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بني بريوت سواء يف بعبدا، 
املشاورات  استمرت  حيث 
الرئاسية مع األطراف ذات 
احلكومة،  بتأليف  الصلة 
حاول  حيث  التينة،  وعني 
الرئيس نبيه بّري بث أجواء 
حرص  مع  التفاؤل،  من 
على عدم الرتاجع عّما جرى 
التفاهم حوله يف ما خص 
احلكومة الثالثينية، ولندن، 
حيث يتواجد هناك، الرئيس 
املكلف سعد احلريري ووزير 
جربان  واملغرتبني  اخلارجية 
عقدا،  اللذين  باسيل، 
مشاركتهما  هامش  على 
لندن  منتدى  أعمال  يف 
من  سلسلة  لالستثمار 
تطّور  مبوازاة  اللقاءات 
املشاورات يف بعبدا، حيث 
وفد  عون  الرئيس  التقى 
نواب  أو  التشاوري  اللقاء 
املدعومني  الستة،  السنة 
مطالبًا  اهلل..  حزب  من 
اياهم بالتضحية، يف ضوء 
املخاطر احملدقة يف الوضع 

يف لبنان..

وكشف مصدر مطلع ان ال 
املواقف،  يف  جدية  حلحلة 
متمسك  فريق  كل  وان 
مبقاربته لتأليف احلكومة..

خرق  أي  ان  املصدر  وأّكد 
ال  بعد،  اجلمعة   حيدث  مل 
اللقاءات  مستوى  على 
بني  لندن،  يف  الثنائية 
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Follow us on          ; The Middle East Herald

احلريري: احلكومة ستتشكل قبل نهاية السنة او مطلع السنة اجلديدة!

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

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 
على  ايلي  واالختصاص  والكفاءة 

الرقم: 604 224 0412

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

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

مبادرة بعبدا بني بريوت ولندن: ال خرق يف جدار األزمة

والوزير  احلريري  الرئيس 
عرب  لبنان،  وال يف  باسيل 
يواصلها  اليت  املشاورات 

منذ أيام الرئيس عون.
مسؤولية  يتحمل  من 

الكارثة؟
طرحه  الذي  والسؤال 

اتفاق ستوكهومل حول اليمن: صفحة 
جديدة للحل السياسي وتفاهمات 

بشأن احلديدة وتعز
احلكومة،  بتأليف  املعنيون 
اللقاءات  أّشرت  ان  بعد 
الرئاسية  املبادرة  ان  إىل 
امللف  يف  اجلمود  لتحريك 
أية  حتدث  مل  احلكومي، 
التعطيل  جدار  يف  فجوة 
يتحمل  من  هو:  احلكومي، 
اليت  الكارثة  مسؤولية 
الرئيس ميشال  منها  حذر 
عون إذا مل تنجح مبادرته؟ 

وملاذا وملصلحة من؟.
حتى اآلن، ال جواب، وان 
بعبدا،  قصر  أجواء  كانت 
األبواب  تكون  ان  نفت 
املوقف  بعد  أقفلت  قد 
وليد  النائب  أعلنه  الذي 
نواب  وفد  باسم  سكرية 
والذي  التشاوري،  اللقاء 
بتمثيل  خالله  من  متسك 
الستة  السنة  النواب  أحد 

الحريري: حكومة قبل نهاية العام
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اليمنية  األزمة  دخلت   
االول(  )أمس  اخلميس 
سريفع  خمتلفًا  منعطفًا 
املعاناة  من  الكثري 
اإلنسانية عن عاتق الشعب 
االتفاق  ظل  يف  اليمين 
احلديدة  ميناء  على تسليم 
بعدما  األممية،  للرعاية 
هذا  االتقالبيون  رفض 
سابق،  وقت  يف  املقرتح 
جمددًا  يعودوا  أن  قبل 
للموافقة عليه يف السويد 
يف ظل الضغط العسكري 
من قوات التحالف والعمل 
الديبلوماسي واسع النطاق 
احملافل  يف  مت  الذي 
األيام  خالل  الدولية 
األخرية، فيما عّد املراقبون 
براثن  من  احلديدة  انتزاع 
الصراع العسكري انتصارًا 
للحكومة الشرعية والتحالف 

يف اليمن.
وثائق  تصل  ذلك،  إىل 
اليمين   - اليمين  االتفاق 
السويد  يف  أجنز  الذي 
اجلمعة   األمن  جملس  اىل 
طرفا  حقق  بعدما  )امس(، 
إجنازًا  اليمنية  املشاورات 
حال  يف  سُيخرج  كبريًا 
واملوانئ  احلديدة  تطبيقه 
من  فيها  الرئيسية  الثالثة 
العسكري،  النزاع  دائرة 
انسحاب  من  ميكن  مبا 
كافة  املسلحة  التشكيالت 
من ميناء احلديدة واملدينة، 
وقف  وينشئ  وحميطهما، 
كل  يشمل  نار  إطالق 
ويفتح  احلديدة،  حمافظة 
الطريق بني موانئ املدينة 

وباقي املناطق اليمنية.
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املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
االول،  امس  ظهر  قبل  الراعي 
يف الصرح البطريركي ببكركي، 
وكان  اجلميل،  أمني  الرئيس 
عرض لعدد من املواضيع ذات 

الشأن الداخلي.
وأكد الرئيس اجلميل بعد اللقاء 
»اهمية وضرورة تشكيل احلكومة 
إلنقاذ  ممكن  وقت  أسرع  يف 
زيارة  »كانت  وقال:  البلد«، 
البطريرك  غبطة  البينا  معايدة 
ورأس  امليالد  عيدي  مبناسبة 
السنة، على أمل ان يكون هذا 
حنن  اليت  احللول  ميالد  امليالد 
بانتظارها. وهنا ال بد من كلمة 
يف  العام  الوضع  عن  سياسية 
تركيزا  هناك  ان  حيث  البلد 
احلكومة،  تشكيل  على  كبريا 
وال بد من ضرورة تشكيلها يف 
اساس سليم  على  وقت  اسرع 
على  اللبناني  الشعب  يطمئن 
الصعيدين الوطين واالخالقي«.

احلكومة  تشكلت  »اذا  أضاف: 
مع  سيما  وال  ممتاز  امر  فهذا 
وجود مشروع سيدر الذي يأمل 
الشعب اللبناني ان حيل له جزءا 
اإلقتصادية  مشاكله  من  كبريا 
يبقى  ولكن  واإلجتماعية، 
السؤال هل تشكيل احلكومة هو 
وحده احلل؟ ومع وصول ال11 
مليارا هل منلك فعال ادارة يف 
هذه  استيعاب  بإمكانها  لبنان 
سيما  وال  واملساعدات،  املبالغ 
الرشيدة  احلوكمة  مفهوم  ان 
احملاسبة  جلهة  متاما  مفقود 

والرقابة والشفافية؟«.
وتابع: »مبحاذاة موضوع تشكيل 
بذل جهد اضايف  احلكومة جيب 
احلوكمة  ملوضوع  بالنسبة 
للتسريع يف قضية املساعدات 
كانت  اذا  اعرف  وال  املرتقبة، 
على  قادرة  احلاضرة  االدارة 
هذه  من  باملئة   10 استيعاب 
اطار  اي  وضمن  املساعدات، 
ادارة  بوجود  نديرها  ان  ميكننا 
يف احلال اليت نعرفها سواء على 
صعيد الفعالية او اجلهوزية او 
الشفافية وغياب نظام املراقبة 
الرشيدة،  واحلوكمة  واحملاسبة 

اآلمال  هذه  كل  ان  اعتقد 
ستتبدد. لذلك نأمل يف السنة 
اجلديدة ان يكون هناك مشولية 
يف التفكري بكل ابعاد املشكلة 
تتشكل  ان  ونتمنى  اللبنانية، 
مع  وقت  اسرع  يف  احلكومة 
االصرار على ان تكون احلوكمة 
من هم  يتجزأ  ال  جزءا  الرشيدة 
ذلك  البلد،  يف  املسؤولني 
او  مبساعدات  تفكري  اي  ان 
من  اجتماعي  اقتصادي  بربنامج 
وتديره  تستوعبه  ادارة  دون 
عاداتها  اىل  حليمة  عودة  يعين 

القدمية«.
احلكومة  تشكيل  امكانية  وعن 
ستكون  الذي  والشكل  قريبا 
عليه، قال الرئيس اجلميل: »ال 
اود الدخول يف التفاصيل ولكن 
الكتاب يقرأ من عنوانه، ونعلم 
ان التسوية اليت حصلت كانت 
ورئيس  معروفة  اسس  على 
مشروع  وفق  اتى  اجلمهورية 
واضح، كما ان قانون االنتخاب 
نتائجه  وكانت  واضحا  كان 
معروفة مسبقا وماذا سيفرز من 
النيابي.  اجمللس  يف  توازنات 
الراهنة  األزمة  استغرب  ال  وانا 
مع  تنسجم  البعض  فطلبات 
االنتخابات  من  التسوية،  مسار 

وصوال اىل تشكيل احلكومة«.

حبيش
ثم التقى الراعي النائب هادي 
االثر:  على  قال  الذي  حبيش 
يف  الراهنة  السياسية  »األزمة 
البلد كانت من بني املواضيع اليت 
البطريرك،  بغبطة  لقائي  ختللها 
تقديم  على ضرورة  اصر  الذي 
التنازالت إلجياد احللول. إذ ان 
مل  واملالي  اإلقتصادي  الوضع 
على  ثقيال  واصبح  حيتمل  يعد 
الشعب اللبناني، وبالتالي جيب 
مسألة  على  القيمني  كل  على 
تشكيل احلكومة التفكري بإجيابية 
وتقديم التنازالت للوصول اىل 
دونها  من  اليت  احلكومة  تأليف 
من  اإلستفادة  من  نتمكن  لن 
عليها  املعول  سيدر  اموال 
الوضع  اىل  اإلستقرار  إلعادة 
املالي واإلقتصادي يف البلد«.

الراعي عرض االوضاع مع حبيش.. اجلميل:

 لالسراع بتشكيل احلكومة واالهتمام 
باحلوكمة الرشيدة

البطريرك الراعي مستقبال الرئيس الجميل

قائال:  »تويرت«  على  حسابه  عرب  السيد  مجيل  اللواء  النائب  غرد 
» تسرع الصديق فيصل كرامي بالرد ،  ولو قرأ تغريدتنا جيدا لفهم 
انه، اذا كان الرئيس عون عسال عند احلريري، او كان حزب اهلل 
عسال عند النواب السنة فليس على هذا او ذاك ان يلحس العسل 
كله، وهذا يعين ان عليك من باب اللياقة واالصول ان تأخذ من 

الويف ما يفيدك وال يضره«.

العماد  اجلمهورية  رئيس  ابلغ 
ميشال عون منسقة االمم املتحدة 
دالري  برنيل  السيدة  لبنان  يف 
قبل  هلا  استقباله  خالل  كارديل 
ظهر اليوم يف قصر بعبدا،  ان 
لبنان ينتظر التقارير امليدانية اليت 
تعدها قيادة القوات الدولية يف 
اجلنوب )اليونيفيل( حول االنفاق 
للتأكد  اجلنوبية،  احلدود  قبالة 
اخلط   « جتاوزت  كانت  اذا  ما 
يتابع  لبنان  ان  مؤكدا  االزرق«، 
هذه املسألة بعناية لئال تستغلها 
اسرائيل لتضرب االستقرار الذي 

يعيشه اجلنوب.
التأكيد  عون  الرئيس  وجدد 
القرار  احرتام  لبنان  التزام  على 
1701 حبرفيته، يف وقت تواصل 
اسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية 
برا وحبرا وجوا مبعدل 150 خرقا 

كل شهر. 

ان  على  عون  الرئيس  وشدد 
ما يف وسعه  لبنان سوف يعمل 
الدولي يف  اجملتمع  مع  للتعاون 
االمن  اثارها جملس  اليت  النقاط 
الذي تطرق  االخري  اجتماعه  خالل 

فيه اىل الوضع يف لبنان.
اطلعت  كارديل  السيدة  وكانت 
الرئيس عون على التطورات يف 
الدولية،  القوات  وعمل  اجلنوب 
والنقاش الذي حصل يف جملس 
تشرين   21 يف  الدولي  االمن 
التقرير عن  الثاني املاضي حول 
واكدت   .1701 القرار  تطبيق 
استمرار  على  كارديل  السيدة 
يف  للبنان  املتحدة  االمم  دعم 

اجملاالت كافة.

وفد مركز »راند« االمريكي 
وفد  عون  الرئيس  واستقبل 
للشرق  االستشاري  اجمللس 
ملؤسسة  التابع  االوسط 
RAND- مركز السياسات العامة 
الواليات  يف  االوسط  للشرق 
عرض  الذي  االمريكية   املتحدة 
لالوضاع  اجلمهورية  رئيس  مع  
والنعكاسات  لبنان  يف  العامة 
سياسيا  عليه  السورية  احلرب 
اىل  باالضافة  واقتصاديا  وامنيا 

انعاكسات النزوح السوري. 

 يف مستهل اللقاء، حتدث باسم 
السابق  االمريكي  السفري  الوفد 
فشكر  كروكر   ريان  لبنان  يف 
رئيس اجلمهورية على استقباله، 
مشريا اىل انه يزور لبنان بصفته 
االستشاري  للمجلس  رئيسا 
للمركز. واوضح انه كان سفريا 
لبنان  يف  املتحدة  للواليات 
وهو  و1993    1990 عامي  بني 
مسرور للغاية بزيارة مقر رئاسة 
ومبا  جمددا،  اللبنانية  اجلمهورية 

الرئيس  يقوده  جهد  من  الحظه 
تشكيل  انهاء  اجل  من  عون 

احلكومة اجلديدة.
مرحبا  عون  الرئيس  ورد 
يتميز  لبنان  »ان  وقال  بالوفد، 
والسياسية  الدينية  بتعدديته 
واحيانا  بدميوقراطيته  وايضا 
يف  حلول  اىل  الوصول  يصعب 
ظل  دميوقراطية فكيف اذا كان 
التعددية  وجود  ظل  يف  االمر 
وتناول  آن«.  والدميوقراطية يف 
فلفت  احلكومة  تشكيل  ازمة 
االطراف  بني  االختالفات  اىل 
السياسيني  حوهلا »واليت اسعى 
خالل  من  هلا  حد  لوضع  جاهدا 
لقاءات  االسبوع  هذا  مباشرتي 
مع  املعنيني على ان اختذ  بعدها 

القرار املناسب ».
اجلمهورية  رئيس  شدد  واذ 
االقتصادي  الوضع  ان  على 
االمور  »ان  قال  فانه  صعب،  
ليست مبستحيلة وسنتخذ التدابري 
املناسبة ونقيم اصالحات بنيوية 
يف اطار النظام االقتصادي، كما 
امنائية مبساعدة  سنطلق مشاريع 
اوروبية كي نبدأ اعمار لبنان من 
اخلطة  تطبيق  جانب  اىل  جديد، 
االقتصادية اجلديدة«، الفتا اىل 
تسبب ريعية االقتصاد منذ العام 
1990 باالرث  الثقيل الذي يعاني 

منه لبنان اليوم.  
اضاف الرئيس عون:  »ان لبنان 
مر مبرحلة صعبة ال سيما منذ العام 
2011 وحتى وقف اطالق النار يف 
سوريا  مع دخول االرهابيني اىل 
وقد  الشمالية،  ومنطقته  جباله 
عسكريا  ارضه  حترير  استطاع 
يزال  ال  انه  اال  االرهابيني،  من 
االقتصادية  النتائج  يتحمل 
للحرب يف سوريا واملنطقة بعدما 
بدءا  ثالث  ازمات  عليه  تراكمت 
العاملية،  االقتصادية  االزمة  من 

ابرق اىل الرئيس الفرنسي معزيا بضحايا هجوم سرتاسبورغ 
الرئيس عون استقبل منسقة االمم املتحدة ووفد مركز »راند« األمريكي

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال وفد مركز »راند« االمريكي

وصوال  املنطقة  حبروب  مرورا 
ال  اليت  النازحني  ازمة  اىل 
ولفت   عليه.  بثقلها  تلقي  تزال 
الذين  النازحني  عدد  ان  اىل 
عدد  جانب  اىل  لبنان  استقبلهم 
يساوي  الفلسطينيني  الالجئني 
ثلث سكانه ما زاد  نسبة الكثافة 
يف   400 من   فيه   السكانية 
الكيلو مرت املربع اىل 600، وهي 
كثافة  بل  وطن  بكثافة  ليست 
مدن. واوضح ان اعباء النازحني 
االعباء  بني  ترتاوح  لبنان  على 
االقتصادية واالمنية واالجتماعية 
وبناه  واالستشفائية،  والرتبوية 
هذه  حتمل  عن  قاصرة  التحتية 
النازحني  ان  عن  فضال  االعباء، 
يقيمون رغم كل املساعدات يف 
خيم اوضاعها تعيسة جدا، الفتا 
اىل ان ارتفاع البطالة اثرت على 
لبنان اقتصاديا باإلضافة اىل انه  
يعاني من نقص يف عدد سجونه 
الحتواء نسبة الزيادة يف اجلرائم 

اليت بلغت 30 % .
الواليات  عون  الرئيس  وشكر 
املتحدة على مساعداتها العسكرية 
على  يساعد  ما  اللبناني  للجيش 

جتهيزه وتدريبه.
رئيس مجلس القضاء االعلى

رئيس  عون،  الرئيس  واستقبل 
القاضي  االعلى  القضاء  جملس 
شؤونا  معه  وعرض  فهد  جان 
قضائية، اضافة اىل عمل احملاكم. 
حبث  انه  فهد  القاضي  واوضح 
مع الرئيس عون يف التحضريات 
اجلارية لالحتفال باليوبيل املئوي 
حملكمة التمييز يف لبنان، اضافة 
اىل نتائج مشاركة جملس القضاء 
االعلى يف مؤمتر جمالس القضاء 
عقد  الذي  الفرانكوفونية  العليا 
يف بروكسل، والكلمة اليت القاها 
القضائية  السلطة  عالقة  حول 

بالسلطة التنفيذية عرب التاريخ.
ان  اىل  فهد  القاضي  اشار  كما 
التحضري  ايضا  تناول  البحث 
اليه  يدعو  سوف  الذي  للمؤمتر 
رئيس اجلمهورية يف شهر شباط 
املقبل ملناقشة الوضع القضائي 

يف لبنان.
 MICHEL املخرج الفرنسي

OCELOT
يف  عون،  الرئيس  واستقبل 
الوطنية  اهليئة  رئيسة  حضور 
السيدة  اللبنانية  املرأة  لشؤون 
املخرج  روكز،  عون  كلودين 
اوسولوه  ميشال  الفرنسي 
مؤلف   MICHEL OCELOT
 DILILI A PARIS فيلم  وخمرج 

يف  االول  عرضه  اقيم  الذي 
بريوت يوم االحد املاضي بدعوة 
من السيدة روكز وسفري فرنسا 
وحضر  فوشيه.  برونو  لبنان  يف 
فرشخ  بوليت  السيدة  اللقاء 

والسيد زياد قرطباوي.
 DILILI A PARIS ان  يذكر 
يروي  متحركة  رسوم  فيلم  هو  
تدعى   صغرية  فتاة  مغامرات 
DILILI  جتري حتقيقا عن فتيات 
مت  بعدما  غامض  بشكل  اختفني 
اختطافهن من قبل عصابة اشرار. 
ويسلط الضوء على سوء معاملة 
بني  املساواة  واهمية  النساء 

الرجل واملرأة.
جلنة مهرجانات ضبيه الدولية

واستقبل الرئيس عون وفدا من 
الدولية  ضبيه  مهرجانات  جلنة 
ضم رئيسة اللجنة االنسة كورين 
لدى  اجلمعية  وممثل  االشقر 
احلكومة السيد ملحم شالال وامينة 
شالال،  شانتال  السيدة  السر 
اجلمهورية  رئيس  اطلعوا  الذين 
بها  تقوم  اليت  النشاطات  على 

اللجنة فنيا وثقافيا واجتماعيا.
للرئيس عون  الوفد دعوة  ووجه 
حلضور الريسيتال امليالدي الذي 
تقيمه اللجنة يوم االحد املقبل يف 
كنيسة الصعود يف ضبيه  وحتييه 
فرقة  مع  مساحة  كارول  السيدة 

من املنشدين واملوسيقيني.
عمل  على  عون  الرئيس  واثنى 
اللجنة داعيا اياها اىل االستمرار 
يف  والسعادة  الفرح  تعميم  يف 

النفوس.
تعزية الرئيس الفرنسي

إىل  أبرق  عون  الرئيس  وكان 
اميانويل  الفرنسي  الرئيس 
االعتداء  بضحايا  معزيًا  ماكرون 
يومني  قبل  وقع  الذي  االرهابي 
يف مدينة سرتاسبورغ الفرنسية، 
»البغيض  بالعمل  إياه  واصفًا 

واجلبان«.
واكد رئيس اجلمهورية يف رسالته 
الفرنسية  الدولة  مع  تضامنه 
أن  إىل  الفتًا  الضحايا،  وعائالت 
من  لسنوات  عانى  الذي  لبنان 
الرببرية،  من  األنواع  هذه  مثل 
أمله،  الفرنسي  الشعب  يشاطر 
ماكرون  الرئيس  تصميم  وحييي 
الوباء  هذا  على  القضاء  على 
مدننا.  يطال  الذي  التوحش  من 
وشدد الرئيس عون على أن قيم 
احلرية والشجاعة والتضامن اليت 
يتشاركها لبنان مع فرنسا، تبقى 
هجمات  مواجهة  املنيع يف  السد 

احلقد واالنعزال. 

السيد لكرامي: تسرعت بالرد على تغريدتنا
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WORLD FRUIT
بـإدارة السيد 
الـيان بولـس

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه 
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 

واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

جـوز  )1 كيلو( بـ 9,99  $ حــمص )1 كيلو(  بـ 1,99 $

مانـغو )1 كيلو( بـ 1,99 $

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

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

لـوز نـيء )1 كيلو(  بـ 11,99 $

دراق )1 كيلو( بـ 1,99  $

حلويات مشكـّلة مستوردة مباشرة من دبي ولبنان وسورية ..)Extra Virgin( زيت بلدي اسرتالي

بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $

لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت بـ $15,00
وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية

عـسل بـلدي

هذا العرض 
صاحل لغاية

 يوم
 اجلمعة

21 كانون األول

عصري ليمون )4 ليرت( بـ 5,99  $

)OMO( مسححوق غسيل
 )9 كـيلو صـايف( بـ 21  $

بـقدونيس
 )الربطة( بـ 3,99  $

بطيخ دون بذر )1 كيلو(  بـ 0,89 $

فـريز )العلبة( بـ 1,99  $
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اجمللس  رئيس  استقبل 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
الشيخ عبد األمري قبالن يف مقر 
اجمللس، سفري دولة االمارات 
العربية املتحدة محد الشامسي، 
يف حضور نائب رئيس اجمللس 
واالمني  اخلطيب  علي  الشيخ 
مجول،  نزيه  للمجلس  العام 
االوضاع  استعراض  وجرى 

العامة يف لبنان واملنطقة.
وسلم السفري الشامسي الشيخ 
يف  للمشاركة  دعوة  قبالن، 
بعنوان  احلواري  اللقاء  اعمال 
حنو  واالعرتاف...  »التعارف 
يقام  الذي  املواطنية«،  دولة 
اجلاري يف  الشهر  يف 18 من 

فندق »هيلتون - حبتور«.
تجمع العلماء

ثم استقبل الشيخ قبالن، وفدا 
املسلمني«  العلماء  »جتمع  من 
عبداهلل،  حسان  الشيخ  برئاسة 
ضم املشايخ زهري جعيد، حممد 
حسني  مزهر،  ماهر  عمرو، 
يف  بريدي،  وابراهيم  غربيس 
اخلطيب،  علي  الشيخ  حضور 
القضايا  يف  البحث  وجرى 
واالوضاع  االسالمية  والشؤون 
واملنطقة.  لبنان  يف  العامة 
واطلع الوفد الشيخ قبالن على 
على  ودوره  التجمع  نشاطات 

الساحة الوطنية واالسالمية.
قبالن

ان  قبالن،  الشيخ  ورأى 

»اجملتمع اللبناني عرضة هلجمة 
غزو ثقايف ال اخالقي، يستهدف 
اجملتمع اللبناني بتعاليمه الدينية 
وقيمه االخالقية، ما حيتم على 
واملسيحيني  املسلمني  علماء 
حملاربة  انفسهم  جيندوا  ان 
الفساد، فيتصدوا هلذه اهلجمة 
الدول  من  املتأتية  الشرسة 
بهدف  االستعمارية  والقوى 
تدمري اجملتمع اللبناني وضرب 

قيمه«.
تعميم  »ضرورة  على  وشدد 
املسلمني  العلماء  جتمع  جتربة 
ميثله  ملا  االسالمية  البالد  يف 
من نهج معتدل ومنصف حنتاج 
اىل تكريسه يف بالدنا العربية 
املسلمني  وعلى  واالسالمية، 
بعضهم  على  ينفتحوا  ان 
الرب  على  ويتعاونوا  البعض 
الكلمة  جلمع  ويعملوا  والتقوى 

ورأب الصدع«.

جعيد
زهري  الشيخ  قال  اللقاء،  بعد 
علماء  كتجمع  »تشرفنا  جعيد: 
بزيارة  لبنان  يف  املسلمني 
وهذا  قبالن،  االمام  مساحة 
له  نكن  الذي  الكريم  اجمللس 
كل احملبة واالحرتام والتقدير، 
وحنن دائما نسعى اىل االستماع 
اىل نصائحه االبوية، وخصوصا 
العامل  يف  الدؤوبة  حركتنا  مع 
اجل  من  واالسالمي  العربي 
وهو  االساس  اهلدف  حتقيق 
ووحدة  االسالمية  االمة  وحدة 
كتاب  من  انطالقا  املسلمني 
اهلل تعاىل »اعتصموا حببل اهلل 
مجيعا وال تفرقوا«، »وان هذه 
زمن  يف  واحدة«،  امة  امتكم 
هذه  على  الكبرية  املؤامرة 
الوحدة وهناك حماولة لتفتيت 
خالل  من  ومتزيقهم  املسلمني 
االفكار االرهابية والتكفريية«.

وأكد ان التجمع »يسعى بشكل 
دائم لتحقيق الوحدة واالسالم 
احلقيقي الذي جاء فيه الرسول 
حممد من خالل العمل املشرتك 
لبنان  يف  ليس  والدؤوب، 
فحسب امنا على صعيد العامل 
اثرنا  وقد  واالسالمي،  العربي 
متس  مهمة  نقطة  مساحته  مع 
كل النسيج والبيوت اللبنانية، 
غري  االخالقي  التفلت  وهو  اال 
املقبول من قبل بعض االعالم 
مدفوع  هو  والذي  املتفلت، 
وبعض  السفارات  بعض  من 
اجلهات، ال ندري هناك بعض 
الربامج هل هي تفيد اللبنانيني 
ام تساعد على متزيقهم وتعمل 
اللبنانية  العائلة  تفتيت  على 

عرض والشامسي االوضاع واستقبل وفد جتمع العلماء
قبالن: للتصدي هلجمة غزو ثقايف يستهدف اجملتمع بتعاليمه 

الدينية وقيمه االخالقية

خالل االجتماع

الواحدة«.
االخالقي  التفلت  »هذا  واعترب 
املسلمني  يصيب  الذي 
الطوائف  وكل  واملسيحيني 
ان  حتى  الالدينيني.  حتى 
اللبنانيية  والقيم  التقاليد 
اليت جتمع كل مكونات الشعب 
من  اليوم  نفتقدها  اللبناني 
من  تبث  اليت  السموم  خالل 
السياسية  الربامج  بعض 
واالعالمية  االجتماعية  والربامج 
االحنالل  على  تساعد  اليت 
والتفلت  والديين  االخالقي 
لذلك  وتقاليد،  قيم  كل  من 
ونتوجه  املوضوع  هذا  درسنا 
حيرتم  بان  بداية  االعالم  اىل 
والقيم  اللبنانية  اخلصوصية 
والتقاليد  واالخالق  والدين 
العائلية اللبنانية لنحمي اطفالنا 

من اي غزو مقبل«.
اضاف: »ثم كان ال بد ان ندين 
حتت  الصهيونية  احلملة  هذه 
هروب  وهذا  االنفاق  عنوان 
اىل االمام من قبل نتنياهو ملا 
سياسية  ازمات  من  به  يتخبط 
يتوجه  لذا هو  حادة،  واخالقية 
اىل لبنان ليثري مسألة االنفاق، 
وحنن ندرك انهم ال يستطيعون 
هناك  طاملا  شيئا  يفعلوا  ان 
مقاومة قوية قادرة على ردعه 
مؤكدا  ومكان«،  زمان  اي  يف 
أن »هذه املقاومة اليت اثبتت 
اىل  الوحيدة  وبانها  جدارتها 
جانب التفاف الشعب واجليش 
يقضي  الذي  البطل  اللبناني 
على  واعتداء  غزو  كل  على 

لبنان«.
اىل  جعيد،  الشيخ  وتوجه 
تشكيل  عن  املسؤولني 
احلكومة، قائال: »كفى الشعب 
فهناك  االزمة،  هذه  اللبناني 
جيب  حادة  اقتصادية  ازمة 
ولتشكيل  لعالجها  التوجه 
احلق  اصحاب  واعطاء  احلكومة 
حقهم، ومن حق اعطاء النواب 
املشاركة  املستقلني  السنة 
من  ميثلون  ملا  احلكومة  يف 
اللبناني  للشارع  حقيقي  متثيل 
منة  وليس  السين،  والشارع 
من احد، فكفى تصلبا وتسلطا 
احلكومة  هذه  ولتشكل  وتعنتا 
حقه،  احلق  صاحب  وتعطي 
كل  نواجه  ان  نستطيع  حتى 
وطننا  تواجه  اليت  التحديات 
الصهيوني  التحدي  خالل  من 
واالخالقي،  واالقتصادي 
اليت  التحديات  من  وكثريا 
اللبنايني،  كل  اخضاع  حتاول 
وليس طائفة بعينها او مذهب 

بعينه«.

بيان،  يف  اهلل،  حزب  أشاد 
اليت  البطولية  بـالعمليات 
الفلسطينة  املقاومة  نفذتها 
امس  اهلل  ورام  القدس  يف 
إجراءات  كل  خمرتقة  االول، 
العدو اإلسرائيلي وحتصيناته، 
املقاومة  قدرة  على  ومؤكدة 

ويدها العليا«.
املتميز  »األداء  على  وأثنى 
اجملاهدون  أظهره  الذي 
يف  وبراعتهم  الفلسطينيون 
توجيه ضربات عدة اىل العدو 
وبشكل  مكان  من  أكثر  يف 
يكشف  والذي  متزامن، 
املقاومة  جهوز  عن  أيضا 
وجه  الدائم يف  واستعدادها 

العدوان«.
ورى »حزب اهلل« يف عمليات 
عن  صادقا  تعبريا  اليوم 
الفلسطيين  الشعب  خيار 
باعتماد املقاومة سبيال وحيدا 
بلغت  مهما  أرضه  لتحرير 

التضحيات«.
»للشعب  احلزب  وبارك 
الفلسطيين وفصائله املقاومة 
شهادة منفذي عملييت بركان 
الشهيدين  عوفرا  ومستوطنة 
عمر  وصاحل  نعالوة  أشرف 
»دماء  أن  ورأى  الربغوثي«. 
ستبقى  والشرفاء  اجملاهدين 
تالحق احملتلني الصهاينة حتى 

تهزمهم وتصنع النصر«. 

حزب اهلل اشاد 
بالعمليات البطولية 
يف القدس ورام اهلل

استقبل الرئيس حسني احلسيين 
يف منزله يف عني التينة، النائب 
عبد الرحيم مراد، الذي قال بعد 
الرئيس  اللقاء :« تشرفنا بلقاء 
حول  احلوار  ودار  احلسيين، 
الساحة  على  الراهنة  األوضاع 
وجهة  دولته  ولدى  اللبنانية، 
مع  متطابقة  ما  حد  إىل  نظر 
وجهة نظرنا يف ما يتعلق باألزمة 
الراهنة. وطبعا هناك ختوف من 
حيتاج  الذي  االقتصادي  الوضع 
حكومة  تشكيل  يف  السرعة  إىل 
األمور  معاجلة  اىل  جبدية  تسعى 

اليت نعيشها«.
الرئيس احلسيين  ولفت اىل ان 
»استوضح تفاصيل ما جيري معنا 
التشاوري، وقد كان  اللقاء  يف 
مؤيدا لوجهة نظرنا، غري أنه الحظ 
كتلنا  برتك  يطالبنا  البعض  أن 
يعين  وهذا  مذهبيا،  بنا  ليعرتف 
اإلمعان يف تقسيم البالد، بعد أن 
ابتدع قانون انتخاب مزق الوحدة 
الوطنية«، معتربا »املفروض أن 
االختالط  حيث  كتلنا  يف  نبقى 
يكون  أن  يتوجب  الذي  املذهيب 
دولة  ير  ومل  الكتل.  كل  يف 
لرئيس  جييز  مربر  أي  الرئيس 
احلكومة املكلف الذي هو رئيس 
حكومة كل لبنان، أال حيدد موعدا 
الستقبال نواب لبنانيني، بصرف 
املذهيب،  انتمائهم  عن  النظر 
وشكرنا على هذا املوقف ومتنينا 

له الصحة التامة«. 

غرد عضو »تكتل لبنان القوي« 
النائب إدي معلوف عرب حسابه 
على« تويرت« قائال :« الرئيس 
االعرتاف  يرفض  احلريري 
التشاوري،  باللقاء  واالجتماع 
على  مصر  التشاوري  اللقاء 
يف  اعضائه  بأحد  يتمثل  ان 

هو  املكلف  الرئيس  احلكومة، 
احلكومية  التشكيلة  يضع  من 
ويعرضها على فخامة الرئيس، 
الرئيس  انو  شي  آخر  وبيطلع 
احلكومة،  تتمشي  يتنازل  الزم 
بهذا  املنطق  اين   بربكم 

»احلل«؟.

معلوف مغردا: اين املنطق يف ان يتنازل الرئيس حتى متشي احلكومة

يف  املارونية  الرابطة  يسر 
أن  واعضاء،  رئيسًا  أسرتاليا، 
ترحب أحر ترحيب بالرئيس العام 
املارونية  اللبنانية  للرهبانية 
قدس األباتي نعمة اهلل هاشم، 
وتتقدم منه بأطيب التهاني على 
ومايكل  قزي  أنطوني  سيامة 
سيندروسي راهبني على مذابح 

الرهبانية املارونية. 

سيادة  الرابطة  تهنئ  كما 
طربية  شربل  انطوان  املطران 
األب  شربل  مار  دير  ورئيس 
مار  دير  ورهبان  الفرخ  لويس 
األباتس  قدس  بقدوم  شربل 
الراهبني  وبسيامة  هاشم 

الفاضلني.  
رئيس الرابطة املارونية الدكتور 
أنطوني سيعد الهاشم

الرابطة املارونية اسرتاليا ترحب بقدس 
األباتي نعمة اهلل هاشم

مراد التقى احلسيين: 
الوضع االقتصادي حيتاج اىل 
االسراع يف تشكيل احلكومة

األباتي نعمة اهلل هاشم متوسطا االب لوس الفرخ واملهندس انطوني هاشم
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افتتح املعرض التوجيهي السنوي 
االسالمي  املركز  ينظمه  الذي 
العالي،  والتعليم  للتوجيه 
بالتعاون مع بلدية الغبريي، يف 
الرياضي،  الغبريي  بلدية  جممع 
اهلل  النائب حسن فضل  برعاية 
اسعد  امحد  واملقدم  وحضوره 
العام  لألمن  العام  املدير  ممثال 
العقيد  ابراهيم،  عباس  اللواء 
ماهر رعد ممثال مدير املخابرات 
يف اجليش العميد الركن طوني 
منصور، الشيخ منري ملحم ممثال 
الشيخ  املمتاز  اجلعفري  املفيت 
ممثال  اهلي  ايرج  قبالن،  امحد 
السفارة االيرانية، املدير العام 
السابق  النائب  االمداد  جلمعية 
احتاد  رئيس  برجاوي،  حممد 
حممد  اجلنوبية  الضاحية  بلديات 
الغبريي  بلدية  رئيس  درغام، 
اجمللس  واعضاء  خليل  معن 
البلدي، نائب رئيس بلدية برج 
الرباجنة زهري جلول، املدير العام 
الشيخ  الديين  التعليم  جلمعية 
جملس  رئيس  سنان،  علي 
للتوجيه  االسالمي  املركز  امناء 
جشي،  حسن  العالي  والتعليم 
وتربوية  اجتماعية  وفاعليات 
املشاركة  اجلامعات  وممثلي 

وطالب ثانويني.
زلزلي

القى  الوطين،  النشيد  بعد 
علي  االسالمي  املركز  مدير 
اىل  فيها  اشار  كلمة  زلزلي 
ما  املعرض  هذا  »اقامة  ان 
هي اال فرصة متجددة لطالبنا، 
التوجيهية  منظومتنا  حملاكاة 
وصوال  وميوهلم  قدراتهم  وفق 
اىل اختيار اجلامعة والتعرف اىل 
العمل،  وسوق  االختصاصات 
اجلامعي  العام  يف  وزعنا  وقد 
باالرقام  قروض   410 املنصرم 

املالية: مليون و512 ألفا
وكان  امريكا.  دوالرا  و290 
نتاج حصاد ما زرعنا يف االعوام 
آالف   4 من  اكثر  بلغ  السابقة 
خريج من خمتلف االختصاصات.

خليل
ثم القى خليل كلمة رحب فيها 
باخلريات  املمتلئ  اللقاء  بـ«هذا 
واملعمم بالربكة واملضمون هلذا 
النشاط االرشادي منذ 11 عاما 
والسعي  الكبري  االصرار  يزينه 
من  املزيد  بذل  على  املستمر 
اجلهود لتحقيق اهلدف النبيل يف 
التماس العافية من عقول ابنائنا 
لينطلق سبيلهم اىل نور احلياة 
اصيلة،  وثقافة  ومعرفة  علما 
هلا  ستكون  اجلهود  هذه  وان 
حاضرا ومستقبال بركات عظيمة 
واجملتمع  الفرد  مستوى  على 

والوطن«.
فضل اهلل

النائب  القى  اخلتام،  ويف 
فيها:  قال  كلمة  اهلل  فضل 
لكم  السنوي  املعرض  »هذا 
ابنائنا  الرشاد  اليه  حنتاج 
حنو  امكاناتهم  وتوجيه  وبناتنا 
املفيدة،  العلمية  االختصاصات 
هذه اجلمعية اليت واكبناها منذ 
سنوات وتعاونا معها يف بعض 
اجلمعيات  من  واحدة  امللفات 
موقف  ولي  لبنان  الناشطة يف 
الفعلية  اجلمعيات  من  معروف 

واجلمعيات الوهمية.
لكننا امام عمل جمتمع اهلي مأل 
مؤسسات  مستوى  على  فراغا 
الدولة، فنحن منيز بني اجلمعية 
العاملة الناشطة اليت حتتاج اىل 
تبين ودعم وبني مجعيات وهمية 
من  امواال  منها  الكثري  تنفق 

دون فائدة«.
من  واحدة  »هناك  واضاف: 
مشكالتنا يف لبنان عدم املواءمة 
وسوق  اجلامعي  التخصص  بني 
هو  املعرض  هذا  لذلك  العمل، 
مجيعا  منا  حيتاج  وطين  معرض 
مستقبل  اجل  من  دعم  اىل 
اىل  وحنتاج  وشاباتنا،  شباننا 
ومن  االرشاد.  من  النوع  هذا 
النافذة نطل على موضوع  هذه 
الذي  ولألسف  العمل،  فرص 
يتحكم بالقطاع العام مبستويات 
خمتلفة، الواسطة بدل الكفاية، 
يصر  من  السلطة  يف  وهناك 
الواسطة على حساب  على مبدأ 
كشفناه  الواقع  هذا  الكفاية. 
واليوم  النيابي،  اجمللس  يف 
الوظائف  آالف  عن  احلديث  يتم 
يف القطاع العام اليت مررت من 
خارج االطر القانونية وبعيدا من 
مبدأ املباراة اليت على اساسها 
يتم اختيار موظف القطاع العام، 
يف وقت ان اكثر من 500 ناجح 
يف جملس اخلدمة املدنية، حنجوا 
مراسيم  توقع  ومل  بكفايتهم 
بذريعة  الوظائف  يف  تعيينهم 
 5 وهناك  الطائفي.  التوازن 
العام  القطاع  يف  موظف  االف 
ارهقوا سلسلة الرتب والرواتب 
دخل  كيف  العامة.  واخلزينة 
هؤالء؟ هل على اساس الكفاية؟ 
هل هم خرجيو او خرجيات اجروا 
مباراة ودخلوا اىل القطاع العام 
احملسوبيات  فيهم  متثلت  ام 
والواسطات واصرار البعض يف 
السلطة على الغاء الكفاية لتبقى 
الوظيفة العامة خاضعة لالستزالم 
خاضعة  العامة  االدارة  وتبقى 
لذلك  واحملسوبية،  للمحاصصة 
حنن يف كتلة »الوفاء للمقاومة« 
اقرتاحات  تقديم  يف  ماضون 
قوانني تقفل كل الثغرات اليت 
على  املتسلطون  منها  يتسلل 
بالتوظيف  يتعلق  ما  االدارة يف 
يف الدولة، حنن مع فتح فرص 
العمل داخل القطاع العام ومنيز 
العام  القطاع  التوظيف يف  بني 
على  التوظيف  وبني  كحاجة 
اساس احملسوبيات. لسنا ضد 
التوظيف يف القطاع العام، ولكن 
الذي يستنزف اخلزينة جزء منه 
هو اهلدر والفساد وعدم ترشيد 

300 مليار تنفق على مجعيات غري معروفة 

فضل اهلل: عقدة احلكومة افتعلها من اداروا ظهرهم لنواب 
اللقاء التشاوري وحنن ندعم مطلبا حمقا

مينيا  االموال  ودفع  االنفاق 
ومشاال، من دون مبدأ التقشف 
تدفع  االموال  هذه  من  وواحدة 
من  واكثر  وهمية  على مجعيات 
هبات  الدولة  تدفع  مليار   300
نعرف  ال  جلمعيات  وتربعات 
مجعيات  وهناك  شيئا  عنها 
كاملة ال تتلقى أي مساعدة من 

الدولة«.
يعانيها  معضلة  »أهم  وتابع: 
عدم  هي  اليوم  لبنان  شباب 
اىل  حنتاج  عمل،  فرص  وجود 
وهي  احلكومة  تضعها  سياسة 
مسؤولة وليس فقط يف القطاع 
القطاع  يف  ايضا  امنا  العام 
عدم  نعاني  نزال  وال  اخلاص، 
توفر  اليت  احلكومية  السياسات 
والشابات  للشبان  االرشاد 
وتوفر فرص العمل يف القطاعني 

العام واخلاص«.
بال حكومة،  اليوم  »حنن  وقال: 
الن احلكومة احلالية هي حكومة 
احلكومة  وتأليف  اعمال  تصريف 
التفرد  ذهنية  على  عالق 
واحملاصصات،  واحملسوبيات 
وعالق على االوهام، الن اخلروج 
ان  ميكن  الواقعية  العقلية  من 

خيلف واقعا جديدا«.
موقفنا  على  »حنن  وأضاف: 
يف يتعلق تشكيل احلكومة ألننا 
شعبية  لكتلة  حمقا  مطلبا  ندعم 
يف  نفسها  عن  عربت  كبرية 
واخرجت  النيابية  االنتخابات 
»اللقاء  خالل  من  نيابية  وجوها 
السنة  للنواب  التشاوري 
يعطوا  مل  وهؤالء  املستقلني«، 
اخذوا  آخرون  الطبيعي،  حقهم 
الوقوف  ومت  حقهم،  من  اكثر 
دور  جاء  وعندما  خاطرهم  على 
هؤالء ارادوا استبعادهم، دعونا 
واىل  بواقعية  التعاطي  اىل 
ان  االمور مبسؤولية توجب  اخذ 
وما  حقه،  حق  ذي  كل  يعطى 
التشاوري« حنن  »اللقاء  يقرره 
معه، هذا كان موقفنا من اليوم 
االول. ندعو اىل االخذ مبوقفهم 
وحنن لسنا طرفا مفاوضا ولسنا 
شروطا  يضع  الذي  الطرف 
مطلبا،  ندعم  حنن  احد،  على 
ضجيج  وأي  موقفنا،  هو  وهذا 
من  تغري  لن  واتهامات  وكالم 
ان  ونأمل  شيئا.  املوقف  هذا 
تؤدي احلركة السياسية وحركة 
فخامة  جيريها  اليت  املشاورات 
الوصول  اىل  اجلمهورية  رئيس 
الن  االمر،  هذا  معاجلة  اىل 
اداروا  الذين  افتعلها  العقدة 
ظهرهم هلؤالء النواب ومجهورهم 
املمتد من الناقورة اىل عكار«.

»ضمانة  كتلة  رئيس  التقى 
أرسالن،  طالل  النائب  اجلبل« 
حزب  رئيس  خلدة،  يف  بدارته 
السابق  الوزير  العربي  التوحيد 
وئام وهاب، وجرى عرض آلخر 

املستجدات السياسية.
»غيابنا  وهاب:  قال  اللقاء  بعد 
املدة  هذه  كل  خلدة  دار  عن 
مربرة،  وغري  قسرية  غربة  هو 
الكثري  لنا  تعين  الدار  هذه  ألن 
دار عطوفة األمري جميد أرسالن 
ودار عطوفة األمري طالل أرسالن 
الذي وقف معنا يف حلظة تارخيية 
اللحظة  وهذه  نسيانها  ميكن  ال 
كان املقصود فيها اإلساءة لكل 
نستدرك  مل  ورمبا حنن  فريقنا، 
طالل  األمري  لكن  باكرا،  األمر 
استدرك  اللحظة  أتت  عندما 
هذه  اليوم  أقول  ولذلك  األمر، 
العالقة هي عالقة ثابتة ونهائية 
مع هذا الدار وهذا البيت واألمري 
طالل، وطبعا سيتحول هذا اللقاء 
دار  مؤسسة  هي  مؤسسة،  إىل 
سيكون  املؤسسة  وهذه  خلدة 
شامل  نهضوي  مشروع  هلا 
على الصعيد الدرزي، وهذا هو 

األهم«.
اضاف: »هذا اللقاء اليوم ليس 
لقاء  وكذلك  أحد،  ضد  موجها 
خلدة لن يكون موجها ضد أحد، 
نهضوي  دور  له  سيكون  لكنه 
تعانيه  ما  مجيعا  نعرف  ألننا 
الطائفة اليوم، أين هي الطائفة 
األمري  أيام  عليه  كانت  مما 
العز  أيام  بك  وأيام كمال  جميد 
حالة  يف  اليوم  حنن  السابق، 
التقهقر  وهذا  كبرية،  تقهقر 
اتبعت  اليت  السياسات  سببه 
ومهمة  السابقة،  الفرتة  خالل 
لقاء خلدة أن يعيد هلذه الطائفة 
وهجها ووزنها على مستوى البلد 
هو  وهذا  واملنطقة،  والدولة 
األهم، وملست عند األمري طالل 
أن اهلم هو هم الطائفة هم كل 
كائنا  الطائفة،  أفراد  من  فرد 
فال  انتماؤه  كان  وأيا  كان  من 
تهمنا اإلنتماءات، حنن باإلضافة 
إىل الدور الوطين الذي سيقوم 
على  دور  هناك  خلدة،  لقاء  به 
صعيد الطائفة وحنن نعتقد بأن 
بالقيام  املؤهل  األمري طالل هو 
بهذا الدور وقيادته، وهو القادر 
من  مسافة  على  يكون  أن  على 
هم  وأن  خاصة  الدروز،  كل 
لبنان  يف  ليس  يشغله  الدروز 
فقط بل على مستوى املنطقة«.
»لن  أرسالن:  قال  جهته،  من 
أضيف على ما قاله األستاذ وئام 
لكن ال شك أن حادثة اجلاهلية 
اعتربتها  وأنا  كبرية،  أبعاد  هلا 
شريف  كل  إىل  موجهة  طعنة 
هلا  أنظر  ومل  اجلبل،  هذا  يف 
السياسية  احلسابات  منظار  من 
بقدر  والشخصية،  اخلاصة 
منظاري ملصري الطائفة ومصري 
الذين  الطائفة  هذه  األحرار يف 
واعتربت  اخلاصة،  آراءهم  هلم 
وسياسة  اإللغاء  سياسة  أن 
اإلحتكار  وسياسة  اإلستبداد 
وسياسة  اهليمنة  وسياسة 
استخدام  وسياسة  التسلط 
حزبية  حسابات  لتصفية  الدولة 
أو شخصية أو خاصة على حساب 
الناس أمر ال نقبل به ال برتبيتنا 
السياسية  بقناعاتنا  وال  البيتية 

ويف  السياسية،  بأخالقنا  وال 
اإلستفراد  نرض  مل   2008 أيار 
موقفا  لنا  وكان  جنبالط،  بوليد 
مل  أنه  علما  الوقت،  ذلك  يف 
وهنا  بيننا،  عالقة  أي  مثة  يكن 
تكن  إمنا مل  التشبيه،  أقصد  ال 
تربطنا أي عالقة آنذاك جبنبالط، 
وشعرت أن الواجب يقضي مين 
هذه  حلماية  موقفا  أختذ  بأن 
الطائفة والبلد من اإلنقسامات، 
وموقفي مبوضوع اجلاهلية ليس 
لتصفية  أو  أحد  ضد  موجها 
حساب  على  أحد  مع  حسابات 
الذي  املنطق  هو  هذا  إمنا  أحد، 
ووجداننا  ضمرينا  علينا  يفرضه 
األنانية  عن  والرتفع  وأخالقنا، 
الشخصية لننظر إىل وضع هذه 
أنه من املعيب  الطائفة وندرك 
املستنقع،  هذا  يف  نبقى  أن 
أمشل  دعوتنا  تكون  أن  وجيب 
أكرب،  امتداد  وذات  وأوسع 
والتقدم  ينتهي  ال  فالطموح 

والزمن أيضا«.
اضاف: »وعلينا مسؤولية تارخيية 
األجيال  ومستقبل  أوالدنا  جتاه 
هلا؟  سنقدم  فماذا  القادمة، 
اإلسم.  يكفي  ال  فقط؟  اإلسم 
الشباب،  لدى  طموح  هناك 
وتراجع  تقهقر  هناك  وأصبح 
على  الدرزي  الوضع  يف  خميف 
مستوى الدولة، وعلينا أن نتوحد 
السياسية،  مشاربنا  بكل  مجيعا 
وقومية  ودميقراطية  إشرتاكية 
أو  النضال  حركة  أو  وتوحيدية 
الشيوعية، إخل، كي حنافظ أوال 
ووجودها،  الطائفة  بقاء  على 
أي  على  التنافس  ميكن  ثم 
احلفاظ  علينا  قبل  إمنا  شيء 
الطائفة ومحاية حقها  بقاء  على 
وحق أبنائها، فلم يعد هناك أي 
تعيني  على  والتنافس  شيء، 
الداخلي  األمن  يف  شبان   10
العام..اخل  األمن  أو  اجليش  أو 
؟، فمقابل هؤالء مثة املئات بل 
للدخول  يتقدمون  الذين  اآلالف 
ماذا  الدولة،  مؤسسات  إىل 
بكل  نفعل  وماذا  بهم؟  نفعل 
اجلامعات  من  يتخرجون  الذي 
العليا؟  الشهادات  وحيملون 

أرسالن بعد لقائه وهاب: علينا أن نتوحد مجيعا بكل مشاربنا 
السياسية ونرحب بأي تنافس دميقراطي

هذا  اخلارج؟،  إىل  نرسلهم  هل 
الواقع غري مقبول ولن نتعايش 

معه«.
أن  اجلميع  اىل  وتابع:«دعوتي 
تقديم  يف  ويشاركوا  يتفضلوا 
جملتمعنا  واألحسن  األفضل 
بأي  نرحب  ذلك  وبعد  وأهلنا، 
الوضع  إمنا  دميقراطي،  تنافس 
مقبول  وغري  مقرفا  أصبح 
حنن  اآلن  ومن  اإلطالق،  على 
لنرى  الطروحات  كافة  سندرس 
على  كان  إن  مناسب،  هو  ما 
على  أو  العقل  مشيخة  مستوى 
أو  املذهيب  اجمللس  مستوى 
على مستوى األوقاف والوظائف 
وإنفتاح  اإلستثمارات  أو  العامة 
اجلبل وإعادة احلياة اإلقتصادية 
ال  فاجلبل  اجلبل،  إىل  اليومية 
ميكن أن يستمر كذلك، وينعزل 
اإلقتصادية  الدورة  كل  عن 
واإلمنائية يف البلد، وأن يستمر 
جيل  فهناك  فقط،  الزراعة  يف 
طموحات  لديه  اجلبل  يف  جديد 
القادمة  اإليام  ويف  واسعة، 
سنعمل على أن تكون األوضاع 
أفضل، وأن نأتي للطائفة واجلبل 
مبا يرضيهم يف املضمون وليس 
يف الشكل. والتعصب والتفرد 
وكل  التهجري،  تولد  واإلنعزال 
أقلية تنعزل على نفسها مصريها 
وهذا  والتهجري،  اإلنقراض 
أخذنا  عندما  فلذلك  خطري،  أمر 
واإلسرتاتيجي  السياسي  قرارنا 
ومع  املقاومة  مع  بالتحالف 
الرئيس  أخي  ميثل  وما  سوريا 
الدكتور بشار األسد، من محاية 
اإلرهاب  من  املنطقة،  هلذه 
التكفريي ومن العدو الصهيوني 
ومن طموحات تقسيمية للمنطقة 
واليت نواجهها مجيعا، هو لتحديد 
الدرزي ليس حمدودا  أن األفق 
هذه  يف  أساس  هم  والدروز 
املعادلة على املستوى اإلقليمي 
والدولي، حلماية أنفسهم ضمن 
اليت  العربية  الوطنية  اهلوية 
وليس ضمن  حتميهم وحتفظهم 
املذهبية  التقوقعية  اهلوية 
إسرائيل  تريدها  اليت  الطائفية 
واليت نرفضها مجلة وتفصيال«. 

ارسالن مجتمعا بوهاب 

فضل اهلل خالل افتتاح املعرض

لفت رئيس »تيار الكرامة« عضو »اللقاء التشاوري للنواب السنة 
إىل   ، تويرت  على  تغريدة  كرامي يف  النائب فيصل  املستقلني« 
أن »مبودة أقول للنائب مجيل السيد إنه مل يكن موفقا بتوصيف 
الواقع عرب خطوتني إىل الوراء«، مركزا على أن »اخلطوة إىل الوراء 
املطلوبة فعليا اليت ال تسبب ضررا وحرجا ألحد، هي أن يقوم بها 
حتالف السلطة الذي ميلك اكثر من 17 وزيرا، خصوصا أن خطوة منا 

إىل الوراء تضعنا يف اخلارج، أما هم فخطوتهم لن تؤّثر عليهم«.
أضاف كرامي :«أنين أقول أيضا مبحبة للسيد إن »حبييب العسل« 
بوفائه تزيد حالوته، وان »حبييب العسل« لو مل يكن مقتنعا حبقنا 

يف التمثيل ملا دعم موقفنا«.
وتابع كرامي :« استغرب مبودة أيضا أن يكون مجيل السيد مطلعا 
على مبادرة رئيس اجلمهورية ميشال عون الذي قال لنا قبل 24 
التفصيل  هذا  أن  بعد.أعتقد  تتبلور  مل  مبادرته  إن  فقط  ساعة 

الدقيق حيتاج إىل توضيح من السيد ومن الرئيس عون«.

كرامي رد على السيد: خطوة منا اىل الوراء تضعنا يف اخلارج
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لـبنانيات

الحريري خالل القاء كلمته

 2018 األول  كانـون   15 Saturday 15 December 2018الـسبت 

امل رئيس احلكومة املكلف سعد 
احلريري ان يتم تشكيل احلكومة 
قبل نهاية العام احلالي، مشريا 
اليت  العقد  معظم  »ان  اىل 
التشكيل قد ذللت  تؤخر  كانت 
باستثناء عقدة واحدة نعمل على 

حلها«.
واعرب الرئيس احلريري عن امله 
االقتصادي  الوضع  حتسن  يف 
احلكومة  تشكيل  بعد  لبنان  يف 
لتنفيذ مقررات  وتسريع اخلطى 
بورشة  والبدء  »سيدر«  مؤمتر 
وتطوير  االقتصادي  النهوض 
فرص  وخلق  التحتية  البنى 
واالستعداد  للشباب  العمل 

للمرحلة املقبلة يف املنطقة.
متسك  احلريري  الرئيس  واكد 
 1701 القرار  بتنفيذ  لبنان 
اي  حدوث  مستبعدا  حبذافريه 
جنوب  يف  الوضع  يف  تصعيد 
»اجليش  ان  اىل  الفتا  لبنان، 
اثري  ما  مع  يتعاطى  اللبناني 
على  االنفاق  موضوع  حول 
على  مشددا  اجلنوبية«،  احلدود 
»استمرار اخلروقات االسرائيلية 
للقرار املذكور باستباحة االجواء 

واملياه االقليمية اللبنانية«.
كالم الرئيس احلريري جاء خالل 
حوار اجراه بعد ظهر امس االول 
يف  هاوس  شاتهام  مركز  يف 
رؤية  عنوان«لبنان  حتت  لندن 
الوزير  حضره  املستقبل«  حنو 
باسم  والنائب  خوري  غطاس 
يف  الربيطاني  والسفري  السبع 
واعضاء  رامبلينغ  كريس  لبنان 

الوفد اللبناني.
ملدير  بكلمة  احلوار  استهل 
املركز روبني نيبليت رحب فيها 
احلريري وحتدث فيها  بالرئيس 
لبنان يف املنطقة يف  عن دور 
املبذولة  واجلهود  املستقبل 
من  باقتصاده  النهوض  العادة 

جديد.
احلريري  الرئيس  حتدث  ثم 
فقال: »انه من دواعي سروري 
ان اكون بني هذا احلضور املميز 
واشكر شاتهام هاوس والدكتور 
هنا  .انا  الستضافيت  نيبليت 
لبنان  يف  جدا  معقد  وقت  يف 
واملنطقة. لقد أجرينا االنتخابات 
النيابية يف أيار املاضي، وهي 
وقد  تسع سنوات.  منذ  األوىل 
عون  ميشال  الرئيس  اتفقنا، 
االستقرار  أهمية  على  وأنا، 
عرب  واالقتصادي،  السياسي 
واإلصالح  مؤسساتنا  تقوية 
احرتام  ضمن  املؤسسات،  يف 
ومنذ  ودميقراطينا.  دستورنا 
جهدا  اوفر  مل  وأنا  أيار،  شهر 
وحدة  حكومة  تشكيل  أجل  من 
من  مشاورات  واجريت  وطنية، 
عادل  متثيل  من  التأكد  أجل 
صبور،  رجل  أنا  احلكومة.  يف 
احلل،  إلجياد  لالنتظار  ومستعد 
األمر،  هذا  يعجبه  ال  والبعض 
بل  أنا  بي  يتعلق  ال  األمر  لكن 

يتعلق بلبنان.
من  يبقى  أن  يتحمل  ال  بلدنا 
دون حكومة تستطيع أن حتميه 
من االضطرابات اإلقليمية ومن 
أنا متأكد  االنهيار االقتصادي. 
تشكيل  إىل  سنصل  أننا  من 
يعين  اجلميع  ألن  قريبا،  حكومة 
أن احلاجة إىل االستقرار والنمو 

يف حوار مبركز شاتهام هاوس يف لندن بعنوان لبنان رؤية حنو املستقبل
احلريري : معظم العقد اليت كانت تؤخر التشكيل ذللت باستثناء واحدة نعمل على حلها

أجندة  أي  من  أهم  االقتصادي 
سياسية.

من  واحة  يزال  ال  لبنان  ان 
السالم واالستقرار. لقد اختربنا 
قبل  األهلية،  احلرب  وعشنا 
بكثري،  املنطقة  يف  الدول  كل 
الدروس  من  العديد  وتعلمنا 
جبهد  أعمل  شخصيا  أنا  منها. 
بني  النزاعات  عودة  عدم  على 
املكونات املختلفة. وعلى الرغم 
توصلنا  الذي  االتفاق  أن  من 
ومعقدا،  صعبا  يكون  قد  إليه 
لكننا جيب أن نتذكر أنه االتفاق 
الذي تطمح للوصول اليه أكثرية 

دول املنطقة اليوم.
الصعبة.  اجلزئية  إىل  لنصل 
منطقة  يف  اليوم  يعيش  لبنان 
صعبة جدا ومعقدة للغاية. علينا 
أن  أجل  من  جاهدين  نعمل  أن 
يف  النزاعات  توسع  نتفادى 
سوريا لكي ال تصل إىل لبنان، 
الذي  التصعيد  نتفادى  وأن 
مصرة  نتنياهو  حكومة  أن  يبدو 
يصعبها  املهمة  هذه  عليه. 
الجئ سوري  مليون   1.5 وجود 
يف لبنان، وأكثر من 200 ألف 
واالتهامات  فلسطيين،  الجئ 
مؤخرا  إسرائيل  أطلقتها  اليت 

ضد لبنان.
حجم  عن  فكرة  أعطيكم  ولكي 
اململكة  وكأن  فهي  األزمة، 
مليون   33 تستضيف  املتحدة 
اليوم.  أراضيها  على  الجئ 
فنحن يف لبنان لدينا 4 ماليني 
الجئ.  مليوني  وحواىل  لبناني 
كبريا  ضغطا  احدث  األمر  هذا 
وخدماتنا  التحتية  بنانا  على 
األساسية ووضعنا املالي. حنن 
نتلقى املساعدة اإلنسانية اليت 
نرحب بها، ولكنها ما زالت غري 
كافية، كما أننا نعمل جبهد من 
أجل تعبئة األسرة الدولية لتقوم 
يؤمن  لبنان  أن  باعتبار  بدورها 
الدولي  للمجتمع  عامة  خدمة 

والعامل.
األمنية  وقوانا  :«جيشنا  وقال 
أي  ملنع  دائم  تأهب  حالة  يف 
نقف  وحنن  لالرهابيني،  تسلل 
والتطرف  املتطرفني  أمام  بقوة 
اإلسرائيلي  التصعيد  ونواجه 
الدولية،  التزامنا بالقرارات  عرب 
 1701 القرار  أساسا  ومنها 
املتحدة.  األمم  عن  الصادر 
اللبناني  اجليش  أن  نعترب  حنن 
سيادة  عن  الوحيد  املدافع  هو 
حوار  عملية  يف  وحنن  لبنان، 
اسرتاتيجية  على  لنتفق  ثنائية 
وطنية للدفاع يف لبنان، ما إن 

تتشكل احلكومة اجلديدة.
يف الكثري من النزاعات العربية، 
املستقيلة  احلكومة  اعتمدت 
وهذه  بالنفس،  النأي  سياسة 
عليها  اإلبقاء  سيتم  السياسة 
لبنان  ان  املقبلة.  احلكومة  يف 
يف  استقرار  مصدر  زال  ما 
املنطقة، وموقفنا جتاه القضية 
اإلمجاع  موقف  هو  الفلسطينية 
العربي الذي مت اختذ يف مبادرة 
السالم العربية لعام 2002. حنن 
ال نرى حال سوى حل الدولتني، 
للدولة  عاصمة  والقدس 
الفلسطينية وضمان حق العودة 

للفلسطينيني.
إىل  تهمنا  األخرية  النقطة  هذه 

لبنان  دستور  ألن  كبري،  حد 
مينع توطني الالجئني الدائم يف 
بلدنا، وهذا سيبقى أمرا نتمسك 
به. ان للبنان دورا أساسيا يف 
التعايش  من  كنموذج  املنطقة 
دفاعي  جدار  وهو  والتسامح، 
كان  لطاملا  التطرف.  بوجه 
العامل  يف  االبتكار  خمترب  لبنان 
من  املرحلة  هذه  ويف  العربي. 
التكنولوجيات املدمرة واالنتقال 
اجلديدة،  االقتصاديات  إىل 
هذا  على  حنافظ  أن  املهم  من 

الدور.
منذ  بدأت  السابقة  حكوميت  ان 
اجلديدة  األسس  بوضع  سنتني 
االتصاالت، واحلكومة  يف جمال 
اجلديدة سوف تستمر على هذا 
القدرة  من  متأكد  وأنا  املسار. 
اللبنانية على االبتكار، ومن أن 
الرأس املال البشري يف لبنان 

سيتوىل هذه املهمة بنجاح«.

حوار
بني  التالي  احلوار  دار  ثم 

الرئيس احلريري واحلضور:
لنا  تقول  أن  سئل: هل ميكنك 
بعض األمور عن الوضع احلالي 
االقتصاد؟  جمال  يف  للبنان 
وكم من املهم أن تكون لديكم 
حكومة تعمل بشكل طبيعي من 
أجل جذب االستثمارات ومواجهة 

التحديات االقتصادية؟
التالي:  هو  به  قمنا  ما  أجاب: 
من  فريدة  ظروفا  نعيش  حنو 
ظل  يف  النمو  لزيادة  نوعها 
وجود مليون الجئ سوري، وقد 
حققنا منوا بنسبة واحد يف عامي 
مستقر.  والوضع   2015-2014
البطالة  ومواجهة  النمو  ولزيادة 
كان  اللبناني،  الشباب  بني 
ابتكاري  بشكل  نفكر  أن  علينا 
وأن نرى أين ميكننا أن نستثمر 
العمل  فرص  وخنلق  األموال 
باالقتصاد  ننتقل  لكي  بسرعة 
النمو  ونؤمن  أفضل  مكان  إىل 
يؤثر  سوف  الذي  االقتصادي 
مقابل  العام  الدين  نسبة  على 
إمجالي الناتج احمللي، وبالتالي 

حيسن االقتصاد بشكل عام.

أردت أيضا أن أخربكم أن لبنان 
اليد  تارخييا  استخدم  لطاملا 
العاملة السورية يف عمل البنى 
بداية  بها  قمنا  اليت  التحتية 
هناك  كان  حيث  التسعينيات، 
ما بني 600 إىل 800 ألف عامل 
يف  لبنان  يف  يعملون  سوري 
التحتية.  والبنى  الزراعة  جمال 
فكرتنا هي أن حنقق االستقرار 
االجتماعي يف لبنان، خاصة مع 

وجود 1.5 مليون الجئ سوري، 
لنتأكد من أن الشباب اللبناني 

يستفيد من فرص العمل.
عددا  قدمنا  سيدر،  مؤمتر  يف 
كبريا من املشاريع واإلصالحات، 
الدولي  البنك  مع  عملنا  وقد 
وصندوق النقد الدولي وجلسنا 
املنظمات ودرسنا كل  مع هذه 
مشروع، وأخذنا مبشورة صندوق 
اإلصالحات  حول  الدولي  النقد 
واتفقنا  واملالية،  الضريبية 
على  سيدر  إىل  الذهاب  قبل 
كل اإلصالحات واملشاريع اليت 
حصلنا  هلل  واحلمد  سنطبقها، 

على األموال اليت طالبنا بها.
اليوم،  وحتى  االنتخابات  ومنذ 
وحنن نعمل على األرض. صحيح 
لكن  حصلت  االنتخابات  أن 
فعلى سبيل  يتوقف.  العمل مل 
املثال، ومبا أننا ظننا أن بعض 
اإلصالحات كان ال بد من اقرارها 
»سيدر«،  بعد  عليها  واملوافقة 
اىل  القوانني  من  عددا  احلنا 
حكومة  ظل  يف  حتى  الربملان، 
اقرار  ومت  األعمال،  تصريف 
14 قانونا تقريبا، وذلك بفضل 
األطراف  خمتلف  بني  االتفاق 
االصالح.  املختلفة على تسريع 
وأعطيكم مثاال على ذلك، بسبب 
عندما  لبنان،  يف  البريوقراطية 
البنك  من  قرض  على  حنصل 
يستغرق  األمر  كان  الدولي، 
هذا  لوصول  سنتني  أو  سنة 
أما  منه.  واالستفادة  القرض 
اليوم فبات األمر يستغرق شهرا 
أو 3 أسابيع. واجلميع بات يعرف 
يف لبنان أننا لن نستطيع حتمل 
العبء االقتصادي إن مل خنلق 
للبنانيني،  جديدة  عمل  فرص 
ولبنان ال ميكن أن يستمر العمل 
بالطريقة اليت كانت سائدة قبل 
عشر سنوات أو أكثر. باألمس، 
اللجان  ويف  الربملان  يف 
على  أخريا  اتفقنا  املشرتكة، 
اليت  التجارية  القوانني  تعديل 
وذلك   ،1958 العام  إىل  تعود 

بعد ستني عاما على وضعها.
اجياد  سينعكس  سئل:كيف 
اعادة  السورية على  لالزمة  حل 

اطالق االقتصاد يف لبنان؟
اجاب: سوريا تشكل ممرا لنا حنو 
اخلليج،  ودول  واألردن  العراق 
وهذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا. 
لكن 1.5 مليون الجئ يشكلون 
اقتصادنا  على  كبريا  عبئا 
االجتماعي.  ونسيجنا  وبيئتنا 
اسرتاتيجيتنا  قضت  وقد 
التحتية  البنى  يف  باالستثمار 
لكي  كمنصة  لبنان  وجتهيز 

من  الكبرية،  الشركات  تأتي 
األوروبي،  االحتاد  أو  بريطانيا 
لتستثمر يف لبنان أو حتوله إىل 
مركز هلا من أجل أن تقوم هي 
بعملية إعادة اإلعمار يف سوريا 
أو العراق أو حتى ليبيا. فلبنان 
وحنن  الثقافات،  متعدد  بلد 
وبيئة  العمل  لتسهيل  نطمح 
نريد  لذلك  لبنان.  يف  األعمال 
أن حنّول لبنان إىل مركز خدمات 
وحنرص  الدولية،  للشركات 
على أن يتحول إىل منصة تؤمن 
كل احلاجات املطلوبة من إنرتنت 
حتتاج  شيء  أي  إىل  طاقة  إىل 
الكربى.  الشركات  هذه  إليه 
كبريا  سوقا  تشكل  وسوريا 
احلال  هو  كما  إلينا،  بالنسبة 
مع العراق أيضا، فهناك الكثري 
من األعمال التجارية بني لبنان 
والعراق ونريد أن نعزز ذلك أثر 

فأكثر.
كيف  مبنظورك  داخليا،  سئل: 
يف  تياركم  متثيل  تراجع  تفسر 
مسح  ما  األخرية،  االنتخابات 
حلزب اهلل التدخل أكثر يف عملية 
تشكيل احلكومة املستقبلية، فما 
احلكومة  تشكيل  احتماالت  هي 
بشكل قريب وما هي التنازالت 

املمكن تقدميها؟
أجاب: أظن أنه بعد هذا احلديث 
سوف نشكل احلكومة قريبا جدا، 
اإلجابة  أخطئ يف  مل  إن  خاصة 
احلكومة  طبعا،  أسئلتك.  على 
بالنسبة  ولكن  جدا،  مهمة 
كيفية  على  هو  الرتكيز  إلي 
تشكيل  سيدر.  مؤمتر  تفعيل 
مهما  دفعا  سيشكل  احلكومة 
اليوم  لكنين  األمام،  إىل  جدا 
عددا  والتقيت  لندن  إىل  جئت 
واملؤسسات  السياسيني  من 
وبالتالي  والتجارية،  املالية 
ميكن العمل حتى يف ظل حكومة 
اتفقنا  وقد  أعمال،  تصريف 
معينة  صيغة  على  الربملان  مع 
لتمرير القوانني، يف ظل حكومة 
األمر  أن  األعمال.أظن  تصريف 
إىل  وصلنا  وقد  قريبا،  بات 
تشكيل  قبل  األخرية  مرت  املئة 

احلكومة.
عن  املسؤول  هو  من  سئل: 
تلوث  اليت  النفايات  جبال 
البيئة اللبنانية وتسرب اجملارير 
هو  ومن  والبحر  الشوارع  إىل 
هذا  حتسني  عن  املسؤول 

الوضع ومكافحة الفساد؟
والدي،  اغتيال  بعد  أجاب: 
انقسم البلد بشكل كبري، الناس 
توقفوا عن اإلصغاء إىل بعضهم 
مع  يتواجهون  وباتوا  البعض، 
بعضهم البعض، حتى قررنا يف 
مببادرتني  القيام   2016 العام 
من أجل وضع حد هلذا االنقسام 
العمودي يف البلد، حيث مسيت 
 ، اجلمهورية  لرئاسة  مرشحا 
لكننا  األوىل  املبادرة  وفشلت 
مع  الثانية  املبادرة  يف  جنحنا 
أدى  ما  عون،  ميشال  الرئيس 
الساحة  على  األوراق  خلط  إىل 

السياسية.
املشكلة هي أنك إذا أردت أن 
أن  جيب  معينا،  شخصا  تلوم 
تلوم اجلميع، ألننا سياسيا كنا 
مت  وكلما  البعض،  بعضنا  ضد 
كان  طرف  من  مشروع  تقديم 

وكلما  يرفضه،  اآلخر  الطرف 
ما كان  قانون  عمل طرف على 
جاهدا  يسعى  اآلخر  الطرف 
انتخاب  بعد  ولكن  إلفشاله. 
أن  مجيعا  قررنا  عون،  الرئيس 
جانبا، خاصة يف  نضع خالفاتنا 

ما يتعلق باملسائل اإلقليمية.
حزب اهلل مل يغري رأيي بإيران، 
وأنا مل أغري رأيه باململكة العربية 
السعودية أو دول اخلليج وأهمية 
عالقاتنا مع بريطانيا أو الواليات 
الدول، وأنا  املتحدة وكل هذه 
مل أغري رأيي بشأن طريقة حزب 
يف  األمور  مع  بالتعامل  اهلل 
نضع  أن  قررنا  لذلك  املنطقة، 
وأن  جانبا  اإلقليمية  اخلالفات 
للبلد.  مفيد  هو  ما  على  نركز 
اقراراملوازنة،  من  متكنا  لذلك 
القيام  من  التمكن  عدم  بعد 
كما  سنة،   11 مدى  على  بذلك 
اتفقنا على قانون انتخاب، علما 
القانون  بهذا  قبلت  عندما  أنين 
طرف  كل  يفعل  كما  أفعل  مل 
حني يوافق على قانون انتخابي 
قانون  على  وافقت  أنا  يفيده، 
أنه  علمي  مع  هذا  االنتخاب 

سيجعلنا خنسر بعض املقاعد.
فلن  مكاننا  يف  توقفنا  إذا 
أن  علينا  األمام،  إىل  نتقدم 
يف  حصل  ما  التنازالت.  نقدم 
الكهرباء  وملف  النفايات  ملف 
وغريهما يعود كله إىل أخطائنا 
املاضية، أما اآلن فقط اعتمدنا 
وإلدارة  للطاقة  جديدة  خطة 
وإسرتاتيجية  الصلبة  النفايات 
علينا  لالتصاالت، وكان  جديدة 
إىل  وصلت  أمواال  ننفق  أن 
 2010 عام  دوالر  مليون   600
أوبتيكس  الفايرب  ألياف  على 
جيب  كان  ولكن  واالتصاالت، 
سنوات  منذ  بذلك  نقوم  أن 
الدولي  البنك  مع  نتعاون  وأن 
يف  ملساعدتنا  النقد  وصندوق 
لقد  اخلطط.  هذه  كل  تطوير 
تأخرنا، ولكننا نقوم بذلك اآلن. 
وعلى أمل أنه مع تشكيل احلكومة 
من  الكثري  حل  سيتم  اجلديدة، 
هذه املشاكل، ألنه باتت لدينا 

اآلن اسرتاتيجية حللها.
بنظام  ينعم  لبنان  سئل: 
وهو  تارخييا،  متني  مصريف 
يف  املوجود  القطاع  من  أكرب 
ولكن  واألرجنتني،  اليونان 
باإليداعات  التباطؤ  بعض  رأينا 
من 7.3 مليون إىل 2.5 مليار، 
يف  تراجع  إىل  يؤدي  وهذا 
االقتصاد. فما هي التدابري اليت 
ستعتمدونها من أجل زيادة ثقة 
املودعني على املدى املتوسط؟ 
لبنان  مصرف  حاكم  أن  كما 
يعتزم إطالق عملة لبنانية رقمية 
عام 2019، فإىل أي مدى ترون 
املشفرة  العمالت  اعتماد  أن 
الوضع  حتسني  يف  سيساعد 

االقتصادي يف لبنان؟
أدت  أسباب  عدة  هناك  أجاب: 
إىل اخنفاض الودائع يف البنوك 
اليت  احلواالت  أوال  اللبنانية. 
اخلليج  دول  من  تصلنا  كانت 
اخلليج  دول  ألن  اخنفضت 
نفسها تعاني اقتصاديا. هناك 
اليوم  اللبنانيني  من  أقل  عدد 
يعمل يف اخلليج، حتى الرواتب 
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باتت أقل، وهي كانت ما بني 8 أو 9 
مليارات من هذه املنطقة، فيما أصبحت 
من  جزء  هذا  فقط.  مليارات   5 اليوم 
السبب الذي يفسر تراجع الودائع يف 

املصارف اللبنانية.
والسبب اآلخر هو ارتفاع أسعار الفائدة 
زادت  املتحدة  الواليات  العامل.  يف 
اآلن،   %  3.5 إىل  الفائدة  نسبة  من 
يعاني  من  فقط  لبنان  ليس  وبالتالي 
والنقد  الدوالر،  يستخدم  من  كل  بل 
اليوم  نريد  ما  تراجع.  املنطقة قد  يف 
أن نقوم به هو مزيد من االنفتاح على 
اعتماد  مع  سيما  ال  اخلاص،  القطاع 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  قانون 
االنفتاح  وهذا   ،2017 عام  واخلاص 
الكهرباء  جمال  إليه يف  نسعى  ما  هو 
وإدارة النفايات الصلبة، كما نريد أن 
 15 يستقبل  لكي  املطار  أيضا  نوسع 
أنه يستقبل اآلن  مليون مسافر، علما 
6 ماليني مسافر. هذه املشاريع مهمة 
جدا لضخ األموال يف البالد، باإلضافة 
يف  اعتمادها  مت  اليت  املشاريع  إىل 
مؤمتر »سيدر«، ومتت دراستها من قبل 
الدولي، وكل ذلك سوف يأتي  البنك 
نتحدث  أننا  كما  البلد.  إىل  باألموال 
وبعض  العربية  الدول  من  عدد  مع 
األصدقاء يف أوروبا لنرى ما إذا كان 
ميكننا جذب بعض الودائع إىل مصرف 
منذ  بدأناه  األخري  اجملهود  هذا  لبنان. 
اليت  اخلطط  كل  ولكن  فقط،  أسبوع 
سابقة.أما  خطط  هي  عنها  حتدثت 
رياض  فاحلاكم  الرقمية،  العمالت  عن 

سالمة جييب عن السؤال.
احلكومة  تشكيل  استغرق  ملاذا  سئل: 
ستطبقون  وكيف  الوقت؟  هذا  كل 
ما  إذا  بكم  اخلاصة  والسياسة  الرؤية 
عانيتم إىل هذا احلد لتشكيل احلكومة؟

أجاب: لقد اجرينا للتو انتخابات تطلب 
فإذا  سنوات،  عشر  هلا  قانون  وضع 
قارنا عشر سنوات بفرتة الستة أشهر 
مقبول  االمر  ان  جند  احلكومة  لتشكيل 
سوف  احلكومة  أن  من  متأكد  وأنا 
تتشكل قبل نهاية السنة أو عند بداية 
السنة اجلديدة، ألنه لدينا بعض الوجوه 
وبعض  اللبناني  الربملان  يف  اجلديدة 
األمور  تغريت  وقد  اجلديدة،  الكتل 
وجيب أن نأخذ هذا األمر بعني االعتبار. 
إقليمية  مسألة  هذه  أن  يظن  البعض 
إىل  نظرنا  ما  إذا  لكن  ذلك.  غري  أو 
بلجيكا  مثل  الدميقراطية  الدول  بعض 
وأملانيا وغريهما، فقد استغرق تشكيل 
احلكومة فيهما احيانا وقتا طويال. أظن 
أن  أعتقد  ال  احلل.  من  اقرتبنا  أننا 
ألن  داخلية،  هي  بل  إقليمية  املسألة 
اللبناني  الربملان  يف  تغريت  املعادلة 
وأكثرية  املزيد،  يطلب  البعض  وبات 
العوائق مت حلها وبقي هناك عائق واحد 

فقط.
سئل: هل تضع اجلهات املاحنة ضغطا 

من أجل تسريع تشكيل احلكومة؟
على  اثنان  خيتلف  ال  طبعا،  أجاب: 
لبنان،  يف  احلكومة  تشكيل  ضرورة 
أنه  أظن  لذلك  منه.  مفروغ  أمر  هذا 
وتضغط  الدولي  البنك  يدفعنا  عندما 
علينا املنظمات األخرى من أجل تشكيل 
إن  وصاحله.  لبنان  خلري  فهذا  حكومة 
األزمة  جراء  منه  نعاني  الذي  الضغط 
الناس  يدفع  لبنان  يف  االقتصادية 
احلكومة  بتشكيل  املطالبة  حنو  أكثر 
اليوم  الناس  أكثرية  أسرع.  بشكل 
إقرارها  مت  اليت  باإلصالحات  يؤمنون 
يف »سيدر« ألن اجلميع بات يفهم أن 
األمور ال ميكن أن تستمر على ما هي 

عليه بل جيب أن نغري.
سئل: إسرائيل ليست حباجة إىل ذريعة 
مثل موضوع األنفاق لشن هجوم على 
لبنان. فهل ناقشتم هذا االحتمال مع 

املسؤولني الربيطانيني؟
تهددنا.  إسرائيل  أن  مبا  نعم،  أجاب: 

فإذا  هاوس،  تشاتام  يف  أننا  ومبا 
بعض  وقرأمت  اليوم  األخبار  مسعتم 
العناوين، سيسمعون بعض االدعاءات 
وانتهك  األنفاق  حيفر  اهلل  حزب  بأن 
مسعنا  هل  ولكن  الدولية.  القوانني 
يوما عن عدد االنتهاكات الدولية اليت 
قامت بها إسرائيل؟ كم اعتداء قامت 
به على مياهنا اإلقليمية وأجوائنا؟ هل 
أن نسمع فقط  العدل  من  أنه  تظنون 
األمور من جهة واحدة؟ هل تظنون أنه 
انتهاكات  تغطية  يتم  أال  العدل  من 
إسرائيل يف اإلعالم يف وقت يتم فيه 
انتهاك سيادة مياهنا اإلقليمية من 10 
إىل 12 مرة كل شهر؟ وأنه لدينا أراض 
يف  إسرائيل  قبل  من  حمتلة  زالت  ما 

مزارع شبعا؟
حنن يف احلكومة نرى انه جيب تطبيق 
القرار 1701 حبذافريه، و لن نقبل أي 
لألنفاق  بالنسبة  ذلك.  سوى  شيء 
هذه  يعاجل  سوف  اللبناني  اجليش 
أن  أما  السطر.  على  ونقطة  املسألة 
نقول بكل وقاحة أن لبنان هو املسؤول 
عن كل ذلك، فأظن أن إسرائيل جيب 
أن حتاسب على الكثري من االنتهاكات 
اليت قامت بها منذ صدور القرار 1701. 
املقدمة  الشكاوى  بتعداد  قمنا  فإذا 
املتحدة ضد  األمم  لبنان إىل  من قبل 
إسرائيل فال ميكن أن حنصيها، ولكن 
ماذا حصل بكل هذه الشكاوى وما كان 

مآهلا؟ ال شيء.
لبنان يشكل حالة فريدة، فهو  سئل: 
ال  جهة  باملقابل  ولديه  جيش  لديه 
هي  هل  تسمى،  أن  ميكن  ماذا  أعرف 
هل  نتساءل  فنحن  ميليشيا.  أو  حزب 
نتعامل مع دولة أو دولة داخل الدولة؟ 

هل تفهمون وجهة النظر هذه؟
أجاب: نعم أنا أفهم وجهة النظر هذه، 
ضد  إسرائيل  شنتها  حربا  كم  لكن 
عام  إسرائيل  انسحبت  لقد  لبنان؟ 
عام  جديدة  حربا  ولكنها شنت   ،2000
االعتداءات  بعض  دائما  ونرى   2006
وهناك اغتياالت ايضا. لكن هل أضعف 
ذلك حزب اهلل؟ يف الواقع، عام 2006 
كان حزب اهلل يقول أن لديه 10 آالف 
صاروخ، وكانت إسرائيل تقول للعامل 
أنظروا لديه 10 آالف صارخ، أما اليوم 
ال أعرف كم صاروخا لديه، ولكنه يقول 
حققت  ماذا  إذا  ألف.  مئة  لديه  أن 
احلرب يف العام 2006 ؟ هل أضعفت 
هذه  حتلوا  أن  أردمت  إذا  اهلل؟  حزب 
املسألة فهي مسألة إقليمية. أنا أقول 
إقليمية  مسألة  اهلل  حزب  ان   ، دائما 
إيرانية،  مسألة  هذه  لبنانية،  وليست 
وإذا أردنا أن نعاجلها فيجب أن جنلس 
مشاكل  حنل  كيف  ونرى  الطاولة  إىل 
السالم  نصنع  أن  أردنا  إذا  املنطقة. 
مع إسرائيل فهناك القرار الصادر عن 
نتنياهو ال  العربية، لكن  الدول  جامعة 
يريد السالم. هذا ما أعتقده. نتنياهو 
يريد قطعة صغرية من لبنان وقطعة من 
اجلوالن وقطعة من فلسطني وقطعة من 
األردن.اجلميع ذهب اىل اوسلو وكان 
مل  ولكنه  احلكومات  بني  اتفاق  هناك 
رتم هذا االتفاق.لقد صدر عن القمة  حيحُ
العربية عام 2002 مبادرة للسالم ولكن 
السالم  نريد  حنن  شيئ،  يتحقق  مل 
وال نريد احلرب، وال أظن أن أحدا يف 
شخصيا،  وأنا  احلرب،  يريد  املنطقة 
بلده  على  احلروب  من  عانى  كشخص 
ومن احلرب األهلية ال أريد احلرب. لكن 

ما الذي تريده إسرائيل؟
سئل: هل ميكنكم التحدث عما حيصل 
يف حوض البحر املتوسط يف ما يتعلق 
بالطاقة؟ وما هو رأيكم بالشركات اليت 
قدما  املضي  أجل  من  معها  تتعاملون 
واالستفادة  الطاقة  تطوير  مبوضوع 

منها؟
أجاب: أنت تتحدث عن النفط والغاز. 
اللعبة  سيغري  العنصر  هذا  أن  أظن 
البحر  يف  الدول  من  للكثري  بالنسبة 
وقربص.  كلبنان  املتوسط  األبيض 

باملوارد  يوما  ننعم  مل  دول  فنحن 
اجملال  هذا  يف  ودخولنا  الطبيعية، 
اليوم ال بد أن يساعد الشعب اللبناني 
مستوى  من  لتنتقل  املنطقة  وشعوب 
إىل آخر. لكن جيب أن نكون حذرين من 
التوقعات اليت قد نضعها يف هذا امللف، 
ميكننا أن نتعلم من التجربة النروجية، 
أن لديهم نفط  البداية  حيث ظنوا يف 
وغاز وتسرعوا يف االستثمارات وكادوا 
يفلسون دولتهم. لكن ما أنقذهم هو 
السبعينات.  يف  النفط  أسعار  زيادة 
أن  وجيب  حذرين  نكون  أن  علينا 
نستثمر يف املواقع املناسبة. لقد فتح 
لبنان بعض البلوكات لالستثمار ورأينا 
شركة »توتال« وغريها تستثمر، وهذا 
جديدة  جلولة  نستعد  وحنن  جيد  أمر 
جدا  جيد  هذا  كل  املناقصات.  من 
باألمس  املؤمتر  ويف  للبنان،  بالنسبة 
يف بريطانيا، حتدثنا للمرة األوىل إىل 
شركة BP وراينا أنها مهتمة باالستثمار 
اهتماما  نرى  كما  البلوكات،  هذه  يف 
كاألمريكية  األخرى  الشركات  من 
وغريها وهي تريد أن تستثمر يف هذا 

اجملال أيضا.
مشاركة  نسبة  أن  سابقا  قلتم  سئل: 
تصل  اللبناني  االقتصاد  يف  املرأة 
إىل 54% ولكن يف احلقيقة أن نسبة 
متثيلها يف الربملان ال تصل إىل %5، 

فما هي نظرتكم هلذا املوضوع؟
أجاب: أن نصف النساء اللواتي يشكلن 
الـ5% هن من كتلتيالنيابية. هذا أوال، 
وثانيا، سأقول لك أمرا مضحكا: عندما 
النسائية  الكوتا  قانون  إقرار  عرضنا 
جملس  رئيس  النيابي،  اجمللس  يف 
تعرفون  وكما  وأنا،  بري  نبيه  النواب 
ان الرئيس بري شيعي وأنا سين، كنا 
الكتلتني الوحيدتني اللتني صوتتا من 
أجل هذه الكوتا، فيما الكتل املسيحية 

صوتت ضد هذا القانون.
حنن نسعى جاهدين لدفع اجلميع إلقرار 
قمنا  ما  لكن  النسائية.  الكوتا  قانون 
أننا وضعنا قاعدة  احلكومة هو  به يف 
يف  أكانت  تتم،  تعيينات  أي  بأن 
املؤسسات العامة أو يف أي تعيينات 
تراعي  أن  فيجب  احلكومة  بها  تقوم 
الكوتا النسائية بنسبة 30% وحتى 40 

و50% يف بعض احلاالت.
لبنان  يف  الناس  األحيان  بعض  يف 
املواطنني  انتخاب  أهمية  من  يقللون 
األحزاب  لدى  مشكلة  وهذه  للنساء، 
على ما أظن. فعلى سبيل املثال، عندما 
املستقبل،  تيار  يف  االنتخابات  اجرينا 
عكار  يف  املراكز  بعض  لدينا  كانت 
أنها  تعتقد  مناطق  وهي  والضنية، 
املرأة،  انتخاب  تشددا يف جمال  أكثر 
ولكن ما فاجأني هو أنه عندما انتخبوا 
بريوت  أما يف  املطلوبة،  الكوتا  راعوا 
الكوتا،  هذه  حتقيق  من  نتمكن  فلم 
حيث كان علي أن أعني النساء بنفسي 
ندفع  أن  جيب  لذلك  الكوتا.  لتحقيق 
باجتاه هذا القانون الذي سيجرب الناس 

على انتخاب النساء بشكل أكرب.
سئل: ما هي جماالت التعاون املمكنة 
مع العراق، خاصة يف اجملال التجاري؟

أجاب: حنن نريد أن نفتح أسواقنا لكل 
العراق  ذكرت  أنا  العرب.  أصدقائنا 
جزءا  أيضا  أمحل  ألنين  خاص  بشكل 
من اهلوية العراقية واعرف أن العراق 
سوق مهم جدا وميكننا أن نستفيد من 
نفسها  بالتجارب  مروا  ألنهم  جتربتهم 
مل  حنن  املاضي.  يف  بها  مررنا  اليت 
نركز على العالقات االقتصادية مبا فيه 
الكفاية مع العراق، أما اآلن فقد حان 
الوقت ألن نركز على دول مثل العراق 
ومصر واملغرب وال بد للبنان أن يفتح 
أخرى  دوال  إليها  تدخل  لكي  أسواقه 

وشركاء جددا.
سئل: كيف ستكون ردة فعلكم إذا نفذ 
نتنياهو تهديداته؟ وكيف هي عالقتكم 
وكيف  السعودية  العربية  اململكة  مع 

تطورت يف األشهر الثالثة املاضية؟

بد  فال  اعتداء  اي  حصل  إذا  أجاب: 
كنت  مناسبة.  فعل  بردة  القيام  من 
آمل أن يعدنا بأمر جيد أو إجيابي مثل 
التوجه  بدل  الفلسطينيني  مع  السالم 
إىل احلرب، لكن إذا ما قررت إسرائيل 
أن تشن حربا على لبنان، فسوف أقول 
لكم أمرا واحدا: احلرب مل جتد نفعا من 
قبل، الطريق الوحيد حلل ازمة املنطقة 
هو احلوار والسالم . يف املاضي كان 
إسرائيل  السالم يف  يريد  رجل  هناك 
فيما  قتل،  لكنه  رابني  إسحاق  وهو 
نتياهو ال يريد السالم. هو يتحدث عن 
وسيئة  خطرية  بأمور  ويتوعد  السالم 

وهذه هي املشكلة.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد 
منذ فرتة وجيزة،  متواجدا هناك  كنت 
وطبعا حنن ندين ما حصل مع الصحايف 
السعودية  واحلكومة  خاشقجي،  مجال 
العامل  وكذلك  حصل  ما  أيضا  تدين 
ألقت  وقد  األمر.  هذا  أدان  بأسره 
الذين  األشخاص  على  القبض  اململكة 
جيب  مبا  وقاموا  اجلرمية،  هذه  ارتكبوا 
اخذت  اآلن  ولكن  به  القيام  عليهم 

طريقها اىل العدالة.
اململكة  مع  جدا  جيدة  اليوم  عالقيت 
السوق  أن  كما  السعودية،  العربية 
للبناني،  بالنسبة  جدا  مهمة  السعودية 
االتفاقيات  من  عددا  أعددنا  وقد 
إن  ما  اململكة  مع  نوقعها  سوف  اليت 
وسرتون  اللبنانية،  احلكومة  تتشكل 
خطوات جدية من قبل اململكة ملساعدة 
»سيدر«  اقتصاديا. ففي مؤمتر  لبنان 
خصصت اململكة مليارا من أجل لبنان، 
تكون  أن  ميكن  العالقة  أن  أعتقد  وال 

أفضل مما هي عليه اليوم.
سئل: هل تظنون انه بعد مقتل مجال 
خاشقجي حدث حتول يف سيطرة بعض 
الدول على املنطقة وهل حصل تغيري 
يف السياسة اخلارجية السعودية وهل 
هناك تغيري يف الديناميكيات االقليمية 
فرض  واعادة  اخلاشقجي  مقتل  بعد 

العقوبات االمريكية على ايران؟
اجاب:اظن ان انسحاب الواليات املتحدة 
االمريكية من االتفاق النووي االيراني 
هو قرار امريكي وترون تداعيات ذلك 
فاسرائيل  واضح  بشكل  املنطقة  على 
الصادرات  وبعض  اقتصاديا  تعاني 
اليت كانت تصلنا من ايران توقفت . 
ولكن  لتواجهه  كبري  حتد  لديها  ايران 
نرى احملادثات حلل  الوقت نفسه  يف 
االزمة اليمنية وانهاء احلرب فيها وهذا 

خلري املنطقة.
انا اؤمن باحلوار وبالسالم والطريق اىل 
االمام متر عربهما، ولكن جيب ان يكون 
على  للتفاوض  جاهزان  طرفان  لديك 
مفاوضات  اجراء  ميكن  ال  اذ  الطاولة، 
سالم من طرف واحد.ان مستوى التوتر 
عالي جدا وانا اخشى من ان اي خطأ 
يرتكب من قبل اي دولة يف املنطقة 
لبنان  تداعيات خطرية.  له  اذ ستكون 
دولة صغرية ولكنه استطاع ان يصنع 
معجزة صغرية بعد سنوات من احلرب، 
الذي  التوتر  نقاوم  ان  استطعنا  فقد 
سنوات.  سبع  منذ  سوريا  تشهده 
الذي  اهلل  حزب  مسالة  عدا  وفيما 
فان  السوري  النظام  جانب  اىل  قاتل 
عدد املتطرفني الذي ذهبوا من لبنان 
عربية  دول  مع  باملقارنة  سوريا  اىل 
واوروبية اخرى، كان عددا قليال جدا، 
فنحن نتحدث عن 150 مقاتال تقريبا يف 
السنوات السبع للنزاع، وهذا امر جيد. 
لتوعيبة  املناسبة  الربامج  لدينا  حنن 
الشباب ليعرفوا انه ال جيوز التدخل يف 

هذا النزاع بشكل متطرف.
سئل:ما هي رسالتكم ملاليني اللبنانيني 
الذي هاجروا من لبنان سعيا ملستقبل 

افضل؟
اجاب:اقول هلم ان لبنان منقسم داخليا 
ودعوتي  السياسي،  املستوى  على 
من  ينسوا  ان  هو  اللبناني  لالنتشار 
السلطة،  يتوىل  الذي  الشخص  هو 

ايا كان. فاالنتشار اللبناني هو نقطة 
القوة يف لبنان، واذا انقسم املغرتبون 
بلدهم،  مساعدة  من  يتمكنوا  فلن 
مساعدة  كيفية  على  يركزوا  ان  جيب 
لبنان وجيب ان نتعلم من دول اخرى 
احد  ففي  ذلك،  على  مثاال  .وساعطي 
االيام كان الرئيس سليم احلص رئيسا 
السعودية  زيارة  ينوي  وكان  للحكومة 
فقلت لوالدي انين ساعمل على افشال 
زيارته فقال لي على العكس، جيب ان 
وزراء  رئيس  يكون  ان  على  نساعده 

ناجحا وان ال نعرقل عمله.
فعوضا عن ان نغرق يف النزاعات بني 
ان  املغرتبني  على  اللبنانية،  االحزاب 
ان  واعتقد  بينهم.  ما  يف  يتعاونوا 
الصحيح،  االجتاه  االن  يسلك  لبنان 
اخرى  وخطط  »سيدر«  خطة  فلدينا 
ان  جيب  اخلطط  هذه  نطبق  مل  واذا 
يعاقبنا الشعب بعدم التصويت لنا يف 

املستقبل.
سئل: هل تعتقد ان احلكومة ستتشكل 
اعتداءات  اي  سنواجه  قريبا؟وهل 

اسرائيلية على اجلنوب؟
ان  نأمل  للحكومة  بالنسبة  اجاب: 
وبالنسبة  السنة  نهاية  قبل  تتشكل 
للسؤال الثاني فال اعتقد انه ستحصل 
اي مواجهات فياجلنوب، فال احد يريد 
الرسالة  هي  وهذه  لبنان  يف  احلرب 
واىل  االمريكيني  اىل  اوصلناها  اليت 
اجلميع. حنن ال نريد اية صدامات وكما 
قلت ان لبنان هو مكان جيد لالستثمار 
االستثمار  يريد  من  لكل  اقول  ولذلك 

فيه اننا منفتحون على ذلك.
االزمة  اىل  تنظرون  كيف  سئل: 
حزب  عودة  ستؤمنون  وكيف  السورية 

اهلل اىل لبنان؟
اجاب:اعتقد ان عددا كبريا من مقاتلي 
حزب اهلل قد عاد اىل لبنان، فقد كانت 
لديهم قوة كبرية يف سوريا تصل اىل 
الف فرد ولكنهم خفضوها اىل 3   15
االف او الفني، وهذا ما يقوله احلزب 
وبعض  استخباراتنا  من  نعرفه  وما 

االستخبارات االجنبية.
النظام  فوضع  لسوريا  بالنسبة  اما 
صدام  لوضع  مشابه  اليوم  السوري 
حسني بعد حرب اخلليج حيث اخرج من 
الكويت ووضع العراق حتت رعاية االمم 
املتحدة واليوم سوريا هي حتت سلطة 
روسيا واالمريكيني وااليرانيني وتركيا 
هضبة  حتتل  واسرائيل  وغريهمايضا، 
اجلوالن. لذا اعتقد ان وضعه سيكون 
ضعيفا جدا، اذ عليه االصغاء اىل الروس 
وغريهم، اال اذا مت وضع دستور جديد 
يف سوريا كما وعد اجلميع،فيصار من 
خالله اىل حتقيق متثيل صحيح للشعب 
غامضا  يزال  ال  االمر  ولكن  السوري. 
، لقد قتل اكثر من 700 الف مواطن 
سوري وهناك حاجة اىل مصاحلة كبرية 
يف سوريا فهل ستحصل ؟ وهل االسد 
مستعد للمصاحلة من دون الثأر؟ هذا 
هو السؤال الكبري وانا ال املك االجابة 

عنه.
جدا  جيدة  نظرة  قدمتم  لقد  سئل: 
للمستقبل يف لبنان، ولكن يبدو انه ال 
يتناسب مع الواقع اللبناني حيث نرى 
الكثري من الفساد يف لبنان وقد غرقت 
بريوت باملياه االسنة منذ اسابيع هل 
جلذب  مناسب  املناخ  هذا  ان  ترون 
الشعب  ان  تظن  واال  االستثمارات؟ 
اللبناني له احلق مبعرفة ما حصل معكم 
اململكة  يف  البقاء  على  اجربمت  حني 

العربية السعودية؟
مسألة  الفساد  مسألة  بالفعل  اجاب: 
خطرية يف لبنان ولذلك عندما ذهبنا اىل 
يكون  ان  على  حرصنا  »سيدر«  مؤمتر 
املشاريع  على  لالشراف  جلنة  هناك 
يف  املناقصات  طريقة  ان  كما  كلها 
جدا  شفافة  ستكون  املشاريع  هذه 
عليها  مشرفا  سيكون  الدولي  والبنك 

التتمة على الصفحة 31
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الزجاجية  القاعة  »الرتميم« مستمّرة يف  أعمال 
يف  واإلعالم  السياحة  وزارتي  مبنى  يف 
أهل  من  املعرتضني  رأي  رغم  احلمرا،  شارع 
رؤية  وفق  ُبنيت  اليت  القاعة  االختصاص. 
املعمار  ملصممها  خاصة  هندسية  وفلسفة 
الراحل عاصم سالم، تتعّرض لعملية »تهجني« 
»كارثّية« و«ختريبّية«  بأنها  معمارّيون  يصفها 
إلحدى التحف املعمارّية يف بريوت، وملبنى عام 
ال ميكن التدّخل فيه وتغيري وجهة استعماله أو 
تقسيمه أو تغيري تصميمه أو حتى امسه، ألّنه 

ملك للناس وذاكرتهم اجلمعّية
على مدخل شارع احلمرا، تطّل القاعة الزجاجية، 
الطبقة  من  واملاّرة،  العريض  الرصيف  على 
األرضية ملبنى وزارتي السياحة واإلعالم. الصالة 
الشفافة والواسعة تنفتح، كما أرادها مصّممها 
على   ،)2012  -  1924( سالم  عاصم  املعمار 
الشارع التجاري، يف عالقة تشاركّية تفاعلّية، 
مغريًة املاّرة من خلف زجاجها الشّفاف، جبميع 
طبقاتهم ومشاربهم الثقافية، بزيارة املعارض 
الفنية والثقافية )ومعرض الكتاب قبل انتقاله 
هذا  كان  تستضيفها.  كانت  اليت  بيال(  اىل 
قّطعت  اليت  األخرية  الرتميم  أعمال  بدء  قبل 
إليها قناطر وأعمدة  القاعة، وأضافت  أوصال 
أفقدتها قيمتها املعمارية كتصميم يستند إىل 
رؤية واضحة لدى سالم إىل العمارة ووظيفتها 

وإىل األبنية العامة.

تقطيع  »التأهيل«  أعمال  مشلت  اآلن،  حتى 
الصالة إىل ثالثة أجزاء غري متساوية عرب إنشاء 
كقاعة  أهمّيتها  أفقدها  مبا  وسطّيني  جدارين 
كبرية مفتوحة ومتعّددة االستعماالت، لتنقسم 
إىل مكاتب وصالة عرض. اجلداران ُشّيدا كقناطر 
يف تشويه واضح ال ميّت بصلة لتصميم سالم. 
»ترقيعه«  وجرى  املرتفع  السقف  ُخفض  فيما 
دائري.  نصف  بشكل  اجلفصني  من  بديكور 
األسوأ من ذلك، حبسب معماريني متخصصني، 
هو التشويه الذي حلق بواجهة القاعة عرب صّب 
على  اخلارجية،  اجلهة  من  ضخمة  أعمدة  أربعة 
الرصيف العام، خمتلفة شكاًل وحجمًا عن األعمدة 
كما  باملبنى.  لصقًا  و«إلصاقها«  »األصلية«، 
ُنزعت الواجهة احلجرية اليت كانت متّيز جدرانها 
باحلجر  تلبيسها  الحقًا  جيري  ورمبا  اخلارجية، 
مع  لتتماهى  املرّمني،  مبفهوم  »الرتاثي«، 
يكتمل  هكذا  قسمتها.  اليت  الَدخيلة  القناطر 
حتّول صالة بعمارة حديثة إىل صالة »تراثّية« 
الرتاث  حيصر  مفهوم  وهو  السائد.  باملفهوم 
بالقنطرة وجدران الَعقد وتلبيس احلجر، وحيصر 
يف خانة األبنية الرتاثية كّل ما نتج من احلقبات 
التارخيية، غافاًل عن تراث من نوع آخر، ُيفرتض 
صنعها  اليت  احلداثة  فرتة  اىل  يعود  محايته، 
أمثال  طليعّيون  مهندسون  لبنان  وواكبها يف 

عاصم سالم.

كارثة معمارية
الرتميم  أعمال  فيها  تنّفذ  اليت  »الطريقة 
العربي  املركز  مدير  خيتصر  هكذا  كارثّية«. 
يف  جيري  ما  عربيد  جورج  املعمار  للعمارة 
للرتاث.  »مسٌخ  أنها  معتربًا  الزجاجية،  القاعة 
الرتاث يف مبنى يرمز اىل  إذ ال جمال لتقليد 
تنطوي  الرتميم  أعمال  إن  ويضيف  احلداثة«. 
متّيز  الذي  احلديث  للرتاث  فهم  »سوء  على 
اخلمسينيات  يف  بريوت  وعاصمته  لبنان  به 
جاء  عديدة  حاالت  هناك  وألن  والستينيات«. 
فيها الرتميم على حساب التصميم األساسي، 
هناك ضرورة، حبسب عربيد، لـ«إنشاء مديرّية 
تكون مسؤولة عن  الثقافة  وزارة  للعمارة يف 
املباني العامة وترميمها، ومنها الوزارات ذات 
البناء املمّيز واإلدارات العامة مثل مبنى وزارة 

السياحة وشركة كهرباء لبنان وسواهما«.
ترميم  منها  الرتميم.  على سوء  األمثلة  تتعّدد 
املريسة  عني  يف  اللبناني«  احملرتف  »بيت 
ترميمه  )جرى  نعمة  بيار  املعمار  صّممه  الذي 
»كابيتال رستورانت«  اتفاقية بني شركة  يف 
ووزارة  منور  بشارة  إدارتها  جملس  ورئيس 

تهجني« إلرث عاصم سالم: ترميم »القاعة الزجاجية« أم ختريبها؟
إيلدا الغصني

بريوت  حمافط  عهد  يف  االجتماعية  الشؤون 
السابق نقوال سابا(. قبل ترميمه، كان البيت 
»جوهرة معمارية من الزجاج مرفوعة فوق البحر 
حبسب  للتحليق«  مستعّد  خفيف  طائر  مثل 
املعمار إيلي جنم. الحقًا حتّول »إىل بيت بقناطر 

وقرميد ومطعم شرقي«!
الفريد،  التصميم  ذات  العامة  املباني  وألن 
حبسب املتخصصني، تصّنف يف خانة »املتاحف 
وتراث الدولة« ما يفرض استشارة معماريني 
قبل ترميمها، تصف املهندسة املعمارية والباحثة 
هالة يونس ما جيري يف القاعة الزجاجّية بأنه 
املعمارّية،  سالم  حتف  إلحدى  خترييّب  »عمل 
ولتصميم له عالقة باحلداثة يف بريوت«. فالعمل 
فكرّية  وملكّية  متكامل  عمل  »هو  املعماري 
فيه،  التدّخل  املبنى  لصاحب  حيّق  ال  لصاحبه 
وخصوصًا إذا كان مرفقًا عامًا«، كما أن الرتميم 
جيري غالبًا »من دون مراعاة املفاهيم اخلاصة 
مبصّممه واملصطلحات اهلندسّية اليت بين بها، 
فيصبح، تاليًا، تشويهًا إلرث أي معمار يرتك 
عماًل متكاماًل خلفه«. تستفيض يونس يف شرح 
وعالقته  القاعة  ميّيز  الذي  الفريد«  »التصميم 
واالنفتاح  التقّدمية  »تعين  اليت  احلداثة  حبقبة 
واجملتمع األفضل واألفق اجلديد. وهذا ما متّثله 
واملتاح  املفتوح  اجملال  ذات  الكبرية  القاعة 

شُيّدت قناطر داخل القاعة يف تشويه واضح ال يمتّ بصلة لتصميم سالم )مروان طحطح(
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طريف اتفاقية الرتميم )نائبة رئيس »مؤسسة 
ال  حينها  السياحة(.  ووزير  اإلنسانية«  الوليد 
يسع القول يف دولتنا سوى أنها انفردت يف 
العبور إىل فرتة »ما بعد احلداثة« اخلاّصة بها، 
بعد كّل التشويه الذي طاول العديد من األبنية 

اليت تعود إىل فرتة احلداثة.

عاصم سالم الرؤيوي: كالمه يصحّ اآلن وهنا
يف مقابلة مع »األخبار« عام 2009، قال عاصم 
سالم، رئيس نقابة املهندسني السابق، لدى 
سؤاله عما تفتقر إليه بلدية بريوت )اليت ترّشح 
وانسحب(:   2004 عام  البلدية  انتخاباتها  إىل 
»األهم أنها بلدية ال تقّرر، وال أفق واسعًا لديها 
يسمح مبعاجلة اهلموم املطروحة على املدينة«. 
العرب  املعماريني  هليئة  السابق  الرئيس 
اجلامعة  املعمارية يف  اهلندسة  ومؤسس قسم 
األمريكية يف بريوت، لفت اىل أن استحداث 
منصب احملافظ »سّبب شلاًل يف دور اجمللس 
قّيد  الصالحيات  »تشابك  أن  معتربًا  البلدي«، 
الطرفني وأفقد البلدية دورها، وخصوصًا يف 

ما يتعّلق بالتنظيم املدني«.
املدني  للتنظيم  بنقده  معروفًا  سالم  كان 
واملخطط التوجيهي ملدينة بريوت )ُوضع عام 
1954( وكذلك مبوقفه املعارض ملشروع إعادة 
خريج  الرؤيوي،  املعمار  بريوت.  وسط  إعمار 
صمم   ،1950 يف  إنكلرتا  يف  كامربدج  جامعة 
مبنى الـ«بان أمريكان« يف وسط البلد وسرايا 
املقابلة  يف  وخلص  اخلاشقجي،  وجامع  صيدا 
حينذاك إىل القول »بريوت خلص انتهت. ال أمل 
أبدًا يف تصحيح املساوئ. هناك متّدد عشوائي 

عرب اهلاتف. العّمال املنهمكون يف أشغال القاعة 
حييلون الزائر إىل سردوك، املسؤولة املباشرة، 
وال يعرفون من هو املهندس املسؤول عنهم. 
أبرم  الذي  كيدانيان،  أواديس  السياحة  وزير 
يف أيار املاضي اتفاقية تعاون لرتميم القاعة 
وإعادة تأهيلها مع الوزيرة ليلى الصلح محادة، 
وأصّر على تسمية القاعة بامسها، كان صرحيًا 
يف اتصال مع »األخبار«: »لن أجيبكم، وخاصة 
زياد  بريوت  حمافظ  أما  املوضوع«!  هذا  يف 
شبيب، الذي منح قبل شهرين موافقته لوزير 
السياحة )الطلب رفع يف آب 2018(، فال جييب 

على هاتفه.
الطرش  »أعمال  مشلت  احملافظ  موافقة 
والدهان وأعمال التكييف وكل ما يتطلب من 
أعمال الديكور الداخلية، وتركيب سقالة خارجّية 
وإشغال جزء من األمالك العامة اجملاورة«. أي 
أّنها مل تشمل إنشاء أربعة أعمدة على الرصيف، 
وإنشاء  مسّلح  باطون  أشغال  تنفيذ  بأن  علمًا 
مرور  حيّتم  صلبة  وبلوكات  خارجية  أعمدة 
مل  الذي  األمر  املهندسني،  بنقابة  الرخصة 
حيصل. وعلمت »األخبار« أن نقيب املهندسني 
جاد تابت التقى كيدانيان أخريًا، وتلقى وعدًا 
على  املشرفني  املهندسني  بلقاء  األخري  من 
املشروع، غري املعروفني إىل حينه. لذا ُينتظر 
املعماريني  هيئة  ورئيس  املعمار  تابت،  من 
العرب، التحّرك بنتيجة اللقاء »املوعود« ووفقًا 
أمام  القضية  وطرح  السياحة،  وزير  جلواب 

الرأي العام.

األبنية العامة هاجس سالم
إىل عاصم سالم يف  إيلي جنم  املعمار  تعّرف 
عام 1977 وعمل معه يف أكثر من مشروع مثل 
جامع اخلاشقجي. يعود جنم إىل حماضرة سابقة 
يف »الندوة اللبنانية« شرح فيها سالم هاجسه 
إزاء »عدم وجود أبنية رمسية أو حكومية ضخمة 
اهلاجس  وهذا  اخلاص.  اللبناني  الرتاث  جتّسد 
السياحة  وزارة  مبنى  تصميم  إىل  الحقًا  دفعه 
مبنى  أراد سالم من تصميم  وسرايا صيدا«. 
السياحة والقاعة الزجاجية »مبنى لبنانيًا حياكي 
لبنانية خاّصة، عرب إضافة طابع ثقايف  منطقة 
سائدًا  كان  وقت  التجاري، يف  احلمرا  لشارع 
وقرميد«.  بقناطر  املغلق  العمارة  منط  فيه 
ويلفت اىل أن »ما ميكن أن نعتقد أنه قناطر 
كذلك  ليس  الزجاجية  الصالة  واجهة  يف 
بالضبط، إمنا شكل معماري مجيل مستوحى من 
الرتاث اللبناني وفق العمارة املوِدرن. أي أنها 
تتوافق  جديدة  حبالة  لكن  لبناني،  طابع  ذات 
مع احلاضر وحاجاته«. جنم، املعارض الشرس 
على  يشّدد  الزجاجّية،  الصالة  ترميم  ألعمال 
ضرورة »احلفاظ على العمارة اللبنانية احلديثة، 
أننا  وخصوصًا  الركود،  من  فرتة  عرفت  اليت 
سوق صغرية وال ميكننا أن نكون مركز جتارب 

ألساليب جديدة يف العمارة«.

بعالقتها  للعاّمة 
بني  التشاركّية 
العام.  واحلّيز  الداخل 
إنها بناء من االمسنت 
نتوءات  له  الصلب 
كما  قناطر  )وليست 
بها(  الظّن  جيري 
للشمس  كواسر  متّثل 
املسّلح  الباطون  من 
حيمل  الذي  الطائر 
نفسه فوق الرصيف. 
هو  اليوم  جيري  ما 

لكن  مجيلة،  القناطر  فوقها.  قناطر  إلصاق 
والتصميم  تتناسب  حيث  الصحيح  مكانها  يف 
عمود  إضافة  معنى  »ما  وتسأل:  املوجود«. 
اىل واجهة الصالة؟ عكاز على الرصيف مثاًل؟ 
هل مثة تربير إنشائي له؟ وإذا كان من مشكل 
يف البناء ــــ وهذا مستبعد ــــ فيجب إجياد حل 
هناك  ليس  أنه  كما  املبنى.  حيرتم  معماري 
عرب  فّظة  بطريقة  املبنى  واجهة  لتغيري  سبب 
إىل  يعود  الذي  اجلميل  احلجر  تلبيس  تكسري 
الذي  الداخلي  التقطيع  عن  عدا  الستينيات، 

يغرّي من وجهة استعمال القاعة«.
بعد أشهر، ُيعّلق شريط أمحر بني دّفيت القناطر 
خيلة اليت أضيفت إىل القاعة ــــ رمبا وضعت  الدَّ
ـــ وحيضر املقّص ثالثًا بني  القناطر هلذه الغايةـ 

 سوء فهم 
للرتاث 

الحديث الذي 
تميّز به لبنان 
وعاصمته يف 
الخمسينيات 
والستينيات

منّظم وجتهيزات ال 
هذه  كّل  تستوعب 
تلك  الكثافة«. 
بدأت  املساوئ 
أعماله  تطاول 

اليوم.

»املنحة« تُلزم 
بالصمت 

واملهندسون غري 
معروفني!

املعنّيون  يلتزم 
الصمت.  بالرتميم 
العامة  املديرة 
السياحة  لوزارة 
يف  سردوك  ندى 
»مهّمة وإجازة خارج 
تلقت  كما  البلد« 
اإلجابة  »األخبار« 
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ما زالت أصداء فضيحة »املخربة 
3838« تتوالي بعد الكشف عن 
عقدت  فيكتوريا  شرطة  أن 
اتفاقا سريا مع حمامية إلفشاء 
أسرار موكليها مما يسهل عملية 

إدانتهم.
لعبت  اليت  احملامية  وترتقب 
الفضيحة  يف  رئيسيا  دورا 
املعروفة باسم »املخربة 3838« 
اجملرم  الوالد  سراح  إطالق 

لطفلتها األوىل.
الصلة  قريبة  مصادر  وكشفت 
»ديلي ميل  لـ  مبحامية ملبورن 
أسرتاليا« أن اجملرم العنيف قد 
غضون  الشوارع يف  إىل  خيرج 

أسابيع.
احملامية، اليت ال ميكن الكشف 
قضائي  ألمر  وفقا  امسها  عن 
حبظر النشر حريصة على إعادة 
الصغرية  ابنتها  بني  اجلمع 

ووالدها.
وذكرت تقارير أن الرجل، الذي 
هويته  عن  الكشف  ميكن  ال 
إجرامية  بعصابات  أيضا،يرتبط 

وجتارة املخدرات.
تابعة  منتديات  ونشرت 
هذا  اإلجرامية  للعصابات 
الذي  احملامية  اسم  األسبوع 
أسرار  أسوأ  البعض  اعتربه 

أسرتاليا.
»املخربة  احملامية  وحتدثت 
بشأن  وقت سابق  3838« يف 
بطفليها  الوثيقة  عالقتها 
وأخربت طبيبا نفسيا أنه ال حاجة 

هلا للحياة بدونهما.
تأسيس  يتم  أن  املقرر  ومن 
جلنة حتقيق  ملكية يف فيكتوريا 
جتنيد  مالبسات  يف  للبحث 
خمربين للشرطة بعد أن كشفت 
اإلخبارية  التقارير  من  العديد 
احملامية  أن  األسبوع  هذا 
موكليها  أسرار  تفشي  كانت 

للبوليس.
وأعلن مفوض شرطة فيكتوريا 
غراهام أشتون أن قرار السماح 
من  خمربة  تكون  بأن  للمحامية 

2005-2009 لن يتكرر.
األسبوع  هذا  الضغط  وتصاعد 
السابق  الشرطة  رئيس  على 
سيمون أوفرالند لالستقالة من 
إىل  راتبها  يصل  اليت  وظيفته 
400 ألف دوالر سنويا كرئيس 
 Whittlesea لـ  تنفيذي 
يف  ضلوعه  جراء   CounCil

فضيحة املخربة.
وطأة  حتت  يقع  كذلك  أشتون 

ضغوط لدوره البارز مع مكتب 
الوقت  يف  الشرطة«  »نزاهة 
احملققون  فيه  كان  الذي 
يستخدمون احملامية للكشف عن 
معلومات سرية بشأن زبائنها.

يف  الفضيحة  تتسبب  وقد 
إثارة الشكوك حول إدانة رجال 
لورد  بينهم  بارزين  عصابات 
املخدرات توني مقبل، ومهرب 
والقتل  كرم،  روب  املخدرات 

املدان فاروق أورمان.
ولفتت تقارير أن املخربة 3838 
أخذت طفليها وغادرت ملبورن 
بعد أيام من كشف دورها يف 

فضيحة تهز أسرتاليا.. تفاصيل مثرية يف 
قضية »املخربة 3838« 

احملكمة  خالل  من  الفضيحة 
العليا.

على  فيكتوريا  شرطة  وحاربت 
وجود  إلخفاء  سنوات  مدى 
تعرضها  من  خوفا  احملامية 

وطفليها للقتل.
حياتها  احملامية  ووصفت 
لكنها  حي«  »كابوس  بأنها 
برنامج  يف  الدخول  رفضت 
محاية الشهود الذي يعين نقل 
مكان  إىل  دائم  بشكل  األبناء 
آخر وحرمانهم من التواصل مع 

العائلة واألصدقاء.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

لورد املخدرات توني مقبل

املحامية التي مارست دور العميل املزدوج بني الشرطة وموكليها تنتظر إطالق سراح والد طفلتها

غراهام أشتون مفوض شرطة فيكتوريا

ترغب حكومة أسرتاليا يف مترير 
يستهدف  قانون  مشروع  أول 
التكنولوجيا على  إجبار شركات 
الدخول  يف  الشرطة  مساعدة 

على الرسائل املشفرة.
وقال املدعي العام كريستيان 
كبريا  عددا  هناك  إن  بورتر 
يف  الضالعني  األشخاص  من 
واجلرمية  إرهابية  خمططات 
يستخدمون  اخلطرية  املنظمة 

تطبيقات رسائل مشفرة.
فقط  يؤدي  ال  التشفري  ولكن 
إىل احلفاظ على سرية الرسائل 
النصية لكنه يدعم أمن اإلنرتنت 
يف  حيدث  مثلما  عام  بشكل 
تعامالت املصارف اإللكرتونية.

التكنولوجيا  شركات  أن  بيد 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات 
يشعرون  ال  وآخرين  واحملامني 
بالسعادة بشأن مشروع القانون 
غري  بسلطات  يرتبط  ألنه  نظرا 
مسبوقة عامليا،  كما أنه ليس 
الواضح كيف سيتم تنفيذ  من 

ذلك.
وفيما يلي ما نعرفه حتى اآلن 
سيؤثر  اليت  الكيفية  بشأن 

عليك بها القانون:
مبثابة صفقة  ذلك  يعترب  ملاذا 

كبرية؟
تسعى  حكومة  قصة  إنها 
لاللتفاف حول نقطة بيع رئيسية 
يف  الشركات  أكرب  من  لبعض 

العامل تتمثل يف التشفري.
التشفري هو انفراجة تعتمد على 
للرسائل  تسمح   الرياضيات 
أن تظل يف نطاق السرية بني 
الشخص الذي يكتبها والشخص 
الذي يستقبلها بغض النظر عن 

ناقلها.
األساس  حجر  ميثل  التشفري 
املسلم  األشياء  من  للعديد 
اإلنرتنت  شبكة  على  بها 
معلومات  تأمني  تتضمن  واليت 
والصحة  والتجارة  البورصة 

والتصويت اإللكرتوني.
السابق  الوزراء  رئيس  وقال 
إعالنه  أثناء  ترينبول  مالكومل 
عن مشروع القانون اجلديد عام 
الرياضيات  »قوانني   :20١٧
لكن  بالثناء  جدا  جديرة 
يف  املطبقة  الوحيدة  القوانني 
القانون  يف  تتمثل  أسرتاليا 

األسرتالي«.
خطرية،  مالحظة  يف  ولكن 
خماوفهم  عن  منتقدون  حتدث 
القانون اجلديد  أن مشروع  من 
مينح أجهزة املخابرات والشرطة 
من  النطاق  واسعة  صالحيات 
شأنها أن تقوض أمن اإلنرتنت 
من  القليل  وجود  ظل  يف 

الضمانات والرقابة.
بالفعل  احلكومة  تستطيع  هل 

قراءة رسائلي؟
اإلجابة  احلاالت،  بعض  يف 
تقول  السلطات  أن  رغم  بنعم 
إنها حتتاج إىل هذه الصالحيات 

ملواكبة التهديدات اإلجرامية.
بوجود  املرتبطة  املخاطر  إن 
أطراف شريرة متخفية يف عامل 
اإلنرتنت ليست جديدة وأصبح 
القانون يف  تنفيذ  قوات  لدى 
عديدة  أدوات  احلالي  الوقت 
على  للولوج  استخدامها  ميكن 
باملشتبه  اخلاصة  املعلومات 

بهم.
سبيل  على   ،20١5 عام  ويف 
احلكومة  مررت  املثال، 

األسرتالية مشروع قانون يلزم 
شركات االتصاالت باإلبقاء على 
البيانات الوصفية ملدة عامني.

وغريه  »أزيو«  لقانون  ووفقا 
الوكالة  فإن  التشريعات،  من 
احلصول  ميكنها  االستخبارية 
على  بعد  عن  الدخول  حق  على 

شبكات الكمبيوتر وحمتوياتها.
التكنولوجيا  باحث  مان  مونيك 
حتدث  كوينزالند  جبامعة 
بالفعل  ميلكون  إنهم   « قائال: 
صالحيات االخرتاق وحتديد مكان  

املعلومات غري املشفرة.
بيد أن هذه الصالحيات تتعزز 
القانون  مشروع  جراء  أكثر 
احلالي الذي سيسمح لسلطات 
املستوى  وعلى  الواليات 
يف  بالتحقيق  الفيدرالي 
على  للحصول  معينة  اتهامات 

تصاريح دخول معينة.
تستطيع  معينة،  ظروف  وحتت 
إجبار  القانون  تنفيذ  قوات 
السجن  تهديد  حتت  أشخاص 
على إفشاء كلمات السر اخلاصة 
واهلواتف  الكمبيوتر  بأجهزة 

الذكية اململوكة هلم.
شركات  فإن  ذلك،  إىل  أضف 
أبل  مثل  عمالقة  تكنولوجية 
وجوجل تقوم مبساعدة السلطات 

بشكل تطوعي.
وعلى سبيل املثال، خالل الفرتة 
 ،20١٧ ديسمرب  إىل  يوليو  من 
قدمت الشرطة األسرتالية ١20 
تفاصيل  على  للحصول  طلبا 
قد  واليت  أبل  حسابات  بشأن 

تتضمن حمتويات آي كالود.
تزويد  على  أبل  ووافقت 
 ٦4 باملعلومات  يف  الشرطة  

من هذه احلاالت.
اإلضايف  الولوج  هو  ما  إذن 
القوانني  به  ستسمح  الذي 

اجلديدة؟
يقدم  200 صفحة،  حوالي  يف 
مشروع قانون التشفري جمموعة 
لكن  اجلديدة  الصالحيات  من 
بشكل  تركز  االنتقادات  معظم 
كبري على اجلدول ١ الذي يقدم 
ثالث صالحيات جديدة لسلطات 

تنفيذ القانون.
طلب الدعم الفني

 حيث تطلب الشرطة من شركة 
ما املساعدة االختيارية مثل منح 
بتطوير  تتعلق  فنية  معلومات 

خدمة  جديدة.
إشعار املساعدة التقنية

ملزمة  الشركة  تكون  حيث   
فك  مثل  املساعدة  بتقديم 
تشفري رسائل تواصلية معينة.

وينبغي على الشركة االستجابة 
وإال تتعرض للغرامة.
إشعار إمكانيات تقنية

ببناء  ملزمة   الشركة  تكون 
ملساعدة  جديدة  معينة  وظيفة 
على  احلصول  يف  الشرطة 
تواجه  وإال  به،  مشتبه  بيانات 
حال  غرامات  املؤسسات  تلك 

عدم االستجابة.
للسلطة  ميكن  اليت  األشياء 
طلبها من شركة هواتف ذكية 
ممتدة  موقع  مالك  حتى  أو 
معينة  برجمية  تركيب  من  تبدأ 
مرورا  بالطلب  خدمة  وتعديل 
بتقديم معلومات فنية مثل كود 

املصدر.
ورغم أن طلب املساعدة الفنية 
ما طلبا  يوجه لشركة  أن  ميكن 
بإلغاء احلماية اإللكرتونية، لكن 

مشروع قانون يهدد اخلصوصية.. هل سيتم حظر »واتس آب«؟
الضمانات  إن  تقول  احلكومة 

اليت يوفرها القانون كافية.
التكنولوجيا  شركات  أن  بيد 
بأن  حذروا  التشفري  وخرباء 
األمنية  لألنظمة  تشويه  أي 
أن ينجم  اإللكرتونية من شأنه 

عنه عواقب خطرية.
رئيس  جالبالي،  فرانسيس 
شركة سينيتاس للتشفري أخرب 
األسبوع  الشيوخ  مبجلس  جلنة 
واحد  جزء  تغيري  بأن  املاضي 
يرتبط  قد  اتصاالت  شبكة  من 
متوقعة  غري  منهجية  بتأثريات 
سرية  إىل  احلاجة  جراء  تتفاقم 

مطلقة.
ذلك  مع  مان  الدكتور  واتفق 
وظيفة  إنشاء  إن  قائال  الرأي 
خبيث  كود  إدخال  مثل  جديدة 
الذكي  اجلوال  برجمية  داخل 
بهم  املشتبه  األشخاص  ألحد 
تتعلق  ضعف  نقطة  ميثل 
تكرار ذلك  بالنظام حيث ميكن 
أيدي  على  متعددة  أجهزة  عرب 
انتبهت   إذا  شريرة  أطراف 

لتلك اإلمكانيات.
 ١١ التوافق   جلسة  وامتدت 
العمال  حزب  بني  كاملة  ساعة 
ملشروع  داعما  يبدو  الذي 
القانون واحلكومة اليت تعهدت 
بتحديد »نقطة الضعف« وفرض 

رقابة إضافية.
لكن ليس واضحا بشكل خاص 
على  ذلك  سيعنيه  الذين  ما 
شركات التكنولوجيا اليت يتعني 
عليها تصميم وتطوير الوظائف 
مشروع  مترير  مت  إذا  املطلوبة 

القانون.
كانت  ما  إذا  سأعرف  هل 

رسائلي متت قراءتها؟ 
أوشي،  ليزي  اخلبرية  قالت 
»دجييتال  إدارة  جملس  عضوة 
رايتس ووتش«إن الشخص لن 

يعرف حدوث ذلك.
بنوًدا  القانون  مشروع  ويضم 
إذا  أنه  مبعنى  ممتدة  سرية 
قامت شركة ما بتطوير  أسلوب 
املشتبه  رسائل  لقراءة  جديد 
أي  إخبار  تستطيع  لن  به، 

شخص بذلك.
مثة خماوف أيضا تتعلق بالسرية 
حبصول  األمر  يرتبط  عندما 
على  القانون  تنفيذ  قوات 
شبكات  على  للدخول  رخصة 

حاسوبية معينة.
جملس  رئيس  ريان،  سكوت 
أعضاء  أحد  أنه  رغم  الشيوخ، 
الربملان احلكوميني،  لكنه تدخل 
األخرية  الدقيقة  يف  بنفسه 
التعقيدات  بعض  ملناقشة 

املرتبطة بتلك األوامر.
منع  السلطات  تستطيع  هل 
آب«  »واتس  على  الدخول 
متتثل  مل  إذا  »سيجنال«  أو 

الشركتان لألوامر؟
ال يتعلق القانون بإغالق خدمات 
فرض  يتضمن  لكنه  معينة 

جزاءات على املخالفني.
العديد من شركات التكنولوجيا 
شهرية  تطبيقات  تقدم  اليت 
مقرها   يقع  الرسائل  لتبادل 
مثة  فإن  ولذلك  البالد،  خارج 
تستطيع  كيف  حول  تساؤل 
املؤسسات  تلك  دفع  الشرطة 
مبوجب  شيء  أي  فعل  إىل 

التشريع اجلديد.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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حنو  يتلقى  أن  املتوقع  من 
مليون أسرتالي ضربات شديدة 
العقاري  الرهن  قنبلة  جراء 
الزمنية واليت قد تفجر بدورها 
قطاع  يف  جديدة  سكنية  أزمة 
تبلغ قيمته اإلمجالية 295 مليار 

دوالر.
ومن املتوقع أن تضرب زيادة 
يف املتوسط الشهري ألقساط 
 %37 بنسبة  العقاري   الرهن 
حوالي 900 ألف مقرتض العام 

املقبل.

الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
أسوأ  من  أسرتاليا  فيه  تعاني 
انهيار يف القطاع العقاري منذ 

مثانينيات القرن املنصرم.

على  حصلوا  أشخاص  مثة   
فقط  الفائدة  بنظام  قروض 

قبل 5 سنوات.

غراهام كوك، مدير اإلحصائيات 
بـ »فايندر.كوم« قال إن قيمة 
من  أكرب  العقارية  القروض 

القيمة املتناقصة ملمتلكاتهم.
تصرحيات  يف  يقول  ومضى 

األربعاء:  أسرتاليا  ميل  لديلي 
سوق  يف  خطري  منتج  »إنه 

متهاوية«.

إىل  ذلك  يؤدي  »قد  وتابع: 
لبعض  بالنسبة  كارثية  نتائج 

العائالت«.

وتوقع خبري موقع مقارنة الرهن 
األسرتاليني  حب  أن  العقاري 
بنظام  العقاري  الرهن  لنظام 
الفائدة فقط سريتبط بعواقب 
على سوق اإلسكان حيث يعاني 
تسديد  أجل  من  املقرتضون 

القروض.
وقد ميثل هذا مصدرا للضغوط 
من  موجة  حدوث  مع  املالية 
وبالتالي  الدفع  يف  التعثر 

االضطرار إىل البيع.

ويتم اعتبار املقرتضني يعانون 
من ضغوط رهن عقاري عندما 
على  رواتبهم  ثلث  ينفقون 
على  احلصول  مقابل  األقل 

قروض سكنية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قريبا.. قنبلة الرهن العقاري تنفجر 
يف جيوب مليون أسرتالي

أن  إىل  تشري  اليت  الفكرة 
يف  كبري  فساد  اكتشاف  عدم 
الفيدرالية  احلكومة  مؤسسات 
الوطنيني  سياسيينا  بني  أو 
تعين عدم وجود فساد سخيفة 

بدرجة تفوق التصور.
فساد  وقائع  اكتشاف  حاالت 
على  العقود  مناقصات  يف 
مستوى والية نيو ساوث ويلز 
الفساد  تتخيل حجم  أن  جيعلك 
يف  الفيدرالي  املستوى  على 
»سنرتلينك«  مثل  مؤسسات 
و«ميديكري« والتنمية اإلقليمية 

والنقل.
احلكومية  العقود  وقياسا حبجم 
اليت تساوي مليارات الدوالرات 
مبشروعات  األمر  يتعلق  عندما 
الدفاع أو البنية التحتية، ستجد 
أن هناك حافزا مناظرا للسلوك 

الفاسد.
هناك دائما فساد ومن اجلنون 
أن نتخيل أن ذلك يقتصر على 

الواليات فحسب.
النموذج هلذا الفساد يتمثل يف 
الري  على  القائمني  خمالفات 
السياسي  التسرت  واتهامات 
»موراي  نهر  مشروع   داخل 

دارلينج«.
اخلطة  يف  الفساد  أن  بيد 
الذكورة كشفته وسائل اإلعالم 
وليس مفوضية مكافحة فساد 

حكومية.
من  الكثري  فإن  وباملثل، 
سياسيينا الفيدراليني يريدون 
الكثري  هناك  أن  تصديق  منا 

من إجراءات التدقيق والفحص 
عن  بعيدين  جتعلهم  واملراقبة 

الفساد.
أن  يظهر  التاريخ  لكن 
األقل  الفئة  هم  السياسيني 
احتماال يف كشف الفساد بني 

صفوفهم.
مثال  هناك  تكن  مل  وإذا 
ملكافحة  املستقلة  املفوضية 
ويلز،  ساوث  نيو  يف  الفساد 
مساءلة  املمكن  من  يكن  مل 
السياسيني  أكثر  من  بعض 

الفاسدين بالوالية.
وبالرغم من التحقيقات املتكررة 
بشأن الشؤون املالية لسمسار 
عبيد  إيدي  السابق  السلطة 
اليت أجرتها الصحافة، ال سيما 
»فريفاكس ميديا«، لكن حزبه 
كان  يغض النظر عن أنشطته 

الفاسدة.
عبيد  أن  هو  ذلك  أسباب  أحد 
للحزب  التربعات  جيمع  كان 
العمالي بنيو ساوث ويلز الذي 
كان سعيدا ملساعدته يف ملء 

خزائنه.
الليربالي  احلزب  عناصر  بعض 
دخلوا يف مشادة مع املفوضية 
املستقلة ملكافحة الفساد عندما 
سلوكيات  يف  األخرية  حققت 
السياسيني  لبعض  فاسدة 
احملافظني فيما يتعلق بتربعات 
مطورون  قدمها  حمظورة 
بنيو  احلزب  فرع  إىل  عقاريون 

ساوث ويلز.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

خدعوك فقالوا: الفساد يقتصر 
على نيو ساوث ويلز 

تسعة  أجنبت   عاطلة  أم  قالت 
أبناء إنها تعاني من ضعف إعانة 
السنرتلينك هلا واليت ال تتجاوز 

2000 دوالر كل أسبوعني.

الدعم  هيئة  كيلي  وطالبت 
من  املزيد  مبنحها  االجتماعي 
األموال وأضافت أن صديقاتها 

حيصلن على دعم أكرب.

ختطط  أنها  ذكرت  كيلي 
أطفال  أربعة  أو  ثالثة  إلضافة 
يف  فقط  تتلقى  لكنها  آخرين 
الوقت احلالي 1948 دوالرا كل 

أسبوعني.

وأشارت إىل أن إحدى صديقات 
لكنها  أيضا  أطفال   9 أجنبت 
أكثر  دوالرا   750 على  حتصل 

منها.

يف  األسرتالية  األم  وترغب 
من  هلا  املقدم  الدعم  زيادة 
 2700 إىل  ليصل  السنرتلينك 

دوالر كل أسبوعني.

ال  كيلي  أن  تقارير  وذكرت 
بالعيش  دميو  لزوجها  تسمح 
حتت نفس السقف حتى تستمر 
»الوالد  بدل  على  احلصول  يف 
الوحيد« يف خطوة أثارت الكثري 
من االنتقادات واسعة النطاق.

وتبلغ كيلي من العمر 33 عاما، 
سن  األول يف  طفلها  وأجنبت 

15 عاما.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أم لـ 9 أبناء: السنرتلينك مينحين 2000 دوالر فقط كل أسبوعني

 األم التي  أنجبت  تسعة أبناء

ترغب األم يف زيادة الدعم املقدم لها من السنرتلينك ليصل إىل 2700 دوالر كل أسبوعني.

اقرتاح  يتسبب  أن  املقرر  من 
االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ 
يف  األسرتالية  التأشرية  نظام 
بعد  انتخابية  معركة  نشوب 
الفيدرالية  احلكومة  نشرت  أن 
تتعلق  رمسية  مناقصة  وثائق 
التالي  اليوم  يف  األمر  بهذا 

لنهاية العام الربملاني.
العمال األسرتالي  وتعهد حزب 
يف  فاز  إذا  اخلطة  بإسقاط 

االنتخابات املقبلة.
الفيدرالية  احلكومة  وتروج 
وزارة  تقرتحها  اليت  للخطة 
باعتبارها  الداخلية  الشؤون 
التأجيالت  مع  للتعامل  وسيلة 
واملشكالت مع نظام التأشريات 

احلالي.
وباملقابل، أثريت انتقادات ضد 
أنها  مفادها  املذكورة  اخلطة 
ستتسبب يف تقليص الوظائف 
للخطر  القومي  األمن  وتعريض 

إذا مت تنفيذها.
وثائق  الوزارة  ونشرت 
اجلمعة  املناقصة)العطاء( 
وتتضمن عقدا ملدة 10 سنوات 
وتواريخ تشري إىل أن أن املراحل 
التمهيدية هلا سوف تكتمل على 
واملوعد  املوازنة  قبل  يرام  ما 
املقرتح لالنتخابات الفيدرالية.

االتفاق  أن  الوثائق  وذكرت 
النهائي مع الفائز من املناقصة 
أكتوبر  يف  يكتمل  أن  جيب 

القادم.
اخلطة  أن  إىل  األرقام  وتشري 
استثمار  إىل  تنفيذها  حيتاج 

مبليار دوالر على األقل.
وخالل الفرتة من سبتمرب 2017 
عملت  العام،  هذا  يوليو  إىل 
نهائية  قائمة  مع  احلكومة 
يف  املستجيبني  من  مصغرة 

تصورات إعادة تصميم النظام 
بأنه »شراكة  فيما مت وصفه 

بني القطاع العام واخلاص«.
اهليئتني  أن  تقارير  وذكرت 
اجلديد  للنظام  املؤيدتني 
يضم   احتاد  هما  املقرتح 
»أسرتاليا  األسرتالي  الربيد 
وأكسينتشر«،  بوست«، 
سكوت  بقياد  أخرى  وجمموعة 
الليربالية  الشخصية  برجيز، 
الذي يرتبط بعالقات قوية مع 
رئيس الوزراء الفيدرالي سكوت 
احلكومة  ورئيس  موريسون 
السابق مالكومل ترينبول ووزير 

اهلجرة ديفيد كوملان.

جمللس  تقديرات  وكشفت 
أكتوبر  يف  نشرت  الشيوخ 
موريسون  من  كال  أن  املاضي 
عملية  عن  تنحيا  وكوملان 

املوافقة على اخلطة اجلديدة.

فإن  املناقصة،  لوثائق  ووفقا 
سوف  املقرتح  اجلديد  النظام 
يتم متويله وتأسيسه وتشغيله 
الفائز  خالل  من  كامل  بصورة 
يتحمل  سوف  الذي  باملناقصة 
باملقابل مسؤولية أي أخطاء يف 
تنفيذ إجراءات طلبات احلصول 

على التأشرية.

محاية  تتم  أن  املقرر  ومن 
احلكومية  السنوية  اإليرادات 
النامجة  دوالر  مليار   2 البالغة 
على  احلصول  طلبات  من 
الفائزة  اجلهة  لكن  التأشرية 
حتقيق  على  قادرة  ستكون 
أرباح من خالل رسوم اخلدمات 
 35 بـ  الوزارة  حددتها  اليت 

دوالرا للتأشرية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حزب العمال يتعهد بإسقاط خطة لتغيري 
نظام التأشريات 

أسعار  يف  يرغب  ال  الذي  من 
طاقة أرخص؟

من  بقليل  يستمتع  ال  ومن 
اجلدل بني مولدي الطاقة الكبار 
من جانب، واحلكومة اليت حتاول 
بدعوى  إجبارية   فرص تصفية 
مصلحة  يف  يصب  ذلك  أن 
خفض  إىل  ويؤدي  املستهلك 

األسعار؟

بيد أن حتقيقا مبجلس الشيوخ 
النتائج  تقرير  ينشر  أن  يتوقع 
يف 8 مارس املقبل قبل 8 أيام 
فحسب من االنتخابات سيبحث 
يف مسألة إجبار احلكومة شركات 
الطاقة من خالل أوامر قضائية 

على بيع حصص هلا.
من  جزءا  ميثل  املذكور  اإلجراء 
»مشروع قانون اخلزانة للقضاء 
شركات  سلوك  سوء  على 

الطاقة«.
احلافز الرئيسي لذلك التحقيق 
أصدرته  تقرير  يف  يتمثل 
املفوضية األسرتالية للمنافسة 
يونيو  يف  املستهلك  ومحاية 
أجل  »من  بعنوان  املاضي 
معقولة  أسعار  استعادة 
للكهرباء وعودة ميزة املنافسة 

يف أسرتاليا«.
فكرة  رفضت  املفوضية 
لشركات  اإلجبارية  التصفية 
الطاقة لكنها يف نفس الوقت 
مع  متشابهة  خطوط  يف  تسري 

احلكومة يف بعض األمور.
مشروع القانون الذي مت تقدميه 
حيظر  الشهر  هذا  الربملان  إىل 

ثالثة أنواع من املمارسات:
الطاقة  - حيظر جتاهل شركات 

مترير ختفيضات التكلفة. 
الطاقة  - حيظر رفض شركات 
عقود  يسمى  فيما  الدخول 
بيع  اتفاقيات  وهي  التحوط، 
مع  معني  بسعر  الطاقة  وشراء 

منافسني أصغر. 
الطاقة  مولدي  تالعب  حيظر   -
يف السوق عرب حجب اإلمدادات 

على سبيل املثال.
القانون  مشروع  ويفرض 
املخالفة  على  مدنية  عقوبات 
على  الشركات  وجيرب  األوىل، 
املخالفة  يف  عقود  تقديم 
تصفية  على  وجيربها  الثالثة، 
ارتكبت  إذا  أسهمها  بعض 
أوصت  إذا  الثالثة  املخالفة 
احلكومة بذلك ووافقت احملكمة 

الفيدرالية.

املنافسة  مفوضية  أن  ورغم 
يف  ترغب  املستهلك  ومحاية 
وسائل  لكن  األسعار  ضبط 
حتقيق ذلك ختتلف عن احلكومة 
حيث ترفض التصفية اإلجبارية 
وترى  الطاقة  شركات  ألسهم 
أن احلكومة ليست يف حاجة إىل 
تلك اخلطوة لرتويض األسعار.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مفوضية محاية املستهلك ترفض 
التصفية اإلجبارية لشركات الطاقة 
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يف  العقاري  السوق  يعاني 
أسرتاليا من تراجع قياسي هو 

األسوأ يف التاريخ.

مثة مقارنات صارخة بني األزمة 
ضرب  الذي  والركود  احلالية 
أوائل التسعينات من  أسرتاليا 

القرن املنصرم.

من  االقتصاديون  وخيشى 
ينخفض  سوءا  أكثر  سيناريو 
يف  املنزل  سعر  متوسط  فيه 
األسرتالية   سيدني  مدينة 
ألف   ٤٠٠ برتاجع   ٪٤٠ بنسبة 

دوالر.

أال  آخرون  خرباء   توقع  فيما 

  ٪١٥ العقاري  اهلبوط  يتجاوز 
فحسب.

يف  اآلن  األسرتاليون  ويغرق 
حبر الديون بشكل أكرب مما كان 
عقود  ثالثة  قبل  الوضع  عليه 
موجة  أسرتاليا  شهدت  حينما 

تراجع عقاري.
واخنفضت األسعار يف سيدني 
بلوغها  منذ   ٪٩.٥ بنسبة 
ذروتها يف يوليو ٢٠١٧ بالرغم 
الفائدة  أسعار  اخنفاض  من 
الرمسية إىل مستوى قياسي ال 

يتجاوز ١.٥٪.

 ١٩٨٩ بني  الفرتة  وشهدت 
القيمة  يف  تراجعا   ١٩٩١ إىل 

توقعات باخنفاض متوسط أسعار 
املنازل يف سيدني ٤٠٠ ألف دوالر 

 2٠18 األول  كانـون   15 Saturday 15 December 2018الـسبت 

لكن   ٪٩.6 بنسبة  العقارية 
الفارق امللحوظ أن سعر الفائدة 
بلغ مستوى ١٩٪ قبل اهلبوط 
مؤسسة  إلحصائيات  وفقا 
بالشأن  املعنية  »كورلوجيك« 

العقاري.

ارتفع  احلالي  الوقت  يف  لكن 
أسرتاليا،  يف  الديون  مستوى 
العقاري  الرهن  يستهلك  حيث 
االئتمان  بطاقات  وفواتري 
اآلن  الشخصية  والقروض 
دخل  متوسط  من   ٪١٨٩
قبل   ٪6٠ مقابل  العائالت 

ثالثني عاما.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

أنطوني  لقي   ،٢٠١٥ عام  يف 
مصرعه  عاما،   ٢٤ كارنيفال، 
شاحنة  انفجار   بعد  التو  على 
بغرب  تقاطع  يف  مستأجرة 

ملبورن.

يف  التحقيق  حمكمة  ونشرت 
مسببات الوفاة بفيكتوريا حديثا 
لقطات فيديو للحادث وذكرت 
أن وفاة كارنيفال حدثت جراء 
تسرب غازي أدى إىل اشتعال 

الشاحنة.

وكان الضحية ينقل أسطوانات 
مسكنه  إىل  والشواء  الغاز 
النريان  اشتعلت  عندما  اجلديد 

يف الشاحنة.
 

أن  يعلم  الشاب  يكن  ومل 
نسبيا  مفتوحة  األسطوانات 
بشأن  باالبتهاج  يشعر  وكان 
إقامته  مقر  إىل  االنتقال 

اجلديد.

وتظهر اللقطات الشاحنة وهي 
تسري عرب التقاطع قبل انفجارها 
تطاير  إىل  أدى  مما  املفاجئ، 
الطريق  امتداد  على  الشظايا 

املزدحم.
جماورة  بسيارات  الضرر  وحلق 
إمداد  الشظايا خطوط  وضربت 
حدوث  يف  تسبب  مما  طاقة 
وحتطيم  حجما  أصغر  انفجار 

نافذة شقة جماورة.
الوفيات  أسباب  وقالت حمققة 

بوالية فيكتوريا باريزا سبانوس 
من  املزيد  سقوط  عدم  إن 
الوفيات يف احلادث أمر يستحق 

املالحظة.
مغبة  من  املشاة  أحد  وجنا 
قبل  مر  حيث  العنيف  االنفجار 

ثوان من قدوم الشاحنة.
أصحاب  اللقطات  وتظهر 
حالة  متلكتهم  وقد  السيارات 
حنو  حبذر  واجتهوا  الصدمة  من 

حطام الشاحنة.

تفاصيل حلظات صادمة ملصرع شاب يف ملبورن

لقي أنتوني كارنيفال، ٢٤ عاما، مصرعه يف التو بعد انفجار  شاحنة 
مستأجرة يف تقاطع بغرب ملبورن عام ٢٠1٥

كان الضحية ينقل أسطوانات الغاز و الشواء إىل مسكنه الجديد عندما اشتعلت النريان يف الشاحنة

لحق الضرر بسيارات مجاورة وضربت الشظايا خطوط إمداد طاقة مما تسبب يف حدوث انفجار أصغر 
حجما وتحطيم نافذة شقة مجاورة

 ٧ لشبكة  عيان  شاهد  وقال 
كما  األمر  كان  »لقد  نيوز: 
فجأة  أصبحت  سيارته  أن  لو 

قنبلة«.
خطورة  من  اخلرباء  وحيذر  هذا 
كابينة  يف  الغاز  حاويات  نقل 

السيارة.
امتداد  على  الشظايا  وتطايرت 

الطريق املزدحم.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

األسرتالية  السلطات  ألغت 
الواحد  يف  شخص  جنسية 
واخلمسني من عمره، من جذور 
الشؤون  وزارة  ألن  لبنانية،  
الداخلية  قالت إنه مل يكن يقيم 

بشكل دائم داخل أسرتاليا.

اللبناني حسني  املواطن  وكان 
أسرتاليا  إىل  جاء  قد  قاسم 
التاسعة،  عمر  ١٩٧٧ يف  عام  
وتقدم  للحصول على اجلنسية 
األسرتالية يف مايو  عام  ٢٠٠٠ 
ومتت املوافقة عليها يف يونيو 

من نفس العام.

قاسم  حيضر  مل  ذلك،  ورغم 
يقسم  ومل  اجلنسية  مراسم 
أنها تعترب  بالوالء رغم  ويتعهد 
احلصول  إلمتام  إلزامية  خطوة 

على املواطنة األسرتالية.
ويف أبريل من العام املاضي،  
الداخلية  الشؤون  وزارة  ألغت 
الدائمة  قاسم  حسني  تأشرية 
قرارا  حمكمة  أصدرت  أن  بعد 
شهور  و٤  سنوات   ٣ حببسه 

بتهمة االحتجاز غري املشروع.

طعن  بتقديم  الرجل  يقم  ومل 
تأشريته وهو شيء  إلغاء  على 

االستئناف  حمكمة  اعتربته 
السيما  مغزى  ذات  اإلدارية 
وأنه كان قادرا متاما وحيق له 

فعل ذلك.

ألغت  املاضي،  مايو  ويف 
الداخلية  الشؤون  وزارة 
بالتالي موافقتها السابقة على 
اجلنسية  قاسم  حسني  منح 
األسرتالية، على أساس أنه مل 

يكن مقيما دائما بأسرتاليا.

واستأنف قاسم ضد حكم إلغاء 
اجلنسية  منحه  على  املوافقة 

ملاذا ألغت أسرتاليا جنسية اللبناني حسني قاسم؟

األسرتالية.
املواطنة  قانون  وينص 
الشخص  أن  على   االسرتالية 
اجلنسية  على  حيصل  الذي 
بشكل  مقيما  يكون  أن  ينبغي 
دائم داخل أسرتاليا، وصاحب 

»شخصية جيدة«.

ذلك،  على  املوافقة  ومبجرد 
طلبات  مقدمي  على  يتعني 
حضور  اجلنسية  على  احلصول 
مراسم املواطنة خالل ١٢ شهرا 

وتقديم تعهد بااللتزام.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني



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  كانـون   15 Saturday 15 December 2018الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

هذا  ميزة  اللقيس.  حّسان  احلاج  استشهاد  على  سنوات  مخس 
القائد أّنه كان حاملًا، لكن أيضًا، مع ميزة إضافّية، أّنه كان يسعى 
»بكّل روحه« ألن ُيصبح حلمه حقيقة. لقد فعلها. هو شهيد سعيد، 
باملعنى املباشر هنا، إذ حّقق حلمه، بنفسه، ومعه ثّلة ِمن احلاملني 
أيضًا، فكان هلم أن ُيّلقوا... بعيدًا. يف النص اآلتي بعض ِمن 
آثار هذا الرجل، الذي، كسائر شهداء املقاومة، مل ُتكشف )بعض( 

آثاره إال بعد رحيله، بل مل ُيعَرف إال برحيله.

سريته،  بعض  حتكي  له،  مقّرب  صديق  ذكريات  من  بعض  هنا 
وذلك كبعض ِمن حّقه علينا، حنن األحياء، الذي نعمنا وننعم بعّزة 

صنعتها لنا تلك املقاومة.
12 رجاًل من »املوساد« اإلسرائيلي، هم طاقم اجملموعة اليت أوكلت 
إليها املهمة، ليل 3 - 4 كانون األول 2013، يف الضاحية اجلنوبية 
اللقيس،  اهلل حسان  حزب  القيادي يف  اغتيال  اهلدف:  لبريوت. 

الذي بات خطرًا، فوق العادة، على العدو.
توىل اثنان من أفراد اجملموعة مهمة القتل املباشر، بينما توزعت 
أدوار التنفيذ والنقل واملراقبة على العشرة الباقني. مستوى اخلطر 
الذي بات ييط بالعدو جراء عمل الرجل ودوره، يوضحه مستوى 
اجملازفة اليت أقدم عليها بإرساله هلذا النوع من اجملموعات. يتذكر 
صديق للشهيد، بشيء من اللوعة: »وصلُت إىل املنزل، فأخربوني 
أّن احلاج حسان اتصل بي منذ دقائق. وحني كنت أهّم مبعاودة 
البناية  أّن ناطور  االتصال به، هاتفين مرافقه الشخصي ليخربني 
النار  أطلق  قد  ما  أحدًا  أّن  ليعلمه  به  اتصل  احلاج  يسكنها  اليت 
على احلاج حسان«. مخس سنوات مرت، وال يغيب عن خاطر هذا 
الصديق ذلك املشهد: »وصلت ألجده مستندًا إىل باب السيارة، 
مبتسمًا وخيوط الدم تسيل من رأسه... اقرتبت فوجدت املسدس 

يف يده األخرى«.

خديجة شكر

 2018 األول  كانـون   15 Saturday 15 December 2018الـسبت 

حبكم موقعه العملي، معظم لقاءات السيد مع قيادات 
احلرس، وذلك ما أكسبه خربة واسعة وعالقات أوسع.

والبقاع  اجلنوب  يف  اإلسرائيلي  االحتالل  احنسار  مع 
للحاج  كان  هناك،  اجلهادية  العمليات  وتركز  الغربي، 
حسان عدة مشاركات ميدانية يف تلك املناطق. شارك 
إسرائيلية،  مواقع  اقتحام  أبرزها  نوعية،  عمليات  يف 

كاقتحام موقع »تومات نيحا« )عام 1988(.
بعض  يلحظ  جعله  اجلهاد  ساحات  يف  للعدّو  قتاله 
يف  اجملاهدين  تواجه  كانت  اليت  واملشاكل،  العقبات 
احللول  الجرتاح  سعى  أن  إال  منه  كان  فما  امليدان، 
جاهدًا  عمل  الذي  اإلشارة،  سالح  من  بدأ  لتخطيها. 
لتطويره من خالل استحداث تعديالت برزت آثارها يف 
مرورًا  )االتصاالت(،  والالسلكية  السلكية  املنظومتني 
األمنية  التكنولوجيا  عامل  يف  استجد  ما  بكل  باهتمامه 
الدائم على  ِمن خالل اطالعه  منها والعسكرية، وذلك 

الصاروخي واجلوي، بقوة أكثر، مع توسعة األطر أكثر.
بعد االندحار اإلسرائيلي عن لبنان، عام 2000، أصبح عمله أوسع 
وصار للطائرات املسرّية عن ُبعد، أو ما يعرف بوحدة القوة اجلوية، 
كان  بعناية.  ودّربه  اختاره  الذي  الفريق  مع  يديرها  معامل  عدة 
على  فيطلع  دوري،  املعامل يف شكل  تلك  يزور  السيد نصراهلل 
تلك  بإشراك  يطالبون  باتوا  العمليات  قادة  إن  كما  تطوراتها، 
به من  تعود  العسكرية، وذلك ملا كانت  الطائرات يف عملياتهم 

فائدة على مستوى جناح العمليات.
على مدى كل تلك السنني، كانت الطائرات امُلسرّية عن ُبعد هي 
العني اجلوية النافذة للمقاومة، قبيل أعماهلا العسكرية وخالهلا، ومل 
يكن هذا إال بعض ما كان ُيطط له احلاج حسان. ظهرت آثار هذا 
النشاط بوضوح خالل حرب متوز 2006. آنذاك عاد العدو ليرتبص 
احلرب  اندالع  فاستغل  طوال،  لسنوات  أقلقه  الذي  القائد،  بهذا 
اإلسرائيليني.  لسان  على  ذلك  ورد  لقد  اغتياله جمددًا.  ليحاول 
يقول صديقه املقّرب: »كنت منهمكًا يف عملي. هاتفين احلاج عماد 
مغنية ليخربني أنه رأى للتو احلاج حسان على التلفاز، خالل النقل 
الذهاب  مين  وطلب  الشياح،  منطقة  مبنى يف  تدمري  إثر  املباشر 
إليه وإخباره ضرورة ابتعاده عن املكان«. ويتابع الصديق: »علمت 
األنقاض عن ولده علي  البحث بني  أنه كان ياول  حني وصلت 
)18 سنة(، الذي كان موجودًا يف املبنى. قال لي الشهيد الحقًا 
إنه كان حضر إىل املبنى إليصال حقيبة لولده، لكن وبعيد مغادرته 
استشهد  فدمره«.  املبنى  على  اإلسرائيلي  الطريان  أغار  املكان 
املكان  غادر  الفقد،  رغم  على  جسورًا  »كان  حمّدثنا:  يذكر  ابنه. 
وعاد يتابع عمله املطلوب بصالبة وقوة. الحظنا هذه الصالبة حتى 
حني رافقناه لرؤية ولده الشهيد يف املستشفى، بعد ثالثة أيام من 
العدوان، فوّدعه سريعًا عائدًا إىل عمله بعزم حتى نهاية احلرب«.

مل  الذي  اإلسرائيلي  يالحق  اللقيس  شبح  وبقي  احلرب،  انتهت 
يستطع ال بقتله لولده، وال بتدمريه ملنازله أن يثبط ولو جزءًا من 
منزله،  بناء  إعادة  قبل  وحتى  فورًا،  عاد  فقد  الرجل.  هذا  عزمية 
ملتابعة عمله يف اجملال اجلوي. بعد حرب متوز 2006، أخذ العمل يف 
الطائرات املسرّية عن ُبعد منحًى تصاعديًا يف ضوء نتائج احلرب. 
املوجودة  والقدرات  العلمية  التطورات  من  مستفيدًا  احلاج  فعمل 
بيد املقاومة ليخلص إىل مناذج جديدة تليب احلاجات املستجدة بعد 

احلرب.
مل يقتصر عمل الطائرات املسرّية عن ُبعد على املقاومة يف لبنان، 
اليت  املواجهات  معظم  يف  الفضل  هلا  كان  مثاًل،  سوريا  ففي 

حصلت. وتعّد معركة القصري من أبرز الشواهد على ذلك.
القصري  معركة  بعد  عليه  عرض  األخري  أن  الشهيد  يربنا صديق 
املعركة،  أثناء  يف  تعمل  الطائرات  تلك  كانت  كيف  يظهر  فيلمًا 
القيادة،  غرفة  إىل  مباشرة  الصورة  فتنتقل  تصور،  كانت  حيث 
واليت كانت بدورها تتواصل مع اجملموعة امليدانية، فتطلعهم على 
تواجد املسلحني. كان ذلك  أماكن  املكان وتكشف هلم  تفاصيل 
تراكم  نتيجة  العملية  جناح  على  ويساعد  األرواح  زهق  من  يفف 
أطلعين  القصري،  معركة  »بعد  الشهيد:  صديق  يضيف  املعرفة. 
الطائرة مما ميكننا  الشهيد على خمطط جديد، يهدف إىل تسليح 
أن نستعملها يف التصوير ثم القصف. وذكرني كيف أنه أخربني 
بهذا اهلدف يف البدايات«. يتابع صديق الشهيد: »وفعاًل، بعد مدة 
بسيطة، عاد فعرض لي فيديو يظهر جناح املناورة اليت نفذ فيها 

هذا املخطط«.
استشهد احلاج حسان، لكن فكره ونهجه ومثار عمله استمر حتى 
أعماله  تطوير  الفريق  وتابع  ذاتهما،  والعزمية  بالقوة  هذا،  يومنا 
مل  اآلن،  وحتى  سوريا.  بعد  العمل  هذا  آثار  وامتدت  وإجنازاته. 
الصديق،  العدّو وال  احلاج حّسان على حقيقته ال من قبل  ُيعرف 
لكن ستكشف بعض آثاره يف احلرب املقبلة، من خالل القوة اجلوّية 
واملسرّيات التابعة للمقاومة اإلسالمية، حني تتصدر وسائل اإلعالم 

مقولة »طريان املقاومة يغري على... إسرائيل«.

حّسان اللقيس: الرجل الذي حلّق... فوق فلسطني

تعود الذاكرة بالرجل اخلمسيين إىل 
»عاد  حسان:  باحلاج  عالقته  بداية 
من أفريقيا، يف العام 1978، ومنذ 
ذلك الوقت وحنن أصدقاء«. جيزم 
هذا الصديق أن التمّيز كان عنوان 
»كان  الصغر:  منذ  حسان  احلاج 
إْن  األصعدة،  مجيع  على  متميزًا 

كان بتفوقه العلمّي، أو بدماثة أخالقه، أو بطموحه الدائم التجدد. 
أذكر، حني أنهينا دراستنا الثانوية، يوم علم حسان بوجود معهد 
يف اجليفينور لدراسة الكومبيوتر. سارع إىل التسجيل، مع أن هذا 
اجملال مل يكن معروفًا حينها، إال أنه كان يب االطالع على كل ما 
هو جديد ضمن اختصاصات التكنولوجيا والتطور منذ صغره. لدرجة 
أنه كان يفضل شراء اجملالت التكنولوجية واملعدات اجلديدة، على 

حساب حاجاته اخلاصة«.
تلك، ويؤكد هذا  احلاج حسان  ُيربك كل من تسأله عن صفات 
الكالم السيد حسن نصراهلل حني وصفه يف خطابه: »هو العامل 
أحد  املبدع،  وأيضًا  واحملب،  اخللوق  واملؤّدب  والدؤوب...  اجمُلد 

العقول املمّيزة والالمعة يف هذه املقاومة«.
السيد نصراهلل الذي عرف احلاج حسان حبق، فقال عنه: »كان أخًا 
وحبيبًا وأنيسًا وقريبًا وصديقًا منذ أن كنا شبابًا صغارًا يف مدينة 
السيد حني عاد  اليت كانت مستقر  املدينة  بعلبك، تلك  بعلبك«. 
من العراق، يف أواخر العام 1979، ليكمل الدراسة يف احلوزة اليت 
بني  العالقة  كانت  يومها  هناك.  املوسوي  عباس  السيد  أسسها 
الشابني »عالقة مسجد«. الحقًا، وحني أصبح السيد هو املسؤول 
الثقايف حلركة أمل يف بعلبك، انضم إليه احلاج حسان. كان ذلك 
يف العام 1980. بقي قريبًا منه يف تلك الفرتة. يوم وصل تهديد 
للسيد بالقتل، جراء مواقفه وكالمه على منابر بعلبك، أصر احلاج 
السيد  فيها  يلقي  بقي  اليت  املناسبات  إىل  مرافقته  على  حسان 
النوم عنده يف تلك الفرتة، حتسبًا  الكلمات. كما أصر على  تلك 
ألي عمل أمين كان ميكن أن يتعّرض له السيد. ومذاك توطدت 
بعدها.  تنقطع  وتطورت ومل  استمرت  اليت  الصداقة  هذه  أواصر 
يذكر أحد أصدقاء احلاج حسان كيف رافقا السيد مع جمموعة أخرى 
من الشباب يوم بدء االجتياح اإلسرائيلي، حماولني تعبئة الناس 
مدينة  أحناء  يف  جبوالت  بالقيام  وذلك  العدو،  ضد  وحتريضهم 
بعلبك. كانوا ُيرّددون: »املوت ألمريكا« و«املوت إلسرائيل«. مل 
يكونا صديقني فحسب، بل كانا شريكني يف االنطالقات األوىل 
انتقل السيد إىل مدينة بريوت بقي  حلركة املقاومة، وحتى حني 

الشابان على تواصلهما الودي والعملي.
دورات  وتنظيمه  لبنان،  إىل  اإليراني  الثوري  احلرس  وصول  مع 
حّسان  احلاج  سارع  االحتالل،  مقاومة  بهدف  للشباب  عسكرية 
لالنضمام إىل أوىل تلك الدورات. الحقًا، انتقل للعمل يف مكتب 
قيادة األركان التابع للحرس الثوري. كان على متاس مباشر مع 
معظم املسؤولني اإليرانيني نتيجة عمله، وألنه بطبعه كان سريع 
يشهد،  كان  وبسرعة.  بطالقة  الفارسية  اللغة  اكتسب  البداهة، 

هو صاحب فكرة 
الطائرات املسيـّرة 

عن بـُعد التي أسست 
لوحدة القوة الجويـّة 

يف حزب اهلل

القوة اجلوّية للمقاومة اإلسالمّية«.
هذا املسار مل يكن سهاًل، فكل إجناز 
ومعه  حسان،  احلاج  يكّلف  كان  فيه 
فريق العمل الذي شّكله الحقًا، الكثري 
والربجمة  والتخطيط  الدراسة  من 
كانوا  والنهار.  الليل  يف  والعمل 
واالستعداد  اجلاهزية  على  يرصون 

العدو  مع  التكنولوجية  املعركة  بأن  آمنوا  ألنهم  ذلك  والتطوير، 
لن تنتهي. كّلف هذا العمل الكثري من التضحية بالوقت واجلهد، 
وصواًل إىل األنفس. مل ُتكَشف أمساء رواد تلك املرحلة، باستثناء 
حسني  حسان،  احلاج  جانب  إىل  وهم،  منهم،  استشهدوا  الذين 
أيوب ومجيل سكاف. هذان كانا من الذين برعوا يف ذاك اجملال، 

وكانت شهادتهما وهما يشاركان يف تطويره.
التضحية، عند هؤالء، مل تكن عائقًا. كانت حافزًا لالستمرار، ولذا، 
تابع احلاج حسان العمل على تطوير الطائرات امُلسرّية عن ُبعد. هلذا 
اهلدف زار معامل الطائرات يف إيران. حضر العديد من املناورات 
الشأن،  املختصني يف هذا  اإليرانيني  الكثري من  والتقى  هناك، 
إليها.  اليت كان توصل  الُنسخ  لتطوير  كي يستفيد من خرباتهم 
مل يتوقف يومًا عن البحث عن كل جديد، على املستوى العاملي، 

لالستفادة من أي تطور تكنولوجي يّص عمله.
هذا العمل دفع باإلسرائيليني إىل أن يعّدوا احلاج حسان اللقيس 
بينهم  من صعيد،  أكثر  على  القائمة،  األدمغة،  حرب  أحد ضباط 
وبني املقاومة. هذا ما جعل اإلسرائيلي ياول اغتياله يف مطلع 
التسعينات. يومها، جرى زرع عبوة قرب منزله يف بعلبك، حبسب 
واعرتضت طريقه  منزله،  إىل  عائدًا  »كان  الشهيد، حيث  صديق 
بهدف  ميينًا،  اجته  ثم  يستطع.  مل  لكنه  جتاوزها،  فأراد  جرافة، 
ختطيها، ويف تلك اللحظة دّوى انفجار كبري عند الناحية األخرى«. 
ستضعف  اللقيس  اغتيال  حماوالت  أن  اعتقد  حني  العدو  أخطأ 
الصعيدين،  على  عمله  ملتابعة  احلادثة  تلك  بعد  عاد  إذ  عزميته، 

استشهد ابن اللقيس 
عام 2006 يف 

املبنى الذي قصفته 
الطائرات اإلسرائيلية 

يف الشيـّاح

التطور املتسارع حول العامل. مل يكن يوفر أي فرصة الستغالل كل 
جديد ميكنه أن يفيد املقاومة. هلذا اهلدف سعى دومًا الستقدام ما 
أمكنه ِمن التكنولوجيا املتطورة، ووضعها بتصرف اجلسم املقاوم، 
حتى بات الحقًا هو »املرجع التكنولوجي« األول لدى مجيع قيادات 
انتخاب  يف  كمشارك،  الدؤوب،  العمل  صاحب  هو  املقاومة. 
الرتسانة الصاروخية وتطويرها لدى املقاومة. توسع يف حبوثه على 
هذا الصعيد، حتى بات املستشار األول لدى القيادة العسكرية يف 

كل مرة يعرض عليها أسلحة جديدة.
الحقًا، كربت التحديات، خصوصًا بعد أن استعرت املقاومة واشتدت 
أساليب العدّو االحرتازية. دأب على اقرتاح األفكار وإجياد احللول 
ملواجهة حتديات الرّب وصعوبات املوانع األرضّية، إىل أن بدأ بالتفكر 
يف كيفية االستفادة من السماء ملواجهة صعوبات األرض. »كنت 
أسخر منه«، يقول صديق احلاج حسان، قبل أن ُيتابع: »يف كل 
مرة أدخل عليه وأجده ياول تركيب القطع اخلشبية وتثبيتها مبوتور 
صغري، كنت أسأله: هل تتوقع أن هذه القطع ستستطيع اإلقالع؟ 
كان جييبين ضاحكًا، إمنا بكل ثقة: لن تقلع فقط، سوف أجعلها 

ُتصّور، وما يدريك قد أجعلها حتمل سالحًا يف ما بعد«.
إذًا، تلك الفكرة انطلقت باألساس يف عام 1988. كان ذلك حينما 
أو  »املستحيل«  الذي مل يكن يؤمن بوجود  الطموح،  الشاب  قرر 

»غري املمكن«... أن يقتحم السماء.
بدأ أواًل من غرفته الصغرية، اشرتى خمرطة، وكان جيمع »موتورات« 

بسيطة، يلصق بها قطعًا خشبية، ثم ُياول أن جيعلها تطري.
أخريًا يف  وينجح  الفاشلة،  احملاوالت  عشرات  حماولة، حماولتان، 
جعل إحدى تلك التصاميم حُتّلق. هنا، وبأسلوبه املتواضع املقنع 
القيادات  عند  قناعة  إىل  الفكرة  هذه  يّول  أن  استطاع  املتني، 
واملسؤولني، قبل أن ُيرتجم ذلك إىل ما سُيعرف الحقًا بـ«وحدة 
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مـقاالت وتـحقيقات

منذ أكثر من 8 سنوات ُفتح ملف »الفساد« يف شركة طريان الشرق 
األوسط. مشل األمر عناوين كثرية، منها صفقات شراء الطائرات، 
صندوق أسود للتمويل اخلاص، توظيفات وحمسوبيات... بعيدًا عن 
العناوين  وراء هذه  الشركة، خيتبئ  الفساد يف  حقيقة ومستوى 
صراع للسيطرة عليها يظهر اليوم بشكل شبه علين؛ التيار الوطين 
مصرف  عرب  الدولة  »متلكها  اليت  الشركة  إدارة  تغيري  يريد  احلّر 
لبنان«، ورئيس جملس اإلدارة حممد احلوت »ال ُيقهر« حبماية مظلة 

سياسية واسعة.
الدولة  من  مملوكة  وطنية  شركة  هي  األوسط«  الشرق  »طريان 
الطائرات جيب  لشراء  قراراتها  فإن  وبالتالي  لبنان،  مصرف  عرب 
أن ختضع لرقابة الدولة، كما يقول وزير الدولة لشؤون مكافحة 
الفساد نقوال التويين، أم هي شركة جتارية خاصة شاءت الصدفة 
أن ميلك مصرف لبنان أسهمها، وبالتالي فهي ال تنطوي على أي 
العام  املدير  اإلدارة  رئيس جملس  يقول  كما  عام،  قطاع  صبغة 
حممد احلوت؟ ليست هناك أي براءة يف هذين الطرحني، بل هما 
يعكسان مصاحل متناقضة بني طرف ُيكم سيطرته على الشركة 
اخلناق سعيًا  وآخر يشّد  مثارة حوله،  والشبهات  منذ فرتة طويلة 
أكثر  الصراع يعود إىل  الشركة. هذا  السيطرة على  إلقصائه ثم 
من 8 سنوات، وأبرز عناوينه ملكية الشركة اليت أشار إليها الوزير 
التويين كعنصر أساسي يف مسألة شراء الطائرات اليت ترّتب على 
حامل األسهم، أي مصرف لبنان، التزامات بأكثر من مليار دوالر. 
يف املقابل، يتمّسك رئيس جملس اإلدارة حممد احلوت بالقول إنها 
شركة جتارية خاصة ال جيدر »اللعب بهويتها«، وقرار التغيري فيها 

يعود إىل مصرف لبنان وحده.
مقاالت مرتبطة

سجال التويني ــ الحوت
هكذا عاد ملف »ميدل إيست« إىل الواجهة جمددًا. كان كافيًا أن 
بيانًا  التويين  نقوال  الفساد  مكافحة  لشؤون  الدولة  وزير  يصدر 
فساد.  قضية  تصبح  حتى  الطائرات  شراء  صفقة  عن  مقتضبًا 
تلميحات التويين بدأت من دعوة احلوت إىل الكشف عن مضمون 
عقد شراء الطائرات وإظهار أسعار الشركات املشاركة يف املناقصة 
»احرتام  التويين  وطلب  بالرتاضي«.  الشراء سيتم  كان  إذا  »إال 
الشفافية املطلقة، وأال تكون عملية الشراء حمصورة بشخص واحد 
القرار  اختاذ  بغية  واألشغال  املال  وزارتا  فيها  تتمثل  بلجنة  بل 

املصريي الصحيح«.
حتديث  سببها  الصفقة  أن  فيه  يوضح  مفصل  ببيان  رّد  احلوت 
أسطول الشركة للطائرات اليت يفوق عمرها 12 سنة، وقد أجريت 
 Airbusو  Boeing فيها  واشرتكت   2016 أّيار  عاملية يف  مناقصة 
تلتها  ثم   ،Rolls-Royce و   General Electric احملركات  ومصّنعو 
مفاوضات حثيثة مع الشركات لتحسني الشروط املالية والفنية مع 
التعّهد بإمتام العملية من دون وسيط، خلصت إىل رسو العرض 
على Airbus لشراء أربع طائرات من طراز 900Neo-A330 مزّودة 
طائرتني  لشراء  خيارات  وأخذ   7000  Rolls-RoyceTrent مبحركات 
عام  من  ابتداًء  تسلمها  سيتم  اجلديدة  »الطائرات  إضافّيتني. 
التحديث  عملية  إن  بل  الوحيدة،  الصفقة  هذه  وليست   .»2021
تطال 11 طائرة أخرى سيتم تسلمها يف 2020 و2021، وهي من 

.Pratt & Whitney مزودة مبحركات Neo Airbus A321 طراز
احلوت مل يكتف بهذا الرّد، بل حاول إحراج التويين باإلشارة إىل أنه 
كلف شقيقه عضو جملس اإلدارة احملامي ميشال تويين بالتفاوض 
من  جلنة  رأس  على  العقد،  شروط  على   Rolls-Royce شركة  مع 
بإشراف  التفاوض  هذا  جرى  وقد  الشركة،  يف  واخلرباء  الفّنّيني 
رئيس الشركة وقد ُأِعّد وفقًا لألصول، مستغربًا أن »يقحم الوزير 
رقابية  صالحيات  نفسه  وإعطاء  الشركة  أعمال  إدارة  يف  نفسه 
ليست من اختصاصه وال جييزها له أي قانون«، طالبًا عدم إقحام 
وزارة املال أو االشغال يف هذه »احلملة املمنهجة«، وذّكره بأن 
طريان الشرق األوسط »هي شركة جتارية تعمل وفقًا ألحكام قانون 
التجارة، يديرها جملس إدارة وختضع حساباتها للتدقيق من قبل 
قبل  من  واملصادقة  للمراقبة  أعماهلا  عاملية، كما ختضع  شركات 

املساهمني«.
امللكية والرقابة

التيار  الذي لطاملا استعمله  الـ«ميدل إيست« هي املدخل  ملكية 
الوطين احلّر يف سعيه لإلمساك بالشركة. كان دائمًا يشري إىل أن 
مصرف لبنان اململوك من الدولة، ميلك 99% من أسهم الشركة، 
ما يعين أن املال الذي تنفقه الـ«ميدل إيست« يصّنف يف خانة 
مال عام، وبالتالي فإن إخضاع الشركة لرقابة الدولة ليس خيارًا. 
هذه  حول  نطرحها  اليت  األسئلة  »إن  لـ«األخبار«:  قال  التويين 
الصفقة تنطلق من كون االلتزامات والضمانات اليت سرتتبها هذه 
الصفقة ال تقع على شركة ميدل إيست وحدها، بل على مصرف 
لبنان أيضًا كونه املالك الفعلي ألسهمها، فضاًل عن أن قرار شراء 
سفر  على  تامة  حصرية  لديها  وطنية  شركة  قبل  من  الطائرات 
اللبنانيني وليس لديها أي منافس، هو قرار سيادي، فهل يكون 
قرار شراء الطائرات خاضعًا فقط جمللس إدارة مبتور ينقصه ثالثة 
أعضاء، أم أنه يتخطى ذلك يف اجتاه املالك الفعلي، أي الدولة؟ 

حنن ال نريد وال نسعى إال للشفافية«.
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بالتعاظم  محمد وهبة  اللقيس،  حسان  الشهيد  اإلسرائيلي  العدو  يربط 
النوعي لقدرات حزب اهلل العسكرية وتطويرها. الشهيد، كما يرد 
يف التقارير العربية، كان املسؤول عن »دمج األسلحة التقنية 
األكثر تطورًا يف ترسانة حزب اهلل«، وساهم يف أهم التطورات 
التقنية اليت أحرزتها املقاومة بعد عام 2006، اليت »حولت احلزب 
اللبناني إىل العدو األكثر تهديدًا وخطورة على إسرائيل، خالل 

جيل كامل«.
يف توصيف للمهمة اليت استندت إىل اللقيس واإلجنازات اليت 
حققها، تشري مصادر عسكرية إسرائيلية يف حديث جمللة »تاور 
تقاريرها  على  تهيمن  اليت   )2014/3/31( الشهرية  مغازين« 
األمريكية  العاصمة  يف  والصادرة  اإلسرائيلية  االستخبارات 
العسكرية  اهلل  حزب  قدرات  يف  »التحسينات  أن  واشنطن، 
والتقنية، ميكن ردها بدرجة مذهلة إىل عمل شخص واحد، وهو: 

حسان اللقيس. 
هذه الشخصية اليت تعد واحدة من أكرب الشخصيات ذات القدرة 
يف  التكنولوجية  األدمغة  أهم  وضمن  واملبادرة  االخرتاع  على 
حزب اهلل«. يضيف التوصيف االستخباري اإلسرائيلي، أن »إرث 
اللقيس يف حزب اهلل، جعل املنظمة تسبق مجيع مثيالتها حول 
اهلجومية  والتكنولوجيا  بالتكتيكات  يتعلق  ما  خصوصًا  العامل، 
والدفاعية، اليت باتت لديها«. ووفقًا ملسؤول أمين إسرائيلي 
رفيع املستوى، يف حديث إىل صحيفة هآرتس )2013/12/06(، 
من  لطائرات  اهلل  حزب  تطوير  مشروع  أيضًا  اللقيس  »ترأس 
دون طيار، مصممة ليس حصرًا لالستطالع وحتصيل املعلومات 

االستخبارية، بل أيضًا للخرق وتفجري أهداف«.
يديعوت  صحيفة  يف  األمنية  الشؤون  ملعلق  الفت  تقرير  يف 
أحرونوت، رونن بريغمان، بعد يومني فقط من عملية االغتيال 
جهاز  يف  اللقيس«  »ملف  حبسب  أنه  يكشف   )2013/12/05(
إبداعية  مهارات  اللقيس  لدى  )أمان(،  العسكرية  االستخبارات 
يف  التقين  تعليمه  على  مبنية  وتطويرها،  األسلحة  جمال  يف 
رئيس  يقول  و«كما  اخلاصة،  قدراته  وعلى  اللبنانية  اجلامعة 
املوساد مائري داغان، أنه بفضل جهوده )اللقيس( بات حزب 
املئة من دول  نارية ال متلكها 90 يف  ولديه قدرة  أقوى  اهلل 
العامل«، يضيف التقرير أنه »على هذه اخللفية، وضعت »أمان« 
هدف  بأنه  التسعينيات  منذ  توصية  العسكرية(  )االستخبارات 
من أهدافها، مع التأكيد على ضرورة املبادرة إىل تصفيته«. 
إذن، اللقيس موضوع على مهداف االستخبارات اإلسرائيلية منذ 
أوائل التسعينيات، أي قبل أن تنجح إسرائيل يف اغتياله أواخر 
العام 2013، ما يعين أنها كانت تسعى إىل »تصفيته« طوال 

عشرين عامًا.
كانون  يف  اإلسرائيلية  االستخبارات  قبل  من  اللقيس  اغتيال 
اهلل  حزب  بني  املستمرة  املعركة  جاء يف سياق   ،2013 األول 
وإسرائيل، اليت وجه خالهلا كل من الطرفني ضربات إىل اآلخر، 
وكانت ساحة معركتها متشعبة ومعقدة ومتعددة الساحات. سباق 
بني التعاظم العسكري الدفاعي للمقاومة يف وجه تعاظم إرادة 
االعتداء لدى إسرائيل على لبنان، خصوصًا أنها زادت وتنامت 
يف دوافعها بعد حرب عام 2006 وفشلها فيها. شهادة اللقيس 
تأتي يف هذا السياق، مع خصوصية ترتبط بهوية الشهيد ودوره 
منذ بداية التسعينيات يف القرن املاضي إىل جانب عدد آخر من 
موقفه  وتعزيز  اهلل،  التقنية حلزب  القدرات  تطوير  رفاقه، يف 
الدفاعي إىل حد يكاد يكون مشبعًا، مبا يد ويقلص من تفوق 

العدو وقدرته على اإليذاء، يف أي مواجهة مقبلة.
يف اخللفية، وكما هي عادة اإلسرائيليني، يبادرون إىل حتقيق 
إجنازات من هذا النوع، أي عمليات اغتيال لشخصيات اضطلعت 
بـ«دور إيذائي« كبري لالحتالل. لكن يف كثري من األحيان، يأتي 
إجناز االغتيال بعد فوات األوان، وبعد أن يكون هذا الكادر أو 
ذاك، خدم املسرية وأفرغ جل ما لديه ووضع اإلجناز على سكة 
التنفيذ. طبعًا، لو كان الشهيد حيًا لكانت عطاءاته أكثر، لكنها 
إشارة إىل أن االغتيال جاء على خلفية انتقام ردًا على اإليذاء 
احملقق واملنجز من قبله، فيما اإلخفاق اإلسرائيلي واضح على 
رغم االغتيال، يف املنع الوقائي املسبق إلجنازاته، بعد حتققها 

فعليًا، وهو ما يشهده ميزان القدرة بني اجلانبني.
يف العموم األغلب، يعرف اجلمهور العريض عن كوادر املقاومة 
وإجنازاتهم، بعد أن يستهدفهم العدو وينجح يف استهدافهم. 
على  فيبقى جمهواًل وختفى هويته،  استهدافه،  أما من مل جير 
يف  وحتديدًا  اجلميع،  لدى  وملموسة  حاضرة  إجنازاته  أن  رغم 
زمن املواجهات واحلروب، حيث املفاجآت حاضرة ومفعلة، ومنها 

التقنية املتطورة يف حالة إجنازات اللقيس. 
احلرب  مباشرة  عن  العدو  امتناع  لتعزيز  أيضًا  ختدم  إجنازات، 
بعد  كشفت  اليت  الكوادر  من  عينة  اللقيس  عنها.  واالرتداع 
اغتياهلا بصحبة ما أجنزته، وهو مع غريه ممن مل تكشف إجنازاتهم 
تطوير  آثارهم يف  خالل  من  حققوه  ما  تلمس  وهويتهم، ميكن 
وتناميها  تعاظمها  على  العدو  يشهد  اليت  املقاومة،  قدرات 

وتأثريها الردعي.

 إسرائيل:  اهم األدمغة التكنولوجية يف حزب اهلل
يحيى دبوق

خاض  الذي  نفسه  التفسري  من  ينطلق  التويين  أن  الواضح  من 
التيار على أساسه الكثري من املعارك يف مواجهة احلوت. أشرس 
لتكّتل  رئيسًا  عون  ميشال  العماد  كان  يوم  جاءت  املعارك  هذه 
التغيري واإلصالح، أي قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية. يومها ُسّرب 
الكثري من املعطيات عن صفقات فاسدة، أبرزها شراء الطائرات 
الشركة  يف  أسود  صندوق  وعن  عليها،  املدفوعة  والعموالت 
العامة  ميّول رفاهية سياسيني وأزالم هلم يف القضاء واإلدارات 
ومؤسسات إعالمية، وعن توظيفات األقارب وانتفاعهم بال حدود 
من الشركة، وعن توزيع املوظفني يف املراكز بشكل غري عادل، 

سواء على قاعدة االنتفاع أو على قواعد طائفية.
حمايات سياسية

على  ينطوي  احلوت  رّد  كان  ما  غالبًا  اهلجمات،  هذه  مقابل  يف 
طابع  ذات  اتهامات  إىل  بالفساد  االتهامات  حتويل  خطوتني: 
سياسي ـــ طائفي، والقيام جبولة على املراجع السياسيني لتجديد 
عقد احلماية منهم. وأبرز احلمايات اليت حظي بها احلوت، يأتي من 
مصرف  حاكم  يف  تتمّثل  سياسية  غري  واحدة  بينها  جهات،  أربع 
عليها  فكان يصل  السياسية،  احلماية  أما  سالمة.  رياض  لبنان 
من رئيس جملس النواب نبيه بّري ورئيس احلكومة سعد احلريري 

والنائب وليد جنبالط.

الصراع  أنه مل ينجم عن هذا  الالفت 
نتائج،  أي  املاضية  السنوات  طوال 
بل كان استمراره مغذيًا إلبقاء امللف 
قيد التداول. كانت هناك عدة أفكار 
شركة  يف  ما  تغيري  بإجراء  تتعلق 
طريان الشرق األوسط. طرحت فكرة 
اإلدارة  جملس  رئيس  منصب  فصل 
عن املدير العام، على أساس أنه بعد 

تعيني الرئيس احلالي حممد احلوت جرى دمج منصب رئيس جملس 
اإلدارة مع املدير العام، وبات رئيس جملس اإلدارة يستحوذ على 
الحقًا  يوسف حلود(.  كان  عام  مدير  )آخر  العام  املدير  صالحيات 
انطفأت هذه الفكرة، وتبنّي أن هناك طرحًا خمتلفًا، إذ نقلت مصادر 
مطلعة عن الرئيس ميشال عون أنه حتدث مع رئيس احلكومة سعد 
يومها  النيابية.  االنتخابات  قبل  الشركة  التغيري يف  عن  احلريري 
أجابه احلريري بأن ال مشكلة لديه يف التغيري، لكن من األفضل 

حبث باالمر بعد االنتخابات.
تغيري الحوت بيد من؟

يدرك احلوت ما يصل، لذا أدرج يف بيان الرّد على تويين عبارة 
تغيري يف  »أي  أن  للزميلة »األخبار«  أوضح  ثم  »محلة ممنهجة«، 
الشركة هو بيد املساهم الذي ميلكها، أي مصرف لبنان«. أما عن 
زياراته للقوى السياسية، فـ«زياراتي للرئيس نبيه بري وللرئيس 
أقوم به بني  أمر عادي  سعد احلريري وللنائب وليد جنبالط هي 

فرتة وأخرى إلطالعهم على تطورات الشركة«.
ما يستفّز احلوت هو الكالم عن ملكية الشركة فيعّلق: »حذار من 
حسابات  كانوا ضمن  إذا  حترق.  نار  هذه  الشركة.  بهوية  اللعب 
ضّيقة يريدون تصنيفها ذات منفعة عامة أو قطاع عام، فهذا األمر 
سريّتب أثرًا سلبيًا على الشركة. بالتوصيف القانوني، حنن شركة 
جتارية عادت ملكيتها، بالصدفة، إىل مصرف لبنان، وبالتالي فإن 
الدولة اللبنانية ال عالقة هلا بها. أي لعب بهوية الشركة وحماولة 
إعطائها صبغة عامة يعّرض أموال الشركة وودائعها وأمالكها يف 
اخلارج للحجز عند وجود أي خالف مع أي مستثمر أو متعهد، وقد 
حصل ذلك أيام الرئيس فؤاد السنيورة حني حجزت طائرة لنا يف 
اسطنبول بسبب خالف على بضعة ماليني من الدوالرات بني شركة 
املانية والدولة اللبنانية، ومل نستطع أن نفك احلجز إال بعدما أثبتنا 
أننا شركة خاصة جتارية. حذار اللعب بالنار. هذه مصلحة الشركة 
وواقعها احلقيقي والقانوني. هل هم يريدون أن تعود الشركة إىل 

يوم تسلمتها وكان عمر طائراتها 25 سنة؟«.
يبدو  اليوم  امللف  فتح  أن  احلّر  الوطين  التيار  يشعر  الواقع،  يف 
مناسبًا، حتى لو مل تكن هناك حكومة، إذ إنه يأتي مبناسبة توقيع 
التيار  يسعى  رمبا  االسبوع.  هذا  باحملركات  الطائرات  عقد جتهيز 
إىل استخدام هذا امللف وغريه يف معركة احلكومة نفسها، إال أن 
األمر ال يتعلق بقدرته على كشف الفساد، بل مبقاربته هلذا امللف 
الذي يمل مفتاح احلّل والربط فيه رياض سالمة. مواصلة التيار 
يف هذا امللف ستثري الكثري من األسئلة عن رغبته يف فتح معركة 
إدارة الشركات الثالث اململوكة من مصرف لبنان: كازينو لبنان، 

ميدل إيست، انرتا. 
إيست  ميدل  معركة  فتح  أن  بّري  نبيه  الرئيس  يدرك  جهة  فمن 
اليوم سيليه حكمًا فتح معركة انرتا اليت تعّد باب السيطرة على 
الكازينو، واليت حتمل حمفظة عقارية ضخمة تتجاوز قيمتها مليار 
دوالر أمريكي، ومتلك أيضًا بنك التمويل الذي تديره جلنة مؤقتة من 
مصرف لبنان حاليًا. ومن جهة ثانية، قد يكون صعبًا على سالمة 
أن يسري وفق رغبات التيار الوطين احلّر ويقف ضّد بّري واحلريري 
وجنبالط معًا. املعركة ستستعر، وحسم أمرها لن يكون بيد احلوت 

وسالمة والتويين.

 التويني: إنفاق 
ميدل إيست على 
الطائرات يرتّب 

التزامات على 
مصرف لبنان
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 األمم املتحدة جمدداً: فرض توطني النازحني السوريني

تستمر املواجهات بني »نصف الدولة« 
اجلمهورية  برئاسة  ثلة  ممُ اللبنانية، 
وبني  واملغرتبني،  اخلارجية  ووزارة 
النازحني  مّلف  بشأن  املتحدة،  األمم 
جربان  اخلارجية،  وزير  السوريني. 
ضّد  خطابه،  حّدة  من  سّعر  باسيل، 
وثيقة  إصدار  املتحدة  األمم  حماوالت 
واقعًا يف  أمرًا  النازحني  توطني  جتعل 
يف  توطينهم  إعادة  أو  اللجوء،  بلدان 

بلدان أخرى.
أمام  الفاتيكان،  خارجية  وزير  كالم 
الوفد الربملاني اللبناني يف 21 تشرين 
الثاني، أّن »اجملتمع الدولي« بّرمته ضّد 
عودة النازحني السوريني إىل وطنهم، 
مل يكن »سّرًا« أفشاه املونسنيور بول 
مفروض  واقٌع  بل  غاالغر،  ريتشارد 
على لبنان منذ سنوات. ورقة »اللجوء 
أداة رئيسية يستغّلها  السوري«، هي 
وإقليميًا،  دوليًا  الرئيسيون،  الالعبون 
سوريا.  دولة  ضّد  حربهم  سياق  يف 
سهلة  ساحًة  لبنان،  يكون  أن  راد  ويمُ
أجندتهم،  تنفيذ  من  فيها  يتمكنون 
السوريني  النازحني  توطني  وفرض 
لبنان،  خيوضها  اليت  املعركة  فيها. 
وحتمل  اسرتاتيجية  املّلف،  هذا  يف 
اللبنانية،  الدولة  طابعًا وجوديًا. ولكّن 
مع  مواجهة  إىل  تذهب  ال  وكعادتها، 
ساعدها  »اجملتمع الدولي« جبسٍم موّحد، يمُ
اجلهة  إّن  بل  قوي.  موقف  تقديم  يف 
الرمسية الوحيدة اليت ختوض املعركة، 
هي وزارة اخلارجية واملغرتبني، مدعومًة 
السياسية  والقوى  الرئاسي  العهد  من 
احلليفة. يف حني ال يزال فريق رئاسة 
لشؤون  الدولة  وزير  عرب  احلكومة، 
اللغة  يتحّدث  املرعيب،  معني  النازحني 
قّدمًا  ناسب »اجملتمع الدولي«، ممُ اليت تمُ
لألخري احلجج الالزمة من أجل أن ال يأخذ 
وأسوأ  »اخلارجية«.  ومطالب  مبالحظات 
املستقبل  تيار  وزير  ال جيد  ذلك،  من 
»زميله«  على  »الوشاية«  يف  رادعًا 
مثاًل  قال  حني  باسيل،  جربان  الوزير 
خالل  املاضي  الثاني  تشرين   13 يف 
مؤمتر صحايف، إّن »دور مفوضية األمم 
من  خمطوف  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
قبل وزير اخلارجية، الذي يشّن معارك 
إىل  إضافًة  ضدها«.  دونكيشوتية 
أسوشيتد  »وكالة  إىل  املرعيب  حديث 
برس«، يف 27 تشرين الثاني، وادعائه 
بأّن »20 الجئًا سوريًا قتلوا منذ أن بدأ 
يف  لبنان  من  العودة  يف  الالجئون 
حزيران املاضي«، األمر الذي من شأنه 
أن يقّدم ذريعة للقوى الرافضة لعودة 

النازحني.
على رغم هذا االنقسام، تستمر فصول 
من  اللبنانية  »اخلارجية«  بني  املواجهة 
جهة  من  الدولي«  و«اجملتمع  جهة، 
أخرى. وبعد اخلالف مع مفوضية األمم 
الشرق  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
األوسط ومشال أفريقيا، حول مقاربتها 
ملّلف النازحني، وسياسة التخويف اليت 
كانت تعتمدها مع الراغبني يف العودة 
إجراءات  من  استتبعه  وما  بلدهم،  إىل 
»دفاعية« من قبل »اخلارجية«، انتقلت 
املتحدة.  األمم  ساحة  إىل  املواجهة 
ناقش حاليًا أوراقًا عّدة، من  فاألخرية تمُ
أجل إصدار وثيقة لتوطني النازحني يف 
البلدان املضيفة أو إعادة توطينهم يف 
اليت تستعرضها  األوراق  أخرى.  بلدان 
عن  احلديث  غّيب  تمُ املتحدة«،  »األمم 
وال  سوريا،  إىل  للنازحني  آمنة  عودة 
نوايا  الطوعية«.  »العودة  سوى  تذكر 
وال  سرية،  ليست  الدولي«  »اجملتمع 
جديدة. مفوضية الالجئني تعلن صراحة 
على موقعها اإللكرتوني أنها »ال تشجع 
أو تسهل عودة الالجئني إىل سوريا يف 
الوقت الراهن«. ويف حزيران املاضي، 

املتحدة  لألمم  السامي  املفوض  قال 
إّن  غراندي،  فيليبو  الالجئني،  لشؤون 
مشلهم  يتّم  أن  إىل  حباجة  »الالجئني 
يف جمتمعات جديدة، وأن حيصلوا على 
فرصة االستفادة من إمكانياتهم )…( 
على أن يعودوا إىل ديارهم، عندما يكون 
الوقت مناسبًا، أو يف بناء حياة جديدة 
املفوضية  قّدم  وتمُ أخرى«.  أماكن  يف 
كّل التسهيالت املادية الالزمة من أجل 
إبقاء الالجئني السوريني يف لبنان، عن 
هلم.  باشرًة  ممُ نقدية  مبالغ  دفع  طريق 
وهي تسويق هلذا املشروع على موقعها 
الـ«UNHCR« يف  شريك  اإللكرتوني. 
االئتماني  الصندوق  هو  املشروع، 
مترير  اول  حيمُ الذي  األوروبي،  لالحتاد 
من  الضعيفة  للفئات  »دعم  مشروع 
الالجئني واجملتمعات املضيفة«، الذي 
النقدية  العينات  مبدأ  أيضًا  يعتمد 
»فيبتّز«  الدولي،  البنك  أما  باشرة.  املمُ
دعٍم  إىل  املضيفة حباجاتها  اجملتمعات 
قرضها األموال مقابل تنفيذ  مادي. فيمُ
ثّبت النازحني يف هذه البلدان  مشاريع تمُ

اليت يرد ذكر لبنان يف مقدمها.
األمم  اول  حتمُ اجلديدة،  نقاشاتها  يف 
النازحني  بقاء  »شرعنة«  املتحدة 
وفرض  بلدهم،  خارج  السوريني 
أهمية  على  الرتكيز  من خالل  التوطني 
اندماج النازحني يف البلدان املضيفة. 
الذي  خطط  املمُ جيدًا  »اخلارجية«  تعي 
ّضر، وسيكون الشعب السوري أواًل،  حيمُ
أبرز »ضحاياه«. انطالقًا  ولبنان ثانيًا، 
باسيل يف مؤمتر  فهم كلمة  تمُ من هنا، 
مراكش قبل يومني، حني أّكد أّن »احلّل 
الوحيد للنزوح اجلماعي هو يف العودة 
واملمرحلة  واملستدامة  والكرمية  اآلمنة 
بالدهم،  إىل  السوريني  للنازحني 
يف  اخلنجر  بقي  يمُ سوف  آخر  حّل  وكل 
أعناقكم.  على  والسكني  لبنان  قلب 
سوريا اليوم آمنة مبعظمها والسوريون 
مبعظمهم يريدون العودة إن ساعدناهم، 
على  لتشجيعهم  أمواًل  هلم  وخّصصنا 
لبقائهم  وليس  بلداتهم،  إىل  العودة 
وجيب  متاحة  الفرصة  بؤسهم.  يف 
التخلي عن أجندات سياسية لن تتحقق 

بربط العودة«.
ضاف إىل احلراك السياسي لباسيل،  يمُ
اخلارجية  وزارة  وضعتها  عمل  خّطة 
عودة  تسريع  أجل  من  واملغرتبني، 
»وحناول  بلدهم،  إىل  النازحني 
وال  األوروبية،  الدول  مع  تسويقها 
الشرقية«، حبسب  أوروبا  بلدان  سّيما 
األخرية  ويواكب  الوزارة.  يف  مصادر 
أمام  الدائمة  لبنان  بعثة  جهودها،  يف 
برئاسة  جنيف،  يف  املتحدة  األمم 
ناقش  تمُ اليت  بدورة،  سليم  السفري 
األمر أيضًا مع كّل من األردن وتركيا. 
العودة  على  النازحني  »اخلطة«  شجع  تمُ
الطوعية إىل املناطق اآلمنة يف سوريا، 
»وهي كثرية وفيها كّل مقومات احلياة 
حتتية  وبنى  كهرباء  من  األساسية، 
يسكنون  الذين  النازحون  أما  وغريه«. 
يعودوا  أن  »فبإمكانهم  خميمات،  يف 
بيوتهم  كانت  لو  حتى  بلدهم  إىل 
إعادة اإلعمار«.  شاركوا يف  دمرة، ويمُ ممُ
ألسباب  سوريا  من  هربوا  الذين  أما 
ولكن  ظروفهم،  فـ«نتفّهم  سياسية، 
واحدًا من احللول قد يكون يف سفرهم 
إىل دولة ثالثة«. ال شّك يف أّن لبنان 
استقبل عددًا من النازحني السوريني، 
يفوق قدرته االستيعابية. إال أّن ذلك، 
قّدم  يمُ خطاب  لتسّلل  السماح  يعين  ال 
منه  التخّلص  جيب  كـ«وباء«  النازحني 
ويف  بلدهم،  باجتاه  يكن  مل  ولو  حتى 
اليت  االقتصادية  األعباء  وزر  حتميلهم 
الناحية  من  أواًل،  البلد.  على  سيطر  تمُ
الوقوف  يف  معين  لبنان  »األخالقية«، 

ليا القزي
اجلار  هي  الضّراء.  يف  سوريا  مع 
االقتصادي  تنفس  واملمُ إلينا،  األقرب 
من  أّنه  كما  الوحيد.  واالجتماعي 
سوريا  أّن  كيف  التذكري،  الضروري 
لالستفادة  اللبنانيون  يتسابق  اليت 
من إعادة إعمارها، فتحت أبوابها أمام 
يف  وقعت  اليت  احلروب  يف  النازحني 
الداعم  لبنان وعليه، فضاًل عن دورها 
للتصّدي للعدوان اإلسرائيلي. وثانيًا، 
من الناحية االقتصادية، وجود النازحني 
ساهم يف اجتذاب قرابة الـ 9 مليارات 
دوالر من املساعدات، ساهمت يف دعم 
ميزان املدفوعات، خالفًا لكّل الدعايات 
مسؤولية  السوري  الوجود  ّمل  حتمُ اليت 
انهيار االقتصاد اللبناني. ترّد مصادر 
»اخلارجية« بأّنه »ال نريد ترحيل اجلميع 
دفعًة واحدة، بل تصاعديًا، كما حيصل 
اآلن مع اإلجراءات اليت يقوم بها األمن 
مع  نتكلم  أن  مسؤولية  وعلينا  العام. 
أجل  من  املعنية،  السورية  اجلهات 

تقديم الضمانات الالزمة«.
اول املسؤولون يف »اخلارجية«، عرب  حيمُ
بأّنها  الدولية  املنظمات  إقناع  خّطتهم، 
مبا  سنتني،  أو  سنة  بعد  صاب  »ستمُ
وبالتالي،  املترّبعني«.  »تعب  سّمى  يمُ
ستكون هذه املنظمات منهكة من دفع 
قيمتها  ومن  مباشرة  النقدية  األموال 
الكبرية. ولكن إذا وّظفت هذه األموال 
عدد  ساعدة  ممُ فبإمكانها  سوريا،  يف 
قّدمها  يمُ اليت  احلجة  أقّل«.  بقيمة  أكرب 
املسؤولون ال تتطابق مع الواقع. فدفع 
اللجوء،  بلدان  يف  للنازحني  األموال 
إلبقائهم  السياسية  املعركة  من  جزء 
شّكل  يمُ لن  وبالتالي  سوريا،  خارج 
مهما  الدولية،  للمنظمات  أزمة  ذلك 
تواجه  اليت  املشكلة  ولكن  األمر.  طال 
عرقل حتوهلا إىل مبادرة  هذه اخلطة، وتمُ
فعلية، هي »غياب التمويل الالزم هلا، 
وعدم تشّجع الدول اليت تواصلنا معها 
مسار  وجود  لغياب  املال،  دفع  يف 
السبب  أما  النازحني«،  إلعادة  جّدي 
الثاني، فهو »طلب انتظار ما ستؤول 
رغم  على  إدلب«.  يف  األوضاع  إليه 
أمام لبنان، تؤكد املصادر  »العقبات« 
»وجود جتاوب من قبل بعض الدول مع 
الضغوط  يف  وسنستمر  األفكار،  هذه 

ملواجهة املشاريع الغربية«.
بعثات ديبلوماسية ال تلتزم توجيهات الوزارة!

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  مشكلة 
ملف  مع  التعامل  يف  باسيل  جربان 
على  تقتصر  ال  السوريني  النازحني 
لـ«الغرب«  املوالي  السياسي  الفريق 
يف  الالجئني  إبقاء  بسياسة  وامللتزم 
بعض  إىل  أيضًا  تصل  بل  لبنان، 
البعثات الديبلوماسية اللبنانية، »واليت 
مل تكن مواقفها مواكبة لسقف الوزير 
طلعني  املرتفع«، حبسب ديبلوماسيني ممُ
على املّلف. »االتهامات« تطاول حتديدًا 
املتحدة  األمم  لدى  الدائمة  لبنان  بعثة 
مّت  أن  بعد  سّيما  »ال  نيويورك(،  )يف 
اكتشاف أّنه، وخالل العام 2015، شارك 
لبنان يف اجتماعات للتوصل إىل اتفاق 
دولي جديد يف ما خّص النازحني، من 
عرب عن تشديد  دون أن يكون له رأي يمُ
الطوعية  ال  اآلمنة،  العودة  على  لبنان 
بأّنه  الديبلوماسيون  ويزيد  وحسب«. 
قبل  من  لبنانية،  جّدية  راهنًا  »نشهد 
لو  الوضع.  مع  التعامل  يف  اخلارجية، 
حصل ذلك، منذ الـ2014، لكان الوضع 
»اخلارجية«  مصادر  اول  حتمُ أفضل«. 
»خالل  إّنه  بالقول  األمر  تلطيف 
املرحلة املاضية، مل يكن هناك رئيس 
للجمهورية، ما مسح حبصول مثل هذه 
التزام  »مثة  حاليًا،  لكن  التجاوزات«. 
فيما  باسيل،  بتعليمات  البعثات  يف 

يتوىّل هو التصعيد السياسي«.

ترقية  عن  سيدني«  »بنك  أعلن 
السيد فواز سنكري ملنصب رئيس 
 Chief Banking املصرفية  اخلدمات 
بعد  والتوزيع،  العمالء   -Officer
وكافة  الزبائن  أقسام  مجيع  دمج 
قنوات التوزيع حتت ادارة واشراف 
زبائن  مجيع  يشمل  وهذا  سنكري؛ 
التجارية  واخلدمات  التجزئة  خدمات 
عمالء  اىل  باالضافة  الفروع،  من 
والقنوات  التجاريني  الوسطاء 
السيد  ترقية  وتأتي   الرقمية. 
البيع  إسرتاتيجية  تطور  مع  سنكري 
حيث  سيدني،  بنك  لدى  بالتجزئة 
األداء  ومؤشرات  األدوات  أصبحت 
الرئيسية متداخلة ومتشابهة بشكل 
أقسام  خمتلف  صعيد  على  متزايد 
على  متزايد  تركيز  مع   الزبائن 

اسرتاتيجة »الفريق الواحد«. 
الرئيس  قال  التعيني  هذا  وعن 
السيد  سيدني،  لبنك  التنفيذي 
نفتخر   « ميكايالس،  ميلتوس 
رئيسا  سنكري  السيد  باعالن 
مؤسستنا.  يف  املصرفية  للخدمات 
هائلة  خبربة  سنكري  السيد  يتمتع 
أثبت  وهو  الزبائن  خدمة  جمال  يف 
مطلق  والتزام  عالية  كفاءة  عن 
من  املستوحاة  املصرف  باسرتاتيجة 
مساهمينا،  كما وأنه ساهم  بتحقيق 
يف  الكبرية  االجنازات  من  العديد 
السنوات القليلة املاضية. من خالل 
هذا التعيني، نسعى جاهدين لتطوير 
والعمل على  زبائننا  وحتسني جتربة 
مشاريعهم  دعم  يف  املساهمة 

وطموحاتهم املالية.« 
»إنه لشرف لي  أما سنكري فقال: 
اخلدمات  رئيس  تعييين  يتم  أن 
أتطلع  سيدني.  بنك  يف  املصرفية 

للمحافظة  مكن  جهد  كل  بذل  إىل 
يتمتع  اليت  املرموقة  املكانة  على 
بها املصرف، ومبا يسهم يف تعزيز 
القدرة التنافسية للبنك يف السوق 
السياق  هذا  ويف  االسرتالية. 
أؤكد أن بنك سيدني سوف ميضي 
اخلدمات  أفضل  تقديم  يف  قدمًا 
دائمًا  ليكون  املبتكرة  واملنتجات 
يؤكد  ما  للعمالء،  األفضل  االختيار 
أفضل  بتحقيق  اجلاد  البنك  التزام 

مستويات التميز يف األداء«. 
جائزة  بنك سيدني قد حصد  وكان 
فئة  سكين-  قرض  حزمة  »أرخص 
 Money magazine’s من  املصارف« 
منتج  عن    Best of the Best 2019
 Expect More Variable- Package’
جائزة  نال  كما   .’+only $100k
فئة  لفرتة قصرية-  ودائع  »أفضل 

املصارف«.
مالك  أو  شخصي  موفر  كنت  إذا 
شركة صغرية أو متوسطة أو مقاول 
سدني  بنك  يقدم  دولي،  تاجر  أو 
عالقة فريدة من نوعها يعززها التزام 
وإمكانية  باالنفتاح  الدائم  املصرف 
يوفر  أهدافك.  لتحقيق  الوصول 
إمكانية  عمالئه  جلميع  سدني  بنك 
من  فريقنا  إىل  املباشر  الوصول 
العالقة  وهذه  املصرفيني.  اخلرباء 
زبائننا  مع  الشخصية  املصرفية 
ساهمت بصنع وتطوير املنتجات اليت 
ملعرفتنا  نتيجة  أتت  واليت  تتلقاها 
فهًما  وأعطتنا   - التنافسية  وخربتنا 

أعمق الحتياجاتك الشخصية.
عالقتنا  متتد   ، سيدني  بنك  يف 
شؤونك  من  أكثر  هو  ما  إىل  بك 
ملتزمون  حنن  واملالية.  املصرفية 

مبنزلك وعملك ومستقبلك.

بنك سيدني يعلن عن 
تعيني فواز سنكري رئيسا 

للخدمات املصرفية
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أصحاب  وهم  شخصًا،   50 ميُثل  اجلاري،  من  عشر  التاسع  يف 
أمام  املصيطبة،  وطى  يف  الشرقي  احلي  يف  املنتشرة  احملال 
القضاء بتهمة »اغتصاب األرض«. اسم املّدعي ليس تفصياًل. 
معه  قاتلوا  الذي  السما«،  »عامود  ابن  جنبالط،  وليد كمال  هو 
الزعيم  على  الوطى  أهالي  عتب  معاركه.  كّل  وعنه يف  وأمامه 
ليس على قدر احملّبة، وإّنا على »قدر نسبة الدروز الذين ميّثلون 
أكثر من 90% من سّكان احلي«، حبسب ما يقول هؤالء. بالنسبة 
إليهم، »كان وليد جنبالط النيب، وكّنا سيوفًا بظهره«. أما اليوم، 
»فقد صار اخلنجر الذي سيمّزق لقمة عيشنا«. سيمُثل هؤالء ألّن 
لكّنهم  يقولون،  ما  على  القضاء«  »مفاتيح  ميلك  يواجهونه  من 
ُبذل كرمى جلنبالط سيكون هذه  الذي طاملا  الدم  أّن  يؤّكدون 

املّرة »كرمى لعائالتنا«.
مئة ومخس سنوات، عاشها جّد »أواكس«. قضى معظمها يف احلي 
الشرقي يف وطى املصيطبة. جاء إليه شاّبًا، يف عشرينيات القرن 
املاضي، وبنى حياته على هامش املدينة، حيث فقراء يشبهونه. 
سرَت فقره يف غرفة و«عّلّية«، وأّسس عائلة ال تزال تسُكن يف 
الوطى. »أواكس«، املقاتل السابق يف احلزب االشرتاكي، من 
نسل ذاك الذي عاش كل تلك السنوات ثم مات، هنا، يف احلي 

الشرقي.
105 سنوات ليست جمّرد رقم، وال هي تساوي عمرًا واحدًا. هي 
قصة حياة بنى خالهلا الفقراء ذاكرة احلي الذي كُب عائلة عائلة، 
حتى وصل اليوم إىل حدود 300 عائلة. حياة »خّيطوا« تفاصيلها 

جياًل بعد جيل، حيث يصعب، اليوم، فرطها.
الشهر املاضي، فقط، بدأ اخلوف يتّسرب إىل سكان احلي الذين 
تلك  كسر  من  اخلوف  الثالث.  اجليل  من  معظمهم  يف  صاروا 
»احللقة« على يد من كان، بالنسبة إليهم، ابن »عمود السما«: 
النائب السابق وليد جنبالط. الشهر املاضي، تلّقى 50 شخصًا، 
وهم أصحاب احملال التجارية على أطراف احلي - ومعظمهم من 
 19 يف  القضاء  أمام  املثول  بوجوب  بالغات   - فيه  الساكنني 
شركة  من  عليهم  املرفوعة  الدعوى  يف  معهم  للتحقيق  اجلاري 
»الوطى العقارية« )يرأس جملس إدارتها جنبالط وميلك أسهمها 
مع جنليه تيمور وأصالن(، بتهمة اغتصاب أرض العقار /2207/ 
من  بالسجن  تدين  اليت  العقوبات  قانون  من   738 للمادة  سندًا 
»يستولي على عقار أو جزء منه من دون مسّوغ شرعي )...(«. 
ُتاكمون  »إذا ختّلفتم عن احلضور  تقول:  البالغ مبالحظة  وُأرفق 

غيابيًا«!
شّكل البالغ، اآلتي على حني غّرة، صدمة ألهالي احلّي. مل يكن 
هذا »عشمهم« بـ«الزعيم«. أما وقد وصل احلال إىل احملاكم بني 
أمرًا  معه  »صلة رمحهم«  احلديث عن قطع  الطرفني، فقد صار 
واقعًا. هذه املرة، »سنواجه«، يقول نشأت بو محدان. أساسًا، 
جرافة  تت  »املوت  إليهم،  بالنسبة  آخر.  خيارًا  هؤالء  ميلك  ال 
دفاعًا عن لقمة عيشنا وبيوتنا وذاكرتنا أفضل من املوت جوعًا 
يف الشارع«، يتابع بو محدان، وهو ابن اجليل الثالث من عائلة 
سكَنت احلي قبل أعواٍم طويلة ال يعرف عددها. يقّدرها بسنواٍت 
عام 1977،  عام 1946. يف  أبيه، هنا، يف  ميالد  أخرى سبقت 
بيت  الصغرية فوق  لعائلته  بيتًا  وبنى  تزّوج  ثم  ولد هو وكُب، 
أمه. الوطى هي ضيعته، كما هي بالنسبة آلخرين مثله، ولدوا 
وترّبوا وكبوا وماتوا فيها. اليوم، يأتي من يقول هلم: اهجروا 

ذاكرتكم، سنبين »مول«.
إىل  األجداد  به  أتى  الذي  بالعمر  وجودها  تقيس  هنا  الناس 
احلي: من 105 سنوات. من 90. من 85... على هذا األساس، 
يقّدرون وجودهم هنا بـ120 عامًا. هذا العمر »خال شروشنا ضاربة 
للرملة البيضا«. وحتى »حديثو« القدوم إىل احلي »صار إهلن 40 
سنة«. لذلك، يرفض سكان احلي رفضًا قاطعًا تركه هكذا. الكّل 
سيواجه، »وكما محلنا البارودة معه )جنبالط( دفاعًا عن القضية، 
البارودة نفسها للدفاع عن لقمة عيشنا«، يقول  اليوم  سنحمل 
رومل عربيد، و«من أجل محاية السقف الذي يؤوينا«. هذا ليس 
متّردًا، وإنا »دفاع عن أبسط حقوقنا«، يقول شادي، صاحب أحد 

احملال هناك.

»نحنا عنا شهيد بالحزب«
مل يصل احلي إىل احملكمة بال مقّدمات. فقد دخل دائرة »النزاع« 
احلكومة  رئيس  تصّوره  الذي  املشروع  مع  األلفية،  مطلع  يف 
األسبق رفيق احلريري للمنطقة، وكان يتمّناه على شاكلة مشروع 
»أليسار«. يومذاك، كان احلي جزءًا أساسيًا من خمطط مشروع 
احلريري. ويومذاك، أيضًا، وقف جنبالط يف وجه هذا املخطط، 
مقّدمًا للحريري طرحًا ــــ صار مع الوقت مقولة يتعّلق بها أهالي 
ــ يشرتط ربط إخالء العقارات مبا مّساه »مفتاح مبفتاح«، أي  احليـ 

أن مقابل املسكن مسكنًا ومقابل احملل التجاري حماًل جتاريًا.
غياهب  القضية  ودخلت  معه  الطرح  فُعّلق  املشروع،  ُعّلق 
النسيان... أو هكذا ظّنوا. بعدها، اشتعلت يف احلي »شائعة« عن 

نية شركة إيرانية 
شراء عقاراته.

باب  ومن 
على  »احلرص« 
الدروز،  حقوق 
ميّثلون  الذين 
يف  غالبية 
قّررت  املنطقة، 
»الوطى  شركة 
الشراء  العقارية« 
»حلمايتنا«، يقول 
بدأت  محدان.  بو 
بشراء  الشركة 
يف  األراضي 
البالغة  العقار 
ألفًا   13 مساحته 
مربعًا  مرتًا  و81 
احتياطية.  كقيود 
يف  اشرتت 
السادس من آذار 
2009 حصص آل 
)تيودور  رزوق 
تيودور  وجيزيل 
رزوق( وآل عطية 

تلك احلسابات، بلغت قيمة التخمني حنو 36 مليون دوالر. هي 
قيمة ختمينية، وليست قيمة حقيقية ملا قد يدّره العقار ألصحاب 
شركة الوطى. وإذا ما أضيفت إىل تلك القيمة قيمة أخرى هي 
أن  ميكن  له،  خمطط  هو  وما  ملوقعه  بالنسبة  العقار  ميّثله  ما 
يصل السعر إىل »ما فوق الـ100 مليون دوالر«، على ما يقول 

العارفون بأسعار العقارات.
قيمة  وهي  احلساب،  يستأهل  التجاري  املنطق  آخر يف  أمر  مثة 
االستثمار العام يف تلك املنطقة اليت تقع ضمن احليز رقم »8«، 
واليت ترتاوح ما بني 1,25% و1,5%. حبساب بسيط، تستطيع 

جنبالط يهّجر دروز بريوت
فقراء احلّي الشرقي يف وطى املصيطبة: طاب املوت حتت جّرافاتك يا »بيك«

راجانا حمية

ادمون  )زينة  بويز  وآل  عطية(  ألفرد  وجوزيان  ونينا  )انطوان 
بويز( وآل سالمة وأبي حبيب )كمال انطوان سالمة ورشيد ونبيل 
ومنى  وليلى  )جنيب  طراد  وآل  حبيب(  ابي  الياس  ومي  وأمل 
استكملت  نفسه،  الشهر  من  عشر  التاسع  يف  طراد(.  باسيل 
الشركة شراء حصص آل عرمان وحناس )ماكي انطوان حناس 
ونبيل وجنيب وانطوان وميشال عرمان(، ويف الثاني من نيسان 
من العام نفسه، اشرتت حصص ليلى جرجي سعد وجومانا وتيو 
الياس رزوق وآل عيتاني يف مرحلة الحقة. يف اخلالصة، سجلت 
شركة الوطى »أمالكها« اجلديدة يف العقار املذكور، وبلغت قيمة 
األسهم 3173,278 سهمًا، حبسب عقد البيع املدّون يف اإلفادة 
العقارية يف 29 تشرين الثاني 2009. مل يتبّق سوى جزء قليل 
ألف   25 الوطى  يف  جنبالط  اشرتى  احملصلة،  يف  العقار.  من 
العقار  آالف يف  و3   2207 العقار  ألفًا يف   13 منها  مربع،  مرٍت 
املالصق، فيما بيعت البقية، وهي عبارة عن 9 عقارات متفّرقة، 

لبدري غيث.

يقول العارفون بحكاية الوطى إن املنطقة »فرغت من االشرتاكيني« بسبب النهج الجنبالطي )مروان طحطح(

من  تستثمر  أن  الوطى  شركة 
مساحة العقار الذي متلكه )13 
ألفًا و81 مرتًا مربعًا( ما بني 15 
ألفًا  و19  مربعًا  مرتًا  و43  ألفًا 

و621 مرتًا مربعًا.

العتب »على قدّ نسبة الدروز«
 ،2010 عام  دعوى،  أّول  مع 
شاغلي  مع  املشاكل  بدأت 
الذين  أنفسهم  وهم  العقار، 

رعاهم كمال جنبالط، والد »اجلهة املستدعية« اليوم، عندما جلأوا 
إىل املدينة. يف عام 2012، نظموا مظاهرتهم األوىل، ومن يومها 
كبت املشاكل. زاروا جنبالط وعادوا بال نتيجة، بقيت احلال على 
ما هي عليه إىل أن فوجئوا بالتبليغات األخرية. زاروا »البيك« 
جمددًا، كما زاروه مرات كثرية قبلها، ويف كل مّرة كانت األجواء 
عندما  حماكم«.  يف  عيين  لنا:  »قال  األخري  اللقاء  يف  سلبية. 
آخرتكن  واحد…  »بالناقص  اجلواب:  جاءهم  واجهوه مبا ميثلون، 

متل بهيج«!
مثة  كانت  واحد«،  »بالناقص  إليه  بالنسبة  يصريوا  أن  قبل 
البناء  خمالفات  نزع  محلة  مع  سابقة  فرتة  خبوها يف  مؤشرات 
يف احلي الغربي. يومها، تساءلوا عن سبب موقف جنبالط برفع 

الغطاء عن أي خمالفني للقانون.
ترك  الوطى االشرتاكي.  بيت  التحّول يف  بدأ  أيضًا،   ويومها، 
كثري من الشباب احلزب. »أخدنا البطاقات على املركز وتركناهن 
هونيك«، يقول أحد الشباب. مل ينتقلوا إىل الضفاف املقابلة. 

بقوا اشرتاكيني سابقني.
من  »فرغت  املنطقة  بأن  الوطى  حبكاية  العارفون  يقول   
النهج  فعله  ما  هذا  وإنا  مبالغة،  ليست  وهذه  االشرتاكيني«. 

اجلنبالطي »تت«.
العتب كبري على جنبالط هنا. عتب »مش على قد احملّبة«، ولكن 
على »قّد نسبة الدروز هنا الذين ميّثلون أكثر من 90%«. هذا ما 
يقوله أبناء احلي. وإن كان »البيك« ال يعّول على تلك النسبة، 
مستندًا إىل التقارير املرفوعة إليه عن أن من يقطنون هناك »من 
جنسيات خمتلفة«، وهو ما بنّي جزء منه تقرير اخلبري احلجار. لكن، 

كما حملنا البارودة 
مع جنبالط دفاعًا 

عن القضيّة سنحمل 
البارودة نفسها 
للدفاع عن لقمة 

عيشنا

مّتت البيعة، لكن »احلرص« زال 
على ما تبقى من دروز بريوت. 
فبعد عامني من تأسيس »الوطى 
أول  جنبالط  رفع  العقارية«، 
دعوى »اغتصاب أرض«. يقال 
إن من رفعها، يف حينه، كان 
الشركة،  إدارة  جملس  رئيس 
بهيج  اليمنى،  جنبالط  وذراع 
عام  يف  ذلك  كان  محزة.  أبو 
العقار  جنبالط  اشرتى   .2010
بناسه. هؤالء ليسوا مالكيه بل 

يشغلون »عقارات غريهم«، كما هي حال كثريين مثلهم نزحوا 
إىل املدينة بال حول وال قوة وبنوا حيواتهم يف األمالك املرتوكة. 
وهذه شكلت - يف حلظة التفكري باملنحى التجاري - نقطة قوة: 
أن تشرتي أرضًا بإشكاالتها وخمالفاتها، فهذا يعين أن »السعر 

كان لقطة«.
فتلك  الثاني،  جزئها  أما يف  القصة،  من  األول  اجلزء  هذا يف 
املنطقة تقع يف قلب منطقة حيوية، وكان مثة ختطيط ميّر مبحاذاة 
ما  صوب  من  يأتي  املاضي،  القرن  ستينيات  يف  الـ2207، 
إىل  ويصل  الصفاء  ملعب  نصف  ويشق  سبينس،  اليوم  صار 
الكوال. ولئن كان هذا التخطيط قد ُعّلق، كما غريه من ختطيطات 
أو استحداث ختطيط مماثل  الستينيات، إال أن جمّرد استعادته 
قيمتها  إىل  أضعافًا  ويضيف  »ثروة«،  هناك  األرض  من  جيعل 

العالية أصاًل. هذه ليست جمّرد أرض.
للداللة  هنا،  االستعانة  وميكن  ثروة.  هذه  التجاري  باملنطق   
على ذلك، بتقرير اخلبري املهندس جهاد احلجار )أعّده بناء على 
القرار الصادر عن قاضي األمور املستعجلة يف بريوت يف أيلول 
2010(. فقد مّخن احلّجار، حينذاك، قيمة »املرت املربع من أرض 
العقار مببلغ قدره 2700 دوالر أمريكي«. 2700 دوالر هي قيمة 
التخمني ملا كانت عليه أسعار العقارات قبل مثاني سنوات. وفق 

»هيدي األرض 
فيها دم«. لذلك 
ال يُقاس الناس 
هنا وال ذاكرتهم 

التي راكموها طوال 
120 عامًا »باملرت 

والدراع«
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زبائنها سلوكًا حيمل  مع  املصارف  متارس بعض 
يف طياته قيودًا على عمليات التحويل من اللرية 
إىل الدوالر. هي عبارة عن »قيود مقّنعة« جاءت 
بالتخفيف  لبنان قرارًا يقضي  بعدما اختذ مصرف 
حدود  أضيق  إىل  السوق  يف  الدوالر  عرض  من 
سيولتها  جلذب  املصارف  على  الضغط  بهدف 
بالعمالت األجنبية من اخلارج. يف املقابل، توّسعت 
املصارف يف ابتداع القيود وتطبيقها استنسابيًا.

يف األسابيع املاضية انتشرت معطيات عن سلوك 
األزمة  زبائنها.  مع  املصارف  متارسه  »قمعي« 
املالية وصلت إىل هذه املرحلة اليت يصبح فيها 
اجملال  تفتح  مكتوبة  غري  لقواعد  خاضعًا  السوق 
أمام التأويل وتزيد من مستويات القلق واخلوف. 
هذه املرحلة تكون يف العادة املرحلة اليت تسبق 
حصول نكسة أو انهيار أو تدهور، وهي املرحلة 
تقوم  اليت  اجلهة  هو  الصّراف  فيها  يصبح  اليت 
بتسعري العملة ويصبح أصحاب املدخرات الصغرية 
باللرية هم احللقة األضعف. طبعًا هناك تفسري لكل 
هذا السلوك وما ينجم عنه من تداعيات سوقية. 
فمن جهة، مصدر هذا السلوك هو األزمة اليت بات 
يقّر بوجودها اجلميع، لكن تطّوراته بدأت خترج عن 
السوق  يف  حاليًا  حيصل  بدأ  ما  وهو  السيطرة، 
حيث جرى االنتقال من منع التحويل من اللرية إىل 
على  املصارف  بني  التنافس  منع  بهدف  الدوالر 
اجتذاب الزبائن، إىل منع التحويل بسبب النقص 
هذا  فإن  احلالتني،  ِكلتا  ويف  الدوالرات.  يف 
السلوك كان يستند إىل تعليمات شفهية صادرة 
عن مصرف لبنان. يف املّرة األوىل، جاء االتفاق 
بني املصارف ملنع التنافس على اجتذاب الزبائن 
هو  الثانية  املرة  ويف  لبنان،  مصرف  من  بطلب 
الذي اختذ القرار باحلّد من تدّخله يف سوق القطع 

بائعًا للدوالر.
إذًا، قّرر مصرف لبنان أن يقّلص عرض الدوالر 
هذا  فإن  مطلعة،  مصادر  حبسب  السوق.  يف 
األمر هو من اإلجراءات اليت اختذت بهدف تعزيز 
استقرار سعر صرف اللرية مقابل الدوالر، وبهدف 
بالدوالر  سيولتها  جذب  على  املصارف  حتفيز 
إجراءات  سلسلة  بعد  يأتي  وهو  اخلارج.  من 
عنوانها »إدارة السيولة«. مصرف لبنان عمد إىل 
بهدف  املصارف  من  بالدوالر  السيولة  امتصاص 
تعزيز احتياطاته بالعمالت األجنبية اليت وصلت يف 
نهاية تشرين األول 2018 إىل 34.6 مليار دوالر 
بعدما كانت 33.1 مليار دوالر يف حزيران 2018 
و35.3 مليار دوالر يف كانون الثاني 2018. ومن 
السيولة  امتصاص  أيضًا،  اختذها  اليت  اإلجراءات 
باللرية من أجل حتقيق هدفني: كبح التضخم الذي 
ارتفع إىل 6.3% يف أيلول 2018، ومنع السيولة 
سواء  الدوالر،  على  طلبًا  تتحّول  أن  من  باللرية 
أو  سخية،  بهندسات  املصارف  إغراء  خالل  من 
جلهة أرباح حتفّزها إلغراء املودعني بفوائد مرتفعة 
وضمن  أطول.  فرتات  على  أمواهلم  جتميد  مقابل 
هذا اهلدف نفسه، أعطى مصرف لبنان توجيهاته 
واحلسابات  االعتمادات  كل  بوقف  للمصارف 
املكشوفة والتسهيالت املصرفية القصرية األجل 
املصارف على  أجل مساعدة  اللبنانية من  باللرية 
تطبيق التعميم 503 الذي يفرض عليهم أال تتجاوز 
نسبته  ما  باللرية  السوقية  تسليفاتهم  جمموع 
25% من جمموع ودائعهم باللرية، علمًا بأن نسبة 
التسليفات اإلمجالية يف القطاع املالي تصل إىل 

.%34
ادارة السيولة بهذه الطريقة خلقت قيودًا مارستها 
عوامل  إىل  باالستناد  الزبائن  على  املصارف 
»ترغيب« و«ترهيب«. املعطيات املتداولة تتحدث 
عن زبائن أجروا أكثر من حماولة لتحويل مدخراتهم 
من اللرية إىل الدوالر، إال أنهم علقوا يف دوامة 
من املماطلة والرفض غري املعلن. يف ظاهر األمر، 
مل يكن هناك أي مانع لدى املصارف من تنفيذ 
واضحة  شروط  لديهم  وكانت  التحويل  عمليات 
للقيام بذلك. لكن استعمال املربرات لفرتة طويلة 
قامت  جهة  فمن  مقصودة.  مماطلة  عن  كشف 
املصارف برتغيب الزبائن وعرضت عليهم منتجات 
متنحهم فوائد مرتفعة على جتميد أمواهلم باللرية، 
وقالت  أنيابها  عن  »كّشرت«  ثانية  جهة  ومن 
لغالبيتهم إنه ال دوالرات لديها، وإن أي عمليات 

نقل  أو  الصرافني،  عرب  بها  القيام  ميكن  حتويل 
األموال إىل مصرف ثاٍن ميلك الدوالرات.

بعض  ميارسه  ما  بني  فاصل  حّد  هناك  ليس 
املصارف مع الزبائن، وما أمرها به مصرف لبنان، 
ثم  آخر  مصرف  إىل  الوديعة  نقل  عملية  إن  إذ 
حتويلها إىل الدوالر مل يكن خيارًا، بل كان جتربة 
فاشلة قام بها بعض الزبائن ووأدها مصرف لبنان 
ما  التنافس يف  منع  على  املصارف  مع  باالتفاق 
بينها على اجتذاب الودائع. يف ذلك الوقت، أي 
منذ بضعة أشهر، كانت بعض املصارف جلأت إىل 
خلق منتجات مصرفية تشرتط جذب ودائع بالدوالر 
فائدة  مقابل  باللرية  املصرف  لدى  جتميدها  يتم 
تصل إىل 15% )الحقًا ارتفعت أسعار الفائدة إىل 
أكثر من 18% على الودائع احملّولة من الدوالر إىل 
اللرية(. هذا األمر أثار ريبة املصارف األخرى اليت 
املالية يف صيف 2016  اهلندسات  خاضت جتربة 
ورصدت انتقال الودائع بالدوالر من مصرف إىل 
آخر وجتميدها باللرية لالستفادة من الفوائد األعلى. 
كذلك، كانت هذه املصارف تدرك أن رفع الفائدة 
دون  من  ممكن  غري  املرتفع  املستوى  هذا  إىل 
أن ينفذ مصرف لبنان هندسات مالية الستيعاب 
السيولة وتعويض املصارف عن دفع هذه الفائدة 
ما  تكرار  إمكان  من  اشتكت  املصارف  املرتفعة. 
لبنان  مصرف  حباكم  دفع  ما   ،2016 يف  حصل 
املصارف  مجعية  من  الطلب  إىل  سالمة  رياض 
تنظيم هذه العملية. هكذا اتفقت املصارف على 
الزبائن.  بينها الستقطاب  ما  تتنافس يف  أن ال 
االتفاق مشل أال تسمح املصارف للزبائن بتحويل 
ودائعهم من اللرية إىل الدوالر إال إذا وافقوا على 
جتميدها يف املصرف نفسه ولفرتة طويلة تفوق 
6 أشهر. ويف ما عدا ذلك، ميكنهم احلصول على 
شيكات مصرفية بقيمة ودائعهم ونقلها إىل أي 
إال أن هذا املصرف اآلخر لن يقبل  آخر،  مصرف 
دوالر  إىل  باللرية  اآلتية  اجلديدة  الودائع  حتويل 
لفرتات  لديه  الوديعة  جتميد  وسيشرتط  أيضًا 

طويلة أيضًا.

من اللرية إىل الدوالر: قيود مقّنعة على التحويل
م. و.

احلديث  انطلق  هكذا 
على  قيود  وجود  عن 
إىل  اللرية  من  التحويل 
املشكلة  لكن  الدوالر. 
ارتفع  القيود  مستوى  أن 
وأخذ مسارات خمتلفة. مثة 
مصارف تطلب من الزبون 
التالي  اليوم  يف  العودة 

عديدة  أيام  على  طلبها  وتكّرر  العملية،  إلجراء 
قبل أن تصّرح له بأنها ال متلك الدوالرات، وبأن 
طبعًا  الصعبة.  العملة  ميلكون  وحدهم  الصرافني 
سعر صرف اللرية عند الصرافني جتاوز 1520 لرية 
املعدل  من  أعلى  أي  املاضيني،  األسبوعني  يف 

الذي يضعه مصرف لبنان لسعر الصرف.
كذلك مثة مصارف ترفض إجراء أي عمليات حتويل 
احلضور  الزبون  من  وتطلب  إلكرتونيًا،  للعملة 
حتى  التحويل.  بعمليات  للقيام  فروعها  أحد  إىل 
متاحًا.  يعد  مل  املصرفية  البطاقات  عرب  التحويل 
غريها،  من  أكثر  صرحية  تكون  املصارف  بعض 
فتقّر بأنها ال متلك الدوالرات ألن مصرف لبنان ال 
ميّدها بها، وأنه هو الذي يسيطر على كل السيولة 

بالدوالر يف السوق.
السوق  أطراف  املرحلة حيث  بهذه  لبنان  نعم ميّر 
متكاتفون بعضهم مع بعض يف حجب الدوالرات 
إذ  املودعني،  صغار  سيما  وال  املودعني،  عن 
سجلت بعض حاالت التحويل حلساب بعض كبار 
املودعني. تكاتف السوق بهذه الطريقة، هو أحد 
املؤشرات اخلطرية على سحق »حرية التحويالت« 
أبرز  من  كونها  احلرية  بهذه  يتغّنى  نظام  يف 
جانب  إىل  الرأمسالية  التدفقات  جذب  عوامل 
احملّك  على  باتت  احلرية  هذه  املصرفية.  السرية 
السوق هي  الطاغية على  السمة  اليوم، وصارت 
ال  القيود  هذه  التدفقات«.  حركة  على  »القيود 
متنع  اليت  املأزومة  البلدان  يف  إال  وتطبق  تظهر 
الدوالر، ثم متنع  العملة احمللية إىل  التحويل من 
الحقًا حتويل األموال من الداخل إىل اخلارج كإحدى 

أدوات مكافحة االنهيار املالي.

السوق املالية 
باتت خاضعة 
لقواعد غري 

مكتوبة تفسح 
يف املجال للتأويل 

وتزيد القلق

يقولون.  أهله«،  من  هم  »من  مثة  ذلك،  مع 
األب،  جنبالط  أيام  إىل  بالذاكرة  هؤالء  يعود 
خزان  »كنا  بأحداثه.  يشتعل  لبنان  كان  عندما 
جمدي  يقول  األيام«،  تلك  يف  لبريوت  الدم 
رافق  نضالي«  »تاريخ  املنطقة  هلذه  الشمعة. 
حمطات مفصلية كثرية، »مل خيسر خالهلا احلزب 
محدان،  بو  يقول  واحدة«،  معركة  االشرتاكي 
طالبًا العودة إىل »سجل وطى املصيطبة: كان 
حتت  املعارك  يف  يشاركون   %80 من  أكرت 
فيتحدث  آخر،  شاب  يسانده  احلزب«.  راية 
الوطى يف  من  خترج  كانت  حممولة«   54« عن 
سبيل القضية »يوم كان وليد جنبالط عزوتنا«. 
»أيام  يف  فعلوه  عما  بغّصة،  هؤالء،  يتحدث 
احلرب، حيث مل نبخل بنقطة دم«، وعن بيوت 
كثرية ُتعّلق على جدرانها صور شهداء سقطوا 
كمال  صور  جانب  إىل  االشرتاكي،  احلزب  مع 

جنبالط.
يف حي الوطى، ال تكاد تباِشر حديثًا مع أحد عن 
عالقته باحلزب االشرتاكي، حتى يأتيك اجلواب 
»حننا عنا شهيد باحلزب«، أو »أنا تنني عموميت 
إىل  سيسارع  حيًا،  منهم  بقي  ومن  شهداء«. 
على  احلرب  أثر  لرييك  بنطاله  أو  قميصه  رفع 

جسده.
خيتصرون: »هيدي األرض فيها دم«. لذلك، ال 
يقاس الناس هنا، وال ذاكرتهم اليت راكموها 
طوال 120 عامًا، »باملرت والدراع«. يتحّسرون على 
سنوات خلت »يوم وقف كمال جنبالط يف وجه 
اجلرافة عندما أتى الكتائب واجليش اللبناني إىل 
هنا«. وهم يعيشون، اليوم، اخلوف من اجلرافة 
اليت ستأتي بها شركة الوطى. بالنسبة إليهم، 
»كان وليد جنبالط النيب، وكانت املنطقة طول 
عمرها قفاًل ومفتاحًا له، وكنا سيوفًا بظهره«. 
أما اليوم، »فقد صار اخلنجر الذي سيمّزق لقمة 

عيشنا«، يقولون.
تدهورت العالقة مع جنبالط االبن يف احلي. مع 
لكتف«.  كتف  من  »البارودة  ينقلوا  مل  ذلك، 
لكن، مثة خالصة واحدة ساقتها سنوات املشاكل 
األخرية. إذ صار معظمهم متيّقنًا من أن الدماء 
اليوم  هي  »القضية«،  بذلوها يف سبيل  اليت 

»لعائالتنا«.

القانون »كلو مع جنبالط«
يلتقي  احلي،  مدخل  عند  اجلميزة،  شجرة  حتت 
من  كانوا  كما  أيامهم،  يتشاركون  اجلريان. 
قبل، عندما كانوا أطفااًل. كربوا مع الشجرة اليت 
بشهادة  عام،  مئيت  يناهز  عمرها  إن  يقولون 
أجدادهم. كانوا يبنون فيها بيوتًا من الكرتون 
حوهلا  بنوا  كربوا  وعندما  أغصانها،  لكثافة 
جميئهم  يربطون  ذاكرتهم.  وصارت  بيوتهم 
إىل هنا باجلميزة، ومبا تناقلوه من قصص عن 
من  أول  أن  هؤالء  يتذكر  تركوه.  وما  أهلهم 
أتى كان آل حيدر. بنوا غرفتني من احلجر يف 
ثم  التوت،  بأشجار  املزروع  الرمال  من  »حبر« 

كّرت السبحة.
بالقانون، ملّف جنبالط »مية باملية صح«، إذ أنه 
أما من يسكنون  العقارات.  اشرتى من مالكي 
يثبت  واحدًا  مستندًا  ميلكون  فال  األرض،  تلك 
ملكيتهم. جمّرد »حجج أو ال شيء«، على ما يرد 
اجتماعيًا وإنسانيًا  أما  يف تقرير اخلبري احلجار. 

»فجنبالط خاسر«.
إىل  توّجهه  منه  مقربني  كانوا  من  يستغرب   
القضاء، معتربين أّن »حّل هذا امللف ال يكون 
بالقانون وإن كان حمّقًا. يف هذا العقار بالذات 
االجتماعي  املنحى  أمام  مهم،  مش  القانون 
الوطى  يف  املوجودون  الناس  واإلنساني«. 
عائالت  وهي  شجرة،  من  مقطوعني  »ليسوا 
طويلة عريضة هلا امتدادات خارج الوطى، كآل 

حيدر مثاًل«.
ُيفرتض  اليوم،  العقار  ملكية  عن  النظر  بغّض 
»املرجعية« لسكان احلي. وهو  أن جنبالط هو 
املرجعية »حتى لو مل يكن مالكًا لألرض«. يف 
هذا املكان بالذات، مثة امتداد ملشكلة اجتماعية 
هي  استثناء.  ليست  وهي  احلروب.  أفرزتها 
أن  هنا  جلنبالط  ميكن  وكان  »عاّمة«،  مشكلة 

»ولو  التفاوض،  هؤالء:  مع  آخر  مسارًا  ينتهج 
يف  شيئًا«.  يكلفه  لن  ذلك  ألن  حّقه،  على 
بسعر  يقاس  ال  بسيط  »مبلغ  األحوال  أقصى 

املرت حتت«.
يف الشق القانوني، جنبالط صاحب حّق. أما يف 
العالقة مع السكان، وإن كان الدروز ال ميثلون 
أكثر من 20% منهم فيما البقية من جنسيات 
فإن  »البيك«،  معطيات  تشري  ما  على  أخرى 
املواجهة ليست يف مكانها. والبالغ األخري كان 
بينه  البعري«  ظهر  قصمت  اليت  »القشة  مبثابة 
وبينهم. حيار القابعون يف بيوت العقار 2207 
»االغتصاب«،  دعوى  حيال  يتصرفون  كيف 
خصوصًا أنهم مل يؤّسسوا حيوات خارج احلي. 
سوى  خيارًا  ميلكون  ال  أنهم  يؤكدون  لذلك 
»املوت حتت اجلرافات«. يقول جمدي الشمعة: 
»حننا بإيام ما كنا منوت بطوفان مي الشتا ما 
فلينا، هأل بدنا نفل؟«. يتذكر، قبل ثالثني عامًا، 
عندما كانت جماري العاصمة ُتغِرق حّيهم، الفتًا 
»ومنهم  بالطوفان  مات  منهم  البعض  أن  إىل 

حممد شكر«.
العقاري.  املشروع  طوفان  ينتظرون  اليوم، 
بعد  يعرفوا  مل  مسامعهم.  إىل  تناهى  ما  هذا 
طبيعة املشروع التجاري املنوي إقامته، ولكنهم 
بالسالح«.  »ولو  للمواجهة،  أنفسهم  حّضروا 
يقول بو محدان »اليوم العامل آخدة قرار تطلع 

اجلرافات عليها«.
وأمي  أنا  ُأدفن  أن  »األفضل  إليه،  بالنسبة   
وأخيت وزوجيت وابنيت حتت اجلرافة، ولن أخرج 

إىل الشارع ألموت جوعًا«.
 يعيل الشاب األربعيين 6 أشخاص. يعين »كومة 
باب  عند  ميلكه  الذي  املقهى  دون  من  حلم«. 
احلي، ال مورد عيٍش آخر. يسأل: »هذه الناس 
إذا فّلت وين برتوح؟«. هلذا، سيواجهون »من 

أجل لقمة العيش«.
رزق الناس هو لّب املواجهة. يقولون: »عم جيوا 
يقطعوا رزقنا، ولذلك يا املوت يا احلرية، لكن 
 40 مثنها  دفعنا  اليت  االشرتاكية  حرية  ليست 
عامًا«. احلرية هي البقاء حتت سقف يسرت الفقر. 
أرسل أبناء احلي اقرتاحات كثرية للوصول إىل 
حل ال يشّردهم، منها بناء مساكن وبيعها هلم 
»متل اإلسكان«، أو العودة إىل طرح »مفتاح 
مبفتاح«. لكن، كل الطروحات قوبلت من الطرف 

اآلخر بالقول: »لسنا كاريتاس«.
ال حلول اليوم، يف انتظار ما ستؤول إليه نتيجة 
االستدعاءات يف التاسع عشر من اجلاري، وإن 
يواجهونه  فمن  عليها،  كثريًا  يعّولون  ال  كانوا 

ميلك حتى »مفاتيح القضاء«.

»عقار الوطى بعهدة القضاء«
جاءت  احملاكم«،  وبينكم  »بيين  قاعدة  على 
التبليغات باسم 50 شخصًا، هم أصحاب احملال 
»ال  الدعوى،  حبسب  الوطى.  يف  التجارية 
تبليغات ملن يسكنون العقار«، إال أنه ال ميكن 
»حصرًا  فالتبليغات وإن كانت  بينهم،  الفصل 
دعوى  هي  الدعوى  أن  إال  احملال«،  ألصحاب 
إخالء  ُطلب  لو  وفيما  كامل.  عقار  اغتصاب 
سكان  من  منهم  جزء  يف  هم  فهؤالء  احملال، 
العقار. وهو ما يعيد احلديث عن مواجهة، يقول 
العارفون بـ«البيك« واملقربون منه أنه، رمبا، ال 
ولن يقدم عليها. بدليل؟ أنه فوجئ بالتبليغات. 
من  النية«  »حسن  جانب  من  البعض  حيسبها 
البيك، مشريين إىل أنه مل يتابع امللف قضائيًا، 
وإمنا سارت األمور بشكٍل طبيعي وأن التبليغات 
بعبدا  يف  اجلزائي  املنفرد  القاضي  أصدرها 
ومثة  املستدعية.  اجلهة  حمامو  بها  يوِص  ومل 
قصة أخرى يرويها البعض مفادها أن جنبالط 
العقار »ورطة وّرطه فيها بهيج  يعترب أن هذا 
أبو محزة«، مشريين إىل أن األخري »هو من بدأ 

باملسار القانوني«.
يف  واحملاكمات  بّلغ،  القضاء  حال،  أية  على 
التاسع عشر من اجلاري، وشركة الوطى قالت 
كلمتها »القضية بعهدة القضاء«، وهو ما أعاد 
الشركة،  يف  القانوني  الوكيل  عليه  التأكيد 
احملامي وليد صفري، قائاًل بأنه يتبّنى »البيان 
الصادر عن شركة الوطى العقارية بعنوان: عقار 

الوطى بعهدة القضاء واملراجع الرمسية«.

فقراء احلي الشرقي يف وطى املصيطبة
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اسرتاليا   - سيدني  مركز  احيا 
يف حزب القوات اللبنانية حفال 
املقاومة  تاريخ  عن  موسيقيا 
اللبنانية بعنوان » مجد االبطال 
االول  كانون   7 الجمعة   «

.2018
اناشيد  الحفل  تضمن  وقد 
قدمتها  وطنية  واغاني  قواتية 
والكورال  املوسقية  الفرقة 
وفيديوهات  صور  مع  تزامنا 

قصرية عن كل مرحلة.
 وهذا العمل، الذي أعده واخرجه 
حضره  الزغبي،  جوني  الرفيق 
عبيد،  طوني  اسرتاليا  منسق 
املونسنيور مارسيلينو يوسف 
انطوان  املطران  سيادة  ممثل 
الدكتور  االب  طربيه،  شربل 
سيادة  ممثل  القرعان  جون 
قدسية،  باسيليوس  املطران 
والراهبات  عاصي  برنار  االب 
اسحاق،  كالرا  جعجع،  الهام 
الثقافية،  الجامعة  نجم،  لينا 
الكتائب،  اللبنانية:  واالحزاب 
تيار  االحرار،  الوطنيون 
حركة  املردة،  تيار  املستقبل، 
االستقالل، التيار الوطني الحر، 
االشرتاكي،  التقدمي  الحزب 
السيد  الديمقراطي..  اليسار 
وعقيلته،  غصني  جورج 
جريدة  النهار،  جريدة  االعالم: 
املستقبل،  جريدة  التلغراف، 
جريدة الهريالد، جريدة االنوار 
من  وحشد  الغد  صوت  واذاعة 

القواتيني واملناصرين.
قصرية  بصالة  الحفل  افتتح 

 » جمد االبطال« حفل موسيقي ناجح حلزب القوات اللبنانية يف سيدني حيكي تاريخ املقاومة اللبنانية

ثم  يوسف  املونسينيور  من 
دخول االعالم واالناشيد الثالثة 
االسرتالي - اللبناني - القواتي. 
نفس  لراحة  صمت  دقيقة  ثم 
فخري.  شربل  رامي  الرفيق 
الحزب  رئيس  اطل  وقد 
فاستهل  جعجع  الدكتور سمري 
اىل  التعزية  بتقديم  كلمته 
فخري  وتريز  شربل  الرفيقني 
لرامي،  الرحمة  طالبا  والعائلة 
الشخصيات  بجميع  ورحب 
الصديقة  واالحزاب  الدينية 
الرفاق  وجميع  االعمال  ورجال 

واالصدقاء.
انه  جدا  مشجع  امر  انه  وقال 
تجمع  االميال  االف  بعد  على 
بوطنهم  ليحتفلوا  اللبنانيون 
نمجد  شيء  افضل  وانه  االم، 

ابطالنا فيه هو االغنية وان نغني 
مجد االبطال. وسنكمل املسرية 
نحلم  التي  الدولة  اىل  للوصول 
بها واستشهد من اجلها الشيخ 

بشري ورفاقنا وبقية الشهداء.
دام  الذي  الحفل  نهاية  ويف 
رئيس  القى  الساعتني  قرابة 
كلمة  داغر  جهاد  مركز سيدني 
متوجها  بالجميع  بها  رحب 
فخري  شربل  للرفيق  بالتعزية 
جعجع  الدكتور  وشكر  وعائلته 
بها  خصنا  التي  الكلمة  على 
وعلى دعمه الدائم وعلى قيادته 

الحكيمة للحزب.
الحفل  فكرة  والدة  عن  وشرح   
التي  والصعوبات  املوسيقي 
حوالي  دامت  والتي  بها  مرت 
السنتني وتقدم بالشكر للمخرج 

وكذلك  الزغبي  جوني  الرفيق 
مستذكرا  الحر  لبنان  الذاعة 
مكاريوس  الرفيق  الراحل 
املسرية  بمجلة  ومنوها  سالمة 
االلكرتوني  القوات  وموقع 
اىل  للوصول  مساعدتهم  على 
السبعينات  اوائل  من  ارشيف 

اىل يومنا هذا.
جميع  من  بالشكر  تقدم  كما 
من ساهم وشارك وسهل من 
التحضريات   اىل  التمرينات 
املوسيقية  الفرقة  وباالخص 
والكورال  نجم  باتريك  بقيادة 
وكذلك  فردا،   من 17  املؤلف 
طوني  اسرتاليا  منسق  شكر 
مركز  وشبيبة  واعضاء  عبيد 
سيدني وجميع الرفاق من كافة 

الواليات االسرتالية.
ورئيس  اسرتاليا  منسق  وقدم 
تذكارية  هدية  سيدني  مركز 
تقديرا  الزغبي  جوني  للرفيق 

لجهوده.
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مـقاالت وتحقيقات

الفرنسي  الرئيس 
عن  يعلن  الذي 
من  جزءًا  حتمله 
املسؤولية يف فشل 
إثارة  ويف  احلكومة 
حياول  االحتجاجات، 
يتعّلم  بأنه  اإلحياء 
يدفعه  الذي  الدرس 
سياسته  تغيري  إىل 
لألغنياء،  احملابية 
التخّلي  إىل  ويدفعه 
العنجهية  عن 
لكن  االرستقراطية. 
اإلجراءات اليت تعّهد 
ابتداًء  بتنفيذها 

أين تتجه فرنسا بعد تنازالت ماكرون؟
قاسم عز الدين

جتارية وعملة موّحدة.

واملفارقة أن البعض خارج فرنسا حيلو له تصريف 
فعل قال يقول، لكي يستنتج أن انفجار األزمة 
يف فرنسا هي مؤامرة أمريكية ضد ماكرون الذي 

لفظ كلمة جيش أوروبي يف عامل الغيب.

الفرنسي  اخلارجية  وزير  أن  األدهى  واملفارقة 
يلّمح إىل مؤامرة روسية يف إثارة االحتجاجات عرب 
آالف الرسائل النّصية ومئات احلسابات الناشطة 

خالل األسابيع الثالثة األخرية.

حكومة ماكرون أكثر تواضعًا وبرغماتية يف التلميح 
املتطرف  اليمني  بها  يقوم  داخلية  مؤامرة  إىل 
وما وصفته باليسار املتطرف، يف اإلشارة إىل 
لوك  جان  بزعامة  اخلاضعة«  غري  »فرنسا  حركة 
يف  اليلزم  ما  لزوم  باب  من  وهو  ميالنشون. 
سردية وسائل اإلعالم للدفاع عما تراه االعتدال 
الفرنسي يف قصر االليزيه وحكمه الرشيد الذي 
يستلزم يف هذه احلالة متييع تطرف مارين لوبان 
الداعية إىل تفّوق العرق الفرنسي الصايف من 
العرب  ضد  احملاربني  وفقرائها  فرنسا  أغنياء 

واملسلمني واملهاجرين.

وكذلك تشويه راديكالية ميالنشون يف الدعوة 
وعربي  فرنسي  بني  تفرقة  دون  من  للحقوق 
والتيين ضد القهر والظلم يف منابعه من أمريكا 
إىل االحتاد األوروبي وصناديق النقد والبورصات 

يف الدول الغربية.

تنازالت  بتقديم  اإلحياء  يف  ماكرون  مناورة 
وتغيري رؤيته السابقة، ال تفّت من عزمية حركة 
»السرتات الصفر« اليت تدعو إىل سبت خامس 
نفسه  الوقت  يف  وتعمل  اإلجراءات،  على  ردًا 
حمرتيف  لعزل  ومحايتها  املظاهرة  تنظيم  على 

الشغب والتكسري عن احلركة.

إجياد  هي  احلركة  تعرتض  اليت  املعضلة  لكن 
هذا  ويف  واالستمرارية.  للبقاء  مالئمة  أشكال 
التصنيف  إعادة  على  احلكومة  تعمل  املسار 
مورو  جاكلني  متثلهم  اليت  احلركة  معتدلي  بني 
الداعية اىل العمل على خوض االنتخابات البلدية 
متثلهم  راديكاليني  وبني  املقبلة،  األشهر  يف 
الشرارة  أطلقت  اليت  لودوسكي  بريسيليا 
األوىل وهي من أصول أفريقية يف الثالثني من 
عمرها رفضت منذ البداية لقاء اليمني املتطرف 
وتدعو إىل مجعية وطنية للمواطنني. وأيضًا بني 
وهو  دروايه  إيريك  ميثلهم  آخرين  راديكاليني 
عمره  من  اخلمسينات  منتصف  يف  نقل  سائق 
مع  وتفاوض  حوار  أي  برفض  الشرطة  تتهمه 

احلكومة.
العقبات اليت تعرتض استمرارية حركة »السرتات 
تعرتض  اليت  نفسها  العقبات  هي  الصفر«، 
تنظيم النقابات واألحزاب اليت تواجه أزمات أكرب 
من قدرتها احلالية على تغيري املنظومة املؤسسة 
للشرخ االجتماعي والسياسي واهلّوة بني املركز 
واملناطق وبني األغنياء والفقراء. وال تقّل هذه 
العقبات والصعوبات عن مأزق احلكومة والرئيس 
السرتات  حركة  لكن  رؤيته.  تغيري  ماكرون يف 

رمت حجرًا يف مستنقع آسن.

انفجار االحتجاج ضد ماكرون يستهدف تغيري سياساته االجتماعية نحو عدالة 
الضريبة )أ ف ب(

اآلراء  بلبلة  إىل  تؤدي  قد  املقبل  الشهر  من 
أشكال  بشأن  الصفر«  »السرتات  صفوف  يف 
االستمرارية، وال تؤدي إىل ختّطي أزمة منظومة 

أعمق من أزمات احلكم.

طوارىء  »حالة  الفرنسي  الرئيس  مساه  ما 
يف  االنفجار  فتيل  لنزع  واجتماعية«  اقتصادية 
فرنسا، يشري إىل اختيار العبارات بعناية فائقة، 
الفرنسي لغرس  العنان لإلعالم  إطالق  أماًل يف 
انطباع بأن ماكرون بعد اندالع األزمة يرش امللح 
السبت  حتى  ماكرون  حكم  عليه  كان  ما  على 

األسود كما يسميه الفرنسيون.

يورو ال  لألجور حبوالي 100  األدنى  احلد  زيادة 
األولية  الفعل  ردود  حبسب  جوع،  من  ُتسمن 
حواجز  على  الصفراء«  »السرتات  لتجمعات 
االعفاءات  ُتغين  وال  املدن.  بني  الطرقات 
 40 منذ  يستفحل  فقر  من  الزهيدة  الضريبية 
سنة، وفق ماكرون، مهّددًا حوالي 80 باملئة من 
الفرنسيني حتت اهلّوة اليت تفصلهم عن الـ 20 

باملئة من كبار األغنياء.

بني العبارات اليت اختارها ماكرون بعناية، إشارة 
مطلب  وفق  الدميقراطية  بأزمة  االعرتاف  إىل 
هذا  يف  التشاركية.  بالدميقراطية  احملتجني 
الصدد يعرتف ماكرون بأن االنفصام بني رأس 
أداء  سوء  من  أعمق  الشعب،  وغالبية  السلطة 
رئيس متعجرف يتقّمص شخصية ملك الشمس. 
فهي أزمة انفصال الرأس عن اجلسد يف املناطق 
واألرياف اليت تشارك يف االختيار بني املمثلني 

وال تشارك يف صناعة القرار.

ماكرون،  الرئيس  حكم  ضد  االحتجاج  انفجار 
عدالة  االجتماعية حنو  تغيري سياساته  يستهدف 
الضريبة بني الفقراء واألغنياء، وحنو دور الدولة 
والطبابة  واملأوى  العمل  يف  للحقوق  الراعية 
الفرص.  لتكافؤ  والراعية  االجتماعية  واخلدمات 
لكنه يستهدف أساسًا تغيري رؤية ماكرون فيما 
لتقليص  والتحديث«  »اإلصالح  عليه  ُيطلق 
والبنوك  الشركات  على  واالعتماد  الدولة  دور 

واالستثمار األجنيب يف حل مشكلة الفقراء.

املكارم  بتوزيع  ماكرون  يتعّهد  االطار  هذا  يف 
على فئات من احملتجني بكلفة 10.8 مليار يورو، 
تؤدي إىل زيادة العجز البالغة ألفي مليار يورو 
وإىل زيادة خدمة الديون البالغة 40 مليار يورو. 
عرضة  األكثر  وعاجاًل  آجاًل  مثنه  يدفع  وهو عبء 

للتهميش.

الداعي إىل حالة طوارىء  وال يبدو أن ماكرون 
رؤيته  تغيري  باب  يطرق  ألن  مستعد  اجتماعية 
سواء يف البحث عن سُبل حل األزمة بني املركز 
واملناطق، أم عن حل معضلة خضوع الدولة لسلطة 
اليورو والرساميل الكبرية يف االحتاد األوروبي 

واملفوضية األوروبية على وجه التحديد.

يف متجيده لرؤيته ينطح ماكرون تطلعات عظماء 
أوروبيني سابقني إلنشاء احتاد فيدرالي أوروبي 
جبيش موّحد وسياسة خارجية مستقلة عن الناتو، 
قبل أن يتمخض مشروع االحتاد عن جمرد سوق 
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خبز، قالت متعجبة: إذا مل جيدوا خبزًا، فلماذا ال 
يأكلون »الربيوش« )صنف من الكاتو الذي يشبه 

اخلبز(!
للمطالبة  الصفراء«  »السرتات  أصحاب  انتفض 
الضريبية، شاجبني  لألعباء  إنصافًا  أكثر  بتوزيع 
خطة  وإعدادها  الثراء،  لضريبة  احلكومة  إلغاء 
عن  يقل  ال  ما  مبوجبها  ستمنح  اإلعفاءات  من 
 2019 خالل سنة  العمل  ألرباب  يورو  مليار   40
وحدها، يف الوقت الذي يشهد فيه ثالثة أرباع 
الفرنسيني، من ذوي الدخل البسيط واملتوسط، 
إثقال عاتقهم بزيادات ضريبية تفوق ثالثني يف 

املئة.
لنزع تفعيل هذه األزمة، كان ماكرون مطالبًا بأن 
يثبت أنه قادر على دحض الصورة اليت تكرست 
عنه، خالل األشهر الثمانية عشر األخرية، بوصفه 
»رئيس األثرياء«. لكن إجراءات التهدئة )الباهتة 
»جيناته  أن  برهنت  أعلنها،  اليت  واملخادعة( 
السياسية« متنعه من اختاذ أي خطوة من شأنها 
املهيمنة.  املالية  األوساط  مبصاحل  االصطدام 
فرفع احلد األدنى من األجور مبئة يورو »ال جيب 
أن يكلف أرباب العمل فلسًا واحد«، كما قال، 
وعالوة نهاية السنة، اليت قررت احلكومة إعفاءها 
ميكن  ال  االجتماعية،  واألداءات  الضريبة  من 
الشركات،  أصحاب  على  إلزامي  بشكل  فرضها 

بل »ُينصح بها القادرون منهم فقط«!
لألعباء  املنصف  التوزيع  من  متامًا  النقيض  على 
»السرتات  حراك  به  يطالب  الذي  الضريبية 
االجراءات  إلقاء تكلفة  اختار ماكرون  الصفراء«، 
التحفيزية اليت اختذها بالكامل على عاتق اخلزينة 
خرباء  حتذيرات  عن  أذنيه  صامًا  العمومية، 
االقتصاد، مبن فيهم أكثرهم ليربالية، من مغبة 
اإلنفاق  اإلفراط يف  عرب  االجتماعي  السلم  شراء 
ين  الدَّ تفاقم  إىل  سيؤدي  ذلك  ألن  العمومي، 
العام، وبالتالي االضطرار حتمًا إىل رفع الضرائب 

جمددًا بعد عام أو عامني.
نفقات  بتسديد  مقرتحًا  قدموا  االقتصاد  خرباء 
إجراءات التهدئة املاكرونية )قرابة 12 مليار يورو( 
عرب تعديل طفيف يف برنامج اإلعفاءات الضريبية 
الشركات  تشمل  ال  حبيث   ،2019 لعام  املقررة 
مليون  تفوق  سنوية  أرباحًا  حتقق  اليت  الكربى 
 10 بتوفري حنو  للحكومة  ما سيسمح  وهو  يورو، 
مليارات من الـ40 مليار يورو من اهلدايا الضريبية 
اليت تقرر منحها ألرباب العمل. عجز ماكرون عن 
اختاذ مثل هذه اخلطوة، بالرغم من التأييد الذي 
ورفضه  الليربالية،  األوساط  حتى يف  به  حتظى 
يثبتان  الثراء،  بضريبة  العمل  إلعادة  الدوغمائي 
أنه ال يتصرف كـ«رئيس لألثرياء« فحسب، بل 
قصر  يف  املهيمنة  املالية  لألوساط  كمندوب 

اإليليزيه!
مل  »امليكانيكية«  ماكرون  إجراءات  أن  الالفت 
بل  االحتجاجي،  احلراك  احتواء  عن  فقط  تعجز 
أفرزت تصعيدًا كبريًا يف نربة أحزاب املعارضة. 
األطراف«  »أحزاب  على  فقط  األمر  يقتصر  ومل 
املؤيدة  املتطرف(  واليمني  الراديكالي  )اليسار 
سبت  إىل  دعت  واليت  بدايته،  منذ  للحراك 
أيضًا  ذلك  مشل  بل  االحتجاجات،  من  خامس 
واليسار  الديغولي  )اليمني  التقليدية  األحزاب 
اآلن  حتى  تتعامل  كانت  اليت  االشرتاكي(، 
»السرتات  حراك  مع  والتحفظ  الريبة  من  بكثري 
الصفراء«. فقد صّعد »اجلمهوريون«، وال سيما 
لألداء  انتقاداتهم  نربة  من  الساركوزية،  أقطاب 
مستوى  إىل  يرقى  »ال  أنه  معتربين  املاكروني، 
ومن  لألوضاع«.  القصوى  واخلطورة  األحداث 
تردد،  بعد طول  االشرتاكي،  احلزب  قّرر  جهته، 
االنضمام إىل عريضة الرقابة الربملانية اليت تقدم 
الشيوعي،  واحلزب  املتمردة«  »فرنسا  حزب  بها 

بهدف إسقاط احلكومة.
وبالرغم من أن موازين القوى احلالية يف الربملان 
الفرنسي ال متنح فرصًا فعلية إلسقاط احلكومة، 
غدًا  اليت ستناقش  الرقابة هذه،  أن عريضة  إال 
اخلميس، ستربز حجم اإلمجاع السياسي املعارض 
على  الضوء  ستسلط  فإنها  كذلك  ملاكرون. 
اخلالفات الداخلية اليت بدأت بالظهور يف صفوف 
االئتالف املاكروني، وذلك قبل 48 ساعة من يوم 
طرق  مفرتق  عند  البالد  خامس سيضع  احتجاجي 

حمفوف بكل املخاطر.

حني  احُلّكام،  فيها  يقع  اليت  األخطاء  أفدح  من 
يقفون يف مواجهة حركات ذات طابع احتجاجي، 
العجز عن التمييز بني قواعد السياسة وامليكانيكا. 
قيادة  خطًأ يف  ارتكبَت  إذا  امليكانيكا،  علم  يف 
أو عطبًا ما، يكفي  سيارتك، وسبَّب ذلك حادثًا 
ص األضرار، وتعويض قطع الغيار اليت  أن تشخِّ
مل  شيئًا  كأّن  جمددًا،  احملرك  لينطلق  ُأتلفت، 
يكن. أما يف السياسة، اليت هي فن املستحيل 
بإمكانية  االعتقاد  الوهم  من  فإن  املمكن(،  )ال 
معاجلة  مبجرد  وضعها،  سابق  إىل  األمور  إعادة 
العوامل أو املسّببات األصلية اليت أشعلت فتيل 

أزمة ما، أو إلغائها.
حني ينفلت املارد االحتجاجي من قمقمه، تستعصي 
العودة إىل الوراء، ألن كرة الثلج املطلبية تتغذى، 
مع حمطة احتجاجية جديدة، مبؤثرات وعوارض شّتى 
واخلروج  األوضاع  لتهدئة  الوحيد  السبيل  جتعل 
مستقبليًا  أفقًا  احملتجني  منح  األزمة  أتون  من 
بديلني،  سياسيني  ومنهجًا  رؤية  يتضمن  مقنعًا 
عوض تضييع الوقت وإهدار الفرص يف حماولة 
واإلغراءات  بالتنازالت  األفرقاء  اسرتضاء خمتلف 
املوضعي  التخدير  مفعول  مداها  يتجاوز  ال  اليت 

واملؤقت.
الفرنسي  الرئيس  فيها  يتخبط  اليت  املعضلة 
»السرتات  حراك  مواجهة  يف  ماكرون  إميانويل 
مع  تفاعله  على  فقط  تقتصر  ال  الصفراء«، 
مل  الدولة.  رجل  ال  امليكانيكي  مبنطق  األحداث 
رؤية سياسية  تقديم  عن  الشاب  الرئيس  يعجز 
بات  مسبِّ تشخيص  يف  أخفق  بل  فحسب،  بديلة 
األزمة وفهم طبيعة احلراك االحتجاجي الذي ترفع 

»السرتات الصفراء« لواءها.
تشّبث  واملكابرة،  التعالي  من  أسابيع  ثالثة  بعد 
الرافض  الدوغمائي  مبوقفه  خالهلا  ماكرون 
لـ«تفكيك كل ما نسجناه خالل عام ونصف عام 
من اإلصالحات«، شرع تدرجيًا يف سلسلة غريبة 
من اخلطوات التنازلية اليت كاَن مسَتها األساسية 
التخبط واالرجتال. رئيس احلكومة، إدوار فيليب، 
الوقود،  لضريبة  املؤقت  بالتجميد  بقرار  اكتفى 
معركة  ذلك  أجل  من  وخاض  أشهر،  ستة  ملدة 
شاقة وسريالية يف الربملان انتهت حبصوله على 
النواب  أصوات  من  املطلقة  الغالبية  تصويت 
املؤيدين للسياسات املاكرونية، يف اقرتاع غريب 
من نوعه ُأريد له أن يكون تزكية برملانية جديدة 
لربنامج احلكومة، يف الوقت الذي كانت فيه البالد 
مل  العبثية  املفاجآت  لكن  باالحتجاجات!  تغلي 
تتوقف عند حدود تلك التزكية الغريبة، فبعد أقل 
من ساعة على االقرتاع، فوجئ اجلميع ببيان لقصر 
اإليليزيه، ُعّد صفعة للحكومة ونواب األغلبية، إذ 
الوقود  بإلغاء ضريبة  أحاديًا  قرارًا  ماكرون  اختذ 

نهائيًا!
بنزيل  احمليطة  الشباب  التكنوقراط«  »طغمة 
اإلليزيه اعتقدت أن ذلك القرار املفاجئ واملهني 
له  املؤيدة  الربملانية  وللغالبية  حكومته  لرئيس 
العام،  الرأي  لدى  القطيعة«  »وقع  له  سيكون 
مبا من شأنه أن يضع الرئيس )جمددًا( يف موقع 
لكن  األزمة.  حل  مفاتيح  متتلك  اليت  »املرجعية« 
النتيجة كانت عكسية متامًا، فقد تصاعد االحتقان، 
االحتجاجات  من  رابعًا  َسبتًا  البالد  وشهدت 

واملواجهات العنيفة.
ماكرون  خطاب  إىل  ذلك  بعد  األنظار  اجتهت 
دروس  استوعب  قد  يكون  بأن  أماًل  املوعود، 
من  أسابيع  أربعة  مدى  على  املهدرة  الفرص 
اليت وضعت فرنسا على شفا حفرة  االحتجاجات 
لكن  الشامل.  والسياسي  األمين  االنفالت  من 
حزمة الوعود واحلوافز املالية اليت أعلنها ماكرون 
يف خطابه مل تسقط ورقة التوت فقط عن عجزه 
بل  وجتاوزها،  األزمة  معاجلة  عن  دولة  كرجل 
مليكانيكا  والفهم  التشخيص  يف  قصوره  عّرت 
»السرتات  له  أّسست  الذي  االحتجاجي  احلراك 

الصفراء«.
بلوثة  مصابًا  خطابه  يف  الفرنسي  الرئيس  بدا 
فتشخيصه  أنطوانيت«.  ماري  بـ«متالزمة  أشبه 
لألزمة أعاد إىل األذهان تلك احلادثة الفاقعة اليت 
أطّلت  يوم  فرنسا،  ملكات  آخر  »بطلتها«  كانت 
من شرفة قصرها، وقد بلغت مسامعها هتافات 
هؤالء،  يريده  عما  مستشاريها  لتسأل  الثوار، 
وحني قيل هلا إنهم يشتكون من أْن ليس لديهم 
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جملس اجلالية اللبنانية حيتفل بعيد امليالد وسط حضور سياسي واجتماعي الفت

امليالد  عيد  بمناسبة  املاضي حفال  االحد  اللبنانية مساء  الجالية  اقام مجلس 
يف  مصطفى  خليل  الدكتور  قاعة  يف  وذلك  املباركة  السنة  ورأس  املجيد  

ارنكليف.
حضر الحفل، اضافة اىل  الهيئة االدارية للمجلس والعديد من اعضائه، عضو 
كريس  النائبان  مسلماني،  شوكت  املحامي  الوالية  يف  التشريعي  املجلس 
مينس وبول لينش، رئيسة بلدية ليفربول ويندي والر والعديد من اعضاء 
البلدية، عضو بلدية فريفيلد سابقا جورج بارشا، رئيس بلدية بايسايد بيل 
سارافينوفسكي، الناشط يف حزب االحرار االسرتالي فؤاد االشوح، العديد 
املهندس علي حمود،  اميل الشدياق،  الدكتور  من رؤساء جمعيات وروابط، 
الشاعر شربل بعيني، الزمالء الهام حافظ وممدوح سكرية وانطونيوس بو 

رزق وعدد كبري من ابناء الجالية.
قدم املناسبة امني الصندوق يف املجلس الياس طنوس وتحدث فيها كل بول 
لينش، السيناتور شوكت مسلماني الذي اعطى درعا باسم املجلس لرئيس 
والر،  ويندي  ليفربول  بلدية  رئيسة  سارافينوفسكي،  بيل  بايسايد  بلدية 
بيل سارافينوفسكي،  بايسايد  بلدية  الدين، رئيس  علم  الدكتور مصطفى 
السيد  املجلس  رئيس  ليفربول  بلدية  رئيس  ونائب  بعيني  الشاعر شربل 

علي كرنيب الذي جاءت كلمته كالتالي:
عام  كل  ننتظرها  ومجيدة  جامعة  مناسبة  يف  اليوم  بكم  نلتقي  ان  يسرنا 
رسول  السالم  عليه  املسيح  فالسيد  املتعددة،  معانيها  ونتأمل  بها  لنحتفي 
االعتدال  من  اتخذ  من  لكل  القدوة  وهو  ومكان  زمان  كل  والسالم يف  املحبة 

واالخوة االنسانية منهجا.
الحقة يف  اللبنانية دعاة االعتدال واملساواة واملواطنة  الجالية  اننا يف مجلس 
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وطننا لبنان ويف بالد االغرتاب نشارك املسيحيني واملسلمني بهذه املناسبة 
السعيدة تعبريا عن قناعتنا الراسخة يف ان لبنان ال يمكن ان يحلق من دون 
جناحيه املسلم واملسيحي، ونحن يف املجلس نرى يف عيد امليالد احد اعظم 

املناسبات التي توحد ابناء الجالية.
املسيح  السيد  ميالد  ذكرى  وهي  قلوبنا  على  عزيزة  بذكرى  اليوم  نحتفل 
املسيح عزيز على  السيد  والفساد..  والجشع  الخطايا  البشرية من  مخلص 
قلوب املسلمني واملسيحيني وجميع اتباع الديانات يف العالم لحكمته ورؤيته 

االنسانية وهو مثال ابدي يحتذى به.
اليوم وهما ما نسميه يف  ان تسامح السيد املسيح ومحبته هما ما نحتاجه 
نقطة  ليس  الحقيقي  الديني  االيمان  ان  نؤمن  نحن  االعتدال،  هذا  عصرنا 
ضعف يف مجتمعاتنا.. وهنا اود ان اوضح ان الديانتني املسيحية واالسالمية 
واعماله  املسيح  السيد  ذكر  على  تحتوي  انها  اال  مختلفة  نصوص  لديهما 
وتعاليمه، وهما تعلماننا ان نكون صادقني بحق جرياننا وان نتقاسم الطعام 

معهم وهذه امور تجمع البشرية كلها.
اننا نحتفل بعيد امليالد املجيد يف الغربة ولكن يجب ان ال ننسى لبنان ودون 

ان ننسى ان السيد املسيح جاءنا بمبادئ املحبة والتسامح والسالم.
اذن، ان ذكرى ميالد السيد املسيح، عليه السالم،  هي مناسبة تجمع القلوب 
ليست  املناسبة  هذه  ان  االجتماعي..  التواصل  وتعزز  واحدة  كلمة  على 

للمسيحيني فقط بل يشارك فيها كل مؤمن باهلل.
اللبنانية  الجالية  مجلس  يف  االدارية  الهيئة  اعضاء  اخوتي  وباسم  باسمي 
نتقدم بالتهاني الحارة من الجميع بمناسبة حلول عيدي امليالد املجيد ورأس 
من كل سوء..  ولبنان  اسرتاليا  لنا  يحفظ  ان  اهلل  من  راجني  املباركة  السنة 

وكلنا ثقة بوعي شعبنا االبي وكلنا ايمان بوحدتنا الوطنية وان شاء اهلل قريبا 
لجميع  ويضمن  واملساواة  العدالة  تسوده  وطن  معا سنة جديدة يف  سنبدأ 
جيشنا  اىل  واجالل  اكبار  تحية  نرفع  هنا  ومن  املشروعة،  حقوقهم  الشرفاء 
املقدام واىل كل من يعمل بتضحية ملا فيه مصلحة الوطن.. اننا نقدم التعازي 
اهلل  الوطن، رحمهم  اجل  الذين سقطوا من  الجيش بشهداء جيشنا  لقيادة 

واسكنهم فسيح جنانه.
ان سنة 2018  ستصبح تاريخا ومهما كانت املوائد التي تـُستقبل حولها 
السنة الجديدة فان الوعد بمساعدة بعضنا البعض موجود يف فكر كل واحد 
نعرب  اهداف  وبأية  النهاية  نقطة  اين نضع  عائلتنا جميعا..  والبالد هي  منا 
حدود السنة الجديدة.. اننا نمتلك اكثر مما نعتقد، ومهما نظرنا من مختلف 

الجوانب فان اهدافنا هي نفسها عندما يتعلق االمر بالوطن.
فتعالوا نأخذ اىل السنة 2019 الوعد بمساعدة بعضنا البعض والعزم على 
اهلل   شاء  وان  وجاليتنا،  وطننا  ازدهار  سبيل  يف  جديدة  انتصارات  تحقيق 
فقط  ندخل  ال  نحن  لبنان..  اهلل  ونجاحات.. حمى  عمل  تكون 2019 سنة 
آملني تحقيق  ايضا،  بلدنا ومجتمعنا  انما مرحلة جديدة لتطور  سنة جديدة 

منجزات جديدة يف كل املجاالت.
ايها االخوة واالخوات،

يعم  ان  ونتمنى  املباركة،  السنة  ورأس  املجيد  امليالد  عيد  بمناسبة  نهنئكم 
بالسالم  الجديدة  السنة  لتأتي  االيام  االعياد يف هذه  والفرح موائد  التفاؤل 
باليمن والربكات  املقدسة عليكم جميعا  اعياده  اعاد اهلل  ايضا..  واملحبة لكم 
ويالت  الناس  عن  وخفف  قاطبة  املعمورة  اقطار  يف  وسالمه  امنه  ووطد 

الحروب والنزاعات واملجاعات.. وكل عام وانتم جميعا بألف خري.

ويندي والربول لينششوكت مسلمانيعلي كرنيب

الشاعر شربل بعينيد. مصطفى علم الدينبيل سارافينوفسكيالياس طنوس

صورة جامعة لرئيس املجلس والهيئة االدارية مع شوكت مسلماني وبول لينش وويندي والر 
وجورج برشا وبيل سارافينوفسكي ولؤي مصطفى وعلي حمود وموسى مرعي وحضور

علي كرنيب وبول لينش يتوسطان طوني بو ملحم ولؤي مصطفى وحضور علي كرنيب مع د. اميل الشدياق وحضور علي كرنيب مع رئيسة بلدية ليفربول ويندي والر واعضاء من املجلس البلدي

النائب كريس مينس وحضوركرنيب مع ليون بان وحضورمع جورج وجان برشا ومرعي والشاعر شربل بعينيكرنيب مع املهندس حمود واالشوح والزميل سكرية وحمدان

علي كرنيب يتوسط النائب بول لينش والدكتور مصطفى علم الدينسارافينوفسكي يحمل الدرع محاطا بالسيناتور مسلماني وكرنيب والنائبني ووالر ومينس وطنوس وحضورعلي كرنيب  والياس طنوس مع مصطفى حامد وخلدون عجاج
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اعـالنات

بــارغـن وايــرهـاوس

جــميع 
أدوات 

وأنـواع 
الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

طالء لربك السباحة Unit 4, 1350, Canterbury 
Rd, Punchbowl NSW 2196 

Tel: 9759 3835

Bargain Warehouse

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

APCO (Luxe) Acrylic
20 L : $90

APCO (3 in 1)
20 L : $115

APCO (Roof Paint)
100% Accrlic 20L : $175

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145

Mould Resistance
Int + ExtInt + Ext

100% Acrylic
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Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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شـعر وأدبالناشط

مع نهاية عام شارك فيه أدباء جمموعة القصيدة العالية 
يف نصوصهم على صفحات هذه اجلريدة تعلن نتائج 
لطاقم  الشكر  جزيل  بعد  العالية  القصيدة  مسابقة 
الّشاعرة  ومتنح   .. اجملموعة  وأدباء  اهلريالد  جريدة 
جانب  إىل  تكريم  شهادة  حنا  سارة  .م  د  الراحلة  
الشاعر الراحل منري حبابة وفاء للشعر احلقيقي الواعي 

وامللتزم .
النتائج

الشعر العمودي 
الفئة  الوطنية

املركز األول للشاعرة لينا فرح عن قصيدة هريس
قصيدة  عن  حسني  مثرية  للشاعرة  الثاني  املركز 

طقوس
للشاعرة سهري شاغوري عن قصيدة  الثالث  املركز 

يا شام
الفئة الوجدانية

قصيدة  عن  خليل صبح  مها  للشاعرة  األول  املركز 
أشجان حرف

قصيدة  عن  حسني  مثرية  للشاعرة  الثاني  املركز 
سراب

املركز الثالث للشاعرة رونيا  ريشة عن قصيدة أنت 
كلي

الفئة السريالية
قصيدة  عن  حسني  مثرية  للشاعرة  األول  املركز 

صراع 
قصيدة  عن  دبدوب  حممد  للشاعر  الثاني  املركز 

املنى
احلوار العمودي

املركز األول للشاعرة لينا فرح عن حوار حلم بابلي
حوار  عن  حسني  مثرية  للشاعرة  الثاني  املركز 

كشوف
على  حوار  عن  نبهان  جلينة  للشاعرة  الثالث  املركز 

درب آت
القصيدة احملكّية

املركز األول لألديب الّشاعر حممد سعيد حسني يف 
مجيع املشاركات

املركز الثاني للّشاعر الفنان خالد ملحم عن قصيدة / 
ال تفيقو  .. خلي الورد غفيان  /

عن  مثرية حسني  املهندسة  للّشاعرة  الثالث  املركز 
قصيدة /فالش/ 
قصيدة التفعيلة 

املركز األول للشاعرة مثرية حسني عن الفئة الوطنية 
عن قصيدة يا أنت 

فئة التفعيلة الوجدانية
قصيدة  عن  حسني  مثرية  للشاعرة  األول  املركز 

غياب
املركز الثاني للشاعرة رونيا ريشة عن قصيدة كفانا 

غيابا
إىل  قصيدة  عن  أمحد  ليلى  للشاعرة  الثالث  املركز 

البحر
الفئة العامة 

املركز األول للشاعرة جلينة نبهان عن قصيدة لكم 
القوايف

احلوار النثري 
املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن حوار السر سرا

املركز الثاني للشاعرة ليندا تقال عن حوار فقد
املركز الثالث للشاعرة مثرية حسني عن حوار ميام

احلوار املفرتض 
حوار  قصيدة  عن  بوبو  رماح  للشاعرة  األول  املركز 

مع ..
قصيدة اهلايكو 

املركز األول  رنيم أبو خضري يف مجيع املشاركات
بائع  أنور شعيب يف قصيدة  الثاني للشاعر  املركز 

الضوء 

نـتائج الـقصيدة الـعالية 2018
بال  قصيدة  عن  ديب  ميالد  للشاعر  الثالث  املركز 

عنوان
قصيدة النثر
الفئة الوطنية

املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن قصيدة ملح 
املركز الثاني للشاعرة لينا فرح عن قصيدة يأس

املركز الثالث للشاعرة جلينة نبهان عن قصيدة وطن 
ولكن

الفئة السريالية 
املركز األول  الشاعرة ليندا تقال عن قصيدة سفر
املركز الثاني للشاعر ميالد ديب عن قصيدة وهج

املركز الثالث للشاعرة جلينة نبهان عن قصيدة خرج 
ومل أعد 

الفئة الوطنية سريالي 
عن قصيدة سؤال  فرح  لينا  للشاعرة  األول  املركز 

أم سعال
على  عن قصيدة  تقال  ليندا  للشاعرة  الثاني  املركز 

بياض كأس
قصيدة   عن  أمحد  ليلى  للشاعرة  الثالث  املركز 

جريدة
الفئة الوجدانية 

املركز األول للشاعر ميالد ديب عن قصيدة أبي
عن قصيدة يف  عطية  للشاعر قصي  الثاني  املركز 

أحضان اهلباء
قصيدة  عن  بوبو  رماح  للشاعرة  الثالث  املركز 

وتغادرين كسرب إوز
الفئة العامة

املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن قصيدة فصول 
املركز الثاني للشاعرة نبال زيتونة عن قصيدة شتاء 

املسافات الطويلة
عواء  قصيدة  عن  بالن  مها  للشاعرة  الثالث  املركز 

ذئب
فئة الكتابة اجلديدة

املركز األول للشاعرة مسر الشني عن نص  املدينة 
الباردة

فوق  نص  عن  نور  دارين  للشاعرة  الثاني  املركز 
التجميد

املركز الثالث للشاعرة جلينة نبهان عن نص شتات
قصيدة النثر /األسطورية/

املركز األول للشاعرة جلينة نبهان عن قصيدة إنانا 
وأنا

/ قصيدة  عن  خضر  رميا  للشاعرة  الثاني  املركز 
طروادة/

قصيدة/ عن  حسني  مثرية  للشاعرة  الثالث  املركز 
بروق/

الومضة
الومضة الوطنية 

املركز األول للشاعر أنور شعيب عن ومضة أغنية بال 
نهاية

الومضة اإليقاعية 
ومضة  عن  حسني  مثرية  للشاعرة  األول  املركز 

صدى
املركز الثاني للشاعرة لينا فرح عن ومضة أمنية

ومضة  عن  ريشة  رونيا  للشاعرة  الثالث  املركز 
مراوغة

الومضة العامة 
املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن ومضة روحي

املركز الثاني للشاعرة جلينة نبهان عن ومضة أنثى
املركز الثالث للشاعرة مها بالن عن ومضة نبيذ

الومضة السريالية 
املركز األول للشاعر ميالد ديب عن ومضة تساؤل
املركز الثاني للشاعرة دارين نور عن ومضة بالزما
املركز الثالث للشاعرة أمل هندي عن ومضة غيمة

مدير املجموعة محمد عامر األحمد - سوريةالومضة الوجدانية 
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املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن ومضة أمنية
املركز الثاني للشاعرة ليلى أمحد عن ومضة انتظار

مائدة  ليندا تقال عن ومضة  الثالث للشاعرة  املركز 
الروح

اخلاطرة األدبية 
الفئة الوطنية

املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن نص سؤال
املركز الثاني للشاعرة ليلى أمحد عن نص اخضرار

حلم  نص  عن  علي  ريم  للشاعرة  الثالث  املركز 
ووطن

الفئة السريالية وطين 
املركز األول للشاعرة ليندا تقال عن نص أداة قبل 

أن
الفئة السريالية

العطر  نص  عن  تقال  ليندا  للشاعرة  األول  املركز 
احلايف

عنقاء  نص  عن  شعيب  أنور  للشاعر  الثاني  املركز 
الورق 

املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن نص قلم كحل
الفئة الوجدانية 

املركز األول للشاعرة جلينة نبهان عن نص علمتين 
ومل

املركز الثاني للشاعرة نرجس عمران عن نص جنوح 
العطاش

هذا  نص  عن  أمحد  ليلى  للشاعرة  الثالث  املركز 
املساء

اخلاطرة العامة
املركز األول للشاعرة جلينة نبهان عن نص ألسباب 

أمنية
األمل  نص  عن  علي  عبري  للشاعرة  الثاني  املركز 

املتفرد بالوعد
املركز الثالث للشاعرة نرجس عمران عن نص وضح 

احلياء
القصة القصرية جدا

الفئة الوطنية 
املركز األول لألديبة لينا فرح عن قصة مججمة

الفئة السريالية
خيانة  قصة  عن  شعيب  أنور  لألديب  األول  املركز 

اخلبز
الفئة العامة 

املركز األول لألديب ميالد ديب عن قصة املغين 
املركز الثاني لألديبة مليس الزين عن قصة املغارة

املركز الثالث لألديب أنور شعيب عن قصة سقطات 
الزمن

مسابقة القصة
الفئة السريالية 

املركز األول لألديبة مليس الزين عن قصة أنا وهي 
مناصفة مع األديبة جلينة نبهان عن قصة لغز املطر 

وكأنه  عن قصة  لألديبة مسر الشني  الثاني  املركز 
داس على مجرة نار

املركز الثالث لألديبة نرجس عمران عن قصة ذات 
عصف

فئة أدب األطفال 
صياد  قصة  عن  ديب  ميالد  لألديب  األول  املركز 

اهلم 
الفئة الوطنية 

جنوم  قصة  عن  أمحد  ليلى  لألديبة  األول  املركز 
السماء

فئة األدب الساخر
املركز األول للموهبة الصاعدة بانة شعبو عن قصة 

موعد
الفئة العامة 

ضد  قصة  عن  الزين  مليس  لألديبة  األول  املركز 
جمهول 

امرأة  قصة  عن  الشني  مسر  لألديبة  الثاني  املركز 
قروية

املركز الثالث لألديبة مها بالن عن قصة غزالة.
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مــناسبات

كانرتبري  بلدية  اقامت 
من  االربعاء  مساء  بانكستاون، 
مميزا  حفال  احلالي،  االسبوع 
اجمليد  امليالد  عيدي  مبناسبة 
يف  وذلك  املباركة  السنة  ورأس 

صالة هايالين يف بانكستاون.
اعضاء  اىل  اضافة  حضر احلفل، 
وشارلي  زخيا  جورج  البلدية 
وبالل  حريقة  وراشيل  اسحق 
اعضاء  من  آخر  وعدد  احلايك 
مقعد  نائبة  البلدي،  اجمللس 
اوبرن السابقة بابرة بريي، رجال 
وتوفيق  بولس  اليان  االعمال 
كريوز وريتشارد عنداري وطوني 
علم  مصطفى  الدكتور  ملحم،  بو 
االعالم  عن  وممثلون  الدين 
ابناء  من  كبري  وعدد  العربي 

اجلالية جتاوز املئات.
والقى رئيس البلدية كال عصفور 
التنوع  عن  فيها  حتدث  كلمة 
كانرتبري  يف  والثقايف  السكاني 
بانكستاون وعن وموقعها القريب 
مما  باراماتا  ومن  املدينة  من 
األعمال،  لرجال  قبلة  جيعلها 
املوظف  املال  رأمسال  ان  وقال 

فيها يتجاوز الـ 15 مليار دوالر.

حـفل عـيد مـيالد ممـيز لـبلدية كانـرتبري بانـكستاون
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ان  عن  عصفور  السيد  وكشف 
بانكستاون  كانرتبري  سكان  عدد 
مما  نسمة  ألف   361 الـ  يتجاوز 
جيعلها اكرب بلدية يف نيو ساوث 

ويلز لناحية التعداد السكاني.
والقى رئيس البلدية الضوء على 
نفذتها  اليت  املشاريع  عشرات 

يف   2018 العام  خالل  البلدية 
اقامة وتوسيع املكتبات واحلدائق 
العامة والطرق واالنارة ومواقف 
الباصات وغريها اليت بلغت كلفتها 
عشرات ماليني الدوالرات منوها 
يـُنتظر  اليت  املشاريع  بعشرات 

تنفيذها خالل العام 2019. 

عصفور  كال  السيد  وشكر 
وموظفي  البلدي  اجمللس  اعضاء 
البلدية ورجال املصاحل واالعمال 
خاصا  شكرا  ووجه  واحلضور، 
وهنأ  واوالده،  سالي  لزوجته 
اجمليد  امليالد  بعيدي  اجلميع 

ورأس السنة املباركة.

جورج زخيا، فدوى كيب، توفيق كريوز وبدر احللوكال عصفور يتوسط ريتشارد عنداري وتوفيق كريوزرئيس بلدية كانرتبريي بانكستاون كال عصفور يلقي كلمته

جورج زخيا وريتشارد عنداري وحضورعصفور واحلايك يتوسطان اليان بولس وجنله جورج بولس

ريتشارد عندراي مع مدير عام البلدية ماثيو ستيورات

جورج زخيا وريتشارد عنداري وحضورعصفور، احلايك،اليان وجورج بولس،ابراهيم ساروفيم، بوب جربان وآدي تابت

جانب من احلضور

من اليمني: عدان مرعي، جورج زخيا، د. مصطفى علم الدين وشارلي اسحق

كال عصفور مع احملامي اجياز خان وحضور

باربرة بريي وحضور
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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
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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  كانـون   15 Saturday 15 December 2018الـسبت 



Page 26صفحة 26     
مقاالت وتحقيقات
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 من »سالمة اجلليل« اىل »درع الشمال«: قتال املهزوم
ابراهيم األمني

سألت ضابطًا يف املقاومة اإلسالمية: 
الدرجة؟  هذه  اىل  عدّونا  ضعف  هل 
الواقف  لكن  يضعف،  مل  ال  أجابين: 

قبالته صار قويًا!
العدو  إجراءات  فرضته  السؤال 
عنوان  حتت  اسبوع،  منذ  القائمة 
هنا،  واملسألة،  الشمال«.  »درع 
ليست التنّمر على عدو قوي وحاقد، 
حقق نقطة استخباراتية يف كشف ما 
اعلن عنه، لكنها تكمن يف املتغريات 
معركة  على  طرأت  اليت  اجلوهرية 
تقرتب من مفرتق اساسي يف سياق 
الوجود.  من  اسرائيل  ازالة  مشروع 
إىل  التحديق  ليس  علينا،  ما  وكل 
قوية  عرفناها  اليت  اسرائيل  صورة 
جدًا، بل الرتكيز على الثقب الكبري يف 
روحها، حيث باتت خطواتها العمالنية، 
عسكريًا وأمنيًا وإعالميًا ودبلوماسيًا، 
اهلزمية  زمن  العرب يف  بعض  تشبه 

الذي أفل اىل غري رجعة.
منذ توقف العمليات العسكرية يف 14 
آب 2006، واسرائيل تعاين، يوميًا، 
استثمارًا غري مسبوق من جانب حزب 
اهلل لنصره الكبري. واالستثمار بالنسبة 
اىل اجلهات احلرفية يف تل ابيب، ال 
يتعلق مبوجة التعاطف والتأييد الشعيب 
داخل  سياسيًا  تقدمه  يف  وال  له، 
مرة  انتقاله،  كيفية  يف  بل  لبنان، 
واحدة، من هيكل القوة املنّظمة اليت 
وافشال  الدفاع  على  عقيدتها  تقوم 
خطط العدو، اىل هيكل القوة املنّظمة 
عقيدتها  تضم  واليت  أكثر،  والقوية 
املعركة  ونقل  اهلجومي،  القتال  بند 
السنوات  وخالل  العدو.  ارض  اىل 
يقوم  العدو  كان  املاضية،  الـ12 
بكل ما يقدر عليه، ملنع تراكم القوة 
لدى املقاومة. لكن يأسه من حتقيق 
اهلدف، جعله يعمل على توظيف قدرات 
غريه يف معارك خمتلفة مع املقاومة. 
ومع كل استحقاق، كان العدو يعود 
ليدرك ان مشكلته ال تعاجل بواسطة 
الغري. وها هي حرب سوريا وأزمات 
لبنان  مشاكل  وكل  واليمن،  العراق 
الداخلية، مل تأت للعدو مبا يأمله، بل 
على العكس، صار لزامًا عليه التعامل 
بنفسه مع قوة، يقول هو، إنها اقرب 
اىل جيش ميلك القدرة على الصمود 

واإليالم.
ازمة  معاجلة  يريد  من  حنن  لسنا 
ميكن  لكن،  العدو.  عند  اخليارات 
االثناء،  هذه  يف  العدو  عقل  تلّبس 

يف حماولة لفهم ما يقوم به.
»متى توافرت القدرة واالرادة للقيام 
بعمل عسكري كبري، فإن اسرائيل لن 
حتتاج اىل ذريعة لشن عدوان جديد 
ثابتة  قاعدة  هذه  لبنان«!  على 
يف  فعليًا  ينخرط  من  كل  عقل  يف 
االسرائيلي. لكن،  الصراع العربي – 
واالرادة؟  القدرة  هذه  تتوافر  متى 
ليس يف اسرائيل، اليوم، من جيرؤ 
على االجابة. ال يقدر سياسيوها وال 
أمنّيوها، وال كل من  عسكريوها وال 
على  ومّطلع  القرار  موقع  يف  هو 
املعطيات، على ادعاء معرفة اجلواب. 
لكن كل من يف اسرائيل يعرف انه ال 
ميكن الركون اىل هذا االحباط، وانه 
جيب القيام بأي شيء، يف سياق ما 
حزب  قوة  احتواء  معركة  يفرتضونه 

اهلل.
نقطة  على   2006 عام  حرب  دّلت 
االستخباراتي  الصراع  يف  جوهرية 
مع العدو. يف تلك االيام، أعلن دان 
حالوتس، رئيس االركان، عن عملية 
سالح  بها  قام  اليت  النوعي،  الوزن 

اجلو ضد ما اعتقد العدو انها خمازن 
مل  للمقاومة.  االساسية  الصواريخ 
العدو  تيقن  حتى  قليلة،  ايام  متض 
ان تقديره مل يكن دقيقًا. واخلالصة 
اليت توصل اليها احلرفيون لدى العدو 
تقول: يبدو ان عدونا يعلم ما نعلمه 
عنه. بل قد يكون عدونا ضللنا بأن 
الكنز  نعتقده  ان  لنا  أراد  مبا  أعلمنا 

الثمني، ووقعنا يف الفخ!
االحتالل  جيش  يتصرف  اليوم، 
معطيات  اىل  استنادًا  وقيادته 
املقاومة  متوضع  حول  استخباراتية 
على طول احلدود مع فلسطني. قّرر 
العدو، فجأة، أن يوافق املستوطنني 
على وجود أنفاق. يقول موشي يعلون، 
وزير احلرب االسبق، إن الكذب ليس 
فيه مشكلة. لقد نفيت وجود أنفاق 
أعلم  كنت  أنين  رغم  عامني،  قبل 
بوجودها. بنيامني نتنياهو ال يريد أن 
التخلي  قرر  لكنه  املرة،  هذه  يكذب 
استخباراتي  »سر  أنه  يفرتض  عما 
مثني« بالكشف عن االنفاق وتدمريها 
من الناحية اجلنوبية. لكن ال نتنياهو، 
عن  جييبان  العسكرية،  قيادته  وال 
تعرفونه  ما  ان  هل  اجلمهور:  اسئلة 
املقابل؟  الطرف  عند  شيء  كل  هو 
بأنكم  يعلم  لو كان حزب اهلل  وماذا 
االنفاق؟ وكيف  بوجود هذه  تعرفون 
املئات  نتأكد من عدم وجود  ان  لنا 
االنفاق على طول احلدود؟  من هذه 
املعلومات  هذه  ترتكوا  مل  ملاذا  ثم 
مثل  املقبلة،  احلرب  يف  لالستخدام 
ان تفخخوا النفق، وتفجروه يف حالة 

استخدامه من قبل حزب اهلل؟...
إذا كان مبدأ حفر االنفاق صار واقعًا 
يف عقل العدو إزاء طريقة عمل حزب 
اهلل، فكيف سيكون العمل على مسح 
احلدود مرتًا مرتًا من اجل ضمان عدم 
وجود أنفاق خمفية؟ ومن قال إن حفر 
حفر  يشبه  اعوام،  عشرة  قبل  نفق 
نفق قبل بضعة أعوام فقط، أو قبل 
بضعة شهور، أو قبل بضعة اسابيع؟ 
بعضها  يشبه  االنفاق  إن  قال  ومن 
بعضًا، كما هي الرتبة وطبيعة االرض 
اليت ال تتطابق يف كل االمكنة؟ وكم 
للخروج  اسرائيل  حتتاج  الوقت  من 
املهمة؟  اجناز  معلنة  شعبها  اىل 
مع  املستوطنون  سيعيش  وكيف 
احلياة  من  طويلة  واشهر  اسابيع 
اخلاضعة متامًا ملزاج ضابط عسكري؟ 
اجليش  من  موازنات  ستصرف  وكم 
ومن املؤسسات املدنية ملواجهة هذا 
يف  فإن  النهاية،  ويف  االستحقاق؟ 
يقول،  من  احلقيقية  العدو  قيادة 
عن وعي، إن االنفاق، على اهميتها 
ليست  التكتيكية،  أو  االسرتاتيجية 
ختشاه  الذي  احلقيقي  اخلطر  هي 

اسرائيل.
 لكن بعيدًا عن الضجيج، واىل جانب 
احلذر القائم من احتمال ارتكاب العدو 
ما  ينتج عنه  محاقة على شكل خطأ، 
ابيب  تل  فان  اليوم،  احد  يريده  ال 
تسعى اىل مكاسب سياسية مباشرة 
تريد  وهي  العملية،  هذه  خلف  من 
ببساطة  النها  السياسية،  النتائج 
يوجد  ال  انه  اليقني  علم  تعلم  باتت 
يف اجلهة املقابلة هلا، من يقدر على 
إدخال اي تعديل، شكلي او هامشي 
املقاومة  عمل  برنامج  ثانوي، يف  او 
دون  من  العامل  واالمين  العسكري 
توقف. وقد الحظت استخبارات العدو، 
خالل االسبوع املاضي، كيف تصرف 
لن  لكنهم،  احلدود،  على  اهلل  حزب 

يتحدثوا لشعبهم عن االمر!

والثمن السياسي املتاح االن، هو منع 
اللبنانيني أواًل، ودول املنطقة ثانيًا، 
من  ثالثًا،  العاملي  القرار  وعواصم 
التصرف وكأن حزب اهلل بات قدرًا ال 

هاجس العدو 
املركزي الحصول 
على موقف عاملي 

ضد حزب اهلل 
ومحاولة تعديل 
القرار 1701 

واستئناف الخالف 
بني اللبنانيني

عليه.  قدرة 
هنا،  العدو 

يسعى 
قوته  بكل 
يعيد  ألن 
املقاومة بندًا 
خالفيًا داخل 
صار  لبنان. 
يقبل  العدو 
خيرج  بأن 
أو  سياسي 

سالح  على  ويعرتض  فقط،  اعالمي 
لبنان،  يريد ضجة يف  هو  املقاومة. 
يف  وهو  عليها.  حيصل  ال  لكنه 
املقابل يريد من حلفائه يف فلسطني 
يف  البقاء  العربية  والدول  وسوريا 
حزب  ان  خلفية  على  استنفار،  حالة 
اهلل يشكل عنصر تهديد هلم قبل ان 
يكون عنصر تهديد السرائيل. والعدو 
يريد من اوروبا ودول العامل التصرف 
منبوذ،  جسم  انه  على  اهلل  حزب  مع 
التعامل  أو  معه  احلوار  من  فائدة  ال 
معه حتى كأمر واقع. العدو يريد ان 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات  تساعده 
وفرنسا يف موجة ادانة عاملية حلزب 
اهلل. يريد ان يعيد النقاش يف االمم 
اذا  وما   ،1701 القرار  حول  املتحدة 
القرار واضافة  باالمكان تعديل  كان 
بنود جتعل القوة الدولية قادرة على 
يسعى  والعدو  احلدود.  محاية  تولي 
احلزب  تصنف  بأن  اوروبا  إقناع  اىل 
كله كمنظمة ارهابية، ومن ثم منظمة 
جعل  اىل  يسعى  والعدو  اجرامية. 
العرب املتحالفني معه يقومون باالمر 
عدوًا  اهلل  حزب  جيعلوا  وان  نفسه، 
التعامل معه  لشعوبهم، وان حيظروا 
او النطق بامسه او الدفاع عنه. وهم 
يسعون مع الغرب ألن يفرضوا حظرًا 
العتقادهم  اهلل،  حزب  على  عامليًا 
املواجهة  يفيدهم يف حلظة  ذلك  ان 
ال  جهد  انه  يدركون  وهم  الكربى، 

طائل منه.
لكن، ماذا يف مقدور العدو أن يفعل، 
إذا كان عاجزًا عن حتمل كلفة حرب 
مفتوحة مع حزب اهلل؟ وماذا مبقدوره 
يضمن  ال  جيشه  كان  إذا  يفعل  أن 
ناصعًا،  وال  حامسًا  سريعًا  ال  نصرًا، 

إن فتحت النار على جانيب احلدود.
اسرائيل  على  يتعّرفوا  مل  الذين 
اخللف  اىل  العودة  ميكنهم  اجلديدة، 
مسافة ست وثالثني سنة. عام 1982، 
بأكرب عملية عسكرية  اسرائيل  قامت 
حتت عنوان »سالمة اجلليل«. هذه 
يتذرع  العدو  جعلت  »السالمة« 
جبروح أصابت دبلوماسيًا اسرائيليًا، 
لشن حرب قادت اىل احتالل بريوت، 
وسعي اىل طرق ابواب الشام يومها. 
»السالمة«  هذه  فإن  اليوم،  أما 
لإلضاءة  العامل  أنوار  كل  اىل  حتتاج 
على مشهد اكتشاف نفق، ميتد بضعة 
ويف  احملتلة،  فلسطني  داخل  امتار 
مكان منبسط، يعرف العدو أنه ليس 
فيه أي مانع طبيعي، أو بشري، لقيام 
أو  بالتقدم، سريًا  عشرات املقاتلني 
العسكرية  بسياراتهم  أو  بدراجاتهم 
او املدنية حنو قلب اجلليل. واملخيال 
لدى العدو، ليس فقريًا اىل درجة أن 
يقنع نفسه بأن تدمري نفق كفركال، 

يقفل بوابة حترير فلسطني!

عبارة »تكثيف الضغط السياسي« على 
حزب اهلل بناء على »تهديد األنفاق« 
الفلسطينية،   - اللبنانية  احلدود  عند 
رئيس  لسان  على  وردت  اليت 
نتنياهو  بنيامني  احلكومة اإلسرائيلية 
تساؤالت يف  تثري  املاضي،  االثنني 
أكثر من اجتاه، حول خيارات إسرائيل 
وأفعاهلا املمكنة، وإن مع استبعاد أن 
يكون جممل »حراك األنفاق« يستبطن 

عماًل عدائيًا يف املدى املنظور.
وعدٌد  نتنياهو،  أطلق  الثالثاء،  يوم 
لبنان،  ضد  تهديدات  وزرائه،  من 
متكررة  مواقف  مع  واضح  تباين  يف 
صدرت عن رئيس الوزراء الصهيوني 
فيها  شدد  السابقني  اليومني  يف 
على »الضغط السياسي« على حزب 
للحدود«.  أنفاقه  »خرق  جراء  اهلل، 
تباين أدى إىل تكهنات متطرفة لدى 
لبنانية  جهات  بينهم  ومن  البعض، 
اإلسرائيلية  احلرب  )وتتمنى(  تنتظر 
جتهد  للمفارقة  اليت  لبنان،  على 
مسبباتها  عن  االمتناع  يف  إسرائيل 
على  مبنية  أفعال  يف  والوقوع 
الالفت  هلا.  بة  مسبِّ خاطئة  تقديرات 
الصلة  أظهرت  معطيات  ورود  أمس 
السياسي  إرادة تفعيل الضغط  بني 
»مشاورات  بدء  مع  والتهديدات، 
إنها  األمن، قيل  دولية« يف جملس 
تبحث يف  املغلقة،  الغرف  أولية يف 
األنفاق  عن  الكشف  بعد  ما  ترتيبات 
يف مواجهة حزب اهلل، مقابل حتذيرات 
ديبلوماسية من إمكان تغيري تفويض 
هلذه  كنتيجة ممكنة  اليونيفيل،  قوة 

املشاورات.
تهديدات نتنياهو كما وزرائه، جاءت 
على  اهلل  حزب  يقدم  بأن  مشروطة 
استهداف القوة العسكرية اإلسرائيلية 
األنفاق  عن  تبحث  اليت  العاملة 
مشروطة  تهديدات  احلدود.  على 
السياسي  لالستخدام  التوجه  تؤكد 
ملسألة األنفاق يف احملافل الدولية، 
والضغط باجتاه تفعيل مسار مواجهة 
غري مباشرة عرب طرف ثالث، يبدو أن 
يف  هي  اليونيفيل،  الدولية،  القوة 

مقدمة اخليارات املتاحة نظريًا.
مع ذلك، نربة التهديد املتطرفة جدًا 
نتنياهو،  كما بدت أمس على لسان 
تؤكد اخلشية من أن تواجه إسرائيل 
»عماًل ما« انطالقًا من لبنان، من شأنه 
التسبب بتغيري املشهد على احلدود، 
التوظيف  إمكانات  من  ويقلص 
تل  يف  له  خيطط  كما  اإلسرائيلية 
أبيب. خشية وردت أيضًا على لسان 
العسكرية  رئيس شعبة االستخبارات 
خالل  املاضي،  الثالثاء  هامين  تامري 
حتذيره أمام جلنة اخلارجية واألمن يف 
انفجار  »قابلية  أن  من  الكنيست، 
باتت  الشمالية  احلدود  على  الوضع 
االنفجار  هذا  أن  إىل  ولفت  عالية«، 
يتسبب  ما،  »تدهور  نتيجة  يأتي  قد 

حبرب«.
اإلسرائيلية،  املساعي  من  ويتضح 
إطالق  أن  والعسكرية،  السياسية 
إمكانات  منع  إىل  يهدف  التهديدات 
باتت  الضربة  ما. فهذه  تلقي ضربة 
وأيضًا  بل  نظرية،  ناحية  من  ممكنة 
اإلسرائيلية  القوات  النكشاف  عملية 
على اجلانب اللبناني من احلدود خالل 
عمليات البحث عن األنفاق، املقدر أن 

تستمر طوياًل. 

وقوله:  نتنياهو  نربة  يفّسر  سبق  ما 
وقرر  خطأ  اهلل  حزب  ارتكب  »إذا 
بنا، فسيتلقى ضربة ال ميكنه  املس 

أن يتخيلها«.
يف املعطيات الواردة من تل أبيب، 
مداوالت  على  دالة  إشارات  برزت 
بدأت يف األيام القليلة املاضية يف 
جملس األمن، وإن يف الغرف املغلقة، 
مع  بالتعامل  الكفيلة  السبل  لدراسة 
أولي  حراك  وهو  األنفاق.  مسألة 
مدفوع إسرائيليًا، وال يبعد أن يكون 
سعت  اليت  املتحدة،  الواليات  مبعية 
تفويض  تغيري  إىل  املاضي  يف 

اليونيفيل، من دون جناح.
يف اإلشارات الدالة على هذا التحرك 
وتشعب االتصاالت حوله، حذر مصدر 
ديبلوماسي رفيع املستوى يف حديث 
أن  من  بوست،  جريوزاليم  لصحيفة 
القوة  تفويض  تغيري  على  العمل 
من  اللبناني،  اجلنوب  يف  الدولية 
شأنه أن يؤدي إىل إنهاء وجود القوة 

من األساس. 
الصحيفة اليت أكدت أن الديبلوماسي 
ينتمي إىل واحدة من الدول الـ42 اليت 
تشارك قواتها يف اليونيفيل، أشارت 
إىل حتذير املصدر من الوقوع يف خطأ 
التقديرات وتغيري تفويض القوة من 
أنشطة  مواجهة  قوة  إىل  مراقبة  قوة 
وسع  و«إذا  لبنان،  يف  اهلل  حزب 
من  فقلة  التفويض  األمن(  )جملس 
البلدان سرتسل جنودها إىل لبنان«. 
أمنيني  »مسؤولني  أن  وأضاف 
أن  اعتقادهم  أعربوا عن  إسرائيليني 
تغيري تفويض القوة الدولية أمر غري 

واقعي«.

    مصدر ديبلوماسي: إذا وسع 
مجلس األمن تفويض اليونيفيل، 
فقلة من الدول سرتسل جنودها

مصدر سياسي إسرائيلي أشار إىل أن 
التوجه يف األيام املقبلة، يرتبط يف 
السعي النعقاد جملس األمن وإصدار 
قرار يدين حزب اهلل على خلفية خرق 
القرار 1701، بعد »ثبوت« حفر األنفاق 
وأشار  اإلسرائيلية«.  »األراضي  إىل 
املسعى  هذا  أن  إىل  أيضًا،  املصدر 
السياسي«  »الضغط  جزءًا من  حيقق 
املطلوب على حزب اهلل، وقد يسهل 
مهمة إسرائيل لدى االحتاد األوروبي، 
التمييز  بوقف  قرار  استصدار  يف 
بني اجلناح العسكري للحزب وجناحه 
السياسي، وإدراجه بشكل كامل يف 

الئحة اإلرهاب األوروبية.
على  تعمل  فعاًل  إسرائيل  كانت  إذا 
األمن  جملس  يف  جديد  قرار  مترير 
القوة  تفويض  تغيري  على  ينص 
يف  للمواجهة  و«ودفعها«  الدولية 
الساحة اللبنانية بالوكالة عنها، فهذا 
يعين تكرارًا لتجربة سابقة عمدت إليها 
تل أبيب وفشلت مبعية األمريكيني. 
األنفاق جرعة  الرهان على  قد يكون 
متنٍّ زائدة دفعت حبكومة نتنياهو إىل 
الرهان على نتائج يستعصي حتقيقها 
املؤملة  النتيجة  بني  ما  لكن  فعليًا. 
األمن(  جملس  عن  يصدر  )قرار 
إسرائيلي  حراك  مثة  ومقّدماتها، 
على  الدولية،  املنظمة  لدى  ناشط 
رغم إمكاناته الفعلية املقلصة، وعلى 
رغم اجملازفة الكبرية فيه، ويف أكثر 

من اجتاه.

اسرائيل واألنفاق... وتغيري 
تفويض اليونيفيل

يحيى دبوق



Page 27صفحة 27     

بــيئة

قبل عام تقريبًا، كان حسني الكيال يشارك يف 
اعتصام يف قريته حوش الرافقة )البقاع( احتجاجًا 
على ارتفاع نسبة املصابني مبرض السرطان يف 
الليطاني. أمس شّيعت  نتيجة تلوث نهر  البلدة 
حوش الرافقة الكيال )21 سنة( ليصبح الضحية 
غضون  يف  فيها  اخلبيث  للمرض   45 الرقم 
أمس،  اعتصموا  البلدة  أبناء  سنوات.  عشر 
تلوث  معاجلة  عدم  على  احتجاجًا  التشييع،  عقب 
الوفيات  مسؤولية  حيّملونه  الذي  الليطاني  نهر 
لشبكات  مصبًا  جمراه  حتّول  بعدما  بالسرطان، 
يف  واملعامل  واملصانع  للقرى  الصحي  الصرف 

املنطقة.

بـ«النواب  نّددت  شعارات  رفعوا  املعتصمون 
واملسؤولني« وبـ »الوعود الكاذبة برفع التلوث 
وإنشاء حمطات تكرير للصرف الصحي«، وقطعوا 
بردم  ولّوحوا  الوقت.  لبعض  البلدة  الطريق يف 
جمرى النهر وقطع شبكات الصرف الصحي وقطع 
املماطلة يف  استمرت  حال  الدولية يف  الطريق 
املعاجلة. وطالبوا باإلسراع يف إجناز حمطة تكرير 
الصرف الصحي يف متنني التحتا وإلغاء شبكات 
واملعامل  والبلدات  القرى  من  الصحي  الصرف 
اآلسنة يف جمرى  مياهها  تصب  اليت  واملصانع 
يزبك،  أمحد  املعتصمني،  أحد  ولفت  الليطاني. 
يف  بالسرطان  إصابة  »عشرين  هناك  أن  إىل 

حوش الرافقة حاليًا«.
تضررًا  القرى  أكثر  من  الرافقة  حوش  وتعترب 
يقسمها  الذي  الليطاني  نهر  جمرى  تلوث  من 
واألراضي  املنازل  مبحاذاة  ومير  نصفني  إىل 

الزراعية.
وعلمت »األخبار« أن أعمال االستمالك انتهت يف 
الصحي يف  للصرف  تكرير  إنشاء حمطة  مشروع 
بلدة متنني اجملاورة وُلّزم إىل متعهد منذ سنتني، 
من  بعد  يأت  مل  بالعمل  املباشرة  إذن  أن  إال 
مطلعة  مصادر  وحبسب  واإلعمار.  اإلمناء  جملس 
فإن هناك وعدًا بإعطاء إذن مباشرة العمل »خالل 
املشروع  إجناز  فيما حيتاج  املقبلني«،  الشهرين 

إىل سنتني.

تصريف  حكومة  ظل  يف 
عمرها،  طال  أعمال 
غري  بيئة  وزير  ومع 
وجوده،  طال  فاعل 
يشّرع  ال  نواب  وجملس 
لـ«الضرورة«...  إال 
 13 بني  من  لبنان  بقي 
فقط  العامل  يف  دولة 
مل تصّدق اتفاق باريس 
البلد  أن  رغم  للمناخ! 
إىل  احلاجة  أمّس  يف 
واإلجراءات  املساعدات 
االتفاق  يفرضها  اليت 
التغريات  مع  للتكيف 
املناخية، احلاصلة حتمًا.

 2016 نيسان   22 يف 
باريس  اتفاق  أصبح 
 )»21 )»كوب  للمناخ 
بعدما  املفعول  ساري 
دول  معظم  وّقعته 

اتفاق باريس للمناخ: التصديق اللبناني ليس ترفًا
حبيب معلوف

كمية األمطار بني 10% و20% حبلول عام 2040 
وبني 25% و45% حبلول عام 2090. وسيكون 
لذلك أثر بالغ السلبية على الزراعة وحياة الغابات 
بسبب  العامة  الصحة  وعلى  املائية،  والثروة 
ناهيك  احلرارة صيفًا،  الوفيات من شدة  زيادة 
عن التأثريات السلبية على احلركة السياحية شتاء 

مع الذوبان السريع للثلوج.
وضع  إىل  البيئة  بوزارة  يدفع  مل  ذلك،  كل 
إجراءات  تتضمن  أن  يفرتض  بيئية  اسرتاتيجية 
التغريات  مع  والتكيف  االنبعاثات  من  التخفيف 
بقية  من  املطلوب  هو  ما  وحتّدد  املناخية، 
الوزارات والقطاعات األساسية )ال سيما الطاقة 
ملواءمة  املياه…(  وإدارة  والزراعة  والنقل 
براجمها وخططها ومشاريعها الكربى مع إجراءات 

التخفيف.
لبنان سيشارك األسبوع املقبل، يف بولندا، يف 
االجتماع الـ24 للدول األطراف امللتزمة باالتفاقية 
اإلطارية لتغري املناخ اليت صادق عليها منذ عام 
آليات تطبيق  أن يناقش  اللقاء يفرتض   .1994
اتفاق باريس للمناخ، فتقّدم كل دولة ما أقرته 
والتأقلم  للّتكيف  واسرتاتيجيات  سياسات  من 
الّتغريات املناخية باملوازاة مع اسرتاتيجيات  مع 
اللبناني  الوفد  وحده  آثارها.  حدة  من  التخفيف 
الوفاض من  بولندا، كالعادة، خالي  يذهب إىل 

أي خطط أو اسرتاتيجيات.
اتفاق باريس: احتواء االحرتار

بأّن  للمناخ  باريس  اتفاق  على  املوقعون  أقّر 
الّتغري العاملي للمناخ يتطلب تعاونًا مشرتكًا من 
دولية  استجابات  وجود  وضرورة  البلدان،  كل 
دولة  على كل  أن  على  االتفاق  فعالة. ويشّدد 
الكاملة يف أال تقع أي أنشطة  عضو املسؤولية 
داخل واليتها تسبب ضررًا للبيئة، وأن تعمل كل 
منها على النشر املستمر للتوقعات واملخططات 
اليت تعمل عليها خالل مواجهتها لظاهرة التغريات 
واختاذ  ممنهج،  بشكل  احللول  ووضع  املناخية، 
القرارات الفعالة اليت تعهدت بها كل دولة طرف 
تراجع  أن  دولة  كل  وعلى  االتفاقية.  تلك  يف 
التزاماتها كل مخس سنوات بغية خفض انبعاثات 
غازات الدفيئة اليت تتسبب بها. وأن تسّجل كل 
تقدمًا  وطنّيًا  احملّددة  املساهمات  من  مساهمة 
مقارنة باملساهمة السابقة. كما أكد االتفاق على 
االلتزامات املالية للبلدان الصناعية اليت يتعنّي 
مع  والتكّيف  التكنولوجيا،  نقل  تيسري  عليها 
الكربون. ونص على ضرورة  االقتصاد املنزوع 
احتواء ارتفاع معدل درجات احلرارة دون درجتني 
احلرارة  درجات  مبستويات  مقارنة  مئويتني 
تنفيذ  ومواصلة  الصناعية،  قبل  ما  احلقبة  يف 
درجات  ارتفاع  من  احلد  إىل  الرامية  اخلطوات 
الدورة  وحبلول  مئوية.  درجة   1,5 إىل  احلرارة 
سُتعقد  اليت  األطراف  ملؤمتر  والعشرين  الرابعة 
الدول  على  يتعنّي   2018 عام  أواخر  بولندا  يف 
واآلليات  القواعد  من  جمموعة  صياغة  األطراف 
سيجري  كما  واعتمادها،  االتفاق  تنفيذ  بشأن 

تقييم شامل هلذه القواعد وااللتزامات.

التغيـّرات املناخية املتطرّفة يف لبنان باتت ملموسة )األخبار(
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آنذاك  حكومته  برئيس  ممثاًل  لبنان،  العامل. 
أّن االتفاق  متام سالم، كان بني املوّقعني. إال 
أحالته  فبعدما  التصديق.  إىل  طريقه  يسلك  مل 
احلكومة إىل جملس النواب )املرسوم رقم 3987(، 
عقب مصادقته من جلان اخلارجية والبيئة واملال 
واملوازنة النيابية )األخرية صّدقته يف 29 تشرين 
ل إىل  األول املاضي(، بقي حبيس األدراج ومل حُيَ
النواب إلقراره كواحد من  العامة جمللس  اهليئة 
رغم  الضرورة«...  »تشريع  أعمال  جدول  بنود 

ضرورته امللّحة.
العامل  دولة يف   13 بني  من  لبنان  بقي  هكذا، 
من  األول  الدولي  االتفاق  هذا  تصّدق  فقط مل 
نوعه، والذي يهدف إىل مواجهة مشكلة انبعاثات 
الغالف  يف  تركيزاتها  وتثبيت  الدفيئة  الغازات 
بأن  البيئي  للنظام  يسمح  مستوى  عند  اجلوي 
حلماية  املناخ  تغري  مع  طبيعية  بصورة  يتكّيف 
والنظر  واملاء،  الغذاء  نقص  خطر  من  اإلنسان 
املناخية،  للتغريات  الواضحة  اآلثار  يف  جبدية 
رصد  وقد  العاملية.  احلرارة  ارتفاع  من  واحلد 
االتفاق، مبدئيًا، 100 مليار دوالر سنويًا ملساعدة 
الدول النامية على التأقلم مع التغريات املناخية، 

والتخفيف من آثارها وحّدتها.
ال مشكلة يف عدم التصديق لو أن هذا االتفاق 
انطالقًا من مربرات  أو يضر مبصاحلنا  ملزم  غري 
مدروسة ومعلنة، أو لو كان البلد يف حال حرب 
ولديه أولويات أخرى )باملناسبة، صّدقت سوريا 
االتفاق(، أو انطالقًا من موقف مبدئي متماسك 
بأن على الدول الكربى اليت خّربت املناخ العاملي 
مسؤولية إصالحه بالرتاجع عن منوذجها االقتصادي 
املسيطر... إال أن املسألة يف لبنان، ببساطة، ال 
تتعدى كونها جمرد إهمال وال مباالة! فوزير البيئة 
طارق اخلطيب مل يعط األمر، على مدى سنتني، 
وخطورته.  أهميته  إىل  قياسًا  الكايف  االهتمام 
إذ أن بلدًا »ناميًا«، كلبنان، يرزح حتت مشاكل 
اقتصادية مّجة وديون ضخمة، كان عليه االهتمام 
اسرتاتيجيات  وبوضع  املتجددة  بطاقاته  أكثر 
حمافظة لرتشيد االستهالك، خصوصًا يف الطاقة 
انبعاثاته  خلفض  وبالتخطيط  وغريهما،  واملياه 
والتكّيف مع التغرّيات املناخية، حتى لو مل يكن 
يُعد  مل  األمر  وهذا   .»21 بـ«كوب  التزامًا  ذلك 
الفصول  تغرّي  أصبح  بعدما  ثانويًا،  أو  تفصياًل 
واضحًا، وباتت ملموسًة الظواهر املناخية املتطرفة 
اليت لطاملا حتدثت عنها التقارير العلمية الدولية. 
وهو ما شهدناه يف األشهر القليلة املاضية عندما 
أوقات  يف  مسبوقة  غري  بغزارة  األمطار  هطلت 
واجنراف  بفيضانات وسيول  ما تسّبب  قصرية، 
الرتبة وفقدان القدرة على زيادة التخزين اجلويف 

ونقص املياه العذبة.
وحبسب بالغ لبنان الثاني إىل االتفاقية اإلطارية 
لتغري املناخ العام 2011 )مل تتغري األرقام يف 
عام  حبلول  يتوقع   ،)2014 عام  الثالث  البالغ 
2040 أن ترتفع احلرارة درجة مئوية واحدة على 
و5   3,5 وبني  الداخل،  يف  ودرجتني  الساحل 
درجات حبلول عام 2090. كما يتوقع أن ترتاجع 

املاضي،  أيلول  يف 
عن  النقاب  ُكشف 
استهدفت  جمزرة 
طيور  تستوطنها  مغارة 
منطقة  يف  الوطواط 
أقدم  إذ  الشمال. 
التنكيل  على  الفاعلون 
بها عرب إطالق النار عليها 
النار  ُيضرموا  أن  قبل 
يف املغارة، ما أدى إىل 
مقتل العشرات منها. مل 
تكن تلك اجملزرة األوىل 
هذه  تستهدف  اليت 
الكائنات ذات »السمعة 
»الشريرة«،  و  السيئة« 

قاتل احلشرات اللبناني مهدَّد باالنقراض!
حبيب معلوف

مكان احلشرة.
مبيد الحشرات األفعل

مطلع  عانت  روما،  اإليطالية  العاصمة  وكانت 
أنواع  بعض  انتشار  مشكلة  من  الثمانينيات، 
البعوض اليت جاءت من أفريقيا، بواسطة إطارات 
القارة  يف  »برييللي«  شركة  تصّنعها  كانت 
السمراء. جهود كبرية ُبذلت وأموال طائلة ُأنفقت 
ملكافحة هذه املشكلة، لكنها فشلت كلها، إىل 
أن اكتشف العلماء، بعد سنوات، أن اخلفافيش 
وحدها قادرة على مواجهة هذه الظاهرة. لذلك، 
عملت بلدية روما ووزارة الصحة اإليطالية على 
الوطاويط،  الجتذاب  اصطناعية  كهوف  تشييد 
الوطوط«  »بيت  وضع  على  السكان  وشّجعت 
هذه  لتشجيع  منازهلم  أسطح  على   )Box Bat(

الطيور على املبيت فيها!

يف لبنان واحدة من أكرب مستعمرات الوطاويط يف الشرق األوسط
علمًا  دماء«.  »مّصاصة  كـ  ُتصّور  ما  غالبًا  اليت 
يف  األهمية  وشديد  مسامل  كائن  الوطواط  أن 
منظومتنا البيئية. إذ إنه عدو طبيعي للحشرات. 
فرغم أن وزنه يصل إىل 170 غرامًا، فإنه يقتات 
كل ليلة على حنو 4 آالف حشرة. وهو كائن ليلي 
ينشط مع بزوغ الفجر وعند املغيب، وهو احليوان 
الثديي الوحيد الذي يستطيع الطريان ملسافات 
طويلة جدًا. وحبسب اخلرباء، هناك حنو ألف نوع 

من الوطاويط.
بأن  اجلزم  ميكن  لالعتداءات،  تعّرضها  بسبب 
الوطاويط باتت معرضة لالنقراض يف لبنان، علمًا 
أن فيه مغاور مهمة عامليًا بينها واحدة هي من 
أكرب مستعمرات الوطاويط يف الشرق األوسط. 
عمل  باستثناء  باالهتمام،  الطيور  هذه  ومل حتظ 
مجعيات كانت تهتم ببعض املغاور اليت تتخذها 
الكهوف  كنادي  هلا،  مستوطنات  اخلفافيش 

.ALES والـ speleo club de liban اللبناني
ورغم اهتمام »مركز التعرف على احلياة الربية« 
الوطاويط  مجعية  مع  وعالقاته  امللف،  بهذا 
إحياء  يف  ومشاركته   EUROBATS األوروبية 
بدراسات  وقيامه  العاملية«،  الوطواط  »ليلة 
عام  منذ  لبنان  يف  الطيور  هذه  حول  متواضعة 
يساهم يف محايتها يف  مل  ذلك  أن  إال   ،2007
حمميات  إنشاء  يف  ساهم  وال  بعد،  دارها  عقر 

خاصة بالوطاويط.
تربط  اليت  الدراسات  إىل  لبنان  يفتقر  كذلك، 
أكثر  يضّم  الذي  لبنان  يف  اجلويف  العامل  بني 
من 600 مغارة مكتشفة وعامل الوطاويط، ملعرفة 
ومدى  أعدادها  وإحصاء  أماكنها  ورصد  أنواعها 
تأثر بيئتها من جراء الكسارات واملرامل )وحفرها 
وتفجرياتها( وإنشاء السدود وسّد البواليع )كما 
على  العمراني  والتوسع  بلعة(  يف  اآلن  حيصل 
أشكاله... إضافة إىل رصد طرق حياتها وعالقتها 
الربية والزراعية،  باحمليط، وال سيما يف احلياة 

وإبراز أهميتها اإليكولوجية واالقتصادية.
يف  تعديالت  إدخال  ضرورة  هو  األهم  واألمر 
املناهج التعليمية الرمسية لدحض األساطري اليت 
حتاك حول هذا الطائر، وهو أمر أساسي لتغيري 
الصورة النمطية املنطبعة يف األذهان حوله. ويف 
هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن سكان جزيرة 
الوطواط  أن  يعتقدون  كانوا  اإليطالية  سردينيا 
دماء  ليمتص  تابوته  من  لياًل  خيرج  ميت  رجل 
ضحاياه. واملفارقة أن يف هذه اجلزيرة نفسها، 
أمام  تفتح  ال  للوطاويط،  حممية  اليوم  هناك 
تغادرها  عندما  نيسان،  منتصف  يف  إال  الزوار 
مئات اآلالف من الوطاويط بعد أن تستيقظ من 
أن تعود إىل احملمية مع  الشتوي، قبل  سباتها 

بداية الشتاء!
توّفر  الوطاويط  بأن  بيئية  دراسات  وتفيد 
على كوكبنا استخدام حنو 2,36 مليون طن من 
مهمًا  دورًا  وتؤدي  سنويًا،  احلشرية  املبيدات 
والزهور  النباتات  من  نوع   400 حنو  تلقيح  يف 
واملاجنو(،  )كالتني  والفاكهة  املثمرة  واألشجار 
املسّمى  وروثها  التحريج،  عمليات  وتساهم يف 
»جوانو« من أفضل األمسدة، الحتوائه على نسبة 
كما  أعمى،  ليس  وهو  النرتوجني.  من  عالية 
يشاع، لكن نظره بسيط ويستخدم نظام الرادار 
عرب إرسال ترددات صوتية ال يسمعها اإلنسان، 
حتديد  يستطيع  إليه  ورجوعها  انعكاسها  وعند 

تلّوث الليطاني: الضحية الـ 
45 بالسرطان يف بلدة حوش 

الرافقة البقاعية
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أنـت واملـرأة

يف أغلب األوقات تشتكي املرأة من إهمال الرجل، وعدم اشتياقه 
هلا، ولكن يف احلقيقة هي اليت مل ترتك له جمااًل ليشتاق، أو حتى 
أن يشعر ببعدها، وأحياًنا ال تعطيه جمااًل للتنفس فقد جتعله خيتنق، 

حبجة أنها ختاف أن ينساها أو يرتكها.
جملة »سيدتي« التقى األخصائية النفسية روان العتييب لتعطينا أهم 

النصائح بشكل خمتصر حول كيف ميكن للرجل أن يبادلك بالشوق.

١- توقفي عن االتصال به:
تعترب هذه املسألة األوىل املتعلقة باشتياق الرجل جتاهك، فهو يعتمد 
تشعره  اليت  اتصاالتك  من  احلد  عليك  لذا  وسؤالك،  اتصالك  على 

بالقلق والتساؤل وجتعله حياول االتصال عليك.

٢- عدم الرد على رسائله مباشرة:
عليها  جتيب  وال  الدقائق  لبعض  الرجل  رسائل  تركن  اليت  األنثى 
مباشرة، جتعله مهتًما بها أكثر، فالرجل بطبيعته غيور حمب لالستحواذ 

على األنثى حتى عن عملها، فيسأل من الذي يلهيها عين اآلن.
الطرق  من  يعترب  أنه  إال  الشيء،  بعض  مزعًجا  التصرف  هذا  يعد 

النفسية الفعالة.

٣- ترك أثر هلا:
على  بشدة،  ويفتقده  الرجل  إليه  يشتاق  أثًرا  ترتك  الذكية  األنثى 
سبيل من املثال قطع اإلكسسوار هدايا له تالزمه كالساعة، هذا األمر 

سيذكره بها وبذكرياتها.

٤- تسجيل مالحظات:
جيد  فعندما  صدفًة،  ليجدها  للرجل  مالحظات  ترتك  أن  املرأة  على 
رسائل مكتوبة سيتفاجأ، ألن ذاكرة الرجل طويلة األمد على عكس 

اإلناث، لذا ستبقى الرسائل عالقة بذهنه ملدة طويلة

حيل جتعل الرجل يبادلك الشوق

 2018 األول  كانـون   15 Saturday 15 December 2018الـسبت 

اجلنسية  االحتياجات  من  الكثري  الرجل  مثلما ميتلك 
متتلك املرأة أيضًا بعض االحتياجات العاطفية اليت 
تساعدها على الشعور بالنشوة اجلنسية واإلحساس 

باجلنس بشكل أفضل. 

فاملشاعر هي العامل األهم الذي جيعل املرأة تشعر 
مبتعة األشياء مبا فيها  العالقة اجلنسية مع زوجها؛ 
التالي بعض األسرار اليت  التقرير  لذلك يتيح لك 
تتمنى زوجتك منك معرفتها عن رغباتها  اجلنسية.  

١- ساعدها يف الدخول إىل عاملك!

هي  تصرفاتك  أن  اجلملة  هذه  من  واملقصود 
اليت حتدد مدى رغبة زوجتك يف ممارسة اجلنس، 
فتصرفك معها بلطف ومساعدتها يف حتمل األعباء 
املنزلية مثل غسيل الصحون، أو االهتمام باألوالد 
القمامة  صندوق  إخراج  حتى  أو  قصرية،  لفرتة 
املزاجية  احلالة  األمور حتسن  هذه  كل  اخلارج  إىل 

لزوجتك.

قبل  من  والدعم  باالهتمام  تشعر  عندما  فاملرأة 
أقرب الناس إىل قلبها، وهو الزوج تتحسن حالتها 
املزاجية، وستكون مستعدة ومرحبة بكل تأكيد إذا 
أيها  ذكيًا  لذا كن  معك؛  اجلنس  دعوتها ملمارسة 

الزوج .

٢- الكثري من املشاعر 

بعد الزواج بقرتة زمنية تبدأ الرومانسية واملشاعر 
باالختفاء من احلياة الزوجية للرجل و املرأة مبا يف 
ال  الرومانسية  كانت  وإذا  اجلنسية،  العالقة  ذلك 
متثل لك الكثري فال تكن أنانيًا، واعلم أنه مهما تقدم 
املشاعر  أهمية  تقل  فلن  وزوجتك  أنت  العمر  بك 

الرومانسية بالنسبة إىل زوجتك. 

لذلك قبل عملية االتصال اجلنسي وجه الكثري من 
الرومانسية  املعاني  حتمل  اليت  الرقيقة  الكلمات 
إىل زوجتك، واحرص على معانقتها دائمًا حتى لو 
كان األمر بدون سبب، فالعناق جيعل زوجتك تشعر 
باألمان، وهو أهم املشاعر اليت تبحث عنها املرأة 

يف الرجل الذي حتبه. 

٣- ال حترمها من مجاهلا 

النساء  من  الكثري  تفضل  الرجال  عكس  على   
عدم  بسبب  وذلك  الظالم،  يف  اجلنس  ممارسة 
تبدو  الذي  الشكل  من  واالرتياح  بالثقة  شعورهن 
واشرِت  زوجتك  بدعم  قم  لذلك  أجسداهن؛  عليه 
العالقة  أثناء  بها  تراها  أن  اليت حتب  هلا املالبس 
مازالت  بأنها  انطباعًا  مينحها  األمر  فهذا  اجلنسية، 
مرغوبة بالنسبة إليك، وجيعلها تشعر بأنها ال تزال 

مجيلة كما يف السابق . 

٤- من حقك ولكن!

بإطاعة  الزوجة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أمر  بالتأكيد 
أوامر زوجها مبا يف ذلك طلبها يف الفراش، ولكن 
بشكل  األمر  هذا  الرجال  من  الكثري  يفهم  لألسف 
كائن  هى  زوجته  أن  ينسى  منهم  فالكثري  خطأ، 
مهام  لبدء  جاهزًا  صناعيًا  جهازًا  وليست  بشري، 

عمله مبجرد الضغط على الزر. 

ففي بعض األحيان تكون ممارسة اجلنس بالنسبة 
لزوجتك مؤملة إىل درجة ال تتوقعها بسبب انشغاهلا 
يف التفكري بأمور حياتية أخرى، أو بسبب معاناتها 
من التغريات اهلرمونية اليت تسبق الدورة الشهرية؛ 
وحالتها  زوجتك  مشاعر  وراِع  أنانيًا  تكن  ال  لذلك 

النفسية والبدنية قبل كل شيء. 

5- ما الذي يعجبك فيها؟ 

أخرب زوجتك بصدق ما هي أكثر األجزاء اليت حتبها 
وغازهلا  اجلنس  ممارسة  وأثناء  قبل  جسدها  يف 
على  تندم  ولن  جسمها،  من  األجزاء  تلك  بامتداح 
بسبب  تتحسن  سوف  اجلنسية  فعالقتك  اإلطالق، 

بعض الغزل بشكل كبري!

أسرار تريد منك زوجتك أن تعرفها عن رغباتها اجلنسية!
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تـكنولوجيا وعــلوم

كشفت شركة »هواوي«، عن هاتفها الذكي »ميت 20 برو« وذلك 
العاصمة  يف  الثالثاء،  الصينية،  الشركة  نظمته  خاص  حدث  يف 

الربيطانية لندن.

األسواق،  يف  املتوفرة  لألجهزة  تهديدا  اجلديد  اهلاتف  وميثل 
وخصوصا تلك اليت تنتجها كل من »سامسونغ« و«آبل«، حيث جاء 

مبواصفات ثورية مميزة.

وصمم اهلاتف بطريقة مبتكرة حبيث يسهل محله من قبل املستخدم، 
حيث جاء بوزن خفيف ال يتجاوز 128 غراما، وبأبعاد تبلغ 8.6 و72.3 

و157.8 ميليمرت.

»ماتريكس«  بنظام   Leica خلفية  كامريات  ثالث  اهلاتف  ويدعم 
الذكي، بدقة 40 و20 و8 ميغابكسل على التوالي، ومجيعها ذات 
حساسية عالية للضوء، وبتقريب بصري يبلغ 3 و5 و6، هذا إىل 
جانب عدسة إضافية مقربة مبقدورها التقاط الصور من مسافة 2.5 

سنتيمرتا، وكامريا أمامية بدقة 24 ميغابكسل.

وزّودت »هواوي« هاتفها ببطارية طويلة العمر، سعة 4200 ميلي 
أمبري/ ساعة، وميكن شحنها السلكيا بسرعة أكرب بـ70 مرة مقارنة 

باهلواتف املتوفرة يف األسواق.

كذلك، يدمج »ميت 20 برو« معاجلا خارقا أسرع مبعدل ثانية من 
األجهزة املطروحة يف األسواق، كما أنه أقل منها من ناحية استهالك 
الطاقة، ويعتمد تقنية الذكاء االصطناعي من نوع »كريين«، مثاني 

النوى.

وفيما يتعلق باالتصال بشبكة »الواي فاي« الالسلكية، فإن اهلاتف 
اجلديد يتفوق على منافسيه، إذ يتصل بهذه الشبكة مبعدل أسرع 

منها بنسبة 75 يف املئة.

وبفضل معاجل الرسوميات القوي املعتمد يف اهلاتف، تبدو الفيديو 
رموز  إضافة  ميزة  توفر  مع  للغاية،  واضحة  اجلهاز  عرب  امللتقطة 

»اإلميوجي« التعبريية.

أضافت الشركة الصينية للهاتف بطاقة ذاكرة »نانو«، أصغر 45 
مرة من بطاقة الذاكرة العادي، كما أتاحت فيه ميزة التعرف على 

املستخدم من البصمة.

ويأتي »ميت 20 برو« بشاشة عرض بتقنية »أموليد«، قياس 6.39 
إنشا، وبـ16 مليون لون، ويوفر مساحة ختزين تبلغ 128 غيغابايت، 

وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.
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»هواوي« تصفع »أبل«!

 iPad Pro 11 هذا املقال يسلط الضوء فى هذا املقال على مراجعة
 Apple insider والتى جاءت فى تقرير للموقع التقنى ملوقع inch
لتناقش هل جهاز  التقارير واملراجعات جاءت  أن معظم  . حيث 
أى باد برو 11 بوصة بديل جلهاز الكمبيوتر أو الالب توب أم ال. 
ولكن نعتقد أن هذا هو السؤال اخلطأ. السؤال احلقيقي هو هل 
تريد شركة آبل فعال أن جتعل iPad Pro  بديل جلهاز الكمبيوتر 

احملمول أو الالب توب.

iPad Pro 11 inch مميزات
أضافت أبل زيادة يف حجم الشاشة إىل 11 بوصة بدال من االصدار 
األخري 10.5 بوصة. مع تغيريات تسمح بتالئمها داخل اجلسم نفسه 
العلبة  أبعاد  تغيري  دون  نفسه  احلجم  ذي  العلبة  داخل  وأيضا 

بشكل أساسي.
 يبلغ السمك 5.9 مم ، وهي واحدة من املنتجات األقل مسكا اليت 
صنعتها شركة آبل على اإلطالق. حيث تزن أقل بكثري من جهاز 
آيباد األصلي حيث تزن رطل واحد فقط مقابل 1.5 رطل جلهاز 

األى باد األصلى.

ما جيب أن تعرفه عن جهاز iPad Pro 11 inch قبل الشراء

مكربات الصوت
تستمر الطرز اجلديدة يف استخدام أربعة مكربات للصوت .هناك 
أيًضا اتصال LTE من Gigabit ، باإلضافة إىل دعم eSIM للوصول 

إىل الشبكة اخللوية.

iPad Pro قلم
 Apple عالوة على تغيريات التصميم الكبرية واإلضافات ، حصل
Pencil على أول إعادة تصميم له . حيث متت اضافة خاصية الشحن 
الالسلكى للقلم . فقط ضع قلم آبل اجلديد بالقرب من الشحن على 
جانب جهاز اآليباد. عندما يستقر يف مكانه و خالل حلظات ، سيتم 

إقرانه وشحنه.

حيتوي جهاز iPad Pro 2018 على الكثري من املميزات التى تقدم 
، وهي   iPad جهاز  مستديرة يف  ركنية  أول شاشة  مرة.  ألول 
 .C3.3 من النوع USB واألوىل مع منفذ ، Face ID األوىل مع جهاز
إىل جانب احلاجة إىل املزيد من املساحة للمكونات الداخلية مثل 
TrueDepth . يتضح للجميع عملية اعادة التصميم التى قامت بها 

شركة أبل.

من الواضح جدًا باملواصفات وحدها أن جهاز آيباد برو حبجم 11 
بوصة يقوم بكل شيء أفضل من طراز 2017 10.5 بوصة. الشاشة 

األكرب بنفس البصمة الواضحة ، وكذلك األداء.

iPad Pro 11 inch أخريا تقييم

ان iPad Pro يتحدى التصميم التقليدي ألجهزة األيباد. بالنسبة 
للغالبية العظمى، لن يقوم جهاز iPad و iPhone باستبدال أجهزة 
نظر  بنا. من وجهة  اخلاصة  الشخصية  الكمبيوتر  أجهزة  أو   Mac
معظم الناس، ال تستوعب أعمالنا عدم وجود ماوس، لذلك لن 

يتوقف استخدام أجهزة »الكمبيوتر« لسنوات إن مل يكن عقوًدا.
ومع ذلك ، ميكن أن يكون بإمكان iPad و iPad Pro أن حيل حمل 
الكمبيوتر بشكل مؤقت عند بعض املستخدمني. سواء أكان جهاز 
iPad Pro مناسًبا لسري العمل اخلاص بك أم ال ، فهذا ال ينفى 
أنه جيذب بعض املستخدمني الذين جيدون صعوبة فى محل أهزة 

الالب توب.

لذلك وبناء على امليزات التى سبق ذكرها جلهاز أيباد برو ، فإن 
ليس   5 أصل  من  4 جنمات  تقييم  على  iPad Pro حيصل  جهاز 
مثل   ، العيوب.  بعض  بسبب  ولكن   ، فعله  ال ميكنه  ما  بسبب 
جملد  على  واالعتماد  الشامل  التخزين  حد  يف  البسيط  الضعف 
DCIM والضعف فى تطبيق امللفات. لذلك اذا مل تكن ستتضرر 

من هذه العيوب البسيطة فيمكنك شراؤه بأمان.

 iPad شاشة
Pro 11 inch

صبحت  أ
ت  شا لشا ا
حتمل  اآلن 
شبكية  عالمة 
وهلا  سائلة 
دائرية  زوايا 
باستخدام   ،
إخفاء  تقنيات 
نفسها  البكسل 
يف  املستخدمة 
 iPhone XR
باإلضافة   ،
تصميم  إىل 
لإلضاءة  جديد 
كما  اخللفية. 
تضمني  يتم 
دعم واسع للون 
 120MHz وتقنية

.ProMotion

 A12X معالج
Bionic

تزويد  مت 
من  الطرازين 
األيفون واأليباد 
برو بطاقة معاجل 
 A12X Bionic
بالكامل  اجلديد 
يتم  والذي   ،
على  إنتاجه 
قياس  عملية 

النوى  وتتضمن  ترانزستور.  مليارات   10 من  ويتألف  نانومرت   7
الثمانية على متنها أربعة نوى أداء وأربعة من أجل الكفاءة ، حيث 
تزعم أبل أن األداء األساسي أحادي بنسبة 35 باملائة وأعباء العمل 

متعددة النوى أسرع بنسبة 90 باملائة عن النموذج السابق.

تّدعي شركة أبل أن أجهزة iPad Pro أسرع من 92 باملائة من مجيع 
أجهزة الكمبيوتر احملمولة اليت مت بيعها يف العام املاضي.

وحدة اجلرافيك

تتكون معاجلة الرسومات املصممة من Apple يف iPad Pro على 
وحدة معاجلة اجلرافيك اليت يقال إنها أسرع بألف مرة من جهاز 
الرياضي  برو  آيباد  جهاز  أن  آبل  شركة  تّدعي  األصلي.   iPad
يعادل معاجلة اجلرافيك املوجود يف جهاز إكس بوكس   وان ، يف 

منتج أصغر بنسبة 94٪.

كما تستخدم الشرحية أحدث جيل من احملركات العصبية ، وقادرة 
على تشغيل 5 تريليون عملية يف الثانية.

 7 بدقة  األمامية  الكامريا  تبديل  على  اجلديدة  الطرز  هذه  تعمل 
أن  يعين  هذا  ذات دقة مماثلة.   TrueDepth لكامريا  ميجابكسل 
للمرة األوىل ، على   iPad Portrait mode يأتي إىل جهاز  وضع 
الرغم من أنه يقتصر على صور السيلفي. هذه الصور الشخصية 
حتصل على مجيع اإلضافات األخرية اليت قامت بها Apple على 
هذه امليزة مثل التحكم يف العمق القابل للتعديل من أجل الضبابية 
واخللفية. يف املقابل ، اكتسبت الكامريا اخللفية حتسينات طفيفة 
فقط ، حيث احتفظت بنفس 12 ميجابكسل كما كانت من قبل ، 

رغم فقدان عنصر العدسة يف اجملموعة.

iPad Pro 11 inch كامريا

مل تسلط شركة آبل الضوء على التغيريات الدقيقة اليت طرأت 
على الكامريا خبالف القول بأنها »متت إعادة تصميمها« ، ولكن 
ميكننا إجراء ختمينات معقولة استناًدا إىل الكامريات املناظرة على 
iPhone XS و iPhone XS Max. أيضا استناًدا إىل مناذج الصور 
اليت مت التقاطها واليت كانت أكثر وضوًحا يف إعدادات اإلضاءة 
املنخفضة ، من املرجح أن Apple زادت درجة البكسل للسماح 
ملزيد من التقاط الضوء بواسطة املستشعر. الصور يتم التقاطها 

بسرعة بفضل ذلك املعاجل A12X و Neural Engine اجلديد.

 quad LED True الذكية ، فالش HDR مت جتهيز الكامريا بتقنية
الفيديو 4K مبعدل يصل إىل 60  Tone، وفتحة f / 1.8. يسجل 
إطاًرا يف الثانية ، وهو ضعف معدل عرض اإلطارات من العام 

املاضي.
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املـرأة واالسـرة
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اكتشاف جنس  اجلدات حول  أقاويل  أن كثريًا من  مما ال شك فيه 
ِقبل  من  كبريًا  ترحيبًا  تلقى  أمه،  بطن  يف  يزال  ال  وهو  اجلنني، 
السيدات حتى يومنا هذا، إذ يقمن بتناقلها جياًل بعد جيل على الرغم 

من عدم ثبوت صحة مقولٍة واحدٍة منها بشكل علمي.
اليت  والوالدة،  النساء  اختصاصية  قطيش،  ليليان  أكدته  ما  هذا 

أوردت أهم مقوالت اجلدات حول احلمل ببنت:

شكل البطن
إذا كان منتفخًا  أما  ببنت،  العريض للبطن يدل على احلمل  الشكل 

طوليًا فيدل ذلك على احلمل بولد، حبسب رواية اجلدات.

كثرة النوم
هناك مقولة شهرية متداولة يف بالد الشام، وتعين أن احلامل ببنت 
تبقى على يقظة ويف كامل نشاطها وحيويتها خالل »فرتة الوحام«، 
عكس احلامل بولد اليت تنام طوال هذه الفرتة: »أم العروس بتحوس، 

وأم العريس بتنوص«.

احلموضة
يقال أيضًا: إن احلامل ببنت تزداد احلموضة يف معدتها بسبب الشعر 

الذي يظهر على رأسها.

مجال احلامل
ازدياد مجال احلامل يدل على محلها ببنت، ألن البنت حبسب اعتقاد 
اجلدات تزيد من مجال أمها، عكس الولد الذي جيعل أمه بشعة، وذات 
أنف كبري، وتعلو بشرتها البثور واحلبوب، ألن هرمونات الذكر تؤثر 

فيها، كما يعتقدن.

اخليط واخلامت
يقال كذلك: إن حركة اخلامت واخليط فوق بطن احلامل تدل على جنس 
مولودها، إذ يتم ربط خامت خبيط طوله 20 سم تقريبًا، ثم يوضع فوق 
بطن احلامل، فإن حترك بشكل دائري فهذا دليل على احلمل ببنت، 

أما إن حترك بشكل أفقي مثل »البندول« فيدل على محلها بذكر.

كف اليد
فاخلطوط  املولود،  جنس  على  تدل  اليد  خطوط  إن  اجلدات:  تقول 

الرفيعة تدل على احلمل ببنت، والسميكة بولد.

نوع الوحام
تعتقد اجلدات أن احلامل ببنت تكون أعراض الوحام لديها قوية جدًا، 
يكون  اليت  بولد  احلامل  عكس  بالدوار،  وتشعر  باستمرار،  وتتقيأ 

وحامها هادئًا ومير دون مشكالت.

نوع الطعام
من املعروف بني النساء قدميًا، أن السيدة اليت متيل خالل فرتة محلها 
إىل أكل احللويات، تكون حاماًل ببنت، عكس السيدة اليت حتمل ولدًا، 

إذ متيل إىل األطعمة احلامضة واملاحلة.
ضربات قلب اجلنني

يقال: إن عدد دقات قلب اجلنني إن زادت عن 160 فإن السيدة 
حامل ببنت، وإذا كانت دون ذلك، تكون حاماًل بذكر.

وأكدت الدكتورة ليليان، أالاَّ صحة لكل ما ُذِكَر من أقاويل تتناقلها 
اجلدات، وأن الطريقة الوحيدة للكشف عن جنس املولود برؤية أعضائه 

التناسلية عرب التصوير التلفزيوني »السونار«، أو »األلرتاساوند«.

عالمات احلمل ببنت علميًا

اإلباضة   برأس كل حامل تنتظر مولودًا أسئلة كثرية حول عالمات 
هي  وما  جنينها!  ينمو  وكيف  جبسمها  ستحدث  اليت  والتغريات 
الشهور  يف  خاصة  بها  االلتزام  احلامل  على  الواجب  االحتياطات 
أمراض  استشاري  إكرام«  والدكتور«حممد  لقاؤنا  كان  هنا  األوىل! 

النساء والتوليد والعقم مبستشفى اجلالء التعليمي.

* انقطاع الطمث هو العالمة الفارقة على حتول جسمك السريع -يف 
العمق- من دون علمك أو مالحظتك، كما أن عمل جسمك سيغدو عماًل 
متصاًل مطردًا بعد ما كان دوريًا، وسيتجه كليًا حنو غاية حمددة وهي 

إجناب كائن حي.

* عالمات هذا التحول تظهر يف صورة حتوالت فيزيولوجية؛ تسبب 
لك الغثيان وبعض التوعك؛ فاجلنني يتحول تدرجييًا من خلية بسيطة 

إىل كائن صغري من بضعة ملليمرتات، ولكنه ميتلك قلبًا ينبض.

* عالمات اإلباضة تظهر بارتفاع معدل اإلسرتوجني يف الدم، فينتج 
عن ذلك ردات فعل فيزيولوجية؛ أوهلا انتفاخ الثديني، غزارة السائل 
املبيضني مع ظهور قليل من  أحد  املهبلي، وأمل صغري يف موضع 

الدم.

األول- حيث تكون  -الشهر  املبكرة من تطور اجلنني  * يف املرحلة 
اخلاليا شديدة التأثر بالعوامل البيئية املسببة للتشوهات: عليك جتنب 
» من    »xالسينية اجلنني لألشعة  تعرض  إشعاعي؛ ألن  أي فحص 

شأنه أن يؤدي إىل نتائج سلبية غري متوقعة.  

* ابتعدي عن تناول أي دواء من دون وصفة الطبيب، حتى العقاقري 
البسيطة ميكن أن تؤذي اجلنني يف بداية احلمل، وكذلك مجيع املواد 
املذوبة،  املواد  مثل  أن تستنشقيها بسهولة؛  اليت ميكن  الكيمائية 

املزيلة للبقع، والصبغة..إىل آخره.

* ابتعدي متامًا عن املصابني بأمراض معدية؛ ألن بعض الفريوسات 
قادرة على تشويه اجلنني؛ مثل فريوس احلصبة األملانية.. فرغم عدم 
خطورته على صحة األم، لكنه يؤدي إىل تشوهات بالغة لدى اجلنني 

خالل الفصل األول من احلمل.

القرادة  تلدغك  لئال  والغابات؛  األحراش  يف  التنزه  أيضًا  جتنيب   *
-حشرة مصاصة للدم-  فهي حتمل نوعًا من البكترييا يسبب مرض 
ليمlime  وهو يتمثل يف ارتفاع درجة احلرارة، وال نعرف حتى اآلن 

تأثرياته على اجلنني.

* لدغة القرادة ترتك أثرًا على اجللد على شكل حبة سوداء صغرية، 
وما عليك إال ختديرها بواسطة األثري ثم استئصاهلا مبلقاط الشعر، 
وتأكدي من خروج منقار احلشرة مع اجلسم املستأصل، ثم راجعي 

الطبيب.

* أعيدي التفكري يف نظام حياتك الصحي، وتصريف مبا يالئم صحة 
أعضاء  تتكون مجيع  األولني؛ حتى  الشهرين  واحتياجاته يف  اجلنني 

الطفل، وبالتالي فإن هذه املرحلة شديدة احلرج بالنسبة إليه.

12 معلومة تعريف عليها قبل الوالدة

* وعليك أيضًا أن متتنعي عن الكحوليات، خففي من شرب القهوة 
والتدخني؛ تناول هذه املواد إذا جتاوز مقدارًا معينًا يؤدي إىل ضمور 
اجلنني أو نقصان يف منوه..بسبب سوء التغذية، ثبت طبيًا أن أطفال 
املدخنات يولدون غالبًا قبل األوان، أو خيرجون مستديري األطراف؛ 

اجلزء السفلي واحلوض أواًل.

* تعاطي املخدرات والكحول مؤٍذ على اختالف أشكاله وألوانه؛ ألن 
املخدر ينتقل من األم إىل اجلنني، وتأثريه ال يقتصر على مضاعفة 

تعقيدات احلمل فقط..بل يصيب اجلنني يف العمق.

* ابن املدمنة يولد غالبًا قبل األوان، ويف حالة من ضعف النفس 
على  متخلفًا  يولد  أن  ميكن  وكذلك  اخلطورة،  متفاوتة  واالرجتاف 

الصعيدين النفسي واحلركي..وهو التخلف الذي ال ميكن عالجه. 

قبل دخول املرأة احلامل شهرها التاسع، السيما إن كانت حامال للمرة 
األوىل ينتابها القلق وال تعرف ماهي الطرق الالزم اتباعها لتسهيل 

الوالدة وفتح الرحم.
عملّية  لتسهيل  عّدة  إجراءات  باّتباع  عادة  األطباء  ماينصح  فغالبا 
الوالدة، وبعض هذه اإلجراءات جيب على املرأة احلامل اّتباعها خالل 

فرتة احلمل، ومنها ما ُينصح به خالل الوالدة:
نستعرض لك بعضا منها:

ُقدرة  من  ُيّسن  فذلك  اجلسم:  ورشاقة  صّحة  على  امُلافظة   -1
احلامل على حتّمل أمل الوالدة، وُينصح عادًة بإجراء التمارين الرياضّية 
يقّلل ذلك من  والسباحة، فقد  الدراجة،  اخلفيفة كاملشي، وركوب 

ُمّدة عملّية الوالدة.
2- االلتحاق بالدروس امُلخّصصة للحوامل: فمن خالهلا َتستطيع املرأة 
باإلضافة  احلمل،  خالل  عليها  سَتطرأ  اليت  التغرّيات  َمعرفة  احلامل 
إىل ما ستمّر به عند الوالدة، ومعرفة ذلك سُيقّلل من القلق، الذي 
يعّد من أبرز األسباب اليت جتعل عملّية الوالدة أصعب وتأخذ وقتًا 

أطول.
3- االسِتحمام باملاء الّدافئ: إذ يساعد ذلك على إرخاء كاّفة عضالت 
اجلسم وختفيف اآلالم املصاحبة لالنقباضات املبّكرة يف املرحلة األوىل 

من الوالدة.
4-ُشرب كمّيات كبرية من املاء: فاملافظة على تروية أنسجة اجلسم 
بشكل سليم ُيعطي املرأة احلامل طاقًة تستطيع من خالهلا دفع اجلنني 
بشكل جّيد، باإلضافة إىل دور املاء يف زيادة قدرة احلامل على حتّمل 
أّنه قد ُيغنيها عن اخلضوع للعديد من اإلجراءات  آالم الوالدة، كما 

الطبّية، كأخذ السوائل بالوريد مثاًل.
إرخاء عضالت اجلسم، وخَتفيف  التدليك: فقد ُيساعد ذلك على   -5
مراحل  كاّفة  األطباء يف  العديد من  به  احلامل، وينصح  املرأة  توّتر 

احلمل وعند قرب َموعد الوالدة.
ضرورة  إىل  فباإلضافة  بالكربوهيدرات:  الغنّية  األطعمة  6-تناول 
امُلافظة على احِلمية الغذائّية السليمة طوال فرتة احلمل ُينصح عادًة 
بَتناول وجبات خفيفة غنّية بالكربوهيدرات قبل الوالدة، فتمّد هذه 

األغذية جسم احلامل بالطاقة لَتحّمل ما ستمّر به خالل الوالدة.

طرق لتسهيل الوالدة وفتح الرحم
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تتـمات

احلريري: معظم العقد ...
تتمةاملنشور على الصفحيتن 6 و 7

سيئة  تداعيات  للفساد  ان  اعلم  انا  لبنان.  يف  الصفقات  وعلى 
التأسيس للحكومة  اجل  بدأنا بورش عمل من  لبنان وقد  جدا على 
االلكرتونية يف لبنان، اليت ال بد ان تقلص من نسب الفساد وما 
حصل يف بريوت منذ اسبوعني هو امر معيب بالنسبة بريوت ولنا 
ايضا، واملدعي العام التمييزي حترك يف هذا امللف وجيب معاقبة 
املسؤول عن هذا العمل مهما كان، ولن نرتدد يف سجن اي شخص 
يف هذا املوضوع. هاجسي هو التالي، فانا اريد العمل مع اجملتمع 
املدين اكثر ألنين اعتقد انهم ميلكون الكثري من االفكار اجليدة ولكن 
جيب ان نستمع اىل بعضنا البعض وان ال خنتلف وان جنلس على 

طاولة واحدة ونتشاور.

مبادرة بعبدا بني بريوت ...
تتمةاملنشور على الصفحة االوىل

احلكومة، فيما أمل الرئيس عون يف ان تتظهر نتائج املبادرة اليت 
بدأ العمل من خالهلا على حلحلة أزمة تشكيل احلكومة، يف اليومني 

املقبلني، بغية إعادة األمور إىل استقامتها.
لكن الثابت ان الرئيس املكلف احلريري باق على موقفه جلهة رفض 
توزير النواب السنة املستقلني يف احلكومة، وهو أعلن ذلك صراحة 
يف لندن، حيث شارك أمس االول يف افتتاح أعمال »منتدى رجال 
كبري  حشد  مبشاركة  الربيطاني«،   - اللبناني  واالستثمار  األعمال 
البلدين  واألعمال واالقتصاديني واملستثمرين من  املال  رجال  من 

وممثلني للمؤسسات املالية الدولية.
وقال احلريري، عندما سئل عن املوضوع احلكومي، والذي حضر بقوة 
يف أعمال املنتدى ومداخالت املشاركني فيه: »ان تشكيل احلكومة 
جاهزة وكذلك  واألمساء  جاهز  وأنا  ان حيصل من قبل،  كان جيب 
توزيع احلقائب، واجلميع بات يعرف من أين يأتي التعطيل«، مشريًا 
اىل ان الرئيس عون يقوم باتصاالت واللبنانيون مجيعًا يقدرون ما 
يقوم به، أماًل ان تتبلور االتصاالت وتؤدي إىل نتائج إجيابية، الفتًا 
إىل انه ملس نغمة إجيابية، وقال انه سيبقى اجيابيًا ملا فيه مصلحة 

البلد.
وأملح الرئيس احلريري إىل انه منفتح على طروحات تعديل الصيغة 
احلكومية، وقال عندما سئل عن رأيه بطرح صيغة حكومة من 18 أو 
24 وزيرًا ان كل الطروحات جيدة، والبلد حباجة إىل حكومة ونقطة 

على السطر.
سنة 8 آذار

يف املقابل، مل يتزحزح النواب السنة املستقلون، أي سنة 8 آذار عن 
موقفهم املتمسك حبق أحدهم يف ان يكون له مقعد وزاري، من دون 
أو يسمونه هم،  أي قبول بأن يتم متثيلهم بشخص مقّرب منهم، 
أو من حصة أحد، معتربين ان العقدة ما زالت عند الرئيس املكلف 
السنية«،  الطائفة  متثيل  له شركاء يف  ان  بعد  يهضم  »مل  الذي 
على حّد تعبري النائب فيصل كرامي، فيما قال النائب سكرية انه 
الرئيس  ألن  احلكومة،  ملوضوع  حاًل  هناك  ان  اآلن  حتى  يبدو  »ال 
املكلف ال يزال مصرًا على موقفه، وهو مصمم على ان حيتكر تّيار 
»املستقبل« متثيل الطائفة كليًا، يف وقت ان كل الطوائف األخرى 
ممثلة بتعددية، مشددًا على ان »اللقاء التشاوري« يريد التمثل يف 

احلكومة، سواء كانت مؤلفة من 30 أو من 18 وزيرًا.
النواب  على  يطرح  مل  انه  املفاجأة  كانت  فقد  عون،  الرئيس  اما 
ووليد  كرامي  النائبان  قال  ما  حسب  للحل،  مبادرة  أي  الستة، 
سكرية، رمبا ألنه ال يريد ان »حيرق« اوراقه بكشفها امام من ال 
قائمة،  تزال  ما  مبادرته  ان  امامهم  أّكد  وان كان  القرار،  ميلكون 
األجوبة  لديه  تتوافر  عندما  يبدو،  ما  على  مشاوراته  سيتابع  وهو 
على األسئلة اليت طرحها امام النواب واليت ميكن ان تعطي هؤالء 
فكرة عن اخليارات املتبقية امامه، وبينها حكومة مصغرة، أو حكومة 

تكنوقراط لتجاوز العراقيل املوضوعة.
صيغة حكومة الـ18

إىل ذلك، أكدت مصادر مطلعة ان صيغة الـ24 وزيرًا طرحت يف 
الـ14  تطرح  وزيرًا، وقد  الـ18  املاضيني، وكذلك حكومة  اليومني 
احلكومة،  تأليف  على  القدرة  بل  العدد،  ليس  املهم  إمنا  وزيرًا، 
العدد  موضوع تصغري  ان  ورأت  ذلك،  تساعد يف  اليت  واخليارات 
اعتباره  ميكن  ملا  تفاديًا  وإمنا  أطراف،  ابعاد  بهدف  يطرح  مل 

»حواشي«.
لـ  لندن  يف  احلريري  مع  املوجود  باسيل  جربان  الوزير  وقال 
»املستقبل«: »ال مشكلة لدينا يف حكومة من 18 أو 24 وزيرا، بل 

قد تكون املشكلة عند غرينا«. 
اضاف باسيل: »اننا لسنا متمسكني بالثلث املعطل فاحلكم ليس حباجة 
إىل ذلك بل املعارضة حتتاجه، حنن متمسكون باحلصة اليت نستحق 

وهي 11وزيرا وهي جمموع حصيت التيار ورئيس اجلمهورية«.
ورد الرئيس جنيب ميقاتي على باسيل من دون ان يسميه وقال 
بعد لقاء الرئيس بري: العناد واملكابرة موجودان لدى كل فريق، 
وعندما يقول احدهم انا اريد هذا العدد من الوزراء وهذه احلقائب، 
فهذا يعين ان ما حيصل ال خيدم تسهيل تشكيل احلكومة. احلكومة 

جيب تسهيل تشكيلها.
ابدا.  قال:  املعارضة؟  سّنة  الكالم  هذا  يقصد يف  كان  اذا  وعما 
ليسوا هم من قصدتهم بهذا الكالم. قصدت من قال اليوم انه ال 

يقبل باقل من 11 وزيرا.
وأعلن انه لن يقبل التنازل عن حق كتلته يف ان تتمثل يف احلكومة، 

مشريًا إىل انه متفق مع الرئيس احلريري يف هذا املوضوع.
ماذا دار يف اللقاء؟

ومهما كان من أمر، فإن املصادر املطلعة على أجواء بعبدا أكدت 
وقتًا  هناك  وان  قائمة  تزال  ما  الرئاسية  املبادرة  ان  لـ«اللواء« 

اضافيا للمزيد من االتصاالت واملتابعة.
وكشفت ان هناك مشاورات ستتم يف اليومني املقبلني بعيدا عن 

االضواء.
وعلم ان الرئيس عون سيعقد لقاءات مرتبطة باحلكومة امنا ليست 
مرتبطه بالعقدة احلكومية. واكدت انه بعد لقاء الرئيس املكلف ووفد 
ان  على  واضحة  االراء  كل  اصبحت  املستقلني  والنواب  اهلل  حزب 
هناك تقييما سيجري هلا لالنتقال اىل اخلطوة التالية ولفتت اىل انه 
بعد عودة الرئيس احلريري من اخلارج سيحصل هذا التقييم وبعد 

ذلك يبنى على الشيء مقتضاه.
وبالنسبة إىل ما دار يف اللقاء بني الرئيس عون والنواب الستة، 
اجلمهورية حتدث بصراحة عن  رئيس  ان  نفسها  املصادر  أوضحت 
األسباب اليت دفعته اىل اختاذ املبادرة مشرية اىل انه وضعهم يف 
اجواء الوضع من خمتلف جوانبه وما الذي يتطلب اخلروج من االزمة 

اليت مير بها لبنان.
وقال الرئيس عون للوفد ان تأخري تشكيل احلكومة مل يعد حيتمل 

وان مصلحة البلد تتقدم على كل املصاحل األخرى.
منتدى لندن

وكان الرئيس احلريري اكد رئيس  احلكومة  املكلف سعد احلريري  يف 
كلمة له يف »chatham house« يف لندن أنه »رجل صبور ومستعد 
لالنتظار إلجياد احلل من أجل تأليف احلكومة ومتأكد أننا سنصل اىل 
تشكيل حكومة قريبا«، مشددا على ان »احلكومة ستتشكل قريبا ألن 
اجلميع يعلم ان االستقرار االقتصادي اهم من أي أجندة سياسية«.

دائم  تأهب  يف  األمنية  وقوانا  جيشنا   « أن  اىل  احلريري  ولفت 
استقرار يف  مصدر  يزال  ال  و لبنان   لإلرهابيني  تسّرب  أي  لعرقلة 
املنطقة«، مشددا على انه »علينا ان نعمل من أجل تفادي توسع 
املهمة  »هذه  ان  معتربا  لبنان«،  اىل  لتصل  يف  سوريا   النزاعات 
يصعبها وجود مليون ونصف الجئ سوري يف لبنان«.ولفت احلريري 
لبنان كي  التحتية يف  البنى  أن حنضر  »اسرتاتيجيتنا هي  ان  إىل 
تكون حمطة االنطالق للشركات األجنبية من أجل املشاركة يف إعمار 
سوريا والعراق وكذلك ليبيا«، مشريا اىل اننا »وصلنا اىل »املئة 
مرت« االخرية قبل تشكيل احلكومة«، مضيفا:«بعد انتخاب الرئيس 
ميشال عون قررنا ان نضع خالفاتنا جانبا ونركز على ما هو مفيد 

للبلد«.
ولفت احلريري اىل ان »حزب اهلل لن يغري رأيي بايران وبطريقة تعامله 
مع االمور يف املنطقة«، مشريا اىل انه »لدينا مشاريع مهمة لضخ 
االموال اىل البالد ونسعى ملزيد من االنفتاح يف القطاع اخلاص«، 
مشددا على ضرورة » تطبيق القرار 1701 وحماسبة اسرائيل على 

انتهاكاتها املتكررة«.
وكشف احلريري أن »احلكومة ستتشكل قبل نهاية السنة او مطلع 

السنة اجلديدة وتأخري التشكيل اسبابه داخلية«.

اتفاق ستوكهومل حول اليمن ...
تتمةاملنشور على الصفحة االوىل

وترافق توصل وفد احلكومة اليمنية ووفد احلوثيني اىل التوافق على 
احلديدة مع اتفاق آخر يكسر احلصار عن تعز ويفتح ممرًا إنسانيًا آمنًا 
فيها، فضاًل عن إطالق عملية نزع األلغام يف تعز، اليت ستفتح للمرة 

األوىل طرق التنقل أمام مواطنيها احملاصرين منذ سنوات.
وحظيت االتفاقات اليت توصل إليها الطرفان برعاية أممية ومتابعة 
حثيثة من الدول الكربى وجملس األمن مبباركة دولية فورية، إذ أعلنها 
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش يف مؤمتر صحايف مجعه 
أمس االول مع وزيرة اخلارجية السويدية مارغو والسرتوم ومبعوثه 
اخلاص اىل اليمن مارتن غريفيث، يف مقر املشاورات يف منتتجع 

جوهاهنسربغز قرب العاصمة السويدية استوكهومل.
وأكد غوترييش أن االتفاقات »جيب أن تدعم بقرار قوي من جملس 
األمن«، يضمن آلية املتابعة والتزام األطراف بها، مشددًا على أن 
هذا اإلجناز »هو خطوة أوىل حنو طريق السالم وإنهاء احلرب واملأساة 

اإلنسانية األكرب اليت يشهدها القرن احلالي« يف اليمن.
وأكدت احلكومة اليمنية ترحيبها باالتفاق، مع التأكيد على ضرورة 
التزام احلوثيني بتطبيقه قبل االنتقال اىل جولة املشاورات املقبلة، 
خالد  احلكومي  الوفد  رئيس  اليمين  اخلارجية  وزير  تصريح  وفق 
غوتريش  إعالن  وجاء  االول.  أمس  اخلتامية  اجللسة  بعد  اليماني، 
االتفاق يف جلسة مهيبة مجعت وفدي املشاورات يف قاعة كبرية، 
حبضور حشد من السلك الديبلوماسي، يتقدمه سفراء الدول اخلمس 
الدائمة العضوية يف جملس األمن املعتمدون يف اليمن، فضاًل عن 

سفراء جمموعة الدول الـ18.
وتوسط غوترييش ووالسرتوم وغريفيث القاعة، وجلس اىل ميينهم 
وفد احلكومة اليمنية يرتأسه وزير اخلارجية خالد اليماني، يقابلهم اىل 

جهة اليسار وفد صنعاء الذي ترأسه حممد عبدالسالم.

اتفاق الحديدة
جاء اتفاق احلديدة حتت عنوان »اتفاق حول مدينة احلديدة وموانئ 
على  مبوجبه  الطرفان  واتفق  عيسى«،  ورأس  والصليف  احلديدة 
وموانئ  احلديدة  ومدينة  حمافظة  يف  النار  إلطالق  فوري  »وقف 
توقيع  فور  التنفيذ  حيز  يدخل  عيسى  ورأس  والصليف  احلديدة 
االتفاق«، وعلى »إعادة انتشار مشرتك للقوات من موانئ احلديدة 
والصليف ورأس عيسى ومدينة احلديدة إىل مواقع متفق عليها خارج 

املدينة واملوانئ«.
ونص أيضاًَ على »االلتزام بعدم استخدام أي تعزيزات عسكرية من 
قبل الطرفني اىل حمافظة ومدينة احلديدة وموانئ احلديدة والصليف 
يف  املسلحة  العسكرية  املظاهر  مجيع  و«إزالة  عيسي«،  ورأس 
عليها  ومتفق  انتشار مشرتكة  إعادة  تنسيق  جلنة  وإنشاء  املدينة، 

برئاسة األمم املتحدة وتضم، على سبيل املثال ال احلصر، أعضاء 
من الطرفني ملراقبة وقف إطالق النار وإعادة االنتشار«.

»يقدم  االنتشار  إعادة  تنسيق  رئيس جلنة  أن  اىل  االتفاق  وأشار 
تقارير أسبوعية من خالل األمني العام اىل جملس األمن الدولي حول 
امتثال األطراف بالتزاماتها يف هذا االتفاق« وأن جلنة تنسيق إعادة 
وعلى  واملراقبة،  االنتشار  إعادة  عمليات  على  ستشرف  االنتشار 
والصليف  احلديدة  وموانئ  احلديدة  مدينة  من  األلغام  إزالة  عملية 

ورأس عيسى«. 
وشدد االتفاق على أن يكون لألمم املتحدة دور قيادي يف »دعم 
األمحر  البحر  ملوانئ  العامة  للمؤسسة  التفتيش  وعمليات  اإلدارة 
اليمنية يف موانئ احلديدة والصليف ورأس عيسى، ويشمل ذلك 
موانئ  يف   )NVIM( والتفتيش  للتحقق  املتحدة  األمم  آلية  تعزيز 

احلديدة والصليف ورأس عيسى«.
»مدينة احلديدة وموانئ  األمم املتحدة يف  وأشار اىل تعزيز وجود 
احلديدة والصليف ورأس عيسى« على أن »تلتزم األطراف بتسهيل 
ومتكني عمل األمم املتحدة يف احلديدة«، وحرية احلركة »للمدنيني 
والبضائع من وإىل مدينة احلديدة وموانئ احلديدة والصليف ورأس 

عيسى«.
كما يلتزم األطراف أيضًا بـ »عدم عرقلة وصول املساعدات اإلنسانية 
من موانئ احلديدة والصليف ورأس عيسى«، وتودع مجيع إيرادات 
املوجود  فرعه  خالل  من  اليمين  املركزي  البنك  »يف  املوانئ  هذه 
يف احلديدة، للمساهمة يف دفع مرتبات موظفي اخلدمة املدنية يف 

حمافظة احلديدة ومجيع أحناء اليمن«.
ومبوجب االتفاق، تقع مسؤولية أمن مدينة احلديدة واملوانئ الثالثة 
على عاتق »قوات األمن احمللية وفقًا للقانون اليمين، وجيب احرتام 
املسارات القانونية للسلطة، وإزالة أي عوائق أو عقبات حتول دون 

أداء املؤسسات احمللية وظائفها مبا فيها املشرفون«.
كما نّص االتفاق على »أال تعترب هذه االتفاقية سابقة يعتد بها يف 
أي مشاورات أو مفاوضات الحقة«، مشريًا اىل أن تنفيذ االتفاقية 
سيتم على مراحل »يتم حتديدها من قبل جلنة تنسيق إعادة االنتشار، 
على أن تشكل عملية إعادة االنتشار من موانئ احلديدة والصليف 
ورأس عيسى واألجزاء احلرجة من املدينة املرتبطة باملرافق اإلنسانية 
املهمة يف املرحلة األوىل، ويتم استكماهلا يف غضون أسبوعني من 

دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ«.
كما »يتم استكمال إعادة االنتشار املشرتك الكامل لكافة القوات 
من مدينة احلديدة وموانئ احلديدة والصليف ورأس عيسى خالل مدة 

أقصاها 21 يومًا من دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ«.
إنه حتدث اىل  وقال غوترييش يف كلمة اختتام جولة املشاورات، 
الرئيس عبدربه منصور هادي أمس االول، معربًا عن »التقدير العميق« 
كما  املشاورات.  احلكومي يف  الوفد  أبداه  الذي  اإلجيابي  لالخنراط 

شكر »قيادة أنصار اهلل« على املشاركة البّناءة يف استوكهومل.
وقال إن االتفاقات اليت مت التوصل إليها تشمل احلديدة واملوانئ 
الثالثة فيها »الذي سيؤسس لوقف إطالق نار يف احملافظة، واتفاق 

على فتح ممر إنساني يف تعز وتسهيل نزع األلغام فيها«.
الزمين  واإلطار  األسرى  تبادل  اتفاق  أهمية  اىل  غوترييش  وأشار 
لتطبيقه، و »اتفاق الطرفني على االخنراط يف حبث اإلطار السياسي 
العام يف االجتماع املقبل، ما يشكل أساسًا إلنهاء النزاع«، مشريًا 

اىل أن اجلولة املقبلة ستعقد يف نهاية كانون الثاني.
كما أكدت وزيرة اخلارجية السويدية مارغو والسرتوم أهمية متابعة 
يف  اإلجيابية  الروح  متابعة  وضرورة  األمن،  جملس  االتفاقات يف 
تتضمن  »االتفاقات  إن  غريفيث  وقال  املقبلة.  املشاورات  جوالت 
ملحقات حول املراحل الزمنية واآلليات التطبيقية« لالتفاقات، تتضمن 
اخلطوات الالحقة وكيفية مراقبتها. وقال اليماني يف مؤمتر صحايف، 
إن العمل سيبدأ على إنشاء جلنة مشرتكة لفتح املمرات اىل تعز، 
اتفاقات على امللف االقتصادي،  التوصل اىل  مبديًا األسف لعدم 
حمماًل اجلانب احلوثي »مسؤولية عرقلة اخلطوات اليت تتعلق مبعيشة 

الناس« ودفع مرتباتهم.
لفتحه  مستعدة  اليمنية  احلكومة  إن  قال  مطار صنعاء،  شأن  ويف 
أمام الرحالت الدولية عرب مطار عدن »إال أن الطرف االنقالبي أصّر 
على رفض املقرتح الذي كان سيوفر حاًل إنسانيًا لعشرات اآلالف 
من اليمنيني«. وشدد على أن العودة اىل استكمال اجلولة املقبلة 
»تتطلب تطبيق ما توصلنا إليه من اتفاقات يف هذه اجلولة«، مشددًا 
على ضرورة ممارسة اجملتمع الدولي الضغط على احلوثيني، إللزامهم 
بتطبيق االتفاقات »إذ إننا توصلنا سابقًا اىل 7٥ اتفاقًا معهم مل 

يلتزموا بتطبيقها«.
يف املقابل، قال عبدالسالم إن احلكومة اليمنية »تتحمل مسؤولية 
ترحيل البحث يف اإلطار السياسي ألنها تريد عرقلة احلل السياسي«. 
وقال إن البحث يف اإلطار السياسي العام »قطع أكثر من 80 يف 

املئة من التقدم، وسنستكمل حبثه يف اجلولة املقبلة«.
»تعزيز  يتضمن  احلديدة  شأن  يف  االتفاق  أن  أهمية  على  وشدد 
دور األمم املتحدة يف مراقبة املمرات من احلديدة اىل صنعاء وتعز 
عن  التوقف  اليت جيب  األمحر  البحر  مطاحن  وأيضًا  وحجة وصعدة، 

استهدافها« من جانب التحالف.
ويف شأن مطار صنعاء وأسباب عدم حتقيق اتفاق يف شأنه، قال 
إن اجلانب احلوثي يقبل مبراقبة الرحالت اجلوية منه وإليه يف األردن 
اىل  رحالته  إخضاع  رافضًا  التحالف«،  يف  عضو  »وكلتاهما  ومصر 

التفتيش يف مطار عدن »ألنه غري آمن باعرتافهم هم«.
ومن املتوقع أن يبحث جملس األمن سريعًا اتفاقات رميبو »وإصدار 
قرار لدعمها، يتضمن آلية متابعة تفرض تبعات على األطراف املعرقلة 
هلا« وفق مصادر ديبلوماسية مطلعة. ويرجح أن يعقد جملس األمن 
يف  النظر  يف  والبدء  غريفيث،  اىل  لالستماع  ساعات  خالل  جلسة 
مشروع القرار »الذي أعد بشكل شبه كامل« وفق املصادر نفسها.
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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 
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52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

5 أنواع من األدوية تضعف القدرة 
اجلنسية!
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يواجه الكثري من الرجال مشكلة الضعف أو العجز اجلنسي، خاصة 
العمر، لذلك حيذر األطباء من  األربعني من  الذين جتاوزوا  أولئك 

أدوية تؤثر سلبا يف القدرة اجلنسية.
لفرتات  تناوهلا  عند  تأثرياتها  من  احلذر  جيب  اليت  األدوية  ومن 

طويلة:

1- أدوية ختفيض ضغط الدم
يعاني كثري من الرجال من ارتفاع ضغط الدم. وحبسب اخلرباء، يعود 
ذلك إىل منط حياتهم غري الصحي. وعند ظهور احلاجة إىل تناول 
أدوية ختفيض ضغط الدم، فقد تتأثر حياة املريض اجلنسية، ألنه 

من اآلثار اجلانبية لتلك األدوية، إضعاف القدرة اجلنسية.

2- األدوية املهدئة ومضادات االكتئاب
حتتوي هذه األدوية على مضادات الذهان اليت تسبب بطء إنتاج 
اهلرمونات الذكورية. وميكن لبعض أنواعها البسيطة مثل القطرات 
أو احملاليل املهدئة التأثري سلبا يف القدرة اجلنسية حتى بعد انتهاء 

فرتة العالج.

3- العالج اهلرموني
تتسبب بعض العالجات اهلرمونية خبفض إنتاج التستوستريون يف 

جسم الذكور، ما يؤدي إىل الضعف اجلنسي.
وعلى سبيل املثال، فإن عشاق رياضة كمال اجلسام يستخدمون 
األدوية الستريويدية لتضخيم العضالت. بيد أن هذه املستحضرات 
بعدم  اخلرباء  ينصح  لذلك  اجلنسية،  القدرة  يف  سلبا  تؤثر 

استخدامها.

4- الربوم
الطبية  واملستحضرات  األدوية  يف  الكيميائي  العنصر  هذا  يوجد 
اخلاصة حبماية الكبد واألدوية املضادة لاللتهابات وأدوية أمراض 
القلب وجهاز املناعة. ويعتقد أطباء أن الربوم يثبط القدرة اجلنسية، 

بيد أن هذا مل يثبت حتى اآلن بدراسة علمية دقيقة.

5- أدوية احلموضة واالرتداد املعدي
بالعجز  تتسبب  أن  احملتمل  ومن  أحيانا،  اجلنسي  الضعف  تسبب 

اجلنسي عند استخدامها لفرتات طويلة.

ميكن احلصول يف بعض األحيان على فوائد عديدة من إجراء تغيري 
واحد بسيط يف نظام احلياة اليومي، فبعض التغيريات تساعد يف 

حتسني احلالة الصحية وإطالة العمر.

حتدث  قد  واليت  احلياة،  على  إدخاهلا  ميكن  اليت  التغيريات  ومن 
تغيريا إياجابيا وترتك تأثريات حتسن الصحة اجلسدية والنفسية:

1- التخلي عن استخدام املنبه

واملفاجئة  العالية  األصوات  تؤثر  يابانية،  دراسات  لنتائج  وفقا 
سلبا يف اجلهاز العصيب لإلنسان، كما تسبب زيادة خطر النوبات 
القلبية. لذلك من األفضل يف عاملنا املعاصر قضاء أطول فرتة 

ممكنة يف هدوء.

2- تناول القليل من النبيذ
الفرنسي  النبيذ  تناول  أن  إىل  هارفرد  جامعة  من  علماء  توصل 
اخلالي من السكر »بني فرتة وأخرى« له عالقة بإطالة العمر. ولكن 

تناول أكثر من كأس منه له نتائج سلبية.

3- اقتناء احليوانات املنزلية
بينت نتائج الدراسات أن التواصل العاطفي مع احليوانات املنزلية 
األليفة خيفض من التوترات النفسية لإلنسان. وهذا يعزز نظام 
املناعة يف اجلسم وخيفض من مستوى االلتهابات املدمرة للخاليا.

4- تقليل االستحمام
يعتقد العلماء أن الصابون واملاء الساخن حيرمان اجللد من الطبقة 
فإن  لذلك  والعدوى.  اخلطرة  البكترييا  من  حتميه  اليت  الدهنية 
وإصابته  اجلسم  إضعاف  يف  عامال  يصبح  قد  املتكرر  االستحمام 

مبختلف األمراض.

5- تناول اخلبز
اكتشف علماء من أملانيا أن تناول قشرة اخلبز احملمصة يف الطعام 
تزيد من مضادات األكسدة اليت متنع تطور السرطان يف اجلسم. 
كما أن اجلزء الرخو من اخلبز قد يكون مفيدا عند تناوله بكميات 

قليلة.

5 ممارسات يومية لتحسني الصحة 
وإطالة العمر!

يعترب التهاب اجليوب األنفية وتضخم اللحمية من املشكالت الشائعة 
عند الكثريين وخصوصا يف املناطق اجلافة وعالية الرطوبة، إال أنه 

ميكن التخلص من هذه املعاناة عرب وصفة طبية بسيطة.

والتهاب اجليوب، هو التهاب اجليوب اجملاورة لألنف، مما يؤدي 
بالرائحة  الشعور  وضعف  األنف  انسداد  مثل  عدة،  أعراض  إىل 

والتهاب احللق والسعال.

ووفق ما نقلت صحيفة »صن« الربيطانية عن أخصائيني، فإن خل 
التفاح هو العالج الطبيعي الذي يعاجل تراكم البكترييا وااللتهابات 

الشديدة يف األنف، واليت تسبب الصداع املستمر واحلمى أيضا.
 

وحيتوي خل التفاح على الفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة 
وأمحاض املاليك، اليت ميكن أن تستهدف االنسداد بشكل مباشر. 
وحني يؤخذ عن طريق األنف عرب الرش فإنه يفصل املخاط وينظف 

املسالك اهلوائية وحيارب العدوى.
وأوضحت الصحيفة الربيطانية، أن األطباء ينصحون بتناول ملعقة 
أو ملعقتني من خل التفاح كل يوم، ألنه يساهم كذلك يف تعزيز 

نظام املناعة.
وكانت دراسة طبية قد وجدت أن التهاب اجليوب األنفية املزمن 
الواليات  مليون شخص يف  بـ25  يقّدر  كبري  عدد  على  يؤثر  رمبا 

املتحدة، وغالبا ما يكون العالج باملضادات احليوية غري فعال.

عالج طبيعي حيل مشكلة التهاب 
اجليوب األنفية

مرات  ثالث  أو  مرتني  املقلية  البطاطس  يأكلون  الذين  الناس 
يف األسبوع هم أكثر عرضة للمعاناة من السمنة وأمراض القلب 

واألوعية الدموية والسكري.
إذا  اليت  املقلية،  البطاطا  من  الكمية  حجم  إىل  العلماء  توصل 

تناولناها ال تسبب ضرًرا للصحة.
الربوفيسور  وأجراه    »The Sun« موقع  نشره  الذي  البحث  أظهر 
هارفارد إيريك رميا أن تناول جزًءا صغرًيا من البطاطا، اليت حتتوي 

على 40 إىل 45 شرحية، يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

وتتناول  جيد  بشكل  وتنام  الرياضة،  تلعب  كنت  إذا  ذلك،  ومع 
الطعام بشكل صحيح، فإن تناول ما ال يزيد عن ست شرائح من 

البطاطس املقلية سيكون آمنًا.
إيطاليا.  من  خرباء  قبل  من  مماثلة  دراسات  أجريت  السابق،  يف 
يف  البطاطس  إىل  يفتقرون  الذين  األشخاص  أن  إىل  وخلصوا 
بستة  أطول  فرتة  يعيشون  املتوسط   ،  يف  الغذائية،  وجباتهم 
بداء  لإلصابة  أكثر  عرضة  فهم  املقلية  البطاطا  حميب  أما  أشهر. 

السكري والسمنة وأمراض القلب.

ما هي الكمية اآلمنة من البطاطس 
املقلية اليت جيب تناوهلا
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صـحة وغـذاء

يؤكد  آخر؟  مع شيء  أم  لوحده  نشربه  هل  الشاي،  نشرب  كيف 
مستوى  حيدد  الشاي  مع  خنتاره  الذي  الشيء  أن  على  العلماء 

استيعابه وفائدته للجسم.

اجلميع  يتناوهلا  اليت  املنتشرة  املشروبات  من  بات  الشاي  وألن 
املواد  بعض  إىل  التعرف  الضروري  فمن  تقريبا،  يومي  بشكل 

وتأثري تناوهلا رفقة الشاي:

1- احلليب

يزيد  للخرباء،  ووفقا  احلليب.  مع  الشاي  تناول  الكثريون  حيب 
احلليب من خصائص الشاي املدرة للبول، ولكنه خيفض من تأثريه 

املنشط.

 ومن جانب آخر، زيادة محوضة الشاي مع احلليب ميكن أن حتسن 
احلالة الصحية.

2- السكر

الدماغ، حتى  الدموية يف  الدورة  األسود  الشاي  مع  السكر  حيفز 
أن يشفي من  السكر ميكن  الشاي مع  تناول كوب واحد من  أن 

الصداع. 

الكيميائي  املركب  إنتاج  إىل  السكر  مع  الشاي  ختمري  ويؤدي 
كاتيهني، وهو من جمموعة الفالفونويد اليت ميكن أن تصبح مسكنا 

قويا ومضادة للميكروبات. 

ولكن السكر يف هذا املشروب مينع اجلسم من امتصاص فيتامني 
В1 الضروري لعمل اجلهاز العصيب بصورة طبيعية.

3- الشاي مع العسل

التمثيل  عملية  على حتسني  العسل  من  مالعق شاي   3-2 تساعد 
الشاي  مع  تناوله  يفضل  احلالة،  هذه  اجلسم، ويف  الغذائي يف 

األخضر.

4- الشاي مع الليمون

يزيد الشاي بنوعيه األسود واألخضر من خاصية امتصاص فيتامني 
С املوجود يف قطعة الليمون املوضوعة يف الشاي، وبذلك تتضاعف 

فائدتها كمصدر هلذا الفيتامني.

5- الشاي مع الشوكوالتة

وينشط  املرة حيفز  أو  الداكنة  الشوكوالتة  مع  الشاي  تناول  إن 
الدورة الدموية يف الدماغ. وتناول الشاي مع الشوكوالتة مضاد 

لتشنج األوعية الدموية.

6- الشاي مع الزجنبيل

الزائد. كما حيسن  الوزن  التخلص من  هذا املشروب يساعد يف 
العدوى  مقاومة  يف  ويساعد  املناعة  جهاز  ويعزز  البدنية  احلالة 

املرضية.

7- الشاي مع القرفة

تستخدم القرفة كمادة تفيد يف التخلص من الوزن الزائد. وعند 
تناوهلا مع الشاي األسود تتعزز هذا اخلاصية. 

كما أن هذا املشروب يعزز جهاز مناعة اجلسم.
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7 مواد تضاف إىل الشاي 
وتزيد من فائدته للجسم

احنناء الكتفني جزء من مشكلة أكرب تتعّلق بالقوام، وال يتعّلق األمر 
احلياتية  بالعادات  يتأثر  القوام  فشكل  فقط،  الُعمر  يف  بالتقدم 
ومنط النشاط الذي ختتاره لنفسك، أي أن االحنناء ميكن أن حيدث 
يف أي مرحلة من الُعمر. إليك أهم أسباب احنناء الكتفني لتعرف 

كيف تتطّور املشكلة:
الظهر  عضالت  تقوية  متارين  وممارسة  احلياة،  منط  تعديل 

والكتفني

* اجللوس طوال اليوم.
* استخدام الكومبيوتر وخاصة الشخصي من وضعية خاطئة.

* كثرة استخدام اهلاتف والتابلت.
* النظر ألسفل لفرتات طويلة.

* قيادة السيارة لفرتات طويلة.
* االحنناء لرفع أشياء ثقيلة بشكل متكّرر.

* النوم على اجلانب باستمرار.
وحبسب جامعة هارفارد، يؤدي ضعف عضالت الظهر والبطن إىل 
ضعف القوام وأهم مظاهره احنناء الكتفني، خاصة مع التقدم يف 

الُعمر.
ولتفادي املشكلة أو وعالجها احرص على القيام بتمارين لتقوية 
النوم  التمارين:  هذه  أهم  ومن  القوام.  وتصحيح  الظهر  عضالت 
على البطن، ورفع الكتفني ألعلى قلياًل مع رفع الذراعني إن أمكن، 
واحلفاظ على هذه الوضعية لعدة ثواني، ثم العودة إىل التمدد على 

البطن. وتكرار التمرين 20 مرة.
احنناء  من  الوقاية  على  الكتفني  عضالت  تقوية  متارين  وتساعد 
الكتفني وتصحيح القوام. لتقوية كتفيك من وضعية الوقوف أو 
 ،T اجللوس ارفع الذراعني ليصال إىل ارتفاع الكتف وتشكل حرف

ثم أخفضهما، وكّرر التمرين 20 مرة.
قوة  من  بالتجديف  شبيهة  حركة  على  تنطوي  متارين  أية  وتتعّزز 
تقوية  متارين  تساعد  كما  االحنناء.  ومقاومة  الكتفني،  عضالت 
الدعم  وتوفري  القوام  مظهر  حتسني  على  البطن  أعلى  عضالت 

لعضالت الظهر.
وميكنك شراء »رول فوم« واستخدامه يف متارين لتصحيح القوام 

واحنناء الكتفني كما هو مبني يف الصورة.

كيف حتمي كتفيك من االحنناء 
مع التقدم يف الُعمر؟

العناصر  من  العديد  على  الحتوائه  نظرًا  كثرية  اليانسون  فوائد 
الغذائية اهلامة، مثل الليبيدات الغنية باألمحاض الدهنية، وغريها 

من العناصر اليت متّد اجلسم بفوائد صحية.
ولعل عالج اإلمساك هو أشهر فوائد اليانسون، إذ يعترب هذا األخري 
ملينًا طبيعيًا لألمعاء ومعاجلًا للغثيان والقيء، ومفيدًا لطرد الغازات 

وختفيف تقلصات اجلهاز اهلضمي.
ومن فوائد اليانسون األخرى أيضًا إرخاء العضالت واحلؤول دون 
احلرة  اجلذور  ومقاومة  املرضعة،  األم  حليب  وإدرار  تشنجها، 
آالم  السعال، وختفيف  البلغم، وختفيف  التأكسد، وطرد  وحماربة 

الدورة الشهرية.

فوائد اليانسون كثرية أهمها 
جتديد خاليا الكبد

متكن علماء أوروبيون وأمريكيون، مؤخرا، من تطوير مرحاض ذكي 
يستطيع تنبيه الشخص الذي يستخدمه إىل أعراض اإلصابة مبرضي 

السكري والسرطان.

وكالة  من  باحثني  فإن  ميل«،  »ديلي  نقلت صحيفة  ما  وحبسب 
الفضاء األوروبية ومعهد ماساشوستش للتكنولوجيا أشرفوا على 

تطوير هذه التقنية الثورية.

 
وأوضح املصدر أن هذه التقنية تستخدم منذ مدة وسط العلماء 
حتليل  على  ويعتمدون  الدولية  الفضاء  حمطة  يقيمون يف  الذين 

البول لالطمئنان على أوضاعهم الصحية.
 

الذكي بتحليل مكونات الفضالت اليت خترج من  ويقوم املرحاض 
اإلنسان يف احلمام، ويف مرحلة تالية، يقوم بإرسال البيانات إىل 

أجهزة ذكية مثل اهلاتف.
 

ويراهن العلماء على هذا املرحاض ألجل ضمان تشخيص األمراض 
وعالجها يف مرحلة مبكرة، السيما أن بعض األشخاص ال يشعرون 

بأعراض الفتة.
 وتقوم املستشعرات احلسية يف هذا املرحاض الذكي الذي أطلق 
عليه اسم »فيتلو« برصد معدل بعض املواد مثل الربوتني الزائد 

والغليكوز.
 وقال الباحث مايكل ويندراين، إن معلومات صحية مهمة تضيع 
داخل املراحيض كلما جرى صرف الفضالت، وبالتالي فإن اجلهاز 

اجلديد يقدم خدمة كبرية.

أون،  جونغ  كيم  الشمالية،  كوريا  زعيم  جلب  سابق،  وقت  ويف 
مرحاضا خاصا إىل حدود بالده مع كوريا اجلنوبية أثناء عقد إحدى 
وضعه  عن  الكشف  يف  احلمام  دخوله  الستغالل  تفاديا  القمم، 

الصحي. 
املشروع  تبين  على  قادرة  شركة  ينتظرون  الباحثون  زال  وما 
ألجل تسويقه بدال من أن يظل مقتصرا على علماء حمطة الفضاء 

الدولية.

»املرحاض« ينبهك مبكرا إىل 
اإلصابة بالسكري والسرطان

جملة  من  جديدة  دراسة  إىل  األملانية  »فرويندين«  جملة  أشارت 
أحباث الطب النفسي أكدت أن االستيقاظ مبكرًا مينح الشخص حياة 

أكثر صحة وأكثر سعادة.
 وأوضحت اجمللة األملانية أن االستيقاظ قبل السادسة صباحًا ال 
يقلل فقط من خطر االكتئاب بنسبة حوالي 25%، لكنه يؤثر أيضًا 
باإلجياب على صحة اجلسم، وذلك ملوافقة إيقاع النهار الطبيعي، 

الذي كان متبعًا قل اخرتاع املصباح الكهربائي.
وأوصت اجمللة باالبتعاد عن التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي 
والربيد اإللكرتوني يف الصباح الباكر، وبداًل من ذلك ميكن التعامل 

مع األشياء البسيطة مثل القراءة أو التأمل.

هذه األسباب تدعوك لالستيقاظ 
قبل السادسة صباحًا
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This man is shaping up to 
be Australia’s next prime 
minister - and he’s shorten-
ing the gap on Scott Mor-
rison, whose party trails in 
the polls.
The Coalition continues to 
trail Labor on a two-party 
preferred basis, while Labor 
leader Bill Shorten has nar-
rowed the gap as preferred 
leader in the latest News-
poll.
Mr Shorten has gained two 
points to 36 per cent as pre-
ferred prime minister while 
Liberal leader Scott Morri-
son dropped two points to 
44 per cent, according to 
the Newspoll published in 
The Australian on Sunday 
night.
For the third consecutive 

poll and the last for 2018 
Labor leads the Liberal-Na-
tional coalition 55 to 45 on a 
two-party preferred basis.
The Coalition’s primary vote 
is up one to 35 per cent with 
Labor’s primary also rising 
a point to 41 per cent.
It follows a chaotic final 
week of parliament after 
time ran out to pass a refu-
gee bill which saved Mr 
Morrison from a humiliating 
defeat.
One Nation ended the year 
with a primary vote of seven 
per cent - one point down 
on the last Newspoll.
The Greens remained un-
changed on nine per cent.
The national poll of 1731 
voters was conducted be-
tween December 6-9.

Coalition still trails, Bill Short-
en closes gap
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Tasmania has signed 
a deal with the federal 
government to fund Na-
tional Disability Insur-
ance Scheme payments.
Tasmania has signed up 
to a new five-year fund-
ing deal for the National 
Disability Insurance 
Scheme with the federal 

government.
Under the deal, Tas-
mania will make fixed, 
up-front funding contri-
butions and the Com-
monwealth will pay the 
balance of scheme costs 
in the state.
The new agreement will 
come into force on 

Tasmanian signs NDIS funding deal

The education minister 
has flagged a review of 
the national curriculum 
and a revamped declara-
tion of learning goals in 
a bid to boost Australian 
results.
The national curriculum 
needs to be decluttered 
and simplified to help 
Australian students excel, 
the federal education min-
ister says.
Dan Tehan has flagged a 
review of the curriculum, 
which could see revamped 
learning goals for Austra-
lian schoolchildren.
“What I’m hearing from 
teachers and principals is 
there is just too much on 
the curriculum, there is 
too much being asked of 
teachers to teach,” Mr Te-
han told reporters in Can-
berra on Monday.
“What they want to see 
is a more simplified cur-
riculum and that’s why 
I’m calling for us to look 
at decluttering the Austra-
lian curriculum.”
But a “total overhaul” is 
not required as the fun-
damentals are right, he 
says.
The minister concedes 
the review is in response 
to falling education stan-
dards, with the nation 
dropping in world rank-
ings for reading, math-
ematics and science dur-
ing the past 15 years.
Recent concerns flagged 
by Australia’s chief sci-
entist Alan Finkel has 
prompted Mr Tehan to 
zero in on science and 
mathematics, to ensure 
they are being focused 
on.
“So we’re setting up our 
young people if they want 
to go into careers as sci-
entists or other areas in 
those STEM subjects,” he 
said.
Mr Tehan outlined the re-

view during a speech at 
an education conference 
in Canberra on Monday, 
ahead of a meeting with 
his state and territory 
counterparts on Friday.
The minister will also ask 
his counterparts to re-
vamp the nation’s decla-
ration of education goals, 
which was first developed 
under the Gillard govern-
ment in 2008.
The original declaration 
advocates for equity and 
excellence in education, 
and Mr Tehan hopes to 
broaden its scope to also 
focus on early, vocational 
and higher education.
“I want to hear from the 
students in the classroom, 
the teachers on the front-
line, the parents support-
ing their school commu-
nities to succeed and the 
subject matter experts,” 
he says.
The minister praised 
the NSW government’s 
schools community char-
ter as a model for clear 
and respectful communi-
cations between teachers 
and parents.
He’s also pushing for 
teachers to be able to ban 
mobile phones in class-
rooms if they are distract-
ing students.
Labor’s education spokes-
woman Tanya Plibersek 
says the government 
should reverse its $14 bil-
lion cut to public schools 
to help students master 
the basics.
“That’s the only way to en-
sure every child gets the 
individual attention they 
need to excel in reading, 
writing, maths and sci-
ence,” Ms Plibersek told 
AAP on Monday.
“All we’ve had from the 
Liberals is cheap talk and 
harsh cuts. Meanwhile, 
Australian schoolkids are 
being left behind.”

Falling education stan-
dards prompts review

A new migration deal is 
hoped to fill skills shortages 
and boost the population of 
the Northern Territory.
Workers from 117 fields will 
be eligible to move to the 
Northern Territory under a 
new skilled migration agree-
ment between the federal 
and Territory governments.
The agreement hopes to fill 
skills shortages and boost 
the population of the Territo-
ry, under the government’s 
new population strategy.
The five-year Designated 
Area Migration Agreement 
will be signed this week, 
ahead of the first agree-
ment’s expiry on December 
31.
Northern Territory Work-
force Training Minister 
Selena Uibo said the first 
agreement was successful 

in helping businesses to re-
cruit workers.
“Access to, and retention of, 
a suitably skilled workforce 
is a key issue for many em-
ployers and our government 
recognises the need to sup-
port recruitment for local 
businesses,” she said.
Ms Uibo said 117 skilled 
and semi-skilled occupa-
tions have been listed, and 
employers will need to dem-
onstrate they cannot find 
a local worker before they 
apply to sponsor a foreign 
employee.
“Every Territorian benefits 
when we attract more people 
to the Territory,” she said.
“More people means more 
jobs and a stronger econ-
omy, which means better 
schools, better hospitals 
and more police.”

Migrant deal to attract work-
ers to the NT

Asylum seekers who are murderers and sex offend-

Major parties tussle over refugee risks
ers could enter Australia 
through medical treatment 
transfers, the home affairs 
minister says.
Murderers and sex of-
fenders could slip into 
the country if sick refu-
gees are more easily able 
to seek medical treatment 
in Australia, Home Affairs 
Minister Peter Dutton has 
warned.
But Labor has rubbished 
his claims as “nonsense” 
and argued the minister 
would still be able to re-
fuse entry to anyone who 
posed an unacceptable 
risk to Australia.
Mr Dutton is fighting 
changes to medical evacu-
ations of asylum seekers 
that he believes will trash 
the offshore processing 
system.
Legal changes being driv-
en by Sydney independent 
MP Kerryn Phelps, known 
colloquially as the Nauru 
Bill, are expected to clear 
federal parliament early 
next year.
The legislation would allow 
critically ill refugees to be 
flown to Australia for medi-
cal treatment on the advice 
of two treating doctors.
The immigration minister 
would still need to sign off 
on the transfers.
However, Mr Dutton said 
he had advice to the con-
trary.
“The advice to me is clear 
that the minister doesn’t 
have the ultimate say,” he 
told Sky News on Monday.
“In many circumstances 
you could have people 
with questionable back-
grounds, people that have 
been charged, even people 
that have been investigat-
ed for serious sexual as-
sault matters for example, 
who could come if they 
had a medical reason.”
Legal advice to the gov-
ernment from ASIO sug-
gests the minister can only 
reject a medical transfer if 
an asylum seeker poses a 
threat linked to terrorism, 
espionage, foreign inter-
ference and politically-mo-

tivated violence.
Murder, sexual assault, 
child abuse, physical vio-
lence and domestic vio-
lence would not be within 
the minister’s scope to 
block a transfer.
However, Labor says 
these criminals would be 
covered by a section of 
the ASIO Act which allows 
the minister to refuse en-
try to anybody who poses 
a serious threat to Austra-
lia’s territorial and border 
integrity.
Opposition Leader Bill 
Shorten questioned wheth-
er the government would 
prefer sick and dying peo-
ple were left untreated on 
Manus Island and Nauru.
“I don’t want people to be 
left on Nauru to die just 
because the government 
doesn’t want to treat them 
in Australia and then send 
them back to Nauru,” he 
told reporters in Whyalla.
Under the legal changes, 
the minister would be giv-
en just 24 hours to make a 
determination on medical 
transfers, and there would 
be greater transparency 
over decisions to deny 
transfers.
Ahead of Labor’s national 
conference in Adelaide 
next week, a group of refu-
gee advocates within the 
party are calling for an end 
to offshore processing and 
boat turn backs.
However, Mr Shorten said 
Labor remained fully com-
mitted to both border pro-
tection measures.
“I am confident the party 
understands the position 
I’ve outlined and that is the 
policy I will be taking to the 
next election,” he said.
Meanwhile, human rights 
lawyers have launched two 
class actions on behalf of 
asylum seekers on Nauru 
and Manus Island.
The lawyers allege the 
1200 people have been 
subjected to torture, 
crimes against human-
ity and intentional harm 
by the Australian govern-
ment.
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A cut in interest rates 
could not be ruled out, a 
senior central banker said 
on Monday, but empha-
sised that the next move 
was still likely to be an in-
crease given expectations 
for a gradual acceleration 
in inflation.
The Reserve Bank of Aus-
tralia (RBA) has remained 
patient on policy since last 
reducing the cash rate to 
a record low 1.50 per cent 
in August 2016. It has re-
peatedly cautioned that 
further cuts will only fuel a 
debt binge in the country’s 
housing market. 
“We have said that it’s 
likely the next move is up, 
it doesn’t mean if it’s need-
ed the next move might 
not be down,” RBA assis-
tant governor Christopher 
Kent said at a Bloomberg 
event in Sydney.
“But that’s not in our 
forecasts, which are for a 
gradual fall in unemploy-
ment and a gradual rise in 
inflation. And that’s why 
the next move will likely be 
up.”
Kent sounded upbeat 
about the overall domestic 
outlook but noted an “un-
necessary” credit tighten-
ing by the country’s major 
banks was a threat to ac-
tivity.
Helping allay some of 
those fears, though, data 
earlier in the day showed a 
surprising jump in housing 
finance approvals in Oc-
tober after two months of 
declines. Economists had 
predicted a flat outcome.
The solid result was driven 
by first-home buyers, while 
the investor segment rose 
for the first time since Feb-
ruary.
“A sustained up-tick in 

this data will be one of the 
things we are looking at 
for evidence of stabilisa-
tion (of the housing mar-
ket),” ANZ economist Dan-
iel Gradwell said.
Australia’s property mar-
ket is now in a downturn 
after prices in Sydney and 
Melbourne broadly dou-
bled between 2008 and 
2016, forcing regulators 
to take steps to curb risky 
lending.
Adding further pressure, 
a powerful, government-
mandated inquiry has 
rattled Australia’s banking 
sector, forcing major lend-
ers to become extra cau-
tious about writing loans.
Westpac analysts reckon 
the recent weakness in the 
housing finance data could 
be attributed to “process-
ing delays” as lenders 
apply more rigorous risk 
assessments before ap-
proving mortgages.
“Note that the picture 
around housing markets is 
still unambiguously weak. 
However, the Oct gain in 
finance approvals does 
pare back some of the 
downside risks that were 
starting to build around 
owner-occupier activity 
in particular,” Westpac’s 
Matthew Hassan wrote in 
a note.
A deep downturn in the 
property market is cur-
rently seen as the single 
biggest risk facing Austra-
lia’s $1.8 trillion economy, 
which is in its 28th year 
of growth without a reces-
sion.
Some economists includ-
ing AMP are now predict-
ing rate cuts next year, 
fearing falling house pric-
es will weigh on construc-
tion activity as well as con-

Home loans jump as RBA sticks to rate hike call
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The ACCC has launched 
legal proceedings in the 
Federal Court over a deal 
made between the opera-
tor of two NSW ports and 
the NSW government.
Australia’s competition 
watchdog says a $5.1 
billion deal made by the 
NSW government when 
it privatised Port Botany 
and Port Kembla is anti-
competitive and illegal 
because it rules out New-
castle developing a rival 
container terminal.
The ACCC on Monday 
instituted proceedings in 
the Federal Court against 
NSW Ports - which now 
operates Botany and 
Kembla - over the agree-
ment it entered into with 
the coalition government 
in 2013.
The deal contained provi-
sions requiring the Port 
of Newcastle to compen-
sate NSW Ports if it de-
veloped a rival container 
terminal allowing goods 
to enter NSW without 
passing through Sydney.
“We are alleging that 
making these agreements 
... is anti-competitive and 
illegal,” ACCC chair Rod 
Sims said in a statement.
Despite the state govern-
ment’s involvement, it 
is “not currently a party 
to the ACCC’s proceed-
ings and the ACCC is not 
seeking orders against 
the state”.
Australian competition 
law only applies to the 
state government if it is 
“carrying on a business”, 
which the competition 
watchdog suggests NSW 
wasn’t when it leased the 
ports.
Nevertheless, Mr Sims 
was scathing of the gov-
ernment’s approach.
“I have long voiced con-
cerns about the short-
term thinking of state 
governments when pri-
vatising assets and mak-
ing decisions primarily to 
boost sales proceeds, at 
the expense of creating 

a long-term competitive 
market,” he said.
“These anti-competitive 
decisions ultimately 
cost consumers in those 
states and impact the 
wider economy in the 
long term.”
The deal essentially 
means that the Port of 
Newcastle - which was 
privatised in 2014 - can’t 
develop a container ter-
minal for 50 years.
The ACCC wants the Fed-
eral Court to find that the 
2013 and 2014 deeds 
contravene the Competi-
tion and Consumer Act.
The watchdog is seek-
ing injunctions restrain-
ing the operator of Port 
Botany and Port Kembla 
from seeking compensa-
tion from Newcastle as 
well as pecuniary penal-
ties and costs.
Mr Sims later told report-
ers the court case could 
take one or two years.
“The stakes are very 
high,” he said in Sydney.
“Wouldn’t it be great if we 
had competition between 
ports as they do in New 
Zealand (where ports) are 
much more efficient and 
cheaper than ours.”
Premier Gladys Berejik-
lian said the government 
stood by its decisions.
“Obviously the ACCC is 
doing its job and we look 
forward to the outcome,” 
she told reporters.
NSW Ports believes the 
2013 agreement was 
in the best interests of 
stakeholders, the com-
munity and the econo-
my.
“NSW Ports will be vigor-
ously defending the pro-
ceedings,” a spokesman 
said in a statement.
The ACCC has previous-
ly told AAP that while it 
had concerns about the 
privatisation of NSW’s 
ports they were “largely 
hypothetical” until New-
castle stated earlier this 
year it wanted to develop 
a container terminal.

NSW ports deal ‘anti-
competitive’: ACCC

Prime Minister Scott Mor-
rison is looking to inspi-
rational comeback stories 
as he handles the latest 
terrible Newspoll results.
Whyalla was a broken 
down old steel town fac-
ing an uncertain future 
before billionaire indus-
trialist Sanjeev Gupta un-
veiled his grand plans for 
investment.
Prime Minister Scott Mor-
rison is hoping for a San-
jeev Gupta-type situation 
of his own as he looks 
over the final Newspoll for 
2018.
It has the coalition trailing 
Labor on a two-party pre-
ferred basis while Labor 
leader Bill Shorten has 
narrowed the gap as pre-
ferred leader.
For the third consecutive 
poll Labor leads the Lib-
eral-National coalition 55-
to-45 per cent on a two-
party preferred basis.
“I’ll take Whyalla as my 
inspiration,” Mr Morrison 
told reporters in South 
Australia on Monday.
“I’ve got a keen interest 
in comebacks, I’ve got a 
keen interest in the turn-
around story we’re seeing 
here in South Australia.”
Mr Shorten gained two 
points to 36 per cent as 
preferred prime minis-
ter while Mr Morrison 
dropped two points to 44 
per cent, according to the 
poll published in The Aus-
tralian on Monday.
“I don’t comment about 
the polls, but I think you 
should ask Mr Morrison 
and his Liberal team what 
they think about them,” Mr 
Shorten told reporters.
The Labor leader used his 
speech at the same event 

in Whyalla to talk about 
how a future Labor gov-
ernment will protect jobs 
and manage the economy 
through “co-operation not 
conflict”.
“We dig it up here, we 
manufacture it here, and 
we keep the profits and 
jobs where they belong 
at home,” Mr Shorten told 
the crowd.
But Home Affairs Minis-
ter Peter Dutton believes 
the coalition can turn it 
around.
“People have a real hesi-
tation about Bill Shorten. 
They think there is some-
thing dodgy in his back-
ground and that is the 
case,” Mr Dutton told Sky 
News.
“I think people will start to 
second guess whether or 
not they want Bill Shorten 
as prime minister of this 
country and I do believe 
that we can come back 
in the 2019 election in 
May.”
In a thinly veiled swipe at 
Malcolm Turnbull, Mr Dut-
ton backed Mr Morrison 
to mount a stronger cam-
paign than his predeces-
sor.
“I think he will campaign 
in a way far more superior 
than we saw at the last 
election in 2016,” Mr Dut-
ton said.
The coalition’s primary 
vote is up one to 35 per 
cent, with Labor’s primary 
also up a point to 41 per 
cent.
One Nation ended the 
year with a primary vote 
of seven per cent - one 
point down on the previ-
ous Newspoll.
The Greens remained un-
changed on nine per cent.

PM takes inspiration from 
‘comeback’ city

sumer spending.
Interest rate futures imply 
a 12 per cent probability 
of a 25 basis point cut in 
2019.
That compares with a fee-
ble chance of an increase 

just last week before data 
showed economic growth 
slowed more than expect-
ed to 0.3 per cent in the 
third quarter.
Kent described the market 
move as “fairly small”.
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Senior Labor frontbench-
er Tony Burke says he 
will oppose a push to 
stop the Adani coalmine 
at the ALP’s national con-
ference.
Federal Labor environ-
ment spokesman Tony 
Burke has warned he 
will fiercely oppose any 
push to make stopping 
a Queensland coalmine 
ALP policy.
The issue is expected to 
be raised at the party’s 
national conference, 
which begins in Adelaide 
on Sunday, with some 
groups calling for Labor 
to formally oppose the 
proposed Adani mine.
“There are a series of 
problems with this proj-
ect but the only commit-
ment I will make - and I 
will fiercely resist confer-
ence pushing for anything 
else - is that we will apply 
Australian environmental 
law,” Mr Burke told Sky 
News on Tuesday.
Mr Burke said the Howard 
government had opposed 
a Victorian wind farm in 
2004, a decision that was 
overturned in the courts 
because the minister had 
prejudged the project.
“If we were to do what 
some of the Stop Adani 
campaigns are demand-

ing it would be a gift to 
the company,” he said.
The senior NSW Right 
faction member said he 
remained deeply scepti-
cal of the Adani mine over 
breaches of environmen-
tal law.
His comments come 
before protests in Mel-
bourne, Sydney and Bris-
bane targeting the offices 
of Opposition Leader Bill 
Shorten, deputy leader 
Tanya Plibersek and 
Queensland Premier An-
nastacia Paluszczuk.
Adani has announced it 
plans to start work on the 
mine before Christmas, 
sparking demands for 
Labor to urgently commit 
to stop the mine before 
its policy-setting confer-
ence.
Resources Minister Matt 
Canavan told reporters 
in Melbourne the mine 
would help the world low-
er its emissions because 
of the high quality of the 
coal, compared with that 
available in India.
“The Labor party is con-
tinually sitting on the 
fence on Adani and 
they need to be upfront 
with the people of north 
Queensland if they sup-
port these jobs,” Senator 
Canavan said.

Senior Labor MP warns on 
Adani opposition

Senior Labor frontbencher Tony Burke
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NSW Labor has accused 
the state government of 
rushing through its plan 
to demolish Allianz Stadi-
um and ignoring environ-
mental hazards including 
asbestos.
NSW Labor has ramped 
up its attack on the state 
government over its plan 
to knock down Allianz 
Stadium, citing environ-
mental concerns includ-
ing the risk of asbestos 
exposure.
Opposition leader Michael 
Daley says the govern-
ment is rushing to demol-
ish the Sydney stadium 
at Moore Park before the 
March election despite 
warnings from the Envi-
ronment Protection Au-
thority and other public 
agencies.
“This government turns 
the planning of projects 
on its head and rushes 
ahead in haste to begin 
and construct projects 
without doing the proper 
planning,” Mr Daley told 
reporters on Tuesday.
The Labor leader cited 
concerns regarding haz-
ardous materials in the 
building’s structure in-
cluding asbestos, the 

possible disturbance of 
underground petrol stor-
age units, as well as the 
potential for dust and de-
bris to blanket neighbour-
ing suburbs.
“They don’t know what’s 
under the ground, they 
don’t know how do deal 
with the hazardous mate-
rials, but they’re pushing 
ahead anyway,” Mr Daley 
said.
The NSW Department of 
Planning approved the 
first stage of the stadi-
um’s $730 million rede-
velopment late last week 
with demolition to start in 
January.
Mr Daley has accused the 
government of scheduling 
the works ahead of the up-
coming state election.
“Elections should not dic-
tate multi-million dollar 
infrastructure projects,” 
he said.
Labor has promised tax-
payers won’t pay for the 
project if it wins the March 
23 election.
Instead, Mr Daley will offer 
a loan to a private group 
or the Sydney Cricket and 
Sports Ground Trust to 
rebuild the stadium, he’s 
said.

NSW Labor attacks stadium de-
molition plan

He won four elections as 
Liberal leader and he be-
lieves Scott Morrison can 
defy the polls to win the 
federal election next year, 
but he still had a message 
for the squabbling party.  
Former prime minister 
John Howard says Scott 
Morrison has enough 
working in his favour to 
win the next election.
The former long-serving 
Liberal leader — who won 
federal elections in 1996, 
1998, 2001 and 2004 be-
fore losing the prime min-
istership to Labor’s Kevin 
Rudd in 2007 — said Mr 
Morrison had a few things 
going for him.
“I believe Scott Morrison 
can win the next elec-
tion,” Mr Howard said on 
Tuesday.
“I believe there are a num-
ber of things working in 
his favour.
“To start with there’s 
no ‘it’s time’ factor. The 
economy is running well 
and we still have a huge 
equity in economic man-
agement.
“And the Labor Party 
once again is starting to 
wobble on border protec-
tion. They wobbled after 
Mr Rudd was elected, 
they haven’t changed. 
They will wobble again if 
they get elected.” Labor 
has led the coalition 55 
per cent to 45 per cent in 
the two-party preferred 
vote in the past three 
Newspolls, while Opposi-
tion Leader Bill Shorten 
has closed the gap as 
preferred prime minister.
But Mr Howard, who was 

speaking at a National Ar-
chives of Australia event 
in Canberra, said Mr 
Shorten’s tax plans and 
union links would hurt 
him.
“I don’t think he’s looking 
like an alternative prime 
minister,” he said.
“He will be run by the 
unions and I don’t think 
Australia wants a prime 
minister run by the 
unions.
“Bob Hawke was not run 
by the unions and he 
might have been presi-
dent of the ACTU, but he 
was far less subservient 
to the union movement 
than Bill Shorten has 
demonstrated.”
Mr Howard’s message for 
squabbling Liberals was 
to stop obsessing about 
factions and focus on 
what united the party, not 
what divided it.
He said focusing on dif-
ferences wasn’t produc-
tive.
“I don’t think a single 
person in my cabinet you 
could say was a total con-
servative or totally small-l 
liberal,” he said.
“I am a classical liberal 
on economic policy. I am 
a classical liberal in being 
totally opposed to a bill of 
rights.
“I am a conservative in the 
sense that I don’t believe 
in discarding institutions 
that I believe have served 
the test of time.
“Everyone knows I am a 
constitutional monarchist. 
I have a conservative view 
on same-sex marriage. 
That has been resolved. I 

Why former PM John Howard thinks Scott Morrison can win the next election
accept the outcome.”
Mr Howard said the Liber-
al party’s “Broad Church” 
took support from lib-
ertarians and conserva-
tives, but it wasn’t that 
simple.
“In most instances, ev-
eryone in my party is a 
combination of classical 
liberalism and conserva-
tism,” he said.
The Liberal party has 
been split with debates 
about its future, after con-
servatives dumped Mal-
colm Turnbull from the 
prime ministership, his 
seat went independent, 
and the Victorian Liberals 
were thumped in a state 
election.

Mr Howard said the party 
must maintain its funda-
mentals.
“We don’t want to obsess 
about differences we have 
on particular issues,” he 
said.
“They’ll always be there. 
Providing there is under-
standing, give and take, 
we can remain a very ef-
fective Broad Church. 
There are so many things 
that we all have in com-
mon.”
Mr Howard, who spent 11 
years as prime minister 
of Australia, listed free 
speech, individualism, 
small business, strong 
borders, and sensible 
economic policies as val-

ues all Liberals share.
But he said the party 
should push back against 
accusations it was “far 
right”.

“What’s far right about 
having a conservative po-
sition on a social issue? 
It’s not far right. It’s con-
servative,” he said.

Former PM John Howard
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A full house at the Annual 
Christmas Meeting/BBQ 
of the Arabic Friends of 
Labor, held jointly with 
Bexley and Brighton 
Branches of the Aus-
tralian Labor party with 
key note speaker former 
President of The NSW 
Legislative Council, The 
Hon Amanda Fazio, who 
is also Co-Chair of the 
Labor Union Multicultur-

Annual Christmas Meeting/BBQ of the Arabic Friends of Labor

al Action Committee. The 
event was attended by a 
wonderful gathering of 
party members and com-
munity representatives. 
It was so well attended 
that the next meeting will 
need a bigger hall. 
On behalf of Bexley and 
Brighton Branches Sec-
retary and Councillor 
Tarek Ibrahim welcomed 
all and in particular many 

distinguished members 
of the community includ-
ing the Mayor of Bayside, 
His Worship, Councillor 
Bill Saravinovski, Deputy 
Mayor Clr Joe Awada as 
well as the Hon Shao-
quett Moselmane, Oppo-
sition Whip in the legis-
lative Council NSW and 
Convenor of the Arabic 
Friends of Labor, Mr Mark 
Buttigieg ETU represen-

tative and future mem-
ber of the NSW Upper 
House, as well as Louay 
Moustapha, Secretary of 
the Barton Federal Elec-
toral Council ALP and 
of Course, our long-time 
friend the Hon Amanda 
Fazio. 
After welcoming all and 
wishing every one Merry 
Christmas and a happy 
new year, the Mayor 
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handed the Microphone 
over to the Hon Shao-
quett Moselmane who 
spoke about Scott Mor-
risons irresponsible 
and irrational policy of 
shifting the Australian 
Embassy from Tel Aviv 
to Jerusalem against 
not only international 
law, the international 
community but also the 
majority of the Austra-
lian community, 73% of 
whom in a 2017 Morgan 
Poll indicated their sup-
port for recognition of 
a Palestinian state.  Mr 
Moselmane condemned 
Scott Morrison’s des-
perate stance but noted 
that his time and that of 
the Morrison Govern-
ment is terminal and will 
cease to exist at the next 
federal elections. Shao-
quett Compared Labor 
Policy for peace and 
for a Palestinian State 
against the destructive 
Conservative policy that 
goes against peace in 
the Middle East. He also 
noted that as a delegate 
to Labor’s National Con-
ference in Adelaide this 
weekend He is looking 
forward to Labor recog-
nising Palestine.  

Shaoquett also noted that 
the Berejiklian govern-
ment has faltered if not 
on the verge of collapse, 
is increasingly desperate 
trying to hang on to pow-
er now that the people 
of NSW have expressed 
anger with their policy 
agenda of Tolls and more 
Road Tolls, aggressive 
sale of public assets and 
wasteful spending of $2.5 
Billion on demolition of 
two perfectly good stadi-
ums instead of spending 
on Health and Education 
where money is most 
needed. 

Shaoquett Moselmane  
took great pride in wel-
coming to the stage the 
Hon Amanda Fazio who 
did not hold back from 
criticising the Morri-
son Government for its 
policy failures, its arro-
gance on Palestine and 
its unashamed kowtow-
ing to the Zionist lobby 
on the issue of the Aus-
tralian embassy shift. 
She spoke about the 
need for further scru-
tiny of the Government 
and supported calls for 
a federal ICAC. Amanda 
then congratulated the 
New Opposition Leader 
as Shaoquett had done 
and looked forward for 
unity amongst the mul-
ticultural communities 
to stand together and at 
the next election turf the 
conservative Morrison 
and Berejiklian govern-
ments out and bring in a 
Shorten Labor Govern-
ment and a Daley Labor 
government in NSW. 
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The Morrison government 
will clear the ground for a 
mammoth financial boost 
to new energy projects in 
an uncapped scheme that 
will offer loans and grants, 
giving the industry six 
weeks to step forward with 
proposals.
The government is not rul-
ing out support for coal-
fired power stations in the 
official document that calls 
for proposals, putting a pri-
ority on projects that could 
reduce prices and offer re-
liable electricity around the 
clock.
But the plan does not can-
vass any indemnity for 
projects that might one day 
have to incur a price on 
carbon – a key factor for 
long-term investors in new 
generators that use fossil 
fuels.
The government document 
also favours bidders with 
projects that can deliver 
reliable electricity with the 
lowest emissions intensity, 
linking the scheme to con-
cerns about climate change 
and the government’s 
pledge to reduce green-
house gas emissions.
“Projects delivering an 
electricity product at a low-
er emissions intensity will 
be deemed higher merit,” 
says the call for registra-
tions of interest to be is-
sued on Thursday.
The call for proposals acts 
on a recommendation from 
the Australian Competition 
and Consumer Commis-
sion for a federal scheme 
that could underwrite new 
projects and add reliable 
energy supply.
Energy Minister Angus 
Taylor will release the doc-

ument with a claim that the 
projects can add to com-
petition and drive down 
prices, the twin aims of 
the Morrison government 
since it abandoned the Na-
tional Energy Guarantee in 
September.
“Our program will pro-
vide the government with 
a pipeline of projects that 
will allow us to bring tar-
geted generation into the 
system in the right place at 
the right time,” Mr Taylor 
said in a statement.
“Our program will secure 
energy for key commercial 
and industrial customers, 
increase competition in the 
market, and lower whole-
sale prices – which will 
ensure lower power prices 
for Australian families and 
businesses.”
The government is yet to 
decide whether to legis-
late the financial scheme, 
choosing instead to call for 
proposals before drafting 
any laws to authorise ap-
propriations.
A clash in Parliament last 
week prevented the gov-
ernment from passing its 
controversial divestment 
powers to pressure ener-
gy companies into cutting 
their prices, and the gov-
ernment will have limited 
time next year to pass any 
other laws before the elec-
tion, due by May.
The government outlined 
some of its objectives for 
the underwriting scheme in 
a discussion paper in Oc-
tober, including the idea of 
loans, but has gone further 
in the official call for pro-
posals.
The decision to give “high-
er merit” to projects with a 

Government not ruling out support for 
coal in mammoth energy boost

lower emissions intensity 
does not rule out coal-fired 
power stations but could 
put them at a disadvantage 
to wind and solar farms 
with battery storage.
Mr Taylor has not ruled out 
financing that could cover 
the “carbon risk” of a fu-
ture price on carbon emis-
sions, but the new docu-
ment does not offer any 
investment safeguards for 
fossil fuel projects.
The Climate Council urged 
the government to “explic-
itly exclude” any taxpayer 
underwriting of any proj-
ect’s carbon risk.
Mr Taylor’s move clears the 
way for consideration of 
the potential projects in the 
first quarter of next year, 
followed by the release of 
a shortlist of favoured pro-
posals in the lead-up to the 
election.
The timing of the invest-
ments is yet to be deter-
mined and the timetable 
would make it difficult to 
include any of the outlays 
in the federal budget on 
April 2.
Opposition Leader Bill 
Shorten has taken a differ-
ent approach to the same 
recommendation from the 
ACCC, announcing last 
month that a Labor gov-
ernment would expand 
the existing Clean Energy 
Finance Corporation with 
another $10 billion.
The CEFC would use the 
funds to invest in new pow-
er projects, with coal-fired 
generators excluded.
A Labor government would 
also spend $5 billion to 
modernise the electricity 
grid, including new trans-
mission links.

Steam billows from the cooling towers of a coal-fired power station.CREDIT:BLOOMBERG
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State premiers have de-
manded more say over 
infrastructure decisions 
in a debate with Prime 
Minister Scott Morrison 
over whether to cut per-
manent migration by 
30,000 a year, amid fears 
of a hit to the economy 
from a smaller intake.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian urged more co-
ordination from Canberra 
on future projects while 
Victorian Premier Dan-
iel Andrews also argued 
for more federal support 
to deal with population 
pressure.
The debate shifted the fo-
cus from migration num-
bers to transport funding 
as the premiers used a 
meeting of the Council of 
Australian Governments 
to emphasise the need 
for more infrastructure.
The meeting in Adelaide 
heard support for contin-
ued migration from most 
state and territory lead-
ers, with Ms Berejiklian 
the exception with her 
proposal to halve the net 
overseas migration into 
NSW.
Mr Morrison sent another 
strong signal that he in-
tended to cut the official 
permanent migration 
intake from 190,000 to 
160,000 in next year’s 
federal budget.
The meeting ended with a 
decision to refer the mat-
ter to a meeting of fed-
eral, state and territory 
treasurers in February to 

develop a framework for 
each jurisdiction to have 
input into the migration 
settings.
“I’ve already remarked 
that on a permanent 
level that I would expect 
to see the numbers fall 
more at a cap to where 
about they’re running 
currently, which is about 
30,000 less than the cur-
rent target of 190,000,” 
Mr Morrison said after 
the meeting.
“I haven’t seen any infor-
mation that would really 
change that.”
Mr Morrison arranged for 
the meeting to hear from 
Melbourne University 
professor of demography 
Peter McDonald on pop-
ulation projects, includ-
ing advice on the need 
to continue the migra-
tion program to ensure 
enough younger workers 
as the population aged.
Mr Morrison noted that 
two thirds of the net 
overseas migration into 
Australia was from tem-
porary visitors and that 
Professor McDonald said 
that maintaining per cap-
ita GDP growth would re-
quire net overseas migra-
tion of between 160,000 
and 210,000.
“Now currently we’re on 
the upper end, and just 
above that. So you can 
maintain your per capita 
GDP growth if you re-
main in that sort of a 
sweet spot,” Mr Morrison 
said.

Morrison signals population cut after pre-
miers warn on infrastructure

Professor McDonald dis-
agreed with Mr Morrison, 
however, on the cut in 
the permanent intake to 
160,000 a year.
“I would prefer the level 
of the program to stay up 
at around 200,000 or so, 
including the humanitar-
ian intake,” he told The 
Age and The Sydney 
Morning Herald after the 
COAG meeting.
“Cutting the program to 
160,000 is not going to 
be the end of the world, 
but cutting it to 70,000 
would be the end of the 
world.”
States already have 
some control over migra-
tion with the use of the 
points system with visa 
applications to encour-
age visitors to leave the 
major cities and go to re-
gional areas.
While Ms Berejiklian has 
raised the idea of sending 
more foreign students to 
the regions rather uni-
versities in Sydney, the 
NSW government does 
not use all the existing 
levers in the migration 
rules to achieve this ob-
jective.
One option is for NSW to 
drop the five-point bonus 
it offers for all skilled mi-
grants it nominates, 
most of whom end up in 
Sydney, and to allocate 
a higher points bonus to 
students who move from 
Sydney to regional NSW, 
improving their chances 
of staying in Australia.

Scott Morrison with state and territory leaders at COAG on Wednesday.CREDIT:AAP
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