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يف  حامسة  حمورية  نقطة 
نقاشات البحث عن قواسم 
املخاطر  إلدارة  مشرتكة 
احملدقة  االقتصادية 
التمسك  هي  بالبالد، 
احلريري،  سعد  حبكومة 
حلقات  من  حلقة  اليت هي 
اليت  الرئاسية  التسوية 
يف  الرابع  عامها  تدخل 

أسابيع قليلة..
وهذه املسألة، شّدد عليها 
احلريري،  سعد  الرئيس 
يف دردشة مع الصحفيني 
عندما  الكبري،  السراي  يف 
نفى أي خالف مع الرئيس 
ميشال عون، وأن ال أزمة 
ثقة بني الرجلني، وال حتى 

خالف.
احلريري  الرئيس  ويغادر 
بعد ظهر األحد )غدا( إىل أبو 
ظيب على رأس وفد يضم 
وزراء  منهم  وزراء،  سبعة 
املال والداخلية واالقتصاد 
للمشاركة  والتكنولوجيا، 

يف مؤمتر االستثمار اللبناني 
- االماراتي الثاني.

الحريري
الوزراء،  جملس  بني  وما 
الذي كان ميدانًا لنقاشات 
الوزراء  بني  ساخنة 
واإلعالم  احلريات  حول 
ان  دون  من  والقوانني، 

مواجهات،  إىل  تتحّول 
الوزارية  اللجنة  واجتماع 
االقتصادية  لالصالحات 
واملالية اليت تابعت درس 
للكتل  اإلصالحية  األوراق 
يف  املنضوية  واألحزاب 
الرئيس  نفى  احلكومة، 
تكون  ان  احلريري  سعد 

Follow us on          ; The Middle East Herald

تناغم بني »التيار« و »القوات« حول وجوب ربط املوازنة باالصالحات

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

عـون:حـرية االعـالم ال تعين اطـالق الـشائعات املـغرضة 
واملؤذية للوطن..واحلريري يؤكد »ال أزمة ثقة مع الرئيس«

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

التتمة صفحة 21

ترامب ينفعل أمام الصحافة ويتهم من يقف ضده باخليانة

التتمة على الصفحة 21

بينه  مشكلة  أي  هناك 
اجلمهورية  رئيس  وبني 
ميشال عون، مؤكدًا أن »ال 

رئيس الجمهورية مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف قصر بعبدا

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

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 من الـ 5 صباحا - الـ 5 مـساء

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

ال تفوتوا حضور أمجل 
عروض السريك

التفاصيل الصفحة 2

األمريكي  الرئيس  وجه 
اتهامات  ترامب  دونالد 
بايدن  جو  ملنافسه  عنيفة 
وكل  األمريكية  والصحافة 
خالل  لعزله،  يعمل  من 
مع  مشرتك  صحفي  مؤمتر 
وقال  الفنلندي،  الرئيس 
اليوم  منذ  عزلي  »حاولوا 
الذي انتخبت فيه. أتعلمون 

ماذا؟ لقد فشلوا!«.
خصمه  ترامب   هاجم  فقد 
يف  ح  املرجَّ الدميقراطي 
الرئاسية  االنتخابات 
الرئيس  نائب  املقبلة، 
بايدن،  جو  السابق 
بـ  وصفها  إعالم  ووسائل 
وبرملانيني  »الفاسدة«، 

اتهمهم بـ »اخليانة«.
ووجه ترامب اتهاماته خالل 
مع  مشرتك  صحفي  مؤمتر 
سولي  الفنلندي  الرئيس 
»حاولوا  وقال  نينيستو، 
الذي  اليوم  منذ  عزلي 
أتعلمون  فيه.  انتخبت 

ماذا؟ لقد فشلوا!«.
أّن  إىل  ترامب  وأشار 
تدور  القضّية  هذه  »كّل 
بسيطة«،  حمادثة  حول 

املكاملة  إىل  إشارة  يف 
مع  أجراها  اليت  اهلاتفّية 

نظريه األوكراني.
املهدد  ترامب  وقال 

احلرس الثوري: إفشال خمطط ملخابرات 
عربية - عربية الغتيال اللواء سليماني

التتمة على الصفحة 21

حرس  خمابرات  مدير  أعلن 
حسني  إيران  يف  الثورة 
)امس  اخلميس  طائب 
خمطط  »إفشال  األول( 
العربية  العربية  للمخابرات 

القدس  قوة  قائد  الغتيال 
يف حرس الثورة اإلسالمية، 

اللواء قاسم سليماني«.
املؤمتر  يف  طائب  وكشف 

»أكّن  العزل  باجراءات 
للمبّلغني،  كبريًا  احرتامًا 
يكونون  عندما  فقط  لكن 

حبضور قطري.. رؤساء أركان جملس 
التعاون اخلليجي جيتمعون يف الرياض

التتمة على الصفحة 21

األركان  رئيس  حبضور 
شاهني  بن  غامن  القطري 
الغامن، حبث رؤساء األركان 
املسلحة  للقوات  العامة 
التعاون  جملس  بدول 
اجتماع هلم،  اخلليجي خالل 

يف  اخلميس  االول  امس 
سعودي  بطلب  الرياض، 
املنشآت  »التهديدات على 
املالحة  وأمن  النفطية 

البحرية«. 
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املقيم عزيزي 

مشكلة  التسوق   عربات  ترك  يـُعد 
ذلك  يف  بما  البلدية،  مناطق  جميع  يف 
ليس  وهذا  بانكستاون.   - كانرتبري 
يخلق  بل  للعني،  مزعجا  منظرا  فقط 
واملشاة،  السيارات  على  مخاطر  أيضـًا 
املهجورة(  )العربات  بها  ينتهي  ولألسف، 
والجداول  وأأَلحراج  حدائقنا  يف  األمر 

واالنهار.

تجار  بعض  أن  حني  ففي  الحظ،  لسوء 
اسرتاتيجيات  يوظفون  الكبار  التجزئة 
حيث يقومون بجمع وإعادة هذه العربات 
العملية  هذه  أن  إال  متاجرهم،  حول 

تمامـًا. فعالة  ليست 

قبل  من  مملوكة  التسوق  عربات  إن 
بتوفريها  يقومون  الذين  التجزئة  تجار 
ذلك.  مسؤولية  عليهم  وتقع  لعمالئهم، 
على  السكان  نشجع  السبب،  لهذا 
مهجورة  تسوق  عربات  أي  عن  اإلبالغ 

 Trolley ( التسوق  عربات  لـمتعقب 
Tracker( على الرقم 497 641 1800، 
أو االتصال باملتجر ذي الصلة مباشرًة يف 
توضح  العربة  على  عالمة  وُجـِدت  حال 

اليه. تعود  الذي  املتجر 

على  مشكلة  هذه  سابًقا،  أوضحنا  وكما 
حكومة  أحث  فإنني  لذا  الوالية،  مستوى 
معايري  تقديم  على  ويلز  ساوث  نيو 
محددة،  إنفاذ  وسلطات  وتشريعات 
إدارة  على  املحلية  املجالس  ملساعدة 

بفعالية. املهملة  التسوق  عربات 

معـًا  جميعـًا  فلنعمل  ذلك،  غضون  يف 
عن  مسؤولني  التجزئة  تجار  لجعل 
تعد  لذلك  بهم،  الخاصة  التسوق  عربات 
أفضل  مكانـًا  بانكستاون   - كانرتبري 

وزيارته. فيه  والعمل  فيه  للعيش 

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

SHOW TIMES
Thur  26th  Sep        7.00 pm
Fri     27th  Sep          7.00 pm
Sat    28th   Sep   3.00 pm & 7.00pm
Sun    29th   Sep    11.00 am & 3. 00pm
Mon   30th  Sep        11.00 am
Wed     2nd Oct      11.00 am& 3.00pm
Thur    3rd Oct    11.00am
Fri    4th Oct     11.00 am & 7.00pm

VIP:  Adult:   $42 - Child $32
RINGSIDE: Adult:  $35 - Child $25
A RESERVE: Adult:  $30 - Child $20
B RESERVE: Adult:  $28 - Child $18

Ticket prices

Wild West
 Featuring Wheel of Death, 
Trapeze, Miniature Horses, 
Dogs & clowns plus exciting 

circus acts and Western 
dancing.

Fun & Laughter for all ages

For enquiries & 
BOOKINGS: 

0448 247 287 -- 
0448 CIRCUS

عروض بهلوانية 
مدهشة للكبار 

والصغار
استعراضات دوالب 
املوت واألحصنة 

الصغرية  والكالب 
والرجل املهّرج  

وغريها من 
االستعراضات 

الشيقة والعروض 
اجلذابة  اليت 

تنقلكم اىل عامل 
الدهـشة

HEATED
TENT

(All children pay 3 
to 14 years and to be 
accompanied by an 
adult)
(Tickets on sale 1 hour 
before each show)  
CASH and  CARD 
facility on site box office 
(10 am - 5 pm Wed to 
Sun)
BOOK ONLINE: www.
weberscircus.com

Sat  5th  OCT     3.00 pm & 7.00pm
Sun    6th  OCT   11.00am &  3.00 pm
Mon   7th  OCT    11.00 am 
Wed   9th  OCT   11.00 am & 3.00pm
Thur    10th  Oct    11.00am
Fri     11th  Oct    11.00 am & 7.00pm
Sat    12th Oct     3.00 pm & 7.00pm
Sun    13th Oct     11.00 am Last Show

بلدية  OLC  عضو مجلس  فاز عضو حزب 
برئاسة  كريستو  ستيف  السيد  كامربالند 
عقد  يف  انتخابي  اجتماع  وذلك يف  البلدية 
الشهر   25 يف  الخميس  البلديةمساء  مبنى 

املاضي.
نائب  بمركز  نفسه  االجتماع  يف  فاز  كما 
آدي  السيد    OLC حزب  عضو  الرئيس 

سركيس.
انتخاب  اعيد  فقد  باراماتا  بلدية  يف  أما 
بول  ميشال  السيدة    OLC حزب  عضو 

وذلك  البلدية  رئيس  نائبة  ملنصب  غارارد 
مساء  البلدية  مبنى  يف  عقد  اجتماع  يف 

املاضي. الشهر   24 االربعاء يف 
OLC  أسسه رئيس  ان  حزب   واملعروف 
بلدية كامربالند  باراماتا سابقا عضو  بلدية 
السيد  ومساعده  غارارد  بول  السيد  حاليا 
العديد  اعضائه  بني  ويضم  البطي  كلوفيس 

الجالية. أبناء  من 
كل    OLC لحزب  تتمنى  »الهريالد«  أسرة 

والنجاح. التقدم 

غارارد وبول  سركيس  آدي  كريستو،  ستيف  غارارد،  ميشال  البطي،  كلوفيس  اليمني:  من 

حـزب OLC يـفوز بـمنصيب رئـيس ونائـب رئيـس 
بلدية كامـربالند ومنـصب نائب رئيـس بلدية باراماتا

الشهر   26 يف  الجمعة  يوم  مساء  اقيمت 
الحبيب،  يوحنا  مار  عيد  بمناسبة  املاضي، 
يوحنا   مار  لكنيسة  ريعها  يعود  مميزة  حفلة 

درويت. ماونت 
املطرانني  سيادة  اىل  اضافة  الحفلة،  وحضر 
ورئيس  رباط  وروبري  طربيه  شربل  انطوان 
ورهبان  علوان  خليل  االب  الكريمية  الرهبنة 
بينهم  الجالية،  ابناء  من  الفت  عدد  وراهبات،  
ورجل  ايفون  وعقيلته  البطي  كلوفيس  الصديق 

كاتيا. وعقيلته  سركيس  جورج  االعمال 
الحبيب  يوحنا  مار  رعية  خادم  بأن  هنا  وننوه 
رتبة  اىل  ترقيته  تمت  قد  موسى  مارون  االب 

لبنان.  يف  الخدمة  اىل  ونقله  مدبـّر 
مارون  االب  اندراوس  حنـّون  االب  وسيخلف 

الحبيب.  يوحنا  مار  رعية  خدمة  موسى يف  

حـضور مميز يف حفلة كنيسة مار يوحنا 
احلبيب - ماونت درويت

البطي  كلوفيس  الصديق  موسى،  مارون  األب 
وحضور ايفون  وعقيلته 

كاتيا وعقيلته  سركيس  وجورج  ايفون  وعقيلته  البطي  كلوفيس  الصديق 
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العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد   
ميشال عون، ان »حق التظاهر ال 
يعين حق الشتيمة، وحرية االعالم 
الشائعات  اطالق  حرية  تعين  ال 
للوطن«،  واملؤذية  املغرضة 
اليوم  »الوقت  ان  على  وشدد 
ليس للمزايدة، بل حلل املشاكل 
منها  االقتصادية  وخصوصا 

واوهلا اكمال املوازنة«.
وقال الرئيس عون يف مستهل 
اليت  الوزراء  جملس  جلسة 
انعقدت قبل ظهر امس االول يف 
رئيس  حضور  يف  بعبدا،  قصر 
احلكومة سعد احلريري والوزراء: 
»انا رئيس الدولة وامثل كرامة 
وحنن  الدولة،  وهيبة  اللبنانيني 
االجرائية  السلطة  منثل  مجيعا 
لكل  فشل  هو  لنا  فشل  واي 
السلطة، لذلك ممنوع ان نفشل 

ولن نفشل«.
اىل  اجلمهورية  رئيس  ودعا 
مسؤول  كل  ميارس  »ان 
من  بد  ال  اخطأ  واذا  صالحياته، 
حماسبته وفقا لالصول والقواعد 
الوزراء  من  طالبا  القانونية«، 
»حتمل مسؤولياتكم والدفاع عن 
به  تقومون  ما  وشرح  احلكومة 
للمواطنني ليكونوا على بينة وال 
تطلق  اليت  للشائعات  يستمعون 
على  مشددا  وهناك«،  هنا  من 
للتطبيق  وضعت  »القوانني  ان 

وليس لالطالع عليها فقط«.
وكان سبق انعقاد اجللسة، اجتماع 
واحلريري،  عون  الرئيسني  بني 
البنود  يف  خالله  يف  تداوال 

املدرجة على جدول االعمال.
الجراح

وزير  ادىل  اجللسة،  ختام  ويف 
بالبيان  اجلراح  مجال  االعالم 

التالي:
»اكد رئيس اجلمهورية يف بداية 
احلريات  مبدأ  احرتامه  اجللسة 
من  والتعبري  الصحافة  وحرية 
الذي  والدستور  القانون  ضمن 
على  احملافظة  على  ينص 
الرئاسة  ومقام  وهيبتها  الدولة 
واملالي  النقدي  واالستقرار 
سجاالت  يف  اخلوض  وعدم 
تفهم على انها تقويض ملصلحة 
الدولة املالية والنقدية. وقد اكد 
مجيع الوزراء مبدأ احلريات، وان 
هناك حدودا يف املقابل صانها 
القوانني  الدستور ونصت عليها 
هذه  مع  التعاطي  ترعى  اليت 
يتعلق  ما  وخصوصا  احلريات، 
مقام  سيما  ال  باملقامات،  منها 

رئيس اجلمهورية والوزراء.
ان ما اطلق يف اليومني االخريين 
كبريا  ضررا  احلق  اشاعات  من 
العامة،  واملالية  باالقتصاد 
وسائل  على  اجلميع  متنى  وقد 
االعالم توخي الدقة بنشر االخبار 
الوطين  بالنقد  تتصل  اليت 

وباالقتصاد.
بند  باستثناء  االعمال  جدول  أقر 
واحد سحب او مت تأجيله. وعند 
الرابعة من بعد ظهر اليوم  )امس 
للجنة  جلسة  ستعقد  االول( 
واملالية  االقتصادية  االصالحات 
الستكمال  احلكومي  السراي  يف 
يف  به  املباشرة  مت  ما  مناقشة 
وسيستمر  االصالحات.  موضوع 
اقرب  يف  الجنازه  العمل  هذا 
فإن  باالمس  قلنا  وكما  وقت. 
من  يكون  ان  ميكن  اصالح  كل 

متنها  يف  سريد  املوازنة  ضمن 
وكل  الدستورية،  املهلة  ضمن 
اىل جملس  ارساله  اصالح جيب 
مشروع  وفق  سيصل  النواب 
االصالحية  اللجنة  وعمل  قانون، 
املوعد  بعد  حتى  سيستمر 
اىل  املوازنة  وتقديم  الدستوري 

اجمللس النيابي«.
من  اصرار  هناك  كان  سئل: 
و«التيار  اللبنانية«  »القوات 
الوطين احلر« على ان ال موازنة 

اال ضمن اصالحات.
اجاب: »مل يقل احد ذلك، اال انه 
والتيار  القوات  من  تأكيد  كان 
خاص،  بشكل  احلر  الوطين 
املوازنة  تضمني  ضرورة  على 
اىل  تؤدي  جذرية  اصالحات 
استقرار اقتصادي ومالي. وهذا 
االفرقاء  به كل  ينادي  ما  اصال 
يف اجمللس، وهذا السبب الذي 
االصالحات  جلنة  اجله  من  جتتمع 
بشكل يومي واكثر من مرة احيانا، 
اجناز  على  حريص  اجلميع  الن 
املوازنة يف اقرب وقت الرساهلا 
موعدها  يف  النواب  جملس  اىل 
الدستوري يف 15 تشرين االول، 
اخرى  اصالحات  سرتسل  كما 
اىل جملس النواب وفق مشاريع 
البحث يف  وسيتواصل  قوانني، 
اصالحات ايضا على غرار مناقشة 
خبطوطه  اجلديد  اجلمركي  النظام 
النه  مهم  مشروع  وهو  االولية، 
يسهل عمل التجار واملستوردين 
للخزينة،  اضافيا  مدخوال  ويؤمن 
االنتهاء  ميكن  ال  مشروع  لكنه 
جدا.  قصرية  فرتة  خالل  منه 
كما يتم ايضا البحث يف قانون 
يؤمن  الذي  اجلديد  املناقصات 
ويف  للمناقصات،  شفافية 
قبل  منه  االنتهاء  يتم  مل  حال 
اىل  سيصل  املوازنة،  تقديم 
قانون  مبشروع  النواب  جملس 

منفصل«.
االعالم  يتم تصوير  سئل: ملاذا 
حيصل،  عما  املسؤول  انه  على 
الواقع  نقل  اىل  يعمد  هو  فيما 

وليس جتميله؟
اجاب: »صحيح ان االعالم ينقل 
ذنب  وال  السياسيون  يقوله  ما 
عليه يف ذلك، لكن هناك امر آخر 
حيث جيتهد بعض االعالميني يف 
حتليل الوضع االقتصادي واملالي 
مبا يؤثر سلبا على الوضع العام، 
خبرباء  ليسوا  هؤالء  ان  علما 
ويكتبون  ماليني  او  اقتصاديني 
الضرر  احلاق  شأنها  من  امورا 
واالقتصادي  النقدي  بالوضع 
شتم  اىل  اضافة  للبلد، 
املسؤولني من فخامة الرئيس او 
دولة الرئيس وغريهما. هذا امر 
غري مقبول وهناك عالقة تكاملية 
الواقع  ايصال  االعالمي  ومهمة 

احلقيقي للناس«.
سئل: اكدت ان املوازنة ستحال 
ضمن موعدها الدستوري، فمتى 
سينتهي البحث بها يف الوزراء؟

ان  وقلت،  سبق  »كما  اجاب: 
بشكل  اجنزت  كانت  االرقام 
من  الثاني  اجلزء  عدا  ما  كامل 
ووزارة  اخلارجية  وزارة  ارقام 
يف  الوزيرين  لغياب  االشغال 
القانونية  املواد  بنود  حينه. 
سبق  واالصالحات  ستستكمل 
معها،  التعامل  كيفية  وذكرت 
مستمرة  االصالح  عملية  الن 

رئيس اجلمهورية ترأس جلسة جمللس الوزراء يف بعبدا:
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املوعد  مع  تنتهي  وال  ودائمة 
مع  انه  اال  للموازنة،  الدستوري 
نهاية العام جيب ان تكون جلنة 
االصالح املالي واالقتصادي قد 
اجنزت كل ما عليها القيام به«.

اننا  القول  ميكن  هل  سئل: 
املالية  االزمة  بالفعل  جتاوزنا 
االمر  يف  ان  ام  واالقتصادية 

جتميل للواقع؟
على  القدرة  لبنان  »لدى  اجاب: 
االمر  امنا  االزمة،  هذه  جتاوز 
فنحن  اهلدوء،  بعض  اىل  حيتاج 
منلك امكانات كبرية للخروج من 

االزمة.
سئل: من املعين بالفوضى اليت 

حصلت االسبوع الفائت؟
املؤكد  لكن  اعلم،  »ال  اجاب: 
االعالم، فهناك وزراء  انه ليس 
بتصرحيات سلبية  يدلون  ونواب 
عن االوضاع، وهذا امر مت طرحه 
اكده  وقد  الوزراء  جملس  يف 

دولة الرئيس«.
هناك  ان  يفرتض  هذا  سئل: 
ورئاسة  السياسيني  بني  ازمة 

اجلمهورية؟
فاملسؤولون  »كال،  اجاب: 
اجلمهورية  ورئاسة  السياسيون 
بعض  جيتهد  وقد  واحد،  فريق 

السياسيني يف الكالم«.
سئل: متى ستستكمل التعيينات 
تلفزيون  ادارة  جملس  ومنها 

لبنان؟
اجاب: »يف وقت قريب جدا«.

توزيع التفاح اللبناني
وكان وزير الزراعة حسن اللقيس 
وملناسبة »يوم التفاح اللبناني«، 
ومعه  بعبدا  قصر  اىل  وصل 
صناديق من التفاح كمبادرة منه 
لدعم هذا املنتج. وقبل مشاركته 
يف اعمال اجللسة، وزع تفاحا على 
والصحافيني ومنشورات  الوزراء 
اللبناني  التفاح  صورة  محلت 
واخلضراء  الصفراء  بألوانه 
عن  ملخصا  تضمنت  واحلمراء، 
يف  استخدامه  واوجه  فوائده 
ببيان  وادىل  متعددة،  عالجات 
للصحافيني فقال: »تفاح بالدك 
إلك ولوالدك، شعار تطلقه وزارة 
الزراعة ليوم التفاح اللبناني يف 
اخلامس من تشرين األول برعاية 
فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية 

العماد ميشال عون«.
»اهلدف  ان  اىل  اللقيس  ولفت 
الوطنية  األيام  تنظيم  من 
اللبنانية،  الزراعية  للمنتوجات 
يف  الزراعي  اإلنتاج  تسويق  هو 
األسواق احمللية واخلارجية، وحث 

ومغرتبني  مقيمني  اللبنانيني 
ليبقى  اللبناني  املنتج  على دعم 
من  وللحد  أرضه  يف  املزارع 
اهلجرة وحتقيق التنمية املستدامة 
ال  اللبنانية،  املناطق  كل  يف 

سيما األرياف منها«.
األرقام،  لغة  »يف  اضاف: 
املزروعة  األراضي  مساحة  تبلغ 
بالتفاح يف لبنان ستة عشر الف 
جبل  حمافظات  وتشكل  هكتارا 
والشمال  اهلرمل  وبعلبك  لبنان 
املساحة  ارباع  ثالثة  جمتمعة، 
متساوية  بنسب  املزروعة 
التفاح  انتاج  ويبلغ  هذا  تقريبا. 
الف  ومخسون  ثالمثائة  السنوي 
عشر  ستة  التفاح  ويشكل  طن 
الزراعية،  الصادرات  من  باملائة 
للتصدير  األساسية  الوجهة  اما 
هي مجهورية مصر العربية، بعدد 
اخلليج،  ودول  طن  الف  ستون 
عشرون الف طن واالردن الفي 

طن«.
وأوضح أن »يوم التفاح اللبناني 
للمزارعني  جدية  فرصة  يشكل 
لتسويق  الزراعية  والتعاونيات 
يوم  طيلة  وبيعها  منتوجاتهم 
يف  األول،  تشرين  من  اخلامس 
الوزارة يف  النقاط اليت حددتها 
اللبنانية، وهي:  املناطق  خمتلف 
الدامور،  دارة،  عني  الدكوانة، 
ترشيش، مثلث اخليام مرجعيون 
حاصبيا، العبدة، بسكنتا، جزين، 
كفردبيان، مشغرة، خربة قنافار، 
أفقا، العاقورة، بعلبك، تنورين، 
بشري، اللبوة، زغرتا، طرابلس، 
والبرتون وغريها من النقاط اليت 
املزارعني  بني  بالتنسيق  تقام 
قدميا  والبلديات.  والتعاونيات 
تبعد  اليوم  يف  تفاحة  قيل: 
التفاح  يوم  ويف  الطبيب،  عنك 
إن  للمزارعني،  نقول  اللبناني 
الطبيب  ستكون  الزراعة  وزارة 
إلنتاجكم، لن تسمح بأن يسقط 
يلزم  ما  بكل  وستقوم  أرضا، 
هذه  التفاحة  ستكون  لتصريفه 
املرة، هي من تعيدكم إىل جنة 

اإلنتاج بعكس ما كان سائدا«.
رئيس  اللقيس  الوزير  وشكر 
الكرمية  »رعايته  على  اجلمهورية 
الوزارات  اليوم، كما أشكر  هلذا 
واهليئات  العامة  واملؤسسات 
التجارة  وغرف  االقتصادية 
والصناعة والزراعة، واملؤسسات 
اللبنانية،  والبعثات  الرتبوية، 
والقوى األمنية، ومجعية مصارف 
والتعاونيات  والبلديات  لبنان 
الدولية  واملنظمات  الزراعية 

ووسائل اإلعالم، وكل من دعم 
وتفاعل مع هذا النشاط«.

حوار
الوزير اللقيس  ثم دار حوار بني 
اذا  عما  فسئل  والصحافيني، 
اسواق  الجياد  مساع  هناك  كانت 
اللبناني  االنتاج  لتصريف  جديدة 
يف ضوء عدم متكن املزارعني من 
املاضية؟  السنة  انتاجهم  تصدير 
فاجاب: »ان افتتاح معرب البوكمال 
اختصر  الذي  الفائت  االسبوع 
عرب  مباشرة  العراق  اىل  التصدير 
يعطي  اجيابي  مؤشر  هو  سوريا، 
ال  اللبناني،  للمزارع  كبريا  امال 

سيما وان سوق العراق كبري جدا 
اللبناني.  االنتاج  اىل  حباجة  وهو 
نأمل ان يشكل االمر عامال اجيابيا 

نؤسس عليه للمستقبل«.
سئل: هل من خطة تصدير لكميات 
من التفاح من خالل اتفاقيات مع 

دول؟
»هناك خطة تسويقية عرب  اجاب: 
امللحقني االقتصاديني املنتشرين 
بالتعاون  العامل  اصقاع  يف 
واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  مع 
لتصدير التفاح كما سائر االنتاج 

اللبناني«.
سئل: هل من خطة للتصدير اىل 

سوريا؟
مع  اتفاقيات  »هناك  اجاب: 
االقتصادية  واللجنة  سوريا، 
اجتمعت  السورية   - اللبنانية 
االسبوع املاضي يف زحلة والعمل 

القائم على هذا الصعيد«.
الوطين،  للتفاح  بالنسبة  سئل: 
خالل  من  املنافسة  احيانا  تكمن 
نوعية ما يتم استرياده، فاىل أي 

مدى باستطاعته مواجهة االمر؟
اجاب: »مل اوقع منذ تسلمت عملي 
يف الوزارة على اي اجازة السترياد 
التفاح وذلك محاية لالنتاج الوطين 
وتعزيزا للمزارع اللبناني. ان عملنا 
يهدف اىل تصدير التفاح وليس 

اىل استرياده«.
وعن التفاح غري اللبناني املوجود 

يف االسواق، اجاب: »تهريب«.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف قصر بعبدا

صدر عن وزير العمل كميل أبو 
سليمان البيان االتي:

نشره  ما  قاطعا  نفيا  »أنفي 
موقع »الكلمة اونلني« نقال عن 
فرق  »اكلف  بأنين  حزبي  نائب 
ختضع  ال  مناطق  يف  التفتيش 
و«حركة  اهلل«  »حزب  للثنائي 
امل«، وأن هذه الفرق ال تتوجه 
اىل مؤسسات قد حتمل خمالفات 
يف هذه البيئة«، وأؤكد اآلتي:

العمل  وزارة  خطة  أطلقت   -
غري  العاملة  اليد  لتنظيم 
اللبنانية خالل مؤمتر صحايف من 
يف  املشرفية  يف  الوزارة  مقر 
الضاحية اجلنوبية. كما مت إطالق 
عمليات التفتيش من الغبريي.

وزارة  يف  لعملنا  سقف  ال   -
العمل اال القانون.

- ال مناطق حمظورة على مفتشي 
الوزارة الذين رغم قلة عددهم 
الذي يقارب 25 مفتشا يزورون 
اي  عن  بعيدا  االقضية،  مجيع 

او  حزبية  او  سياسية  خلفيات 
مذهبية او مناطقية.

- تصدر عن وزارة العمل بشكل 
منتظم تقارير عن حصيلة اعمال 
كافة  عرب  وتنشر  التفتيش 
تذكر  وهي  اإلعالمية  وسائل 
اليت  املناطق  ووضوح  بدقة 

يشملها الكشف.
تاريخ  منذ  كشفنا  لقد   -
 2019/10/3 حتى   2019/7/10
على 2771 مؤسسة وحمال، أقفلنا 
138 منها، سطرنا 2337 حمضر 

ضبط، ووجهنا 517 إنذارا.
الكثيف  الوجود  مناطق  يف   -
أمل،  وحركة  اهلل  حزب  للثنائي 
اهلرمل   - بعلبك  كمحافظيت 
اجلنوبية،  والضاحية  والنبطية 
التفتيش  نتائج  حصيلة  فهذه 
659 ضبطا،  اقفاال،   70 فيها: 
إقفال  فيها  مبا  إنذارا،  و175 
30 حمال يف سوق احلميدية يف 
الرحاب يف الضاحية اجلنوبية«.

أبو سليمان: ال مناطق حمظورة على 
وزارة العمل وارقام التفتيش خري دليل

الوزير ابو سليمان
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اعترب رئيس جملس الوزراء سعد 
البلد  يف  »مشكلتنا  أن  احلريري 
سياسية، ويف خالفاتنا، لكن هذا 
ال يعين أننا ال نستطيع أن نتجاوز 
بالبلد«،  وننهض  اخلالفات  هذه 
اليوم  منا  املطلوب  »إن  وقال: 
كلبنانيني وكحكومة هو أن نطور 
القوانني  بعض  ونغري  أنفسنا 
من  البلد  خنرج  لكي  القدمية 

الوضع االقتصادي املرتدي«.
وشدد الرئيس احلريري على أن 
فعليا  هي  املستدامة  »التنمية 
يف  والذكية  الوحيدة  الطريقة 
نتبعها  أن  جيب  اليت  االستثمار 
والقطاعات  الوزارات  كل  يف 
بالدولة لتطوير أنفسنا والنهوض 

بالوطن«.
خالل  جاء  احلريري  الرئيس  كالم 
رعايته بعض ظهر امس االول يف 
أهداف  إطالق  احلكومي  السراي 
التنمية املستدامة 2030، حبضور 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
اإلعالم  وزراء:  حاصباني،  غسان 
أبو  وائل  الصناعة  اجلراح،  مجال 
فاعور، العمل كميل أبو سليمان، 
الدفاع الوطين الياس بو صعب، 
البيئة  بطيش،  منصور  االقتصاد 
فادي جريصاتي، األشغال العامة 
والنقل يوسف فنيانوس، الدولة 
شؤون تكنولوجيا املعلومات عادل 
افيوني، والنواب: بهية احلريري، 
الدين،  عز  عناية  الطبش،  روال 
عراجي،  عاصم  موسى،  ميشال 
جورج عقيص، نزيه جنم، الياس 
القرعاوي، ميشال  حنكش، حممد 

معوض ودميا مجالي.
لالمم  املقيم  املنسق  حضر  كما 
املتحدة يف لبنان فيليب الزاريين، 
لشؤون  الوطنية  اهليئة  رئيسة 
عون  كلودين  اللبنانية  املرأة 
روكز، رئيس اجمللس االقتصادي 
امني  عربيد،  شارل  واالجتماعي 
اللواء  لالغاثة  العليا  اهليئة  عام 
جامعة  رئيس  خري،  حممد  الركن 
وعدد  جربا،  جورج  الدكتور   LAU
واألجانب  العرب  السفراء  من 
واملدراء العامني ورؤساء نقابات 
واجتماعية  سياسية  وشخصيات 

وديبلوماسية واعالمية.
الحريري

خماطبا  احلريري  الرئيس  وقال 
عن  أحتدث  أن  »أود  احلاضرين: 
موضوع أهداف التنمية املستدامة 
ملاذا  بداية،  خمتلفة.  زاوية  من 
نريد أن حنقق هذه األهداف؟ وما 
نبذل  وملاذا  ذاتها؟  حد  هي يف 
هذا  بكل  ونقوم  اجلهد  هذا  كل 
فائدة  هي  وما  عليها؟  العمل 
األهداف؟  هذه  تطبيق  من  لبنان 
كل  وتعرفون  صغري،  بلد  حنن 
لدينا  ما  لكن  مشاكله ومصائبه، 
اليوم ينطبق على كل دول العامل 
املطلوب  أنفسهم.  تطوير  يف 
وكحكومة  كلبنانيني  اليوم  منا 
بعض  ونغري  أنفسنا  نطور  أن 
القوانني القدمية لكي خنرج البلد 
من الوضع االقتصادي املرتدي. 
من هنا، عندما أتت فكرة أهداف 
األمم  يف  املستدامة  التنمية 
لبنان  على  ينطبق  فما  املتحدة، 
الدول يف  من  كثري  على  ينطبق 
لديها  اليت  تلك  حتى  العامل، 
احمللي  وناجتها  هائلة  إمكانيات 
لديها  بالرتيليونات،  اإلمجالي 
مشاكل يف التعليم أو يف املياه 
أو يف النقاط ال17 املوجودة يف 
ما  املستدامة.  التنمية  أهداف 

قمنا به يف هذه احلكومة واحلكومة 
السابقة مع نائب رئيس احلكومة 
غسان حاصباني، أننا اطلعنا على 
املستدامة  التنمية  أهداف  مسار 
العمل، وهو  وشكلنا جلانا وبدأنا 
حيضر اآلن لالنطالق بهذه األهداف 
مشرتكة  ورقة  هناك  تكون  وأن 

وتعاون بني كل اإلدارات«.
عن  أحتدث  حني  »وهنا،  أضاف: 
فإن  اإلدارات،  بني  التعاون 
مشكلتنا يف لبنان أن كل وزارة 
أمر  وهذا  وحدها،  كأنها  تعمل 
مرفوض، ألن كل الوزارات وكل 
الوزراء  وكل  فيها  املوجودين 
وحتى أنا كرئيس حكومة ورئيس 
اجلمهورية ورئيس جملس النواب، 
املواطن.  خلدمة  نعمل  مجيعنا 
األمم  يف  معيار  وضع  ولذلك، 
املتحدة حول كيفية تطوير أنفسنا، 
وعلينا أن نطبق هذا املعيار، ليس 
من أجل األمم املتحدة بل من أجل 
أن نطور أنفسنا كلبنانيني، ألننا 
نعيد  أن  اليوم  وعلينا  تراجعنا، 

تطوير أنفسنا«.
أي  املنطلق،  هذا  »من  وتابع: 
هي  تكون  تتعاون  ال  وزارة 
مسؤولة عن إبقاء لبنان مرتاجعا. 
هي  املستدامة  التنمية  وأهداف 
هي  مجيعا  ولكم  لي  بالنسبة 
من  والفكرة  األساس.  اهلدف 
التنمية املستدامة ليست صدقة 
فعليا  إنها  بل  خرييا،  عمال  وال 
يف  والذكية  الوحيدة  الطريقة 
نتبعها  أن  جيب  اليت  االستثمار 
والقطاعات  الوزارات  كل  يف 
كرئيس  أقول  ولذلك،  بالدولة. 
كل  على  جيب  إنه  حكومة، 
بعضها  مع  التعاون  الوزارات 
األهداف،  هذه  لتحقيق  البعض 
وإال نكون قد أضعنا فرصة بأن 
مشابها  تطورنا  مستوى  يصبح 
األخرى، وفرصة  الدول  ملستوى 

استلحاق ما تأخرنا عنه«.
وأردف: »يف السابق، كنا نقول 
ودائما  املتعلمني،  بلد  لبنان  إن 
كانوا،  حيثما  باللبنانيني  نفخر 
اللبناني  ذهب  أينما  إنه  ونقول 
لبنان.  يف  ليس  لكن  ينجح، 
مشكلتنا يف هذا البلد سياسية، 
مشكلتنا يف خالفاتنا، لكن هذا ال 
أننا ال نستطيع أن ننهض  يعين 
به  نقوم  الذي  والعمل  بالبلد. 
اللجان  ويف  احلكومة  يف  اليوم 
اليت أترأسها هو إخراج البلد من 
املديني  على  ولكن  األزمة.  هذه 
نتجه  حنن  والبعيد،  املتوسط 
إىل حتقيق هذه األهداف للتنمية 

املستدامة«.
وختم قائال: »أشكر السيد الزاريين 
هذا  على  القائمني  الوزراء  وكل 
النواب  املشروع، وكذلك جملس 
بشكل  الربنامج  هذا  املنخرط يف 
التعاون،  هو  األهم  لكن  كبري، 
وأنا سأتابع كل وزارة على حدة 
تعاونها  مستوى  من  أتأكد  لكي 
يف تطبيق هذه األهداف، ألن يف 
ذلك مصلحة ألوالدنا. رمبا علينا 
لكن  كثريا،  أو  قليال  نتعب  أن 
ذلك سيصب يف مصلحة أوالدنا 
باملستقبل.  معيشتهم  ومستوى 
الوزراء  ولكل  للجميع  فشكرا 
احلاضرين وللسيدة كلودين عون 
وكل النواب احلاضرين واملديرين 
العامني. أشد على أيديكم مجيعا 
أن  نريد  حنن  نهار.  ليل  للعمل 
نستعيد الثقة، والطريقة الوحيدة 
لذلك هي أن ننظر للعامل، هناك 

احلريري خالل إطالق أهداف التنمية املستدامة 2030:
مشكلتنا يف البلد سياسية ويف خالفاتنا لكن هذا ال يعين أننا ال نستطيع أن نتجاوزها وننهض ببلدنا

إجراءات تتخذ وعمل ينفذ وأهداف 
تطبق، وكل ما نتحدث به جيب أن 
نطبقه، وما نتأخر يف إجنازه جيب 
تكون  أن  وجيب  به،  نعرتف  أن 
هناك شفافية بكل طريقة عملنا. 

فشكرا للجميع وإىل العمل«.
حاصباني

ألقى حاصباني كلمة قال فيها: 
اليوم  أشارككم  أن  »يشرفين 
إطالق مرحلة التحضري لرؤية لبنان 
2030 الهداف التنمية املستدامة، 
فالتنمية املستدامة هي حاجة حملية 
ملحة. ولقد أصبحت هدفا دوليا 
جامعا. ورغم أننا ننظر إىل النمو 
واجتماعية،  اقتصادية  كأولوية 
املستدامة  التنمية  أهداف  فإن 
لتشمل  النمو  حتقيق  تتخطى 
أبعادا أخرى. ال شك يف أن النمو 
حاجة ملحة القتصاد مثل اقتصاد 
لبنان، لكن ال ميكن حتقيقه على 
نقوم  فاليوم  جمتمعنا.  حساب 
التنمية  أطر  لوضع  كبرية  جبهود 
التنفيذ من خالل  املستدامة حيز 
كونا  لقد  الوطنية.  السياسات 
وزارات  كل  تضم  وطنية  جلنة 
الدولة واداراتها والقطاع اخلاص 
واألكادميي واجملتمع املدني. هذه 
اللجنة تكونت لوضع خطة ورؤية 
التنمية  أهداف  لتحقيق  وطنية 

املستدامة لعام 2030«.
األمم  إىل  قدمنا  »لقد  أضاف: 
األول  الطوعي  التقرير  املتحدة 
 VNR)) املستدامة  التنمية  عن 
 ،:Voluntary National Review
احلالي  للوضع  مبسح  بدأنا  حيث 
منذ أكثر من عام، فكان التقرير 
نقطة بداية ننطلق منها لنبين رؤية 
على  نضع  وطنية  واسرتاتيجية 
أساسها خطة تنفيذية لكي نصل 
املستدامة  التنمية  أهداف  إىل 
اليت وضعتها االمم املتحدة حبلول 
أتت  املستدامة  والتنمية   .2030
أهدافها يف إطار متكامل يتضمن 
17 هدفا مرتابطة بعضها ببعض. 
لن نستطيع حتقيق منو اقتصادي 
وعمل الئق ومساواة يف الفرص 
بقية  حنقق  مل  إن  الناس  بني 
إطار  ضمن  املوضوعة  االهداف 
نرتك  وبهذا  املستدامة.  التنمية 
املقبلة  لالجيال  أفضل  عاملا 
تعيش فيه بكرامة واكتفاء مالي 
وتأتي  عالية.  وإنتاجية  وأمان 
حملي  كحل  املستدامة  التنمية 
وتنظم  فتضم  عاملية  ملشكلة 
حمل  ليحل  جديدا  اجتماعيا  عقدا 
النماذج اليت سادت يف السابق، 
منوا  حتقق  املستدامة  فالتنمية 
ترافقه مسؤولية اجتماعية وبيئية 
واحلقوق  الفرص  يف  ومساواة 
وعدالة يف توزيع مستوى العيش 

بكرامة«.
اليوم  ننطلق  »لذلك،  وتابع: 
وخارطة  رؤية  على وضع  بالعمل 
طريق للوصول إىل األهداف يف 
عام 2030، بدءا يف التنفيذ يف 
عام 2020. وسنعمل على وضع 

كل  تشمل  إصالحية  أهداف 
القطاعات: القطاع العام (حتديدا 
الوزارات والبلديات(، إضافة إىل 
القطاع اخلاص والقطاع االكادميي 
واألمم  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
كهذا  عمل  ينجح  وال  املتحدة. 
كل  بني  تشاركيا  كان  إذا  إال 
املعنيني. وكما فعلنا عند حتضري 
التقرير الطوعي االول، سيتشارك 
الوزارات  مع  املدني  اجملتمع 
يف  اخلاص  والقطاع  واإلدارات 
جلمع  ودراسات  عمل  ورش 
املوضوعة  اخلطط  ودمج  اخلربات 
هذه  إلجناز  جديدة  خطط  ووضع 
على  العمل  وسينقسم  املهام. 
4 جلان ترتأسها الوزارات األكثر 
ارتباطا مبوضعها. فوزارة الرتبية 
اللجنة  ترتأس  العالي  والتعليم 
أما  السكان.  بشؤون  تعنى  اليت 
وزارة البيئة فترتأس تلك املعنية 
اليت  واللجنة  األرض.  بكوكب 
ترتأسها  االزدهار  أهداف  تتوىل 
والتجارة.  االقتصاد  وزارة 
تعنى  اليت  اللجنة  وأخريا، 
فترتأسها  واملؤسسات  بالسالم 
التنمية  لشؤون  الدولة  وزارة 

اإلدارية«.
فليس  الوقت،  »أما  وأردف: 
معنا، نسابقه إلجناز الرؤية والبدء 
بتطبيقها يف الربع االول من عام 
جمهودا  يتطلب  وذلك   ،2020
إلجناز  اجلميع  من  وتعاونا  كبريا 
اخلطوات املوضوعة يف خطة العمل 
اليت نطلقها اليوم، واليت تشمل 
فاملرحلة  أساسية،  مراحل  أربع 
التحضريية تتضمن وضع وإطالق 
األوىل  املرحلة  أما  العمل.  خطة 
فيتم خالهلا حتديد الرؤية الطويلة 
االمد لعام 2030 من خالل إصدار 
تقرير أولي يتضمن حتليال للثغرات 
وتوصيات باملشاركة مع اجلهات 
الرؤية  رفع  ذلك  ويتبع  املعنية. 
ملصادقتها.  الوزراء  جملس  إىل 
تنظيم  يتم  الثانية،  املرحلة  يف 
وحتديد  للتخطيط  عمل  ورش 
خطة  وضع  أجل  من  األولويات 
متوسطة األمد، إضافة إىل تطوير 
النسخة االولية من اخلطة اخلماسية 
باالستناد إىل ورش العمل هذه. 
واألخرية  الثالثة  املرحلة  يف  أما 
االسرتاتيجية  اخلطة  إطالق  فيتم 
بعد  الوزراء  إىل جملس  وإحالتها 
لألخذ  الوطنية  اللجنة  إىل  رفعها 

مبالحظاتها«.
أن  »أمتنى  حاصباني:  وختم 
نستمر مجيعا يف التعاون لتنفيذ 
هذا املشروع الوطين على مستوى 
عاملي فنتمكن من حتقيق نهضة 
غري مسبوقة يف بلد مثل لبنان. 
حتقيق  نستطيع  تعاونا  إن  فقط 
واجتماعية  اقتصادية  نهضة 
وهذا  وإنسانية،  وصحية  وبيئية 
بالتعاون  عليه  نعمل  ما  أساس 
الرئيس  دولة  أشكر  كما  معا. 
سعد احلريري على اهتمامه الكبري 
وعلى  املستدامة  التنمية  يف 

للعمل  لنا،  املهمة  هذه  ايكاله 
الرؤية.  هذه  حتقيق  على  معا 
معكم  للعمل  أتطلع  النهاية،  يف 
مجيعا إلنتاج رؤية مشرتكة نلتزم 

بتطبيقها معا«.
الزاريني

»إن  الزاريين:  قال  جهته،  من 
طموحا  األكثر  هي   2030 أجندة 
تهتم  ألنها  الفقر،  مكافحة  حنو 
الفقر  تسبب  اليت  باجلذور 
عنه،  النامجة  املخاطر  وتقارب 
املتحدة  لالمم  العام  فاالمني 
أن  إىل  أشار  غوترييس  أنطونيو 
الصراعات املميتة ومشكلة املناخ 
والعنف العنصري تقيض اجلهود 

االممية لتحقيق االهداف«.
الثروات  »نصف  أن  إىل  ولفت 
من  عدد  ميلكها  العامل  يف 
أن  إىل  مشريا  األشخاص«، 
»بطالة الشباب هي يف مستويات 

خطرية، إضافة إىل تصاعد اجلوع 
بلدان  »إن  وقال:  العامل«،  عرب 
مبدأ  تطبق  ال  معظمها  العامل يف 
واهلوة  اجلنسني،  بني  املساواة 

تتسع يف هذا اجملال«.
مليون   500 يقارب  »ما  أضاف: 
انسان مهدد بالفقر املدقع حبلول 
2030، لبنان ليس استثناء، حبيث 
اللبنانيني  من  املئة  يف   30 أن 
و37  الفقر،  خط  حتت  يعيشون 
يشربون  فقط  منهم  املئة  يف 
املياه السليمة، يف حني أن 70 
يف  املياه  مصادر  من  املئة  يف 
ذلك،  عن  وفضال  ملوثة.  لبنان 
فإن 5 يف املئة فقط من أعضاء 
الربملان اللبناني هن من النساء، 
وهو من أدنى األرقام يف العامل. 
وكذلك، فإن مشاركة النساء يف 
احلياة االقتصادية ال تتعدى ال26 
صنف  »لقد  وتابع:  املئة«.  يف 
لبنان باملرتبة 138 جلهة الفساد 
 .2018 عام  يف   180 أصل  من 
تلوثا  بريوت  شهدت  وكذلك، 
يف اهلواء يعادل ضعف معدالت 

الوكالة االوروبية للبيئة«.
حاجة  »هناك  أن  إىل  وأشار 
يف  خصوصا  للعمل،  سريعة 
اجملال االقتصادي وكل اجملاالت 
األخرى«، معتربا أن »خطة 2030 
تشكل فرصة فريدة للتطوير خالل 

السنوات العشر املقبلة«.

الرئيس الحريري يلقي كلمته

»القوات  التقى وفد من حزب   
الكونغرس  من  وفدا  اللبنانية« 
»جمموعة  رئيس  ضم  األمريكي 
أدوارد  لبنان«  أجل  من  العمل 
غابرييل، ورئيس جلنة الصداقة 
اللبنانية األمريكية يف الكونغرس 

النائب دارن حلود.
نائب  القواتي  الوفد  ترأس 
رئيس احلكومة غسان حاصباني، 
رئيس  مستشار  من  كال  وضم 
اللبنانية«  »القوات  حزب 
خوري،  إيلي  اخلارجية  للشؤون 
ورئيس جهاز العالقات اخلارجية 
إيلي  الدكتور  »القوات«  يف 
اهلندي، ورئيس مكتب العالقات 
الدكتور  واشنطن  يف  اخلارجية 

جوزف جبيلي.
الوضع  تقييم  إىل  اللقاء  هدف 
مساهمة  وكيفية  اللبناني، 
دعم  يف  املتحدة  الواليات 
من  لبنان  يف  الوضع  وحتسني 
ودوره  اللبناني  اجليش  دعم 
الفعال يف الداخل واخلارج، إىل 
املتوجبة  اهليكلية  اإلصالحات 

ومحل  اللبنانية.  احلكومة  على 
امللفات  األمريكيان  السياسيان 
الكونغرس  عليها  يعمل  اليت 

حاليا.
يف املقابل، عرض حاصباني أمام 
الوفد األمريكي اخلطة اإلصالحية 
يف  »القوات«  بها  تقدمت  اليت 
جتري  اليت  والنقاشات  احلكومة 
وشدد   .2020 موازنة  حول 
الوفدان على وجوب حتييد الدولة 
اللبنانية عن حزب اهلل والعقوبات 

اليت حلقت به بشكل عملي.
األمريكي  الوفد  وقدر 
خصوصا  »القوات«،  مواقف 
اإلصالحي  الصعيدين  على 
االجتماع  واستكمل  والسيادي، 

على مائدة غداء.
القيام  على  الوفد  ودأب 
بزيارات رمسية إىل لبنان، ولقاء 
كافة األطراف اللبنانية. وحرص 
القوات  حزب  رئيس  لقاء  على 
أنه  إال  جعجع،  مسري  اللبنانية 
إىل  جعجع  سفر  بداعي  يتم  مل 

اخلارج. 

وفد قواتي التقى وفدا من الكونغرس 
وتشديد على حتييد الدولة اللبنانية 

عن العقوبات الالحقة حبزب اهلل

خالل اللقاء
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لـبنانيات

نفى رئيس جملس الوزراء سعد 
تكون  »أن  قاطعا  نفيا  احلريري 
وبني  بينه  مشكلة  أي  هناك 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
ثقة  أزمة  »أال  مؤكدا  عون«، 
عالقيت  »أعرف  وقال:  بينهما«، 
بعضنا  أننا حنرتم  وكم  جيدا  به 

البعض«.
كالم الرئيس احلريري جاء خالل 
بعد  الصحافيني،  مع  دردشة 
السراي  يف  االول،  امس  ظهر 
كيف  سئل:  حيث  احلكومي، 
اإلصالحات  بني  املسار  ترون 

واملوازنة؟
واملوازنة  »اإلصالحات  أجاب: 
لدينا  فنحن  بالتوازي،  تسريان 
على  ونعمل  دستورية،  مهلة 
إنهاء املوازنة ضمن هذه املهلة، 
ضمن  إجراءات  هناك  وستكون 
جملس  واجتماعات  املوازنة، 
ستشهد  سنعقدها  اليت  الوزراء 
اليت  اإلجراءات  بعض  إقرار 
إىل  بل  قانون،  إىل  حتتاج  ال 
مشاريع  ندرس  كما  مراسيم. 
بالنسبة  كان  إن  أخرى،  قوانني 
إىل اجلمارك أو االلتزام الضرييب 
وكل  القوانني.  من  غريهما  أو 
هذا  نهاية  حتى  أنه  الفكرة 
العام، جيب أن تصدر كل هذه 
الوزراء  جملس  عن  القوانني 
كما  النواب.  جملس  إىل  وحتال 
هذه  مسار  لتسريع  النية  لدينا 
إجراء  إىل  حباجة  ألننا  القوانني، 
هذه اإلصالحات. وكما تعرفون، 
 S&P لدينا مهل حمددة، سواء مع
نقوم  أن  نريد  أو موديز. وحنن 
بهذه اإلجراءات واإلصالحات يف 
نتمكن  لكي  ممكن  وقت  أسرع 
من إصالح الوضع املالي وخنرج 
اليت  املالية  الضائقة  هذه  من 

نعيشها«.
قالت  »األخبار«  صحيفة  سئل: 
إن »الرئيس ميشال عون وصفك 
بالكسول«، فيما مل تبادر بعبدا 

إىل نفي هذا األمر؟
هلذا  نفي  »صدر  أجاب: 
املوضوع، كما أني أعرف فخامة 
الرئيس، وأعرف عالقيت به جيدا 
أننا حنرتم بعضنا البعض.  وكم 

وأنا ال أظن أبدا أن الرئيس يفكر 
على هذا النحو«.

ثقة  أزمة  هناك  هل  سئل: 
بينكما؟

أجاب: »ال أبدا«.
سئل: هل حصلت اليوم مصارحة 

بينكما؟
أجاب: »ليست هناك مشكلة بيين 
وبينه، أنتم تريدون افتعال هذه 
املشكلة، فأنا ورئيس اجلمهورية 
لسنا خمتلفني. إن اإلعالم يريد 
بيين  خالفا  هناك  أن  يصور  أن 
وقد  اجلمهورية.  رئيس  وبني 
أني  الوزراء  جملس  عن  سرب 
يف  الصحافيني  عن  حتدثت 
وقيل  الصحافة،  حرية  موضوع 
إن احلريري كان هجوميا. كل ما 
وهناك  قانون،  لدينا  إنه  أقوله 
الكثري من الناس الذين يطلقون 
أخبارا كاذبة تدخلنا يف كثري من 
استقرار  وعدم  بفوضى  األماكن 
إىل  يتجه  البعض  البلد.  يف 
عقوبات  هؤالء  على  يفرض  أن 
إذا  إنه  أقول  أنا  بالسجن، فيما 
كنت تريد بالفعل أن جتعل الناس 
تصدر  كلمة  كل  عن  مسؤولني 
بالسجن.  تهددهم  فال  عنهم، 
تفرض  األوروبي  كاالحتاد  دول 
غرامات مالية. من هنا، أدعو إىل 
مقارنة القانون املوجود لدينا مبا 
وحسب  اخلارج،  يف  مطبق  هو 
اإلمكانات املالية لوسائل اإلعالم 
لدينا، تفرض غرامات على هذا 
األساس. لكنه ليس طبيعيا أيضا 
أن يكون هناك أشخاص يعتربون 
أنفسهم إعالميني، يطلقون كالما 
من هنا أو هناك. انسوا اهلجوم 
على سعد احلريري، فهذا أمر ال 
أقف عنده، وال أذكر أني تهجمت 
أو رفعت دعوى على أحدهم إال 
بالسياسة. لكن يف النهاية، إن 
املال  كان هناك من ضرر على 
وحتى  الدولة،  على  أو  العام 
اجلمهورية  رئيس  على  اهلجوم 
القانون،  حبسب  عقوبات  يرتب 
مالية،  العقوبات  هذه  فلتكن 
وعندها من يريد أن يشتم ولديه 
الدولة  املال، فإن خزينة  بعض 

ستكون هي املستفيدة«. 

نفى أن تكون هناك أي مشكلة بينه وبني رئيس اجلمهورية

احلريري: اإلصالحات واملوازنة 
تسريان بالتوازي

 2019 األول  تـشرين   5 Saturday 5 October 2019الـسبت 

مار  املاروني  البطريرك  أزاح 
الستارة  الراعي  بطرس  بشارة 
يف  مارون  القديس  نصب  عن 

بلدة داربعشتار يف الكورة.
حضر حفل التدشني وزير العدل 
بالسيد  ممثال  سرحان  الربت 
سليم  النائب  سرحان،  الفريد 
سعادة، النائب جورج عطاهلل ممثال 
النائب  نورما،  السيدة  بعقيلته 
رامي  باحملامي  فايز غصن ممثال 
فادي  السابق  النائب  لطوف، 
كرم ممثال باالستاذ رشاد نقوال، 
جملس  لرئيس  السابق  النائب 
النواب فريد مكاري ممثال برئيس 
بلدية بكفتني جورج شوبح، راعي 
ابرشية طرابلس للموارنة املطران 
جورج ابو جودة، قائمقام الكورة 
ماهر  الدكتور  كفوري،  كاترين 
اجمللس  رئيس  نائب  احلسني 
االسالمي الشيعي االعلى، رئيس 
بو  كريم  الكورة  بلديات  احتاد 
أرملة  حبيب  ماري  كريم،السيدة 
حبيب،  فريد  الراحل  النائب 
السيدة جناة غصن أرملة النائب 
رؤساء  غصن،  نقوال  الراحل 
وعناصر األجهزة االمنية، رؤساء 
بلديات حاليون وسابقون وخماتري، 
واجلمعيات،  االحزاب  ممثلو 
اسحق  داربعشتار  بلدية  رئيس 
البلدي،  اجمللس  وأعضاء  عبود 
جورج  املونسينيور  الرعية  كاهن 
االسقفية  اللجنة  منسق  عبود، 
يف  االسالمي  املسيحي-  للحوار 
ممثال  حمفوض  جوزاف  الشمال 
املطران  سيادة  ورئيسها  اللجنة 
يوحنا عصام درويش، وحشد من 

أهالي البلدة.
ثم   ، الوطين  النشيد  مع  بداية 
حتدث رئيس البلدية إسحق عبود 
وهنأ بلدة داربعشتار على نصب 
العصب  »هذا  قائال:  مارون  مار 
ليضحى  احلجر  أطر  يتخطى  الذي 
صوتا يهز الضمائر يف اعماقها، 
اجلراح  مللمة  إىل  كلنا  فنبادر 
مار  باسم  جديد  من  لالنطالق 
جباهنا  على  حنمله  الذي  مارون 

ويف قلوبنا وساما نفتخر به«.
واضاف: »هنيئا لبلدتنا باستقبال 
مار  الكاردينال  البطريرك  غبطة 
سليل  الراعي  بطرس  بشارة 
البطاركة العظام الذين أعطي هلم 

جمد لبنان«.
وختم شاكرا احتاد بلديات الكورة 
لتبصر  األوسع  املساهمة  على 

هذه املستديرة النور.
بو كريم

بعدها القى رئيس احتاد بلديات 
قل  كلمة  كريم  بو  كريم  الكورة 
مار  البطريرك  :«غبطة  فيها 
بشارة بطرس الراعي أهال وسهال 
يف  بيتكم  يف  الكورة  يف  بكم 
اليت  الزيارة  هذه  داربعشتار، 
تضفي على هذه املناسبة مناسبة 
القديس  الستار عن متثال  إزاحة 

مارون الربكة والنعمة.
نعتذر  اإلطار  هذا  يف  وختم:« 
اليت  الطريق  على  غبطتكم  من 
هذا  إىل  للوصول  سلكتموها 
أن  منذ  ميس  مل  الذي  املكان 
بلديات  احتاد  فإن  االنتداب  زال 
بلدية  مع  بالتعاون  عمل  الكورة 
حتى  توسعته  على  داربعشتار 
اآلن  عليه  هو  ما  على  أصبح 
وحنن بانتظار وزارة االشغال ان 
مؤخرا  علمت  وقد  بواجبها  تقوم 
انها يف صدد تلزيم وتعبيد هذا 

الطريق«.
يف  بالبطريرك  مرحبا  وختم 

الكورة.

الراعي
الراعي  البطريرك  القى  بعدها 
موجود  »انا   : فيها  قال  كلمة 
نبارك  بفرح ألننا  داربعشتار  يف 
متثال ابانا القديس مارون الذي 
هذه  على  يكون  أن  شئتم  قد 
املستديرة، وحنيي كل من تقدم 

باالرض.
يتصل  العمل  هذا   « اضاف: 
لبنان  لدولة  األوىل  باملئوية 
الكبري السنة اليت بدأناها يف أول 
ايلول.لبنان مل يولد فقط يف أول 
موجودا  كان  لكنه   1920 ايلول 
كل  يف  وثقافته  وشعبه  بارضه 
املنطقة،  يف  مرت  اليت  العهود 
حاضرين  كلبنانيني  وبقينا 
وحاملني ثقافتنا اليت تبلورت يف 
يف  نكون  أن  وامليثاق  الدستور 
لبنان شعبا منفتحا على التعددية 
والسياسة،  والثقافية  الدينية 
بقية  لبنان عن  به  يتميز  ما  هذا 
الدول يف الشرق االوسط، هذا 
الوطن الذي نعيش فيه كمسلمني 
احلقوق  يف  مبساواة  ومسيحيني 
هذه  الدستور،  والواجبات حسب 
صميم  يف  هي  اليت  املساواة 
إىل  وبالتأكيد  اللبنانية،  ثقافتنا 
كاحلريات  أخرى  مفاهيم  جانب 
وحرية  الدينية  احلرية  اهمها 
والثقافة  التعبري  وحرية  املعتقد 
احلزبية  واحلرية  والسياسة، 
وهذا ما ال جنده يف اي بلد من 
بلدان الشرق االوسط، كل هذه 
ويف  دمنا  يف  موجودة  احلريات 
قام  وثوابت  قيم  كلها  ثقافتنا 
تتغري  ان  ميكن  وال  لبنان  عليها 
اقتصاديا  الصعبة  الظروف  برغم 

وامنائيا وماليا.
وتابع :«امام هذا الواقع يتوجب 
نؤدي دورا كبريا على  ان  علينا 
او  والعائلة  الكنيسة  مستوى 
املدارس لنساعد األجيال اجلديدة 
األساسية  قيمنا  على  يرتبوا  أن 
الوطنية اليت ضعفت كثريا وملن 

حنن حباجة ألن نقويها أكثر«.
ارتفاع  نرى  عندما  واضاف:« 
نرى  مارون  القديس  ابينا  متثال 
حبة  مثل  كان  الذي  القديس 
الثمار  مثارها،  تعطي  اليت  القمح 
هم التالميذ الذين تبعوا القديس 
مارون يف حياته وكونوا كنيسة 
سنة  مارون  يوحنا  البطريرك  مع 
686 ومنها انطلقت فكرة جتسيد 
الفكرة الروحية يف وطن وقادوا 
املوارنة  البطاركة  املسرية  هذه 
الكيان  هذا  وتكون  التأريخ،  عرب 
انه  قيمته  كل  الذي  اللبناني 
وال  واحد،  لون  ال  احاديا،  ليس 
دين واحد، وال مذهب واحد، هذه 
فلسفة الدستور اللبناني وامليثاق 
قام  اساسها  على  الذي  الوطين 

اتفاق الطائف«.
واردف :« اقول هذا الكالم كي 

الراعي ازاح الستارة عن نصب القديس مارون يف داربعشتار: ثقافتنا هي األساس اليت عليها تبنى األوطان

ال خناف وحنافظ على كياننا الذي 
كل  من  بسهولة،اطلب  ميوت  ال 
من  ميرون  عندما  املنطقة  أبناء 

هنا ويشاهدون متثال مار مارون 
املسيحي  بتارخينا  يذكرنا  الذي 
وبكل تارخينا اللبناني املتنوع ان 
نشكر كل من قدم التمثال ونكمل 
طريقنا حتى نتجاوز كل الصعوبات 
اليت  األساس  هي  ثقافتنا  ألن 

عليها تبنى األوطان«.
كبرية  قيمة  له  لبنان   »: وختم 
الشرق  هذا  يف  ورسالة  ودور 
عليها،اجدادنا  حنافظ  أن  جيب 
يف  وصمدوا  ناضلوا  وأباؤنا 
ذلك  كل  ومع  الصعبة  العهود 
هذا  مجال  إىل  ووصلنا  ثبتوا 

اللبنان.
عشاء  اقيم  احلفل  انتهاء  وبعد 

قروي باملناسبة.

خالل ازاحة الستار

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
اجتماعها الدوري يف مقرها يف 
حارة حريك، برئاسة النائب حممد 

رعد ومشاركة أعضائها.
أن  األثر  عى  بيان  يف  ورأت 
واملرة  الصادمة  »احلقيقة 
خالل  اللبنانيون  عاشها  اليت 
األسبوعني املاضيني حني تفلت 
اللبنانية من  اللرية  سعر صرف 
عقاله، وانكشف املستوى الذي 
بلغته األزمة االقتصادية والنقدية 
تدفع  أن  ينبغي  البالد،  يف 
سياسات  اعتماد  اىل  احلكومة 
النقد  حتمي  مسؤولة  اقتصادية 
وتصون  الوطنيني  واالقتصاد 
واستقرارهم  اللبنانيني  مصاحل 

املعيشي«.
احلفاظ  أهمية  أكدت  وإذ 
رأت  النقدي،  االستقرار  على 
»ضرورة تالزم ذلك مع تنشيط 
وتقوية االقتصاد اللبناني، ألن 
باالقتصاد  االهتمام  تغييب 
وبتحريك قطاعات اإلنتاج وعدم 
املقبول  التوازن  إلعادة  العمل 
وامليزان  املدفوعات  ميزان  إىل 
التجاري سيتسبب حتما مبراكمة 
الحقا  القدرة  واستنزاف  العجز 
كلفة  لتمويل  بالنسبة  حتى 

تثبيت سعر الصرف.
راهنا  احلكومة  فإن  عليه،  وبناء 
مدعوة على حنو االستعجال إىل 
من  اجملدي  غري  اإلنفاق  ختفيف 
تنفيذ  يف  اإلسراع  وإىل  جهة 
أن  شأنها  من  اليت  املشاريع 
ختفض من مراكمة العجز وخدمة 

الدين العام«.
الكهرباء  تنفيذ خطة  »أن  ورأت 
معاجلة  خطة  تنفيذ  ومباشرة 
النفايات وتنفيذ قانون الشراكة 
والعام  اخلاص  القطاع  بني 
متتص  حيوية  مشاريع  إلنشاء 
يف  السيولة  وتضخ  البطالة 
النظر  إعادة  وكذلك  األسواق، 
إصالحية  ورؤية  مبسؤولية 
وللمناقصات  الضرييب  للنظام 
القوانني  من  وغريها  العمومية 
بناء  يف  تسهم  اليت  األساسية 
كل  الوطين،  االقتصاد  وضبط 
ذلك إضافة إىل احلزم يف وقف 
التهرب الضرييب ومكافحة اهلدر 
والفساد ميكن أن خيرجنا من نفق 
واالقتصادية  النقدية  األزمات 
مع  ترافق  ما  إذا  خصوصا 
لإلسكان  صحيحة  سياسات 
والضمانات  العام  والنقل 

الصحية واالجتماعية«.
من  »انطالقا  الكتلة:  وأضافت 
مقاربتها  تقدم  التوجهات  هذه 
للعام  املوازنة  قانون  ملشروع 
إصدار  وجوب  وترى   ،2020
اإلصالحية  املشاريع  من  مجلة 
يف خمتلف اجملاالت االقتصادية 
والضريبية واجلمركية بعد درس 
اللجان  يف  وجدواها  تفاصيلها 
املوازنة  دور  لتكمل  النيابية 

املطروحة.
وإن الرتدي النقدي واالقتصادي 
مؤشراته  البالد  عاشت  الذي 
أن  جيب  اآلن  حتى  الضاغطة 
يدفع احلكومة يف اطار معاجلتها 
مقاربة  إىل  االقتصادي  للوضع 
النازحني  موضوع  إزاء  جادة 
السوريني ووضع خطط واقعية 
لتسريع عودتهم اآلمنة إىل مدنهم 
وقراهم بعيدا عن املكابرة اليت 
يتحملون  مجيعا  اللبنانيون  بات 

نتائجها السلبية«.
يف  أهلنا  »نظر  الكتلة  ولفتت 
إىل  منطقتنا  وشعوب  لبنان 
يعيشه  الذي  الكياني  املأزق 
وتعكسه  اليوم  الصهاينة 
وهو  االنتخابات،  مرحلة  بوضوح 
املقاومة  أن  يف  شك  ال  مأزق 
بفعل  تعميقه  يف  أسهمت  قد 
معادلة  من  عليهم  فرضته  ما 
منهم  انتزعته  وما  الردع  توازن 
مواجهة  على  بقدراتهم  ثقة  من 
اجلهوزية الدائمة للمقاومة، وما 
استنهضته من روح صمود لدى 
غزة  يف  الفلسطيين  الشعب 
فلسطني.  أراضي  كل  يف  كما 
اجليش  معادلة  استهداف  وإن 
اليت قدمت  واملقاومة  والشعب 
ملصلحة  املهم  االسهام  هذا 
لبنان واملنطقة, يصب حكما يف 
مصلحة إخراج العدو اإلسرائيلي 
من مأزقه وإطالق يده العدوانية 

ضد لبنان وشعبه«.
اليمين  »الشعب  وهنأت 
اإلجناز  على  والشجاع  املظلوم 
يف  حققه  الذي  االسرتاتيجي 
من  »نصر  األخرية  جنران  عملية 
هذه  تفعل  أن  وتأمل  اهلل«، 
النظام  دفع  يف  فعلها  العملية 
يف  النظر  إعادة  إىل  السعودي 
 ، اليمن  على  الظامل  عدوانه 
املالزمة  املكابرة  عن  والتخلي 
اىل  والذهاب  ومواقفه,  ألدائه 
حل سياسي منصف حيقن دماء 

اليمنيني«. 

الوفاء للمقاومة: تنفيذ خطة الكهرباء 
ومعاجلة النفايات ميكن أن خيرجنا من نفق 

األزمات النقدية واالقتصادية

بري التقى وزيرة الطاقة ودعا اللجان 
املشرتكة اىل جلسة االربعاء

النواب  جملس  رئيس  عرض 
نبيه بري مسار قطاعي الكهرباء 
حيال  الوزارة  وخطة  والنفط 
هذين القطاعني، خالل استقباله 
يف مقر الرئاسة الثانية يف عني 
التينة وزيرة الطاقة ندى بستاني 
اليت غادرت من دون االدالء بأي 

تصريح.
رئيس  دعا  آخر،  صعيد  على 
اجمللس اللجان النيابية املشرتكة 
اىل جلسة تعقد قبل ظهر االربعاء 
االول  تشرين   9 يف  املقبل 
قانون  اقرتاح  درس  ملتابعة 
انتخاب اعضاء اجمللس النيابي.

الرئيس بري مستقبال وزيرة الطاقة ندى البستاني



Page 6صفحة 6     

لـبنانيات

الكتائب  حزب  رئيس  شدد 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية 
بات  احلكومة  »رحيل  ان  على 
»السلطة  ان  معتربا  ضرورة«، 
غري قادرة على تنظيف نفسها، 
اىل  وصلنا  اننا  خصوصا 
احملظور«. ودعا السلطة اىل ان 
»ترحل بإرادتها وتشكيل حكومة 
ثقة  تأخذ  حيادية  إختصاصيني 
ان  الناس واخلارج«، الفتا اىل 
»اخلطوات املوجعة جيب اال تطال 
حتكم  اليت  املنظومة  بل  الناس 

البلد«.
واستهل اجلميل مؤمتره الصحايف 
املسؤولون  »هل  بالسؤال 
مع  متاس  على  البلد  ادارة  عن 
الناس ويعيشون يف هذا البلد 
يف  هم  او  حيصل،  ما  ويرون 
حجم  يرون  وهل  آخر؟  مكان 
االهل غري القادرين على ادخال 
وارقام  املدارس،  اىل  اوالدهم 
من  نقلهم  مت  الذين  التالمذة 
الرمسية،  اىل  اخلاصة  املدارس 
طلبات  يتلقون  كانوا  واذا 
توظيف من اشخاص مت طردهم 
أقفلت  او  مؤسساتهم  من 
االزمة  بسبب  املؤسسات  هذه 
االقتصادية، ال اعرف اذا كانوا 
اليت  الكارثة  حجم  يستوعبون 
حياته  يف  املواطن  هلا  يتعرض 

اليومية والشركات؟«.
وتابع »ال اعرف كم جيب ان حيتمل 
املواطن اللبناني بعد، ويف هذا 
بشيء  تقوم  ال  السلطة  الوقت 
املسؤوليات  تتقاذف  فقط  بل 
ويزايد كل واحد على اآلخر بدل 
نهار  ليل  واالجتماع  التضامن 
النقاذ البلد، وجيتمعون مرة يف 
االسبوع وال يتفقون بل حيملون 
مل  واذا  لبعضهم  املسؤوليات 
جيدوا احدا التهامه حتضر نظرية 

املؤامرة على البلد«.
ووصف اجلميل هذه السلطة بأنها 
»عندما  املؤامرة«، وقال:  »هي 
اليت  احملاصصة  بتسوية  قمتم 
قسمتم فيها اجلبنة بني بعضكم 
الذي  املكان  اىل  البلد  وأخذمت 
مسؤولون  وكلكم  اليه  وصل 
جدوى  فال  والتضامن  بالتكافل 

من رمي املسؤوليات«.
السنوات  »يف  ان  اىل  ولفت 
ثروات  قسمتم  األخرية  االربع 
لبنان ووظائف اللبنانيني وموارد 
العام  »من  وقال:  الدولة«، 
2015 اىل 2019 زاد عجز الدولة 
 ،%14 االسعار  ارتفعت   ،50%
من  إخنفض  االقتصادي  النمو 
ويف  صفر  اىل  اجيابي   %2
االشهر االخرية بات النمو سلبيا، 
 ،%26 زادت  النفقات  ان  كما 
واالخطر من كل ذلك ان الدين 

العام زاد اكثر من %25«.
املزايدات  »بسبب  انه  ورأى 
لبنان  عالقة  ضربتم  والتسوية 
كان  من  وكل  اصدقائه  بكل 
اىل  »وصلنا  وقال:  يساعده«، 
هذه االرقام بالتكافل والتضامن 
واالمتناع  وباالفعال  بينكم  فيما 
عن االفعال، أقررمت سلسلة من 
دون اصالحات، أقررمت ضرائب، 
مدمرة  موازنات   3 على  وافقتم 
من  مرة  كل  يف  حذرنا  وحنن 
أقرَّت  بنود  السفريات  الكارثة، 
بالتكافل  الوزراء  جملس  يف 
اليت  والتوظيفات  والتضامن، 

اجلميل يف مؤمتر صحايف: لرحيل هذه احلكومة وتشكيل حكومة اختصاصيني 
تعيد ثقة اجملتمع الدولي والناس بالدولة

اليت  اصالحات  دون  من  أقرت 
لدى  حتصل  ان  جيب  كان 

اقرارها«.
واضاف: »كلها قرارات اخذمتوها 
لبنان  وضع  اىل  اضافة  سويا 

مبواجهة من كان يساعده«.
وقال »مل تضعوا خطة اقتصادية، 
الوظائف  من  االدارة  تنظفوا  مل 
عدد  تقلصوا  مل  الوهمية، 
تصرف  اليت  العامة  املؤسسات 
تنشئوا  مل  هائلة،  أموال  عليها 
هيئات ناظمة، مل تعينوا جمالس 
مل  املعابر،  تضبطوا  مل  ادارة، 
وعندما  املباني  إجيارات  توقفوا 
شراء  اىل  عمدمت  بذلك  قمتم 
فلماذا  مليون دوالر  بـ90  مبنى 
بريوت  وسط  يف  مبنى  اختيار 
وأمل تعد تنفع األرض املوجودة 
عدم  اىل  اضافة  الدكوانة،  يف 
القطاعني  بني  الشراكة  تطبيق 
العام واخلاص لتأمني الشفافية 
االلية  واعتماد  اهلدر  ومنع 
نفسها اليت تفتح اجملال للهدر، 

مل تضبطوا النفقات«.
بالقول  احلكومة  اىل  وتوجه 
»كلكم شركاء يف جملس الوزراء 
املشاريع،  هذه  على  وصومت 
تلهوا  ببعض  التهلي  وبدل 
الذي حنن  املأزق  من  بإنتشالنا 

فيه وإنقاذ البلد«.
اليوم  فشل  »من  ان  واكد 
بل  بآخر،  شخص  عالقة  ليس 
ادارة  منطق  كل  هو  فشل  من 
نهج  فشل  باحملاصصة،  البلد 
ال  السبب  وهلذا  اساسه  من 
يفيد الرتقيع وحنن حباجة لتغيري 
مع  التعاطي  طريقة  يف  بنيوي 

الشأن العام«.
وشدد اجلميل على ان »ما بين 
ما  وهذا  باطل  هو  باطل  على 
نراه اليوم«، وتابع: »قلنا لكم 
يف املرة املاضية إما اعملوا او 
غادروا، قدمتم عشرات االوراق 
على  إطلعنا  وعندما  االصالحية 
ورئيس  والقوات  التيار  أوراق 
اجلمهورية واهليئات االقتصادية 
االصالحات  من   %60 ان  رأينا 

هي نفسها فلماذا مل تطبق؟«.
عدة  فرصا  »اعطيناكم  وقال 
البلد  النقاذ  ان  االجابة  فكانت 
قرارات  الختاذ  مضطرون  انتم 
حني  يف  وموجعة،  شعبية  غري 
ان اخلطوات املطلوبة اليوم هي 
وموجعة  للناس،  ال  لكم  موجعة 
البلد،  حتكم  اليت  للمنظومة 
والتنفيعات  للمحاصصة  موجعة 
جلمعيات  توزع  اليت  واالموال 
مزاريب  من  وغريها  وهمية 
للتوظيف  وموجعة  وهمية، 
السياسي ملوظفني ال يأتون اىل 
معابر  اليقاف  وموجعة  العمل، 
منها  تستفيد  اليت  التهريب 
الغطاء  تؤمنون  وانتم  مجاعتكم 
موجعة  خطوات  كلها  هذه  هلا، 
الناس  على  الضرائب  زيادة  ال 
قبل االنتهاء من تنظيف نفسكم 

اوال«.
املسؤولون  »انتم  وأضاف 
سنوات   4 منذ  البلد  وتديرون 
وقد رأينا نتائج أعمالكم باألرقام 
ال  املسؤولون  أنتم  املوثقة، 
ان  اياكم  وبالتالي  الناس 
املوجوعة  الناس  من  تقرتبوا 

عندما تعرب عن وجعها«.
مواطن  »إستدعاء  اجلميل  ودان 
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والنه  موجوع  النه  التحقيق  اىل 
سحب  من  يتمكن  مل  انه  قال 
يفتح  من  وكل  بالدوالر،  عملة 

فمه يستدعى اىل التحقيق«.
املوجوع  املواطن  »هل  وسأل: 
هو من يهدد االقتصاد او العمل 
الذي ال تقومون به وهدر أموال 

الناس؟«.
اىل  الكتائب  رئيس  وتوجه 
عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس 
والعهد  آب   7 »مجاعة  بالقول 
القديم جيب ان تبعدهم عنك ألن 
هذه البيانات اليت تصدر بإمسك 
ال تشبهك، شعرنا أننا عدنا اىل 
ايام النظام السوري وعدم املس 

باملعادالت السياسية«.
وتابع: »اذا كان هناك من جيب 
ان يدخل اىل السجن فبالتأكيد 
أوصله  من  بل  املواطن،  ليس 
العام  املال  هدر  ومن  هنا  اىل 

وسلم قرار البلد وسيادته«.
»يكون  ان  إىل  السلطة  ودعا 
القرار  الختاذ  اجلرأة  لديها 
بعجزها«،  واالعرتاف  الصعب 
اجراء  مينع  ما  »ان  اىل  مشريا 
االصالح هو أنه سيمس مبصاحل 
السلطة، وهلذا السبب جيب ان 
ارادتهم ويسلموا  يغادروا مبلء 
هلم  حسابات  ال  الشخاص  البلد 
اليقاف  لديهم  مصلحة  وال 
»واال  وتابع:  االصالحات«، 
وبالتالي  »شحط«  سرتحلون 
سنسلم اشخاصا ال مصاحل هلم 
لينظفوا االدارة من احملسوبيات 
التقين،  بعملهم  ويقومون 
ويضبطون  القانون  يطبقون 

املعابر«.
يف  بشرية  ثروة  »لدينا  وقال 
انتم  أعطوهم  واخلارج  لبنان 
الغطاء ليعملوا«. وتابع »البداية 
جيب ان تعرتفوا بأنكم عاجزون 
لتشكيل  الغطاء  تعطوا  وان 
حكومة اختصاصيني حيادية حتيد 
لبنان عن صراع املنطقة وحترره 
من ارتباطاته ومن احملاور، نريد 
حكومة ميكنها احلديث مع اجملتمع 
اجملتمع  ثقة  وتعيد  الدولي، 
بالدولة«،  والناس  الدولي 
احلكومة  »هذه  ان  على  مشددا 

جيب ان ترحل«.
ووجه حتية »لكل الشباب واهلنا 
سلمية  بطريقة  نزلوا  الذين 
للتعبري عن الغضب، وكل مواطن 
على  للواقع  رفضه  عن  يعرب 
شخص  وكل  التواصل،  مواقع 
سنضع  التحقيق  اىل  يستدعى 

حمامي الكتائب بتصرفه«.
الذي  الناس  »لكل  نداء  ووجه 
يشاركوننا الرأي من نقابات اىل 
القالئل«، وقال:  النواب  بعض 
هناك  ان  مقتنعني  كنتم  »اذا 

ممدودة  فيدنا  للتغيري  ضرورة 
باخلطأ  يعرتف  من  ولكل  لكم 
من  ولكل  اخلطأ  عن  يرتاجع  او 
هو مقتنع بضرورة تغيري بنيوي 
الصراعات  عن  البلد  وحتييد 
املوجودة واالهتمام باملواطن«.

الكتائب  حزب  »يد  ان  وأكد 
ممدودة الختاذ القرارات املناسبة 
املراحل«.  من  مرحلة  كل  يف 
وقال: »يسألوننا ملاذا مل ننزل 
خنتار  اننا  واجلواب  الشارع  اىل 
كما  للتحرك  املناسب  التوقيت 
ان  يعين  ال  هذا  لكن  جيب، 
اىل  تنزل  ان  جيب  ال  الناس 

الشارع للتعبري عن رأيها«.
من  »التحرر  اىل  املواطن  ودعا 
الطائفية  واالنتماءات  الذات 
مبصلحة  والتفكري  والسياسية 
البلد ومصلحة املواطن«، مشددا 
على ان »املطلوب من كل مواطن 
التعبري عن رأيه دون خوف وان 
لن  بيدكم  يدنا  وحنن  يتحرر 
البلد  اصالح  بإمكاننا  نستسلم، 

وان ينهض بسرعة«.
وقال: »يف العام 2018 استورد 
دوالر  مليارات   4 بـ  لبنان 
حمروقات، ويف اول 7 اشهر من 
مليار  العام 2019 استورد 4.3 
زادت  فهل  حمروقات،  دوالر 
املعامل والسيارات؟ واين ذهب 
نعرف  ان  الفائض؟ وهل ميكن 
من  الكميات  هذه  تذهب  اين 

احملروقات؟«.
ضبط  عن  »تتحدثون  واضاف: 
مل  انكم  نعرف  كلنا  املعابر؟ 

تقوموا بشيء«.
قدم  الكتائب  »حزب  ان  وذكر 
مشروع  من  قانون،  من  اكثر 
قانون استعادة االموال املنهوبة 
عن  نيابة  بتقدميه  تربع  الذي 
اضافة  ممتاز،  وهو   »7 »حزب 
اىل رفع السرية املصرفية الذي 
قدمناه مع النائبة بوال يعقوبيان، 
ومشروع قانون متعلق بتخفيض 
حيضر  ال  نائب  كل  معاش 
سلسلة  اىل  اضافة  اجللسات، 
اهلدر،  لوقف  قدمناها  قوانني 
لكن ال توجد ارادة وال ارى ان 
هذه السلطة قادرة على تنظيف 

نفسها«.
»وصلنا  اننا  من  اجلميل  وحذر 
باتت  وبالتالي  احملظور  اىل 
الن  ضرورة  احلكومة  مغادرة 
غري  انها  برهنت  الرتكيبة  هذه 

قادرة«.
»ال  انه  اكد  سؤال،  على  وردا 
يدين ما حصل االحد الن %80 
نية  نزلوا حبسن  املواطنني  من 
ومسؤوليتنا  رأيهم  عن  للتعبري 
عدم السماح بافشال التحرك او 

اخذه اىل مكان اخر«.

عقدت اهليئة اإلدارية يف »جتمع 
اجتماعها  املسلمني«  العلماء 
األوضاع  ودرست  األسبوعي 
واملنطقة،  لبنان  يف  السياسية 
اىل  لفت  بيان  عنها  وصدر 
األخرية  اآلونة  يف  »تدور  انه 
أحاديث  السياسية  األروقة  يف 
االقتصادي  النظام  انهيار  عن 
املالية ال  األزمات  العاملي حيث 
تنحصر ببلد معني بل تتعداه إىل 
الغالبية العظمى من بلدان العامل، 
قوية  تعترب  اليت  األنظمة  حتى 
املتحدة  كالواليات  اقتصاديا 
األزمة،  هذه  تعاني  األمريكية 
العاملي،  السلم  يهدد  ما  وهذا 
على  يقف  أمريكية  إدارة  وسط 
رأسها رئيس متعطش اىل سلب 
أموال الشعوب املستضعفة بكل 

الوسائل«.
وابدت اعتقادها أن »من األسباب 
الرئيسية هلذه األزمة هو السعي 
اىل إشغال العامل بأزماته المرار 
الكيان  ملصلحة  كربى  مؤامرات 
الصهيوني وعلى رأسها »صفقة 
الواليات  فشلت  اليت  القرن« 
املتحدة األمريكية ومن معها من 

أتباع من امرارها إىل اآلن«.
إفتعال  »حماولة  ان  ورأت 
مشاكل اقتصادية يف دول حمور 
ليست  لبنان  ومنها  املقاومة 
بل  الصدفة،  وليد  وال  بريئة 
اليت يسعى  األخرية  الطلقة  هي 
األمريكي  الشر  حمور  خالهلا  من 
املقاومة  على حمور  القضاء  اىل 
وتصفية القضية الفلسطينية«.

واعتربت أن »األزمة االقتصادية 
من  ويريد  مفتعلة  لبنان  يف 
العهد  اإلساءة اىل  وراءها  يقف 
املقاومة  جانب  إىل  لوقوفه 
األمريكية  لإلمالءات  ورفضه 
ولذلك  القرن«،  و«صفقة 
أهمية  نؤكد  كنا  وإن  فإننا، 
االقتصادية  األوضاع  معاجلة 
إىل  ندعو  أننا  إال  واالجتماعية، 
االستخبارات  تدخل  من  احلذر 
الستغالهلا  والصهيونية  العاملية 

كي تكون جزءا من حماسبة لبنان 
والعهد على رفضه الضغط على 

املقاومة وحصارها«.
ودعت اىل »اإلسراع يف تطبيق 
درست  اليت  املالية  اإلجراءات 
تبادر  وأن  بعبدا،  قصر  يف 
أنشئت  اليت  الوزارية  اللجنة 
املالية  اإلصالحات  لدراسة 
اخلطة  هذه  لوضع  واالقتصادية 
موضع التنفيذ، على أن تتضمن 
اخللل  ملكامن  صحيحة  عالجات 
يف نظامنا االقتصادي واملتمثل 
والفساد  والسرقات  باهلدر 
أموال  ونهب  واملالي  اإلداري 
أمالكها  على  والسيطرة  الدولة 

بغري وجه حق«.
األسر  عودة  »بدء  بـ  ونوهت 
ريف  يف  القصري  من  املهجرة 
بعد  منازهلا  إىل  اجلنوبي  محص 
هلا«.  السورية  الدولة  تأهيل 
اللبنانية  »الدولة  وطالبت 
واعتماد  العودة  هذه  بتسهيل 
املباشر  باحلوار  الصحيح  اخليار 
اللبنانية  احلكومتني  بني 
العودة إن  والسورية، ألن هذه 
العءئ  جزءا كبريًا من  متت فإن 
لبنان  يتحمله  الذي  االقتصادي 
ويتحسن  كاهله  عن  سيزال 
واالقتصادي  املالي  الوضع 

واالجتماعي«.
اليت  »التظاهرات  أن  واعتربت 
ليست  العراق  يف  حتصل 
العراق  أعداء  وحتركها  بريئة 
املتحدة  الواليات  رأسهم  وعلى 

األمريكية من خالل سفارتها«.
ودعت »علماء الدين من الطوائف 
ايضاح  اىل  كافة  واملذاهب 
والضغط  العراقي  للشعب  األمر 
بإصالحات  للقيام  احلكومة  على 
فرص  وتوفري  للشعب  ضرورية 
ملخططات  واالنتباه  له  عمل 
خريا  يريدون  ال  الذين  األعداء 
خالهلم  من  حياسبون  بل  هلم، 
اإلذعان  لرفضهم  العراق  قادة 
فك  يف  األمريكية  للرغبات 

االرتباط مع حمور املقاومة«. 

جتمع العلماء:األزمة االقتصادية مفتعلة ومن 
يقف وراءها يريد اإلساءة اىل العهد لوقوفه 
إىل جانب املقاومة ورفضه لالمالءات األمريكية

أن  عازار  روجيه  النائب  أوضح 
جلنة  أبلغ  لبنان  مصرف  »حاكم 
والتجارة  والصناعة  االقتصاد 
والتخطيط خالل اجتماعها به يوم 
كافة  االجراءات  اختذ  بأنه  أمس 
اليت تغطي شراء الدوالر لالدوية 
والقمح إضافة إىل احملروقات«.

ولفت يف حديث الذاعة »صوت 
لبنان 93.3« إىل أن احلاكم أكد 
مؤقت  االجراء  »هذا  أن  أمامهم 
بالذهاب  يكمن  املستدام  واحلل 
اىل موازنة العام 2020 بكل جدية 
وتوافق سياسي على أن تتضمن 

على  تساعدنا  تقشفية  اجراءات 
اخلروج من االزمة احلالية«.

اخلروج  »ضرورة  على  وشدد 
من االقتصاد الريعي اىل املنتج 
والزراعة  الصناعة  تشجيع  عرب 
تطبيق  إىل  إضافة  والسياحة 
خطة الكهرباء، معوال على الدور 
لبنان  الكبري للسياسيني الخراج 
من أزمته االقتصادية وال سيما 

التوافق داخل جملس الوزراء«.
»االقرتاحات  أن  عازار  وطمأن 
الطبقتني  تطال  لن  املقدمة 

الوسطى والفقرية«. 

عازار: سالمة اختذ االجراءات كافة اليت تغطي 
شراء الدوالر لالدوية والقمح واحملروقات

رأى رئيس »كتلة الوفاء للمقاومة« النائب حممد رعد »انه مل يعد 
العام، وال لالستخفاف  املال  اىل  اليد  للدلع، وال ملد  هناك جمال 
الفاسدين  حماسبة  حنو  سعينا  »لطاملا  انه  واكد  العام«،  باملال 
الذين يفسدون يف هذا اجملتمع، ولكن لالسف نستطيع ان نشخص 
الفساد وحندد مكانه، ولكن ال نستطيع ان حناسب املسؤولني عنه، 
الن املسؤولني الكبار ميلكون حصانة، هذا االمر رمبا يأتي يوم نضطر 
فيه ان نفعل شيئا ازاءه، الن احلياة االجتماعية املستقيمة ال ميكن 

ان تنهض يف ظل هذا الوضع القانوني«.

رعد: احلصانة متنع حماكمة املسؤولني الكبار عن الفساد
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املتحدة  للواليات  لبنان  خارجية  وزير  زيارة  خالل 
توقف الرأي العام عند موقفني بارزين:

وهو  رئيسي  بشكل  العونيني  إعجاب  أثار  األول 
ومرجعيته  لبنان  ميثل  إنه  باسيل  بقول  املتعلق 
الوحيدة هي الدولة اللبنانية ال السعودية وال إيران 

وال الواليات املتحدة أو غريهم.
الثاني أثار إعجاب مجهور حزب اهلل بشكل رئيسي 
وهو املتعلق بقول باسيل إنه ال يستطيع يف املبدأ 
إدانة  دون  السعودية  على  اليمين  اهلجوم  إدانة 

اهلجومات السعودية على اليمن.
يعتربان  والشعبويني  املبدئيني  املوقفني  لكن 
شكليني؛ عند التعمق يف مضمون ما قاله باسيل 

وفعله ال بّد من التوقف عند ما هو أهم بكثري:
وزير خارجية لبنان كرر أكثر من مرة مباشرة وغري 
اإلدارة  يف  أحد  مع  مواعيد  يطلب  مل  أنه  مباشرة 
األمريكية؛ إذا كان لديهم اهتمام مبتابعة التنسيق 
العالقات  يف  اللبنانية  للدولة  الرمسي  املمثل  مع 
بني الدول أهاًل وسهاًل ميكنهم أن يطلبوا اللقاء؛ من 
جهتنا، قاهلا باسيل، ليس لدينا أية مطالب عاجلة 
أن  باسيل  حاول  بشأنها.  مواعيد  لنطلب  ملحة  أو 
يتحدث يف إحدى مقابالته بأكثر دبلوماسية ممكنة 
للقول إنه ليس ممن يطلبون موعدًا. حاول تلطيف 
موقفه بأكثر طريقة ممكنة أيضًا لكن من اعتاد رؤية 
السياسيني الذين ال يتمتعون بأدنى كرامة كان ال 
بّد أن يلحظ فائض2 الكرامة هنا: إن رغبوا بلقائنا 
»كان به«، سبق أن التقينا بهم يف بريوت وقمنا 
أية  حتصل  ومل  وجه،  أكمل  على  الضيافة  بواجب 

تطورات تستدعي منا طلب موعد بشأنها.
املاكينات  بعض  تنكب  وقت  يف  أكثر:  متهلوا 
لباسيل  والتلويح  والوعيد  التهديد  على  املعروفة 
بعقوبات أمريكية وغريه وغريه، ال جيد باسيل نفسه 
اإلدارة  أحد يف  أي  مع  واحد  موعد  لطلب  مضطرًا 
األمريكية ليربر مواقفه أو يلف حوهلا ويدور؛ علمًا 
أن بني أصدقاء باسيل األمريكيني من أصل لبنانّي 
موعد  ملئة  السريعة  االستجابة  تأمني  ميكنهم  من 
وموعد، وبني أصحاب شركات النفط اليت تتسابق 
على خطف ود باسيل من بوسعهم تأمني استجابة 
سريعة ملئة موعد وموعد، واالستثمار الباسيلّي يف 
مكاتب اللوبي لتأمني املواعيد وال أسهل طبعًا لكن 
وزير خارجية لبنان يعترب أن مواقفه واضحة وثابتة 
وقتهم  وتضييع  األمريكيني  إلزعاج  أبدًا  حاجة  وال 

بإعادة تكرارها على مسمعهم.
الركوع  على  السياسيون  فيه  يتسابق  بلد  يف 
السفارة  إىل  الطريق  طول  على  طويل  صف  يف 
األمريكية للقاء ملحق ثقايف أو رياضي يف السفارة 
إذا تعذر عليهم لقاء السفري إلنهاك أذنيه بكل أنواع 
وأشكال النميمة، يقول وزير خارجية هذا البلد إنه 
مل يطلب أية مواعيد. ال تهمه الصور التذكارية وال 
اللقاء، فيما يعنيه يف املقابل  اللقاء جملرد  يعنيه 
لقاء وزير اخلارجية العراقي أكثر من مرة لتسهيل 
يف  اللبناني  والصناعي  الزراعي  االنتاج  تصريف 
العراق؛ وزير خارجية لبنان يتحدث يف بيان رمسي 
من أروقة األمم املتحدة عن أهمية تصريف التفاح 

مع بداية املوسم. 
أن  يعتربون  ملن  ومستهجنًا  غريبًا  ذلك  يبدو 
من  أكثر  يبدو  فيما  بعنرتيات،  عنرتيات  السياسة 
تبدأ  السياسة  أن  يعترب  ملن  وضروري  طبيعي 
ظرفًا  بلده  يواجه  ملن  التفاح  موسم  تصريف  من 
الدولة  كالظرف االقتصادّي الصعب الذي تواجهه 
معين  غري  باسيل  أن  واضحًا  بدا  وهكذا  اللبنانية. 
بلقاء  املقابل  يف  ومعين  املنتجة  غري  باللقاءات 
يسعها  ما  كل  تفعل  اليت  الربازيل  خارجية  وزير 
لتأمني أكرب استفادة للبنان من احتاد دول أمريكا 
يتعلق  ال  املريكوسور  دول  مع  البحث  اجلنوبية؛ 
هذه  باعتماد  إمنا  فقط  اللبناني  االنتاج  بتصريف 
الدول الصاعدة لبنان كمركز انطالق هلم إىل مجيع 
دول املنطقة. االحتاد األوروبي يبحث كالصني عن 
بوابة آمنة إىل سوريا مع بدء إعادة اإلعمار والعراق 
وغريهما. يعنيه لقاء وزير خارجية سلطنة عمان اليت 
حتاول مد جسور تواصل بني إيران ودول اخلليج. 
يعنيه جدًا لقاء نائب رئيس جملس الوزراء القطري 
ووزير اخلارجية القناع قطر يف االستثمار يف بعض 

املشاريع، ال سيما النفطية منها. 
اخلارجية  وزير  لقاء  يعنيه  السياق،  نفس  ويف 
النفطي.  امللف  يف  مسهب  لنقاش  القربصي 
التجارية مع االحتاد األوروبي ممثاًل   حبث العالقات 

»أمثل لبنان ومرجعيته الوحيدة الدولة ال السعودية وال ايران وال الواليات املتحدة«

باسيل لـم يطلب مواعيد من أحد يف االدارة االمريكية
غسان سعود

أهم  موغريين  فدريكا  اخلارجية  العالقات  مبسؤولة 
لتكرار  املخصصة  اللقاءات  من  لباسيل  بالنسبة 
هنا  حياول  هو  وها  املعروفة،  السياسية  املواقف 
مرة جديدة فتح ثغرة يف جدران االتفاقيات التجارية 
مع أوروبا وإجياد خمارج مشرتكة يف ما خيص أعباء 
الدامنارك  خارجية  وزير  مع  السوريني.  النازحني 
اخرتاقات  حتقيق  احتماالت  أن  فأكثر  أكثر  يتضح 
اليت  الدول  إحدى  هنغاريا  جدًا.  واردة  اقتصادية 
وقعت اتفاقيات اقتصادية جديدة مع لبنان تسمح 
للصناعات الغذائية اللبنانية والنبيذ وغريهما بعبور 

احلدود.
دوالر  كل  مبصدر  اليوم  تدقق  املتحدة  الواليات 
يدخل وخيرج إىل لبنان وال حل لإلتيان بالدوالرات 

دون قيد أو شرط غري التصدير.
يصدر  أن  للبنان  ميكن  البعض  يسوقه  ملا  وخالفًا 
اللبنانيني للعمل يف  انتقل مجيع  غري األدمغة: لو 
السوق  طلب  تأمني  ميكن  ال  الغذائية  الصناعات 
إذا  اجلنوبية  أمريكا  ودول  واخلليجي  األوروبي 
تأمنت االتفاقيات التجارية الالزمة. اتفاقية واحدة 
مع الصني قضت باسترياد 10 ماليني »قنينة« نبيذ 
املصارف  دوالر يف  مليون  مئة  تعين ضخ  سنويًا 

اللبنانية.
على  يبعث  ال  لكن  صعب  االقتصادي  الوضع 
االجتاه  يف  العمل  من  مزيد  على  إمنا  االستسالم 
الصحيح: 1. حصر النفقات أكثر فأكثر يف املوازنة. 
2. زيادة املداخيل عرب سلة كاملة. 3. ختفيف عجز 
تضييع  ال  اخلطة  تنفيذ  يف  اإلسراع  عرب  الكهرباء 
االستثمار  فتح   .4 واألموال.  الوقت  من  املزيد 
والبدء  جتارية  اتفاقيات  استحداث   .5 النفط.  يف 
السواح،  من  أكرب  أعداد  استقطاب   .6 بالتصدير. 
وهو ما بدأ يتضاعف بشكل إجيابي جدًا مع كل من 

الصني وأملانيا.
ليست  وهي  واضحة  هنا  الباسيلية  الرؤية 
إمنا  خطط  أو  فلسفات  أو  أفكار  أو  عناوين  جمرد 

إجراءات.
احملادثات  على  تطغى  االقتصادية  احملادثات 
السياسي  االستقرار  باسيل.  أحندة  السياسية يف 
أيضًا.  أخريًا  تأمن  األمين  االستقرار  أخريًا.  تأمن 
االستقرار  تأمني  أولوية  تتقدم  إذًا  أولوية  ال 
سالمة:  رياض  نظرية  هنا  سقطت  االقتصادي. 
ال  العملة،  استقرار  يؤمن  االقتصادي  االستقرار 

العكس.
توازن  تأمني  االقتصادي؟  االستقرار  يتأمن  كيف 
يف امليزان التجاري: ختفيف االسترياد إىل أقصى 
أقصى حد ممكن.  التصدير إىل  حد ممكن وزيادة 
يف  يسهم  الواردات  بعض  على  الضرائب  رفع 
اجلمركية يسهم  الرقابة  تفعيل  االسترياد.  ختفيف 
الشعيب  الوعي  زيادة  االسترياد.  ختفيف  يف 
خلطورة االسترياد يسهم يف ختفيف االسترياد. أما 
فتح  مهمة  عاتقها  على  اخلارجية  فتأخذ  الصادرات 

أبواب جديدة هلا يف خمتلف أحناء العامل.
أين الواليات املتحدة يف هذا كله؛ الواليات املتحدة 
دولة  إنها  مرة  من  أكثر  القول  باسيل  كرر  اليت 
هبوط  ترفض  اللبناني  واجليش  للبنان  صديقة 
»تشفط«  أراضيها.  على  األوسط  الشرق  طريان 
الدوالرات من السوق اللبنانّي دون أن تشرتي يف 
املقابل أية منتوجات لبنانية، ولو لرفع العتب كما 

فعلت الصني يف النبيذ مثاًل. 
احلب الذي حتدث باسيل عنه إمنا هو حب من جهة 
إىل  تشري  األمريكية  التجارة  وزارة  أرقام  واحدة: 
تصدير الواليات املتحدة إىل لبنان ما قيمته 1.44 
مليار دوالر سنويًا: وقود وزيوت معدنية بقيمة 445 
دوالر،  مليون   343 بقيمة  سيارات  دوالر،  مليون 
دوالر،  مليون   130 بقيمة  كهربائية  ومعدات  آالت 
مليون   58 بقيمة  وتبغ  ومشروبات  غذائية  مواد 
إىل  يذكر  شيء  أي  يصدر  فال  لبنان  أما  دوالر. 
أبواب  هنا  األمريكيون  ويقفل  املتحدة  الواليات 
اللبناني يكاد ال يستفيد بدوالر  احلوار. االقتصاد 
إىل  لبنان  من  يذهب  فيما  األمريكيني،  من  واحد 

الواليات املتحدة 1.44 مليار دوالر سنويًا.
لنيويورك  باسيل  زيارة  إن  القول  ميكن  أمريكيًا 
هدفت إىل القول بالشكل واملضمون إن استجداء 
أما  واردين،  غري  األمريكي  التفهم  أو  الرضى 
اقتصاديًا فبدا واضحًا من نتائج اللقاءات أن آفاق 
بدأ  وما  جدًا ومشجعة  واسعة  االقتصادّي  التعاون 

العمل به مع عدة دول سيستكمل بسرعة أكرب.

يريدون االقتصاص بعدما قلت إني قد أحاور 
سوريا

منذ  وتخنقه  البلد  على  تطبق  فساد  كماشة 
مطلع التسعينات

وزراء تحوم حولهم شبهات سيـُساءلون عن 
ارتكاباتهم

نهاية هذا الشهر يبدأ العهد السنة الرابعة، لكن 
بأزمات متدحرجة واحدة تلو اخرى، كأن املقصود 
- يقول رئيس اجلمهورية - إسقاط الدولة. قبل 
ان خياطب اللبنانيني يف نهاية السنة الثالثة، مثة 
ما يوحي الرئيس ميشال عون حبصوله قد يشكل 

صدمة اجيابية.
ال يقلل رئيس اجلمهورية ميشال عون من اهمية 
املعيشي  الرتدي  من  املتذمر  الشعيب  التحرك 
حيصل  ما  بإزاء  مالحظات  ويسجل  والنقدي، 
من  السياسية  الدوافع  يعفي  ال  وتوقيته. 
دورها يف حماولة تصعيد حركة الشارع، وجتزئة 
املسؤوليات النامجة عن االزمات االخرية املتتالية. 
مع ذلك، يؤكد الرئيس انه استدعى املدعي العام 
املالي كي يسأله عن مصري بضعة ملفات مشوبة 
من  الفساد،  أخصها  وارتكابات شتى،  باتهامات 
اال  االجتماعي ومرفأ بريوت.  الضمان  بينها ملفا 
التأخر  أسباب  من  جانبًا  ان  للفور  يستدرك  انه 
يف بت هذه امللفات »بطء القضاء يف التحقيق 
فيها«، لكن ايضًا هناك »محايات سياسية كبرية 

ال تزال تغطيها«.
رئيس  يبديها  اليت  املالحظات  من  جانب  يف 
اجلمهورية، يف معرض تفسريه دوافع التحركات 
الشعبية االخرية ومآهلا، اعتقاده اجلازم بأن »هلا 
جذورًا خارجية، اال ان ادواتها لبنانية. وحنن اعتدنا 
دائمًا، خصوصًا منذ عام 1975، على جعل االدوات 
لبنانية يف خدمة خمططات خارجية. ليست مفارقة 
ان املعركة اليت ختاض ضدنا تعود اىل اكثر من 
الوطنية  العملة  من  ليس  النيل،  بهدف  سنتني 

فقط، بل ايضًا من الدولة برّمتها. 
ازمات،  مثة  ان  اقول،  ازال  وال  قلت،  حينذاك 
تثبيط  وليس  مواجهتها  اجل  من  التعاون  وجيب 
العزائم. اخريًا انتقلوا باحلرب علينا اىل الشائعات، 
رغم اطمئناني احلقيقي اىل االحتياط النقدي يف 

مصرف لبنان.

لن أكون الرئيس الذي يوافق أو تفرض عليه 
حلول لغري مصلحتنا

رغم ذلك، حتاول احلمالت النيل من العملة الوطنية. 
اعددنا خطة ملواجهة االزمة النقدية، ونسعى اىل 
ختفيف عجز املوازنة من خالل اجراءات اصالحية، 
واىل خفض عجز ميزان املدفوعات. بيد اننا ُنواجه 

من اخلارج والداخل«.
بنك  مع  حدث  ما  نسينا  ترانا  »هل  عون:  يقول 
انرتا يف منتصف الستينات؟ كان اقوى املصارف 
ان  اىل  االيداعات،  اقوى  وصاحب  اللبنانية 
اليت  االوىل  الشائعة  منذ  الشائعات  دمرته 
التشكيك  على  والصغار  الكبار  املودعني  محلت 
اىل سحب  آخر  بعد  واحدًا  اسرعوا  املصرف.  يف 
ان  اىل  الشائعة،  من  مذعورين  خوفًا،  ودائعهم 
انهار اقوى املصارف اللبنانية يوم اعلن افالسه. 
تلك  استعادة  اليوم  جيري  مبا  املقصود  كأن 
قلوب  يف  وبّثها  الشائعة  استخدام  عرب  السابقة 
الناس، وهو ما شهدناه يف الفرتة االخرية، كأن 
ليست  احلال  بينما  السقوط،  وشك  على  اللرية 
كذلك ابدًا. ما حصل مع بنك انرتا قباًل كان اوىل 
حماوالت اسقاط لبنان من الداخل، بأدوات لبنانية 
احيانًا، اىل ان وصلنا اىل ما وصلنا اليه يف نهاية 
الستينات، ثم اندالع احلرب الحقًا إشعارًا بانهيار 
الدولة. يف اآلونة األخرية كانت مثة حماولة مماثلة 
السقاط الدولة اللبنانية من خالل االقتصاد ومن 

خالل عملتها الوطنية«. 
النموذجني  اىل  اخذنا  يريدون  »هل  وسأل: 
القربصي واليوناني من اجل وضع اليد على لبنان؟ 
اندالع  توقيت  اىل  ألفت  ان  الضروري  من  هل 
كلميت  ألقيت  بعدما  االخرية  الشائعات  صدمات 
يف نيويورك؟ أنا اجزم بأن مثة قوى خارجية تريد 

 عون: احلكومة غائبة عن الوعي
نقوال ناصيف

ومعاقبته  لبنان  مجهورية  رئيس  من  االقتصاص 
بعد الذي قلته على املأل امام العامل بأنين لن اقبل 
باستمرار اللجوء الفلسطيين والنزوح السوري على 

ما هو عليه اليوم.

    فضائح العقود املاضية هي التي تنكشف 
والحملة املضادة ملنع املساءلة

كلبنانيني  وسعنا  يف  ان  نيويورك  يف  قلت 
احد  يريد  ال  اليت  هذه  حلول ملشكالتنا  استنباط 
من  فيها  نتخبط  تركنا  بل  حلها،  على  مساعدتنا 
يف  يعد  مل  هلا.  دنيا  معاجلات  يقدموا  ان  دون 
وسعنا ان نستمر، منذ عام 2011، يف حتّمل الكلفة 
اربعة  سنويًا  تبلغ  اليت  السوري  للنزوح  الباهظة 
مليارات دوالر. جملرد قولي انين قد احاور سوريا 
للنزوح  احلل  هذا  اىل  التوصل  على  ُأجربت  اذا 
السوري، جمرد قول ذلك - وانا مل اجزم بسعيي 
اىل هذا احلوار بل حذرت من اجباري عليه - قاموا 
تقويض  وحماولة  الداخل  الشعال  مضادة  حبملة 
من  جهنم  يف  يضعونا  ان  وأوشكوا  اقتصادنا، 
هذه  ارفض  سأبقى  علينا.  حلوهلم  فرض  اجل 
الرئيس  اكون  ولن  ملصلحتنا،  املناوئة  احللول 

الذي يوافق عليها، او يقبل بأن ُتفرض عليه«.
يسارع رئيس اجلمهورية اىل القول: »اعرف مقدار 
انها  نعرف  كلنا  وصعوباتها.  ومشكالتنا  متاعبنا 
ليست ابنة ساعتها، بل مرتاكمة منذ اكثر من ثالثة 
يفعل  كان  كما  يتصّرف  يزال  ال  َمن  مثة  عقود. 
السوريني،  مغادرة  رغم  السورية.  احلقبة  ابان 
ويريد  يتغرّي  مل  شيئًا  ان  يعتقد  َمن  هؤالء  بني 
ان حيتفظ مبكاسبه نفسها. منذ مطلع التسعينات 
مثة كماشة فساد تطبق على البلد وختنقه، متاثلها 
محايات سياسية كبرية متشعبة جتعل من املتعذر 

مواجهتها.
 من اجل ذلك ال افهم مربر حتميل رئيس اجلمهورية 
موجودة  اجرائية  سلطة  مثة  حيدث.  ما  مسؤولية 
ومسؤولة. احلكومة يف حال اقرب اىل غياب عن 
الوعي، ال تعرف سوى ان ختسر الوقت. اعرف ان 
ايضًا  لكن  الشائعات،  من  حبر  على  تعوم  البالد 
على حبر من الفضائح. اصبح من الواجب التحّرك 
االتصاالت  جلنة  من  مسعناه  الذي  بعد  سريعًا. 
وزراء  ثالثة  ضلوع  عن  اخريًا  وسواها  النيابية 
على االقل يف فضائح، بات من الواجب التحرك 
ومساءلتهم ومساءلة سواهم ممن حتوم من حوهلم 

الشبهات.
 خالل اسبوع سنسمع كالمًا مهمًا يف هذا الصدد. 
مال  أن  يعرفون  الذين  اللبنانيني  تذمر  أتفهم 
الدولة ُيسرق، لكنين أدعوهم اىل ان ُيسّموا هؤالء 
السارقني وليس توجيه الشبهات اليهم فحسب. 
يعرفونهم منذ اكثر من 30 سنة ويقولون ان يف 
الشعيب،  التحّرك  على  اراهن  انا  لصوصًا.  البلد 
لكن يف الوجهة الصحيحة بأن يدلوا على املرتكبني 
رئيس  اىل  اتهامهم  توجيه  وليس  والفاسدين، 

الدولة وحتميله املسؤولية«.

  هناك محاولة السقاط الدولة من خالل 
االقتصاد والعملة الوطنية

يضيف: »عندما نشرنا املواد اليت ُيعاَقب عليها يف 
قانون العقوبات عند التالعب باألمن واالستقرار من 
خالل التالعب بالعملة الوطنية وتهديدها، ودعوت 
يف الوقت ذاته النيابات العامة اىل التحّرك فورًا، 
والذين  احملرضون  يعرف  ان  اجل  من  ذلك  كان 
يبّثون الشائعات انهم سيكونون عرضة للمالحقة. 
احلرب  قبل  طويلة،  لعقود  االول  هو  العهد  هذا 
وبعدها، يفتح ملف الفساد من جوانبه املختلفة. 

الوحيد، من جراء ذلك، يواجه  العهد  يكاد يكون 
املرتكبة ملقاومته  الطبقة  الضراوة من  مثل هذه 
الفساد،  مكافحة  ملف  اجناز  استكمال  من  ومنعه 
تعد  مل  ذلك.  يف  اساسية  خطوات  خطونا  وقد 
جيرؤ  احد  وال  السّر  متّرر يف  كاملاضي  الفضائح 
العقود  فضائح  باتت  اآلن  فيها.  اخلوض  على 
وتنكشف،  السطح  على  تعوم  اليت  هي  املاضية 
امام  الشبهة  حتت  ومُيسون  اصحابها  وُيكتشف 
هي  التالية  الصعبة  اخلطوات  مجيعًا.  اللبنانيني 
اليت متنع  املضادة  احلملة  جبه ضراوة  متكننا من 

مساءلة اولئك«.
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ال  البعض،  يعتقد  ما  بعكس 
يؤدي شراء عقار إىل احلصول 

على اجلنسية األسرتالية.
دايفيد  اهلجرة  وزير  أعلن 
عن  املاضي  الشهر  كوملان 
لربنامج  مراجعة  إجراء  نيته 
واإلستثمار  العمل  تأشريات 
حنو  إطاره  يف  مينح  الذي 
عام،  كل  تأشرية   7000
للدرجة  خمصصة  منها   200
اإلستثمار  لتأشريات  العليا 
 significant investor visa SIV
بقيمة  استثمارًا  تتطلب  واليت 

5 ماليني دوالر.
البعض  يطالب  وقت  ويف 
تعترب  الفئة حبيث  بإلغاء هذه 
على  للحصول  سهاًل  طريقًا 
يشّدد  األسرتالية،  اجلنسية 
العائدات  على  اآلخر  البعض 
واليت  التأشرية  هلذه  الكبرية 
بلغت 11 مليار دوالر منذ عام 

.2012
واللجوء  اهلجرة  خبرية  تقول 
هذه  إن  املسيح  عبد  ايفا 
التأشريات هي املفّضلة لدى 
بالفائدة  تعود  ألنها  احلكومة 
حبيث  القطاعات  خمتلف  على 
أن »اإلستثمار اجلديد يساهم 
يف تشغيل املزيد من الناس 
نسبة  يرفع  الذي  األمر 
من  عددًا  أن  كما  اإلستهالك 
الصغرية  التجارية  املصاحل 
تستفاد أيضًا من خالل تزويد 
اإلستثمارات الكربى بالبضائع 

واخلدمات اخلدمات«.
املطلوبة  املبالغ  وترتاوح 
تأشرية  إطار  يف  لإلستثمار 
 Business واإلستثمار  العمل 
 Innovation and Investment
 15 إىل  دوالر  ألف   40 من 
معظم  أن  كما  دوالر،  مليون 
التأشريات اليت متنح لإلستثمار 
تعطى ملدة 4 سنوات و3 أشهر 
يستطيع أصحابها التقدم بعد 
هذه الفرتة على تأشرية العمل 
واإلستثمار الدائمة رقم 888.

يف  تدخل  فئات  عدة  وهناك 
إطار تأشرية العمل واإلستثمار 
 Business Innovation and
 188 رقم   Investment visa
رئيسية  فئات  ثالث  منها 

هي:
املبتكرة  األعمال  فئة 
 Business Innovation stream

وشروطها:
من  تسمية  على  احلصول   -
وكالة  أو  مقاطعة  أو  والية 

حكومية
- جمموع نقاط ال يقل عن 65

- أن يقل عمر املتقّدم عن 55 
عامًا

جناح  على  إثبات  تأمني   -
املصلحة التجارية

ممتلكات  قيمة  تقل  ال  أن   -

هل اإلستثمار يف أسرتاليا هو الطريق األسهل للحصول على اجلنسّية؟
ألف دوالر  الشخص عن 800 

أسرتالي
فئة اإلستثمار اليت تقسم إىل 

ثالث فئات
العادية  اإلستثمار  فئة   -1
ومن   Investor Stream

شروطها:
من  تسمية  على  احلصول   -
وكالة  أو  مقاطعة  أو  والية 

حكومية
مليون   1.5 مببلغ  استثمار   -
أو  الواليات  إحدى  يف  دوالر 

املقاطعات األسرتالية
- جمموع نقاط ال يقّل عن 65

ممتلكات  قيمة  تقل  ال  أن   -
عن  واستثماراته  الشخص 

2.25 مليون دوالر أسرتالي
الدرجة  من  اإلستثمار  فئة   -2
 Significant Investor العليا 

stream ومن شروطها:
- احلصول على دعوة للتقدم 
قبل  من  التأشرية  هذه  على 
وكالة  أو  مقاطعة  أو  والية 

حكومية
عن  يقل  ال  مبلغ  استثمار   -
النية  مع  مخسة ماليني دوالر 
اإلستثمار  يف  اإلستمرار  على 

ملدة 4 سنوات على األقل
- أن يكون لدى الشخص النية 
للعيش يف الوالية أو املقاطعة 

اليت تقّدم الدعوة لإلستثمار
املمتاز  اإلستثمار  فئة   -3
 Premium Investor stream

ومن شروطها:
الشخص  تسمية  يتم  أن   -
من  أسرتاليا  يف  لإلستثمار 

Austrade قبل ال
- استثمار مبلغ ال يقل عن 15 
مليون دوالر أسرتالي مع النية 
اإلستثمار  يف  اإلستمرار  على 

ملدة فرتة التأشرية
أو  األعمال  ريادة  فئة 
ومن   Entrepreneur stream

شروطها
- تقديم اقرتاح إلطالق مشروع 

ريادي منّظم يف أسرتاليا
- امتالك رأس مال بقيمة 200 
ألف دوالر على األقل إلطالق 

املشروع
واضحة  خطة  تقديم   -

للمشروع
باللغة  كفوءًا  يكون  أن   -

اإلنكليزية
ايفا  اهلجرة  حمامية  وتشري 
أنه »كل ما يقّل  عبد املسيح 
الشخص  ينوي  الذي  املبلغ 
استثماره يف أسرتاليا كّل ما 
زادت الشروط عليه، باملقابل 
كانت  كلما  املبلغ  ارتفع  كلما 
وأقل،  أسهل  الشروط 
العادية  اإلستثمار  فتأشرية 
ونصف  مليون  تتطلب  اليت 
دوالر تقوم على نظام النقاط 
معينًا  عمرًا  يتطلب  الذي 
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ذكر معهد ستوكهومل الدولي 
اإلثنني،  السالم،  ألحباث 
ثاني  أصبحت  أسرتاليا  أن 
يف  لألسلحة  مستورد  أكرب 
العربية  اململكة  بعد  العامل 

السعودية.
له  تقرير  يف  املعهد  وأفاد 
من  انتقلت  أسرتاليا  بأن 
املركز الرابع يف 2017 كأكرب 
مستورد لألسلحة، لتصل إىل 

املركز الثاني يف 2018.
أسرتاليا  هبطت  املقابل،  يف 
أكرب  ضمن   18 املركز  من 
العامل  يف  السالح  مصدري 
 25 املركز  إىل   2017 يف 

العام املاضي.
ذلك  أن  املعهد  وأضاف 
احلكومة  هلدف  عكسا  يأتي 
األسرتالية الذي أعلنته 2018 
عشرة  أكرب  تصبح ضمن  بأن 

دول مصدرة للسالح.
وعززت أسرتاليا وارداتها من 
القالئل  األعوام  يف  األسلحة 
تهديدات  بسبب  املاضية، 
كربى  قوى  من  ملصاحلها 
وروسيا،  الصني  أبرزها 

حسب املعهد.
ألكرب  العشرة  قائمة  ومشلت 
الدول املستوردة للسالح يف 
املعهد  ترتيب  حسب  العامل 
كال من: السعودية وأسرتاليا 
ومصر  واهلند  والصني 
اجلنوبية  وكوريا  واجلزائر 

وقطر واإلمارات وباكستان.
مصدرة  دول  عشرة  أكرب  أما 
الواليات  فهي:  للسالح 
وفرنسا  وروسيا  املتحدة 
وكوريا  وإسبانيا  وأملانيا 
وبريطانيا  والصني  اجلنوبية 

وإسرائيل وإيطاليا.
 12 الـ  املركز  تركيا  واحتلت 

أسرتاليا ثاني أكرب مستورد 
لألسلحة يف العامل بعد السعودية

من بني أكرب مصدري السالح 
يف العامل.

املصدر: االناضول

اللغة  يف  حمددًا  ومستوى 
اإلجنليزية، إضافة إىل خربة ال 
سنوات يف جمال   4 عن  تقل 
اإلستثمار وغريها من الشروط 
لتأمني  توفرها  جيب  التى 
للحصول  املطلوبة  النقاط 
على التأشرية. بينما الشروط 
عندما  بكثري  أقل  املطلوبة 
يكون املبلغ املنوي استثماره 
ليس  حبيث  دوالر  ماليني   5
هناك عمر حمدد هلذه التأشرية 
كما أنه ميكن استبدال املستوى 
اإلجنليزي غري اجلّيد بدفع مبالغ 

إضافية«.
عبد  تشري  آخر،  خط  على 
حماوالت  هناك  أن  املسيح 
لتشجيع الواليات واملقاطعات 
يف  نقص  من  تعاني  اليت 
عن  البحث  على  السكان  عدد 
وتقديم  أجانب  مستثمرين 
جنوب  »والية  تسهيالت هلم: 
املثال  سبيل  على  أسرتاليا 
استثمارات  قبول  تعرض 
أجنبية بقيمة تصل إىل 40 ألف 
دوالر فقط مقابل تشغيل عدد 
احمللّيني،  السكان  من  حمدد 
اإلستثمار  صاحب  وحيصل 

أو  سنتني  ملدة  تأشرية  على 
أربع سنوات«.

الشخص  حيصل  وال 
القيام  فور  اجلنسية  على 
اإلنتظار  عليه  بل  باإلستثمار، 
أغلب  يف  سنوات  أربع  ملدة 
هذه  نهاية  ويف  األحيان 
اإلقامة  على  يتقدم  الفرتة 
الدائمة يف حال كان مستوفيًا 
لكل الشروط خالل هذه الفرتة 
وال يزال اإلستثمار موجودًا ، 
على  حصوله  من  سنة  وبعد 
على  يتقدم  أن  ميكن  اإلقامة 
اجلنسية األسرتالية. أما الذي 
يستثمر مببلغ 15 مليون دوالر 
قد  »طريقه  أن  ايفا  فتشري 
تكون أسهل وأقصر للحصول 
على اجلنسية حبيث ليس عليه 
اإلنتظار 4 سنوات للتقدم على 

اإلقامة الدائمة«.
وبعكس ما يعتقد البعض، ال 
يؤدي شراء عقار إىل احلصول 
بل  األسرتالية  اجلنسية  على 
جيب أن يكون هناك استثمارًا 
أربع  رمسيًا لفرتة ال تقل عن 

سنوات.
SBS :املصدر

بنسبة%45  ستزيد  الفيضانات 
حد  على  املقبلة  األعوام  خالل 
البيئة و85% من  قول خبري يف 
املدن  يعيشون يف  األسرتاليني 

الساحلية
يف الوقت الذي تتعال فيه أصوات 
جتاه  أسرتاليا  سياسات  منتقدي 
بقرارات  التزامها  وعدم  البيئة 
اهليئات الدولية املعنية باملناخ، 
أظهر تقرير جديد صادر عن األمم 
األسرتالية  السواحل  أن  املتحدة 
قد تكون عرضة للفيضانات خالل 

القرن اجلاري.
واحملاضر يف  البيئة  خبري  حتدث 
الدكتور  سيدني  غرب  جامعة 
قائال:  التقرير  عن  عجرش  حممد 
» إن التقرير مشل أسرتاليا ألن 
85% من سكانها يعيشون على 
الساحل ولثروتها املائية ومتيزها 

بالشعب املرجانية.«
يوافق  أنه  الدكتور حممد  ويقول 
ألن  التقرير  يف  جاء  ما  على 
أسرتاليا تعرضت منذ 1950 اىل 
وقد   « فيضانات  عشر  أسوء 

خالل  الفيضانات  هذه  تسوء 
األعوام القادمة.«

وقال الدكتور إن من بني أسباب 
والرياح  »األعاصري  الفيضانات 
اليت  الكثيفة  واألمطار  القوية 

حتصل يف بعض املناطق«.
وحتدث الدكتور حممد عن ضرورة 
التدابري  لبعض  أسرتاليا  اختاذ 
الفيضانات  حدوث  لتفادي 
على   « الطبيعية  والكوارث 
العامل  دول  وباقي  أسرتاليا 
عن طريق خفض  احلرارة  خفض 

االنبعاثات الغازية« .
عن  حممد  الدكتور  حتدث 
هلا  تتعرض  الذي  االنتقادات 
احملافل  خالل  الفدرالية  احلكومة 
البيئة  بشؤون  املعنية  الدولية 
التغري  جتاه  سياساتها  بشأن 
املخلفات  قائال«  املناخي 
لكن  التلوث  حتدث  البالستكية 
البالستك  تدوير  جتيد  أسرتاليا 
أوكسيد  ثاني  طرح  دون 

الكربون.«
SBS :املصدر

ألمم املتحدة تنذر أسرتاليا من خطر تعرض 
مدنها الساحلية اىل فيضانات سنوية
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كل الطرق تؤدي إىل البواخر الرتكية لشراء الطاقة الكهربائية، 
إن مل يكن بتفصيل دفرت الشروط على قياسها فباألمر الواقع. 
تلك البواخر هي »األرخص« واألسرع لتأمني كميات إضافية من 
الطاقة، حبسب أكثر من مصدر معيّن. مع ذلك يدور النقاش 
يضمن  املعامل،  ملناقصة  ش��روط  دف��رت  إع��داد  ح��ول  حاليًا 
إىل جتّنب  ويؤدي  والبحر،  الرب  خياَري  العادلة بني  املنافسة 

رسّو هذه البواخر على الساحل اللبناني لسنوات طويلة.
بدرس  املعنّية  الوزارية  اللجنة  أعضاء  بني  اخلالفات  خرجت 
دفرت شروط مناقصة إنتاج الكهرباء إىل العلن. قبل أن يدخل 
إىل االجتماع األخري للجنة )اجلمعة(، قال وزير الصناعة وائل 
أبو فاعور: »سنصّوت ضّد البواخر وسُنطالب بإحالة املوضوع 
على إدارة املناقصات«. تلك بدت إشارة واضحة إىل التوتر 
الذي خيبو حينًا ويطفو على السطح حينًا آخر. مع ذلك، فإن 
النقاش املستمر، والذي يوصف دائمًا ب�«اهلادئ« مل يصل 

إىل قرارات حامسة بعد.

 بـواخر الكـهرباء عـلى األبـواب!

 2019 األول  تـشرين   5 Saturday 5 October 2019الـسبت 

اليت تضغط باجتاه اإلسراع يف إلغاء دعم أسعار الكهرباء. لذلك، 
املوّحدة، مبا يضمن عدم  للتعرفة  بديل  البحث عن  بد من  كان ال 
تأخري اخليار الدائم، ويقطع الطريق على متديد املرحلة املؤقتة إىل ما 
ال نهاية. حتى اآلن احلل يقضي بفرض غرامات تأخري عالية، ترتاوح 
ما بني 100 مليون و150 مليون دوالر على املتعّهد الذي يتأخر يف 

إجناز املعامل الدائمة.
سلعاتا أم حنـّوش

اليت  األرض  بشأن  خالف  نشأ  ال��ذي  سلعاتا  معمل  مسألة  بقيت 
انتشار  مع  املشكلة  ب��دأت  بعد.  ُتسم  مل  وال��يت  عليها،  سُيبنى 
مسودة دفرت شروط مناقصة معمل سلعاتا. فقد تبني أن الوزارة 
غرّيت مكان املعمل، بناء على دراسة أعّدها االستشاري »فيشتنر«، 
االستشاري  أعّدها  أن  سبق  اليت  الدراسة  خمالفة  نتيجتها  كانت 
لبناء  مكان  أفضل  أن  اعترب  قد  كان  فاألخري  ماكدونالد«.  »موت 
املعمل هو يف األرض اليت متلكها مؤسسة كهرباء لبنان يف منطقة 
حّنوش التابعة لبلدية حامات )تبعد حنو ثالثة كيلومرتات مشال بلدة 
بو  سيزار  السابق  الطاقة  وزير  تبّناه  الذي  اخليار  وهو  سلعاتا(. 
خليل، بوصفه أرخص اخليارات وأفضلها. لكن وزيرة الطاقة احلالية 
ارتأت أن ُيبنى املعمل على أرض تعود ملكيتها إىل أصحاب مصنع 
إلنتاج الزيوت. وقد أدى ذلك إىل اعرتاضات عديدة وشديدة اللهجة 
من أصحاب املعمل وبلدية سلعاتا وصواًل إىل وزير الصناعة وائل 

أبو فاعور، الذي بدأ تّركه على خلفية محاية الصناعة الوطنية.
القرار  عن  الرجوع  طالبني  الطاقة  وزارة  راسلوا  املعمل  فأصحاب 
»لعدم قانونيته«، حمّذرين من أنهم سيقّدمون مراجعة إبطال ألي 
اعتربوا  كما  هلم.  التابعة  العقارات  باستمالك  يصدر  قد  مرسوم 
أن إنشاءه سيؤدي إىل إغالق معملني يوظفان 800 شخص، ألنه 
سيساهم يف إغالق املرفأ الذي شّيدته وتستثمره الشركة املالكة له، 

مبا يسمح برسو البواخر الكبرية اليت تؤّمن املواد األولية للمعمل.

   ملاذا غيـّرت وزارة الطاقة مكان بناء معمل سلعاتا؟
كذلك أكدت البلدية عدم موافقتها »بشكل قاطع« على إنشاء حمطة 
إنتاج الكهرباء، نظرًا إىل قربها من السكان، وألن املوقع املختار 
املرفأ.  إغالق  إىل  سيؤدي  كما  الشعيب،  املسبح  موضع  سيشمل 
كذلك تشري البلدية إىل أن سعر املرت يف سلعاتا هو ضعَفا سعره 
يف حنوش، ما يعين أن استمالك حنو 45 ألف مرت مربع يف سلعاتا، 
يف الوقت الذي متلك مؤسسة كهرباء لبنان 35 ألف مرت مربع يف 

حنوش سيؤدي إىل دفع كلفة هائلة.
املستمَلكة  األراضي  أن  إىل  أشارت  الطاقة كانت قد  وزيرة  لكن 
من كهرباء لبنان هي أمالك متباعدة عن بعضها البعض، بعد أن 
اسرتجع عدد من أصحاب األراضي أمالكهم، لعدم استعماهلا خالل 
قدمية،  كنيسة  وج��ود  عن  حديثها  ذلك  إىل  أضف  سنوات،  عشر 
مصّنفة أثرية من قبل وزارة الثقافة، ما يعين وجوب االبتعاد عنها 
مسافة 150 مرتًا من كل ناحية. ولذلك، اعتربت أن تكلفة االستمالك 
يف سلعاتا، إضافة إىل تكلفة ردم جزء من البحر، ستكون أقل من 
تكلفة جتهيز واستمالك املزيد من األراضي يف حنوش، علمًا أنها 

نفت أيضًا أن يؤدي املعمل إىل إغالق املرفأ اجملاور.
وفيما مل ُيسم مكان املعمل بعد، فإن أحد الوزراء رأى أنه إذا كانت 
الوزارة تعترب أن ردم البحر يف سلعاتا ميكن أن يساهم يف ختفيف 
الكلفة، فإن ذلك ميكن أن جيري يف منطقة حنوش أيضًا، علمًا أن 
اجلرف القاري ال يبعد سوى بضعة أمتار عن الشاطئ الصخري يف 
االعرتاض  لردمه.  طائلة  أموااًل  يكلف  لعمقه  نظرًا  والذي  سلعاتا، 
يأخذ عند البعض منحًى تشكيكيًا. هؤالء يعودون إىل األصل، إىل 
عليه  فرض  أن  سبق  الذي  »فيشتنر«  االستشاري  اختيار  أسباب 
املشاركة يف  عن  اإلقصاء  عقوبة   ،2017 عام  الدولي، يف  البنك 
أحد  السلوك يف  أساء  أنه  لديه  ثبت  أن  بعد  مشاريع من متويله، 
مشاريع الطاقة يف مجهورية الكونغو. وإذ استمرت عملية اإلقصاء 
حتى نهاية شهر أيلول 2018، فإنه منذ ذلك احلني، أي منذ حنو 
عام مل يقم االستشاري بأي مشاريع ضخمة، بل اكتفى مبشاريع 

صغرية، إىل أن وصل إىل لبنان.

إيلي الفرزلي

مساٍع وزارية لتثبيت صالحية إدارة املناقصات )مروان بوحيدر(

احلر،  الوطين  التيار  سنوات.  منذ  إشكالية  قضية  البواخر  مسألة 
إىل  نظرًا  البواخر،  بأبي  يوصف  املستقبل، صار  تيار  من  مدعومًا 
بتفصيل  اّتهم  أن  سبق  لذلك،  وهو  اخليار.  هلذا  الدائمة  محاسته 
شراء  مناقصة  يف  الرتكية.  البواخر  قياس  على  الشروط  دفاتر 
الطاقة بصفة مستعجلة اليت ُألغيت الحقًا، خلصت إدارة املناقصات 

إىل أن دفرت الشروط ال يؤّمن عدالة املنافسة.
األرض مجانًا

يف املناقصة احلالية، ال تزال التهمة نفسها موّجهة إىل العونيني. 
طلب تأمني الكهرباء بصورة »عاجلة نسبيًا« يف »املرحلة املؤقتة« 
األفضلية  ُيعطي  »دائمة«(  معامل  إلقامة  السابقة  املرحلة  )أي 
أو  إجيار  )بدل  إضافية  كلفة  يفرض  الشروط  دفرت  ألن  للبواخر، 
شراء األرض( على من يطرح خيار تأمني الكهرباء »املؤقتة« على 
الرب )دفع كلفة إجيار األرض(، مقابل عدم وجود أي شرط من هذا 
النوع خليار البواخر. جمّرد احلديث عن املعامل العائمة، يعين تلقائيًا 
جمال  رائدة يف  تركيا  ألن  أواًل  الرتكية،  للبواخر  األفضلية  إعطاء 
املعامل العائمة )شركة »كارادينيز« تديدًا(، وثانيًا ألنها الوحيدة 
القادرة على توفري البواخر خالل أشهر قليلة، وثالثًا ألنها صارت 

عاملة بالزواريب اللبنانية.
هلذا كله، جرى التأكيد يف اللجنة على ضرورة إزالة نقطة التمايز 
هذه، من خالل تأمني الدولة األرض جمانًا )حرم معمل الزهراني على 
سبيل املثال( ألي عارض يقّدم حلواًل مؤقتة على الرب. لكن مع ذلك، 
تتوقع مصادر مّطلعة أن ال يؤدي أي إجراء إىل إبعاد البواخر، ألن 
هذا اخليار هو األقل كلفة، واألكثر فاعلية، متهيدًا لزيادة اإلنتاج 
قبل  حمسوم.  البحر  إىل  التوّجه  أن  يعين  ال  هذا  التعرفة.  ورف��ع 
االنتخابات النيابية، سرت أخبار عديدة عن شركات مستعدة لتأمني 
الطاقة عرب موّلدات متوسطة احلجم على الرب خالل فرتة ستة أشهر. 
بعد فرتة وجيزة، سيتم التأكد مما إذا كانت هذه اخليارات واقعية 
على  القّيمني  حينها  استهدفت  سياسية  محلة  من  جزءًا  كانت  أم 

وزارة الطاقة، على ما تعترب مصادرها.
»املناقصات«

على  االتفاق  يتم  أن  قبل  العلن،  إىل  البواخر  بشأن  اخلالف  خرج 
اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بهذه املناقصة. وبعد أن جتنبت وزارة 
الطاقة تويل دفرت الشروط مباشرة إىل إدارة املناقصات لوضع 
مالحظاتها عليه، يبدو مسّلمًا به من قبل وزراء يف اللجنة أن بدءها 
يشري  مالحظاتها.  تضع  لن  اإلدارة  أن  يعين  لن  الدفرت  بدراسة 
أنه خالفًا لرأي وزيرة الطاقة بوجوب إقرار الدفرت يف  أحدهم إىل 
املطلوب  فإن  املناقصات،  إدارة  إىل  قبل تويله  ال��وزراء  جملس 
أن ينتقل امللف إىل املناقصات ما إن تنتهي اللجنة من دراسته. 
وعندها، سيكون هنالك خياران، إما أن يتم االتفاق بني »الطاقة« 
و«املناقصات« على املالحظات، خاصة إذا مل تكن جوهرية، وإما أن 
ترفض الوزارة السري باملالحظات، فيكون عليها أن تضع مالحظاتها 
الوزراء  جملس  إىل  تويلها  ثم  املناقصات،  إدارة  مالحظات  على 

للبّت فيها.
غرامات تأخري املعامل

الذي جتريه  التصنيف  املتعّلقة جبدوى  اإلشكالية  اللجنة  مل تسم 
وزارة الطاقة للشركات، وبناًء عليه تسمح لتلك الشركات باملشاركة 
وقابل  للقانون  أنه خمالف  يعترب  مّثة من  أو متنعها.  املناقصة  يف 

للطعن.
النقاش يشمل أيضًا مسألة أساسية تتعّلق بتوحيد سعر الطاقة يف 
املرحلتني املؤقتة والدائمة. وإذا كانت هذه اخلطوة قد اعُتربت إجنازًا 
عند إقرار خطة الكهرباء يف أيار املاضي، لكونها تدفع املتعهد إىل 
اإلسراع يف إجناز املرحلة الدائمة توفريًا ألكالفه، فقد أبلغت وزارة 
الطاقة زمالءها يف اللجنة أن ذلك لن يكون ممكنًا، ألنه يعيق عملية 

متويل املعامل.
   استشاري معامل الكهرباء متـّهم بقضايا فساد

التعديل جعل البعض يدعو إىل إلغاء املرحلة املؤقتة برّمتها والرتكيز 
على إجناز املعامل الدائمة، لكن مشكلة هذا الطرح أنه يؤخر احتمال 
رفع التعرفة قريبًا، مع ما يعنيه ذلك من خمالفة للتوجيهات الدولية 

 ��� القائم  معرب  بافتتاح  والعراقية،  السورية  احلكومتني  إجن��از  يأتي 
البوكمال، يف سياق إعادة ربط سوريا جبريانها، بعد افتتاح معرب نصيب 
إعادة  افتتاح هذا املعرب يف  األردن منذ قرابة عام. واآلن يسهم  مع 
تفعيل العالقات االقتصادية والتجارية والسياحية بني البلدين، ما يعين 

كسر احلصار األمريكي على سوريا
ونظرائهم  السوريني  اجلنود  بني  التذكارية  الصور  تعكس   | البوكمال 
العراقيني يف معرب القائم ��� البوكمال، الذي أعيد افتتاحه أمس بعد أكثر 
من سبع سنوات على إغالقه، رمزية االنتصار على اإلرهاب، والنجاح يف 
مواجهة الضغوط األمريكية. كما تربز الرمزية العسكرية بإغالق صفحة 
املعرب وجانبيه  بعدما سيطر على  »داعش«  تنظيم  مثله  الذي  اإلرهاب 
عالقات  عنوانها  جديدة  صفحة  وبغداد  دمشق  وتفتتح  طويلة.  مدة 
لتحقيق االستقرار على  سياسية واقتصادية وتنسيق عسكري واسع، 
طريف احلدود. وكما كان متوقعًا، افُتتح املعرب املذكور يف املنطقة بني 
البوكمال من اجلهة السورية، واحلصيبة )2 كلم مشال القائم( من اجلهة 
العراقية، بداًل من املعرب األساسي املعروف، ألسباب يرّجح أنها تتعلق 
بالوجود األمريكي يف حمافظة األنبار العراقية، حيث توجد نقطة مراقبة 
أمريكية قريبة من معرب »القائم« من اجلهة اجلنوبية ميكن رؤيتها بالعني 
يعيد  بينما  السورية،  املصادر  ذلك  تؤكد  القديم.  املعرب  من  اجملردة 
إجراءات  العراقي استحداث املعرب املؤقت يف هذا املكان إىل  اجلانب 
لوجيستية، وأن املعرب األساسي غري جاهز، فضاًل عن أن فتح املعرب يأتي 

بعد تأجيل متكرر.
هكذا، رغم االستهداف اجلوي املتكرر، الذي بقي جمهواًل، ملعرب »البوكمال« 
وحميطه خالل الشهر األخري، متكن اجلانبان من اختاذ القرار السيادي. مع 
ذلك، مل يغب التشويش على هذه اخلطوة، عرب نشر إشاعات عن هجمات 
إرهابية طاولت بلدتي الشوال والسخنة يف ريفي محص ودير الزور، يف 
حماولة لرتهيب التّجار الراغبني يف تسيري احلركة. يرد على ذلك مصدر 
سوري مّطلع، يقول ل�«األخبار« إن »الطريق من املعرب حتى دمشق آمن 
متامًا، بدليل انطالق عشرات الوفود اإلعالمية مع معداتهم، من دمشق 
لياًل إىل احلدود لتغطية افتتاح املعرب، وعادوا بكل يسر وأمان«، مؤكدًا 
األفراد  حركة  سالمة  »تضمن  فعالة  أمنية  إج��راءات  اختذا  اجلانبني  أن 
على  الغارات  »تكرار  املصدر  يستبعد  كما  خروقات«.  دون  واآلليات 
املنطقة، ألنها ستكون من دون جدوى، لكون االفتتاح الذي جاء بقرار 

سيادي عراقي يعين حسم امللف«.
يف السياق، قال وزير الداخلية السوري، اللواء حممد رمحون، خالل احلفل 
الرمسي الفتتاح املعرب، إن ذلك »جاء نتيجة للتضحيات الكبرية للجيشني 
السوري والعراقي... وهو انتصار لشعيب البلدين على اإلرهاب«، مؤكدًا 
أن »املعرب سيسّهل احلركة التجارية ميا سينعكس إجيايًا على البلدين«. 
إن  ل�«األخبار«،  الكواكيب،  الزور، عبد اجمليد  كذلك، قال حمافظ دير 
السياسية  االنتصارات  إىل  يضاف  اقتصادي  انتصار  املعرب  »افتتاح 
والعسكرية«، الفتًا إىل أن »املعرب والطريق منه وإليه جاهزان ومؤّمنان«. 
هنا، أبدى أمني اجلمارك يف دير الزور، عاصم اسكندر، »جاهزية اجلانب 
العراقيني،  والسياح  التجاري،  والتبادل  الشاحنات  السوري الستقبال 
احلدودية  املنافذ  هيئة  رئيس  أما  وتشجيعية«.  سهلة  إج��راءات  وفق 
العراقية، كاظم العقابي، فقال إن »املعرب احلالي مؤقت«، مستدركًا: 
»هناك خطة لتوسيع املعرب ليشمل مساحة 400 دومن، وتبعد 2 كلم عن 
وجتهيزها  استمالكها  على  العراقية  الدولة  تعمل  )إذ(  احلالي،  املعرب 

الستيعاب عدد أكرب من األشخاص واآلليات«.
من الزاوية االقتصادية، ُيتوقع حجم استفادة كبري للجانب السوري يف 
ظل ازدياد التضييق االقتصادي بعيدًا عن العقوبات اليت حّجمت دور 
أكثر من ملياري دوالر  األرقام عن  األردن. وتتحّدث  معرب نصيب مع 
 ،2011 عام  والعراق  سوريا  بني  التجاري  التبادل  حجم  هما  أمريكي 
املعرب،  بها  اليت سيعمل  اآللية  والزيادة وفق  للتحّقق  وهو رقم قابل 
خاصة أن حركة االسترياد والتصدير يتوقع أن تكون كبرية. هنا تربز 
عكستها  واليت  املعرب،  الفتتاح  العراقية«  التجارة  غرف  »اتاد  محاسة 
أخريًا زيارة 120 تاجرًا عراقيًا إىل دمشق، لإلعداد إلطالق التبادل بعد 
شكلت  ال��س��وري«،  لإلحصاء  املركزي  »املكتب  ووف��ق  احل��دود.  فتح 
الصادرات  إمجالي  من   %  46 حنو  العراق  إىل  السورية  »الصادرات 
العربية يف 2012«، جراء »حصول سوريا على استثناء من قائمة الرقابة 

العراقية على املستوردات«.
أيضًا يتوقع اقتصاديون أن تشهد هذه األرقام ارتفاعًا، لكون العراق 
العمق الربي االقتصادي شبه الوحيد بالنسبة إىل سوريا حاليًا، ما سيفتح 
اجملال لتصدير املنتجات السورية إليه وعربه باجتاه اخلليج ودول اجلوار، 
أستاذ  يقول  معها.  السورية  الرمسية  املنافذ  املغلقة  تركيا  وخباّصة 
االقتصاد يف جامعة الفرات جم محيدي، إن »افتتاح أي معرب بري مع 
بلد عربي، يف ظل العقوبات االقتصادية اجلائرة، سيخلق متنفسًا مهمًا 
مكماًل  البلدين سيكون  بني  »التبادل  أن  شارحًا  السوري«،  لالقتصاد 
أحدهما لآلخر، لكون االقتصادات العربية تكاملية«. ويشري محيدي إىل 
أن »هذه اخلطوة ستحّسن قيمة اللرية السورية... افتتاح املعابر يعين 
تنوعًا يف السلع وتوافرها، وخلق تنافسية تنعكس إجيابًا على املستهلك 

الذي سيحصل عليها بقيمة أقل«.
لعل املفارقة أن »القائم« مل يستخدم ألغراض جتارية منذ ما قبل 2010، 
وكان خمصصًا حلركة املشاة والزيارات بني العائالت القاطنة على طريف 
احلدود، قبل أن يتحّول اليوم اىل املعرب الربي الوحيد مع العراق، يف ظل 
الوجود األمريكي يف معربي اليعربية مشااًل، والتنف جنوبًا. كذلك، فإن 
»القائم« هو األصغر مساحة ضمن املعابر بني البلدين اللذين ميتلكان 
خطًا حدوديًا مشرتكًا ميتد على قرابة 600 كلم، وكان يتصدرها »التنف« 
ويليه  األردن��ي،   ��� العراقي   ��� السوري  احل��دودي  املثلث  من  بالقرب 

»ربيعة ��� اليعربية« يف حمافظة احلسكة مشااًل.

سوريا على طريق كسر احلصار األمريكي
أيهم مرعي
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مـقاالت وتـحقيقات

هديل فرفور

33 فقط من أصل 140 إدارة عاّمة كشفت عن نفقاتها وإيراداتها 
الفعلية عام 2017، استجابًة لطلب »حق الوصول إىل املعلومات« 
الذي قّدمته »مبادرة غربال«، ضمن مشروع »الشفافية يف اإلدارة 
العاّمة اللبنانية«. رئاستا اجلمهورية واحلكومة وجملس النواب جاءت 
كيفية  عن  الكشف  عن  امتنعت  اليت  العاّمة  اإلدارات  طليعة  يف 

صرف املال العام فيها، يف خمالفة فاضحة للقانون.
امُلكّلفني  رواتب  نفقات  جُممل  هو  أمريكي  دوالر  ماليني   4,7
بالكشف عن األضرار يف جملس اجلنوب عام 2017، وهو يتجاوز 
بنحو 14 مرة رواتب كل امُلوّظفني يف اجمللس. املؤّسسة العاّمة 
يف  دوالر  مليون   37 حنو  أنفقت  )إيدال(  االستثمارات  لتشجيع 
العام نفسه، أكثر من 90% منها ُخّصص ملشاريع دعم استفاد 
منها أشخاص »جمهولو اهلوية«. يف اهليئة الوطنية لشؤون املرأة 
اللبنانية، جتاوزت أجور امُلستشارين الـ 160 ألف دوالر، يف عام 
2017، ما يشّكل 26,7% من جُممل نفقات اهليئة. مصلحة سكك 
نفقات  من   %65 من  أكثر  على  استحوذت  الربي  والنقل  احلديد 
املديرية العامة للنقل الربي والبحري، ُخّصصت لدفع وأجور رواتب 
موّظفيها واليت بلغت حنو مليونًا و62 ألف دوالر. وأنفقت هيئة 
إدارة السري واآلليات واملركبات حنو 8 ماليني و340 ألف دوالر، 
ُخّصص نصفها لتشغيل وصيانة عّدادات الوقوف )باركميرت( اليت 

تتوىّل إدارتها شركة خاّصة تستفيد من غالبية إيراداتها!
هذه بعض »النماذج« عن كيفية صرف املال العام يف 33 إدارة 
عام  إنفاق   - اللبنانية  العامة  »اإلدارات  تقرير  كشفها  عاّمة، 
2017« الذي أعّدته مبادرة »غربال« يف إطار مشروع »الشفافية 
يف اإلدارات العامة اللبنانية«، من أصل 140 إدارة عاّمة راسلتها 
»غربال«، استنادًا إىل قانون حق الوصول إىل املعلومات، للحصول 

على قطع حسابها لعام 2017، أي نفقاتها وإيراداتها الفعلية.

    33 فقط من أصل 140 إدارة عامّة كشفت عن نفقاتها 
وإيراداتها الفعلية عام 2017

من أصل 140، رفضت ثالث إدارات )الداخلية والبلديات ومشيخة 
احلصول  طلب  استالم  احملاسبة(  وديوان  الدرزية  الطائفة  عقل 
على املعلومات، وأحالت 16 إدارة الطلب إىل سلطة الوصاية، ومل 
أبرزها رئاستا اجلمهورية واحلكومة،  جتب 52 إدارة على الطلب، 
املعلومات)!(  إىل  الوصول  حق  قانون  مشّرع  النواب  وجملس 
اللبنانية  للجامعة  املركزية  واإلدارة  واملغرتبني  اخلارجية  ووزارة 
واإلحصاء املركزي وهيئة أوجريو، فيما قّدمت 33 إدارة بيانات 

ناقصة، ورّدت 6 إدارات أخرى بأنها ال متلك أي موازنات.
امتناع  ُيفّسر سبب  امُلتجاوبة  اإلدارات  بيانات  ما ورد يف  ولعّل 
بقية اإلدارات عن التصريح وكشف احلسابات، نظرًا ملا تتضّمنه 
هذه البيانات من نفقات »غري منطقية«، تطرح تساؤالت عّدة حول 

جدواها. ويف ما يأتي أبرز النماذج اليت وردت يف التقرير:

مجلس الجنوب: 32 مليون دوالر مساعدات ملجهولني!
مليون   40 2017، حنو  عام  اجلنوب،  الفعلي جمللس  اإلنفاق  بلغ 
ثلثي  من  أكثر  على  امُلنّفذة  املشاريع  استحواذ  ورغم  دوالر. 
قيمة هذه النفقات )حنو 28 مليون دوالر(، إاّل أنها بقيت »غري 
معروفة«، ومل ُيّدد عدد هذه املشاريع وحجمها. واكتفى كشف 
احلساب املقّدم بتبويب عام من نوع »مشاريع مائية« و«طرقات 

مدرسية« و«ُمستشفيات« وغريها.
من   %19,7 دوالر(  ماليني  )مخسة  واألجور  الرواتب  بند  ومّثل 
ماليني   3,9 حنو  املساعدات  قيمة  بلغت  فيما  النفقات،  جُممل 
اإلنفاق(، علمًا أن اجمللس مل يعلن عن عدد  دوالر )9,5% من 
وشّكل  املساعدات.  هذه  من  االستفادة  أسباب  أو  املستفيدين 
اإلنفاق على املصاريف واخلدمات اإلدارية والتشغيلية 2,8% من 

قيمة اإلنفاق )1,1 مليون دوالر(.
ما  أو  بالكشف عن األضرار،  امُلكّلفني  رواتب  أن  الالفت  أن  إال 
ُيعرف بـ«االستقصاء«، تشّكل حنو 60% من نفقات بند الرواتب 
كل  رواتب  مرة   14 توازي  وهي  دوالر،  ماليني   4,7 بقيمة 
امُلدير وأعضاء  ألف دوالر(، وُتشّكل بدالت  املوظفني )حنو 332 
جملس اإلدارة )سبعة أشخاص( 3,71% من جُممل األجور )حنو 296 
ألف دوالر(، وهي توازي تقريبًا كلفة رواتب كل املوظفني. كما 
ضعفي  من  أكثر  للموظفني  اإلضافية  األعمال  تعويضات  ُتشّكل 
قيمة الرواتب األساسية )767 ألف دوالر(، فيما تشّكل امُلكافآت 

)508 آالف دوالر( مرة ونصف مرة الرواتب األساسية.

»األعلى للخصخصة«: 300 ألف دوالر لستة موظفني 
ومستشاريهم!

والشراكة«،  للخصخصة  األعلى  لـ«اجمللس  الفعلي  اإلنفاق  بلغ 
عام 2017، حنو 378 ألف دوالر. وشّكلت الرواتب واألجور )295 
ألف دوالر( 78% من اإلنفاق الفعلي، علمًا أن عدد العاملني يف 

امُلخّصصات والرواتب أبرز مصاريف هيئات بعُضها غري موجود

إنفاق اإلدارات احلكومية: هكذا ُيهدر املال العام
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استشاريون  يعاونهم  أشخاص   6 هو  اجمللس 
غري دائمني.

»إيدال«: ماليني الدوالرات ملشاريع 
»مجهولة«

لتشجيع  العاّمة  املؤّسسة  أنفقت   ،2017 عام 
مليون   37 )إيدال(  لبنان  يف  االستثمارات 
دوالر، أكثر من 90% منها ُخّصصت ملشاريع 
الدعم اليت تقّدمها )33,7 مليون دوالر(، ومن 
دون أن يظهر يف املستندات عدد املستفيدين 
وأنفقت  املمنوحة وهوياتهم.  الدعم  برامج  من 
9,6% من جُممل إنفاقها على موازنتها اإلدارية 
بندا  واستحوذ  دوالر(.  ماليني   3,6 )حنو 
الرواتب واألجور وملحقاتهما على 31,7% من 
جُممل نفقات املوازنة اإلدارية، وهو ما يوازي 
تعويضات  أن  والالفت  دوالر.  مليون  حنو 
وخمّصصات جملس اإلدارة تعادل ثلث رواتب 
املستخدمني، إذ بلغت حنو 191 ألف دوالر يف 

أن عدد موّظفي الضمان يبلغ 1102 وفقًا لتقرير اللجنة الفنية يف 
يبلغ  موّظف  كّل  لراتب  الوسطي  املعّدل  أن  يعين  ما  الصندوق، 
2,959 دوالرًا، إذا افرتضنا أن كّل املوّظفني ويف كل املراتب 

يتقاضون الراتب نفسه«.

مليون دوالر ملوّظفي سكك الحديد
بلغت قيمة اإلنفاق الفعلي للمديرية العامة للنقل الربي والبحري 
عام 2017 حنو 3 ماليني و161 ألف دوالر، 65,2% منها )مليون 
و62 ألف دوالر( ذهبت اىل مصلحة سكك احلديد والنقل الربي. 
على  دوالر(  ألف   864( التنفيذ«=  قيد  »اإلنشاءات  واستحوذت 
27,3% من إنفاق املديرية، وبلغ اإلنفاق على الصيانة %0,3 )7 
آالف و900 دوالر(، وعلى االستشارات واخلدمات واملراقبة %1,6 
)49 ألف دوالر(، والنفقات املختلفة حنو 0,01% أي ما يساوي 

340 دوالرًا.

»الشباب والرياضة«: 61% من االعتمادات مُساعدات
ماليني   10 بقيمة  اعتمادات  والرياضة  الشباب  لوزارة  ُخّصصت 
مل  الوزارة  أن  »إاّل   ،2017 عام  موازنة  ضمن  دوالر  ألف  و290 
الفعلي يف  إنفاقها  على  باحلصول  غربال  مبادرة  لطلب  تستجب 
 2017 عام  موازنة  من  تنفيذه  مّت  ما  أن  إىل  مشرية  العام،  هذا 
ُنشر على املوقع الرمسي للوزارة ضمن التقرير السنوي«، وفق 
الرمسي  موقعها  على  الوزارة  تنشره  ما  على  وباالطالع  التقرير. 
الرياضية والشبابية اليت  أنه »بيان مقتضب يعّدد اجلهات  تبنّي 
مّتت مساعدتها من موازنة الوزارة وقيمة املبالغ اليت ُأنفقت عليها، 
وبالتالي ال تظهر على املوقع الرمسي للوزارة املبالغ املصروفة 
ما هو  املقارنة بني  للوزارة«.  والتشغيلية  اجلارية  النفقات  على 
للوزارة،  امُلخصصة  املوازنة  اعتمادات  وبني  املوقع  على  وارد 
ُتظهر أن هذه املساعدات شّكلت 61% من جُممل االعتمادات )6 
من  التالي،  للتصنيف  وفقًا  توّزعت  دوالر(،  ألف  و300  ماليني 
اليت حصلت عليها  دون حتديد اجلهات املستفيدة منها واملبالغ 

كّل جهة:
- 13 احتادًا رياضيًا استفادت بقيمة 1,439,469 دوالرًا، مبعّدل 

وسطي بقيمة 110,728 دوالرًا لكل احتاد.
- 121 ناديًا رياضيًا استفادت بقيمة 1,691,542 دوالرًا، مبعّدل 

وسطي بقيمة 13,980 دوالرًا لكل ناد.
- 13 فردًا استفادوا بقيمة 58,043 دوالرًا، مبعّدل وسطي يبلغ 

4,465 دوالرًا لكل شخص.
- 45 بلدية حصلت على 2,653,340 دوالرًا، مبعّدل 58,963 دوالرًا 

لكل بلدية.
بقيمة 459,702 دوالر،  - 26 مجعية كشفية وشبابية استفادت 

مبعّدل وسطي 17,681 دوالرًا لكل مجعية.

أموال الناس يف خدمة الباركميرت!
ُرصدت ضمن موازنة عام 2017 اعتمادات بنحو 29 مليونًا و90 ألف 
دوالر لصاحل هيئة إدارة السري واآلليات واملركبات، إاّل أن اهليئة 
مل تنفق سوى 28,7% من جُممل هذه االعتمادات. إذ بلغ إنفاقها 
الفعلي حنو 8 ماليني و340 ألف دوالر. والالفت أن 49,9% من 
جُممل هذه النفقات ذهبت لتشغيل وصيانة عّدادات الوقوف اليت 
تديرها شركة خاّصة وتستفيد من غالبية اإليرادات النامجة عنها.

يشار إىل أن اهليئة حّققت إيرادات بقيمة 31 مليونًا و854 ألف 
ولوحات  والالصقات  والسري  السوق  رخص  إصدار  من  دوالر 

التسجيل، ما يشّكل حنو أربع مّرات قيمة نفقاتها.

حني أن رواتب كل امُلستخدمني بلغت حنو 525 ألف دوالر.

هيئة شؤون املرأة: 160 ألف دوالر للمستشارين!
وفقًا لقطع حساب عام 2017 الذي قّدمته »اهليئة الوطنية لشؤون 
اخلزينة  من  هلا  ُحّولت  اليت  األموال  أن  يتبنّي  اللبنانية«،  املرأة 
العاّمة بلغت حنو 600 ألف دوالر. وقد استحوذت الرواتب واألجور 
وملحقاتهما )327 ألف دوالر( على 54,5% من هذه النفقات. علمًا 
ُخّصصت ألجور املستشارين،  منها  ألف دوالر  أكثر من 160  أن 
)حنو  اهليئة  الدائمني يف  املوّظفني  أجور  قيمتها جمموع  وتتجاوز 

128 ألف دوالر(.
ولفت التقرير إىل إنفاق اهليئة حنو 160 ألفًا و689 دوالرًا على 
مشاريع قد ُتعقد مستقباًل، ما يطرح تساؤاًل حول كيفية إنفاق أموال 
عامة على مشاريع مل ُتعقد بعد، ويف حال مل ُتنفق ملاذا ُأدرجت 
احملاسبة  أصول  تفرضه  ما  عكس  على  الفعلي،  اإلنفاق  ضمن 
العمومية بإدراج هذه النفقات ضمن اإلنفاق الفعلي للعام الذي 

سُتنفق فيه؟.
وزارة العمل: توفري أم ديون لصالح الضمان؟

خّصصت موازنة العام 2017 حنو 276 مليون دوالر لوزارة العمل. 
لكن، وفقًا لقطع احلساب الذي قّدمته الوزارة، بلغت قيمة اإلنفاق 
»العمل«  أن  ما يعين  ألف دوالر،  الفعلي حنو 10 ماليني و797 
أنفقت فقط 3,9% من االعتمادات املرصودة هلا. ملاذا؟ ُيشري 
ُمعّدو التقرير إىل أن السبب يعود بشكل رئيس إىل عدم حتويل 
الوزارة مستحّقات الضمان االجتماعي اليت تشّكل 97% من جُممل 
االعتمادات املرصودة. ما يعين، عمليًا، أن الدولة مل ُتسّدد للضمان 
ُمستحقاته خالل هذا العام واليت تبلغ حنو 266 مليون دوالر، وهي 
تضاف اىل جُممل الديون املرتاكمة على الدولة ملصلحة الصندوق. 
الوزارة،  أنفقتها  اليت  الـ10 ماليني دوالر  أنه من بني  والالفت 
مجعيات  إىل  ُحّولت   )%28,6( دوالر  ألف  و85  ماليني   3 هناك 

ومؤسسات ال تبغي الربح.

الهيئة الناظمة لالتصاالت: 3 ماليني دوالر لهيئة غري قائمة!
قانون  مبوجب   ،2002 عام  لالتصاالت  الناظمة  اهليئة  ُأسست 
االتصاالت رقم 431، بوصفها وكالة حكومية مستقّلة مهّمتها حترير 
وتنظيم وتطوير قطاع االتصاالت يف لبنان. ورغم أن القانون مل 
يصبح نافذًا حتى اليوم، ومل ُيّرر القطاع لتقوم اهليئة مَبهامها، 
فإن اهليئة قائمة وُتصص هلا اعتمادات سنوية، بلغت عام 2017 
حنو 6 ماليني و108 آالف دوالر. ووفقًا لقطع حساب عام 2017 
ألف دوالر،  إنفاق 3 ماليني و474  اهليئة، فقد مت  قّدمته  الذي 
أكثر  أن  علمًا  هلا.  املرصودة  االعتمادات  جُممل  من   %56,9 أي 
وأجور  رواتب  لتسديد  كان  الفعلي  اإلنفاق  جُممل  من   %81 من 
العاملني يف اهليئة امُلنّظمة لالتصاالت وملحقاتهما )مليونان و832 

ألف دوالر(.

الضمان االجتماعي: 3 آالف دوالر متوسّط راتب املوّظف
بلغ جمموع اإلنفاق الفعلي يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 
نفقات  أن  الالفت  دوالر.  ألف  و797  مليونًا   68 2017 حنو  عام 
عضوًا،   26 من  املؤّلف  اإلدارة  جلسات جملس  تعويضات حضور 
والتعويض املقطوع لرئيسه، فضاًل عن تعويضات حضور جلسات 
دوالر،  ألف   171 بلغت حنو  13 عضوًا  من  املؤّلف  املكتب  هيئة 
رواتب  قيمة  وبلغت  اإلنفاق.  جُممل  من   %0,25 حنو  وشّكلت 
املستخدمني الدائمني واملتعاقدين وامُلياومني وأجورهم وملحقاتها 
»علمًا  اإلنفاق،  حنو 39 مليون دوالر تشّكل 56,87% من جُممل 

لم تستجب رئاستا الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لطلب حق الوصول اىل املعلومات
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مـقاالت وتـحقيقات

 ما ان عاد الرئيس ميشال عون من نيويورك 
اىل بريوت، حتى باَشر بتجميع األجزاء الناقصة 
واالجتماعي  املالي  االض��ط��راب  »ب���ازل«  من 
الذي ساد لبنان خالل فرتة غيابه، واختذ بعد 
عودته َشكل االحتجاج الشعيب. فيما كان وزير 
ي��دور يف  عّما  عّب  قد  باسيل  ج��بان  اخلارجية 
رأس عون، بقوله إّن هناك شركاء يف الداخل 

يتآمرون على االقتصاد.
»عرضة  ك��ان  بأنه  اجلمهورية  رئيس  يشعر 
وجوده يف  أثناء  ومقصود  َمنهجي  الستهداف 
نيويورك للمشاركة يف أعمال اجلمعية العمومية 
لالمم املتحدة، سواء عب موجة اإلشاعات اليت 
هدفت اىل تشويه صورته وحتريض اللبنانيني 
عليه، أو من خالل افتعال أزمات متحركة يف 

الشارع ُيغّذيها »الوقود« السياسي«.
ووفق املعلومات املتسّربة من حميط عون، متكنت 
االجهزة االمنية خالل االيام املاضية من معرفة 
كل احلقائق املتصلة ب�«مطابخ االشاعات«، اليت 
خضعت لرصد دقيق. وبالتالي، أصبحت هوّية 
بالكامل  معروفة  ودوافعهم  فيها  املنخرطني 
لدى القصر اجلمهوري، »ما مسح بتنفيذ عملية 
القاسية  الرسائل  أوَصلت  ُمضادة  حتذيرية 
والضرورية اىل من يعنيه األمر«، على ما تؤكد 

شخصية بارزة يف فريق عون.
واالنطباع السائد يف أوساط القصر اّن بعض 
التحركات االحتجاجية مل تكن تلقائية وبريئة، 
نوع  من  خالهلا،  ُرفَعت  اليت  الشعارات  واّن 
وإسقاط  اجلمهورية  رئيس  برحيل  املطالبة 
النظام، كانت موّجهة وُمبجمة، لتحقيق غايات 
اّن  تنفي  أن  دون  من  مطلبية،  ال  سياسية 
هناك أيضًا احتجاجات عفوية منطلقة من أسباب 

مشروعة.
��ا ج��رى ت��روجي��ه يف ب���ريوت، يؤكد  وخ��الف��ًا ملمِ
قريبون من عون اّن رحلته اىل نيويورك َخلت 
من مظاهر الَبذخ، الفتة اىل أنه كان يف معظم 
يف  والعشاء  الغداء  وجبات  يتناول  االحيان 
يعرف شيئًا عن  ال  »وهو  الفندق،  غرفته يف 
والوفد  بأنه  عم  الزَّ جرى  الذي  الفخم  املطعم 

املرافق تناوال الطعام فيه«.
فندق  أق��ام يف  ع��ون  أّن  اىل  ه��ؤالء  ويلفت 
»بالزا« املصّنف، على الرغم من عراقته، بأنه 
األقل كلفة بني الفنادق القريبة من مقر االمم 
البعثات  رؤس��اء  إلقامة  واملخصصة  املتحدة 
العمومية،  اجلمعية  اجتماعات  يف  املشاركة 
فيما أقام الوفد االعالمي يف فندق آخر بكلفة 

عادية.
وأبعد من شكل الزيارة ومواصفاتها اللوجستية، 
الذي  االستهداف  جوهر  بأّن  مقتنع  عون  فإّن 
يتعرض له َيكُمن يف انزعاج البعض من إصراره 
أعاد  التمّسك خبياراته االسرتاتيجية اليت  على 
الواليات املتحدة،  تثبيتها وتأكيدها من قلب 
عب خطابه املرتفع السقف من على منب االمم 

املتحدة.
غ هذا البعض، وفق املصادر الواسعة  مل َيستسمِ
إذا  استعداده  عون  إعالن  بعبدا،  االط��الع يف 
اضطر األمر للتحاور مباشرة مع الدولة السورية 
بذلك  »ُمالفًا  النزوح،  ملف  معاجلة  أجل  من 
الدولية واالقليمية  القوى  او مصاحل  حسابات 
تزال ترفض حصول تواصل  اليت ال  واحمللية 
لبناني رمسي رفيع املستوى مع دمشق، إّما من 
باب العداء الَعبثي للرئيس بشار األسد، وإّما من 
باب السعي املتواصل اىل االستثمار السياسي 
على  الضغط  يف  وتوظيفها  النازحني  لورقة 
أوضاع  مراعاة  دون  من  اهلل«  و«حزب  سوريا 

لبنان الدقيقة ومصاحله احليوية«.
جانب آخر يف خطاب عون أزَعج بعض الداخل 
وهو  امل��ص��ادر،  الستنتاجات  تبعًا  واخل���ارج، 
»إرفاقه املوقف الداعم للقرار 1701 بالتشديد 
كل  اس��ت��خ��دام  يف  لبنان  ح��ق  على  الصريح 
الوسائل املمكنة للدفاع عن النفس يف مواجهة 
أي اعتداء اسرائيلي، مع ما يعنيه ذلك ضمنًا من 
تأكيد حق املقاومة واجليش يف الرد الدفاعي، 
يف  وحلفاءها  واشنطن  يرضي  ال  الذي  األمر 

عون إىل »ُمستثمري« األزمة: »روقوا... وإال!«
عـماد مرمل
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لبنان«.
وتلفت املصادر اللصيقة بعون اىل اّن طروحاته 
الساحة  يف  منها  املتضررين  وضعت  اجلريئة 

الداخلية أمام احتمالني:
- الَرّد على رسائل عون عب مواجهة سياسية 
مكشوفة من قلب جملس الوزراء، لكن يبدو اّن 
ان  خَتّوفوا من  املواجهة  تلك  وض  َ املعنيني خبمِ
يدفع هذا السيناريو رئيس اجلمهورية و«التيار 
الوطين احلر« اىل إسقاط احلكومة، وهذا تقدير 
صحيح يف رأي املصادر، »ألّن عون والتيار لن 
يقبال أن تغدو احلكومة خنجرًا مسمومًا يف ظهر 

العهد، من دون أن ُيّركا ساكنًا.«
»اجلهات  اعتمدته  ال��ذي  اآلخ��ر،  اخليار  اّم��ا   -
فهو  امل��ص��ادر،  استنتاج  وف��ق  املتواطئة« 
استغالل الواقع االقتصادي واملالي واستثمار 
حتى  واملعيشية  االجتماعية  االزم��ة  ع��وارض 
أقصى احلدود املمكنة، حملاصرة عون والضغط 

عليه.
لة بعون اّن هناك  ال تنكر املصادر الوثيقة الصمِ
عوامل موضوعية لألزمة املالية االقتصادية اليت 
تلقي بوطأتها الثقيلة على الدولة واللبنانيني، 
هناك  اّن  اىل  تلفت  نفسه  الوقت  يف  لكنها 
َمن َتعّمد التأزيم االضايف للواقع امَلشكو منه، 
وَرفده مبزيد من املواد املشتعلة، بغية توظيفه 

يف معركة إضعاف العهد وإحراجه.
وتشري املصادر اىل أّن عون كان قد شارك، 
قبل سفره اىل نيويورك، يف اقرتاح معاجلات 
معينة ملسألة احملروقات، »لكنه فوجئ بتأخري 
السياسي  االستثمار  مع  بالرتافق  هلا،  ُمتعّمد 
حة انه عندما  يف عناصر االزمة والتأزيم«، موضمِ
أثناء  جرى  ما  على  مّطلعًا  يكن  مل  بأنه  صّرح 
غيابه، »إمنا َقَصد أّن هناك أمرًا َمشبوهًا حصل 
تلميح اىل  اليت حدثت، يف  البلبلة  اىل  وأّدى 
امُلسَبق  التفاهم  على  حُمتمل  انقالب  او  َتآمر 

الذي كان قد مّت على احللول املفرتضة«.
اّن عون يدفع بقوة حنو  وتلفت املصادر اىل 
االقتصاد  اىل  الَريعي  االقتصاد  من  االنتقال 
للفريق  إضافيًا  إزع��اج��ًا  َش��ّك��ل  »م��ا  امُلنتج، 
حتقيق  اعتاد  وال��ذي  خياراته،  من  امُلمتعض 
االرباح السريعة والسهلة من السلوك الريعي، 

طيلة العقود السابقة«.
يف  أّن  يظن  َم��ن  ع��ون  م��ن  القريبون  وينّبه 
إمكانه استخدام احلركة املطلبية لتدفيع رئيس 
اجلمهورية مثن خياراته السياسية واالقتصادية، 
»وعلى  احلسابات،  كبريًا يف  خطأ  يرتكب  إمنا 
هؤالء أن يعلموا أّن هناك يف قصر بعبدا رئيسًا 
الدستورية  أن ميارس صالحياته  حقيقيًا، قّرر 
اتفاق  بها  يسمح  ال��يت  احل��دود  أقصى  حتى 

الطائف«.
لن  بعون  املرتّبصة  اجلهات  اّن  هؤالء  ويؤكد 
لن  انه  من  حُمّذرين  فعلت،  مهما  منه  تتمكن 
اىل  وُمنبّهني  نهاية،  ال  ما  اىل  صابرًا  يبقى 
ويتوّقفوا  عليه  املتواطئون  َيرتدع  مل  إذا  انه 
عن اللعب بالنار، فهو َسيشّن هجومًا مضادًا، 

متسّلحًا خبيارات عدة، من بينها:
التحّرك  اىل  العظيم  لبنان  شعب  »دع��وة   -
أصواتهم  هدير  املتآمرين  وإمس���اع  جم���ددًا، 

وخبطات أقدامهم يف الساحات«.
اهل���در والفساد  ع��ن  امل��س��ؤول��ني  »َك��ش��ف   -
يقبل  ل��ن  ع��ون  ألّن  بأمسائهم،  وتسميتهم 
حتميله تبعات أزمة مرتاكمة َورثها عن اآلخرين، 

بينما املتسببون بها ُيزايدون عليه«.
- »َفرض احللول للخروج امُلتدّرج من نفق االزمة 
ل  االقتصادية واملالية، ومن ال يعجبه فلَيستقمِ

من احلكومة«.
ويشري احمليطون بعون اىل أنه أصبح على قاب 
االوراق،  هذه  استخدام  من  أدنى  او  قوسني 
»ما مل َيكف املتآمرون عن استهداف العهد إّما 
بطريقة مباشرة، وإّما عب إمساكه من اليد اليت 

توجعه، أي االقتصاد«.
ولعل املعادلة اليت ختتصر موقف عون يف هذه 
اآلتية:  هي  منه،  قريب  لوزير  بعًا  تمِ اللحظة، 

»روقوا... وإال«.

صحيفة  أث������ارت 
تاميز«  »نيويورك 
ق��ض��ي��ة ق���دمي���ة، 
حول املزاعم بدفع 
سعد  ال���رئ���ي���س 
احلريري 16 مليون 
لعارضة  دوالر 
أزي����������اء ج���ن���وب 
أفريقية بعد عالقة 
التوقيت  بينهما. 
ي�������رتك ال���ك���ث���ري 
م����ن األس���ئ���ل���ة، 
ستثريه  م���ا  م���ع 
»ال���ف���ض���ي���ح���ة« 
من  امل����ت����ج����ددة 
انتقادات، يف ظل 
األزمة االقتصادية 
وغرق  ال��ب��الد  يف 

منه  أكثر  شكليًا  االجتماع  وبدا  واالقتصادي. 
عمليًا، حتديدًا لناحية تظهري سعي عون وسالمة 
واحلكومة إىل إجياد حلول لألزمة، أو احلّد منها 
املقبلة.  املرحلة  تطورها يف  ومنع  األقل  على 
وحبسب مصادر القصر اجلمهوري، فإن اللقاء 
كان إجيابيًا حيث قّدم سالمة لرئيس اجلمهورية 
شرحًا وافيا لألزمة وما حصل من تطّورات يف 
األيام اليت أمضاها عون يف نيويورك. واألهم، 
هو وضع عون يف ضوء اخلطوات اليت سيشرع 
املصرف املركزي يف تنفيذها بدءًا من اليوم، 
واملواد  والقمح  النفط  شراء  أزمة  حّل  لناحية 
إن  إذ  بالدوالر،  اخلارج  من  االخرى  األساسية 
اعتمادات  فتح  إىل  سيعمد  املركزي  املصرف 
حمددة هلذه السلع وسيزّود املصارف بالكميات 
املطلوبة من العملة الصعبة مبا يضمن استمرار 
بدفع  ال��ت��ج��ار  وق��ي��ام  السلع  ه��ذه  اس��ت��رياد 
بالدوالر  اخلارج  للتجار يف  عليهم  املستحقات 
على  ع��ون  م��ع  سالمة  اتفق  كما  األم��ريك��ي. 
احلمل  بتخفيف  املصارف  إىل  اإليعاز  ض��رورة 
عن املواطنني، والقيام بالتسهيالت، وأبرزها 
تقاضي دفعات تسديد القروض باللرية اللبنانية 
ولو كانت القروض بالدوالر األمريكي، وهو ما 
املصارف  مجعية  من  تعميم  ص��دور  إىل  أدى 
»التعاون  البنوك  على  متيّن سالمة  عن  حتّدث 
مع صغار املقرتضني لتسوية قروضهم باللرية 

اذا كانت مداخيلهم باللرية«.
    يف موازاة الضغوط األمريكية، تلّقى 

الحريري نصائح من »أصدقاء« باالستقالة!
وتقول مصادر القصر إنه ال ميكن االستمرار يف 
سياسة الشائعات اليت يقوم البعض بافتعاهلا 
يف البالد ألسباب سياسية، إذ إن االقتصاد، 
وخصوصًا القطاع املصريف، قد يتعّرض هلزات 
بسبب الشائعات اليت ال أساس هلا من الصحة، 
بالقطاع  الثقة  واملودعني  الناس  تفقد  واليت 
املصريف وبالدولة. من هنا، أتى تعميم القصر 
فيها  ياسب  اليت  اجلرمية  امل��واد  اجلمهوري 
القانون مطلقي الشائعات يف بيان أمس، ال 
سّيما ذكر املادة 209 من قانون العقوبات اليت 
حتدد ماهية النشر، واملادتني 319 و320 من 
القانون نفسه واليت حتدد العقوبات اليت تنزل 
مبرتكيب جرائم النيل من مكانة الدولة املالية. 
وتقول املصادر إن نشر هذه املواد، هو مبثابة 
يتحرك،  للقضاء حتى  وتنبيه  إنذار  دّق جرس 
األمن  تعّرض  اليت  الشائعات  لتلك  حّد  لوضع 

االقتصادي للخطر الشديد.
أما حركة الشارع فقد خفتت أمس، بعد األحد 
امللتهب قبل يومني. إاّل أنه سجل قطع لطريق 
وجتّمعات  الغازية،  منطقة  يف  صور   �� صيدا 
أما يف وسط  الشمال.  املواطنني يف  لبعض 
أعداد  حشد  يف  الدعوات  تفلح  فلم  ب��ريوت، 
من املتظاهرين، فاكتفى عشرات املتظاهرين 
بإسقاط  واهل��ت��اف  احل��م��را  ش��ارع  حن��و  بالسري 

سالمة.

 »نيويورك تاميز« تعيد نشر مزاعم الـ16 مليون دوالر من احلريري إىل عارضة أزياء:

األمريكيون ُيرجون رئيس احلكومة

ناقش عون وسالمة اإلجراءات التي سيتم اتخاذها اليوم الستيعاب أزمة الدوالر )مروان 
طحطح(

احلريري ماليًا.
جريدة  أع��ادت  احلساسية،  شديد  توقيت  يف 
»نيويورك تاميز« االمريكية نشر تفاصيل عن 
عارضة  فيها  تزعم   ،2013 لعام  تعود  قضية 
أزياء جنوب أفريقية أن الرئيس سعد احلريري 
دفع هلا مبلغًا يعادل 15.3 مليون دوالر، بعد 

عالقة محيمة مجعتهما.
وم���ع أن »ال��ف��ض��ي��ح��ة« ق��دمي��ة وت��ع��ود إىل 
هذا  يف  نشرها  أن  إاّل  أع��وام،  ستة  قبل  ما 
على  الصحيفة  حصول  عن  واحلديث  التوقيت 
تفاصيل  تشرح  اليت  القضائية  الوثائق  مئات 
كانديز  العارضة  عليها  حصلت  اليت  الدفعات 
فان دير مريوي، يعيدان وضعها يف الواجهة 
بقّوة، خصوصًا يف ظّل األزمة احلالية يف البالد 
والظروف املالية الصعبة اليت ميّر فيها احلريري 

حتديدًا.
هذا  يف  النشر  سبب  عن  السؤال  يغيب  وال 
التوقيت يف نيويورك تاميز، علمًا بأن وسائل 
يف  التفاصيل  نشرت  أن  سبق  أجنبية  إع��الم 
الرابع من كانون االول 2018. ويأتي السؤال 
عن التوقيت ربطًا بالضغوط األمريكية حتديدًا 
باتت  اليت  والعقوبات  لبنان  هلا  يتعّرض  اليت 
سيفًا مصلتًا على عدد من القوى والشخصيات 
السياسية، واحلديث عن ضرورة إبعاد احلريري 
عن حزب اهلل والضغط عليه الختاذ مواقف أكثر 

متايزًا، وصواًل إىل االنقالب الكامل.
فعدا عن اإلحراج الشخصي الذي سيسّببه األمر 
أن يدفع  لرئيس احلكومة، والذي من املمكن 
أي رئيس للحكومة يف أي بلد يف العامل إىل 
االستقالة، يأتي قرار النشر يف وقت يقوم فيه 
بإقناعه بضرورة  احلريري  »أصدقاء«  عدد من 
االستقالة وتفادي حصول االنهيار يف عهده. 
فالبالد تنوء حتت أزمة اقتصادية ومالية ونقدية 
ظهرت أخريًا على شكل »شح« يف الدوالر يف 
نهائي،  بشكل  حللها  أفق  دون  من  السوق، 
خانقة  مالية  أزمة  من  يعاني  نفسه  واحلريري 
دفعته أخريًا إىل إقفال تلفزيون »املستقبل« 
فيما  حقوقهم،  دون  من  املوظفون  يزال  وال 
بتحميله  ودول��ي  حملي  ط��رف  من  أكثر  يقوم 
مسؤولية عدم تنفيذ اإلصالحات اليت تعّهد بها 

للحصول على قروض مؤمتر »سيدر«.
أما مطلب االستقالة، فبات متصاًل بأجواء يف 
البالد عن دفع أمريكي للحريري حنو االستقالة 
عب رفع الضغط على احلكومة وعليه شخصيًا، 
يف حال مل يستجب للشروط. من هنا، وليس 
دفاعًا عن احلريري، لكن يضع أكثر من طرف 
سياسي وازن تفجري نيويورك تاميز للقضية من 
جديد، يف إطار الضغط على رئيس احلكومة، 
وليل أمس عّب أكثر من طرف عن ماوفه من 

ضبابية املرحلة املقبلة.
كان  تاميز«،  »نيويورك  مقال  انتشار  وقبل 
اجلمهورية  رئيس  ب��ني  عقد  ال��ذي  االجتماع 
ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
السياسي  املستوى  على  االهتمام  خطف  »األخبار«قد 
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الدليل التجاري

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

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

 2019 األول  تـشرين   5 Saturday 5 October 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

كشفت السلطات القضائية االمريكية أخريًا عن القرار االتهامي 
اجلامعي،  األستاذ  مع  أجريت  اليت  التحقيق  حماضر  وخالصات 
املواطن اللبناني االمريكي علي حسن صعب، املوقوف حاليًا، 
والذي ينتظر أن تبدأ حماكمته قريبًا بتهمة العمل ملصلحة »حزب 
املتحدة،  الواليات  يف  إرهابية  بأعمال  للقيام  واإلعداد  اهلل« 
واشنطن.  الكونغرس يف  ومبنى  األبيض  البيت  تفجري  أبرزها 
اطلعت »األخبار« على حماضر التحقيق، وتبينّ لنا أنها مبنية على 
تكهنات ومزاعم وروايات ال تتناسب مع منهجية التحقيق اجلنائي 
احملرتف، وأن حتليالت احملقق الفيدرالي االمريكي تبدو متسرنّعة 

وتفتقد الدقة وتشوبها األحكام املسبقة
مكتب  يف  اخلاص  احملقق  قدم   ،2019 متوز  من  الثامن  يف 
خالصة  سيربيانو،  انطوني  االمريكي،  الفيدرالي  التحقيقات 
صعب،  حسن  علي  االمريكي  اللبناني  مع  بها  قام  حتقيقات 
األستاذ احملاضر يف جامعة باروش يف نيويورك، )حائز شهادتي 
االعمال ويف تكنولوجيا املعلومات(. ويف  إدارة  ماجيستري يف 
19 متوز، صدر قرار االتهام حبق صعب، وهو اليوم ينتظر موعد 
حلزب  مادي  دعم  لتقديم  »التآمر  أهمها:  عدة  بتهم  حماكمته 
عسكرية«،  تدريبات  و«تلقي  و2019،   1996 عامي  بي  اهلل« 
و«احلصول بطريقة غري قانونية على اجلنسية االمريكية بهدف 
تسهيل عمل إرهابي دولي«. وأشارت حماضر التحقيق اىل أن 
بي »األهداف« املزعومة: البيت األبيض ومبنى الكونغرس ومبنى 
»امباير ستايت« وجسري »بروكلن« و«فريازانو« ومعامل أخرى. 
لكن كيف علم مكتب التحقيقات الفيدرالي بهذه »األهداف«؟ 
ر صعب هذه املعامل، بينما ُوجد يف حوزته تسجيل  اجلواب: صونّ
للسيد حسن نصر اهلل كان قد التقطه من على شاشة تلفزيون 

»املنار«.
املتحدة  الواليات  يف  التحقيق  سلطات  أن  اىل  االشارة  جتدر 
تستخدم »أساليب حتقيق خاصة« أثناء التحقيق مع »إرهابيي« 
ح أنها تشمل وسائل ضغط نفسي وجسدي ميكن  حمتملي، يرجنّ
على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  حبسب  بالتعذيب  تصنيفها 

التعذيب.
»األخبار« اطلعت على خالصات التحقيقات اليت أجراها سيربيانو 
)حمقق تابع ملكتب التحقيقات الفيدرالي يف نيويورك، متخصص 
يف »اعرتاض النشاطات اإلرهابية حلزب اهلل وبشكل خاص ملنظمة 
احلقيقة،  جتايف  معلومات  تضمنت  واليت  االسالمي«(،  اجلهاد 
متسرعة  بدت  وخالصات  املهنية،  املنهجية  تفتقد  وحتليالت 
التجاوزات  أبرز  بعض  يأتي  ما  ويف  مسبقة.  أحكامًا  وتتضمن 

واإلخفاقات املهنية اليت استند اليها إلصدار قرار االتهام.
الواليات  اىل  سافر  الذي  سنة(   42( صعب  استجواب  استمر 
املتحدة عام 2000 وحاز اجلنسية االمريكية عام 2008، من 14 
آذار حتى 8 متوز 2019 بشكل متواصل، وخلص احملقق اىل أن 
د لدى حزب اهلل عام 1996 عندما كان طالبًا يف اجلامعة  املتهم ُجننّ
اللبنانية، وأنه ُكلنّف مراقبة حتركات اجليش اإلسرائيلي و«جيش 
لبنان اجلنوبي« يف بلدة يارون وحميطها وكتابة تقارير بنتائج 

املراقبة.
وبصرف النظر عن صحة التجنيد، فقد تناسى احملقق أن اجليش 
األمم  باعرتاف  لبنان،  جنوب  حيتلنّ  يومها  كان  اإلسرائيلي 
القانون  الذي كان خيالف  العدو اإلسرائيلي هو  املتحدة، وأن 
الدولي بعدم انصياعه لقرار جملس األمن 425، وبالتالي من حق 
بكل  االحتالل  مقاومة  املتحدة،  االمم  ميثاق  اللبنانيي، حبسب 

الوسائل املتاحة.
ويزعم احملقق أن املتهم خضع ألول تدريب عسكري عام 1999 
على استخدام االسلحة النارية. وقبل سفره اىل الواليات املتحدة 
ب، حبسب مزاعم احملقق، على أساليب للتواصل اإللكرتوني  تدرنّ
أن  احملقق  وذكر  اإلسالمي«.  اجلهاد  »منظمة  يف  »مبشغليه« 
صعب قال له إن حزب اهلل أعلمه بأنه يف حال وصلته رسالة 
إلكرتونية بدت كأنها دعاية جتارية )ما يعرف بـ«سبام«( حتتوي 
على إشارات معينة )ال يذكرها حمضر التحقيق( فهي تعين أن 
د  زونّ اهلل  حزب  أن  زعم  كما  لبنان.  اىل  بالعودة  يأمره  احلزب 
صعب برقم تلفون و«كود« الستخدامه »فور وصوله اىل لبنان 
ليعرف احلزب موعد وصوله فيتصل به الحقًا«. لكن هل حيتاج 
بي  تقنيًا«  قدرة  »األكثر  االمريكيي  حبسب  وهو  اهلل،  حزب 
ليعرف  اتصال هاتفي  انتظار  »إلرهابية« كافة، اىل  املنظمات 

بوصول أحد عناصره اىل لبنان؟
عي احملقق أن صعب أخربه بأنه كان ُينقل مع زمالء جمهولي  يدنّ
اىل مواقع تدريب بواسطة فان أبيض اللون زجاجه أسود داكن. 
وكان على اجلميع يف الفان ارتداء أقنعة، ولدى وصوهلم اىل 
»الصف« ُيعزلون عن بعضهم بعضًا بواسطة ستارة وال يسمح 
واختري  وهمية،  أمساء  استخدام  عليهم  أن  كما  بالتفاعل.  هلم 
لصعب اسم »رشيد«. وللتثبت من صحة ذلك، اعتمد احملقق 
حبسب  وهو  سريًا،  امسه  بقي  متعاون«  »شاهد  أقوال  على 
زعمه عضو سابق يف منظمة »اجلهاد اإلسالمي« قبض عليه يف 
الواليات املتحدة يف حزيران 2017، واعرتف بضلوعه يف عدد 
من اهلجمات اإلرهابية، وعرض تقديم معلومات للمحققي مقابل 
اتفاق تسوية. وزعم احملقق أن »الشاهد« انضم اىل »اجلهاد« 

 اتهام أستاذ جامعي باإلعداد لتفجري البيت األبيض ملصلحة حزب اهلل
عـمر نـشابة

 2019 األول  تـشرين   5 Saturday 5 October 2019الـسبت 

وخضع   ،2007 عام 
على  للتدريب 
املتفجرات،  صناعة 
يف  الحقًا  وشارك 
مهام لصاحل املنظمة 
وتايالند.  باناما  يف 
مل  احملقق  ان  إال 
أو  دليل  أينّ  يقدم 
إضافية  معلومات 

تثبت صحة ذلك.
التدريب الذي خضع 
حبسب  صعب،  له 
على  كان  احملقق، 
والتصوير  املراقبة 
لصاحل  السري 
اإلسالمي«.  »اجلهاد 
ويعطي احملقق مثااًل 
بالقول: إن التدريب 
على  يرتكز  كان 
وجوب تصوير شيء 
ال عالقة له مبا يراد 
قبل  تصويره  فعاًل 
بالتصوير  املباشرة 
ومشل  الفعلي. 
التصوير  التدريب 
من ارتفاع شاهق من 
اىل  اإلشارة  »أجل 

معروفة  سياحية  مواقع  مجيعها  وهي  واشنطن.  جورج  وجسر 
الفيدرالي  احملقق  صورها.  ويلتقطون  يوميًا  اآلالف  يزورها 
أضاف يف تقريره أن صعب التقط »صور مراقبة« إضافية يف 
مدينة بوسطن ويف واشنطن »لصاحل حزب اهلل«، مبا فيها صور 
للبيت األبيض وملبنى الكونغرس، يف إطار االستعدادات لشننّ 

هجوم إرهابي.
»صور  التقاط  كما زعم احملقق أن حزب اهلل طلب من صعب 
مراقبة« يف اسطنبول عام 2005، منها صور لألسواق التجارية 
وأنه عاد اىل بريوت عن طريق دمشق  األزرق،  فيها وللجامع 
حيث استقبله أحد املسؤولي يف حزب اهلل يف فندق، واجتازا 
»بي  العسكري يف سيارة  اخلط  عرب  السورية  اللبنانية  احلدود 

ام« سوداء.

    ادّعى املحقق أن صعب رسم أثناء التحقيق معه شرحا لكيفية صناعة 
املتفجرات، لكنها خربشات 

قد تكون الرواية األغرب يف تقرير احملقق هي حماولة صعب 
و2005.   2003 عامي  بي  بريوت  يف  إسرائيلي  عميل  قتل 
أمر صعب  اهلل  املسؤولي يف حزب  أحد  أن  زعم احملقق  فقد 
بسرقة سيارة نوع »مرسيدس« بواسطة مفتاح خاص، ثم طلب 
ز بكامت صوت كان موضوعًا يف  منه تسلم مسدس فضي جمهنّ
كيس بالستيك حتت مقعد السيارة. وبعد ذلك ذهب املشغل 
كانت  حيث  بريوت،  خارج  مكان  اىل  السيارة  يف  صعب  مع 
سيارة  فركنا  انتظارهما،  يف  صغرية  بيضاء  »فان«  سيارة 
»املرسيدس« خلفها، وأمر »املشغل« صعب بأن يرتجل ويطلق 
النار على الرجل املوجود يف الفان »مرنّتي يف البطن ومرنّة يف 
الرأس«. ولدى وصول صعب أمام الرجل صرخ األخري »لست 
ل  تعطنّ املسدس  لكن  باجتاهه  النار  إطالق  أنا«، فحاول صعب 
فجأة. بعد ذلك طلب املشغل من صعب العودة اىل السيارة 
ا من املكان. وأضاف احملقق يف روايته الغريبة أن »صعب  ليفرنّ
علم الحقًا بأن الرجل يف الفان كان مشتبهًا فيه بالعمالة لصاحل 

إسرائيل«.
يشري حمضر التحقيق اىل صور وفيديوات لألمي العام حلزب 
اهلل وجدها احملققون االمريكيون يف »التجهيزات اإللكرتونية« 
شاشة  من  مأخوذة  الصور  هذه  أن  وتبي  بصعب.  اخلاصة 
تلفزيون »املنار« حيث تظهر عالمة احملطة التلفزيونية بوضوح 

يف أعلى الصور املوجودة يف تقرير احملقق.
ص جزء وفري من حمضر التحقيق لإلشارة اىل زواج  أخريًا، خصنّ
صعب »صوريًا« من سيدة أمريكية للحصول على اجلنسية مقابل 
حتركاته  تسهيل  بهدف  اهلل  حزب  من  بطلب  املال،  من  مبلغ 
التحضريية للعمل اإلرهابي املزعوم. هي ليست الرواية االوىل 
وقد ال تكون األخرية حملقق فيدرالي يستعجل التحقيق، ويربط 
مؤامرة  لـ«يكتشف«  اآلخر،  بالبعض  بعضها  وخربيات  صورًا 
د لتصبح كل صورة سياحية  إرهابية، وكأن نظرية املؤامرة تتمدنّ
يلتقطها عربي مصدر شبهة، وكل سفر أو هجرة يقوم بها لبناني 
بداية مسلسل إجرامي، وتصبح كل خمالفة للقانون فرصة إلدانة 

حزب اهلل وشيطنته وتشويه مسعته ومكانته يف العامل.

الوجهة اليت تهمنّ حزب اهلل«. لكن هذا األسلوب يف التصوير ال 
حيتاج اىل تدريب، ومل يقدم احملقق أي أدلة تثبت وجود تدريب 
صعب  أن  ذكر  اليت  الصور  مشاهدة  خالل  من  وميكن  كهذا. 
التقطها أنها صور سياحية له، وملباني وجسور ومعامل معروفة 

قد تكون يف حوزة أي زائر لنيويورك أو لواشنطن.

    تبني أن صور األمني العام لحزب اهلل املوجودة يف حوزة صعب مأخوذة 
من شاشة تلفزيون »املنار«!

الفدرالي،  احملقق  حبسب  صعب،  خضع  و2005   2004 بي 
املزعوم  التدريب  وكان  لبنان.  يف  املتفجرات  على  لتدريبات 
د  الذي دام ثالثة أسابيع حيصل يف مكان حتت األرض )مل حيدنّ
ن من صناعة »قنبلة الصقة«  املكان يف حمضر التحقيق(. ومتكنّ
بريوت«.  خارج  اجلبل  »يف  التجربة  سبيل  على  بتفجريها  قام 
عى أن صعب رمسها أثناء التحقيق  وعرض احملقق ثالثة رسوم ادنّ
بدت  الرسوم  أن  غري  املتفجرات.  صناعة  كيفية  لشرح  معه 
بعلبة مربوطة بدورها  خربشات، وبدا فيها رسم لسلك مربوط 
بعلبة ثانية وخبيوط إضافية ال تبدو وظيفتها واضحة. وأضاف 
احملقق أنه بعد هجوم 14 شباط 2005 الذي استهدف الرئيس 
ومن  منه  اهلل(  حزب  )يف  بو صعب  مدرنّ طلب  احلريري،  رفيق 
زمالئه حتليل صور مسرح االنفجار وحتديد مكان العبوة املتفجرة 

وحجمها وتكوينها وطريقة التفجري املستخدمة.
وقد غادر صعب لبنان اىل الواليات املتحدة )يف نيسان 2005( 
عرب تركيا، لكنه أوقف يف مطار إسطنبول ألن آثارًا ملتفجرات 
وجدت على مالبسه ويف حقيبة يده. إال أن السلطات الرتكية 
مسحت له بالسفر اىل نيويورك حيث حقق معه أمن مطار »جي 
اف كي«، لكنه نفى معرفته مبصدر آثار املتفجرات. والغريب 
عي أن االمر انتهى عند هذا احلد، وال يذكر خالصة  أن احملقق يدنّ
سنوات  مرور  بعد  د  املتشدنّ املطار  أمن  به  قام  الذي  التحقيق 

قليلة على وقوع هجوم 11 أيلول 2001.
عى احملقق أن حزب اهلل أمر صعب مبراقبة »مواقع ساخنة«  ادنّ
يف مدينة نيويورك، وأن أوامره كانت بأن يراقب باستمرار من 
وزعم   .)autopilot( أوتوماتيكية  وبطريقة  توقف  أي  دون 
اجلهاد  »منظمة  لصاحل  كان  به صعب  قام  الذي  التصوير  أن 
اإلسالمي« وليس تصويرًا سياحيًا، وأن املصور كان يبحث عن 
»نقاط ضعف بعض األبنية واجلسور للمساعدة على حتديد حجم 
»تقرير«  صودر  كما  لوضعها«.  املناسب  واملكان  املتفجرات 
كان يف حوزة املتهم، هو كناية عن دفرت رمست عليه خبط اليد 
عناوين ملعامل شهرية  عليها  وحددت  نيويورك،  خريطة ملدينة 
خمتلفة منها: متثال احلرية، مقر االمم املتحدة، مركز »روكفلر« 
»امباير  برج  االمريكية(،  )البورصة  سرتيت«  »وول  التجاري، 
ستايت«، وخمتلف اجلسور واألنفاق الرئيسية يف املدينة. كما 

أضيفت اىل الدفرت الطرقات املؤدية اىل املطار.
جريسي  نيو  يف  موريستاون  منطقة  يف  منزله  تفتيش  ولدى 
حيدد  )ال  إلكرتونية«  »أجهزة  مصادرة  متت  نيويورك(،  )قرب 
حمضر التحقيق نوعها أو طرازها( حتتوي على »صور املراقبة« 
الفدرالي يف نيويورك  جلسر بروكلي وجسر فريازانو واملبنى 

زعم املحقق الفيدرالي يف تقريره أن صعب التقط »صور مراقبة« للبيت األبيض وملبنى الكونغرس، يف إطار االستعدادات 
لشنّ هجوم إرهابي )أ ف ب (
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مـقاالت وتحقيقات

الدراسي  العام  يبدأ 
اللبنانية  اجلامعة  يف 
جتاذب  وقع  على 
السياسية  القوى 
»متفجر«  ملف  حول 
األساتذة  تفرغ  هو 
ظل  يف  املتعاقدين، 
التعاطي  استمرار 
كساحة  اجلامعة  مع 
السياسي  للتوظيف 

والطائفي.
جملس  وجود  لوال 
اللبنانية  للجامعة 
القوى  لتجرأت 
على  السياسية 
مفاوضة وزير الرتبية، 
»لوائح  على  مباشرة، 
سلفًا  تعّدها  حزبية« 
األساتذة  لتفريغ 
دون  من  املتعاقدين، 

 »امليثاقية« تضرب اجلامعة اللـبنانية
فاتن الحاج

واتباع  الرتّوي  إىل  داعيًا  الوزراء،  يف جملس 
املرونة يف إعداد ملف جديد حيقق احلد األدنى 
إذا  يتحقق  أن  يستحيل  الذي  التوازن  من 
مجيع  على  نفسها  والشروط  املعايري  طبقت 
األساتذة، ال سيما بالنسبة إىل اشرتاط نصاب 
التعاقد،  على  سنتني  ومرور  ساعة،   200
وهناك طرح برفع عدد املرشحني للتفرغ إىل 
950 أستاذا وإجياد مصادر لتمويل تفريغهم، 
بداًل من أن يقتصر عدد املتفرغني على 710 
على  اإلصرار  جملرد  متوازنني«  »غري  أساتذة 
أما مصادر تيار  تفريغهم من موازنة اجلامعة. 
املستقبل فرفضت التعليق على كل ما حيكى 
بشأن القضية، »حرصًا على محاية دور اجلامعة 
بهدوء  امللف  وأساتذتها وطالبها وكي ينضج 

وال حترتق الطبخة«.

  التيار الوطني الحر: لن نسمح بإقرار ملف يضم 
80% مسلمني مقابل 20% مسيحيني

ووسط التهويل بأّن مترير ملف »غري ميثاقي« 
الوطنية،  والوحدة  والتنوع  التعددية  سيضرب 
يناصر رئيس اجلامعة إقرار »امللف النظيف«، 
أستاذًا   570 يتضمن  والذي  يسميه،  كما 
 149 ضمنهم  ومن  الشروط،  كل  يستوفون 
التفرغ  ملف  من  استثنوا  مستحقون  استاذًا 
عام 2014، مؤكدًا أّنه بات يضم 710 أساتذة 
التوازن  فيها  يتوافر  امسًا   140 إضافة  بعد 
الطائفي، علمًا بأّن كل األمساء رفعت بواسطة 
عمداء  عليها  ووافق  التمثيلية،  اجملالس 
الكليات وممثلو األساتذة. وكشف أّنه سيطرح 
صيغة تقسيم امللف إىل قسمني، ليتم تفريغ 
الثاني يف  والقسم   ،2019 األول يف  القسم 
التفرغ.  قرار  ذلك قي  يذكر  أن  على   ،2020
اليوم،  اجللسة  بانعقاد  متفائاًل  الرئيس  وبدا 
مستغربًا الطلب منه ارسال امللفات الكرتونيًا 
قبل موعد اجللسة، يف خرق واضح للسرية اليت 

تعمل املؤسسة مبوجبها.
هل صحيح أن هناك من اقرتح عليكم حتويل 
استمر  إذا  الرتبية  وزير  إىل  مباشرة  امللف 
تعطيل النصاب يف جملس اجلامعة؟ يقول أيوب 
»إنين مل أقدم خالل والييت على أي تدبري غري 
قانوني، فإذا كان هذا اإلجراء غري قانوني، لن 

أقوم به«.
احللقة  هم  للتفرغ  املرشحون  املتعاقدون 
أّنهم  خصوصًا  اجلدل،  هذا  يف  األضعف 
استخدموا وقودًا يف االنتخابات األخرية ملمثلي 
األساتذة يف جملس اجلامعة مقابل »ختديرهم« 
بإجناز امللف بأسرع وقت. وهم ينفذون اليوم، 
للجامعة  اإلدارة املركزية  أمام  احتجاجية  وقفة 

تزامنًا مع انعقاد اجللسة.

أي دراسة حقيقية للحاجات األكادميية وحتديد 
املالكات الثابتة لكل كلية.

تعطيل  أثناء  حيصل  كان  ما  الواقع  يف  هذا 
عمل اجمللس على مدى 10 سنوات )من 2004 
إىل 2014(، حني بلغ التدخل السياسي السافر 
يف ملفات اجلامعة حدًا من الوقاحة أن تطلب 
الوزراء  من  مواعيد  اجلزبية  الرتبوية  املكاتب 
ملف  تفاصيل  على  واإلطالع  األمساء  ملراجعة 
امللف  كان  مرة  كل  ويف  بامتياز.  أكادميي 
»ُينفخ« حتت ستار »التوازن الطائفي«، وهو 
 2008 عامي  التفرغ  قراري  على  ينطبق  ما 

و2014.
العمل،  إىل  اجلامعة  جملس  عودة  مع  اليوم، 
يصّر  وقت  ففي  داخله.  إىل  املعركة  انتقلت 
السياسي  وفريقه  أيوب  فؤاد  اجلامعة  رئيس 
)حركة أمل وحزب اهلل( على وضع ملف التفرغ 
على نار حامية حتت عنوان أّن اجلامعة »أجنزت 
ملفًا نظيفًا متوازنًا أكادمييًا ينصف املستحقني 
الشروط  ويراعي  االختصاصات،  كل  يف 
التيار  من  كل  يرفض  القانونية«،  واملعايري 
القوات  وحزب  املستقبل  وتيار  احلر  الوطين 
اللبنانية متريره ما مل يكن »متوازنًا طائفيًا بني 

املسيحيني واملسلمني والسّنة والشيعة«.
ويف هذا اإلطار، ُتقاطع األحزاب الثالثة جلسة 
تطيري  بهدف  اليوم،  املقررة  اجلامعة،  جملس 
نصابها للمرة الثانية. وهذا ما عّب عنه املسؤول 
مهنا،  روك  احلر،  الوطين  التيار  يف  الرتبوي 
مشريًا إىل أّن هناك توافقًا على »إسقاط امللف 
تارة  الوزراء،  جملس  قبل  اجلامعة  جملس  يف 
بتعطيل النصاب وتارة بالتصويت ضده«. وبدا 
حاليًا على طاولة  املطروح  »امللف  بأن  حامسًا 
جملس اجلامعة هو نفسه الذي صوّتنا ضده عام 
2018، أي 570 امسًا فقط، وبالتالي لن مير، 
مسلمني   %80 يضم  ملف  بإقرار  نسمح  ولن 
مقابل 20% مسيحيني«. ما أعلنه مهنا صراحة، 
مّلح إليه ممثل أساتذة كلية العلوم يف جملس 
اجلامعة، إيلي احلاج موسى )قوات لبنانية( من 
باب »أننا ال نستطيع أن نبحث قضية مل نّطلع 
األقل،  على  ساعة   24 قبل  تفاصيلها  على 
فرئاسة اجلامعة تكتمت عن األمساء ومل تسمح 
اجللسة،  قبل  عليها  باالطالع  اجمللس  ألعضاء 
وليس يف حوزتنا أي من املستندات املتعلقة 
مبلفات األساتذة حبجة ضبط السرية، وبالتالي 
فإّن كل عضو يف اجمللس يعرف ما حصل يف 
كليته فقط دون الكليات األخرى، يف حني أننا 
كأعضاء يف أحزاب سياسية جيب أن نأخذ فكرة 

عما حصل يف كل الكليات!«.
الطائفي  التوازن  موسى،  احلاج  إىل  بالنسبة 
امللف  إقرار  ضمان  وهو  واحد  لسبب  مهم 
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قانونية  أسباب  »ال 
جديدة من شأنها تبير 
اجمللس  هذا  رجوع 
املطلوب  قراره  عن 
بهذه  عنه«.  الرجوع 
اخلالصة، ختم جملس 
قراره  الدولة  شورى 
طلب  برّد  القاضي 
»عالية«  شركة 
املستثمرة يف العقار 
)حيث  740/الباشورة 
من  األخري  اجلزء  يقع 
الروماني(  السور 
الرجوع عن قرار وقف 
العقار.  يف  األشغال 
»الشورى«،  قرار 
هذه  يف  الثالث 
يقضي  القضية، 

احلفريات الوقائية واإلنقاذية«، و«وإعادة دمج 
اآلثار غري املنقولة يف األبنية واملنشآت املدنية 
املواجهة  صلب  هو  وهذا  والعامة«.  اخلاصة 
الوزير  ممارسة  جانب  إىل  اليوم،  القضائية 
السابق ما يسمى بـ«جتاوز حد السلطة«، بعدما 
العامة  املديرية  رأي  عن  مستقاًل  قراريه  اختذ 
لآلثار مبنع تفكيك اآلثار أو دجمها، فسمح يف 
اآلثار  بتفكيك  لـ«عاليه«   )995( األول  القرار 
من  24 ساعة فقط  بعد  العقار،  املكتَشفة يف 
بالتفكيك.  اإلذن  فيه  تطلب  له  كتابًا  تقدميها 
للشركة  أوعز فيه  آخر )1488(  بقراٍر  أتبعه  ثم 
باملباشرة باألعمال. هكذا، بقرارين، مسح الوزير 
للشركة بالفك والدمج ولنفسه بتخّطي القانون 

وخمالفته )انظر الكادر املرفق(.
قرار الشورى يقضي بوقف القرارين، ولكن ال 
إما  اليوم  مرتوك  األمر  اآلن.  حتى  هلما  إبطال 
إىل الوزير، ما يستوجب ضربًا من »الشجاعة« 
إلعادة النظر يف مضمون االتفاقية بني خوري 
إىل  أو  والدمج،  الفك  ما خيص  و«عاليه« يف 
»عاليه«  حظوظ  تبدو  وهنا،  القانوني.  املسار 
معدومة،  شبه  ثالثة  جوابية  بالئحة  التقّدم  يف 
ختمهما  جوابيتني  بالئحتني  تقدمت  بعدما 
بأنه ال معطيات جديدة  اجمللس خبالصة، تفيد 
املطلوب  قراره  عن  اجمللس  هذا  رجوع  »تّبر 
معطيات  الشركة  تقّدم  مل  وما  عنه«.  الرجوع 
جديدة، يفرتض أن تكمل الدعوى مسارها كما 
ينص عليه القانون، إذ ينتظر أن جيري تكليف 
يف  تنظر  اليت  الغرفة  »يف  املستشارين  أحد 
امللف،  جوانب  كل  يفّند  تقرير  إلعداد  الدعوى 
إىل  أقرب  خبالصة  النهاية  يف  خيرج  أن  على 
اجرتاح احللول«، على أن يلي ذلك رأي مفّوض 
احلكومة. وخالل شهٍر من تقديم التقرير، مُيكن 
جلهات الدعوى أن تعد لوائحها اجلوابية، لتذهب 
عليه  ينّص  ما  هذا  احلكم.  إىل  القضية  بعدها 
املسار الطبيعي للعمل، لكن مثة خوفًا هنا من 
»القعدة« يف غرف جملس شورى الدولة، واليت 
جتارب  من  يأتي  خوف  وهو  سنوات.  متتد  قد 
دعاوى سابقة ذات أهمية استغرق الوصول إىل 

احلكم فيها حنو 7 سنوات.

فك اآلثار ودمجها
عام  الصادران  املرسومان 3057 و3058  يضع 
استنادًا  والدمج،  للفك  واضحة  أسسًا   2016
ِقبل  من  وموّثقة  معّللة  علمية  تقارير  إىل 
العلمي يبنّي ماهية  أو املدير  األثري املسؤول 
اليت  التارخيية  واحلقبة  وأهميتها  املكتشفات 
من   17 املادة  من  األوىل  )الفقرة  إليها  تعود 
التقارير  تلك  إىل  واستنادًا   .)3058 املرسوم 
هذه  مصري  تقرير  لآلثار  العام  للمدير  »يعود 
املكتشفات )…( وال ميكن تفكيك أّي من هذه 
املكتشفات األثرية غري املنقولة يف املوقع، إاّل 
)الفقرة  لآلثار«  العام  املدير  من  ُمسبق  بقرار 
األثرية  املكتشفات  متّتعت  حال  ويف  الثانية(. 
غري املنقولة بأهّمية كبرية »يعود قرار مصريها 
إىل وزير الثقافة بناء على اقرتاح املدير العام 

لآلثار« )الفقرة الثالثة من املادة نفسها(.

»شورى الدولة« ينتصر جمّدداً للسور الروماني
راجانا حمية

قرار »الشورى« يقضي بوقف قراري غطاس خوري السماح بتفكيك السور 
لكنه ال يبطلهما )مروان طحطح(

باستمرار وقف األشغال يف موقع السور، لكنه ال 
يبطل قرارات »الثقافة« اليت »شّرعت« للشركة 

املستثمرة يف العقار تفكيك السور األثري.
عاد جملس شورى الدولة ليبعث األمل، جمّددًا، 
واحلفريات  الروماني  السور  قضية  مسار  يف 
740/الباشورة.  العقار  على  امُلقامة  األثرية 
اإلعدادي  قراره  على  أشهر  تسعة  مرور  فقبل 
السابق،  الثقافة  لوزير  قرارين  بوقف  األول 
»عاليه«  لشركة  مبوجبهما  خوري، مسح  غطاس 
واملباشرة  العقار  يف  املكتشفة  اآلثار  بتفكيك 
القانونية،  األصول  احرتام  دون  من  باألعمال، 
الرقم  محل  آخر  إعداديًا  قرارًا  اجمللس  أصدر 
407، قضى بـ«رّد طلب الرجوع عن قرار وقف 
التنفيذ«، الذي تقّدمت به وزارة الثقافة وشركة 

»عاليه«.
تأكيد  أعاد  اجلديد،  اإلعدادي  بقراره  اجمللس، 
املؤّكد، إذ أنه يأتي بعد قراٍر إعدادي »أصيل« 
صدر يف 27 تشرين الثاني املاضي عام 2018 
)يف الدعوى املقامة من »مجعية التجّمع للحفاظ 
تنفيذ  بوقف  قضى  اللبناني«(  الرتاث  على 
القرارين، وآخر أصدره يف نيسان املاضي، ردًا 
على طلب قّدمته الشركة املستثمرة، أّكد فيه 

على قراره األول.
هو، إذًا، القرار الثالث يف تسعة أشهر. وهذه 
جريء«،  »قرار  األحوال  أبسط  يف  أو  سابقة، 
فؤاد  لـ«التجّمع«،  القانوني  الوكيل  حبسب 
»ضغط«  ظل  يف  صدر  أنه  خصوصًا  احلاج، 
املستثمرة  بالشركة  تبدأ  عدة،  أطراف  متارسه 
العامة  واملديرية  الثقافة  بوزارة  تنتهي  وال 
لآلثار. وإذا كان هذا القرار ال يشي بوجهة ما 
احملكمة،  وتوّجه  الدعوى  مسار  عليه  يكون  قد 
قضية  اللحظات يف  هذه  حتى  جرى  ما  أن  إال 
الدعوى،  أصحاب  عليه  ُيعّول   »740 »العقار 
خصوصًا أنها »مبنية على نقاٍط جوهرية، وثبت 
للقوانني  خمالفات  هناك  أن  الوثائق  خالل  من 
وعالمات استفهام كثرية حول قراري خوري«، 

يقول احلاج.

    تؤكد الجهة املستدعية أن مخالفات قانونية تشوب 
قرارات »الثقافة« السماح بتفكيك السور

األشغال اآلن متوّقفة، لكن الضغط »شّغال«. 
الوزير احلالي، حممد داوود، »أكمل من املكان 
الذي وصل إليه خوري«. ومل يذهب أبعد يف 
قضية حّساسة كهذه. ما فعله داوود أنه قّدم 
الدولة، ضمن  جوابية إىل جملس شورى  الئحة 
إطار خمتلف عن مضمون الدعوى، فاكتفى بطرح 
فكرة كيفية احملافظة ومحاية اآلثار واحلفريات 
ُمستندًا  األعمال  توقف  بسبب  واملكتشفات 
أواخر  ما صدر من مراسالت وقرارات يف  اىل 
جمّرد  هو  احلالي  الوزير  فعله  ما  خوري.  عهد 
باختصار  حتليله.  دون  من  حصل  ملا  تأريخ 
دونها  القصة  هذه  لكن،  القّصة«.  »خبنا 
خالفًا  صدرا  و1488(   995( وزاريان  قراران 
و3058   3057 للمرسومني  وحتديدًا  للقوانني، 
اللذين ينّظمان »آلية التدخالت امليدانية األثرية 
اليت تقوم بها املديرية العامة لآلثار يف جمال 



Page 15صفحة 15     

إعــالنات

إعادة انتخاب كال عصفور رئيسا 
لبلدية كنرتبري - بانكستاون
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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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
نؤمن القربان للمناسباتEAT IN OR TAKE AWAYكافة املناسبات

بإدارة طوني شالال وأوالده

نفتح 7 أيام يف األسبوع:

نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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مناسبات
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نفتح أيام الجمعة والسبت واألحد من الـ 9 صباحًا حتى الـ 5 عصرًا 

22/3 Dursley Road, Yennora NSW, 2161, Ph: 0420 753 937 , www.bbqskewer.com.au 

حسم 10 باملية 
لدى شـراء دزينة

األسعار ابتداًء من 
12.80$ للسيخ الواحد

 كفالة 5 سنوات على 
مجيع مصنوعاتنا

صناعة اسرتالية 
مبواصفات عالية اجلودة

 stainless steel نصنع أكثر من 60 قياسا ألسياخ الشك من الـ
لالستعمال املنزلي والتجاري بأجود املاركات

نليب طلبات املطاعم وشركات املأكوالت.

إعادة انتخاب علي كرنيب نائبا لرئيس بلدية ليفربول

تم بعون اهلل تعاىل اعادة انتخاب
 االستاذ علي كرنيب

التوالي وذلك  الثالثة على  للمرة  ليفربول  بلدية  نائبا لرئيس   
يوم االربعاء  يف 25 أيلول الجاري.

بجميع  ويلز،  ساوث  نيو  يف  اللبنانية  الجالية  مجلس  يتقدم 
أعضائه، بأحر التهاني القلبية من رئيسه االستاذ علي كرنيب 
العادة انتخابه نائبا لرئيس بلدية ليفربول.. ألف ألف مربوك.
صادر عن مجلس الجالية اللبنانية
السيد حسني سالمة

يدعوكم حزب الوطنيون األحرار 
مفوضية سيدني اسرتاليا 

للمشاركة يف القداس اإللهي يف 
ذكرى استشهاد

 داني شمعون وعائلته ورحيل 
فخامة امللك الرئيس كميل 

شمعون والست زلفا 
وشهداء األحرار تخليدًا لذكراهم 
وذلك بتاريخ 2019/10/20 يف 

كنيسة
 St Raphael’s Slovenian 

Catholic Church

دعــوة

على العنوان التالي:
 MERRYLANDS Road MERRYLANDS  2160 313 

يف تمام الساعة 11 صباحًا لالستعالم االتصال باملفوض طوني نكد 
0414339933 أو  األمني العام كلوفيس البطي 0411709499.

اليان بولس يكرم النقيب جوزف القصيفي

األعمال  رجل  اغتنم 
اليان  الصديق 
وعقيلته  بولس 
ميشلني  السيدة 
نقيب  وجود  فرصة 
الصحافة  محرري 
االستاذ  اللبنانية 
القصيفي يف  جوزف 
له  فأقاما  اسرتاليا 
العامرة  دارتهما  يف 
حضره،  عشاء  حفل 

مطران  القصيفي،  النقيب  جانب  اىل 
اسرتاليا  يف  الكاثوليك  امللكيني  طائفة 
روبري رباط، السيد مايكل رزق وعدد من 

األصدقاء.
وقد رحب السيد بولس بالضيف العزيز 
النقيب جوزف القصيفي الذي بدوره شكر 
والتفاتتهم  بادرتهم  على  الدار  اصحاب 

الحضوراملميزة.

النقيب جوزف القصيفي والصديق اليان بولس

النقيب جوزف القصيفي يتوسط املطران روبري رباط والسيد مايكل رزق
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اللبنانية  الصحافة  محرري  نقيب  اصدقاء  لجنة  اقامت   - - سيدني  وطنية 
يزور  الذي  القصيفي  املحررين جوزف  لنقيب  تكريميا  احتفاال  يف سيدني 
اوسرتاليا، بالتعاون مع املركز الثقايف االوسرتالي العربي برئاسة الدكتور 

مصطفى علم الدين.
حضر االحتفال اىل القصيفي، قنصل لبنان العام يف سيدني شربل معكرون، 
القنصل ريمون الشمالتي، رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور واعضاء 
التيار  اللبنانية،  القوات  الحايك،  وبالل  زخيا  جورج  املري،  سام  البلديات: 
الوطني الحر،  مسؤول الحزب التقدمي االشرتاكي، تيار املستقبل، حركة 
الحزب  االحرار،  الوطنيني  املردة، حزب  تيار  اللبنانية،  االستقالل،الكتائب 
السوري القومي االجتماعي، الرئيس اإلقليمي للجامعة الثقافية يف اوسرتاليا 
خطار،  جو  -االوسرتالية  اللبنانية  التجارة  غرفة  رئيس  الدويهي،  ميشال 
الرابطة  املارونية،  الرابطة  رئيس  وهبه،  والي  املسيحي  التجمع  رئيس 
املركز  واعضاء  وهبه  ريمي  االوسط  للشرق  االعالمية  املؤسسة  الدرزية، 
الثقايف العربي، جمعية املنية، بيت الزكاة عصام عبيد، جمعية امليناء، املجلس 
االوسرتالي اللبناني العاملي، جمعية الصداقة اللبنانية االوسرتالية، جمعية 
كفرصارون، جمعية كفرحلدا، اتخاد عمال فلسطني، اضافة اىل حضور كثيف 

ملمثلي وسائل االعالم وُادباء وشعراء وحشد من فاعليات الجالية .
قدم املناسبة التي افتتحت بالنشيدين اللبناني واالوسرتالي رئيس تحرير 
التلغراف انطوان القزي، ثم كانت كلمة شكر القاها الدكتور عماد برو باسم 
القاها  النقيب  أصدقاء  للجنة  فكلمة  التحضريية،  واللجنة  الثقايف«  »املركز 
زيارة  فيها على  اثنى  انور حرب  االوسرتالية  النهار  رئيس تحرير جريدة 
املركز  واعضاء  رئيس  بذله  الذي  الكبري  بالجهد  منوها  القصيفي،  النقيب 

الثقايف العربي ولجنة االصدقاء النجاح الزيارة.
رسالة رئيس الجمهورية

ووجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة إىل الصحافيني اللبنانيني 
يف اوسرتاليا، ملناسبة زيارة القصيفي قرأها قنصل لبنان العام يف سيدني 
شربل معكرون قال فيها: »ان لبنان يمر اليوم بظروف بالغة الدقة ال يستحيل 
الخروج منها اذا تعاهدنا على مواجهتها موحدي االرادة، متجاوزين الخالفات 
والتباينات. اننا نتابع باهتمام ما تقومون به يف خدمة وطنكم االم، وسعيكم 
املنتشرين يف  اللبنانيني  بينه وبني  قائمة  التواصل  الحثيث إلبقاء خطوط 
الكريم  العيش  امامهم، ووفرت لهم فرص  أبوابها  التي فتحت  اوسرتاليا، 
يقطعوا  أو  واملنابت،  للجذور  يتنكروا  أن  دون  من  بوفاء،  وفاء  فبادلوها   ،
الصالت مع وطن األرز. لقد اضأتم يف صحفكم، وسائر وسائل اإلعالم التي 
عملتم فيها وتعملون، على تراث لبنان وامجاده، كما على معاناته ومآسيه، 

وسعيكم إىل نصرته يف زمن الشدائد«.
وامل رئيس الجمهورية من الصحافيني واالعالميني اللبنانيني يف اوسرتاليا 

القصيفي دعا يف احتفال تكرميي يف سيدني اىل حل ازمة الصحافة اللبنانية ورسالة من 
رئيس اجلمهورية تؤكد استحالة اخلروج من هذه الظروف اذا مل نتعاهد على مواجهتها

من  املمتلئ  النصف  على  يركزوا  وأن  لبنان  عن  واقعية  يقدموا صورة  »أن 
الكوب، وأن يقدموا قراءة تبقي شعلة االمل متقدة يف النفوس حيث انتم، 
يف  توظف  أن  يجب  إيجابية  طاقة  وتمثلون  والحقيقة،  الحق  جنود  ألنكم 

خدمة وطننا الغالي«.
وأشار الرئيس عون يف رسالته اىل أنه كلف نقيب املحررين جوزف القصيفي 
اللبنانيني يف اوسرتاليا، فردا  الصحافيني واالعالميني  أن ينقل تحياته إىل 
بني  العالقة  أواصر  لتمتني  بها  يقومون  التي  باسهاماتهم  وتنويهه  فردا، 
لبنان واوسرتاليا، بما »يخدم املصلحة الحيوية واملشرتكة لبلدينا وشعبينا 

الصديقني«.
وتوجه اىل الصحافيني واالعالميني، بالقول:«أن الدور الذي به تضطلعون، 
واملواهب التي تختزنون، واإلخالص الذي تبدون، هم دعامة للبنان، وقضاياه 

املحقة، وعالمة ثباته يف وجه ما يعرتضه من صعاب«.
القصيفي

تولت  التي  األصدقاء  »لجنة  بشكر  استهلها  كلمة  القصيفي  والقى 
تنظيم اللقاء التكريمي، وهو تكريم للصحافة واالعالم يف لبنان، وجميع 
الزمالء«. وخاطب املشاركني يف العشاء: »ال مفر، وأن تعددت احزابنا، 
العيش معا،  اآلراء واملعتقدات، من  بيننا  انتماءاتنا، وباعدت  وتنوعت 
ألننا نستظل سماء واحدة على أرض واحدة، تشد بعضنا إىل بعض 

ثقافة حياة قل نظريها«.
واضاف: »أن صحافة لبنان وإعالمه اليوم يف أزمة. هذه األزمة ال تنفصل 
عن دائرة األزمات التي يتخبط فيها وطننا. ونحن نعمل من أجل وقف 
وترية الرتاجع املستمر، ونسعى إلعادة صوغ دور جديد لهذا القطاع 

ينسجم مع ثورة االتصاالت واالعالم الرقمي«.
بهذه  إيماننا  قدر  على  هو  التصميم  لكن  شاقة،  املهمة  »ان  واعترب 
منذ  القومي،  والوعي  التحرر،  أساس  يف  كانت  التي  الرسالة  املهنة- 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ولوال روادها ما كان للبنان أن 
ينفض عنه اذيال استعمار رزح لقرون. ومن كانت لديه صحافة بمثل 
لبنان  ندع صحافة  لن  تموت.  ندعها  أن  حرام  والتأثري،  الحضور  هذا 

تسقط«.
واكد القصيفي »أن الكرة يف ملعب املسؤولني. والفلس الذي ينفق على 

دعم القطاع الصحايف واالعالمي ال يذهب هدرا«.
واستذكر القصيفي شهداء الصحافة اللبنانية، وشاكرا »املركز الثقايف 
ترحيبها  اللبنانية  وللجالية  دعوته،  على  ورفاقه  العربي  األوسرتالي 
له  احاطتهم  على  واالعالميني  الصحافيني  والزمالء  بزيارته،  الحار 
واستعدادهم  لبنان  يف  املحررين  بنقابة  وتعلقهم  وفادتهم،  وحسن 

لدعمها والوقوف إىل جانبها«.

واخريا شكر النقيب القصيفي  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
على التفاتته تجاه الصحافيني اللبنانيني يف اوسرتاليا ورسالته القيمة، 

متمنيا أن تجتاز الصحافة اللبنانية يف عهده أزماتها.

عصفور، زخيا، الدويهي، خطار، د. علم الدين، القصيفي، معكرون وحضورالزميل أنور حربالدكتور عماد بروالنقيب جوزيف  القصيفيالقنصل يتلو رسالة رئيس الجمهورية

النقيب القصيفي مع تيار املردة واليان بولس وريتشارد طنوس النقيب القصيفي مع  حزب القوات اللبنانية النقيب القصيفي مع حزب الوطنيني االحرار وحركة االستقالل

النقيب القصيفي مع كال عصفور وجورج زخيا وبالل الحايك ..مع  جورج زخيا ود. علي بزي وعبد اهلل املري وقاسم واملصري وحضور النقيب القصيفي مع حزب الكتائب اللبنانية وباخوس جرجس

النقيب القصيفي مع جو خطار وموني غربيال وامللكة طوق

ايلي ناصيف، خليل طرطق، الشاعر روميو عويس، اسعد بشارة وحضور

هانيا درويش وزوجها د. بالل رجب، رجب سليمان وحضور
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 Our LOcaL cOmmunity - OLc كالهما من حزب

Steve chriStOu إنتـخاب سـتيف كـريستو
رئـيسا لـبلدية كامـربالند وآدي سـركيس نائـبا للـرئيس 

OLC  عضو مجلس بلدية  فاز عضو حزب 
برئاسة  كريستو  ستيف  السيد  كامربالند 
عقد   انتخابي  اجتماع  يف  وذلك  البلدية 
 25 يف  الخميس  مساء  البلدية  مبنى  يف 

املاضي. الشهر 
نائب  بمركز  نفسه  االجتماع  يف  فاز  كما 
آدي  السيد    OLC حزب  عضو  الرئيس 
هذا  تسلم  ان  له  سبق  الذي  سركيس 

ملنصب. ا
كريستو  السيد  االيدي،  برفع  فاز،  وقد 
 6 مقابل  أصوات   7 بـ  البلدية  برئاسة 
غريغ  السابق  البلدية  لرئيس  أصوات 
ليعلن  التصويت،  عنه  مـُنـِع  الذي  كامينز 
السيد  فوز  للبلدية  العام  املدير  بعدها 

بالرئاسة. كريستو 
أصوات   7 بـ  سركيس  آدي  السيد  فاز  كما 
السيد  ضد  الرئيس  نائب  بمنصب 

. مينز كا

كريستو ستيف  املنتخب  الرئيس  كلمة 
كلمة  كريستو  السيد  القى  انتخابه  وبعد 

فيها: جاء 
انتخابي  على  املجلس  اشكر  ان  اوال  أود 

للبلدية. رئيسا 
ان خدمة وقيادة بلدية كامربالند يف فرصة 

تواضع. بكل  اقبله  لي  وشرف  عظيمة 
استقالتي  ألعلن  املناسبة  هذه  اغتنم  انني 
فوري  بشكل  العمال  حزب  يف  مركزي  من 
املقبلة  االنتخابات  اىل  وسأذهب  ونافذ. 
 Our Local حزب  الئحة  على  وأترشح 

.Community  -OLC
ان القرار الذي اتخذته لم يكن قرارا سهال 

طويلة. لفرتة  يراودني  وكان 
 18 ملدة  العمال  حزب  يف  عضوا  كنت  لقد 
هي  العمال  حزب  من  استقالتي  ان  عاما.. 
يمثل  يعد  لم  الحزب  ان  شعوري  بسبب 
العقدين  يقرب  ملا  عليها  وّقـعت  التي  القيم 
الكالم  وقت  ليس  الليلة  ولكن  الزمن.  من 
من  الكثري  هناك  املسائل..  هذه  عن 

املقبلة. القليلة  االيام  يف  الفرص 
بعد  جديدة  بلدية  هي  كامربالند  كون 
عملية الدمج فقد ورثنا الكثري من الفوضى. 
يف  مختلفة  عمالنية  اجراءات  لدينا  كانت 
وودفيل  ومنطقة  وهولرويد  اوبرن  بلديتي 

باراماتا. بلدية  تابعة  كانت  التي 
لقد تم انجاز الكثري من التقدم يف السنتني 
رئاسة  يف  سلفي  اشكر  ان  وأود  املاضيتني 
الرائع  العمل  على  كامينز  غريغ  البلدية 
االستقرار  وتأمينه  جلبه  يف  به  قام  الذي 

ومناطقها. كامربالند  لبلدية 
تقدم  النجاز  فريد  موقع  هي  كامربالند  ان 
بعدها. وما  املقبلة   12 الـ  األشهر  كبري يف 

وونتورثفيل.  يف  ناجحا  تطورا  ارى  واود 
لفرتة  منسية  وونتورثفيل  كانت  لقد 
املصالح  عن  معزولة  ومنطقة  طويلة 
مناطق   تشبه   القريبة.  املحلية  واالعمال 
تطوير  ان  أشباح.  بلدة  اآلن  وونتورثفيل 
بالحوية  مليئا  مجتمعا  لتصبح  وونتورثفيل 
اعمالي  جدول  رأس  على  سيكون  والطاقة 
املجلس  اعضاء  مع  للعمل  قدما  واتطلع 

املرجوة. النتائج  لتحقيق  البلدي 
بـ  بارك  غرانفيل  تطوير  اعادة  اتمام  ان 
ملركز  دوالر  مليون  و20  دوالر  ماليني   10
االهداف  املتعدد  االجتماعي  غرانفيل 
مشاريع  هي  الفنون  ومعرض  واملكتبة 
قبل  النور  تبصر  اراها  ان  اريد  مهمة 

املقبلة. البلدية  انتخابات 
كامربالند  لتتحول  اسعى  ذلك  اىل  اضافة   
بلدية  ان  الكلمة..  معنى  بكل  مدينة  اىل 
مواطنيها  وان  جدا  كبرية  كامربالند 

االفضل. يستحقون 
الحقوق  على  البلدية  ان تحصل  اتعهد  انني 
مجتمعنا  لخدمة  نعمل  وسوف  االساسية 
الضواحي،  يف  االرض  ضريبة  ودافعي 
والتخلص  واألرصفة  الطرق  وتحسني 
وتأمني  املنشودة   النفايات  حاويات  من 

ملجتمعنا. ناجحة  خدمات 
األوقات  املسائل يف  بانجاز  بقوة  ألتزم  كما 

صراحة،  بكل  القول،  وباستطاعتي  املحددة 
او  وتسويف  تأجيل  هناك  يكون  لن  انه 
تم  لقد  صعبة.  سلة  يف  املسائل  وضع 
النظر  بغض  قرارات صعبة  التخاذ  انتخابنا 
عما اذا كان القرار شعبيا او ال. اتطلع قدما 
البلدي  املجلس  اعضاء  زمالئي  مع  للعمل 

املنطقة. لتحسني 
البلدي  املجلس  عضوية  يف  خدمتي  خالل 
افضل  بشكل  ألخدم  انه،  بسرعة  الحظت 
واكثر فعالية، عليّ اال اكون ضمن االحزاب 
العمل  اكرب يف  بحرية  اآلن  اشعر  الكبرية.. 
وضواحيها  كامربالند  بلدية  سكان  لتمثيل 

حزبية. قيود  اي  دون 
زميليّ  مع  للعمل  خاصة،  اتطلع،  انني 
غارارد  بول   OLC حزب  يف  الجديدين 
معرفتي  على  مضت  لقد  سركيس.  وآدي 
القول  والحق  العدل  ومن  سنة   18 ببول 
لتمثيله  محلية  كأسطورة  اليه  يـُنظر  انه 
االنتخابية.  الحمالت  يف  وملواهبه  البلدية 
بول  خربة  من  بالتأكيد،  استفيد،  وسوف 

كرئيس  وظيفتي  يف  ملساعدتي  الواسعة 
. ية للبلد

كل  مع  للعمل  قدما  اتطلع  الختام  ويف 
القرن  يف  كامربالند  بلدية  لتقدم  شخص 

 .21 الـ
بلدية  وضواحي  غرانفيل  منطقة  ولسكان 
ألقول  املناسبة  هذه  اغتنم  كامربالند 
عن  النظر  بغض  جميعا  امثلهم  انني  لهم 
وخلفياتهم  ومعتقداتهم  السياسية  ميولهم 

فية. لثقا ا
سكان  لجميع  دائما  مفتوحة  ابوابي  ان 
اعضاء  زمالئي  مع  للعمل  واتطلع  البلدية 
افضل. كامربالند  اجل  من  البلدية  املجلس 

******
OLC  أسسه رئيس  واملعروف ان  حزب  
بلدية باراماتا سابقا عضو بلدية كامربالند 
السيد  ومساعده  غارارد  بول  السيد  حاليا 
العديد  البطي ويضم بني اعضائه  كلوفيس 

الجالية. أبناء  من 

كريستو ستيف  املنتخب  كامربالند  بلدية  غاراردرئيس  وبول  سركيس  آدي  الرئيس  نائب  يتوسط  كريستو  ستيف  عطيةالرئيس  ونادر  غارارد  بول  يتوسط  كريستو  ستيف  الرئيس 

البطي وكلوفيس  غارارد  ميشال  باراماتا  بلدية  رئيس  ونائبة  غارارد  بول  يتوسط  كريستو  السيد 
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فهمي،  أمحد  الفنان  نشر 
الفنانة  لزوجته  صورة 
الشابة هنا الزاهد ، وهي 
املستشفى،  داخل  ترقد 
شهر  يف  تواجدهما  أثناء 
العسل، خارج مصر مؤكدا 
أنها تعاني من وعكة صحية 
األزمة  أن  وملمحا  غامضة، 
بعد  واحلقد  احلسد  سببها 
األسطوري  الزفاف  حفل 
الذي أقيم يف القاهرة منذ 

10 أيام فقط.
عرب  الصورة  نشر  فهمي 
حسابه على موقع إنستقرام 
وعلق  سريعا،  حذفها  ثم 
أنا  عامة  قائال:  عليها 
البيئة  مليش يف احلركات 
زي دى خالص وال عمرى 
وال  سرية  هجيب  كنت 
أنزل صور زي دي و بقالي 
صحابى  مع  بهزر  شوية 

الزماكاوية عاملاتش.
وأضاف: بس إحنا برا مصر 
يومني  وبقالنا  وهنا  أنا 
عشان  لدكاترة  بنروح 
رحنا  ودلوقيت  تعبانة  هنا 
تعبت  عشان  مرة  لتالت 
تاني جدا.. جبد فى ناس 
مركزة أوى اوى أوى معانا 
مهرجان  فى  أن  لدرجة 
)مش اجلونة( كان من كام 
يوم مبيسألوش أي حد من 
اللي  اجلائزة  عن  الزمالء 
عننا  بيسألوهم  أل  واخدها 

وعن الفرح”.
يف  تدخلى  وعن  وتابع: 
أن  والغريب  هنا  شغل 
خاضوا  الزمالء  بعض  يف 
الشخصية..  حياتنا  يف 
جبد شكًرا جًدا لكل الناس 
قلبها  من  لنا  فرحنا  اللي 
أما  نعمة..  يدميكو  وربنا 
جبد اللي مركزين ارجوكوا 
إحنا  ناقصة..  مش  احلياة 
وبايتني  العسل  شهر  فى 

اهو يف املستشفى.
أمحد  الفنان  أن  يذكر 
على  بزفافه  احتفل  فهمي 
الفنانة هنا الزاهد يف أحد 
الكربى،  القاهرة  فنادق 
من  كبري  عدد  حبضور 
حتى  واإلعالم  الفن  جنوم 
الساعات األوىل من صباح 
أمس اخلميس، وقام  أول 
بإحياء فقرات حفل الزفاف 
محاقي  حممد  املطرب 
حممود  الشعيب  واملطرب 
الفنان  الليثي ، كما قدم 
خاصة  أغنية  حسين  أكرم 

ضاحكة للعروسني.
وشارك هنا الزاهد فرحتها 
النجوم  بزجيتها األوىل من 
أمحد عز، كريم عبد العزيز، 
عمرو  هنيدي،  حممد 

هنا الزاهد يف حالة خطرة وتدخل 
املستشفى يف شهر العسل

الباقى،  عبد  أشرف  علوش،  كندة  يوسفوزوجته 
مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام 
عالء  مجال،  إسالم  املغنى،  عبد  حممود  ماجد، 
، حممد على  زيادة،  عماد  خالد عليش،  مرسي، 
حممود  كريم  شتا،  حسين  عفيفي،  كريم  رزق، 
عبد العزيز ومصطفى خاطر وحممد أنور وويزو من 
جنوم فرقة مسرح مصر، والفنانة روجينا والنجمة 
وزوجها  عامر  آينت  وابنها وشقيقتها  عامر  وفاء 

مدير التصوير عز العرب، وماجد املصري وحممد 
عادل إمام وشريف منري وياسر جالل وفتحي عبد 
وعمر  البزاوي  وحممود  عبداهلل  وصالح  الوهاب 

مصطفى متولي.
خالد  وأمحد  ميمي  بيرت  املخرجني  من  وحضر 
التصوير  مدير  الليثى،  عمرو  اإلعالمي  موسى، 
جالل الزكي، واملنتج حممد حفظي، السيناريست 

حممد سيد بشري واملنتج مجال العدل.

الفنانة  له  تتعّرض  الذي  الشديد  اهلجوم  مع 
عرفة  أمل  زميلتها  السورية نسرين طافش، شّنت 
هجومًا مضادُا على منتقديها على السوشال ميديا، 
واعتربت أّن الطعن بسمعتها ينّم عن أخالق وضيعة 
وفراغ وتفاهة. وأّكدت أمل يف معرض دفاعها عن 
زميلتها أّن ال عالقة شخصّية تربطها بها، وتساءلت 

عرب حسابها اخلاص على الفايسبوك
نسرين طافش...  ع  قامية  اللي  القيامة  أقرا  »عم 
نسرين ال تربطين بها َاي عالقة شخصية، لكن هي 

زميلة مهنة وجنمة وهلا حمبيها.«.
وتابعت »ملاذا هذا اهلجوم على مسعتها ملاذا؟ اتركوا 
املخلوقة حباهلا بينها وبني ربها بيجوز تكون أنقى 

من كتري ناس ما بيقومو من ع سجادة الصالة«.
وعن احلملة اليت تشّن على نسرين قالت »اللي عم 
أخالق  بيعرب فقط عن  ميديا  عالسوشال  فيه  حتكوا 
دعوا  فقط.  وتفاهة متت ألصحابها  وفراغ  وضيعة 

اخللق للخالق«.
وختمت قائلة »عن جد املوضوع زاد عن حدو«.

املمثلة  ظهور  بعد  للهجوم،  عرضة  نسرين  وكانت 
ياخور  باسم  »أكلناها« مع  برنامج  دمية اجلندي يف 
غري  من  أّنه  وتأكيدها  السورية،  »لنا«  قناة  على 
املمكن أن تكون ونسرين صديقتني ألن كل منهما 

من طينة خمتلفة وطريقة حياة خمتلفة.
كما قالت إّنه يف حال عرض عليها مشاركتها يف 

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وهكذا 
علّقت على قصتها مع تيم حسن

مسلسل ستعتذر عن العمل وأضافت »نسرين أذت 
صديقيت دمية بياعة وأذت أخيت وال ميكن أن أعمل 

مع ناس يؤذون األخرين« .
ويف ردها عما إذا كانت اخليانة سبب طالقها من 
املخرج فراس دهين، بعد أن مّلح ياخور إىل عالقة 
نسرين بالطالق قالت دمية » اخليانة وعدم التفاهم 
القرار  هذا  على  نادمة  ولست  طالقي  اسباب  هي 
اختذته يف  قرار صحيح  أهم  واعتربه  اإلطالق  على 

حياتي«.
مواقع  عرب  نسرين  على  كبري  هجوم  املقابلة  وتال 
التواصل االجتماعي، األمر الذي استفّز أمل فدافعت 
عن زميلتها لتصدم برّدة فعل املتابعني إذ سأهلا 
حال  »ماذا سيكون موقفك من نسرين يف  أحدهم 
تسّببت بطالقك من زوجك؟«. األمر الذي رّدت عليه 
أن  املتابع  فأخربها  معيب،  الكالم  هذا  إّن  بالقول 
نسرين كانت سبب طالق دمية بياعة من تيم حسن، 
وأّن مثة شهود على ما حصل، فرّدت »ماعندي ادنى 
فكرة عن اللي عم تقولو بس على فرض صحيح شو 

الرجال بييب صغري؟ مالو إرادة وال موقف؟«.
من  للهجوم  عرضة  أيضًا  كانت  نسرين  أّن  يذكر 
املمثل السوري أمين رضا، الذي انتقد يف مقابلة هلا 
كثرة ظهور نسرين يف احلفالت والتكرميات وتوجهها 
للغناء مؤّكدًا أّن كثرة ظهورها ال تتناسب مع حجم 

أعماهلا.

أمل عرفة

ديما الجندي

نسرين طافش
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Why do you grieve, as the children of 
Christ, believers in His name, upon 
the hope of the resurrection
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Do not let sor-
rows overcome 
your faith and 
hope, which is 
much greater 
than death, and 
most people look 
at death with 
deep sadness 
and see it with 
eyes filled with 
hot tears of the 
magnitude of the 
tragedy and cry-
ing and groaning 
on a person who 

false, we pass through the sea 
of   death but we are not finished 
in the universe at all, but we are 
absent in one place and appear 
in another, we die In corrup-
tion and we do not corruption, 
we die in human bodies and we 
are in the bodies of spiritual 
heavenly like heavenly angels, 
and as the Lord of glory, defy-
ing death and the gates of hell, 
said to him, the last enemy to 
be abolished is death and death 
went to prevail.Where thorns, O 
death, let us rejoice and let us 
rejoice in the Lord of glory Vic-
tor over sin and death, victor 
over a The hell and the abyss, 
the victor over the old man and 
the tyrant the evil devil, who tri-
umphed over the whole world, 
has all the prostration, obedi-
ence, worship, honor, appre-
ciation and reverence Lord of 
glory and Lord of the Resurrec-
tion, Lord of the universe Judge 
of the world in truth, love and 
peace, our Lord and Savior Je-
sus Christ, the giver of life to all 
who seek Him According to his 
faith, and as glory has told us, 
whoever believes in me, and if 
he dies, will live, because God 
is a living God, not a God of the 
dead, and the Lord blesses all, 
and sows in your hearts faith, 
mercy and hope, and keeps 
away from you and your chil-
dren and grandchildren all the 
experiences and sorrows pre-
served in His holiness and in 
His holiness. Must, Amin
And thank you everyone,

By Naoufel Hanna Naoufel 
Religious and Social Advis-
er Sydney, Australia, 31-7-
2019

died for them and raise the land 
and upside down, out of the in-
tensity of anger and sorrows, 
why not We are talking about 
the second side and about 
the resurrection and its mi-
raculous work, which is much 
greater than death and wholly 
triumphed over it. Why did we 
not rejoice in his promise to us 
of the endless resurrection, and 
why did we not take his prom-
ise of resurrection into consid-
eration, and live on the hope of 
resurrection, which is the cor-
nerstone and hope based on 
our faith in Christ? Unite E who 
died and set us up to sit on his 
right hand with joy and great 
glory,
But all these sorrows against 
our true faith and hope for what 
we promised to resurrection and 
life, what is the benefit of a life 
free of faith, hope and resurrec-
tion, it is a very empty life sad 
all sadness because it is worth-
less and tasteless and unjusti-
fied as if sad life is much harder 
than death and is not worth 
anything to all A man, but the 
joyful thing for all of us, believ-
ers, which comfort every man 
has a grain of faith, that death 
is followed by a resurrection, 
why do we grieve and speak of 
death and did not talk about the 
resurrection, hope and life that 
the Lord of glory has spoken of 
the resurrection maker for ev-
ery believer who believes in his 
true promise and his desired 
goal of resurrection Glorious 
and Eternal life after death, to 
live and enjoy it, as our teacher 
Paul the Apostle told us, without 
Christ>s resurrection from the 
dead, all our hope and faith are 

البحر 
جلنونه الّشبقّي تقرتح 

الّسماء إهلًة
مسارها  عليه  متلي 
قطف  يف  الوثيّن 

امللوحة عن شواطَئ
ُأدجلْت مبراكب الغافني 

يف زبد املياْه
يصُل  قد  والبحر 

املدى
إشارٌة  راودته  إن 
الّسمراء  من  حسنى 
يف  الّطبيعة  مثل  عن 

رؤاْه
افرتضي  زرقُة  َيا 
الغطاَء غمامًة ممهورًة 

باملاء
يشّكله  ما  حترُس 
الّدوار من الغياب ومن 
دوّي الّرعشة اخلضراء 
يف جسد املسافة بني 
صمٍت أشعل الّصلوات 
وبني  البعيد  باملوج 

حلٍم
أشعل املعنى بآااااااْه

حان الّصراخ وال تزال 
على  املعنى    إهلة 

طيف اللهاِث
    ترّتُب الّشفق األخري 
نهايًة لكواكب الّتفاح 
يف الّشرق العنني وال 
يزال الّشاطئ الّذكرّي 

يقرتح العصا ..
تّبْت عصاْه..

الـبحر

ماذا كانت »وعد« أو عهد التميمي أو 
أي أسرية أو شهيدة فلسطينية لتقول 
آلن فرانك، لو أتيحت هلا الفرصة؟ رمبا 
كانت ستحكي هلا قصًة تعرفها الفتاة 
فتتماهى  جيدًا،  اليهودية  األملانية 
ذاكرتها،  من  جزءًا  فيها  وجتد  معها 
من  كلٍّ  هوية  إىل  تتعّرف  أن  قبل 
اجلالد والضحية هذه املرة. ماذا كانت 
الفتيات املراهقات اللواتي اعُتقلن من 
إىل  ليقلن  االسرائيلي  االحتالل  ِقبل 
القرن  يف  الضحايا  أشهر  من  واحدة 
»رسالة  مسرحية  تقدم  لن  العشرين؟ 
إىل آن فرانك« )كتابة مسية الشمالي، 
عوض  إخراج  كنج،  شادي  دراماتورجيا 
عوض( إجابًة مباشرة على هذا السؤال، 
ابنة  وعد،  كتبتها  اليت  الرسالة  إن  إذ 
قوات  اعتقلتها  اليت  عامًا  عشر  الثالثة 
االحتالل اإلسرائيلي، يتم متزيقها قبل 

نهاية العرض.
يستمر  اليت  املسرحية  يف  نكون  لن 
حتى  مونو«  »مسرح  يف  عرضها 
أمام  احلالي  الشهر  من  السادس 
»مذكرات آن فرانك« الشهرية )ُنشرت 
إىل  وحتّولت   ،1947 عام  باألملانية 
أمام يوميات  مسرحية عام 1955(، بل 
امرأة فلسطينية، تبين منزهلا مرًة أخرى 
مرات  اإلسرائيلي  االحتالل  دّمره  بعدما 
عدة. حياٌة سيزيفية تعيشها حنان )رىل 
محادة( أو كايدة، امسها املستعار الذي 
وّقعت به رسومها الكاريكاتورية قبل أن 
يقلع اإلسرائيليون أظافرها يف املعتقل. 
بيٍت  عن  عبارة  هي  سينوغرافيا  ضمن 
نصف مهّدم، حجارته مرقمة كي تسهل 
على حنان إعادة بنائه كل مرة، يتحّول 
تارًة إىل غرفة حتقيق وطورًا إىل زنزانة، 
أمسرتدام  إىل  أيضًا  ننتقل  حلظٍة  ويف 

حيث اختبأت فرانك يف مبنى سّري.
املمثلتان  كريشندو حمكم، مسكت  يف 
الفت  أداء  مع  ممتاز،  بشكل  إيقاعه 
برباعة  انتقلت  اليت  حرب  مدى  للممثلة 
من  اجلالد،  دور  إىل  الضحية  دور  من 
يف  ضابط  إىل  عشر  السادسة  فتاة 
نعيش  يعّذب ضحاياه،  االحتالل  جيش 
صراعًا تارخييًا جمسدًا على اخلشبة بامرأة 

فلسطينية وفتاة يهودية. 
حنان، قتل االحتالل أغلب أفراد عائلتها 
يف  بصقت  ألنها  وعد  ابنتها  واعتقل 
وجه جندي إسرائيلي، يف إحالٍة مرجحة 
عهد  احملررة  الفلسطينية  األسرية  على 
تستجمع  جنديًا.  صفعت  اليت  التميمي 
ظّل  يف  البقاء  وحتاول  قوتها  املرأة 
حياتها  خترتق  أن  قبل  والفقر،  املوت 
يف  آن،  امسها  غريبة  فتاٌة  يوم  ذات 
تتضّور  العمر،  من  عشر  السادسة 
حنان  تعطف  مأوى.  عن  وتبحث  جوعًا 
عليها، تطعمها وتلبسها برغم الشكوك 
بطرح  الفتاة  تبدأ  حياهلا.  تعرتيها  اليت 
أسئلة كثرية، موحيًة جبهلها بفلسطني 
أن  ومعتقدًة  أرضها،  على  وبالصراع 
وأن  نازيني،  يزالون  ال  »األشرار« 
الصراع  حوهلا  يتمحور  اليت  القضية 
يتصاعد  السامية.  معاداة  دائمًا  هي 
إيقاع  ومعه  الشخصيتني  بني  احلوار 
الربيئة  الفتاة  أن تتحول  العرض، قبل 
الصهيوني  اخلطاب  متبنيًة  حمتلة،  إىل 
من  حنان  طرد  الفتاة  حتاول  بالكامل. 
بشهدائها  آالمها،  من  تتشفى  منزهلا، 
شخصية  تتلّبس  أن  قبل  ومعتقليها، 
ضباط االحتالل، الذين حققوا مع حنان 
ابنها  وعذبوها، وفعلوا األمر نفسه مع 

وابنتها.
    يطرح العرض قضايا إشكالية ويسقط صفة 

النازيني على اإلسرائيليني
يف »رسالة إىل آن فرانك«، سنكون أمام 
ساعة من لعبٍة ثنائية تبدأ بالتماهي، أو 
توحي بذلك على األقل، ثم تنتقل خبفٍة 
إىل التعارض والصراع الذي يصل إىل 
ذروته يف مشاهد حمددة، حتاول فيها 
ينتهي  اآلخر.  بعضهما  قتل  البطلتان 
التحّدي على اخلشبة بتمكن حنان من طرد 
الفتاة الدخيلة، فنرى املرأة الفلسطينية 
قبل  املعتقل  يف  ابنتها  لتقابل  ذاهبًة 
)زمن محادة( حبراسة  ابنها  توصي  أن 
إضايف،  ترميٍز  غيابها، يف  املنزل يف 
الفلسطينية  املأساة  إرث  لـ«تسليم« 
من جيٍل إىل جيل، وإىل كون القضية 

لن تنتهي مع رحيل جيل معنّي.
واجلالد  الضحية  دور  »تبادلية«  ثيمة 
تطغى على العمل، وهو سؤاٌل شائك، 
بني  التبادل  هذا  يكون  حني  خصوصًا 
االحتالل  وضحايا  اهلولوكست  ضحايا 
النازيني  صفات  إسقاط  اإلسرائيلي. 
على اإلسرائيليني، عالقة الفلسطينيني 
وببعضهم  دينية  كجماعة  باليهود 
أحد  يف  حنان  )تعلن  إبادة  كضحايا 
املشاهد مثاًل أنها »ال تكره اليهود«(؛ 
كلها قضايا مهمة وإشكالية وإن كان 
يف  أحيانًا  املسرحية  يف  سقط  عالجها 
إال  الفاقع.  والرتميز  الكليشيهات  فخ 
احلساسية  الفائق  املمثلتني  أداء  أن 
ذلك.  برغم  املسرحية  إنقاذ  من  متكن 
استطاعت رىل محادة ومدى حرب حبس 
أنفاس اجلمهور وحتى إبكاءه يف بعض 
يف  إضحاكه  ومن  الذروة،  مشاهد 
أخرى، يف سخريٍة خفيفة غّلفت املرارة 
أحداث  جتري  الذي  الواقع  وسوداوية 

املسرحية فيه.
»رسالة إىل آن فرانك« كانت فعاًل رسالة 
إىل الضحية الشهرية اليت اختارتها جملة 
»التايم« األمريكية عام 1999 بني أكثر 
مئة شخص مؤثرين يف القرن العشرين، 
حاولت »إحراج« السردية اإلسرائيلية عرب 
تشبيه ممارسات االحتالل بتلك النازية، 

وبإظهار الضحية واحدة يف العموم.
عوض،  عوض  العرض  خمرج  أن  ُيذكر 
للقضية  أعماله  من  كبريًا  جزءًا  خصص 
رأينا قبل حنو سنتني  إذ  الفلسطينية، 
قصة  سردت  اليت  »أيوبة«  مسرحية 
من  امسها  اختذت  فلسطينية،  الجئة 
اليت  الطويلة  الرحلة  آالم  على  الصرب 
حينه  يف  امتزجت  النكبة.  منذ  عاشتها 
النسوي  باهلّم  الفلسطينية  القضية 
آن  إىل  »رسالة  يف  طيفه  نرى  الذي 
شخصية  مع  سيما  ال  كذلك،  فرانك« 

حنان، املكافحة والصابرة أيضًا.

مسرحية تغور يف جراح فلسطني:
رىل محادة يف مواجهة آن فرانك

جوي سليم

استطاعت رىل محادة ومدى حرب حبس أنفاس 
اجلمهور وحتى إبكاءه يف بعض مشاهد الذروة
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تتـمات

عون: حرية االعالم ال تعين...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بعضنا  حنرتم  واننا  جيدًا،  به  عالقته  »يعرف  وانه  بينهما«،  ثقة 
البعض«.

»املستقبل«  تّيار  بني  العالقة  تأزم  خلفية  على  النفي  هذا  وجاء 
الرئيس  ان  ترّدد  انتقادات  بالتزامن مع  احلر«،  الوطين  و«التيار 
عون وجهها إىل احلكومة، بالتقصري عن مواجهة األزمة اليت تعّرضت 
الرئيسني  لكن  نيويورك،  وجوده يف  خالل  املالية،  األسواق  هلا 
حول  الشائعات  تبديد  على  حريصان  انهما  يبدو  واحلريري  عون 
عالقتهما، يف حني أّكد عضو املكتب السياسي لتيار »املستقبل« 
النائب السابق مصطفى علوش ان التسوية الرئاسية وقفت عند 
أعتاب األمانة العامة واملكتب السياسي للتيار، يف إشارة إىل ان 
ما جرى بالنسبة ملالبسات إلغاء اللقاء الذي كان مقررًا اجراءه مع 
العامة للتيار، لن يؤثر على  الوزير جربان باسيل يف مقر األمانة 
العالقة  ان  اعتبار  العالقة بني رئيسي اجلمهورية واحلكومة، على 
بني التيارين مل تكن يومًا مسنًا على عسل، الن التفاهم الرئاسي 
بقي حمصورا بني الرئيسني، وبالطبع مع الوزير باسيل، ومل يصل 
إىل حدود األمانة العامة أو املكتب السياسي، اللذين بقيا خارج 

املوضوع.
مجلس الوزراء

واستنادًا إىل تأكيد علوش بأن ما حصل لن يؤثر سلبًا على التفاهم 
كن القول  الرئاسي الذي ما يزال قائمًا على املستوى الرئاسي، يمُ
ما  عرض  جلهة  ما  نوعًا  األمور  زمام  استعاد  الوزراء  جملس  ان 
مهامجة  ال  رئاسية:  الءات  فيها  وبرزت  مواقف،  من  عرضه  جيب 
للرية، وال إطالق للشائعات حبق املصارف، وال ألعمال الشغب، 
فيما النقاش الذي اتسم بالسخونة مل يصل اىل حّد التشنج وال 
الوزراء انقسموا يف مواقفهم حيال معركة  املواجهات، وان كان 

احلريات بني احلريص عليها وبني الدعوة إىل وضع ضوابط.
غري ان الالفت يف هذه املناقشات ان حصة املوازنة كانت متواضعة، 
اال ان البارز فيها متثل يف تناغم وجهيت نظر »القوات اللبنانية« 
و«التيار احلر« من موضوع وجوب ربط املوازنة باالصالحات. وهو ما 
أّكد عليه الوزير باسيل الذي أبدى عدم رضاه عن مسار اإلصالحات 
اليت مّت االتفاق عليها قبل أسبوعني. وقال انه مع إقرار املوازنة 
يف موعدها وهذا يستوجب اإلسراع يف درسها، ولكن لن نوافق 
على أي موازنة من دون إقرار اإلصالحات، وبالتالي ال موازنة من 
دون تنفيذ خطة الكهرباء، كما انه ال زيادة على تعرفة الكهرباء إذا 

مل يتأمن التيار 24 على 24.
وهذا املوقف الذي حظي بتأييد قواتي، رّد عليه الرئيس احلريري 
مساء، مؤكدًا خالل إطالق »التنمية املستدامة 2030« يف السراي، 
مهلة  لدينا  فنحن  بالتوازي،  تسريان  واملوازنة  اإلصالحات  ان 
دستورية تنتهي يف 15 تشرين، ونعمل على إنهاء املوازنة ضمن 
إىل  الفتا  املوازنة،  ضمن  إجراءات  هناك  وستكون  املهلة،  هذه 
اليت  اإلجراءات  إقرار بعض  الوزراء ستشهد  اجتماعات جملس  ان 
ال حتتاج إىل قانون بل إىل مراسيم، كما ندرس مشاريع قوانني 
أخرى، سواء بالنسبة إىل اجلمارك أو االلتزام الضرييب، وكل الفكرة 
القوانني عن  ان تصدر كل هذه  العام جيب  انه حتى نهاية هذا 

جملس الوزراء وحتال إىل جملس النواب.
ونفى احلريري ما نسبته بعض الصحف إىل وصف الرئيس عون 
له »بالكسول«، وقال: »صدر نفي هلذا املوضوع من بعبدا، وأنا 
اعرف رئيس اجلمهورية، وال اظن ان الرئيس عون يفكر على هذا 

النحو«.
وأوضح ان بعض اإلعالم سرب حديثًا خمتلقًا له يف جملس الوزراء 
حول موضوع حرية الصحافة، وانه كان هجوميًا، مشريا إىل ان كل 

ما دعا إليه هو فرض غرامات وليس السجن.
محضر الجلسة

ويف املعلومات عن مسار جملس الوزراء ان الرئيس عون افتتح 
اجللسة بالتأكيد على ان لكل مواطن احلق يف التظاهر ألي سبب 
يريده، لكن حق التظاهر ال يعين حق الشتيمة وحرية اإلعالم ال تعين 
حرية إطالق الشائعات املغرضة واملؤذية للوطن، مشددًا على ان 
االقتصادية  وخصوصًا  املشاكل  حلل  بل  للمزايدة،  ليس  الوقت 

منها واوهلا اكمال املوازنة.
وقال موجهًا حديثه إىل الوزراء: »أنا رئيس الدولة وأمثل كرامة 
اللبنانيني وهيبة الدولة، وحنن مجيعًا منثل السلطة االجرائية، واي 
ولن  نفشل  ان  ممنوع  ولذلك  السلطة،  لكل  فشل  هو  لنا  فشل 
نفشل«، مشددًا على وجوب وضع قانون ينظم وسائل التواصل 
االجتماعي، مثلما حيصل يف أوروبا، معتربًا ان »مهمتنا تعزيز ثقة 

الشعب بدولته وليس اضعافها«.
ثم سأل أين أصبح عمل ديوان احملاسبة للتدقيق بقطوعات احلساب، 
فأبلغه وزير املال علي حسن خليل ان موازنة 2020 مسحت لديوان 

احملاسبة ملء الشواغر واالستعانة بشركات دولية للتدقيق.
كذلك طلب عون من وزيرة الداخلية رّيا احلسن ان تقّدم تقريرًا عن 
عمليات الشغب اليت حصلت األحد، الفتًا إىل انه كان على األجهزة 
األمنية ان تبلغه بتقارير حول ما حيصل من تطورات، حتى ولو كان 

خارج لبنان.
ومن جهته، رأى الرئيس احلريري ان الوضع اإلعالمي حباجة إىل 
مقرتحًا  تطوير،  إىل  حاجة  يف  املطبوعات  قانون  ان  كما  معاجلة، 
تشديد الغرامات املالية لدى وقوع أي خمالفة قانونية، مستشهدًا 
بريطانية  صحيفة  ضد  »مادونا«  الفنانة  اقامتها  اليت  بالدعوى 

أقفلت الحقًا بسبب ضخامة مبلغ الغرامة.
الذين  الوزراء  أمام  واسعًا  النقاش  املداخلتني  هاتني  وفتحت 

انقسموا تقريبًا إىل جبهتني: جبهة ترفض املس باحلريات واإلعالم 
وجبهة تؤيد فرض تدابري معينة للحد من احلريات.

فأكدت الوزيرة مي شدياق متسكها بقانون املطبوعات الذي حيمي 
اإلعالم، لكنها رفضت املس بهيبة الدولة وبرئيس الدولة، فيما 
قانون يف  ان هناك مشروع  إىل  اجلراح  اإلعالم مجال  وزير  لفت 
جلنة اإلدارة والعدل حول اإلعالم مل يتم إجنازه بعد، يف حني شّدد 
الوزير سليم جريصاتي على أهمية التضامن الوزاري مطالبًا اإلعالم 
أّكد  بينما  كاذبة،  اخبار  نشر  وعدم  والقواعد  األصول  يراعي  بأن 
وعلى  الرئاسة  هيبة  على  اجلميع  حرص  قيوجميان  ريشار  الوزير 

ضمان حق التظاهر ضمن القوانني املرعية.
اما وزير االتصاالت حمّمد شقري فشكا من الطلبات املتتالية للجنة 
وزارته،  ختص  ومعلومات  مستندات  بارسال  النيابية  االتصاالت 
هذه  مع  التعاطي  يف  الطريقة  هذه  ستستمر  متى  إىل  وسأل: 
اإلعالم  موضوع  ان  خليل  حسن  علي  املال  وزير  واعترب  الوزارة؟ 
للمقامات.  التعّرض  رافضًا  ومبوضوعية  بهدوء  يدرس  ان  جيب 
وقال: »اننا مجيعًا منخرطون يف معركة واحدة عهدًا وحكمًا وحكومة 
ان ال مساس  باسيل  جربان  الوزير  أّكد  فيما  التحديات،  ملواجهة 
يف حرية اإلعالم، لكنه انتقد الشائعات اليت اثريت بشكل سليب 
على االستقرار املالي والنقدي، مشددًا على أهمية اإلصالحات يف 
سليمان  أبو  كميل  الوزير  املوقف  هذا  معه يف  وتناغم  املوازنة، 
الذي دعا إىل إقرار املوازنة بعد تضمينها البنود اإلصالحية، لكنه 
حاجة  هناك  كانت  إذا  اال  هو  كما  املطبوعات  قانون  إبقاء  فضل 

لتعديله.
ودعت الوزيرة رّيا احلسن إىل وضع معايري ملا يكن اعتباره نقدًا 
عند  وتوقفت  وما هو جتريح،  ثانية،  ومعارضة من جهة  من جهة 
إطالق بعض احمللليني االقتصاديني مواقف ال يكن ان يفهم منها: 

هل هي لالشاعة أم للتضليل أم للتحرك؟
اما الوزير حممد فنيش فشدد على تطبيق القوانني، الفتًا إىل وجود 
ثغرات جيب معاجلتها، منتقدًا الفلتان احلاصل على مواقع التواصل 
التعبري  حبرية  التمسك  مع  ضوابط  وجود  إىل  وداعيًا  االجتماعي، 

املصانة يف الدستور.
وهنا لفت الرئيس احلريري النظر إىل ان هناك بعض التصرحيات 
لنواب وسياسيني تضر بالوضع االقتصادي واملالي وعلينا التنبه 

إىل هذه األمور.
وأقر  بندًا  املؤلف من 28  أعماله  الوزراء جدول  ناقش جملس  ثم 
القضائية،  السلطة  قانون  باقرتاح  املتعلق  البند  باستثناء  معظمه 
اإلطار  يف  قانون  مشروع  بوضع  مكلف  العدل  وزير  ان  باعتبار 
املركز  يف  للرواتب  األدنى  احلد  رفع  بند  ارجئ  كذلك  نفسه، 
الرتبوي للبحوث واإلمناء، واعرتض وزراء »القوات« و«املردة« على 
بند طلب وزارة الطاقة واملياه املوافقة على معاجلة أوضاع بعض 
االشرتاكات مبياه الري يف املناطق الواقعة ضمن نطاق استثمار 

مؤسسة مياه لبنان الشمالي.
ولدى مناقشة بند نفقات السفر، اثار الوزير حممود قماطي الوفود 
الوزير  فأوضح  اسفارهم،  يف  الوزراء  ترافق  اليت  الفضفاضة 
إلياس بو صعب ان زياراته إىل أرمينيا وقربص كانت على نفقته 

اخلاصة.
وأفيد ان آلية السفر اليت مّت التوافق عليها بني املديرية العامة 
لرئاسة اجلمهورية ستوزع األسبوع املقبل، وكان حتدث عنها الوزير 
باسيل الذي لفت إىل أن طلبات السفر سرتد إىل األمانة العامة 

جمللس الوزراء، وهي حتوهلا إىل وزارة اخلارجية للموافقة عليها.
عن  اعتذر  املوازنة،  مبلف  املال  وزير  انشغال  بسبب  انه  وعلم 
مشاركته يف اجتماعات البنك الدولي، وسيرتأس وزير االقتصاد 
منصور بطيش وفد لبنان إليها، يف حني انتدبت الوزيرة احلسن 
املستشار ادغار شهاب للمشاركة يف اجتماعات املفوضية العليا 

لشؤون الالجئني.
لجنة اإلصالحات

يف هذا الوقت، تابعت اللجنة الوزارية املكلفة دراسة اإلصالحات 
ربطها  كن  يمُ بإجراءات  للخروج  اجتماعاتها،  االقتصادية  املالية 

مبشروع موازنة 2020 أو بشكل منفصل.
وامجع الوزراء اعضاء اللجنة ان النقاش تركز على الورقة االصالحية 
املقدمة من »حزب القوات اللبنانية«، يف حني رأت مصادر وزارية 
ان مجيع االوراق اليت تدرس واالقرتاحات واالفكار مشابهة  لبعضها 
بنسبة 80% وهي تصب يف نفس اهلدف االصالحي، واشارت اىل 
ان اللجنة وصلت اىل البند املتعلق مبلف االتصاالت، ولفتت اىل 
شقري   حممد  الوزير  يقدم  ان  اللجنة  اعضاء  من  امجاع  هناك  ان 
تقريرا مفصال عن هذا القطاع، املة ان يتم ذلك يف جلسة اليوم 
اليت قد تطول لثالث ساعات او اكثر ال سيما ان وزير املال سيقدم 

تقريرا حول املناقصات العمومية.
واشارت املصادر اىل ان اهليئة الناظمة للكهرباء حتتاج اىل تعديل 
قانون وحني يتم املوافقة على دفاتر الشروط ويتم التلزيم جيب 

ان يشكل جملس االدارة فورا.
وأوضح الوزير اجلراح ان اللجنة قررت ان تضع على جدول أعمال 
ملناقشته  باملناقصات  املتعلق  القانون  مشروع  الوزراء  جملس 
واقراره، وانه مّت الطلب من وزيرة الطاقة رفع تقرير حول تطّور 
العمل يف خطة الكهرباء، وقال ان اللجنة بصدد استكمال درس 
مشروع قانون اجلمارك واحالته إىل جملس الوزراء. كما مّت إقرار 
اجراء مناقصات آلالت السكانر لوضعها على احلدود بهدف ضبط 
التهريب اجلمركي إىل جانب إجراءات أخرى ستقر، مؤكدًا ان العملية 

اإلصالحية هي عملية مستمرة.
سالمة

يف غضون ذلك، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، يف كلمته 

للشركات«،  اإلجتماعية  للمسؤولية  التاسع  السنوي  املنتدى  امام 
انه »مؤمتن على سعر صرف اللرية، وان الفرق الذي يتم تناوله 
حول الدوالر واللرية، لطاملا كان قائما، واحيانا كان سعر الدوالر 
اقل او اكثر لدى الصيارفة من املصارف، ومنذ حزيران زاد طلب 
الصيارفة على األوراق النقدية ما أدى اىل ارتفاع سعر الصرف«. 
يكون  حني  بالدوالر  السحب  املصارف  تعتمد  ان  »وافقنا  وقال 
حساب العميل بالدوالر، ويكون باللرية اللبنانية حني يكون احلساب 
احلساب  يكون  حني  بالدوالر  السحب  اي  التحويل،  اما  باللرية. 

باللرية فقد تركنا للمصارف احلرية يف ذلك«.
هي  بالدوالر  النقدية  واالوراق  الصرافني  أسواق  »ان  وأوضح 
اسواق ال يتدخل بها مصرف لبنان اال من ناحية التنظيم«. وأمل أن 
»تعطي املوازنة اشارة اجيابية لالسواق، جلهة العجز واالستحقاقات 
اللبنانية حتضرنا هلا وسندفعها بالدوالر«،  الدولة  اليت تقوم بها 
مضيفا »نذكر اجلميع ان اللرية هي عملة البلد ومستمرون بتأمني 
استقرار سعر صرفها«. واكد ان »مصرف لبنان مستمر بتشجيعه 
للقطاعات املنتجة والقطاعات االقتصادية عموما وتأمني استقرار 

سعر صرف اللرية«.
ولياًل، اصدر امني السر العام يف احلزب التقدمي االشرتاكي ظافر 
واحلذر  احليطة  اىل  فيه  دعاهم  احلزب  اعضاء  اىل  تعميما  ناصر  
يف تناول رئيس اجلمهورية  واملقامات السياسية »ألن النيابات 
العامة تتجه للتشدد يف مالحقة االشخاص الذين يتعرضون لرئيس 
اجلمهورية واملقامات السياسية على مواقع التواصل االجتماعي«.

وطالب التعميم بإبقاء االنتقادات ضمن القواعد واالصول تفاديا 
ألي اجراءات يفضل جتنبها.

ترامب ينفعل أمام...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

خرب الذي يقف وراء إجراءات العزل  صادقني«، يف إشارة إىل املمُ
كشف هويته بعد. اليت أطلقها جملس النواب األمريكي، ومل تمُ

املتعلقة  األسئلة  من  العديد  على  الرد  األمريكي  الرئيس  وجتنب 
بامللف األوكراني، وخصوصًا طلبه من نظريه األوكراني فولوديري 

زيلينسكي التحقيق حول نشاطات جو بايدن وجنله هانرت.
ن  وقال ترامب ان »جنل جو بايدن فاسد، وبايدن فاسد. هو مل يكمُ

يومًا رجاًل ذكّيًا، وهو أقل ذكاًء اليوم«.
وجود  نسي  أنه  فجأة  ليدرك  للحظات  الكالم  عن  ترامب  وتوقف 
ضيفه يف املؤمتر الصحفي، وقال له »إني آسف إلزعاجكم بذلك 

لكن جيب أن يقال الكثري«.
وكعادته، قام ترامب مبهامجة صحافيي »واشنطن بوست«، متهمًا 
اهلجرة،  جمال  سياسته يف  عن  نزيه«  »غري  كتاب  بتأليف  إّياهم 
ترامب فكر يف حفر خنادق ووضع متاسيح  أّن  مشريين فيه إىل 
فيها ملنع املهاجرين من عبور احلدود اليت تفصل بني املكسيك 
والواليات املتحدة، مشددا على أّنه مل يقل ذلك يومًا، بعد تغريدة 
صباحية كتب فيها »قد أكون قاسيًا بشأن أمن احلدود لكن ليس 

إىل هذا احلد. الصحافة أصيبت باجلنون. أخبار كاذبة!«.
واكتفى الرئيس األمريكي، خالل املؤمتر، بالتعليق على احملادثات 

مع نظريه الفنلندي، بالقول »كانت حمادثات رائعة«.

احلرس الثوري: إفشال..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الـ 23 لقادة احلرس الثوري إلقاء القبض على فريق االغتيال عرب 
خمابرات احلرس.

وقال مدير خمابرات احلرس الثوري قال إن أعضاء فريق االغتيال 
اعرتفوا بأنهم كانوا يهدفون من اغتيال اللواء سليماني يف أيام 
األوضاع  لزعزعة  كبري  حدث  افتعال  حمرم  من  والعاشر  التاسع 

الداخلية والرأي العام يف إيران.
وكان يقضي املخطط، حبسب طائب، بأنه بعد دخول فريق االغتيال 
 8-  7 )قبل  الزهراء  فاطمة  السيدة  وفاة  ذكرى  خالل  إيران  إىل 
أشهر من موعد التنفيذ( قام بشراء مكان بالقرب من حسينية والد 
اللواء سليماني املرحوم وجتهيز بني 305 إىل 500 كيلو من املواد 
املتفجرة ووضعها يف نفق حتت احلسينية، لتفجريها حني حضور 

اللواء سليماني بني املشاركني يف مراسم العزاء.
وقال مدير خمابرات احلرس الثوري إنه »وبهذا العمل الشرير كانوا 
حياولون إشعال حرب مذهبية واإلحياء إنها مسألة انتقام داخلية«، 
وأشار إىل أن املخططني كانوا مطمئنني لنجاح خمططهم لدرجة أن 
رئيس وزراء كيان االحتالل اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أعلن قبل 

مدة أنهم سيقومون باغتيال اللواء سليماني.
وعزا طائب جناج اعتقال هذه الفريق املكون من 3 أشخاص، إىل 

»لطف اهلل والعمل الدقيق والذكي لالستخبارات«.

حبضور قطري.. رؤساء...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ألّي  للتصدي  العسكرية  اجلاهزية  »مدى  على  اجملتمعون  وأكد 
تهديدات أو هجمات إرهابية«. 

وشدد بيان رؤساء  أركان دول اخلليج  على أن »أّي اعتداء على 
اجمللس«،  دول  كافة  على  اعتداء  هو  التعاون  جملس  دولة يف 
موضحًا أّنه »مّت حبث التهديدات على املنشآت النفطية وأمن املالحة 
البحرية«، معتربا أّن »اهلجمات على املنشآت النفطية انتهاك صارخ 

ألمن وسالمة دول اجمللس كافة«.
دول  بعض  أجواء  »انتهاك  رويرتز  وكالة  حبسب  البيان  وأدان 

اخلليج لتنفيذ االعتداء ضد السعودية«.
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ملبـورنالناشط

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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مــلبورن

 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

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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سـيارات

كشفت شركة أودي عن أحدث سياراتها للدفع الرباعي مبواصفات 
تنافس بها على أفضل السيارات الرياضية.

تتميز  سيارة RS Q3 2020 اجلديدة بهيكل انسيابي أنيق، مزود 
بشبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبرية، إضافة إىل مصابيح 
السيارة على قمرة مميزة  الشكل. كما حصلت هذه  LED فريدة 
فيها مقاعد جلدية مرحية، ونظام مولتيميديا متطور، ومقود رياضي، 
املركبة، وزودت  للتحكم مبعظم خصائص  باللمس  تعمل  وشاشة 
بنظام مينع انزالقها على املنعطفات، ونظام يتحكم بالفرامل على 

السرعات العالية، ونظامي دفع أمامي ورباعي.
توربيين  مبحرك  نت،  املربع  موقع  حسب  السيارة،  هذه  وتعمل 
علبة سرعة  مع  يعمل  400 حصان،  بعزم  أسطوانات،   5 بـ  خاص 
أوتوماتيكية بـ 7 مراحل لزيادة تسارعها من 0 إىل 100 كلم/ساعة 
خالل 4 ثوان ونصف الثانية، والوصول بها إىل سرعة أقصاها 280 

كلم/ساعة.

 »أودي« تكشف عن جديدها يف 
رباعيات الدفع
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 أماطت شركة بورش، شركة هولورايد الناشئة وشركة ديسكفري 
االفرتاضي  بالواقع  خاصة  جديدة  جتربة  عن  النقاب  اإلعالمية 
الستخدامها يف املركبات كجزء من يوم »Next Visions« ضمن 

.)IAA( فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات
م هؤالء الشركاء برناجمًا تعليميًا ترفيهيًا إلظهار الطريقة اليت  وقدَّ
يف  سياراتنا  داخل  اإلعالم  وسائل  مبوجبها  نستخدم  أن  ميكننا 
جتارب  عدة  من  خيتاروا  أن  الركاب  مبقدور  وسيكون  املستقبل. 
ثنائية أو ثالثية األبعاد ترتاوح من األفالم الوثائقية واملغامرة حتت 
املاء وصواًل إىل رحالت يف الوقت املناسب. وتعين تلك التجربة 
املقدمة حديثًا بنقل املستخدمني يف طائرة بدون طيار حتلق عرب 

مدينة مستقبلية.
ولفتت تقارير إىل أن اهلدف من هذه الشراكة بني بورش وهولورايد 
هو منح ركاب املركبات الفرصة اليت تتيح هلم االخنراط واالنغماس 
بأنفسهم يف عوامل افرتاضية، على أن تشمل خطط التطوير أمور 

تعليمية وترفيهية وحلول لإلنتاجية واالسرتخاء يف املركبة.
وهلذا الغرض، سريبط برنامج هولورايد مساعة الواقع االفرتاضي 
اليت توضع على الرأس بأجهزة استشعار وباملركبة لضبط احملتوى 
مع حركات قيادة السيارة يف الوقت احلقيقي. فإذا كانت السيارة 
تتم قيادتها بالقرب من زاوية، على سبيل املثال، فإن املركبة اليت 

يسافر فيها الراكب افرتاضيًا سوف تغري اجتاهها هي األخرى.
ميكنه  حبيث  املستقبل  يف  الربنامج  هذا  تطوير  يتم  أن  وينتظر 
أيضًا تقييم بيانات حركة السري من أجل ضبط طول جتربة الواقع 
االفرتاضي مع املدة احملسوبة للرحلة. ويتوقع أن تطرح هولورايد 

تلك التجربة يف السوق بشكل متسلسل عام 2021.

 بورش وهولورايد يكشفان عن جتربة 
واقع افرتاضي !

يف إطار سبقها إىل االلتزام باتفاقية باريس للمناخ، وضعت جمموعة 
أودي وفولكس واجن لنفسها هدفًا طموحًا يتمثل يف خفض معدل 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون اخلاص بكل سيارة من سياراتها 
بعام  مقارنًة  وذلك   ،2025 عام  باملائة حبلول   30 بنسبة  بالتتابع 
2015 وعلى مدار دورة حياة السيارة. وعلى املدى الطويل، تسعى 
أودي إىل حتقيق الرؤية املتمثلة يف خفض انبعاثات ثاني أوكسيد 
الكربون يف مجيع سياراتها إىل الصفر، كما تهدف إىل أال ختلف 

أي من عملياتها أثرًا على املناخ حبلول عام 2050.
تركز أودي على السيارات الكهربائية، اليت تتميز بأفضل بصمة 
كربونية يف مجيع أنظمة الدفع يف كربى األسواق على مدى دورة 
حياة السيارة بالكامل. وكانت سيارة Audi e-tron، املتوفرة لدى 
وكالء أودي منذ مارس املاضي، مبثابة إشارة انطالق عملية طرح 
العالمة  ستطرح  العام،  هذا  نهاية  وقبل  الكهربائية.  السيارات 
التجارية ذات احللقات األربع سيارة Audi e-tron Sportback، وهي 
نسخة أخرى من فئة e-tron. وسيتبع ذلك طرح نسخ من السيارة 
لنفس  تنتمي  اليت   Audi e-tron GT اجلذابة  التجريبية  الرياضية 

الفئة، من شركة أودي سبورت.

 Audi االستعماالت  متعددة  املدجمة  الرياضية  السيارة  وكذلك 
جنيف  معرض  الستار يف  عنها  أزيح  اليت  التجريبية،   e-tron  Q4
للسيارات. ختطط أودي لطرح 30 طرازًا كهربائيًا آخر حبلول عام 
2025، على أن يكون 20 طرازًا منها كهربائيًا بالكامل. ومن املتوقع 
أن تستأثر السيارات الكهربائية بأربعني باملائة من إمجالي مبيعات 
الوحدة. كما تواصل العالمة التجارية تصنيع احملركات التقليدية مع 
الرتكيز على أنظمة اهلجني اخلفيف والنظام الكهربائي الذي يعمل 

جبهد 48 فولت. 

عنصرًا  اخلارجي  للشحن  القابلة  اهلجني  السيارات  فئة  متثل  كما 
هذا  أودي  وستطرح  الكهربائية.  السيارات  مبادرة  يف  أساسيًا 
 Audi العام أربعة سيارات  كهربائية هجينة أخرى، بدأت بسيارة
األوروبية يف  األسواق  ُطرحت يف  اليت   ،TFSI e quattro  55  Q5

صيف 2019.  

 أودي: خلفض انبعاثات ثاني أوكسيد 
الكربون عام 2025

 يف مسعى من جانبها لتعزيز جوانب السالمة واألمان يف مركباتها، 
اجلانبية  اهلوائية  الوسادة  عن  موتور  هيونداي  جمموعة  كشفت 
َمت لتفصل املسافة القائمة بني السائق والراكب،  اجلديدة، اليت ُصمِّ

وينتظر أن تطبق تلك الفكرة بسيارات الشركة القادمة.
وذكرت تقارير بهذا اخلصوص أن تلك الوسادة اهلوائية اإلضافية 
ُتفَرد يف املساحة املوجودة بني السائق ومقاعد الركاب ملنع تعرض 

الركاب بالصف األمامي إلصابات بالرأس.
وإن مل يكن هناك أحد يف مقعد الراكب األمامي، فإن تلك الوسادة 
ستعين حبماية السائق من خطر االصطدام اجلانيب من ناحية اليمني، 
علمًا بأنها مثبتة بداخل مقعد السائق، وسيتم فردها مبجرد استشعار 
اخلطر، وستساعد الوسادة على احلد من إصابات الرأس اليت تنجم 
البعض بنسبة تصل إىل حوالي 80  ببعضهم  الركاب  ارتطام  عن 

 .%
معدل  أن  األوروبية  السيارات  مصنعي  رابطة  إحصائيات  وتبني 
األضرار الثانوية اليت تنجم عن مثل هذه األنواع من االصطدامات أو 
من االرتطام باملواد الداخلية تقدر حبوالي 45 %. وعاودت التقارير 
لتشري إىل أن جمموعة هيونداي طبَّقت تكنولوجيا حاصلة حديثًا على 
براءة اخرتاع بغية احلفاظ على املوثوقية لكن مع التقليل من وزن 

وحجم الوسادة اهلوائية.

آخر ابتكارات هيونداي.. وسادة 
هوائية جانبية !

)MG Motor( بيع طرازها اجلديد  بدأت رمسيًا شركة ’إم جي موتور‘ 
 )SUV( من فئة املركبات الرياضية متعّددة االستخدامات RX8 كّليًا
متوّسطة احلجم يف أسواق الشرق األوسط. وتتمّيز مركبة ’إم جي‘ 
األوىل من سبعة مقاعد عرب جتهيزاتها الغنية جدًا ومساحاتها الرحبة، 
ومن املتوّقع أن حُتِدث تأثريًا بارزًا يف السوق اإلقليمي حيث تستمر 
الوعرة بكسب  الطرق  السري فوق  القادرة على  الكبرية  املركبات 

شعبية متنامية.

 أول مركبة رياضية متعّددة 
االستخدامات من »إم جي« ذات 7 مقاعد

بعد إعالن شركة سيات عن إطالق سيارتي Mii  وel-Born، وهما 
أول موديلني تنتجهما الشركة لتعمالن بشكل كهربي كامل، ضمن 
فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، ها هي شركة كوبرا 
اإلسبانية تكشف عن منوذج سيارتها اجلديد، تافاسكان، وهي أول 
الشركة ومت تصميمها على منصة  بالكامل تنتجها  سيارة كهربية 
باألسواق خالل  يتم طرحها  أن  MEB«، وينتظر   - بي  إي  »إم 
العام القادم، وُينَظر إليها على أنها خطوة هامة حنو املستقبل يف 

جهود النقل الكهربي للشركة.

 كوبرا اإلسبانية تكشف عن 
سيارتها الكهربية »تافاسكان«

)Lotus EVIJA( اجلديدة كّليًا رمسّيًا  انطلقت سيارة ’لوتس إيفايا‘ 
يف منطقة الشرق األوسط وذلك عرب سلسلة من العروض احلصرية 
والفعاليات أقيمت يف اإلمارات العربية املتحدة حبضور جمموعة من 

الصحفيني وكبار الشخصيات.

ضمن جولتها حول العامل

سيارة »لوتس إيفايا« حتط يف 
الشرق األوسط
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مــن هــنا وهــناك

امرأتان تقيدان شابًا وتتناوبان 
على االعتداء عليه!

اجلنسي على  االعتداء  بتهمة  الروسية سيدتني  السلطات  اعتقلت 
شاب يبلغ من العمر 19 عاًما، بعد مشادة بسبب هاتف آيفون.

وذكرت التقارير أن السيدتني البالغ عمرهما 22 و32 عاًما واللتني 
مل ُيكشف عن هويتهما، قيدتا الشاب قبل التناوب على اغتصابه، 

وذلك بعد اتهامه بكسر شاشة هاتف آيفون.
الواقعة يف مدينة  الربيطانية، حدثت  وحبسب صحيفة ديلي ميل 
شقتها  إىل  الشاب  دعت  قد  السيدتني  إحدى  وكانت  بوغوملا، 

إلصالح هاتفها، قبل أن يأخذ اهلاتف إىل منزله إلصالحه.
إال أنه وبعد عودته لشقة السيدة مرة أخرى، كانت برفقتها سيدة 
أخرى، وسرعان ما دخلت السيدتان يف مشادة مع الشاب واتهمتاه 
بكسر شاشة اهلاتف، وطالبتاه بدفع 3 آالف روبل روسي، أي ما 

يساوي حوالي 47 دوالًرا.
وقيدتاه  فضربتاه  الدفع،  ورفض  للشاشة  كسره  الشاب  ونفى 
فيديو  سجلتا  كما  أداة،  باستخدام  اغتصابه  على  التناوب  قبل 
إذا رفض  اإلنرتنت وفضحه  بنشره على  الشاب  للواقعة وهددتا 

دفع املبلغ.
ومل تطلق السيدتان سراح الضحية، إال عندما وعدهما جبمع املبلغ من 
منزله، ولكنه بداًل من ذلك، توجه إىل الشرطة وأبلغ عن الواقعة.

بعد  واعتقلتهما  السيدتني،  منزل  الشرطة  اقتحمت  ما  وسرعان 
العثور على فيديو اعتدائهما مسجال على اهلاتف.

وال تزال التحقيقات جارية، إال أن أندري شيبتسكي، مساعد كبري 
مسؤولي جلنة التحقيق الفيدرالية الروسية، قال إن السيدتني قد 

تواجهان حكًما بالسجن قد يصل إىل 10 سنوات.
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زوجان يف السبعني يهربان 
املخدرات على منت باخرة فاخرة!

ُسجن ثنائي بريطاني يف السبعني من العمر ملّدة 8 سنوات بعد 
حماولتهما تهريب كوكايني بقيمة مليون جنيه إسرتليين إىل أوروبا 

على منت باخرة كاريبية فاخرة.
وقبضت الشرطة الربتغالية على الزوجني بعد بالغ جاء من وكالة 

اجلرمية الوطنية، وفًقأ ملوقع مرتو الربيطاني.
خمبأة  الكوكايني  من  كيلوغرامات  تسعة  السفينة  موّظفو  وضبط 
داخل بطانيات احلقائب األربع اليت سّلمها الزوج، روجر كالرك )72 

عاًما(، يف جزيرة سانت لوسيا.
وأّكد أحد املصادر أّن الزوجني كانا يرحبان بني 18 و26 ألف جنيه 
إسرتليين لكّل عملّية تهريب يقومان بها إىل أوروبا، وكانا ينويان 

تفريغ الكوكايني يف الربتغال.
ويف التفاصيل، رّد روجر على اإلتهامات أمام احملكمة قائاًل إّنه مل 
يكن يعلم بوجود خمدرات داخل احلقيبة، كما أّنه كان ينوي إعادتها 
إىل بريطانيا إىل صديق له، كان قد وعده بدفع مبلغ 800 جنيه 
إسرتليين إذا أحضرها له، حبّجة مساعدته يف استرياد بعض أنواع 

الفاكهة.
لكن ُرّد اّدعاء روجر بأنه ُخدع من قبل صديقه، وصدر احلكم بسجن 
الثنائي بعد إدانتهما يف عام 2010 بتهمة تهريب 240 كيلوغرامًا 

من نبتة القنب.

ملكة اجلمال الروسية تتحّدث للمرة 
األوىل حول طالقها من ملك ماليزيا

كشفت ملكة اجلمال الروسية أوكسانا فوفودينا، البالغة من العمر 
السابق  ماليزيا  ملك  من  بشأن طالقها  مثرية  تفاصيل  عاًما،   27

حممد اخلامس.
وادعت أوكسانا يف مقابلة حصرية مع صحيفة ديلي ميل الربيطانية، 

أن السلطان حممد اخلامس طّلقها عرب اإلنرتنت.
وقالت إنها »مل تر أو تتحدث إىل زوجها السابق منذ أن هجرها يف 

كانون الثاني املاضي«.
استعداد  على  وأنها  متاًما،  أباه  ُيشبه  ليون  »ابنهم  أن  وأضافت 
ادعاءات  وسط  للصيب«،  النووي  احلمض  اختبار  على  للموافقة 

والده بعدم نسبه إليه.
ويف حديثها، ناشدت أوكسانا زوجها السابق، املعروف أيًضا باسم 
فارس، أن يكون والًدا البنها ليون، قائلة: »فارس، استيقظ!، 
لديك ولد، وأنت أب، وأنت ملكي.. وبغض النظر، أريد أن يكون 

البين والدان، فكر يف ابنك«.
»عندما غادر يف كانون األول، مل يعد، لذلك اكتشفت  وقالت: 
الطالق من اإلنرتنت، ال أعرف ما حدث بالضبط ألن كل شيء كان 
على ما يرام، كنا نتوقع مولودنا األول، وحتى اآلن مازلت ال أفهم 

السبب احلقيقي لفعل ذلك«.
البالغ  السلطان،  تزوجت  قد  السابقة  موسكو  مجال  ملكة  وكانت 
من العمر 49 عاًما، يف احتفال إسالمي سري يف والية كيالنتان 

املاليزية يف 7 حزيران العام املاضي.

أوكسانا فوفودينا تكشف أسرارًا حول طالقها!

عقاب من حمكمة ايرانية لـ 
طبيبة أمراض نسائية خلعت 

حجابها!
أمراض  يف  أخصائية  لطبيبة  مدينا  حكما  إيرانية  حمكمة  أصدرت 
النساء والوالدة، »عقابا هلا على خلع حجابها واجللوس على سيارة 

للشرطة احتجاجا«.

املراكز  أحد  يف  عمل  ساعة  بألف  الطبيبة،  على  احملكمة  وحكمت 
الصحية، وإجراء أربع عشرة عملية والدة جمانية.

وانتشرت صورة لفتاة جتلس على مقدمة سيارة للشرطة يف مدينة 
أرومية غرب إيران، وتلوح حبجابها، وذلك بعد أن أوقفها عناصر 
الشرطة بتهمة »ارتداء زي غري مناسب«، حبسب »روسيا اليوم«.

وقال رسول أمحد زادة القاضي يف حمكمة تشهار باغ، إن احملكمة 
قضت بسجن الطبيبة ملدة عام واحد فقط، حيث مل تعترب سلوكها 
تروجيا ضد النظام أو تهديدا لألمن القومي أو تنفيذا حلمالت ضد 
احلجاب يف إيران تدار من اخلارج، وبعدما اتضح أن املدانة أخصائية 

نسائية، مت ختفيف احلكم الصادر ضدها.

بريطانيا أمام أزمة وقود 
وغذاء ودواء

أظهرت وثائق حكومية مسّربة لصحيفة صنداي تاميز، أن بريطانيا 
إذا خرجت من االحتاد  الوقود والغذاء والدواء  ستواجه نقصا يف 

األوروبي دون اتفاق انتقالي.
وأوضحت الصحيفة إن التوقعات اليت مجعها جملس الوزراء حددت 
اآلثار األكثر ترجيحا خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي دون اتفاق 

وليس أسوأ السيناريوهات.
ولفتت إىل ان »ما يصل إىل 85 باملئة من الشاحنات اليت تستخدم 
معابر القناة الرئيسية »قد ال تكون جاهزة« للتعامل مع اجلمارك 
الفرنسية، مما يعين أن التعطل يف املوانئ قد يستمر ملدة تصل 

إىل ثالثة أشهر قبل حتسن تدفق حركة املرور«.

أعلن الفنان املصري املقيم 
يف الواليات املتحدة، سيد 
بدرية، أنه سيقوم بتجسيد 
العراقي  الرئيس  شخصية 
يف  حسني  صدام  الراحل 
دون  من  هوليودي،  عمل 
تفاصيله.  إىل  يتطرق  أن 
تصريح،  يف  بدرية  وقال 
إنه إىل »حني انتهائي من 
كافة  أعلن  فلن  التصوير 

من هو املمثل الذي سيجسد 
شخصية صدام حسني؟

التفاصيل حول العمل ككل«.
فيلم  بطولة  يف  شان  جاكي  العاملي  النجم  بدرية  ويشارك 
»Vanguard«، الذي يتناول كيفية القضاء على اإلرهاب يف العامل، 
ومن املقرر عرضه تزامنا مع العيد القومي للصني خالل شهر شباط 

عام 2020.
وأول أعمال املمثل املصري يف هوليود كان يف فيلم الكوميديا 
»Hot Shot« عام 1986، مرورا بعدد من األعمال السينمائية ذات 
عام  احلديدي«  »الرجل  فيلم  منها  الضخمة،  اإلنتاجية  امليزانيات 
 I Am That« الدراما  فيلم  تصوير  من  مؤخرا  انتهى  كما   ،2008

Man«، والذي مل يتم اإلعالن حتى اآلن عن موعد طرحه جتاريا.

فقد رجل حياته أثناء حماولته السباحة عرب خزان مياه مقابل رهان 
ميل  ديلي  صحيفة  وفق  إسرتلينًيا،  جنيًها   20 بقيمة  »غيب« 

الربيطانية.
عاًما، مبدينة كامربيا يف  ونشرت الصحيفة أن ويسلي وود، 36 
لندن تراهن مع أحد أصدقائه وهو دارين سبريز على السباحة عرب 
خزان »أورمسجيل«، يف وقت قياسي مقابل 20 جنيًها إسرتلينًيا، 
فبدآ السباق واستطاع سبريز كسب الرهان ولكن وود نزل حتت 
املاء وغرق على بعد 10 أقدام فقط من حافة اخلزان وفقد حياته 

نتيجة هلذا الرهان.
سحب  أونيل  وتريفور  باركنسون  ديان  واألصدقاء  سبريز  حاول 
صديقهم وود من املاء، لكنهم مل يتمكنوا من إنقاذ حياته، ومت 
وقت  يف  وفاته  أعلن  الذي  العام  فورنيس  مستشفى  إىل  نقله 

الحق.
أن  املستشفى  عن  الصادرة  التقارير  أظهرت  التحقيقات  وخالل 
الضحية كان لديه 217 ملليغرام من الكحول يف دمه؛ أي أكثر من 

ضعف املعدل املسموح به قانونًيا أثناء القيادة والعمل.
قد  للخزان  الفعليون  املالك  وهم  بارو  جملس  أن  ذكره  اجلدير 

وضعوا الفتات حتذر الناس من السباحة يف املاء منذ احلادث.
أنه متكن من  التحقيقات  أثناء  الرهان  املشارك يف  وذكر سبريز 
أن  يدرك  أن  قبل  اخلزان  قدًما يف   30 حوالي  بعد  على  السباحة 
إنقاذه واستعان بعد ذلك  أنه حاول  صديقه ليس جبواره، وأكد 
من  متكنوا  احملاولة  من  مرات  ست  أو  مخس  وبعد  بأصدقائه، 
انتشاله من املاء ولكنه كان جثة هامدة وليس لديه أي مؤشرات 

حيوية يف جسده.

فقد حياته غرًقا بسبب رهان قيمته 20 جنيًها إسرتلينًيا

 بعدما كان ينتظران وصول قطع من املالبس إىل منزهلما، تفاجأ 
زوجان من النمسا بوصول شحنة كبرية من حبوب النشوة عن طريق 
اخلطأ إليهما. وتقدر قيمة هذه الشحنة حبوالي 500 ألف يورو، فما 

الذي حصل وإىل أين كانت وجهة الشحنة؟
بعد عملية حبث طويلة يف مواقع التسوق على اإلنرتنت، عثر زوجان 
من النمسا أخريًا على قطع من املالبس تناسب ذوقهما. ومل يرتدد 
الزوجان يف دفع مثن املالبس، وانتظار قدومها بفارغ الصرب إىل 

منزهلما يف مدينة لينتس النمساوية.
وبالفعل، توصل الزوجان بعد أيام قليلة بصندوقني من املفرتض 
أن ما بداخلهما املالبس، اليت كانا ينتظران وصوهلا من هولندا، 
إاّل أن مفاجأة غري سارة كانت بانتظارهما. فقد توصل الزوجان عن 
طريق اخلطأ حبوالي 25 ألف من حبوب النشوة، واليت تقدر قيمتها 
»دير  موقع جملة  أورد  ما  يورو، حسب  ألف   500 املالية حبوالي 

شبيغل« األملانية.
أحد  أن  الشحنة  تسلم  أثناء  عامًا(  و59   58( الزوجان  حظ  وال 
الصناديق كان ثقياًل بشكل غري عادي، ليحمل الزوج الصندوق على 
وجه السرعة إىل مكتب الربيد، حيث تبني أن حبوب النشوة )بداخل 
الصندوق( كانت موجهة إىل اسكتلندا عوضًا عن النمسا، وفق ما 
ذكر موقع صحيفة »دي فيلت«، مضيفًا أن الشرطة االسكتلندية 

متكنت من معرفة هوية امُلرسل إليه وألقت القبض عليه.

اشرتيا مالبساً من اإلنرتنت.. فحصال على حبوب النشوة!
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غـذاء وصـحة

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

والية  »بني ستيت« يف  جامعة  من  علماء  أجراها  دراسة  كشفت 
بنسيلفانيا األمريكية، أن نقص النوم لعدة أيام يبطئ حرق الدهون 

ويزيد من الرغبة يف تناول وجبات أكرب.

تتنشط العملية االستقالبية أثناء النوم، كما تساعد على عملية النمو 
والعصيب،  العضلي  واالستشفاء  العضالت  وبناء  الدهون  وحرق 

.»jlr« حبسب جملة
وشارك يف الدراسة اليت أجريت يف مركز األحباث السريرية يف 
والية بنسيلفانيا، 10 رجال أصحاء يف العشرينات من العمر، بعد 
أسبوع من النوم ملدة 10 ساعات كل ليلة يف املنزل. ونام كل 
مت  كما  املخترب،  يف  متتالية  ليالي  ألربع  ساعات  مخس  مشارك 
إطعامهم خالل البحث وجبات غنية بالدهون وذات السعرات احلرارية 

العالية.

هرمون  بنسبة  ملحوظ  ارتفاع  املشاركني  لدم  عينات  بينت  ثم 
األنسولني يف الدم، حيث أوضحت أحد مؤلفي الدراسة كيلي نيس 
أو  بالسمنة  اإلصابة  خطر  من  يزيد  قد  ملدة قصرية،  النوم  »إن 

السكري أو غريها من األمراض االستقالبية.
النوم السليم يساعد جسمك على القيام بوظائفه وخصوصًا حني 
ذلك  فيساعد  الدامس  الظالم  ويف  لياًل   12 الساعة  قبل  تنام 
على إفراز امليالتونني الذي يريح اجلهاز العصيب وحيسن وظائف 

اجلسم.
وميكن أن تفقد وزنك إن كنت تنام 5 ساعات ونصف فقط، ولكن 

أغلب الوزن املفقود من الكتلة العضلية وليس من الدهون.

وسيلة غري متوقعة تساعدك 
على حرق الدهون
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تعد املتة من أشهر املشروبات يف سوريا ودول اجلوار، وهي أكثر 
فائدة من عدة مشروبات متداولة كالقهوة والشاي.

ويشرح أطباء فريق »ميد دوز« أن أهمية املتة تكمن يف األسباب 
مبضادات  غنية  املتة  لألكسدة:  املضادة  باملواد  غنية  التالية: 
و  القهوة  و  الشاي  و  األخضر  الشاي  من  أكثر  بنسبة  األكسدة 
احلموض  أهم  من  مشتقات  على  الحتوائها  باإلضافة  الشوكوال، 

األمينية.
زيادة الطاقة والرتكيز الذهين: وذلك بسبب وجود الكافيني فيها، 
حيث يعترب مفيد جدًا لتنظيم العمليات الذهنية ومساعد بالرتكيز 

و االنتباه.
متدنا  املتة  يف  املعتدلة  الكافيني  نسبة  البدنية:  القدرة  حتسني 

بالطاقة املطلوبة لتحسني عمل العضالت، وتقلل التعب.
مقاومة اإلنتان: وذلك الحتوائها على مكونات تساهم بالقضاء على 
بعض اجلراثيم والطفيليات والفطور من جهة، وابقائها على حركية 
عملية اإلطراح البولي من جهة أخرى، باإلضافة لدعمها لعمل اجلهاز 

املناعي.
دعم االستقالب وختفيف الوزن: تساهم املتة بقطع الشهية وتعزز 
عمليات االستقالب، وبالتالي تدعم عمليات حرق الدهون وختفيف 

الوزن.
ختفيض سكر الدم: وجدت بعض الدراسات أن املتة تعزز افراز 
األنسولني بنسبة قليلة وتساعد أجهزة اجلسم على تنظيم مستوى 
سكر الدم، وبالتالي تساهم بتأخري األمراض واالعتالالت املرافقة 
البحث  من  للمزيد  حباجة  النقطة  هذه  حول  والدراسات  للمرض، 

والتأكيدات.
يشار إىل أن املتة هي نبات شجري دائم اخلضرة يصل ارتفاعه 6-4 
مرت وينمو بريا، كما تتم زراعته أيضا كمحصول جتاري لالستهالك 

احمللي والتصدير يف الباراغواي واألرجنتني.

هل تعلم أن للمتة كل هذه الفوائد ؟

كشفت دراسة طبية حديثة عن فوائد كبرية للثوم والبصل بالنسبة 
للنساء، حيث يعمالن كمضاد حيوي يقيهن من األمراض اخلطرية.

أن  دراسة،  كشفت  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  وحبسب 
تناول البصل اخلام والثوم كل يوم قد يقلل من خطر إصابة املرأة 

بسرطان الثدي.

بتحليل  بورتوريكو،  وجامعة   )UB( بوفالو  جبامعة  العلماء  وقام 
العادات الغذائية ألكثر من 600 امرأة يف بورتوريكو، حيث ارتفعت 
القليلة  العقود  مدى  على  كبرية  بنسبة  باملرض  اإلصابة  معدالت 

املاضية.

أكثر من حصة واحدة من  الذين يأكلون  أولئك  أن  العلماء،  وجد 
التوابل القائمة على البصل والثوم يف اليوم، كانوا أقل عرضة 

لإلصابة بسرطان الثدي بنسبة 67 يف املائة.

اللواتي شاركن يف  النساء  بتحليل  العلماء  قام  املزيد،  وملعرفة 
دراسة عن سرطان الثدي يف بورتوريكو بني نوفمرب/تشرين الثاني 

2008 ويونيو/حزيران 2014.

الواليات املتحدة واململكة  وتعترب واحدة من كل مثاني نساء يف 
حياتهن،  من  ما  مرحلة  يف  الثدي  سرطان  يتطور  سوف  املتحدة 

وتظهر اإلحصاءات أنه ميكن أن يصل بنفس املعدل للرجال.

ارتفع معدل اإلصابة باملرض من 18 حالة لكل  ويف بورتوريكو، 
100 ألف امرأة يف الستينيات إىل 50 حالة لكل 100 ألف امرأة 

يف التسعينيات.

بسرطان  بورتوريكو  يف  اإلصابة  ارتفاع  على  أن  من  الرغم  على 
وتظهر  املتحدة.  الواليات  شيوعا يف  أكثر  يزال  ال  فإنه  الثدي، 
إحصاءات املعهد الوطين للسرطان أنه لكل 100 ألف امرأة أمريكية، 

يصاب 127.5 بهذا املرض سنويا.

هذه  »ساعدتنا  فرويدنهايم،  جو  الدكتور  الدراسة  مؤلف  قال 
الدراسة على فهم سبب اخنفاض اإلصابة هناك عما هي عليه يف 

بقية الواليات املتحدة«.

وقد اقرتحت الدراسات أن تناول الكثري من البصل والثوم يقلل من 
خطر إصابة الشخص بسرطان الرئة والربوستاتا واملعدة أيضا.

 تناول البصل والثوم يقي 
النساء من مرض خطري

على  حتتوي  حيث  الصحية  األطعمة  أكثر  من  الرمان  فاكهة  تعد 
العديد من العناصر الغذائية اليت حيتاجها اجلسم.

ويعد الرمان مصدرا أساسيا ملركبات البوليفينول تعمل كمضادات 
حيتوي  حيث  التلف؛  من  اخلاليا  محاية  على  تساعد  قوية  أكسدة 
عصري الرمان على ثالثة أضعاف مضادات األكسدة املوجودة يف 

الشاي األخضر، وفقا ملوقع«ديركشن«.
وأمراض  بالسرطان  اإلصابة  من  الوقاية  على  الرمان  يساعد  كما 

القلب واألوعية الدموية ويعزيز املناعة اخلاصة بك.
حراري،  وحدة سعر   230 على  الرمان  من  فاكهة  حبة  كل  حتتوي 
20٪ من البوتاسيوم الذي حيتاجه جسمك يف اليوم الواحد و٪50 

من متطلبات فيتامني »سي«.
يساعد الرمان على احلفاظ ثبات معدل ضغط الدم، يقلل من تراكم 
الكوليسرتول يف األوردة ويقي من تصلب الشرايني،وفقا ملوقع 

»ستايل اليف«.
الشفاء  يف  يساهم  فهو  احلاد  اإلسهال  حاالت  يف  مهم  الرمان 

منها.
املضادات  على  احتوائه  بفضل  اجلراثيم  مبحاربة  الرمان  يقوم 

احليوية.

حميط خصرك ينذرك مبشاكل 5 فوائد مذهلة للرمان
قلبية

واألوعية  بالقلب  تتعلق  أمراض  من  األشخاص  من  الكثري  يعاني 
الدموية بعد اجتيازهم لسن الـ35، إال أن مراقبة عدد من العوامل 
هذه  مثل  حدوث  وجتنب  القلب  عمل  على  احلفاظ  يف  تساهم 

املشاكل.
تساهم املراقبة الدائمة للوزن والضغط والكوليسرتول واجللوكوز 
يف الدم إىل جتنب حدوث مشاكل قي القلب واألوعية الدموية، 

فتجاوزها للمؤشرات احملددة ينذر حبدوث مشاكل قلبية.
الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  أخصائي  مجعية  رئيس  فبحسب 
األشياء  هذه  جتاوز  فإن  بيلينكوف،  يوري  الدكتور  الروسية، 

ملعايريها اخلاصة يهدد بسالمة القلب واألوعية الدموية.
األمر الذي يستوجب مراقبتها بشكل دائم بعد اجتياز سن الـ35 
سنة، وأضاف الطبيب بأنه من الضروري مراقبة حميط اخلصر، فإن 
زاد عن 85 سنتيميرتا للنساء، وعن 95 سنتيمرت للرجال، فإن ذلك 

يبذر بأمراض يف منظومة عمل القلب واألوعية الدموية.
وأضاف الطبيب، أن ما نسبته 49 يف املئة من نسبة الوفيات يف 
روسيا تعود هلذه األمراض، وبأن ما نسبته 87 يف املئة من مرضى 

القلب، يعمل قلبهم باستمرار حتت الضغط.
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It’s a decision so puzzling, 
locals thought it was a 
spelling mistake. Now a 
Victorian council looks 
set to reject $1 million in 
drought funding.
The announcement of $1 
million in drought fund-
ing to a regional Victorian 
council is so puzzling that 
locals initially thought it 
was a spelling mistake.
Moyne Shire councillor 
and Woolsthorpe farmer 
Colin Ryan said the an-
nouncement of the Feder-
al Government funding on 
Friday was greeted with 
disbelief.
“We are not in drought,” 
Cr Ryan told news.com.
au. “It’s green. We are en-
joying a good season.”
He said he was shocked 
to hear Moyne was one of 
13 areas across Queen-
sland, NSW, Victoria and 
South Australia to score 
funding from a $100 mil-
lion drought package.
Moyne was granted $1 
million from the Drought 
Communities Programme 

Disbelief over $1 million funding as Moyne Shire locals deny they are in drought

Extension, which pro-
vides money to councils 
for local infrastructure 
and other projects.
However, Cr Ryan said 
the council never applied 
for funding from the pro-
gram.
The funding decision was 
so puzzling, councillors 
speculated that Moyne, 
in Victoria’s south-west 
had been mixed up with a 
Moira, in the state’s north-
east.
“We were searching for 
answers,” Cr Ryan said. 
“When we first heard 
about it, we thought it was 
a spelling mistake.”
The Federal Government 
has insisted the area does 
qualify for the funding be-
cause it was identified in 
a map drawn up by the 
Bureau of Meteorology, 
which suggested 60 per 
cent of the shire was in 
drought.
“In actual reality that is not 
the case,” Cr Ryan said.
Cr Ryan said it was a 
“mystery to us” how the 
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area could be considered 
drought-stricken.
The council is due to 
meet tomorrow to decide 
whether to accept or re-
ject the money and Cr 
Ryan believes the council 
will say “thanks but no 
thanks”.
“I’ve been speaking with 
my fellow councillors 
and it appears it will be a 
unanimous decision,” he 
said.
He said morally the coun-
cil wouldn’t feel comfort-
able taking the money.
“It’s all clean and green 
down here, we are having 
a great season. We look 
at our northern brothers 
and sisters suffering in 
the dust — struggling to 
feed their cattle and their 
families — how could we 
take it?
“Give it to a shire in Aus-
tralia that is suffering from 
drought and needs it.”
This morning ABC jour-
nalist Kirsten Diprose 
tweeted a photo of a 
dairy farm in the Moyne 
region, showing the lush 
green pastures the area is 
known for.
“This is how green we 
are,” she wrote.
Water Resources Minis-
ter David Littleproud has 
requested an audit of the 
selection criteria, but has 
defended the process, 
saying it was based on 
drought mapping by the 
Bureau of Meteorology.
Prime Minister Scott Mor-
rison has insisted he is not 
bothered by the strange 

funding decision.
“I’m not going to feel at all 
troubled about the fact we 
are doing everything we 
possibly can to help rural 
communities affected by 
drought,” he told report-
ers in Sydney on Monday.
“If we’re being accused of 
being too supportive, too 
generous, too much on 
the front foot in helping ru-
ral districts when it comes 
to supporting them in the 
drought, well I’m happy to 
take that criticism.”
Mr Littleproud said he 
would be asking for a 
“forensic audit” from the 
Bureau of Meteorology to 
make sure the data collec-
tion had been right.
“That’s the science we 
predicate our decisions 
on,” he said.
“It shouldn’t be a politi-
cian’s decision, it should 
be predicated off the best 
science, and the bureau 
are the ones that provide 
that to us.”
Mr Littleproud said that as 
of June 30, almost two-
thirds of the Moyne Shire 
was in drought.
“That triggered, along 
with 12 other shires who 
are also in drought, our 
response which the prime 
minister announced on 
Friday,” he said.
Labor’s agriculture 
spokesman Joel Fitzgib-
bon has savaged the fund-
ing allocation.
“It’s inconceivable the 
money could be given to a 
council which itself says it 
doesn’t need the money,” 
he said.
He is also questioning why 
drought-affected parts of 
the Hunter and Eden Mon-
aro electorates did not re-
ceive funding.
Mr Fitzgibbon is the local 
member for the Hunter re-
gion and pointed out that 
while Muswellbrook was 
considered in drought, 
Singleton had missed out.
In the NSW electorate of 
Eden Monaro, Yass also 
missed out while Bega 
was included.
Mr Fitzgibbon said his rep-

resentations, as well as 
those from Eden Monaro 
MP Mike Kelly on behalf 
of their communities, had 
again been ignored.
“People are right to be an-
gry. They are among Scott 
Morrison’s forgotten peo-
ple,” Mr Fitzgibbon said in 
a statement.
“The decision to leave 
these drought-affected 
communities off the list 
is yet another example 
of the inadequacy and ad 
hoc nature of the Morrison 
Government’s drought re-
sponse.”
Labor has called for the 
Morrison Government 
to release a report from 
drought co-ordinator Ma-
jor General Stephen Day 
that remains confidential.
It comes as Mr Littleproud 
is due to tour drought-
affected areas of northern 
NSW and southern Queen-
sland later this week.
“We continue to be ag-
ile around this drought. 
We’ve committed $7 billion 
towards it in the here and 
now, making sure there’s 
support for farmers to 
keep bread and butter on 
the table,” Mr Littleproud 
said.
Ahead of his three-day 
drought trip, the minister 
is ramping up pressure on 
the states to build more 
dams during the dry spell.
“It’s time that the states 
start to partner with 
us,” Mr Littleproud said. 
“They’ve been asleep at 
the wheel.”
NO REPORT FROM 
DROUGHT ENVOY
Prime Minister Scott Mor-
rison has also been forced 
to defend Barnaby Joyce’s 
performance as drought 
envoy, insisting the Na-
tionals MP made regular 
reports and presentations 
to cabinet. Mr Joyce has 
come under fire for not 
submitting a final report 
from his eight-month stint 
in the role, which was axed 
after the Coalition was re-
elected in May.
“I didn’t ask him to write a 
book, I asked him to give 

some advice on what he 
was hearing from farmers 
and that’s what he did,” 
the Prime Minister told re-
porters in regional Queen-
sland on Friday.
The Opposition has at-
tacked Mr Joyce after Mr 
Littleproud told the Sen-
ate that he didn’t produce 
a final report from his time 
in the role.
Mr Joyce was given the job 
after Mr Morrison became 
prime minister in August, 
but the drought envoy 
position was scrapped 
during the post-election 
reshuffle. Labor has sug-
gested the role was a farce 
to stop Mr Joyce from 
mounting a challenge 
against Nationals leader 
Michael McCormack.
Mr Morrison said people 
were getting caught up in 
the semantics of a final re-
port as opposed to other 
communications.
“There were plenty of re-
ports I can assure you,” 
he said.
He said Mr Joyce’s ad-
vice was provided on the 
phone, in person and at 
cabinet meetings.
“Barnaby is a master of all 
forms of communication,” 
Mr Morrison said.
The Prime Minister said the 
advice had helped inform 
policy, including lifting the 
eligibility criteria for farm-
ers’ drought welfare from 
$80,0000 to $100,000 of 
off-farm income.
Mr Littleproud also de-
fended his fellow Nation-
als MP’s efforts, telling 
Labor to take a “running 
jump”.
“As far as I’m concerned, 
Barnaby Joyce did a fan-
tastic job sitting at kitchen 
tables, listening to people 
and coming back and di-
rectly reporting to the 
Prime Minister and cabi-
net,” he told Sky News.
Mr Joyce has angrily re-
jected suggestions he 
failed to deliver, claiming 
he compiled multiple re-
ports and made hundreds 
of representations on be-
half of farmers.

James O’Day on his farm in the Millewa region of northwest Victoria 
that is suffering from one of its worst droughts on record. Picture: 
James Wagstaff.Source:Supplied

Prime Minister Scott Morrison (right) and Agriculture Minister David Littleproud visit a drought-affected 
property near Dalby, Queensland to announce a new drought support package of nearly $100 million. 
Picture: Dan Peled/AAPSource:AAP
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Lockout laws in the Syd-
ney CBD should be lift-
ed as soon as possible, 
a parliamentary report 
says, but NSW Premier 
Gladys Berejiklian isn’t 
rushing a decision.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian says her gov-
ernment will look to find 
balance between safety 
and a vibrant nightlife 
after a parliamentary re-
port recommended Syd-
ney CBD lockout laws be 
scrapped.
The report by the Joint 
Select Committee on 
Sydney’s Night-time 
Economy advises the co-
alition government to lift 
the 2014 laws in the CBD, 
saying they cost NSW $16 
billion a year.
But the report, released on 
Monday, says the Kings 
Cross party precinct 
is “not yet sufficiently 
changed” to warrant the 
removal of lockout laws 
and the issue should be 
revisited in 12 months.
Ms Berejiklian earlier this 
month said she support-
ed scrapping the laws 
and hoped to amend leg-
islation by the end of the 
year.
She said on Monday her 
government would re-
spond to the report short-
ly.
“We always need to find 
the right balance between 
community safety and 
boosting the night-time 
economy,” Ms Berejiklian 
said in a statement.
The report found the Feb-
ruary 2014 laws were 
both necessary and ef-
fective to rapidly reduce 
inner-Sydney alcohol-
fuelled violence following 
the one-punch deaths of 

Thomas Kelly and Daniel 
Christie.
But it argues the laws, 
involving a 1.30am lock-
out and 3am last drinks, 
have damaged Sydney’s 
night-time business and 
culture.
The report recommends 
the CBD - including Ox-
ford Street - have lock-
out and last-drinks laws 
repealed, as well as the 
prohibition on shots after 
midnight.
It also recommends trad-
ing hours for bottle shops 
be extended from 11pm to 
midnight from Monday to 
Saturday, and from 10pm 
to 11pm on Sunday.
“Safety and a vibrant 
night-time economy 
should not be, and are 
not, mutually exclusive,” 
NSW Liberal MLC and 
committee chair Natalie 
Ward told reporters.
“We can have a vibrant 
night-time economy, grab 
that $16 billion and make 
it ours. We can do it hold-
ing hands with safety for 
the community.”
The report found more 
work was required in 
Kings Cross to ensure 
safety, with the district 
requiring a “specific, nu-
anced approach”.
It says the repeal of lock-
out laws in Kings Cross, 
without improvements 
to lighting, street layout 
and venue density, would 
prompt a return to exces-
sive alcohol consumption 
and violence.
A “pathway” program is 
recommended to help di-
versify Kings Cross and 
dilute the number of bars 
and clubs in close prox-
imity, with a review of the 
laws for the area in 12 

Sydney CBD lockout laws on chopping block
months.
Sydney Lord Mayor Clo-
ver Moore said in a state-
ment she welcomed the 
inquiry’s recommenda-
tions and hoped they 
would “breathe oxygen 
into Sydney’s nightlife”.
Bar baron Justin Hemmes 
told the inquiry Sydney 
had suffered a significant 
decline in its vibrancy 
and become a “ghost 
town” at night.
“With the imminent com-
pletion and launch of 
Sydney’s CBD light rail 
project and the pedes-
trianisation of George 
Street, we have an un-
precedented opportunity 
to initiate a rebirth of our 
inner city and put it back 
on the international map,” 
the Merivale boss said in 
a statement.
But Foundation for Alco-
hol Research and Edu-
cation chief executive 
Michael Thorn said the 
recommendations put 
profit ahead of safety and 
were a “reckless capitula-
tion to the alcohol indus-
try”.
“The premier must under-
stand that in the future 
every death from alcohol-
fuelled violence in Syd-
ney will be on her head,” 
Mr Thorn said.
St Vincent’s Hospital also 
warned of renewed alco-
hol-based violence.
Among other recommen-
dations are the appoint-
ment of a “night time 
co-ordinator” to enable 
stakeholders collaborate 
on safety, as well as the 
creation of a working 
group - including police 
and medical groups.
The Bureau of Crime 
Statistics and Research 
in August found non-do-
mestic assaults dropped 
53 per cent in Kings 
Cross and four per cent 
in the CBD since lockout 
laws were introduced in 
2014.
But in the same period, 
assaults rose by 30 per 
cent at alternative night-
spots.
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NSW Premier Gladys Berejiklian

A political hopeful who 
organised his family and 
employees to act as fake 
NSW Labor donors has 
admitted he helped in an-
other scheme to hide a 
true donor.
A central player in the 
NSW Labor cash-in-a-bag 
donations scandal helped 
organise another fake do-
nor scheme, this time in 
the name of state MP Chris 
Minns, an anti-corruption 
inquiry has been told.
Restaurant manager and 
former political hopeful 
Jonathan Yee told the In-
dependent Commission 
Against Corruption on 
Monday he organised to 
have eight people falsely 
claim they were donating 
cash bundles of $5000 to 
the NSW Labor Party.
But in fact, he said, he 
was helping then-state MP 
Ernest Wong cover up the 
true source of the dona-
tions - which ICAC alleges 
was Chinese billionaire 
Huang Xiangmo.
The inquiry has heard Mr 
Huang, banned from do-
nating as a property de-
veloper, walked into NSW 
Labor’s head office with 
$100,000 stuffed into an 
Aldi shopping bag.
Mr Yee said weeks before 
those donations - pegged 
to a Chinese Friends of 
Labor fundraising dinner 
in March 2015 - he and Mr 
Wong organised another 
straw donor scheme.
More than half a dozen 
cheques for $900 each 
were made out to the ALP 
account of Mr Minns, who 
lost to Jodi McKay in the 
vote for Labor leader fol-
lowing the March 2019 
election.
Mr Yee said he assured 
those writing the cheques 
they’d soon be refunded 
in cash.
“I believe (the reason) will 
be to fly under the $1000 
cap so a declaration was 
not necessary,” he told 
the inquiry.
“But at the same time it 
conceals whoever that 
particular donor or donors 
would be.
“I felt by assisting Ernest 
in this way, head office 
would look upon me as 

someone who could as-
sist in future.”
Mr Yee said he never 
asked who the true source 
of the Chris Minns dona-
tions was.
A spokesman for Mr Minns 
said the donations were 
accepted in good faith via 
a cheque and not cash in 
2015, but given the ICAC 
evidence the most appro-
priate course of action 
would be to forfeit the 
money.
“Mr Minns will forfeit funds 
associated with Mr Wong 
and Mr Yee,” the spokes-

New NSW Labor donor scam revealed at ICAC
man said on Monday.
ICAC has not heard any 
evidence that Mr Minns 
knew the true source of 
the donations.
Mr Yee said he was ap-
proached before the 
March 12 dinner by Mr 
Wong, the CFL patron, to 
provide five to 10 straw 
donors for a series of 
$5000 donations.
He said he wasn’t told the 
true identity of the donor 
until 2017 - a claim ICAC 
Chief Commissioner Pe-
ter Hall QC said “beggars 
belief”.

The Australian govern-
ment has confirmed US 
President Donald Trump 
called Prime Minister Scott 
Morrison about helping an 
investigation into the Rus-
sia probe.
Prime Minister Scott Mor-
rison agreed to help Don-
ald Trump’s investigation 
into a probe looking at 
Russian interference in 
the 2016 US presidential 
election.
President Trump phoned 
Mr Morrison to ask for 
help with his inquiry, 
which was looking into 
how the investigation by 
US Special Counsel Rob-
ert Mueller started.
Australia’s former high 
commissioner to the UK, 
Alexander Downer, played 
a significant role in spark-
ing the FBI investigation 
in the Trump campaign 
and Russia.
Mr Morrison agreed to 
support the inquiry.
“The Australian govern-
ment has always been 
ready to assist and co-
operate with efforts that 
help shed further light on 
the matters under inves-
tigation,” a government 
spokesman told AAP on 
Tuesday.
“The PM confirmed this 
readiness once again in 
conversation with the 
president.”
Opposition Leader An-
thony Albanese said the 
prime minister needed 
to give straight answers 
about the phone call.
“I think Scott Morrison 
needs to be very clear 

about the circumstances 
around this phone call, 
what was said and wheth-
er any agreement was 
reached in terms of assis-
tance,” he told reporters 
in Sydney.
Labor frontbencher Bill 
Shorten called on Mr Mor-
rison to release a full tran-
script.
“Prime Minister Morrison 
got a very warm, indeed 
special reception from 
President Trump,” he told 
reporters in Adelaide.
“Mr Morrison needs to 
clean up the perception 
that perhaps the special 
reception was returned 
for special favours done.”
He said nobody wanted to 
see a prime minister with 
the perception of being a 
lapdog to an American do-
mestic political agenda.
Mr Downer met with 
George Papadopoulos, a 
Trump campaign adviser, 
who told him about dam-
aging Russian information 
about rival Hillary Clinton.
“I had a conversation with 
this guy and I passed on 
one element of the conver-
sation to the Americans. 
There’s just nothing more 
to it,” Mr Downer said.
“I know nothing about 
conversations about that 
Scott Morrison has had 
with the Americans, in-
cluding President Trump, 
about this.”
Greens leader Richard Di 
Natale said Mr Morrison 
had sacrificed Mr Down-
er’s reputation to indulge 
the US president’s bizarre 
conspiracy theory.

PM facing questions over Trump phone call
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Interest rates in Australia 
have hit a new low after 
the Reserve Bank made 
the third cut since June 
and experts warn it won’t 
stop there.
Australia’s official cash 
rate has fallen below 
1.0 per cent for the first 
time in history with some 
economists saying it will 
stay down for at least an-
other two years.
At its October meeting 
on Tuesday, the Reserve 
Bank of Australia made 
the widely expected de-
cision to drop the rate to 
0.75 per cent — the third 
time it has wiped 25 basis 
points off since June.
And the cuts are expect-
ed to keep coming from 
Reserve Bank governor 
Philip Lowe, with another 
reduction predicted this 
year and again at the be-
ginning of 2020.
“Interest rates are very 
low around the world and 
further monetary easing is 
widely expected, as cen-
tral banks respond to the 
persistent downside risks 
to the global economy 
and subdued inflation,” 
he said in his statement.
“The board took the de-
cision to lower interest 
rates further today to sup-
port employment and in-
come growth and to pro-
vide greater confidence 
that inflation will be con-
sistent with the medium-
term target.
“The economy still has 
spare capacity and lower 
interest rates will help 
make inroads into that.

“It is reasonable to expect 
that an extended period 
of low interest rates will 
be required in Australia 
to reach full employment 
and achieve the inflation 
target.”
BIS Oxford Economics 
chief economist Dr Sar-
ah Hunter said the RBA 
board projected infla-
tion to remain around 2 
per cent for another two 
years, “which suggests 
there will not be a rate 
rise until the end of 2021 
at the earliest.”
AMP chief economist 
said he expected another 
25 basic point cut in No-
vember and then again in 
February.
“A trend towards higher 
unemployment and a 
slowdown in jobs growth 
were likely the primary 
factors in the RBA’s deci-
sion to cut rates to a new 
low, as well as concerns 
around persistently weak 
household spending, sub-
dued wages growth and 
low inflation,” he said.
“Lower interest rates 
together with a subtle 
loosening in credit poli-
cies and improved hous-
ing sentiment has seen 
national housing values 
recover 1.7 per cent of 
the 8.4 per cent peak to 
trough decline in value, 
with a substantially larger 
bounce in Sydney and 
Melbourne.”
Mr Lawless says he ex-
pects the bounce in hous-
ing values to help kick 
the economy along as 
homeowners begin to feel 

RBA interest rates: Reserve Bank cuts rate to 0.75%

RBA boss Philip Lowe cuts rates to 0.75. Picture: AAP Image/Lukas CochSource:AAP
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wealthier and more confi-
dent.
“Stronger housing condi-
tions should also support 
the residential construction 
sector where approvals 
dropped through the hous-
ing downturn,” he said.
“Both household spend-
ing and residential con-
struction activity have 
weighed on economic 
growth, so a turnaround in 
these sectors would be a 
welcome turn of events.”
Per Capita research fellow 
Stephen Koukoulas told 
news.com.au the RBA is 
reacting to the soft econ-
omy and record low inter-
est rates was a “sign that 
all is not well”.
However, he stopped 
short of suggesting Aus-
tralians should start pan-
icking.
“As the Reserve Bank’s 
been saying recently, 
there are a few bright 
spots in the economy,” 
he said.
“We know that exports 
are doing well, we know 
that private sector busi-
ness investment is pick-
ing up, and we know that 
infrastructure spending is 
still being rolled out.
“The concerns are hous-
ing construction and con-
sumer spending — both 
very weak and until they 
change the economy will 
stay weak given how im-
portant they are.
“It’s an injection of mone-
tary policy stimulus when 
the economy hasn’t been 
performing well.”
OPPOSITION BLAMES 

GOVERNMENT FOR 
ECONOMY WOES
The Coalition Govern-
ment has resisted calls 
to boost infrastructure 
spending to stimulate 
the economy, which was 
again criticised on Tues-
day by shadow treasurer 
Jim Chalmers.
“Australians are strug-
gling, the economy is 
growing at its slowest 
pace in a decade, wages 
are stagnant, and the RBA 
is getting no help from the 
Morrison Government,” 
he said in a statement.
“Today’s decision to cut 
the cash rate to 0.75 per 
cent highlights the urgent 
need for the Liberals to 
bring forward a plan to 
responsibly stimulate the 

floundering economy.”
HOUSE PRICES IN MEL-
BOURNE AND SYDNEY 
SURGE
A few hours before the 
RBA slashed the official 
cash rate, new data from 
Corelogic revealed the 
country’s two biggest cit-
ies surged in value again 
in September.
The national dwelling 
price increase of 0.9 per 
cent for the month was 
largely driven by a strong 
rebound in the key Syd-
ney and Melbourne mar-
kets, where values were 
up 1.7 per cent over the 
month.
Australia’s two largest cit-
ies have recorded a rapid 
bounce-back in home 
values over the past two 

months, with Sydney 
up accumulative 3.3 per 
cent and Melbourne up 
3.2 per cent in over the 
last two months as inves-
tors gorge on low interest 
rates and easier access to 
credit.
The adoption of looser 
borrowing rules by APRA 
in July has also helped 
push house prices higher, 
a development that has left 
some concerned over the 
potential re-emergence of 
risks to borrowers.
Government, however, 
has cheered the recent 
boost in house prices with 
Treasurer Josh Fryden-
berg noting a 10 per cent 
rise in house prices could 
boost GDP growth by 0.5 
per cent.

Scott Morrison says he 
wants stronger links with 
Beijing as the Chinese 
ambassador reminds him 
who pays the bills as his 
nation celebrates its 70th 
anniversary.
Scott Morrison has as-
sured the nation’s Chi-
nese community he wants 
stronger ties with Beijing 
as tensions bubble be-
tween the two nations.
In a statement posted to 
his WeChat profile, the 
prime minister reached 
out to Chinese Austra-
lians on the 70th anni-
versary of the communist 
revolution.
“The links between Aus-
tralia and China have 
never been as close and 
dynamic as they are to-
day,” he said.
“At this moment of cel-
ebration, I am working 
with you to expect Aus-
tralia and China establish 
stronger links in the com-
ing years.”
China on Tuesday cel-
ebrated the anniversary 
with a massive military 
parade in Beijing.
The nation’s ambassa-
dor to Australia used the 
day to remind Canberra 

about its economic de-
pendence on the global 
superpower.
Cheng Jingye said it was 
important to remember 
the reasons behind Aus-
tralia’s 28 years of eco-
nomic growth and pre-
dicted return to budget 
surplus.
“China’s growth and the 
co-operation between 
China and Australia in 
trade, economic and oth-
er areas, is a major factor 
in that growth,” he told 
The Australian.
Australia’s relations with 
Beijing have been frosty 
with a range of diplomat-
ic tensions happening 
alongside China’s trade 
dispute with the US, Can-
berra’s closest strategic 
ally.
“I want to stress, the 
need is for both sides to 
increase mutual respect 
and to handle their differ-
ences in the proper way,” 
Mr Cheng said.
“And we need to look at 
each other’s develop-
ment as an opportunity ... 
to enhance mutual trust, 
while reducing prejudic-
es and suspicions.”
Greens leader Richard 

Di Natale believes China 
should be called out for 
its treatment of the Mus-
lim Uighur community, 
Tibet and the people of 
Hong Kong.
“This is not a moment to 
celebrate the 70th birth-
day of China,” he told re-
porters in Melbourne.
“It’s a moment to reflect 
on how far China still 
needs to go in ensuring 
the human rights of all of 
its people are protected.”
The Chinese ambassa-
dor also pledged that de-
tained Australian writer 
Yang Hengjun would get 
a fair trial but refused 
to detail the allegations 
against him.
Australia’s major politi-
cal parties are becoming 
increasingly divided over 
the best way to man-
age the relationship with 
China.
Labor has criticised Mr 
Morrison for taking pot 
shots at China while he 
was in the US last week.
But Mr Morrison said the 
government was careful-
ly negotiating its relation-
ships with both nations, 
telling the opposition to 
be “less naive”.

PM positive despite tensions with Beijing
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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



العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(9632 4818 
0403482345

العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 

روحانية وفلكية

Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412 web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

هاتف: 000 449 0400

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

Morning Fresh  بـ 2  $

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

هذا العرض
 صاحل لغاية  

يوم  اجلمعة
11 تشرين األول

زيت زيتون تامكس )4 ليرت( بـ 14,99 $

برية بافاريا  )خالية من الكحول(  بـ 29,99 $

طـحينة قلـجية)5 كيلو( بـ  38  $ فول مدمس )العلبة( بـ  0,99  $ معجون متر الربكة )1  كيلو(  بـ 3,49 $

مسحوق غسيل سريع التنظيف )9 كيلو( بـ 16 $

رب بندورة )3 ليرت( بـ  8,50  $

حـسومات كـبرية عـلى 
كـافة موجودات املحـل

 Extra Virgin زيـت ايـطالي
)1 ليرت( بـ  6,99  $
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