترييزا ماي حول خططها بشأن مغادرة
بريطانيا لالحتاد األوروبي (بريكست).

حصان يقوم بتصرف «وقح»
حبضور امللكة الربيطانية!

قام حصان «بوني» تابع حلرس الشرف االسكتلندي ،بالتربز مع
مرور امللكة إليزابيث بقربه ،خالل زيارتها إىل اسكتلندا ،حيث
ظهرت امللكة وهي حتجب اهلواء عن أنفها جتنبا للرائحة الكريهة.
وحدث ذلك خالل زيارة امللكة لفرقة « »Balaclavaالوطنية يف
اسكتلندا ،حني تعرضت هلذا املوقف املزعج وغري الالئق من حصان
«بوني» يدعى «.»Cruachan IV
وال يعد هذا املوقف الغريب األول الذي تتعرض له امللكة أمام
حصان «بوني» ،إذ حاول حصان آخر تابع لنفس الفرقة ،سرقة
باقة ورود كانت حبوزة امللكة ،خالل زيارة رمسية السكتلندا العام
املاضي.
كما من املقرر أن يلتحق بزيارة امللكة الراهنة ،األمري هاري وزوجته
ميغان ،يف أول زيارة ثنائية هلما إىل اسكتلندا ،وذلك منذ عقد
قرانهما.
وعادة ما تتوىل فرقة « »Balaclavaاالسكتلندية ،مهام توفري احلماية
الالزمة ألفراد العائلة امللكية أثناء زياراتهم إىل اسكتلندا ،وخاصة
خالل فصل الصيف.
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بـيئة

“خرباء كوستابرافا” :الشاطئ اللبناني بأكمله سيتحول مطمراً
حبيب معلوف
محل تقرير خرباء ُكلفوا الكشف على أعمال
ّ
توسعة مطمر كوستابرافا احلكومة وجملس
اإلمناء واإلعمار مسؤولية وصول املطمر
إىل ذروة قدرته االستيعابية ،عرب التغاضي
عن عدم قدرة معملي الفرز يف العمروسية
والكرنتينا على فرز كميات كافية من
النفايات ،ما يؤدي إىل طمر نفايات من دون
فرز ،وبالتالي يدفع إىل توسعة املطامر،
حمذرًا من أن استمرار هذه السياسة سيجعل
«شاطئ لبنان بأكمله مطمرًا للنفايات»
يف  18متوز املاضي ،أصدرت قاضية األمور
املستعجلة يف عاليه روال مشعون ،قرارًا
بتجميد أعمال توسعة مطمر «كوستابرافا»،
تقدم بها «حتالف متحدون»
استجابة لعريضة ّ
الذي طالب بـ»اختاذ تدبري سريع بوقف توسيع
تعرض سالمة
املطمر (باعتباره) جرمية عدائية ّ
ّ
وكلفت جلنة
املواطنني وصحتهم خلطر كبري»،

تالعب «فولكسفاغن» مشل
سيارات تعمل بالبنزين
تورطت فيها
يف استكمال ملسلسل فضائح االنبعاثات اليت ّ
كربى شركات السيارات ،ذكرت صحيفة «بيلد أم زونتاغ»
األملانية ،اليوم ،أن مهندسني يف شركة «فولكسفاغن»
لتصنيع السيارات قالوا للمحققني إن بعض احملركات اليت
تعمل بالبنزين يف سيارات الشركة وسيارات «أودي»
و»بورشه» ،ميكن أن ُتستخدم للغش يف اختبارات
االنبعاثات.

لم يتطرّق التقرير إىل عدم تشغيل املتعهد معمل التخمري (مروان طحطح)

ضمت ولسن رزق وجهاد عبود ودافيد أبي صعب مراجعة
خرباء
ّ
امللف خالل شهر .لكن مشعون سرعان ما تراجعت عن القرار،
يف  2آب ،بعد اعرتاض جملس اإلمناء واإلعمار ،باعتبار أن وقف
وجر النفايات إىل
توسيع املطمر قد يؤدي إىل انهيار السنسول
ّ
أولي للجنة اخلرباء ،جاء فيه أنه «مل
البحر .واستندت إىل تقرير ّ
يثبت أن النفايات الواردة إىل املطمر من مراكز الفرز تتضمن مواد
عضوية».

الزميلة «األخبار» حصلت على التقرير النهائي للجنة الثالثية الذي
«برأ»
ّ
خيب آمال اجلهة املدعية املطالبة بوقف توسيع املطمر ،إذ ّ
ّ
ّ
وأكد التزامه تطبيق دفاتر الشروط ،وألقى
(املشغل)
املتعهد
ّ
بالالئمة على احلكومة وجملس اإلمناء واإلعمار.
بدايةّ ،
أكد اخلرباء الثالثة أنهم ،يف األساس« ،ضد إنشاء مطمر
صحي أو أي نوع من املطامر يف منطقة الكوستابرافا ويف أي
منطقة ساحلية أخرى ( )...ألن هذه املنشآت تشويه سافر لواجهة
ونبهوا إىل «أن املساحة
لبنان الساحلية وجرمية حبق الوطن».
ّ
ٍ
فرتة وجيزة أن تصبح غري قادرة
املخصصة للتوسيع ال تلبث يف
على االستيعاب ،ما سيدعو إىل استحداث مساحات إضافية،
وسيصبح شاطئ لبنان بأكمله مطمرًا للنفايات» .لكنهم أشاروا
إىل أنه «بعد الكشوفات املتتالية على موقع توسعة املطمر الصحي
يف كوستابرافا تبني أنه ال يوجد أي تسرب للنفايات أو للعصارة
إىل البحر» .وعند الكشف على عملية طمر النفايات «لوحظ انبعاث
بعض الروائح ،تبينّ الحقًا أنها نامجة عن خملفات نهر الغدير وعن
النفايات اليت تدخل يوميًا إىل املطمر ،وليس من املطمر نفسه بعد
ّ
املشغل يقوم بتغطية النفايات بشكل يومي
طمر النفايات ،إذ إن
وفوري ،وحيجب تلويث اهلواء بأي غازات ضارة».
شدد التقرير على أن «معملي الفرز يف الكرنتينا
يف املقابل،
ّ
والعمروسية مهرتئان وغري مؤهلني لفرز النفايات بشكل كامل.
وكان األجدى مبجلس اإلمناء و اإلعمار اإلسراع يف حتديثهما لتخفيف
النفايات املطمورة ( ،»)...إذ «ال ميكنهما ،بوضعهما احلالي ،فرز
ّ
«املشغل يعمل ضمن
كامل النفايات العضوية» .ولفت إىل أن
اإلمكانات املعطاة له» ،وقد «أرسل عدة كتب يلفت نظر املعنيني
بوجوب تطوير املعملني ،وإال فال ميكن فرز النفايات العضوية
بشكل كامل ،ما يدفع إىل ترحيل بعض النفايات العضوية إىل
الطمر يف كوستابرافا»ّ .
وأكد أن «النفايات اليت تدخل املطمر ال
ختالف بنود العقد اليت تسمح بدخول النفايات على أنواعها» .ويف
خص النفايات العضوية ،كشف التقرير «أن هناك تعليمات من
ما ّ
جملس اإلمناء واإلعمار بطمر أقل نسبة من املواد العضوية يف مطمر
يفسر أن معظم النفايات العضوية يذهب
كوستابرافا» ،وهذا ما
ّ
اىلمطمري برج محود واجلديدة!

لكن الالفت أن التقرير مل
يتطرق إىل عدم تشغيل املتعهد معمل
ّ
املعاجلة والتخمري الذي كان يفرتض أن يستوعب  700طن يوميًا
بدل  ،300ما خيفف من حجم النفايات اليت تذهب إىل املطمر،
مكتفيًا باحلديث عن «وضع املعدات يف معملي الفرز يف العمروسية
مر عليها الزمن (أكثر من  20سنة) وميكن أن تتوقف
والكرنتينا ،اليت ّ
نهائيًا يف أي وقت» ،وهي حجة غري مقنعة .إذ كان باإلمكان
االستعانة جبهاز بشري أكرب للفرز اليدوي ،وهو ما يستدركه
ّ
املشغل «يعمل ضمن الشروط املنصوص
أن
التقرير باإلشارة إىل ّ
عليها يف عقد الفرز بكامل قدرته ،وذلك بإمداد عملية الفرز مبوارد
بشرية وآليات إضافية ،ألن عملية الفرز هي من مصلحته حلقه
حصريًا بالتصرف بتلك اإليرادات ( )...لكن بسبب رداءة جتهيزات
املعامل ومرور الزمن عليها وكثافة النفايات ال يستطيع املشغل أن
يعطي النتيجة املبتغاة من عملية الفرز» .إذ إن يف معمل الفرز يف
العمروسية «أربعة خطوط فرز مهرتئة ،وقدرتها االستيعابية للفرز،
يف أحسن حاالتها ،ال تتعدى  700طن يوميًا .ورغم نص دفرت
الشروط على فرز  1250طنًا يوميًا يف العمروسية» ،الحظ التقرير
أنه «يتم استقبال حوالي  1890طنًا يوميًا ،حبجة عدم ترك النفايات

يف الطرقات ألنها تصبح غري قابلة للفرز بصورة صحيحة .وبهذا
يكون معمل العمروسية يفرز أكثر من طاقته حبوالي ثالث مرات،
مما اضطر الشركة املشغلة أن تعمل  24ساعة بد ً
ال من  18كما هو
حمدد يف العقد بسبب األعطال الدائمة» .أما يف معمل الكرنتينا،
فـ»هناك مخسة خطوط فرز قدمية مهرتئة قدرتها االستيعابية ال
تتعدى  800طن يوميًا ،ومع ذلك أتت شروط العقد بأن املعدل
اليومي لدخول النفايات هي حواىل  1350طنًا يوميًا ،فيما يدخل
معمل الفرز يف الكرنتينا حواىل  1996طنًا يوميًا» .وخلص إىل «أن

النفايات الواردة من مراكز الفرز
غري مفرزة كليًا بسبب جتهيزات
معامل الفرز املهرتئة ،ومشكلة
تطوير املعامل تقع على عاتق
الدولة ومن مسؤولية جملس
اإلمناء و اإلعمار .يف انتظار ذلك،
فإن كمية النفايات اليت تطمر يف
كوستابرافا ستزداد وستقلل من
القيمون
عمر املطمر ،وسيضطر
ّ

دفرت الشروط
نص على معالجة
معملي الكرنتينا
والعمروسية نفايات
أكثر من قدرتهما
الفعلية!

إىل تغيري خريطة التوسعة أو املباشرة بتوسعة أخرى يف غياب
التخطيط والرؤية املستقبلية».
يع ّد أمرًا مهمًا يف كل
ويف ما يتعلق بإنشاء شبكة مجع الغاز الذي َ
مطمر ،خصوصًا يف موقع قريب من املطار وحركة الطريان ،لفت
التقرير إىل أن «العمل يف مشروع التوسعة مل يصل إىل هذه
املرحلة ،لذا مل تستطع اللجنة التأكد من هذه العملية ألنها ال تتم
إال بعد وصول القدرة االستيعابية يف املطمر إىل ذروتها)...( .
إنه يف املرحلة األوىل وصل املطمر إىل ذروته ،ومت متديد الشبكة
وفقًا لألصول».
أما يف شأن معمل معاجلة الرشاحة (العصارة) ،فيشري التقرير إىل
أن الشركة املشغلة «مل تبدأ بإنشاء معمل ملعاجلة الرشاحة ،ألن
هذه العملية تبدأ بعد أن جتهز اخلاليا وتصبح ممتلئة بالنفايات
املطمورة ولوجود حمطة معاجلة الرشاحة يف املرحلة األوىل .وقد
كشفت اللجنة على احملطة يف املطمر القديم ،وتبني هلا أنه يتم
مجع الرشاحة من املطمر يف خزانات مجع وتضخ إىل حمطة املعاجلة
بواسطة مضخات غاطسة» .إال أن التقرير مل يناقش الطرق األمثل
لوضع أنابيب سحب الغاز (أثناء اإلنشاء والتجهيز وليس بعد
االنتهاء من الطمر) وال طرق معاجلة العصارة!

التوصيات

يف نهاية التقرير ،اقرتح اخلرباء «املباشرة فورًا بتطوير معملي
الكرنتينا والعمروسية الستيعاب الكمية اليت تدخل يوميًا إىل
معامل الفرز ،والبدء حبملة توعية للفرز من املصدر أقله فرز املواد
العضوية ،وإجياد حلول مستدامة للتخلص منها ،وطرق حديثة
ومستدامة للتخفيف من النفايات املطمورة لعدم قدرة لبنان على
استيعاب املزيد من املطامر على أرضه أو يف حبره» .وطالبوا
الوزارات املعنية باإليعاز إىل املصانع وشركات االسترياد بوجوب
حتمل مسؤوليتها أمام زيادة النفايات يف التصنيع أو االسترياد،
ّ
واإلسراع بإجياد خطة اسرتاتيجية ميكن تطبيقها يف أسرع وقت
ممكن ،يشرف عليها خمتصون ،مع التشديد على ضرورة الفرز
وختفيف النفايات من املصدر واملصنع واملستورد ،وإنشاء معامل
حديثة للتخلص من النفايات من دون تلويث اهلواء والرتاب أو
املياه اجلوفية و السطحية».
مرجحة للتفاقم،
األزمة
أن
فهي
التقرير،
أما خالصة اخلالصة هلذا
ّ
وأننا ال نزال نتنقل من كارثة إىل أكرب ،وأن ال حكومة وال وزارة
بيئة مسؤولة (كان يفرتض بها هي أن تصدر تقريرها التقييمي
وتقرتح اسرتاتيجية شاملة وكاملة) ،وأن ال وزير للبيئة ملمًا استطاع
أن يرفع هذا امللف من حالة الطوارئ املزرية إىل موقع اسرتاتيجي
وبعيد املدى.

الصحيفة ،وباالستناد إىل وثائق داخلية وروايات شهود،
قالت إن التالعب بناقل احلركة والربامج اإللكرتونية بإمكانه
أن ُي ِ
سبب معدالت أقل من انبعاثات
ظهر أن املركبات ُت ّ
ثاني أكسيد الكربون وتستهلك وقودًا أقل .هذه األنباء،
إن تأكدت ،فمن شأنها أن تضيف بعدًا جديدًا لفضيحة
تورطت فيها «فولكسفاغن» وكلفتها 27
االنبعاثات اليت
ّ
مليار يورو ( 31.3مليار دوالر) دفعتها على شكل غرامات
وشروط جزائية ،بسبب التالعب املمنهج يف حمركات
تسببها يف
السيارات اليت تعمل بالديزل للتسترّ على
ّ
التلوث.
معدالت مرتفعة من
ّ
يف املقابل ،رفض متحدث باسم «فولكسفاغن» ،وهي
حتقيق
الشركة األم لـ»أودي» و»بورشه» ،التعليق على
ٍ
جار مل توضح طبيعته .وأضاف ،يف تصريح إىل الصحيفة،
ٍ
ّ
مكثفة مع
أن الشركة أجرت يف األشهر املاضية حمادثات
هيئة النقل االحتادية ،قائ ًال« :ليس هناك تطورات جديدة
يف األمر».
فضيحة الديزل
يأتي ذلك يف وقت تكافح جمموعة «فولكسفاغن» للخروج
من تداعيات فضيحة تزويد سياراتها اليت تعمل مبحركات
ّ
معقد ،لتقليل كميات العوادم
ديزل بربنامج كومبيوتر
ً
املنبعثة من السيارات أثناء االختبارات ،مقارنة بالكميات
احلقيقية املنبعثة أثناء السري يف ظروف التشغيل الطبيعية.
وقد اعرتفت اجملموعة بالفضيحة يف أيلول /سبتمرب ،2015
زودت  11مليون سيارة تعمل
وأشارت حينذاك إىل أنها ّ
حيدد خفض
مبحركات الديزل على مستوى العامل ،بربنامج
ّ
االنبعاثات .كما اعرتفت بأن  600ألف سيارة ُمباعة يف
مصممة للتحايل
الواليات املتحدة ُج ّهزت «بأجهزة غش»
ّ
على اختبارات االنبعاثات.
وبعد ثالثة أعوام من الفضيحة ،فرض االدعاء األملاني على
«فولكسفاغن» ،يف حزيران /يونيو املاضي ،غرامة قدرها
مليار يورو ( 1,18مليار دوالر) مرتبطة بفضيحة الغش يف
انبعاثات الديزل ،فيما قد تكون إحدى أكرب الغرامات املالية
على اإلطالق اليت تفرضها السلطات األملانية على شركة.
(عن الويب)
اعتقال مدير «أودي»
ُ
اكتشفت األجهزة يف سيارات فولكسفاغن،
يف البداية،
غري أن شركة «أودي» التابعة هلا تورطت يف الفضيحة
أيضًا.
ويف أيار /مايو الفائت ،اعرتفت بأن  60ألف سيارة أخرى
من طرازي «إيه  »6و»إيه  »7اليت تعمل مبحركات الديزل
لديها مشكالت يف برنامج االنبعاثات .وكانت الشركة
قد سحبت  850ألف سيارة العام املاضي ،ومنها بعض
السيارات اليت تبينّ أنها حتتاج إىل تعديالت.
ويف حزيران /يونيو املاضي ،اعتقلت السلطات األملانية
املدير التنفيذي لشركة «أودي» ،روبرت ستادلر ،على
ّ
تتعلق بالفضيحة نفسها .ويف حني أكد
خلفية حتقيقات
متحدث باسم شركة «فولكسفاغن» ،حينذاك ،اعتقال
ستادلر ،قالت النيابة العامة يف ميونخ إنها اختذت هذا
اإلجراء على خلفية االشتباه يف سعي األخري إىل إخفاء
ّ
أدلة.
الحكومات «ليست على الطريق الصحيح»
أعلنت األمينة التنفيذية التفاق األمم املتحدة اإلطاري بشأن
تغيرّ املناخ ،باتريشيا إسبينوزا ،اليوم ،أن احلكومات ليست
على الطريق الصحيح لتحقيق هدف «اتفاقية باريس للمناخ»
ّ
للحد من ارتفاع درجات احلرارة.
املوقعة عام 2015
ّ
ويف تصريح لوكالة «رويرتز» ،قالت إبينوزا ،اليت تدير
حمادثات املناخ املرتقبة هذا األسبوع يف العاصمة التايالندية
بشكل
التحرك
بانكو ،إن القطاعني العام واخلاص حباجة إىل
ٍ
ّ
عاجل لتجنب «آثار كارثية».
التقيد بهدف  1.5درجة مئوية فوق املعدل
وطالبت الدول
ّ
املعتاد يف مرحلة ما قبل الثورة الصناعية .وهو اهلدف
حددته «اتفاقية باريس للمناخ» ،اليت وقعت عليها
الذي ّ
حنو  200دولة عام .2015
وختمت قائلة« :بالتعهدات اليت لدينا على الطاولة اآلن،
لسنا على الطريق الصحيح لتحقيق تلك األهداف».
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مـن هـنا وهـناك

هدية مزيفة إلعالمية خليجية تشعل غضب
السعوديني ..والشرطة تقبض على مقدمها!

صيين يرتدي مالبس نسائية بلدية إسطنبول تزيل اسم
ملدة  20عاما لريضي والدته
« ترامب»

أصيبت سيدة صينية بصدمة نفسية بعدما فقدت ابنتها ،وبالرغم
من مرور  20عاما على وفاة االبنة إال أن األم مل تستوعب وفاتها
بعد.

ألقت الشرطة السعودية القبض على  3أشخاص قدموا هدية
لإلعالمية الكويتية ،حليمة بولند ،بزعم أنها من جهات رمسية
سعودية ،بقيمة  3ماليني ريال ،أثارت غضب رواد مواقع التواصل
االجتماعي.
وقال املتحدث اإلعالمي لشرطة منطقة الرياض« :باإلشارة ملا مت
تداوله يف مواقع التواصل االجتماعي ملقطع مرئي على حساب
إحدى اإلعالميات اخلليجيات املتواجدة حاليا يف اململكة من تلقيها
هدية عطور مثينة ،كتب عليها عبارات تشري إىل أنها من جهات
رمسية ،مت القبض على من يقف خلف هذه العملية».
وأضاف يف بيان نشرته واس»« :اتضح أنهم كل من عبد اهلل
صاحل محاد املطريي  -سعودي اجلنسية ،ونظري نبيه هاني  -لبناني
اجلنسية ،ومتني أمحد هندي اجلنسية».
وأثناء عملية التفتيش ،مت العثور على عدة صناديق عطور رديئة
مماثلة ملا ظهر يف املقطع املتداول ،سعى من خالهلا املتهمون
إىل إيهام اإلعالمية اخلليجية ،حليمة بولند ،بأن اهلدايا من جهات
سعودية رمسية ،طمعا يف استغالل ذلك بصورة سيئة ملآربهم
الشخصية ،حبسب الوكالة.
ويف وقت سابق ،نفت شركة عبد الصمد القرشي للعطور ،عالقتها
مبقطع الفيديو املتداول الذي يزعم تقدميها هدية بقيمة  3ماليني
ريال (حوالي  800ألف دوالر) إىل حليمة بولند.
وأكدت الشركة يف بيان على صفحتها الرمسية يف موقع «تويرت»،
على أنها مل تتعاقد مع املذيعة الكويتية من أجل أي إعالن ،كما
أنها مل ترسل هلا أية هدية.
وقالت إنها تقدر لعمالئها حرصهم واستفساراتهم ،وتأمل منهم
احلصول على املعلومة من مصادرها الصحيحة ،عرب حساباتها على
منصات التواصل االجتماعي ،مشرية إىل أنها حتتفظ حبقها يف
اختاذ اإلجراءات القانونية املناسبة حلماية حقوقها وحقوق عمالئها
الكرام.
وأطلق مغردون هاشتاغ بعنوان#« :عبدالصمد_القرشي_يسيء_
لإلناث» ،معربين عن استيائهم من مقطع الفيديو الذي نشرته
حليمة بولند عرب حسابها على تطبيق «سناب شات» وأشارت فيه
إىل أن اهلدية قيمتها تتجاوز  3ماليني ريال ،لتعود وحتذف مقطع
الفيديو ،وتغريه بآخر ،دون ذكر مبلغ اهلدية.

أعلنت بلدية إسطنبول الرتكية إزالة اسم الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،من نفق للمشاة يقع بالقرب من برجي «ترامب» يف
املدينة.
وقالت وكالة األناضول إن القرار اختذ بإمجاع جملس البلدية ،الذي
قرر حتويل تسمية النفق الواقع يف منطقة شيشلي إىل «جميدية
كوي».

وكادت الصدمة النفسية اليت أصيبت بها األم الصينية أن تفقدها
حياتها ،لوال أن ضحى ابنها بكونه شابا وعليه أن يرتدي مالبس
الرجال ،وأخذ يرتدي مالبس شقيقته املتوفاة حتى تظن والدته أنها
مازالت على قيد احلياة ،وال تصاب بسوء.

ويضم الربجا ترامب مركز تسوق وشققا ومكاتب ،وتعود ملكيتهما
ملؤسسة ترامب ،اليت قال الرئيس األمريكي إنه تنازل عن إدارتها
ألبنائه ،إثر فوزه يف االنتخابات الرئاسية عام .2016

ظل الشاب الصيين طيلة العشرين عاما ال يرتدي سوى املالبس
النسائية ،فال يوجد خبزانة مالبسة حتى ولو قطعة مالبس رجالية
وحيدة ،فهو يرتدي مالبس شقيقته وخيرج للعناية بوالدته،
فيطعمها ويعمل على رعايتها ويعوضها غياب ابنتها دون أن تدري
أنه ابنها.

ومتر العالقات بني تركيا والواليات املتحدة بفرتة جفاء على
خلفية قضية القس األمريكي أندرو برونسون املعتقل يف تركيا
بتهم التورط يف حماولة االنقالب عام  .2016وتطالب الواليات
املتحدة باإلفراج عن القس فورا ،وفرضت عقوبات على مسؤولني
تركيني.

وحبسب صحيفة ديلي ميل الربيطانية ،فإن الشاب الصيين ال
خيجل أبدا مما يقوم بفعله ،بالرغم من سخرية اجلميع منه ،ويشعر
بالسعادة ألن والدته بصحة جيدة وال يهمه غري ذلك.

كما فرضت الواليات املتحدة رسوما على صادرات الصلب
واألملنيوم الرتكية ،وردت أنقرة بفرض قيود على التجارة مع
الواليات املتحدة.

حل لغز «احلمري املذبوحة» يف
مدينة مصرية
أثارت سيارات نقل حمملة باحلمري املذبوحة ،قلق األهالي يف منطقة
أبي زعبل مبركز اخلانكة التابع حملافظة القليوبية املصرية ،فاحليوان
الذي يستخدم يف النقل والركوب بالقرى ،ال جيب أبدأ أن يذبح،
فاألمر قد يصل إىل استنتاجات ال أحد حيب الوصول إليها.
لكن مثة شيء آخر كان يثري زعر واستغراب األهالي ،وهو مساعهم
أصواتا غري معتادة ،وانبعاث روائح كريهة ،فانهالت البالغات على
الشرطة ملعرفة ما الذي يدور يف اجلوار.
وبالفعل ،ضبطت األجهزة األمنية يف القليوبية بالتنسيق مع اإلدارة
العامة لشرطة البيئة  5أسود داخل املزرعة املقامة داخل جتمع
سكين عشوائي ،حبسب وسائل إعالم حملية.
وجرى التحفظ على األسود اليت تبني أنها من النوع األفريقي ،ثالثة
منها إناث واثنني من الذكور.
وقد قام خرباء من حديقة احليوان باجليزة بتخدير األسود ونقلها
إىل احلديقة.
ورمبا كان اهلاجس األكرب لدى السكان هو أن تكون املزرعة وكرا
لذبح احلمري من أجل بيعها لبعض التجار الذي يغشون يف اللحوم
احليوانية ،وهي مسألة تكشفها األجهزة الرقابية من وقت آلخر.

وحلسن احلظ مل يصل إىل املائدة ،لكن ال أحد يف املنطقة كان
يتخيل أنه يعيش على بعد أمتار من أسود أفريقية.
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باسيل من مونرتيال...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

فشل ،وممن اعتربوه أنه ولد فاشال من اليوم االول حتى انهم مل
يعطوه اي فرصة.
واضاف :ميكن أن نفهم سياسيا انهم بتأخريهم تشكيل احلكومة
ُيفشلون العهد واذا ليس من حكومة اصال يكون افضل هلم .هؤالء
نفهمهم اذا طالبوا بأمور اضافية ليست من حقهم ألن هدفهم
معروف وهو افشال رئيس اجلمهورية وافشال ما يسمى اليوم
مبشروع توافقي او ما يسمونه تسوية رئاسية ،وهو توافق بني
اللبنانيني وبني كل املكونات اللبنانية حتى تسري االمور يف
البلد .ورأينا النتيجة يف السنة االوىل واهمها اجراء االنتخابات
وفق القانون النسيب وما نتج عنها من متثيل نيابي اصح .فهم
يريدون كسر نتائج االنتخابات ،واملطلب احلقيقي اليوم ان نشكل
حكومة كما احلكومة السابقة ،وانا اقول لكم إن احلكومة مبوافقتنا
تتشكل غدا اذا كانت على هذا االساس ،ونكون بذلك الغينا نتائج
االنتخابات .والبعض يطالب بالغاء قانون االنتخاب ألنه حد من
االحتكار واصبح التمثيل افضل لكل مكونات الشعب اللبناني .حنن
يف التيار الوطين احلر يتهموننا يف الدفاع عن حقوق املسيحيني،
حنن ندافع عن حقوق كل اللبنانيني ألننا ال نرضى بالغنب ،لبنان ال
يبقى وال يعيش اذا مل نكن متساوين بني بعضنا البعض ،وهذا ما
مل يفهمه البعض ويريد ان يكسر القانون اجلديد والتمثيل ويريد
ردنا اىل اهليمنة والسيطرة واىل الغنب واالحباط وهذه هي املشكلة.
املشكلة يف تشكيل حكومة تستطيع ان تعمل وتعطي نتيجة للبلد
وهذا هو األهم .وكما جنحنا يف كل ما وعدناكم به ،فان تشكيل
احلكومة عمل لن يكون من الصعوبة اليت يتخيلها البعض .اقول لكم
ان البعض ال يريد حكومة يف لبنان وغري مستعجلني وسعداء بعرقلة
تشكيل احلكومة وهذا هو هدفهم .أقول لكم انهم سيخسرون مرة
ثانية وسيكون هناك يف لبنان حكومة متثل اللبنانيني خري متثيل،
ولكن األهم ان تتمكن هذه احلكومة من العمل ،وتستطيع ان تلتزم
بالعمل من اجل املنتشرين من خالل البطاقة املمغنطة كي يتمكن
لبنان املقيم واملنتشر من املشاركة يف االنتخابات املقبلة ،فأنتم
جزء اساس من لبنان( .مزيد من التفاصيل ص)5

نتنياهو

على صعيد آخر وجه رئيس احلكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو،
تهديدا لـ «حزب اهلل» ،بتلقيه ضربة ساحقة يف حال نفذ أي هجوم
ضد إسرائيل.
وقال نتنياهو يف بيان صدر عن ديوانه مساء أمس االول اخلميس
«استمعت للتصرحيات النارية اليت أتت من جهة «حزب اهلل» وهي
أتت من شخص قال بعد  ،2006إنه لو كان يعلم ماذا سيكون
الرد اإلسرائيلي على خطف اجلنود الثالثة لكان فكر مرتني ،لذا
حيبذ القيام بذلك ،وأقرتح عليه اليوم بأن يفكر ليس مرتني بل
 20مرة ،ألنه لو اعتدى علينا فسيتلقى ضربة ساحقة ،تفوق كل
تصوراته».
من ناحية أخرى ،عرب نتنياهو مرة ثانية عن حزنه ملصرع  15عسكريا
روسيا من أفراد طاقم الطائرة احلربية الروسية من طراز «إيل-
 »20واليت سقطت بفعل املضادات األرضية الدفاعية السورية،
مساء االثنني املاضي ،أثناء اهلجوم اجلوي الذي نفذه سالح اجلو
اإلسرائيلي على الالذقية .وأكد على ضرورة احلفاظ على التنسيق
األمين بني روسيا وإسرائيل.
وقال نتنياهو« :أما عالقاتنا مع روسيا فتحدثت مع الرئيس فالدميري
بوتني عشية يوم الغفران ،جمرد حلظات قليلة قبل بدء العيد ،عربت
بامسي وباسم مواطين دولة إسرائيل مجيعا ،عن حزننا ملصرع 15
من أفراد الطاقم اجلوي الروسي ،الذين أسقطت طائرتهم بنريان
سورية».
وتابع« :قلت له إن املشكلة األساسية هي احملاوالت اإليرانية،
الستخدام األراضي السورية ،كقاعدة لشن هجمات على إسرائيل،
ولتزويد أعدائنا مثل «حزب اهلل» بالسالح».
وأضاف« :قلت له إننا حنتفظ حبق الدفاع عن النفس ،وإنه مع ذلك
هنالك أهمية كبرية جدا للحفاظ على التنسيق األمين بني إسرائيل
وروسيا ،ولذلك قررت إرسال قائد سالح اجلو ،اللواء عميكام
نوركني ،إىل موسكو لتحقيق هدف مزدوج ،األول هو مواصلة
الدفاع عن مواطنينا واآلخر هو صون التعاون بني البلدين».

احلكومة اليمنية تتهم...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وإنساني» ،و «التواطؤ» مع ميليشيات اجلماعة يف تهريب
أسلحة.
يف غضون ذلك ،أكدت قيادة التحالف العربي أن العفو امللكي عن
العسكريني السعوديني املشاركني يف عملية «إعادة األمل» يف
اليمن« ،ال عالقة له جبرائم القانون الدولي ،وإمنا مرتبط جبزاءات
انضباطية وسلوكية».
ورفضت احلكومة اليمنية تصرف منسقة الشؤون اإلنسانية من خالل
خطاب أرسله مبعوثها لدى األمم املتحدة أمحد عوض بن مبارك إىل
األمني العام ملنظمة الصحة العاملية ،يف شأن املذكرة املتعلقة بـ
«اجلسر اجلوي الطيب اإلنساني» يف اليمن ،واليت وقعتها غراندي
ووزير اخلارجية يف «حكومة االنقالب» (اخلاضعة لسيطرة احلوثيني)
هشام شرف يف صنعاء أخريًا.

واعترب بن مبارك املذكرة «الغية» ،وقال إن التوقيع عليها «يعد
مبثابة اعرتاف رمسي من قبل األمم املتحدة بامليليشيات ،ويتعارض
متامًا مع موقف جملس األمن وقراراته حول اليمن ،خصوصًا القرار
 ،2216وسيؤثر سلبًا يف العالقات بني احلكومة واملنظمة الدولية».
وطلبت احلكومة من املنظمة «إصدار توجيه للمنسقة املقيمة وكل
هيئات األمم املتحدة العاملة يف اليمن ،بعدم توقيع أي اتفاقات
أو مذكرات إال مع احلكومة اليمنية املعرتف بها دوليًا».
إىل ذلك ،نقلت وكالة األنباء السعودية (واس) عن الناطق باسم
التحالف العقيد الركن تركي املالكي أمس االول ،أن «قيادة
القوات املشرتكة للتحالف اطلعت على ما جرى تداوله خبصوص
العفو امللكي يف شأن العسكريني (السعوديني) املشاركني يف
عمليات إعادة األمل».
وأضاف« :بالرجوع إىل األمر السامي ،يتضح أنه حمدد وواضح،
ويتعلق باجلزاءات االنضباطية والسلوكية ،وال ينطبق على أي جرمية
واردة يف القانون الدولي اإلنساني» .وأكد أن التحالف يعلن
«التزامه التام مبادئ القانون الدولي اإلنساني ،والقواعد العرفية،
واالتفاقات املوقعة يف هذا الشأن».
ويف  10متوز املاضي ،أمر خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز بالعفو عن مجيع عسكريي «إعادة األمل» من العقوبات
العسكرية واملسلكية الصادرة يف حقهم ،وفقًا لعدد من القواعد
والضوابط ،تقديرًا ملا قدموه من بطوالت وتضحيات.
وعلى صعيد حماولة األمم املتحدة استئناف «املشاورات» بني
الشرعية اليمنية واحلوثيني ،توقع الناطق باسم احلكومة اليمنية
راحج بادي وصول املوفد الدولي مارتن غريفيث إىل الرياض خالل
األيام املقبلة ،للقاء نائب الرئيس اليمين علي حمسن األمحر .وزاد
أن حكومته «تنتظر نتائج لقاءات غريفيث يف مسقط وصنعاء».
وقال بادي إنه «من السابق ألوانه احلديث عن موعد جديد لبدء
املشاورات مع احلوثيني» ،مؤكدًا أن على ميليشياتهم تقديم
«ضمانات حقيقية حلضور اجلولة املقبلة من املشاورات ،خصوصًا
تغيب وفدها» .وزاد« :نريد أن
أن اجلولة السابقة فشلت بسبب ّ
نسمع ماذا يقول املوفد الدولي ،وال بد أن يقدم احلوثيون وعودًا
حقيقية للجلوس إىل طاولة املفاوضات».
ويف احلرب على «القاعدة» ،متكنت «قوات التدخل السريع» يف
«احلزام األمين» وبدعم من طريان التحالف ،من السيطرة على
معسكر لتنظيم «القاعدة» يف مديرية مودية يف حمافظة أبني.
وقال الناطق باسم مديرية الدفاع املدني يف منطقة عسري (جنوب
اململكة) العقيد حممد عبدالرحيم العاصمي ،أن مقذوفًا أطلقه
احلوثيون يف اجتاه إحدى القرى يف حمافظة ظهران اجلنوب ليل
الثلثاء -األربعاء ،أدى إىل تضرر مسجد ومنزل من دون إصابات.

واشنطن تأمل ابرام...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

برناجميها النووي والصاروخي،
للتفاوض معها على معاهدة تشمل
َ
إضافة إىل تدخالتها اإلقليمية.
وتزامن إعالن قصر اإلليزيه أن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
سيلتقي نظريه اإليراني حسن روحاني يف نيويورك ،مع امتناع
باريس عن تسمية سفري جديد يف طهران ،يف انتظار أن توضح
األخرية اتهامات بتورطها خبطة لتفجري مؤمتر ملنظمة «جماهدين
خلق» يف فرنسا أخريًا .ونصحت لندن محلة اجلنسيتني الربيطانية
ّ
بتجنب السفر إىل إيران.
واإليرانية،
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف أيار املاضي انسحاب
بالده من االتفاق النووي ُ
املربم عام  ،2015وأعاد فرض عقوبات
على طهران ،ستطاول حزمة ثانية منها ،مرتقبة يف تشرين الثاني
قطاعي النفط واملصارف يف ايران.
(نوفمرب) املقبل،
َ
وأكد املوفد األمريكي اخلاص إىل إيران براين هوك أن ترامب
ووزير اخلارجية مايك بومبيو «قاال بوضوح إنهما مستعدان للتفاوض
وخلوض حمادثات» مع طهران ،علمًا أن الرئيس األمريكي سريأس
جلسة جمللس األمن خمصصة للملف اإليراني .واستدرك هوك أن
املرشد اإليراني علي خامنئي والرئيس روحاني ووزير اخلارجية
حممد جواد ظريف «أعربوا عن عدم اهتمامهم بإجراء حمادثات»،
وزاد« :هذا موقفهم وحنرتم ذلك ،لكنه ال يغيرّ خططنا .هناك نظام
أشد يف الطريق».
طبق وإجراءات
ّ
سي ّ
عقوبات ُ
توسع مساعيها الديبلوماسية لضمان أن
وأشار إىل أن اإلدارة
ّ
تقرتب عمليات شراء النفط اإليراني من «صفر» ،حبلول الرابع من
تشرين الثاني.
وتابع« :االتفاق اجلديد الذي نأمل بإبرامه مع إيران ،لن يكون
اتفاقًا بني حكومتني ،مثل االتفاق األخري .نسعى إىل إبرام معاهدة
يقرها الكونغرس ،تشمل حظرًا على األسلحة الباليستية
شاملة»
ّ
تتضمن
ومنعًا لتطوير صواريخ ميكن تزويدها رؤوسًا نووية ،كما
ّ
جلم السلوك اإليراني «املزعزع» و»املسيء» يف الشرق األوسط.
اىل ذلك ،أعلن قصر اإلليزيه أن ماكرون سيلتقي ترامب وروحاني
يف نيويورك ،على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة .وأشار إىل
أن الرئيسني الفرنسي واألمريكي سيناقشان ملفات مهمة بالنسبة
إىل جانبيَ األطلسي ،ومسائل جتارية والوضع يف سورية ،إضافة
إىل «االسرتاتيجيا األمريكية» حيال إيران .وسأل اإلليزيه« :نرى
جيدًا أنها اسرتاتيجيا (ممارسة) الضغط األقصى .ولكن وفقًا ألي
جدول زمين ،وأي هدف ،ومن خالل أي حوافز»؟
وقال مصدر فرنسي إن ماكرون سيتابع مساعيه إلقناع روحاني
بأن مصلحة إيران تقضي ببقائها يف االتفاق النووي ،الفتًا إىل أن
«فرنسا مستعدة ،من منطلق موقعها وسيطًا ،لتمرير رسائل» بني
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طهران وواشنطن ،ومستدركًا أنها ال تستطيع «إرغام ترامب أو
روحاني» على عقد اجتماع .وتابع أن حمادثات ماكرون مع روحاني
ستتطرق إىل الوضع يف اليمن ولبنان وسورية.
ّ
وكان الفتًا أن مسؤولني فرنسيني أعلنوا أن باريس لن تعينّ
سفريًا جديدًا يف طهران ،إال إذا حصلت منها على معلومات حول
اخلطة الفاشلة لتفجري مؤمتر «جماهدين خلق» يف باريس ،يف
حزيران (يونيو) املاضي .وقال مصدر رئاسي فرنسي« :هناك
حوار على مستوى بارز بني السلطات الفرنسية واإليرانية .نعمل
معًا لكشف ما حدث».
يف غضون ذلك ،حذرت اخلارجية الربيطانية محلة اجلنسيتني
الربيطانية واإليرانية من السفر إىل إيران إال للضرورة القصوى،
م ّربرة األمر بأن «قدرتها حمدودة جدًا على تأمني دعم» لربيطانيني
حيملون اجلنسية اإليرانية وحتتجزهم طهران.

صراع مرير على...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

 18لالحتاد الوطين).
لكن أساس األزمة وفق مطلعني ،ال يتعلق برغبة بارزاني يف
نيل حزبه املنصب ،بل برفض برهم صاحل كشخص ينتمي إىل
منظومة هي خارج الصفقة اليت مسحت حبصول رئيس الربملان حممد
للسنة ،مرشحًا عن حتالف البناء
ّ
احللبوسي على منصبه املخصص
املدعوم إيرانيًا ،والذي يضم قوائم «الفتح» و «دولة القانون» و
«احملور» ونال تأييد احلزب الدميوقراطي الكردستاني.
ووفق مصادر مطلعة ،أرسل حزب بارزاني إىل أعضاء االحتاد موقفًا
مفاده أنه سيقبل مبرشح حمسوب على عائلة الرئيس السابق
جالل طالباني ،مثل أحد عديليه حممد صابر ورشيد لطيف ،أو دعم
الرئيس احلالي فؤاد معصوم ،لكنه سريشح رئيسًا عنه يف حال
اختيار برهم صاحل.
وتضيف املصادر أن االحتاد رفض صفقة تشمل حصول الدميوقراطي
على منصب حمافظ كركوك وبقية الوزارات يف احلكومة ،يف مقابل
تولي برهم صاحل رئاسة اجلمهورية ،ما دفع األخري إىل مطالبة
أطراف «صفقة رئيس الربملان» وزعيم «فيلق القدس» اإليراني
قاسم سليماني ،بالضغط لتأجيل انتخاب رئيس اجلمهورية إىل ما
بعد انتخابات برملان اإلقليم ( 30الشهر اجلاري) واليت يتوقع حزب
بارزاني حصوله على غالبية كاسحة فيها تعيد تشكيل خريطة القوى
الكردية.
وتشري املصادر إىل أن حصول برهم صاحل على املنصب سيقرتن
بدعم األطراف الشيعية له ،وهذا أمر يعده بعضهم مستبعدًا يف
حال متكن حمور «البناء» برعاية إيرانية من فرض مرشح من حزب
بارزاني للمنصب.
إىل ذلك ،تتسارع وترية التسريبات من داخل «حزب الدعوة» الذي
يرأسه نائب رئيس اجلمهورية نوري املالكي ،ويعد رئيس الوزراء
حيدر العبادي أحد أعضائه.
فبعد تسريب كتاب من عدد من زعامات احلزب عن حتميل العبادي
مسؤولية تفكك احلزب واحتمال خسارته منصب رئيس الوزراء،
سرب مقربون من
بسبب حتالفه مع مقتدى الصدر وعمار احلكيمّ ،
العبادي وثائق عن أحداث ومالبسات تثبت أن املالكي هو َمن رفض
توحيد احلزب ،وأن العبادي رفض الدفع بالصدر إىل املعارضة،
وحاول الدفع بقيادات احلزب إىل دمج «دولة القانون» و «النصر»
والتفاهم مع الصدر على حتالف كبري يشكل احلكومة برئاسته.
التسريب األخري من عدد من قادة «حزب الدعوة» جاء كما يبدو ردًا
وجدد حتميل األخري املسؤولية ،كما طالب
على تسريب العبادي،
ّ
بإقالة العبادي من احلزب أو جتميد عضويته.
ومل حيسم بعد منصب رئيس احلكومة ،إذ ما زال اسم القيادي
السابق يف «اجمللس االسالمي األعلى» عادل عبد املهدي مطروحًا،
لكنه يالقي صعوبات يف متريره يف نطاق توصيات املرجع الشيعي
علي السيستاني اليت خلص فيها شروطه بأن يكون الرئيس املقبل
للوزراء مستق ًال عن األحزاب وحازمًا وقويًا.

ظريف :واشنطن انتهكت املعاهدات اليت
وقعتها وتواجه ملفني يف احملكمة الدولية
أكد وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف يف تغريدة له على
صفحته على «تويرت» اخلميس أن «الواليات املتحدة انتهكت حتى
املعاهدات اليت وقعتها ،ولذلك فهي تواجه ملفني يف احملكمة
الدولية».
وأضاف ظريف أن الواليات املتحدة وصفت االتفاق النووي الذي
أبرم عام  2015بأنه اتفاق فردي بني حكومتني ،وادعت أنها بصدد
عقد معاهدة جديدة ،مشددًا أن «هذا غري صحيح ،فهذا االتفاق
دولي حظي بتأييد قرار صادر من جملس األمن الدولي».
وأرفق وزير اخلارجية اإليراني كالمه مبقطع فيديو أثناء إلقاء كلمة
لرباين هوك رئيس فريق العمل اخلاص بإيران باإلدارة األمريكية
يف مؤسسة «هودسن» احملافظة ،حيث اعترب أن االتفاق النووي
بأنه اتفاق فردي بني احلكومة اإليرانية والرئيس األمريكي السابق
باراك أوباما.
وقال إن «واشنطن اآلن بصدد عقد معاهدة مع إيران لتقييد الربنامج
الصاروخي والنووي اإليراني بشكل متزامن ،وتتم املصادقة عليها
يف جملس الشيوخ».

صفحة 32

Saturday 22 September 2018

الـسبت  22أيـلول 2018

Page 32

صـحة وغـذاء

ماذا حيصل عند منع الغازات «احملرجة» من اخلروج؟
ميكن أن تعرضنا الغازات املعوية إىل الكثري من
اإلحراج يف األماكن العامة ،لذا حناول حصرها
وعدم إخراجها ،ولكننا ال نعلم أن الغاز احملاصر
ميكن أن يكون مدمرا للصحة اهلضمية.
وتنتج الغازات بصورة طبيعية عندما يتم هضم
الطعام والشراب ،أو عند ابتالع اهلواء .ويف
حال عدم خروجها من اجلسم ،ميكن أن يعاد
استيعابها من قبل اجلسم ،ليهرب القليل منها
عرب الفم.
ويف حديثها مع  ،The Conversationتقدم أستاذة
علم التغذية ،كلري كولينز ،يف جامعة نيوكاسل
يف نيو ساوث ويلز ،أسرتاليا ،معلومات عن
طبيعة هذه الغازات ،وماذا حيدث إذا حوصرت
يف اجلسم.
وتعرب الغازات املعوية اليت تدخل املستقيم
النهائي من األمعاء الغليظة ،عن حدوث عمليات
اجلهاز اهلضمي املعتادة للجسم ،مبا يف ذلك
اهلضم والتمثيل الغذائي ،إىل حني إطالقها عرب
فتحة الشرج.
وعندما يقوم اجلسم بهضم الطعام يف األمعاء
الدقيقة ،تتحرك املكونات اليت ال ميكن تفكيكها
على طول القناة اهلضمية ويف النهاية إىل
األمعاء الغليظة والقولون .وحتطم البكترييا
املعوية بعض احملتويات عن طريق التخمري.
وتنتج هذه العملية الغازات واألمحاض األمينية،
اليت ُيعاد امتصاصها وتستخدم يف املسارات
األيضية املتعلقة باحلصانة ومنع تطور املرض.
وميكن امتصاص الغازات إما من خالل جدار
األمعاء يف الدورة الدموية وإطالقها يف النهاية
عرب الزفري من خالل الرئتني ،أو من خالل
املستقيم النهائي.
وتؤدي حماولة عدم إطالق الغازات إىل تراكم
الضغط وعدم الراحة ،ما قد يسبب انتفاخ
البطن مع إعادة امتصاص بعض الغاز يف
الدورة الدموية ،وإطالقه عرب الزفري.
ومع ذلك ،ال ميكن االحتفاظ بغازات األمعاء
لفرتة طويلة ،حيث ستنطلق يف نهاية األمر عرب
فتحة الشرج دون السيطرة عليها.
ومل يتوصل البحث إىل نتائج واضحة حول ما

وتأتي غازات األمعاء من مصادر خمتلفة ،مبا
يف ذلك ثاني أكسيد الكربون الناتج عن امتزاج
أمحاض املعدة مع البيكربونات يف األمعاء
الدقيقة .أو ميكن أن تنتج الغازات عن طريق
البكترييا املوجودة يف األمعاء الغليظة.
إذا كان ارتفاع الضغط يف املستقيم النهائي،
يزيد من فرص تطوير حالة تسمى التهاب الرتج،
حيث تتطور أكياس صغرية يف بطانة األمعاء
وتصبح ملتهبة.
ويف دراسة حول األلياف الغذائية والقشريات،
حتقق الباحثون يف ما حيدث إلنتاج غازات األمعاء
عند االعتماد على نظام غذائي عالي األلياف.
ووجدوا أن هذا النظام أدى إىل احتفاظ أولي
بالغاز لفرتة أطول ،مع بقاء احلجم كما هو،
ما يعين إطالق عدد أقل ولكن أكرب حجما من
الغازات.

ويف حني يعتقد أن هذه الغازات تؤدي مهام
حمددة تؤثر على الصحة ،فإن إنتاج غازات معوية
مفرطة ميكن أن يسبب النفخ واألمل والكثري من
اإلفرازات غري احملببة.
وجتدر اإلشارة إىل أن الغازات ذات الرائحة
األسوأ حتتوي على الكربيت ،وفقا لدراسة أجريت
على  16شخصا من البالغني األصحاء ،الذين
تناولوا الالكتولوز ،وهي مادة كربوهيدراتية غري
قابلة لالمتصاص ،ويتم ختمريها يف القولون.
واكتشف الباحثون أن عينات الفحم الطبية قادرة
على املساعدة يف إمخاد رائحة غازات الكربيت.

أكثر املشروبات الشائعة أمانا وأقلها خطرا على الصحة
حددت منظمة الصحة العاملية اجلرعة اآلمنة
القصوى من السكر بالنسبة للشخص البالغ يف
اليوم الواحد بـ  25غراما.
أما إدارة الغذاء والدواء األمريكية فقد قدمت
استثناء لسكان الواليات املتحدة ،ورفعت كمية
السكر املسموح بها للشخص يف اليوم الواحد
إىل  50غراما.
وذهب الباحثون األمريكيون إىل أبعد من
ذلك ،وأصدروا وثيقة خاصة تشرح بالتفصيل
كمية السكر املوجودة يف املشروبات األكثر
شعبية ،كالقهوة بأنواعها واملشروبات الغازية
ومشروبات الطاقة.
وحدد اخلرباء مشروب فراباتشينو (مع الكاراميل)
ملاركة «ستارباكس» ،كمشروب القهوة األكثر
أمانا من بني أنواع القهوة.
وحيتوي املشروب على أقل نسبة سكر من بني
مجيع مشروبات هذا النوع للماركات األخرى،
وتبلغ كمية السكر يف كوب منه  49غراما
فقط.
أما أسوأ قهوة من هذا النوع فتعود للماركة
األمريكية «دونكني دوناتس» باحتواء الكوب
على كمية سكر تبلغ  145غراما.

وبالنسبة للمشروبات الغازية ،فقد مسى العلماء
مشروب سربايت « ،»Spriteاألفضل للصحة،
حيث حتتوي عبوة  0.33لرت منه على  38غراما
من السكر فقط ،مع العلم أن عبوة كوكا كوال
من احلجم نفسه حتتوي على  43-39غراما من
السكر.
كما اعترب الباحثون أن «ريد بول» هو مشروب
الطاقة األكثر أمانا من بني املشروبات املشابهة
األخرى ،فهوى حيتوي على كمية من السكر
تبلغ  27غراما فقط ،بينما حتوي بقية مشروبات
الطاقة على كمية سكر ترتاوح ما بني  54و60
غراما لكل عبوة.

أعراض السرطان اليت تظهر
قبل مخس سنوات من املرض

انتشر احلديث يف اآلونة األخرية عن أمراض
السرطان وتشخيصه وخطره وانتشاره ،وهو أمر
طبيعي ملا متثله هذه األمراض من خطورة ،حبيث
تقضي على حياة املاليني من البشر سنويا.
الشك أن التشخيص املبكر للمرض مينح فرصة
أكرب ملكافحة املرض ،وأحيانا الشفاء منه متاما،
بيد أن املشكلة تكمن يف عدم وجود أعراض
واضحة وحمددة للمرض يف بداياته ،لكن هناك
عالمات معينة تساعد يف تشخيص املرض قبل
 5-2سنوات من تطوره.
سرطان الثدي :لعل أوىل العالمات اليت تشري
إىل ظهور هذا النوع من السرطان ،هي بروز
تشوه مفاجئ للثدي ،أو اختالل تناسق الثديني،
هذه إشارة تنذر باخلطر ،أما إذا ما تغري شكل
الصدر ،وتغري لون احللمة ،فالبد من مراجعة
األخصائي فورا ،كذلك فإن الطفح اجللدي غري
املرتبط باحلمل أو احليض قد يكون أحد العالمات
على أورام سرطانية.
سرطان الكبد والرئة :إن عدم ارتفاع درجة
حرارة اجلسم عند اإلصابة بنزالت الربد ليس
عالمة صحة ،بل على العكس ،ألن ذلك يعين
ببساطة أن مناعة الشخص ضعيفة جدا حبيث ال
تتمكن من القيام بوظيفتها على حنو سليم ،وال
تستجيب لعدوى البكرتيا والفريوسات ،كذلك
فإن االستيقاظ بني الواحدة والثالثة صباحا
ميكن أن يشري هو اآلخر إىل سرطان الكبد ،وأما
إذا كان هذا حيدث بني الساعة الثالثة واخلامسة
فجرا فليس مستبعدا أن يكون الشخص مصابا
بسرطان الرئة ،حيث ميكن أن تستمر هذه
احلاالت خالل  3-2سنوات ،كذلك يشري التعب
املزمن والضعف البدني وفقدان الوزن ،من دون
اتباع محية غذائية معينة ،إىل سرطان الكبد .ألن
الكبد يتحمل مسؤولية التمثيل الغذائي وتطهري
اجلسم.
سرطان األمعاء :قد يكون اإلمساك لفرتة طويلة
عالمة أساسية لإلصابة بسرطان األمعاء ،نتيجة
تهيج الغشاء املخاطي لألمعاء بسبب السموم،
ويشري العلماء ايضا إىل أن عدم ظهور البثور
واحلبوب خالل عدة سنوات ،على الرغم من تناول
مواد غذائية دهنية ومواد سكرية باستمرار ،قد
تكون إشارة لإلصابة بسرطان األمعاء ،كما أن
السرطان قد خيفي أو يضعف الشعور باجلوع.
هناك عالمة أخرى وهي الشعور باحلمى بصورة
مستمرة ،على الرغم من أن درجة حرارة اجلسم
ضمن احلدود الطبيعية ،ويظهر ذلك الشعور يف
نهاية النهار ،بينما تصبح األوعية الدموية يف
بياض العني مرئية للعني اجملردة.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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‘Inviting a crash’: PM issues ominous warning as he
defends government’s housing policies

Want to own one of these? Good luck. Picture: iStockSource:istock
Prime Minister Scott Morrison. Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

The Prime Minister has warned that playing with negative gearing could be bad for the housing market. Picture:
iStockSource:istock

PRIME Minister Scott Morrison has warned a popular idea to help Australians buy their own homes
could actually “invite a
housing market crash”.
A vow to limit negative
gearing to newly built
homes is the centrepiece
of Labor’s housing proposals. It also wants to
halve the 50 per cent capital gains tax discount.
Bill Shorten claims the
current
government’s
policies give investors an
unfair advantage over first
home buyers, and overwhelmingly benefit people
with high incomes.
But in an exclusive interview with news.com.au, Mr
Morrison issued an ominous warning about the
Opposition’s alternatives.
“The risk is this,” the Prime
Minister said. “If you now
take the sledgehammer of
negative gearing and capital gains tax changes — if

you abolish negative gearing as we know it — then
you’re inviting a housing
market crash. And that’s
good for nobody.”
Mr Morrison defended the
government’s policies,
saying they had helped
property prices fall in a
controlled way.
“We’ve seen house prices
come back to a soft landing, and that’s not me
saying that, that’s ratings
agencies, it’s the Reserve
Bank,” he said.
“Everyone has recognised
that one of the biggest
economic risks that the
country faced was a housing market crash. That’s
what the ratings agencies
were concerned about,
that’s what the banks
were concerned about,
that’s what economists all
around the country were
concerned about. That’s
what, as treasurer, I was
very concerned about. So

we needed to bring the
housing market into a soft
landing.”
ouse prices in Australia’s
five capital cities have
fallen an average of 3.5
per cent in the past 12
months, with the sharpest
drops in Sydney and Melbourne.
That’s a welcome trajectory for many Australians
who felt they were being
priced out of the market
after almost a decade of
consistent and demoralising rises.
Mr Morrison pointed to
data showing first home
buyers were finally enjoying something of a resurgence. Midway through
this year, they accounted
for 18 per cent of new
loans.
“We’ve got first home buyers now back up as a percentage of new loans to
its best level in about five,
six years. And a number of

things have contributed to
that,” he argued.
“One of the things I did
as treasurer was to introduce the First Home Super Savers scheme, which
we need to continue to let
people know about.
“I think it’s a pretty simple
and constructive scheme
which means that people
can save for their deposit
faster, simply by making
the same sacrifice they’re
already doing today.”
The scheme lets Australians save for a home deposit using their superannuation account, which
means they pay less tax.
“You can save, with exactly the same salary sacrifice, 30 per cent faster
than you could before,”
the Prime Minister said.
Mr Morrison also highlighted the government’s
work with the Australian
Prudential Regulation Authority (APRA) to crack
down on interest-only
mortgages, which made
up about 40 per cent of all
new home loans at their
peak last year.
“When you get people who
can just keep borrowing
more and more and more
and do it on an interestonly basis, they can bid
up the price, and that was
fuelling the exacerbation
of the problem,” he said.
But despite those improvements, buying a house in
one of Australia’s biggest
cities is still a daunting
prospect.

RateCity.com.au recently
released data on the average annual income needed to buy a house or unit
in each city without mortgage stress — a term for
when 30 per cent or more
of your pre-tax income
goes towards loan repayments.
The required income was
$162,000 in Sydney and
$132,000 in Melbourne.
Those figures are well
above the average Australian’s salary.
“That’s an extremely big
amount of money. And in
Sydney, a 20 per cent deposit plus stamp duty is
a whopping $240,000. It’s
impossible to collect in a
short space of time,” research director Sally Tindall told news.com.au.
There is also the added
pressure of interest rates.
In the past few weeks
Westpac, the Commonwealth Bank and ANZ all
pushed up their variable
rates, though NAB decided not to join them.
“Look, you don’t want to
see that occur. That’s the
banks that decide to do
that, but the NAB decided
not to, so good for NAB.
Go and change your loan
to NAB, that would be my
view,” Mr Morrison said.
“It’s for the RBA to decide
what’s happening with the
cash rates, but you know,
their forward prognosis
has been very stable now
for some period of time. So
I think there will be a lot of

pressure on the banks not
to move their rates.”
The Prime Minister said
his government supported
allowing new banks into
the market to challenge
the Big Four.
“More products. Increasing pressure. Make the
market work, make sure
people get the best deal,”
he said.
Mr Morrison said he sympathised with the plight of
first home buyers struggling to get into the market.
“I remember the first place
I bought with (wife) Jenny,
it was 53 square metres,
it was not very big. It was
very, very small. But that
was what we could afford,
and that’s how we made
our start. And it’s always
a big challenge for anyone
to buy their first home,” he
said.
Should Australians consider following that example, and lowering their
own expectations for a
first home? Mr Morrison
told us he didn’t want to
“lecture” anyone.
“I’m for Australians setting
their own expectations. I’m
all for aspiration. I’m all for
them having a big view of
their future, and for us to
be able to help them try
to achieve that wherever
they can,” he said.
“I’m not one who likes to
lecture people about what
their aspirations should
be. I’m all for an aspirational Australia.”
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Fairfax-Ipsos poll: Scott Morrison ahead of Bill Shorten on ‘Rise above bitterness’: Kerryn Phelps to run as
independent in Wentworth
leadership qualities but lags behind Malcolm Turnbull

Fairfax-Ipsos poll: One key finding proves the Liberals have made a calculation that defies logic
Add to shortlist

Australian voters have
given Prime Minister Scott
Morrison the edge on key
leadership qualities like
trust and economic management, rating him ahead
of Opposition Leader Bill
Shorten in a personal contest that will shape the outcome of the next election.
Mr Morrison is considered
trustworthy by 49 per cent
of voters compared to 39
per cent who favour Mr
Shorten, while the new
Coalition leader’s grasp of
economic policy is backed
by 66 per cent of voters
compared to 47 per cent
who prefer his rival.
A Fairfax-Ipsos poll shows
the Coalition holds steady
in the face of a tumultuous
leadership change and
looming Wentworth byelection.
But an exclusive FairfaxIpsos poll also shows Mr
Shorten enjoys a convincing lead in the most decisive contest, with Labor
ahead of the Coalition by
53 to 47 per cent in twoparty terms.
Labor has lost some
ground against the government over the four weeks
since the last Fairfax-Ipsos
survey, when Labor led by
55 to 45 per cent in twoparty terms, but the shift is
within the margin of error.
Mr Morrison told his colleagues last week they had
a “big mountain to climb”
to win the next election, a
verdict borne out by Labor’s significant lead in
the latest poll.
Voters rate Mr Morrison
ahead of Mr Shorten on
seven key attributes in-

cluding his vision for Australia’s future, where the
Prime Minister leads by 51
to 47 per cent, and competence, where he leads by
64 to 57 per cent.
In a clear reflection on
last month’s Liberal Party
leadership turmoil, only 49
per cent of voters believe
Mr Morrison has the confidence of his party, compared to 70 per cent for Mr
Shorten.
Mr Shorten has a strong
lead over Mr Morrison on
social policy, where he is
favoured by 57 per cent of
voters compared to 49 per
cent who prefer the Prime
Minister.
In a sign the government’s
attacks on Mr Shorten’s
union background may
be working, 50 per cent
of voters believe the Labor leader is “easily influenced by minority groups”
compared to only 38 per
cent for Mr Morrison.
The findings come at a
time when the government
is trying to fend off questions about why Liberal
MPs tore down Malcom
Turnbull, although Deputy
Prime Minister and Nationals leader Michael McCormack blamed the change
on opinion polls, ambition
and opportunity.
The Fairfax-Ipsos poll
shows Mr Morrison has
made few gains on leadership measures when compared to Mr Turnbull, and
has lost ground on some
of the most important indicators.
Mr Morrison has lower ratings than Mr Turnbull on
competence, vision, eco-

nomic policy and foreign
policy, a measure where
64 per cent of voters favoured the former prime
minister but only 50 per
cent favour the new one.
Only 49 per cent of voters
said Mr Morrison had the
confidence of his party,
compared to 55 per cent
who said Mr Turnbull had
the confidence of his party
when asked this question
in a Fairfax-Ipsos survey
in June.
As federal Parliament resumes on Monday, Mr
Shorten said he would not
comment on polls, adding
that the last leader who
worried about the polls
was probably watching
“from New York” – a reference to Mr Turnbull.
“I don’t think it’s done me
a lot of harm not talking
about the polls,” Mr Shorten told the ABC’s Insiders
program.
Labor would win at least a
dozen seats if the results
were reflected at an election, before taking into account the advantages for
Mr Shorten and his party
from a recent redistribution in Victoria.
The Fairfax-Ipsos survey
of 1,200 respondents was
taken from Wednesday to
Saturday and has a margin
of error of 2.9 per cent.
The Coalition primary
vote increased from 33 to
34 per cent while the Labor primary vote fell from
35 to 31 per cent and the
Greens primary vote increased from 13 to 15 per
cent when compared to
previous survey published
on August 19.

Kerryn Phelps, the first
female head of the Australian Medical Association,
will put civil rights and action on climate change at
the forefront of her bid to
claim the federal seat of
Wentworth as an independent.
Voters will go to the polls
on October 20 in the waterside seat vacated Malcolm
Turnbull after he resigned
following his ouster as
prime minister last month.
“The people of Wentworth
are crying out for an authentic voice who will stand
up to the major parties and
rise above the bitterness
and backstabbing that has
taken over Canberra,” Dr
Phelps said in a statement.
She later told reporters in
Double Bay that she would
not be “a destabilising influence if elected’’, a result
that would strip the government led by Mr Turnbull’s
successor Scott Morrison
of its one-seat majority.
“My intention is not to
block supply,” Dr Phelps
said.
She also took a swipe at
her Liberal rival, saying
“it beggars belief that the
Liberal Party was not able
to find a suitable candidate
from within...Wentworth
and had to go far out of the
electorate to find that person”.
Mr Sharma, a former Australian ambassador to Israel, lives in north Sydney
near his father, more than
20 kilometres from Wentworth, according to media
reports.
“He needed a guided tour
around the beaches,” Dr
Phelps said of Mr Morrison’s introduction on
Friday of his party’s Wentworth candidate at Bronte
Beach.
The reality of the Wentworth electorate is, according to Scott Morrison,
is that the seat is always
hotly contested, despite
the margin under Malcolm
Turnbull.
Mr Sharma later told a media event that he had “a
house lined up that I’ll be
moving into next week”.

He pledged to be “a great
local champion” for the
electorate, adding that he
was “very much focussed
on my own candidacy”
when asked about Dr
Phelps’ entry to the race.
“Every vote on conscience”
Flanked by a couple of
dozen supporters clad
in purple, Dr Phelps said
she had not yet had time
to consider preferences
but would recommend her
backers put Liberals last
on their ballots.
One aspect she will stress
is her ability, unlike her
main party rivals, to vote
on her conscience on each
decision.
Dr Phelps also contrasted
her position with Mr Turnbull.
Wentworth voters “knew
Malcolm Turnbull supported action on climate
change, they knew he supported action on marriage
equality, they knew he
supported a republic,” she
said.
“And yet he was not able
to advance that agenda...
because he was restricted
by the hard right of his
party.”
Dr Phelps’ entry has been
anticipated to dent the Liberals’ hopes of retaining
Wentworth even though
the seat was previously
considered safe because
of strong support for Mr
Turnbull. The ex-PM garnered two-thirds of the
votes on a two-party preferred basis at the 2016
elections.
Mr Sharma, meanwhile,
said Mr Turnbull had “given me some helpful tips”
on how to win the seat.
Priorities
Elected in 2000 as the first
female head of the AMA,
Dr Phelps will highlight her
record as a public health
and civil rights advocate.
A local GP, she has also
written several books, including The Mystery Gut
published last year.
Other priorities cited by
Dr Phelps include securing the future of Medicare,
fast-tracking renewable

energy investment and
action on climate change,
and humane treatment of
asylum seekers on Nauru
and Manus Island in Papua
New Guinea.
She has been a city councillor since 2016, and has
lived in Wentworth for two
decades.
Dr Phelps said the fact the
Liberals had ignored the
PM’s call for a woman to
be chosen as the Liberals’
candidate “was not a factor” in her decision to run.
Whoever was picked “will
have to dance around”
the government’s lack of
policies to address climate
change, she said. Her credentials include organising
the AMA’s first summit on
climate change and health,
back in 2002.
Mr Sharma said he accepted man-made climate
change was real and that
Australia should keep its
Paris climate commitments
to reduce greenhouse gas
emissions.
But he said “if you want to
have public support for addressing climate change,
you need to make sure
people can pay their power
bills and people can rely
on the power supply”.
‘Billionaires’ club’
Dr Phelps said she and
her partner, Jackie Stricker-Phelps, would look to
crowd-sourcing to fund
the campaign, and would
underwrite any shortfall in
costs.
“The major parties will
throw big money and serious resources into this
campaign while I will be
relying on donations from
members of the local community and supporters in
the wider Australian community,” Dr Phelps said,
later adding: “this is not a
billionaires’ club”.
Mr Murray is a former executive who worked in China
for 20 years and won the
support of Mr Turnbull’s
son, Alex. Labor has never
held the seat.
Among other candidates
will be Andrea Leong, the
leader of the NSW Science
Party.
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Prime Minister Scott Morrison exposes Australia’s Lib MP quits over trifecta of mistreatment
big immigration myth
Bullies out, more women

Congestion is a huge problem, particularly in Sydney and Melbourne.
Source:istock

PRIME Minister Scott
Morrison has hit out at a
pervasive myth that sits
at the heart of Australia’s
immigration debate.
PRIME Minister Scott
Morrison has taken aim
at Australia’s obsession
with population growth,
saying it is a “fairly irrelevant statistic” and immigration policy is far more
nuanced than many of us
realise.
Population growth surged
to the top of the political
agenda in August as the
number of people living
in Australia passed 25
million, with prominent
figures such as entrepreneur Dick Smith warning
our “way of life” would be
under threat unless immigration was drastically
reduced.
In an exclusive interview
with news.com.au, Mr
Morrison struck a very different tone.
He identified a pervasive
myth at the heart of the
immigration debate —
that permanent migrants
from overseas are the biggest strain on Australia’s
infrastructure.
He said temporary migration and natural population growth, caused by
the people who already
live here having children,
were far more significant
factors.
“I’ve never bought this
idea that the permanent
immigration intake is the
thing fuelling population
growth. Because it’s not
borne out in the actual

maths,” Mr Morrison said.
“When it comes to population growth at the moment, there are 10 extra
people that have got on
the bus. Just over four of
them are temporary migrants. Just under four
of them were born here, a
natural increase. And only
two of them are permanent migrants.”
The numbers back him
up. According to the Bureau of Statistics, Australia’s population grew by
1.6 per cent, or 388,000
people, in 2017.
A huge chunk of that —
38 per cent — came from
the natural increase category. Among the rest,
temporary migrants easily
outnumbered permanent
migrants.
Importantly, growth varied
wildly in different parts of
the country — a point Mr
Morrison felt had often
been lost in the national
population debate.
“You have got to understand what the population impacts are, not just
in terms of how much
the national population is
growing by. That’s a fairly
irrelevant statistic,” Mr
Morrison said.
“What matters is what is it
growing at in Melbourne;
in the western suburbs; in
the eastern suburbs. What
is it doing in southeast
Queensland? What is it
doing in Townsville? What
is it doing in Perth?”
In some areas, he said,
the combination of natural
population growth and in-

terstate migration “eclipses international migration
a couple of times over”.
“I mean, what are they going to do — stop the Victorians, or stop the New
South Welshmen?”
Meanwhile, smaller cities
such as Adelaide were
simply “crying out” for
more immigration, not
less.
“The idea of average population growth is about as
helpful as average rainfall.
It has the same practical
meaning,” he said.
“You can have very low
levels of population
growth that are actually
being quite unhelpful in
terms of what’s happening in the economy, or social cohesion.
“You can have high levels
of it, which if it’s all pretty
much skills based and
everybody’s in a job and
it’s focused on regional
areas, it can be quite suitably absorbed.”
The fundamental problem
for the government is that
most immigrants want to
live in our biggest cities,
particularly Sydney and
Melbourne, and far fewer
are interested in staying
in regional areas.
The ABS statistics we cited
earlier showed 165,000 migrants, or about two-thirds
of last year’s net migration
figure, went to those two
cities.
There is only so much the
government can do about
it, beyond placing conditions on some temporary
visas, or rewarding temporary migrants who move to
regional areas. Mr Morrison
signalled he was open to
expanding on those initiatives.
But he certainly can’t dictate where permanent migrants get to live.
Some, such as One Nation
leader Pauline Hanson,
have a simple solution — a
big reduction in the immigration rate.
Mr Morrison told news.com.

au the real key to the issue
was better planning — getting local, state and federal
governments to work together to ensure Australia’s cities can cope with
the increased numbers.
“I had the city mayors
around this table last week
and we were talking about
this, on everything from
homelessness services to
affordable housing projects,” he said.
“We (the federal government) hold levers around
tax and infrastructure
spending, but even the infrastructure has got to be
done with them, because
we’re doing it in partnership.
“There’s a plan. It is not:
‘Here’s some money,
good luck with that, I hope
it works out.’
“It’s about the shaping of
our cities into the future.”
The Prime Minister said
his government’s biggest
focus was on “congestion
busting”, facilitated by the
$1 billion urban congestion fund he announced in
this year’s budget.
“In New South Wales there
has been progress because of the partnership
between the state and
Commonwealth governments. They are putting
significant investment
into breaking up these
congestion bottlenecks,”
he said.
“We’re putting money
into the Monash Freeway.
We’re putting money into
rail. We’re putting money
into projects all around
the country.
“The Metro Tunnel rail
project in Melbourne is
a great example of that.
Where that rail line is going to determine, I think,
the urban design of
that city for the next 50
years.”
The stakes are indisputably high. As Australia’s
population rises ever
more rapidly, can our cities really keep up?

MPs in: Morrison

Liberal MP Ann Sudmalis

Prime Minister Scott Morrison wants the Liberal Party to attract more women
as candidates and work to
stamp out bullying.
Scott Morrison wants bullies in the Liberal Party
dealt with and efforts
stepped up to get more
women into parliament.
He’s told the party’s federal executive to come
up with a rigorous complaints process after NSW
Liberal MP Ann Sudmalis
announced she was quitting politics over “bullying” in her local branch.
“Ann raised a number of
genuine concerns with me
regarding her treatment,”
the prime minister said in
a statement on Monday.
“This is in addition to
complaints I have received from other colleagues about processes
in the party’s organisational wing.”
Mr Morrison has asked
the party executive to ensure there is “a rigorous
and confidential process”
to deal with concerns and
complaints from party
members, including MPs.
Frontbencher
Kelly
O’Dwyer said people
needed to know their
complaints would be dealt
with independently.
“Being rigorous, it needs
to be independent,” she
told reporters on Monday.
Mr Morrison also wants
“concrete plans” to ensure the party attracts
and supports outstanding
male and female candi-

dates.
“I continue to make it clear
that I want to see more
women in the federal parliament,” he said.
“The federal and state
branches of the Liberal
Party will work towards
that outcome.”
Ms Sudmalis will quit at
the next election, making
her the third Liberal woman in the lower house to
announce her departure.
“My decision has been
made after six-and-ahalf years of holding my
pledge to be a team player
in the face of NSW Liberal
Party bullying, intimidation, leaking and undermining at a local level,”
Ms Sudmalis said.
The MP’s exit comes as
the Liberal Party faces a
backlash over its lack of
commitment to preselecting women.
Victorian Liberal Julia
Banks announced she
would quit at the election over bullying claims,
while Queensland Liberal
Jane Prentice is going after losing her own preselection.
South Australian senator Lucy Gichuhi, who
has been relegated to an
unwinnable position on
the Liberals’ ticket for the
next election, also threatened to name colleagues
accused of bullying during the leadership crisis.
Just under one in four
Liberal MPs are women
compared with almost 50
per cent in Labor ranks.
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Health record data leak in- Treasurer keen to extend Wentworth will be ‘very
evitable: Labor
tight’ admits PM
banking inquiry
Labor says it is
&quot;foolish&quot; for the
government to think data
leaks won’t occur in its ehealth record system and
the government needs to be
ready when it does.
Labor has warned Australians’ health records will
inevitably leak through a
controversial online system, urging the government
to go further in protecting
data.
Opposition health spokeswoman Catherine King said
her party would not oppose
legislation to strengthen
the e-health records system from passing the lower
house.
But she flagged a Senate
debate once an inquiry into
the system had been completed.
“It is foolish of any government to say this data won’t
leak at some point. What are
the protections for people
when that actually occurs?”
Ms King told parliament on
Monday.
Police and government
agencies will need a court
order to obtain patient data
from the My Health Record
system under the bill.
The draft laws also ensure
data from a patient who
opts out of the system will
be deleted.
Security changes were
prompted by vocal privacy
concerns from medical
groups, unions and legal
experts.
When introducing the measures, Health Minister Greg
Hunt said no patient information had been compromised during the system’s
six-year trial.
But Labor says the extra
protections aren’t enough,

repeating calls for the system’s opt-out phase to be
suspended until all privacy
and security issues are
dealt with.
Ms King raised concerns
the data could be used by
domestic violence perpetrators to find the address
of former partners, with
both parents having access to their children’s data
through the records.
The Australian Medical
Association told the Senate inquiry last week that
measures should be put
in place to ensure private
health insurers can never
get their hands on the system’s data.
Representatives from the
Digital Health Agency told
a hearing on Monday night
that almost five times as
many Australians have opted out of the system than
those that have opted into it
since July 16.
About 900,000 have opted
out and 181,000 have opted
in, with 6.1 million people in
total registered on the system as of September 9.
The agency’s chief executive Tim Kelsey said the
numbers were surprising.
“We had anticipated significantly higher levels of
opt-out than we’re seeing...
and we certainly hadn’t anticipated such high levels of
opt-in,” he told the inquiry.
An agency survey found
about 59 per cent of Australians are aware they are going to have record created
for them and have the ability to opt out of the system.
Mr Kelsey said the agency
is spending almost $5 million on its advertising campaign aimed at boosting
awareness of the system.

Treasurer Josh Frydenberg
has indicated he is open to
extending the banking and
financial services royal commission.
Treasurer Josh Frydenberg
says he will “favourably
consider” any request to extend the banking royal commission, after the inquiry
confirmed regulators had
been far too soft on bad behaviour.
Mr Frydenberg has offered
royal commissioner Kenneth
Hayne more time to conduct
his investigations, with an
interim report due later this
month and a final report expected in February.
“We will leave no stone unturned in getting a better financial system which is better customer-focused for the
Australian people,” he told

ABC radio on Monday.
Mr Frydenberg says corporate regulators “certainly
have a case to answer” after
failing to act on a litany of
offences by financial institutions.
The royal commission has
uncovered numerous examples of customers being
charged fees for no service,
dead people being hit with
bills, lying to regulators and
hundreds of thousands of
breaches on insurance advice.
“This is certainly not good
enough,” Mr Frydenberg
said.
“I want to understand why
ASIC did not stamp out this
bad behaviour and didn’t
engender a better culture
within the financial services
sector.”

Tony Abbott re-endorsed
for Warringah
Former prime minister Tony
Abbott has been re-endorsed as the Liberal candidate for the Sydney northern
beaches seat of Warringah
despite grumblings.
Former prime minister
Tony Abbott has been reendorsed as the Liberal
candidate for the Sydney
northern beaches electorate
of Warringah after a branch
meeting overnight.
He stood unopposed and
was chosen despite grumblings from a vocal minority
of members.
The result comes three
years to the day since the
2015 leadership spill when
Malcolm Turnbull toppled

Mr Abbott as prime minister.
Mr Abbott who has held
the seat of Warringah since
1994 doesn’t seem to be
making plans to leave politics any time soon.
He is the only former prime
minister to remain in the
current parliament after losing leadership.
In an interview on 2GB Mr
Abbott told Alan Jones that
he thought Scott Morrison
had “got off to a very good
start”.
“After a very difficult period
with quite a lot of self-inflicted wounds, we are now
again on the right track,” he
said.

No bullying of women in federal Libs: PM
The federal Liberal Party is
free of the bullies found in
the state branches, which
pushed MP Ann Sudmalis to
step aside, the prime minister says.
Prime Minister Scott Morrison says there is no intimidation in the federal Liberals
as the latest female MP to
walk out points the finger at

her alleged bully in her party’s state branch.
Federal MP Ann Sudmalis
announced earlier this week
she would not recontest the
seat of Gilmore, which she
holds with a knife-edge 0.7
per cent margin.
She is the latest to join an
exodus of female MPs who
have resigned citing bully-

ing or internal issues in the
Liberal party.
On Monday, she used parliamentary privilege to name
NSW Liberal state MP Gareth
Ward for his “narcissistic revenge” against her.
Mr Ward, on Tuesday, said
Ms Sudmalis needed to be
careful not to confuse political disagreements with bul-

lying.
Mr Morrison admitted state
members of parliament
“stick their nose into the
business” of their federal
counterparts and moved to
establish an internal process
to deal with complaints.
But he assured the public
there was no bullying among
his own party members.

Malcolm Turnbull won
Wentworth with a huge
margin of 17 per cent
but PM Scott Morrison
says Liberal candidate
Dave Sharma is facing a
&quot;very tight&quot; byelection.
Scott Morrison says he
wants more women in parliament but when it came
to picking Malcolm Turnbull’s replacement the
prime minister ended up
with “the best candidate”.
And it happened to be a
man.
Former Australian ambassador to Israel Dave Sharma will be the Liberal candidate in the Wentworth
by-election on October 20
despite the PM’s efforts
to have a woman preselected.
“You’ve always got to pick
the best candidate and
that’s what we’ve been
able to do last night,” Mr
Morrison told reporters
while standing beside Mr
Sharma at Bronte on Friday.
Mr Turnbull won the seat in
2004 with a margin of five
per cent but extended that
to 17.75 per cent in 2016.
Mr Morrison doesn’t think
it will be so clear-cut in
mid-October and warned
voters his government’s
one-seat majority relies on
Mr Sharma winning.
“This will be a very, very,
very tight contest,” he
said.
“This is a very important
by-election for the future
of our economy, for the future direction of the country.”
Mr Sharma won the eightperson Liberal preselection contest in the early
hours of Friday morning
ahead of Richard Shields
and former Wentworth
member Peter King.
The Canadian-born former
public servant boasts an
impressive resume including advisory roles in Liberal and Labor governments
and overseas postings.
He studied law at Cambridge after being one of
just 14 students who re-

ceived top year 12 marks
in NSW in 1993.
But the father of three
knows he has big shoes to
fill in Wentworth.
“Malcolm Turnbull has got
an immense local appeal in
this electorate,” Mr Sharma
told reporters.
“He did a huge amount for
Wentworth, he did a huge
amount for Australia. I do
want to acknowledge that
debt.”
Mr Sharma was pressured
to pull out of the preselection contest as party
power brokers pushed for
a female candidate.
But Malcolm and Lucy
Turnbull backed him from
New York while another
former prime minister,
John Howard, also urged
him to stay the course.
Local businessman Andrew Bragg quit the race on
Monday saying he hoped it
would pave the way for a
woman to be preselected.
It’s understood he agreed
to pull out in exchange for
a safe spot on the party’s
NSW Senate ticket.
Internal polling commissioned by Mr Bragg suggested a woman had a better chance of winning the
by-election.
Kerryn Phelps, a former
Australian Medical Association president and current
City of Sydney councillor,
is still considering running
for the seat as an independent.
She liked multiple tweets
on Friday urging her to
run.
A spokesman for Dr Phelps
told AAP she’ll likely
“make up her mind” over
the weekend.
Labor’s candidate is Tamarama Surf Lifesaving Club
president Tim Murray.
Federal opposition frontbencher Mark Dreyfus on
Friday said Mr Sharma was
a “good candidate” but
he’d need to “find a policy
on climate change”.
He said his preselection
“shows the divisions in
the Liberal Party that they
couldn’t bring themselves
to preselect a woman”.
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ختفيض فواتري الكهرباء يف فيكتوريا من خالل تركيب ألواح
الطاقة الشمسية لـ  650ألف منزل

ستساعد حكومة حزب العمال
برئاسة السيد أندروز ُ
املنتخبة
جمددًا سكان والية فيكتوريا
على توفري حنو  890دوالرًا
يف السنة من فواتري الكهرباء
اخلاصة بهم من خالل ألواح
بنصف
الشمسية
الطاقة
سعرها وبدون تكلفة ُمسبقة.
قام جيف كينيت والليرباليون
خبصخصة صناعة الطاقة
يف فيكتوريا ،ووعدوا بأن
املنافسة من شأنها أن تؤدي
إىل اخنفاض أسعار الكهرباء،
ولكن الراحبني الوحيدين هم
شركات الطاقة اليت حتقق
أرباحًا كبرية بينما يدفع سكان
فيكتوريا أسعارًا أعلى.
يعيد حزب العمال السلطة
بني أيدي السكان يف
فيكتوريا من خالل برنامج
 Solar Homesاجلديد ،والذي
سيشهد تركيب ألواح الطاقة
الشمسية يف  650ألف منزل
على مدى عشر سنوات.
ومبوجب الربنامج الذي تبلغ
تكلفته  1.24مليار دوالر،
والية
سكان
سيستطيع
فيكتوريا تركيب نظام ألواح
بنصف
الشمسية
الطاقة
السعر ودفع باقي التكاليف
على مدى أربع سنوات مبوجب
قرض بدون فوائد.

للعائالت
ذلك
وسيوفر
النموذجية يف والية فيكتوريا
ما يصل إىل  2225دوالرًا
لرتكيب نظام الطاقة الشمسية
( 4كيلو وات) ويساعدها على
توفري  890دوالرًا سنويًا من
فواتري الكهرباء.
وسيتم إنشاء وكالة مستقلة
جديدة ،هي ،Solar Victoria
للعمل مع الصناعة واملنظمني
ومنظمات التدريب لتقديم
سيخلق
والذي
الربنامج،
حوالي  5500فرصة عمل
جديدة.
والسالمة أمر بالغ األهمية،
فسوف تستثمر حكومة حزب
ُ
املنتخبة جمددًا 9
العمال
ماليني دوالر لدعم اعتماد
 4500فين كهربائي لرتكيب
ألواح الطاقة الشمسية .لن
يتم تثبيت أنظمة ألواح الطاقة
الشمسية إال من ِقبل أشخاص
معتمدين متخصصني يف
تثبيت ألواح الطاقة الشمسية
باستخدام املنتجات املعتمدة
لضمان أعلى معايري السالمة.
سيبلغ عدد املنازل يف
فيكتوريا اليت لديها ألواح
الطاقة الشمسية إىل مليون
منزل خالل عشر سنوات بسبب
هذا االستثمار الضخم ،مما
سيوفر على سكان فيكتوريا

 500مليون دوالر سنويًا من
فواتري الكهرباء اخلاصة بهم
عند اكتمال الربنامج.
كما أنه سيخفض من نسبة
االنبعاثات الكربونية حبوالي
أربعة ماليني طن – وهو ما
يعادل إزالة مليون سيارة يف
والية فيكتوريا من أصل 4.6
مليون سيارة عن الطرقات –
وتوليد  12.5يف املائة من
الـ  40يف املائة من الطاقة
املتجددة اليت تهدف والية
فيكتوريا إىل حتقيقها حبلول
عام .2025
ومع ذلك ،حنن نعلم أن
سكان والية فيكتوريا يعانون
من ارتفاع أسعار الكهرباء يف
الوقت احلالي .هلذا السبب
ستستثمر حكومة حزب العمال

على الفور مبلغ  68مليون
دوالر إلطالق برنامج Solar
.Homes
ابتداء من اليوم ،سوف
ً
ّ
يتمكن سكان والية فيكتوريا
من تركيب نظام ألواح الطاقة
الشمسية واستعادة نصف
التكلفة من خالل ختفيض
بنسبة  50يف املائة.
وسيتم توسيع هذا ليشمل
إبتداء من
قرض بدون فائدة
ً
شهر متوز/يوليو من العام
املقبل ،يف ظل حكومة حزب
العمال ُ
املنتخبة جمددًا.
سيكون التخفيض بنسبة 50
يف املائة على أنظمة ألواح
الطاقة الشمسية متوفرًا
لسكان فيكتوريا الذين يصل
دخل أسرتهم إىل  180ألف

دوالر والذين يعيشون يف
منزهلم الذي تصل قيمته
إىل  3ماليني دوالر – وهذا
يعين أن تسعة من كل 10
من سكان فيكتوريا الذين
ميلكون منازهلم هم مؤهلون.
للمزيد من املعلومات ،قوموا
بزيارة املوقع www.solar.
 vic.gov.auأو تواصلوا مع
 Solar Victoriaعلى الرقم
.1300363744
أقوال منسوبة إىل رئيس
وزراء والية فيكتوريا دانيال
أندروز
«حنن نعلم أن تكاليف
املعيشة ترتفع ويصبح من
الصعب دفع الفواتري .وهلذا
السبب يقوم حزب العمال
مبساعدة األسر يف تكاليف

الكهرباء اخلاصة بهم .حزب
العمال هو احلزب الوحيد
الذي سوف يساعدكم على
وضع ألواح الطاقة الشمسية
على سطح منزلكم خلفض
فواتري الكهرباء اخلاصة بكم
بنحو  900دوالر يف السنة».
أقوال منسوبة إىل ليلي
دامربازيو وزيرة الطاقة
«منذ أن قام جيف كينيت
واحلزب الليربالي خبصخصة
لدينا،
الطاقة
سوق
والشركات ترفع أسعارها
بدون عقاب .إن حزب العمال
هو احلزب الوحيد الذي
سيعيد السلطة إىل سكان
والية فيكتوريا مع تركيب
ألواح الطاقة الشمسية لـ
 650ألف منزل.
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Peter Dutton ‘misled parliament’ over the au Better Than Ever: Rebuilding
Victoria’s TAFE
pairs saga, inquiry concludes
With new dedicated fund- investment in the Labor

Home Affairs Minister Peter Dutton intervened in two visa cases for
foreign au pairs. Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

Italian au pair Michela Marchisio was employed by Peter Dutton’s former Queensland Police colleague Russel Keag, who asked the Home
Affairs Minister for help.Source:Supplied

Peter Dutton also intervened in the visa case of French au pair Alexandra Deuwel after lobbying by the AFL’s chief executive officer, Gillon
McLachlan.Source:Supplied

PETER Dutton misled parliament over the au pairs
visa intervention saga, a
Senate Inquiry has concluded.
The embattled Home Affairs Minister insisted on
multiple occasions, including in the House of
Representatives, that he
had no personal connection to anyone involved in
two cases where he used
special powers to overrule visa decisions.
But the Inquiry, dominated by Labor, found Mr
Dutton did have a relationship with the employer of
an Italian nanny who was
detained by immigration
authorities in 2015.
It examined two decision

to intervene in visa issues
of two European nannies
when he held the immigration portfolio, including one employed by a
former Queensland police
colleague. “Minister Dutton had a clear personal
connection and an existing relationship with the
intended employer of the
au pair in the Brisbane
case,” Labor senator and
committee chair Louise
Pratt told parliament today.
“It is the view of the committee that the minister
misled the parliament in
this matter.”
Mr Dutton’s interventions
have been the subject of
intense media and po-

litical scrutiny for weeks,
and a distraction for Scott
Morrison’s new government.
The report called for
statements on ministerial
interventions in immigration cases to be made
public to determine if they
were made in accordance
with the ministerial guidelines.
The committee also said
the Senate should consider censuring Mr Dutton for failing to observe
fairness in making official
decisions as required by
ministerial standards.
Emails obtained by the
inquiry found the request
from Mr Dutton’s former
colleague was considered
an “urgent” one and he
wanted it resolved within
the hour.
His office asked the department to quickly prepare a ministerial intervention briefing for the
woman, who was to be
deported that night after officers found she
planned to work while on
a tourist visa.
The email was sent from
Mr Dutton’s departmental liaison officer to the
immigration department
at 6:30pm on June 17,
2015.
“This is urgent. The minister requires this submission tonight (preferably in
the next hour as he has an
appointment at 7.30pm),”
the email said.
The briefing was prepared
and the woman was given
a visa and released from
detention that night.
The emails also show a
conversation between
Italian au pair Michela
Marchisio and someone
in Australia offering to
help her find babysitting
work for a “bit of cash to
fund fun”.
Ms Marchisio was to be
employed by Mr Dutton’s
former Queensland Police
colleague Russell Keag,
who emailed his office to

say it had been a “long
time between calls” and
that he needed help.
Mr Dutton said he had not
spoken to Mr Keag in 20
years before he was approached for help with
the visa.
The emails also show the
department expressly disagreed with Mr Dutton’s
push to give a visa to
another au pair detained
in Adelaide in November
2015.
Mr Dutton pushed ahead
with it anyway and his
ministerial decision had
to be backdated after he
missed signing it in time.
Labor’s
Immigration
and Border Protection
Spokesman Shayne Neumann said the report was
damning and called on
Mr Morrison to “stand his
minister down”.
“Peter Dutton has perpetually failed to answer
simple questions about
why he overturned the
decisions of his Border
Force officers to grant
tourist visas to au pairs
at airports,” Mr Neumann
said.
“If Scott Morrison believed in upholding the
integrity of Australia’s immigration system — and
had any integrity himself
— he would show some
leadership and stand his
Minister down.”
Liberal senator and committee member Jim Molan said the evidence had
disclosed no instances
of the minister acting improperly.
“Not only were they unable to locate a smoking
gun, they learned that
there was absolutely no
gun at all,” he said.
Earlier, Mr Dutton said the
Labor-Greens dominated
inquiry was politically
motivated and predicted
it would find him to be a
“bad person.” “It will be
a political report with political recommendations,”
he told reporters.

ing to upgrade campuses
and buildings across our
state, a re-elected Andrews Labor Government
will continue its rebuild of
Victoria’s TAFE system,
making it better than ever
before.
Under Labor, the new $220
million Building Better
TAFEs Fund will see facilities and campuses rebuilt
around Victoria, making
sure that every community
has a great local TAFE.
Premier Daniel Andrews
and Minister for Training
and Skills Gayle Tierney
joined Member for Richmond Richard Wynne to
announce the Collingwood
campus of Melbourne
Polytechnic would be revitalised under the Fund.
Melbourne Polytechnic –
which offers courses included under the Andrews
Labor Government’s free
TAFE initiative from allied health to plumbing –
will benefit from the $40
million rebuild with new
state-of-the-art facilities
dedicated to digital media
production, IT training,
creative arts and foundation studies.
The new space will also be
used to deliver programs
to meet the needs of local communities, including assistance for those
who are struggling to find
a job.
Additional projects under
the re-elected Labor Government’s Fund will be
announced in the coming
weeks, with metropolitan,
suburban and regional
TAFEs all set to benefit.
The news comes as the
Labor Government today
officially reinstates Trade
Papers. Scrapped as part
of the previous Liberal
Government’s
savage
cuts to training, Trade
Papers formally recognise the skills of Victorians
who have completed an
apprenticeship, demonstrating to employers and
customers their on-thejob experience.
The reintroduction of
Trade Papers is the latest

Government’s massive
boost to Victoria’s TAFE
and training system. Over
the last four years, Labor
has dedicated billions of
dollars to undoing the
previous Liberal Government’s damage, including
making 30 priority TAFE
courses and 20 pre-apprenticeship courses free.
As part of its transformation of our training sector,
Labor has cracked down
on dodgy providers, as
well as creating 30,000
new places, revamping
learning materials and upgrading TAFE campuses
in Bendigo, Sale and Morwell.
The investment is in stark
contrast to the previous Liberal Government,
which cut over $1 billion
from our TAFEs, closing
22 campuses and facilities across the state, and
costing hundreds of dedicated staff their jobs.
Only Labor believes in
TAFE – and only Labor will
back TAFE students.

Quotes attributable to
Premier Daniel Andrews

“First, we saved TAFE.
Now, we’re making it better than ever, with free
courses and revamped
campuses.”
“Only Labor understands
the difference TAFE can
make to people’s lives and
their chances of getting a
good job.”
Quotes attributable to
Minister for Training and
Skills Gayle Tierney
“We’re rebuilding what
they wrecked. Because
Labor will always believe
in TAFE, and always back
TAFE students.”
“With upgraded campuses, we’ll make sure local
students can get the skills
they need for the jobs they
want.”
Quote attributable to Member for Richmond Richard
Wynne
“The upgrade of this Collingwood TAFE campus
will bring state-of-theart training and job skills
right to the heart of our local community.”

العامل الروحاني د .عالء العوادي Spiritual Therapist -

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(9632 4818
0403482345

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات
روحانية ونفسية -عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات روحانية وفلكية

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

WORLD FRUIT

بـإدارة السيد

الـيان بولـس

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات
واملكـسرات والـخبز وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

عدس ( 1كيلو) بـ $ 1,99

كـيلـو الــجزر بـ $ 0,99

ُر ّب الـبندورة (املرطبان) بـ $ 1,99

كيلو تفاح ( )Pink Ladyبـ $ 1,99

كـيلـو بــندورة بـ $ 1,99

لـيمون حـامـض ( 1كيلو) بـ $ 1,99

زيتون أسود ( 1،9كيلو) بـ  $ 7,99بـصل ( 10كيلو) بـ  1(Naval Orange $ 4,99كيلو) بـ $ 0,99

مـانـغو (احلـبـّة) بـ $ 1,99

مشكـلة مستوردة مباشرة من دبي
زيت بلدي اسرتالي ( ..)Extra Virginحلويات
ّ

نؤمـن طلبات املطاعم ..نفتح  7أيام يف األسبوع
نبيع بالجملة واملفرّقّ ..
بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد  48بـ $ 7,99
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت بـ $15,00
وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية

هذا العرض صاحل
لغاية يوم
اجلمعة
 28أيـلول

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

