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املكلف  الرئيس  أكد 
سعد  احلكومة  تشكيل 
 »Mtv« حملطة  احلريري 
يضحي  أن  »مستعد  أنه: 
مصلحة  أجل  من  بوزارات 
كالم  أن  ورأى  البلد، 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
القصر  يف  عون  ميشال 
وإجيابي  بناء  اجلمهوري 
ومن  الدستور  حامي  وهو 

مصلحته تأليف احلكومة.
أنه  اىل  احلريري  وأشار   
اليوم  تفاهمات  يوجد  ال 
ويف مكان ما على رئيس 
اجلمهورية ورئيس احلكومة 

التضحية.
سنشكل  أننا  على  وشدد 
أيام   10 خالل  احلكومة 
ترضي اللبنانيني وستضم 
األحزاب  من  األكرب  اجلزء 
حكومة  وليست  السياسية 

أمر واقع.
وقال احلريري أريد حكومة 
البلد  حتمي  وطين  وفاق 
ورأى  التحديات،  كل  من 

اإلقتصادي  الوضع  أن 
يف البلد صعب وال حيتمل 
وأدق  السياسية  اخلالفات 

ناقوس اخلطر.
تواصل  »هناك  وقال: 
رئيس  وبني  بيين  التتمة صفحة 31دائم 

اللبنانية«  »القوات  حزب 

موسكو تدعو خلروج القوات األمريكية من سورية 
وواشنطن وبرلني تستعجالن احلل السياسي

Follow us on          ; The Middle East Herald

التتمة صفحة 31

عون:تداعيات النازحني السوريني احدثت اضرارا جسيمة وغالبيتهم عربوا عن رغبتهم بالعودة
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

األول  أمس  تصاعدت 
الضغوط الدولية الستعجال 
لألزمة  سياسي  حل 
السورية، يف وقت شددت 
موسكو على ضرورة خروج 
مبا  األجنبية،  القوات  كل 
فيها الروسية، من البالد.

 مبوازاة ذلك، ألقى التوتر 
األمريكية-  العالقات  يف 
على  بظالله  الرتكية 
التعاون يف تنفيذ »خريطة 
منبج  مدينة  حول  طريق« 
)مشااًل(، وشكت أنقرة من 
باتت  أمريكية  »مماطلة« 

»مشكلة متنامية«.
اخلارجية  وزير  وقال 
األملاني هايكو ماس عقب 
مع  األول  أمس  اجتماعه 
األمريكي  اخلارجية  وزير 
برلني  إن  بومبيو،  مايك 
على  »تتفقان  وواشنطن 

جهد  كل  بذل  ضرورة 
استخدام  ملنع  ممكن 
يف  الكيماوية  األسلحة 

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 
على  ايلي  واالختصاص  والكفاءة 

الرقم: 604 224 0412

أن  وأضاف  سورية«. 
االجتماع »تضمن مناقشات 

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

الرئيس الحريري خالل حديثه للـ أم تي يف

التتمة صفحة 31

من  واشنطن  انسحبت 
أبرمتها  صداقة«  »معاهدة 
طهران،  مع  عقود  قبل 
بعدما استندت إليها حمكمة 
العدل الدولية لتأمر إدارة 
دونالد  األمريكي  الرئيس 
عقوبات  بوقف  ترامب 

جديدة فرضتها على ايران، 
تطاول السلع »اإلنسانية« 

والطريان املدني.
 وأعرب وزير دفاعها مايك 
بومبيو عن »خيبة« من قرار 

بومبيو: قرار حمكمة الهاي هزمية لطهران

التتمة صفحة 31

الدفاع  وزارة  رّدت 
)البنتاغون(  األمريكية 
على  اخلميس  االول  امس 

بأن  هلا  موسكو  اتهامات 
تطور  املتحدة  »الواليات 

واشنطن تنفي اتهامات روسيا هلا بتطوير أسلحة 
بيولوجية يف جورجيا حتت غطاء األحباث

الـحريري: سـنشكل الـحكومة خـالل 10 أيـام 
والـتسوية مـع رئيـس الـجمهورية قـائمة ومـستمرة
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الياس بو صعب  النائب  عقد 
جملس  يف  صحافيا  مؤمترا 
عرض  االول  امس  النواب 
الذين  االساتذة  قضية  فيه 
الرتبية، وقال:  بكلية  التحقوا 
»صدر أخريا يف االعالم الكثري 
باالساتذة  املتعلق  الكالم  من 
جملس  يف  جنحوا  الذين 
اخلدمة املدنية والتحقوا بكلية 
الرتبية من اجل احلصول على 
االمور  الكفاية وبدأت  شهادة 
مظلومون  هم  اوال  تسيس. 
رواتبهم  يتقاضون  ال  ألنهم 
منذ شهرين. ولكن االخطر من 
ذلك انه بدأ يصدر كالم قيل 
الرتبية  وزارة  مصدره  ان  لي 
املتعلق  املرسوم  ان  مفاده 
الرئيس  بهم يقف عند فخامة 
وال يوقعه، وكأنه يوحي بعدم 
وجود توازن طائفي لالساتذة 
املباراة  بهذه  التحقوا  الذين 
 2100 من  اكثر  وعددهم 
وما  ثانوي،  تعليم  استاذ 
واحلقيقة  الرقم.  اذكر  زالت 
ليست كذلك، فاملرسوم الذي 
اجلمهورية،  رئاسة  اىل  أرسل 
وكان يقال هلم انه موجود يف 
بعبدا  قصر  اىل  وصل  بعبدا، 
ليل االربعاء. وانا حتدثت يف 
»تويت«  ونشرت  املوضوع 
االساتذة  هؤالء  )تغريدة(. 
اجرى هلم جملس اخلدمة املدنية 
املرسوم  وقعت  وانا  مباراة. 
الوزراء،  جملس  اىل  وارسلته 
وال أحد كان ينظر اىل التوازن 
غري  الكالم  وهذا  الطائفي، 
صحيح وفخامة الرئيس العماد 
ميشال عون يف اوائل 2017 
هو من وقع مرسوم التحاقهم 
ملاذا  وبالتالي  الرتبية،  بكلية 
رواتبهم وملاذا  اليوم  توقفت 
املتاجرة  وهذه  التهم  هذه 
الوصول  حد  اىل  باالساتذة 
هو  هذا  هلم  نقول  ان  اىل 
يعرقل  الرئيس  فخامة  العهد 
وصل  املرسوم  اقول  االمور؟ 
عند السابعة من مساء االربعاء 
وامس )امس االول اخلميس( 

بو صعب: رئيس اجلمهورية وقع مرسوم 
نقل االعتماد لألساتذة امللتحقني بكلية 

الرتبية وكفى اتهام ومتاجرة
االداري  الروتني  وفق  مر 
واليوم  بعبدا.  قصر  يف 
منذ  اخلميس(،  االول  )امس 
فخامة  وقع  ساعة،  ربع  قرابة 
 48 من  أقل  ويف  الرئيس، 
االعتماد  نقل  مرسوم  ساعة، 
لكي  اللبنانية  اجلامعة  اىل 
االهم  ولكن  رواتبهم.  تدفع 
رواتبهم  دفع  ليس  ذلك  من 
تثبيتهم  مرسوم  وضع  بل 
واحلاقهم بوزارة الرتبية بعدما 
اكملوا بنجاح دورة االعداد يف 

اجلامعة اللبنانية«.
وأضاف: »امتنى الوصول اىل 
باالساتذة  فيه  نتاجر  ال  مكان 
التعليم  وخصوصا  وبالتعليم 
املوضوع  هذا  الن  الرمسي 
السياسة  عن  إبعاده  جيب 
الوطن.  بناء  ألنه أساسي يف 
احلقوق  على  الرتكيز  وجيب 
لالساتذة  بعد  تعط  مل  اليت 
يتخطون  والذين  واملتعاقدين 
حل  الجياد  القانونية  السن 
خالل  من  نعمل  وسوف  هلم، 
جلنة الرتبية النيابية واجمللس 
القوانني  كل  ونشرع  النيابي 
اليت تعطيهم حقوقهم ألنه من 
الظلم، وكما قلت يف املاضي 
واقول اليوم، ان نرى استاذا 
يتظاهر لكي يأخذ حقه والدولة 
ال تعرتف بان هذا االستاذ له 
اهم دور يف بناء االجيال اليت 

تبين االوطان«.
سئل عن املراسيم اليت تنتظر 
التوقيع لتصبح نافذة وال سيما 
جملس  مبباراة  املتعلقة  تلك 
والعتبارات  املدنية  اخلدمة 

طائفية؟
اليت  املراسيم  »هذه  اجاب: 
جيري احلديث عنها ليست عند 
وهي حتتاج  اجلمهورية  رئيس 
الوزراء،  جملس  قرارات  اىل 
يصدرها  مل  اليوم  وحتى 
وحيوهلا اىل رئيس اجلمهورية 
حتى يتخذ قرارا فيها سلبا او 
اجيابا. اخلالف يف هذا املوضوع 
انه ما زال يف جملس الوزراء، 

وليكن واضحا للجميع«.

اخلارجية  وزير  نائب  أكد 
الكوييت خالد اجلار اهلل اليوم، 
يف  جاء  ملا  القاطع  »الرفض 
املقال االفتتاحي لرئيس حترير 
وتضمن  السياسة،  جريدة 
يف  لألشقاء  مشينة  اساءات 

لبنان«.
ل«وكالة  سؤال  على  وردا 
كونا«   - الكويتية  األنباء 
اليوم  صباح  نشر  ما  حول 
جلريدة  االفتتاحي  املقال  يف 
اهلل:  اجلار  قال  »السياسة«، 
تأسف  الكويت  دولة  »إن 
أسفا بالغا ملا ورد يف املقال 
من إساءة مشينة لألشقاء يف 
لبنان، وتؤكد أن كل ما ورد 

يف املقال إمنا يعرب عن وجهة 
النظر  وجهة  ال  كاتبه  نظر 
الرمسية اليت حترص من خالهلا 
العالقات  على  الكويت  دولة 
البلدين  بني  املتميزة  األخوية 
وأن  هلا،  اإلساءة  عدم  وعلى 
يبقى فضاء تلك العالقات نقيا 

صافيا بعيدا عن الشوائب«.
الكويت،  »دولة  أن  وأوضح 
القاطع  رفضها  من  وانطالقا 
للبنان  اإلساءة  هذه  ملثل 
املسؤولني  واألخوة  الشقيق 
الفور  على  بادرت  فقد  فيه، 
على  املقال  كاتب  إحالة  إىل 
اجلهات املختصة ليأخذ القانون 
جمراه يف مثل تلك احلاالت«.

نائب وزير اخلارجية الكوييت:
 نرفض ما جاء يف افتتاحية جريدة 

السياسة ومتت إحالة كاتب املقال على 
اجلهات املختصة

 عقد وزيرا الداخلية والبلديات 
يف  والتجارة  واالقتصاد 
رائد  االعمال  تصريف  حكومة 
خوري ونهاد املشنوق اجتماعا 
االول،  امس  ظهر  مشرتكا 
االقتصاد، حبضور  وزارة  يف 
املديرة العامة لالقتصاد عليا 
عباس، ومت البحث يف موضوع 
املولدات الكهربائية والتعاون 
الوزارتني  بني  املشرتك 
القوانني  لتطبيق  والبلديات 

واالنظمة بهذا الشأن.

املشنوق
املشنوق:  االثر، صرح  وعلى 
ستواكب  الداخلية  »وزارة 
العدادات  تركيب  بالقانون 
اخلاصة  الكهربائية  للمولدات 
قرار  وهذا  لبنان،  كل  يف 
نهائي ال عودة عنه، وال نقبل 
وبني  الرتكيب  بني  الربط 
التسعرية اليت ميكن التفاوض 

حوهلا كل يوم«.
وردا على سؤال عن »اإلطفاء 
إليه  دعا  الذي  التحذيري 
رفض  املولدات«،  أصحاب 
وقال:  »التحذيري«،  كلمة 
غري  فهم  لنا،  »ليسمحوا 
عليهم  ليس  واحلق  شرعيني 
الدولة  تقصري  على  بل 
بوجود  تسببت  اليت  اللبنانية 
هذه املولدات، واليت هي حل 

مؤقت مهما طال الزمن«.
أضاف: »القرار واضح وهو أننا 
املخالفة  املولدات  سنصادر 
استمرار  مسألة  وتصبح 
مسؤوليتنا  من  الكهرباء 
ومسؤولية وزارة الطاقة حيث 
يظن بعض أصحاب املولدات 
أنهم يستطيعون ابتزاز الدولة 

بهذه الطريقة«.
وردا على سؤال عن االختالف 
حول التسعرية، أكد »ضرورة 
الفصل بني تركيب العدادات 
وقال:  التسعرية«،  وبني 
خاضع  أمر  »التسعرية 
الطاقة،  وزارة  مع  للتفاوض 
حبسب كل منطقة، وقد ختتلف 
شهرا بعد شهر، لكن تركيب 
العدادات مسألة خمتلفة كليا، 
وال تهاون فيها وال ربط بينها 

وبني التسعرية«.
أضاف: »إن أصحاب املولدات 
تتخذ  أن  على  معتادين  غري 
وتقوم  قرارات  الدولة 
معتادون  هم  بل  بتنفيذها، 
ومن  التنفيذ،  عدم  على 

آراء  هناك  يكون  أن  الطبيعي 
خمتلفة«.

»تعميما  هناك  أن  اىل  وأشار 
على البلديات بضرورة التعاون 
ألن  االقتصاد،  وزارة  مع 

العديد فيها غري كاف«.
وقال ردا على سؤال: »أصحاب 
قانونية  جهة  ليسوا  املولدات 
خرباء  وليحضروا  آراء  ليعطوا 
وقضاة لتحديد التسعرية، وما 
يقومون هو دراسة اقتصادية 
وليست  واخلسارة،  الربح  عن 
نلتزم  وحنن  قانونية،  دراسة 
هذا  يف  القضائية  القرارات 

املوضوع وغريه«.

خوري
»هناك  خوري:  قال  بدوره، 
وزارتي  بني  تام  تنسيق 
االقتصاد والطاقة يف موضوع 
نتحدث  كلنا  وحنن  التسعرية، 
جدا  عادلة  والتسعرية  كدولة 
مطولة  دراسات  بعد  وجاءت 
قام بها وزير الطاقة مع فريق 
من  القرار  يطبق  وقلنا  عمله، 
اليوم االول وموضوع التسعرية 
قابل للتفاوض، وال ميكن من 
واخلسارة  االرباح  حسم  اآلن 
الن التجربة على االرض تبني 
ان لكل مولد حالة خاصة ولكل 

بلدة وضعها اخلاص«.
اجيابية  أبدينا  »حنن  أضاف: 
جهة،  من  احلدود  ابعد  اىل 
والصرامة من ناحية اخرى، لن 
القرار  يطبق هذا  ان  اال  نقبل 
اللبنانية.  االراضي  كافة  على 
االثنني،  منذ  بدأنا  حنن 
امنية،  مؤازرة  وسيكون هناك 
معنا  الداخلية  وزير  وحضور 
املوضوع.  هذا  يؤكد  اليوم 
تطبيق  املولدات  اصحاب  على 
القرار الن ال مفر من تطبيقه، 
ومع الوقت تعود االمور لتعدل 
نفسها، واذا كان هناك حاالت 
ومولدات ختسر، وانا ال اعتقد 
وفقا  يتحسن  فاالمر  ذلك، 
للدراسات الفعلية على االرض 
غري  للعداد  اجلديد  والنظام 
البيت  صاحب  أن  أي  خمترب، 
عشوائية  بطريقة  يصرف  كان 
واليوم يوفر، وهذا التوفري ال 
احد يعرف ما نسبته على صاحب 
ان  االساسية  الفكرة  املولد. 
لريات   410 اجلديدة  التسعرية 
بهامش 10 يف املئة تصل اىل 
تتم  التطبيق  450 لرية، وعند 
اعادة تنظيمها وفقا للواقع«. 

وزيرا الداخلية واالقتصاد حبثا موضوع املولدات

 املشنوق:سنواكب تركيب العدادات بالقانون
 خوري: عند التطبيق يعاد تنظيم 

التسعرية

الوزيران املشنوق وخوري خالل اجتماعهما
 استقبل وزير الدفاع الوطين يف 
يعقوب  االعمال  تصريف  حكومة 
مكتبه يف  الصراف، يف  رياض 
الدفاع  جلنة  من  وفدا  الوزارة، 
برئاسة  االيطالية  الربملانية 
حضور  يف  ريزو،  جيانلوكا 
السفارة  يف  باالعمال  القائمة 
مارتينو  دي  سيمونا  االيطالية 
ماسيميالنو  العسكري  وامللحق 

سفورزا.
يف  حبث  اللقاء  خالل  وجرى 
وسبل  البلدين  بني  »العالقات 
اجملال  يف  سيما  وال  تعزيزها 
وسعي  والعسكري  الدفاعي 
البحرية  قواته  تطوير  اىل  لبنان 
يف ضوء االلتزامات اليت اعلنت 

الصراف ناقش مع وفد جلنة الدفاع 
الربملانية االيطالية سبل تعزيز التعاون 

العسكري وتطوير القوات البحرية

»روما  مؤمتر  خالل  ايطاليا  عنها 
مناقشة  اىل  باالضافة   ،»2
قيد  االلتزامات  هذه  آلية وضع 

التنفيذ يف اقرب وقت«.
لزواره  الصراف  وأكد 
النامجة  السلبية  »االنعكاسات 
النازحني  ازمة  تداعيات  عن 
الوضع  على  السوريني 
اللبناني«، مشددا على »ضرورة 
االسراع يف العمل على عودتهم 
اآلمنة  املناطق  اىل  الكرمية 
اليطاليا  وشكر  سوريا«.  يف 
»تعاونها وووقوفها الدائم اىل 
التحية  موجها  اجليش«،  جانب 
العاملة  االيطالية  القوات  اىل 

ضمن قوات »اليونيفيل«. 

الوزير الصراف خالل اجتماعه مع الوفد االيطالي

الدفاع  وزير  نائب  استقبل   
ألكسندر  أول  الفريق  الروسي 
يف  الوزارة  مقر  يف  فومني 
موسكو مستشار رئيس احلكومة 
للشؤون  احلريري  سعد  املكلف 

الروسية جورج شعبان.
الروسية  الدفاع  وزارة  واشارت 
يف بيان، اىل أن »البحث تناول 
قضايا األمن اإلقليمي يف منطقة 
الشرق األوسط، وكذلك مسألة 
إىل  السوريني  النازحني  عودة 

نائب وزير الدفاع الروسي عرض ومستشار 
احلريري قضايا األمن اإلقليمي وعودة النازحني

قبل  إقامتهم  ومناطق  بلدهم 
كما  سوريا.  يف  األزمة  اندالع 
آفاق  يف  اآلراء  تبادل  جرى 
جماالت  يف  الثنائية  العالقات 

عسكرية والتقنية العسكرية«.
وساد اللقاء، حبسب البيان، »جو 
من الصداقة وتأكيد على مواصلة 
األوجه،  مبختلف  التعاون  تطوير 
املؤسسات  قنوات  خالل  من 
يف  مبا  البلدين  يف  العسكرية 

ذلك املسائل اإلنسانية«.

شعبان مجتمعا مع نائب وزير الدفاع الروسي

الطاقة  وزير  مكتب  عن  صدر 
»نفيا  فيه  نفى  رد،  واملياه 
اخلرب  يف  ورد  ما  لكل  قاطعا 
املغلوط الوارد على احد املواقع 
»إقصاء  بعنوان:  االلكرتونية 
الطاقة«،  وزارة  من  مستشارة 
املستشارين  ب«كل  مشيدا 
عمله«،  فريق  ضمن  العاملني 
التمادي  »مغبة  من  حمذرا 
املمنهج  اهلجوم  يف  الفاشل 

وطورا  الطاقة  وزير  على  تارة 
على مستشاريه بهدف النيل من 
مسعتهم والتعتيم على االجنازات 
اليت حققوها على مدى  الضخمة 
مكان  »ال  ان  مؤكدا  سنوات«، 
بيننا،  فاسدات  او  لفاسدين 
الزعم  صح  حال  يف  وبالتالي 
فمن  فاسد  اي  بوجود  املغلوط 
اىل  بنقله  ايضا  القول  الغباء 

مناصب أعلى«.

مكتب وزير الطاقة حذر من التمادي الفاشل يف 
اهلجوم املمنهج على الوزير ومستشاريه
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WORLD FRUIT
أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه 

الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 
واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

بـإدارة السيد 
الـيان بولـس

كـيلـو بــندورة  بـ 1,99 $ عـنب  )1 كيلو( بـ 5,99  $

كيلو تفاح )Pink Lady(  بـ 1,99 $ سبانخ  )الربطة(  بـ 0,99 $

حــمص )1 كيلو(  بـ 2,50 $

لـيمون حـامـض )1 كيلو( بـ 1,99 $

نبيع بالجملة واملفرّق.. نؤمـّن طلبات املطاعم.. نفتح 7 أيام يف األسبوع
بزورات مشكـّلة

ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $
لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت بـ $15,00

وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية

هذا العرض صاحل 
لغاية يوم
 اجلمعة

 12 تشرين األول

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

بـصل )10 كيلو(  بـ 4,99 $ مـانـغو )احلـبـّة( بـ Orange$  1,99)صندوق 15 كيلو( بـ 12,99  $زيتون أسود )1،9 كيلو(  بـ 7,99 $

زيت بلدي اسرتالي )Extra Virgin(.. حلويات مشكـّلة مستوردة مباشرة من دبي
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»اللقاء  كتلة  عقدت 
النائب  برئاسة  الدميوقراطي«، 
يف  اجتماعا  جنبالط،  تيمور 
كليمنصو، حبضور الوزير مروان 
محادة والنواب: وائل بو فاعور، 
عبداهلل،  بالل  شهيب،  أكرم 
هادي ابو احلسن، هنري احللو، 
طعمة.  ونعمة  الصايغ  فيصل 
العام  السر  أمني  حضر  كما 
يف احلزب التقدمي اإلشرتاكي 
النائب  ومستشار  ناصر  ظافر 

جنبالط حسام حرب.
احلسن  ابو  تال  االجتماع،  بعد 
»عقد  فقال:  »اللقاء«،  بيان 
اجتماعه  الدميقراطي  اللقاء 
 4 بتاريخ  كليمنصو  يف 
حيث مت   ،2018 األول  تشرين 
النقاش يف امللفات السياسية 
واإلجتماعية  واإلقتصادية 
والبيئية باإلضافة اىل مواضيع 

متفرقة أخرى«.
اللقاء  »يستنكر  أضاف: 
ويشجب التهديدات واخلروقات 
حبق  املتمادية  اإلسرائيلية 
انتهاك  من  متثله  وما  لبنان، 
وللقرار  لبنان  لسيادة  مستمر 
النوايا  1701. وهذا يدل على 
اليت حتتم  العدوانية إلسرائيل 
لبلدنا،  اإلنتباه ملا حياك  علينا 
وتوحيد املوقف لتشكيل شبكة 
إسرتاتيجية  خالل  من  محاية 
دفاعية لطاملا كانت مدار حبث 
جلسات  يف  وطين  ونقاش 
اللقاء  ويعترب  السابقة.  احلوار 
باإلضافة  التهديدات،  أن هذه 
اإلقتصادية  األوضاع  إىل 
تستوجب  املرتدية،  اإلجتماعية 
السياسية  القوى  مجيع  من 
التحرك السريع واختاذ اخلطوات 
الوضع  لتحصني  الضرورية 
املخاطر.  ومواجهة  الداخلي 
اإلسراع  خالل  من  يتم  وهذا 
يف تشكيل حكومة وحدة وطنية 
الكتل  أحجام  باإلعتبار  تأخذ 
يتطلب  ذلك  وحتقيق  النيابية. 
من اجلميع إبداء املرونة الالزمة 
عن  املراوحة  حالة  من  للخروج 
إنقاذية  وطنية  تسوية  طريق 

يساهم فيها اجلميع«.
موقعنا،  من  »حنن  وتابع: 
عني  لنا  تبقى  لكي  سنحرص 
ومصلحة  الناس  مصاحل  على 
على  أخرى  وعني  الوطن، 
وسنبقى  املكتسبة.  احلقوق 
بانتظار  وإجيابية  بانفتاح  نعمل 
هذه  باإلعتبار  يأخذ  جدي  طرح 
الثوابت، لنكون شركاء فعليني 
فيها  نساهم  إنتاج تسوية  يف 
بطريقة  تفرض  وال  بفعالية 

قسرية«.
املرتدية  احلالة  »إن  وأردف: 
األوضاع  إليها  وصلت  اليت 

واإلجتماعية،  اإلقتصادية 
قدرة  أعباؤها  تفوق  واليت 
تدفعنا  التحمل،  على  اللبنانيني 
للشروع بإعداد ورقة إقتصادية 
رؤيتنا  تعكس  شاملة  إصالحية 
مقاربة  وتشكل  األزمات،  حلل 
لتشخيص  جديا  ومدخال  للواقع 
املشكالت اليت تثقل اإلقتصاد 
اللبناني وإجياد احللول املناسبة 
وظيفة  باإلعتبار  آخذين  هلا، 
وضرورة  اإلجتماعية  الدولة 
يف  وحضورها  دورها  تعزيز 

معاجلة قضايا املواطنني«.
الدميقراطي  »اللقاء  أن  وأعلن 
املقبل،  األسبوع  خالل  سيتقدم 
مبجانية  يتعلق  قانون  باقرتاح 
التعليم الرمسي الثانوي واملهين 
انسجاما مع موقفنا الوطين يف 

دعم التعليم الرمسي«.
جيدد  املقابل،  »يف  وقال: 
ملف  من  الواضح  موقفه  اللقاء 
املدخل  يشكل  الذي  الكهرباء، 
يف  والعجز  اهلدر  ملعاجلة 
وذلك  للدولة،  العامة  امليزانية 
الكهرباء  خطة  تطبيق  خالل  من 
عام  أقرت  اليت  ومندرجاتها 
2010 واليت تشكل األساس يف 
وباملناسبة،  امللف.  هذا  معاجلة 
 640 الـ  لسلفة  رفضنا  نؤكد 
مليار لرية لتمويل عجز الكهرباء 
األوان  آن  فقد   .2018 للعام 
الفعلي  اإلصالح  يف  للشروع 
استمرار  عن  بعيدا  القطاع  هلذا 
واهلدر  اإلستنزاف  سياسة 

والصفقات«.
البيئي،  امللف  »يف  أضاف: 
خطوات  الختاذ  الدعوة  جندد 
التعديات  عملية وسريعة لوقف 
نهر  جمرى  على  الفاضحة 
إجراءات  والختاذ  الليطاني، 
ردعية صارمة من خالل األجهزة 
األمنية والقضائية املختصة، مع 
ضرورة حتمل الوزارات املختصة 
البلديات  واحتادات  والبلديات 
للخروج  كاملة  مسؤولياتهم 
اليت  البيئية  الكارثة  تلك  من 
والصحي  الغذائي  األمن  تهدد 
بعد  خصوصا  للمواطنني، 
اإلرتفاع املخيف ملعدالت انتشار 
األمراض السرطانية اليت بلغت 
4,5 باملئة هذا العام، وسيكون 
لنا يف األيام املقبلة حترك عملي 
أما وقد بلغت  بهذا اخلصوص. 
بالسرطان  املصابني  معاناة 
ال  حدا  املستعصية  واألمراض 
الدواء  انقطاع  ظل  يف  حيتمل 
موازنة  يف  العجز  عن  الناجم 
األدوية يف وزارة الصحة، فإننا 
ندعو جملس النواب اىل اإلسراع 
الصحة  جلنة  اقرتاح  تبين  يف 
اإلعتمادات  لتوفري  النيابية 

الالزمة«.

اللقاء الدميوقراطي استنكر التهديدات االسرائيلية: 

للخروج من مراوحة تشكيل احلكومة بتسوية 
وطنية إنقاذية يساهم فيها اجلميع

الكتلة مجتمعة برئاسة تيمور جنبالط

االجتماعية  الشؤون  وزير  أكد 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
»أال  عاصي،  بو  بيار  النائب 
عقدة لدى القوات اللبنانية، وال 
تشكيل  صعيد  على  عقدة  هي 
احلكومة«، وقال: »لديها حدان 
االسراع  إىل  السعي  جهة،  من 
البلد  ألن  احلكومة  تشكيل  يف 
مل يعد حيتمل، ومن جهة أخرى 
احرتام خيار الناس الذين منحوا 
القوات ثقتهم، فارتفع متثيلها 

من 8 نواب اىل 15 نائبا«.
إىل  »اجلديد«  عرب  وأشار 
السياسيني  متتع  »أهمية 
حكومة  إلنتاج  الكايف  بالوعي 
حيتاج  اللبناني  الشعب  ألن 
حبكومته  الثقة  استعادة  إىل 
ودولته ومؤسساته كي يطمئن 
أن  إىل  الفتا  مستقبله«،  إىل 
اسم  اختذت  السابقة  »احلكومة 
الغاية،  هلذه  الثقة  استعادة 
االماكن،  بعض  يف  وجنحت 
يف  آمال  أخرى«،  يف  وفشلت 
من  تدخل  هناك  يكون  »أن 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
احلكومية،  االزمة  حلل  عون 
اليت  املعادلة  لتثبيت  وليس 

انتجت االزمة«.
لقاء  عن  سؤال  على  وردا 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سعد  املكلف  والرئيس  عون 
»رمبا  قال:  االربعاء،  احلريري 
اللقاء، لكن  ينتج شيء من  مل 
لنؤكد  مهمة  السياسية  احلركة 
أن العمل يسري عرب املؤسسات، 
ال سيما أن واقعنا االقتصادي 
الواقع  والسياسي، إضافة إىل 
عليهما.  حنسد  ال  بنا،  احمليط 
لتحصني  العمل  علينا  ولذا، 
وضعنا، وأصبح من امللح السري 

قدما لتشكيل احلكومة«.
من  نتج  متثيلنا  »إن  وتابع: 
حضورنا وحجمنا الشعيب وآدائنا 
عدم  ميكن  وال  الناس،  مع 
اليت  الناس  بإرادة  االعرتاف 
يرفض  من  نائبا.   15 انتجت 
اعطاء القوات حقها يف التمثيل 

هو العقدة«.
»من  قال:  سؤال،  على  وردا 
يعترب أن متثيلنا يف هذه احلكومة 
كان منفوخا، فهذا رأيه، وحنن 
فنحن  عنه،  مسؤولني  لسنا 
الناخبني  عن  فقط  مسؤولون 
متثيلهم  على  قدرتنا  وعن 

وادائنا يف جملس النواب«.
على  حرصاء  »حنن  أضاف: 
هو  واملدخل  املؤسسات  إجناح 
وسعنا  لقد  احلكومة.  بتشكيل 
املكلف،  الرئيس  حركة  هامش 
حني  احلريري،  الرئيس  حليفنا 
ب4  السري  امكان  عن  ابلغناه 
فهم  بعضهم  لكن  حقائب، 
وحاول  خاطئ  بشكل  االمر 
اهلامش.  على  ووضعنا  اخراجنا 
ما قمنا به ليس تراجعا، بل هو 
االداء  وإن  للتشكيل.  تسهيل 
غري املسؤول اعاد القوات اىل 
ب5  مطالبتها  اي  االول  املربع 

وزراء«.
وأكد أن »منصب نائب رئيس 
مهم،  االرثوذكسي  احلكومة 
من  كان  واذا  صوريا،  وليس 
قدرات  وصاحب  نشيطا  يتبوأه 
كالزميل  حجمه،  للموقع  يعطي 
كان  اذا  أما  حاصباني.  غسان 

املوقع  فيجعل  ومنكفئا  ضعيفا 
حقائب  »إن  وقال:  ضعيفا«، 
فهي  حبقائب،  ليست  الدولة 
وزراء  عدد  لرفع  فقط  اخرتعت 

احلكومة إىل 30 وزيرا«.
يف  القوات  »وجود  أضاف: 
للفولكلور  ليس  احلكومة، 
لنعمل  فيها  حنن  بل  فقط، 
كما  املؤسسات،  تطوير  على 
فعلنا يف احلكومة احلالية. ولذا، 
وحتويلنا  وازنة،  حقائب  نريد 
وزارتي الصحة العامة والشؤون 
خدماتية  حقائب  من  االجتماعية 
اىل حقائب مؤسساتية خري دليل 
ال  القواتية  املقاربة  ذلك.  على 
باخلدمات،  القيام  على  تركز 
مؤسسات  اداء  على حتسني  بل 

الدولة«.
على  »فيتو«  عن  حيكى  وعما 
هذا  »إن  قال:  »القوات«، 
وتفصيال  مجلة  مرفوض  الفيتو 
سواء أكانت األسباب سياسة أو 
لغرينا حيق  فما حيق  حماصصة، 
لنا ايضا. وأيا كان الطرف الذي 
يضع فيتو على القوات سيجابه 

بالسياسة بشكل قاس جدا«.
وسأل: »بأي منطق أو حق يوضع 
فيتو على فريق سياسي سيادي 
له متثيله الشعيب؟ فالقوات طرف 
سياسي دفع دما من اجل البلد، 
وشكل كتلة من 15 نائبا، وهو 
يقدم أفضل آداء يف وزاراته«.

»التأليف  أن  التأكيد  وجدد 
املكلف  احلكومة  برئيس  مناط 
املصر على حكومة وحدة وطنية، 
والدستور منح رئيس اجلمهورية 
حق استنسابي يف التوقيع على 
اي تشكيلة حكومية او رفضها، 
وال امكانية ملا حيكى عن حكومة 
اكثرية، وقال: »ال ميكن لطرف 
واحد يف لبنان ان يفرض شكل 
احلكومة ويوافق عليها. فهل من 
مشروع سياسي واضح او مقاربة 
جيمع  اقتصادي  مشروع  او 
االطراف يف حكومة االكثرية؟«.

وأشار إىل أن »الوضع ال يسمح 
أنها  إذ  تكنوقراط،  حبكومة 
وهذا  وطنيا،  امجاعا  تتطلب 
واالمور  اللبناني،  الواقع  ليس 
وآخر  تتشنج على مقعد من هنا 
معظم  »يف  وقال:  هناك«،  من 
دول العامل، احلكومات سياسية، 
وما حيكى عن حكومة تكنوقراط 
غري واقعي. إذا، ال يلجأ اليها اال 
يف حاالت حمددة جدا. وانا اشك 
يف أن تستطيع حكومة تكنوقراط 
املطلوبة  باالصالحات  القيام 
جرأة  تتطلب  فهي  لبنان،  من 
وهي  كبرية،  سياسية  وقرارات 
اليوم ملحة كي ال ينهار الصرح 
على اجلميع، ال سيما أن الفساد 

ناخر يف بلدنا ومؤسساتنا«.
على  القوات  »إصرار  وأكد 
وتطبيقه«،  الدستور  احرتام 
هناك  أن  يعلم  »اجلميع  وقال: 
تشريع  يف  دستورية  ما  شائبة 
الضرورة، ولكن كلمة الضرورة 
تبيح احملظورات لتأمني املصلحة 
امللحة  احلاجة  وتأمني  العامة 

للمواطنني«.
كان  من  اهلل  »سامح  أضاف: 
هذه  اىل  إيصالنا  يف  السبب 
الضرورة، ونقول إنه كما اجتمع 
جمللس  ميكن  النواب  جملس 
االمور  لتسيري  االنعقاد  الوزراء 

بو عاصي: اشك يف أن تستطيع حكومة تكنوقراط القيام 
باالصالحات املطلوبة وسنجابه بالسياسة اي فيتو على القوات

وهذه  والطارئة،  الضرورية 
حدودها. ناقشنا هذا االقرتاح يف 
ونطرحه  القوية،  اجلمهوية  تكتل 
امام الرأي العام والكتل االخرى 
أن  السياسية  الطبقة  على  الن 
واملواطن  مسؤولياتها،  تتحمل 
التجاذبات  مثن  يدفع  أال  جيب 

السياسية«.
االسرائيلية  التهديدات  عن  أما 
على  التشديد  فجدد  لبنان  على 
لبنان   ? ضد  تهديدات  أي  »أن 
قبل  من  كليا  ومرفوضة  مدانة 
التهديدات  وخصوصا  القوات، 
اجلوية  وخروقاتها  اإلسرائيلية 
باملئات«،  اللبنانية  للسيادة 
طرح  الذي  املكان  »إن  وقال: 
الفت.  تهديداته  نتنياهو  منه 
بشكل  فتتكرر  التهديدات  أما 

دائم«.
وأكد أن »املساس باملطار، كما 
لكنها  مرفوض،  أمر  لبنان،  كل 
ليست املرة االوىل اليت تستبيح 
فيها اسرائيل املطار وتهدده«.

وتوقف عند جولة وزير اخلارجية 
تصريف  حكومة  يف  واملغرتبني 
قائال:  باسيل،  جربان  األعمال 
تنفع،  ال  العراضات  »إن 
اخلارجية  وزير  جولة  فخالل 
املواقع  على  والديبلوماسيني 
اليت حتدثت عنها إسرائيل كان 
النارية  الدراجات  وجود  الفتا 
الذي  االمر  بالوفد،  حتيط  اليت 
من  أنهم  االعتقاد  إىل  يدفعنا 
اقبل  ال  وأنا  اهلل.  حزب  شباب 
بأن  وكوزير  وكنائب  كمواطن 
التمثيل  بهذا  موكب  يكون 
الديبلوماسي الرفيع حماطا بهذه 
اجملموعة من الشباب اليت نعرف 
من يديرها. وهل يعين أنه اذا مل 
جند يف املكان املذكور صواريخ 
هناك  وهل  صواريخ؟  يوجد  ال 
يف  املواقع  كل  لزيارة  جمال 
وجود  امكانية  من  للتأكد  لبنان 
حسن  فالسيد  فيها؟  صواريخ 
امتالك  مرارا  أعلن  اهلل  نصر 

الصواريخ«.
اوال  يكون  احلل  »إن  وقال: 
ادانة  على  الوطين  باالمجاع 
وثانيا  اسرائيلي،  تهديد  أي 
بتشيكل حكومة يف أسرع وقت. 
أما ثالثا فبتثبيت أمن لبنان عرب 
يف  االسرتاتيجي  القرار  حصر 
اىل  نصل  فلن  واال  الدولة،  يد 

نتيجة«.
بو  قال  االسكان،  ملف  وعن 
عاصي: »اذا قمنا بدعم القروض 

السكنية بشكل تراكمي ندخل يف 
ناديت  ان  وبعد  خطرية.  دوامة 
منذ سنة بضرورة حصر القروض 
بشروط املؤسسة العامة لالسكان 
بعدما  دوالر  الف   180 وسقفها 
وافقت  دوالر،  الف   800 بلغت 
اليوم كل الطبقة السياسية على 
مطالبيت حبصر القروض بشروط 

املؤسسة العامة لالسكان«.
جانبني  هناك  »أن  وأوضح 
الزمة  واجتماعي  اقتصادي 
االسكان«، متوجها إىل املواطن 
غري  إننا  »بشفافية،  بالقول: 
قروض  اطالق  العادة  جاهزين 
اقوم  ان  ميكنين  ال  االسكان. 
أنا  فأقول  مسؤول،  ال  بتصرف 
فألطلق  اشهر،  لبضعة  وزير 
القروض، وحني ينهار املشروع 
املسؤولية.  موقع  يف  أكون  ال 
لن أسري إال حبل مستدام، ولن 

أمحل اخلزينة اعباء خطرية«.
»برنامج دعم األسر  وتطرق إىل 
أنه  اىل  مشريا  فقرا«،  األكثر 
يعزز  النه  قلبه،  على  »األعز 
شبكة االمان االجتماعي«، وقال: 
بالتعاون  هو  الربنامج  »هذا 
االجتماعية  الشؤون  وزارة  بني 
التغذية  ومنظمة  الدولي  والبنك 
حددت  إطالقه،  وعند  العاملية. 
الدراسات اعطاء 44 الف بطاقة، 
وانكسر،  اغرق  الربنامج  لكن 
الوزارة  اىل  وصلت  وحني 
آالف   104 يضم  الربنامج  كان 
وال  املستشفيات  وال  بطاقة، 
املدارس تستقبل البطاقة بسبب 
مسحا  اجرينا  لقد  املالي.  العجز 
اعادة  ومتت  للعائالت،  شامال 
من  العودة  اىل  افضت  تقييم 
الف   44 اىل  بطاقة  االف   104
آالف   10 ضمنها  من  بطاقة، 
عن  يوميا  دوالرا  تدفع  بطاقة 
بدل غذاء.  االسرة  كل فرد يف 
البطاقات ال تصدر عن الوزارة، 
مبلء  املشروع  موظفو  يقوم  بل 
رئاسة  اىل  لرتسل  االستمارات 
بها  تدقق  اليت  الوزراء  جملس 
وترسلها اىل البنك الدولي الذي 
برنامج  وفق  املستحق  يصنف 

الكرتوني«.
»خفضت  عاصي:  بو  وختم 
حنو  الوزارة  يف  العاملني  عدد 
االمر  أعترب  وال  متعاقد،   600
بطولة، فهؤالء مبعظمهم اصحاب 
هدر  ميكنين  ال  لكين  كفاءات، 
ملك  هو  الذي  العام  املال 

الشعب اللبناني«. 

املستقبل«  »كتلة  عضو  أكد 
حديث  يف  احلجار  حممد  النائب 
عرب  أونالين«  »حوار  لربنامج 
 100,5  -  100,3 لبنان  صوت 
سعد  املكلف  »الرئيس  أن 
بعد  تفاؤله  عن  عرب  احلريري 
اجلمهورية  رئيس  أمس  لقائه 
عون«،  ميشال  ميشال  العماد 
االقتصادي  »الوضع  أن  معتربا 
املالي  والوضع  وصعب  مأزوم 
على  خوف  »ال  وقال:  دقيق«، 

وضعنا النقدي«.
مالية  مشكلة  »لدينا  أضاف: 
كبرية يف البلد، وإذا استمررنا 

اىل  ذاهبون  فنحن  هكذا 
اهلاوية«.ولفت إىل أن »90 يف 
رواتب  هي  املوازنة  من  املئة 
دين  وخدمة  وكهرباء  واجور 
هي  فقط  املئة  يف  و10  عام 
للمشاريع«، وقال: »إن رئيس 
الذي  الوحيد  هو  اجلمهورية 
حيق له ان يقول نعم او ال يف 

موضوع التشكيلة احلكومية«.
وختوف احلجار من »وجود خماطر 
االعتداءات  موضوع  يف  جدية 
»لن  وقال:  االسرائيلية«، 
ساحة  لبنان  يكون  بأن  نقبل 

للصراعات«.

احلجار: لدينا مشكلة مالية كبرية وإذا استمررنا 
هكذا فنحن ذاهبون اىل اهلاوية
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لـبنانيات

عون: غالبية النازحني عربوا عن رغبتهم بالعودة ولبنان جتاوب والقضية الفلسطينية تدخل يف مسارات ال تدعو اىل التفاؤل
العماد  اجلمهورية  رئيس  عقد 
القصر  يف  عون،  ميشال 
سلسلة  بعبدا،  يف  اجلمهوري 
فيها  حدد  ديبلوماسية،  لقاءات 
التطورات  من  لبنان  »مواقف 
والدولية  واالقليمية  احمللية 

الراهنة«.
وتسلم يف حضور وزير اخلارجية 
تصريف  حكومة  يف  واملغرتبني 
اوراق  باسيل،  جربان  االعمال 
ميثلون  سفراء،  سبعة  اعتماد 
والربازيل  وبلجيكا  واملانيا  قطر 

وكرواتيا وغانا والكونغو.
سفري مصر

سفري  عون،  الرئيس  واستقبل 
نزيه  العربية  مصر  مجهورية 
حرص  اليه  نقل  الذي  النجاري، 
العالقات  تطوير  »على  بالده 
اللبنانية - املصرية وتفعيلها يف 
»اهتمام  واكد  كافة«،  اجملاالت 
ال  لبنان،  يف  باالوضاع  مصر 
تشكيل  يف  االسراع  جلهة  سيما 
املرحلة  ملواجهة  جديدة  حكومة 

املقبلة«.
وفد برملاني بريطاني

يف  عون،  الرئيس  واستقبل 
كريس  بريطانيا  سفري  حضور 
بريطانيا  برملانيا  وفدا  رامبلينغ، 
الربيطاني  احملافظني  جملس  من 
االوسط  الشرق  لشؤون 
هوغو  السري  برئاسة   »CMEC«
فيليب  النواب،  ضم،  سواير، 
ديون، تيم لوفتون، اللورد اندرو 
اللورد فرنسيس مود،  روباثان، 
شارلوت لسلي ومارك موريسون 

والسفري وفيق سعيد.
اجلمهورية  لرئيس  الوفد  ونقل 
يف  بالوضع  بريطانيا  »اهتمام 
الذي حتقق يف  لبنان، وبالتقدم 
جمال  سيما يف  ال  عدة،  جماالت 
 - اللبناني  العسكري  التعاون 

الربيطاني«.
رغبة  عن  سواير  السري  واعرب 
التعاون  تعزيز  »يف  بالده 
مشددا  لبنان«،  مع  االقتصادي 
الدعم  استمرار  »اهمية  على 
اللبناني،  للجيش  الربيطاني 
التدريب  جمالي  يف  سيما  ال 
حققه  ب«ما  منوها  والتجهيز«، 
اجليش من اجنازات رسخت االمن 

واالستقرار يف لبنان«.
رئيس الجمهورية

بالوفد،  عون  الرئيس  ورحب 
توليه  الذي  »االهتمام  شاكرا 
والذي  اللبناني  للجيش  بريطانيا 
تواصل دعمه وتدريبه، ما ساهم 
يف حتقيق اجنازات امنية كبرية، 
التنظيمات  مواجهة  ابرزها،  لعل 

االرهابية وحترير لبنان منها«.
واكد اهتمامه ب »تعزيز العالقات 
حتقق  »ما  عارضا  الثنائية«، 
وامنية  سياسية  اجنازات  من 
واجتماعية منذ تسلمه مسؤولياته 
»اخلطة  اىل  الفتا  الدستورية«، 
االقتصادية االصالحية التحديثية 
واليت ستتوىل  اليت مت وضعها، 
احلكومة اجلديدة تنفيذها لالنتقال 
باالقتصاد اللبناني من االقتصاد 
الريعي اىل االقتصاد االنتاجي«.

الوفد،  اعضاء  اسئلة  على  وردا 
»رغبة  بـ  رحب رئيس اجلمهورية 
باالستثمار  الربيطانية  الشركات 
»هذه  ان  مؤكدا  لبنان«،  يف 
عدة  جماالت  ستجد  الشركات 
اضافية،  وفرصا  لالستثمار 
االقتصادية  اخلطة  خالل  من 

الوطنية«.
»موقف  عون  الرئيس  وعرض 
النازحني  مسألة  من  لبنان 
املطالبة  فجدد  السوريني«، 
املناطق  اىل  هؤالء  »عودة  بـ 
ان  مؤكدا  سوريا«،  يف  االمنة 

تباعا  ترتك  منهم  »جمموعات 
لبنان وعلى حنو اختياري باشراف 
االمن العام اللبناني. ومنذ بداية 
يتبلغ  العائدين مل  تنظيم قوافل 
لبنان عن وقوع اي حوادث معهم 
على  مشددا  عودتهم«،  بعد 
تكره  ال  اللبنانية  »الدولة  ان 
النازحني السوريني على العودة، 
علما  القرار.  حرية  ترتك هلم  بل 
ان تداعيات النزوح السوري اىل 
اضرارا  واحدثت  تشعبت  لبنان 
امليادين«،  خمتلف  يف  جسيمة 
ربط  جواز  »عدم  على  مشددا 
عودة السوريني الطوعية واالمنة 
حل  اىل  بالوصول  بالدهم  اىل 
االتفاق  يطول  قد  سياسي 

عليه«.
تطورات  من  لبنان  موقف  وعن 
القضية الفلسطينية، اكد الرئيس 
املتالحقة،  »التطورات  ان  عون 
املوقف  اخرها  كان  واليت 
االمريكي من املوافقة على جعل 
ثم  السرائيل،  عاصمة  القدس 
لوكالة  املالية  املساعدات  وقف 
»االونورا« واعالن الوطن القومي 
مع  كليا  تتناقض  اليهودي، 
الصلة  ذات  الدولية  القرارات 
يف  الفلسطينية  القضية  وتدخل 
اىل  تدعو  ال  جديدة  مسارات 
التفاؤل، الن الشعب الفلسطيين 
اىل حل  للتوصل  عاما   70 انتظر 
عادل لقضيته، واذ بكل ما جيري 

يعيد هذه القضية اىل الوراء«.
هذا، واطلع الرئيس عون الوفد 
يف  اطلقها  اليت  املبادرة  على 
االمم املتحدة ب«إنشاء اكادميية 
يف  واحلوار  للتالقي  االنسان 
يف  املساهمة  بهدف  لبنان، 
سيما  ال  باالخر،  االنسان  تعريف 
بني  حوار  وقيام  الشباب، 
مع  والتكامل  واالديان  الثقافات 
بني  وصل  كصلة  لبنان  دور 

الشرق والغرب«.
ووعد الوفد الربيطاني ب«متابعة 
بالنسبة  احليوي  املوضوع  هذا 

للبنان«.
وفد هيومن رايتس واتش

واستقبل الرئيس عون يف حضور 
تصريف  حكومة  يف  العدل  وزير 
وفدا  جريصاتي،  سليم  االعمال 
رايتس  »هيومن  منظمة  من 
روث،  كينيث  برئاسة  واتش« 
اجتماع  املنظمة  عقد  ملناسبة 
بريوت،  يف  ادارتها  جملس 
تعبريا عن تقديرها »التزام لبنان 
حقوق  على  احملافظة  على  العمل 

االنسان«.
روث

روث  عرب  اللقاء،  مستهل  ويف 
ادارة  جملس  اعضاء  سعادة  عن 
املنظمة بـ »االجتماع يف بريوت«، 
يقدمه  الذي  »التعاون  شاكرا 
أبرز  عارضا  للمنظمة«،  لبنان 
مسألة  سيما  »ال  اهتماماتها، 
معاجلة النفايات الصلبة بعد اقرار 
اخلاص  القانون  النواب  جملس 
»ابرز  اىل  تطرق  كما  بها«، 
يف  املنظمة  تهم  اليت  املواضيع 

جمال عملها«.
رئيس الجمهورية

بالوفد،  عون  الرئيس  ورحب 
بريوت  اعضائه  »اختيار  شاكرا 
االدارة«،  جملس  اجتماع  لعقد 
جمال  »يف  حتقق  ما  أبرز  عارضا 
االنسان،  حقوق  على  احملافظة 
النفايات  موضوع  معاجلة  ومنها 
درسها  يتم  اليت  والوسائل 

متهيدا العتمادها«.
ان  اىل  عون  الرئيس  ولفت 
جملس  اقره  الذي  »القانون 
مبدأ  من  ينطلق  مؤخرا،  النواب 
الالمركزية، حبيث تتمكن االدارات 
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احمللية من اختيار الطرق املناسبة 
للتخلص من النفايات وفق ظروف 

االحتادات البلدية املعنية«.
اوضاع  ايضا،  البحث  وتناول 
لبنان  يف  السوريني  النازحني 
لتوفري  املعتمدة  واالجراءات 
بالدهم،  اىل  اختيارية هلم  عودة 
»ال سيما اولئك الذين نزحوا اىل 
االمنية  االوضاع  من  هربا  لبنان 
قراهم  سادت  اليت  املرتدية 
هؤالء  غالبية  ان  علما  وبلداتهم، 
يف  رغبتهم  عن  عربوا  النازحني 
السلطات  فتجاوبت  العودة، 

اللبنانية مع رغبتهم«.
الوزير  سلم  االجتماع،  وخالل 
اعدته  تقريرا  روث  جريصاتي 
خالل  »حتقق  عما  العدل  وزارة 
العامني االولني من عهد الرئيس 
عون، من اجنازات يف جمال حقوق 
االنسان، ال سيما املواضيع اليت 
رايتس  »هيومن  ملنظمة  سبق 
واتش« ان راجعت فيها احلكومة 

اللبنانية«.
اوراق اعتماد 7 سفراء

اىل ذلك، شهد القصر اجلمهوري 
قبل ظهر امس االول، تقديم اوراق 
اعتماد سبعة سفراء معتمدين يف 
لبنان، يشكلون دفعة جديدة من 
الديبلوماسية  البعثات  رؤساء 
اعتمادهم  اوراق  يقدمون  الذين 

لرئيس اجلمهورية.
وتضمنت هذه الدفعة، السفراء: 
جابر  حسن  حممد  قطر  دولة 
االحتادية  املانيا  اجلابر، مجهورية 
بلجيكا  مملكة  بريغيلني،  جورج 
الربازيل  مجهورية  كورمن،  هوبر 
دي  كورديرو  باولو  االحتادية 
اندرادي بينتو، مجهورية كرواتيا 
توميسالف بوجناك، مجهورية غانا 
الكونغو  ومجهورية  اوكوه  بول 

لوك جوزف اوكيو«.
االعتماد،  اوراق  تقديم  وحضر 
العام  االمني  باسيل،  الوزير 
مشيطلي،  هاني  اخلارجية  لوزارة 
املدير العام للمراسم يف رئاسة 
شديد  نبيل  الدكتور  اجلمهورية 
وزارة  يف  املراسم  ومديرة 
عساكر  جنال  السفرية  اخلارجية 

رياشي.
تباعا  السفراء  وصول  ولدى 
املراسم  أقيمت  القصر،  اىل 
فعزفت  املعتمدة،  والتشريفات 
موسيقى اجليش نشيد البالد اليت 
الذي  الوقت  يف  السفري  ميثلها 
رفع فيه علم دولته على سارية 
القصر اجلمهوري اىل جانب العلم 

اللبناني.
العلم،  السفري  حيا  ذلك،  بعد 
ثم عرض سرية من لواء احلرس 
اىل  بعدها  دخل  اجلمهوري، 
وسط  تشرين«   22 »صالون 
اىل  ومنه  الرماحة،  من  صفني 
قدم  حيث  السفراء،  صالون 
الرئيس  اىل  اعتماده  اوراق 

عون، كما قدم له اعضاء البعثة 
الدبلوماسية.

ودى مغادرة السفري بعد تقديم 
االعتماد، عزفت موسيقى  اوراق 
اجليش النشيد الوطين اللبناني.

ونقل السفراء اىل الرئيس عون 
»حتيات رؤساء دوهلم ومتنياتهم 
مسؤولياته  يف  بالتوفيق  له 
»العمل  له  مؤكدين  الوطنية«، 
اليت  العالقات  تعزيز  أجل  من 

جتمع بني لبنان وبلدانهم«.
السفراء  اجلمهورية  رئيس  ومحل 
حتياته اىل رؤساء دوهلم، متمنيا 
مهمتهم  يف  »التوفيق  هلم 

الدبلوماسية«.
نبذة عن السفراء

السفراء  عن  نبذة  يلي  ما  ويف 
اجلدد:

جابر  حسن  حممد  قطر  سفري   *
اجلابر،

ادارة  بكالوريوس  على  حائز   -
االمريكية  اجلامعة  من  اعمال 

للثقافة والتعليم.
يف  اخلارجية  وزارة  يف  عني   -

العام 1996.
الشؤون  ادارة  يف  عمل   -
االدارية واملالية، قبل ان يعني 
قطر  لدولة  العامة  القنصلية  يف 
يف كراتشي بني عامي 2001 و 

.2007
قطر  دولة  سفارة  يف  عمل   -
و   2007 عامي  بني  بريوت  يف 

.2013
لدى  لبالده  سفريا  عني   -

االوروغواي من العام 2013.
* سفري مجهورية املانيا االحتادية 

جورج بريغيلني،
ادارية  مناصب  يف  تقلب   -
بالده يف  لبعثة  نائبا  عدة وعمل 

السفارة االملانية يف باناما.
- عني بني عامي 1990 و 1993 
الدائمة  البعثة  باسم  ناطقا 
لدى  االحتادية  املانيا  جلمهورية 

االحتاد االوروبي يف بروكسل.
املتعلقة  املفاوضات  عمل يف   -
الربملان  يف  امسرتدام  مبعاهدة 

االوروبي.
- توىل مناصب عدة يف كل من 
بون واوتاوا، قبل ان يعني نائبا 
لرئيس بعثة يف السفارة االملانية 

يف موسكو.
جلمهورية  عاما  قنصال  عني   -
اسطنبول  يف  االحتادية  املانيا 

منذ العام 2015.
هوبر  بلجيكا  مملكة  سفري   *

كورمن،
- حائز على ماجستري يف العلوم 
السياسية واالجتماعية من جامعة 

لوفان الكاثوليكية يف بلجيكا.
- بدأ مسريته الدبلوماسية يف 15 
تشرين االول 1990، حيث تقلب 

يف مناصب ادارية عدة.
بالده  سفارة  يف  ملحقا  عني   -
قسم  يف  وناطقا  القاهرة،  يف 

وزارة  يف  اخلارجية  الشؤون 
خارجية بالده.

انغوال  يف  لبالده  سفريا  عني   -
قبل   2007 و   2003 عامي  بني 
ان يعني سفريا يف فيتنام بني 

عامي 2007 و 2011.
- عمل مستشارا دبلوماسيا لدى 

وزارة العدل.
سفريا   2014 العام  يف  عني   -

لبالده يف بريتوريا.
الربازيل  مجهورية  سفري   *
دي  كورديرو  باولو  االحتادية 

اندرادي بينتو،
التاريخ،  يف  اجازة  على  حائز   -
وناقش يف العام 2000 اطروحته 
»الدبلوماسية  عنوان:  حتت 
والسياسة الدفاعية: الربازيل يف 
بعد  ما  ملرحلة  االمنية  احملادثات 

احلرب الباردة«.
السياسية  الشؤون  يف  عمل   -
والشرق  افريقيا  يف  اخلاصة 
الدول  جمموعة  ويف  االوسط 
بني  الربتغالية  باللغة  الناطقة 

عامي 2011 و 2015.
بني  هاييت  يف  سفريا  عني   -
يف  وتقلب   2008 و   2005

مناصب ادارية عدة.
للربازيل يف  عاما  قنصال  - عني 

ميالنو منذ آب 2015.
كرواتيا  مجهورية  سفري   *

توميسالف بوجناك،
الرتمجة  يف  دبلوم  على  حائز   -
امللكي  التكنولوجيا  معهد  من 
الفنون  يف  واجازة  ملبورن  يف 
تابع  كما  السياسية،  والعلوم 
دراسات متخصصة ما بعد التخرج 

لدى جامعيت زغرب وهارفرد.
لصحيفة  وناشرا  مرتمجا  عمل   -

و   1976 عامي  بني  اسبوعية 
.1981

وزارة  لدى  دبلوماسيا  عمل   -
الشؤون  ويف  بالده  خارجية 
و   1992 عامي  بني  االوروبية 

.2017
دبلوماسية  مناصب  تقلب يف   -
البوسنة،  من،  كل  يف  عدة 
كندا، ايران، باكستان، طرابلس 
عمان  سلطنة  قطر،  الغرب، 

والكويت.
- عني سفريا لبالده لدى مجهورية 

مصر العربية.
بول  غانا  مجهورية  سفري   *

اوكوه،
ادارية  مناصب  يف  تقلب   -
لدى  وعمل  عديدة  ودبلوماسية 
عدد من البعثات واللجان النيابية 

يف بالده.
النزاعات  حل  جمال  يف  عمل   -

ويف القطاع الرتبوي.
يف  لبالده  مقيما  سفريا  عني   -

مجهورية مصر العربية.
لوك  الكونغو  مجهورية  سفري   *

جوزف اوكيو،
الفنون  يف  اجازة  على  حائز   -
برازافيل،  جامعة  من  واالداب 
وخترج من معهد العلوم السياسية 

التابعة جلامعة ليون الفرنسية.
- حائز على دكتوراه يف العلوم 

السياسية من جامعة بوردو.
ورأس  التعليم  حقل  عمل يف   -
قسم  لدى  الالجئني  شؤون  فرع 

العالقات اخلارجية يف بالده.
- عمل سفريا ونائبا لالمني العام 
العامة  اخلدمات  قسم  ورئيس 
اخلارجية  الشؤون  وزارة  يف 
الدول  منظمة  ولدى  لبالده 

الفرانكوفونية.
جملس  اىل  بالده  بعثة  ترأس   -

االمن التابع لالمم املتحدة.
رئيس  عني   ،2008 العام  - يف 
الشؤون  لدى جملس  بالده  بعثة 
التابع  واالجتماعية  االقتصادية 
لالمم املتحدة، وتوىل مهمة القائم 
الدائمة  البعثة  لدى  باالعمال 

للكونغو يف االمم املتحدة.
- بني عامي 2009 و 2017، عني 
االحتاد  لدى  العادة  فوق  سفريا 
السويسري،  الكونفيديرالي 
االمم  مقر  يف  دائما  وممثال 

املتحدة يف جنيف.
سفريا  عني   ،2018 العام  - يف 
من  مفوضا  ووزيرا  العادة  فوق 
لدى  للكونغو  االوىل  الدرجة 

اجلمهورية الرتكية.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوفد الربيطاني

يف  اإلعالمية  الدائرة  أعلنت 
بيان،  يف  اللبنانية«  »القوات 
روج  االعالم  وسائل  »بعض  أن 
يف األيام األخرية لصيغة حكومية 
بان  وتقضي  جديدة  إنها  قال 
يتم التنازل ملصلحة القوات عن 
نيابة رئاسة احلكومة، إضافة اىل 
اعطائها وزارات الرتبية والشؤون 

االجتماعية والثقافة.
يهم الدائرة اإلعالمية ان توضح 
بان الرتويج الخبار من هذا النوع 
ال يهدف سوى إىل حماولة رمي 
على  التأليف  تأخري  مسؤولية 
نؤكد  ولذلك  اللبنانية،  القوات 

ما يلي:
القوات  على  يطرح  مل  اوال: 
حكومية  صيغة  اي  اللبنانية 

جديدة.
من  »القوات«  تريد  ال  ثانيا: 
عن  التنازل  مشكورا،  أحد، 
وبكل  ملصلحتها،  وزارية  مقاعد 
االحوال ان املقاعد الوزارية هي 

القوات:ال نريد ان نتمثل سوى حبجمنا يف االنتخابات
ملك الكتل النيابية تبعا الحجامها 

وليست ملكا ألحد«.
ثالثا: ال تريد القوات ان تتمثل 
الذي  باحلجم  سوى  احلكومة  يف 
يف  اللبنانيون  إياه  أعطاها 
فالقوات  االخرية.  االنتخابات 
الصوت  ثلث  على  حصلت 
ككل،  لبنان  يف  املسيحي 
وبالتالي من حقها الطبيعي، ومن 
حتصل  ان  أحد،  من  منة  دون 
املسيحي يف  التمثيل  ثلث  على 
احلكومة العتيدة إن على مستوى 
احلقائب،  نوعية  أو  الوزراء  عدد 
من  الفتات  ببعض  ترضى  ولن 
يف  له  يروج  كما  وهناك  هنا 

الرتكيبة املزعومة.
رابعا: تأسف القوات اللبنانية ألن 
يقوم البعض بالتلهي باملناورات 
اليت ال هدف هلا سوى إلقاء اللوم 
على اآلخرين، بينما يئن املواطن 
والصعوبات  األزمات  وطأة  حتت 

املعيشية«. 
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»الكرامة«  تيار  رئيس  ترأس 
اللقاء  كرامي  فيصل  النائب 
دفاعا  الطرابلسي  التشاوري 
وحقوقها،  طرابلس  قضايا  عن 
كرامي  دارة  قاعة  عقد يف  الذي 
أعضاء  فيه  وشارك  بطرابلس، 
الئحة »الكرامة الوطنية« لالنتخابات 
النيابية االخرية ورؤساء االحتادات 
واهليئات  العمالية  والنقابات 
السياسية واالقتصادية والرتبوية 
عن  وممثلون  واحلزبية  واالهلية 
من  وحشد  احلرة  املهن  نقابات 

اهالي طرابلس.
منسق  قال  الوطين،  النشيد  بعد 
اللقاء التشاوري مسؤول »املؤمتر 
طرابلس  يف  اللبناني«  الشعيب 
احملامي عبدالناصر املصري: »إن 
فكرة اللقاء الطرابلسي التشاوري 
يوم  األضحى  عيد  قبل  انطلقت 
أعلن الوزير فيصل كرامي مواقف 
مميزة عرب فيها عن رفضه للواقع 
املؤمل الذي تعيشه املدينة، مؤكدا 
على ضرورة التحرك بالتشاور مع 
للعصيان  وصوال  القوى  كافة 
اخلطوات  أوىل  وكانت  املدني. 
الكرامة  الئحة  أعضاء  دعوته 
يف  للتداول  اجتماع  اىل  الوطنية 
األمر، فكان االتفاق على عقد هذا 
اللقاء اجلامع إميانا بضرورة توسيع 
كل  مع  والتالقي  التشاور  أطر 
فئات اجملتمع الطرابلسي لنتحمل 
حقوق  عن  الدفاع  مسؤولية  معا 
وقضاياها  ومشاريعها  املدينة 

احملقة«.
ومدن  طرابلس  »تعاني  أضاف: 
الفيحاء أبشع أنواع الظلم يف ظل 
وانقطاع  قاس  كهربائي  تقنني 
أحياء  عن  أسابيع  منذ  املياه 
كالتبانة والزاهرية وارتفاع نسب 
البطالة والفقر والتسرب املدرسي 
ظل  مدمر، يف  اقتصادي  وركود 
غياب املشاريع التنموية احلقيقية 
جملس  مشاريع  وفشل  وبطء 
اإلمناء واالعمار من االرث الثقايف 
اىل  وصوال  اجملارير  شبكة  اىل 
لقد  البداوي.  طرابلس  أوتسرتاد 
سنوات  خالل  طرابلس  تعرضت 
خدمة  مفتعلة  عنف  مضت جلوالت 
ألهداف سياسية سلطوية معروفة 
وقتل وجرح املئات وزج بالشباب 
يف  حنن  وطالبنا  السجون،  يف 
كل  مع  اللبناني  الشعيب  املؤمتر 
القوى السياسية واألهلية بإعالن 
طرابلس مدينة منكوبة ووضع خطة 
تنموية شاملة هلا، ولكن  إنقاذية 
وكأن  آذانها  صمت  احلكومات 

شيئا مل حيصل يف مدينتنا«.
غط  غياب،  طول  »بعد  وتابع: 
وبشكل  يومني  منذ  طرابلس  يف 
رئيس  من  مكلف  وفد  مفاجىء، 
لالطالع  األعمال،  تصريف  حكومة 
سري  وحسن  املدينة  حاجات  على 
الوفد  فقام  املشاريع،  تنفيذ 
بالسياحية  أشبه  شكلية  بزيارات 
اليها  دعي  غداء  وليمة  ختللها 
هذه  إن  عجل.  على  الضيوف 
أن  جديد  من  أكدت  الزيارة 
الطرابلسيني  بعقول  االستخفاف 
نتهم  ال  وحتى  مستمرا،  زال  ما 
افتتاح  مت  أنه  لنتذكر  بالتجين، 
دون   2009 عام  التكرير  حمطة 
أن  ودون  اليها  اجملارير  وصول 
جسر  وافتتح  اآلن،  حتى  تعمل 
أيضا  البداوي   - إن  الكوالييت 
دون أن تنتهي األشغال فيه منذ 

9 سنوات«.

الطبقة  أن  يعقل  »هل  وسأل: 
تأهيل  مبطالب  تسمع  مل  احلاكمة 
املعرض وترميمه وتأهيل املصفاة 
وتشغيلها ومطار القليعات وأهميته 
للقرض  وحاجته  واملرفأ  التنموية 
مبنع  ساهموا  الذي  االسالمي 
اقراره يف اجللسة النيابية األخرية 
أال  استطالعيا؟  وفدا  ترسل  حتى 
يعلمون بكارثة احلفريات اليت تشل 
طرابلس منذ سنوات وبأزمة السري 
للجسور  املدينة  وحاجة  اخلانقة 
ثم  التسفري؟  وحمطيت  واالنفاق 
املكلف  احلكومة  رئيس  أليس 
نوابا  تضم  نيابية  لكتلة  رئيسا 
طرابلسيني وأعضاء جمالس بلدية 
بنقابات  ممسك  وحزبه  وخماتري 
االمناء  ومبجلس  وعمالية  مهنية 
جديد  لوفد  احلاجة  فلم  واالعمار، 

ووالئم تكرميية؟«.
ال  املدينة  مشاكل  »إن  وأردف: 
حتل اال بتخصيص االموال الالزمة 
إلطالق مشاريعها املعروفة، وهذه 
االموال حق هلا، فباهلل عليكم هل 
تطلعت احلكومات يوما اىل مدينتنا 
املتوازن.  واإلمناء  العدالة  بعني 
حجم  بسبب  يئن  لبنان  أن  نعرف 
املشبوهة  والصفقات  الفساد 
واإلرجتال يف ادارة الشأن العام 
والفشل يف اجياد احللول ألزميت 
وبسبب  والنفايات،  الكهرباء 
سوء أداء االدارة العامة وحشوها 
طريق  عن  واحملاسيب  باألزالم 
وتعيني  الوظيفي  التعاقد  بدعة 
أن  جيدا  ونعلم  املستشارين. 
تصرخ  الشعبية  القطاعات  كل 
اىل  واملالكني  املستأجرين  من 
الضمان  وموظفي  السائقني 
إىل  احلكومية  واملستشفيات 
املعلمني املتقاعدين اىل املزارعني 
والتجار والصناعيني واملؤسسات 
يتم  متى  فإىل  والشركات، 
احلكومة وهل جيوز  تأخري تشكيل 
املصاحل  أسري  لبنان  يبقى  أن 
املصلحية  واحلسابات  اإلقليمية 
يف  واألحزاب،  القيادات  لبعض 
اللبناني  الشعب  يعاني  وقت 
واجتماعية  اقتصادية  أزمات 

وصحية وتربوية«.
كرامي

»شكرا  كرامي:  قال  بدوره، 
لقاء  اىل  الدعوة  هذه  لتلبيتكم 
قضايا  فيه  نتطارح  تشاوري 
طرابلس وحقوقها املهدورة عسى 
تنقذنا  طريق  خريطة  معا  جند  ان 
من هذا النفق املظلم الذي دخلت 
وبات  سنوات  منذ  مدينتنا  فيه 
اليوم يشكل كارثة اجتماعية تنذر 
بانفجار  تداركها  عدم  حال  يف 

اجتماعي ال قيامة منه«.
يف  الدخول  قبل  »أود  أضاف: 
مناقشة موضوع لقائنا هذا ان أشري 
اىل امرين: االول، ان التهديدات 
اليت اطلقها رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني عرب منرب االمم املتحدة 
هي أشبه بإعالن حرب على لبنان، 
اي  نستبعد  ال  احلقيقة  وحنن يف 
ان  ندرك  لكننا  اسرائيلي  جنون 
اسرائيل ستعد لأللف قبل القيام 
بعمل عسكري جتاه لبنان. ومن هنا 
خنشى من جلوء العدو اىل العمل 
األمين اخلبيث واالستثمار يف بؤرة 
وهو  واملذهبية،  الطائفية  الفنت 
يقظني  نكون  ان  علينا  يوجب  ما 

طوال الوقت«.
القول  ميكن  »الواقع  وتابع: 
بعد  أتت  فقد  نافعة،  ضارة  رب 

ردود  نتنياهو ووقاحاته  عنرتيات 
سياسية  جهات  من  وتعليقات 
ودبلوماسية دولية تؤكد ان الواقع 
هو  واسرائيل  لبنان  بني  احلالي 
فكرة  يردع  ما  قوى  توازن  واقع 
هذا  اهمية  عدوان.  اي  نشوب 
االمر الذي نردده ونقوله منذ عام 
2006 هو انه اتى هذه املرة على 
وخرباء  وسفراء  سياسيني  ألسنة 
ورغم كل  ما جيعلنا  وهو  غربيني 
أزماتنا الداخلية فخورين بأن لبنان 
العربي  العامل  الدولة االصغر يف 
يف  قوته  ان  لعقود  قيل  والذي 
العربية  الدولة  اليوم  هو  ضعفه 
مفاعيل  تعطيل  يف  جنحت  اليت 
لقدام  واخلري  الصهيوني،  الفجور 

ان شاء اهلل«.
الذي  الثاني  االمر  »أما  وأردف: 
جيب التطرق اليه فهو طرح رئيس 
اجلمهورية تأليف حكومة اكثرية يف 
حال عجز الرئيس املكلف بتشكيل 
وحدة  حكومة  تأليف  عن  احلكومة 
يهدف  طرح  انه  رأينا  وطنية. 
اىل حث الرئيس املكلف والقوى 
السياسية على االسراع يف اجناز 
نعلم  فنحن  احلكومية،  التشكيلة 
وال شك ان فخامة الرئيس يعلم 
فعليا  لبنان  حيتاجه  ما  ان  ايضا 
هو حكومة وحدة وطنية مع ضرورة 
اضافة صفة ثانية هلا هي ان تكون 
التهديدات  انقاذية خصوصا وان 
وفعليا  جدية،  النقدي  باالنهيار 
فإن لبنان منهار على كل الصعد 
كبسة  اىل  االمر سوى  حيتاج  وال 
ان  عسى  الكيان،  بكل  تطيح  زر 
يف  الرغبة  املسؤولني  اهلل  يلهم 
التارخيية  مسؤولياتهم  حتمل 
الذي  الوجودي  املفرتق  هذا  يف 

يعيشه لبنان«.
نكون  ان  اليوم  »واجبنا  وقال: 
الصورة  اىل  نتطلع  وان  عمليني 
واقعنا  ختتزل  اليت  السوداء 
وشجاعة  دقة  بكل  الطرابلسي 
لكي نتمكن سويا من السعي حنو 
خمارج سريعة على قاعدة ان كال 
الداهم  اخلطر  وان  مسؤول  منا 
من  التهرب  منا  ألحد  يبيح  ال 
مسؤوليته. لقد قلت خالل محليت 
نائبا  اكون  لن  بأنين  االنتخابية 
طرابلس  انقاذ  وبأن  كالسيكيا 
عملي  يف  اولوييت  سيكون 
النيابي، وال اخفيكم انين مع اول 
التشريعية  اجللسات  خالل  اختبار 
واجهت االالعيب اليت جتري باسم 
تطيري  جرى  حيث  الدميقراطية، 
على  باملوافقة  املتعلق  البند 
للتنمية  االسالمي  البنك  قرض 

دوالر  مليون   86 خيصص  الذي 
طرابلس،  مرفأ  وتوسيع  لتأهيل 
وذلك رغم كل اجلهود اليت بذلتها 
من  وكثري  الزمالء  من  وعدد  انا 
القوى السياسية مع جلنة الشؤون 
ومع  النيابية  واملغرتبني  اخلارجية 
اجل  من  النيابي  اجمللس  رئيس 

مترير هذا البند«.
ان  أقول  ان  »يؤسفين  أضاف: 
طرابلسية  نيابية  كتلة  تكوين 
ارتباطاتها  من  تتحرر  ضاغطة 
خيص  ما  كل  يف  السياسية 
هو  لطرابلس  االساسية  املصاحل 
مستحيل،  شبه  امرا  يكون  يكاد 
اذ يبدو ان االرتباطات السياسية 
والطموحات الشخصية اقوى بكثري 
من هموم املدينة وناسها، اضف 
اىل ذلك الكيديات السياسية اليت 
ال أجد هلا حمال من االعراب وال اريد 
الكارثة  ألن  فيها  الوقت  تضييع 
اليت نواجهها يف طرابلس ال تربر 
ألحد ترف التسابق السياسي الذي 

يبدو بال معنى«.
محليت  خالل  »قلت  وتابع: 
يف  انين  اآلن،  واكرر  االنتخابية 
اللحظة اليت اشعر فيها بأنين حني 
يعرقل  سياسي  بواقع  اصطدم 
احللول االنقاذية لطرابلس، فإنين 
افعله  ما  وهذا  للناس  سأعود 
لنا  سياسي  كتيار  وحنن  اليوم. 
تعرف  الناس  بأن  الثقة  ملء 
مصائبها،  وتعرف  مصاحلها 
للتذرع  عندي  جمال  ال  وبالتالي 
التشريع  هو  النائب  عمل  بأن 
اخفيكم  وال  السطر،  على  ونقطة 
ان واجباتي كمواطن ومسؤولياتي 
الناس  بهموم  لصيق  كشخص 
عندي.  النيابة  تسبق  ومعاناتهم 
حني قلت ان العودة اىل الناس 
الشارع  استنفار  عمليا  هي 
من  اجملتمع  يف  احلية  والقوى 
وقد  االستغاثة  يشبه  حراك  اجل 
اىل  ورمبا  االضراب  اىل  يوصل 
اكن  مل  فإنين  املدني،  العصيان 
انطق  بل  اهلواء،  اطلق كالما يف 
بلسان وضمري انسان مقهور على 
شك  ادنى  بال  واعتقد  مدينته، 
انكم مجيعا مقهورون ومستاؤون 

وغاضبون«.
يف  نعيش  »حنن  كرامي:  وقال 
واقعها  نعرف  املدينة وكلنا  هذه 
هموم  نعرف  وكلنا  وازماتها، 
وشجون الناس، ولكن من املفيد 
بالدراسات  نستعني  ان  ايضا 
الفاجعة  تظهر  اليت  االحصائية 
باالرقام بشكل تقرييب، الن االرقام 
احلقيقية هي حتما اعلى واكرب مما 

توصلت اليه هذه الدراسات. يف 
آخر دراسة اجرتها وزارة الشؤون 
اإلجتماعية ووكاالت األمم املتحدة 
يتبني  طرابلس  حول  املتخصصة 

لنا االتي:
الفردي  للدخل  مستوى  ادنى   -1
فرص  يف  وانعدام  لبنان  يف 
العمل وانتشار البطالة، وباالرقام 
 ،%68 طرابلس  يف  الفقر  نسبة 
ونسبة   ،%42 البطالة  ونسبة 
التسرب املدرسي 58%، و %51 
يتجاوز  ال  طرابلس  سكان  من 
دوالرات،   4 اليومي  مدخوهلم 
ليس  املدينة  عائالت  من  و%73 
من  و%70  صحي،  تأمني  لديها 
السكان يشربون من مياه الشفه 
ال  العائالت  من  و%20  امللوثة، 
وتربيد،  تدفئة  وسائل  ميتلكون 
و25% من العائالت يقل مدخوهلم 

الشهري عن 500 دوالر.
الصحي  الوضعني  تردي   -2
حرج،  وال  حدث  وهنا  والبيئي. 
الذي  النفايات  مكب  من  بدءا 
نفاياته  بسبب  كله  لبنان  اصبح 
يف املرتبة االوىل بني دول العامل 
السرطانية،  االمراض  نسبة  يف 
اذا بدءا مبكب النفايات املشؤوم 
وصوال اىل عجز نسبة ضخمة من 
املواطنني عن دفع فاتورة الدواء 

واالستشفاء.
مؤشرات  مستوى  اخنفاض   -3
طرابلس  تسجل  حيث  التعليم، 
لبنان  مستوى  على  نسبة  أعلى 
يف التسرب املدرسي، لدرجة ان 
رقما  تسجل  التبانة  احياء  بعض 
ان 50% من اطفاهلا  خميفا وهو 
مل يلتحقوا باملدارس يف التعليم 
االساسي. كما تظهر الدراسة ان 
مستوى  أعلى  تسجل  طرابلس 
الرجال  بني  لبنان  يف  لألمية 

والنساء.
األحداث  جلرائم  نسبة  أعلى   -4
يف لبنان، إذ شكلت نسبة جرائم 
من   %40 طرابلس  يف  األحداث 

جممل جرائم األحداث يف لبنان.
األطفال  لدى  العمالة  نسبة   -5
دون سن 18 عاما هي 13% يف 

لبنان، ثلثهم يف طرابلس.
القطاع  من  التسليف  نسبة   -6
اخلاص يف  القطاع  إىل  املصريف 
من   %2 حدود  هي يف  طرابلس 

جممل حجمها يف لبنان«.
أضاف: »نكتفي عند هذا احلد علما 
البؤس  مؤشرات  يف  اخلوض  ان 
واحلرمان والتهميش واالفقار يف 
اىل  حيتاج  الطرابلسي  اجملتمع 
املرء  يتساءل  لدرجة  مطوالت، 

ابتكار  طرابلس  استطاعت  كيف 
مدى  على  والصرب  البقاء  معجزة 
العملي  السؤال  لكن  سنوات؟ 
واملفيد هنا هو ملاذا؟ نعم ملاذا 
وصلنا اىل هنا ومن هو املسؤول؟ 
يليه سؤال اكثر احلاحا: ما العمل؟ 
هو  ومن  االنقاذ؟  سبل  هي  وما 
املسؤول عن اجرتاح هذا االنقاذ؟ 
واحد:  السؤالني  على  اجلواب 
املتعاقبة  واحلكومات  الدولة، 
السابقون  املدينة  ونواب  ووزراء 

والالحقون«.
تدفعين  املأساة  »هذه  وتابع: 
سياسية  اتهامات  اي  اجتنب  كي 
االصبع  وتوجيه  منها  طائل  ال 
واهملت  اليت قصرت  الدولة  اىل 
او  نية  سوء  عن  سواء  وارتكبت 
بسبب عجزها او ألن احدا مل حيثها 
يهم.  ال  بواجباتها.  القيام  على 
حنن ابناء اليوم وحنن ابناء الدولة، 
الثانية  العاصمة  هي  وطرابلس 
اىل  نتوجه  حنن  وعليه  للبنان، 
الدستورية  الدولة عرب مؤسساتها 
حق  وابسطها  حبقوقنا  مطالبني 
البقاء على قيد احلياة وحق البقاء 

على قيد الكرامة واالنسانية«.
حني  جديدا  أقول  »ال  وأردف: 
املشاريع  بتفعيل  الدولة  اطالب 
ال  لسبب  تعطيلها  اجلاري  امللحة 
تفعيل  تتلخص يف  وهي  ندريه، 
الدولي،  كرامي  رشيد  معرض 
النفط،  وتشغيل مصفاة  وتأهيل 
رينيه  مطار  وتشغيل  وتأهيل 
واقرار  القليعات،  يف  معوض 
قرض بنك التنمية االسالمي لتأهيل 
وتوسيع مرفأ طرابلس، فضال عن 
من  الصناعية  القطاعات  تنشيط 
لتشجيع  العامة  املؤسسة  خالل 
املشاريع هي  هذه  االستثمارات. 
ابسط بادرة حسن نية من الدولة 
تعداد  شئنا  ولو  طرابلس،  جتاه 
واملاء  كالكهرباء  امللحة  االزمات 
والطرقات  واملرور  والنفايات 

واالرصفة واخل ملا انتهينا«.
وقال: »لن أتسرع اليوم بالدعوة 
مد  أعيد  بل  شعيب،  حترك  اىل 
اليد اىل اجلميع من وزراء ونواب 
أوان  آن  اذا  حتى  وفاعليات 
الشارع وما ادراكم ما الشارع، ال 
يلومنا أحد اذ نكون قد استنفدنا 
يبق  ومل  والسبل  الوسائل  كل 
انفسنا  عن  الدفاع  سوى  امامنا 
اليت جييزها  الشعبية  الطرق  بكل 
لتكن  ولكن  والدستور.  القانون 
اخلطوة االوىل كما أسلفت بادرة 
البناء  يتم  الدولة  من  نية  حسن 
اىل  تدرجييا  واالنتقال  عليها 

خطوات اخرى«.
نتكاتف  ان  اقرتح  »اني  أضاف: 
وان  واحللول  املخارج  الجياد  معا 
يكون حتركنا االول باجتاه الدولة، 
رئيس  الثالثة،  الرؤساء  وحتديدا 
اجمللس  ورئيس  اجلمهورية، 
تصريف  حكومة  ورئيس  النيابي 
االعمال، وان نتوجه اليهم بورقة 
اولويات تضع بنودها جلنة منبثقة 
من هذا اللقاء. ولتكن هذه اخلطوة 
اختبارا اخريا نتدارس نتائجه ونبين 

على الشيء مقتضاه«.
على  جمددا  »أشكركم  وختم: 
مشاركتكم يف هذا اللقاء وامتنى 
االول  للحراك  االعداد  نباشر  ان 
مفتوحا  اللقاء  هذا  نعترب  وان 
واالتفاق  املستجدات  لتدارس 
عاشت  الالحقة،  اخلطوات  على 

طرابلس عزيزة كرمية«.

كرامي ترأس اللقاء التشاوري الطرابلسي:طرح رئيس اجلمهورية حلكومة اكثرية هدفه حث 
الرئيس املكلف والقوى السياسية على االسراع بإجناز التشكيلة
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مـقاالت وتـحقيقات

 اجلمارك تنتحل صفة الضابطة العدلية:

تـحقيقات بـال إذن الـقضاء
رضوان مرتضى

لكنه   .»362 املادة  يف  عليها  املنصوص 
العقوبة  تبيح  اجلمارك  موظف  إهانة  أّن  ُيغفل 
مشروطة بأن تكون »أثناء قيامهم بالوظيفة«. 
سليم  العدل  بوزير  »األخبار«  الزميلة  اّتصلت 
جريصاتي، الستيضاح قانونية ما جيري، فعّلق 
وزير العدل، قائاًل: »إّن نشر الفيديو املسيء 

ليس خمالفة مجركية«. 
اجلمركية  املخالفة  »ماهية  جريصاتي  شرح 
إىل  استنادًا  اجلمركية  الضابطة  وصالحيات 
القضية  سيتابع  أّنه  مؤكدًا  اجلمارك«،  قانون 
ليتقّصى إن كانت هناك إشارة قضائية تبيح 
املواطنني  استدعاء  للجمارك  العام  للمدير 
»نتيجة  أّنه  إىل  أشار  لكنه  الشكل،  بهذا 
يدخل  ال  أن  على  اّتفقنا  متكررة،  اجتماعات 
ف، قضائيًا، إجراَء  أي جهاز على عمل جهاز ُكلِّ
»استهداف  عن  جريصاتي  وحتدث  التحقيق«. 
مشبوه وممنهج ملراكز حّساسة يف الدولة بات 
يتكرر يف اآلونة األخرية«. هل انتحلت مديرية 
اجلمارك صفة الضابطة العدلية؟ وهل حيق هلا، 
املواطنني  استدعاء  القضاء،  إشارة  دون  من 

الستجوابهم والتحقيق معهم؟
مصدر قضائي أّكد أّن »أحدًا من أفراد الضابطة 
إطار  خارج  حتقيق،  مباشرة  ُيكنه  ال  العدلية 
النيابة  خمابرة  دون  من  املشهودة،  اجلرية 
مشريًا  بإشارتها«،  والتقيد  وإشرافها  العامة 
إىل أّن »إجراءات اجلناية املشهودة أصاًل تنتهي 
خالل مهلة مثانية أيام. والفيديو ُنشر منذ أكثر 
من مثانية أيام، ما يعين انتفاء اجلناية، علمًا أّن 
نشر فيديو كهذا ُيعّد جنحة يف كل األحوال وال 
عالقة له بعمل اجلمارك«. ليس هذا فحسب، ال 
جيوز أصاًل، ولو كان ضاهر مديرًا عامًا للجهاز، 

لدى  للتحقيق  املواطنني  من  عدد  اسُتدعي 
مديرية اجلمارك على خلفية فيديو ُمهني انتشر 
على مواقع التواصل االجتماعي، وُأجرب بعضهم 

على توقيع حماضر ضبط. 
بدري  للجمارك  العام  املدير  االستدعاء  توىّل 
سائق  وأحيانًا  املديرية،  من  وعناصر  ضاهر، 
املدير العام. أشرف ضاهر شخصيًا على التحقيق 
نشر  الذي  املصدر  عن  حبثًا  املستدعني،  مع 
الفيديو وزّج بامسه فيه. ضاهر مستاء ويشعر 
باإلهانة، لكن هل حيق له حتصيل حّقه بيده؟ 
وأمنية  قضائية  ومصادر  واملال  العدل  وزيرا 
يؤكدون أّن املدير العام خيالف القانون وينتحل 

صفة الضابطة العدلية متجاوزًا القضاء.
وردت اتصاالت من جمموعة مواطنني مقيمني 
عن  ُتفيد  »األخبار«  إىل  واخلارج  لبنان  يف 
قيام عناصر من مديرية اجلمارك باستدعائهم 
للتحقيق على خلفية تداول ونشر فيديو مهني 
بدري  للجمارك،  العام  املدير  باسم  ُرِبَط كذبًا 
ضاهر. بضعة متصلني ذكروا أّن املدير العام 
واستدعاهم  بهم  اّتصل  شخصيًا  للجمارك 
صوتية  تسجيالت  أرسلوا  وآخرون  للتحقيق. 
ُتبنيِّ أّن سائق املدير العام اتصل بهم، طالبًا 
مصدر  بشأن  للتحقيق  للخضوع  القدوم  منهم 
الفيديو. حتدثت مصادر عن استدعاء العشرات 
)يراوح الرقم املتداول بني 2٠ و٤٠ شخصًا(. 
ُألزموا  املستدعني  أّن  عن  أحدهم  وحتدث 
بالتوقيع على »حمضر ضبط بإهانة املدير العام 

للجمارك«. 
العام  املدير  أّن  املّتصلني  أحد  ذكر  كذلك 
أرسل تسجيالت صوتية )بعضها بات موجودًا 
األشخاص  ألحد  »األخبار«(  الزميلة  حوزة  يف 
اتهمه  بعدما  ع.(،  )ع.  أملانيا  يف  املوجودين 
ضاهر بتداول الفيديو عرب تطبيق »واتساب«.

 وملا رّد ع. ع. بأّنه حما كل رسائل »واتساب« 
عن هاتفه، طلب ضاهر منه إرسال هاتفه بالربيد 
إىل لبنان حملاولة استعادتها، على أن ُيرسل 
هاتفًا بدياًل له. وذكر آخر أّن ضاهر اّتصل به 
وأبلغه أّنه سُيوَقف يف املطار أثناء عودته إىل 
بريوت إن مل خُيربه مبصدر الفيديو. فهل حيّق 
للمدير العام للجمارك أو مديرية اجلمارك فتح 
حتقيق واستدعاء مواطنني من دون الرجوع إىل 

القضاء؟
لقد ُأهني املدير العام للجمارك بدري ضاهر، 
على  انتشر  ُمهني  فيديو  امسه يف  زّج  مبجّرد 
مواقع التواصل االجتماعي وتداوله اآلالف عرب 

تطبيق الواتساب اهلاتفي. 
اّدعى الرجل أمام القضاء ضد جمهولني جبرائم 
ملف  القضاء  أحال  والذّم.  والقدح  التحقري 
التحقيق على مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية 
تقف  اليت  اجلهات  لتحديد  التحقيق  بدأ  الذي 
خلف نشر الفيديو. غري أّن ضاهر فتح حتقيقًا 
موازيًا. اّتصلت »األخبار« باملدير العام للجمارك 
لالستفسار عن »التحقيق املوازي« الذي جُيريه 
لكّن  القضاء،  خابر  إذا كان قد  عّما  والسؤال 
األخري رّد بأن ال حاجة لذلك، لكونه جُيريه حتقيقًا 
يف »خمالفة مجركية«. ُسئل ضاهر عّما إن كان 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  فيديو  نشر 
عنصر  »إهانة  بأّن  فرّد  ُيعترب خمالفة مجركية، 
بإهانة  بالك  فما  مجركية،  خمالفة  هي  مجركي 

املدير العام للجمارك؟«.
 لكن مهاًل، فإهانة عنصر مجركي ُتعد خمالفة 
الوظيفة  أداء  معرض  يف  كانت  إذا  مجركية 
فقط! غري أّن ضاهر رّد: »ما أقوم به قانوني 
مئة يف املئة، وقانون اجلمارك ُيبيح لي إجراء 
القضاء  إىل  املشتكي  وليذهب  التحقيق، 
لالدعاء عليَّ إن ُكنت أخالف القانون«. يستند 
ضاهر إىل نص املادة 311 من قانون اجلمارك 
واإلهانات  الشتائم  »أن  على  تنّص  اليت 
اليت  السيئة،  واملعامالت  والتهديدات 
تستهدف موظفي اجلمارك، واملعارضات وخلق 
تعرض  بالوظيفة،  قيامهم  أثناء  االضطرابات، 
للعقوبات  وشركاءهم  األعمال  هذه  مرتكيب 
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اإلشراف على التحقيق 
بنفسه، مبا أّنه الطرف 

املتضرر.
املصدر  ولفت   
أّن  إىل  القضائي 
تدّخل ضاهر وإشرافه 
يضرب  التحقيق  على 
الضابط  حيادية  مبدأ 

العدلي. 
أمسك  ضاهر  أّن  »لنفرتض  القاضي:  وسأل 
بناشر الفيديو واعرتف األخري بأّنه نشره بدافع 
احلقد الدفني عليه، فماذا سيفعل؟ هل يكنه 

توقيفه أصاًل من دون إشارة القضاء؟«.
قانون  من   3٨ املادة  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
أشخاص  حددت  اجلزائية  احملاكمات  أصول 
احلصر من دون  العدلية على سبيل  الضابطة 
املشّرع  أّن  غري  بينهم.  اجلمارك  موظفي  ذكر 
ذكرهم يف املادة 3٩ إحلاقًا، لكن ضمن حدود 
اختصاصهم ووفقًا لألنظمة املنوطة بهم فقط. 
وبالتالي، ال يكن أن يكونوا ضابطة عدلية إال 

يف اجلرية اجلمركية.
أّن  ضاهر  بال  عن  غاب  أنه  ذلك  إىل  أضف 
األجهزة األمنية ليست صاحبة سلطة، بل ذراع 
تنفيذية للسلطة السياسية وذراع عدلية للسلطة 
)الضابطة  فقط  إشارتها  لتنفيذ  القضائية 
العامة وتلتزم قراراتها  النيابة  العدلية تعاون 
أيٍّ  توقيف  القانون  جييز  وال  التحقيق،  خالل 
قضائي(،  إذن  دون  من  استجوابه  أو  كان 
علمًا أّن اجلمارك ليس جهازًا أمنيًا، بل مديرية 
»األخبار«  اّتصلت  املالية.  لوزارة  تابعة  عامة 
بوزير املالية علي حسن خليل، الذي قال إن 
أي شكوى مل تصله بهذا اخلصوص بعد، لكن 
موقفه انسجم مع وزير العدل بـ«عدم جواز إجراء 
أي حتقيق من دون إشارة القضاء«. وإذ لفت 
إىل أّن أحدًا من اجلمارك ال يكنه استدعاء أي 
مواطن من دون إذن القضاء وإشرافه، أّكد أّنه 
سيستدعي ضاهر لوقف ما جيري. وذكر وزير 
املال أّن »ضاهر طلب مين اإلذن لالدعاء أمام 
القضاء، فأعطيته اإلذن ليّدعي لتحصيل حّقه 

بواسطة القضاء، ال لتحصيل حقه بنفسه«.

وزير املال 
سيستدعي 
املدير العام 

للجمارك لوضع 
حد ملا يجري

بالرغم من أن رئيس اجلمهورية العماد  ميشال 
عون  ال يشعر بعد بتهديد جدي لعهده نتيجة 
األزمات  وتراكم  احلكومة   ب تشكيل  التأخري 
على األصعدة كافة، وبالرغم من أن احلمالت 
املتعددة واملدروسة اليت يتعرض هلا ال تصل 
اىل مستوى الحباطه، اال أنه وفريق عمله بدأوا 
منذ فرتة اعداد أكثر من سيناريو للتعاطي مع 
املرحلة الراهنة وتلك املقبلة، وها هم اليوم 
اليت  احملدودة  باخليارات  البحث  يواصلون 
يتيحها  اتفاق الطائف ، وان كانت االمكانيات 

املتاحة تبقى هي األخرى أكثر حمدودية.
باألمس سقط طرح حكومة األكثرّية بعدما تبني 
أن معظم الفرقاء ال يسريون به وحتى أقرب 
املقّربني من عون. وحده  البطريرك املاروني 
طرحا  ليؤيد  خرج  الراعي   بطرس  بشارة  مار 
مماثال، فهو اصال يؤيد أّي خمرج من شأنه أن 
أن  على  املتمادي  احلكومي  للفراغ  حدا  يضع 

ينسجم مع أحكام الدستور.
اىل  أقرب  نفسه  اهلل   جيد  حزب  باملقابل،   
االنتظار ٤ أو 5 اشهر أخرى لتشكيل حكومة 
احلالية،  احلكومة  عن  مستنسخة  وطنية  وحدة 
احلكومات  من  جديد  نوع  يف  يسري  أن  على 
يهّدد االستقرار الذي يقول انه حيفظه برموش 

العني. 
ال  قد  اليت  عون  الرئيس  واندفاعة  فحماسة 
الطاولة  بقلب  املراحل  من  مرحلة  يف  متنعه 
على اجلميع لالنطالق من جديد، جتد باملرصاد 
الكثري من الرتوي لدى باقي القوى السياسّية، 
سواء احلليفة أو املعارضة لرئيس اجلمهورية. 
تصريف  عهد  اىل  العهد  حتّول  من  فاخلوف 
كل  العهد.  رئيس  اال  أحدا  يقلق  ال  أعمال، 
ينفك  وان كان بعضهم ال  اآلخرين،  الفرقاء 
متهيدا  عون  جتربة  اجناح  على  حرصه  يؤكد 
الجناح جتربته اخلاصة بعد سنوات، ال يعتقدون 
أن األزمة متمّكنة وجدّية اال اذا كسرت الرقم 
القياسي الذي سجله رئيس احلكومة السابق 
متام سالم أي 11 شهرا، وطاملا حنن ال نزال 
األمور  فربأيهم  للتكليف،  الرابع  الشهر  يف 

ممسوكة.
حتى الفرنسيني ُأحبطوا مؤخرا حني دخلوا على 
خّط حلحلة األزمة بعدما ملسوا عدم استعجال 
عرب  نهار  ليل  يسمعونه  كانوا  فما  لبناني. 
وسائل االعالم، عن حرص كبري لدى الفرقاء 
دون استثناء لتقديم التنازالت لتسهيل عملية 
التشكيل، مل جيدوا منه أّي شيئ حني قرعوا 
ابوابهم، ما دفعهم النسحاب تكتيكي بانتظار 
توّصل القوى السياسية لقناعة بوجوب تفادي 

االستمرار بالرقص على حافة اهلاوية.
عون  الرئيس  يزال  ال  املعلومات،  وحبسب 
وزير  أعّدها  اليت  الدراسة  مبضمون  يتمسك 
األعمال  سليم  تصريف  حكومة  يف  العدل 
توجيه  تلحظ  واليت  فرتة،  قبل  جريصاتي  
رسالة للنواب، ترّجح املصادر أن موعدها بات 

قريبا. 
ُيكن  شتى  لضغوط  الدراسة  تتطرق  كما 
ممارستها من دون أن خترج بأي قرار حاسم 
ترده  ما  وهو  للمراوحة،  نهائيا  حدا  يضع 
املصادر اىل اخليارات واالمكانيات الدستورية 

احملدودة جدا.
ويف ظل هذا الواقع املأزوم، حيرص الرئيس 
احلكومة  برئيس  عالقته  على  للحفاظ  عون 
املكلف  سعد احلريري  رغم قناعته بأنه يتحّمل 
أّواًل وأخريا مسؤولية استمرار الوضع على ما 

هو عليه. 
الوسط  بيت  على  بعبدا  من  النار  فتح  فقرار 
السياسية  للتسوية  املدّوي  السقوط  سيعين 
تصريف  دوامة  يف  حقيقة  العهد  ودخول 
األعمال، وهو قرار لن يتخذه رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون صاحب النفس الطويل... 

والطويل جدا.

خيارات عون املفتوحة 
حتاصرها امكانياته 

احملدودة...
بوال أسطيح

عود على بدء، كأّن التكليف انطلق يف األمس، هذا 
باتت  اليت  احلكومية،  األزمة  يف  اختصاُره  يكن  ما 
إبداء  بعد  حتديدًا،  املسيحية  العقدة  حول  تتمحور 
رئيس  احلزب التقدمي االشرتاكي  وليد جنبالط مرونًة 

يف االستعداد للتسوية.
الضغط  يف  ماٍض  عون   ميشال  أّن  الرئيس  يبدو 
لتحقيق مطالبه يف حكومة ستستمّر طوال عهده، وهلذا 
م بعد التشكيلة  بات الكالم عن تراجع عوني عّما ُقدِّ
األخرية، كالمًا يف غري حمّله، فالعودة من  نيويورك  
ما  عون،  طرحها  اليت  األكثرية  حكومة  معها  محلت 

استدعى إستنفارًا سياسيًا يف اجلانب اآلخر.
وتقول أوساط »التيار الوطين احلر« يف هذا االطار 
»القوات  حزب  رئيس  اىل  قّدم  الذي  العرض  إّن 
اللبنانية« الدكتور  مسري جعجع  يف شأن نيابة  رئاسة 
متشّبثًا  يزال  ال  لكنه  متقّدم  عرض  هو  احلكومة  

مبوقفه، وهو ما يعطل والدة احلكومة.
وتؤكد هذه األوساط أّن عون »يضغط جّديًا لتأليف 
حكومة أكثرية«، وتسأل: »ما املطلوب اكثر من منح 
»القوات« نيابة رئاسة احلكومة وثالث وزارات بينها 

وزارة اساسية ووزارة خدماتية«.
»القوات«  رفض  وراء  يقف  ن  عمَّ تساءلت  كذلك 
هذا الطرح، مشرية اىل »اّن تدّخاًل خارجيًا، وحتديدًا 
فرنسيًا، مع »القوات« للقبول بهذه الصيغة مل ُيثمر، 
وهو ما سيؤّدي اكثر اىل الذهاب اىل حكومة أكثرية، 
هوية  من  واخلارج  الداخل  يف  اجلميع  تيّقن  بعدما 

الطرف املعّطل«.
حكومة  تأليف  اجلمهورية   طرح  رئيس  خلفية  وعن 

االكثرية وتوقيت هذا الطرح توجز االوساط اآلتي:
ـ أواًل، كان الفتًا طرح عون »حكومة األكثرية« لدى 
عودته من نيويورك، وهو الذي عقد سلسلة لقاءات 
بتسريع  املطالب  الدولي  املناخ  واستمزج  مهمة، 
تأليف حكومة لبنانية قادرة على مواجهة االستحقاقات 
االقتصادية، كذلك كان الفتًا أّن هذا الطرح جاء بعد 
يعد  مل  وبالتالي  هلم،  م  قدِّ عرضًا  اآلخرين  رفض 

هناك من مرّبر لإلنتظار.
األكثرية« مبا  »حكومة  ثانيًا، تربط األوساط طرح  ـ 
مسعه الوزير  جربان باسيل  يف لقائه مع مساعد وزير 
أبدى  الذي  ساترفيلد ،  األمريكي  ديفيد  اخلارجية 
مرونة كبرية يف موضوع عودة الالجئني وحرص على 
التهنئة حبصول االنتخابات، من دون أن يبدي أيَّ 
موقف حول موضوع تأليف احلكومة، ما اعترب مباركة 
حلكومة  وتاليًا  االنتخابات،  لنتائج  ودولية  امريكية 

ُيفرتض أن تشّكل وفق هذه النتائج.
ـ ثالثًا، طرح عون »حكومة األكثرية« بعد استنفاد كل 
احللول، ويف دليل اىل جّدية هذا الطرح، وعلى عدم 
معارضته لدى قوى فاعلة، شعور »القوات اللبنانية« 
بأنها مطّوقة وأّن تصعيدها ليس له أفق، ومسارعة 
جعجع اىل لقاء الرئيس املكلف  سعد احلريري ، كما 
املسارعة اىل متتني التنسيق مع النائب وليد جنبالط، 
وتشّبه االوساط وضع جعجع اآلن بالالعب على طاولة  
القمار  الذي كان من األفضل له أن خيرج يف أول 
املاتش على أن خيرج خاسرًا قبل نهايته، ألّن اخلروج 

املتأّخر مكِلف أكثر بكثري من اخلروج املبكر.
بأنه  األوساط  تقّر  احلريري  اىل  بالنسبة  رابعًا،  ـ 
أّن عون طالبه  اليدين من حلفائه، وتكشف  مغلول 
مرارًا باملساواة يف التعامل مع املعارضة املسيحية 
املعارضة  تتمثل  أن  يريد  كان  فإذا  والسّنية، 
بإعطاء  يقبل  أن  فعليه  ترتأي،  حسبما  املسيحية 
متتلك  أنها  أثبتت  اليت  السّنية،  للمعارضة  وزيرين 
السابق  سليمان  للنائب  ال  جمرّي  غري  نيابيًا  حضورًا 

فرجنية  وال لغريه.
يبقى السؤال هل سيحقق عون هدف تأليف حكومة 

أكثرية؟ وكيف يكن أن يتحقق األمر؟
االساس،  من  الفكرة  يرفض  احلريري  أّن  الواضح 
احلكومية  التشكيلة  على  تعديل  هناك  يكون  لن  إذ 
اللبنانية«  »القوات  موافقة  التعديل  نال  إذا  إاّل 
عن  تتحدث  سيناريوهات  أّن  رغم  وعلى  وجنبالط، 
التشكيلة  على  تعديل  آخر  احلريري  تقديم  إمكان 
وجنبالط،  بري   الرئيس  نبيه  وبني  بينه  بالتفاهم 
مضض،  على  البقاء  فتقّرر  »القوات«  حُتَرج  حبيث 
وتعترب أنها نالت مكافأة معنوية باسرتداد موقع نيابة 
رئاسة احلكومة، فإّن هذه السيناريوهات ما زالت غري 
واقعية، ملعرفة احلريري أّن أيَّ مشكلة يف العالقة 
مع »القوات اللبنانية« لن ُينظر اليها سعوديًا بعني 

الرضى.

عون يضغط لتأليف حكومـــة 
أكثرية؟

أسعد بشارة
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تسليم  على  احلاد  األمريكي  الرد 
سوريا منظومة الصواريخ مل يتأخر، 
إذ أعلن مستشار األمن القومي جون 
الشديدة  بالده  معارضة  بولتون 
لتزويد سوريا بنظام متطور، معتربًا 
وناشد  خطريًا،«  »تصعيدًا  اخلطوة 

موسكو »إعادة النظر« بقرارها.
منظومة »إس-300«يبلغ سعرها يف 
مليون   250 حنو  الدولية  األسواق 

دوالر للكتيبة الواحدة
منظومة »إس-300«يبلغ سعرها يف 
مليون   250 حنو  الدولية  األسواق 

دوالر للكتيبة الواحدة
الكرملني  أعلن  اليوم،  نفس  ويف 
عن إجراء الرئيس الروسي فالدميري 
الرئيس  مع  هاتفية  حمادثة  بوتني 
بقرار  يعلمه  األسد  بشار  السوري 

موسكو دعم الدفاعات اجلوية.
عام  »إس-300«  منظومة  فتصنيع 
1975، للدفاع عن منشآت عسكرية 
واقتصادية ذات طبيعة اسرتاتيجية، 
والقواعد  الصناعية  كاملؤسسات 
اخلدمة  دخلت  العسكرية،  واملراكز 
وشهدت   ،1979 عام  امليدانية 
 ،1997 عام  آخرها  عدة  تطويرات 
بي  »إس-300  عليها  أطلق  حيث 
يف  سعرها  بلغ  فافوريت«،  أو  أم 
مليون   250 حنو  الدولية  األسواق 

دوالر »للكتيبة الواحدة«.
أن  إىل  تشري  الناتو  حلف  مصادر 
»هي  املنظومة  من  احلديثة  النماذج 
تقدمًا«،  اجلوية  الدفاعات  أكثر  من 
لصواريخ  التصدي  وباستطاعتها 
باليستية تتجاوز سرعتها 4500 مرت 
يف الثانية، والتعامل مع »24 طائرة 
أو 16 صاروخًا باليستيًا حتى مسافة  
وإطالق   واحد،  وقت  يف  كلم   250
48 صاروخًا.. يتم إطالق صاروخني 
على كل هدف بفارق زمين ال يتجاوز 
3 ثواني؛ يستغرق أعدادها لالشتباك 
)النشر والطي باللغة العسكرية( حنو 
5 دقائق وهي يف حالة احلركة وهو 
وقت قصري إىل حد بعيد.« )شبكة 
أيلول/ سبتمرب   25 بي سي،«  »بي 

اجلاري(.
هذه  من  الواحدة  الكتيبة  وتتضمن 
املنظومة رادارًا بعيد املدى الكتشاف 
االهداف املعادية، وعربة قيادة تقوم 
تعمل  عربات  و6  البيانات،  بتحليل 
كل   ( للصواريخ  إطالق  كمنصات 
ورادارًا  صواريخ(  ستة  حتمل  عربة 
األهداف  بتتبع  يقوم  املدى  قصري 

وتوجيه الصواريخ حنوها.
وأوضحت الشبكة أن عربات »إس-
)سام- فافوريت،«  أو  أم  بي   300
الناتو(  حلف  تصنيفات  وفق   10
صاروخًا   96 »صد  سوريا  ستمكن 
 192 وإطالق  واحدة،  دفعة  معاديًا 
صاروخًا صلية واحدة« وهي قادرة 
خالل  مواقعها  وتغيري  التحرك  على 
دقائق ملنع العدو من حتديد مواقعها 
بعد إطالق صوارخيها. كما أن نظام 
الصواريخ  حتديد  على  قادر  الرادار 
حنوه  املتجهة  للرادارات  املضادة 
وتشغيل  فورًا  إغالقه  ثم  ومن 
اإلشارات  وإعاقة  التمويه  نظامي 

اإللكرتونية.
التشويش اإللكرتوني املعلن  سالح 
عنه مؤخرًا هو من طراز »كراسوخا-4 
عام  اخلدمة  دخل   »Krasukha
له  يوجد  ال  الذي  »والفريد   2012
مثيل..« تستخدمه القوات الروسية 
بالقرب من حمافظة  مواقعها  حلماية 
»التشويش  باستطاعته  الالذقية، 

وأعطاء  للعدو،  الرادار  أنظمة  على 
معلومات غري صحيحة عن املواقع أو 
إبطال قدرته.« ووفق اجمللة العلمية 
الراديو  »تكنولوجيا  الروسية، 
املذكور  النظام  فإن  االلكرتونية«، 
لزيادة  »امليكروويف..  يستخدم 
وتوسيع  والتشويش،  اإلشعاع  قوة 
اهلوائيات  ألنظمة  الرتددات  نطاق 

بزيادة القدرة املشعة«.
العسكرية  والتقارير  األدبيات 
الغربية تعترب »النظام الروسي بأنه 
حيول دون عمل األقمار االصطناعية 
لالستطالع.. وقادر أيضًا على تعطيل 
الستشعار  للرادارات  الرؤية  جمال 
أيضًا  بإمكانه  املقاتلة«.  الطائرات 
رادار  نظام  على  »..التشويش 
اصطناعية  أقمار  مركبة  من  واحد 
مشرتك  مراقبة  نظام  من  وإشارة 
»نورثروب  اهلدف  على  للهجوم 
من  أشارة   11 أو   »8-E غرومان 
االستطالع  طائرات  من  رادار  نظام 
التكتيكي،« كطائرة »غولف سرتيم 
اجلو  سالح  لدى  املعدلة  جي-550« 

»اإلسرائيلي«.
نظام  أن  اآلن  حتى  الثابت  من 
القديم  اجليل  أو  كراسوخا-4، 
كراسوخا-2، مل يتم تصديرهما ألي 
دولة أخرى، مما يعيق مساعي دول 
للحصول  و«اسرائيل«  الناتو  حلف 
وأنه  بيانات مفصلة، ال سيما  على 
سيكون حتت إشراف وإدارة طواقم 

روسية يف سوريا.
وأوضح موقع فايس Vice األمريكي 
الروسية  القوات  أن  اإللكرتوني 
التشويش  نظام  فّعلت  سوريا  يف 
نظم  بيانات  »وصول  وعرقلت 
اإلحداثيات )جي بي إس( لطائرات 
الدرونز« أمريكية الصنع، مما يعزز 
بيانات ذات طبيعة  احتماالت وجود 
الناتو  حلف  منظومة  لدى  تقنية 

و«اسرائيل« عن نظام كراسوخا.
العاملية  والصحف  األنباء  وكاالت 
أوضحت منذ عام 2015 أن الطيارين 
كيفية  على  تدربوا  »اإلسرائيليني« 

ملاذا ترفض واشنطن تزويد سوريا منظومة إس-300؟

»امليادين«
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اجلوي  الدفاع  منظومة  مع  التعامل 
طراز  على  بالتدرب   ، إس-300 
قبل  اشرتتها قربص  اليت  املنظومة 
18 عامًا، ومقرها يف جزيرة كريت، 
ومّت تشغيلها أثناء املناورات اجلوية 
الطريان  سالحي  بني  املشرتكة 

»االسرائيلي« واليوناني.
طلبت الواليات املتحدة من اليونان 
واحدة  مرة  إس-300  تشغيل 
للطيارين  مسح  مما  األقل،  على 
عمل  طريقة  معرفة  »اإلسرائيليني« 
إس- منظومة  يف  التعقب  رادار 
والتعامل  املعادية  لألهداف   300
الرادار  عن  معلومات  ومجع  معها 
التحايل  وكيفية  للمنظومة  املتقدم 
عليه. ومن املسلمات العسكرية أن 
البيانات اليت حبوزة »اسرائيل« عن 
رادار املنظومة مّت إطالع حلف الناتو 
بشكل  عليها  املتحدة  والواليات 

خاص.
وكالة »رويرتز« لألنباء أوردت عام 
2015، عن اخلبري الروسي لدى املعهد 
امللكي يف لندن، إيغور سوتياغني، 
مع  التعامل  فرصة  توفري  إن  قوله 
يف  املوجودة  أس-300  منظومة 
ما  كل  هو  اليونانية  كريت  جزيرة 
»إسرائيل«  إليه  تطمح  أن  ميكن 
وذبذباته  الرادار  ترددات  لدراسة 
كيفية  معرفة  ميكن  وحينها  ومداه 
وتفادي  املنظومة  هذه  مع  التعامل 

أخطارها، حسب قوله.
فالواليات  نفسه،  السياق  يف 
بعض  لديهما  الناتو  وحلف  املتحدة 
امليزات التقنية اليت رمبا ستساعدها 
إس- منظومة  شيفرة«  »فك  على 
على  التحكم  بنظام  واملتمثلة   ،300
اليت  األمريكية  كروز  صواريخ  منت 
طريق«  »خريطة  بيانات  وفق  تعمل 
معدة سلفا تتحكم بوصول الصاروخ 
اإلصابة،  دقة  عدم  برغم  هلدفه، 
واليت قد تعجز منظومة إس-300 عن 
تتغلب  أن  قبل  وذلك  به،  التحكم 
احلديثة  والتطورات  الرقمية  التقنية 
للمواقع  اإلحداثيات  حتديد  نظم  يف 

املستهدفة.
حماولة  يف  »اسرائيل«  استمرار 
اخرتاق األجواء السورية سيتواصل، 
ونطاق  أعلى  بوترية  األرجح،  على 
وليس  اختبارية  وبطريقة  أشد  حذر 
هجومية، بيَد أن الكلفة اليت يتعني 
حجمًا  أكرب  ستكون  دفعها  عليها 
لتنفيذ  جلأت  إذا  سبق  عما  وإيالمًا 
ستضطر  ورمبا  كاملعتاد.  غارات 
لتشغيل مقاتالتها األمريكية احلديثة، 
اف-22 و اف-35، ملا تتميزان به من 
التخفي، وتعزيز  عالية على  قدرات 
تشويش  منظومة  باستخدام  غاراتها 
طائرات  بها،  خاصة  الكرتونية 

»غولف سرتيم جي-550«.
قد  اليت  االستخباراتية  املعلومات 
»االسرائيلية«  املقاتالت  جتمعها 
وحلف  املتحدة  الواليات  ستشارك 
الناتو بها أو ببعضها، وقيم الواليات 
املتحدة بتطوير تقنية مقاتالتها وفق 

نسق ما مّت احلصول عليه.
ويف املعلومات التقنية املتوفرة أن 
بكثري  أكرب  االستطالع  طائرة  سطح 
»االسرائيلية،«  املقاتلة  سطح  من 
إذ أن مساحة جناح الطائرة الروسية 
منهما،  لكل  مربعًا  مرتًا   14 تبلغ 
أجهزة  على  أكرب  إشارة  »وتّولد 
املضاد  الصاروخ  ويلتقط  الرادار، 
حنو  تلقائيًا  ويتوجه  اإلشارة  تلك 

مصدرها لتدمريه«.
وحول قدرات طائرة االستطالع على 
»خوستوف«  أوضح  اجلوية  املناورة 
أن على متنها نظام حتذير من هجوم 
عليها  الصعب  من  لكن  صاروخي، 
واهلروب  سريعة  مبناورة  القيام 

بعيدًا عن صاروخ يطارها.
استعراض القوة العسكرية يف البحر 
املتوسط يشتد سخونة بني القوتني 
إشارات  تطلقا  اللتان  العظميني 
متواصلة عن مدى جهوزيتها وتعزيز 

ترسانتها احلربية، جوًا وحبرًا.
»غري  حربية  مناورات  أجرت  روسيا 
استخدمت  املتوسط  فوق  مسبوقة« 
بعضها  حية  وذخائر  أسلحة  فيها 

ألول مرة متثل يف أطالقها صواريخ 
 ،35U-KH للسفن،  مضادة  موجهة 
اسطول  تدمري  يف  أهدافها  حققت 
األولية تشري  البيانات  السفن.  من 
»عصية«  الصواريخ  تلك  أن  إىل 
الصاروخي  الدفاع  نظم  تعقب  على 
املعادية؛ باستطاعتها تدمري سفينة 
على  من  طن،   5،000 زنتها  حربية 

بعد 250 كلم.
أيضًا  جانبها  من  املتحدة،  الواليات 
العسكري  حضورها  من  عززت 
عموم  يف  املنتشر  أصاًل  الكثيف 
املتتالية  اهلزائم  بعد  املنطقة. 
املسلحة  اجلماعات  تلقتها  اليت 
يف  مؤيديها  وخسارة  سوريا،  يف 
منسوب  وانكشاف  الباكستان، 
لتفتيت  األمريكي  املخطط  تدهور 
املنطقة بالصراعات الطائفية، جلأت 
بتشكيل  القدمية  سياساتها  إىل 
بغداد،  حلف  غرار  على  »حتالفات« 
إليران  اجلماعي  التصدي  ظاهرها 
العربية  األدوات  استخدام  وباطنها 

ضد بعضها البعض.
وزير  أعلن  السياق  هذا  يف 
بومبيو،  مايك  األمريكية،  اخلارجية 
يف  اسرتاتيجي  »حلف  تشكيل  عن 
الشرق األوسط«، يضم دول جملس 
لالردن  باإلضافة  اخلليجي  التعاون 
ومصر، بعنوان التصدي إليران. هذا 
أن مصر خرجت من  الرغم من  على 
السعودية«  تقوده  الذي  »التحالف 
يف عدوانها على اليمن عام 2016. 
من املرجح أن وجود مصر مرة أخرى 
اجلديد،  للتحرك  إقليميًا  غطاًء  يوفر 
بينما استدراج األ ردن لالنضمام ال 

يشي بأي جديد.
اسرتاتيجية الواليات املتحدة املفضلة 
هي »إدارة األزمات،« وليس حلها، 
كما عرب عنها مرارًا أركان املؤسسة 
وزبغنيو  كيسنجر  مثل  احلاكمة 
املكثف  روسيا  حضور  برجيينسكي. 
واملرئي هذه املرة يؤشر إىل تسعري 
اشتباك  لساحات  املتحدة  الواليات 

أخرى.
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السابقة  السياسية  تعرضت 
تلفزيوني  وطاقم  الميب  جاكي 
هلجوم ناري يف حادث مرعب يف 
ارتداء  إىل  معه  ضطرت  سوريا 
مقاتلي  من  خوفا  للرأس  غطاء 

الدولة اإلسالمية.
البلد  يف  الميب  السيدة  وكانت 
يف  تشارك  احلرب  مزقته  الذي 
 SBS تلفزيون   مسلسل يعرضه 
 Go Back To Where( بعنوان
 )You came From Live
للشرطة  جممع  إىل  وصلت  وقد 
للتفتيش عندما وقع اهلجوم يوم 

السبت املاضي.
تسمانيا  سيناتورة  وكانت 
السابقة، جنبا إىل جنب مع حمامية 
اهلجرة يف سيدني مارينا وطاقم 
األمنيني،  ومرافقيهم  اإلنتاج 
خيرجون من سياراتهم عندما بدأ 

إطالق النار.
بالتقاط  الكامريا  مصور  وبدأ 
أثناء هروبهم  والتسجيل  الصور 
إىل اجملمع وصعود عدة درجات 
وقت  لالحتماء، يف  السالمل  من 
كانت العناصر األمنية تصرخ يف 
عن  واالبتعاد  لالسراع  اجملموعة 

النوافذ.
من  احمللية  الشرطة  ومتكنت 
الدولة  من  مهامجني  عدة  قتل 
اإلسالمية يف تبادل كبري إلطالق 
يف  السيطرة  واستعادت  النار 
نهاية املطاف.. وحسب التقارير 
 10 عن  يقل  ال  ما  لقي  فقد 

إرهابيني مصرعهم.
ويف التسجيل املصور كان ميكن 
مساع السيدة الميب وهي تسأل 
عما إذا كانت جمموعة األسرتاليني 

قد استهدفت عمدا.
السابقة  السيناتورة  وقالت 
»مشكليت اآلن، هل حنن اهلدف؟ 
علينا  الذي  السؤال  هو  هذا 

طرحه«.
ختتبئ  اجملموعة   كانت  وبينما 
وهي  مارينا  شوهدت  بالداخل، 
جتهش بالبكاء  قائلة إنها تفكر 
وكيف  وشريكها  عائلتها  يف 

سيتأقلمون يف حال وفاتها.
احلالي،  الوقت  »يف  وقالت 
املعادية،  النريان  بعض  واجهنا 
من  إخراجنا  ينبغي  كان  لذلك 
حنن  آمن..  مبنى  إىل  سياراتنا 
من..  حيارب  كان  من  نعرف  ال 
كل ما نسمعه هو طلقات نارية، 
حياولون   ... يركضون  والناس 

الوصول إىل مكان مرتفع«.
املؤملة،  احملنة  من  الرغم  وعلى 
قالت السيدة الميب إنها مل تكن 
جعلها  باهلل  إميانها  وأن  خائفة 

تشعر بالسالم.
ان  أؤمن  »أنا  قائلة  واضافت 
يأتي  عندما  ميوت  انسان  كل 
بهذه  لي  بالنسبة  األمر  يومه.. 

البساطة«.
الشرطة  من  تقارير  وتشري 
كان  اهلجوم  أن  إىل  احمللية 
بالذكرى  لالحتفال  مصممًا 
العاشرة إلقامة الدولة اإلسالمية 

وإعالن اخلالفة.
ويوجد الطاقم واملشاركون اآلن 
يف مكان آمن وجيد، لكن موقع 
عنه  الكشف  ميكن  ال  اهلجوم 

ألسباب أمنية.
وبدأ املوسم اجلديد من مسلسل 
 Go Back To Where
 You came From Live
االسبوع  من  الثالثاء  ليل 

)Go Back To Where You came From Live( كانت ضمن فريق لتصوير مسلسل

 جاكي الميب حوصرت بنريان األسلحة يف سوريا يف حادث مرعب التقطته الكامريا

جمموعة  فيه  وتظهر  احلالي، 
املعروفني  األسرتاليني  من 
يقومون  العاديني  واألسرتاليني 
البلدان  بزيارة بعض من  أخطر 
أزمة  واقع  الختبار  العامل  يف 

الالجئني العاملية.
العام  هذا  السلسلة  وستكون 
الوثائقي  الفيلم  من  جزًءا 
املضيفني  مع  املباشر،  واحلدث 
بيرتسون  وجانيس  مارتن  راي 
إىل املشاركني على أرض الواقع 
للمنازعات  الساخنة  النقاط  يف 
قارات  عرب  األمامية  واخلطوط 

متعددة.
وتبدو السيدة الميب مع مارينا، 
28 عاما، اليت جاءت إىل أسرتاليا 
كالجئة يف حرب البوسنة، حيث 
أمها  مع  سراييفو  من  فرت 

الوقت يف خميم  بعض  وقضت 
لالجئني.

يف  الثالث  سنواتها  وخالل 
الميب  السيدة  قامت  الربملان، 
بشن محلة على الشؤون اخلارجية 
القدامى  احملاربني  وشؤون 

وبطالة الشباب.
بشدة   اإلسالم  تنتقد  وكانت 
يف  الربقع  حظر  إىل  ودعت 

أسرتاليا.
واعلنت السيدة الميب »علينا ان 
لنا  اخللفي  الفناء  بشأن  نقلق 

أوال« .
يف  الصينيون  »لدينا  وقالت 
يف  واملسلمون  واحد،  مكان 
يسيطرون  واهلنود  واحد  مكان 
ليس  هذا  الضواحي..  على 

اندماجا«.

جاكي المبي واملحامية مارينا باللباس العربي

بعض افراد املسلسل الذين حوصروا بالنريان ومن ضمنه جاكي المبي 
سبيدا ايفرييت، غريتال كيلني، ميشل لوري واخرون

تم اجبار الفريق على ارتداء اللباس العربي يف مجمع الشرطة

السيناتورة السابقة جاكي المبي

بازار  إىل  كيتنغ  بول  انضم 
الوزراء  رؤساء  بني  القتال 
مالكومل  فهاجم  السابقني 
يف  »فشله  بسبب  تورنبول 

إظهار سطوة القيادة«.
فقد وجه رئيس الوزراء العمالي 
اىل  الذعة  انتقادات  السابق 
انه  قائال  تورنبول،  مالكومل 
»فشل فشال« يف قيادة حزب 
اىل  أسرتاليا  وحتويل  االحرار 

مجهورية.
الكالمية بني  واشتعلت احلرب 
األسرتاليني  الوزراء  رؤساء 
متسابق  دخول  مع  السابقني 

إضايف إىل حلبة الصراع.
عندما  حدة  املعركة  وزادت 
من  كال  تورنبول  السيد  هاجم 
كيفن راد وطوني أبوت لعدم 
بهما  االطاحة  اثر  استقالتهما 
ووصفهما  الوزراء  رئاسة  من 

بـ »أشباح بائسة«.
على  بسرعة  راد  السيد  ورد 
منه  ساخرا  تورنبول،  السيد 
قال  حيث  منافقا،  لكونه 
أن  بعد  مالكومل..  »عزيزي 
تركت  أنك  العامل  أخربت 
أنك  يبدو  وراءك،  السياسة 
اإلعالم  وسائل  يف  تتحدث 

منتقدا اياه لوصفه أبوت وأراد بـ »أشباح بائسة«
بول كيتنغ يهاجم مالكومل تورنبول لفشله »فشال مروعا« 

يف اظهار القيادة لتحويل اسرتاليا اىل مجهورية

يومًيا عن ذلك.«
انضم  املاضي  االربعاء  ويوم 
بول  السابق  الوزراء  رئيس 
أزياء  يف  النزاع  إىل  كيتنغ 
مميزة سامة قائاًل إن تعليقات 
تورنبول كانت كافية »ليختنق 
لعدم  وانتقده  يديه«،  على 
حتويل  باجتاه  شيء  اي  فعل 

اسرتاليا مجهورية .
»إنه  كيتنغ  السيد  وقال 
يهاجم كيفن راد وطوني أبوت 
ويصفهما بأشباح بائسة، ولكن 
ما  معرفة  إىل  حباجة  كنت  إذا 
حقًا،  ترينبول  مالكوم  يعتقده 
فقد ميوت يف خندق، فستحتاج 
إىل جمهر ملساعدتك يف العثور 

عليه.«
باجتاه  عمال  قد  االثنان  وكان 
مجهورية  اىل  اسرتاليا  حتويل 
املاضي،  القرن  يف تسعينات 
تورنبول  السيد  كان  عندما 
اجلمهورية  للحركة  رئيًسا 
األسرتالية، لكن الفكرة ُهزمت 
عام  استفتاء  يف  النهاية  يف 

.1999
القضية  تورنبول  يِثر  مل 
أن  معتقدًا  للوزراء،  كرئيس 
يصوتوا  لن   األسرتاليني 

اجلمهورية  لصاحل  املرجح  على 
وقال:  امللكة.  متوت  حتى 
قد  تورنبول  مالكومل  »كان 
كرئيس  سنوات  ثالث  أمضى 
للوزراء، إال أنه فشل يف إظهار 
قيادة أسرتاليا إىل ان تصبح 

مجهورية«.
ذلك،  من  »األسوأ  واضاف 
كان قد قال إن اجلمهورية ال 
زيادة  بعد  إال  أن حتدث  ميكن 
يرّوج  وان  العام  الشعور 
من  للجمهورية  االسرتاليون 
بعد  وفقط  االبواب  قرع  خالل 
وفاة امللكة إليزابيث الثانية.. 
وهكذا، مجهورية خالية من أي 

قيادة من قبله«.
على  كيتنغ  السيد  أن  ويبدو 
تورنبول  للسيد  يكّن  األقل 
حزب  بقية  من  أعلى  تقديرا 
األحرار. وقال إن رئيس الوزراء 
»بطريقة  عومل  قد  املخلوع 
سيئة للغاية« وأنه »ال يستحق 

مثل هذا االحتقار«.
ورفض السيد أبوت الرد على 

مالحظات السيد تورنبول.
الوزراء  رئيسا  بقي  كذلك 
وجوليا  هوارد  جون  السابقان 

غيالرد صامتني.

بول كيتنغ

بيل  العمال  حزب  زعيم  يتوجه 
األربعاء  يوم  بريزبن  إىل  شورت 
املاضي إلطالق مجلة جديدة ضد 
على  احلصول  أجل  من  االئتالف 
املزيد من األموال من أجل التعليم 

املبكر واملرحلة التمهيدية.
و حذر زعيم العمال بيل شورتن 
من ان مئات اآلالف من األطفال 
من  سُيحرمون  األسرتاليني 
الوصول إىل التعليم املبكر ما مل 
ترصد احلكومة الفيدرالية التمويل 
الدراسية  السنة  بعد  لذلك 

املقبلة.
ما  أن  شورتن  السيد  ويدعي 
لن  طفل  ألف   347 عن  يقل  ال 
يستطيعوا الذهاب صفوف ما قبل 
املدرسة ما مل يقم رئيس الوزراء 
املزيد  برصد  موريسون  سكوت 

من األموال بعد عام 2019.
ويزيد العمل من تركيزه على ابقاء 
التمويل حيث يدعو رئيس الوزراء 
بشأن  النية«  حسن  »اعالن  إىل 
االنتخابات  قبل  للقطاع  خططه 

القادمة.
إىل  شورتن  السيد  وانضم 
املبكر  التعليم  باسم  املتحدثة 
ريشوورث  أماندا  املعارضة  يف 
يف بريزبن يوم األربعاء املاضي 
فيه  حياول  الذي  الوقت  يف 
حزب العمال زيادة الطلبات على 
لوضعها على  األموال  املزيد من 

الطاولة.
مشرتك  بيان  يف  االثنان  وقال 
االحرار  حزب  يواصل  »لألسف، 
املبكر ككرة  التعليم  مع  التعامل 
يرتك  مما  سياسية،  قدم  كرة 
اليقني  عدم  من  يعانون  اآلباء 
سيدفعون  كانوا  إذا  ما  بشأن 
من جيوبهم أم سيخسرون تعليم 

أطفاهلم«.
االلتزام  رفض  خالل  »من  وقاال 
قبل  ما  ملرحلة  مستمر  بتمويل 
املدرسة، يضع السيد موريسون 

مستقبل أطفالنا يف خطر«.
ورصدت احلكومة االئتالفية 440 
مليون دوالر لعام 2019 لضمان 

 15 على  طفل   348،000 حصول 
عام  املبكر يف  التعلم  من  ساعة 

ما قبل املدرسة.
تيهان  دان  التعليم  وزير  وقال 
إطار  يف  ستتدفق  األموال  إن 
حصول  حول  الوطنية  الشراكة 
مرحلة  يف  التعليم  على  اجلميع 

الطفولة املبكرة.
وقال السيد تيهان: »إن توسيع 
الشراكة الوطنية سيضمن حصول 
ما يقرب من 350،000 طفل يف 
من  ساعة   15 على  أسرتاليا 
العام  يف  اجليد  املبكر  التعليم 

الذي يسبق املدرسة«.
اآلن  العمال  حزب  ويستغل 
على  هو  ما  إلثبات  االرقام  هذه 
التمويل  إذا مل يتم متديد  احملك 

الفيدرالي.
وتقول املعارضة إن عدم اليقني 
على  فقط  يؤثر  ال  التمويل  يف 
أيضا  ولكن   ، واألمهات  اآلباء 
الذين  اخلدمات  مقدمي  على 
حياولون بناء يد عاملة متماسكة.

حزب العمال يستهدف ختفيض موريسون  دعم حضانة االطفال
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انقلب زعيم املعارضة الفيدرالية 
ادارة   جملس  ضد  شورتن  بيل 
احملاصر،   )ABC( سي  بي  آي 
يف  لدورهم  املديرين  منتقدا 
األسبوع  القيادة  اضطرابات 
املاضي وقال أن البعض منهم 
يف الوظيفة فقط ألنهم »زمالء« 

للحكومة.
بيل  املعارضة  زعيم  وكاد 
استقالة  إىل  يدعو  ان  شورتن 
جملس االدارة املؤلف من سبعة 
أعضاء، لكنه قال إن لديه أسئلة 
غري  الطرد  على  لإلجابة  جادة 
ميشيل  اإلدارية  للمديرة  املربر 
غوثري واستقالة رئيسه جاسنت 

ميلن.
ادارة  جملس  رئيس  وقال 
جاسنت  السابق  سي  بي  اي 
إن   ABC 7:30 لـربنامج  ميلن 
»قناة«  سيكون  الرئيس  دور 

للحكومة.
وكان السيد ميلن قد استقال، 
االسبوع  من  اخلميس  يوم 
الكشف  مت  أن  بعد  املاضي، 
من  اثنني  طرد  يف  رغبته  عن 
ال  احلكومة  ألن  الصحفيني 

حتبهما.
جملس  إىل  غوثري  وقدمت 
اإلدارة أدلة تفصيلية عن مطالب 
ميلن، لكن املدراء، الذين لديهم 
إيه  قناة  حبماية  قانوني  التزام 
حتركوا  التدخل،  من  سي  بي 
فقط ضد الرئيس بعد ان خرجت 

االدعاءات اىل املأل.
وقال السيد شورتن يوم الثالثاء 
املاضي: »هذا فشل يف احلكم، 
وفشل  السياسة  يف  فشل 

احلكومة«.
واضاف »أعين كم كان يعلم من 
أعضاء جملس اإلدارة هذا؟ وهل 
كالفطر يف  يعيشون  حقا  كانوا 
الظالم عندما كان على ما يبدو 
الرئيس واملدير العام يف صراع 

مع بعضهما البعض؟
وقال »ال أعرف ما يفعله هؤالء 

املديرون«.
ومديرون  سياسيون  ودعا 
سابقون يف تلفزيون آي بي سي 
جملس اإلدارة إىل االستقالة لكن 
بالوكالة   االدارة  جملس  رئيسة 
بأن  جتادل  فرغسون  كرستني 
إىل  إال  تؤدي  لن  االستقاالت 
حمطة  يف  االضطراب  تفاقم 

البث العامة.
استدعاء  يتم  أن  املتوقع  ومن 
والسيدة  ميلن  السيد  من  كل 
لإلدالء  االدارة  وجملس  غوثري 
حتقيق  جلنة  امام  بشهادتهم 

برملانية يف هذه القضية.
اعضاء  شورتن  السيد  وسأل 
يعرفون  »ماذا  اإلدارة  جملس 

ومتى عرفوا ذلك؟« .
وتابع متسائال »هل نفرتض أن 
وحيًدا  ذئًبا  كان  ميلن  جاسنت 
مراسيم  إصدار  يف  هنا  يعمل 
مليشيل غوثري؟ ما هي وظيفة 
فقط  هناك  هو  هل  اجمللس؟ 
لتناول بسكويت وفنجان شاي؟

األسرتاليني  »معظم  ان  وقال 
تصرفوا  إذا  أنهم  يعتقدون 
بأنفسهم مثل احلكومة أو مديري 

بعضهم يف وظائفهم ألنهم »زمالء للحكومة

شورتن يهاجم جملس ادارة 
تلفزيون اي بي سي

البنوك أو آي بي سي،  فإنهم 
لكن  وظائفهم.  سيفقدون 
هناك قاعدة واحدة لألسرتاليني 
العاديني وأخرى للقلة احملظوظة 

الذين لديهم عالقات جيدة«.
وكان قد مت تعيني نصف جملس 
من  احلالي  سي  بي  آي  ادارة 
جلنة  موافقة  دون  احلكومة  قبل 
املستقلة  والتسمية  الرتشيح 
عن  السياسة  إلزالة  املصممة 

تعيينات جملس اإلدارة.
عضو  وهو  براون،  نيل  وقال 
املستقلة  اللجنة  يف  سابق 
أن  من جيب  بالبت يف  املكلفة 
لـوسائل   ،SBS و   ABC يدير 
الثالثاء  يوم  فريفاكس،  اعالم 
»يسيء  االئتالف  إن  املاضي، 

استخدام« النظام.
وهاجم السيد براون، وهو كان 
ونائب  فريزر  حكومة  يف  وزيرا 
جون  قيادة  حتت  االحرار  زعيم 
الفيكتوري،  والقاضي  هوارد 
ميتش  االتصاالت  وزير  أيضا 
»بارتكاب  اياه  متهما  فيفيلد، 
خطأ أمحق« لتجاهله بشكل متكرر 

نصيحة اللجنة.
قبل  من  املعينون  واملديرون 
رئيسة  هم  فيفيلد  السيناتور 
جملس أسرتاليا للمعادن فانيسا 
من  األعمال  وسيدة  غوثري  
جنوب أسرتاليا دوني والفورد، 
جوزيف  الفيكتوري  واحملامي  
غريش، القريب من وزير اخلزانة 

السابق بيرت كوستيلو.
الشيوخ  جملس  عضو  عني  كما 
إدارة   جمللس  آخرين  فيفيلد 
اس بي اس مل خيضعوا لعملية 

جلنة الرتشيحات.
وقد انقلبت املعارضة الفيدرالية 
ضد جملس آي بي سي احملاصر، 
لدورهم  املديرين  انتقدت  حيث 
األسبوع  قيادة  اضطرابات  يف 
املاضي وقالت أن البعض منهم 
يف الوظيفة فقط ألنهم »زمالء« 

للحكومة.
»عدم  بـ  السيد شورتن  والتزم 
جتاهل نصيحة اللجنة املستقلة« 
االنتخابات  يف  فوزه  حال  يف 

املقبلة.
أيضا  العمال  حزب  زعيم  وقال 
»كان  فيفيلد  السيناتور  إن 
قطة«  من  أكثر  حياة  يعيش 
جتاهل  ملاذا  شرح  إىل  وحيتاج 

توصيات اللجنة املستقلة.
واضاف يقول »تبدو هذه احلكومة 
نادًيا لألصدقاء القدامى. أعتقد 
أنهم يتجاهلون اللجنة املستقلة 
بي  أي  مديري  من  العديد  حول 
سي.. حسنا ، لقد عاد الدجاج 
أليس  ليجثم،  املنزل  إىل 

كذلك؟«
منذ  له  علين  تعليق  أول  ويف 
انتهاء فرتة واليته اليت استمرت 
ثالث سنوات يف جلنة الرتشيحات 
يف العام املاضي، أعلن براون 
بشكل  »مضيعة  كان  عمله  إن 

أساسي«.
حمبًطا  وقًتا  كان  »لقد  وقال: 
جًدا ألنك كنت تستطيع أن ترى 
نفسك متر خالل الطقوس دون 

أي احتمال لالستماع إليها«.
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بيل  العمال  حزب  زعيم  مّلح 
على  سيبقي  أنه  إىل  شورتن 
القوية  الداخلية  الشؤون  حقيبة 
الوزراء  رئيس  أصبح  ما  إذا 

املقبل.
البعض  إن  تقارير  وذكرت 
احلزب  من  »اليسار«  جناح  يف 
»شورتن«  السيد  من  يريدون 
تفكيك وزارة الشؤون الداخلية 
يف  العمال  حزب  فاز  إذا 

االنتخابات الفيدرالية.
وقال السيد شورتن للصحفيني 
»إذا  الثالثاء  يوم  ملبورن  يف 
كان وجودها ضروريا فسنحافظ 
ارتأت  إذا  بالطبع..  عليها 
إىل  حباجة  أننا  األمن  وكاالت 
فسنقوم  حتسينات،  يف  النظر 

بذلكع«.
وكان قد مت دمج اهلجرة واحلدود 
وإنفاذ القانون واألمن الداخلي 
األول  كانون  يف  أسرتاليا  يف 
عليها  يشرف  واحدة  وزارة  يف 
وزارة  هي  داتون  بيرت  الوزير 

الشؤون الداخلية.

شورتن يلمح اىل االبقاء على 
حقيبة الشؤون الداخلية يف 

ظل حكومة عمالية

السيد  املعارضة  زعيم  وقال 
على  سيحافظ  إنه  شورتن  بيل 
القومي،  لألمن  احلزبني  نهج 
اخلرباء،  مشورة  على  معتمدا 
موضحا »حنن ال نسعى للتغيري 

من أجل التغيري«.
واضاف »إذا انتخبنا، فلن نفكك 
االحرار  حزب  فعله  شيء  كل 
فقط ألنهم أحرار وحنن املكنسة 

اجلديدة«.
الرئيسي  وقال إن قلق زمالئه 
بالنسبة للشؤون الداخلية هو أن 
السيد داتون مسؤول عن إدارة 

واسعة النطاق.
لن  العمال  حزب  زعيم  لكن 
يسبعد ان يثري قرار اإلبقاء على 

احلقيبة توترا داخل حزبه.
»حياول  شورتن  السيد  وقال 
يقولوا  أن  األشخاص  بعض  
حزب  داخل  انقساما  هناك  ان 
شريًطا  أمتلك  ال  فأنا  العمال، 
تنظر  أن  تريد  كنت  إذا  لذلك. 
والِق  فاذهب  الوحدة  عدم  إىل 

نظرة على احلكومة احلالية«.

بيل شورتن

كريستوفر  الدفاع  وزير  اعلن 
باين انه ال يوجد تأخري يف بناء 
12 غواصة جديدة ذات تصميم 

فرنسي يف أداليد.
التقارير  باين  الوزير  نفى  فقد 
بناء  مشروع  بأن  تفيد  اليت 
البحرية  الغواصات  عشرات 
األسرتالية اجلديدة قد تأخر عن 
موعده بسبب املفاوضات اجلارية 

بشأن عقد طويل األجل.
وقال الذاعة ABC يوم الثالثاء 
املاضي »ال يوجد أي تأخري يف 
أو  الزمين  اجلدول  أو  الربنامج 

امليزانية.«
السفن  بناء  شركة  وستقوم 
غروب«  »نافال  الفرنسية 
بتصميم وبناء 12 غواصة بكلفة 
50 مليار دوالر، ومن املقرر أن 
عام  يف  أداليد  يف  البناء  يبدأ 

.2022
ووقعت الشركة عقًدا مع وزارة 
عملية  يغطي  االسرتالية  الدفاع 

التصميم والتحضري للبناء.
إىل  التوصل  بعد  يتم  مل  لكن 
اتفاق طويل األجل، حيث برزت 
تقارير بأن املفاوضات املطولة 

ميكن أن تؤخر بناء الغواصة.
ويرى السيد باين أن األمر ليس 

باين: مشروع الغواصات 
»على الطريق«

كذلك والتفاوض على »املسار 
الصحيح«.

من  أنه  املؤكد  »من  وقال: 
ذلك  يكون  أن  مبكان  األهمية 
صحيًحا ، ألنه عقد طويل األمد، 
وبالتالي اننا لسنا يف عجلة من 
مل  ولكننا  عليه،  للتوقيع  امرنا 

نتأخر«.
واوضح قائال«هناك تفاوض.. 
تستغرق  بطبيعتها  املفاوضات 

وقًتا«.
كما رفض وزير الدفاع االدعاءات 
وزيرة  مع  االجتماع  رفض  بأنه 
الفرنسية  املسلحة  القوات 
عن  أو ممثلني  بارلي  فلورنس 

شركة نافال غروب.
إنه  عن  باين  الوزير  وكشف 
)الوزيرة  كليهما  مع  التقى 
أداليد  يف  الشركة(  وممثل 

األسبوع املاضي.
ألتقي  أنا  »بالطبع،  وقال 
حول  التحدث  يريد  من  بكل 
من  جزء  ذلك  ألن  األمور  هذه 

عملي«.
اسطول  من  غواصة  وأول 
املقرر  من  اجلديدة  الغواصات 
أوائل  يف  اخلدمة  تدخل  أن 

ثالثينات القرن احلالي.

الوزير باين

اراد الرئيس السابق لـ اي بي 
سي جاسنت ميلن  ان تغين ملكة 
البوب   كايلي مينوغ حملطة البث 
دوالر،  الف   750 مقابل  العامة 
مباليني  إعالنية  محلة  من  كجزء 

الدوالرات.
وقالت مصادر متعددة لوسائل 
اعالم فريفاكس   أن الفكرة قد 
أسقطتها إدارة احملطة،   مبن يف 
السابقة  اإلدارية  املديرة  ذلك 
السعر  ألن  غوثري،  ميشيل 
الذي طلبته املغنية مرتفع جدا.

غوثري  السيدة  أن  وُعلم 
عندما  السقف«  »ضربت  قد 

اكتشفت االقرتاح.
آخر  مصدرا  الكشف  هذا  وكان 
املستويات  أعلى  على  للتوتر 
اصرار  سي،   مع  بي  اي  يف 
أولئك املقربني من غوثري على 
أن ميلن عرض هذا املبلغ على 
ظهر  خلف  من  مينوغ  املغنية 

السيدة غوثري.

ميلن أراد أن تغين كايلي مينوغ عن حمطة اي بي سي مع سعر حمتمل قدره 750  ألف دوالر
وأكد ميلن، الذي يتمتع خبلفية 
تسويقية، أنه يعتقد أن الفكرة 
أن  نفى  لكنه  »رائعة«،  كانت 
يكون لديه معرفة مبدى تكلفتها 

أو دفعها إلدارة اي بي سي.
وقال لوسائل اعالم فريفاكس 
تكن  »مل  املاضي  الثالثاء  يوم 
ان  يقول  واضاف  فكرتي.« 
تغين  كايلي  مع  عاطفية  »محلة 
الفكرة  أن  اعتقدت   ... أغنية 

ميكن ان تكون رائعة«.
تكلفة  أن  مصادر  عدة  وأكدت 
ماليني   3 حوالي  كانت  احلملة 
ألف   750 ذلك  يف  مبا  دوالر، 

دوالر ملينوغ. 
وقالت إن ميلن دعم الفكرة يف 
االجتماعات اليت عقدت يف وقت 
سابق من هذا العام، عندما كان 
كبار املديرين يف احملطة يسعون 
إىل تكرار محلة تروجيية للمحطة 

تضم بعض أكرب النجوم.
املطلعني  األشخاص  أحد  وقال 

»جاسنت  ان  املناقشات  على 
هلذه  بالتأكيد  متحمسا  كان 

الفكرة«.
واتفق املديرون على أن هناك 
عامة  عالقات  محلة  إىل  حاجة 
حيث كانت اي بي سي مستعدة 
للتفاوض على اتفاقية التمويل 
سنوات  ثالث  كل  تعقدها  اليت 
من  مرتفعة  ضغوط  وسط 

احملتوى  على  االئتالف  حكومة 
التحريري.

أن  الثالثاء  يوم  ميلن  وأكد 
التدقيق املكثف من كانبريا - مبا 
مراسلة  من  الشكاوى  ذلك  يف 
إميا  الرئيسيني  االقتصاديني 
نظره  وجهة  عزز   - ألربيسي 
بأن شبكة ABC حباجة إىل محلة 

تروجيية كبرية يف عام 2018.

املغنية كايلي مينوغ ويف االطار جاستن ميلن
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يف  تورنبول  مالكومل  هاجم 
تسجيل سري حزب األحرار على 
على  الصراع  مع  تعامله  خلفية 

القيادة.
ففي تسجيل حصلت عليه القناة 
كان  التاسعة،  التلفزيونية 
تورنبول  مساع  أيضا  باالمكان 
الوزراء  رئيسي  زميليه  يصف 
وكيفن  ابوت  طوني  السابقني 

راد بـ »أشباح بائسة«.
جرى  فانه  ورد  ما  وحبسب 
حديث  خالل  الشريط   تسجيل 
من  مع جمموعة  تورنبول  للسيد 
القادة الشباب يف نيويورك يوم 

اجلمعة من االسبوع املاضي.
إىل  احلديث  حتول  وعندما 
منصب  من  به  اإلطاحة  موضوع 
السيد  أوضح  الوزراء،  رئاسة 
تورنبول انه حني كان االئتالف 
الرأي  استطالعات  يف   49-51
استطالعات  أظهرت  املنشورة، 
داخلية تتبعت 40 مقعًدا خمتلًفا 
بأربع  بالفعل  متقدًما  كان  أنه 

نقاط  52-48 يف املئة.
يف  أعضاء  أن  ادعى  لكنه 
احلزب كانوا عازمني على زعزعة 
القيادة، بغض النظر عن الفرق 
واالستطالعات  اجلمهور  بني 

الداخلية.
واستطرد تورنبول يقول: »لكن 
ألسباب مل يكونوا قادرين على 
يف  عنصر  هناك  كان  شرحها، 
أراد  اإلعالم  ووسائل  احلزب 
ما  له  وكان  احلكومة،  تفجري 

أراد«.
وقال »وبالطبع مل حيصلوا على 
فقد  يريدون،  الذي  الشخص 
)سكوت  سكومو  على  حصلوا 

موريسون(«.
مل تكن جمرد كارثة القيادة اليت 
أن  السابق  الوزراء  أراد رئيس 
ايضا  استهدف  بل  يتنفسها، 
يف  البقاء  لقرارهم  أسالفه 
الربملان بعد طردهم من الوظيفة 

العليا.
تولي  عن  ُتعزل  »عندما  وقال 
فان  الوزراء،  رئيس  منصب 

االمر يكون قد ُقضي«.
واضاف قائال »ال ميكن ان أكون 
متسكًعا مثل كفن راد أو طوني 

أبوت.. بكل جدية، هؤالء الناس 
أشباح بائسة«.

وقال تورنبول إنه من املهم أال 
يف  بالكراهية«  »مدفوًعا  تكون 
أمر  وهو  املواقف،  هذه  مثل 
على  ينطبق  أنه  بوضوح  يعتقد 

السيدين راد وأبوت.
جوليا  أطاحت  عام 2010،  ففي 
رئاسة  من  راد  السيد  غيالرد 
تقديم  من  بداًل  ولكن  الوزراء، 
الربملان(  )يف  بقي  استقالته، 
من  املنصب  استعاد  ان  اىل 

جديد يف عام 2013.
صراعا  فخسر  أبوت  السيد  اما 
حمله  وحل   2015 عام  قياديا 
بالتأكيد  لكنه  تورنبول،  السيد 
على  سهاًل  االنتقال  جيعل  مل 

رئيس الوزراء اجلديد.
سقوط  الكثريون  عزا  وقد 
املستمر  الضغط  إىل  تورنبول 

منتقدا ابوت وراد لبقائهما يف الربملان بعد االطاحة بهما من رئاسة الوزراء

تورنبول يهاجم احلكومة يف تسجيل سري

مصافحة بني مالكولم تورنبول وطوني ابوت )أرشيف(
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أبوت  السيد  من  تلقاه  الذي 
حزب  يف  احملافظ  والفصيل 
االحرار، مما جعل قيادة تورنبول 

مستحيلة تقريبًا.
اليت  األوىل  املرة  ليست  هذه 
يعرب فيها ترينبول عن  مشاعره 
الذين  للسياسيني  بالنسبة 
يبقون )يف الربملان( بعد عزهلم 

من رئاسة الوزراء.
وكشف موقفه من الطريقة اليت 
رئيس  بها  يتصرف  أن  ينبغي 
عندما  آب  يف  السابق  الوزراء 
إذا  الربملان  سيرتك  أنه  أعلن 

خسر التنافس على القيادة.
أنين  متاما  أوضحت  »لقد  وقال 
لرؤساء  االفضل  من  أن  أعتقد 
الوزراء السابقني االستقالة من 
هناك  أن  أعتقد  وال  الربملان 
هذا  أن  إىل  تشري  كثرية  أدلة 

االستنتاج ... غري صحيح«.

مالكولم تورنبول وعقيلته لوسي

خالل هجومه على حزب االحرار

سكوت  الوزراء  رئيس  اعلن 
تشريع  مسودة  عن  موريسون 
احلد األدنى من مدفوعات ضريبة 
تقدميها  واخلدمات سيتم  السلع 
جلساته  عندما يستأنف  للربملان 

يف غضون بضعة أسابيع.
وتضمن القوانني اجلديدة حصة 
لوالية غرب أسرتاليا يف ضريبة 
 75 من  أعلى  واخلدمات  السلع 

سنتًا يف الدوالر.
سكوت  الوزراء  رئيس  واعطى 
يوم  التعهد  هذا  موريسون 
االثنني املاضي عندما بدأ زيارة 
غرب  لوالية  أيام  ثالثة  ملدة 
األخري  االلتزام  ليالقي  أسرتاليا 
شورتن  بيل  املعارضة  لزعيم 
التشريع  مسودة  بتكريس 

لضريبة السلع قانونا.
وصرح للصحفيني يف بريث يوم 
االثنني »إن خطة ضريبة السلع 
واخلدمات اخلاصة بنا تهدف إىل 
ضمان احلصول على حصة أكثر 
املهمة   اخلدمات  لضمان  عدالة 
واملستشفيات   للمدارس  

وإنفاذ القانون«.
للسيد  الوزراء  رئيس  وأعطى 
الذي  القانون،  مشروع  شورتن 
 75 ارضية  تكريس  إىل  يسعى 
الصيغة  على  وتغيريات  سنتا 

وفرتة انتقالية.
إنه  موريسون  السيد  ويقول 
االقرتاح  تقديم  املتوقع  من 
عندما يعقد الربملان جلساته يف 

غضون أسبوعني.
يف  املالية  وزراء  ويناقش 
مشاريع  واملقاطعات  الواليات 
يف  جيتمعون  عندما  القوانني 

وقت الحق من هذا األسبوع.
ولنظام ضريبة السلع واخلدمات 
احلالي مفعول رجعي، مما يعين 
أن حصة والية غرب أسرتاليا قد 
اخنفض إىل مستوى قياسي بلغ 
29.99 سنًتا مقابل كل دوالر مت 

مجعه بعد طفرة التعدين.
ومنذ ذلك احلني ارتفع إىل 34 
ضريبة  من  دوالر  لكل  سنًتا 
يف  مجعه،  مت  واخلدمات  السلع 
غرب  والية  احلكومة  منحت  حني 
اسرتاليا أيًضا 1.4 مليار دوالر 

من مدفوعات زيادة الرصيد.
غرب  والية  رئيس  ويأمل 
أال  ماكغوان  مارك  أسرتاليا 

يكون هذا جمرد إعالن.
وصرح لراديو ايه.بي.سي يوم 
االثنني قائال »كل تلك التفاصيل 

نود ان نراها قانونا.«
يكون  أن  نريد  ال  »حنن  وقال 
شيء  او  كالم  جمرد  هذا 
للعرض. نريده أن يكون واقعا 

وحقيقة.«
يصوت  أن  املؤكد  من  يبدو 
بدعم  االقرتاح  على  الربملان 
حزب العمال، بعد أن قال السيد 
املاضي  آب  شهر  يف  شورتن 
البطاقة  وحدة  سيدعم  حزبه  إن 

)عدالة احلصص( لالئتالف.
العمال  النائبة عن حزب  وقالت 
آن علي Aly لشبكة سكاي نيوز 
سبب  أي  أرى  ال  »أنا  اإلثنني 

لعدم دعمنا« .
من  موريسون  السيد  ويتوقع 
السيد شورتن التصويت لصاحل 

خطة احلكومة.
كان  »إذا  الوزراء  رئيس  وقال 
بطاقة  على  يريد  )شورتن( 
يعين  هذا  كتابي،  ففي  وحدة، 
أنه سيصوت على مشروع قانون 

الوحدة«.
جوش  اخلزانة  وزير  ورأى 
أنه  الواضح  من  إن  فريدنربغ 
حتصل  أن  املستدام  غري  من 

متوقعا دعم حزب العمال هلا
موريسون يعد تغيريات »أكثر عدالة« للواليات 

واملقاطعات من ضريبة السلع واخلدمات
 30 على  أسرتاليا   غرب  والية 
مقابل  الدوالر  يف  فقط  سنًتا 
السلع  ضريبة  من  دوالر  كل 

واخلدمات.
التلفزيونية  للقناة  وقال 
التاسعة »حنن نقدم 9 مليارات 
 ، لذلك  ونتيجة  إضافية،  دوالر 
فإن كل والية ومقاطعة ستكون 

أفضل حاال نتيجة إلصالحاتنا«.

هددت احلكومة الفدرالية باختاذ 
إجراءات يف حال عمدت شركات 
الوقود اىل ان يدفع السائقون 
جيب،  مما  اكثر  الوقود  اسعار 
كما تعتقد مفوضية املستهلك.
ويقول وزير اخلزانة إن احلكومة 
إجراءات  ستتخذ  الفيدرالية 
اسعار  السائقون  دفع  إذا 

احملروقات اكثر مما ينبغي.
مفوضية  رئيس  ويعتقد 
املنافسة واملستهلك األسرتالي 
السائقني  أن  سيمز  رود 
لليرت  سنتات  ثالثة  يدفعون 

أكثر من املعتاد.
 3AW ملبورن  لراديو  وصرح 
يوم االثنني املاضي قائال »من 
وجهة نظرنا، فان هامش 2 و 
3 سنتات لليرت مرتفع للغاية.. 
السائقني  ان  يعين  وهذا 
 600 و   400 بني  ما  يدفعون 
الالزم،  من  أكثر  دوالر  مليون 

وهذا مبلغ كبري جدا«.
وقال السيد سيمز إنه ليس ضد 
القانون بان يدفع املستهلكون 
ولكن  السلع،  مقابل  أكثر 
الوقت  اختيار  للسائقني  ميكن 
األنسب مللء خزانات سياراتهم 
عندما تكون االسعار يف اسفل 

دورة تقلباتها.
واضاف: »عندما تكون األسعار 
فمن   ، الدورة  أسفل  يف 
وقود  على  أن حتصل  احملتمل 
أقل من التكلفة، وعندما تكون 
الدورة،  من  العلوي  اجلزء  يف 

فإنك ستدفع اكثر«.
وقال السيد سيمنز »إنها تتقلب 
بطريقة تثري غضب السائقني، 
ولكنها ال تتعارض مع القانون 

بالطريقة اليت حتدث بها«.
جوش  اخلزانة  وزير  وقال 
احلكومة ستدرس  إن  فريدنربغ 
أي اقرتاح من مفوضية مراقبة 
أسعار  خلفض  املستهلكني 
تكلفة  بلغت  أن  بعد  البنزين 
االوكتان  املرتفع  الوقود 
 )premium petrol(
األسبوع  لليرت يف  1.90 دوالر 
لـقناة  وصرح  املاضي، 
التلفزيونية التاسعة قائال: »إذا 
قدموا أي توصيات للحكومة ، 
بعني  سنأخذها  بالطبع  فإننا 

االعتبار«.
نفهمه  »ما  يقول  واضاف 
هو  لدينا  البنزين  سوق  بشأن 
أنه مدفوع إىل حد ما مبا حيدث 
الدوالر  وبسعر  اخلارج،  يف 
مع  أيضا  ولكن  األسرتالي، 
لكن  العاملية..  النفط  أسعار 
برفع  الشركات  قامت  إذا 
االسعار على املستهلكني اكثر 

مما ينبغي، فسنتخذ إجراًء«.
 35 إن  سيمز  السيد  ويقول 
البنزين  تكلفة  من  املئة  يف 
األسرتاليني  وأن  ضرائب  هي 
قدرها  وقود  ضريبة  يدفعون 
ضريبة  اىل  اضافة  سنتًا   41

السلع واخلدمات.
متويل  إىل  الضريبة  وتهدف 
من  إنه  يقول  لكنه  الطرق، 
كان  إذا  ما  فيه  املشكوك 

مستوى الضرائب مناسًبا.
وقال: »إن هذا االرتباط ضعيف 
للغاية، وليس لديك أدنى فكرة 
عما إذا كان هذا املستوى من 
الصحيح  اخليار  هو  الضرائب 

لتمويل الطرق«.

احلكومة حتذر الشركات على خلفية 
ارتفاع أسعار الوقود

وزير الخزانة جوش فرايدنبريغ



Page 12صفحة 12     

الدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

 2018 األول  تـشرين   6 Saturday 6 October 2018الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2018 األول  تـشرين   6 Saturday 6 October 2018الـسبت 

يعقوبيان  بوال  النائبة  قدمت 
باقرتاح قانون يقضي بتخفيض 
والتعويضات  املخصصات 
اجلمهورية  لرؤساء  الشهرية 
السابقني،  والنواب  واحلكومة 
بكل  املخصصات  هذه  وحصر 
من سبق وانتخب نائبا، إذا كان 
أو عاجزا عن كسب  احلال  فقري 
العيش أو معوقا ال يتعاطى عمال 

مأجورا.
هذا  القانون  مشروع  ويلحظ 
 74/25 رقم  القانون  تعديل 
أساس  على   1974/9/25 تاريخ 
وكالة  متثل  النيابية  املهام  أن 
عليه  تنص  ما  وفق  األمة  عن 
وهي  الدستور،  من   27 املادة 
تولي  ال  املبدأ  حيث  من  وكالة 
عن  األجر  استيفاء  حق  الوكيل 
فرتة  أثناء  إال  موضوعها  املهام 
من  يستفاد  ما  وهذا  سريانها 
قانون  من   770 املادة  أحكام 

املوجبات والعقود.
نص اقرتاح القانون

القانون  اقرتاح  نص  وهنا 
واالسباب املوجبة:

»اقرتاح قانون يرمي اىل تعديل 
تاريخ   74/25 رقم  القانون 
)إعطاء  وتعديالته   1974/9/25
شهرية  وتعويضات  خمصصات 
السابقني  اجلمهورية  لرؤساء 
والنواب  احلكومة  ولرؤساء 

السابقني(
املادة األوىل:

املادة  من   )4( البند  يلغى 
 74/25 رقم  القانون  من  األوىل 
وتعديالته،   1974/9/25 تاريخ 

ويستعاض عنه بالنص التالي:
سبق  من  كل  يتقاضى   -4«
فقري  كان  إذا  نائبا،  وانتخب 
احلال أو عاجزا عن كسب العيش 
أو معوقا ال يتعاطى عمال مأجورا، 
املخصصات  من  التالية  النسبة 
يتقاضاها  اليت  والتعويضات 

النائب أثناء واليته:
 55 واحدة:  نيابية  دورة  عن   -

%
- عن دورتني نيابيتني اثنتني: 

% 65
وما  نيابية  دورات  ثالث  عن   -

فوق: 75 %
يقصد بالدورة النيابية مدة والية 
بدايتها  من  النيابي  اجمللس 
هذه  كانت  أيا  نهايتها  وحتى 
املدة. تعترب حبكم الدورة النيابية 
الكاملة مدة والية النائب اليت ال 

تقل عن ثالث سنوات.
ثالث  أمضى  من  حبكم  يعترب 
الذي  النائب  نيابية،  دورات 
عن  نشأت  مقعدة  بعلة  أصيب 
بسبب  أو  النيابية  مبهامه  قيامه 
أو  اعتداء  او  استهدفه  خطر 
واليته  أثناء  له  تعرض  حادث 
العلة  هذه  وتثبت  النيابية، 
بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة 
املادة 22  املنصوص عليها يف 
من املرسوم اإلشرتاعي رقم 47 
وتعديالته   1983/9/26 تاريخ 
من  والصرف  التقاعد  )نظام 

اخلدمة(.
تثبت اإلعاقة ألجل تطبيق أحكام 
هذا القانون مبوجب بطاقة املعوق 
عليها  املنصوص  الشخصية 
رقم  القانون  من   4 املادة  يف 
 2000/5/29 تاريخ   2000/220

)حقوق األشخاص املعوقني(.
السابق  النائب  كان  حال  يف 
عمال  يتعاطى  عليال  أو  معوقا 

يعقوبيان تقدمت باقرتاح قانون لتخفيض املخصصات والتعويضات الشهرية لرؤساء اجلمهورية واحلكومة والنواب السابقني
مأجورا فيستحق له عندها الفرق 
يتقاضاه  الذي  الدخل  بني 
املخصصات  وبني  عمله  من 
عليها  املنصوص  والتعويضات 

يف هذا القانون«.
املادة الثانية:

املادة  من   )2( البند  يلغى 
رقم 74/25  القانون  الثانية من 
وتعديالته،   1974/9/25 تاريخ 

ويستعاض عنه بالنص التالي:
الفقرة  أحكام  مراعاة  مع   -2«
األخرية من البند )4( من املادة 
األوىل املعدلة من هذا القانون، 
من  املستفيد  توىل  حال  يف 
أحكام هذا القانون منصبا رئاسيا 
وظيفة  أو  نيابيا  أو  وزاريا  أو 
عامة ال جيوز له طيلة مدة مترسه 
إشغاله  أو  املذكور  باملنصب 
ما  بني  اجلمع  العامة  الوظيفة 
يعود له حبكم هذا القانون وبني 
املنصب  هذا  عن  يتقاضاه  ما 
يتوالها،  اليت  الوظيفة  راتب  أو 
وذلك باستثناء احلالة اليت يكون 
هذا  أحكام  من  املستفيد  فيها 
القانون معوقا أو عليال يتعاطى 
عندها  له  فيستحق  مأجورا  عمال 
الفرق بني ما يعود له حبكم هذا 
عن  يتقاضاه  ما  وبني  القانون 
الوظيفة  راتب  أو  املنصب  هذا 

اليت يتوالها«.
املادة الثالثة:

تلغى املادة الثالثة من القانون 
 1974/9/25 تاريخ   74/25 رقم 
عنها  ويستعاض  وتعديالته، 

بالنص التالي:
»املادة الثالثة اجلديدة:

من  املستفيد  وفاة  حال  يف 
أحكام هذا القانون، أو يف حال 
ال  الذي  السابق  النائب  وفاة 
اإلستفادة  شروط  فيه  تتوافر 
من هذا القانون، تتقاضى أسرته 
والتعويضات  املخصصات  كامل 
احملددة يف املادة األوىل املعدلة 

من هذا القانون.
أثناء  قضى  الذي  النائب  يعترب 
النائب  حبكم  النيابية  واليته 
شروط  فيه  املتوافرة  السابق 
اإلستفادة من أحكام هذا القانون 
الذي أمضى ثالث دورات نيابية، 
التعويضات  أسرته  وتتقاضى 
البند  يف  احملددة  واملخصصات 
)4( من املادة األوىل املعدلة من 

هذا القانون.
تتقاضى أسرة رئيس اجلمهورية 
أو  النواب  جملس  رئيس  أو 
الذي  الوزراء  جملس  رئيس 
قضى أثناء واليته، املخصصات 
والتعويضات اليت تعود لكل من 
هؤالء عند نهاية واليته وفق ما 
األوىل  املادة  يف  حمددة  هي 

املعدلة من هذا القانون.
يقصد باألسرة:

- الزوج أو الزوجة أو الزوجات، 
شرط عدم زواجهم جمددا وعدم 
ال  وأن  مأجورا  عمال  تعاطيهم 

يكون هلم أي دخل آخر.
- األوالد الذكور الذين مل يتموا 
الثامنة عشرة من عمرهم واألوالد 
وذلك  دراستهم  يتابعون  الذين 
حتى إكماهلم اخلامسة والعشرين 
منهم  واملعوقون  عمرهم  من 
مأجورا  عمال  يتعاطون  ال  الذين 
عن  العاجزون  منهم  االعالء  و 
كسب العيش حتى ولو جتاوزوا 
هذه السن وكانت علتهم مثبته 
بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة 
املادة 22  املنصوص عليها يف 

من املرسوم اإلشرتاعي رقم 47 
وتعديالته   1983/9/26 تاريخ 
من  والصرف  التقاعد  )نظام 

اخلدمة(.
والتعويضات  املخصصات  تقطع 
املنصوص عليها يف هذا القانون 
الذكور  واألبناء  األوالد  عن 
وضعهم  كان  مهما  املتزوجني 
قد  ذكور  أبناء  لديهم  كان  إذا 
عمرهم  من  عشرة  الثامنة  أمتوا 
حال  والعشرين يف  اخلامسة  أو 
كانوا يتابعون دراستهم، إال إذا 
كان هؤالء معوقني ال يتعاطون 
عمال مأجورا أو اعالء عاجزين عن 
كسب العيش وكانت علتهم مثبتة 
بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة 
املادة 22  املنصوص عليها يف 
من املرسوم اإلشرتاعي رقم 47 
وتعديالته   1983/9/26 تاريخ 
من  والصرف  التقاعد  )نظام 

اخلدمة(.
ال  أن  شرط  العازبات  البنات   -
واألرامل  مأجورا  عمال  يتعاطني 
يكون  ال  أن  شرط  واملطلقات 
لألرملة أو املطلقة دخل أو نفقة 

من مال زوجها.
والتعويضات  املخصصات  تقطع 
هذا  يف  عليها  املنصوص 
القانون عن البنات املطلقات أو 
األرامل إذا كان ابناؤهن الذكور 
قد أمتوا الثامنة عشرة من عمرهم 
حال  والعشرين يف  اخلامسة  أو 
إال  دراستهم  يتابعون  كانوا 
احلالني  كال  هؤالء يف  كان  اذا 
معوقني ال يتعاطون عمال مأجورا 
كسب  عن  عاجزين  أعالء  أو 
مثبته  علتهم  وكانت  العيش 
بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة 
املادة 22  املنصوص عليها يف 
من املرسوم اإلشرتاعي رقم 47 
وتعديالته   1983/9/26 تاريخ 
من  والصرف  التقاعد  )نظام 

اخلدمة(.
- يف حال كان أحد أفراد األسرة 
عليال  أو  معوقا  أعاله  احملددين 
فيستحق  مأجورا،  عمال  يتعاطى 
الدخل  بني  الفرق  عندها  له 
حصته  وبني  يتقاضاه  الذي 
والتعويضات  املخصصات  من 
هذا  يف  عليها  املنصوص 

القانون.
أو  الزوج  انفراد  حال  يف   -
له  يستحق  الزوجات  أو  الزوجة 
أو هلا أو هلن كامل املبلغ، ويف 
أو  اشرتاكها  او  اشرتاكه  حال 
يستحق  األوالد  مع  اشرتاكهن 
املبلغ  نصف  هلن  أو  هلا  أو  له 
حصصا  اآلخر  النصف  ولألوالد 
انفراد  حال  ويف  متساوية. 
األوالد يستحق هلم كامل املبلغ 
حصصا متساوية، ويقصد بعبارة 
أحكام  تطبيق  ألجل  »األوالد« 

هذه املادة الذكور واإلناث على 
حد سواء ما مل يأت النص على 

خالف ذلك.
ومن  آخر،  نص  ألي  خالفا   -
املخصصات  احتساب  أجل 
عليها  املنصوص  والتعويضات 
أحكام  تطبق  املادة،  هذه  يف 
هذا القانون دون سواه، ويلغى 
تنظيمي  أو  تشريعي  نص  كل 

يتعارض مع أحكامه.
املادة الرابعة:

من  الرابعة  املادة  إىل  تضاف 
تاريخ   74/25 رقم  القانون 
1974/9/25 وتعديالته، الفقرتان 

التاليتان:
هذا  أحكام  من  يستفيد  »ال 
أو  اجلمهورية  رئيس  القانون 
رئيس جملس النواب أو النائب، 
الذي يقضي اجمللس الدستوري 
ال  وكذلك  انتخابه،  ببطالن 
القانون  أحكام هذا  تستفيد من 
هذه  يف  هؤالء  من  أي  أسرة 

احلال مهما كانت األسباب.
شخص  أي  تقاضي  حال  يف 
والتعويضات  املخصصات 
هذا  يف  عليها  املنصوص 
يعاقب  ألحكامه،  خالفا  القانون 
من   )3( الفقرة  ألحكام  وفقا 
املادة 655 من قانون العقوبات 
املبالغ  إعادة  عليه  ويتوجب 
اليت تقاضاها دون وجه حق مع 

الفوائد القانونية«.
املادة اخلامسة:

تلغى املادة السادسة من القانون 
 1974/9/25 تاريخ   74/25 رقم 
عنها  ويستعاض  وتعديالته، 

بالنص التالي:
»املادة السادسة اجلديدة:

احلد  يوازي  مبلغ  شهريا  يقتطع 
األدنى الرمسي لألجور، الساري 
خمصصات  من  حني،  كل  يف 
رئيس  من  كل  وتعويضات 
اجلمهورية ورئيس جملس النواب 
ورئيس احلكومة والنواب وسائر 
املستفيدين من أحكام املادتني 
األوىل والثانية املعدلتني من هذا 
القانون كما من املبلغ اإلمجالي 
اليت  واملخصصات  للتعويضات 
تعود لكل أسرة مبقتضى املادة 
الثالثة اجلديدة من هذا القانون، 
ويدون إيرادا للموازنة العامة«.

املادة السادسة:
تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا 
مع  تأتلف  ال  اليت  أو  القانون 

مضمونه.
املادة السابعة:

حتدد دقائق تطبيق هذا القانون 
تتخذ  مبراسيم  االقتضاء  عند 
القرتاح  بناء  الوزراء  جملس  يف 

رئيس جملس الوزراء.
املادة الثامنة:

نشره  فور  القانون  بهذا  يعمل 

يف اجلريدة الرمسية«.
األسباب املوجبة

متثل  النيابية  املهام  كانت  ملا 
تنص  ما  وفق  األمة  عن  وكالة 

عليه املادة 27 من الدستور.
وملا كانت الوكالة من حيث املبدأ 
ال تولي الوكيل حق استيفاء األجر 
أثناء  إال  موضوعها  املهام  عن 
يستفاد  ما  وهذا  فرتة سريانها 
من أحكام املادة 770 من قانون 

املوجبات والعقود.
وألسباب  املشرع  كان  وملا 
أقر  قد  وإنسانية  استثنائية 
معينة  تعويضات  ترتب  احيانا 
للوكالء بعد انتهاء وكالتهم وفق 
من  املثال  على سبيل  يتبني  ما 
من  األخريتني  الفقرتني  أحكام 
تنظيم  قانون  من   69 املادة 
 1970/8 رقم  احملاماة  مهنة 
وتعديالته   1970/3/11 تاريخ 
املوكل  على  تفرضان  اللتني 
احملامي  لوكيله  تعويض  دفع 
هذا  لورثة  أو  سنوية  بأتعاب 
األخري، مقداره شهر عن كل سنة 
الوكالة  هذه  إنهاء  عند  توكيل، 
عجز  عند  أو  مشروع  دون سبب 
الوكيل الثابت الدائم عن العمل 
أو يف  أو وفاته  تقاعده  أو عند 
حال بلوغ الوكيل ستني عاما من 

العمر بعد عشرين سنة توكيل.
تعويضات  إقرار  كان  وملا 
انتهاء  بعد  للنواب  وخمصصات 
رقم  القانون  مبقتضى  واليتهم 
داخال   1974/9/25 تاريخ   74/25
يف نطاق هذا اإلستثناء، وفق ما 
يتبني من مراجعة األسباب املوجبة 
جلسة  وحمضر  القانون  هلذا 
إقراره يف جملس النواب بتاريخ 
بعض  أشار  حيث   1974/6/27
مناقشته  أثناء  النواب  السادة 
رؤساء  أحد  وجود  إىل  حينه  يف 
احلكومات السابقني »حبالة يرثى 
وأن  اإلجتماعية«  الناحية  من  هلا 
»يف  النواب  جيعل  القانون  هذا 
حصن مكني من العوز الذي حييط 
ببعض من تولوا الرئاسات« وأنه 
القانون  هذا  حسنات  أوىل  من 
أنه »جيعل النائب الفقري مطمئنا 
إىل مستقبله«. وأن هناك العديد 
من  واملشلولني  املقعدين  »من 
من  »حالة  وملعاجلة  النواب« 
النواب،  لدى  والفقر«  البؤس 
رجال  من  باملئة   95 وألن 
السياسة يف هذا البلد وغري هذا 
إىل  ماسة  هم حباجة  أيضا  البلد 
املقبول  غري  من  »وألنه  املادة 
من  خيرج  أن  »بعد  النائب  على 
اجمللس يدور يف الشارع ويطلب 
املعونات اليت ال تسمح له كرامته 

بطلبها«...
يف  أقر  الذي  الواقع  كان  وملا 
ظله القانون رقم 74/25 قد تغري 
مقدار  إىل  فقط  النظر  أن  إذ 
كبري  لعدد  االنتخابي  اإلنفاق 
على  يدل  النواب  السادة  من 
أنفقوها  اليت  الطائلة  املبالغ 
ما  اإلنتخابية،  محالتهم  على 
جيعلهم أبعد ما يكون عن الفقر 
والعوز الذي استند إليه املشرع 
مما  املذكور،  القانون  إلقرار 
التعديالت  إدخال  معه  يقتضي 
اليت  للغاية  تأمينا  عليه  الالزمة 
وبالتالي  منه  املشرع  قصدها 
العاجز  أو  الفقري  النائب  إفادة 
أحكامه،  من  العيش  كسب  عن 
مع حلظ أحكام خاصة باملعوقني 
اعتالل  حباالت  واملصابني 

ضمن  أحكامه  من  إلفادتهم 
أنهم  اعتبار  على  شروط حمددة 
من أشد الفئات حاجة لالستفادة 
واملخصصات  التعويضات  من 

اليت منحها هذا القانون.
 722 رقم  القانون  كان  وملا 
أضاف  قد   1998/11/5 تاريخ 
نصا إىل املادة األوىل بند )4( 
يرعى   74/25 رقم  القانون  من 
أثناء  يقضي  الذي  النائب  حالة 
أنه  اعتربه  النيابية حبيث  واليته 
دورات  ثالث  أمضى  من  حبكم 
مل  القانون  هذا  أن  إال  نيابية، 
يصاب  الذي  النائب  حالة  يرع 
قيامه  عن  نشأت  مقعدة  بعلة 
خطر  بسبب  أو  النيابية  مبهامه 
حادث  أو  اعتداء  او  استهدفه 
تعرض له أثناء واليته النيابية، 
الالزم  التعديل  إجراء  فيقتضي 

هلذه الناحية.
الذي  األسرة  مفهوم  كان  وملا 
من  الثالثة  املادة  تضمنته 
القانون رقم 74/25 واسعا جدا 
وال يتوافق مع غاية هذا القانون 
العوز  األسرة  هذه  جتنيب  وهي 
السلطة  متولي  قضى  إذا  فيما 
العامة احلالي أو السابق، فضال 
عن أن هذا املفهوم أصبح بعيدا 
جدا عن ذلك احملدد يف املادة 26 
اإلشرتاعي  املرسوم  من  املعدلة 
رقم 47 تاريخ 1983/9/26 )نظام 
التقاعد والصرف من اخلدمة( مما 
يقتضي معه اإلستئناس بأحكام 
هذه املادة األخرية لتعديل املادة 

الثالثة املنوه عنها.
 47/25 رقم  القانون  كان  وملا 
اجمللس  إنشاء  قبل  صادرا 
الدستوري الذي أنيطت به مهمة 
عن  الناشئة  الطعون  يف  النظر 
والرئاسية  النيابية  اإلنتخابات 
مبقتضى املادة 19 من الدستور 
الدستوري  بالقانون  املعدلة 
 ،1990/9/21 تاريخ   18 رقم 
مما يقتضي معه استحداث نص 
بعدم إفادة رئيس اجلمهورية أو 
رئيس جملس النواب أو النائب 
الدستوري  اجمللس  يقرر  الذي 
بطالن انتخابه أو أسرة أي منهم 
واملخصصات  التعويضات  من 
اليت رعاها القانون رقم 74/25.

 74/25 رقم  القانون  كان  وملا 
ملعاقبة  نص  أي  يتضمن  مل 
حق  وجه  دون  يتقاضى  من 
اليت  والتعويضات  املخصصات 
نص عليها، كما مل يتضمن أي 
األموال،  هذه  السرتداد  نص 
بهذا  نص  استحداث  فيقتضي 
الشأن أسوة مبا نصت عليه املادة 
26 من املرسوم اإلشرتاعي رقم 
)نظام   1983/9/26 تاريخ   47

التقاعد والصرف من اخلدمة(.
السادسة  املادة  كانت  وملا 
هي   74/25 رقم  القانون  من 
تسهم  اليت  املوارد  حتدد  اليت 
املخصصات  دفع  تغذية  يف 
عليها،  نص  اليت  والتعويضات 
ربطها  عرب  تعديلها  فيقتضي 
باحلد األدنى لألجور عمال باملنهج 
التشريعي احلديث يف هذا اجملال 
وتعويضات  ألن خمصصات  كما 
رفعها  يتم  العامة  السلطات 
مع  بالتوازي  األحيان  أغلب  يف 
رفع احلد األدنى لألجور وحتويل 

سالسل رواتب القطاع العام.
لذلك، أتقدم من اجمللس النيابي 
املرفق  القانون  باقرتاح  الكريم 

على أمل مناقشته وإقراره«.
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يف احلسابات املالية اليت ُيفرتض 
قريبًا  املالية  وزارة  تعلن  أن 
الفضائح  من  الكثري  انتهاءها، 
متداواًل،  صار  معظمها  املوّثقة. 
ساعة  ينتظر  يزال  ال  أكثرها  لكن 
القروض،  حساب  يف  احلقيقة. 
أنه يف  يتبني  املثال،  على سبيل 
قرض  اتفاقية  ُحّولت   1997 عام 
 30 بقيمة  النيابي  اجمللس  إىل 
مليون دوالر، لشراء حمرقة الحتاد 
التدقيق  الشمالي.  املنت  بلديات 
مل  لبنان  أن  يبني  املستندات  يف 
النيابي  واجمللس  احملرقة،  يتسّلم 
وزارة  لكن  االتفاقية،  يربم  مل 

املالية سددت القرض!
ُكشفت  اليت  املخالفات  تنتهي  ال 
املالية. يف  احلسابات  إعداد  أثناء 
الـ13،  احلسابات  من  حساب  كل 
إعدادها،  أعيد  أو  ُصححت  اليت 
احملاسبة  ديوان  بني  مصيبة. 
والتفتيش  املالية  العامة  والنيابة 
احملّولة  امللفات  عشرات  املركزي 
من وزارة املالية، متضمنة خمالفات 
قانون  للقوانني، وال سيما  موّثقة 
دور  ليس  العمومية.  احملاسبة 
اخللفيات  يف  التدقيق  »املالية« 
واجبها  املخالفات.  هلذه  اجلرمية 
اهليئات  إىل  وحتويلها  توثيقها 
والتأكد  فيها  للتدقيق  الرقابية 
بارتكابات  مرتبطة  كانت  إذا  مما 
متعّمدة أو بأخطاء حسابية. علمًا أنه 
مهما كانت املخالفة، فهي ال تعفي 
القانونية،  املسؤولية  من  مرتكبها 
اليت ميكن أن تتدرج عقوبتها لتصل 

الـحسابات تـابع: 
»املالية« سّددت قرضاً مل حتصل عليه!

إيلي الفرزلي

للوزارة  املالية  فالبيانات  حتديدًا. 
مل تكن تعكس حجم الدين الفعلي، 
بسبب عدد من األخطاء، أبرزها عدم 
تسجيل السحوبات واألصول املمّولة 
االكتفاء  مقابل  القروض  طريق  من 
بتسجيل عمليات التسديد فقط. وهو 
السبب الذي أّدى إىل جعل حسابات 
تكون  أن  )يفرتض  مدينة  القروض 
وال  مستمرة  القروض  ألن  دائنة 
ميكن أن تكون قد سددت مجيعها(.

أو  الديون  أصول  أين  لكن 
تبني  تسّجل؟  مل  وملاذا  القروض 
إىل  يعود  السبب  أن  التدقيق  أثناء 
حتّول  كانت  السحوبات  أموال  أن 
واإلعمار  اإلمناء  جملس  إىل  مباشرة 
اللبنانية.  باخلزينة  املرور  دون  من 
وأكثر من ذلك، تبني أنه يف بعض 
املقاول  األحيان تذهب مباشرة إىل 
واإلعمار  اإلمناء  جملس  مع  املتعاقد 
أو إىل الوحدة املنفذة للمشاريع يف 
مل  املقابل،  ويف  العامة.  اإلدارات 
تكن وزارة املالية ُتلزم كاًل من جملس 
اإلمناء واإلعمار أو الوحدة املنفذة يف 
بتسجيل  عمل تسمح  بآلية  اإلدارات 
األصول اليت حصلت عليها احلكومة 

واملمّولة من القروض.
حساب  شيء.  كل  ليس  ذلك 
لكن  بالفضائح،  مليء  القروض 
سددته  قرض  يف  يتمثل  أكربها 
»ساتشي«  لشركة  املالية  وزارة 
املنت  بلديات  احتاد  )عن  اإليطالية 
يورو.  مليون   30 بقيمة  الشمالي( 
أن  تبني  حملرقة  مثنًا  القرض  كان 
الدولة مل حتصل عليها. ال بل أكثر 
النيابي  أن اجمللس  من ذلك، تبني 
مل ُيربم اتفاقية القرض تلك. وهذا 
الصادرة  االستشارة  يف  مثبت  أمر 

وزارة املالية دفعت ثمن محرقة نفايات لبلديات املتن.. لكن املحرقة بقيت يف إيطاليا 
)مروان طحطح(

عن  اليوم  يتحدثون  كثريون 
واملالية  االقتصادية  الصعوبات 
اليت يواجهها لبنان. الناس واخلرباء 
احلكام،  يف  املشكلة  أن  يعرفون 
مغادرة  مجيعًا،  عليهم  جيب  الذين 
احلكم اآلن قبل أي وقت آخر. لكن 
اخلرباء يعرفون أن األمر لن حيصل. 
أما الناس، فقد جددوا الثقة بهذه 
النيابية اليت  الطبقة يف االنتخابات 

جرت قبل أشهر. 
ما يعين أنه قد يكون مناسبًا نصح 
»النق«،  عن  يتوقف  بأن  اجلمهور 
وأن يدرك أن هذا ما فعلته يداه. 
أما اخلرباء، فهؤالء من جيب التعويل 
إدارة  مشروع  تقديم  يف  عليهم 
بديلة للدولة. لكن وجب فرز الغث 
من السمني بينهم. فبينهم جمموعة 
أظهرت األيام أنها جزء من األزمة، 
ومستفيد  متورط  عناصرها  وجل 
عن  نامجًا  اليوم  احتجاجه  كان  وإن 
إبعاده أو ابتعاده. وفئة ثانية تعمل 
عند اخلارج املهيمن أو الساعي إىل 
اهليمنة على لبنان، وهؤالء، ميكن أن 
تتعثر بهم يف عجقة املنظمات غري 
احلكومية، واللوائح البلدية والنيابية 
الناطقة باسم اجملتمع املدني وخالفه 
من املؤسسات. وهي فئة يفرتض 
الصحة حظرها ملا متثله من  بوزارة 
خطر على السالمة العامة. أما الفئة 
يف  وجمربة  متعلمة  وهي  الثالثة، 
واخلاص،  العام  القطاعني  أعمال 
وضعف  إطار.  أزمة  تعاني  فإنها 
بنيتها التنظيمية جيعلها هدفًا سهاًل 

لسارقي البالد والعباد.
وكثرة احلديث عن طبيعة الصعوبات 
ال تعين قرب العالج. بل رمبا تعين 
أن العالج قد يكون أصعب من ذي 
يريدون  اجلميع ال  أن  قبل. وطاملا 
فإن  اخلسارة،  لكلفة  عاداًل  توزيعًا 
جذرية،  تبدالت  توقع  الصعب  من 
ما جيعل البحث عن أسباب إضافية 
لألزمة أمرًا منطقيًا ما دام اإلصالح 
استغراب  جيب  وال  املنال.  صعب 
مساع املزيد من األصوات اليت تعترب 
ومؤسسات،  وشعبًا  حكومة  لبنان، 
بلدًا عاجزًا عن إدارة أموره بنفسه، 

وأنه حيتاج اىل وصي.
املزعج اليوم هو اإلشارات السياسية 
الواليات  تقوده  لعمل  الكثرية 
املتحدة وأوروبا، ومعهما السعودية 
وإسرائيل، هدفه دفع البالد صوب 
واجتماعيًا  اقتصاديًا  قاسية  مرحلة 
وسياسيًا وأمنيًا. هؤالء يعتقدون - 
وهذا صحيح - أن فريقهم السياسي 
وهم  األخري.  العقد  معركة  خسر 
بالتالي ال يقبلون استقرار لبنان إن 
خرج من حتت سيطرتهم. ويفضلون 
ومنكسرًا  منهكًا  بلدًا  يكون  أن 
اآلخرين.  سيطرة  حتت  هو  دام  ما 
وهذا عنوان اسرتاتيجية ميكن قراءة 

عناصرها بـ :
- تصاعد برامج العقوبات اليت جتعل 
مالية  مساعدات  على  لبنان  حصول 
صعبًا  أمرًا  اخلارج  من  واقتصادية 

ومعقدًا للغاية.
العقابية  اإلجراءات  مستوى  رفع   -
وشخصيات  كبرية  مؤسسات  حبق 
وجمموعات، حبجة أنها ختدم مباشرة 
املتمثل  اإلرهاب  مباشرة  غري  أو 

حبزب اهلل.
مع  السياسي  التعاون  رفض   -
اجمللس  أو  للجمهورية  رئيس  أي 
النيابي أو احلكومة إذا مل يكن رأس 

التهديد باالنهيار... تهديد ملن؟
ابراهيم األمني 

حربة يف مواجهة حزب اهلل.
الدول  خانة  يف  لبنان  إدراج  ــــ 
استقطاب  ميكنها  ال  اليت  الفاشلة 
مستثمرين يف كل القطاعات، وجعل 
ساعيًا  البلد  هذا  جنسية  حيمل  من 
إىل التخلي عنها واالنتقال للعيش 
أن يبقى  أخرى، من دون  يف بالد 
على صلة ببلده، ومنعه من حتويل 
ستذهب  أنها  حبجة  قليلة  مدخرات 

حكمًا خلدمة حزب اهلل.

    عون وحزب اهلل ال يتخّليان عن 
الحريري وال يستسلمان

- وضع لبنان يف موقع املستهدف 
»يسّرح«  أن  إىل  وعسكريًا  أمنيًا 
ويعتقل  سالحها  وينزع  املقاومة 
املقاومني ومينع أي موقف سياسي 
أو إعالمي من شأنه إغضاب أمريكا 

وإسرائيل والسعودية.
كل هذه الضغوط ستتواصل، لكن 
الضغط  هو  القلق  اىل  يدعو  ما 
ملنع  العواصم  هذه  من  الكثيف 
قيام حكومة ال حيظى حلفاؤهم فيها 
انتقل  وقد  الشامل.  الفيتو  حبق 
من  جديد  مستوى  اىل  الفريق  هذا 
على  إن  القول  خالل  من  الضغط، 
وأن  معتذرًا،  يبتعد  أن  احلريري 
يرتك للرئيس ميشال عون وحليفه 
حزب اهلل أمر إدارة األزمة، وعندها 
ميهد  الذي  الكبري  االنهيار  سيكون 
إلعادة اإلمساك بلبنان من خاصرته 

االقتصادية. 
الضغوط  ترد  السياق،  هذا  ويف 
احلكومية،  التشكيلة  باسم  القائمة 
على  لبنان  اىل  الواردات  وتراجع 
أي  قيام  ملنع  والسعي  أنواعها، 
وتعطيل  سوريا،  مع  طبيعية  عالقة 
وكثيفة  سريعة  عودة  مشروع 
بالدهم،  اىل  السوريني  للنازحني 
برنامج تهويل فكاهي  وفوق ذلك، 
خماطر  من  حمذرة  إسرائيل  تقوده 
حرب حتطم ما تبقى من لبنان بسبب 

حزب اهلل.
صحيح أن عون وحزب اهلل ليس يف 
مقدورهما اآلن قلب الطاولة، لكن 
األهم أنهما ليسا يف هذا الوارد. بل 
نفسه  احلريري  فإن  العكس،  على 
مسع ما يريد وما جيب أن يسمعه، 
من أن عون وحزب اهلل يريدان أن 
ولن  احلكومة،  رئيس  هو  يكون 
يتخّليا عنه إال إذا قرر هو االبتعاد. 
ثم إن الطرفني غري راغبني ــــ وإن 
حنو  الذهاب  يف  ــــ  قادرين  كانا 
 14 بقايا  تضم  ال  حكومة  تشكيل 
آذار، وعلى العكس، فقد ال يكون 
بتشكيل  مفاجأة  حصول  مستبعدًا 
حكومة ال تناسبهما متامًا، وإن يكن 
األمر مستبعدًا. لكن الفكرة أن عون 
تسهيل  وارد  ليسا يف  اهلل  وحزب 
والداخلية  اخلارجية  القوى  مهمة 
اللبنانيني  ابتزاز  اىل  الساعية 

وتهديدهم باالنهيار.
القوى  نصح  وهو  أخري،  أمر  يبقى 
اخلارجية ومن يعمل معها يف لبنان، 
أن  أساس  على  التصرف  بعدم 
انهيارًا ماليًا أو اقتصاديًا من شأنه 

إيقاع لبنان يف أحضانهم.
 بل عليهم التفكري مليًا بأن للطرف 
كلفة  إن  يقول  الذي  رأيه  اآلخر 
مقاومة مشروع سيطرة الغرب على 
البالد، مهما كانت قاسية، ستبقى 
هذه  حصول  كلفة  من  بكثري  أقل 

السيطرة فعليًا.

بتاريخ 1999/7/20 عن هيئة التشريع 
إىل  خلصت  واليت  واالستشارات، 
أن »متابعة التسديد غري ممكنة يف 
الوضع احلاضر«، إذ جاء يف متنها: 
»ال ميكن مالحقة الدولة اللبنانية أمام 
»نادي باريس« أو أمام أي مرجع، ألن 
احلكومة  املوقعة مع ممثل  االتفاقية 
النواب،  يربمها جملس  مل  اإليطالية 
مضمونها«.  تنفيذ  جرى  ذلك  ورغم 
جهة  من  جرى  التنفيذ  أن  واألغرب 
اليت  اللبنانية،  اجلهة  هي  واحدة 
أن  من  بالرغم  احملرقة  مثن  دفعت 

اجلانب اإليطالي مل يسّلمها!
مادتها  يف  االتفاقية،  وتنص 
نافذة  تصبح  ال  أنها  على  اخلامسة، 
إال بعد إبرامها من السلطات اللبنانية 
النواب.  جملس  من  أي  املختصة، 
اجمللس  على  أحيلت  فقد  وبالفعل، 
تاريخ   11095 املرسوم  مبوجب 
مل  النواب  جملس  لكن   ،1997/10/1
ذلك،  ومع  يربمها.  ومل  يصدقها 
قامت وزارة املالية بتنفيذ مضمونها 
من دون انتظار إبرامها من اجمللس 
يكن  مل  أنه  من  وبالرغم  النيابي، 
مطالبة  املقرضة  اجلهة  بإمكان 
احلكومة اللبنانية بالدفع. وعليه، فقد 
دفع لبنان، عرب وزارة املالية، مبالغ 
غري  حملرقة  مثنًا  متوجبة  غري  ضخمة 
موجودة، خالفًا للقانون وخالفًا لرأي 
انتظار  دون  ومن  التشريع،  هيئة 
أقفل امللف  النواب.  موافقة جملس 
منذ ذلك احلني، ورمبا مع إماطة اللثام 
عن احلسابات املالية، مبا حتتويه من 
النظر  إعادة  فضائح، من الضروري 
باملوضوع بكامله، وصواًل إىل حتديد 
يومًا  الوصول  ورمبا  املسؤوليات، 

إىل احملاسبة.

إىل السجن، يف حال ثبوت االختالس 
أو السرقة أو هدر املال العام.

مع ذلك، فقد صار جليًا بالنسبة إىل 
من  الكم  هذا  أن  للملف  املتابعني 
ال  احلسابات  يف  واألخطاء  الفوضى 
ومدروس،  متعّمد  بقرار  إال  يستوي 
بنحو  اإلدارة  عزل  نتيجته  كانت 
بعملها،  القيام  من  ومنعها  منهجي 
مقابل ترك املهمة للمركز اإللكرتوني 
الذي كان يديره نبيل ميوت، الذراع 
اليمنى للرئيس فؤاد السنيورة على 
مدى سنوات طويلة، مبعاونة جمموعة 
ال  الساعة،  على  املتعاقدين  من 
جتاه  إدارية  مسؤولية  أي  يتحّملون 
به.  يقومون  الذي  احلساس  العمل 
ناقصة،  حسابات  النتيجة  فكانت 
غري  أرشيف  مسّجلة،  غري  قيود 
مستندات  علمية،  بطريقة  ممسوك 
مرمية يف خمازن غري مؤهلة، واألهم 
إصرار على رفض التدقيق ومواجهة 
مع  احلسابات،  إلعداد  حماولة  أي 
بتسوية  األمر  إلنهاء  حثيث  سعٍي 

سياسية.
إضافة إىل املخالفات اليت اكتشفت 
على  وأحيلت  عديدة  حسابات  يف 
النيابة العامة املالية، ومنها حسابات: 
املصرف )تصفري احلسابات وحسابات 
خاطئة(، اهلبات )92 منها غري مسجلة 
أو قبضت دون مراسيم(، الصندوق 
مزورة  قبض  وعمليات  )اختالسات 
بفوائد  عمومية  أموال  وإقراض 
ملصلحة القّيمني عليها، شيكات غري 
السلفات  مفقودة...(،  أو  حمصلة 
)غري مسددة أو مسّجلة على احلساب 
حواالت  )دفع  احلواالت  اخلطأ...(، 
بأكثر من قيمتها احلقيقية...(، كان 
القروض  حساب  يف  ورد  ما  الفتًا 
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مـقاالت وتـحقيقات

الفلسطينيني يف  النازحني  أهدأ خمّيمات  الرشيدية  خمّيم 
اللبناني  اجليش  احمليط.  مع  انسجامًا  وأكثرها  لبنان، 
احللوة.  إقامة جدار على غرار جدار عني  إمكانية  استطلع 
حول  اجلدار  »احملظورات«.  تبيح  أمنية  ال ضرورات  وهنا 
اليت  القرن«  »صفقة  بشائر  مع  تطّل  فكرة  الرشيدية 
يتطّلب تنفيذها املزيد من شيطنة الالجئني الفلسطينيني، 
ودفعهم إىل داخل »الغيتو«، أو إىل الرحيل إىل أبعد مكان 

عن فلسطني.
أوتوسرتاد  ميني  عن  اللبناني  اجليش  حاجز  على  العبور 
لالجئني  الرشيدية  خمّيم  داخل  إىل  الناقورة   - صور 
أمرًا صعبًا. يقف  ليس  مدينة صور،  جنوب  الفلسطينني 
الداخلني  وجوه  يستطلعون  هنا،  مقبولة  بأرحيية  اجلنود 
وجوههم،  على  بادية  والطمأنينة  وسياراتهم،  واخلارجني 
من  املرور  اعتادوا  الذين  األهالي  وجوه  حفظوا  وكأنهم 

املخيم وإليه.
جالجلهم  يتشاركون  لبنان  يف  الفلسطينيني  أن  ومع 
واملصري، لكن خمّيم الرشيدية ال يقارن بأيٍّ من خميمات 
برج  وال  احللوة  عني  ال  لبنان،  يف  الفلسطيين  الشتات 

جدار الرشيدية: ال لشيطنة الفلسطينيني!
فراس الشويف
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يف طريق العودة إىل بيوتهم. يتجّمعون هنيهة أمام مكتب فتح، 
يلعبون بقناني املياه، ثّم يرتاكضون هربًا من الكامريا. يف الطابق 
األّول، مكتب العميد توفيق عبد اهلل قائد األمن الوطين الفلسطيين 
يف صور. عبد اهلل، مثل أي فلسطيين يف الرشيدية، ال جيد سببًا 
إلقامة جدار حول خمّيمه. »نتعاون مع األجهزة األمنية ومع القوى 
السياسية، وكل مطلوب لدينا إن وجد نسّلمه بأسرع وقت ممكن. 
لثواٍن،  يصمت  العميد.  يقول  جديدة«،  لبنانية  سياسة  هي  رّبا 
عبد  إىل  بالنسبة  شيء«.  بكّل  كفروا  الفلسطينيون  »بصراحة، 

اشتباكات  وقعت  ثّم  واقعًا.  أمرًا 
صغرية،  حروب  أو  املخّيم،  يف 
جدد،  مطلوبون  داخله  يف  واختبأ 
البناء  فبدأ  املّرة،  هذه  لبنانيون 
خفتت  السكت.  على  جديد،  من 
القوى  أصيبت  االعرتاضات، 

السياسية بـ«احلياء«... رّبا، أو رّبا هي سياسة القضم.
رج القوى السياسية،  يف حالة عني احللوة، قد جيد األمنيون مرّبرًا حيحُ
بأن اجلدار حاجة أمنية ملّحة: مطلوبون خطرون، أمري لتنظيم »داعش«، 
أمري لتنظيم »القاعدة«، ملجأ إلرهابيني فاّرين من دول احمليط، 
ومصدر لعمليات إرهابية يف الداخل اللبناني، واشتباكات وحروب 
دائمة تنتقل سريعًا إىل مدينة صيدا تهّدد »سلمها األهلي« وتقطع 
طريق اجلنوب. إن اعرتض حزب اهلل على اجلدار، يقول الشامتون 
إن املقاومة ال تريد األمن للبنان، وإن سكت قيل إن حزب اهلل 
يشارك يف سجن الفلسطينيني خلف جدران كانت إسرائيل سّباقة 

إليها يف فلسطني احملتلة.
إذا كان الرشيدية باعرتاف املعنيني يف اجليش واألجهزة األمنية 
وجهاز أمن املقاومة، أكثر املخّيمات هدوءًا واستقرارًا، فما مرّبر رفع 
جدار إذًا؟ هل ألن التهمة جاهزة: »خمّيم«؟ متامًا مثل الفلسطيين، 
تثبت  حتى  متهمًا   28 حنو  إذًا  الرشيدية  معه؟ يف  وتهمته  ميشي 
ر سجن  ضَّ َ براءتهم، ومن األفضل حفاظًا على األمن اللبناني أن حيحُ
رفع يف وجه املخيمات بذريعة  كبري... استباقيًا. العصا األمنية تحُ
خطر يشّكله عشرون »إرهابيًا« هنا ومطلوبان جبرم إطالق النار يف 
السياق  الالجئني ال ميكن فصلها عن  زفاف هناك. شيطنة  حفل 
السياسي العام، إقليميًا ودوليًا. »صفقة القرن« الحت بشائرها 
من واشنطن إىل القدس، فمن الذي يصّر على جعل لبنان عضوًا 

إلزاميًا يف نادي منّفذيها؟
األطفال  يتبعثر  حتى  املدرسي،  الدوام  انتهاء  موعد  إن حيني  ما 

عبد اهلل: نتعاون مع 
األجهزة األمنية، وكل 
مطلوب لدينا نسّلمه 

بأسرع وقت ممكن

حتى  الفلسطيين  االعرتاض  اهلل، 
شو  »يعين  كافيًا،  ليس  اآلن 
لبنانية،  أرض  هي  نقول؟  فينا 
وإحنا ضيوف عليها، بس ملا حتّط 
الناس بسجن يعين عم تدفعها حنو 
هالكرامة،  باقي  بعد  اجملهول... 
بعد  الفلسطيين؟«.  على  كثرية 

وقت قصري، حيضر عضو قيادة فتح إقليم لبنان اللواء أبو أمحد 
زيداني إىل املكتب. اللواء أكثر تفاؤاًل من العميد، يقول إن يف 
معلوماته أن اجليش كان يدرس اخلطوة ومل يتّخذ قرارًا، ويرّجح 
أن احلوار مع اجليش جعله يعدل عن اخلطوة. يعود اللواء إىل حرب 
متوز. يومها كان املخّيم جزءًا من مسرح احلرب والدعم اللوجسيت 
حصلت  حادثة  اللواء  يوّصف  احمليطة.  القرى  وألهالي  للمقاومة 
نازح  على  الفلسطينيني  الشبان  أحد  اعتدى  العدوان، حني  خالل 
يرحلوا  أن  عندها  اللبنانيون  النازحون  فقّرر  املخّيم،  إىل  لبناني 
املخّيم  وفعاليات  اللواء  من  كان  فما  القصف.  حتت  املخّيم  عن 
وقادة الفصائل، إاّل أن اجتمعوا بهم يف باحة مدرسة يف حماولة 
إلقناعهم بالعدول عن اخلطوة. »قلنا هلم، سبعون عامًا محلتونا على 
أكتافكم، ملاذا حترموننا شرف أن خندمكم خالل هذا العدوان؟ ال 
ترحلوا، أنتم يف بيوتكم«. ومن احلادثة ينطلق اللواء ليشرح عالقة 
املخّيم بحيطه. يكفي أن أكثر من 300 فتاة لبنانية من قضاء صور 

متزوجات بفلسطينيني من الرشيدية.
على املقلب اآلخر، يقول مصدر أمين لبناني إن زيارة اجليش كانت 
استطالعية، وإن »اجلدار كان فكرة، واألرجح أنها لن تطّبق، اجليش 
نشر أسالك حديدية يف أماكن حمّددة، واألمور جيدة اآلن«. ويقول 
املصدر إن »اجليش يلجأ إىل اإلجراءات اليت جيدها مناسبة للحفاظ 
على األمن اللبناني، لكن مسألة اجلدار ال ترتبط فقط باألمن، املخّيم 
يتوّسع وحدوده تتوسع لتطاول أرض الدولة واملشاع«. لكن أال 
توجد سبل أخرى لضبط هذا التوّسع العمراني؟ »نعم يوجد«، يقول 
ضبط  سبل  عن  الفلسطينيني  اإلخوة  مع  البحث  »علينا  املصدر، 

التمدد العمراني«.
األمريكيون واملخيّمات

قبل مّدة، استطلع فريق عسكري أمريكي حميط خمّيم الرشيدية. 
بالطبع، يربط الفلسطينيون بني الزيارة وما خيّطط له األمريكيون 
ملخّيمات الشتات من تصفية وإنهاء لدور األونروا، متهيدًا للقضاء 

نهائيًا على القضية الفلسطينية.
وهذا الربط الفلسطيين منطقي، يف ظّل السياسات األمريكية حيال 
مسألة فلسطني، واملصري الذي تسّببه اجلماعات اإلرهابية املدعومة 
من أمريكا وحلفائها، كّلما حّلت يف خمّيم فلسطيين، من نهر البارد 

إىل عني احللوة إىل خمّيم الريموك.
الزيارة  على  االهتمام  كثري  تعّلق  ال  اللبنانية،  املصادر  أن  غري 
األمريكية، مؤّكدًة أن هذه اجلولة »اعتيادية، وال عالقة بها جبولة 
تنظيم  يف  ترغب  دائمًا  األمريكية  الوفود  أن  وتؤكد  اجليش«، 
أماكن  زار  أنه  ليسّجل  يأتي  »بعضهم  املخّيمات،  زيارات حمليط 

خطرة يف لبنان، ليكافأ بعدها من إدارته«.

   مصدر أمني: 
الجيش نشر أسالكًا 
حديدية يف أماكن 
محدّدة، واألمور 

جيدة اآلن

الرباجنة وال خمّيمات الشمال. الرشيدية، مع خميمي الربج الشمالي 
والبص، »ألطف« بعض الشيء على سّكانهم. الضوء يف الرشيدية 
نادرًا، والشوارع على ضيقها، أشرح من تلك  البيوت ليس  بني 

الزواريب اليت حتكم عني احللوة ومار الياس وبرج الرباجنة.
بضع  الرئيسية،  املخّيم  ساحة  إىل  اللبناني،  اجليش  حاجز  من 
شجريات منثورة هنا وهناك تكسر حّدة الباطون املخفي خلف ألوان 
البيوت. توصل الدرب من على يسار الساحة الرئيسية، إىل مكتب 
حركة فتح. رايات صفراء على اجلانبني، وصور الراحل ياسر عرفات 
مرسومة على جدران املكتب، وحارٌس يتيم يتفّيأ مع بندقيته هربًا 

من مشس الظهرية على الساحل والرطوبة الالذعة.
اشتباكات  فال  ألشهر.  اإلعالم  عن  يغيب  الرشيدية  خمّيم  يكاد 
إاّل يف ما ندر، وال مطلوبني خطرين ترتّدد أمساؤهم كّل  مسّلحة 
ساحة  على  للسيطرة  التقليدي  »الفصائلي«  الّصراع  حتى  يوم، 
املخّيمات، ختفت حّدته هنا. وحدها يوميات الفلسطينيني املثقلة 

بهموم اليوم وهواجس املستقبل صامدة.
اللبناني جبولة استطالعية يف  قبل أسابيع، قام وفد من اجليش 
حميط املخّيم، بهدف غري معلن، هو دراسة رفع مستوى اإلجراءات 
األمنية يف حميطه، من نشر أسالك شائكة وإمكانية إقامة جدار على 

ّوق به عني احللوة. غرار ذلك الذي طحُ
ّرب تهريبًا. اختذ القرار السياسي يف  باملناسبة، جدار عني احللوة هحُ
الدولة اللبنانية، وهي من املرات النادرة اليت يتعامل فيها اللبنانيون 
كـ«دولة«، رّبا ألن »اآلخر« فلسطيين، واملطلوب »خنقه«. وقبيل 
البدء بالبناء وأثناءه، اعرتض الفلسطينيون، الفصائل والسفارة، 
ثّم انقسموا على املوقف. اللبنانيون كانوا أذكى. اعرتضت حركة 
أمل وحزب اهلل، فتوقف البناء، ثّم نسوا األمر، فصار جزء من اجلدار 

اإلجابة  حرب ضد  لبنان ؟ ملعرفة  اسرائيل خوض  تريد  فعاًل  هل 
على  احلصول  من  بّد  فال  اجلوهري،  السؤال  هذا  على  الشافية 
على  حربها  اسرائيل  ستشن  ملاذا  أخرى:  أسئلة  على  اجابات 
اهلل  » حزب  على  بالقضاء  اهدافها  حتقيق  تستطيع  وهل  لبنان؟ 
« او تقليص دوره، بعدما فشلت عام 2006؟ يومها كان احلزب 
ميلك صواريخ متواضعة نسبيًا، لكنه بات اآلن ميلك ترسانة ضخمة 
من الصواريخ وأنظمة الدفاع اليت تصيب العمق االسرائيلي، كما 
هم من مضمون الكلمة األخرية لألمني العام للحزب  السيد حسن  فحُ
صواريخ  مرمى  حتت  ال إسرائيلي  الداخل  أن  يعين  ما  نصراهلل . 
»حزب اهلل«، عدا عن املفاجآت اليت يعّدها احلزب يف اإلقتحامات 
قال أنها ستدهش إسرائيل يف اجلليل، بعدما بات مقاتلوه  اليت يحُ
املعارك  خوض  بعد  اهلجوم،  على  قادرين  جاهزين،  مدرّبني، 
العنيفة يف  سوريا  خالل السنوات املاضية، اليت أكسبتهم خربات 

هجومية دمسة.
وهل تستطيع اسرائيل ايضًا حتّمل اصابة مراكز ومعامل حّساسة 
بصورايخ دقيقة باتت حبوزة احلزب؟ تغرّيت املعادلة عن 2006. 
على  حبرب  وتلّوح  تهّدد  ملاذا  لكن،  ذلك.  تدرك  اسرائيل 

لبنان؟.
كل املواقف اإلسرائيلية حتمل مؤشرات تصعيدية تصّب يف خانة 
آخرها  لبنان،  على  عدوان  لشن  حتّضر  أبيب  تل  بأن  اإلحتمال 
ابيب  بنيامني نتانياهو  على منرب األمم  إطاللة رئيس حكومة تل 
املتحدة يف نيويورك، وما تضمنته كلمته من ادعاءات، استوجبت 
عد مع وزير اخلارجية  رّدًا لبنانيًا، فدخل نتانياهو يف سجال عن بحُ
اللبنانية يف حكومة تصريف األعمال  جربان باسيل ، الذي اصطحب 
رئيس  مّساها  اليت  األمكنة  اىل  بريوت  يف  الدول  سفراء  معه 
نتانياهو حول سالح  ادعاءات  االسرائيلية، لكشف زيف  احلكومة 
»حزب اهلل« يف ملعب العهد وغريه قرب مطار بريوت الدولي. 
ما عّزز احتمالية احلرب ايضًا هو الكالم الروسي على لسان وزير 
اخلارجية سريغي الفروف الذي حّذر تل أبيب من اإلقدام على حرب 
ضد لبنان، يف وقت كانت تل ابيب سّربت أخبارا عن مناورات 

اجرتها حتاكي شن هجوم على لبنان.
لكن، كل تلك املؤشرات ال حتسم جّدية اسرائيل يف شن احلرب. 
موسكو يف  اليت وضعتها  احلمر  اخلطوط  من  تهرب  انها  صحيح 
باللجوء  لتلّوح  الروسّية،  الطائرة  إسقاط  حادثة  بعد  سوريا، 
عن  كبديل  وبني مجهوره،  أرضه،  على  اهلل«  »حزب  اىل ضرب 

إستهداف سوريا. 
»حزب  تالحق  انها  عن  كالمها  تثبيت  تريد  أنها  ايضًا  وصحيح 
اهلل« ملنعه من مزيد من التسّلح. لكن تل أبيب تعرف ان فتح 
احلرب مع لبنان، هو خلط لالوراق ونسف قواعد االشتباك اليت 
مت فرضها بعد عام 2006. ومن يضمن ان احلرب ستبقى حمصورة 
يف حدود املواجهة بني لبنان وإسرائيل فقط؟ خصوصا ان احلزب 
كان اختذ قرار الرد على اي طلقة إسرائيلية فورًا، من دون تأخري 

وال تأجيل.
تهور ضد  اإلقدام على  ابعاد وخطورة  تعي  أبيب  تل  اذا كانت 

لبنان، فلماذا تصّعد إذًا؟
تريد إسرائيل فرض قواعد إشتباك جديدة، واإلستفادة من األجواء 
اإلقليمّية واألمريكّية القائمة، وخصوصا يف شأن العقوبات على 
إيران، وسعي واشنطن لرتمجة »صفقة القرن«. فرفعت تل أبيب 
أن رهاناتها يف  لبنان، بعدما الحظت  من سقف تهديداتها ضد 

سوريا سقطت. 
مع  اخلالف  وتنظيم  الصلح  اىل  تتسابق  عربية  عواصم  وباتت 
دمشق، من األردن اىل البحرين وما بينهم من دول عربية ضمنًا، 
الدول  جامعة  اىل  إيران  من  والناهية، جلذب سوريا  اآلمرة  هي 
العربية جمددًا، كما جاء يف طرح االردن، القادم اىل فتح حدوده 
الرمسية مع سوريا يف املعابر الشرعية. وهل يتحرك االردن بعزل 
غضب  عن رضا السعوديني عن خطواته اإلسرتاتيجية؟ بالطبع، ال تحُ

عّمان اململكة العربية السعودية.
النزاع  زمن  يف  يأتي  اللبنانية،  الساحة  اىل  االسرائيلي  اللجوء 
االسرائيلي-الروسي املضبوط، وسعي قيصر الكرملني اىل خلق 
روسيا  ودور  مصاحل  حلماية  وإسرائيل،  الغرب  مع  رادع  توازن 
الروسي  التحذير  جاء  لذلك  لبنان،  يف سوريا وجوارها، با فيه 
إلسرائيل من شن أي هجوم على لبنان. موسكو ايضًا، مستاءة 
الغاز  ارتكاز خلطوط  نقطة  تصبح  اليت ختّطط ألن  أبيب  تل  من 
البحر.  اوروبا عرب  اليها، ومنها اىل  القادمة مستقبال من اخلليج 
الدائم  السالم  هلا  اشتباك تضمن  قواعد  اسرائيل فرض  فرتيد 

خلطوط وحمّطات الغاز.
اشتباك  وقواعد  شروط  بفرض  غايتها  أبيب  تل  حتّقق  مل  إذا 
جديدة، من خالل اإلبتزاز، والتهويل فقط ال احلرب، هل يصري 

امر العدوان على لبنان قائمًا؟.
ال ميكن أن تسقط احتمالية االعتداء، ألن التجارب ثّبتت طبيعة 
االسرائيليني، لكن هناك عاملني أساسيني مينعان احلرب: أواًل، 
قدرات حزب اهلل اهلائلة واإللتفاف الشعيب حوله جيهضان املخطط 
اإلسرائيلي. ثانيا«، مصاحل موسكو اليت تفرض على روسيا احلزم 
يف حتذير تل أبيب، خشية من متدد االشتباك اىل حدود املس 

بناطق النفوذ الروسي يف سوريا.

حرب أو ال حرب؟
عباس ضاهر
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مــقاالت وتـحقيقات

احلكومة. يف  تأليف  تعّثر  أسباب  قليلة  ليست 
شق منها خالف على مقاعد وحقائب، ويف آخر 
خالف على التحالفات. كلما الح أمل يف إحراز 
تقّدم يرتاجع خطوات إىل الوراء، وتفتح السقوف 
على السماء. كأن أحدًا ال يريد احلكومة اآلن، أو 

مل حتن ساعتها اإلقليمية.
ميشال  اجلمهورية  رئيس  إلقاء  هامش  على 
عون كلمته يف اجلمعية العمومية لألمم املتحدة 
)األربعاء 26 أيلول( يف نيويورك، التقى وزير 
اخلارجية جربان باسيل يف ممشى املبنى الزجاجي 
نظريه السعودي عادل اجلبري، ودار بينهما حوار 

قصري ذو مغزى.

اتسمت  ما  نادرًا  مصافحة  بعد  اجلبري  سأله 
بالتحبب: ما أخبار احلكومة؟

رّد باسيل: مل تتألف بعد. احلال مش ماشي.

سأله: ملاذا؟
اجاب: ألنين وسعد )احلريري( أصحاب، أصّدقه. 
لكن ال أحد سواي يصّدقه. كثريون يف لبنان 

يعتقدون أنكم وراء تأخري تأليفها.

يف  نتدّخل  ال  حنن  لنا.  عالقة  ال  اجلبري:  قال 
تأليف احلكومة.

رّد: الناس الذين خيصونكم يطالبون مبا ليس 
هلم حق فيه. يتصّرفون باستقواء.

نفى الوزير السعودي وكّرر: حنن ال نتدّخل.
العودة منها،  نيويورك وبعد  الذهاب إىل  قبل 
مبا  التأليف،  ملأزق  خمارج  إىل  التوصل  يتعّذر 
يف ذلك الرئيس املكلف سعد احلريري املعيّن 
بهذه املهمة، إذ يراكم يومًا بعد آخر أسبابًا تلو 

أخرى للتعثر.
ليس يف الفريق الرئاسي املفاوض َمن يعتقد 
التكليف  أمد  إلطالة  نية  يكظم سوء  الرجل  أن 
كرئيس  الوقت  بإهدار  سعيدًا  يتعّمد  أو  عبثًا، 
النتزاع  التفاوض  »ابتزاز«  حياول  أو  مكلف، 
املكلف  الرئيس  أكد  بل  املكاسب،  من  مزيد 
يف اللقاءين غري املعلنني يف 22 أيلول استمرار 
أن  على  اتفقنا  اجلمهورية:  رئيس  مع  االتفاق 
نتفق، ونظل شركاء. جّل ما يف األمر أنه بّكر 
يف إرباك خياراته، وإحراج نفسه أمام عون يف 
ما بعد، منذ األسبوع األول للتكليف: وعد النائب 
السابق وليد جنبالط بثالثة مقاعد، ورئيس حزب 
القوات اللبنانية مسري جعجع باحلصة اليت طالب 
مفاوضه  جواب  كان  مقاعد.  أربعة  وهي  بها، 
الرابع  املقعد  أن  الرئاسي حينذاك  الفريق  يف 

يسّدده احلريري من حصته.
أيلول   3 عندما سّلم إىل رئيس اجلمهورية يف 
باسيل  عليها  اطلع  بعدما  للحكومة،  مسودته 
لساعات خلت، قال احلريري إنه انتزع من جعجع 
إىل  وزراء  مخسة  من  حصته  بتقليص  تنازاًل 
أربعة، وأقنعه بالتخلي عن نيابة رئاسة احلكومة 

واحلقيبة السيادية.
 بالتأكيد، كان رّد فعل رئيس اجلمهورية سلبيًا 
برفض املسودة تلك. مل يسع الرئيس املكلف 
يعرقل  سعوديًا  تدّخل  ال  أن  يقسم  أن  سوى 
جنبالط  استخدام  عدم  يكفل  وأنه  التأليف، 
متى  الوزراء  جلسات جملس  لتعطيل  امليثاقية 

ُأعطي املقاعد الدرزية.
بضعة  اآلن  التأليف  مبأزق  حيوط  بات  ما 

معطيات:
1 - ال يقود عون معركة توزير النائب طالل أرسالن 
بالذات، وال االشتباك الدائر حول املقعد الدرزي 
الثالث ينحصر باالسم وصاحبه بالذات، بل معركة 
كسر احتكار فريق سياسي واحد متثيل طائفة 
فيها. يف  متثياًل  األكثر  هو  كان  وإن  برمتها، 
أشهر،  أربعة  قبل  للتكليف،  األوىل  األسابيع 
ناقش باسيل مع أرسالن توزيره، وخلصا إىل 
املالئم وصوله شخصيًا  غري  من  كان  رمبا  أنه 
إىل هذا املنصب، لكنه سيتمّثل حتمًا كرئيس 

باسيل للجبري: كثريون يعتقدون أنكم 
تؤخرون التأليف
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كتلة نيابية.
2 - يف مسودته، أعطى احلريري جنبالط مقعدين 
حبقيبتني، على أن يكون الثالث يف حصة الرئيس 
املكلف، وجعجع أربعة مقاعد بأربع حقائب. بّرر 
اإلكثار من احلقائب جلعجع بأنها من حصته هو. 
املكلف  الرئيس  مينح  عندما  أنه  اجلواب  كان 
حوزته  املوجودة يف  احلصة  تفوق  حصة  فريقًا 
هو، فذلك يدّل على أنه مينحها هلذا الفريق من 
سابقة  مداوالت  لفحوى  تبعًا  إذ  سواه.  كيس 
واحلريري مبنح  املفاوض  الرئاسي  الفريق  بني 
الكتل الرئيسية يف الربملان مقاعدها وفق قاعدة 
النسبية، ما دام االتفاق على التوزير يأخذ يف 
االنتخابات  نتائج  هو  رئيسيًا  معيارًا  االعتبار 
املعادلة  إىل  احلصص  توزيع  يفضي  النيابية، 

اآلتية:
• التيار الوطين احلر وحلفاؤه )29 نائبًا بينهم حزب 

الطاشناق وأرسالن(: 6 وزراء.
ثنائي حزب اهلل - حركة أمل وحلفاؤه )30 نائبًا   •
بينهم 17 نائبًا يف كتلة الرئيس نبيه بّري و13 نائبًا 

يف كتلة حزب اهلل(: 6 وزراء.
• تيار املستقبل )20 نائبًا(: رئيس جملس الوزراء 
+ 4 وزراء، مع أن الرئيس املكلف بسبب تفّرق 
النواب السّنة العشرة خارج تيار املستقبل يطلب 
احلصول على املقاعد السّنية الستة. يف أحسن 

األحوال سيبقى واحد منها منفصاًل عنه.
• حزب القوات اللبنانية )15 نائبًا(: 3 وزراء.

• احلزب التقدمي االشرتاكي )9 نواب(: وزيران.
• تيار املردة )4 نواب(: وزير واحد.

إىل هؤالء كتلة رئيس اجلمهورية مخسة وزراء 
تصريف  حكومة  يف  له  الذي  العدد  غرار  على 

األعمال احلالية.
3 - يف صلب الذريعة اليت يتسلح بها يف مراعاة 
القوات اللبنانية وإرضائها، من غري أن يربط بينها 
وحليفها اإلقليمي الرياض، وبإزاء استمرار تصلب 
جعجع الذي يصعد إىل مخسة مقاعد ويهبط إىل 
أربعة تبعًا لسياق التفاوض، قول احلريري إنه 
القوات  إليها  تنضم  ال  حكومة  تأليف  يسعه  ال 
اللبنانية. يف ظنه أنها ستصدم الغرب واجملتمع 
يعتقد  وجتعله  ريبته،  وتثري  املهتم،  الدولي 

اهلل«  حزب  »حكومة  أنها 
فحسب.

 مع ذلك، ذّكره مفاوضه 
الذي  السليب  بالدور 
إبان  جعجع  به  اضطلع 
يف  الرياض  يف  أزمته 
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واحتجازه يف فندق هناك إىل حني عودته إىل 
التامة  والقطيعة  الثاني،  تشرين   22 لبنان يف 
اليت ضربت عالقته جبعجع طوال أشهر قبل محله 

على مصاحلته يف 17 أيار 2018. 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  بأن  أيضًا  ذّكره 
ُأرِغم  اليت  لالستقالة  املتحمسني  أكثر  كان 
احلريري عليها، وقال على إثر إعالنها إنه تأخر 

كثريًا فيها.
4 - يأخذ الفريق الرئاسي املفاوض على احلريري 
دة حكومة فيها كل ما ال  خطأ التقدير. وضع مسوَّ
يوافق عليه رئيس اجلمهورية بإزاء حصيَت جنبالط 
وجعجع مقاعد وحقائب. تاليًا، يالحظ هذا الفريق 
أنه خُيّل باالتفاق املربم منذ عام 2016 من خالل 
رئيس  مع  بالشراكة  يتمّسك  متنافرة:  مقاربة 
اجلمهورية ويكّرر تعّهده هذا أمامه، ويف الوقت 
نفسه يتصّرف على أنه حمرج حبليفيه وال يسعه 
التخلي عنهما أو إهمال شروطهما. إحدى احلجج 
اليت مسعها الرئيس املكلف من وزير اخلارجية 
قوله له: ال يسعك أن تأخذ منا لتعطي خصومنا 
الذين هم أيضًا، ويف األساس، خصومك وكانوا 

شركاء يف التخلص منك.
جانبًا  املفاوض  الرئاسي  الفريق  يقارب  بذلك 
أن  مفاده  احلكومة،  تأليف  تعّذر  يف  مهمًا 
املشكلة مع احلريري تكاد تكون سياسية، أكثر 

منها خالفًا على توزيع مقاعد وحقائب.

يخشى الحريري 
من وصف الغرب 

حكومته بأنها 
»حكومة حزب اهلل« 

من دون القوات 
اللبنانية

»لبنان مكشوف سيربيانيًا، وأنظمة احلماية الوطنية 
لشبكة اإلنرتنت تكاد تكون عاجزة أمام أي اعتداء 

قد تتعرض له هذه الشبكة«.
 هي خالصة خرجت بها جلنة اإلعالم واالتصاالت 
خالصة  وهي  املاضي.  الثالثاء  اجتمعت  اليت 
تستدعي على األقل استنفارًا رمسيًا، ُيدرك كثر 
خليل  ملف  مع  التعامل  فتجربة  يتحقق،  لن  أنه 
صحناوي مبا حيمله من خماطر على األمن الوطين 

خري دليل على ذلك.
قد ال يكون احلديث عن ضعف أو غياب احلماية 
لشبكة اإلنرتنت مفاجئًا لكثر ممن يتابعون امللف 
ويدركون، بامللموس، أن الشبكة معرضة لشتى 

أنواع االخرتاق. 
اإلعالم  جلنة  عن  التصريح  هذا  يصدر  أن  لكن 
واالتصاالت النيابية، اليت عقدت اجتماعًا الثالثاء 
حسن،  احلاج  حسني  النائب  برئاسة  املاضي 
األمنية  األجهزة  خمتلف  عن  ممثلني  وحضور 
التكتم  حالة  ينهي  فهذا  املعنية،  والوزارات 
والنكران الرمسية هلذه املخاطر، وتطرح أكثر من 
عالمة استفهام بشأن االستخفاف الرمسي بقضية 
خليل صحناوي، على سبيل املثال، مبا حتمله من 
خماطر على البلد بأكمله، كما على املواطنني. وإذا 
كانت القرصنة املنسوبة إىل الصحناوي ورفاقه 
قد ُكشفت، ورمبا كانت أخطر قرصنة يف تاريخ 
لبنان، فهذا ال يعين أن عصر القرصنة قد انتهى 

أو أن اخلطر قد زال. 
جتربة صحناوي ال تزال حاضرة، وطريقة التعامل 
الرمسي معها ال تشكل رادعًا ألي مقرصن للشبكة 

اللبنانية.
التعامل  كيفية  إىل  فقط  يعود  ال  الرادع  غياب 
يف  العدل  وزير  ممثلة  قالته  األخطر  امللف.  مع 
اجللسة، القاضية هانيا حلوة. هي أوجزت مسار 
فيه  أشارت  مبدئي،  حبديث  القرصنة،  قضايا 
إىل أن »ال وجود لقوانني جتّرم سرقة املعلومات 

اإللكرتونية«. 
ماذا يعين ذلك؟

 مبا أن ال قانون حياكم املقرصنني، فإن »النص 
محاية  قانون  هو  احلالة  هذه  يف  ُيعتمد  الذي 
امللكية الفكرية. وعقاب املقرصن يف هذه احلالة 
هو كعقوبة من يسرق حلنًا من دون إذن صاحبه، 

ويستخدمه يف أغنية«! 
عن  وماذا  باستغراب:  احلاضرون  النواب  سأل 
ردت  اليوم؟  ورفاقه  صحناوي  خليل  قضية 
وال  السرية،  ملوجب  خيضع  امللف  بأن  القاضية 

ميكنين مناقشته، إال أن هذا هو القانون!
باختصار، يصبح اجلرم الوحيد للمقرصنني املشتبه 
يف أنهم سرقوا معلومات سرية من األجهزة األمنية 
ومن مصارف ومن هيئة أوجريو وامتلكوا القدرة 
األرضية  اهلاتفية  االتصاالت  على  التنصت  على 
»أوجريو«  يف  الفوترة  بداتا  التالعب  وعلى 
مصرفية  بيانات  سرقة  وعلى  اجلرمية  وبالنشرة 
التعدي  هو  الوحيد  جرمهم  املواطنني...  آلالف 

على امللكية الفكرية ملواقع إلكرتونية!
لكن إذا كان ذلك صحيحًا، فما اجلرم الذي ُيالحق 
به املقرصن إيلي غبش )املتهم مبساعدة املقدم 
سوزان احلاج على اخرتاق مواقع عديدة، ومساهمته 
يف تلفيق تهمة العمالة للفنان زياد عيتاني(؟ هنا 
جتيب حلوة بأن األمر خمتلف، فهو حُياسب بتهمة 

االفرتاء اجلنائي ال القرصنة.
اللبناني  القانون  عجز  عن  حلوة  القاضية  تتحدث 
يف هذا اجملال، لكنها تستدرك، مؤكدة أنه بإقرار 
اإللكرتونية  املعامالت  لقانون  النواب  جملس 
القاعدة  تكون  الشخصي  الطابع  ذات  والبيانات 

قد تغريت.
 فالقانون صار يعرتف، للمرة األوىل، مبا ُيسمى 
اإللكرتونية. هل هذا يعين أن صحناوي  اجلرائم 
يأتي  سريعًا  اجلديد؟  للقانون  وفقًا  سُيحاكم 
اجلواب: ال مفعول رجعيًا للقانون، وبالتالي، فهو 
إقراره.  لتاريخ  السابقة  اجلرائم  يف  به  يؤخذ  ال 
وأكثر من ذلك، فقد تبني أن القانون ال يصبح 

نافذًا إال بعد ثالثة أشهر من إقراره.
اللبنانية  الشبكة  إىل  األصل،  إىل  بالعودة 

اجللسة  بعد  حسن  احلاج  أشار  فقد  املخروقة، 
على  مكشوف  »لبنان  أن  إىل  شديد  بوضوح 
مستوى القطاعني العام واخلاص، وإىل حد كبري 
يف موضوع األمن السيرباني. وأكثر من ذلك، قال 
إنه بالرغم من العمل الذي تقوم به اإلدارات من 
مؤسسات وأجهزة أمنية وعسكرية ووزارات لتعزيز 
األمن السيرباني، إال أنه تبني أن »هذه اإلجراءات 
واألنظمة غري كافية ومبعثرة، والتنسيق هو حبده 

األدنى«.
سأل النائب أالن عون ممثلي األجهزة: هل ميكن 
أحدًا أن يقول إنه حممي من االخرتاق )سبق لعدد 
للقرصنة  تعرضها  أكدت  أن  األمنية  األجهزة  من 
من قبل صحناوي(؟ اإلجابة كانت متفاوتة. بعض 
لبنان  مصرف  رأسها  وعلى  واملصارف  األجهزة 
متلك أنظمة محاية متطورة لشبكتها الداخلية، لكن 
عند  تنخفض،  أو  فعاليتها،  تنتهي  األنظمة  هذه 
اتصاهلا بشبكة اإلنرتنت العاملية، ما يفتح الباب 

أمام اخرتاقات متنوعة. 
عند  احلماية  تكمن يف ضعف  األساس  فاملشكلة 
تصّب  اليت   )Gateway( الوطين  اإلنرتنت  خمارج 

عندها كل حركة اإلنرتنت يف لبنان.
 وهذا يعين أن االخرتاقات اليت ُتكشف هي حكمًا 
جمهولة.  وتبقى  تنفذ  اليت  تلك  من  بكثري  أقل 
وبالتالي، فإن األولوية املطلقة تكمن يف تأمني 
احلماية الوطنية للمخارج، ويف الدرجة الثانية يف 

تأمني أنظمة محاية خاصة 
ضمان  مع  شبكة،  لكل 
دوري،  بشكل  تطويرها 
بالتوازي مع تطور قدرات 

املقرصنني.
الوطنية ال ميكن  واحلماية 

أن تتحقق عمليًا، حبسب مناقشات اللجنة، إال من 
 Security( املعلومات  ألمن  مركز  استحداث  خالل 
لرفع  تقنية  بتدابري  يقوم   ،)Operation Center
العامة،  الشبكة  صعيد  على  احلماية  مستوى 
سالمتها  من  للتأكد  مراقبتها،  إىل  باإلضافة 

باستمرار.
يف جلسة الثالثاء املاضي، ُطرحت كل القضايا، 
األمن  على  جديًا  خطرًا  مستشعرين  النواب  وخرج 
أعلنها  اليت  اللجنة  توصيات  فركزت  املعلوماتي، 

احلاج حسن على:
لألمن  وطنية  اسرتاتيجية  وضع  ضرورة   -

السيرباني.
- ضرورة تشكيل اهليئة الوطنية لألمن السيرباني 
من أجل التكامل بني مجيع املعنيني بهذا الشأن.

إغفال  باإلمكان  يكن  املخاطر، مل  وإزاء كل هذه 
الستباحة  اإلسرائيلي  للعدو  املستمرة  احملاوالت 
جمال  يف  عديدة  سوابق  له  كانت  وهو  لبنان. 
اللبنانية.  واالتصاالت  اإلنرتنت  شبكات  خرق 
حاليًا،  املتوافرة  بالوسائل  ميكن،  ال  أنه  واألخطر 
مواجهتها  أو  املخاطر  هلذه  احلقيقي  احلجم  تقدير 
بسبب نقص املعدات الالزمة، خاصة أنه مل يؤخذ 
بتوصيات اللجنة اليت شكلت يف عام 2013 على 
إثر تركيب العدو ألبراج على احلدود للتنصت على 
الشبكة اللبنانية. فقد أوصت اللجنة حينها بتأمني 
املعدات الالزمة للجيش اللبناني ملواجهة العدوان 

السيرباني للعدو، لكن احلكومة مل تكرتث.

  وزارة العدل: 
املقرصنون 

يـُحاكمون لتعديهم 
على امللكية 

الفكرية!

وزارة العدل »حتكم«:
خليل الصحناوي كَمْن سرق حلن أغنية!

ايلي الفرزلي

مجلس النواب يواجه التكتم الرسمي: شبكة اإلنرتنت 
اللبنانية مكشوفة )مروان طحطح(
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املشهد السوري اليوم بالنسبة لروسيا 
املصري  املشهد  واحد  آن  يف  يشبه 
لالحتاد  بالنسبة  والفيتنامي  والكوبي 

السوفياتي.
االحتاد  خرج  املاضي  مشاهد  كل   يف 
واليوم  منتصرين.  وحلفاؤه  السوفييت 
روسيا تنتصر مع حلفائها يف املشهد 
السوري. كل ذلك يشري إىل أن أحداثًا 
مع  تتكرر  أن  ميكن  كثرية  تارخيية 
طبيعة  من  ألن  املرحلية  خصوصياتها 

االنسان أن يكرر أخطاء اسالفه.
سيناريو تراجع روسيا عن قرار تسليم 
سوريا »أس 300« حتت ضغط اللوبي 
والتهديدات  روسيا  يف  اليهودي 

األمريكية بفرض املزيد من العقوبات
سيناريو تراجع روسيا عن قرار تسليم 
سوريا »أس 300« حتت ضغط اللوبي 
والتهديدات  روسيا  يف  اليهودي 

األمريكية بفرض املزيد من العقوبات

*بعد ستِة عقود على العدوان الثالثي. 
هل التاريخ يعيد نفسه؟

من عاصَر العدوان الثالثي الذي شنته 
»إسرائيل« وبريطانيا وفرنسا على مصر 
يف نهاية عام 1956 على خلفية تأميم 
الردُّ  كان  كيف  يتذكر  السويس  قناة 
السوفييت حامسًا إليقاِف ذلك العدوان. 
الزعيم السوفييت آنذاك نيكيتا خروشوف 
من  كل  على  ذرية  قنابل  بإلقاء  هدد 
باريس وتل أبيب ولندن إن مل يوقف 
قواته  ويسحب  فورًا  عدوانه  الثالثي 
ما  هذا  احملتلة.  املصرية  االراضي  من 
»إسرائيل«  جندي  وآخر  فعاًل،  حصل 
 / نيسان  انسحب من سيناء وغزة يف 
أبريل عام 1957. آنذاك أرعبت اهلراوة 
الغربيني  املعتدين  السوفيتية  النووية 
واالسرائيليني وأرغمتهم على التقهقر.

يتكرر  الن  مرجٌح  مماثٌل  شيٌء  مثَة  هل 
األحداث  تلك  على  عقوٍد  ستِة  بعد 
أن  قائٌل  يقول  قد  الدراماتيكية؟ 
تلك  عن  ختتلف  اآلن  الدولية  الظروف 
اليت كانت آنذاك: روسيا ليست حبجم 
وارسو  حلف  عقد  السوفييت،  االحتاد 
انفرط، روسيا تقاتل على جبهتني يف 
اقتصادية،  عقوبات  وسوريا،  أوكرانيا 

عزلة دولية اخل.
الواقع روسيا املعاصرة استطاعت  يف 
االحتاد  مجهوريات  نصف  تستقطب  أن 
السوفييت السابق وتقيم معها شراكات 
كاالحتاد  مهمة  إقليمية  تكتالت  يف 
االقتصادي األوراسي. أما اجلمهوريات 
اليت تتميز عالقاتها مع روسيا بالفتور، 
ومجهوريات  وجورجيا  أوكرانيا  مثل 
روسيا  على  تعتمد  تزال  فال  البلطيق، 
ويِف  وجتاريًا  اقتصاديًا  كبري  بشكل 
جمال الطاقة. حلف وارسو الذي تشكل 
يف عام 1955 مل يكن يف بداية عهده 
قويًا مبا فيه الكفاية ملواجهة حلف مشال 
األطلسي الذي تشكل يف عام 1947. 

احلرب العاملية الثانية اليت تسببت يف 
دمار شامل وماليني القتلى يف االحتاد 
السوفييت مل ميض على انتهائها سوى 
11 عامًا. اجليش السوفييت كان يقاتل 
فلول العصابات النازية وفصائل اخلونة 
يف غابات أوكرانيا ومجهوريات البلطيق. 
كما كانت موسكو تواجه متردًا سياسيًا 
اجملر  يف  الغرب  من  مدعومًا  وعسكريًا 

)هنغاريا(. 
اال أن االحتاد السوفييت صمد وتصدى 
يف  القاسية  الظروف  من  الرغم  على 
الباردة.  الغربية واحلرب  العقوبات  ظل 
لذلك فان ما متر به روسيا اليوم ليس 
السوفييت  االحتاد  واجهه  مما  أقسى 
اليوم  روسيا  لدى  عقود.  ستة  قبل 

حلفاء يف منظمة االمن اجلماعي، وحلفاء 
وحلفاء  للتعاون،  شنغهاي  منظمة  يف 
ايران،  مثل  سوريا  يف  معها  يقاتلون 
ذاقت  القارات  كل  ودول صديقة يف 
األمّرين من الغطرسة األمريكية يف ظل 

عامٍل احادي القطب.
املشهد السوري اليوم بالنسبة لروسيا 
املصري  املشهد  واحد  آن  يف  يشبه 
لالحتاد  بالنسبة  والفيتنامي  والكوبي 
السوفييت. يف كل مشاهد املاضي خرج 
منتصرين.  وحلفاؤه  السوفييت  االحتاد 
يف  حلفائها  مع  تنتصر  روسيا  واليوم 
إىل  يشري  ذلك  كل  السوري.  املشهد 
أن أحداثًا تارخيية كثرية ميكن أن تتكرر 
مع خصوصياتها املرحلية ألن من طبيعة 

االنسان أن يكرر أخطاء اسالفه.

بعد  االحداث  تطور  *سيناريوهات   
تسليم »أس 300« لسوريا

    سيناريو ارتداع »إسرائيل«. وفق 
هذا السيناريو فان »إسرائيل« ستكف 
بعد  سوريا  على  العدوان  تكرار  عن 
»أس  صواريخ  أنظمة  األخرية  تسلم 
من  الروسي  التحذير  وتلقيها   »300
العواقب الوخيمة اليت سترتتب على أي 
عدوان جديد تشنه. لكن هذا االحتمال 
أكادميية  عضو  يعتقد  كما  ضعيف، 
العميد  واملدفعية  الصاروخية  العلوم 
ال  ألنه  سيفكوف،  قسطنطني  البحري 
للكيان  العدوانية  العقيدة  مع  ينسجم 
ازمة  اىل  يؤدي  ان  وميكن  الصهيوني 

سياسية داخلية يف »اسرائيل«.
قرار  عن  روسيا  تراجع  سيناريو      
تسليم سوريا »أس 300« حتت ضغط 
اللوبي اليهودي يف روسيا والتهديدات 
األمريكية بفرض املزيد من العقوبات. 
لكن هذا السيناريو، وفق رئيس معهد 
القضايا اجليوسياسية للدراسات الفريق 
ليونيد ايفاشوف، هو االخر مستبعد النه 
سيكون مبثابة صفعة قوية هليبة الدولة 
فالدميري  الرئيس  وشخص  الروسية 
على  اجليش  سيؤلب  أنه  كما  بوتني، 
يؤدي  أن  وميكن  السياسية،  القيادة 
اىل زعزعة النظام السياسي يف البالد. 
معركة  ان  ايفاشوف  اجلنرال  ويقول 
التأثري على القرار السيادي يف روسيا 
ما زالت يف بداياتها وال ميكن استبعاد 
اي نتيجة هلا مستقباًل. لكن يِف الواقع 
مكونات  إرسال  عمليًا  بدأت  روسيا 

»أس30« اىل سوريا.
عدم  آلية  تشغيل  إعادة  سيناريو      
»اسرائيل«.  و  روسيا  بني  االحتكاك 
اآلن  أبيب  تل  حتاول  ان  الطبيعي  من 
إعادة األمور اىل ما كانت عليه قبل أزمة 
»أيل 20«. لذا تقول إنها سوف تستمر 
سالحها  أنشطة  تنسيق  يف  كالسابق 
اجلوي مع روسيا ولن ترتاجع عن توجيه 

ضربات لسوريا.
روسيا  تعود  ان  املستحيل  من  لكنه   
عواقب  دون  من  الوراء  اىل  خطوة 
ال  السيناريو  هذا  الن  ل«اسرائيل«، 

خيتلف عن السيناريو الثاني. 
التصدي  قرار  بان  ننسى  ان ال  وجيب 
للعدوان هو قرار سوري. وكما أعلن وزير 
اخلارجية الروسي سريغي الفروف فان 
تتمثل  اضافية  ضمانات  تنتظر  موسكو 
يف وضع قاعدة جديدة لعدم االشتباك 
على  االحتكاك(،  عدم  آلية  عن  )ختتلف 
املتحدة.  الواليات  مع  متلكه  ما  غرار 
أرسلت  فلَم  املطالب  هذه  كل  ولوال 
وهذا  اىل سوريا؟   »300 »اس  روسيا 
سيناريو  اىل  تلقائيا  يقود  السيناريو 

االرتداع.
اجلوي.  االحتكاك  عدم  سيناريو      
العدوانية  بطبيعته  االسرائيلي  الكيان 

»أس 300« يف سوريا: إذا أشعلت »اسرائيل« حرباً يف املنطقة هل ستهدد روسيا بالنووي؟
سالم العبيدي

مل يرس النقاش حول الصندوق السيادي 
لعائدات النفط والغاز، على بّر. اخلالف 
على مبدأ إدارته وكيفية استثمار أمواله 
بني حركة أمل من جهة والتيار الوطين 
سلبًا  ينعكس  أخرى،  جهة  من  احلر 
الفرعية  النيابية  اللجنة  مداوالت  على 
واليت  املشرتكة  اللجان  من  )املنبثقة 
اليت  كنعان(  إبراهيم  النائب  يرأسها 
املقّدم  القانون  اقرتاح  مناقشة  تتوىل 
إىل  والرامي  جابر،  ياسني  النائب  من 
هيكلية  وإقرار  سيادي  صندوق  إنشاء 

له ووضع تنظيمات له.
يف جلسة اللجنة  الثالثاء املاضي، انقسم 
النواب بني ُمطالب باالكتفاء بفتح حساب 
خاص يف املصرف املركزي، وآخر يؤكد 
أحقية إشراف جملس الوزراء جمتمعًا على 
الصندوق، وثالث يرى أن إدارته جيب 
وزير  وصاية  حتَت  مستقلة  تكون  أن 
املال كصلة ربط مع جملس الوزراء، ما 
خلفيات  األول.  املربع  إىل  األمور  أعاد 
النقاش ال ُتظهر حتى اللحظة أي فريق 
املال  على  احلرص  من  ينطلق  سياسي 
متصلة  منطقية  أسس  وفق  أو  العام، 
وجودها  يثبت  مل  ثروة  على  باحلفاظ 
بعد، رغم أن البحث ينبغي أن يأخذ مداه 
التنقيب  حلظة  إىل  النفط  قطاع  ليصل 
االستفادة  لكيفية  واضحة  رؤية  مع 
على  العثور  حال  أموال طائلة، يف  من 
يف  جتارية.  بكميات  األحفوري  الوقود 
تظهر  املختلفة  اآلراء  غالبية  طيات 
ملختلف  واملذهبية  الطائفية  احلسابات 
طروحات  حيّرك  رئيس  كدافع  القوى 

القوى السياسية.
دخول  إمكانية  عن  احلديث  بداية  مع 
النفطية، وقبل  الدول  نادي  لبنان إىل 
البحر،  قعر  يف  الثروة  استكشاف  بدء 
الصندوق  حول  اخلالف  بوادر  انطلقت 
يزال  »ال  عنه  الكالم  أن  اعتبار  على 
مبكرًا«. وحنَي حلظ قانون االستكشاف 
إنشاء  منه(  الثالثة  )املادة  البحر  يف 
باغتت  خاص،  بقانون  صندوق سيادي 
العونيني  والتحرير«  »التنمية  كتلة 
جابر  النائب  به  تقدم  قانون  باقرتاح 
السيادي«.  الصندوق  »قانون  بعنوان 
خليل  أبي  سيزار  الطاقة  وزير  حاول 
قانون  مشروع  بإعالن  األمر  استدراك 
للصندوق سُيعَرض يف جملس الوزراء، 
اقرتاح  فأصبح  حيصل.  مل  ذلك  لكن 
يكون  بأن  يطرح  الذي  جابر  قانون 
الصندوق مؤسسة مستقلة حتت وصاية 
ومت  الواقع  األمر  حبكم  املالية،  وزير 

حتويله إىل اللجان املشرتكة لدراسته.
اجللسة اليت استمرت لنحو ثالث ساعات 
بدأت باعرتاضات على التعريفات )بدءًا 
للصندوق، وصواًل  اإلداري  الفريق  من 
إىل مديرية األصول وواردات الصندوق 
بصعوبة  وانتهت  االستثمار(  وعائدات 
الرابعة  املادة  اتفاق على  إىل  التوصل 
املتعلقة بإنشاء الصندوق. ما إن بدأت 
املداوالت يف املادة األوىل )التعريفات( 
اقرتح كنعان تأجيل احلديث فيها، على 
أن يصار إىل إجراء تعديالت عليها يف 
»املالحظات  أن  سيما  وال  الحق،  وقت 
مساحة  ستأخذ  كانت  التعريفات  حول 
واسعة من النقاش، فيما األهم دراسة 
املواد األخرى«. وعليه، متحورت اجللسة 
حول الفصل الثاني من اقرتاح القانون 
والرابعة  الثالثة  املادتني  )حتديدًا 
البرتولية  املوارد  مبلكية  املتعّلقتني 

وإنشاء الصندوق السيادي(.
النواب املؤيدون لفكرة جابر أشاروا إىل 
املاضي  الثالثاء  أن املشكلة يف جلسة 
النقطة  إىل  األمور  عودة  »يف  كانت 
اجللسة  ذمتهم شهدت  فعلى  الصفر«. 
السابقة اقتناعًا من قبل خمتلف اجلهات 

مؤسسة  الصندوق  هذا  »يكون  بأن 
املالية  وزارة  وصاية  حتت  مستقلة، 
كما هو احلال عامليًا«. ومّت االتفاق على 
االنتقال يف اجللسات املقبلة إىل »حتديد 
الوصاية، على أن تكون السلطة  درجة 
لكن  والنواب«.  الوزراء  العليا جمللسي 
كل شي »عاد وانقلب يف هذه اجللسة«. 
من  كل  مواقف  »توّحدت  هؤالء  حبسب 
وزير الطاقة واملدير العام للمالية اآلن 
حساب  بإنشاء  وطالبا  فعادا  بيفاني، 
أن  حبجة  املركزي  املصرف  يف  خاص 
خليل  أبي  ستتأخر«.  النفط  عائدات 
تسّلح مبداخلة رئيس هيئة قطاع النفط 
وليد نصر، الذي قّدم بداية عرضًا تقنيًا 
أن  قبل  القطاع،  هذا  العمل يف  ملسار 
يشري إىل »أننا ال نعرف متى يبدأ لبنان 
وال  الثروة،  هذه  من  عمليًا  باالستفادة 
داعي لالستعجال«. واستعان أبي خليل 
بالتجربة النروجية لتدعيم موقفه، فقال 
إنشاء  يف  »تأخرت  نفسها  النرويج  إن 
إلنشاء  داعي  ال  وإنه  الصندوق«،  هذا 
صندوق وتوظيف العشرات فيه برواتب 
نفط  وجود  يتأكد  أن  دون  من  عالية، 
هذه  لبنان.  يف  جتارية  بكميات  وغاز 
الـ«حجة« يرّد عليها النواب املعرتضون 
بأن »النروجيني سبق أن اعرتفوا خالل 
ورش العمل اليت أجريت هنا يف جملس 
النواب، بأن التأخر يف إنشاء الصندوق 
كان خطًأ، ألن هذا األمر أّدى إىل صرف 
األسعار،  يف  تضخم  منه  نتج  عشوائي 

وأثر سلبًا بالقطاعات األخرى«.
إىل  وفريقه  الطاقة  وزير  يعود  وفيما 
التجربة ذاتها للقول بأن »الصندوق هو 
إدارة  لكن  املالية،  وزارة  حتت وصاية 
أمواله يتوالها املصرف املركزي«، يأتيه 
الرد بأن »إدارة األموال حمصورة بفريق 
وأن  النقدية«،  اإلدارة  عن  مستقل 
»اقرتحت  النرويج  يف  متخصصة  جلنة 
عن  الفصل  مبدأ  النواب  جملس  على 
يؤثر سلبًا  النقدية، ألن ربطها  السلطة 

باالستثمار«.
بيفاني  تقّدم  اجلدل،  هذا  خضم  يف 
وضع  خالله  من  يقرتح  آخر  بطرح 
وهذا  االستقرار.  بصندوق  العائدات 
الصندوق يعين »ربط اإليرادات النفطية 
باملوازنة«. لكن جابر رفض الطرح ألنه 
يعين »صرف أموال النفط على النفقات 
اجلارية«، فيما اهلدف »تسديد جزء من 
الدين العام، واستخدام اجلزء اآلخر يف 

االستثمار واستفادة األجيال املقبلة«.
وزير  من  آخر  عرض  تاله  بيفاني  طرح 
مصغر  وزاري  جملس  بتشكيل  الطاقة 
لكن  الصندوق.  على  الوصي  يكون 
معوض  وميشال  حناس  نقوال  النائبني 
ميكن  »ال  إذ  عليه،  مالحظات  سجال 
مؤسسة  بصفته  الصندوق  عن  احلديث 
وصاية  حتت  وضعه  ثم  ومن  مستقلة، 

السياسيني«.
ومل تُكن اجلهة املخولة إدارة الصندوق 
البند اخلاليف الوحيد يف جلسة  الثالثاء 
مبدأ  على  أيضًا  ذلك  انسحب  املاضي. 
نواف  النائب  اعترب  الذي  التوظيف 
عرب جملس  »ميّر  أن  أنه جيب  املوسوي 
روال  النائبة  فرّدت  املدنية«،  اخلدمة 
إدارة  »جملس  بأن  جارودي  الطبش 
وال  متخصصني  إىل  حيتاج  الصندوق 
يتبعها  اليت  اآللية  على  االعتماد  ميكن 

جملس اخلدمة«.
الطاقة  ووزير  املوسوي  تالقى  وفيما 
باملؤسسات  الصندوق  ربط  على 
زرت  »لقد  خليل:  أبي  قال  الرقابية، 
ديوان احملاسبة 1300 مرة، وأنا ملتزم 
هذه املؤسسات«، فأجابه النائب فيصل 
ديوان  ع  رحت  مرة   1300« الصايغ: 

احملاسبة وبعد ما عنا كهربا«!

الصندوق السيادي للنفط:
 اختالف )طائفي( على بيع السمك يف املاء

ميسم رزق
على  اعتداءاته  عن  يتوقف  ان  ال ميكن 
يف  احلتمية  للخسائر  وتفاديا  سوريا. 
تل  ستضطر  وطياريه،  اجلوي  سالحه 
ابيب للجوء اىل أساليب اخرى كإرسال 
هذا  لكن  خبونة،  االستعانة  او  خمربني 
يكلف  وقد  باملخاطر  حمفوف  األسلوب 
الكيان االسرائيلي خسائر يف األرواح. 
عندئذ يبقى أمامها استخدام الصواريخ 
صواريخ  املثال  سبيل  على  اجملنحة، 
اجلوي  الدفاع  جناح  لكن  »دليلة«. 
السوري يف التصدي هلذه الصواريخ يف 
عدوان شباط / فرباير املاضي، اي حتى 
قبل امتالك دمشق النظمة »أس 300«، 
سائغة  لقمة  الصواريخ  هذه  سيجعل 
لن  العسكرية  الناحية  ومن  للسوريني. 
تتحقق النتيجة املبتغاة. عندئذ ستضطر 
وال  بالغرب،  لالستنجاد  »اسرائيل« 
لتستخدم هي  املتحدة،  الواليات  سيما 
االخرى صواريخ »توماهوك« و »كروز« 
وغريهما. وبرأي العميد البحري سيفكوف 
فان دخول واشنطن على خط العدوان 
سيؤدي اىل ردة فعل قوية ليس فقط 
لدى اجلانب السوري، بل ولدى كل من 
طبيعية،  وكاستمرارية  وايران،  روسيا 
مقدمها  ويِف  املقاومة،  فصائل  لدى 
»حزب اهلل«. وهذا سيشعل فتيل حرب 
واشنطن  تفضل  املنطقة  يف  كبرية 

وموسكو جتنبها.
    سيناريو الصدام الروسي االسرائيلي 
قد  وصلفها  اسرائيل  رعونة  املباشر. 
كارثية.  محاقة  ارتكاب  اىل  يدفعانها 
اميانا منها بانها ميكن ان تكرر العدوان 
تقنيات  من  لديها  ما  احدث  باستخدام 
عسكرية، كاملقاتلة »اف -35«، تل ابيب 
ميكن ان تهاجم سوريا مستخدمة وسائل 

تشويش على الرادارات الروسية. 
ويرافق ذلك إطالق صواريخ جمنحة من 
من  وحبرا  االسرائيلية  االراضي  داخل 
احلالة  هذه  يف  االسرائيلية.  السفن 
األهداف  مع  للتعامل  روسيا  ستضطر 
االسرائيلية وتسقط طائرات اسرائيلية 
اسرائيليني.  طيارين  تأسر  او  وتقتل 
سيفكوف،  البحري  العميد  تصور  ويِف 
فان »اسرائيل« ستحاول االنتقام، لذا 
ستتعمد يف مهامجة أهداف روسية يف 
سوريا، اي سيتحول العدوان على سوريا 
اىل صدام مباشر مع روسيا. االطراف 
االخرى، مثل ايران واملقاومة، سيمطرون 
الكيان االسرائيلي بالصواريخ. تل ابيب 
النووي ضد  السالح  باستخدام  ستهدد 
ايران. واشنطن تتدخل إلنقاذ اسرائيل 
االمريكي  العسكري  الصدام  ويصبح 

الروسي شبه مؤكد. 
اآلخرين  تذّكر  االخرى  هي  موسكو 
تسمخ  اليت  العسكرية  بعقيدتها 
يِف  مل  ان  النووي  السالح  باستخدام 
السالح التقليدي بغرض ردع املعتدين، 
وخاصة ان حجم القوة اليت متلكها يف 
سوريا ال يكفل هلا التوازن العسكري مع 
العدو. هذا السيناريو، كما أشرنا أعاله، 
يذكرنا مرًة واحدًة بثالثة سيناريوهات: 
وازمة  مصر،  على  الثالثي  العدوان 

الكارييب، وحرب الفيتنام.
دعم  من  بالرغم  إنه  يقول  املنطق 
للكيان  الكامل  ترامب  دونالد  إدارة 
األمريكي  الرئيس  أن  اال  االسرائيلي، 
جتارية  بعقلية  األمور  مع  يتعامل  الذي 
كل  فوق  الداخلية  القضايا  ويضع 
وراء  ينساق  لن  اخلارجية،  األولوياِت 
مغامرات بنيامني نتنياهو، الذي جيازف 
نووي  صدام  اىل  وروسيا  امريكا  جبر 
للحفاظ على كرسي رئيس الوزراء. ويِف 
نهاية املطاف فان »الدولة العميقة« يف 
الواليات املتحدة ما زالت متسك بزمام 

القرار االمريكي.



Page 18صفحة 18     

اعــالن

 2018 األول  تـشرين   6 Saturday 6 October 2018الـسبت 

اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض 

* اسـتخدام األصـول املـتوفـرة لالسـتثمار 
او شـراء مصـاحل

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

ودمـج القـروض فـي قـرض واحـد

* نتـعهد تسريع وتسـهيل القروض بال عـمولة

1300 055 934 

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

*  نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية

لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص 
يف أيــساف ISAV على الرقم:
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مـقاالت وتـحقيقات

نافذ أم غري نافذ؟ »هذا هو السؤال« 
يف  االجيارات،  بقانون  يتعلق  ما  يف 
املتضاربة  القضائية  القرارات  ظل 
جيب  القانون  من  »نسخة«  أي  حول 
تطبيقها: القانون الصادر عام 2014 
النيابي  اجمللس  أقره  الذي  ذلك  أم 
القرارات  هذه  آخر   .2017 عام  مّعداًل 
عدم  اىل  خُلص  جديد  قضائي  قرار 
بدالت  على  الزيادات  تطبيق  وجوب 
اإلنذارات  أن  واعترب  حاليًا،  اإلجيارات 
مفاعيل  ال  املالكون  ُيرسلها  اليت 

قانونية هلا.
حنو تسعة أشهر مّرت على إقرار جملس 
النواب قانون اإلجيارات اجلديد، بعدما 
أدخل تعديالت على نسخته اليت ُأقّرت 
عام 2014. حتى اآلن، مل ُينشأ صندوق 
للُمستأجرين  امُلخصص  امُلساعدات 
القدامى »األكثر هشاشة«، أي أولئك 
غري القادرين على دفع الزيادات اليت 
رئيس  وعد  رغم  القانون،  فرضها 
بإجياد  احلريري  سعد  حينها  احلكومة 
خمرج لتمويل الصندوق، والذي تقّدره 
وزارة املالية بنحو مليار و830 مليون 
)املدة  أعوام  تسعة  مدى  على  دوالر 
اإلجيار  عقود  حترير  يستغرقها  اليت 
القانون(.  نفاذ  تاريخ  من  القدمية 
امُلكّلفة  اللجنة  بعد  ُتنشأ  مل  كذلك 
الراغبني  امُلستأجرين  طلبات  دراسة 

يف االستفادة من الصندوق.
التباين  سيطر  سنوات،  مدى  وعلى 
يف اآلراء القانونية حول كيفية تنفيذ 
األوساط  على  للجدل  امُلثري  القانون 
القضائية. وصدرت عشرات القرارات 
قضايا  يف  »امُلتناقضة«  القضائية 
القضاة  الجتهادات  تبعًا  اإلجيارات، 
و«وجهات نظرهم« يف تأويل القانون 
القضايا  مئات  تزال  ال  فيما  امُلربك، 
األخرى عالقة يف احملاكم نتيجة عدم 
وضوح الصورة بعد. امُلفارقة أّن كثريًا 
استندت  اليت  القضائية  األحكام  من 
الزيادات  بدفع  وقضت  القانون  اىل 
مبعزل  صدرت  اإلجيار،  بدالت  على 
عن مسألة إنشاء الصندوق، واعتربت 
أن حّق امُلستأجر يف االستفادة يؤّجل 
اىل حني إجياد الدولة خمرجًا لتمويله، 
البناء  مالك  حّق  تأجيل  ميكن  ال  فيما 
يف احلصول على زيادة يف البدالت! 
واملفارقة األخرى أّن عشرات األحكام 
إقرار اجمللس  القضائية صدرت قبل 
القانون،  على  التعديالت  النيابي 
يف  جديد«  »من  إصداره  وبالتالي 
 19 يف  املنعقدة  التشريعية  جلسته 
توقيع  عدم  املاضي.  األول  كانون 
يف  أيضًا  أسهم  التطبيقية  املراسيم 
تنفيذه،  كيفية  حول  اإلرباك  زيادة 
تتعّلق  أخرى  إشكالية  برزت  فيما 
بتحديد »النسخة« اليت ينبغي تطبيقها: 
القانون الذي صدر عام 2014 أم ذاك 

الذي ُعّدل وُأقّر عام 2017؟
ال مفاعيل إلنذارات املالكني؟

ويف هذا السياق، يربز قرار قضائي 
جديد صدر يف 19 أيلول املاضي عن 
القاضية املنفردة املدنية يف بريوت 
فاطمة  اإلجيارات  دعاوى  يف  الناظرة 
تنفيذ  بتعليق  قضى  القرار  جوني. 
اإلجيار  بدالت  على  الطارئة  الزيادات 
اليت فرضها قانون اإلجيارات اجلديد، 
من  امُلرسلة  اإلنذارات  أن  وباعتبار 
قبل مالكي األبنية املؤجرة القدمية ال 
مفاعيل هلا. جوني استندت يف قرارها 
إىل املادة 58 من القانون الصادر عام 
بـ«تعليق تطبيق  2017، واليت قضت 
الفئة  على  القانون  هذا  مواد  أحكام 
اليت تستفيد من ُمساعدات الصندوق 
مُلساعدة  متويله  مسألة  بّت  حني  إىل 
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كذلك  هشاشة«.  األكثر  امُلستأجرين 
أتاحت  اليت   8 املادة  اىل  استندت 
على  احلصول  يف  الراغب  للُمستأجر 
طلب  تقديم  الصندوق  من  مساهمة 
على  ونّصت  املختصة،  اللجنة  اىل 
تاريخ  من  الزيادة  دفع  مهلة  تعليق 
قرار  نفاذ  حني  إىل  الطلب  تقديم 

اللجنة باملوافقة أو امُلساهمة.
هذه   58 املادة  أن  املعروف  ومن 
جملس  أضافها  اليت  التعديالت  من 
اإلجيارات  قانون  أقّر  عندما  النواب 
اجلديد )الصادر عام 2014(. واعتربت 
جوني أنه »طاملا أن القانون الصادر 
للقانون  ُمعّدل  قانون  هو   2017 عام 
ألغاه  الصادر عام 2014، فيكون قد 
النافذ  هو  وأصبح  حمله،  وحّل  ضمنًا 
وامُلطّبق على كل الدعاوى املقامة يف 

ظل القانون امُلعّدل«.
هذا األمر يعين، حبسب خالصة احلكم، 
أّن بّت دعاوى اإلجيارات القائمة حاليًا 
الصادر  القانون  اىل  أن يستند  جيب 
من  يشمله  ما  مع  تقريبًا،  عام  منذ 
تعديالت حول بدالت اإلجيارات )قضت 
التعديالت، مثاًل، خبفض بدل اإلجيارات 
من 5% من قيمة املأجور سنويًا اىل 
اليت  التخمينات  فإّن  وبالتالي   ،)%4
تبعًا  »الغية«  ُتعّد   2017 قبل  حصلت 
تعيد  كما  االحتساب.  معادلة  لتغيري 
هذه اخلالصة طرح مسألة سريان مهل 
العقود  حترير  إّن  إذ  القانون،  تنفيذ 
يتم بعد مضّي تسع سنوات من نفاذ 
املهل  احتساب  يتم  فهل  القانون، 
صدور  تاريخ   ،2014 عام  من  بدءًا 
القانون، أم بدءًا من 2 آذار املاضي، 
تاريخ نشر القانون امُلعّدل يف اجلريدة 

الرمسية؟
حبسب مجعية »فكر«، فإّن هذا احُلكم 
األحباث  باب  فتح  »لناحية  مهمًا  ُيعّد 
للتوصل  متهيدًا  والقضائية  القانونية 
يف  به  للعمل  املناسب  احلل  إىل 
الدعاوى والنزاعات املتعلقة باإلجيارات 
القدمية«. واعتربت أنه رغم أّن احلكم 
مواد  بعض  تطبيق  ظاهريًا  عّلق 
األخرى  املواد  بعض  وحسم  القانون 
وآلية تطبيقها )...(، وأراح بشكل أو 
أبقى  أنه  »إال  املستأجرين،  فئة  بآخر 
الباب مفتوحًا باحلفاظ على حق املالك 
 )...( القانونية  بالزيادات  باملطالبة 
باحلصول  املالك  حق  فإن  وبالتالي، 
حمفوظة  تبقى  الزيادات  كامل  على 
اللجان  إنشاء الصندوق وحتديد  حلني 
القانونية  للنصوص  وفقًا  املختصة 
القانون  يف  عنها  املنصوص  واملواد 

2017/2 النافذ حكمًا«.
»النزاع«  بقي  سنوات،  أربع  منذ 
قائما بني امُلستأجرين القدامى الذين 
الرامي إىل  فشلوا يف تنفيذ مطلبهم 
حّقهم  حرمهم  الذي  القانون  إلغاء 
أوضاعهم  ُيراِع  ومل  التعويض  يف 
معادالت  فرض  عندما  االقتصادية 
مالكي  وبني  اإلجيار،  على  الزيادات 
الذين  القدمية  املؤجرة  األبنية 
الدفاع عن حّقهم يف  استشرسوا يف 
جتميد  منذ  بهم  الالحق  »الغنب«  رفع 
طويلة.  منذ سنوات  اإلجيارات  بدالت 
وطوال هذه الفرتة اخُتصر هذا امللف 
االجتماعي بالرتكيز على »النزاع« بني 
املعضلة  فيما  ومستأجرين،  مالكني 
)أو  معاجلة  كيفية  يف  تكمن  الكربى 
مبا  امللف  هلذا  الدولة  معاجلة(  عدم 
عادلة  رؤية  وضمن  الطرفني  ينصف 
للحق يف السكن. وما صيغة القانون 
نفسها إال دليل على »تغييب« الدولة 
نفسها عرب تعّمدها صياغة نص مرتوك 

للتأويل ومثري لالختالف.

ال أحد أكثر حرصًا من الرئيس سعد احلريري 
اللبنانية. يف رئاسة  على تشكيل احلكومة 
يف  خسره  ما  احلريري  يستعيد  احلكومة، 
الزعيم  بوصفه  األخرية  النيابية  االنتخابات 
السيّن األقوى بني حيثيات سنّية ال زعامات، 
إليه:  احلالي  اللبناني  النظام  حاجة  ويثّبت 
شريك الرئيس »املسيحي القوي« ميشال 
نبيه  النيابي  اجمللس  رئيس  وخيار  عون، 
بّري، حارس اتفاق الطائف، وضامن حقوق 

الزعيم الدرزي وليد جنبالط.
 واليوم، بات احلريري مبثابة عامل التوازن 
الذي  اخلارج،  أمام  اهلل  حزب  مع  األول 
من  الذي جنا  الداخل  وأمام  شّرًا،  يرتّبص 
ويف  املاضية.  السنوات  طوال  االنفجار 
قبلة  احلريري  يبقى  أيضًا،  احلكومة  رئاسة 
بذات  يرغبون  ال  الذين  اللبنانيني،  الّسنة 
املصري الذي ينتظر السنّية السياسية يف 

حميط لبنان.
واألهم، أن رئاسة احلكومة حتمي احلريري 
من السعودية. يف تشرين الثاني املاضي، 
رئيس  مع  بصفاقة  السعوديون  تصّرف 
إليهم  بالنسبة  احلريري  لبنان، ألن  حكومة 
أي  منه،  املطلوبة  الوظيفة  يؤّدي  يكن  مل 
تلك  وجراء  الداخل.  اهلل يف  حزب  مواجهة 
الدولية  والفضيحة  السعودية،  اهلمجية 
دوليًا  غطاًء  احلريري  حاز  منها،  الناجتة 
أمريكيًا - فرنسيًا، عّله يسّلف األمريكيني 
تسليفه  عن  عجز  ما  املّرة،  هذه  ببطء 
للسعوديني، يف مواجهة حزب اهلل ويف جّر 
لبنان الرمسي وتهيئته للدخول يف صفقة 
من  وحدها،  حكاية  وتلك  أيضًا،  القرن 
العدو اإلسرائيلي،  الـ«نزاع« احلدودي مع 
واملرحلة  الفلسطينيني  الالجئني  ملّف  إىل 
لبنان  يف  توطينهم  مشاريع  من  األخرية 
واألردن، إىل أزمة النزوح السوري وملفات 
التنقيب عن النفط والغاز ووقوع لبنان على 

خطوط »حزام وطريق« الصينية اجلديدة.
الذي  الواقع  اليوم على  احلريري  ُيَسد  ال 
احلريري  يرث  مل  ودوره.  بزعامته  ييط 
الّسنية  زعامة  بل  فحسب،  والده  زعامة 
السياسية يف لبنان وأبرز مكتنزاتها، اتفاق 
الطائف. احلريري اليوم رمز اتفاق الطائف، 
متامًا كما يشّكل عون نقيضًا لالتفاق ورمزًا 
القديم،  النظام  التحّوالت يف قلب  ملرحلة 
على  فالصراع  بعد.  نتائجها  تتضح  مل 
شكل  يأخذ  حني  اليوم،  الوزارية  احلقائب 
الباقية يف  للعوائد  تناتشًا  ليس  التعّنت، 
الوزارات وإدارات الدولة املركزية فحسب، 
للمرحلة  وتأسيس  النفوذ  على  صراع  بل 
املقبلة يف تثبيت حّصة كّل فريق سياسي 
داخل النظام مبا ميّثل من حتالفات خارجية.

وهنا بيت القصيد. مل يعد جمديًا ربط تأخري 
هي  الداخلية.  بالعوامل  احلكومة  تشكيل 
أصاًل عوامل هلا أبعادها اخلارجية منذ اليوم 
االنتخابات  استحقاق  كان  مثلما  األول، 
النيابية، داخليًا بأبعاد خارجية. لبنان اليوم 
كجزء  اإلقليمية،  اخلريطة  على  واقعًا  صار 
أساسي من لوحة »البازل« اليت مل تكتمل 
ودولية  إقليمية  قوى  مّثة  بعد.  باإلقليم 
تتصارع على النفوذ، ولبنان واحد من هذه 

الساحات. 
الوضع  تعقد  كّلما  املاضية،  السنوات  يف 
تسوية  إىل  اخلارجيون  جلأ  الداخلي، 
ساحات  آخر  أنه  أساس  على  لبنان،  حتّيد 
كل  والّرد.  لألخذ  ومساحة  »الالصراع« 
اللبناني  بالشأن  املعنيني  لدى  املعطيات 
تؤّكد أن لبنان مل يعد كذلك، بل ساحة إلثبات 

النفوذ، وأوائل الطامعني السعوديون. 
واالحتجاز الذي عاناه احلريري قبل فرتة، ال 
يقارن بالسجن الكبري الذي وضع فيه اآلن. 
خيارات الرئيس املكّلف حمدودة: ال تقّدم 
باحلكومة، وال تراجع عن التكليف، بانتظار 
أمر الديوان امللكي. تصريف األعمال اآلن 
لبنان  يعيش  األقل،  على  املمكن.  أفضل 
بال  اللهم  سنتني.  منذ  أمنية  حببوحة  يف 

حسد.

احلريري يف السجن الكبري
فراس الشويف

ما من بصيص أمل يوحي بأن املشهد احلكومي قابل على متغريات 
قريبة تؤدي إىل تأليف احلكومة وانتظام الوضع السياسي، ال بل 
يرافق  الذي  السياسي  السلوك  أن  حيث  الصحيح،  هو  العكس 
قوية  عقبة  ُيشّكل  زال  ما  احلكومة  والدة  لتأمني  اخلجول  احلراك 
حتول دون إمتام هذه العملية، ال بل انه بدأ يبعث على االستغراب 
والريبة، إذ كيف يتعّرض  لبنان  إىل التهويل والتهديد واحلمالت 
ال إسرائيل ية غري املسبوقة، فيما أهل السياسة يتمرتسون وراء 
الوضع  إعادة  شأنها  من  تنازالت  أي  تقديم  ويرفضون  مطالبهم 

السياسي على الطريق الصحيح.
اللبنانية« و«التيار  فاجلنون ما زال يركب العقلني عند »القوات 
احلكومة  إىل  قوي  لدخول  تسعى  فـ«القوات«  احلر«،  الوطين 
العتيدة، و«التيار« يرفض اخلضوع حلكومة تكون »القوات« فيها 
قوية، ويسعى إىل قصقصة أظافر »القوات« وحتجيمها إىل احلد 
إلغاء  لعملية  تتعرض  بأنها  تشعر  فإن  معراب   وباملقابل  األبعد، 

سياسي شبيهة حبرب اإللغاء العسكرية.
»التيار  ان  ترى  متابعة  سياسية  مصادر  فإن  السياق  هذا  ويف 
الوطين احلر« يسعى إىل حماولة إدارة الشارع املسيحي يف املرحلة 
املقبلة عرب تقوية نفسه على املدى البعيد وقطع الطريق على كل 
املؤثرات اليت مُيكن ان متنعه من حتقيق ذلك، وكيف ما جاءت يده 
على »القوات« ضربًا سيقوم به وقد يكون هذا سببًا جوهريًا يف 

تأخري تأليف احلكومة.
ويف تقدير هذه املصادر ان  الرئيس ميشال عون  يشعر ان هناك 
محلة منظمة عليه من ِقبل الثالثي الرئيس  سعد احلريري ، و وليد 
إزاء ذلك يعترب نفسه  جنبالط ، و مسري جعجع  لتفشيل عهده وهو 
بأنه يقوم مبحاولة الدفاع عن النفس معطيًا لنفسه املربر للقيام 
بأي عمل لتفشيل هذا السيناريو، ومن بني ذلك ان يكون ممنوعًا 
ظرف  أي  وزيرين حتت  من  بأكثر  يتمثل  ان  جنبالط  النائب  على 
من الظروف، وبالنسبة لـ«القوات« فهو يسعى ألن تتمثل بثالثة 
وزراء، وقد يقبل ان يكونوا أربعة شرط ان ال يكون من ضمنهم 
هذا  من  يكون  وقد  دولة،  وزير  بينهم  من  ويوجد  رئيس  نائب 
املنطلق طرح  رئيس اجلمهورية  حكومة األكثرية البتزاز الطرف اآلخر 

سياسيًا، واألهم إقصاء جنبالط و«القوات« عن هذه احلكومة.
وترى املصادر ان الرئيس عون راهن يف طرحه على ان متشي 
معه القوى السياسية اليت يعتربها ضمن اخلط، لكن وجد نفسه 
فريق  أي  هناك  ليس  ألنه  أكثرية  حكومة  وتر  على  وحيدًا  يعزف 
الطرح،  بهذا  يقبلون  وحتى خصومه  واعوانه  حلفائه  من  سياسي 
ألنه يف تقديرهم يدفع البلد إىل مشكلة كبرية ويعتربون ان مثل 
هذه احلكومة يعين عزل واقصاء نصف املسيحيني تقريبًا، وكذلك 

اقصاء  الطائفة الدرزية  بالكامل.
وتوازيًا مع هذا الواقع السياسي غري الصحي تربز تطورات لبنانية 
حالة  يف  البلد  االقتصادي  املستوى  فعلى  متسارعة،  وإقليمية 
انهيار فعلي، وثانيًا فالبلد يتعّرض ألكرب عملية ضغط إسرائيلية 
لن يكون آخرها إثارة مسألة ال صواريخ  وقد يفتح ذلك الباب على 
بالدرجة  يتطلب  املصادر  تقدير  يف  األمر  هذا  كثرية.  احتماالت 
عن  استثناء  دون  األطراف  مجيع  ونزول  سياسية  األوىل صحوة 
شجرة الغرور الذي يأكل رؤوس كبار السياسيني، لكن مع األسف 
ورغم خطورة  الوضع االقتصادي  ونواقيس اخلطر اليت تدق حوله 
من الداخل واخلارج مل ُيبادر هؤالء السياسيون إىل حتمل ولو جزء 
سريعًا  اهلرولة  عليهم  حتتم  اليت  الوطنية  املسؤولية  من  بسيط 
حنو حتصني الداخل وحقنه باملناعة اليت جتعله قادرًا على مواجهة 
بأن  تنبئ  الرؤوس  بهذه  املتحكمة  العقلية  لكن  عاتية،  رياح  أي 
الواقع احلكومي يف لبنان مؤجل أو باألحرى معّطل عن سابق ُتصّور 
وتصميم إىل ان يقضي اهلل امرًا كان مفعواًل، وما على اللبنانيني 
يف هذه احلالة سوى ان يرتفوا مهنة شد األعصاب لعل ما هو آٍت 
عليهم مير مرورًا سلسًا دون ان يكون له أية تبعات أو ارتدادات 

أو تداعيات.
وتؤكد املصادر على ان ما ُيكى عن مروحة اتصاالت ومشاورات 
ستحصل يف األيام القليلة املقبلة يشكل خطوة مهمة على طريق 
إعادة املشهد احلكومي إىل واجهة االهتمام بعد انكفاء دام ألسابيع، 
اال ان ذلك جيب ان يكون مدعمًا بأفكار وطروحات جدية وجديدة 
واال ستعود هذه االتصاالت وتصطدم باحلائط املسدود، فأي نوع 
جديد من االتصاالت يتاج إىل أفكار وطروحات تؤدي إىل تواضع 
البعض والقبول مبا يعرض وعدم وضع عصي غليظة يف الدواليب 
واألهم سحب البحص من الطريق ولكن حتى هذه اللحظة ال يوجد 

املكان الذي تستورد منه اإلرادة اجلدية بالتأليف.
على  وإسرائيل  لبنان  بني  احلاصلة  املواجهة  ان  املصادر  وتعترب 
املستوى السياسي والدبلوماسي تفرض على أهل احلكم اإلسراع 
يف  تشكيل احلكومة  لتحصني البيت الداخلي، وإن كانت ال ترى يف 
التهويل اإلسرائيلي أي خماطر جدية على لبنان، ال بل ان ما يعلن 
يوميًا على لسان املسؤولني اإلسرائيليني يبني مدى غباء وعجز 
إسرائيل، فمن يريد القيام بأية حرب ال يقوم بالتهويل، فما هو 
حاصل اليوم ليس تهوياًل اسرائيليًا على لبنان بقدر ما هو اشتباك 
 S300 بصواريخ  تزويد  روسيا   سوريا   قاعدته  إسرائيلي  روسي- 
اليت ستمنع تل أبيب بالتأكيد االنكفاء من أجواء سوريا والقيام 

بالعدوان ساعة تشاء

العصي الغليظة ما تزال يف دواليب تأليف 
احلكومة وال طروحات جديدة

حسن زلغوط
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اقام نائب رئيس مجعية أبناء الضنية 
عمر  احلاج  املستشار  اسرتاليا  يف 
تكرميي  غداء  وحفل  لقاء  ياسني 
إغرتابي - لبناني على شرف عدد من 
ايزال  دارته يف  اسرتاليا يف  مغرتبي 

الضنية..
التكرميي  والغداء  اللقاء  حضر  وقد 
حافظ  الدين،  علم  هاني  املغرتبون: 
قاسم، فيصل قاسم، طالل سيفو، حمي 

الدين عبدالرمحن وبدر الطرابلسي..
وحضر عن اجلانب اللبناني: الشيخ فايز 
الرياضية  االندية  سيف ورئيس إحتاد 
رئيس  فردوس،  أمحد  الشمال  يف 
بلدية إيزال أمحد املغشوش والرئيس 
ونائب  رضوان  امحد  للبلدية  املقبل 
واملختارون  يوسف..  حسام  الرئيس 
اهلادي،  سليم  عبدالرمحن،  عبدالغين 
عبدالناصر  االستاذ  عبدالناصر،  احلاج 
عبدالناصر واحلاج علي يوسف واحملامي 
عيسى سيف واملستشار اإلعالمي عامر 
الشعار وفاعليات ووجهاء إيزال وعدد 

من األصدقاء.
حيث كانت جولة يف ارجاء إيزال ومن 

غداء  حفل  ياسني  املستشار  أقام  ثم 
على شرف احلضور يف دارته، وختللته 

كلمات من وحي املناسبة.
املستشار  الدعوة  صاحب  شدد  وقد 
التعاون  ضرورة  على  ياسني  احلاج 
والتواصل ما بني لبنان املقيم ولبنان 
املغرتب، واكد أن إيزال وكل الضنية 

عمر ياسني يكرم مغرتبني اوسرتاليني يف دارته بإيزال يف الضنية

هي العنوان لألصالة والكرم واالعتدال، 
صورتها نقية وصافية يف لبنان ويف 

اسرتاليا وبالد االنتشار.
من  عاد  قد  ياسني  عمر  احلاج  وكان 
ندوة  حضر  حيث  احلج  فريضة  تأدية 
يف  اهليلتون  فندق  يف  الكربى  احلج 

مركز املؤمترات مبكة املكرمة.

مكرما يف  لبنان حل  اىل  عودته  وبعد 
عدد من املناسبات ومن قبل عدد كبري 
من املؤسسات واجلمعيات والشخصيات 
لبنان،  يف  الزكاة  بيت  ابرزها  من 
الشمال،  يف  الرياضية  االندية  إحتاد 
ونواب الضنية والشمال، ورئيس تيار 

املستقبل الشيخ امحد احلريري. 
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بلدية  عضو  انتخاب  املاضي،  األسبوع  من  األربعاء  يوم  مت، 
للمرة  البلدية  لرئيس  نائبا  كرنيب  علي  السيد  ليفربول 

الثانية، وذلك خلفا لعضو اجمللس البلدي تينا عيـّاد.
وقال السيد علي كرنيب لصحيفة اهلريالد »انين فخور  بانتخابي 
نائبا لرئيس البلدية وأتطلع قدما، خالل األشهر الـ12 املقبلة، 
البلدية  تقدم  فيه  ملا  البلدي  اجمللس  اعضاء  باقي  مع  للعمل 
وتسهيل الوصول اىل خدماتها من قبل املواطنني  وملا فيه ايضا 

خري سكان املنطقة وسرعة البّت بطلباتهم ومعامالتهم«.
باعادة  والر  ويندي  السيدة  البلدية  رئيسة  رحبت  بدورها 

انتخاب السيد علي كرنيب يف منصب نائب الرئيس.
علي  السيد  البلدي  اجمللس  »لعضو  ان  والر  السيدة  وقالت 
كرنيب عالقات وروابط قوية مع جمتمع ليفربول وانا على يقني 
العام  خالل  البلدية   يف  وقيـّمة  فعالة  مساهمة  سيساهم  بأنه 

املقبل«

املقيم عزيزي 
سيتم  التي  املشاريع  اكتشاف  اآلن  أصبح 
نقرة  بعد  على  ضاحيتك  يف  تسليمها 
املبتكرة  الجديدة  األداة  إطالق  بعد  واحدة، 

اإلنرتنت. عرب 

تظهر الخريطة التفاعلية املشاريع املخصصة 
 Capital Works برنامج  يف  ضاحية،  لكل 
البلدي  90.1 مليون دوالر يف املجلس  البالغ 
الطرق  ذل��ك  يف  بما   ،  19-2018 ل��ع��ام 
الحدائق،  املشاة،  ممرات  واملجددة،  الجديدة 
الكثري. ذلك  وغري  الصحي  الصرف  املباني، 

مئات  بتسليم  قمنا  وبينما   ، املاضي  يف 
على  دائمً��ا  تكن  لم  ربما  عام،  كل  املشاريع 
اعتقدتَ  وملاذا.  له  التخطيط  تم  بما  دراية 
عندما  سيما  ال  ذلك،  معالجة  املهم  من  أنه 
املحليني  السكان  من   10000 من  أكثر  قام 
املشاريع  أولويات  تحديد  يف  بمساعدتنا 
عليه  تصبح  أن  ي��ري��دون  م��ا  وش��رح��وا 

 .2028 عام  يف  كانرتبري-بانكستاون 

القياسي  املال  رأس  استثمار  فان  العام  هذا 
لتحقيق  ال��رح��ل��ة  م��واص��ل��ة  يف  ي��س��اع��دن��ا 

هذه. املجتمع  تطلعات 

إنشاء  تم  التكنولوجيا،  بمساعدة   ، اآلن 
على  السكان  ملساعدة  مالءمة  أكثر  طريقة 
محددة   وم��ش��اري��ع  مناطق  على  الرتكيز 

ومعرفتها. عليها  االطالع  يف  يرغبون 

أننا  بها  نظهر  أخ��رى  طريقة  مجرد  ه��ذه 
ملتزمون  نحن   .)Smart City( ذكية  مدينة 
مدينة  نصبح  أن  يف  امل��ب��ادرة  زم��ام  بأخذ 
استخدامنا  لكيفية  رائع  مثال  وهذا  ذكية، 
خدمات  لتقديم  والتكنولوجيا  للبيانات 

للمقيمني. أفضل 

سواء  اإلنرتنت،  زيارة  على  اشجعك  انني 
املكتب  كومبيوتر  جهاز  على  ذل��ك  ك��ان 
 ،)tablet( اللوحي  الجهاز  أو  املوبايل  أو 

منك. بالقرب  يحدث  ما  وتسج�يل 
زُر:   الجديدة،  التفاعلية  الخريطة  ملشاهدة 

cb.city/councilprojects

االحرتام فائق  بقبول  تفضلوا 
البلدية رئيس 
عصفور كال 
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اعـادة انتخاب علي كرنيب نائبا لرئيس 
بلدية ليفربول للمرة الثانية

واضافت تقول »كان السيد كرنيب عامال  دون كلل  او ملل يف 
معه خربة كبرية يف احلكومة احمللية اىل  سبيل اجملتمع ومحل 
العام  يف  مرة  ألول  انتخابه  مت  ان  منذ  الرئيس  نيابة  منصب 

1995، كما انه والد وجّد فخور بأبنائه وأحفاده«.
وقالت السيد والر »ان السيد كرنيب، الذي ولد يف لبنان، ما 
زال يعيش يف غرين فالي ألكثر من 30 عاما وهذا ما جعله على 

اطالع وثيق على حاجات املنطقة وسكانها«.
وكان نائب رئيس البلدية املنتخب السيد علي كرنيب وصل اىل 
اسرتاليا عام 1982 كما انه ترأس جملس اجلالية اللبنانية من 

ست سنوات وما زال وهو يعمل ايضا مدّرسا للعلوم والرياضيات.
وأعلن السيد كرنيب ان من اهتماماته الكثرية العناية بالبيئة 
ونظافة الشوارع من التلوث وقال لصحيفة اهلريالد »انين آمل 
أبواب  ان  كما  أفضل،  مكانا  ليفربول  جلعل  اجلميع  مع  العمل 

مكتيب مفتوحة لكل طالب حاجة او مساعدة«.

رئيسة البلدية ويندي والر مع نائب الرئيس املنتخب السيد علي كرنيب
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االقتصاد  وزارة  بدأت 
قرارها  تنفيذ  اللبنانية 
املولدات  أصحاب  بإلزام 
اخلاصة تركيب العدادات 
املواطنني  عن  للتخفيف 
فاتورة  إرتفاع  أعباء 
عجز  بعد  الكهرباء 
عن  املتعاقبة  احلكومات 
إستمرار  ألزمة  حل  إجياد 
الكهربائي  التيار  إنقطاع 

منذ عقود.
االقتصاد  وزارة  بدت 
يف لبنان كخلية حنل بعد 
دخول قرار إلزام أصحاب 
يبيعون  الذين  املوالدات 
الشعب  لغالبية  الكهرباء 

اللبناني
االقتصاد  وزارة  بدت 
يف لبنان كخلية حنل بعد 
دخول قرار إلزام أصحاب 
يبيعون  الذين  املوالدات 

فصل جديد من معاناة اللبنانيني مع أزمة الكهرباء:

الـدولة تنتـفض بـوجه أصـحاب املـولدات
يوضح الرئيس االمريكي بشكل متدّرج حجم املبالغ اليت يطلبها عباس الصباغ

من السعودية مقابل محايتها، وهو يقّدر مثن احلماية مبليارات 
بكل  التصّرف  حرية  يطلب  األمر  واقع  يف  لكنه  الدوالرات. 
النفط والغاز السعودي، وما يقّدر من قيمة شركة » أرامكو« 

حبدود 2000 مليار دوالر كدفعة أوىل.
أمام مجهوره يف  الرئيس االمريكي يف خطابه  إليه  ما يشري 
والية ويست فرجينا، هو مبثابة إعالن أمريكي رمسي عن انتهاء 
مرحلة أموال »النفط مقابل احلماية«. واالقرار بأمر واقع جديد 
مقابل  السعودي  النفط  بكل  األمريكي  التصرف  حرية  هو 

احلماية.
املعروفة  والسعودية  أمريكا  العالقة بني  الغابرة يف  املرحلة 
باتفاق »النفط مقابل احلماية«، أقّرها لقاء فرنكلني روزفلت 
وعبد العزيز على منت  الطراد كوينسي يف العام 1945. وبذلك 
ورثت الواليات املتحدة الرتكة الربيطانية يف اخلليج. وأخذت 
على عاتقها محاية السعودية من التهديدات اخلارجية والداخلية 

اليت يتعّرض هلا احلكم.
السعودية مل تسّلم النفط واآلبار واملنابع إىل الواليات املتحدة. 
السالح  مشرتيات  شكل  على  النفط  عائدات  سّلمت  لكنها 
السياسية  والتيارات  اخلدمات  متويل  شكل  وعلى  والسلع، 
السياق  هذا  ففي  األمريكية.  اهليمنة  تعارض  اليت  والدينية 
الذي كان يشبه وقتها  دعمت السعودية محالت حلف بغداد 
لتصفية  العربي  »الناتو«  باسم  جاريد كوشنري  إليه  يدعو  ما 
السعودية  دعمت  نفسه  السياق  ويف  الفلسطينية.  القضية 
واجلماعات  والتيارات  أفغانستان  بن الدن يف  اسامة  قاعدة 

صى يف كل أصقاع العامل. األخرى اليت ال تحُ
صيغة احلماية االمريكية مقابل عائدات النفط، بدأت باالهتزاز 
يف  السعودية  أخذت  حيث  الثانية  أوباما  باراك  والية  أثناء 
االمريكية،  احلاجة  يفوق  مبا  بالوكالة  احلروب  بدعم  التمادي 
وال سيما يف العراق وسوريا واليمن. فالرئيس أوباما رأى أن 
التناقضات  من  السعودية  ال يسعها محاية  املتحدة  الواليات 

اليت تهدد انهيارها من الداخل. 
أساليب احلكم، ودعا  السعودية إىل تغيري  أوباما  وهلذا دعا 
احلكم السعودي إىل تقيق إصالحات داخلية. وختّلى بذلك عن 
جانب من الصيغة القدمية، وهو محايتها من الداخل أيضًا مقابل 

عائدات النفط.
أن  إىل  إشارته  عقب، يف  على  رأسًا  الصيغة  يقلب  ترامب 
السالح الذي تشرتيه السعودية من الواليات املتحدة والدول 

الغربية، ال يكفي حلمايتها.
 فالسعودية ليست مبأمن  مقابل تسليم العائدات إمنا عليها 
تسليم ترامب حرية التصّرف يف زيادة انتاج النفط السعودي 
إيران.  على  العقوبات  نتيجة  املهددة  األسواق  حاجة  لتغطية 
النفط،  وعليها أيضًا  تفجري منظمة األوبك وختفيض أسعار 
حلماية أمريكا والدول الصناعية من األزمات االقتصادية اليت 

ميكن أن تتعّرض هلا بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ما يطلبه ترامب من مثن مباشر، يهّدد السعودية بأزمة اقتصادية 
حسابات  يف  التعادلي  السعر  تسميه  فما  خانقة.  داخلية 
ميزانيتها يتجاوز 87 دوالرًا للربميل. ويف حال اخنفاض سعر 
فائض  وبينما وصل  دائم.  عجز  امليزانية يف  تغرق  الربميل 
امليزانية إىل 155 مليار دوالر يف العام 2008، تغرق امليزانية 

يف عجز يتجاوز 60 مليار دوالر يف العام 2018. 
ويف حماولة التخفيف من العجز، حياول حممد بن سلمان ختفيض 
نفقات الدولة حوالي 30 مليار دوالر، وخوصصة %5 من شركة 
احلكم  تهّدد  احلاولة  لكن هذه  دوالر.  مليار   30 مببلغ  آرامكو 
يف الداخل حيث يعاني فقراء السعودية من زيادة التقّشف، 
وحيث يرفض األمراء التخلي عن امتيازاتهم يف ملكية النفط 

وتقسيمه بني العائلة املالكة.
ترامب يذّكر امللك سلمان بأن مثن محاية واشنطن للسعودية 
يتجاوز كثريًا ما تدفعه من مئات املليارات. فهو يصّوب على 
نيويورك،  بورصة  كلها يف  الشركة  آرامكو خلوصصة  شركة 
التصّرف يف  أوىل من  مليار دوالر كدفعة   2000 بتوفري  آماًل 

ملكية النفط والطاقة. 
دفع  إىل  املساعي،  هذه  يفوق  ترامب  إليه  يطمح  ما  ولعل 
واملصارف  الدولي  البنك  ديون  إىل  للخضوع  السعودية 
األمريكية والقضاء بذلك على أكرب ميزانية عربية تتجاوز 260 
مليار دوالر. واالفت أن ترامب مل يلّوح بعد بقانون »جاستا« 
الذي يتحّرك من جديد بعيدًا عن األضواء للتعويض على عائالت 
2500 من ضحايا 11 أيلول/ سبتمرب وعلى 20 ألف من املصابني 

واملؤسسات املتضررة مبئات مليارات الدوالرات.
ترامب ال حيمي السعودية من التناقضات الداخلية اليت تهّدد 
السعودية  حيمي  وال  تفاقمه.  على  يعمل  بل  احلكم،  أركان 
حيميها  لكنه  املنطقة.  دول  لتهديد  يدفعها  إمنا  اخلارج،  من 
إىل  وجتويعهم،  اليمنيني  قتل  يف  اليمن  على  العدوان  يف 
ضد  وإنساني  داخلي  تهديد  إىل  نفسه  ترامب  يتعّرض  أن 

اجلرائم.

ما هو مثن احلماية الذي يطلبه 
ترامب من السعودية؟

قاسم عزالدين

الوزارة  اليت وضعتها  التسعرية  أن  مؤكدين  املناطق  بعض 
عادلة وأنهم سيطبقون القرار.

تزويد  إىل  سنوات  ومنذ  عمدت  لبنان  يف  البلديات  بعض 
العدادت  بالكهرباء عرب مولدات خاصة وفق نظام  املواطنني 
ويالحظ الفارق الكبري يف الفواتري اليت يدفعها املستهلكون 
حيث تنخفض الفاتورة حبدود الـ%50 يف البلدات اليت إعتمدت 

نظام العدادات.
ويف احملصلة ال يبدو أن أصحاب املوّلدات اخلاصة، خصوصًا 
يف املدن، سيلتزمون بقرار تركيب العدادات الذي دخل حيز 
التنفيذ على الرغم من تشديد وزير االقتصاد أنه« سيتعامل 
معه جبدية وإىل أبعد احلدود وأنه نسق خبصوصه مع رئيسي 

 اجلمهورّية واحلكومة والوزرارات املعنية.
 2010 العام  يف  أحُختذ   العدادت  برتكيب  القرار  أن  ويذكر 
ّطل عامذاك، ليعود إىل الواجهة يف 2017، ويؤّجل تنفيذه  وعحُ
مرارًا  وصواًل إىل املوعد النهائي أول تشرين أول/ أوكتوبر 

احلالي.

عجز هائل يف خزينة الدولة بسبب أزمة الكهرباء
كهرباء  مؤسسة  متكن  لعدم  املباشرة  األسباب  معاجلة  تبدو 
لبنان من تزويد اللبنانيني بالتيار الكهربائي عقيمة على الرغم 
من الوعود الكثرية اليت أطلقتها احلكومات املتعاقبة منذ العام 
1992 وحتى اليوم، فال يبدو أن احللول قريبة مع إستمرار تكبد 
اخلزينة العامة املبالغ الطائلة جراء العجز يف مؤسسة الكهرباء 
وعدم تنفيذ خطة إقامة معامل حديثة واالستعاضة عن ذلك 
ما  الرتكية،  البواخر  وإستئجار  سوريا  من  الطاقة  بإستجرار 
يبقي لبنان يف الدائرة املقفلة لتلك األزمة علمًا أن إمجالي 
عجز الكهرباء املرتاكم خالل 26 عامًا )من العام 1992 وحتى 
نهاية العام 2017(، 36 مليار دوالر أمريكي، ما ميثل حواىل 
%45 من امجالي الدين العام الذي بلغ 79،5 مليار دوالر مع 

نهاية كانون األول/ ديسمرب 2017.
يف املقابل، بلغت التحويالت من مصرف لبنان لتغطية عجز 
الكهرباء 1،295 مليار دوالر خالل العام 2017، ما ميثل 2،4 يف 
املئة من امجالي الناتج احمللي أو 6،8 يف املئة اذا اضيفت 
الفوائد السنوية املقّدرة بـ2،4 مليار دوالر الناجتة عن العجز 

املرتاكم.
االمجالية الستهالك  الكلفة  أن  إىل  الدراسات  بعض  وتشري 
تتحمل منه  مليار دوالر  الـ3،35  تتجاوز  لبنان   الكهرباء يف 
اخلزينة عجزًا سنويًا حوالي 39 يف املئة، فيما تّصل مؤسسة 
الكهرباء حواىل %26، ويدفع املواطن للمولدات اخلاصة حواىل 

%35 أي ما مقداره 2،05 مليار دوالر سنويًا.
 2350 حبوالي  تقّدر  الكهرباء  من  لبنان  حاجة  أن  إىل  يشار 
ميغاوات فيما يبلغ امجالي كمية الكهرباء املنتجة واملشرتاة 
2300 ميغاوات ينّزل منها هدر فّن نسبته 13 يف املئة  عند 
النقل والتوزيع، وتوّزع 2000 ميغاوات على املقيمني يف لبنان 
)مبن فيهم النازحون والالجئون الفلسطينيون( ، ومنها 18% 
ال تتقاضى الدولة بدل عنها بسبب » التعليق على الشبكة« 

أي سرقة الكهرباء.
انتاج 1666 ميغاوات اضافية   ما يعن أن لبنان حيتاج إىل 
حاجة  لتغطية  والتوزيع،  النقل  عند  الفن  اهلدر  تنزيل  قبل 

السوق.

الكهرباء لغالبية الشعب اللبناني
للميادين  رائد خوري يف حيث  اللبناني  أّكد وزير االقتصاد 
نت أن قرار تركيب العدادات نهائي وال ترجع عنه، كاشفًا 
أنه خالل اليوم األول لبدء تطبيق القرار وصلت نسبة تركيب 

العدادات إىل 20 و%30، وأن الوزارة تتابع تنفيذ القرار«.
وقال خوري »يف اليوم األول مل تكن االستعدادت قد اكتملت 
عند أصحاب املولدات ولذلك كانت تلك النسبة، ولكن عندما 
ملسوا أن القرار جدي إرتفعت نسبة االلتزام«، الفتاًً إىل عدم 

وقوع أي إشكال مع أصحاب املولدات اخلاصة حتى تارخيه.
بدورها بدت وزارة االقتصاد يف لبنان كخلية حنل بعد دخول 
قرار إلزام أصحاب املوالدات الذين يبيعون الكهرباء لغالبية 
الشعب اللبناني خالل ساعات التقنني الطويلة اليت تعتمدها 
حاجة  تأمني  عن  املعامل  عجز  بسبب  لبنان  كهرباء  مؤسسة 

املواطنني من التيار الكهربائي منذ حنو 3 عقود.
الوزارة باشرت تنظيم حماضر الضبط حبق أصحاب املوالدات 
الرافضني تطبيق قرارها والذين يفضلون االستمرار بقبض 
حجم  عن  النظر  بغض  املستهلكني  من  مقطوع  شهري  مبلغ 
املوارد  وزارة  فيها  شاركت  دراسات  وبعد  استهالكهم، 
املائية والكهرباء وخرباء إقتصاديون تبني أن اللبناني الذي 
يف  البديهيات  من  باتت  خدمة  لقاء  شهريًا  فاتورتني  يدفع 

معظم دول العامل، يتحمل ما ال طاقة له على تمله.
فاألرقام تشري إىل أن معدل فاتورة الكهرباء يصل إىل ثلث 
احلد األدنى لألجور يف لبنان، فاحلد األدنى يف لبنان هو 675 
ألف لرية لبنانية )ما يعادل 450 دوالرًا أمريكيًا(، بينما تتجاوز 
فاتورة الكهرباء للوزارة وألصحاب املولدات الـ 200 ألف لرية 
كحد وسطي وميكن أن تصل إىل 400 ألفًا ما يعد سابقة يف 

العامل.
أما يف حال تركيب العدادات على قاعدة أن املستهلك يدفع 
الفاتورة  تنخفض  فعتدها  الكهرباء  من  يستهلك  ما  مبقدار 
ما   60% إىل   30 بني  ما  خوري  رائد  االقتصاد  وزير  حبسب 

خيفف بعض االعباء عن كاهل املواطنني.
وأّكد خوري يف حديثه أن »تطبيق القرار حاسم وال حجة يف 
عدم االلتزام بالعدادات ال سيما وأننا أعدنا النظر بالتسعرية 
على  ويوفر  جهة  من  املولدات  الصحاب  احلق  يعطي  بشكل 
املواطنني من 30 إىل 60 باملئة، وأن الوزارة باشرت بدءًا من 

مطلع الشهر احلالي تنظيم حماضر الضبط حبق املخالفني«.
وزير االقتصاد يذهب إىل أبعد من ذلك حني يؤكد أنه سيصار 
إيقاف  البلديات، يف حال مت  املولدات لصاحل  إىل مصادرة 

تزويد املواطنني باخلدمة العامة.
بالقرار  االلتزام  من جهتهم يرفض بعض أصحاب املولدات 
النظر  يعاد  مل  ما  املشرتكني  عن  الكهرباء  بقطع  ويهددون 
يف التسعرية اليت حددتها وزارة املوارد املائية والكهربائية 
الرغم  وعلى  ساعة،   - واط  كيلو  كل  عن  لريات   410 وهي 
أصحاب  بني  الغاية  هلذه  عقدت  اليت  املكثفة  اللقاءات  من 
املولدات والوزراء املعنيني إال أن بعضهم متسك بقراره تت 
ذريعة عجزه عن تطبيق القرار الوزاري وأن التسعرية ال تغطي 

كلفة االنتاج.
إختاذ  عن  اخلاصة  املولدات  مالكي  أعلن جتمع  السياق  ويف 
مواقف تصعيدية يف حال استمر تسطري حماضر الضبط. يف 
املقابل إلتزم عدد من أصحاب املولدات برتكيب العدادت يف 
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة 

اللحوم يف نيو ساوث ويلز 
HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع 
لحوم الغنم والبقر 

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

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن
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ملــبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

 2018 األول  تـشرين   6 Saturday 6 October 2018الـسبت 
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Melbourneملبورن

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

At Central Immigration Solutions, our qualified legal 
experts can assist with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 2018 األول  تـشرين   6 Saturday 6 October 2018الـسبت 
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كــتابات
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أشّم يف كعب الريح ما يقلق
فيعرتيين عجاج

قافلة من نصوٍص مقّدسٍة
تتقّدم حنوي

مشرشرة احلواف
هودجًٌ فاغٌر فمه

وعراضٌة حمّملٌة باهلمهمات

فِزعًا  أقوُم
أملُّ نسغي إىل نبضي

ويغشاني أرق
ففي الصناديق اجملّللة

تفّح نوايا لتبديل اخلالخيل
بالسالسل

وعباٌء تتصّيد الدانتيال
يف متتمات الطريدة

السيوف  هذي  كّل  سأطاحن  كيف 
وحدي

و عّدتي
إلٌه قفطانه من زهر اللوز

وبضع ورق !
كيف ؟

وأنا الرقراُق
ستثملين حروفهم الثقيلة

وعلى وقع صنوجهم ستشيّت غيميت 
؟!

أو يضحك حللوتي قمر؟!
واملومياءات نشرن صوبي

من صحاٍر بعيدٍة وغريبة
يلتهمن مذاقي

ويطهون بالفلفل املقّدد
عشب املزاج

يا كسرة القلب يا وطين
رجوتك

ال تهدم سياج احلقول
وخّل الّدم الساخن هناك

قريرًا يرسل الربيد
وللّرمق األخري تذّكر

مل يبق لكلينا
يف وحشة هذي القفار املديدة

من مالٍذ
إاّل

كوٌخ واحٌد
حرسته لنا

من ذئاب العتم
غزالُن القصيدة..

كعب الريح

رماح بوبو - سورية

هراري  نوا  يوفال  للمؤرخ  والعشرين«  احلادي  للقرن  درًسا   21« كتاب  يف 
دروس وأمثوالت ينبغي التنبه إليها يف املستقبل. إنها املشكالت اليت تواجهها 

البشرية يف القرن احلالي.
أن  يتوقع  مل  بأنه  هراري  نوح  يوفال  اإلسرائيلي  املستقبليات  عامل  يعرتف 
يصبح كتابه األول عن تاريخ اجلنس البشري الذي مضى وكتابه الثاني عن 
تاريخ اجلنس البشري يف املستقبل، من أكثر الكتب مبيًعا يف العامل. لذلك، 
مل يكن مستعًدا حني طلب منه الناشر كتاًبا ثالًثا يكون مبثابة متابعة للعملني 

السابقني. 
 Lessons »هكذا، صدر كتابه بعنوان كتاب »21 درًسا للقرن احلادي والعشرين
21st Century for the 21  )املكون من 372 صفحة، منشورات سبيغل أند غرو، 
28 دوالًرا( الذي يستطلع فيه قضايا احلاضر األشد إحلاًحا، مع اإلشارة إىل أن 

الكتاب يضم بني دفتيه مقاالت نشرها الكاتب يف مطبوعات خمتلفة. 
استعرضت صحيفة غارديان أهم املشكالت اليت يعاجلها هراري يف كتابه:

خيبة أمل
ال أحد يعرف كيف سيكون املستقبل. يروق البشر أن حيكوا قصًصا يف شكل 
ديانات أو أيديولوجيات سياسية، مثل القومية والشيوعية والليربالية، لكنها 
غري قادرة على تهيئتنا ملا سيحدث يف اخلمسني عاًما املقبلة. فالتكنولوجيا 
اجلديدة والتغري املناخي قد يتضافرا لصنع عامل خيتلف عن كل ما ميكن أن 

نتخيله. 

العمل
البعض  يعتقد   .2050 عام  العمل يف  كيف ستبدو سوق  فكرة  لدينا  ليست 
احلاجة  عن  فائًضا  عنصًرا  البشر  سيجعالن  والروبوت  االصطناعي  الذكاء  أن 
اقتصادًيا. فيما يرى البعض اآلخر أن األمتتة ستوفر أشكااًل جديدة من العمل 
مل نفكر فيها. املؤمل أن يتمكن الذكاء االصطناعي والبشر من تعليم العامل 

على العيش بتناغم.  

احلرية
يعترب الفكر الليربالي أن حرية االنسان أعلى قيمة، مشدًدا على انتصار العقل 
واإلرادة احلرة. الواقع هو أننا نتاج ما نشعر به بقدر ما نكون نتاج ما نفكر فيه. 
الكومبيوترات تعرف ذلك اآلن والغوريثمات تتحكم بالكثري من حياتنا اليومية. 
وال أحد يعرف ما سيحدث بعد 50 عاًما من اآلن. لكن هراري يبدي تشاؤمه خوًفا 

من سيطرة عمالقة تكنولوجية، مثل غوغل وفايسبوك، على العامل. 

املساواة
خالل العقود املاضية، قيل إن اجلنس البشري سائر حنو املساواة. لكن العامل 
احلجم  هذا  تركز  إزاء  اليوم  كما يشعر  املساواة  بانعدام  يوم  ذات  مل يشعر 
اهلائل من الثروة والقوة بأيدي قلة، فيما يعيش آخرون يف حرمان. هذا وضع 

سيئ من اجلائز أن يزداد سوًءا إذا مل ُتعاجل الالمساواة، كما حيذر هراري. 

احلضارة
بامتالك هويات قومية واجتماعية  أن نشعر  باالنتماء، ويروقنا  لدينا احساس 
على الرغم من جتسس فايسبوك علينا. كانت احلروب السابقة صدامات بني 
نواجه  أن  ميكن  لكننا  املستقبل،  احلدوث يف  هذا ممكن  زال  وما  حضارات. 
تتسيد  وكومبيوترات  بيئية  كوارث  وقوع  مثل  ايًضا،  اخرى  عاملية  حتديات 

العامل. 

الدين
تربطنا املنظومات العقائدية بعضنا ببعض. لكنها يف النهاية قصص ترحينا، 
كما يرى هراري، مستبعًدا أن توفر لنا هذه العقائد دليال جمدًيا يبني لنا كيف 

نستعد للمستقبل. 

اهلجرة
االقتصاد  يتعثر  وقت  يف  املهاجرين،  ضد  فعل  ردود  عديدة  بلدان  تشهد 
تقدم  عامل  تكون  أن  اهلجرة ميكن  لكن  للخطر.  التقليدية  الوظائف  وتتعرض 
البعض  بعضها  فهم  على  خمتلفة  ثقافات  مساعدة  يف  واجتماعًيا  اقتصادًيا 
اهلجرة  بني  توازن  إجياد  هو  هراري  برأي  األساس  العامل  أفضل.  بصورة 
السلبية واهلجرة اإلجيابية قبل أن يقع اجلميع حتت سيطرة غوغل أو متحوهم 

كارثة طبيعية. 

االرهاب
يقول هراري إننا جيب أال نغالي يف اخلوف من اإلرهاب ذاهًبا إىل أن الذين 
ميوتون يف أعمال إرهابية أقل كثرًيا من الذين ميوتون من استهالك مشروبات 
غازية من دون خوف من السكر. لكن هراري يعرتف بأن وقوع اسلحة نووية 

بأيدي إرهابيني سيكون أمًرا خميًفا.
يضيف أن ما جيب أن يقلقنا هو أن تشعل الكومبيوترات نزاعات عاملية حتاول 

إفناءنا. يأمل هراري يف تطوير صمام أمان حيول دون ذلك. 

العدالة 
امتالك حس طبيعي  لكن  بالصواب واخلطأ،  وعًيا  لدينا  أن  نعتقد  أن  يروقنا 
بالعدالة يزداد صعوبة، حبسب هراري الذي يتساءل إن كان من األخالق أال 
يفعل املرء شيًئا حني تكون هناك أزمة الجئني، وتسيطر الكومبيوترات على 

العامل ونقف على حافة كارثة مناخية. 

املساعدة الذاتية
اخلاصة عن  املستقبل كتبه  فرد سيدبج يف  إن كل  كتابه  يقول هراري يف 
املساعدة الذاتية من دون أن تتضمن اجابات، بل ستتألف من أقوال بديهية 

يف الغالب.

هذه مشكالتنا يف القرن احلادي والعشرين
ترجمة عبداالله مجيد- ايالف

رمبا حان الوقت لكشف املستور وفضح جرائم اغتصاب األملانيات يف احلرب 
امرأة،  مليوني  إنها طالت حنو  يقال  واليت  اآلن،  عنها حتى  املسكوت  الثانية 
ارتكبها جنود روس وأمريكيون وغربيون. هذا ما تقوله مرييام غيبهارت يف 
احلرب  نهاية  يف  األملانيات  النساء  اغتصاب  عنها:  مسكوت  »جرائم  كتابها 

العاملية الثانية«.

إيالف: يسلط كتاب مريام غيبهاردت »جرائم مسكوت عنها: اغتصاب النساء 
 Crimes Unspoken: The Rape of »األملانيات يف نهاية احلرب العاملية الثانية
German Women at the End of the Second World War )املكون من 350 صفحة، 
منشورات وايلي( يسّلط ضوًءا كاشًفا على اجلرائم اجلنسية اليت ارتكبها اجليش 

األمحر وجيوش احللفاء الغربيني يف نهاية احلرب العاملية الثانية يف أملانيا.
 

واستعرضت الكاتبة واملؤرخة األملانية يف حديث مع وكالة سبوتنيك الروسية 
األسباب الرئيسة للعنف العسكري »اجملنسن«، وأوضحت أن هذه القضية ال 

تزال قائمة، وال تقل خطورة اليوم. 

كسر احملرمات
تقول مرييام غيبهاردت إن الوقت حان لكسر احملرمات املفروضة على مناقشة 
أعمال العنف اجلنسي اليت ارتكبها جنود احللفاء يف املرحلة األخرية من احلرب 

العاملية الثانية، وبالتحديد اغتصاب نساء أملانيات. 

تابعت غيبهاردت قائلة: »إن مناقشة قضايا معّينة والتحقيق فيها مل يصبح ممكًنا 
إال بعد سقوط جدار برلني يف عام 1989، واألكثر من ذلك كان األهم أن تفهم 
أملانيا ما ارتكبته هي من جرائم خالل احلرب وحمرقة اليهود )هولوكوست( يف 
املقام األول«، مشرية إىل صدور كتابها »جرائم مسكوت عنها« بالروسية أخرًيا، 

بعد نشره يف بريطانيا والواليات املتحدة وتركيا والبلدان اإلسكندنافية. 

الحظت الكاتبة واملؤرخة األملانية أن اجملتمع احلديث أصبح أكثر جتاوًبا يف اآلونة 
األخرية مع موضوع العنف اجلنسي، الذي ترتكبه اجليوش، ومن اجلائز أن يكون 
السبب برأيها هو اإلبادة اجلماعية اليت شهدتها رواندا يف عام 1994، والفظائع 
اليت ارُتكبت خالل حروب البلقان يف يوغوسالفيا السابقة )1991-2001(، فضال 

عن التقدم الذي حتقق على جبهة حقوق املرأة.  

اغتصاب مليوني امرأة
تناولت غيبهاردت الدوافع وراء ما ارتكبه جنود احللفاء من جرائم جنسية يف 
لكنه  دائًما وظائف ودوافع خمتلفة،  اجلنسي  اجليوش  لعنف  إن  قائلة  أملانيا، 
على العموم يهدف إىل إضعاف العدو وتعزيز قواتها هي من خالل التسرت على 

اجلرائم. 
 

يدحض الكتاب الصادرة طبعته األملانية يف عام 2015 الرواية القائلة إن اجلنود 
السوفيات ارتكبوا جرائم جنسية باغتصاب نساء أملانيات من كل األعمار عملًيا، 
تصّرفوا  والفرنسيني  والربيطانيني  األمريكيني  اجلنود  نظراءهم  أن  حني  يف 

تصرًفا إنسانًيا شريًفا. 

تقول الكاتبة إن من بني 860 ألف امرأة أملانية وقعت ضحية العنف اجلنسي على 
أيدي جنود أجانب، اغتصب جنود احللفاء الغربيني 270 ألًفا منهن، وإن غالبية 
هذه اجلرائم ارتكبها جنود أمريكيون. نسفت غيبهارت رواية أخرى تذهب إىل أن 
جنود اجليش األمحر اعتدوا جنسًيا على حنو مليوني امرأة يف أملانيا، مشرية إىل 

ضلوعهم يف زهاء 590 ألف حالة اغتصاب. 

حاكموهم
احللفاء  وجيوش  األمحر  اجليش  أعداد  أن  نفسه  الوقت  يف  باملالحظة  اجلدير 
الغربيني يف أوروبا كانت متفاوتة تفاوًتا كبرًيا. ففي بداية اهلجوم على برلني، 
تعداد  كان  جندي، يف حني  ماليني   10 من  تتألف  السوفياتية  القوات  كانت 
القوات الربيطانية اليت انتشرت يف القارة قرابة 1.35 مليون جندي، والقوات 

األمريكية حواىل 3.3 مليون جندي.  

تعرتف الكاتبة بأن قادة اجليش األمحر ونظراءهم األمريكيني والربيطانيني منعوا 
العنف اجلنسي منًعا باًتا، وكانوا ينزلون عقاًبا قاسًيا يف جنودهم الذين يرتكبون 
مثل هذه اجلرائم. وأوردت أمثلة على إعدام مغتصبني يف اجليش األمحر واجليش 
األمريكي بال حماكمة، وأمثلة أخرى على حماكم عسكرية أصدرت أحكاًما باإلعدام 

أو بالسجن سنوات طويلة على جنود متهمني بارتكاب أعمال عنف جنسي. 

العنف اجلنسي استمر
لكن الكاتبة قالت إن العنف اجلنسي استمر يف استهداف النساء األملانيات فرتة 
طويلة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية. وأكدت أن »قوات االحتالل واصلت 
ارتكاب جرائم جنسية يف أملانيا لسنوات«، مضيفة أن األمر كان يعتمد على 

القادة العسكريني املسؤولني عن فرض االنضباط العسكري. 

بعد سقوط جدار برلني وانهيار االحتاد السوفياتي، أصبحت مسؤولية اجلرائم 
اجلنسية يف أملانيا خالل فرتة وقوعها حتت احتالل احللفاء ُتلقى عادة على عاتق 

الروس، مع إغفال جرائم اجلنود الغربيني. 

يلقي كتاب غيبهاردت ضوًءا على اجلانب املظلم من احتالل أملانيا بعد اجتياح 
القوات النازية لالحتاد السوفياتي وبلدان أوروبا الشرقية والوسطى والغربية، 

وما ارُتكب من فظائع حبق شعوبها خالل االحتالل النازي هلا. 

اجلرائم اجلنسية يف احلروب.. فظائع مسكوت عنها
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بيـئة

كان حييط  الذي  الروماني  السور  من  جزء  تفكيك  مت  أيام،  قبل 
ببريوت، يف منطقة الباشورة، لصاحل مشروع عقاري مزمع إنشاؤه 
املوقع  هذا  بتدمري  السماح  بررت  لآلثار  العامة  املديرية  هناك. 
األثري األهم يف العاصمة حبجة »الدمج« الذي يقوم على تفكيك 
اآلثار وإعادة نقل جزء منها اىل مكان املشروع بعد اإلنتهاء منه 
بهدف عرضها، فيما يقول العارفون إن هذه العملية ُتدّمر روحية 
اآلثار وُتصخصها وجتعلها جمّرد »ديكور« للمشاريع العقارية، فيما 

بلدية بريوت وحمافظها يف »كوما«.

ُأزيل ما تبّقى من السور الروماني الذي كان حييط  بكل برودة، 
مبدينة بريوت. يف منطقة الباشورة، عملت رافعة على »تفكيك« 
حجارة السور التارخيي يف املوقع األثري األهم الذي يضم حنو 250 
مدفنًا ومئات اهلياكل األثرية، حبسب صور نشرها موقع »بريوت 
ريبورت« االلكرتوني. »األشغال« جرت خلف جدار ُبين حول املوقع 
الذي اكتشف العام املاضي، ويعّد واحدًا من أكرب املواقع األثرية 
يف العاصمة، ويعتقد بأنه يشّكل كنزًا من املعلومات عن بريوت 
جدًا.  جيدة  حال  فيه يف  املكتشفة  اآلثار  أن  التارخيية، خصوصًا 
اىل  تدفع  الفسيفساء  وأرضيات  واملنحوتات  املزخرفة  اهلياكل 
القادة يف  مكانًا السرتاحة  يشّكل  كان  رمبا  املوقع  بأن  االعتقاد 

العصر الروماني عندما كانت »بريتوس« مستعمرة رومانية.

العامة لآلثار، ملصلحة مشروع  بايعاز من املديرية  »التفكيك« مت 
»استثماري« جديد سينضم اىل مشاريع أخرى قامت على أنقاض 
آثار العاصمة اليت تعّرضت لتدمري منهجي خالل العقدين املنصرمني. 
كانت حتوي يف  العاصمة  أن  إىل  التقديرات يشري  بعض  أن  إذ 
التسعينيات على حنو 130 موقعًا أثريًا مل يتبَق منها سوى سبعة 
السابقة،  الفرتة  خالل  اعتمد  الذي  »اإلعمار«  نهج  بسبب  تقريبًا 
وتساهل )وتواطؤ( وزراء الثقافة املتعاقبني واجملالس البلدية مما 

رّسخ مصاحل املستثمرين على حساب هوية املدينة.

بـ«الدمج«  لآلثار  العامة  املديرية  تتذّرع  السور،  تفكيك  لتربير 
مواقعها  من  اآلثار  تفكيك  تعين  عملية  وهي  الدمج«.  و«إعادة 
لعرضها  منها  جزء  نقل  وإعادة  األصلية وحفظها يف مستودعات 
داخل املشروع االستثماري املزمع إنشاؤه على العقار الذي كان 

حيوي على اآلثار.
األمريكية يف  اجلامعة  يف  األستاذ  برس«  »بريوت  حترير  رئيس 
بريوت املهتم بشؤون اآلثار حبيب بطاح سأل عّما إذا كان اهلدف 
العقارية  للمشاريع  »ديكور«  اىل  املدينة  هوية  حتويل  الدمج  من 
الضخمة، الفتًا اىل أنه سبق أن مت دمج جزء من السور الروماني يف 
منطقة اجلميزة مبشروع ُشّيد هناك، »فكم مواطن متّكن من التعّرف 
على آثار السور داخل ذلك املشروع؟«. ويؤكد بّطاح لـ«األخبار« 
أّن عمليات الدمج تساهم بشكل أو بآخر يف خصخصة اآلثار وجعلها 
حكرًا على رّواد املشاريع امُلشّيدة، و«مجيعنا يعلم من هي الطبقات 

اإلجتماعية اليت ترتاد املشاريع العقارية الكربى«.
وسيلة الدمج هذه، بـ«الطريقة اللبنانية«، تقوم على حصر اآلثار 
ضمن مشروع معني و«اتاحتها« لفئات دون أخرى بدل جعلها على 
متاس مع الناس عرب خلق مساحات تفاعلية تسمح هلم بالولوج اىل 
لآلثار،  عامة  حدائق  استحداث  عرب  وهويتهم،  وتارخيهم  ذاكرتهم 

مثاًل، كما هي احلال يف معظم دول العامل.
مصادر يف املديرية قالت لـ »األخبار« إّن احلفريات اليت يشهدها 
موقع السور ُمقّسمة إىل عّدة أجزاء؛ بعض اآلثار سيتم دجمها ضمن 
حكومية،  مراسيم  مبوجب  هناك  انشاؤه  املزمع  العقاري  املشروع 
وأخرى سيتم تفكيكها وإعادة دجمها مع غريها من اآلثار املودعة 
لدى املديرية، فيما سيتم نقل جزء آخر إىل املستودعات التابعة 
للمديرية كاملدافن. ويف هذ السياق، مثة عالمات استفهام كثرية 
تطرح حول مدى إمكانية استيعاب مستودعات املديرية هلذا الكم 
من اآلثار، وما إذا كانت آمنة مبا يكفي للحؤول دون أن تنتهي 

اآلثار يف بعض البيوت اخلاصة؟
اآلثار  أرشفة  إّدعاء  أن  اعترب  أيوب،  »حنن«، حممد  رئيس مجعية 
السياسة  أن  اىل  الفتا  منطقي«،  »غري  مستودعات  يف  وحفظها 
املعتمدة »تدم املستثمر وجتعلنا خنسر اآلثار، ألن أهميتها تكمن 
ُحكمًا عندما  أهمّيته  الذي وجدت فيه، وبعضها يفقد  يف موقعها 
خيضع للّتفكيك والّنقل«. يؤّكد أّيوب أّن »الّدمج ليس هو القاعدة 
بل االستثناء، وجيب العمل وفق سياسة توصي بعدم إزالة اآلثار 
واإلبقاء عليها يف مكانها، ألّن تفكيكها هو تدمري لتاريخ العاصمة 
القديم بغية استبداله ببناء باطون«، معربًا عن األسف ألن »جمزرة 

اآلثارات مستمّرة يف وسط بريوت«.
مسؤولية محاية اآلثار تتوّزع على جهات عدة من بينها بلدية بريوت 
اليت  زياد شبيب(  القاضي  املدينة  البلدي وحمافظ  )عرب جملسها 
متنح الرخص ألصحاب املشروع وللمستثمرين، فيما تلعب املديرية 
ُيقّيم اآلثار وحيّدد أهمّيتها  اّلذي  الّتقين  العامة لآلثار دور اخلبري 

مديرية اآلثار تزيل سور بريوت الروماني
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مروى بلوط

تدمري منهجي يمحو تاريخ العاصمة )الصور من موقع »بريوت ريبورت«(

لوزير الّثقافة وحده دون سواه.بهدف اّتاذ القرار املناسب بشأنها. إاّل أّن القرار النهائي يعود 
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رجل ومرأة

ليست جمرد رد فعل فهي تعرب عن مايدور يف عقل كلاً من الرجل 
أو املرأة جتاه شريك حياته.

»الغرية ملح احلب« هكذا يطلق عليها البعض، عدم وجودها جيعل 
العلقة جافة بني الرجل واملرأة، وإذا زادت عن احلد تسببت يف 

مشاكل ال حصر هلا.
 

من يغار أكثر
يرى الدكتور مجال فرويز، االستشاري النفسي باألكادميية الطبية، 
أن النساء أكثر غرية من الرجال بسبب طبيعتهن العاطفية واليت 
الذي  الرجل  بعكس  العقلني،  التفكري  عن  املشاعر  فيها  تتغلب 

مييل إىل التفكري بعقله بشكل أكرب من صوت املشاعر.
الغرية  أن  العربية«  لـ«مصر  تصرحيات  يف  »فرويز«  ويضيف 
ختتلف من شخص آلخر لعدة عوامل منها الرتبية والوراثة واخلربة 

احلياتية.
 

الغرية وحب السيطرة
وأوضح »فرويز« أن مشاعر الغرية إذا زادت عن حدها ستتحول 
مع الوقت إىل ضلالت تسيطر على عقل املرأة أو الرجل، تتطور 
حملاولة فرض السيطرة والرغبة يف التملك، األمر الذي يتسبب يف 
بني  العلقة  إصلح  معه  كبري يصعب  بشكل  احلياة  إيذاء شريك 

الطرفني.

كل واحد منا يستطيع حتديد الصفات األساسية اليت يرغب فيها 
يف شريِك حياته املستقبلي املثالي.

لكن بالرغم من ذلك جند أنفسنا يف غالب األحيان منجذبني ألشخاص 
ال يتسمون أبدااً بهذه الصفات.

فما هو السر وراء اجنذابنا اجلنسي ألشخاص معينني دون غريهم؟ و 
خاصة ما الذي يقف وراء اجنذاب الرجل لنوعية معينة من النساء؟

تتدخل جمموعة من العوامل يف االجنذاب اجلنسي الذي ميثل الباب 
األول حنو اإلعجاب ثم احلب  كمرحلة الحقة.

التدخل  ميكن  قسم  عنصرين:  إىل  تقسيمها  ميكن  العوامل  هذه 
والتحكم فيه كاملظهر اخلارجي، طريقة التعامل والتصرف، وقسم 
آخر ال دخل للفرد فيه كالصفات اجلسدية )الطول، امللمح...( و 

غريها.
ونقدم لِك يف هذا املقال جمموعة من األمور والتقنيات اليت تؤثر 
على اإلثارة واجلاذبية اجلنسية اليت جتعل امرأة بعينها حمط أنظار 

كل الرجال.
يبحث الرجل عن امرأة تشعره برجولته

دائمااً ما يبحث الرجل يف املرأة عن اجلانب األنثوي الناعم الذي 
يشعره برجولته يف حضورها.

فالرجال يف جمتمعنا الشرقي غالبااً ما يتجنبون اإلرتباط باملرأة ذات 
أمامها يف موقف ضعف وهو  أن يظهروا  الصعب خمافة  املراس 

األمر الذي ال يقبله على نفسه الرجل الشرقي.
غري أنه، وحلسن احلظ، مل تعد هذه النظرة سائدة كما كانت عليه 
سابقااً. حيث بات الرجل يتطلع للمرأة القوية والذكية واملستقلة 
مواجهة  مساندته يف  أجل  من  عليها  االعتماد  اليت ميكنه  بنفسها 
مصاعب احلياة الزوجية يدااً بيد واليت تشكل له امللذ اآلمن وقت 

األزمات بدفئها وتفهمها الكامل له.
 التناظر املثالي

هناك عدة دراسات أثبتت أن الوجوه واألجسام اليت تتسم بتناظر 
مثالي تعترب األكثر إثارة وجاذبية. لكن عدم التوفر على متاثل تام 
أو اجلسم ليس سببااً مباشرااً يف عدم  الوجه  ومثالي بني نصفي 
اإلثارة اجلنسية، بل إن األذواق وامليول ختتلف من شخص آلخر 
الوجوه املتناظرة بشكل مثالي  أن  حلسن احلظ! أضيفي إىل هذا 

قليلة جدااً إن مل نقل نادرة.
البحث عن االختالف

يف البلد الذي تكون فيه النساء الشقراوات كثريات، فإنك جتدين 
الرجال ينجذبون أكثر إىل النساء السمراوات ذوات الشعر األسود 

والعكس بالعكس.
لذا فمن بني مفاتيح اإلثارة اجلنسية هي البحث عن كل ما هو نادر 
وخمتلف، بعبارة أخرى كل غريب مرغوب. يفسر العلم هذا السلوك 
بالرغبة يف إغناء جينات النسل من خلل االرتباط مبن يكون شكلهم 

غري مألوف بالنسبة لنا.
الرشاقة والقوام املتناسق

إىل وقت غري بعيد، كانت النساء النحيفات حمط للسخرية وعدم 
االهتمام. إال أن األمور شهدت ثورة يف السنوات املاضية، حيث 
بنظامها  اهتمامها  مدى  على  واضحااً  دليلاً  املرأة  رشاقة  أصبحت 
الغذائي وبكل ما ميث بصحتها بشكٍل عام. هذه الصفة أصبحت 

متثل إحدى أهم مفاتيح الشهوة اجلنسية لدى الرجل.
 لغة الجسد وروح املرح

املشي  الكلم،  وطريقة  اجلسد  لغة  تلعب  األحيان،  بعض  يف 
مجال  عن  النظر  بغض  الرجل  إثارة  يف  أساسيااً  دورااً  والتصرف 

املظهر.
عند املرأة الواثقة من نفسها، ينعكس شعور الثقة على مستوى 
التصرفات وطريقة الكلم احملظ إعجاب وتقدير جمموعة من الرجال، 
يشعر  يقاوم!  ال  الذي  سحرها  تأثري  حتت  إليها  ينجذبون  الذين 
الرجال كذلك باجنذاب كبري حنو النساء القادرات على خلق جو متميز 

من الفرح والسعادة.
الدورة الشهرية وتقلبات املزاج الجنسي

أما بالنسبة للمرأة فقد ثبت علميااً أن اجلاذبية اجلنسية تتغري لديها 
حسب دورتها الشهرية. فإذا كانت النساء يبحثن يف شريكهن عن 
صفات الرجولة والفحولة بشكل أساسي أثناء فرتة اإلباضة، فإنهن 

يبحثن عن صفات احلنان واحلماية واألمان خلل العادة الشهرية.

تعريف على سر اإلجنذاب بني 
الرجل واملرأة
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فشل العلقات العاطفية قد يؤثر على نفسية املرأة، فيسبب هلا 
هذه  من  لتخرج  بيدها  يأخذ  من  إىل  وحتتاج  الغضب،  و  الصدمة 
املرحلة، بدال من الغرق يف عامل االكتئاب والنظر إىل احلياة عرب 

نظارات سوداوية.
مهما كانت األسباب اخلفية وراء انفصالِك، فاخلذالن واإلحساس 
بالفشل أحاسيس طبيعية يف تلك احلال مع أنها بشعة. فتجعلِك 
شخص  غياب  يف  سوءاً  األمر  ويزداد  صدمة  حالة  يف  تعيشني 
أو  عليِك  اللوم  يلقي  أن  له مبا يضايقك دون  البوح  تستطيعني 

يسمعِك كلمات جارحة أنِت يف غنى عنها. 

إليك أسباب فشل العلقات العاطفية:

هل أسأت االختيار؟
يظل هذا السؤال يرتدد بإحلاح وشدة يف ذهن املرأة اليت خرجت 
األسئلة  من  دوامة  يف  فتدخل  فاشلة.  عاطفية  علقة  من  لتوها 
اليت تبعدها عن السؤال احلقيقي، فهي تعيد شريط األحاسيس و 
األحلم اليت عاشتها ورمستها يف خميلتها مبعية الفارس املغوار 
يف مسلسل من املشاعر الرومانسية دون أن تكلف نفسها عناء 

السؤال: هل بادلين الطرف اآلخر نفس اإلحساس؟
إن كان اجلواب ال، فليس هناك أدنى حرج يف االعرتاف خبطئِك 
أبداه يف  الذي  الهتمام  وا  تصرفاته  بعض  تأويل  وتسرعِك يف 
بعض اللحظات. تأكدي أن كل التجارب ال ختلو من ِعرب ودروس 
ينبغي االستفادة منها يف قادم األيام. يف املرة القادمة ستكونني 
أقل تسرعااً يف علقاتِك وأكثر نضجااً و تعقلاً يف تأويل تصرفات 

الطرف اآلخر وسلوكياته.

يف كل مرة، تكسرين اجلرة؟
هل أنِت من اللواتي تعشن دومااً خيبات أمل يف علقاتِك العاطفية؟ 
هل حتسني باالجنذاب دومااً حنو نفس النوعية من الرجال و جتدين 
نفسك وحيدة دون رفيق يف نهاية املطاف؟ إذن ينبغي لِك أن 

حتاولي اإلجابة عن األسئلة التالية:
ملاذا ُتعجبني دومااً بهذا النوع من الرجال؟ وما هي الدوافع احلقيقية 

وراء هذا اإلعجاب؟
ال  و  حبيبها،  عنها  يتخلى  اليت  الضحية  أنت  دومااً  تكوني  ملاذا 

تكونني أنِت من يبادر بإنهاء العلقة إن أحسست بفشلها؟

اعلمي جيدااً أن الرابط الذي جيمع كل علقاتِك العاطفية الفاشلة 
االعتناء  عليِك  وجب  لذا  كلمي,  صدقي  نعم،  نفسِك!  أنِت  هو 
جيدااً بنفسك والبحث عن األسباب اليت جتعلِك تعيشني مثل هذه 
اإلخفاقات. هل هذا يعود إىل قلة ثقتِك بالنفس؟ أم أنِك ختافني 
كثريااً من االرتباط اجلدي؟ أم أن ما يدفعِك إىل االرتباط بالرجل هو 

جمرد خوفِك من الوحدة؟

هجرني حبييب دون سابق إنذار
إذا حدث و هجرِك حبيبِك فجأة و كان باألمس القريب يعرب لِك عن 
شدة حبه و مدى تعلقه بِك، فاألمر حيتاج حقااً إىل وقفة جادة مع 
النفس للكشف عن السبب. لِك أن تتساءلي: أمل حيدث أي تغيري 
يف علقتكما؟ أمل يكن يف تصرفاته مؤخرااً ما يوحي بأن هناك شيٍء 
الرتاب مثل  ما ليس على ما يرام؟ هل كنِت تدسني رأسِك يف 

النعامة حتى ال تري علمات اإلنذار اليت يرسلها حبيبِك؟
تأكدي أن املفتاح الذهيب لكل علقة ناجحة هو التواصل املستمر 
بني الطرفني. لكن، ال جيب عليِك أن جتهدي نفسِك بكثرة األسئلة 
وال تكثري من نقد ذاتِك بشكل مبالغ فيه، فقط استخلصي العرب 

من قصتِك و واصلي مسريتِك فالقادم أحلى.

تركين وذهب لفتاة أخرى
فمن  احلاالت!  هذه  مثل  الوقوع يف  أسوأ  ما  وضعيتِك،  نتفهم   
الصعب جدااً على املرأة أن ترى حبيبها الذي خططت معه ملستقبلها 
يغادر حياتها، ليدخل حياة فتاة أخرى مباشرة.  إنها مرارة يصعب 

جدااً على املرأة جتُرعها.

لتتجاوزي هذه املرحلة القاسية، ينبغي أن جتدي اإلجابات الصرحية 
على األسئلة التالية: هل للفتاِة األخرى دخل يف انهيار علقتكما؟ 
أم  تركِك  ألنه  هل  باحلزن:  تشعرين  جيعلِك  الذي  الشيء  هو  ما 
أخرى؟ هل مل تلحظي أي بوادر تدُل على تصدِع  ألنه بدأ علقة 

علقتكما؟
قد يكون األمر يف هذه احلالة يف الغالب، حالة حزن بسبب أن إمرأة 
أخرى أخذت مكانِك يف حياته و ليس ألنه تركِك. فلِك أن تتذكري 
واليت  اليت كانت يف شخصيته  السلبيات  احلالة خمتلف  يف هذه 
العلقة. ال تركزي كل سخطِك  كنِت تتغاضني عنها حتى تستمر 
و نقدِك على املرأة األخرى، فهي فقط قشة عرت شخصية حبيبِك 

احلقيقة ومسحت لِك باالستيقاظ من سباتِك.

خوفك من االرتباط اجلدي جعله يرتكِك
كان كل شيء على ما يرام، لكن مبجرد أن طلب منِك أن يتقدم لِك 

6 أسباب وراء فشل العالقات العاطفية

رمسيااً للخطبة أصبحت تصرفاتِك حادة و مل تعودي نفس الشخص. 
بعد  حياتِك  غادر  لكنه  الثانية،  عن  وتغافل  األوىل  الزلة  فتجاوز 

استمرارِك يف تصرفاتٍك.
يتوجب عليِك يف هذه احلالة أن تسألي نفسِك عن الدوافع اليت 
جعلتِك تتخوفني من االرتباط به: هل هي متعلقة به كشخص؟ أم 
األسباب  حتديد  ينبغي  عام؟  بوجه  للرتباط  بنظرتِك  متعلقة  أنها 

بشكل واضح.
من  اقرتبت  أنك  مبجرد  الفشل  من  اخلوف  هو  الدافع  يكون  قد 
بسبب  أنها  املمكن  من  املشكلة،  هي  هذه  إذا  اهلدف.  تسجيل 
الدافع هو  املاضي. قد يكون  لِك وعشتيها يف  إخفاقات سبقك 
أن قلبِك مل يطعِك يف اجتياز اخلطوة األخرى، أو أنِك ال حتبني هذا 
الشخص ببساطة. املهم هو أن حتددي السبب: فإذا عرف السبب، 

بطل العجب.

أنهيِت العلقة ألنِك استسلمِت
كل  خلهلا  وخسرِت  قوة  من  أوتيت  ما  بكل  العلقة  خضت  لقد 
امليدان  مغادرة  األخري سوى  لِك يف  يتبق  ومل  وحيويتِك  طاقتِك 
وإعلن االستسلم. فالشريك كانت مغامراتٌه العاطفية كثرية وال 
ترسو على بر أو شخصيته كانت مهتزة، أو كان متزوجااً، املهم أنه 

مل يعد لِك صرب يف إكمال املشوار.
يف مثل هذه احلالة، ينبغي أن تسألي نفسِك ملاذا صربِت كل هذه 
رغم  البداية  العلقة؟ ملا أصررِت يف  تعلين فشل  أن  املدة قبل 
لنفسِك  إثبات  األمر جمرد  يكون  قد  التفاصيل؟  هذه  بكل  علمِك 
قد  تكوني  قد  أو  حجمها،  كان  مهما  التحديات  رفع  على  قدرتِك 

أعطيِت ملقدرتِك صورة أكرب من حجمها فاصطدمِت بالواقع. 
اعلمي أنه ال ميكن ألي امرأة أن جترب رجلاً على أن يغري شخصيته 
ومللمي مشلِك  شتاتِك  امجعي  خميلتها!  اليت يف  الصورة  ليوافق 

واستجمعي قواِك.
ال تنسي أن تضعي نصب عينيِك دائمااً أنِك ال تبحثني يف أصل 
فطريق  خذلٍك،  الذي  الرجل  أو  نفسِك  معاقبة  بدافع  األسباب 
للرتقاء  ذلك  تفعلني  أنت  عبوره.  إياِك  مظلم  طريق  اإلنتقام، 
بنفسِك و تفادي سقوطِك يف ذات األخطاء. فاملستقبل واعد و هو 

يعدِك بالكثري فقط اصربي.

هلذه األسباب.. النساء أكثر 
غرية من الرجال
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حتت شعار عيشها بسعادة انطلق ماراثون ترفيهي االسبوع املاضي، 
مبشاركة 35 محارا، غرب القاهرة.

وماراثون احلمري سباق ترفيهي مت تنظيمه يف الرباجيل إحدى قرى 
حمافظة اجليزة، غرب القاهرة، للعام الثاني على التوالي، مبشاركة 
حملية  إعالمية  وسائل  يف  الفتا  اهتماما  والقى  املواطنني  مئات 

ودولية.
صيحات  وسط  مرت،   1500 بنحو  تقدر  مسافة  محارا   35 وركض 

أصحابها وسعادة األطفال والكبار يف القرية.
وإمعانا يف نشر روح الدعابة والفكاهة، خصص املنظمون للماراثون 

هذا العام جوائز للحمري الفائزة بأول
)عدة  احلمار( وسروج  )لطعام  مراكز، متثلت يف جوال ذرة  ثالثة 
أيضا،  جوائز  على  الفائزة  احلمري  أصحاب  حصل  كما  الدابة(، 
متثلت يف هاتف نقال ولوحات فنية وميداليات تذكارية وكؤوس 

معدنية.
وقال عماد سعودي، أحد منظمي املاراثون، إن مصر نادرا ما تشهد 
هذا النوع من السباقات، ال سيما أن معظم سباقات جري الدواب 

تعتمد على اخليول وحدها.
الفتا  اهتماما  العام شهد  هذا  احلمري  ماراثون  تنظيم  أن  وأوضح 
من وسائل اإلعالم احمللية والدولية، نظرا لطرافته وندرته بالبالد. 

مشريا إىل أن املاراثون العام املاضي كان حمدودا للغاية.
حتى  املاضية  الفرتة  خالل  املاراثون  وإعداد  بتحضري  قمنا  وتابع 
خيرج بصورة مقبولة، جتذب األنظار إىل القرية وترسم االبتسامة 

على وجوه أهلها كبارا وصغارا.
األفراد  النتقال  كوسيلة  البالد  يف  احلمري  استخدام  وينتشر 
والبضائع، خاصة يف الريف، وعادة ما يتم استخدام العربات اليت 

جترها احلمري يف نقل السلع واألفراد ملسافات قصرية نسبيا.

25 محارا يشاركون يف 
ماراثون »السعادة«

بعد أن فقدت اللرية الرتكية قرابة 40 يف املئة من قيمتها أمام 
الدوالر هذا العام، زاد االهتمام بشراء القصور التارخيية والفاخرة 
قبل  من  خصوصا  اسطنبول،  يف  البوسفور  مضيق  على  املطلة 

القطريني.
مطال  60 قصرا  أن  الثالثاء،  الرتكية،  »حرييت«  وذكرت صحيفة 
على طول مضيق البوسفور يف إسطنبول، مبا يف ذلك 30 قصرا 
تارخييا، معروضا للبيع بأسعار ترتاوح بني 4.5 مليون دوالر و95 

ماليني دوالر.
وباإلضافة إىل القصور الـ60، فإن حوالي 40 شقة سكنية فاخرة 
معروضة للبيع، بأسعار ترتاوح ما بني 1.7 مليون دوالر إىل 12 

مليون دوالر.
وتعد املنطقة بني بوغازتشي والسلطان حممد الفاتح هي األعلى 
سعرا، بينما تعترب القصور يف األحياء املطلة على اجلانب األوروبي 
على  الواقعة  وكذلك  ينيكوي،  حي  يف  وخصوصا  البوسفور  من 

اجلانب اآلسيوي وخصوصا يف حي قنديللي هي األكثر رغبة.
وحبسب وكالة دمريوين لألنباء، يقع على مضيق البوسفور 600 

قصر، منها 366 قصرا تارخييا.
للوكالة:  يلماز  سينيم  يدعى  عقاري  استثماري  مستشار  وقال 
»األجانب يفكرون يف استغالل اللرية الرتكية بعد اخنفاض قيمتها 
أمام الدوالر، مما يعين أن عملتهم أيضا أصبحت ذات قيمة أعلى، 
ومبا أن العقارات هنا يف تركيا تباع باللرية، فلدى األجانب فرصة 

أكرب للشراء«.
باستخدام  يقضي  الذي  مؤخرا  الصادر  القرار  إىل  يلماز  وتطرق 
اللرية يف عمليات شراء وبيع وتأجري العقارات، يف خطوة جديدة 

لدعم العملة احمللية.
القصور  بيع  بإمكاننا  يعد  مل  اآلن،  جديد  قانون  »هناك  وأضاف 
بالدوالر أو اليورو«، مشريا إىل أن االرتفاع األخري يف قيمة الدوالر 
دفع  مما  باللرية،  القصور  قيمة  ارتفاع  إىل  أدى  اللرية  مقابل 

املشرتين احملليني إىل طلب ختفيض على األسعار.
وتابع »مواطنون من الدول العربية يسعون للشراء. نرى تزايدا من 

قطر بشكل خاص«.
تطوير  مديرية  مع  التشاور  على  احملتملني  املشرتين  يلماز  وحث 
وتنمية البوسفور، قائال: »إذا كنت ترغب يف طالء اجلدران اخلارجية، 
وبناء واجهات للممتلكات الواقعة على طول خط البوسفور، فإنك 

حتتاج إىل احلصول على إذن من مديرية التنمية«.
وختضع القصور التارخيية املطلة على البوسفور، واملعروضة لبيع، 
يلماز  حث  ولذا  اآلثار،  جملس  يصدرها  أخرى  إضافية  لقوانني 
هذه  على  لالطالع  أيضا  اجمللس  زيارة  إىل  احملتملني  املشرتيني 

القوانني.

تركيا تبيع قصور البوسفور

بيل كوسيب يف السجن وطفل يف األمم املتحدة ومايكل كورس 
تشرتي فريساتشي بـ 2 مليار دوالر .. وماذا أيضًا؟

1 خرب يصدم متابعي املوضة: مايكل كورس تعلن رمسيًا االستحواذ 
 Capri‘ إىل  اإلسم  سيتغري  دوالر  مليار  بـ2.1  فريساتشي  على 
عن »الرؤية  املسؤولة  فريساتشي  دوناتيال  وستبقى   ’Holdings

اإلبداعية« يف الشركة.

2 السجن للممثل بيل كوسيب 10 سنوات بسبب انتهاكات جنسية.. 
والقاضي يصفه بـ »مفرتس عنيف«.

3 مشهد نادر يف األمم املتحدة: رئيسة وزراء نيوزلندا تصطحب 
رضيعتها إللقاء أول كلمة هلا منذ توليها منصبها أمام زعماء العامل 
ريثما  رضيعتها  حيمل  غايفورد  كالرك  معاونها  األغرب:  املشهد 
تنتهي من إلقاء الكلمة النهاية: جاكيندا أردرن تداعب صغريتها 

بعدما كانت »مهذبة« يف اجللسة.

4 فيديو حيبس األنفاس لنمر يصاب بنوبة صرع خالل استعراض يف 
سريك.. واملدّرب يرّشه باملاء إلنعاشه وسط ذهول املتفرجني.

5 وداعًا إلحالل الروبوتات حمل البشر.. جتربة يابانية رائعة ملقهى 
يوفر فرص عمل ألصحاب اهلمم من داخل منازهلم عرب روبوتات.

بعد أن تتجاوز املرأة يف الصني عمر 24 عاما دون زواج، تبدأ رحلة 
القلق من شبح »العنوسة«، يف جمتمع يضع ضغوطا نفسية على 

العازبات بأكرب بالد العامل تعدادا.

صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية سلطت الضوء على القضية 
مليار شخص،  الـ1.3  من  بال قطاع كبري  اليت تشغل  االجتماعية 
أيضا حال  استعرضت  لكنها  الضخم،  اآلسيوي  البلد  يعيشون يف 

يبدو متاحا ملعظم النساء.

»دريم« صاحبة الـ28 عاما اليت تعيش يف هوبي شرقي الصني، 
إن والدتها يكاد يصيبها اجلنون ألنها بلغت هذه السن دون أن 
يكون هلا صديق كخطوة أوىل على طريق الزواج، لكنها تعترب أن 

طرق االرتباط اآلن باتت خمتلفة.

وتوضح: »أبي وأمي تعارفا يف قريتنا، كانت عائلتاهما صديقتني، 
كان زمنا آخر وهما ال يفهمان هذا األمر«.

النساء يف  أعوام، وكحال  كانت دريم تعيش يف شنغهاي لعدة 
عمل  على  وحصلت  جيدا  تعليما  تلقت  الكبرية،  الصينية  املدن 
مليئة  تبدو  احلياة  شريك  عن  البحث  رحلة  لكن   ، مناسب  براتب 

بالصعاب.
»الرجال الصينيون يريدون شخصا خيدمهم كزوجة منزل« حسب 
بالنسبة  عنوسة  أزمة  اجملتمع  يعتربه  ما  يفاقم  وهذا  دريم،  رأي 

للنساء.

إال أن بابا خلفيا لألزمة ميكن أن يوفر حال مرحيا للنساء الباحثات 
عن زوج، هو »متاجر حب« تلقي حماضرات عن كيفية إجياد الرجل 
املناسب وتعمل على التوفيق بينهم، يف ظاهرة تهدف إىل القضاء 
الدوالرات  »بزنس« مباليني  العزوبية سرعان ما حتولت إىل  على 

يف الصني.

ويدعى  احلب«،  »متاجر  أو  التعارف  أندية  مديري  أحد  ويتحدث 
إيريك، لـ«واشنطن بوست«، قائال إنه يلقي مثل هذه حماضرات 

منذ أكثر من 10 سنوات.

الرجال، لكنه  الزبائن  البداية ركز نادي »وايم« حصريا على  يف 
حول اجلزء األكرب من نشاطه إىل النساء.

ويتقاضى النادي حنو 6 آالف يوان )حنو 800 دوالر( شهريا مقابل 
احملاضرات، و«الرجال الذين بإمكانهم الدفع لن جيدوا صعوبة يف 
احلصول على زوجة«، حسبما قال إيريك، و«اليوم سنعلمهم كيف 

تلتقي شريكك بعد التعارف على مواقع املواعدة«.
 150 أمساء  لدي  »هنا  أضاف:  منظمة  قائمة  استعراضه  وأثناء 
امرأة أرسلت هلم رسائل األسبوع املاضي، مصنفني حسب اجلمال 

والذكاء«.

تلتقي  أن  هو  و«اهلدف  التعارف،  إيريك حبيل  ومتتلئ حماضرات 
األفضل  اختيار  ميكنك  بينهم  ومن  الناس،  من  ممكن  عدد  أكثر 

بالنسبة لك«، ومن بينها »حيلة اهلاتف«.

قد  هواتفهن  بطاريات  بأن  التظاهر  الطالبات  من  إيريك  ويطلب 
فرغت، والتقرب من رجال آخرين لطلب استخدام اهلاتف يف التقاط 
صورة وإرساهلا هلن، و«بهذه الطريقة تكون قد حصلت على رقم 

هاتفه«.
األثرياء عن  الباحثات  أن ختدم  الصني ميكنها  »متاجر احلب« يف 
الف«  »دياموند  نادي  يطلب  املثال  سبيل  وعلى  احلياة،  شريك 
توفري  مقابل  دوالر(  ألف   150( يوان  مليون  إىل  قد يصل  مبلغا 

الرجل املناسب.

»متاجر حب«.. »بزنس« 
مباليني الدوالرات 
لتحدي »العنوسة«

انتشر فيديو لضابط وهي تصفع امراة شابة جالسة جبوارها يف 
املقعد اخللفي لسبب غريب، وهو الختيارها »شريكا مسلما«.

عن  نقلت  حيث  حصل،  ما  تفاصيل   »India Today« ونشرت 
إذا  بعضهم يسألين  وظل  بدأوا يف ضربنا،  »لقد  قوهلا،  الطالبة 
وأوضحت  للهوية«.  إثباتا  طلبوا  كما  مسلمة،  أو  هندوسية  كنت 
بأنهم ضربوها ألن صديقها مسلم،  أخربوها  النشطاء  أن جمموعة 

وسألوها: »هل تريدين الزواج منه؟«.
الشابة  أخذوا  الذين  الشرطة  بعناصر  النشطاء  اتصل  وبعد ذلك، 

وصديقها إىل مركز الشرطة يف سيارتني منفصلتني.
ويف الطريق إىل املركز، شوهدت الضابط وهي تضرب الشابة، 
سؤاال  أحدهم  ووجه  هلا  إهانات  آخرون  شرطة  ضباط  وجه  بينما 
للشابة، يطلب فيه معرفة سبب »عدم خجلها من مواعدة مسلم«.

وجتدر اإلشارة إىل حماولة الضباط إجبارها على رفع قضية اغتصاب 
ضد الرجل املسلم، حيث قالوا إنهم سيسمحون هلا بالذهاب يف 
وذهبت  بوالديها  اتصلت  ثم  رفضت.  ولكنها  ذلك،  فعلت  حال 

معهما إىل املنزل.

ضابط ُتعّنف فتاة ألنها »تواعد مسلماً!

أبرز 5 أحداث شغلت العامل خالل 24 ساعة 
من االسبوع املاضي
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مـن هـنا وهـناك

اهلند ليس مثل  الذي حيمل رقم 100 يف  املطار 
للغاية يف  إنه بين يف ظروف معقدة  إذ  سابقيه، 
منطقة شاهقة، حتى أبصر النور األسبوع املاضي.

ويقع املطار اجلديد الذي محل اسم » باغيونغ« يف 
اهلند،  الوعرة مشال شرقي  اجلبلية  سيكيم  والية 
ما  وفق  الوالية،  هذه  يفتتح يف  مطار  أول  وهو 
أوردت صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، الثالثاء.

وقضت فرق عمل إنشاء املطار 9 سنوات متواصلة 
مومسية  أمطار  سقوط  ظل  يف  تشييده،  أجل  من 
على  عالوة  أرضية،  انهيارات  وحدوث  شديدة 

نشاط زلزالي أعاق العمل مرات عدة.

فدان،   1000 حنو  »النحيل«  املطار  مساحة  وتبلغ 

مطار خيالي.. حتفة معمارية حنتت يف اجلبال

 2018 األول  تـشرين   6 Saturday 6 October 2018الـسبت 

جدار  بناء  وجرى  اهلمااليا،  منطقة  جبل يف  أسفل 
استنادي بعمق 80 مرتا، لتأمني احلماية له.

املطار،  عليها  أقيم  اليت  املساحة،  وبسبب ضيق 
فإن صالته الوحيدة لن تكون قادرة على استيعاب 

أكثر من 1000 مسافر يف حدها األقصى.

املاضي  األسبوع  رمسيا  املطار  تدشني  وجرى 
مودي،  ناريندرا  اهلندي،  الوزراء  رئيس  حبضور 
على أن تبدأ أوىل الرحالت األسبوع املقبل مع إقالع 

أول طائرة باجتاه كولكاتا.

وقال املصور راجيف سريفاستافا، الذي كان من 
أمام  افتتاحه  قبل  املطار  شاهدوا  الذين  أوائل 

اجلمهور إنه »أعجوبة هندسية«.

إندونيسيا  مستشفيات  أحد  يف  مسؤول  أعلن 
تبعه  زلزال  بعد  لديه،  جّثًة  ثالثني  أحصى  أنه 

تسونامي.
يف«،  تي  »ميرتو  لقناة  سوجندرا  كومانغ  وقال 
باإلضافة  املستشفى«  يف  قتيال   30 »هناك 
إىل  حنتاج  للجراحة.  إخضاعها  جيب  »حاالت  إىل 
وكانت  12 شخصا«.  معاجلة  أجل  من  متخصصني 
وكالة إدارة الكوارث قد أعلنت من جهتها يف وقت 
سابق أن هناك »العديد« من الضحايا جراء الزلزال 

والتسونامي.
تعرضها  إثر  بالو  مدينة  تسونامي  أمواج  وضربت 
تدمري  اىل  أدى  درجات   7،5 بقوة  عنيف  لزلزال 

تسونامي إندونيسيا.. خراب ودمار وجثث يف العراء

اىل  السكان  ودفع  اجلمعة،  فيها  »كثرية«  مبان 
ما  على  الشوارع،  حنو  مذعورين  منازهلم  مغادرة 
الواقع يف جنوب شرق  البلد  أعلنت سلطات هذا 

آسيا.
الكوارث  إدارة  وكالة  باسم  املتحدث  وقال 
اإلندونيسية سوتوبو بورو نوغروهو »هناك تقارير 
عن انهيار الكثري من املباني بسبب الزلزال«، مضيفا 

أن »السكان مذعورون وخرجوا من منازهلم«.
والتسونامي  الزالزال  رصد  وكالة  رئيس  وأكد 
بالو«،  يف  وقع  »تسونامي  أّن  تريونو  رمحات 
املدينة اليت يبلغ عدد سكانها حنو 350 ألف نسمة 

وتبعد حنو 80 كلم عن مركز الزلزال.

نشر مكتب اخلدمة السرية اخلاص بالرئيس األمريكي 
اخلاص  اجلديد  »الوحش«  صورة  ترامب،  دونالد 
للقنابل،  ومضادة  مدرعة  سيارة  وهي  بالرئيس، 

تصل تكلفتها إىل 1,1 مليون جنيه إسرتليين.

كاديالك،  طراز  من  »الوحش«،  ترامب  واستقل 
مدينة  يف  املتحدة  األمم  مقر  إىل  رحلته  خالل 
السرية صورا  اخلدمة  مكتب  نشر  فيما  نيويورك، 

للسيارة، مستعرضا مزاياها.

عن  تكشف  مل  موتورز  جنرال  شركة  أن  ورغم 
تفاصيل السيارة اجلديدة، فإنه بناء على النماذج 

السابقة، من املعروف أنها مدرعة بشكل كبري.

وتضمن إطارات »Kevlar«، أن تتمكن السيارة من 
إكمال سريها، حتى يف حال تعرض أحد اإلطارات 

للثقب.
أما األبواب املصفحة فيبلغ مسكها 8 إنشات، مما 

»اخلدمة السرية« تكشف عن »وحش« 
ترامب اجلديد

بوينغ  طائرة  على  املوجودة  بتلك  شبيهة  جيعلها 
757، فيما يصل مسك النوافذ إىل 5 إنشات.

مقاوم  سفلي  بغطاء  »الوحش«  جتهري  مت  كما 
لالنفجار، جيعله غري قابل لالخرتاق، حسب ما ذكر 

موقع »ذا صن« الربيطاني.

حبيث  املقصورة  جهزت  فقد  السيارة،  داخل  أما 
والكيماوية،  البيولوجية  للهجمات  مضادة  تكون 
لألكسجني  إمدادات  املركبة  منت  على  يتوفر  كما 

والدم.

ويف حال شارك »الوحش« يف هجوم، فإن السيارة 
مدعمة بقنابل مسيلة للدموع وبنادق.

اتصاالت  معدات  أيضا  السيارة  يف  وتوجد 
الرئيس  لنائب  مباشر  مع خط  متقدمة،  إلكرتونية 

والبنتاغون.
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احلريري: سنشكل احلكومة...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

جعجع، وميكن تفعيل حكومة تصريف األعمال يف حال وجود ظروف 
استثنائية، وقوتنا كدولة أن نكون متفقني على برنامج موحد«.

اضاف: » سنة 8 آذار ال يشكلون حزبا واحدا لذلك هناك صعوبة يف 
متثيلهم داخل احلكومة

املطاف  نهاية  يف  سنعاجلها  ارسالن  طالل  الوزير  متثيل  ومشكلة 
بالتعاون بيين وبني الرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبالط، مؤكدا 
أن ال ضغوط علي من اململكة العربية السعودية، وأن التسوية مع 

رئيس اجلمهورية قائمة ومستمرة وضمانيت رئيس اجلمهورية،
وأنا حريص على البلد وقدمت بالعديد من التضحيات خالل السنوات 

األخرية حتى أتينا برئيس مجهورية.
ويف املوضوع االقليمي قال: »هل من احلكمة ان نتهجم على دول 
اخلليج اليت يعمل فيها حوالي 400 الف لبناني ويف املقابل يطلب 

منا احلوار مع سوريا؟
وقال: »سنطرح موضوع اإلسرتاتيجية الدفاعية بعد تشكيل احلكومة 
على طاولة حوار عند رئيس اجلمهورية، وموضوع سالح »حزب اهلل« 
للتسوية  تهيء  احلوار  وطاولة  إقليمية  بتسوية  عالقة  وله  إقليمي 
مليار دوالر من خالل مؤمتر  بـ12  لبنان  الدولي سيساعد  واجملتمع 
سيدر ولكن على لبنان ان يساعد نفسه باإلصالحات اليت جيب أن 
يقوم بها. ومؤمتر سيدر يتضمن مشاريع واصالحات وكيفية حتسني 
القطاع االنتاجي يف البلد ولتنفيذها جيب ان يكون هناك حكومة، 
ومن اليوم وصاعدا لن اسكت على من يعطل املسار االصالحي يف 

البلد وسأمسي االمور بامسائها«.
القصر الجمهوري

اىل ذلك كان امس االول يوما حافال بالنشاطات واالستقباالت يف 
سلسلة  عون  ميشال  العماد  الرئيس  عقد  حيث  اجلمهوري  القصر 
لقاءات ديبلوماسية، حدد فيها »مواقف لبنان من التطورات احمللية 

واالقليمية والدولية الراهنة«.
تصريف  حكومة  يف  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  حضور  يف  وتسلم 
قطر  ميثلون  سفراء،  سبعة  اعتماد  اوراق  باسيل،  جربان  االعمال 

واملانيا وبلجيكا والربازيل وكرواتيا وغانا والكونغو.
ثم استقبل الرئيس عون، يف حضور سفري بريطانيا كريس رامبلينغ، 
وفدا برملانيا بريطانيا من جملس احملافظني الربيطاني لشؤون الشرق 
االوسط »CMEC« برئاسة السري هوغو سواير، ضم، النواب، فيليب 
ديون، تيم لوفتون، اللورد اندرو روباثان، اللورد فرنسيس مود، 

شارلوت لسلي ومارك موريسون والسفري وفيق سعيد.
ونقل الوفد لرئيس اجلمهورية »اهتمام بريطانيا بالوضع يف لبنان، 
وبالتقدم الذي حتقق يف جماالت عدة، ال سيما يف جمال التعاون 

العسكري اللبناني - الربيطاني«.
واعرب السري سواير عن رغبة بالده »يف تعزيز التعاون االقتصادي 
الربيطاني للجيش  الدعم  »اهمية استمرار  لبنان«، مشددا على  مع 
اللبناني، ال سيما يف جمالي التدريب والتجهيز«، منوها ب«ما حققه 

اجليش من اجنازات رسخت االمن واالستقرار يف لبنان«.
ورحب الرئيس عون بالوفد، شاكرا »االهتمام الذي توليه بريطانيا 
للجيش اللبناني والذي تواصل دعمه وتدريبه، ما ساهم يف حتقيق 
االرهابية  التنظيمات  مواجهة  ابرزها،  لعل  كبرية،  امنية  اجنازات 

وحترير لبنان منها«.
وعرض الرئيس عون »موقف لبنان من مسألة النازحني السوريني«، 
االمنة يف سوريا«،  املناطق  اىل  هؤالء  بـ »عودة  املطالبة  فجدد 
اختياري  حنو  وعلى  لبنان  تباعا  ترتك  منهم  »جمموعات  ان  مؤكدا 
العائدين  قوافل  تنظيم  بداية  ومنذ  اللبناني.  العام  االمن  باشراف 
مل يتبلغ لبنان عن وقوع اي حوادث معهم بعد عودتهم«، مشددا 
على ان »الدولة اللبنانية ال تكره النازحني السوريني على العودة، 
السوري اىل  النزوح  تداعيات  ان  القرار. علما  بل ترتك هلم حرية 
لبنان تشعبت واحدثت اضرارا جسيمة يف خمتلف امليادين«، مشددا 
على »عدم جواز ربط عودة السوريني الطوعية واالمنة اىل بالدهم 

بالوصول اىل حل سياسي قد يطول االتفاق عليه«.
وفد هيومن رايتس واتش

واستقبل الرئيس عون يف حضور وزير العدل يف حكومة تصريف 
االعمال سليم جريصاتي، وفدا من منظمة »هيومن رايتس واتش« 
برئاسة كينيث روث، ملناسبة عقد املنظمة اجتماع جملس ادارتها يف 
بريوت، تعبريا عن تقديرها »التزام لبنان العمل على احملافظة على 

حقوق االنسان«.
ادارة  جملس  اعضاء  سعادة  عن  روث  عرب  اللقاء،  مستهل  ويف 
يقدمه  الذي  »التعاون  بـ »االجتماع يف بريوت«، شاكرا  املنظمة 
معاجلة  مسألة  سيما  »ال  اهتماماتها،  أبرز  عارضا  للمنظمة«،  لبنان 
النفايات الصلبة بعد اقرار جملس النواب القانون اخلاص بها«، كما 

تطرق اىل »ابرز املواضيع اليت تهم املنظمة يف جمال عملها«.
لعقد  بريوت  اعضائه  »اختيار  بالوفد، شاكرا  عون  الرئيس  ورحب 
»يف جمال احملافظة  ما حتقق  أبرز  عارضا  االدارة«،  اجتماع جملس 
على حقوق االنسان، ومنها معاجلة موضوع النفايات والوسائل اليت 

يتم درسها متهيدا العتمادها«.
النواب  جملس  اقره  الذي  »القانون  ان  اىل  عون  الرئيس  ولفت 
مؤخرا، ينطلق من مبدأ الالمركزية، حبيث تتمكن االدارات احمللية من 
اختيار الطرق املناسبة للتخلص من النفايات وفق ظروف االحتادات 

البلدية املعنية«.
وتناول البحث ايضا، اوضاع النازحني السوريني يف لبنان واالجراءات 
اولئك  »ال سيما  اختيارية هلم اىل بالدهم،  لتوفري عودة  املعتمدة 
الذين نزحوا اىل لبنان هربا من االوضاع االمنية املرتدية اليت سادت 

قراهم وبلداتهم، علما ان غالبية هؤالء النازحني عربوا عن رغبتهم 
يف العودة، فتجاوبت السلطات اللبنانية مع رغبتهم«. )التفاصيل 

الكاملة على الصفحة 5(.

واشنطن تنفي اتهامات...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

إمكانياتها العسكرية البيولوجية بغطاء البحوث العلمية«.
على  تعمل  ال  املتحدة  »الواليات  إن  له  بيان  البنتاغون يف  وقال 

تطوير أسلحة بيولوجية يف مركز لوغار يف جورجيا«.
وأشار إىل أن املعلومات اليت قدمتها وزارة الدفاع الروسية حول 
تطوير أسلحة بيولوجية يف جورجيا »افرتاءات وتضليل«، وفق بيان 
البنتاغون. كما نفى البنتاغون أن يكون مركز لوغار يف جورجيا موقعًا 

تابعًا للواليات املتحدة. 
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت يف وقت سابق  إن اجملتمع 
مسألة  من  للتحقق  األمريكية  املختربات  تفتيش  ميكنه  ال  الدولي 
تطوير أسلحة بيولوجية، مضيفة أنه حتت غطاء البحوث السلمية ميكن 

أن تعمل واشنطن على تطوير إمكانياتها العسكرية البيولوجية.
وأوضحت الدفاع الروسية أنه يعمل يف العامل أكثر من 30 خمتربًا 
تابعًا للواليات املتحدة وجيري حتديثها دائمًا، وتساءلت ملاذا حاولت 
القوات اجلوية األمريكية منذ عامني مجع عينات من املواد احليوية 

للمواطنني الروس؟.
وأشارت الدفاع الروسية إىل أن الوثائق تؤكد املخاوف من أنشطة 
األخرية  أن  إىل  جورجيا، مشرية  املتحدة يف  للواليات  قانونية  غري 
جمال  يف  بالعمل  تسمح  اليت  القواعد  على  قوانينها  يف  احتفظت 
اجلورجيني  اخلرباء  حركة  أن  إىل  أيضًا  الفتة  البيولوجية،  األسلحة 
الوصول  يستطيعون  وال  مقّيدة  جورجيا  يف  األمريكي  املركز  يف 

للوثائق.
وقال إيغور كرييلوف قائد قوات احلماية من اإلشعاعات واألسلحة 
الواليات  بيانات  إن  الروسي،  اجليش  يف  والبيولوجية  الكيميائية 
البيولوجية،  األسلحة  واستخدام  نقل  وسائل  تطوير  حول  املتحدة 
ولفت  البيولوجية،  األسلحة  املتعلقة حبظر  االتفاقيات  مع  تتعارض 
إىل أن استمرار التجارب على املتطوعني رغم حصول حاالت وفاة 

ينتهك القانون الدولي.
املتحدة  الواليات  مفهوم  مع  يتوافق  »هذا  أن  كرييلوف  وأوضح 
»احلرب عن بعد«، وتظهر إمكانية تزويد الكبسوالت باملواد السامة 
واملشعة واملخدرة ، فضال عن العوامل املسببة لألمراض املعدية، 
وال تنتمي هذه الذخائر إىل قائمة األسلحة التقليدية وقائمة أسلحة 
احلرب اإلنسانية، كما أن نشر هذه املعلومات يتعارض مع االتفاقات 

الدولية املتعلقة حبظر األسلحة البيولوجية«.

موسكو تدعو خلروج...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

حول الوضع يف سورية، حيث حيرص اجلانبان على زيادة الضغط 
من أجل التوصل إىل حل سياسي، وبدء العمل بأسرع ما ميكن على 

صوغ الدستور«.
ذلك  يف  مبا  أكرب،  بقوة  واشنطن  جهود  مساندة  أملانيا  وتعهدت 
الكيماوية،  األسلحة  استخدام  عدم  وضمان  اإلنسانية،  املساعدات 
بقوة  املتحدة  الواليات  دعم  ميكننا  كيف  »ناقشنا  ماس:  وقال 
ذلك  بتجسيد  اآلن  سنقوم  سورية.  مشاركتهم يف  خالل  من  أكرب 
وتفعيله«. وأشار  إىل أن بومبيو أدرك اجلدل السياسي يف أملانيا 
تقودها  انتقامية  عسكرية  ضربة  أي  يف  احملتملة  املشاركة  حول 
ومن  الكيماوية،  باألسلحة  هجوم  وقوع  حال  يف  املتحدة  الواليات 
غري املرجح أن يوافق الربملان على مثل هذه اخلطوة. وزاد: »هناك 
طرق خمتلفة للمساعدة يف ضمان عدم استخدام األسلحة الكيماوية 
هناك، وعدم وجود أي منها«، مستشهدًا خبربة أملانيا يف التخلص 

من مثل هذه األسلحة.
إىل ذلك، شدد الرئيس الروسي فالدميري بوتني على ضرورة »أن 
نسعى جاهدين لضمان عدم وجود قوات أجنبية يف سورية إطالقًا، 
وجيب أن نتحرك يف هذا االجتاه«.  وأضاف يقول أن روسيا مستعدة 

لالنسحاب »إذا قررت احلكومة السورية ذلك«. 
وجدد انتقاده الوجود األمريكي يف سورية، وقال: »هناك احتماالن 
تفويض جملس  على  املتحدة  الواليات  أن حتصل  املوقف:  ملعاجلة 
األمن التابع لألمم املتحدة، أو أن تتلقى دعوة من احلكومة الشرعية 
السورية لوضع وحداتها هناك هلدف ما... القانون الدولي ال ينص 

على طريقة ثالثة لوجود دولة على أراضي أخرى«.
 ووصف اتفاق سوتشي الذي وقعته بالده مع تركيا حول إدلب، 
يف  الدماء  سفك  ُمنع  االتفاق،  »بفضل  وقال:  جيدًا«،  »اجليد  بـ 

املنطقة. روسيا وتركيا- وبدعم من إيران- تنفذان هذا االتفاق«.
من  الثقيل  السالح  لسحب  املهلة  انتهاء  على  أسبوع  حنو  وقبل 
املنطقة املنزوعة السالح، دخل إىل إدلب رتل عسكري تركي يضم 
أكثر من 40 عربة، معظمها ناقالت جند وشاحنات وحافالت صغرية، 
إدلب  ريف  الشغور يف  مراقبة يف منطقة جسر  نقاط  متركزت يف 

اجلنوبي الغربي.
ويف حني مل حتدد »هيئة حترير الشام« موقفها من االتفاق، منعت 
اهليئة تنظيم »حراس الدين« من القيام بعمل عسكري ضد مواقع 
النظام السوري يف ريف الالذقية الشمالي، يف خطوة ُفسرت على 
أنها »ليست اعرتافًا فقط بل حراسة لالتفاق«، وفق ما كتب بعض 

قادة اجلهاديني على تطبيق »تلغرام«.
وغداة إعالن وزير الدفاع األمريكي جيم ماتيس أن عدد الديبلوماسيني 
األمريكيني تضاعف على األرض يف سورية، وأن واشنطن تساعد 

استعيدت  اليت  املناطق  يف  لألهالي  حملية  جمالس  »تشكيل  على 
تدافع  لكي  اإلثين  التنوع  تراعي  أمنية  حملية  وقوى  داعش،  من 
االحتاد  »حزب  لـ  التابعة  الذاتية«  »اإلدارة  أعلنت  املدنيني«،  عن 
الدميوقراطي« )ب ي د( تشكيل حكومة فيديرالية تضم تسع هيئات 

لإلدارة الذاتية، وانتخبت الرؤساء املشرتكني هلذه اهليئات.
وشن الناطق بإسم الرئاسة الرتكية إبراهيم كالني هجومًا عنيفًا على 
واشنطن، وقال إنها متاطل يف تشكيل دوريات مشرتكة يف منبج. 
وشدد على أنه »ينبغي تنفيذ خريطة الطريق حول منبج يف أقرب 
وقت ممكن. أسلوب املماطلة بدأ يصبح مشكلة متنامية«. ولّوح بـ 
»اختاذ خطوات ضد إرهابيني على الساحة السورية يف أي حلظة مبا 

يضمن أمننا القومي«.

بومبيو: قرار حمكمة...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

احملكمة، لكنه اعتربه »هزمية إليران« الذي رأى فيه تأكيدًا ملوقف 
بالده »احملق«.

واحملكمة اليت تتخذ الهاي مقرًا، هي أبرز هيئة قضائية لدى األمم 
املتحدة وتّبت يف خالفات بني الدول األعضاء. وقراراتها ملزمة ال 
ميكن الطعن بها، لكنها رمزية وليست هناك آلية لتطبيقها، علمًا أن 

واشنطن وطهران جتاهلتا أحكامًا هلا.
طرحته  الذي  امللف  احملكمة  حتسم  أن  انتظار  يف  موقت،  والقرار 
إيران ضد الواليات املتحدة، ما قد يستغرق سنوات، علمًا أن حكمها 
يستند إىل »معاهدة الصداقة والعالقات االقتصادية« املربمة بني 

البلدين عام 1955، قبل أن يقطعا عالقاتهما عام 1980.
وانسحبت إدارة ترامب يف أيار املاضي، من االتفاق النووي امُلربم 
عام 2015، وأعادت فرض حزمة أوىل من العقوبات على طهران، يف 
آب املاضي، وتستعد لفرض حزمة ثانية يف تشرين الثاني املقبل، 

تطاول القطاعني النفطي واملصريف.
وتستثين العقوبات األمريكية »مبدئيًا« السلع الغذائية والطبية، لكن 
تنتهك  العقوبات  هذه  أن   15 الـ  قضاتها  بإمجاع  اعتربت  احملكمة 
على  مدمرًا  تأثريًا  ترتك  »قد  أنها  إىل  منّبهة  الصداقة«،  »معاهدة 
صحة أفراد يف ايران وأرواحهم«. وأضافت: »بات صعبًا جدًا، إن 
إبرام معامالت  إيران ومواطنيها وشركاتها  مل يكن مستحياًل، على 

مالية عاملية« لشراء تلك السلع.
وخلصت احملكمة إىل أن الضمانات اليت قّدمتها واشنطن بعدم تأثر 

األوضاع اإلنسانية بالعقوبات »مل تكن كافية«. 
وقال رئيس احملكمة القاضي عبد القوي أمحد يوسف إنها »توصلت 
باإلمجاع إىل أن على الواليات املتحدة أن ترفع، وعرب وسائل ختتارها، 
كل عراقيل تفرضها اإلجراءات امُلعلنة يف 8 أيار 2018، على حرية 
تصدير السلع املطلوبة ألسباب إنسانية إىل األراضي اإليرانية، مثل 
األدوية واملواد الطبية واألغذية واملنتجات الزراعية«. وحذر من أن 
احلظر على قطع غيار الطائرات قد »يعّرض سالمة الطريان املدني 

خلطر يف إيران، وكذلك أرواح مستخدميه«.
إىل  واضحة«  »إشارة  احملكمة  قرار  يف  اإليرانية  اخلارجية  ورأت 
احلكومة  أن  جمددًا  »ُيظهر  حكمها  أن  معتربة  »حمقة«،  طهران  أن 
وقاسية«.  قانونية  غري  عقوباتها  وأن  معزولة  تصبح  األمريكية 
وحّضت الواليات املتحدة على أن »تتغرّي إىل بلد مسؤول وطبيعي 
الدولية  التزاماتها  تفي  أن  »جيب  وتابعت:  الدولي«،  اجملتمع  يف 
جهانكريي،  إسحق  وكان  اإليرانية«.  التجارة  عن  العقوبات  وترفع 
النائب األول للرئيس اإليراني، أكد أن حكومته »ال تواجه مشكلة 

يف تأمني السلع األساسية واحلاجات الرئيسة للبالد«.
وكتب وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف على »تويرت«: »فشل 
جديد للحكومة األمريكية املدمنة على العقوبات، وانتصار القانون«. 
احملكمة  قرار  أن  بومبيو  مايك  األمريكي  نظريه  اعترب  املقابل،  يف 
يشّكل »هزمية إليران«، الفتًا إىل انه »رفض يف شكل قاطع كل 
طلباتها اليت بال أساس« لرفع كل العقوبات اليت تفرضها واشنطن. 
وأضاف: »نعمل يف شكل وثيق مع وزارة اخلزانة لضمان استمرار 

بعض عمليات التبادل مع ايران، وتشمل السلع اإلنسانية«.
ورأى يف قرار احملكمة أمرًا »مفيدًا إلثبات العبثية املطلقة للمعاهدة« 
اختاذه  جيب  كان  »قرار  عن  ومتحدثًا  إنهاءها،  معلنًا  طهران،  مع 
قبل 39 سنة« بعد الثورة اإليرانية عام 1979. واستدرك معربًا عن 
بأنها ليست مؤهلة الختاذ  اإلقرار  »امتناع احملكمة عن  »خيبة« من 
قرارات يف ملفات مرتبطة بالعقوبات األمريكية«، معتربًا أن »ايران 

جلأت ألي احملكمة ألسباب سياسية ودعائية«.
عن  فتحدث  هويكسرت  بيت  هولندا  لدى  األمريكي  السفري  أما 
كل  إيران  منح  »رفضت  احملكمة  أن  إىل  الفتًا  قيمة«،  بال  »ملف 
ما تطلبه« ومشريًا إىل »قرار حمدود حول جمموعة حمدودة جدًا من 

القطاعات«.
يف الوقت ذاته شدد جون بولتون، مستشار األمن القومي األمريكي، 
وتابع  شعبها.  ال  إيران،  يف  النظام  مع  هو  بالده  خالف  أن  على 
تعزز  بأنها  تقارير  وتفيد  النووي،  برناجمها  تفكك  »ال  طهران  أن 

نشاطاتها الذرية«.
إىل ذلك، اعترب الرئيس اإليراني حسن روحاني أن االحتاد األوروبي 
اختذ »خطوة كربى«، بعدما »شّكل كيانًا خاصًا إلبقاء عالقات مالية 
ونقدية« مع بالده. ورأى أن إدارة ترامب »غاضبة بشدة« من هذا 
القرار، ونّبه إىل أن الرئيس األمريكي يشدد ضغوطًا على طهران 

من أجل حتقيق »مكاسب سياسية داخلية«.
اىل ذلك لفت ظريف إىل أن »الدعم األوروبي لالتفاق النووي كان 
واستدرك:  األمريكية«،  الضغوط  مواجهة  يف  املتوّقع  من  أفضل 
»على )األوروبيني( ترمجة هذه االلتزامات وتنفيذها. سننتظر فرتة 
أطول قلياًل لنرى النتيجة، لكن ذلك ال يعين أن صربنا لن ينتهي«.
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

هذه األطعمة ُتسّبب السرطان!

من  اإلكثار  من  حديثة  طبية  دراسة  حذرت 
تناول األطعمة املشوية أو املطهوة على الفحم 
اإلصابة  مبخاطر  املرتبطة  االحتماالت  يزيد  ألنه 

بأمراض اجلهاز التنفسي أو الوفاة.
ويف مقارنة بني من استخدموا املواقد الكهربائية 
باحثون  وجد  الطعام،  بالغاز يف طهو  والعاملة 
يف جامعة »أوكسفورد« بربيطانيا ارتفاع حاالت 
التنفسي  اجلهاز  أمراض  عن  النامجة  الوفاة 
استخدموا  من  بني  بنسبة %36  احلادة  املزمنة 

اخلشب أو الفحم يف أغراض الطهي.
وأرجع الباحثون السبب يف ذلك إىل أن الوقود 
للغاية من  عالية  منه مستويات  ينبعث  الصلب 
اليت  جدًا  الصغرية  اجلسيمات  خاصة  امللوثات، 

خترتق بعمق الرئتني.
األستاذ يف قسم  تشن«،  مينج  »تشنج  وقال 
الصحة العامة للسكان يف جامعة »أوكسفورد«، 
بأمراض  اإلصابة  خماطر  ارتفاع  خفض  »ميكن 
حرق  عن  النامجة  الرئيسية  التنفسي  اجلهاز 
اخلشب أو الفحم بدرجة كبرية من خالل التحول 

إىل الوقود النظيف«.
أضاف: »تشكل النتائج اليت توصلنا إليها حجة 
قوية لتسريع التنفيذ العاملي إلمكانية الوصول 
معقولة  بأسعار  النظيفة  الطاقة  إىل  الشامل 
لألمم  املستدامة  التنمية  أهداف  أحد  وهو   ،

املتحدة«.
يف  شخص  مليارات   3 من  يقرب  ما  ويعيش 
مجيع أحناء العامل يف أسر معيشية تعمل بانتظام 
على حرق اخلشب أو الفحم أو االستعانة بالوقود 
وعادة  يومية،  بصورة  الطعام  لطهي  الصلب 
يف  الريفية  املناطق  يف  األسر  هذه  تتواجد 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
عدد  نشرت يف  اليت  الدراسة،  هلذه  وبالنسبة 
سبتمرب من جملة »مجعية الصدر األمريكية«، حلل 
بالغ  ألف   280 لنحو  الصحية  السجالت  الفريق 
تراوحت أعمارهم ما بني 30 - 79 عاما من 10 
متابعتهم ملدة تسع  الصني، ومتت  مناطق يف 
سنوات ليتعرض 18.823 لدخول املستشفى أو 
الوفاة متأثرين بأمراض تنفسية ومشكالت يف 

األغذية منخفضة الكربوهيدرات 
تسهم يف عالج السكري

كشفت دراسة علمية حديثة أن اتباع نظام غذائي 
األنسب  الوسيلة  هو  الكربوهيدرات  منخفض 
النوع  من  السكري  مرض  عالج  يف  لإلسهام 

الثاني والتقليل من تداعياته على املرضى.

وأشار جملس أطباء مرض السكري يف بريطانيا 
األفضل  هي  املعقدة  الكربوهيدرات  إن  إىل 
بالنسبة ملن يعانون من هذا املرض ألنها تساعد 
على تنظيم مستويات الغلوكوز يف اجلسم وجتعل 
املريض يشعر بالشبع لفرتة أطول موضحني أن 
أفضل مصادر للكربوهيدرات يتوفر حتديدا يف 
واخلضروات  والفواكه  والبقول  الكاملة  احلبوب 

وبعض منتجات األلبان.

كمية  بتناول  السكري  مرضى  األطباء  وينصح 
ثابتة من خمتلف أنواع األطعمة على مدار اليوم 
حتتوي ما بني 40 و60 غراما من الكربوهيدرات 
يف كل وجبة منبهني يف الوقت نفسه من أن 
تناول كميات كبرية من املعكرونة واخلبز يؤدي 

إىل ارتفاع مستويات السكر يف الدم.

يذكر أن أعراض مرض السكري من النوع الثاني 
الوزن  وفقدان  واجلوع  الشديد  العطش  هي 
القدم  وخدر  النوم  ومشكالت  كثريا  والتبول 
أو األمل ومشكالت البشرة وبطء شفاء اجلروح 

والشعور باإلعياء وارتفاع ضغط الدم.
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الرئة .
وتشري البيانات إىل أن 10.553 توفوا متأثرين 

بإصابتهم بالربو أو االنسداد الرئوي املزمن.

أظهر حبث جديد نشرته دورية »التقارير العلمية«، 
جبدول  يلتزمون  ال  الذين  البالغني  أن  اجلمعة، 
منتظم ملواعيد نومهم هم يف أغلب األحيان أكثر 
األخذ يف  مع  جيدة،  بصحة  يتمتعون  وال  إجهادا 
السكري  مستويات  ارتفاع  من  معاناتهم  االعتبار 

وضغط الدم .

وقال الباحثون، وهم من جامعة ديوك األمريكية، 
إنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه األعراض 
ناجتة عن النوم املضطرب، أم أن النوم املتقطع 

هو الذي يسبب هذه األعراض.

النفسي  الطب  يف  املساعدة  األستاذة  وقالت 
والعلوم السلوكية، واملؤلفة الرئيسية للدراسة، 
جيسيكا أفريي: »رمبا تؤثر كل هذه العوامل على 

بعضها البعض«.

الدراسة،  لكن يف كلتا احلالتني، خلصت مؤلفة 
بعد تقييم 1978 شخصا، إىل أن النوم لـ7 ساعات 
ثابتة يف نفس األوقات كل ليلة ال ميكن أن يضر 

الصحة.

كشف األمراض
أضافت: »مرضا القلب والسكري شائعان للغاية 
األسباب  من  أيضا  وهما  املتحدة،  الواليات  يف 
الرئيسية للوفاة يف هذا البلد. إذا متكنا من التنبؤ 
باألفراد املعرضني للخطر بسبب هذه األمراض، 

رمبا سنمنع أو نؤخر ظهور هذه األعراض«.

الدراسة كل مشارك يرتاوح  الباحثون يف  ومنح 
مواعيد  يتتبع  جهازا  عاما   93 و   54 بني  عمره 
النوم، بالدقيقة، حتى يتمكن الفريق البحثي من 

مراقبة أصغر التغيريات.

إذا  ما  املثال،  سبيل  على  يالحظوا،  أن  فيمكن 
كان مشارك ما يف الدراسة نام بعد الظهر بينما 

اعتاد على النوم يف العاشرة مساء.

بارتفاع  املصابني  األشخاص  أن  الباحثون  ووجد 
أطول،  لساعات  النوم  إىل  مييلون  الدم  ضغط 
السمنة  من  يعانون  الذين  األشخاص  مييل  بينما 

إىل البقاء يف حالة يقظة.

نوم  انتظام  أن  الدراسة، بشكل حاسم،  وأكدت 
الشخص هو أفضل مقياس للتنبؤ مبخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب.
املتقطع  النوم  يعانون  الذين  األشخاص،  وكان 

ملاذا جيب عليك االنتظام يف مواعيد النوم؟

مقارنة  واإلجهاد  باالكتئاب  لإلصابة  عرضة  أكثر 
بالذين اعتادوا على النوم املنتظم.

أصل  من  األمريكيني  أن  البيانات  وأظهرت 
مقارنة  منتظمة  غري  نوم  أمناط  يعتادون  أفريقي 
الصيين  األصل  ذوي  أو  البيض  األمريكيني  مع 

أو الالتيين.
ووفقا للنتائج اليت نشرتها صحيفة »ديلي ميل« 
الربيطانية تبني أن هناك ارتباط كبري بني انتظام 

النوم وصحة القلب.
يذكر أن البيانات تشري إىل أن النوم يف مواعيد 

حمددة يساهم يف الكشف عن األمراض.

القهوة أظهرت فائدة يف جمال مل يكن متوقعًا 
اهلضم،  عملية  تساعد  أنها  عنها  ويشتهر  هلا. 
وترفع  الدماغ،  يف  الفكرية  الوظائف  وتنّبه 
نشاط اجلسم، وحتّسن املزاج عمومًا، إضافة اىل 

طعمتها ورائحتها املشهورتني. 
ويف منحى مغاير، يشار اىل القهوة سلبيًا يف 
التوتر  وزيادة  النوم،  اضطراب  يف  التسبب 
سلبيًا  والتأثري  الدم،  ضغط  ورفع  العصيب، 
على عمل االنسولني ومستوى السكر والقائمة 

طويلة!
قاده  فريق حبثي  وفق  الكلى؟  عن  ماذا  لكن، 
جامعة  من  فيريا،  بيغوت  ميغيل  الربوفسور 
لشبونة يف الربتغال، تفيد القهوة يف تنشيط 
عمل الكلى أيضًا، طبعًا مع احلفاظ على االعتدال 

يف تناوهلا.
وجاءت تلك اخلالصة نتيجة حبث شائك، مبعنى 
رصد  بل  سليمني،  أشخاصًا  يفحص  مل  أنه 
مرضى مصابني بامراض مزمنة يف الكلى ملدة 
ما يزيد على 4800  العينة  9 سنوات. ومشلت 
مريض مصابني بأمراض مزمنة يف الكلى، جرت 

متابعتهم بني عامي 1999 و2010.

جديد القهوة: فائدة خمفية 
مل يتوقعها احد!
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PAUL Keating has joined 
the bizarre fight between 
former PMs, ripping into 
Malcolm Turnbull for “fail-
ing to show a skerrick of 
leadership”.
PAUL Keating excoriated 
Malcolm Turnbull, say-
ing he “failed dismally” to 
pull the Liberal Party back 
to the centre and did not 
“show a skerrick of leader-
ship” on one of his pet is-
sues — Australia becoming 
a republic.
The growing war of words 
between Australia’s former 
prime ministers is starting 
to resemble a WWE Royal 
Rumble, with an extra con-
testant entering the ring ev-
ery day to chokeslam their 
favourite target.
It all started with a record-
ing of Mr Turnbull tearing 
into Kevin Rudd and Tony 
Abbott.
“When you stop being 
prime minister, that’s it,” Mr 
Turnbull said.
“There is no way I would be 
hanging around like embit-
tered Kevin Rudd or Tony 
Abbott. Seriously, these 
people are like miserable, 
miserable ghosts.”
Mr Rudd quickly shot back 
at Mr Turnbull, mocking him 
for being a hypocrite.
 “Dear Malcolm. A quick 
reality check on ‘miser-
able ghosts’,” Mr Rudd 
said. “Having told the world 
you’ve left politics behind, 
you seem to be in the media 
every day talking about it.”
On wednesday, Mr Keating 
joined the fray in charac-
teristically venomous fash-
ion, saying Mr Turnbull’s 
comments were enough to 

“make you choke on your 
Weeties”.
“His capitulation to con-
servatives on the republic 
says all that needs to be 
said about Malcolm’s wider 
ambitions for the country,” 
Mr Keating told Fairfax Me-
dia.
“He attacks Kevin Rudd and 
Tony Abbott as ghosts, yet 
if you needed to know what 
Malcolm Turnbull truly be-
lieves in, what he would die 
in a ditch over, you would 
need a microscope to help 
you find it.”
The former Labor prime 
minister was particularly 
scathing of Mr Turnbull’s 
failure to make any prog-
ress on Australia becoming 
a republic.
The pair worked towards 
that goal together in the 
1990s, when Mr Turnbull 
was head of the Australian 
Republican Movement, but 
the idea was ultimately de-
feated in the 1999 referen-
dum.
Mr Turnbull did not push 
the issue as prime minister, 
believing Australians will 
be unlikely to vote for a re-
public until the Queen dies. 
He saw that as a “practical” 
attitude. Mr Keating had 
some harsher adjectives in 
mind.
“Malcolm Turnbull had just 
on three years as prime 
minister, yet he failed to 
show a skerrick of leader-
ship on Australia moving to 
a republic,” he said.
“Worse than that, he had 
said the republic could 
only happen after a rise in 
public sentiment promoted 
by Australians by ‘door 

‘Failed dismally’: Paul Keating slaps 
down Malcolm Turnbull

to door’ advocacy, and 
only following the death of 
Queen Elizabeth II. That is, 
a republic but not out of 
any leadership by him.”
Mr Keating does at least 
seem to hold Mr Turnbull 
in higher esteem than the 
rest of the Liberal Party. He 
said the fallen prime minis-
ter had been treated “very 
shabbily” and “had not de-
served such contempt from 
his peers”.
Given he once described 
Mr Abbott as an “intellec-
tual nobody” and “resi-
dent nutter”, among other 
things, perhaps Mr Turnbull 
should count himself lucky 
for getting off so lightly.
So far, Mr Abbott has re-
fused to respond to Mr 
Turnbull’s remarks. Two 
other former prime minis-
ters, John Howard and Julia 
Gillard, have also remained 
silent.
Many Australians must 
wish Mr Turnbull, Mr Rudd 
and Mr Keating were fol-
lowing their lead.
“What happened to gra-
ciousness?” Sky News 
host Janine Perrett asked 
last night, expressing a 
mixture of amusement and 
exasperation.
“John Howard and Julia Gil-
lard are model citizens. Paul 
Keating might have felt a bit 
of limelight deprivation. But 
personally, much as I agree 
with his comments, I would 
have thought he should be 
relieved he wasn’t included 
in the ‘miserable ghosts’ 
line.
“I would have shut up if I 
was him and kept my head 
down.”

Paul Keating still has a certain way with words. Picture: AAPSource:AAP

Former ABC chairman Jus-
tin Milne wanted to hire 
pop queen Kylie Minogue 
to sing about the public 
broadcaster as part of a 
multimillion-dollar advertis-
ing campaign.
Multiple sources have told 
Fairfax Media the idea was 
shot down by senior ABC 
management, including for-
mer managing director Mi-
chelle Guthrie, because the 
singer’s $750,000 price tag 
was deemed too expensive.
Ms Guthrie is understood to 
have “hit the roof” when she 
discovered the proposal. 
The revelation exposes an-
other source of tension at 
the highest levels of the 
ABC, with those close to Ms 
Guthrie insisting Mr Milne 
pushed for Minogue’s in-
volvement behind her back.
Mr Milne, who has a market-
ing background, confirmed 
he thought the idea was 
“cool”, but denied having 
knowledge about how much 
it would cost or pushing it 
on ABC management.
“It wasn’t my idea,” he told 
Fairfax Media on Tuesday. 
“An emotional campaign 
with Kylie singing a song 
... I thought that could be 
cool.”
Several sources confirmed 
the cost of the campaign 
was about $3 million, includ-
ing $750,000 for Minogue. 
They said Mr Milne backed 
the idea at meetings earlier 
this year, when the broad-
caster’s top managers were 
seeking to replicate a BBC 
promotional drive featuring 
some of that network’s big-
gest stars.
Mr Milne was said to favour 

an “all singing, all dancing” 
promotion that involved “all 
the bells and whistles”, such 
as Minogue.
“Justin was certainly enthu-
siastic about the idea,” said 
one person familiar with the 
discussions.
Managers agreed a pub-
lic relations campaign was 
needed as the ABC pre-
pared to negotiate its trien-
nial funding agreement amid 
elevated pressure from the 
Coalition government over 
editorial content.
Mr Milne confirmed on 
Tuesday that intense scru-
tiny from Canberra – includ-
ing complaints about chief 
economics correspondent 
Emma Alberici – solidified 
his view the ABC needed a 
major promotional drive in 
2018.
The broadcaster recently 
launched a campaign called 
“ABC Yours”, which fea-
tures testimonials from ac-
tors Claudia Karvan and 
Sam Neill, musicians Tim 
Minchin and Jimmy Barnes, 
and others.
The ABC considered ap-
proaching Hollywood stars 
such as Cate Blanchett and 
Nicole Kidman during the 
early stages of planning the 
promotion.
Mr Milne quit as chairman 
last Thursday – just three 
days after his board sacked 
Ms Guthrie – following Fair-
fax Media’s publication of 
an email he sent Ms Guthrie 
in May telling her to “get rid 
of” Alberici.
It was one of a number of at-
tempts to intervene in staff 
and editorial matters fol-
lowing complaints from the 

government.
A source close to Ms Guth-
rie alleged Mr Milne had 
gone directly to the ABC’s 
senior financial team about 
the Minogue proposition, 
asking them to have the 
plan costed.
Mr Milne denied this, but 
acknowledged he did not 
speak to Ms Guthrie about 
the idea. “I think Michelle 
was away at that time,” he 
said. 
Te federal opposition has 
turned on the embattled 
ABC board, blasting direc-
tors for their role in last 
week’s leadership turmoil 
and suggesting some are 
only in the job because they 
are “mates” of the govern-
ment.
Staff at the ABC suggested 
a $3 million advertising 
campaign starring Minogue 
would have raised eyebrows 
in newsrooms given the 
broadcaster had shed about 
1000 jobs since 2014.
In a dossier circulated to the 
board days before she was 
sacked, Ms Guthrie named 
the ABC’s $71.2 million loss 
in 2017-18 as one source 
of tension between her and 
the directors.
According to Ms Guth-
rie’s version of events, Mr 
Milne had in several con-
versations and emails “ex-
pressed the view that he 
was very comfortable and 
there was no issue with the 
numbers”.
Mushroom Records, which 
represents the London-
based Minogue in Austra-
lia, did not return calls. The 
ABC also declined to com-
ment.

Justin Milne wanted Kylie Minogue to sing about 
the ABC - with a potential price tag of $750,000

Former ABC chairman Justin Milne thought it would have been “cool” for Kylie Minogue to front a PR blitz 
for the broadcaster. Photo: Steven Siewert, AAP
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MALCOLM Turnbull has 
hit out at the Liberal Party 
over its handling of the 
leadership spill in a secret 
recording.
In audio obtained by Nine 
News, Mr Turnbull can 
also be heard calling fel-
low former prime min-
isters Tony Abbott and 
Kevin Rudd “miserable 
ghosts”.
The tape was reportedly 
recorded during a talk Mr 
Turnbull had with a group 
of young leaders in New 
York on Friday.
When the conversation 
turned to the topic of his 
ousting from the top job, 
Mr Turnbull explained 
while the Coalition was 
51-49 on the published 

polls, internal polls that 
tracked 40 different seats 
showed he was actually 
ahead by four points, 52-
48.
But he claimed that mem-
bers party of the party 
were determined to shake 
up the leadership, regard-
less of the difference be-
tween the public and in-
ternal polls.
“But for reasons that 
they’ve not been able to 
explain, there was an ele-
ment of the party and of 
the media that wanted to 
blow the government up, 
and they did,” Mr Turnbull 
said.
“And of course they didn’t 
get their guy up, they got 
ScoMo (Scott Morrison).”
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It wasn’t just the leader-
ship debacle that the for-
mer PM wanted to vent 
about. He also took aim at 
his predecessors for their 
decision to stay in parlia-
ment after being kicked 
out of the top job.
“When you stop being 
prime minister, that’s it,” 
he said.
“There is no way I would 
be hanging around like 
embittered Kevin Rudd 
or Tony Abbott. Seri-
ously, these people are 
like miserable, miserable 
ghosts.”
Mr Turnbull said it was im-
portant not to be “driven 
by hate” in these types of 
situations, something he 
clearly believed Mr Rudd 
and Mr Abbott were.
In 2010, Julia Gillard 
toppled Mr Rudd from the 
stop job but, instead of 
resigning, Mr Rudd hung 
around before seizing the 
position back in 2013.
Mr Abbott lost a leader-
ship spill in 2015 and was 
replaced by Mr Turnbull, 
but he certainly didn’t 
make the transition easy 
for the new PM.
Many attributed Mr Turn-
bull’s downfall to the 
constant push-back he re-
ceived from Mr Abbott and 
a conservative faction of 
the Liberal Party, making 
it almost impossible for 
Mr Turnbull to lead.
This isn’t the first time 
Mr Turnbull has made his 
feelings known about pol-
iticians who stick around 
after being stripped of the 
prime ministership.
He revealed his stance on 
how former prime minis-
ter’s should behave in Au-
gust when he announced 
he would leave parliament 
if he lost the leadership 
spill.
“I made it very clear that 
I believe former prime 
ministers are best out of 
the Parliament and I don’t 
think there’s much evi-
dence to suggest that that 
conclusion … is not cor-
rect,” he said.

Malcolm Turnbull lashes out at govern-
ment in secret recording

Turnbull slams government in secret audio (TODAY)

Malcolm Turnbull has been in New York with his wife Lucy since the 
leadership spill.Source:News Corp Australia

Turnbull called out Tony Abbott and Kevin Rudd for their decisions to 
stay in parliament. Picture: Lukas Coch/AAPSource:AAP

Prime Minister Scott Mor-
rison is promising to leg-
islate changes to GST dis-
tributions within weeks to 
guarantee Western Austra-
lia’s share does not fall be-
low 75 cents in the dollar.
Mr Morrison will make the 
pledge to kick off a three-
day visit to WA, matching 
a recent commitment made 
by Opposition Leader Bill 
Shorten to enshrine the 
GST floor in law.
“The legislation implements 
the government’s decision 
for a new, fairer GST deal,” 
the prime minister told The 
West Australian.
“I wouldn’t see any reason 
why we wouldn’t support 
it,” Labor MP Anne Aly told 
Sky News.

Treasurer Josh Frydenberg 
said it was clearly unsus-
tainable for WA to be get-
ting just 30 cents in the 
GST dollar.
“So what we are going to do 
is to legislate a floor of 75 
cents in the dollar for any 
state or territory,” he told 
Nine Network.
“We are providing an ad-
ditional $9 billion and as a 
result, every state and ter-
ritory will be better off as a 
result of our reforms.”
On the other hand, The fed-
eral government has threat-
ened to take action if motor-
ists are being ripped off by 
fuel companies, as the con-
sumer watchdog believes.
Australian Competition and 
Consumer Commission 

Morrison promises to ‘lock in’ GST changes
chair Rod Sims believes 
drivers are paying three 
cents a litre more than usu-
al.
“In our view, margins are 
two to three cents a litre too 
high,” Mr Sims told 3AW 
Melbourne radio on Mon-
day.
“That’s $400-600 million 
- that’s a lot of money for 
Australian motorists.”
Mr Sims said it’s not against 
the law for consumers to be 
overcharged for goods, but 
motorists can work out the 
best time to buy based on 
price fluctuations.
“When prices are at bottom 
of the cycle you’re prob-
ably getting petrol below 
cost and when they’re at 
the top of the cycle you’re 
getting ripped off big time,” 
he said.
Treasurer Josh Frydenberg 
said the government would 
consider any suggestions 
by the consumer watchdog 
to push down petrol prices 
after the cost of premium 
petrol hit $1.90 a litre in the 
past week.
“If they make any recom-
mendations to government 
then, of course, we will fa-
vourably consider those,” 
he told Nine Network.
“What we understand about 
our petrol market is that it 
is driven to some extent by 
what happens overseas, 
with the Australian dol-
lar, but also with global oil 
prices.
“But if companies here are 
ripping off consumers then 
we will take action.”
Mr Sims says 35 per cent 
of the cost of petrol is tax 
and Australians are paying 
a fuel excise of 41 cents on 
top of the GST.
The tax is meant to fund 
roads but he says it’s ques-
tionable whether the taxa-
tion level is appropriate.
“The link is so poor, you 
have no idea whether this 
level of taxation is the right 
one to fund the roads,” he 
said.
“If we could just try and 
get some better road user 
charging, so motorists 
know as they as they pay 
money, it’s actually going 
to build roads and they’re 
not paying more than they 
should, that’d be a good 
step. That’s 85 per cent of 
it.”

The banking royal com-
missioner has concluded 
the widespread use of an 
expenditure benchmark 
in loan decisions is insuf-
ficient.
It will be harder to get 
a mortgage, car loan or 
a credit card increase if 
banks take heed of the 
banking royal commis-
sion’s call to verify cus-
tomers’ expenses.
Commissioner Kenneth 
Hayne QC has called out 
the banks for failing to ful-
fil their legal obligations to 
make reasonable inquiries 
about consumers’ finan-
cial situation and take rea-
sonable steps to verify the 
information.
It means banks will have to 
do more to verify custom-
ers’ income and their actu-
al living expenses, rather 
than relying on the wide-
spread use of the bench-
mark household expendi-
ture measure (HEM).
Mr Hayne said the evi-
dence showed that more 
often than not, each of the 
big four banks took some 
steps to verify the income 
of people applying for a 
home loan.
But much more often than 
not, none of them took any 
steps to verify the appli-
cant’s outgoings.
Verifying outgoings was 
considered “too hard”.
“But what was meant by 
verifying outgoings be-
ing ‘too hard’ was that 

the benefit to the bank of 
doing this work was not 
worth the bank’s cost of 
doing it,” Mr Hayne said in 
his interim report on Fri-
day.
Mr Hayne said the HEM 
was used to calculate only 
modest weekly household 
expenditure and took no 
account of whether a par-
ticular borrower had un-
usual household expens-
es, such as if they were 
caring for someone with 
special needs or an aged 
parent.
“It follows that using HEM 
as the default measure of 
household expenditure 
does not constitute any 
verification of a borrower’s 
expenditure.
“On the contrary, much 
more often than not it will 
mask the fact that no suf-
ficient inquiry has been 
made about the borrower’s 
financial position.”
Mr Hayne noted the prac-
tice of using HEM as the 
default measure of expens-
es extends well beyond 
home loans, with entities 
making car loans and con-
sidering credit card limit 
increases also taking no 
steps to verify household 
expenditure.
Banking analysts expect a 
tightening of lending stan-
dards since the royal com-
mission began will now 
become more pronounced, 
further restricting the avail-
ability of credit.

Banks told to do more to verify expenses
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FORMER politician Jacqui 
Lambie and a television 
crew came under attack 
in a terrifying incident in 
Syria, forced to take cover 
from Islamic State fight-
ers.
Ms Lambie is in the war-
torn country as a partici-
pant of the SBS series Go 
Back To Where You Came 
From Live and had arrived 
at a police compound to 
check in when the attack 
occurred on Saturday.
The former Tasmanian 
Senator, along with Sydney 
immigration lawyer Marina, 
a production crew and their 
security escort, were get-
ting out of their cars when 

the gun fire started.
A cameraman began re-
cording as they rushed 
into the compound and 
up several flights of stairs 
to take cover, as security 
screams for the group to 
hurry and stay away from 
windows.
The local police force took 
on multiple Islamic State 
attackers in a significant 
exchange in gunfire and 
eventually regained con-
trol. At least 10 terrorists 
were killed, according to 
reports.
In the vision, a rattled Ms 
Lambie can be heard ask-
ing if the group of Austra-
lians was deliberately tar-

Jacqui Lambie caught in gun fire attack in Syria, in 
a terrifying incident caught on camera
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geted.
“My problem is now, are 
we the target? That’s the 
question we need to ask,” 
she says.
Marina is seen in tears 
while the group hides in-
side, saying she was think-
ing about her family and 
her partner and how they 
would cope if she died.
“Right now we were con-
fronted with some un-
friendly fire, so we had to 
be taken out of our vehi-
cles and into a safe build-
ing. We don’t know who 
was fighting who. All you 
hear is gun shots, people 
running … trying to get to 
high ground.”
Despite the harrowing or-
deal, Ms Lambie said she 
wasn’t afraid and that her 
faith in God made her feel 
at peace.
“I just believe when my 
day’s up, it’s up. It’s as 
simple as that with me.”
Reports from local police 
indicate the attack was 
designed to mark the 10th 
anniversary of Islamic 
State declaring its Caliph-
ate.

The crew and participants 
are now safe and well, but 
the location of the attack 
cannot be revealed for se-
curity reasons.
The new season of Go 
Back To Where You Came 
From Live begins tonight 
and sees a group of well-
known and ordinary Auss-
ies visit some of the most 
dangerous countries in 
the world to experience 
the realities of the global 
refugee crisis.
The series this year will 
be part documentary and 
part live event, with hosts 
Ray Martin and Janice 
Petersen crossing to par-
ticipants on-the-ground 
in conflict hotspots and 
frontlines across multiple 
continents.
Ms Lambie has been 
paired up with Marina, 28, 
who came to Australia as a 
refugee of the Bosnia War, 
fleeing Sarajevo with her 
mother and spending time 
in a refugee camp.
During her three years in 
parliament, Ms Lambie 
campaigned on foreign af-
fairs, veterans’ affairs and 
youth unemployment.
She has been highly criti-
cal of Islam and called for 
the burqa to be banned in 
Australia.
“We need to worry about 
our own backyard first,” 
Ms Lambie said.
“You have the Chinese 
in one place, the bloody 
Muslims in one place, the 
Indians are taking over the 
suburbs. That’s not inte-
gration.”

The crew were forced to take cover in a police compound while the 
fighting continued.Source:SBS

Jacqui Lambie is in Syria filming Go Back To Where You Came From 
Live. Picture: Rob LeesonSource:News Corp Australia

This year’s Go Back To Where You Came From Live participants include well-known Aussies Jacqui Lambie, 
Spida Everitt, Gretel Killeen and Meshel Laurie.Source:Sunshine Coast Daily

Jacqui Lambie and immigration lawyer Marina during the attack from 
Islamic State.Source:SBS

There is no delay to the con-
struction of 12 new French-
designed submarines in 
Adelaide, Defence Minister 
Christopher Pyne says.
Defence Minister Christo-
pher Pyne has denied re-
ports that a project to build 
a dozen new Australian 
navy submarines is behind 
schedule due to ongoing 
negotiations over a long-
term contract.
“There is no delay to the 
program, or the schedule 
or the budget,” he told ABC 
Radio on Tuesday.
French shipbuilder Naval 
Group will design and build 
the 12 submarines for $50 
billion, with construction 
due to start in Adelaide in 
2022.
The company has signed 
a contract with Australia’s 
defence department cover-
ing the design process and 
preparation for the build.
But a longer-term contract 
has not yet been settled, 
with reports emerging that 
protracted negotiations 

could delay submarine con-
struction.
Mr Pyne says that is not the 
case, with the negotiation 
“on track”.
“Sure, it is very important 
that it be got right, because 
it’s the long-term contract 
and therefore we are not 
rushing into signing it but 
nor is it delayed,” he said.
“There is a negotiation. Ne-
gotiations by their very na-
ture take time.”
The defence minister has 
also rejected claims that he 
has refused to meet with 
the French armed forces 
minister Florence Parly or 
representatives from the 
Naval Group.
Mr Pyne said he has met 
with both in Adelaide dur-
ing the past week.
“Of course, I am meeting 
with everyone who needs 
to be talked to about these 
matters because that’s part 
of my job,” he said.
The first of the new subma-
rines are due to enter ser-
vice in the early 2030s.

Submarine project ‘on 
track’: minister

Labor leader Bill Shorten 
has hinted he will keep the 
powerful home affairs port-
folio intact if he becomes 
the next prime minister.
Some in the Left faction of 
the party are reportedly agi-
tating for Mr Shorten to dis-
mantle the Department of 
Home Affairs if Labor wins 
the federal election.
“If the system is working 
then, of course, we will 
keep it. If the security agen-
cies say we need to look 
at improvements then, of 
course, we will,” Mr Shorten 
told reporters in Melbourne 
on Tuesday.
Australia’s immigration, 
border, law enforcement 
and domestic security 
agencies were in December 
merged into a single de-
partment overseen by min-
ister Peter Dutton.
The opposition leader said 
he would maintain a bipar-
tisan approach to national 

security, relying on expert 
advice.
“We’re not into change for 
change’s sake,” Mr Shorten 
said.
“If we get elected we’re 
not just going to rip up ev-
erything the Liberals have 
done just because they 
were the Liberals and we’re 
the new broom.”
He said his colleagues’ 
main concern with home 
affairs was Mr Dutton being 
in charge of the wide-rang-
ing department.
But the Labor leader 
wouldn’t be drawn on sug-
gestions a decision to keep 
the portfolio would spark 
internal tensions within his 
party.
“People trying to say there’s 
disunity on the Labor side, 
I’m not having a bar of that. 
If you want to look at Dis-
unity 101 go and have a 
look at the current govern-
ment,” Mr Shorten said

Home affairs likely to re-
main under Labor
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The federal opposition has 
turned on the embattled 
ABC board, blasting direc-
tors for their role in last 
week’s leadership turmoil 
and suggesting some are 
only in the job because they 
are “mates” of the govern-
ment.
Opposition Leader Bill 
Shorten stopped short of 
calling for the seven-mem-
ber board to resign, but said 
they had serious questions 
to answer over the botched 
sacking of managing direc-
tor Michelle Guthrie and 
resignation of chairman 
Justin Milne.
Former ABC chairman Jus-
tin Milne told ABC’s 7:30 
that the role of the chairman 
is to be “a conduit” for gov-
ernment.
Mr Milne quit last Thurs-
day after it was revealed he 
wanted two journalists to 
be fired because the gov-
ernment did not like them.
Ms Guthrie gave the board 
detailed evidence of Mr 
Milne’s demands but the 
directors - who have a le-
gal obligation to protect 
the ABC from interference 
- only moved against the 
chairman after the claims 
became public.
“This is a failure of gover-
nance, it’s a failure of poli-
tics, it’s a failure of the gov-
ernment,” Mr Shorten said 
on Tuesday.
“I mean how much did these 
board directors know was 
going on? Were they really 
just mushrooms kept in the 
dark when apparently it was 
just the chairman and the 
managing director at war 
with each other?
“I don’t know what these di-
rectors were doing.”
Politicians and former ABC 
managers have called for 
the board to resign but 
acting chairwoman Kirstin 
Ferguson has argued that 
resignations would only 
worsen the upheaval at the 
public broadcaster.
Mr Milne, Ms Guthrie and 
the board are all expected 
to be called to give evi-
dence at an upcoming par-
liamentary inquiry into the 
saga.

“What do they know and 
when did they know it?” Mr 
Shorten asked of the board.
“Are we assuming Justin 
Milne was a lone wolf oper-
ating here in issuing edicts 
to Michelle Guthrie? What 
is the job of the board? Are 
they just there for a biscuit 
and a cup of tea?
“Most Australians think if 
they conducted themselves 
like the government or the 
directors of banks or the 
ABC, they would lose their 
jobs.  But there’s one rule 
for everyday Australians 
and another for the lucky 
few who are well-connect-
ed.”
Half of the current ABC 
board were appointed by 
the government without the 
endorsement of the inde-
pendent nomination panel 
designed to depoliticise 
board appointments.
Neil Brown, a former mem-
ber of the independent pan-
el tasked with deciding who 
should run the ABC and 
SBS, told Fairfax Media on 
Tuesday the Coalition had 
been “abusing” the system.
A minister in the Fraser gov-
ernment and deputy Liberal 
leader under John Howard, 
the Melbourne-based QC 
also attacked Mitch Fifield, 
accusing the Communica-
tions Minister of “making a 
fool of himself” by repeat-
edly ignoring advice from 
the panel.
Those directors appointed 
by Senator Fifield are Min-
erals Council of Australia 
chairwoman Vanessa Guth-
rie, South Australian busi-
nesswoman Donny Wal-
ford, and Melbourne lawyer 
Joseph Gersh, who is close 
to former treasurer Peter 
Costello.
Senator Fifield has also 

A failure of governance’: Bill Shorten turns 
against embattled ABC board
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The federal government 
wants to hear about ways 
to ensure tech giants like 
Facebook and Google pay 
tax on the money they 
make in Australia.
Australia wants to know 
how it can get hugely 
profitable tech companies 
like Apple, Facebook and 
Google to pay more tax.
Treasurer Josh Fryden-
berg has called for sub-
missions on a discussion 
paper to develop a “fairer 
and more sustainable tax 
system for the digitalised 
economy” to ensure a 
level playing field for busi-
nesses.
“The government remains 
concerned that some very 
profitable, highly digital-
ised companies pay very 
little tax in the countries in 
which they do business,” 

he said in a statement on 
Tuesday.
Mr Frydenberg reaffirmed 
Australia’s commitment to 
working with other nations 
through both the G20 and 
the Organisation for Eco-
nomic Co-operation and 
Development, to crack 
down on multinational tax 
avoidance.
The federal government 
has also written to Secre-
tary-General of the OECD 
Angel Gurria, to offer as-
sistance on developing an 
appropriate international 
tax system.
Facebook, Google and oth-
er large tech companies 
make significant amounts 
of money in Australia but 
employ very few people 
and use complex legal ar-
rangements in a bid to pay 
tax overseas..

Tax-avoiding tech giants 
on govt radar

The NSW transport minis-
ter says commuters faced 
with lengthy bus queues as 
part of a seven-month clo-
sure on a Sydney rail line 
will get their time back.
Commuters who face 
lengthy queues waiting for 
buses thanks to a seven-
month rail line closure will 
get back their lost minutes, 
the NSW transport minis-
ter has promised.
Buses began replacing 
trains on Saturday between 
Chatswood and Epping 
to allow for the construc-
tion of the new single-deck 
Metro North West rapid 
link, with the changes fac-
ing their first peak hour 
test on Tuesday.
Several people took to so-
cial media to express their 
frustrations with the long 
line-ups forming outside 
stops.
“First day of no trains after 
Chatswood on the Epping 
line. Judging by the queue 
for buses, I should get to 
work by lunchtime,” one 
user tweeted.

But Andrew Constance 
insists the queues “aren’t 
a problem” and can be 
avoided if commuters 
steer clear of hot spots like 
Chatswood Station, Mac-
quarie University, Macqua-
rie Park and North Ryde.
“The frequency of the bus-
es is so high that lengthy 
queues really aren’t a 
problem,” he told report-
ers in Sydney.
“We’ve got in many in-
stances, such as St Leon-
ards, buses every two to 
three minutes.”
Mr Constance says the 
disruption will be worth it 
once the new Metro line 
opens sometime between 
March and June 2019.
“Yes there is additional 
travel time at the moment, 
for seven months, but I’d 
say to people look at what 
the travel time savings 
will be for the rest of your 
lives,” he said.
“We’re building this Met-
ro, quite literally, to save 
people hours in travel time 
across the city.”

Long bus queues are worth 
it: NSW minister

appointed others to the 
SBS board who did not go 
through the nominations 
panel process. 
The federal opposition has 
turned on the embattled 
ABC board, blasting direc-
tors for their role in last 
week’s leadership turmoil 
and suggesting some are 
only in the job because they 
are “mates” of the govern-
ment.
Mr Shorten has committed 
to “not ignoring the advice 
of the independent panel” 
should he win the next elec-
tion.
The Labor leader also said 
Senator Fifield “had more 
lives than a cat” and need-
ed to explain why he had ig-

nored recommendations by 
the independent panel.
“This government seems 
to be an old mates’ club. 
I think they’re ignoring 
the independent panel on 
so many directors of the 
ABC. Well, the chickens 
have come home to roost, 
haven’t they?”
In his first public comments 
since his three-year term 
on the nominations panel 
finished last year, Mr Brown 
said his work was “basical-
ly wasted”.
“It was a very frustrating 
time because you could see 
you were going through the 
ritual with no prospect of 
really being listened to,” he 
said.

Labor leader Bill Shorten 
travelled on wednesday to 
Brisbane on Wednesday to 
launch a fresh push for the 
coalition to stump up more 
cash for early education 
and preschool.
Hundreds of thousands 
of Australian children will 
lose access to early educa-
tion unless federal govern-
ment funding is extended 
beyond the next school 
year, Labor leader Bill 
Shorten warns.
Mr Shorten claims at least 
347,000 kids will be cut 
off from preschool unless 
Prime Minister Scott Morri-
son stumps up more mon-
ey beyond 2019.
Labor is sharpening its fo-
cus on the funding cliff as 
it calls on the prime minis-
ter to “come clean” about 
his plans for the sector well 
before the next election.
Mr Shorten will join the op-
position’s early education 
spokeswoman Amanda 
Rishworth in Brisbane on 
Wednesday as Labor tries 
to ramp up demands for 
more money to be placed 
on the table.
“Unfortunately the Liber-
als continue to treat early 
education as a political 
football - leaving parents 
with uncertainty about 
whether they will be left 

Opposition Leader Bill Shorten 
stopped short of calling for the 
seven-member board to resign

out of pocket or whether 
their child will miss out,” 
the pair said in a joint 
statement.
“By refusing to commit to 
ongoing funding for pre-
school, Mr Morrison is put-
ting our children’s futures 
at risk.”
The coalition government 
is stumping up $440 mil-
lion in 2019 to ensure 
348,000 children have ac-
cess to 15 hours of early 
learning in the year before 
school.
Education Minister Dan Te-
han said the money would 
flow under the national 
partnership on universal 
access to early childhood 
education.
“The extension of the na-
tional partnership will 
ensure almost 350,000 
children in Australia have 
access to 15 hours of 
quality early learning in 
the year before school,” 
Mr Tehan said.
Labor is now seizing on 
both of these figures to 
demonstrate what is at 
stake if federal funding is 
not extended.
The opposition argues the 
funding uncertainty is not 
only taking a toll on par-
ents, but also for provid-
ers trying to build a solid 
workforce.

Labor targets Morrison 
‘kindergarten cuts’
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Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج
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Spanish construction com-
pany Acciona has warned 
that Sydney’s troubled $2.1 
billion light rail risks taking 
an extra two months to fin-
ish and revealed that it now 
estimates the final cost to 
itself of constructing the 
line will double to $1.8 bil-
lion.
Acciona also claimed that 
it began warning the NSW 
government of the risk of 
construction delays as 
early as March 2015, just 
a month after the project 
contract was finalised.
Acciona Infrastructure 
Australia managing direc-
tor Bede Noonan tells the 
state parliamentary inqui-
ry the $2.1 billion project 
won’t be completed until 
May 2020.
The latest delay due to 
overhead wiring on Anzac 
Parade at Kensington and 
Kingsford means the 12-
kilometre line is now un-
likely to be opened until 
May 2020, 14 months later 
than the state government 
had originally promised.
Appearing before a state 
parliamentary inquiry into 
the project, Acciona Aus-
tralia managing director 
Bede Noonan said the com-
pany had formally notified 
the government in August 
that the official completion 
date for the project was 
now May 2020.
Overhead power lines at the 
south end of Anzac Parade 
needed to be placed un-
derground, which could be 
carried out only by power 
company Ausgrid.
However, Mr Noonan said 
Acciona and other parties 
in the project were still try-

ing to work towards com-
pleting the line in Decem-
ber 2019 by mitigating the 
impact of having to shift 
the overhead wires.
Acciona is suing the gov-
ernment for $1.1 billion for 
allegedly failing to reveal 
that it had not secured the 
agreement of Ausgrid on 
how crucial cables under 
the route should be han-
dled.
Mr Noonan said Acciona 
now expected the cost of 
constructing the line from 
Circular Quay to Randwick 
and Kingsford in the city’s 
south east to soar to about 
$1.8 billion, compared with 
its original estimate of about 
$870 million. So far, it has 
spent about $1.45 billion.
Acciona claims changes 
to Ausgrid’s guidelines for 
dealing with utilities under 
the route of the line after 
the public-private partner-
ship contract was signed in 
2015 had resulted in a 865-
day delay – or two years 
and four months – to con-
struction of the project.
“The changes that were 
delivered by Ausgrid were 
a complete game-changer 
for the project. It was de-
bilitating for the project,” 
he said.
He apologised for the de-
lays and disruption to 
businesses and residents, 
which he blamed on the 
underground utilities and 
about 60 scope changes to 
the project. The intention 
had been for work to last 
only about nine months in 
each of the 31 construction 
zones.
Mr Noonan said the utilities 
risks were “vastly misun-

Sydney light rail opening delayed another two 
months to May 2020

derstood by the govern-
ment”, and Acciona began 
warning Transport for NSW 
of the risk of delays to con-
struction in March 2015, 
just a month after financial 
close on the contract. Later, 
in May 2015, it warned for-
mally of the risk of delays.
Acciona has provided about 
40 monthly updates on the 
state of the project to trans-
port officials since con-
struction began in 2015, 
about half of which Mr Noo-
nan confirmed warned of 
delay risks.
 “We had not withheld any 
information from the gov-
ernment in relation to time 
in any shape or form,” he 
told the inquiry on Thurs-
day.
The changes to the scope 
of the project included up-
grading a levee beside Ali-
son Road at Moore Park to 
a dam and changing tram 
stops beside the Queen 
Victoria Building in Syd-
ney’s CBD. The majority of 
the scope changes were at 
the direction of the govern-
ment, Mr Noonan said.
Acciona estimates the cost 
of the scope changes at 
about $427 million, and the 
company has since made 
about $95 million in claims 
under the Security of Pay-
ments Act for costs against 
ALTRAC, the consortium 
responsible for the overall 
delivery of the project.
Mr Noonan outlined the 
extreme difficulties posed 
by underground utilities 
and storm-water drains in 
confined zones, and hav-
ing to deal with regulatory 
authorities. “It’s where you 
see sections of George 
Street sitting idle for three 
months, frustrating every-
body,” he said.
In one example, a pit for 
utilities on George Street 
had to be enlarged from 
4 metres to 10 metres. A 
number of others had to be 
enlarged from 1 metre to 2 
metres.
Transport for NSW deputy 
secretary Stephen Trough-
ton said the cost of the 
project to the state was still 

$2.1 billion but conceded 
that the final cost would 
not be known until the legal 
action pursued by Acciona 
was resolved.
“What it costs [Acciona] 
and what they are entitled 
to are far, far different 
things. It’s not about what 
they have spent, it’s what 
they are entitled to,” he 
told the inquiry.
Under questioning from the 
Opposition, Mr Troughton 
repeatedly said the trans-
port agency was sticking to 
a completion date of March 
2020 despite the official 
notice from the builder of 
May 2020.
“Their program of May 
2020 has been rejected by 
Transport for NSW. At the 
moment I am sticking by 
March 2020,”  he said. “We 
are working with them to 
understand what is achiev-
able [in reaching an earlier 
opening date].”
He declined to say wheth-
er he had issued a default 
notice to the ALTRAC con-
sortium for the problems 
which have dogged the 
project, saying such a mat-
ter was commercial in con-
fidence.
The government has guar-
anteed in the past few 
months a $500 million loan 
to ALTRAC because delays 
to the line’s opening have 
pushed out when it will re-
ceive revenue from tram 
services.
While the terms of the loan 
were confidential, ALTRAC 
chairman James Bramley 
told the inquiry that the 
extra funding was sought 
due to the construction dif-
ficulties and in order to be 
able to continue the project 
works. “Unless those [pas-
senger] services are being 
provided, we are not receiv-
ing a service fee,” he said.
The executives’ appear-
ances at the hearing came 
a day after residents and 
business owners along the 
route of the line delivered 
emotional accounts to the 
inquiry of the personal and 
financial toll the project 
has had on their lives.

Acciona Australia managing director Bede Noonan.  Photo: Peter Braig

The prime minister has sig-
nalled he is negotiating new 
rules around agricultural 
visas to appease his coali-
tion partners in the National 
Party.
Prime Minister Scott Morri-
son has hinted at introducing 
new rules around agricultural 
visas to allow more seasonal 
workers into the country.
The issue has become a sore 
point between the coalition 
partners, with the Nationals 
wanting to open the gates to 
Asian workers, but the Liber-
als pushing back for fear it 
will undermine Pacific aid ar-
rangements.
Mr Morrison said the Pacific 
Islander Scheme, which al-
lows thousands of workers 
into the country each year to 
help with harvest seasons, re-
mained his priority.
“But we also know there 
are limits to how much that 

scheme can meet overall de-
mand,” he told reporters in 
Sydney on Thursday.
“Where there is real short-
ages, you can’t let the fruit rot 
on the vine.”
The prime minister says Aus-
tralia needs to get a “much 
better handle” on the level of 
demand, and he will work with 
country-based Liberal and 
National colleagues to ad-
dress the issue coming into 
the next season.
“Everybody who comes to 
work in this country has to 
be treated properly and I want 
to be absolutely certain that 
those going to work in these 
areas are properly looked af-
ter,” he said.
Sydney-based Immigration 
Minister David Coleman ac-
knowledged farming and 
agricultural groups want the 
country’s visa system better 
matched to their needs.

PM hints at season worker visa changes

Labor leader Bill Shorten is 
promising to give three and 
four-year-old children extra pre-
school and kindergarten hours 
if he wins the next election.
About 700,000 three and four-
year-old children will get a mini-
mum of 15 hours a week of pre-
school or kindergarten if Labor 
wins the next federal election.
Under the $1.75 billion plan, 
preschool will be extended to 
three-year-olds, giving children 
600 hours of subsidised early 
childhood education a year.
But Prime Minister Scott Morri-
son says it’s unclear how many 
extra hours Labor has funded.
Opposition Leader Bill Shorten 
announced the policy in Mel-
bourne on Thursday, making 
a pitch to parents ahead of the 
next election, due by May.
“All of the results show that 
children who are able to get two 
years of preschool education 
just do better in school,” he told 
reporters at a childcare centre.
Extending early childhood edu-
cation to three-year-olds would 
bring Australia in line with the 
United Kingdom, New Zealand, 
France, China and other coun-
tries.
“The rest of the world has been 
moving ahead and been imple-
menting universal access for 
preschool to three-year-olds. 
What we want to do is give 
Aussie kids the same chance,” 
Mr Shorten said.
Labor will fund the 10-year, $9.8 
billion plan by reining in tax 

concessions, including nega-
tive gearing and dividend impu-
tation.
Mr Shorten said stripping back 
“unfair” features of negative 
gearing would ensure more was 
spent on early childhood edu-
cation than tax subsidies for 
property investors.
But Mr Morrison said there was 
a significant hole in Labor’s 
costings, with $1.75 billion un-
able to cover both three and 
four-year-olds.
“They actually don’t seem to 
have funded anything for three-
year-olds at all,” the prime min-
ister told reporters.
“They can’t decide whether the 
funding is over two years or 
four years.
“They haven’t explained what 
the support of the states and 
territories are going to be for 
this.”
Mr Shorten said there is some 
money already locked in the 
budget for four-year-olds to get 
funding, which will run out in 
2019.
Victorian Premier Daniel An-
drews announced a $5 billion 
package for preschool on the 
same day, ahead of a state 
election less than two months 
away.
He said if Labor won the fed-
eral election money would be 
freed up from the Victorian 
plan, which will provide every 
three-year-old with 15 hours of 
subsidised kindergarten from 
2020.

More preschool for kids under Labor pledge
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العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
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