لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
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نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح
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خربة طويلة وصدق يف التعامل
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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996
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نصر اهلل :مقبلون على «التحرير الثاني» وال اتفاق يتجاوز اجلنود املـخطوفني

السيد حسن نصر اهلل
جرود القلمون وعرسال،
وقال إن ال أرقام دقيقة
ألعداد مسلحي داعش
وعائالتهم املطوقني وسط
منطقة العمليات يف جرود

عرسال اللبنانية والقلمون
السورية.
وأضاف إن اجلميع يريد
اجلرود،
يف
التسوية
لكن قيادة داعش «يبدو

الفـروف يبدأ األحـد (غدا) جـولته اخللـيجية

جددت روسيا أمس االول،
دعم جهود الكويت الحتواء
السعودية
بني
األزمة
واإلمارات والبحرين ومصر

من جهة ،وقطر من جهة
أخرى.
وقالت املتحدثة باسم
وزارة اخلارجية الروسية

ماريا زاخاروفا يف مؤمتر
صحايف أمس االول ،إن
وزير اخلارجية سريغي

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.

EASY TRAINING SOLUTIONS
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
والعديد غريها..
many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
both employers and workers
Assessment.
Confined Spaces
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ما حتقق هو من نتائج املعادلة الذهبية :اجليش والشعب واملقاومة  +اجليش السوري
اعترب ألمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر
اهلل أن حتقيق النصر
احلاسم يف معركة اجلرود
بعض
مسألة
أصبحت
الوقت ،كاشفا عن وجود
تفاوض مع قيادة داعش
يف القلمون ،وأنه ال وقف
إلطالق النار قبل التوصل
التفاق ال يتجاوز هدف
الكشف عن مصري اجلنود
املختطفني،
اللبنانيني
واكد ضرورة التعاطي مع
االنتصار القادم يف حترير
اجلرود على أنه «التحرير
الثاني».
استهل السيد نصر اهلل
كلمته بتحية املقاتلني
اللبناني
اجليشني
يف
واملقاومة
والسوري
لتضحياتهم يف معارك

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

10 Nicholsen St, Penshurst

أنها غري معنية خبروج
مسلحيها آمنني من منطقة
العمليات».
واعترب السيد نصراهلل
يف كلمة متلفزة أن مجيع
النصر
حتقيق
عوامل
احلاسم والقريب متوافرة
وأن املسألة مسألة «بعض
الوقت» ،ولكنه شدد على
وجوب عدم حتديد سقف
زمين للمعارك يف اجلرود
على اجلانبني اللبناني
والسوري ،ألن «داعش
قد يتمرتس باملدنيني
جمددًا مما قد يؤخر إجناز
العمليات يف اجلرود».
وأكد السيد نصر اهلل أن
ما حتقق على اجلبهتني
اللبنانية والسورية كبري

ماتيس يف كييف يتهم موسكو مبحاولة تعديل احلدود بالقوة

الدفاع
وزير
اغتنم
األمريكي اجلنرال جيمس
ماتيس الذكرى الـ26
الستقالل أوكرانيا عن
االحتاد السوفياتي ،التهام
أوروبا
بتهديد
روسيا
ومبحاولة «إعادة ترسيم
حدود دولية بالقوة» .لكنه
ّ
جتنب التعهد بتزويد كييف
أسلحة دفاعية «فتاكة».
زيارة ماتيس كييف هي

التتمة صفحة 31

إطباق اخلناق على
داعش يف آخر معاقله
يف البادية
سيطر اجليش السوري
واحللفاء على بلدة جنى
العلباوي والتالل احمليطة
بها بريف محاة الشرقي،
أما يف دير الزور تنظيم
يتكبد خسائر
داعش
ّ
باألفراد والعتاد خالل
عمليات اجليش السوري
على جتمعاته وحماور
حترك عناصره.
سيطرة
بأن
وافيد
اجليش السوري على جبل

األوىل لوزير دفاع أمريكي
منذ رحلة سلفه روبرت

غيتس عام  ،2007وتزامنت

التتمة صفحة 31

القوات العراقية حترر حي الوحدة وأكثر من
 30منطقة جديدة يف تلعفر

أشارت العمليات املشرتكة
العراقية إىل أن الشرطة
استعادت
االحتادية
السيطرة على  %60من

حي الوحدة غرب تلعفر.
ولفتت العمليات املشرتكة
العراقية إىل أن احلشد

التتمة صفحة 31

ملـاذا  Bankstown MRIاالخـتيار األفـضل لكم!
ألن لديـنا:
*
*
*
*
*

موظفني مهتمنب وذوي خربة يضعون صحة املريض يف املقام األول
أطباء اختصاصيني بـ  MRIيقدمون تقارير طبية ذات نوعية عـالية ومفصـّلة
بيـئة عـصرية هادئة
مـوقـعا مـناسبا يف الطابق األرضي يقع على العنوان400 Chapel Road :
مواقف سيارات مـؤمـنة مبا فيها مواقف للمبنى مدخلها من Kitchener Parade

لـجميع اسـتعالمـاتكـم ولـحجز موعـد
الرجاء االتصال على 9782 4500 - 9782 4500 :

التتمة صفحة 31

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة اللحوم
يف نيو ساوث ويلز HCCP

لصاحبها طوني فرنسيس

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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لـبنانيات

جملس الوزراء أقر إدخال تعديالت على دفرت الشروط لتوليد الكهرباء

عون :نعمل لتأمني كل ما حيتاج اليه اجليش
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون العمل تأمني كل
ما حيتاج اليه اجليش من عتاد
ومعدات لتمكينه من القيام
باملهمات املطلوبة منه ،منوها
واخلارجي
الداخلي
بالدعم
الواسع الذي حظي به خالل
العملية اليت قام بها لتحرير
جرود السلسلة الشرقية،
واصفا اياها بالعملية الناجحة.
من جهته ،حيا رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري احلرفية
الكيربة اليت نفذ بها اجليش
مهمته الوطنية ،مؤكدا أن
الظروف تفرض متركز اجليش
يف االماكن اليت حل فيها ملنع
اي ارهابي من التسلل اليها
مستقبال.
كالم عون واحلريري جاء خالل
جلسة جملس الوزراء اليت
عقدت ظهر امس االول يف
املقر الرئاسي الصيفي يف
قصر بيت الدين ،الذي كان
انتقل اليه عون صباحا.
وقرر جملس الوزراء خالل
اجللسة إدخال بعض التعديالت
على دفرت الشروط اخلاص
معامل
عروض
باستدراج
توليد الكهرباء ،وإرساله اىل
إدارة املناقصات وفق قانون
احملاسبة العمومية.
وسبق اجللسة خلوة بني عون
واحلريري مت خالهلا التطرق اىل
أبرز بنود جدول االعمال.

الرياشي

وعقب اجللسة ،أدىل وزير
الرياشي
ملحم
اإلعالم
بالتصريح اآلتي« :عقد جملس
الوزراء جلسته االسبوعية يف
قصر بيت الدين برئاسة فخامة
رئيس اجلمهورية ويف حضور
دولة رئيس جملس الوزراء
والوزراء الذين غاب منهم
الوزير يعقوب الصراف.
يف مستهل اجللسة طلب
فخامة الرئيس الوقوف دقيقة
صمت حدادا على ارواح شهداء
اجليش الذين سقطوا يف
املواجهات مع تنظيم «داعش»
االرهابي .ثم حتدث واصفا
العملية العسكرية اليت قام بها
اجليش يف منطقة اجلرود بأنها
كانت ناجحة واظهر اجليش
خالهلا فعالية كبرية ومتكن
من حترير القسم االكرب من
االراضي اليت كان ينتشر فيها

وفود شعبية وسياسية وحزبية زارت القصر
الرئاسي يف بيت الدين

عون  :ماضون يف نهجنا التغيريي
واالصالحي والتغيري مسؤولية الشعب

الرئيس عون مستقبال الوفود يف قصر بيت الدين
الرئيس عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف قصر بيت الدين
االرهابيون ومل تبق سوى بقعة
صغرية سوف يعمل اجليش
على حتريرها.
وأضاف فخامة الرئيس :لقد
لقي اجليش دعما داخليا
وأكد
واسعني،
وخارجيا
الشعب اللبناني انه فخور بهذا
اجليش ،واجليش فخور مبا
يقوم به .وعليه فإننا سنعمل
على تأمني كل ما حيتاج اليه
من عتاد ومعدات لتمكينه من
القيام باملهمات املطلوبة منه.
وأشار فخامة الرئيس بعد
ذلك اىل ضرورة إقرار مشروع
قانون موازنة لعام 2017
لتأمني انتظام العمل احلكومي
وتوفري االعتمادات الالزمة
للوزارات واالدارات.
ثم حتدث فخامته عن زيارة
نائب الرئيس العراقي اياد
عالوي للبنان ،فأشار اىل
أن البحث تناول إجياد حلول
ملسألة ديون التجار اللبنانيني
يف العراق واليت مل تسدد منذ
 15عاما ،وتفوق قيمتها الـ3
مليارات دوالر امريكي ،اضافة
اىل مسألة تشجيع الصادرات
اللبنانية اىل العراق وتفعيل
التبادل التجاري بني البلدين.
وأشار فخامة الرئيس اىل أن
الرئيس عالوي اقرتح اقامة
مؤمتر يف لبنان يربز التعايش
اللبناني كنموذج حيتذى ،وال
سيما أن لبنان ينعم باستقرار
ال يتوافر يف دول أخرى.
وجدد فخامة الرئيس االشارة
اىل أنه سيطلب يف كلمته
أمام اجلمعية العامة لالمم
املتحدة يف شهر ايلول املقبل

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

جعل لبنان مركزا حلوار االديان
واحلضارات نظرا اىل ما ميثله
لبنان من تنوع ديين وحضاري
هو مصدر غنى.
وطلب الرئيس عون من وزير
الرتبية والتعليم العالي اطالق
حوار بني اصحاب املدارس
واملعلمني وجلان االهل حول
االقساط والرواتب يف ضوء
ما صدر من مواقف بعد اقرار
سلسلة الرتب والرواتب.
وجدد فخامة الرئيس طرح
االقرتاح الذي كان تقدم به
يوم كان رئيسا لـ»تكتل
التغيري واالصالح» ليكون لكل
نائب رديف حيل مكانه اذا ما
مت توزيره او شغر املقعد ألي
سبب كان ،وذلك عمال بالفقرة
«ه» من مقدمة الدستور اليت
تتحدث عن فصل السلطات
وتعاونها.
وقال فخامته ان جملس الوزراء
ينعقد اليوم للمرة االوىل يف
عهده الرئاسي يف قصر بيت
الدين التارخيي ،الفتا اىل
ضرورة إطالق ورشة لرتميم
اجزائه واحملافظة عليه.
ثم حتدث دولة الرئيس احلريري
فأطلع جملس الوزراء على
زيارته أمس ملواقع اجليش
يف منطقة اجلرود على احلدود
ولبلدة
اللبنانية-السورية
عرسال ،مشريا اىل أنه ملس
كم أن معنويات اجليش مرتفعة
والطريقة احلرفية الكبرية اليت
نفذ بها اجليش مهمته الوطنية،
حبيث حرر أماكن من االرهاب
ومتركز فيها للمرة االوىل.
وأشار دولته اىل أن الظروف
االمنية تفرض متركز اجليش
يف االماكن اليت حل فيها
ملنع أي إرهابي من التسلل
اليها مستقبال ،وهذا يتطلب
توفري العتاد الالزم للجيش،
واقامة مراكز مراقبة .وسنعمل
يف احلكومة لتوفري املطلوب
لتمكني اجليش من القيام
مبهماته الوطنية الكبرية.
بعد ذلك ،درس جملس الوزراء
جدول اعماله ،ووافق على
معظم بنوده ،ومن أبرزها:
 إدخال بعض التعديالت علىدفرت الشروط اخلاص باستدراج
عروض معامل توليد الكهرباء،
وارساله اىل إدارة املناقصات
وفق قانون احملاسبة العمومية
إلجراء املقتضى.

 بناء على اقرتاح رئيساجلمهورية ،قرر جملس الوزراء
تشكيل جلنة برئاسة رئيس
جملس الوزراء لدرس موضوع
الديون اللبنانية مع احلكومة
العراقية ،وتضم اللجنة الوزراء
السادة :علي حسن خليل ،رائد
خوري ،سليم جريصاتي ،جربان
باسيل ونقوال تويين».

زعيرت

ثم حتدث وزير الزراعة غازي
زعيرت عن قضية تعويض
مزارعي التفاح ،فأشار اىل
أنه «بعد مداخلة فخامة رئيس
اجلمهورية ودولة رئيس جملس
الوزراء والسادة الوزراء،
تعويض
موضوع
عرضت
واملبلغ
التفاح،
مزارعي
املتبقي هو  20مليار لرية
لبنانية .وقد اختذ قرار بتأمينه
بالكامل يف مدة اقصاها آخر
الشهر احلالي ،وتوزيعه على
املتضررين .ويف هذه املناسبة
ايضا ،نبشر املزارعني بأنه يف
املوسم املقبل ،وبالتنسيق مع
مجهورية مصر العربية ودول
صديقة وشقيقة أخرى ،من
املمكن ان تتم تغطية الكمية
الفائضة من التفاح اللبناني».
سئل :ماذا عن مزارعي
البطاطا؟
أجاب« :حنن ننسق اليوم مع
كل الدول العربية يف هذا
املوضوع ،ومنها مصر واالردن
وسوريا ،حيث هناك اتفاقيات
معقودة يف هذا اجملال وهي
سائرة حنو التنفيذ وفقا
ملواسم معينة».
ثم سئل الرياشي عن اجواء
جلسة جملس الوزراء ،فأوضح
انها كانت اجيابية« ،وقد أخذ
بالتعديالت بطريقة سلسة،
وسيتم االخذ بدفرت الشروط
مع التعديالت اليت طرأت
عليه» ،مشريا اىل أن «املهلة
املعينة مرتبطة بنحو ثالثة
اسابيع وبتوقيت املناقصات».
ولفت اىل أن «املوضوع مل يعد
مقتصرا على البواخر فقط ،بل
بواخر او حمطات برية ايضا».
من جهة أخرى ،أبلغ رئيس
جملس الوزراء أن اجللسات
االسبوعية جمللس الوزراء
ستعقد كل يوم مخيس بدال
من يوم االربعاء ،وذلك بعدما
تقرر اعتماد يوم السبت يوم
عطلة.

شهد قصر بيت الدين بعد ظهر
امس االول ،سلسلة لقاءات لوفود
شعبية وسياسية زارته للرتحيب
برئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون ملناسبة وجوده يف بيت الدين
وترؤسه جلسة جملس الوزراء.
ويف هذا اإلطار ،استقبل الرئيس
عون ،يف حضور وزير العدل
سليم جريصاتي ،وفدا من حزب
الكتائب برئاسة النائب فادي
اهلرب ،وعضوية رئيس إقليم
الشوف الكتائيب احملامي جوزف
عيد ،ورئيس إقليم عاليه الكتائيب
السيد انطوان جباني ،واحملامي
سعيد عساف ،والدكتور وليد
حداد.
وبعد اللقاء ،قال النائب اهلرب ان
«الزيارة هي للرتحيب بالرئيس
عون ملناسبة وجوده يف بيت
الدين« ،وقد تداولنا يف عدد من
املواضيع اليت تهم منطقة اجلبل
وال سيما خالل فصل الصيف
،وكنا نأمل أن يعود أهل اخلليج
إىل لبنان لتمضية ما تبقى من
فصل الصيف يف ربوعه».
أضاف« :ان البحث تطرق أيضا إىل
أهمية إجناز وصلة بسوس -ضهور
العبادية بطول  10كيلومرت نظرا
للعائدة الكبرية النامجة عن ذلك».
الوزير الخطيب
واستقبل الرئيس عون وزير
البيئة طارق اخلطيب الذي قال
انه «عرض مع رئيس اجلمهورية
شؤونا إمنائية تهم منطقة الشوف
عموما وإقليم اخلروب خصوصا».
«اللقاء الوطني يف إقليم الخروب»
والتقى الرئيس عون يف وقت
الحق ،يف حضور الوزير اخلطيب،
وفد «اللقاء الوطين يف إقليم
اخلروب» برئاسة السيد عمر حبنجر
الذي القى كلمة هنأ فيها اجليش
ب»اإلجناز الذي حققه بتحرير اجلرود
من تنظيم «داعش» اإلرهابي»
وقال« :ان اللقاء الوطين يف
اقليم اخلروب ،هذا التجمع النخبوي
ينطلق من اعتبار ان املواطنة
الصحيحة ،هي القيمة املشرتكة
واجلامعة ،اليت ال تتعارض مع
االنتماء اىل الطوائف .هذه املنطقة
الشوفية الغنية بالعلم واملعرفة
واليت ترفد الدولة خبربة العاملني
فيها وهلا ،انطالقا من اميانها
بالشراكة الوطنية ،ومبضامينها
امليثاقية والسيادية ،واثقة من
انها ستحظى بعناية فخامتكم
وباهتمام حكومة استعادة الثقة،
اليت لنا فيها وبفضل رعايتكم
املشكورة ،معالي الوزير الصديق
طارق اخلطيب ،الساهر على متابعة
احتياجاتها بكل اهتمام».

وتاله الزميل عامر مشموشي بكلمة
جدد فيها التهنئة باالجناز الذي
حققه اجليش ،وقال ان منطقة
اقليم اخلروب الغنية بأبنائها «
ترغب يف التواصل الدائم مع
فخامتكم كي ننقل اليكم معاناة
ابناء االقليم نتيجة حرمان املنطقة
من ادنى حقوقها التنموية».
كما حتدث الدكتور مارون البستاني
معلنا التضامن مع احلملة اليت
يقودها الرئيس عون يف مواجهة
الفساد.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
مؤكدا «اهمية احلوار بني اللبنانيني
والتضامن الذي برز يف دعم
اجليش يف حربه ضد «داعش».
وركز الرئيس عون على اهمية
االختالف بالرأي الذي ينتج ابداعا،
وقال»:اننا ماضون يف نهجنا
التغيريي واالصالحي ،والتغيري
هو مسؤولية الشعب الن نظامنا
يسمح له باحملاسبة والتغيري كل
اربع سنوات».
تجمع صناعيي الشوف
واستقبل الرئيس عون وفد «جتمع
صناعيي الشوف» برئاسة السيد
نبيل الغصيين الذي القى كلمة
رحب فيها بوجود الرئيس عون
يف بيت الدين ،وقال« :إن جتمع
الصناعيني يف الشوف يناشد
فخامتكم ان تشمله برعايتكم
الكرمية ،وكنا سابقا قد أحطنا
معالي وزير الصناعة بضرورة وقف
تهريب املواد املصنعة والصناعية
اليت تدخل لبنان وبازدياد ،مسببة
تعثر صناعتنا الوطنية اللبنانية
اليت تضاهي جبودتها كل دخيل
عليها .نأمل دعمكم ونعول عليه،
ونود ان نؤكد لفخامتكم اننا مجيعا
يدا واحدة يف تعاوننا ،واننا مل
ولن نهمل مظهر الطبيعة والبيئة
يف جمال الصناعة ،وأننا نعطي
املعنى الذي يليق بكل عمل نقوم
به».
وحتدث خالل اللقاء عدد من اعضاء
الوفد عارضني للواقع الصناعي
يف منطقة الشوف.
ورد الرئيس عون مؤكدا انه
«يولي امللف االقتصادي عناية
خاصة وانه بعد االستقرار االمين
واالستقرار السياسي ،جاء دور
االستقرار االقتصادي وهذا ما
نعمل له حاليا بواسطة فريق عمل
خمتص ومعزز خبربات دولية».
وجدد الرئيس عون التأكيد على
ان «االقتصاد الريعي هو اكرب
جرمية ارتكبت حبق االقتصاد ،لذلك
فإن جهودنا منصبة على الصناعة
النها الركيزة االوىل لالقتصاد
املنتج».
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لبنانيات

حرب علق على املناقشة العامة للنواب وعلى رد احلريري:
كتلة املستقبل :اجليش يقوم مبعركة اجلرود
كلنا نطمح للتغيري واإلصالح لكن خائفون أن حيصل الوطنية بقراره احلر وإرادته احلازمة ومن دون أي
إمالءات أو شراكة من أحد
التغيري على حساب اإلصالح

علق النائب بطرس حرب
يف تصريح ،على «جمريات
جلسة املناقشة العامة جمللس
النواب وعلى رد رئيس
احلكومة سعد احلريري على
مداخالت النواب وبالنظر اىل
انه مل يستطع النواب الرد
«يف
فقال:
والتوضيح»،
موضوع عقود تشغيل شبكات
اهلاتف اخلليوي ،من املؤسف
أن يعطى لرئيس احلكومة
معلومات خاطئة أو ناقصة
عن عقود تشغيله .فالقاصي
والداني ،ال سيما دولة
الرئيس متام سالم والوزراء
السابقون ،الذين كانوا شهودا
ومشاركني يف مناقشة إطالق
مناقصة عقود تشغيل شبكات
اهلاتف اخلليوي ،يعلمون كيف
متكن فريق سياسي معني
من تعطيل املناقصة أكثر
من مرة ،وهو الفريق عينه
الذي عدل عقود التشغيل،
فنقل نفقات التشغيل من
على عاتق الشركات املشغلة
إىل عاتق الدولة ،ما أدى إىل
الفساد والتوظيف العشوائي
للمحاسيب وإىل هدر األموال
العمومية .إال أننا نوافق
رئيس احلكومة تصميمه على
إعادة حتميل نفقات التشغيل
للشركات بدل الدولة ،وآمل
أال يعرقله أحد يف مسعاه ،كما
حصل يف املاضي يوم كانت
تعجز احلكومة السابقة عن إختاذ
قراراتها إذا اعرتض مكونان
سياسيني منها».
اضاف« :أما يف ما يتعلق مبا
أدىل به رئيس احلكومة حول
فتح اجملال لكل الشركات
املناقصة،
يف
باملشاركة
فأخشى أيضا أن يفوته خطورة
مشاركة كل الشركات يف
تشغيل وتطوير شبكات اهلاتف
اخلليوي ،ال سيما إذا أفسح
اجملال أمام شركات ال تتمتع
باخلربة والقدرة الفنية لتطوير
القطاع وتهيئته للجيل اخلامس
 5Gالذي يرجح البدء به عامليا
السنة املقبلة ،مع ما سيرتتب
على ذلك من ختلف عن
مواكبة التطور العلمي والتقين
احلاصل يف العامل .فقبول
كل الشركات يف املناقصة،
دون اإلصرار على خرباتها
وقدرتها
الفنية
وقدراتها
على مالقاة التطور السريع
يف عامل االتصاالت ،مغامرة
حمفوفة باملخاطر واألضرار»،
معتربا ان «االنصياع لطلب
الفريق السياسي الذي عطل
املناقصات السابقة ،بهدف
إبقاء احلال على ما هي عليه،
هو خطوة إىل الوراء ،أنصح
احلكومة بعدم القيام بها.
هذا من ناحية ،أما من ناحية
أخرى ،كنت أمتنى لو أن رئيس
احلكومة ضمن رده توضيح
قانونية قرار وزير االتصاالت
بإعطاء شركة خاصة ترخيصا
مبد شبكات األلياف الضوئية

حــرب
يف املسارب العائدة للدولة،
اإلنرتنت
خدمة
وباستثمار
وقبض  %80من عائدات
هذه اخلدمة واالكتفاء بـ %20
كحصة للدولة اللبنانية ،وذلك
ملدة غري حمددة يف الزمن ،ما
يدفعين إىل أعتبار جتنب رئيس
احلكومة من عرض هذه الصفقة
على جملس النواب ،بالرغم من
إثارتها من قبلي ،تهربا من
مواجهة اجمللس ومن مساءلة
النواب».
وتابع« :يف موضوع إصرار
احلكومة على مترير صفقة
البواخر ،من املؤسف أيضا
باستجرار
احلكومة
تشبث
الطاقة عرب البواخر والطلب إىل
إدارة املناقصات إجراء مناقصة
جديدة لذلك حبجة توفري ملياري
دوالر على اخلزينة .إال أن ما
أطلعنا عليه رئيس احلكومة
زادنا اقتناعا بأن هذه الصفقة
ستعقد لتستفيد منها الشركة
الرتكية اليت باتت معروفة من
كل اللبنانيني سلفا .فخالفا
لظاهر احلال ،إن فرض ما
يسمى كفالة حسن التنفيذ
«»Performance Bond
بقيمة  /50/مليون دوالر
أمريكي وتقصري املهل ،حبيث
يتعذر على الشركات الراغبة
يف املشاركة يف املناقصة،
توفري هذه الشروط اجلديدة
يف مهل قصرية جدا ،سيؤدي
حتما إىل حصر املشاركة
بالشركة الرتكية ،ناهيك عن
أن تكليف إدارة املناقصة
بإجراء املناقصة وتعيني جلنة
من وزارة الطاقة إىل جانبها،
ودون حتديد صالحياتها ،أي
بصالحيات مفتوحة ،يؤدي
عمليا إىل تعطيل دور إدارة
اللجنة
ومنح
املناقصات
التابعة لوزارة الطاقة فرصة
توجيه املناقصة حسب إرادة
الوزير».
وعن إقالة الرئيس السابق
جمللس شورى الدولة شكري

صادر ،اعترب حرب انه «من
املؤسف جدا أن يتلو رئيس
احلكومة بيانا رمسيا بأسم
حكومته وأمام جملس النواب،
خاطئة
معلومات
يتضمن
متناقضة لقرارات حكومته.
لقد أعلن رئيس احلكومة يف
جلسة  2017/8/22أن احلكومة
مل تعني الرئيس شكري صادر
رئيسا إلحدى غرف حماكم
التمييز ،بل اقتصر قرارها على
نقله من القضاء اإلداري إىل
القضاء العدلي .إال أن مراجعة
املقررات الرمسية اليت صدرت
عن جملس الوزراء بتاريخ
 ،2017/8/3واليت أعلنها رمسيا
وحرفيا وزير اإلعالم ،تؤكد
أن جملس الوزراء قد قرر يف
البند الثاني من إعالن الوزير
«تعيني القاضي شكري صادر
رئيسا يف حمكمة التمييز (مركز
شاغر)» ،وهذا طبعا ما يتناقض
مع ما أعلنه رئيس احلكومة أمام
اجمللس النيابي وما يدعو إىل
االستغراب والرفض».
واردف« :باإلضافة إىل ذلك،
ال يفوت أحد منا أنه من
الطبيعي أن يعمد العهد اجلديد
إىل إجراء تعيينات يف املراكز
الشاغرة يف اإلدارة وإىل إجراء
تغيري ومناقالت من املراكز
القضائية واإلدارية ،إال أننا
نسأل احلكومة عن األسس
اليت ستعتمدها لذلك ،ال سيما
يف ضوء بعض التعيينات اليت
جرت خالفا آللية التعيينات
اليت حددتها احلكومة ومل
تعدل بعد .كما نسأل احلكومة،
ملاذا ال يرتك جمللس القضاء
األعلى فرصة إجراء التشكيالت
القضائية دون تدخل وزير
العدل فيها والتهويل برفضها
وعدم إصدار مرسوم تنفيذها
إذا مل يؤخذ بتوجيهاته.
طبعا كلنا نطمح إىل التغيري
واإلصالح ،لكننا كلنا خائفون
أن حيصل التغيري على حساب
اإلصالح».

اجليش :مواصلة استهداف ما تبقى من مراكز داعش
صدر عن قيادة اجليش  -مديرية التوجيه البيان اآلتي« :إحلاقا
لبيانها السابق ،واصلت قوى اجليش استهداف ما تبقى من
مراكز تنظيم داعش اإلرهابي يف منطقة وادي مرطبيا وحميطها،
باملدفعية الثقيلة والطائرات ،حيث حققت إصابات مباشرة يف
مراكز اإلرهابيني وآلياتهم وجتمعاتهم ،ما أسفر عن تدمري األماكن
املستهدفة وسقوط عدد من القتلى واجلرحى يف صفوفهم».

كتلة املستقبل مجتمعة برئاسة السنيورة
«املستقبل»
كتلة
عقدت
النيابية اجتماعها يف بيت
الوسط برئاسة الرئيس فؤاد
السنيورة ،وعرضت األوضاع
من خمتلف جوانبها.
ويف نهاية االجتماع ،أصدرت
بيانا تاله النائب الدكتور
عمار حوري ،وحتدث عن عملية
اجليش اللبناني يف جرود القاع
ورأس بعلبك» ،وقال« :حتيي
وتثمن الكتلة ما حيققه اجليش
اللبناني يف العملية العسكرية
اليت خيوضها لتحرير جرود
القاع ورأس بعلبك من سيطرة
اجملموعة اإلرهابية .لقد أثبت
اجليش اللبناني اليوم جمددا ،أنه
وبإرادته الوطنية وعزمية قيادته
وضباطه وجنوده وتضحيات
شهدائه األبرار ومعاناة جرحاه،
قادر على محاية الوطن ،كل
الوطن ،وهو مصمم وداعم
الستعادة االعتبار لدور الدولة،
واجليش أحد أهم أدواتها،
لسلطتها الوحيدة واحلصرية
على مجيع األراضي اللبنانية،
وأنه يقوم بهذه املعركة الوطنية
بقراره احلر وارادته احلازمة،
ومن دون أي إمالءات أو شراكة
من أحد».
وأشار إىل أن «الكتلة تلقت
الواضح
اإلعالن
بارتياح
والصريح لقيادة اجليش بشأن
عدم تنسيقها مع أي حزب
أو طرف آخر يف هذه العملية
العسكرية .ولقد أتى هذا اإلعالن
مبثابة رد قوي على ادعاءات
بعض األحزاب ومزاعمها يف
هذا الشأن ،وهم الذين يريدون
بناء شرعية مدعاة لسالحهم غري
الشرعي على حساب الوطن
وعلى حساب السلم األهلي
وعلى حساب وحدة اللبنانيني
يف مواجهة عدوانية إسرائيل
وللتصدي للخطر الذي ميثله
إن
واإلرهابيون.
اإلرهاب
احلقيقة األساسية اليت تتكشف
يف ضوء ما جيري يف املنطقة
ولبنان هي هزمية االرهابني:
إرهاب بشار األسد وحلفائه
اإليرانيني ،وإرهاب التطرف
وداعش .وال بد يف ضوء
ذلك من عمل جاد ومثابر من
أجل استنهاض القوى املدنية
إلعادة بناء الدولة الوطنية
والدفع باجتاه الرتكيز على مبدأ

املواطنة واحرتام حقوق اإلنسان
وكرامته واحرتام املواطن املؤمن
بالعروبة املستنرية القائمة على
اجلوامع وتكامل املصاحل العربية
املشرتكة واملتقبلة للتنوع من
ضمن الوحدة ،واحلريصة على
العيش املشرتك».
وأكد «التمسك باتفاق الطائف
ب»أن
مذكرا
والدستور»،
والدستور
الطائف
اتفاق
اللبناني الذي انبثق منه ،هو
الذي استطاع اللبنانيون من
خالهلما إنهاء احلرب واحلد من
االنقسام الداخلي ،ومتكنوا على
أساسهما من وضع القواعد
الصحيحة حلماية لبنان والتمسك
بعيشه املشرتك وتعزيز سلمه
الداخلي واألهلي وإدارة شأنه
العام ،وذلك مبا يؤكد وحدانية
سلطة الدولة اللبنانية بقواها
الشرعية ،ومبا يؤكد بشكل
قاطع عدم وجود جيشني أو
سلطتني يف لبنان».
من جهة أخرى ،لفت إىل أن
«اتفاق الطائف هو املدخل
الوحيد لقيام عالقات لبنانية
 سورية متوازنة قائمة علىاالحرتام املتبادل الستقالل
وحرية وسيادة كل منهما»،
بالشؤون
«التدخل
رافضا
الداخلية للطرف اآلخر أو
املشاركة بشكل مباشر أو غري
مباشر يف تشريع قتل الشعب
السوري وتهجريه».
ولفت البيان إىل أن «استقالل
وسيادة لبنان اللذين نص
عليهما اتفاق الطائف والدستور
ال ميكن أن يتم التعبري عنهما
بشكل مزاجي وعلى القطعة،
بل يتم التعبري عنهما من خالل
مواقف واضحة للحكومة اللبنانية
تؤكد احرتام لبنان النتمائه
العربي واحرتام قرارات الشرعية
الدولية ،ال سيما القرارات
الدولية املتصلة واملختصة
بلبنان ،وليس من خالل مواقف
فردية أو منفردة أو متفردة
لبعض الوزراء».
وعن أهمية احلفاظ على احلريات
العامة وحقوق اإلنسان ،توقفت
الكتلة «أمام تكاثر االستدعاءات
القضائية واألمنية يف املدة
األخرية ،حبق مدونني او كتاب
صحافيني أو ناشطني على
وسائل التواصل االجتماعي

مع ترافق ذلك مع معلومات
عن استخدام وسائل عنفية
خالل جلسات االستجواب اليت
جتري».
وشددت على «أهمية أن
املسؤولني
بعض
يتحلى
بالروح االجيابية جتاه األصوات
واملواقف املنتقدة ،واالبتعاد
عن ممارسات سبق أن سادت
يف دول بوليسية ال تشبه لبنان
أو نظامه أو مؤسساته ،واليت
ما حصدت منها تلك الدول إال
اخليبة وزعزعة السلم األهلي
يف بلدانها .من هنا ،فإنه
من الضروري جدا العودة إىل
تأكيد احرتام الدستور اللبناني
الذي حيمي احلريات العامة،
ويف طليعتها حرية التعبري
وحرية القول والكتابة والنقد
فإنه
املوضوعي .وكذلك،
من املهم التمسك بالقوانني
واحرتام حقوق اإلنسان خالل
عمليات التحقيق والتدقيق
األمين ،وهي امليزة التفاضلية
األساسية اليت ميتاز بها لبنان،
واليت جعلته بلدا مدنيا حضاريا
متقدما يشبه شعبه الذي
ضحى وما زال وقدم الكثري
للحفاظ على النظام الدميقراطي
ومحايته».
وتوقفت الكتلة «أمام الذكرى
التقوى
جملزرتي
الرابعة
والسالم يف طرابلس اللذين
سقط من جرائهما عدد من
الشهداء واجلرحى األبرياء»،
الفتا إىل أن «النظام السوري
الذي ارتكب هاتني اجملزرتني
ما زال ميارس الدور ذاته
سواء يف الداخل السوري حبق
الشعب السوري الشقيق أو
من خالل األسلوب ذاته يف ما
أرسله مع اجملرم ميشال مساحة
من متفجرات كان يتقصد منها
زعزعة االمن واالستقرار يف
لبنان واشعال الفتنة واحلرب
الداخلية بني ابناء الوطن
الواحد» ،متوجهة «يف هذه
املناسبة األليمة إىل اهلل العلي
القدير بأن يتغمد الشهداء
األبرار بواسع رمحته ومغفرته،
وهي تؤكد يف الوقت ذاته
ضرورةالذهاب حتى النهاية يف
معاقبة اإلرهابيني املرتكبني
اجملرمني بأشد العقوبات ،وذلك
يف أقصى سرعة ممكنة».
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لبنانيات

نصر اهلل وعد قيادة اجليش وأهالي املخطوفني بعدم القبول بأي
حل يتجاوز معرفة مصري العسكريني اللبنانيني

أطل األمني العام ل «حزب
اهلل» السيد حسن نصر اهلل
هذه الليلة عرب شاشة «املنار»،
متحدثا عن «تطورات األوضاع
على الساحة وآخر مستجداتها»،
وقال« :أوجه أمجل التحيات
وأمسى آيات التقدير للمقاتلني
املضحني على اجلبهات يف
املعركة الدائرة عند جبال
لبنان .وهنا ،أحتدث عن اجليش
السوري
واجليش
اللبناني
واملقاومة ،وخصوصا الشهداء
الذين قدموا أرواحهم يف هذه
املعركة ،واجلرحى».
وحدد «العناوين اليت تدور
البعد
يف
املعركة
حوهلا
اللبناني ،وهو طرد داعش من
كامل االرض اللبنانية من جرود
عرسال والقاع ورأس بعلبك،
وأيضا تأمني احلدود اللبنانية -
السورية ،وهذا يقتضي إبعاد
داعش اىل داخل االراضي
السورية كي ال يشكل تهديدا
للجيش اللبناني الذي سيصل
اىل احلدود» ،حمذرا من «بقاء
داعش كتهديد واستنزاف
للجيش اللبناني على احلدود»،
وقال« :اهلدف أيضا معرفة
مصري اجلنود املخطوفني».
أضاف« :أما من اجلانب السوري
فهو يف استعادة السيطرة على
كامل القلمون الغربي وإنهاء
وجوده أي تكون يف اجلانب
السوري جبال وتالل شكل
داعش منها تهديدا للبلدات
السوري
والداخل
اللبنانية
وطريق دمشق  -محص .وعندما
ينتهي داعش يف القلمون
الغربي تكون محص قد أصبحت
آمنة ،ويكون داعش منحصرا
فقط يف دير الزور».
وعن املقاومة ،قال« :إنها
تقاتل من أجل البعدين ،وتقدم
الدماء ألننا نؤمن بعدم جتزئة
املعركة».
وعن جمريات املعركة حتى اآلن،
قال« :بعد العمل التهميدي يوم
السبت ،أعلنت قيادة اجليش
عملية فجر اجلرود .وبشكل
متزامن ،انطلقت عملية إن عدمت
عدنا اليت اعلنتها املقاومة يف
اجلانب السوري .وما حتقق على
اجلبهتني مهم بكل املقاييس،
وقد كنا حتدثنا عن الطبيعة
اجلغرافية الصعبة وطبيعة العدو
املفرتضة اليت كانت لدينا عن
داعش».
أضاف« :أعلنت قيادة اجليش
من خالل بياناتها عن حترير 100
كلم وبقاء عشرين كلم ،وهذا
أمر يعين قيادة اجليش متى
ستنتهي منها».
وأشاد ب «عمل اجليش
اللبناني ومبا حققه وبأقل كلفة
ممكنة وبكفاءة عالية» ،نافيا
«وجود تناقض مع بيان اجليش
حول املساحة بني أنها 120
كلم كما تقول قيادة اجليش،
وبني ما نقول حنن إنها 140
كلم ،وقال« :إن  20كلم
حررتها عملية إن عدمت عدنا يف
االرض السورية ،وهي موصولة
باألرض اللبنانية».
وأوضح أن «مساحة االرض
اللبنانية اليت مت طرد داعش

السيد حسن نصر اهلل
منها تبلغ  120كلم ،من
بينها  20كلم أجنزت حتريرها
املقاومة ،واجليش  100كلم،
وبقي  20كلم .ومن اجلانب
السوري ،تبلغ املساحة 160
كلم ،تضاف اليها املنطقة اليت
تسيطر عليها بالنار ،وبالتالي
مل يكن حتت سلطة اجليش
السوري ،وتبلغ ما يزيد عن
 150كلم .وبهذا ،تصبح االرض
السورية املستهدفة بعملية ان
عدمت عدنا  360كلم» ،وقال:
«متت استعادة السيطرة حتى
صباح اليوم على ما يزيد عن
 270كلم من املساحة املذكورة
أعاله .وبالتالي ،بقي حتت
سيطرة داعش ما يقارب ال40
كلم بالنار او بالسيطرة داخل
االراضي السورية».
وشدد على ان «االجناز الذي مت
كان كبريا وعظيما يف منطقة
شديدة الصعوبة».
وعن الوضع احلالي ،قال:
«مسلحو داعش باتوا حماصرين
يف منطقة العمليات الواسعة،
وهي شبه مستديرة 20 ،منها
داخل االراضي اللبنانية ،والبقية
قي االراضي السورية».
وتوقف عند «اعلى مرتفع يف
منطقة العمليات هذه ،وهو
الثاني يف االرتفاع بعد تلة
موسى ،وهذا املرتفع هو
مرتفعات حليمة قارة» ،وقال:
«على قمة هذا اجلبل العالي
هناك احلدود مرمسة بني
لبنان وسوريا ،ويفرتض ان
يصل اجليش اللبناني اليها
من اجلانب اللبناني ،واجليش
السوري واملقاومة من اجلهة
الثانية».
أضاف« :هناك إحصاء دقيق
عن أعداد املسلحني واملدنيني
يف تلك املنطقة احملاصرة».
ولفت اىل «استسالم عشرات
املسلحني يف اجلانب السوري
للجيش السوري وللمقاومة»،
الضوء
«تسليط
رافضا
على هؤالء الذين استسلموا
للمقاومة ،حرصا على ادبياتنا
يف التعامل».
وكشف عن «معلومات حول
نوايا اجياد تسوية لدى العديد
من هؤالء الباقني ،وبعضهم
يريد ان يقاتل حتى النهاية»
وقال« :حتى اآلن ،إن غرفة
عمليات داعش تفضل هلم ان
يقتلوا مجيعا ،وهذا ليس غريبا
عن عقلية داعش وامرائه».
اجليش
ب»وضع
وأشاد
السوري واملقاومة النفسي يف

اجلبهة وإميانهما بالنصر» ،الفتا
إىل «أن املسألة مسألة وقت»،
مطالبا ب»عدم وضع سقوف
زمنية لنهاية هذه املعركة»،
وقال« :كلما ضاقت املسافة
على احملاصرين ،تصبح الكلفة
أشد ،خصوصا بسبب وجود
املدنيني يف منطقة ضيقة،
وسيكون مؤثرا وضع هؤالء،
ال سيما أن داعش يتخذ من
املدنيني دروعا وهو ما فعله
التنظيم يف العراق».
ونبه نصر اهلل إىل أن «العمل
سيكون دقيقا ،منعا ألن تكون
الكلفة عالية ،خصوصا يف ظل
وجود مدنيني» ،متمنيا «أال
يضغط على اجليشني يف هذه
احلال».
هذه
أين
«إىل
وسأل:
املعركة؟» ،وقال« :هناك
خطان يف املعركة اليت ال
تتوقف ،وهناك خط ثان
هو خط التفاوض .هناك
تفاوض حيصل يف االراضي
السورية».
أضاف« :بعد مراجعة الدولة
السورية على اصل التفاوض
باعتبار أن نكون حنن اجلهة
املفاوضة ،نعلن أنه لن يتم
وقف اطالق نار قبل الوصول
إىل كل التفاصيل ،أي ال
وقف اطالق نار من أجل
التفاوض ،أي اال يبقى داعش
يف االراضي اللبنانية وال
السورية .وإن القيادة السورية
واملقاومة تؤكدان أن أي التزام
يف التفاوض مع داعش يتعلق
بكشف مصري اجلنود اللبنانيني
املخطوفني لدى داعش».
وأكد أن «املقاومة تتصرف
على أن املعركة واحدة وجبهة
واحدة» ،واعدا قيادة اجليش
واهالي املخطوفني ب»عدم
القبول بأي حل يتجاوز معرفة
مصري العسكريني اللبنانيني».
وكشف عن «جتاوب القيادة
السورية حسب ما ابلغنا به،
ولكن وفقا للتعاون مع احلكومة
اللبنانية يف املرحلة املقبلة».
وأوضح أن «املقاومة تفاوض
من دون تنسيق او تكليف
من احلكومة اللبنانية ،ومبعزل
عن الشكليات» ،وقال« :إن
االرجحية تسري حنو احلسم
العسكري ،والسبب هو عقلية
قيادة داعش املوجودة يف
اخلارج ،على عكس قيادة
داعش املوجودة يف القلمون
اليت تريد التفاوض».
وخاطب «قيادة داعش يف

اخلارج ،وتلك اليت يف الداخل
بالقول« :إن النتيجة معروفة،
وال وقت لدينا لتضييعه ألن
االمور ذاهبة إىل خواتيمها».
قائال:
اللبنانيني
وخاطب
«أنتم مقبلون على نصر جيب
ان تفاخروا به ،وهذا االجناز
عندما سيتحقق سنكون امام
حدود لبنانية  -سورية آمنة من
االرهابيني .لذلك ،انتم امام
اجناز عظيم جدا ،فال تسمحوا
بتعكري
املنغصات
لبعض
اجنازاتكم».
ووعد ب»احلديث عمن كان يريد
املعركة ،ومن كان ال يريدها
كي نعرف الصديق من غريه،
ومن يريد السيادة من غريه»،
متمنيا «جتاوز بعض االلتباسات
اليت حتصل».
وتوقف «امام ما حصل يوم
معركة حترير جرود عرسال ،حيث
تعاطفت مجيع وسائل االعالم
ووكل املراسلني واملراسالت
التابعني هلذه املؤسسات،
باستثناء تلفزيون املستقبل»،
مشريا إىل «تهديدات وردت
لبعض وسائل االعالم بسبب
تعاطفها من اجلهات االمريكية
اليت
االمريكية
والسفارة
ازعجها إظهار النصر الذي
حققته املقاومة يف حترير
جرود عرسال» ،مؤكدا وأكد
أن «بعض اجلهات اللبنانية
واالمريكية طلب من وسائل
االعالم عدم الرتكيز على ما
حيصل يف جبهة القلمون يف
االراضي السورية على احلدود
اللبنانية» ،خماطبا هذه اجلهات
بالقول« :أنتم اصحاب عقول
صغرية».
وأبدى عتبه على «بعض وسائل
االعالم اليت خضعت النها
فقدت مصداقيتها ،عندما غيبت
ما حيصل يف القملون الغربي
يف االراض السورية» ،متوقفا
عند «السقوط االخالقي لبعض
وسائل االعالم يف التعاطي مع
اجلبهتني بلغتني خمتلفتني».
ومتنى أن «تتصرف بعض
وسائل االعالم بأخالقية».
وقال« :هذا االجناز الكبري الذي
حتقق وسيستكمل هو واحد من
نتائج املعادلة الذهبية اجليش
والشعب واملقاومة ،مضافا
اليها اجليش السوري حتى لو
زعل من سيزعل».
واعترب «ان التكامل الذي
حصل بني اجلبهتني اللبنانية
والسورية هو الذي عمل على
تعجيل حتقيق االنتصار عندما
فتحت النار من  360درجة على
مقاتلي داعش يف وسط هذه
اجلبهات بشكلها الدائري».
واعلن ان «التحرير الثاني هو
عندما سيكتمل حترير احلدود
اللبنانية  -السورية من هيمنة
االرهابيني التكفرييني ،بعد
ان حصل التحرير االول يف
 25أيار العام  ،»2000مشددا
على «االحتفال بهذا اليوم
الشهداء»،
وبعظمة
اآلتي
وقال« :ال بد انه سيكون يف
عام  ،»2017من دون أن حيدد
«اليوم والشهر هلذا االنتصار
والتحرير».

اجلماعة االسالمية عرضت املستجدات مع وفد
من محاس وآخر من ائتالف الشباب اللبناني

الجماعة االسالمية تستقبل الوفد

استقبل نائب رئيس املكتب
السياسي للجماعة االسالمية
يف لبنان بسام محود يف مركز
اجلماعة يف صيدا املسؤول
السياسي حلركة «محاس» يف
لبنان أمحد عبد اهلادي ،يرافقه
مسؤول منطقة صيدا أمين
شناعة ،ومسؤول العالقات
اللبنانية زياد حسن ،يف حضور
رئيس مكتب هيئة علماء
املسلمني يف صيدا الشيخ
علي السبع أعني ،وعضو اللجنة
السياسية للجماعة أمحد احلبال.
وعرض اجملتمعون ،حبسب بيان
للجماعة« ،لألحداث املؤسفة
األخرية اليت جرت يف خميم
عني احللوة أسبابها ونتائجها
وخسائرها».
وبعد اللقاء قال محود« :آثرنا
عدم إصدار أي بيان أثناء
األحداث املؤسفة اليت حصلت،
ألننا كما كل املواطنني سئمنا
من اإلدانة واالستنكار ،يف
الوقت الذي تستباح احلرمات
وتسفك الدماء يف حروب
عبثية ،اخلاسر األول فيها هو
الشعب الفلسطيين بكل ألوانه
السياسية .كما وتدفع القضية
الفلسطينية ومشروع حق العودة
الثمن الباهظ من هذه اخلسارة

بعد األرواح واملمتلكات».
وتابع« :لذلك كانت كل اتصاالتنا
تصب يف خانة وقف اطالق النار
ووأد الفتنة ،وتغليب مصلحة
املخيم ،والتشديد على القرار
الفلسطيين املوحد واملرجعية
األمنية املشرتكة لضبط األمن
داخل املخيم ،وبينه وبني
اجلوار ,ورفض أي اخالل باألمن
يف لبنان انطالقا من املخيم».
وختم« :بعد انتهاء هذه احملنة،
نشدد على الدور املعول
على العمل املشرتك بني كل
سياسيا
والقوى
الفصائل
وأمنيا لتحقيق األمن واالستقرار
يف املخيم ومنطقة صيدا».
كذلك استقبل محود وفدا من
«ائتالف الشباب اللبناني»
برئاسة مؤسس االئتالف أحلان
فرحات ،يرافقه «املستشار
عالء
لالئتالف
القانوني»
اهليئة
و»رئيسة
العريضي
االدارية» لالئتالف سارة جابر،
والصحايف علي أمهز ،يف زيارة
تعارف.
وكانت مناسبة تداول فيها
اجملتمعون «األوضاع السياسية
واالقتصادية
واالجتماعية
وتداعياتها على اجملتمع اللبناني
ومستقبل أبنائه».

ابراهيم عرض واالمحد االوضاع يف
املخيمات واالحداث االخرية يف عني احللوة

اللواء ابراهيم خالل استقباله الوفد

استقبل املدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم يف
مقر املديرية بعد ظهر اليوم،
عضو اللجنة املركزية حلركة
فتح املشرف العام على الساحة
اللبنانية عزام االمحد ،يرافقه
سفري دولة فلسطني يف لبنان
اشرف دبور وامني سر حركة
فتح وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية يف لبنان فتحي ابو
العردات.
وجرى خالل اللقاء البحث يف
اوضاع املخيمات الفلسطينية
وخاصة االحداث االخرية يف
خميم عني احللوة .ومت االتفاق

التنسيق
«استمرار
على
والتشاور لتعزيز امن واستقرار
املخيمات كونها جزء ال يتجزأ من
استقرار لبنان».
وعرب ابراهيم واالمحد عن
«ارتياحيهما للتنسيق اللبناني
على
املشرتك
الفلسطيين
خمتلف املستويات السياسية
واالمنية ،ويف كافة القضايا
ذات االهتمام املشرتك مبا يعزز
دعم نضال الشعب الفلسطيين
النهاء االحتالل ،واقامة دولته
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها
القدس وعودة الالجئني وفق
القرارات الدولية».
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لبنانيات

حاصباني :حنن ض ّد ز ّج لبنان يف أي حمور خارجي… واجليش ال ين ّسق مع أحد
يقدم نائب رئيس احلكومة
ّ
اللبنانية وزير الصحة غسان
حاصباني  ،يف أدائه ولغته
ٍ
«مجهورية
ومقارباته ،منوذجًا لـ
خارج الكهف» ،وهو العنوان
الذي كان اختاره لكتابه عن
متغي.
عامل
ُوجهة لبنان يف
ٍ
رّ
فحاصباني ،اآلتي من احملافل
الدولية ومنتدياتها ،اىل «الرقم
 »2يف احلكومةُ ،يزاوج يف جتربته
ِ
السياسة ،كأحد
اجلديدة بني
وزراء حزب «القوات اللبنانية»
يف السلطة التنفيذية ،وبني
الكفاءة األكادميية العالية اليت
اكتسبها على املستوى الدولي
كقيادي يف اإلدارة واالقتصاد
ّ
والتكنولوجيا.
و»دولة» نائب رئيس جملس
ّ
املعين بـ»صحة
الوزراء الوزير
اللبنانيني» ،حيرص يف سلوكه
ٍ
كـ»بري
اتصاالت» على مداراة
«صحة لبنان» وبـ»عناية فائقة»
ّ
ايضًا ،فتقرتن إطالالته بقماشة
«رجل الدولة» ويبتعد يف خطابه
عن «اإلستفزازية» ،وجيهد على
ّ
لضخ
عدة
رأس
جلان وزارية ّ
ٍ
ٍ
دولة
روح احلداثة يف عروق
يشدها الصراع من حوهلا اىل
ّ
اخللف وكأنها يف ٍ
حتد دائم مع
مستقبل استشرف حاصباني
ٍ
فصوله يف كتابه عن «الشرق
االوسط يف .»2030
يف مكتبه يف وزارة الصحة التقت
صحيفة «الراي» الكويتية ،نائب
رئيس احلكومة غسان حاصباني
حوار حول قضايا الساعة يف
يف
ٍ
لبنان ،يف ما يأتي نصه:
حرص من احلكومة
هناك
*
ٌ
على إعطاء معركة اجليش ُبعدًا
وطنيًا من خالل التأكيد على
انه خيوض املواجهة من دون
تنسيق مع اي طرف آخر ،يف
ٍ
حماوالت للخروج من
وقت َتربز
ٌ
هذا السياق عرب وضع املعركة
يف إطار تثبيت معادلة «شعب
وجيش ومقاومة» ،كيف تقرأون
هذا الواقع؟
املهم جدًا التذكري بأن اجليش
– من
ّ
بقرار
اللبناني يقوم بهذه املعركة
ٍ
خُ
اتذ على مستوى جملس الوزراء
واجمللس األعلى للدفاعُ .
وترك
توقيت حترير األراضي اللبنانية
والوسيلة،
«داعش»
من
قرار عسكري
فهذا
للجيش.
ٌ
حبت مُ ْ
تليه معطيات وعناصر
عدة تأخذها قيادة املؤسسة
العسكرية يف االعتبار .واجليش
اللبناني مل ُيطلب منه التنسيق
ينسق مع أحد
مع أحد ،وهو مل
ّ
كما َأعلن أكثر من مرة ،ومل تكن
أي
هناك عمليات مشرتكة مع ّ
طرف ال داخل لبنان وال خارجه.
وهذا أمر أساسي للجيش ،وأي
صّور للرأي العام
شيء آخر ُ
وكأن مثة نوعًا من التنسيق من
خالل بعض العمليات والكالم
يصب
اإلعالمي وغريه ،فهذا
ّ
خارج سياق القرار الرمسي الذي
ْ
اختذته احلكومة والذي يقوم
اجليش مبوجبه حبماية األراضي
ودحر أي وجود إرهابي
اللبنانية
ْ
يف املناطق احلدودية.
مهم ملعاودة تأكيد
وهذا األمر
ّ
جمموعة من الثوابت هي :او ً
ال،
ان سيادة الدولة اللبنانية
حيميها اجليش عسكريًا وأمنيًا،
كما األجهزة األمنية األخرى ٌّ
كل

يف اختصاصه .وثانيًا ،ان سالح
املخول محاية
اجليش هو الوحيد
ّ
األراضي اللبنانية من أي خماطر
أتت،
او اعتداءات من أي جهات ْ
إرهابية كانت أم غري إرهابية.
وثالثًا تثبيت استقاللية اجليش
يف قراره املنضوي حتت الغطاء
السياسي الرمسي على قاعدة
انه هو َمن ينفذ قرارات احلكومة
يف ما خص األمن والدفاع عن
لبنان واحلرب والسلم .وهذه
نقطة بالغة االهمية للمجتمع
تشجع على استمرار
الدولي
ّ
الدعم العسكري للجيش وتعزيز
ٍ
كدولة متلك
الثقة به وبلبنان
زمام قرارها.
البعد البارز يف املعركة
كما ان ُ
ضد «داعش» يتمثل يف تأكيد
ّ
متقدمًا
ان اجليش يلعب دورًا
ّ
ٍ
جبهة متقدمة يف إطار احلرب
يف
الكونية ضد اإلرهاب .وميكن
القول ان اجليش اللبناني هو من
اجليوش القليلة املنخرطة مبعارك
متاس مباشر مع املنظمات
فيها
ٌ
االرهابية اليت َيعترب العامل أمجع
انها اخلطر األكرب عليه.
ومن هنا ،مثة ضرورة كربى
ان يبقى اجليش مستق ًال يف
ٍ
تأثريات من
قراره ،وبعيدًا عن
أي جهات قد يكون هلا ايضًا
مصلحة يف حماربة اجملموعات
االرهابية نفسها .ولكن اذا كان
العدو مشرتكًا ،فهذا ال يعين انه
شارك يف
جيب ان يكون هناك َت ُ
التخطيط للمعارك ويف خوضها،
او التفريط بوجوب ان يكون
املخول
اجليش اللبناني الوحيد
ّ
شرعيًا ان حيمي األراضي
اللبنانية.
* هل هذا التوصيف له عالقة
ْ
تركته
باالنطباع امللتبس الذي
معركة جرود عرسال اليت
خاضها «حزب اهلل» وما رافقها
من عالمات استفهام حول دور
اجليش؟
– يف معركة جرود عرسال  ،كان
اجليش موجودًا يف األراضي
اللبنانية وحيمي القرى اليت َم َنع
االرهابيني من التقدم يف اجتاهها
وحصر وجود اجملموعات االرهابية
َ
ٌ
ضبابية
يف مناطق حدودية مثة
حول واقعها اجلغرايف يف ظل
التداخل بني احلدود اللبنانية
والسورية .وتاليًا كانت معركة
جرود عرسال أكثر يف سياق
املعارك اليت حتصل يف سورية،
وحنن اعتربناها امتدادًا الخنراط
«حزب اهلل» العسكري يف احلرب
التباس
السورية .وطبعًا حصل
ٌ
يف النظرة االعالمية ملعركة
جرود عرسال  ،واجليش اللبناني
َّ
بقرار رمسي
مكلفًا
مل يكن
ٍ
ٍ
معركة مباشرة على عكس
خبوض
ما هو عليه احلال اليوم حيث مثة
قرار سياسي واضح بأن يتوىل
دحر اجملموعات اإلرهابية
اجليش ْ
من جرود رأس بعلبك والقاع
ٍ
باستقاللية
وهو خيوض معركته
اليت
والطريقة
وبالتوقيت
َيعتربها مناسبة.
ترافقت معركة اجليش مع
*
ْ
ٍ
ِ
ترمجات هلا بني
ترتيب
حماوالت
ِ
فريق ،وانتم منه ،وضعها يف
ٍ
سياق معادلة «شعب ،دولة،
جيش» ،وبني «حزب اهلل»
وحلفائه الذي يريد توظيفها من
ضمن معادلة «شعب وجيش

ومقاومة» ،وهو ما عكس جتاذبًا
داخليًا ذات امتداد خارجي عبرّ عن
نفسه مبواقف دولية وايرانية؟
هل ُيعترب هذا األمر متهيدًا لفتح
معركة سياسية حتت عنوان سالح
«حزب اهلل»؟
– جيب عدم إغفال ان رؤيتنا هي
امتداد ملواقفنا السابقة جلهة
ٌ
ان اجليش قادر على الدفاع عن
لبنان ومحاية شعبه وانه ميلك
املقومات للقيام بذلك،
كل
ّ
دافعنا عنه يف البيان
وهذا ما
ْ
الوزاري للحكومة ويف كل مراحل
مشاركتنا يف السلطة.
وحنن على قناعة تامة بأن جزءًا
اساسيًا من بناء الدولة القوية
يرتكز على اال يكون هناك
سالح خارج الشرعية وان يكون
ٌ
املخول األساسي محاية
اجليش
ّ
لبنان عسكريًا وصون استقالله
وسيادته ،طبعًا من دون إغفال
«الدفاعات» األخرى سياسيًا
واقتصاديًا وايضًا ذات الصلة
بعالقات لبنان اخلارجية.
* ولكن هل ميكن ان يكون
التجاذب الداخلي حول معادلة
ومقاومة»
وجيش
«شعب
والدخول االيراني على خط
تأكيدها مقابل الكالم االمريكي
بوصفه املدافع
عن دعم اجليش
ْ
الوحيد عن لبنان ،مؤشرًا اىل
اهتزاز مرتقب يف التسوية
ٍ
السياسية اليت حتكم الوضع
اللبناني؟
– أعتقد ان لكل مرحلة خطابها
وقراراتها اليت ُتتخذ حبسب
املعطيات .واليوم ،وبصرف
النظر عن موقف السفارات
والدول ،حنن ّ
نتخذ موقفًا وطنيًا
نابعًا من قناعاتنا الراسخة بأن
املؤسسة العسكرية هي الركن
األساسي يف بناء الدولة ومن
أعمدتها الرئيسية .واليوم هي
تثبت أنها قادرة على القيام
بدورها بشكل فعال جدًا ،حبيث
ال جمال ألحد لقول ان قدراتها
ناقصة او انها غري متماسكة او
ال تتمتع بالغطاء السياسي .أما
اذا كانت هناك لدى البعض
خمططات او مشاريع أخرى خارج
سياق الدولة ،فموقفنا منها
يتغي مبعزل عن اي
ثابت ومل
ٌ
رّ
مواقف للمجتمع الدولي ،وهي
أحيانًا تتقاطع مع نظرتنا الثابتة
وأحيانًا اخرى ال تتقاطع .ومن
هنا فان املعركة ضد «داعش»
تكتسب أهميتها جلهة تثبيت
دور اجليش وقدرته على محاية
لبنان وشعبه.
* لكن مثة قراءة تعترب ان حتى
املعركة ضد «داعش» متت يف
ٍ
حدده «حزب اهلل» منذ ان
توقيت ّ
قرر خوض املواجهة مع «النصرة»
يف جرود عرسال وذلك يف سياق
أجندته االقليمية وضرورات قفل
الثغر على احلدود السورية –
اللبنانية من ضمن التسابق الذي
بدأ على اقتطاع مناطق النفوذ
يف سوريا؟
– هذا انطباع .ولكن يف النتيجة
َمن أطلق النار وبدأ هذه املعركة
وحدد توقيتها ومسارها وآلياتها
ّ
ِ
داعم
بقرار
هو اجليش اللبناني
ٍ
من جملس الوزراء .وال احد دفع
جره اىل توقيته.
اجليش او ّ
وكونوا على ثقة بأنه لو مل
يكن اجليش مقتنعًا بأن هذا هو

التوقيت املالئم ملا اخنرط يف
املعركة اليت يعود له لوحده
حتديد تاريخ انتهائها وشروطه
إلنهائها.
* مثة َمن يرى «حزب اهلل»
باتكائه على ما يعتربه انتصارًا
للمحور الذي يشكل جزءًا
منه وخبوضه منفردًا معركة
جرود عرسال بتوقيته وأجندته
وحماولته ان يكون شريكًا يف
ضد «داعش»،
معركة اجليش
ّ
يسعى اىل تكريس دوره ككيان
مواز للجيش على غرار «احلشد
ٍ
الشعيب» يف العراق وجتربة
«احلرس الثوري» يف إيران…
ّ
تتملكهم هذه
هل تشاطرون َمن
اخلشية وال سيما ان االنتخابات
النيابية املقبلة قد تفرز توازنات
جديدة ميكن ان تفضي اىل تشريع
مثل هذا الدور؟
– رمبا هذه التحليالت على
املستوى االسرتاتيجي ال ترتقي
اىل ترمجة واقعية ،الن الوضع
على مستوى العامل واملنطقة ما
زال ضبابيًا للغاية ،ومل نصل اىل
مراحل نهائية يف إطار ارتسام
الصورة الشاملة للمنطقة .ومن
هنا فإن أي دور اقليمي قد
أي جهة ال ميكن ان يتبلور
تلعبه ّ
إال بعد بلوغ األزمات يف املنطقة
وت ْ
مساراتها النهائية َ
بلور املدى
ومن هم
االسرتاتيجي هلا
َ
الالعبون األساسيون واىل متى
ستستمر اللعبة.
وما يهمنا كلبنانيني ان تكون
حدود بلدنا حممية من قبل جيشنا
وان نكون يف سياق مسار بناء
دولة املؤسسات .وكما نعترب
انه على املستويات االقتصادية
واإلدارية جيب أال تكون هناك
مؤسسات رديفة ،فكذلك األمر
على الصعيد العسكري واألمين
ينبغي ان تكون املؤسسات
العسكرية واألمنية الوحيدة اليت
تقوم بهذا الدور .وبذلك نكون
نبين الدولة.
صحيح ان املخاطر كبرية
ُ
يقل ان
وكثرية ،ولكن ّمن
اجليش ليس قادرًا على مواجهة
هذه املخاطر َو َجد من خالل
املعركة ضد «داعش» ان
اجليش أثبت قدرته على محاية
ودحر اجملموعات اإلرهابية
لبنان
ْ
عن أراضيه .أما إذا كانت مثة
للتوسع
نيات لدى بعض اجلهات
ّ
ٍ
اجتاهات
يف أدوارها وأخذها يف
معينة فيبقى عامل الوقت كفيل
بتحديد اىل أين ستصل وعلى
اي نطاق جغرايف ستعمل وما
ّ
كله
مدى استمراريتها؟ وهذا
يتوقف على اللعبة االقليمية
والدولية وليس حمصورًا فقط
بالواقع اللبناني.
*جزء من هذه «اللعبة» جتلى يف
حماولة ْ
دفع لبنان حنو التطبيع
مع النظام يف سورية من بوابة
الزيارات الوزارية لدمشق واليت
أعلنت احلكومة انها شخصية
ال رمسية كون العالقة مع هذا
النظام تشكل ملفًا خالفيًا… اىل
أين يتجه يف رأيكم هذا املسار
التطبيعي؟
– ما حيدد اإلطار السياسي لعمل
جملس الوزارء هو البيان الوزاري
الذي التزم به اجلميع ،مع حتفظ
حول نقطة أساسية اعرتضنا عليها
(وزراء القوات) .وأي شيء خارج

مضمون البيان الوزاري وروحيته
لزم جملس الوزراء على
ال ُي ِ
املستوى الرمسي.
علينا اال ننسى ان سوريا بلد
كبري وهلا حدود مشرتكة مع
ّ
يؤثر
لبنان وما يحَ دث فيها
اىل حد بعيد علينا ،اقتصادياً
واجتماعيًا وأمنيًا وسوى ذلك،
وعلينا أيضًا اال ننسى ان
الشعب السوري يعاني اليوم من
انقسامات وحتديات كربى ،وان
أعدادًا كبرية منه خارج سورية
ومهجرة من بالدها.
والطريقة اليت ندير بها املوقف
من سوريا تجَ علنا حنافظ على
استقرار جملس الوزراء وحياديته
يف األمور اليت قد تحُ ِدث خل ًال
يف التوافق احلاصل .اتفقنا ان
هناك خالفات واختالفات بني
مكونات اجملتمع اللبناني حيال
ّ
التعاون مع النظام يف سوريا
 ،هناك َمن يرفض وهناك َمن
حياول بناء جسور ،وحنن حناول
ان نبقى على مسافة مما حيدث
من نزاعات يف سورية اىل ان
تتبلور األمور هناك عرب وضوح
يف الرؤية حيال ما ستؤول
اليه الرتكيبة السياسية .واىل
ان حيصل ذلك ،علينا ان نبقى
حمايدين إزاء هذا النزاع.
وجيب عدم إغفال وجود أعداد
كبرية من الشعب السوري
غري موالية للنظام يف الوقت
مستمرة
الذي ما زالت احلرب
ّ
واملشكالت قائمة ،ولذا نرى
على مستوى جملس الوزراء
انه جيب ان نكون بعيدين عن
ذلك ،وهو ما دفع جملس الوزراء
اىل عدم اختاذ قرار بتغطية اي
زيارة على املستوى الوزاري
لسورية يف الوقت احلاضر،
وخصوصًا ان الزيارات كانت
مرتبطة بأنشطة يقوم بها النظام
احلالي الذي ال يبسط سيطرته
على كامل األراضي السورية،
ومثة عالمات استفهام كبرية
حول ما قام به هذا النظام من
ممارسات وحول ما قد يقوم به
يف املستقبل .فمن األفضل ان
نبقى على مسافة واحدة من كل
فئات الشعب السوري اىل ان
ُتبت األزمة يف سوريا .
* املفارقة ان االتفاق على
حتييد امللفات اخلالفية ال
حيول دون ممارسة «األفعال
اخلالفية»… فمشاركة «حزب
اهلل» يف القتال يف سورية ملف
خاليف جرى حتييده لكن من دون
ْ
منع احلزب من مواصلة قتاله،
ُ
ونزعت الصفة الرمسية عن زيارة
وزراء لسوريا لكنها متت… أال
يشكل ذلك إظهارًا لعجز السلطة
الرمسية يف لبنان؟
متوضع
– دعونا ننظر اىل حسنات ْ
السلطة الرمسية يف لبنان يف
اطار حيادي يضع يف رأس
ٍ
أولويته االستقرار رغم ما حيوط
بنا من صراعات وتشنجات على
املستوى الدولي واالقليمي.
* أال ينطوي هذا املنطق على
إقرار بـ»هزمية ما» عرب االحياء بأن
ما باليد حيلة حيال ما جيري؟
– ال ،حنن اتفقنا يف لبنان ان
هناك جمموعة ترفض هذا الواقع
وترفض تكريسه ،لكن علينا اال
ننسى ان هذا الواقع ليس فقط
مسألة لبنانية ،وهذا ما نقوله
دائمًا للمجتمع الدولي ،فهذه
مسألة عربية ودولية.
* تقصد ان واقع «حزب اهلل»
مشكلة اقليمية…
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دولية
– ليس إقليمية فحسب بل
ّ
كما ُي ِ
ظهر اجملتمع الدولي.
لكن علينا اال ننسى انهم – اي
«حزب اهلل» – جزء من الرتكيبة
مكونات لبنان
اللبنانية ،ومن
ّ
كأفراد وأشخاص .وتاليًا ال
بد ان نتفق على اخلالف ،لكن
ويف الوقت عينه هناك مساحات
اجتماعية
وملفات
أساسية
واقتصادية مهمة جيب ان نعمل
عليها للحفاظ على استقرار
لبنان يف ظل ما حيصل حولنا من
مشكالت اقتصادية وسياسية
ضد زج لبنان يف
وأمنية .فنحن
ّ
يتغي ،ألن
اي خالف او حمور قد
رّ
ما من شيء ثابت يف املنطقة.
واذا كانت هناك جمموعات
جتد نفسها ملتزمة بسياسات
جزء من
خارجية لدول أخرى وهي ٌ
تنفيذها ،فيجب اال يكون ذلك
شأنًا رمسيًا لبنانيًا.
ً
* أال ّ
يرتب ذلك أمثانا يدفعها
لبنان؟ وزراء «القوات» كانوا
أول من أثار قضية «خلية
العبدلي» يف الكويت على طاولة
جملس الوزراء وسط انطباع بأن
قابل
أدوار «حزب اهلل» قد ُت َ
بتشدد خليجي حيال لبنان ،هل
من جديد على هذا املستوى؟
– نعم ،كنا أول َمن أثار هذا
املوضوع يف جملس الوزراء.
والتصدي مللف «خلية العبدلي»
أمر أساسي بالنسبة الينا نظرًا
للعالقة املمتازة مع دولة
الكويت اليت مل ترتك لبنان يف
اي حلظة.
وانطالقًا مما ُ
قلته سابقًا ،عندما
تكون هناك جمموعة حمسوبة على
نطاق إقليمي
لبنان وتعمل على
ٍ
ومن خارج اإلرادة اللبنانية،
ّ
سريتب حتديات
فإن هذا األمر
كبرية للبنان ،لكن يف الوقت
عينه حنن نتطلع دائمًا للحفاظ
على العالقات مع مجيع الدول
اليت كانت أدوارها اجيايبة حيال
لبنان وقضاياه ،ونتطلع دائمًا
اىل االلتزام مبقررات اجلامعة
العربية باعتبارنا عضوًا مؤسسًا
يف هذه اجلامعة ،ونتطلع اىل
االستمرار يف حيادنا عن كل
ونصر
التجاذبات .وحنن حناول
ّ
على ان حتصل متابعة ملوضوع
خلية العبدلي وان حندد وبوضوح
مكامن اخللل وان ُيتابع هذا اخللل
قانونًا ويف شكل واضح.
* هل من معطيات يف إطار
احتواء األزمة النامجة عن «خلية
العبدلي» يف ضوء زيارة رئيس
احلكومة سعد احلريري للكويت؟
– الرئيس احلريري يف زيارته
للكويت أوضح موقف لبنان وطلب
ان يطلع اجلانب اللبناني على
نتائج التحقيقات ملعرفة ما يرتتب
علينا يف متابعة هذا امللف.
وانا متأكد من ان مجيع الدول
اليت تعاني مشكالت قد يكون
مصدرها لبنان تعي ان للبنان
حالة خاصة ،فهو عانى احلروب
وما زال يعاني من وجود سالح
خارج يد الدولة ،وهو يستضيف
اليوم أعدادًا كبرية من مجيع
الجئي الشرق االوسط ،وما من
دولة يف املنطقة استضافت عدد
نازحني بالنسبة اىل عدد سكانها
بهذا احلجم .ومن هذا املنطلق
ْ
وضعنا اجيابي ومتعاون مع
ونقدر العالقات االجيابية
اجلميع،
ّ
مع الدول الشقيقة والصديقة
تفهمها
ونقدر يف الوقت عينه
ّ
ّ
مير به
للوضع االستثنائي الذي ّ
لبنان.
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عــرب وعـالم

فرجنيه يستقبل يف بنشعي مساعد وزير اخلارجية االيراني بوغدانوف استقبل الصراف :معركة اجليش وانتصاره على
االرهاب سينعكس على املنطقة ككل

استقبل رئيس تيار املرده
النائب سليمان فرجنيه يف
دارته يف بنشعي مساعد وزير
للشؤون
اإليراني
اخلارجية
العربية واالفريقية حسني جابري
انصاري يرافقه السفري اإليراني
يف لبنان حممد فتحعلي على رأس
وفد من السفارة اإليرانية حيث
عقد اجتماع حبضور وزير االشغال
والنقل احملامي يوسف فنيانوس
والسيد انطوان مرعب.
اثر االجتماع قال انصاري:
«اود ان اعرب عن بالغ سعادتي
بأن آخر لقاءاتي خالل زيارتي
احلالية للبنان الشقيق تتم يف
هذا املنزل الكريم ويف صحبة
معالي االستاذ سليمان فرجنيه،
اوال الن فرجنيه ملا ميثل من
حضور سياسي على املستوى
الوطين ومن خالل كل املواقف
السياسية الوطنية والتصرحيات
البناءة اليت اخذها طوال العقود
املنصرمة من احلياة السياسية
يف لبنان وان كان على مستوى
انتمائه اىل هذا البيت السياسي
العريق الضارب جذورا يف تاريخ
لبنان ،وقد كان هذا اللقاء
الكريم مع معاليه فرصة طيبة
لكي نتشاور ونتبادل وجهات
النظر حول خمتلف التطورات
واملستجدات السياسية ان
كان على املستوى اللبناني
او االقليمي او الدولي وعلى
مستوى العالقات الثنائية الطيبة
بني البلدين الشقيقني».
واضاف« :كان هناك استعراض
لكافة التحديات اليت تواجهنا يف
هذه املرحلة وكيفية الوقوف
يف وجهها ،بطبيعة احلال حنن
نؤكد ان اخلطر الداهم الذي
ميثله الكيان الصهيوني ،هذا
اخلطر التارخيي القديم املتجدد
الذي ينبغي دوما ان حنتاط وان
نكون على اقصى درجات احلذر
منه ،ومن ناحية اخرى نرى انه
خالل السنوات القليلة املنصرمة
هناك اخلطر املستجد الداهم
الذي يتمثل يف اجملموعات
االرهابية التكفريية املتطرفة
اليت تنهش يف جسد االمتني
العربية واالسالمية ،وبالتالي
ينبغي علينا مجيعا ان نتوحد
ونتصدى لدرء هذا اخلطر وهذا
االرهاب عن شعوب املنطقة».
«املشكلة
قائال:
وتابع
املستعصية الثالثة هو انه ال
يتم اللجوء اىل الوفاق واحلوار
والتالقي يف معاجلة االزمات
االقليمية امنا يتم اللجوء اىل
السالح والتقاتل ،وهذا يلحق
ضررا كبريا بشعوب هذه املنطقة
ودوهلا».
واردف« :من خالل هذه

فرنجيه مستقبال انصاري

املواضيع وامللفات السياسية
املهمة الثالث متحورت لقاءاتي
السياسية اليت اجريتها طوال
االيام الثالثة من زيارتي
احلالية اىل لبنان الشقيق ومن
خالل اللقاءات اليت اجريتها مع
كافة املرجعيات والشخصيات
السياسية والروحية واحلزبية
الكرمية يف لبنان ،والرسالة
االساسية اليت اردت ان اعلن
عنها خالل زيارتي هو ان
اجلمهورية االسالمية االيرانية
ومن خالل السياسة االسرتاتيجية
والراسخة اليت تتبعها هي تعمل
دائما على اجياد املناخات
السياسية املؤاتية من اجل
الوصول اىل الشراكة والتعاون
والتقارب والوفاق من اجل حلحلة
كل االزمات اليت ما زالت عالقة
على مستوى االقليم ،ومن ناحية
اخرى فهي ايضا تؤكد على انها
تدعم املقاومة اجلدية والصلبة
والراسخة والثابتة ضد اخلطرين
االساسيني اللذين يتهددان هذه
املنطقة برمتها .اخلطر االول
يتمثل يف ارهاب الدولة اليت
ميثله اخلطر الصهيوني واخلطر
الثاني هو الذي متثله اجملموعات
االرهابية التكفريية املسلحة ،ان
اجلمهورية االسالمية االيرانية
كانت وما زالت وسوف تبقى
على تكاتف وتعاون وانسجام
مع كل القوى الغيورة واملخلصة
ملصلحة االمة من اجل درء هذه
االخطار».
واضاف« :انا اعترب انه من
النتائج االجيابية والبناءة لزيارتي
احلالية هذا االمر الذي ملسته
خالل اللقاءات اليت اجريتها
مع املرجعيات والشخصيات
السياسية والروحية اللبنانية
انين اعلنت هلا بشكل اكيد ان
اجلمهورية االسالمية االيرانية
حترتم وتقدر عاليا هذا التنوع
السياسي والروحي والثقايف
الذي يعيشه لبنان وانها تؤيد
الوحدة الوطنية اللبنانية وتدعم
لبنان لتحقيق مصاحله الوطنية
العليا ،وانا اعترب ان هذا التالقي
وهذا التقارب بني اجلمهورية
االسالمية االيرانية واجلمهورية
اللبنانية الشقيقة بامكانه ان
يكون منطلقا لتعاون اقليمي
اوسع حيقق ما تصبو اليه هذه
الشعوب من تقدم وازدهار.
وقد كان هناك توافق كامل يف
وجهات النظر بيين وبني خمتلف
الشخصيات اللبنانية احملرتمة
والكرمية اليت التقيت بها حول
اخلطرين االساسيني اللذين
يتهدداننا مجيعا اخلطر االول
هو الكيان الصهيوني واخلطر
الثاني هو االرهاب التكفريي،

ايضا كان هناك توافق كامل
يف وجهات النظر بيننا وبني
على
اللبنانيني
املسؤولني
ضرورة ولوج باب االنسجام
والشراكة والوحدة والتالقي من
اجل حل كل املشكالت اليت ما
زالت عالقة».
وقال« :حنن نعترب ان هناك آفاقا
اجيابية يف املنطقة توحي ان
هناك ايضا تقاربا حنو التمسك
بهذه االولويات الثالث اليت
اتينا على ذكرها على مستوى
االقليم ،وهذا االمر يبشر اننا
باذن اهلل تعاىل سوف نرى يف
االيام املقبلة مرحلة اكثر نضجا
واكثر اجيابية ملصلحة هذه االمة
وشعوبها».
وعن زيارة وزير الدولة لشؤون
اخلليج اىل بريوت واذا كانت
ردا على زيارته قال« :ال اعتقد
ان علي التعليق على مثل هذا
املوضوع ،فتبادل الزيارات على
مستوى الوفود الرمسية بني
دول هذه املنطقة هو امر طبيعي
وبديهي ،ولكن االمر االساسي
يف هذا اجملال هو ان بعض دول
هذه املنطقة اليت كانت لالسف
الشديد طوال السنوات السابقة
تساهم بشكل ما يف خمتلف
االزمات والقالقل واالضطرابات
اليت كنا نشهدها يف دول هذه
املنطقة علها تستطيع ان جتري
مراجعة سياسية لكافة توجهاتها
السياسية وتسري يف االجتاه
الذي يؤدي اىل وضع حد نهائي
هلذه االزمات واالضطرابات
وتسري الجياد مناخات التوافق
والتقارب بني اجلميع».
وختم قائال« :نؤكد يف هذا
االطار ان لبنان الشقيق قد
حتول اىل منوذج حيتذى يف
جمالني اساسني اجملال االول
هو جمال املقاومة والتصدي
الطماع الدول الكربى واجملال
اآلخر اال وهو جمال التالقي
وروح الوحدة الوطنية والشراكة
الداخلية ،وحنن نأمل ان تنسحب
هذه الروح اللبنانية السمحة
يف جمالي املقاومة والشراكة
الوطنية على دول وشعوب هذه
املنطقة ،وبالتالي نرى ان على
بعض االطراف والقوى االقليمية
اليت كانت تساهم يف زعزعة
اوضاع املنطقة ويف اجياد الفنت
واالزمات واالضطرابات ان تعيد
حساباتها السياسية وان ترى
الوقائع املوجودة على االرض
بالشكل الصحيح والصائب
وان تتخذ املواقف اليت تنسجم
مع مصاحل الشعوب ودول هذه
املنطقة».
وقد استبقى فرجنيه ضيوفه إىل
مائدة العشاء.

زار وزيرالدفاع الوطين يعقوب
الصراف اخلارجية الروسية ،يف
اليوم الثالث وأألخري من زيارته
الرمسية ملوسكو ،حيث إجتمع
اىل نائب وزير اخلارجية ميخائيل
بوغدانوف ،يف حضور النائب أمل
أبو زيد والقائم بأعمال السفارة
اللبنانية يف روسيا ميالد منور.
وعلى مدى أكثر من ساعة،
ناقش بوغداتوف والصراف
«تطورات األوضاع يف لبنان
واملنطقة ،واملسار السياسي
الذي يتم العمل على أساسه».
وأكد بوغدانوف «السعي إلجياد
حلول سلمية ألزمات املنطقة»،
مشريا اىل «أهمية الدور الذي
ميكن أن يؤديه لبنان يف هذا
اإلطار».

بوغدانوف مستقبال الصراف

لبنان وروسيا اإلحتادية ووجوب

السبهان بعد لقائه جعجع :الطقس مجيل دوما يف معراب

ويف الشأن اللبناني ،تطرق
اللقاء اىل «املعركة اليت خيوضها
اجليش اللبناني ضد اإلرهاب»،
فنوه بوغدانوف ب»اإلجناز األمين
الذي حيققه اجليش يف مواجهة
اجملموعات اإلرهابية» ،مشريا
اىل أن «إنعكاس هذا اإلنتصار
لن يقتصر على لبنان فقط ،بل
على املنطقة ككل».

كما مت إستعراض العالقات
الثنائية بني البلدين وسبل
تطويرها على الصعد كافة،
ويف هذا اإلطار ،شدد املسؤول
الروسي على «دعم لبنان حكومة
وشعبا وجيشا» ،مركزا على
«أهمية الروابط اليت جتمع بني

العمل على تقويتها».

جعجع مستقبال السبهان

استقبل رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف معراب
وزير الدولة لشؤون اخلليج
العربي يف وزارة اخلارجية
السعودية ثامر السبهان والوفد
املرافق ،يف حضور مدير مكتب

جعجع ايلي براغيد.
وعقب اللقاء الذي استغرق
ساعة ونصف ،خرج السبهان
جميبا على أسئلة الصحافيني
عن أجواء اللقاء»:الطقس مجيل
دوما يف معراب».

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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عــرب وعــالم

صنعاء ساحة احتجاج على هيمنة احلوثيني

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء
أمس حشدًا مجاهرييًا جاء إلحياء
الذكرى الـ 35لتأسيس حزب
الرئيس السابق علي عبداهلل
صاحل (املؤمتر الشعيب العام)،
وحتول املهرجان مناسبة لالحتجاج
على حكم احلوثيني بعد اتهامهم
من حزب «املؤمتر» باهليمنة على
املؤسسات والتفرد بالسلطة.
وأقيم املهرجان يف ميدان
السبعني ،أكرب ميادين صنعاء،
وانتشرت احلشود على اجلهات
األربع خارج امليدان ،يف أكرب ٍ
حتد
لسلطة احلوثيني ،ويف تعبري عن
رفض الشعب اليمين املشروع
اإليراني الذي متثله اجلماعة ،اليت
مل تتوقع خروج األعداد الكبرية
من اليمنيني الذين دعوا إىل
املصاحلة الوطنية وعودة دولة
القانون والتعددية احلزبية.
وأمرت قيادة احلوثيني بإعالن
حال الطوارئ ووقف أشكال
النشاط احلزبي كافة ،وأبلغت
أنصار صاحل بأن أي جتمعات
حاشدة جيب أن تكون على
جبهات القتال ال يف امليادين
العامة ،إال أن ذلك مل مينع
وصول احلشود إىل صنعاء.
وظهر علي عبداهلل صاحل مرتديًا
بدلة داكنة وعلى وجهه نظارة
مشسية وسط رجال مسلحني
يرتدون زيًا عسكريًا .ومن
خلف زجاج مضاد للرصاص،
ارجتل خطابًا أمام أنصاره الذين
أتوا من مناطق خمتلفة يف
اليمن ،أكد فيه متسك حزبه
بالثوابت الوطنية اليت قامت
عليها ثورة الشعب اليمين على

اإلمامة يف  26سبتمرب (أيلول)
 .1962وقال :حنن عند مستوى
التحديات ومستعدون خلوضها
من أجل الوطن ،ونستطيع أن
مند جبهات التضحية والفداء
مبئات اآلالف من أبناء «املؤمتر
الشعيب».
ويف إشارة إىل حماوالت
احلوثيني منع املهرجان ،شكر
صاحل كل من حضر إىل ميدان
السبعني على رغم حماوالت
التخويف والرتهيب ،وقال:
«هذا هو شعبنا اليمين الذي
عهدناه متحدًا وقويًا يف كل
الظروف واحملن».
وألقى األمني العام للحزب
عارف الزوكا ،كلمة أمام احلشود
قال فيها إن حزبه لن يقبل
بعد اليوم ما حيدث من فساد
يف مؤسسات الدولة ،مؤكدًا
رفض احلزب وكل أبناء الشعب
اليمين ما قام به احلوثيون من
تغيري مناهج التعليم مبا خيدم
توجهاتهم املذهبية وإثارة الفتنة
الطائفية يف البلد ،وقال الزوكا:
«إن املؤمتر الشعيب العام يعلن
موقفه الرافض عملية تعديل
مناهج التعليم ،إدراكًا منه أن
هذه قضية وطنية حتتاج يف
الدرجة األوىل إىل توافق وطين،
والوقت يف هذه املرحلة غري
مناسب لذلك ،واملضي فيها
ٍ
لصراعات
سيكون كارثة ومقدمة
مستقبلية تنتقل عدواها إىل
األجيال القادمة».
وأشار الزوكا إىل ما مساها
«املؤامرات» ،اليت قال إنها مل
تتوقف ضد حزب «املؤمتر»،

وقال إن قيادة احلزب قدمت
التنازالت إميانًا بالعيش املشرتك
وقيم احلوار والتسامح ،وإن
حماوالت أي فئة متعصبة القضاء
على اآلخرين أو إخضاعهم بالقوة
فشلت عرب تاريخ اليمن .وأكد أن
قبول «املؤمتر» دخول شراكة مع
احلوثيني «ال تعين أنه يقبل أي
اختالالت أو انتقاص من مشروع
الشعب اليمين يف الوحدة واألمن
والدميوقراطية»،
واالستقرار
مشريًا إىل أن «املؤمتر لن يقبل
أن تكون شراكته جمرد ديكور».
وقال« :مبقدار حرص املؤمتر
على الشراكة ،فإنه سيظل
أكثر حرصًا على تطبيق الدستور
وااللتزام باألنظمة واللوائح يف
كل مرافق الدولة وسلطاتها
وإعادة االعتبار لكل املؤسسات،
ويف مقدمها مؤسسة اجليش
واألمن اليت استهدفت مبؤامرة
ما مسي خطة اهليكلة.
وصدر عن احلشود املؤيدة
حلزب «املؤمتر» بيان أمس محل
الكثري من الرسائل واإلشارات
للحوثيني بأن احلزب لن يقبل
بعد اليوم أي انتهاك التفاق
الشراكة بينهما ،أو مس حبقوق
اليمنيني يف ظل الدستور
والقوانني النافذة ،وطالب
ما يسمى «حكومة اإلنقاذ»
بالعمل على ضبط موارد الدولة
يف احملافظات الواقعة حتت
سيطرة االنقالبيني ،وصرف
رواتب املوظفني ،ومكافحة
الفساد ،وعدم تسييس الوظيفة
العامة واملؤسستني العسكرية
واألمنية.

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164
Services we provide include:
• Residential and
 مجيع اخلرائط والتصاميم Commercial Design & Build• Urban Planning
املعمارية واالنشائية،
• Hydraulic design and flood
 خرائط احلديد والباطون،studies
• Mechanical & HVAC
 خرائط لكل ما يتعلق باملياه.design
• On-site sewage treatment
نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات
systems
واملراجع املختصة
• Water supply, storage and
distribution
دقة يف العمل صدق يف املعاملة
• Geotechnical site
assessment
Celebrating
• General Contracting
25 Years
• Construction Management
Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

خدماتنا تشمل:

خربة  25سنة نضعها يف خدمتكم

ظريف :إيران والسعودية توافقان على
تبادل زيارات دبلوماسيني
يف خطوة قد تدل على بدء تطبيع
العالقات ،صرح وزير اخلارجية
اإليراني أن بالده والسعودية
وافقتا على تبادل زيارات
الدبلوماسيني لتفقد البعثات
الدبلوماسية لكل منهما ،دون
اإلشارة إىل احتمال استئناف
العالقات الدبلوماسية.
فقد صرح وزير اخلارجية
اإليراني ،حممد جواد ظريف،
أن ايران والسعودية اللتني
قطعتا العالقات الدبلوماسية
بينهما ،وافقتا على تبادل
زيارات الدبلوماسيني لتفقد
لكل
الدبلوماسية
البعثات
منهما .ومل يشر ظريف اىل
احتمال استئناف العالقات
القوتني
بني
الدبلوماسية
اإلقليميتني الكربيني ،لكن
هذه اخلطوة ميكن أن ترتجم بدء
تطبيع بينهما.
وقال ظريف يف مقابلة أجرتها
معه وكالة األنباء الطالبية
(ايسنا) ونشرتها وسائل إعالم
أخرى اخلميس أن «تأشريات
دخول منحت للجانبني .جيب
تسوية بعض التفاصيل قبل أن
يتمكن دبلوماسيينا من الذهاب
لتفقد سفارتنا وقنصليتنا ،وأن
يتمكن دبلوماسيون سعوديون
من القيام باألمر نفسه يف
سفارتهم وقنصليتهم».وقال
ظريف إن زيارات الدبلوماسيني
يفرتض أن جتري بعد احلج
الذي ينتهي يف األسبوع األول
من أيلول/سبتمرب املقبل.
وهي املرة األوىل اليت يقبل بها
البلدان تباد ً
ال دبلوماسيًا من
هذا النوع منذ قطع العالقات
بينهما يف كانون الثاني/يناير
 .2016وكانت العالقات قطعت
مببادرة من السعودية بعد
ختريب سفارتها يف طهران من

قبل حشد ردًا على إعدام رجل
الدين الشيعي منر النمر.
واجلدير ذكره أنه وخالل احلج
يف  ،2015أدى تدافع كبري إىل
مصرع حواىل  2300حاجًا بينهم
 464إيرانيًا .ويف السنة التالية،
مل يسمح لإليرانيني باملشاركة
يف احلج إذ أن البلدين مل ينجحا
يف التفاهم على قضايا أمنية
ولوجستية.
واتفقت طهران والرياض على
أن يتمكن احلجاج اإليرانيون من
أداء فريضة احلج هذه السنة.
من جهة أخرى ،انتقد ظريف
سياسة السعودية يف املنطقة.

وقال الوزير اإليراني إن «سلوك
السعودية يتنافى مع مصاحلها
اخلاصة .حنن نريد األمن
واالستقرار يف كل املنطقة
ونصر على ضرورة مكافحة
املخاطر اليت تهددنا مجيعًا»،
يف إشارة إىل اجلهاديني.
وأضاف «نعتقد ان السعودية
مل تستفد شيئًا من سنيت احلرب
واألعمال املروعة ضد اليمنيني
بل بالعكس .األمر نفسه ينطبق
على سوريا والبحرين .نأمل أن
خيتاروا طريقًا آخر» ،مؤكدًا أن
ايران مستعدة دائمًا للحوار مع
السعودية.

الصدر يستعد جلولة أوروبية بدعوات رمسية

أعلنت مصادر مقربة من الزعيم
الشيعي مقتدى الصدر ،أنه
سيبدأ قريبًا جولة أوروبية
ً
تلبية لدعوات رمسية من فرنسا
وأملانيا وبلجيكا والفاتيكان،
فيما أكد الصدر خالل لقائه
زعماء عشائر ،أن زياراته
اخلارجية ال «تستهدف العالقات
العراقية مع إيران».
وأكد الصدر خالل مؤمتر
صحايف إثر لقائه عددًا من
شيوخ العشائر من مدن خمتلفة
يف منزله بالنجف أمس االول،
أن زيارته السعودية أخريًا «مل
تكن على حساب عالقة بغداد
مع طهران ،ومل تستهدف
النيل من تلك العالقة».
وأضاف أن «احلكومة على علم
بكل زياراتي وخطواتي السابقة
والالحقة ،اليت لن تشمل الدول
العربية وحدها بل ستشمل كل
الدول اليت تريد االنفتاح على
العراق».
وعلم من مصدر مقرب من
الصدر أنه «تلقى بعد زيارته

الرياض وأبو ظيب ،عددًا من
الدعوات الرمسية لزيارة دول
عربية وإقليمية ،وأخرى لزيارة
أوروبا» .وأوضح املصدر أن
الصدر يستعد جلولة «تشمل
فرنسا وأملانيا وبلجيكا وإيطاليا
والفاتيكان ،وهي تتخذ طابعًا
رمسيًا ،وسيعقد لقاءات مع كبار
املسؤولني يف هذه الدول».
وتابع أن «اجلولة األوروبية لن
ختتلف أهدافها عن الزيارات
السابقة ،وسريكز فيها على
تكريس انفتاح العراق ،ويدعو
الشركات إىل االستثمار يف
البالد وإعمار املناطق املتضررة
جراء اإلرهاب ،وتقديم الدعم
إىل احلكومة».
وكان الصدر زار نهاية الشهر
العربية
اململكة
املاضي
السعودية واستقبله يف جدة
ولي العهد األمري حممد بن
سلمان ،وزار منتصف الشهر
اجلاري اإلمارات العربية املتحدة
والتقى ولي عهد أبو ظيب حممد
بن زايد آل نهيان.
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مــقاالت وتــحقيقات

استدراج عروض الكهرباء :دفرت شروط جديد يضيّق املنافسة
محمد وهبة

قرار جملس الوزراء القاضي بإعادة استدراج عروض استقدام
حيدد شروطًا صعبة التحقيق
معامل كهرباء عائمة (بواخر كهرباء) ّ
حيد من املنافسة ويزيد الشبهات
ضيقة للغاية ،ما ّ
يف مهلة زمنية ّ
القائمة حول تفصيل دفرت الشروط على قياس شركة ما .دفرت
يعزز الشبهات املثارة حول هذه الصفقة ،سواء
الشروط اجلديد ّ
جلهة الشروط اإلدارية واملالية اليت فرضها جملس الوزراء ،أو
جلهة تعديل املواصفات الفنية حممد وهبة
وقبول عروض ملعامل كهرباء تعمل بواسطة «الفيول أويل»
أو»الديزل» .ونوع الوقود األخري كان مرفوضًا سابقًا قبل أن
عدل دفرت الشروط من أجله ،ما دفع إدارة املناقصات إىل رفض
ُي ّ
عرض  BBEوبقاء عارض وحيد هو «كارادينيز»
يف اجللسة األخرية جمللس الوزراء ،نوقش ملف استدراج عروض
بواخر الكهرباء (السابق) انطالقًا من تقرير مدير املناقصات جان
العلية ،لكن النقاش يف تلك اجللسة مل يعكس جدية مالحظات
العلية ،اذ إن بعض الوزراء استعملوا «التقرير» بهدف «التنقري»
على وزير الطاقة وإحراجه ،من دون أي نيات لتصحيح مسار
حددها جملس
استدراج العروض امللغى ،بدليل أن الشروط اليت ّ
الوزراء الستدراج العروض اجلديد ال تتضمن أي تعديل بنيوي
تؤدي إىل تضييق املنافسة
عن استدراج العروض امللغى ،بل
ّ
بد ً
ال من توسيعها ،ثم تفتح بازار «توسيع املواصفات» بقرار من
ً
جملس الوزراء لتتضمن قبول العرض الذي كان مرفوضا من إدارة
املناقصات يف االستدراج السابق .هذه هي خالصة قرار جملس
الوزراء األخري ودفرت الشروط اجلديد املدرج على جلسة جملس
الوزراء يف جلسته املقررة غدًا.

نص قرار مجلس الوزراء

ينص قرار جملس الوزراء الرقم  60على اآلتي:
ّ
ــ إلغاء استدراج العروض املتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء
العائمة بسبب وجود عارض وحيد وعدم فض العرض املالي
وإعادته إىل الشركة اليت سبق أن تقدمت به.
ــ الطلب إىل وزير الطاقة واملياه إعداد دفرت شروط جديد الستقدام
معامل لتوليد الكهرباء بقدرة  400ميغاواط لثالثة أشهر ،و400
ّ
فض العروض ،وعرض دفرت
ميغاواط لستة أشهر من تاريخ
الشروط خالل مهلة أسبوع على جملس الوزراء إلقراره ،على أن
يتضمن دفرت الشروط املذكور كفالة تأمني مؤقت بقيمة مخسني
مليون دوالر أمريكي لكل  400ميغاواط ،وتأمني نهائي وغرامات
احملددة بـ  90يومًا للقسم األول و180
التأخري عن مهلة التسليم
ّ
ّ
فض العروض.
يومًا للقسم الثاني من تاريخ
ــ تكليف إدارة املناقصات استدراج العروض وفقًا للقواعد اآلتية:
إعطاء الشركات اليت ترغب يف املشاركة باستدراج العروض
ّ
لفض
مهلة أسبوعني لتقديم عروضها ،وااللتزام مبهلة  10أيام
العروض ورفع نتيجة استدراج العروض على جملس الوزراء بتاريخ
 ،2017/9/15وتشكيل جلنة تقنية من قبل وزير الطاقة واملياه
لدرس وتقييم العروض اإلدارية واملالية مع إدارة املناقصات.

ماذ يعني هذا القرار؟

ّ
يركز على أمور ذات طابع
يف الواقع ،إن قرار جملس الوزراء
إداري حبت ،لكن الالفت أنه مل يذكر كلمة «عائمة» ،أي أن
العروض اليت ستكون مقبولة ال تتعلق ببواخر الكهرباء حصرًا ،بل
قد تكون عروضًا إلنشاء معامل ثابتة على اليابسة ،والالفت أيضًا
أنه جرى تقليص مهل التسليم ،مبا ينايف أي منطق جتاري ،وهو
ما يثري أسئلة واسعة عن اهلدف من ذكر هذا األمر يف منت قرار
جملس الوزراء :فمن هي الشركة اليت ستكون جاهزة لتسليم
معمل كهرباء ثابت أو عائم خالل  3أشهر؟ كم هو عدد الشركات
القادرة على تقديم عرض يف ضوء التجربة السابقة يف استدراج
العروض امللغى الذي مل َ
يبق فيه سوى عارض وحيد بعد زيادة
ً
مهل التسليم من  3أشهر إىل  12شهرا؟ وإذا كان ميكن إنشاء
معامل كهرباء على اليابسة خالل  3أشهر أو  6أشهر ،فلماذا أص ًال
اللجوء إىل البواخر؟ وملاذا ال تبين مؤسسة كهرباء لبنان معامل
مماثلة هلا دائمة وليست مؤقتة؟
يفرض قرار جملس الوزراء كفالة
مؤقتة بقيمة  50مليون دوالر ،هذا
جدية
الشرط جاء بعد نقاش حول
ّ
العروض اليت تشارك يف املنافسة
على استدراج عروض بواخر الكهرباء،

الشروط ال تتضمن
اي تعديل بنيوي
عن استدراج
العروض امللغى

وهو شرط ميكن قبوله رغم أن الكفالة املعتمدة يف املناقصات
العمومية ال تتعدى  %3.5من القيمة اإلمجالية ،لكنه يبقى شرطًا
ال يف مناقصة دولية كهذه .لكن ما ليس مقبو ً
مقبو ً
ال ،هو أن
مينح العارض مهلة أسبوعني فقط لتقديم العرض! أي شركات
لديها القدرة على تقديم عرض بهذا املستوى من التعقيد الفين
والتقين خالل  15يومًا؟ ومن األسئلة اليت يثريها القرار ما يتعلق
املوجه إلدارة املناقصات مع تشكيل جلنة تقنية من قبل
بالتكليف
ّ
وزير الطاقة واملياه لدرس وتقييم العروض اإلدارية واملالية
مع إدارة املناقصات .فإذا كانت إدارة املناقصات هي اجلهة

ّ
ّ
يشكل وزير الطاقة جلنة تقنية
بفض العروض ،فلماذا
املعنية
مهمتها «تقييم العروض اإلدارية واملالية»؟ وما هي صالحيات
هذه اللجنة ،هل هي جلنة استشارية أو أن تقريرها سيكون
ملزمًا إلدارة املناقصات؟ وملاذا ال تعامل وزارة الطاقة مثل كل
اإلدارات العامة اليت تسمي مندوبني هلا يف اللجنة هلم رأي
ّ
يشكل هذا األمر تعديًا على صالحيات إدارة
استشاري تقين؟ أال
املناقصات بعد حرمانها من فرصة دراسة دفرت الشروط وإبداء
مالحظاتها عليه ،أم أن جملس الوزراء يريد تكرار مشكلة استدراج
العروض امللغى مع فرق وحيد وهو إلزام إدارة املناقصات مبخالفة
القوانني بناء على قرار جملس الوزراء؟

تقرير العلية

العلية الكثري من املالحظات على إجراءات
لقد تضمن تقرير جان
ّ
التلزيم ومسار استدراج العروض القانوني واإلداري وطريقة
احتساب األسعار وسواها ...لكن ورد فيه أمران أساسيان؛
األول يتعلق بالتعديالت اليت أجريت على دفرت الشروط أثناء
عملية التقييم ،أي بعد تقديم الشركات عروضها .والثاني يتعلق
بالعارض الثاني الذي رفضت إدارة املناقصات اعتباره عارضًا
مقبو ً
ال.
بالنسبة إىل الشق األول ،تبينّ أن االستشاري مل ينجز عمله ،بل
ّ
تسلم
طلب من العارضني مستندات إضافية ورفع تقريره قبل
قدم أجوبة للشركات عن أسئلتها أحدثت
هذه املستندات ،فيما ّ
تعديالت على دفرت الشروط ،منها توسيع مهلة التسليم إىل 12
شهرًا .تعديل كهذا ،كان حيويًا وفتح الباب أمام الشق الثاني،
إذ شكل سندًا للطلب من إدارة املناقصات اعتبار العارض الثاني
( BBEالبساتنة) عارضًا مقبو ً
ال يتوجب فتح عرضه إىل جانب عرض
شركة كارادينيز.
عرض البساتنة ،حبسب تقرير العلية ،كان يتضمن نقصًا يف
مستندات جوهرية ،فض ًال عن أن املستندات املطلوبة تتوافق مع
الشروط املعدلة من قبل االستشاري وليس مع دفرت الشروط
األصلي ...وعرض البساتنة هو معمل عائم واحد يف موقع
الزهراني يعمل بواسطة الديزل بقدرة  325ميغاواط ،أي أقل
بكثري من القدرة املطلوبة  382.5ميغاواط .وقد اشتكت إدارة
املناقصات من القبول بتعديل الوقود من فيول أويل إىل ديزل،
فيما هناك شركات اعرتضت على هذا األمر وال سيما تلك اليت
تعمل بواسطة الغاز املنزلي.

استبعاد الغاز

احلجة اليت استعملها وزير الطاقة سيزار أبي خليل
يف الواقع ،إن
ّ
يف جملس الوزراء لتربير موضوع إصراره على أن يكون وقود
املعامل يف لبنان هو الفيول أويل يف انتظار تلزيم منصات حتويل
الغاز السائل واستعمال الغاز املسال ،هي أن للدولة اللبنانية
عقودًا من دولة لدولة مع اجلزائر والكويت لشراء الفيول أويل،
وهي عقود تؤمن حاجة لبنان من هذه املادة لتشغيل معامل
الكهرباء ،ولذلك فإن الوقود املتوافر بالنسبة إىل الكهرباء هو
الفيول أويل .املفاجأة أنه يرد يف دفرت الشروط اجلديد بند يتيح
قبول العروض اليت تتضمن التشغيل بواسطة الديزل!
ويشري دفرت الشروط املعروض على جملس الوزراء ،اىل أنه
«ستكون منشآت إنتاج الطاقة مؤلفة من وحدات إنتاج الطاقة
واألعمال املدنية واألعمال البيئية والبحرية واألعمال املتعلقة
بلزوم ختزين احملروقات ولزوم الربط على الشبكة ،ولزوم
حتسني خطوط النقل الالزمة لتصريف الطاقة املنتجة وكل األعمال
الالزمة لألنظمة املساعدة .ستعمل الوحدات اإلنتاجية على الفيول
الثقيل أو الديزل بطاقة صافية  400ميغاواط ( )%10 -/+يف
كل موقع» .أال يعين هذا األمر أنه فتح الباب أمام الشركة الوحيدة
قدمت العرض على الديزل؟ وملاذا استبعد الغاز املنزلي من
اليت ّ
جتمع حمتكري
هذا األمر طاملا أن الشركة تتعهد تأمينه ،وطاملا أن ّ
الغاز يف لبنان يستأجرون كل خزانات الغاز املنزلي املوجودة
على الساحل اللبناني وهم يرتكونها فارغة لإلبقاء على احتكارهم
السترياد هذه املادة اليت ميكن استعماهلا يف إنتاج الكهرباء
بكلفة أقل بنسبة  %25وقد تصل إىل  %40مقارنة مع الفيول
أو الديزل.
يضيف دفرت الشروط أنه بسبب عدم توافر املساحة الالزمة
للمشروع على األرض يف موقعي دير عمار والزهراني ،فإن
املنشآت املقرتحة ستكون إما عائمة أو على مواقع متامخة للمنشآت
املوجودة حاليًا ...من دون أن يكون هناك تعارض بني البنى
التحتية للمنشآت املوجودة واملنشآت املقرتحة ،ويف هذه احلالة
على العارضني أن يتأكدوا على نفقتهم اخلاصة من كلفة وشروط
عقد إجارة األرض الالزمة إلنشاء املشروع املقرتح».
يقدم لثالث سنوات ،مع إمكانية جتديده
ومن الشروط أن العرض ّ
لفرتة أخرى يكون أقصاها مخس سنوات .وهذا األمر غريب جدًا،
إذ إن هناك إمجاعًا لدى الشركات اليت تعمل يف جمال صناعة
الطاقة الكهربائية على أن مردود االستثمار يف مولدات تؤجر ملدة
قصرية سيكون أقل من مردودها التأجريي لفرتة أطول ،وهذا
ّ
بدقة يف دفرت الشروط من أجل احلصول على
أمر جيب حتديده
سعر أرخص.

كلفة زمحة السري يف لبنان:

مـليارا دوالر ســنوياً
فيفيان عقيقي

تقدر كلفة زمحة السري يف لبنان بنحو  2مليار دوالر سنويًا ،أي ما
ّ
ّ
يشكل حواىل  %4من الناتج احمللي اإلمجالي ،حبسب تقرير نشره
مركز الدراسات يف «بلوم بنك» .ويأتي ذلك نتيجة تهالك البنى
اللبنانية ،وتدهور حالة شبكة الطرق ،وغياب
التحتية بعد احلرب
ّ
ّ
سياسات تنمية الطرق وصيانتها ،ما ساهم يف خلق مشكلة زمحة
أدى
مرورية مزمنة،
واحلد من االستثمار والنمو االقتصادي ،كما ّ
ّ
ّ
معدالت السالمة على الطرق.
إىل تراجع
ّ
عمليًاّ ،
حيل لبنان يف املرتبة  124من بني  138دولة من حيث جودة
التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي
مؤشر
على
الطرق،
ّ
العاملي لعام  .2017- 2016ووفقًا ملشروع «الطرق والعمالة»
يقدر إمجالي شبكة
الذي وضعه «البنك الدولي» للعام ،2017
ّ
ّ
تشكل شبكة الطرق
اللبنانية بنحو  21705كليومرتات ،فيما
الطرق
ّ
ً
ّ
مصنفة كاآلتي:
املعبدة،
الطرق
من
ا
كيلومرت
6380
حنو
ة
الرئيسي
ّ
ّ
الدولية 1673 ،كليومرتًا من الطرق
 529كيلومرتًا من الطرق
ّ
الثانوية ،و 2811كيلومرتًا
األولية ،و 1367كليومرتًا من الطرق
ّ
ّ
العامة
األشغال
وزارة
أجرته
الداخلية .وحبسب مسح
من الطرق
ّ
ّ
الرئيسية
والنقل يف عام  ،2000فإن  %15من الطرق يف الشبكة
ّ
جيدة ،و %50منها يف حالة متوسطة ،و %35يف
هي يف حالة ّ
حالة سيئة.

غياب النقل العامّ يفاقم األزمة!

التحتية
ال ترتبط زمحة السري املزمنة يف لبنان بتهالك البنى
ّ
وتدهور شبكة الطرق ،فقط ،بل من أسبابها أيضًا غياب نظام
أدى إىل تكاثر سيارات األجرة املشرتكة
النقل العام املشرتك ،ما ّ
اخلاصة من جهة ،واعتماد
املشرتك
وباصات وسيارات النقل
ّ
اخلاصة من جهة أخرى،
سياراتهم
على
القسم األكرب من الناس
ّ
ّ
السكان فقط يعتمدون
حبيث تشري الدراسة إىل أن  %25من
على وسائل النقل املشرتك ،فيما يستخدم  %75منهم سياراتهم
اخلاصة.
ّ
وحبسب التقديرات اليت ارتكزت عليها الدراسة ،هناك حواىل
مسجلة يف لبنان ( %85منها سيارات
 1.75مليون سيارة
ّ
ُ
سجلة
امل
اجلديدة
للسيارات
اإلمجالي
العدد
خاصة) ،حبيث ارتفع
ّ
ّ
مبعدل سنوي متوسط يبلغ  %13بني عامي  2007و.2016
فض ًال عن ذلك ،تشهد العاصمة بريوت دخول وخروج ما بني
ّ
لكل ثالثة
 500و 600ألف مركبة يوميًا ،ما يعين أن هناك سيارة
أشخاص تقريبًا ،وهي نسبة عالية مقارنة مع بلدان خمتلفة مثل
ّ
لكل  7أشخاص ،والصني حيث
تركيا ،إذ إن هناك سيارة واحدة
ّ
لكل  12شخصًا.
يوجد سيارة واحدة

ّ
تضخم
ذلك،
إىل
ُيضاف
حركة املرور منذ عام ،2011
على الطرق املزدمحة أساسًا،
بنسبة  %15نتيجة أزمة اللجوء
السوري .ووفقًا لتقديرات البنك
الدولي ،فإن تدفق الالجئني زاد

 %25من الس ّكان
فقط يعتمدون
على وسائل النقل
املشرتك

من كلفة إعادة التأهيل وحتسني شبكة الطرق بنحو  50مليون
دوالر سنويًا.

حلول األزمة

تقرتح الدراسة جمموعة من احللول ملعاجلة أزمة السري يف لبنان
وختفيف االزدحام على الطرق ،مبا سيسمح جبذب االستثمارات
وتوسيع نطاق املشاريع إىل خارج العاصمة ،وتنشيط املناطق
ّ
وتتمثل هذه احللول
الريفية ،وتاليًا إحداث منو يف االقتصاد.
ّ
باآلتي:
ّ
سيقلل من الزمحة
 -1إنشاء نظام نقل عام حديث وموثوق ،ما
التلوث
سيحد من
عملية استرياد السيارات ،وتاليًا
املرورية ومن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خاصة للنقل
ممرات
توفري
عرب
وذلك
ة.
الصحي
الفاتورة
ف
وخيف
ّ
ّ
ّ
العام وحتديد أولوياته يف إشارات املرور.
ّ
احلديدية اليت كانت قائمة قبل احلرب،
 -2إحياء نظام السكك
ّ
وإزالة التعديات املوجودة عليها ،علمًا بأن االحتاد األوروبي منح
ممر بريوت
مبلغ  2مليون دوالر يف عام  2014لدراسة إعادة إعمار ّ
– طرابلس ،أو إنشاء ّ
خط نقل سريع (باصات النقل السريع)،
مرات من تكلفة
مخس
أقل
هي
ة
الرأمسالي
وخصوصًا أن تكلفته
ّ
ّ
احلديدية.
بناء السكك
ّ
 -3إدارة السالمة على الطرقات ،وإدارة حركة املرور ،من خالل
االستثمار يف نظام النقل الذكي ،الذي قد يساهم يف تقليل
احتمال حدوث زمحة سري ،وحوادث ووفيات ،كما يسهم يف
حفض استهالك الوقود واالنبعاثات من خالل استعمال إشارات
الذكية كتدبري وقائي يهدف إىل اكتشاف أماكن الزمحة
املرور
ّ
الرئيسية ،مبا
واالختناقات ،ويساعد يف التقليل منها يف الطرق
ّ
ّ
يوفر املال والوقت.
 -4حتسني نوعية الطرق ،وتأهيلها ،وخصوصًا أن الطلب على
استمر الوضع الراهن،
اخلاصة سيظل يف ارتفاع ،إذا ما
السيارات
ّ
ّ
وإىل حني تنفيذ مشاريع النقل العام اليت عادة ما تكون مشاريع
ّ
متعلقة بالتمويل.
متوسطة أو طويلة األجل وتشهد تأخريات
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اسرتاليا يف اسبوع

بنك الكومنولث يواجه إجراء قاسيا حمتمال على شورتن يكشف عن ختليه
عن اجلنسية الربيطانية
خلفية الكشف عن مزاعم غسل األموال
يف العام 2006

يواجه بنك الكومنولث إجراء
حمتمال للمستثمرين على خلفية
الكشف عن أكثر من 53
ألف انتهاك مزعوم لقوانني
مكافحة غسيل األموال ،بعد
االخنفاض احلاد يف سعر
أسهمه عندما ظهرت الفضيحة
اىل العلن يف وقت سابق من
هذا الشهر.
وقال مكتب موريس بالكبرين
للمحاماة املدعوم من قبل
صندوق النقد الدوىل بانثام
( )IMF Benthamانه سيحقق
فى اجراء كبري حمتمل نيابة
عن مساهمي البنك ،مشريا
اىل ضرب سعر سهم البنك.
وقال موريس بالكبرين إنه
«من املذهل» أن البنك مل خيرب
املستثمرين عن االنتهاكات
املزعومة يف وقت سابق.
وقالت شركة احملاماة انها
ميكن ان يكون هذا اكرب
اجراء لفئة املساهمني فى
التاريخ االسرتاىل .وكان
السجل احلالي إلجراءات فئة
املساهمني تسوية مببلغ 200
مليون دوالر يف عام .2012
ويركز التحرك على كيفية
كشف البنك عن مزاعم بأنه
فشل يف اإلبالغ عن املعامالت
املشبوهة أو مراقبتها بشكل
صحيح ،وأن أجهزة الصرف
اآللي ( )ATMتستخدمها
لغسل
إجرامية
عصابات
ماليني الدوالرات.
وقال صندوق النقد الدولي
بينثام إنه حيقق يف ادعاءات
تتعلق بسلوك مزعوم أو
مضلل من قبل البنك،
وخمالفات مزعومة من قبل
البنك اللتزاماته املستمرة،
فيما يتعلق بإجراءا ت sAu
 tracالقانونية ضد البنك.
وتنطوي كل خمالفة لقانون
مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب على عقوبة قصوى
قدرها  18مليون دوالر ،مما
يعين أن البنك قد يواجه غرامة
كبرية.
الوطين
الرئيس
وقال
لإلجراءات يف شركة موريس
بالكبرين للمحاماة ،أندرو
واتسون ان «أوسرتاك تدعي
أن بنك الكومنولث قد خالف
قانون مكافحة غسل االموال

قال مكتب موريس بالكبرين للمحاماة انه «مندهش» ان البنك لم يخرب املساهمني بخرقه للقوانني
ومتويل االرهاب يف أكثر من
 53ألف مناسبة .ان ادعاءات
أوسرتاك واسعة النطاق ومن
املذهل أن السوق مل يتم
إخطاره بهذه االنتهاكات
اخلطرية واملتكررة مبجرد أن
تصبح الشركة على دراية
بها».
واتسون
السيد
وقال
إنه واثق من أن اإلجراء
سيمضي قدما ،ومن املرجح
أن يكون حجمه «كبريا جدا»
بسبب العدد الكبري جدا من
املساهمني يف البنك.
وأشار السيد واتسون إىل
بيانات خاصة للبنك بأنه كان
على بينة بآالف االنتهاكات
املزعومة اللتزاماته لإلبالغ
عن املعامالت اليت تتجاوز
 10آالف دوالر إىل أوسرتاك
يف عام  ،2015ولكن مل يبلغ
السوق.
وكشف أيضا إن البنك قدم
«تصرحيات حمددة» ،من خالل
موقعه على شبكة اإلنرتنت،
إىل السوق بأنه ميتثل لقوانني
األموال،
غسيل
مكافحة
واملستندات املستخدمة يف
رفع رأس املال والتقارير
السنوية.
وقال «إنه أمر استثنائي،
وبصراحة ،أنه ميكن أن
يكون هناك مستوى من
عدم االمتثال الذي تزعمه
أوسرتاك ،واجمللس (البنك)
يعتقد أن هذا مل يكن مادة
مبا فيه الكفاية توجب عليه
إعالم املساهمني به».

اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403482345

بيل شورتن

ايان ناريف

وجتري شركة احملاماة حماضر
تسجيالت من املساهمني
الذين اشرتوا أسهما ما بني
 17آب  2015و  3آب ،2017
وهو اليوم الذي أعلن فيه
حترك أوسرتاك.
ومل يقدم البنك بعد ،حيث مت
االتصال به للتعليق ،دفاعه
يف قضية أوسرتاك.
وكان الرئيس التنفيذي
للبنك ايان ناريف قد قال
يف وقت سابق انه مت تنبيهه
إىل خرقني من قبل أوسرتاك
يف آب  ،2015وانه فشل يف
إخطار السلطات عن الودائع
النقدية فوق  10آالف دوالر.
وقال السيد ناريف إن البنك
نظر ،بعد ذلك ،يف املسألة
وعثر على عشرات اآلالف من
هذه اخلروقات ،اليت قال إنها
نامجة عن «خطأ يف الرتميز».
وقال البنك انه مل يكن على
علم بدعوى اوسرتاك املدنية
ضده اىل ان مت ايداعها يف
 3آب احلالي.
ومل يقل متى علم أن أوسرتاك
كانت جيري حتقيقا يف عمليات
البنك ،لكنه حافظ على أنه
امتثل اللتزامات الكشف،
اليت تتطلب من الشركات أن
خترب املستثمرين عن األخبار
اليت هي «مواد».
وقال مكتب موريس بالكبرين
للمحاماة ان سعر سهم البنك
اخنفض من أعلى مستوى

له من  84.69دوالرا يف
اليوم الذي أعلن فيه عمل
أوسرتاك ،يوم اخلميس،
وافتتح عند  80.11دوالرا
يوم االثنني التالي.
وقال السيد واتسون« :تظهر
استقصاءاتنا وحتليالتنا أن
هذا االخنفاض كان يف
أعلى نسبة  1يف املئة من
حتركات األسعار اليت شهدها
البنك خالل السنوات اخلمس
املاضية ،مما جيعل من
الواضح أن األخبار ذات أهمية
كبرية للمساهمني».
وقال مدير صندوق النقد
الدولي بنثام(  ( nIMF Be
 ،)thamهيو ماكلرينون،
أنه ميكن تسجيل مطالبات
املساهمني اعتبارا من يوم
األربعاء.
واعلن السيد ماكلرينون ان
«البنك يواجه املزاعم األخطر
من أوسرتاك ،وهناك أسئلة
جدية جيب اإلجابة عليها حول
ما عرفه (البنك) ومتى».
ويأتي هذا اإلجراء بعد
أن قالت مفوضية مراقبة
الشركات أيضا هذا الشهر
أنها حتقق يف ما إذا كان بنك
الكومنولث ومديروه قد خرقوا
قانون الشركات يف تعاملهم
مع ادعاءات أوسرتاك ،مبا يف
ذلك ما إذا كان قد كشف
بشكل صحيح عن معلومات
جوهرية.

كشف زعيم املعارضة بيل
شورتن إنه ليس «عميال سريا
لالنكليز» ،وانه ختلى عن
روابطه الربيطانية عام .2006
وكان زعيم املعارضة ،الذي
ولد والده يف انكلرتا ،قد
اتهمته احلكومة بعدم الصراحة
فيما يتعلق بقضية املواطنة
اليت اجتاحت سبعة نواب.
وصرح شورتن للصحفيني
فى سيدنى يوم االثنني قائال
«انى ادرك متاما ان احلكومة
حتاول بشدة ان تطلق مؤامراتها
اجلديدة بأنين عميل سرى
لالنكليز».
«احلقيقة هي ال ،أنا لست
كذلك .لقد ختليت عن جنسييت
( الربيطانية) يف عام  - 2006ال
يوجد أي دليل على أي شيء
يتعارض مع ذلك».
وكان وزير االدعاء العام جورج
برانديس قد قال ،يوم االحد،
ان االئتالف وحزبي اخلضر وامة
واحدة كانوا فى مقدمة قضايا
املواطنة واحلزب الوحيد الذى
يقوم بأالعيب ()playing games
حول ذلك هو حزب العمال.
واتهم السيد برانديس زعيم
املعارضة السيد شورتن باتباع
سياسة «ال تسأل ،ال أقول».
وقال النائب االحراري كريغ
كيلي ،الذي يدعم فكرة
املستقلني بالتحقيق ي جنسية
مجيع األعضاء ،ان السيد
شورتن مدين للشعب االسرتالي
بالكشف عن وثائقه.
وقد رفضت احلكومة فكرة
التدقيق يف جنسية مجيع
االعضاء حيث قال وزراء ،خالل
االسبوع املاضى ،انه جيب
الوثوق بالربملان للقيام بالشيء

الصحيح.
واعلن السيد شورتن إنه ال
توجد اي سحابة على أي عضو
يف حزب العمال.
وقال انه يتعني على رئيس
الوزراء ان يفسر سبب السماح
لوزير واحد ،هو مات كانافان،
بالتخلي عن أهليته الدستورية
بينما ظل اثنان اخران هما
برنابي جويس وفيونا ناش،
فى احلكومة.
واضاف انه يتعني وضع
الوزراء على مقاعد التبادل جانبا
ومناقشة التشريعات املثرية
للجدل فى الربملان اىل ان
تبت احملكمة العليا فى قضايا
اجلنسية.
وقال النائب العمالي بيرت
خليل ،الذي ولد يف ملبورن
ألبوين جاءا من مصر يف عام
 ،1970إن عمليات احلزب قبل
محلته االنتخابية لعام 2016
كانت شاملة.
واضاف قائال «كان لدينا
حماميان دخال كل التفاصيل
اخلاصة بي ،حتى والدي وجدي،
واتصال بالسفارات والقنصليات
وتأكدا متاما من أنين مؤهل».
وقال «لدي كل الوثائق».
ومن املقرر ان تكون قد عقدت
احملكمة العليا جلسة استماع
يوم امس االول اخلميس فى
قضايا السيناتور كانافان،
والسيد جويس ،وسناتور حزب
امة واحدة يف جملس الشيوخ
مالكومل روبرتس ،وعضوي
حزب اخلضر يف جملس الشيوخ
سكوت لودالم واريسا ووترز.
وتعتقد احلكومة ان احملكمة قد
ال تصدر اى قرارات حتى شهر
تشرين االول املقبل.
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اسرتاليا يف اسبوع

موقف للباص خارج باب بيتك:
اخضاع متلقي الرعاية
حصة نيو ساوث ويلز من حاالت االنفلونزا
االجتماعية (السنرتلينك) جلنوب مواصالت عند الطلب قيد العمل اآلن الـ  88ألفا يف البالد أكثر من النصف

غرب سيدني الختبار املخدرات؟!

من املمكن ان خيضع متلقو
االجتماعية
الرعاية
بدالت
(السنرتلينك) يف جنوب غرب
سيدني بشكل عشوائي الختبار
تعاطي املخدرات وذلك منذ
بداية العام املقبل.
ومن املقرر ان تعلن حكومة
تورنبول ضاحييت كانرتبري -
بانكستاون املنطقة االوىل من
بني ثالث مناطق الجراء اختبار
جترييب مثري للجدل حول تعاطي
املخدرات للباحثني اجلدد عن
عمل.
ويعود السبب يف اجراء هذا
االختيار إىل العدد الكبري
من املعتمدين اجلدد على
السنرتلينك وإىل زيادة عدد
متعاطي خمدر اآليس يف
مستشفيات املنطقة.
وقال وزير اخلدمات االجتماعية
كريستشن بورتر ان االختبار
يركز على مساعدة الباحثني عن
عمل على التغلب على مشاكل
املخدرات وتأمني العمل.
واوضح الوزير بورتر قائال:
«االمر ال يتعلق مبعاقبة أو
الوصم بالعار لألشخاص الذين
يواجهون حاجزا يف احلصول
على عمل يتمثل يف تعاطي
املخدرات».
وأضاف يقول «نريد مساعدة
الناس يف هذه احلالة .ويؤدي
عدم القيام بذلك ببساطة
إىل ترك األشخاص خلطر
دورة االعتماد على الرعاية
االجتماعية».
وتعتزم احلكومة طرح التجربة
اليت تستمر لعامني يف ثالثة
مواقع اعتبارا من كانون الثاني،
حيث سيخضع لالختبار حنو 5
آالف شخص من بينهم حوالي
 1750شخصا من كانرتبري-
بانكستاون.
ويعارض حزبا العمال واخلضر
هذه االختبارات ،لذا ستحتاج
احلكومة إىل دعم اعضاء
االحزاب الصغرية واملستقلني
يف جملس الشيوخ ليخرج هذا
الربنامج اىل أرض الواقع ويرى
النور.
وستخترب هذه اخلطة ،اليت
انتقدها ،على نطاق واسع ،دعاة
الرعاية الصحية واجملموعات
الطبية منذ اعالنها فى موازنة
ايار املاضي ،تعاطي القادمني
اجلدد اىل السنرتلينك للمواد
غري املشروعة مبا فى ذلك
خمدرات اآليس واالكستاسي
واملارجيوانا.

يثبت
واالشخاص الذين
سيتم
خمدرات
تعاطيهم
حتويلهم إىل بطاقات الرعاية
غري النقدية وحيظر عنهم اي
مدفوعات نقدية ،يف حني أن
أولئك الذين يفشلون أكثر
من مرة فستتم إحالتهم إىل
اختصاصيني طبيني للتقييم
والعالج.
وسيتم ختصيص ما يصل إىل
 10ماليني دوالر لدعم الباحثني
عن عمل الذين تكون نتيجة
اختباراتهم إجيابية أكثر من
مرة.
واعتمادا على نوع االختبار الذي
يتم اختيار الشخص له ،فإنه
إما أن جيري يف مركز سنرتلينك
احمللي أو يف منشأة قريبة.
وتقول احلكومة ان مجيع
االختبارات سوف جترى على
انفراد من قبل «ممثل مؤهل
ومناسب» من مكتب متعاقد
معه الجراء اختبار املخدرات
ولن يتم تقاسم النتائج مع
الشرطة.
وهناك ما يقرب من  12ألف
شخص على نيوستارت وبدالت
الشباب( ( wNewstart and Youth Allo
 )anceيف كانرتبري بانكستاون،
اليت يبلغ عدد سكانها حوالي
 346ألف نسمة مع حوالي 5600
متلقي جديد لبدالت الرعاية
االجتماعية (السنرتلينك) يف
املنطقة كل عام.
وارتفع عدد الباحثني عن عمل
يف كانرتبري  -بانكستاون
الذين منحوا إعفاءات بسبب
اإلدمان على املخدرات بنسبة
 162.5يف املئة خالل 18
شهرا حتى كانون األول ،2016
وفقا ملا ذكرته إدارة اخلدمات
اإلنسانية.
و 12.1يف املئة من حاالت
صلة
ذات
االستشفاء
بامليثامفيتامني لسكان نيو
ساوث ويلز الذين ترتاوح
أعمارهم بني  16سنة وما فوق
يف  16-2015كانت يف مرافق
ضواحي جنوب غرب سيدني
الصحية احمللية.
واعلن وزير اخلدمات االنسانية
آالن تودج ان االسرتاليني
سعداء مبساعدة هؤالء الذين
تعثر حظهم.
ولكن السيد تودج استطرد
قائال «اال انه ال جيوز ان يعمل
االسرتاليون ويدفعوا الضرائب
لدعم عادات تعاطي املخدرات
لدى اآلخرين».

سيستفيد مستخدمو املواصالت
يف سيدني من خيارات أكثر
مما هو متاح هلم لغاية
حتى ّ
اآلن ،وذلك بإطالق أول سلسلة
من نوعها من جتارب املواصالت
العامة عند الطلب اليت جتلب
الباص إىل باب بيتك.
وقال وزير املواصالت والبنى
التحتية أندرو كونستانس إن
الرحالت التجريبية هي األوىل
من نوعها يف نيو ساوث ويلز
إىل األفضل
وإنها ستغيرّ
طريقة انتقال الناس يف كل
أحناء سيدني.
وقال السيد كونستانس« :لدينا
أفالم عند الطلب ،ومأكوالت
وأخريا سيكون يف
عند الطلب،
ً
نيو ساوث ويلز مواصالت عند
ً
أيضا».
الطلب
ستبدأ جتارب املواصالت عند
الطلب يف املنطقة الشمالية
الغربية ،واملنطقة اجلنوبية
الغربية ،واملنطقة الغربية،
والضواحي الشرقية ،والشواطئ
الشمالية ،ومنطقة صذرلند،
اعتبارا من
والساحل األوسط،
ً
تشرين األول/أكتوبر وستتيح
للزبائن حجز املواصالت من
منازهلم أو من نقاط قريبة
منها إىل مراكز املواصالت
احمللية أو مراكز أخرى مبا فيها
املستشفيات.
ّ
«متثل
وقال السيد كونستانس:
هذه الرحالت التجريبية بداية
مستقبل مواصالتنا يف نيو
ختيل أنك لن حتتاج
ساوث ويلزّ .
إىل فحص مواعيد املواصالت
ألنك تعرف أن خدمتك ستكون
موجودة يف الزمان واملكان
حسب حاجتك».
التوظيف
منطقة
ستكون
الرئيسية يف مكواري بارك
ضمن اجملموعة األوىل من جتارب
ّ
بتوفر
املواصالت عند الطلب،
خدمة لنقل العاملني املقيمني
كيلومرتا من
ضمن مسافة 15
ً
املنطقة يف مطلع  ،2018حيث
ستبدأ تعرفات السفر من 2,60
دوالر.
وستتولىّ
شركة Keolis
 Downerتقديم هذه اخلدمة
ّ
يتألف من
باستخدام أسطول
مثاني عربات مواصالت مقفلة
صغرية (ميين فان) وست
باصات صغرية (ميين باص)
جمهزة مبرتقى الستخدام
وعربة
ّ
كراسي العجالت يف أوقات
الذروة وما حوهلا خالل أيام
األسبوع العادية.
وقال نائب منطقة رايد السيد
فيكتور دومينللو إن اخلدمة
ستعزز الطاقة للمقيمني يف
ّ
املنطقة قبل البدء بسيدني مرتو
مشال غرب يف عام .2019
«سيشجع
وقال السيد دومينللو:
ّ
مزيدا من الناس على
هذا األمر
ً
واستخدام
سياراتهم
ترك
املواصالت العامة ،وسيؤدي
إىل جلب خدمات إضافية إىل
منطقة التوظيف هذه السريعة
النمو».
ُيذكر أن ك ًال من هذه التجارب
ستكون فريدة من حيث أنه
سيكون هلا نظام تسعريها
اخلاص ترتاوح األسعار مبوجبه
بني  2,60دوالر و 5,60دوالر

ّ
وسيتمكن
للرحلة املقياسية.
الزبائن من حجز رحالتهم عرب
اإلنرتنت أو اهلاتف أو بواسطة
تطبيق.
ستكون املناطق األخرى املشمولة
يف اجملموعة األوىل من جتارب
املواصالت عند الطلب هي:
• بنكستاون :خدمة باص عند
ومستخدمي
لزوار ومرضى
َ
الطلب ّ
مستشفى بنكستاون تعمل 18
ساعة يف اليوم .تبدأ اخلدمة يف
تشرين األول/أكتوبر .السعر
املقياسي هو  4دوالرات( .شركة
باصات بانشبول ،باص واحد)
• إدموندسون بارك :خدمة ألخذ
الزبائن من املنازل أو مناطق
قريبة منها وإنزاهلم عند حمطة
القطار .تبدأ اخلدمة يف أوائل
 .2018السعر املقياسي 3,10
دوالر( .شركة «إنرتالين»،
(ميين
صغريان
باصان
باص)).
• الشواطئ الشمالية :خدمة تنقل
الزبائن من بامل بيتش إىل نورث
نارابني إىل مواقف الباصات على
خط ب يف الشواطئ الشمالية.
تبدأ اخلدمة يف أواخر .2017
السعر املقياسي  3,10دوالر.
(شركة 8 ،Keolis Downer
عربات)
• منطقة ساذرلند :خدمة لنقل
الزبائن من املنازل أو مناطق
قريبة منها يف جنالي وست
وسيلفانيا وكارينبا وغامييا
ونقلهم إىل مراكز املواصالت أو
املتاجر احمللية .تبدأ اخلدمة يف
تشرين الثاني/نوفمرب .السعر
املقياسي  2,60دوالر( .شركة
 5 ،Transdevباصات صغرية
(ميين باص)).
• مانلي والضواحي الشرقية:
خدمة لنقل الزبائن من املنازل
أو مناطق قريبة منها ونقلهم
إىل حمطتيَ إدجكليف وبونداي
جنكشن ،وإىل مراكب النقل
البحري يف أرصفة مراكب
النقل إىل مانلي وروز باي.
تبدأ اخلدمة يف تشرين الثاني/
نوفمرب .السعر املقياسي 3,10
دوالر( .شركة 6 ،Transdev
باصات صغرية (ميين باص)).
• ويذريل بارك وغرايستاينز:
خدمة لربط مناطق التوظيف
املواصالت
تبديل
مبحطات
اخلاصة بـ  .T-Wayتبدأ اخلدمة
يف أواخر  .2017السعر املقياسي
 3,10دوالر( .شركة إندي لينك
بواسطو أنظمة الرتتنزيت5 ،
باصات صغرية (ميين باص)).
الساحل األوسط :خدمة
•
ألخذ الزبائن إىل حمطة ووي
ووي من أماكن يف شبه جزيرة
ووي ووي .تبدأ اخلدمة يف
أوائل  .2018السعر املقياسي
 3,10دوالر( .النقل االجتماعي
للساحل األوسط 5 ،باصات
صغرية (ميين باص)).
ستستخدم دائرة مواصالت نيو
اجملمعة
ساوث ويلز البيانات
ّ
من التجارب لتخطيط حتسينات
املواصالت العامة يف كافة
مناطق سيدني.
ستكون كل اخلدمات التجريبية
يف هذه التجارب خدمات إضافية
منفردة ولن ّ
تؤثر على أية خدمات
باص حملية موجودة.

بعض الصفوف خالية من التالميذ
اصيب عشرات آالف املواطنني
يف مجيع أحناء نيو ساوث ويلز
باالنفلونزا األكثر تدمريا هذا
العام اليت اجتاحت البالد واليت
مل تشهد مثيال هلا منذ سنوات.
مت تسجيل ما يقرب من نصف
حاالت االنفلونزا ،التى بلغت
 88357حالة فى اسرتاليا هذا
العام حتى االن ،يف والية نيو
ساوث ويلز.
وقد أفرغ موسم اإلنفلونزا
الفصول الدراسية يف مجيع
أحناء سيدني وأجربت الشركات
على توظيف موظفني مؤقتني
مللء الشواعر بسبب املرض.
وقالت السلطات الصحية يف
نيو ساوث ويلز إن املوسم
سبق السنوات السابقة يف بلوغ
ذروته ،مع وصول ما يقرب
من  10،000شخص األسبوع
املاضي إىل أقسام الطوارئ يف
مجيع أحناء الوالية بسبب أعراض
االنفلونزا .وقد اصيب اكثر من
 42الف شخص بهذا املرض.
وقالت الدكتورة فيكي شيربد
مديرة قسم األمراض السارية
يف دائرة الصحة يف نيو ساوث
ويلز« :لقد حضرت أعداد كبرية
اىل أقسام الطوارئ للعناية من
أعراض األنفلونزا او تشبهها
خالل األسبوع املاضي».
معظم مواسم الرشح تسببت
بها ساللة واحدة من االنفلونزا،
ولكن هذا العام هناك أربعة
انواع ،نوعان من األنفلونزا
 Aونوعان من أنواع سالالت
األنفلونزا .B
وقال فرانك ريبيوت (،)Ribuot
لشركة
التنفيذي
الرئيس
راندستاد للتوظيف« ،طرأت
زيادة بنسبة  10يف املئة يف
الطلب على املوظفني املؤقتني
يف األسابيع القليلة املاضية
وخاصة يف مواقع اخلطوط
األمامية».
وكشف السيد ريبيوت عن «ان
املدرسني وموظفي االستقبال
والعاملني فى خدمة العمالء
على سبيل املثال اكثر عرضة
للفريوسات يف هذا الشتاء
الرديء واكثر عرضة لالصابة

باملرض نتيجة لذلك».
وتظهر البيانات الواردة يف
لرصد
األسبوعي
التقرير
اإلنفلونزا الصحية يف نيو
ساوث ويلز أنه بغض النظر
عمن جتاوزوا الـ  85عاما ،فإن
األطفال دون سن العاشرة هم
األكثر تضررا.
وقال املدير التنفيذي يف
أبرشية التعليم الكاثوليكية يف
باراماتا غريغ ويتيب إن معدالت
التغيب بلغت  40يف املئة يف
بعض الفصول الدراسية يف
غرب سيدني.
علي يف
واضاف «لقد مضى
ّ
التعليم أكثر من  30عاما ،وهذا
العام هو األسوأ».
ويظهر تعقب تفشي املرض انه
ضرب ضواحى غرب سيدني يف
اوائل شهر آب حيث ان املناطق
االكثر تضررا هي منطقتا نيبيان
والبلو ماونتنز ،تليهما ضواحي
سيدني الشمالية.
وقالت كاثرين برونغر العضو يف
نقابة الصيادلة يف نيو ساوث
ويلز ان «الصيادلة مندهشون
من مدى خطورتها».
وتابعت تقول «اننا نرى الكثري
من الناس  ...كثرة وصفات
تاميفلو ( )Tamifluاحدثت
نقصا يف هذا الدواء ،ولكن ال
تزال لدينا إمدادات .املواطنون
يف احلقيقة تأثروا بشكل كبري،
املرض (االنفلونزا) اشد ويستمر
لفرتة أطول».
وقال متحدث باسم غرفة
التجارة فى نيو ساوث ويلز ان
املصاحل ذكرت ان املوظفني
املرضى يستغرق تغيبهم عن
العمل اسبوعا بدال من بضعة
ايام فقط.
واضاف «اجلميع يتحدثون عن
هذا االمر ويبدو انه يؤثر على
اماكن العمل وجمتمع االعمال
اكثر من سواه هذا العام».
وأظهر املسح األسبوعي لنظام
تعقب االنفلونزا يف نيو ساوث
ويلز الذي مشل  29ألف شخص
أن  3يف املئة منهم يعانون
من «مرض األنفلونزا او ما
يشبهه».
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الدليل التجاري

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

روسـيا تـقارع أمـريكا ...بنفـط فـنزويال!
يف خضم األزمة السياسية اليت تشهدها
فنزويال ،تتعاىل األصوات داخل الكونغرس
األمريكي بشأن النتائج العكسية املرتتبة
تلوح بها إدارة دونالد
على العقوبات اليت ّ
ترامب ضد احلكومة اليسارية يف تلك
الدولة الالتينية ،خصوصًا بعدما باتت
روسيا العبًا أساسيًا يف الصراع القائم
على خط واشنطن ــ كاراكاس ،باستحواذ
شركاتها على حصص هائلة يف قطاع
النفط الفنزويلي.
«العقوبات األمريكية ضد فنزويال خطوة
غري ّ
بناءة» .هذا املوقف الروسي من
التصعيد الذي تنتهجه إدارة دونالد
ترامب ،جتاه احلكومة االشرتاكية يف
فنزويال ،يبدو طبيعيًا ،فثمة عوامل كثرية
جتعل موسكو شديدة احلساسية جتاه أي
خطوة عدائية ضد كاراكاس ،خصوصًا أن
أسس العالقات بني احلليفني ال تقتصر
على وجود «العدو املشرتك» ،بل تتعدى
ذلك ،لرتتبط مبصاحل اقتصادية مباشرة،
ومبنطقة ساخنة جديدة ،ميكن لروسيا أن
تتخذها جبهة يف صراعها العاملي مع
الواليات املتحدة.
لذلك ،مل يكن مفاجئًا أن ّ
ركز الكرملن
على توثيق العالقات الروسية ــ
الفنزويلية ،منذ عام  ،2006على حنو
غري مسبوق ،حني أبرم الرئيس فالدميري
بوتني والزعيم الفنزويلي الراحل هوغو
تشافيز اتفاقات ضخمة ،تضمنت توريد
مقاتالت «سوخوي» وطوافات ودبابات،
بعدما قررت الواليات املتحدة وقف
توريد قطع الغيار ملقاتالت «أف ــ »16
الفنزويلية ،يف خضم التوتر احلاد بني
اجلارين اللدودين.
وال شك يف أن الرجلني اللذين تسلم
كل منهما احلكم يف بالده ،بفارق زمين
ضئيل ،وجنح كالهما يف إحداث تغيريات
دراماتيكية ،إن على مستوى احلكم يف
الداخل أو على صعيد العالقات اخلارجية،
قد مجعتهما رغبة طبيعية يف التعاون
الوثيق ،الذي يقارب التحالف ،يف
مواجهة «العدو» األمريكي املشرتك.
بدا األمر تكرارًا لتجارب سابقة ،جعلت
تقاطع املصاحل ضد الواليات املتحدة
حمركًا أساسيًا يف العالقات التحالفية
ّ
بني االحتاد السوفياتي وبلدان العامل
الثالث يف حقبة احلرب الباردة ،ولكن
بفارق جوهري ،وهو أن روسيا االحتادية
استخلصت العرب من أخطاء احلقبة
ّ
ضخ االحتاد السوفياتي
السابقة ،حني
مليارات الدوالرات يف اقتصاديات الدول
احلليفة ،على شكل ديون طويلة األجل،
ولكنه أخفق يف اسرتدادها ــ ألسباب
متعددة ــ حتى يف الفرتة اليت كان خالهلا
أمس احلاجة إىل انعاش اقتصاده
يف
ّ
املرتنح بفعل إصالحات «الربيسرتويكا»
يف نهاية الثمانينيات ...وبقية القصة
معروفة!
وانطالقًا من جتارب احلقبة السوفياتية،
كان ال بد من أن تدير احلكومة الروسية
التعاون االقتصادي ــ مبا يف ذلك
الديون ــ على حنو مغاير .وعلى هذا
فإن القروض اليت منحتها
األساس،
ّ
روسيا للدولة الفنزويلية ،باتت متمحورة
حول ضمانة أساسية هي النفط ،الذي
يعتمد عليه االقتصاد الفنزويلي بنسبة
 90يف املئة.
على هذا األساس ،ما إن دخلت الشركات
الروسية ــ وال سيما «روسنفت» و»لوك
أويل» ــ قطاع النفط والغاز يف فنزويال
من باب واسع ،حتى باتت تستحوذ على
حصص مرتفعة جدًا ،وشريكًا أساسيًا يف
املشاريع البرتولية يف الدولة الكاريبية،
اليت ما زالت تشكل مصدرًا حيويًا للطاقة
املستوردة من قبل الواليات املتحدة،
وذلك على حنو مل تستطع ،حتى الشركات
الصينية أن جتاريه ،بالرغم من أن األخرية

وسام متى

ألقت ،وال تزال ،بثقلها يف العديد من
املشاريع النفطية يف أفريقيا وأمريكا
الالتينية ،خالل السنوات املاضية.
والواقع أن هذا الدخول االسرتاتيجي
للشركات النفطية الروسية يف العالقات
اجلديدة بني موسكو وكاراكاس ،بدأ
منذ االتفاق األضخم بني فالدميري بوتني
وهوغو تشافيز ،ومت مبوجبه فتح خط
اعتماد (ديون) بقيمة أربعة مليارات
دوالر لتمويل صفقات التسليح املربمة،
على أن يتم السداد على شكل شحنات
نفطية.
وتشري األرقام املتداولة إىل أن حجم
االستدانة الفنزويلية من روسيا شهد
تراجعًا خالل السنوات الالحقة ،ملصلحة
الصني اليت سجلت ديونها مستوى
قياسيًا يف عام  19( 2011مليار دوالر)،
أمدت فيه
وهو العام نفسه الذي
ّ
روسيا حليفها الفنزويلي خبط اعتماد
جديد لتمويل شراء األسلحة ( 2.8مليار
دوالر).
ويف حني شهدت السنوات األربع التالية
مستويات متفاوتة يف حجم االستدانة
فإن
الفنزويلية من روسيا والصني،
ّ
عام  2016كان مفصليًا ،إذ باتت األوىل
التحول ميكن
الدائن األساسي .هذا
ّ
تفسريه على مستويني؛ األول ،هو تراجع
مكانة الشركات الصينية يف االقتصاد
الفنزويلي ،ألسباب مرتبطة بالتأخري يف
الدفع من جهة ،وفضائح الفساد اليت
طالت بعض تلك الشركات يف فنزويال.
وأما الثاني ،فيعود إىل التقلبات
ّ
الدراماتيكية اليت شهدتها أسواق النفط
العاملية ،حني تراجع سعر اخلام الفنزويلي
من مئة دوالر للربميل يف عام  ،2014إىل
 24دوالرًا يف عام .2016
وبالرغم من استقرار األسعار العاملية على
معدل  50دوالرًا للربميل ،بعد سلسلة
ّ
اخلطوات اليت اختذتها «أوبك» ،إال أن
ذلك مل يكن كافيًا إلنعاش االقتصاد
الفنزويلي ،الذي بات يعاني من عجز
مزمن يف العمالت الصعبة.
وبالرغم من تلك الصعوبات النقدية ،اليت
جعلت فنزويال تواجه صعوبات جدية يف
شراء األغذية واألدوية ،وتسديد الديون،
أو حتى فوائدها ،إال أن احلكومة اليسارية
سرعان ما وجدت من ينقذها ــ ولو بشكل
جزئي ــ من خالل خط ائتماني جديد
ّ
وفرته روسيا ،يف مقابل شحنات نفطية،

وهو ما ساعد حكومة الرئيس نيكوالس
مادورو على دفع جزء من املستحقات
املرتتبة عليها.
مما سبق أن الديون الروسية
ولكن األهم ّ
لصاحل فنزويال ــ واليت تشري التقديرات
إىل جتاوزها  17.5مليار دوالر منذ عام
 2006ــ فتحت الباب أكثر أمام اخنراط
الشركات الروسية يف قطاع النفط
الفنزويلي ،إذ باتت شريكة يف الكثري من
املشاريع النفطية ،من خالل االستحواذ
على أصول يف شركة النفط الفنزويلية
الوطنية (بي دي يف أس آيه).
ومثة مفارقة مثرية لالهتمام ،يف هذا
السياق ،وهي أنه خبالف باقي الشركات
املتعددة اجلنسيات ،اليت قلصت أعماهلا
فنزويال ،ال سيما بعد األزمة السياسية
بني مادورو ومعارضيه ،فإن الشركات
الروسية اختذت مسارًا عكسيًا؛ فشركتا
«لوك أويل» و»روسنفت» باتتا قادرتني
على بيع  275ألف برميل يوميًا من النفط
الفنزويلي (حواىل  14يف املئة من
إمجالي انتاج البالد) ،حتى إن رئيس
صرح أخريًا
«روسنفت» ،إيغور سيتشنيّ ،
بلهجة صارمة« :كما قلت مرارًا وتكرارًا،
حنن لن خنرج من هناك نهائيًا ،وال أحد
ميكنه إخراجنا ،وسنعمل مع فنزويال ،بل
سنزيد حجم التعاون يف ما بيننا».
وحبسب تقارير اقتصادية ُنشرت خالل

األشهر املاضية ،فإن «بي دي يف
«سرية» مع
أس آيه» أجرت مفاوضات
ّ
«روسنفت» ،عرضت خالهلا على نظريتها
الروسية حصصًا يف تسعة مشاريع
نفطية ،أبرزها على اإلطالق حصة  10يف
املئة من أسهم «مشروع برتوبيار» ،الذي
تستحوذ فيه شركة «شيفرون» األمريكية
على  30يف املئة من األسهم.
املقدمة للشركة
ومن بني العروض
ّ
الروسية حصص أخرى يف مشروعي
«ماريسكال سوكري» يف البحر الكارييب
و»تيالبا» يف حبرية ماراكايبو ،ويشمالن
ثالثة حقول نفطية ،وحقلي غاز طبيعي،
إىل جانب تعزيز الرقابة االدارية على
مشاريع مشرتكة بني اجلانبني.
واجلدير ذكره يف هذا السياق أن
«روسنفت» باتت متلك حاليًا حصصًا
هائلة يف املشاريع النفطية اخلاصة بـ»بي
دي يف أس ايه» ،مبا جيعلها الشريك
األساسي للشركة الوطنية الفنزويلية يف
حزام أورينوكو النفطي (اخلزان األكرب يف
فنزويال) حيث تستحوذ على حصة  40يف
املئة يف «مشروع برتوموناغاز» ،و40
يف املئة يف «مشروع برتوفيكتوريا»،
و 32يف املئة يف «مشروع برتومرياندا»،
إضافة إىل  40يف املئة يف «مشروع
برتوبريخيا» يف حبرية ماراكايبو ،و 40يف
املئة يف «مشروع بوكريون» يف خليج
باريا.
وال شك يف أن لروسيا وفنزويال مصلحة
مشرتكة يف إبرام مزيد من االتفاقات
الثنائية يف جمال النفط والغاز؛
فاألوىل تدرك جيدًا أنه عالوة على
فإن قطاع الطاقة
الفائدة االقتصادية،
ّ
ميدان حيوي لتوسيع النفوذ يف منطقة
الكارييب ،املعروفة تارخييًا بأنها حديقة
خلفية للواليات املتحدة .وأما الثانية،
فإن الضغوط الدولية املفروضة عليها،
ّ
تبق أمامها سوى منقذ وحيد :فالدميري
مل ِ
بوتني.
ّ
ولعل األمر قد يكتسب بعدًا أكثر أهمية
بالنسبة إىل روسيا ،إذا ما ّ
تعلق مبقارعة
الواليات املتحدة بالغاز الفنزويلي،
وذلك يف حال جنحت «روسنفت» يف
السيطرة على شركة املصايف «سيتغو»
اململوكة من قبل «بي دي يف أس ايه»،
اليت تتخذ من مدينة هيوسنت مقرًا هلا،
واململوكة من قبل فنزويال منذ نهاية
الثمانينيات ،وهي توفر عمليات التكرير
لنحو  800ألف برميل يف اليوم ،من
أصل  20مليون برميل تستهلكها السوق
األمريكية يوميًا.
ويف الوقت الراهن ،فإن «بي دي يف
أس آيه» متتلك  49.5يف املئة من
أسهم «سيتغو» ،وقد وضعتها كضمان
لقرض بقيمة  1.5مليار دوالر ملصلحة
«روسنفت» يف تشرين الثاني املاضي،
ما يعين أنها قد تنتقل إىل األخرية
يف حال عجزت الشركة الفنزويلية عن
السداد.
ومن املؤكد أن الشركة الروسية لن جتد
صعوبة يف شراء أسهم قليلة ّ
متكنها من
متلك «سيتغو» ،مبا يشكله ذلك من تهديد
مباشر ــ وإن حمدود ــ لسوق الطاقة يف
الواليات املتحدة ،وهو ما دفع عددًا
من أعضاء الكونغرس إىل توجيه كتاب
مفتوح إىل اإلدارة األمريكيةّ ،
حيذر من
خطورة هذه اخلطوة يف ما يتعلق بـ»أمن
التزود بالوقود وتوزيع البنزين على
املستهلكني األمريكيني ،وتعريض البنى
التحتية األمريكية األساسية لتهديدات
إن
تتعلق باألمن القومي» ...ال بل ّ
أصواتًا أخرى يف جملسي النواب والشيوخ
راحت تعلو ملطالبة الرئيس دونالد ترامب
بالتفكري يف النتائج العكسية للتهديدات
اليت أطلقها مؤخرًا بشأن إمكانية فرض
عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي.

على زوكربرغ أن يدفع أجورنا :يا عمّال «فايسبوك» ...مت ّردوا!
إيفا الشويف

اذا عرض عليك شخص ما مبلغ  10دوالرات شهريًا مقابل معرفة مجيع بياناتك
الشخصية :عمرك ،رغباتك ،آرائك ،األماكن اليت ترتادها ،وضعك االجتماعي ،األمور
اليت تتابعها ،صورك ،إعجاباتك ،املواقع اليت تزورها ومجيع أصدقائك… هل كنت
ستقبل؟ معظم األشخاص الذين ُطرح عليهم هذا السؤال أجابوا بالنفي ،معتربين أن
هذه البيانات تساوي أكثر بكثري من  10دوالرات .سؤال آخر ُطرح عليهم :هل لديكم
فايسبوك؟ اجلميع أجاب نعم .أوهمنا فايسبوك بأنه جماني وجنح يف ذلك.
يف شهر حزيران املاضي ،بلغ عدد مستخدمي «فايسبوك» الناشطني شهريًا ملياري
شخص يف أحناء العامل .مليارا شخص يصنعون حمتوى فايسبوك من خالل الصور اليت
حيملونها ،املنشورات اليت يكتبونها ،الصفحات اليت ينشئونها ،التعليقات واإلعجابات
ّ
اليت يضعونها ،الروابط اليت ينشرونها والكثري غريها.
كمًا هائ ًال من املعلومات الشخصية إىل شركة فايسبوك اليت
مليارا شخص يقدمون ّ
تبيعها بدورها إىل شركات اإلعالنات .مبعنى آخر ،مليارا صانع حمتوى يعملون يوميًا
ّ
نتصفح يوميًا فايسبوك؟ اإلجابة
من دون أجر .أمر غريب .لكن ما الذي جيعلنا
واضحة :احملتوى الذي يتم تقدميه بشكل دائم ،وبالتالي لوال احملتوى املتجدد
الذي ينتجه املستخدمون يوميًا ما كان فايسبوك ليحقق أرباحًا .من هنا ُيطرح نقاش
عاملي حول فكرة مثرية :على فايسبوك أن يدفع لنا مقابل احملتوى الذي ننتجه
له والذي يبيعه .حتى هذه اللحظة حنن عمال من دون أجر يف االقتصاد الرقمي
اجلديد ...والبيانات هي «نفط» هذا العصر .كثريون ناقشوا هذه الفكرة املطروحة
منذ سنوات ،وكان فايسبوك وجهة التصويب دائمًا لكونه أكرب شبكة «اجتماعية»
تعمل وفق هذا النموذج.
ما هي الفكرة؟ ببساطة إن مستخدمي فايسبوك هم الذين ينتجون احملتوى الذي
تقدمه شبكة التواصل االجتماعي على الصفحات .فمن خالل منشوراتنا وإعجاباتنا
ونقاشاتنا واملعلومات الشخصية اليت نكشفها على الشبكة متلك فايسبوك أكرب
خمزون بيانات شخصية .هذا املخزون تبيعه فايسبوك لشركات اإلعالنات اليت
تستخدمه الستهداف املستخدمني بإعالنات مدروسة .هذا يعين أن فايسبوك حتقق
أرباحًا مما ينتجه املستخدمون من حمتوى ،ومن دون احملتوى ملا كان هناك أهمية
للشبكة ،أي إن املستخدمني يعملون لدى الشركة من دون مقابل ،إال إذا كان
استخدام فايسبوك جمانًا يعتربه البعض أجرًا عاد ً
ال لشركة حققت إيرادات جتاوزت
عشرة مليارات دوالر عام .2016
يف مقال حديث يف صحيفة « ،»Financial Timesيقول الصحايف جون ثورنيل
إن «أكثر األصول قيمة اليت متتلكها فايسبوك هي البيانات اليت يسلمها إياها
ّ
املستخدمون عن غري قصد جمانًا قبل أن يتم بيعها يف الواقع للمعلنني» .أعاد هذا
املقال فتح نقاش مستعر حول هذه الفكرة ،ليأتي الرد من تيم وورستوال يف جملة
قيمة على اإلطالق ،بل النظم اليت تعاجلها
« »Forbesحيث رأى أن «البيانات ليست ّ
هي اليت تعطيها قيمة ،وهذا يعين اقتصاديًا أن املستخدمني ال خيلقون القيمة،
فالقيمة يتم إنشاؤها من قبل غوغل وفايسبوك من خالل معاجلة البيانات» .يف بداية
ّ
يسخف وورستوال الفكرة املطروحة بالقول إنه إذا أراد فايسبوك أو غوغل أن
رده،
ّ
يدفع للمستخدمني ،فسيحصل كل مستخدم على  10أو  20دوالرًا يف السنة ،مضيفًا
«فلريفع يده من يعترب احلصول على  20دوالرًا يف السنة أمر مهم».
 20دوالرًا يف السنة فع ًال ليست مبلغًا مهمًا ،بل النظام االقتصادي الرقمي اجلديد
الذي جيري بناؤه ،واملفهوم االقتصادي والسياسي للعمل يف املستقبل هو املهم.
منوذج فايسبوك يوضح لنا ما بدأ ترسيخه يف النظام اجلديد من استغالل سيزيد من
تركيز الثروة يف أيدي ّ
قلة من األثرياء حتت مظلة مفاهيم «الصداقة» و»املشاركة»،
موهمًا الناس أن ما يقومون به على فايسبوك هو «صداقة» وليس عم ًال.

العمل املنزلي والعمل لفايسبوك :اإلمعان يف االستغالل

عام  2013أصدر جارون النيري كتاب «من ميلك املستقبل؟» ،الذي يتوقع فيه كيف
ستحول التكنولوجيا العامل ،ويظهر كيف تستغل شركات التكنولوجيا الكربى البيانات
وعرض اخلصوصية
الكبرية وتقاسم املعلومات جمانًا ،ما قاد االقتصاد اىل الركود
ّ
للخطر وأفرغ الطبقة الوسطى .برأي النيري إن قوى اإلنتاج على وشك أن تأخذ
قفزة هائلة أخرى إىل األمام ،يف حني أن عالقات اإلنتاج تتخبط كثريًا .لكن هناك
بدي ًال :اقتصاد معلومات يكافئ الناس العاديني ملا يفعلونه ويشاركونه على شبكة
اإلنرتنت؛ فإذا كانت البيانات تستحق املال ،وحتقيق الشركات لألرباح يقوم على
تبادل البيانات ،إذًا جيب أن ُيدفع للناس مقابل ما يساهمون فيه .يقول النيري
إن «قوى جبارة يف صناعة التكنولوجيا قد أقنعتنا بذكاء بأن نعمل جمانًا .اقتصاد
املعلومات لديه القدرة على أن يكون مرحبًا ومهمًا متامًا مثل االقتصاد الصناعي،
ولكن معظم النشاط االقتصادي جيري «خارج السجالت» ،والالعبني الوحيدين الذين
يستخرجون أي قيمة نقدية هم الشركات الكبرية مثل غوغل وفايسبوك».
يف العام التالي ،أعلنت األستاذة اجلامعية والفنانة لوريل بتاك إطالق مشروع
« »Wages for Facebookيف حركة مماثلة للحملة النسوية اليت انطلقت عام
 1970بعنوان «أجور للعمل املنزلي» اليت كانت تهدف إىل تكميم العمل املنزلي.
تشرح بتاك أن «محلة «أجور للعمل املنزلي» طالبت بأن تدفع الدولة للمرأة مقابل
عملها املنزلي غري املأجور والرعاية اليت تقدمها ،حيث إن اقتصاد السوق قد بين
على كميات هائلة من هذا العمل غري املعرتف به .بنيت احلملة على اخلطاب املناهض
لالستعمار لتوسيع نطاق حتليل العمل غري املأجور من املصنع إىل املنزل» .وعلى
هذا املنوال ،تسعى « »Wages for Facebookإىل توسيع نطاق مناقشة العمل
غري املأجور إىل أشكال جديدة من خلق القيمة واالستغالل عرب اإلنرتنت للتفكري يف
العالقات مع الرأمسالية ،والطبقات والعمل يف وسائل االعالم االجتماعية اليوم.
لذلك ،أعلنت احلملة «مانيفستو» تشرح فيه ما الذي قام به النظام الرأمسالي إلقناعنا
رض
بالعمل جمانًا« :أقنعنا رأس املال بأن قبول عمل غري مأجور هو أمر طبيعي وعمل ُم ٍ
جتنبه .بدوره ،فإن العمل غري املأجور لفايسبوك كان سالحًا فعا ً
ِ
(مقنع) ال ميكن ّ
ال يف
تعزيز االدعاء املشرتك بأن فايسبوك ليس «عم ًال» ،وبالتالي منعنا من الكفاح ضده.
ُينظر الينا كمستخدمني أو أصدقاء حمتملني وليس كعمال .جيب أن نعرتف بأن رأس
املال جنح يف إخفاء عملنا من خالل إنكار حقنا يف أجر ،يف حني تستفيد الشركة
وحتوهلا إىل فعل صداقة )...( .من املهم أن نعرتف
مباشرة من البيانات اليت ننتجها
ّ
بأنه عندما نتحدث عن فايسبوك ال نتحدث عن وظيفة تشبه الوظائف األخرى ،ولكن
نتحدث عن أوسع أداة تالعب وأكثر عنف ماكر ورقيق ارتكبته الرأمسالية جتاهنا .يف
ظل النظام الرأمسالي ،فإن كل عامل جيري التالعب به واستغالله كذلك فإن عالقته
برأس املال يصيبها اإلرباك التام».
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مقاالت وتحقيقات

سالمة «مينح» احلريري  400مليون دوالر إضافية من املال العام
محمد زبيب

قرر حاكم مصرف لبنان ،رياض سالمة ،منح بنك
«ميد» املزيد من االرباح االستثنائية ،بذريعة
مساعدته يف تكوين مؤونات بقيمة  400مليون
دوالر وتغطية خسائر حمققة يف حمفظة تسليفاته
املتدهورة ،وال سيما التسليفات املمنوحة
لشركات وجهات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بأعمال
رئيس جملس الوزراء ،سعد احلريري ،وعائلته
وشركائه.
ّ
تسلم حاكم مصرف لبنان
يف  18متوز املاضي،
رياض سالمة كتابًا من رئيس جملس االدارة ــ
املدير العام لبنك ميد ،حممد احلريري ،جاء يف
نصه احلريف:
ّ
«كتاب رقم CGM-G / 17 / 7 - 168
املوضوع :طلب استبدال االحتياطي االلزامي
بشهادات إيداع مصدرة من مصرف لبنان.
حتية وبعد،
باالشارة اىل أوضاع التسهيالت والقروض
املمنوحة لبعض عمالء املصرف حبدود 400
مليون دوالر ،واليت تتطلب تكوين مؤونات
بشكل تدرجيي خالل فرتة عشر سنوات،
جئنا بكتابنا هذا ،نتقدم من سعادتكم ،بصورة
استثنائية ،بطلب استبدال االحتياطي االلزامي
بالدوالر االمريكي ملدة  10سنوات بشهادات
إيداع مصدرة من مصرف لبنان.
ّ
سيمكن مصرفنا من احلفاظ على
إن هذا االجراء
املؤشرات االجيابية احلالية.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام».
انتهى نص الكتاب.
(صورة عن الكتاب أدناه)
املزيد من «الهندسات املالية»
بهذه العبارات البسيطة واللغة الركيكة ،طلب
بنك «ميد» من حاكم البنك املركزي «هندسة
مالية» من نوع جديد ،عرب السماح له بتحرير
حنو  750مليون دوالر من االحتياطي االلزامي
بالدوالر (املفروض على كل املصارف العاملة
يف لبنان بنسبة  %15من جممل ودائعها
بالعمالت االجنبية) .ليس هذا فحسب ،بل طلب
أيضًا من «احلاكم» أن يصدر له شهادات إيداع
خاصة إلعادة توظيف هذا املبلغ احملرر على فرتة
 10سنوات ،وبالتالي جين أرباح استثنائية فوق
االرباح السنوية املتكررة بقيمة تصل اىل 40
مليون دوالر سنويًا ّ
متثل الفارق بني الفائدة
املدفوعة على االحتياطي االلزامي ()%1.2
والفائدة املدفوعة على شهادات االيداع بالدوالر
(!)%6.8
أثار هذا الطلب اعرتاضات واسعة داخل املصرف
ّ
يشكل سابقة يف
املركزي وخارجه ،ليس ألنه
حال املوافقة عليه ويستدرج املصارف االخرى
اىل املطالبة باملثل ،وبالتالي يزيد كلفة احتفاظ
مصرف لبنان بقدر عال من املوجودات بالعمالت
االجنبية لديه ،بل أيضًا ألن الطلب نفسه
مجة
ينطوي ،حبسب مصادر مطلعة ،على خمالفات ّ
للقوانني املرعية االجراء ،اليت ال جتيز ملصرف
ّ
التدخل من أجل دعم أرباح املصارف
لبنان
ورساميلها وإطفاء خسائرها من تسليفاتها
مد
السيئة ،وحتصر نطاق تدخله يف عمليات ّ
تعرضها ألزمات النقص
املصارف بالسيولة عند ّ
احلاد يف السيولة .وكذلك ،ألن دراسة الطلب
يف االدارات املختصة يف املصرف املركزي
كشفت أن هدفه شطب ديون وخسائر مرتبطة
بأعمال ختص رئيس احلكومة سعد احلريري،
وأسرته وشركائه ،كما كشفت أن املبالغ اليت
ّ
يدعي
يطلبها البنك
مضخمة وتفوق كثريًا ما ّ
أنه حباجة اىل تكوين املؤونات له ،إذ تبني أن
بعض تسليفات اجلهات املدينة اليت أوردها يف
كون هلا مؤونات قبل
الئحة مرفقة بطلبه سبق أن ّ
فرتة قصرية ،وهذا ما دفع كثريين اىل االشتباه
يف أن طلب بنك «ميد» قد يكون متص ًال حباجة
احلريري اىل متويل محلته االنتخابية املقبلة.
بتحرك رئيس اجلمهورية
هذه الشبهة كانت كفيلة
ّ
ميشال عون ،ورئيس جملس النواب نبيه بري،
وإبالغ سالمة بوجوب عدم املوافقة على هذا
الطلب .ولكن سالمة مل يستجب ،بل عمد اىل
االلتفاف عرب اخرتاع طريقة أخرى تؤمن لبنك
«ميد» املبالغ اليت يطلبها ،أو قسمًا كبريًا منها.

قرار املجلس املركزي
تكشف املعلومات لـ»األخبار» أن اجمللس املركزي
بناء على اقرتاح سالمة ،قرر يف
يف مصرف لبنانً ،
رد طلب بنك «ميد» ،لعدم
جلسته أول من أمس ّ
قانونيته ،إال أنه قرر يف املقابل منحه تسليفات
استثنائية ،بفائدة تقل عن  ،%1إلعادة توظيفها
يف شهادات االيداع بفائدة !%6.8
استند قرار اجمللس املركزي اىل املادة 102
من قانون النقد والتسليف ،اليت تنص على أنه
ميكن «للمجلس ،يف ظروف استثنائية اخلطورة،
أو يف حاالت الضرورة القصوى ،اليت قد تلزمه
اىل تلبية حاجات االقتصاد امللحة للحفاظ على
استقرار التسليف ،أن يقرر منح تسليفات
استثنائية ،مؤمنة على قدر احلاجة بضمانات
عينية (أسهم ،عقارات )...مقدمة إما من
املصرف املستقرض نفسه ،أو من أعضاء جملس
إدارته ،أو من زبائنه ،وحيدد جملس املصرف
نوع الضمانات الالزمة وشروط منح التسليفات
االستثنائية واستحقاقاتها».
سخاء «الحاكم» من جيب الناس
املرة االوىل اليت يستخدم فيها سالمة
ليست هذه ّ
نص هذه املادة لتمرير منافع اىل البنوك وزيادة
أرباحها على حساب املال العام ومبا يتعارض
كليًا مع اهلدف ،أي مواجهة ظروف استثنائية
اخلطورة .كذلك فإنها ليست املرة االوىل اليت
حيظى بنك «ميد» بسخاء «احلاكم» وكرمه ،إذ
سبق أن نشرت «األخبار» وثائق رمسية تكشف
أن هذا البنك حقق أكثر من  275مليون دوالر
أرباحًا استثنائية فورية من «اهلندسات املالية»
خصه بها سالمة بني عام  2013وأيار .2016
اليت ّ
ُتضاف هذه األرباح الطائلة إىل حنو  300مليون
دوالر من األرباح االستثنائية اليت حققها بنك
«ميد» من «اهلندسة املالية» الشهرية ،اليت
نفذها سالمة مع املصارف بني حزيران وكانون
األول من العام املاضي ،واليت كلفت حنو 5.6
مليارات دوالر .مبعنى أن سالمة ضخ ما ال يقل
عن  575مليون دوالر من املال العام اىل بنك
«ميد» وحده ،قبل القرار األخري ،باإلضافة اىل
األرباح السنوية املتكررة اليت جينيها البنك من
تدر
خالل توظيفاته العالية يف دين الدولة ،واليت ّ
له أكثر من  %60من جممل أرباحه التشغيلية.
أزمة بنك أم أزمة فساد؟
مما يقوم
يطرح أحد املصرفيني املمتعضني ّ
به سالمة تساؤ ً
ال
مشروعًا .يقول يف
معرضه تعليقه على
العمليات السابقة
الطلب
ومضمون
االخري لبنك «ميد»
اجمللس
وقرار
املستند
املركزي

سبق لسالمة أن
ضخّ أكثر من 575
مليون دوالر من املال
العام اىل بنك «ميد»
وحده

«إما
اىل املادة  102من قانون النقد والتسليفّ :
حنن أمام حالة خطرية يعاني منها هذا البنك،
وتستدعي ّ
تدخل املصرف املركزي إلنقاذه مرارًا
وتكرارًا ،منذ عام  ،2013أي منذ وصول أزمة
جمموعة سعودي أوجيه اىل ذروتها وإفالسها
وإما حنن أمام حالة تنطوي على فساد
فعليًا،
ّ
وتقوم على استغالل صالحيات حاكم مصرف
لبنان لتأمني منفعة خاصة ،مالية أو سياسية.
ٍ
متماد للمال العام
تسيب
ويف احلالتني حنن أمام
ّ
املؤمتن عليه رياض سالمة».
ّ
املطلع على تفاصيل
تساؤل هذا املصريف،
كثرية ،ينبع من وقائع مثرية كشف عنها طلب
بنك «ميد» االخري .يشرح أن التقارير تبينّ أن
بنك البحر املتوسط يعاني من ارتفاع مطرد يف
حمفظة القروض غري املنتجة للفوائد ،إذ ارتفع
رصيدها من  98.8مليون دوالر يف عام 2015
اىل  153.9مليون دوالر يف عام  .2016كذلك
ارتفعت حمفظته من القروض والتسليفات
املصنفة «للمتابعة والتسوية» (أي إن املدين
يواجه احتماالت التوقف عن السداد) من 233
مليون دوالر اىل  242مليون دوالر .يقول إن
كون مؤونات عليها
هذه احملفظة سبق للبنك أن ّ
بدعم متكرر من مصرف لبنان .ولكن الطلب

وافق املجلس املركزي على منح «ميد» تسليفات استثنائية
إلعادة توظيفها يف شهادات اإليداع (هيثم املوسوي)

االخري يثري القلق ،فهو يتحدث عن حاجة إضافية
لتكوين مؤونات بقيمة  400مليون دوالر لتغطية
ديون مشكوك يف حتصيلها أو هالكة ،تعود اىل
 5مدينني كبارّ ،
كلهم مرتبطون بشكل او بآخر
قدمها البنك
باحلريري .ولكن يف الالئحة اليت ّ
لتربير طلبه هذا يظهر أن التسهيالت والقروض
املتعثرة هلؤالء املدينني تبلغ أكثر من  460مليون
دوالر ،منها حنو  40مليون دوالر على شركة
 otasالرتكية اليت متتلك شركة «أوجيه تلكوم»
حصة فيها ،وهي تعاني من ديون مرتاكمة،
ّ
وتلقت حبسب «بلومربغ» حتذيرًا من الدائنني
يف متوز املاضي بوجوب سداد دفعتني من هذه
الديون املستحقة ،بقيمة  290مليون دوالر لكل
دفعة .وكذلك يرتتب أكثر من  142مليون دوالر
على جمموعة من املقاولني من الباطن لدى شركة
«سعودي أوجيه» .ويوجد أيضًا دين على شركة
 AGEبقيمة  127مليون دوالر ،ودين على شركة
 BEATAبقيمة  56مليون دوالر ،باالضافة اىل
خسائر مسجلة من إعادة
هيكلة ديون شركة CELL
تقدر بنحو  95مليون
C
ّ
دوالر ،وهذه الشركة اليت
تعمل يف جنوب أفريقيا
يعود جزء من ملكيتها اىل
شركة «أوجيه تلكوم» ،وقد
تسربت معلومات قبل شهر
ّ
تفيد بأن شركة CELL C
بصدد إعادة هيكلة تهدف
اىل تغطية مديونيتها البالغة
 465مليون دوالر ،متهيدًا
النسحاب «أوجيه تلكوم»
منها.
املفارقة اليت يكشف عنها
هذا املصريف أن بنك «ميد»
كون مؤونات على
سبق أن ّ
بعض ديون هذه اجلهات،
ما يعين أنه حيتاج اىل نصف
املبلغ الذي يطلبه ،وبالتالي
ميكن تأمني حاجته من أرباحه،
وال ضرورة أبدًا لتدخل
مصرف لبنان ،إال إذا كان
املقصود إخراج احلريري من
أزمته املالية ومنحه التمويل
الذي حيتاج إليه خلوض
االنتخابات النيابية املقبلة،
إذا جرت طبعًا ،أو أن البنك
يواجه أزمة تعثر زبائنه ،ويف
مقدمهم احلريري ،وبالتالي
ال جيوز ملصرف لبنان حتميل
املال العام الوزر نيابة عن

املتسببني يف األزمة.
ّ
توظيفات يف الدين العام
اجملمعة ،بلغ
باالستناد اىل النتائج املالية
ّ
جمموع موجودات بنك البحر املتوسط  16مليار
دوالر أمريكي بنهاية عام  ،2016يف حني
بلغت قيمة القروض والتسليفات  5.1مليارات
دوالر أمريكي وودائع زبائنه  12.1مليار دوالر
أمريكي .وأظهرت دراسة جلمعية املصارف أن
توظيفات هذا البنك يف سندات اخلزينة باللرية
(من سندات اليوروبوندز) وشهادات االيداع
باللرية والدوالر الصادرة عن مصرف لبنان تبلغ
تدر عليه أرباحًا بقيمة
حنو  5.2مليارات دوالر
ّ
 378مليون دوالر سنويًا.
صرف موظفني
يبلغ عدد العاملني يف بنك البحر املتوسط
وشركاته املالية التابعة حنو  2.658عام ًال .تقول
املصادر إن إدارة البنك تنوي تقديم حوافز
ّ
حلثهم على
اىل عدد كبري من هؤالء العاملني
االستقالة ،كما تنوي صرف عدد منهم ،يف
إطار إعادة هيكلة تهدف اىل تعظيم األرباح على
حساب األجور.
تضخيم قيمة البنك
املعروف أن الرئيس الراحل رفيق احلريري كان
ميتلك كل احلصص يف بنك «ميد» عرب جمموعة
البحر املتوسط القابضة ش.م.ل ،.وبعد اغتياله
توزعت ملكية اجملموعة بني سعد احلريري
( )%42.24وأخيه أمين ( )%42.24ونازك
احلريري ( .)%15.51لكن البنك أعلن يف حزيران
املاضي أن حصة أمين احلريري انتقلت اىل عالء
اخلواجة عرب جمموعة .OLT Holding s.a.l
وقال بيان صادر عن البنك إن اخلواجه اشرتى
حصة أمين بثمن يعكس تقييمًا لقيمة جمموعة
البحر املتوسط القابضة يبلغ مليارًا ومئتني
وسبعة وستني مليون دوالر أمريكي ،أي إن مثن
هذه احلصة بلغ حنو  535مليون دوالر .إال أن
طلب بنك «ميد» تكوين مؤونات على تسهيالت
وقروض متعثرة بقيمة  460مليون دوالر ،يعين
أن قيمة اجملموعة ال تساوي فعليًا أكثر من 816
مليون دوالر ،أي إن اخلواجة مل يسدد مثنًا حلصة
أمين أعلى من  340مليون دوالر ،وهذا ما يفسر
أن قيمة رهن كامل حصة اخلواجة ()%42.24
لدى بنك عودة ال تتجاوز  288مليون دوالر ،لقاء
التسهيالت اليت حازها لشراء احلصة املذكورة.
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مـقاالت وتحـقيقات

قضية «إيدن باي» :خرائط احملافظ ليست مطابقة للرخصة
رىل إبراهيم

قضية املخالفات يف مشروع «اإليدن باي ريزورت» على شاطئ الرملة
البيضاء ،ال تزال تتواىل فصو ً
ال وترسم املزيد من الشبهات حول دور
حمافظ بريوت ،القاضي زياد شبيب ،يف التعمية على هذه املخالفات
وطمسها بغية تكريس املشروع أمرًا واقعًا ...آخر الفصول هو ما
كشفه نقيب املهندسني يف بريوت ،جاد تابت ،عن استعمال شبيب
خرائط «ال عالقة هلا خبرائط الرخصة» ،للزعم أن الرخصة قانونية،
وكذلك ظهور تباين مريب بني اخلريطة اليت اعتمدتها بلدية بريوت
ملنح الرخصة ،وخرائط الشؤون اجلغرافية للجيش اللبناني ،اليت يظهر
فيها أن قسمًا كبريًا من العقار ال يتعدى ارتفاعه  1.40مرت عن
مستوى البحر ،وليس  7.10أمتار ،حبسب ما يرد يف اخلريطة املزعومة،
اليت على أساسها ُمنح املشروع مساحات مبنية تفوق كثريًا ما جييزه
القانون.
يف  ،2017/8/17اضطر نقيب املهندسني يف بريوت ،جاد تابت ،إىل
الرد على حمافظ بريوت ،القاضي زياد شبيب ،يف كتاب وجهه إىل
وزير الدولة ملكافحة الفساد نقوال تويين .هذا الكتاب يأتي تأكيدًا
ملضمون تقريره السابق الذي كشف فيه عن  8خمالفات أساسية
مرتكبة يف مشروع «إيدن باي» على شاطئ الرملة البيضاء ،أسفرت
عن تعديات واضحة على األمالك العمومية البحرية وزيادة غري مربرة
مبقدار  5251مرتًا مربعًا عن املساحات املبنية اليت جييزها القانون.
رد تابت يف كتابه على ما أورده شبيب يف مقابلته على شاشة otv
ّ
يف  ،2017/8/10إذ إن شبيب مل ّ
يفند املخالفات الثماني اليت ينطوي
عليها املشروع ،واملوثقة يف تقرير تابت ،بل تعمد التشكيك بصدقية
التقرير ،مكررًا أن ال خمالفات يف املشروع ،وأن املشروع قانوني مئة
يف املئة.
رد شبيب على التقرير جاء عرب الشاشة احملسوبة على
املفارقة أن ّ
بناء
رئيس اجلمهورية ،ميشال عون ،علمًا أن تابت وضع تقريره األول ً
على طلب عون نفسه ،الذي أوعز إىل الوزير تويين متابعة القضية بعد
ورود شكاوى كثرية من املخالفات املرتكبة ،وال سيما شكاوى أصحاب
العقارات اجملاورة للمشروع.
يقول احملافظ شبيب يف مقابلته إنه زود تابت بالعديد من املعطيات،
يرد تابت يف
ولكنه بنى عليها «نتائج قانونية ليست يف حملها»ّ .
ِ
يكتف باملعطيات
كتابه اجلديد على ادعاءات شبيب ،موضحًا أنه مل
اليت زوده بها احملافظ ،بل استحصل أيضًا على وثائق أساسية أخرى
من التنظيم املدني والدوائر العقارية ووزارة األشغال ووزارة البيئة
ُ
عد تقريري
والشؤون اجلغرافية للجيش اللبناني« ...ما مسح لي بأن أ ّ
على أساسها».
ير ضرورة للنظر يف املخالفات الثماني...
«مل
شبيب
أن
يلفت تابت إىل
َ
تطرق من خالهلا إىل
واحدة
خريطة
بإبراز
املتلفز
جوابه
إذ اكتفى يف
ّ
موضوع الطبقات السفلية وموضوع االرتفاع األقصى للبناء» .ويكشف
تابت يف هذا السياق «أن هذه اخلريطة ليست مطابقة خلرائط رخصة
البناء اليت ّ
سلمين إياها احملافظ ،كذلك ال عالقة هلا حبقيقة البناء كما
ّ
نفذ على األرض ،وال يسعين إال أن أتساءل عن مصدر هذه اخلريطة
والسبب الذي دعا احملافظ إىل إبرازها بد ً
ال من إبراز اخلرائط اليت
ُأعطيت على أساسها رخصة البناء»!
فبناء على هذه اخلريطة ،يقول تابت يف كتابه« :يبني حمافظ بريوت
ً
مستوى األرض الطبيعية مرتفعًا  7.10أمتار فوق مستوى البحر ،وهو
ما استندت إليه بلدية بريوت لتحديد الطبقات اليت اعتربتها سفلية ومل
تدخلها يف حساب املساحات املبنية .إال أن املستندات اليت استحصلت
عليها من الشؤون اجلغرافية للجيش اللبناني قد بينت أن األسس
اليت ارتكزت عليها البلدية لتحديد الطبقات السفلية خاطئة باألساس،
إذ إن املستوى الفعلي لألرض الطبيعية يف قسم كبري من العقار ال
يتعدى ارتفاعه  1.40مرت عن مستوى البحر» .وأبدى تابت استغرابه
من «إصرار احملافظ على التمسك بالشقالت اخلاطئة اليت سلمه إياها
صاحب املشروع ضمن ملف طلب الرخصة بد ً
ال من اعتماد الشقالت
احلقيقية اليت حددتها الشؤون اجلغرافية للجيش اللبناني ،واليت
أظهرتها يف تقريري».
حبسب كتاب تابت« ،ترتتب على هذا األمر نتائج خطرية ،إذ إن اعتماد
املستويات اليت حددتها الشؤون اجلغرافية للجيش اللبناني من شأنه
أن يثبت خمالفة املشروع مبساحات إضافية تزيد مبقدار  4218مرتًا
عما هو مسموح حسب نظام املنطقة ،كذلك يثبت أن املساحة
مربعًا ّ
املرخصة قد جتاوزت مساحة االستثمار السطحي اليت حددها القانون
بثالثة أضعاف تقريبًا»!
آثر حمافظ بريوت متويه هذه الوقائع يف مقابلته بالقول إنه «ليس
هناك أمتار استثمار غري مسموح بها» .يقول كتاب تابت إن «احملافظ
مل يكرتث ببقية املخالفات اليت بينتها يف تقرير ،واليت ّ
أكدتها من
خالل ضم وثائق ثبوتية ال جمال للشك يف صحتها» ،وهي حبسب
عدد تابت يف تقريره مثاني
التقرير تنطوي على  8خمالفات أساسيةّ :
خمالفات ثابتة ،هي:
ضم العقارات  3689و 3690و 3691و 3692من منطقة
 -1عدم قانونية ّ
املصيطبة العقارية ،لتشكيل العقار رقم  ،3689لكون الصحائف
تتضمن إشارة «مرتفق حبق
العقارية العائدة للعقارين  3691و3692
ّ
عدم البناء» ،يف حني أن العقارين  3689و 3690ليسا مرتفقني بهذا
ضمهم بعقار واحد ،خمالف للمذكرة اإلدارية  1991/1حول
احلق ،وتاليًا ّ
ضم العقارات والوحدة العقارية ،اليت تنص على أن «ضم عقارين أو
أكثر إىل بعضهما لتصبح عقارًا واحدًا يستوجب أن تكون العقارات
متجانسة ومتالصقة ولنفس املالك ،وأن تكون من نوع شرعي واحد ويف
منطقة عقارية واحدة وبنفس حقوق االنتفاع واالرتفاق العقاري».

ضمها
 -2عدم قانونية شطب إشارة عدم البناء على العقارات بعد
ّ
يف عقار واحد ،واليت أجاز بها حمافظ مدينة بريوت السابق ،ناصيف
قالوش ،يف كتابه رقم  11424املرسل إىل أمني السجل العقاري يف
 ،2012/6/6يف خمالفة للقانون ،لكون هذه اإلشارة ناجتة من ارتفاق
حاصل مبوجب عقد املقامسة والفرز للعقارات األساسية ،وتاليًا ال حيق
حملافظ بريوت إقرار هذا الشطب دون قرار قضائي بهذا اخلصوص.
 -3عدم قانونية رخصة البناء املمنوحة للمشروع على العقار 3689
يتعدى
الستنادها إىل شقالت خاطئة ( )...إضافة إىل أن املشروع
ّ
واحملدد بـ%30
االستثمار السطحي األقصى املسموح به يف املنطقة
ّ
السفلية
الطبقة
من مساحة العقار بثالثة أضعاف ،أي بقدر مساحة
ّ
يتقيد بالرتاجع املفروض عن حدود العقار رقم
البالغة  4218مرتًا ،وال
ّ
 2231اجملاور ،علمًا أن هذه املساحة اإلضافية غري القانونية توازي
مساحة أكثر من مخس طبقات علوية.
ّ
واملتعلق
 -4خمالفة رخصة البناء القرار /144س الصادر عام 1925
بتنظيم األمالك العمومية ،واملرسوم  1966/4810املتعلق بإشغال
لتضمنها تعديًا واضحًا على األمالك البحرية العمومية،
األمالك البحرية،
ّ
تتضمن أعما ً
ال
حبسب اخلرائط املربزة يف ملف طالب الرخصة ،واليت
ّ
خارج حدود العقار  3689ضمن األمالك العمومية ،كردم البحر وإقامة
متتد على ما يقارب  30مرتًا على األمالك العمومية
جلول ومنحدرات،
ّ
وعلى امتداد طول العقار ،دون احلصول على أي ترخيص خاص
واستثنائي ،وكأن الشركة تتعامل مع األمالك العمومية باعتبارها
امتدادًا ألمالكها اخلاصة.
 -5خمالفة رخصة البناء على العقار  3689للمرسوم رقم 2009/2366
املتعلق برتتيب األراضي اللبنانية ،والذي ّ
صنف الشواطئ الرملية ضمن
األمالك العمومية وجعلها مفتوحة للعموم ،كذلك اعترب ك ًال من الواجهة
البحرية يف عني املريسة وصخرة الروشة وخليجها الصغري وشاطئ
الرملة البيضاء ،مواقع مميزة يف بريوت تستوجب محاية خصائصها
الطبيعية من املشاريع العقارية واإلنشائية اليت قد تشوه معاملها.
وتاليًا إن عدم مراعاة الرخصة هلذه اخلصائص يستوجب إبطاهلا.
 -6خمالفة قانون محاية البيئة  ،2002/444واملرسوم 2012/8633
جلهة عدم استحصال املشروع على دراسة األثر البيئي ،خصوصًا أن
الدراسة املرفقة مبلف الرخصة واملنجزة يف عام  2013هي ملشروع
قديم وخمتلف كانت شركة أخرى (إيدن روك وليس إيدن باي) تنوي
تشييده على العقارات  3687و 3689مبساحة تبلغ حنو  23ألف مرت
مربع .كذلك إن األخذ بالدراسة القدمية باطل ،لكون دراسة تقييم األثر
ملدة سنتني إن مل ُي َ
باشر باملشروع ،فيما رخصة
البيئي تبقى صاحلة ّ
ُ
است ِ
حصل عليها يف عام .2016
البناء األوىل للمشروع الراهن
 -7تعدي البناء قيد التنفيذ على األمالك العمومية ،حبسب ما تظهر
الصور امللتقطة له بعد املباشرة يف التنفيذ ،واليت تبينّ أعمال احلفر
والردم ضمن هذه األمالك ،خالفًا لكتاب املديرية العامة للنقل الربي
والبحري رقم  6/1123املوجه إىل الشركة يف آذار املاضي ،والذي
ينص على «عدم جواز التعدي على األمالك العمومية املتامخة للعقار،
وإلاّ وجب توقيف األعمال فورًا وإلغاء املوافقة عليها ووضع إشارة على
العقار ،ومالحقة الشركة جزائيًا» .علمًا أن نتيجة هذه األعمال ،باتت
الطبقتان السفليان األوىل والثانية مكشوفتني ،مبا ال يسمح بردم
السفلية األوىل كما هو مبينّ يف رخصة البناء ،لكون جدارها
الطبقة
ّ
ّ
الطبيعية يف العقارات املتامخة
اخلفان ومستوى األرض
مقامًا من حجر
ّ
ال تسمح بذلك ،ما يعين دخول هذه الطبقة ضمن حساب مساحات
االستثمار ،لكون صاحب املشروع يريد احلفاظ عليها مكشوفة من جهة
البحر إلقامة شاليهات أسوة بالطبقات العلوية.
 -8يتبينّ من أوراق الرتخيص أن البناء موجود على وحدة غري قابلة
للتجزئة للعقارين رقم  3687و ،3689األمر الذي دفع البلدية إىل
التعامل مع الوحدة العقارية وكأنها عقار واحد ،مع ما يستتبع ذلك من
منافع إضافية وفق قانون البناء ،إلاّ أن مالكي العقار أزالوا الوحدة
العقارية مبوجب عقد مؤرخ يف  2016/11/24ومت ترقني الوحدة العقارية
تعمدت إخفاء هذه املعلومة ،وهو
يف  ،2017/1/13ما يعين أن الشركة ّ
ّ
يشكل سببًا إلبطال الرتخيص لكونه أدى إىل زيادة عامل االستثمار
ما
بنسبة .%20
ّ
تتخطى املساحة
وخلص تقرير تابت إىل «أن مساحة البناء يف املشروع
احملدد للمنطقة ،إذ اكتسب حنو
املسموحة وفقًا ملعدل االستثمار العام
ّ
السفلية األوىل املكشوفة ،و 1033مرتًا
 4218مرتًا مربعًا من الطبقة
ّ
مربعًا من الوحدة العقارية ،أي ما جمموعه  5251مرتًا مربعًا ،ونتيجة ذلك
بنى أكثر من ضعفي مساحات البناء القانونية املسموحة يف املنطقة،
خالفًا لشروط التنظيم املدني واإلدارة السليمة لألراضي الوطنية».

يجب إزالة  5طبقات

يقول نقيب املهندسني يف بريوت جاد تابت ،يف اتصال مع «األخبار»
إنه «إذا أردنا تطبيق القانون يفرتض التخلص من حنو  5طبقات
علوية من مبنى اإليدن باي ،اليت توازي هذه املساحة اإلضافية غري
القانونية»!
ويستغرب تابت «كيف لشبيب الذي يعتلي منصب حمافظ مدينة
بريوت ألاّ يتكلف عناء زيارة املوقع على األرض ومقارنته مع اخلريطة
اليت أبرزها واليت ال تشبه ما ُبين على شاطئ الرملة البيضاء أبدًا،
فيسمح لنفسه بإنهاء املقابلة عرب التأكيد أن هذا املشروع قد يكون
املشروع الوحيد القانوني يف تاريخ اإلدارة على شاطئ بريوت» .هذه
اجلملة األخرية مبثابة فضيحة وحماولة واضحة للتسرت على خمالفات
قانونية موثقة يف مشروع بناء اإليدن باي.

الص ّراف يف موسكو :مرحلة جديدة
من التعاون العسكري؟
فراس الشويف

للمرة األوىل ،يشارك وزير الدفاع اللبناني وزارة الدفاع الروسية
يف احتفاليتها السنوية الثالثة« ،منتدى اجليش  ،»2017أو «آراميا
 ،»2017اليت تستعرض فيها املؤسسة العسكرية الروسية وأكرب
مصانع األسلحة فخر الصناعة العسكرية الروسية.
تتعدى الفعالية استعراض «بضاعة» جاهزة
بالنسبة إىل الروس،
ّ
للبيع أمام وزراء دفاع ورؤساء أركان من  60دولة حول العامل.
املنتدى أشبه بإعالن حربي ـــ سياسي عن تعاظم الدور السياسي
املدعم بقدرة عسكرية هائلة ،منذ الدخول
الروسي اجلديد،
ّ
العسكري إىل جورجيا عام  ،2008والحقًا إىل سوريا قبل حنو
عامني.
الصراف كان شاهدًا على حفل افتتاح
يعقوب
اللبناني
الدفاع
وزير
ّ
ثم على مناورات
شويغو،
سريغي
الروسي
الوزير
وكلمة
املنتدى
ّ
وجوية يف حقل كوبينكا الشهري يف ضواحي
ضخمة لقوات برية
ّ
الصراف الذي حظي باستقبال حار من قبل املسؤولني
موسكو.
ّ
ِ
لقاء رمسيًا مع
اليوم
د
ق
ع
سي
الروسي،
الدفاع
ووزير
الروس
َْ ُ
ً
شويغو ،بهدف رفع مستوى التعاون العسكري بني روسيا ولبنان،
ٍ
لقاء غدًا اخلميس مع نائب وزير اخلارجية ،ميخائيل
فض ًال عن
بوغدانوف ،واحتمال عقد لقاءات أخرى يف الكنيسة األرثوذكسية
الروسية.
ّ
بامللف اللبناني لناحية التعاون
ليس خافيًا االهتمام الروسي
العسكري مع لبنان ،وتوسيع الدور السياسي الروسي ،املتعاظم
خضم معركة اجليش
املتوسط .ويف
أص ًال يف سوريا وشرق
ّ
ّ
اللبناني مع إرهابيي «داعش» يف اجلرود اللبنانية الشرقية،
وتكامل دوره يف حماربة اإلرهاب مع احلرب اليت ختوضها روسيا
دعمًا للجيش السوري ضد «داعش» وتنظيمات «القاعدة» يف
الصراف ــ شويغو اليوم سيكون على جدول
بد أن لقاء
سوريا ،ال ّ
ّ
ومده بالسالح.
للجيش
روسيا
دعم
إمكان
أعماله
ّ
أيام الوزير السابق مسري مقبل،
عليه
احلال
كانت
ما
وخبالف
ّ
احملسوب على الرئيس السابق ميشال سليمان ،وما جرى من
ّ
مللفات تسليح اجليش اللبناني من قبل روسيا يف مرحلة
عرقلة
يعول الروس على املوقف
،
املر
الياس
السابق
الوزير
وقبله
مقبل
ّ
ّ
السياسي لرئيس اجلمهورية ميشال عون ورئيس اجمللس النيابي
بري ،يف دعم رفع مستوى التعاون العسكري بني روسيا
نبيه ّ
املقررة الشهر
احلريري
سعد
الرئيس
زيارة
تغيب
وال
ولبنان.
ّ
املقبل إىل موسكو عن أجواء الدعم هذه؛ فمع أن احلريري ينوي
تهم البلدين ،إلاّ أن مسألة
عدة مسائل اقتصادية
البحث يف ّ
ّ
دعم القرار السياسي للتعاون العسكري بني البلدين ستكون
ً
حاضرة أيضًا ،خصوصًا يف ّ
ظل اإلجيابية اليت يبديها احلريري جتاه
موسكو.
تدرك روسيا أن رفع مستوى التعاون العسكري مع لبنان خيضع
أوهلا تصوير األمريكيني للجيش اللبناني كجيش
ّ
لعدة اعتباراتّ ،
حمسوب على احملور األمريكي ـــ األوروبي ،أو كشريك غري معلن
حللف «الناتو» ،يف لعبة تقاسم النفوذ بني الروس واألمريكيني
يف الشرق ،عرب الشراكات مع اجليوش .وثانيها ،عدم قدرة لبنان
أو ً
على شراء األسلحة احلديثة ،يف ّ
ال وبريطاني
ظل دعم أمريكي ّ
ثانيًا للمؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية ،من دون مقابل
ّ
ميكن
مادي ،ولو باألسلحة التقليدية «الرخيصة» والعتاد ،مبا
احلد األدنى ،من دون حصوله على
اجليش من تطوير قدراته يف
ّ
تهدد إسرائيل أو ّ
تؤثر على نشاطها البحري والربي يف
قدرات
ّ
األجواء اللبنانية وخروقاتها اليومية لألرض والسماء والبحر .ثالثًا،
بتحول يف القرار السياسي اللبناني،
مل يشعر الروس ،حتى اآلن،
ّ
لناحية الرغبة يف تعزيز العالقات العسكرية بني البلدين ،خصوصًا
أن اتفاقية التعاون العسكري ال تزال يف أدراج اللجان النيابية،
يصوت عليها جملس النواب اللبناني منذ عام .2012
ومل
ّ
ّ
سيما
ال
األرز»،
«بالد
يف
النفوذ
بتوسيع
األمريكي
القرار
ظل
يف
ّ
شروعهم يف بناء أكرب سفارة أمريكية يف الشرق األوسط على
يعول الروس
أرض لبنان ورفع مستوى الدعم العسكري للجيشّ ،
على العهد اجلديد ،للمرور فوق املرحلة املاضية من العالقة،
واليت بقيت فيها «السلطة السياسة بأيدي حلفاء أمريكا من
حد قول مصدر دبلوماسي روسي.
اللبنانيني» ،على ّ
نيتهم الدخول كالعب يف السياسة اللبنانية،
وال خيفي الروس ّ
قوتهم يف امليدان السوري ،وتوقيع عقود
استعراض
خصوصًا بعد
ّ
تضمن بقاء القوات الروسية  49عامًا يف قاعدة طرطوس البحرية،
وإثبات «والئهم حللفائهم على عكس األمريكيني» ،فيما يعمل
العديد من األطراف اللبنانيني على حتسني عالقتهم مبوسكو.
ّ
ونفذت جمموعات من القوات اخلاصة العسكرية عروضًا قتالية
باستخدام أكثر من  225صنفًا من األسلحة ،بينها دبابات
« »72B3-Tو»Tــ  80ــ  ،»001و»Tــ  ،»S 90وعربات «ب .أم.
ب ».احلديثة ،ورامجات صواريخ «مسريش» و»تورنادو غي»،
متعددة
وصواريخ «إسكندر أم» االسرتاتيجية ،فض ًال عن أصناف
ّ
من منظومات الدفاع واملروحيات ومقاتالت سالح اجلو الروسي،
مثل مروحية «مي ــ  35أم» و»كا ــ  »52املعروفة بالتمساح،
ومقاتالت «سو ــ  30أس .أم ».املتعددة املهمات ،ومقاتلتا «سو
ــ  »34و»سو ــ  35أس».
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مــقاالت وتـحقيقات

رتجم لتغريدات ترامب
تيلرسون :من وزير للخارجية ...إىل ُم ٍ
عد ريكس تيلرسون خطاباته؟
هل ُي ّ
تتدرج من
السؤال
هذا
عن
اإلجابة
ّ
«طبعًا» ،إىل «رمبا» ،إىل «ال ،ليس
حباجة إىل ذلك» .ووراء هذه اإلجابة
سبب أساسي هو دونالد ترامب الذي
غالبًا ما يناقض بيانات تيلرسون ،وإال
مهمة هذا األخري على التلطيف
قد تقتصر ّ
من آثار تصرحيات رئيسه النارية .عطفًا
تقدم ،هناك أص ًال من ال يعرف
على ما ّ
ويعذر يف
تيلرسون،
ريكس
من هو
ُ
ذلك ،حتى ولو كان احلديث هنا عن
قائد الدبلوماسية األمريكية الذي من
املفرتض أن خترج من وزارته اخلطط
الكربى املتعلقة بالسياسة اخلارجية.
وفض ًال عن هؤالء ،هناك من وقف
لديه الزمن يف منتصف كانون األول
املاضي ،عندما ُأعلن عن نية الرئيس
املنتخب يف حينها تعيني ريكس
تيلرسون وزيرًا للخارجية .كل ما جرى
تداوله يف ذلك الوقت عن هذا الشخص
كان عبارة عن نظرية ُمبهمة تتمحور حول
كونه املدير التنفيذي لشركة «إيكسون
موبايل» الذي يتمتع خبربة متتد إىل أكثر
من ثالثني عامًا يف جمال الصفقات
التجارية الكربى والعالقات مع الشرق
األوسط ودول أوروبية وآسيوية ،ما
سيعوض عن نقص خربته الدبلوماسية.
ّ
وحتى اآلن ،أي بعد مرور مثانية أشهر
على تداول امسه ،وأكثر من ستة أشهر
تبوئه منصبه رمسيًا ،ال تزال الفكرة
على ّ
املأخوذة عن تيلرسون ّ
تتصف باإلبهام
ذاته ،فيما رافقتها بعض الدالالت
على عدم ّ
متكنه من فرض نفسه كوزير
للخارجية ،بالتوازي مع عدم اهتمامه
بالرتويج لصورته كما فعل سابقوه.
بالنسبة إىل اإلعالم األمريكي ،تنحصر
املقارنة بينه وبني جون كريي وهيالري
كلينتون وكوندوليزا رايس .هؤالء كانوا
يفقهون فن اللعب على الوتر اإلعالمي،
ويروجون لصورة أو شعار ُيكسبهم
ّ
تفوقًا يف هذا اجملال ،حتى ولو مل
ّ
يحُ سب هلم سوى الفشل على املستوى
حد وصف «نيويورك
السياسي .أي على ّ
تاميز» ميكن حصر املسألة باآلتي:
«عادة ،يف هذا الوقت ،يكون وزراء
حددوا أهدافهم» .وبغض
اخلارجية قد ّ
النظر عن ماهية
هذه األهداف،
يبدو هذا اإلعالم
مأخوذًا بالعناوين
الكربى ،ما عكسه
الذي
الشرح
أرفقته الصحيفة،
أي إن «هيالري

تيلرسون
مـُـحبط من
تدخّل ّ
موظفي
البيت األبيض
يف شؤون
وزارته

كلينتون ّ
ركزت على متكني املرأة ،بينما
ّ
ركز جون كريي على االتفاق النووي
مع إيران ،وكانت له جهوده الفاشلة
يف إطار عملية السالم يف الشرق
األوسط» .أما كوندوليزا رايس ،فقد
«جعلت من نشر الدميوقراطية األمريكية
موضوع واليتها» .مل تشرح الصحيفة
ما إذا كانت مقتنعة بفكرة «نشر
كوندوليزا رايس للدميوقراطية» ،ذلك
أن ما يستحوذ على تقريرها ،حاليًا،
حيدده
هو اهلدف أو الشعار الذي مل
ّ
تيلرسون لوزارته بعد.
وخارج اإلطار اإلعالمي ،هناك أسئلة ال
تزال جتول يف رؤوس الدبلوماسيني
على املستوى العاملي ،وهي« :هل
تيلرسون وزير ضعيف؟ أين هو من
معينة؟»ُ .أضيف إليها ،أخريًا،
قضايا
ّ
سؤال حموري ،هو« :هل ميكن تصديق
ما يقوله؟».
ال ينتج التساؤل األخري من كون الرجل

ّ
يتعلق
بل
كاذبًا،
ترامب
بتغريدات
وبياناته ،اليت تعقب
تصرحيات تيلرسون عن
قضايا حساسة عامليًا،
إن كان على مستوى
كوريا
مع
األزمة
الشمالية ،أو النزاع
املستجد بني «احللفاء
اخلليجيني» ،أو حتى
العالقة مع روسيا.
وال ينحصر هذا التساؤل
تقدم فقط ،إذ بدا
مبا ّ
للرأي العام األمريكي

الرئيس يزيح بانون :هل بدأت االستدارة الفعلية حنو اجلمهوريني؟

نادين شلق

أشيع قبل أسابيع أن تيلرسون يقرتب من االستقالة (أ ف ب)

والعاملي أن مهمة تيلرسون تتمحور
يف جزء كبري منها حول التخفيف من
حدة التصرحيات اليت غالبًا ما يدلي بها
ّ
ترامب بشأن القضايا احلساسة ذاتها
اليت ُذكرت آنفًا .يسأل كريشناديف
كاالمور السؤال ذاته ،بطريقة خمتلفة
أي
يف جملة «ذي أتالنتك»« :إىل ّ
مدى ميكن لريكس تيلرسون أن يكون
يقوض رئيسه
مطمئنًا ،يف الوقت الذي ّ
عمله بتغريدة؟».
جمرد التفكري يف
املنطقي
عادة ،من غري
ّ
طرح تساؤالت كهذه ،ذلك أن عمل وزير
اخلارجية ،حبسب الوزارة وكاالمور ،هو
«تنفيذ سياسات الرئيس اخلارجية» .إال
أن بعض الوقائع جتعل من املنطقي جدًا
تتحول هذه األسئلة إىل هواجس.
أن
ّ
واألمثلة كثرية ،نذكر منها:
* تيلرسون قال إنه ال يعتقد بأن هناك
«أي تهديد وشيك» من النزاع مع كوريا
الشمالية ،وتقنيًا كان جيب أن يعكس
ذلك رؤية الرئيس ترامب .ولكن بعد
غرد ترامب عرب موقع
ذلك بوقت قليلّ ،
«تويرت»« :القرار األول الذي اختذته
كرئيس هو جتديد وتطوير ترسانتنا
النووية .إنها اآلن أقوى بكثري من
قبل» ،وهي تغريدة تنم عن تهديد
ّ
مبطن لكوريا الشمالية ،أعقبتها أخرى
حتمل حتذيرًا أكثر وضوحًا قال فيها:
«على أمل أن ال نضطر إىل استخدام
هذه القوة.»...
مالحظات ترامب اكتسبت أهمية ألنها
أتت غداة تهديده لكوريا الشمالية
بـ»احلديد والنار» .بالتالي ،فإن كل
ما سبقها وتبعها من تطمينات على
لسان تيلرسون وغريه من مسؤولي
اإلدارة األمريكية مل يعد مهمًا بالنسبة
إىل العامل ،خصوصًا أن بيونغ يانغ تعري
أهمية لتصرحيات الرئيس ،يف النهاية،
وتتصرف على أساسها.
ّ
بعدها ،أدى تيلرسون اجلزء اآلخر من
حدة
املهمة ،وسعى إىل التخفيف من ّ
تصرحيات ترامب ،وطمأن املراسلني
ّ
املتجهة
الذي كانوا معه على الطائرة
إىل غوام قائ ًال إنه «ميكن لألمريكيني
ثم لعب دور
أن يناموا جيدًا لي ًال»ّ .
املرتجم لتغريدات ترامب ،معتربًا أن لغة
هذا األخري القوية كانت «رسالة واضحة
إىل الزعيم الكوري كيم جونغ أون ،ألنه
يبدو أنه ال يفهم اللغة الدبلوماسية».
■ طبعًا مل تكن املرة األوىل اليت يعمل
فيها تيلرسون على شرح عبارات ترامب
وتفكيكها؛ فعندما وصف هذا األخري
«حلف مشال األطلسي» بأنه «عفا عليه
الزمن» ،حاول وزير خارجيته التهدئة من
خماوف احللفاء يف هذا اإلطار.
■ مثال آخر يدخل ضمن التناقض بني
بيانات ترامب وتيلرسون ،وهو عندما دعا
هذا األخري السعودية واإلمارات والبحرين
ومصر إىل «ختفيف احلصار على قطر»،
وطالب الدوحة بأن «تستجيب هلواجس

جريانها» ،دخل ترامب إىل املشهد بعد
ذلك بأقل من نصف ساعة ،واصفًا قطر
بـ»ممول اإلرهاب على مستوى
عال».
ٍ
ّ
مبعنى آخر ،سعى تيلرسون يف حزيران
إىل العمل كوسيط حيادي يف النزاع
بني قطر والسعودية ،إال أن ترامب
قوض هذه املساعي من خالل دعمه
ّ
ُ
املعلن للسعودية.
■ ويف مثال أخري ،تكفي اإلشارة إىل
أن ترامب سحب الواليات املتحدة من
اتفاق باريس للمناخ ،بعد أسابيع على
توقيع تيلرسون على بيان دولي يؤكد
أهمية االتفاق الذي يتمحور حول التغيرّ
املناخي.
«هل تيلرسون قادر على قيادة وزارة
مر وقت ومل تظهر اإلجابة
اخلارجية؟»ّ .
عن هذا السؤال ،وال يزال املهتمون
بهذا الشأن يلتقطون املؤشرات من
هنا وهناك للخروج بنتيجة وافية .قبل
أسابيعُ ،أشيع أن تيلرسون يقرتب من
االستقالة ،بل ذكرت تقارير إعالمية أنه
قد ُيقدم على هذه اخلطوة قبل نهاية
تقدم،
ثم خرج لينفي ما ّ
العام احلاليّ .
ولكن ذلك مل يضع حدًا للتقارير اليت
تتحدث عن شعوره باإلحباط من إدارة
ّ
ُّ
تدخل موظفي البيت
ترامب ،ومن
األبيض يف عمله.
من األمثلة على ذلك ،أنه جرى تهميشه
يف ما يتعلق مبساعي «السالم يف الشرق
األوسط» .ومل ِ
أي من املسؤولني
يأت ّ
على ذكر امسه ،خالل مناقشة دور
الواليات املتحدة يف حل هذه القضية.
وبد ً
ال من ذلك ،فإن موفد ترامب إىل
الشرق األوسط جايسون غرينبليت
يتعامل مباشرة مع البيت األبيض ،حيث
صهر ترامب ومستشاره ،جارد كوشنري،
يدير السياسة األمريكية ــ اإلسرائيلية.
ِ
تنته مشاكل وزير اخلارجية مع البيت
مل
األبيض عند هذا احلد؛ فوفق ما ذكرته
صحيفة «بوليتيكو» ،انفجر أمام كبري
موظفي ترامب بسبب البطء يف ملء
الوظائف الشاغرة يف وزارته ،كذلك
جتادل مع مسؤولي البيت األبيض
بسبب عدم التنسيق معه بشأن خطة
اهلجرة اليت وضعت وزارته أمام أمر
واقع مل تكن قادرة على التعامل معه.
الصحيفة تشري إىل أن تيلرسون ازداد
إحباطًا من البيت األبيض ،وحنقًا من
ّ
تلقي األوامر من مساعدي ترامب
الشباب ،يف الوقت الذي ال يتمكن فيه
من تنفيذ سياسات وزارة اخلارجية كما
يريد.
اآلن ،بات السؤال ُ
لح :هل يستقيل
امل ّ
تيلرسون؟ وقد بدأ باكرًا جدًا من عمر
واليته وإدارة ترامب .ويف انتظار تبيان
نيته االستقالة،
مدى جدية التقارير عن ّ
ال تزال اإلدارة األمريكية احلالية أمام
منعطفات كثرية ،تبدأ من التشرذمات
يف البيت األبيض ،وال تنتهي مبشاكل
وزارة اخلارجية ووزيرها.

«اطرد ستيفن بانون!» .العبارة ليست
جديدة ،لكنها يف األيام األخرية اكتسبت
حيزًا كبريًا يف التقارير اإلعالمية ووسوم
ّ
«تويرت» ،ودعوات املسؤولني والنافذين
األمريكيني ــ وآخرهم قطب اإلعالم
روبرت موردوخ ــ إىل أن أصبح بانون
فع ًال خارج البيت األبيض .الطرد أو
االستقالة أو اإلقالة ،ثالث كلمات طغت
على إدارة دونالد ترامب ،منذ بداية
عهده يف  20كانون الثاني املاضي،
األصح القول إن ال أحد
حتى بات من
ّ
فيها مبأمن عن هذا اإلجراء ،إال ترامب
وعائلته ...رمبا.
يف األيام املئة األوىل من رئاسته،
روج اإلعالم األمريكي لفرضية أن
ّ
حتول إىل ُمصلح اجتماعي ،حماو ً
ال
ترامب ّ
ّ
التوتر بني أجنحة البيت األبيض
ختفيف
املتقاتلة .ويبدو أن هذه القضية تتخذ،
مع مرور الوقت ،لبوسًا خمتلفًا ،من
دون أن خيرج البيت األبيض وترامب
الدوامة اليت دخال فيها ،بسبب سوء
من
ّ
التقدير الذي اعتمر الرئيس ومستشاريه،
إن كان ملختلف القضايا الطارئة أو
لالتفاقات املوقعة يف عهد سلفه باراك
عينهم يف
أوباما ،أو لألشخاص الذين ّ
املناصب غري املناسبة ،أو ّ
حتى لضرورة
اللعب ضمن قواعد املؤسسة السياسية
األمريكية ،بشكل عام .وبالتالي ،وسط
كل األحداث والتغيريات ،كانت هناك
عدة ،منها إيفانكا ابنة
ثوابت ترامبية ّ
الرئيس وزوجها جارد كوشنري ،إضافة
إىل كبري اسرتاتيجييه ستيفني بانون،
لكن هذا األخري بات خارج هذه املعادلة،
بعدما ُأعلن يوم اجلمعة عن تركه
منصبه.
هذه
أحيطت
اإلقالة بالكثري من
التأويالت ،وفيما
ذكر البعض أن
بانون ُّ
اتهم منذ
أسابيع بأنه كان وراء تسريبات عن
زمالئه يف البيت األبيض ،ذهب البعض
اآلخر إىل اإلشارة إىل مقابلة ُأجريت
معه ،قبل أيام ،مع صحيفة «أمريكان
بروسبكت» ،ربمّ ا أعطت ذريعة واضحة
ّ
للتخلص منه.
ومقنعة
ُ
يف هذه املقابلة ،ناقض كبري
اسرتاتيجيي البيت األبيض مواقف
ترامب حيال كوريا الشمالية ،ومارس
الدور األحب إىل قلبه ،وهو الظهور
تعهد
مبظهر صاحب السلطة ،حيث
ّ
بإطاحة إحدى الدبلوماسيات من وزارة
اخلارجية .ويف هذه املقابلة أيضًا،
سخر بانون من املسؤولني التابعني
إلدارة ترامب (مستشاري الشأن
الصناعي املستقيلني) ،وقال إنهم
خيافون من إجراء تغيريات جذرية على
مستوى السياسة التجارية ،مضيفًا أنهم
ّ
«يبللون أنفسهم» من اخلوف .كذلك،
«مهرجون
وصف القوميني البيض بأنهم
ّ
وفاشلون وعنصر هامشي» ،وهو الذي
املقربني منهم ،يف حماولة
يعد من
ّ
ّ
ّ
يشكلونه.
للتخفيف من التهديد الذي
وبعدها ،أشار إىل أنه مل يكن يعرف ّ
أنه
جيري تسجيل مقابلة معه ،ساعيًا إىل
التخفيف من وطأة التصرحيات املختلفة.
ولكن يف هذا الوقت كانت الضغوط
على ترامب قد وصلت إىل أوجها ،ما
ّ
املقربني
التخلي عن أحد أبرز
حدا به إىل
ّ
منه يف البيت األبيض.
وعلى الرغم من أن إقالة بانون باتت
أمرًا واردًا ،منذ أن أخرجه مستشار األمن
القومي اتش آر ماكماسرت من جملسه
يف نيسان املاضي ،يوحي كثريون بأن
السبب احملتمل وراء إبقائه طيلة هذه
الفرتة كان «اخلوف» .واألصح القول
إن «الرئيس خائف من أن إقالة بانون

اتُّهم بانون
بأنه كان وراء
تسريبات عن
زمالئه يف البيت
األبيض

أراد ترامب بإقالة بانون أن يؤكد أنه هو من
يتّخذ القرار (أ ف ب)

ستحوله إىل ناقد قوي لإلدارة» ،على
ّ
حد تعبري وكالة «رويرتز» ،اليت كانت
ّ
مقربة من البيت
قد نقلت عن مصادر
ّ
األبيض قوهلا« :من الواضح أن الرئيس
ثم
متوتر للغاية وخائف من طرده»ّ .
ّ
جملة «نيوزويك» وصحيفة
تشرح
«نيويورك تاميز» ماهية هذه املخاوف،
الفتة إىل أنها نابعة من «تأثري ونفوذ
بانون على قاعدة ترامب القومية ،اليت
كانت وراء دخوله إىل البيت األبيض».
متسك
ربمّ ا انتفى السبب األساسي وراء ّ
ترامب ببانون ،ويبدو أن هذا األخري
يتحول إىل ناقد له بل سيعمل
لن
ّ
من اخلارج على ترك آثاره يف البيت
األبيض ،إذ أكد ملوقع «بلومربغ نيوز»،
وضد
«مواصلة املعركة دفاعًا عن ترامب
ّ
معارضيه يف الكابيتول ووسائل اإلعالم
ثم دعا ،يف مقابلة
ويف عامل األعمال»ّ .
أخرى مع صحيفة «واشنطن بوست»،
مجهوريي الكونغرس إىل االلتفاف
حول أجندة ترامب ،معتربًا أنهم «إذا
وقفوا وراء الرئيس يف خططه ،وليس
خططهم ،فستكون هناك عائلة كبرية
ّ
يتوقع حدوث ذلك
سعيدة» .بانون ال
قريبًا ،وال حيتاج إىل اثنني ليخرباه أنه
لو أراد اجلمهوريون االلتفاف حول خطط
الرئيس ــ وليس خططهم ــ لكان ال
يزال يف البيت األبيض يواصل عمله.
من جهته ،أراد ترامب ،بإقالة بانون ،أن
يؤكد أنه هو من ّ
يتخذ القرار .ولكن خطوته
إذا ما أشارت إىل شيء ،فإىل واقع أن
أجندته وخطابه الشعبويني ،اللذين كان
بانون من دعائمهما يف البيت األبيض،
لن جيدا صدى يف الكونغرس ،بينما
يكسب مجهوريوه ومعهم الدميوقراطيون
ومن بعدهم املؤسسة السياسية،
الرهان تلو اآلخر بتحويل فريق ترامب
إىل ما يشبههم ،بعدما كان ّ
ممن
مؤلفًا ّ
يشبهون امللياردير النيويوركي ،اآلتي
من خارج املنظومة السياسية .وعليه،
فإن «الرئاسة اليت كافحنا من أجلها»،
حد تعبري بانون يف مقابلة مع
على ّ
صحيفة «ويكلي ستاندرد» ،هي رئاسة
احلزب اجلمهوري ،الذي ال يزال ينظر
إليه وإىل ترامب كـ»دخيلني».
وال يعدو التقرير الذي نشرته صحيفة
«نيويورك تاميز» ،يف أوائل الشهر
تقدم .فقد
احلالي ،سوى دليل على ما ّ
نقلت عن عشرات املصادر اجلمهورية،
أن ممثلي احلزب «النافذين» ،مبن فيهم
نائب الرئيس مايك بنس ،بدأوا مبا يرقى
إىل محلة ِظ ّل متهيدًا لالنتخابات الرئاسية
للعام « ،2020كما لو أن ساكن البيت
األبيض احلالي ليس معنيًا بها».
وعلى الرغم من أن بنس شجب ما
تضمنه التقرير ،لكن املقابالت اليت
ّ
أجريت مع  75مجهوريًا ،من مسؤولني
واسرتاتيجيني،
وممولني
منتخبني
ّ
أفادت عن شكوكهم بشأن ما إذا كان
ترامب سيكون على أوراق االقرتاع يف
انتخابات  .2020قد يكون هذا التقرير
جمرد ورقة حتذير ُلّوح بها بوجه ترامب،
ّ
ّ
املؤكد أن هذا األخري بدأ يدرك ما
لكن
ويتحرك على أساسه،
يريده اجلمهوريون
ّ
منطلقًا من داخل جدران البيت األبيض.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع

«طليقة البغدادي» أمام «العسكرية» تطلب تسريع
حماكمتها ملغادرة البالد

«ظهرت» العراقية سجى الدليمي»طليقة البغدادي» ،جمددًا امام
احملكمة العسكرية الدائمة امس ،بعد ّ
ختلفها يف ثالث جلسات سابقة
عن املثول امام احملكمة اليت قررت حينها حماكمتها بالصورة الغيابية
اىل جانب زوجها الفلسطيين خلف الذي اخلي سبيله بعد اشهر من
اطالق سراحها ضمن صفقة التبادل مع تنظيم جبهة النصرة لتحرير
العسكريني الذين كانوا معتقلني لديها وذلك يف االول من كانون
االول العام .2015
قبل تلك الفرتة ،كانت احملكمة قد استجوبت الدليمي حول تهمة انتمائها
اىل تنظيم ارهابي واستعمال هويات مزورة والتنقل بواسطتها مع
اوالدها الثالثة قبل ان تضع مولودها الرابع يف السجن.ونفت حينها
اي عالقة هلا مبا اسند اليها ،حتى انها ذهبت اىل التشكيك يف ما اذا
كان «البغدادي» هو نفسه طليقها الذي تزوجته لشهرين فقط.
يف اجللسة االوىل بعد اطالق سراحها ،حرصت الدليمي على املثول
امام احملكمة النهاء ملفها كما قالت ،النها تريد السفر خارج لبنان
ّ
لتتخلف ثالث مرات متتالية عن حضور
بعد تسوية اوضاعها القانونية،
جلسات حماكمتها «وتظهر» امس من جديد مكررة عدم عالقتها مبا
اتهمت به مضيفة»امللف ما بعرف شو يف».
ويف ذهن الدليمي وزوجها احلالي خلف ان اجللسة مرجأة ،هكذا
اعلمهما وكيلهما احملامي حنا جعجع «بسبب اعتكاف القضاة» ،ليوضح
هلما رئيس احملكمة العميد الركن حسني عبداهلل بان اجللسة كانت
تغيب احملامي جعجع خصوصا وان مثة موقوفا فيها هو
ستسري لوال ّ
الفلسطيين لؤي املصري.
بدت الدليمي حبالة اعياء اصابتها يف طريقها من عكار اىل بريوت
حيث مقر احملكمة العسكرية ،ما استدعى تأخرها عن احلضور موضحة
بان ما اصابها هو نتيجة محلها حيث اصيبت بهبوط يف ضغط الدم ما
استدعى معاجلتها يف املستشفى قبل ان متثل امام احملكمة.
وقبل ان يرفع رئيس احملكمة اجللسة اىل السادس عشر من تشرين
االول املقبل ،طلبت الدليمي «جلسة قريبة» النها»ستلد بعد ثالثة
اشهر» ،وبانها «تريد السفر خارج البالد».

هكذا ف ّجر الوالد «قنبلة» بوجه ابنه»االنتحاري»

..وللمرة الثالثة ،اوقف بالل ش .امنا على يد والده الذي أبلغ
نية ابنه يف تنفيذ عملية انتحارية« ،يف
خمابرات اجليش اللبناني عن ّ
فلسطني او سوريا» وفق اعرتافات املوقوف االولية اليت تراجع عنها
امام احملكمة العسكرية اثناء استجوابه برئاسة العميد الركن حسني
عبداهلل.
القي القبض على بالل يف مطار رفيق احلريري الدولي يف املرة
االوىل اثناء ترحيله من تركيا يف العام  2013جبرم االنتماء اىل جبهة
النصرة حيث حوكم تسعة اشهر ،ليعود اىل السجن العام  2014بتهمة
مشاركته يف»احداث طرابلس».
أمضى بالل عاما كام ًال يف السجن ،بعد ادانته بالتهمة االخرية ،وهو
مل يكتف بذلك بل سعى اىل الذهاب اىل سوريا لاللتحاق بتنظيم
ارهابي مع عزمه على تنفيذ عملية انتحارية يف صفوفه ،فاستخدم
بالل الـ»فايسبوك» لطلب املساعدة اليت اتته من شخص يدعى «ام
حممد» مقابل  1500دوالر.
جلأ بالل اىل شقيقه لتأمني املبلغ املطلوب منه ليصبح يف سوريا
بعدما اعلم والده انه يريد تنفيذ عملية انتحارية ،حيث سارع االخري اىل
ابالغ اجليش الذي القى القبض عليه.
تبدلت االثنني امام احملكمة ،فهدف بالل من ابالغ اهله
هذه الوقائع ّ
عن نيته تنفيذ عملية انتحارية سوى الضغط على والده لالهتمام به
اكثر .وما كتبه على الـ «فايسبوك من عبارة «جريح ،طريد ووحيد»،
كان يهدف منه اىل «استفزاز الوالد النه وعدني بالزواج والسكن يف
املنزل الذي اورثه لشقيقي ،فقمت بهذه احلركة كرسالة البي».
اكثر من مرة ورد يف افادة بالل االولية انه»مصر على تنفيذ عملية
انتحارية» ،سأله رئيس احملكمة مستوضحا ،فرد بالل «مش حاسس
حضرة القاضي انها مسرحية؟» ،واضاف »:انا اردت ان الفت نظر
والدي جتاهي كي يرعاني اكثر ،واردت ان تكون ردة فعله اجيابية امنا
جاءت معاكسة متاما» .وانتهى بالل اىل القول»:حدا بيقتل حالو غري
اجملنون وانا لست جمنونا ،وال جرأة لدي على قتل نفسي».
وقررت احملكمة استدعاء والد بالل لسماع افادته وارجاء اجللسة اىل
الثاني عشر من كانون الثاني املقبل.

إحالة «إنتحاري» على القضاء

أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص ،عبد الرمحن
حممد املوسى ،الرتباطه بتنظيم داعش اإلرهابي وتواصله وختطيطه مع
أحد قيادييه يف سوريا لاللتحاق بالتنظيم املذكور.
وبعد فشل عملية انتقاله إىل سوريا وافق موسى على تنفيذ عملية
حيددان الحقا ،بطلب من القيادي
انتحارية يف لبنان ،بتاريخ ومكان َّ
املذكور.

قتيل بإنقالب حفّارة يف درعون

قضى عامل سوري ،بانقالب حفارة أثناء القيام بأعمال حفريات على
طريق عام درعون -كسروان .وحضرت اىل املكان القوى األمنية وفرق

اإلسعاف يف الدفاع املدني اليت استعملت حبال اإلنقاذ ومعدات يدوية
للتمكن من سحب اجلثة ومت نقلها اىل أحد املستشفيات.

 7091خمالفة سرعة

تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات
السرعة الزائدة عرب الرادارات ليال ونهارا ،اليت سجلت خالل أسبوع
تنظيم  7091خمالفة سرعة زائدة ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمة
املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من
احلوادث.

عربة خضار تتسبّب بوقوع جرحيني يف حي السلم

على خلفية ركن عربة خضار ،وقع اشكال مساء االحد املاضي يف حملة
حي السلم ،بني ع .ر 34( .عاما) وم .ك 27(.عاما) ،اقدم االول على
االثر على اطالق النار من مسدس حربي باجتاه الثاني فاصابه يف زنده
االيسر إضافة اىل اصابة السوري م.ع .يف زنده االمين الذي صودف
مروره يف احمللة.
ونقل املصابان اىل احد املستشفيات للمعاجلة ،فيما فر مطلق النار.
ونتيجة االستقصاءات والتحريات املكثفة ،متكنت فصيلة املرجية يف
وحدة الدرك االقليمي من توقيف الفاعل يف احمللة املذكورة ،ومت
ضبط املسدس الذي استخدم يف احلادثة.

أطلقا عليه النار وسلباه مليون لرية

َ
جمهولني على منت دراجة
تعرض ع.ح.فجر الثالثاء الطالق نار من قبل
نارية اعرتضا طريقه على طريق احملمرة يف عكار ،واقدما على اطالق
النار من سالح حربي حيث اصيب بعدة طلقات .ثم عمدا اىل سلبه مبلغ
وفرا.
مليون لرية كان حبوزته ّ
ومت نقل اجلريح اىل مستشفى اخلري للمعاجلة ووصف وضعه
باملستقر.

موقوف جديد بتزوير رخص َس ْوق سوريّة

أوقفت املديرية العامة ألمن الدولة أحد السوريني جبرم التزوير
واملتاجرة برخص سوق سورية عمومية ،مقابل  150دوالرا أمريكيا
للرخصة الواحدة.
وبالتحقيق معه ،اعرتف بأنه يتعاون مع شقيقه املقيم يف الداخل
السوري ،حيث يرسل له صورة عن بطاقة اهلوية والرسم الشمسي
بواسطة «الواتساب» ،ويتسلم منه بطاقات السوق السورية املزورة
بواسطة مكاتب السفريات وحافالت الركاب اآلتية من سوريا.
أودع املوقوف القضاء املختص بناء إلشارته ،فيما مت تسطري بالغ حبث
وحتر حبق شقيقه.

خطفته»النصرة» ملراسلته شقيقة أحد مقاتليها

بسبب فتاة ،كاد العرسالي أمحد ف .ان ُيقتل على يد احد مقاتلي
جبهة النصرة ،فتلك الفتاة مل تكن سوى شقيقة االخري الذي اقدم
على خطفه لثالث ساعات حيث»عملي قتلي»قبل ان يطلق سراحه،
ومن يومها قبل تسعة اشهر ،غادر امحد بلدة وقطن مع عائلته يف
«محا ًال» يف مطار رفيق
منزل استأجروه يف بريوت حيث راح يعمل
ّ
احلريري الدولي.
وقبل»حادثة الفتاة» ،حيث اقتصرت عالقة امحد بها على رسالة
يتيمة ارسلها اىل هاتفها ،كان سبق للمتهم ان عمل على نقل شبان
وسيارات اىل جرود عرسال لصاحل النصرة بطلب من خالد عودة وابو
القعقاع ،فكانت مهمة امحد نقلهم بعد ايهام عناصر حاجز اجليش انهم
الكسارات .استمر امحد على هذه احلالة ملدة
عمال لديه يف احدى
ّ
ّ
عشرة ايام فقط ،فتمكن خالهلا من نقل سبعة شبان وكان يتقاضى
مخسني الف لرية عن كل ثالثة ،كما نقل اربع سيارات ،لكنه مل
يتقاض مقابل ذلك شيئا.
وبعد اكتشاف امره ،اوقف امحد واثنان آخران على حاجز اجليش حيث
اطلق سراحه الحقا ،ليعود ويتم توقيفه بعد استدعائه اىل التحقيق،
مؤكدا بانه ترك قريته هربا من النصرة اثر»حادثة الفتاة» ،بعدما تبني
انها شقيقة احد مسلحي النصرة .ومل تطأ قدمه ارض البلدة منذ ذلك
احلني.

توقيف  212مطلوباً

أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف  112مطلوبًا
جبرائم خمتلفة.
كما أعلنت املديرية يف بيان آخر عن توقيف  100مطلوب جبرائم
خمدرات وسلب وسرقة وإطالق نار.

توقيف سوري كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية تستهدف
اجليش

اعلنت املديرية العامة لالمن العام عن توقيف سوري من تنظيم داعش
االرهابي ،كان بصدد القيام بعملية انتحارية يف لبنان تستهدف احد
مراكز اجليش ،غري ان توقيفه حال دون تنفيذها .وأفادت املديرية
يف بيان هلا انه»يف اطار متابعة حتركات اخلاليا االرهابية النائمة،
واحباط خمططاتها لضرب االستقرار الداخلي ،وبعد عملية متابعة ورصد

دقيقتني وبناء الشارة النيابة العامة املختصة ،أوقفت املديرية العامة
لالمن العام السوري ع.أ.ك 23(.عاما) النتمائه اىل تنظيم «داعش»
االرهابي ،ونشاطه لصاحله يف جمال جتنيد األشخاص وارساهلم اىل
سوريا للقتال يف صفوفه.
وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب اليه ،وأنه اقتنع بفكر
تنظيم»داعش»االرهابي من خالل االنتصارات اليت حققها األخري
واألراضي الواسعة اليت سيطر عليها ،ونشط لصاحله على مواقع
التواصل االجتماعي ،وأنشأ العديد من القنوات واجملموعات اليت تروج
لفكره ،وصار من خالهلا يعمل على جتنيد األشخاص متهيدا اللتحاقهم
بصفوفه.
وتعرف الحقا على أحد قياديي التنظيم املشار اليه يف سوريا ،وقدم
أمامه البيعة ،حيث عرض عليه األخري فكرة اجلهاد من لبنان بدال من
االنتقال اىل أرض اخلالفة ،وتنفيذ عملية انتحارية ضد أحد مراكز
اجليش اللبناني ،فوافق صاحب العالقة واتفقا على ان يتم تأمني
حزام ناسف وحتديد اهلدف املنوي ضربه اال أنه مل يتمكن من تنفيذ
العملية بسبب توقيفه».
وبعد انتهاء التحقيق معه ،أحيل اىل القضاء املختص والعمل جار
لتوقيف باقي األشخاص املتورطني.

إرجاء حماكمة األسري مبلف «اخلاليا النائمة»

أرجأت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل
اىل اخلامس من شهر ايلول املقبل ،حماكمة الشيخ امحد االسري و12
آخرين بينهم مثانية موقوفني ومتهم خملى سبيله ،يف ملف ما ُيعرف
بـ»اخلاليا النائمة»اليت مت انشاؤها بعد انتهاء»معركة عربا» وفرار
االسري حيث مت تشكيل خاليا كانت ختطط للقيام بعمليات اغتيال
تستهدف سياسيني ورجال دين ومراكز عسكرية وحزبية ،وفق ما ورد
يف القرار االتهامي.
ومل تتمكن احملكمة االربعاء من استجواب االسري ورفاقه يف هذا امللف،
بعدما استمهل وكالء الدفاع عنه لتقديم مذكرة دفوع شكلية عند
االقتضاء ولالطالع على امللف ،االمر الذي استغربه رئيس احملكمة على
اعتبار انها اجللسة الثالثة اليت تنظر فيها احملكمة يف هذا امللف»فكيف
يتسن لكم االطالع عليه».
مل
ّ
وكان اعرتاض من عدد من وكالء الدفاع عن املتهمني اآلخرين على
طلب وكالء االسري كونه قد مضى على توقيف موكليهم اكثر من
عامني من دون حماكمة.

..وحماكمة»انتحاري الكوستا» اىل تشرين األول

مل يتم االربعاء سوق عمر العاصي امام احملكمة العسكرية الدائمة
الستجوابه يف حماولة تفجريه «مقهى كوستا» يف شارع احلمرا بواسطة
حزام ناسف ليل احلادي والعشرين من شهر كانون الثاني املاضي،
حيث القي القبض عليه يف عملية نوعية ملديرية املخابرات يف اجليش
وبالتنسيق مع «شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي.
وقررت احملكمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل ارجاء اجللسة اىل
العشرين من تشرين االول املقبل .وكان العاصي يف مرحلة التحقيق
االولي واالستنطاقي معه ،بانه أراد عمر من «مهمته» اليت أوكلها
اليه أمريه «ليلو» أحد قياديي تنظيم داعش اإلرهابي« ،الصعود اىل
ّ
اجلنة» ،وهو لذلك ال تزال لديه النية بتنفيذ
الفردوس أعلى مراتب
عمل إرهابي ،وفق ما أدىل ومن دون تردد أثناء استجوابه أمام قاضي
التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا الذي أصدر قراره االتهامي
يف القضية طالبًا للعاصي عقوبة تصل اىل اإلعدام.

سوريّان يه ّربان مواطنيهما إىل لبنان عرب الصويري

متكنت»شعبة املعلومات» يف قوى االمن الداخلي ،استكما ًال ملكافحة
تهريب األشخاص من سوريا إىل لبنان ،من توقيف  51سوريًا بينهم
 20طف ًال دون العشر سنوات ،يف بلدة الصويري البقاعية ،حملاولتهم
الدخول إىل االراضي اللبنانية خلسة.
السوريني ع .ج 29( .عاما)وو .خ 18(.عاما)حسب
كما مت توقيف
ّ
أقواهلما ،إلقدامهما على تهريبهم اىل لبنان ،على منت سيارتني
األوىل نوع «فان سانغ يونغ» حتمل لوحيت تسجيل مزورتني ،والثانية
نوع «فولكس فاكن» من دون لوحات ،تستخدمان يف التهريب ،مت
ضبطهما.
ّ
بناء
وسلموا مجيعًا اىل القطعة املعنية ،إلجراء املقتضى القانوني،
ً
إلشارة القضاء املختص.

ُضبطوا برتويج الكوكايني على أوتوسرتاد املنت

ألقت قوة من مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة
القضائية ،القبض على أ.ت 33 .عاما وس.ع 21.عاما جبرم ترويج
املخدرات ،وذلك على منت سيارة نوع كيا سرياتو لون رصاصي ،يف
حملة أوتوسرتاد املنت السريع .وتبني ان االول مطلوب للقضاء مبوجب
بالغي مذكرة توقيف جبرم خمدرات.
وضبطت حبوزتهما كمية  /550/غ .من مادة بودرة الكوكايني و/97/
ّ
موضبة داخل مظاريف ورقية وعلب
غ .من مادة باز الكوكايني ،مجيعها
ومعدة للرتويج.
بالستيكية صغرية،
ّ
ّ
احمللة ذاتها ع .ع 39 ( .عاما)،
كما أوقفت القوة املذكورة ،يف
َ
املذكورين .وقد تبينّ أنه
املوقوفني
وذلك أثناء استالمه املخدرات من
َ
مطلوب للقضاء مبوجب بالغ خالصة حكم جبرم خمدرات.
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 سدني- رهبان جدد ينضمّون للخدمة يف دير مار شربل3

Rima
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•
•
•
•

No party politics in Council
Better neighbourhoods
Safer communities
A Council which TRULY consults
with its residents
• Council retaining planning powers
• Quarterly Community meetings
• Good governance and transparency

.والرهبانية والجالية الحبيبة

والتوفيق يف مسرية خدمة الكنيسة

وصل اىل دير مار شربل يف سدني
اسرتاليا هذا االسبوع ثالث كهنة
من الرهبانية اللبنانية املارونية
لالنضمام اىل جمهور دير مار شربل
 األب- األب شربل زكريا:وهم
،الياس سعيد واألب روالن أبو جودة
وذلك للمساعدة يف الخدمة واالنماء
.والعطاء
 لنتقدّم بجزيل،نغتنم هذه املناسبة
الشكر من الرهبانيـّة اللبنانيـّة
املارونيّة الحبيبة بشخص رئيسها
العام قدس األباتي نعمةاهلل الهاشم
السامي اإلحرتام ومجلس املدبـّرين
املو ّقر على الدعم الك ّلي والالمحدود
.لهذه الرسالة والجالية الكريمة
ّ راجني للرهبان الجدد
كل النجاح

a tu

rda y 9 Sep

te

S

Authorised by: Paul Garrard, 42 O’Neill Street Granville NSW 2142

18 صفحة

2017  آب26 الـسبت
S

Page 18

mb

er

PAU

LG

ARRARD

Paul
GARRARD
We believe in:

tu r d

ay 9 S
ep

te

Sa

m be

r

PAU

LG

ARRARD

42 YEARS EXPERIENCE
in Public Life

Authorised by: Paul Garrard, 42 O’Neill Street Granville NSW 2142

•
•
•
•

No party politics in Council
Better neighbourhoods
Safer communities
A Council which TRULY consults
with its residents
• Council retaining planning powers
• Quarterly Community meetings
• Good governance and transparency

صفحة 19

Saturday 26 August 2017

الـسبت  26آب 2017

Page 19

مــقاالت وتــحقيقات

الـ UNDPيف رئاسة جملس الوزراء:

حنـن منفـكر عـنك!

أهالي اهلرمل ضائعون بني «حانا» البلدية و«مانا» مؤسسة مياه البقاع

بلدة العاصي والـ  11نبعاً  ...عطشى!
رامح حمية

محمد وهبة
ّ
يفكر أو
رئاسة جملس الوزراء ليس فيها من
ّ
خيطط أو يقيم العالقات مع اخلارج .مثة من يقوم
ملزمة لربنامج
بهذه املهمات عنه .هي مهمات
َّ
األمم املتحدة اإلمنائي  ،UNDPوهي مدفوعة
ّ
ينفذ
الثمن من املال العام .رئيس احلكومة
ّ
خيطط له خرباء الربنامج ،سواء جلهة رسم
ما
السياسات االقتصادية يف خمتلف القطاعات،
أو حتديد األهداف االسرتاتيجية والعالقات
الديبلوماسية أو صياغة موقف لبنان من القضايا
اإلقليمية والدولية!
خالل السنوات املاضية ،كان برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي يتغلغل يف اإلدارة اللبنانية
حتول إىل «إدارة رديفة».
حد وصفه بأنه
إىل ّ
ّ
يف وزارة املال هو اجلهة اليت تقرتح مسارات
السياسة املالية وتدير الدين العام ،ويف وزارة
االقتصاد كان هذا الربنامج مسؤو ً
ال عن انضمام
لبنان إىل منظمة التجارة العاملية وعن كل ما
يتعلق بسياسة لبنان يف التجارة اخلارجية ،ويف
وزارة الطاقة له مساهمة أيضًا ،ويف وزارة البيئة
له دور أساسي ،ويف وزارة الرتبية...
أما يف رئاسة جملس الوزراء ،فالقصة ال تقف
عند حدود رسم سياسات قطاعية ،على خطورة
هذا املوضوع ،بل تصل إىل حدود اختاذ القرارات
السيادية عرب رسم اسرتاتيجيات ملوقف لبنان من
القضايا اإلقليمية والدولية.

إدارة رديفة بـ 14.5مليار لرية

سنويًا ختصص اعتمادات يف املوازنة العامة
لتسديد نفقات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
تبلغ هذه النفقات يف مشروع موازنة عام 2017
تتوزع هذه االعتمادات على
حنو  14.5مليار لرية.
ّ
سبع إدارات لديها اتفاقية تعاون مع برنامج األمم
احلصة األكرب من هذه االعتمادات
املتحدة اإلمنائي.
ّ
تصرف يف وزارة التنمية اإلدارية حتت عنوان
«نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية»
( ،)%27وتليها وزارة املال حتت عنوان «مساهمة
يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي» ( ،)%27ثم
رئاسة جملس الوزراء حتت عنوان «تعزيز قدرات
تنفيذ مقررات رئاسة جملس الوزراء» (،)%15.5
ويف وزارة االقتصاد بعنوان «مساهمة يف برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي» ( ،)%12.5ويف وزارة
الرتبية بعنوان «مساهمة يف برنامج األمم املتحدة
لدعم القدرات اإلدارية واملعلوماتية» (،)%8.3
ويف وزارة البيئة أيضًا «مساهمة يف برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي» (.)%9.7
مرت سنوات عديدة على بدء الربنامج بتقديم خدماته
ّ
املدفوعة األجر للوزارات واإلدارات املذكورة من
دون أن تتضح اجلدوى من ذلك .لكن هذا
الربنامج ترك ،بوضوح ،أثرًا سلبيًا على اإلدارة
ّ
يشكل إدارة رديفة هلا يف الوظائف
العامة ،وبات
العليا ،واملهمات األساسية واألعمال االستشارية
للوزراء ،باإلضافة إىل سهولة التوظيف عربه،
حد أنه بات يسيطر على الوظائف األساسية
إىل ّ
يتبي
واملهمة يف خمتلف إدارات الدولة ،قبل أن
نّ
أنه يقوم بالتخطيط ورسم اسرتاتيجيات رئيس
احلكومة وعالقاته الديبلوماسية.

السياسات القطاعية

حبسب تقرير صادر عن رئاسة جملس الوزراء،
متول الربنامج يف إطار «تعزيز
فإن املوازنة العامة ِّ
قدرات تنفيذ مقررات رئاسة جملس الوزراء»،
تبلغ االعتمادات املخصصة يف هذا اإلطار حنو
ويقدم الربنامج املساعدة
 2.172مليار لرية،
ّ
االستشارية والتقنية لرئيس جملس الوزراء بهدف
تطوير مشاريع احلكومة االقتصادية واالجتماعية
واإلمنائية من خالل وضع برنامج عمل تطبيقي
وتصميم آليات التنفيذ.
ينسق الربنامج بني الوزارات واجلهات
كذلك
ّ
الرمسية املعنية ومع اجلهات املاحنة واألطراف
يقدم الدعم
اخلارجية .وباختصار ،إن الربنامج
ّ
لرئيس احلكومة يف جمال السياسة العامة،
باإلضافة إىل تصميم مشاريع إصالحية وتنفيذها،

وتطوير القدرات املؤسساتية.
ويذكر التقرير بالتفصيل عمله لدى رئاسة جملس
الوزراء يف القطاعات االقتصادية املختلفة مثل
قطاع النقل وقطاعي الطاقة واملياه ،وقطاع
البيئة ،ومتثيل رئاسة جملس الوزراء يف مؤمترات
دولية ،ويف االسرتاتيجية الوطنية للتنمية
املستدامة ،وحتسني أنشطة األعمال يف لبنان،
ومشروع استهداف الفقر ،ويف صندوق إعادة
التأهيل ،ويف السياحة الثقافية الدينية ،وأنشطة
تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،وإصالح النظام
اإلحصائي ،وأنشطة سالمة الغذاء.

مهمات سيادية

لكن رئيس احلكومة مل يكتف بهذا القدر من
املهمات امللقاة على عاتق الربنامج وإلغاء اإلدارة
العامة ،بل أضاف مهمات أخرى تتعلق بـ»تنسيق
أزمة النزوح السوري ،وتنسيق العالقات اخلارجية
والدولية لرئيس جملس الوزراء ،وتنسيق وضع
ّ
التطرف العنفي،
للحد من
خطة وطنية وبرنامج عمل
ّ
ّ
قيادة وتنسيق اجلهود الوطنية لتنفيذ ّ
خطة األمم
املتحدة للتنمية املستدامة لعام .»2030
الالفت يف هذه املهمات اإلضافية ،ما يتعلق
بتنسيق العالقات اخلارجية والدولية لرئيس جملس
تبي أن الربنامج يسهم يف «وضع
الوزراء .فقد نّ
األهداف االسرتاتيجية لرئيس جملس الوزراء
وتزويده باملعلومات والتحاليل املرتبطة بالعالقات
والسياسات والربامج الدولية» .وحبسب التقرير
فإن «هذا العمل حيوي ألن اطالع رئيس جملس
الوزراء يوميًا على املواضيع الديبلوماسية مرتبط
باملعلومات اليت توفرها له هذه الوحدة».
الكالم الوارد يف التقرير واضح ،إذ إن رئيس
احلكومة ال يطلع على املواضيع الديبلوماسية
إال من خالل برنامج  UNDPيف رئاسة جملس
الوزراء ،فيما يؤكد التقرير إعداد خرباء الربنامج
تقارير بثالث لغات عن «الشؤون الدولية حتضريًا
لالجتماعات الديبلوماسية والزيارات الدولية
واملؤمترات العاملية اليت يشارك فيها رئيس
جملس الوزراء».
وهذه التقارير تتضمن «حملة عامة حول البلد
املضيف والشخصيات اليت سيجتمع بها دولة
الرئيس باإلضافة إىل
Talking
صياغة
( Pontنقاط أساسية
للكالم) حول املواضيع
األساسية اليت سيثريها
هذه
خالل
الرئيس
االجتماعات».
ومن املهمات اليت تقع
على خرباء الربنامج أيضًا
«إعداد وترمجة التقارير

يحضر خرباء
الربنامج
اجتماعات
رئيس الحكومة
مع السفراء
والديبلوماسيني
األجانب

يقدمها رئيس جملس الوزراء باسم
الدولية اليت
ّ
لبنان إىل املؤمترات واملنتديات العاملية ،وإعداد
تقارير وحتاليل حول موقف لبنان من القضايا
اإلقليمية والدولية ومتابعة التطورات على
املستوى اإلقليمي والدولي وتقديم اقرتاحات
آيلة إىل تعزيز مكانة لبنان يف األسرة الدولية».
وفوق ذلك ،يعد اخلرباء «موجز بالتقارير احملالة
إىل وزارة اخلارجية واملغرتبني من سفارات لبنان
يف اخلارج ،ويعدون الرسائل الديبلوماسية باسم
رئيس جملس الوزراء إىل قادة الدولة العربية
واألجنبية».
وحيضر خرباء الربنامج «اجتماعات رئيس احلكومة
مع السفراء والديبلوماسيني األجانب ويتابعون
الشؤون والسياسات الدولية واسرتاتيجيات
التعاون اليت تثار خالل هذه اللقاءات ،ويف
املوازاة تقديم التوصيات واالقرتاحات ذات
الشأن إىل مستشاري رئيس جملس الوزراء،
باإلضافة إىل إعداد حماضر االجتماعات وتأمني
التطرق إليها
املتابعة الضرورية للمواضيع اليت مت
ّ
واليت تتطلب املتابعة ،وتأمني صلة الوصل مع
ممثلي األسرة الدولية يف لبنان».

بني «حانا» البلدية
مؤسسة
و»مانا»
مياه البقاع ،يعاني
اهلرمالنيني
آالف
ممن تعوم بلدتهم
فوق خزان ضخم
من املياه وتضم
 11نبعًا ،ونهرًا هو
األغزر يف لبنان،
من انقطاع املياه!
منذ ثالثة أعوام ،مل
يقدم أحد ،ال من
ّ
اجمللس البلدي وال
من مؤسسة مياه
البقاع وال من وزارة
املوارد ،ردًا شافيًا
على أسئلة األهالي
عن اسباب إنقطاع

من االعتصام أمام املجلس البلدي (حيدر قانصوه)

مد شبكة املياه
املياه وتلوثها ،وعن سوء تنفيذ ّ
تتفجر يف الشوارع وتغيب عن املنازل ،وعن
اليت
ّ
غياب املراقبة واحملاسبة.
فيما بقي تقاذف املسؤوليات بني البلدية
ومؤسسة املياه هو السائد ،قبل أن يتفاقم األمر
يف األسابيع املاضية اىل حد فرض تقنني قاس
غري معلن ،أدى اىل موجة غضب شعيب وإقامة
خيم اعتصام أمام مبنى اجمللس البلدي.
االعتصام بدأته فاتن عالم ،إحدى سيدات اهلرمل،
بإضراب عن الطعام يف خيمة نصبتها عند مدخل
القصر البلدي أول من امس« .تعبنا من األسئلة
عن غياب املياه من دون احلصول على إجابات،
يف وقت تغرق الطرقات باملياه املتفجرة من
الريغارات» ،تقول عالم.
وتضيف« :مش عارفني مني بيتحمل املسؤولية.
ضعنا بني حجج البلدية بعدم صالحيتها ملتابعة
موضوع املياه وذرائع
مؤسسة املياه بعدم
وجود عدد كاف من
املوظفني لإلشراف على
توزيع املياه ،وعدم
مؤازرة القوى األمنية
هلم يف اجلباية ورفع
التعديات».
والالفت ،حبسب عالم،
أن مصلحة املياه اتصلت

مصلحة
املياه إلحدى
املعتصمات:
جبنالك املي
عالبيت .ما
بدك تاكلي
عنب؟!

بها ،وأخربتها أن املياه وصلت إىل حي املعالي
الذي تقطن فيه« ،وصار فيكي تعلقي إعتصامك.
بدك تاكلي عنب أو تقتلي الناطور؟» ،ليأتي الرد
من عالم بأن «اهلرمل كلها جيب أن تأكل عنب،
وما بدنا شي من الناطور غري هيك».
كثريون من ابناء اهلرمل التحقوا منذ ليل االثنني
باعتصام عالم ،ونصبوا خيمًا أمام مبنى البلدية،
ووقعوا عريضة طالبوا فيها املسؤولني بالتحقيق
يف االهمال ويف كيفية تنفيذ مشاريع اخلزانات
وشبكة املياه اجلديدة وحتديد املسؤوليات
وحماسبة املسؤولني.
«أحياء اهلرمل تعاني العطش رغم شبكة املياه
اجلديدة ،وخزانات مجع املياه للضخ يف حملة
رأس املال ،واملاليني اليت تتحدث البلدية
واملسؤولون عن صرفها ،فأين ذهبت كل هذه
األموال إذا كانت املشاريع فاشلة؟» كما يقول
علي الساحلي.
احملامي فراس عالم أوضح أن مشكلة املياه يف
اهلرمل «ليست سوى نتيجة لإلهمال والفساد يف
تنفيذ شبكة مياه اجلديدة اليت ُن ِّفذت من دون
مراقبة أو اشراف على األعمال فيها ،فنتج عن
ذلك مشروع فاشل بامتياز ،حيث تتفجر املياه
يف أكثر من  30موقعًا يف املدينة عند تشغيل
املياه فيها» ،متسائ ًال« :كيف استلمت البلدية
ذلك املشروع؟!» .ويشري اىل ثالثة خزانات

جديدة نفذت فوق حملة نبع رأس املال ،وتبني
بعد تسلمها من قبل البلدية ووضعها قيد
التشغيل أن املياه تتسرب منها .وهذا دليل
على اإلهمال وفساد الشركة املنفذة ،علمًا أن
للبلدية حق املراقبة على التنفيذ والكشف قبل
تسلم املشروع».
ولفت اىل «أننا ضحية تنازع الصالحيات بني
جدية الطرفني
البلدية ومصلحة املياه ،وعدم ّ
يف معاجلة املشكلة ،وغياب االهتمام من قبل
السياسيني يف الضغط على مؤسسة مياه البقاع
للقيام بواجباتها وعلى البلدية ملراقبة حسن سري
األمور».

رئيس بلدية اهلرمل صبحي صقر أوضح أن
الشبكة اجلديدة واخلزانات الثالثة «نفذت منذ
 12عاما تقريبًا ،ومل تستلمها وزارة الطاقة
واملوارد» ،الفتًا اىل عقبات عدة واجهت إكمال
املشروع ،وبعدما تبني أن فيها شوائب عدة،
«وجهنا كتبًا عديدة لوزارة املوارد ومؤسسة
ّ
مياه البقاع الستالم املشاريع إال أننا مل نلق أي
جتاوب» .وأشار صقر إىل أن البلدية سعت إىل
إصالح اخلزانات الثالثة ،فتبني أن اثنني منها
غري قابلني العادة التصليح نهائيًا ،فيما أصلحنا
اخلزان الثالث ونستعمله مع خزانات أخرى بسعة
 6000مرت مكعب جلمع املياه ،قبل ضخها ،وهي
غري كافية لتوزيع املياه على كافة األحياء» .ومن
العوائق أيضا ،حبسب صقر ،التقنني الكهربائي
وضعف الطاقة الكهربائية« ،افسارعنا اىل تأمني
مولد كهربائي من احتاد بلديات اهلرمل مع منظم
كهربائي لتنظيم عملية الضخ».
ولفت صقر إىل أن املدير العام ملؤسسة مياه
ّ
مسلم طلب من البلدية «كف يدها
البقاع مارون
عن املياه.
ولكن مع تقاعس املؤسسة سارعنا إىل التدخل
لتأمني املياه لألهالي ،ومت تنفيذ وصلة غري
منفذة يف الشبكة بقيمة  50مليون لرية ،وأجراء
تصليحات دورية يف أماكن خمتلفة ،وحنن
نطالب بتلزيم صيانة اعطال الشبكة إىل شركة
متخصصة ،وتأمني االمكانيات واألموال لدائرة
مياه الشفة يف اهلرمل ،وتأهيل اخلزانات وخطوط
الضخ وحمطة الضخ ،على أن تلتزم مؤسسة
مياه البقاع بتعهداتها جلهة استكمال اخلطوط
الرئيسية والفرعية للشبكة ،مع اجناز مشروع جر
املياه من نبع العاصي لنبع رأس املال ،ومطالبة
وزراء ونواب املنطقة متابعة امللفات املتقدمة
من قبل البلدية لوزارة الطاقة واملوارد املائية
والكهربائية».

املعتصمون ،يف املقابل ،أكدوا أنهم «غري
مقتنعني بكل هذا الكالم ألن البلدية سلطة رقابية
وليست جهة مطلبية» ،وعليه فإن االعتصام الذي
انتقل اىل أمام مبنى السرايا متواصل إىل حني
ملوحني
معاجلة مشكلة مياه الشفة يف املدينةّ ،
خبطوات تصعيدية يف األيام املقبلة.
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فــن

هالة شكري القوتلي يف كتاب تشكيلي  ..استعادة األماكن واملشاهد بواقعية رمزية
بقلم :أديب خمزوم

« هالة القوتلي ـ مسرية يف رحاب الفن التشكيلي» هو
عنوان الكتاب الذي صدر حديثاً  ،متضمناً مجموعة من
لوحاتها املنجزة  ،منذ مطلع الستينات  ،وحتى أحدث
أعمالها ،أو يف مراحلها املختلفة  ،ويذكر أنها درست الفن
يف روما ودمشق ،وأقامت معارض فردية ومشرتكة ،
منذ مطلع الستينات ،يف دمشق وبريوت ودبي وباريس
ولندن وغريها .

من أيام الطفولة

الكتاب من الحجم الكبري ،ومخرج بطباعة فنية أنيقة
وفاخرة ،وتقول الفنانة يف مقدمته  « :أنها تهديه إىل
وطنها سورية الحبيبة ،وإىل زوجها وبناتها وإخوتها ،
وتقدم فيه ملحة عن بعض رسوماتها بالريشة واأللوان
 ،عن كل فرتة من حياتها عرب السنني « وتضيف « :
تعلقت بالرسم من صغري  ،وكنت أرسم كل ما أراه من
حولي  ،وعندما رأى والداي اهتمامي بالرسم أرسالني
إىل روما  ..وكانا يشجعاني دائماً يف ذلك املجال  ،وكانت
أول لوحة رسمتها لوالدي ووالدتي  ،وكنت من أوائل
الرسامات السوريات يف ذلك الوقت  ،وقد تنقلت كثرياً
يف بالد العالم  ..واستقريت يف دبي  ،وأقمت معرضاً
فيها عام . 1979
وتستعيد يف بعض لوحاتها ،املنشورة يف صفحات
الكتاب األوىل ،بعض الصور التاريخية النضالية املشرقة،
من مسرية والدها الرئيس الراحل شكري القوتلي (الذي
لقب باملواطن العربي األول  ،أثر تنحيه عن حكم سورية
عام  1958لصالح دولة الوحدة) كما تجسد الوجوه
(بورتريهات ألوالدها) والعناصر االنسانية والزهور
والطبيعة والبنى املعمارية القديمة يف دمشق ودبي،
بعضها مستعاد من معطيات الذاكرة (الربيع الدمشقي،
وباب توما ،والجامع األموي  ،والشروق على دمشق،
دمشق وقت الغروب ،ربيع دمشق ،منظر من دمشق،
الفجر يف دمشق ،دمشق يف الربيع ،بيت قديم يف
دمشق ،دمشق وحمام السالم وغريها) ولوحات عن
األحصنة والقدس ونواعري حماه وغريها ..

كسر أطراف املشهد

يف هذه اللوحات تثري مسألة العالقة بالرتاث والحداثة

والعفوية اللونية ،وتعود إىل مرتكزات الصياغة الواقعية ـ
الرمزية ،املستمدة من عناصر العمارة والرتاث الحضاري،
متخلية عن الدقة الواقعية التسجيلية ،للوصول إىل
تداخل عفوي يف تركيب السطوح والعناصر ،كما تكسر
أطراف املشهد  ،من جهاته األربعة ،لتكريس مسارها
األسلوبي ،القائم على اللمسة التعبريية الغنائية النابعة
من القلب (أي من االنفعال) رغم انحياز العني لها.
هكذا تسعى وراء اللون الطبيعي املحلي ،لصياغة فصول
تكاوينها التعبريية التي تدمج بني عدة عوالم وتكاوين
ومشاهد (عناصر الطبيعة ،بيوت ،أشخاص ،خيول،
وجوه ،طيور )..ولم تكن اللمسات العفوية املتحررة
التي تربز يف بعض لوحاتها ،إال إعالناً عن رغبات جمالية
حديثة ،يف خطوات بحثها عن آفاق جديدة أكثر تفهماً
لثقافة فنون العصر.
وعلى هذا األساس يمكن القول أن هالة القوتلي لم تكن
عاشقة للرسم الواقعي والرمزي الحديث فحسب ،بل
كانت وال تزال تسعى لتحسس املادة اللونية العفوية ،
والكشف عن الوهج والحركة وألوان الشمس  ،من خالل
البحث عن شاعرية النور وإيقاعية الظل ،كما لو أن اللون

طاقة ضوئية أو شمسية متصاعدة
من اللمسة اللونية ،التي تعزف
حركة األشكال واألشياء واألماكن
واملشاهد ،بألوانها العفوية ،التي
تستفيد أحياناً من أرضية اللوحة
البيضاء ،وتوازن بني اللمسة
واألخرى بحركات مباشرة،
تلتقط ألوان وأنوار وأضواء
املدن القديمة والنواعري والبيوت
والعناصر املطلة على البحر ،كما
تبدو العناصر معربة عن تقلبات
الحالة الجوية يف مشهد املدينة
القديمة والطبيعة  ،ولقد عملت
يف مجموعة من لوحاتها ،إلظهار
رشاقة وحيوية حركة الحصان،
املعرب عن البطولة والفروسية
واألصالة العربية .
خصوصيات املكان ورؤيتها
التعبريية شكلت اإلطار الذي
املكان،
خصوصيات
حفظ
حني جمعت بني صور الواقع
ومعطيات املخيلة ،وأعادنا إىل
الذاكرة اللونية املحلية ،التي
فسرت يف النهاية حساسيتها
التشكيلية ،يف استنطاق املشاهد
والعناصر املستعادة يف لوحاتها
كحلم ومناخ رومانسي  ،مع
انشدادها اىل التعامل مع هذه املشاهد بحنني واضح
اىل املكان ورموزه وعالماته  .ولقد أتجهت بإنطباعيتها
التعبريية لتسجيل حاالت ورؤى داخلية وذاتية  ،مستمدة
من حياتها ومعايشتها اليومية أللوان البيوت والعناصر
التي تعطي فسحة أمل كي اليموت العشب  ،حيث تعيد
االخضرار اىل االغصان ،مع اطاللة كل ربيع ،يف دورة
األيام والشهور والفصول .
ولم تكتفِ بتصوير أوالدها واملعالم السياحية يف
سورية ودبي وغريهما ,بل آمنت ومنذ البداية ان البحث
واالطالع والتنقيب هو الطريق املفتوح ,لكي يحقق
رغبتها يف التوثيق والتأريخ بأسلوبها الفني ،فانطلقت

من دمشق إىل املدن واألمكنة األخرى ,وذلك يف خطوات
التوغل يف تأمل املظاهر واألجواء املميزة ,والتي شكلت
ولسنوات طويلة اسرتاحة رومانسية ,وساهمت
بتسجيل والدة جديدة لهذا الرتاث املعرض ملخاطر
االندثار والزوال . ومن أجل ذلك نرى أن لوحاتها تقرتب
من روح التأليف االنطباعي والواقعية الجديدة والرمزية
والتعبريية النابضة باألحاسيس امللونة ،وهي يف ذلك
تربز قدرة يف تركيزها إلظهار اللمسات اللونية املتتابعة
واملتجاورة ،والتي تسري يف لوحاتها كمقطوعات بصرية
تدخل يف صلب التأليف املنضبط بأصول وقيود رغم كل
العفوية والحداثة البارزة يف حركة الخطوط واأللوان.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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اعــالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن ..
هدايا على انواعها..
صالة عرض تقع على مساحة
 4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
تشكيلة واسعة من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن
أشهر
املاركات بأرخص
األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
70 Oxford Street, Guildford NSW 2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax::
Head
Office & 02 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au , Email:: sales@hbhome.com.au
Showroom:
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كــتابات

ُ
لست هنَاك

احلزن األبيض
ينس ِد ُل
َ
ُ
عندما َ
..
طآن َ
مح ..
ِس َتارًا على ُش ِ
الق ِ
يم َ
اخل ُ
يال ..
و َي ِه ُ
يف َس َح ِ
ابات الَو ْمض ..
تسكن ( النون ) ..
و
ُ
رس ُ
احلروف ..
يف ُع ِ
أكون هنَاك..
لن
َ
ين حرويف ..
عندما َت ْذ ِر َ
ُغَبارًا ..
عينيك َّ
ِ
الشاردتني
هب
يف َم ِّ
..
ينابيع
واد من
و َي ُس ُّح
الس ُ
ّ
ِ
السواد ..
ّ
امُه ..
ُمعِلَنًا اِنهَز َ
لن أكون هنَا ..
عش َ
عندما َت ِ
ول
الق ِ
قف َ
ني َ
غرب َن ِ
..
ِ
القافية ..
رأس
َ
عند ِ
املوت ِل َغدرك ..
ِلُت ِّؤنيب
َ
و ُت َك ّف يِن قلمي ..
مبا ّ
نهار ..
تبقى من َ
أكون هنَاك..
لن
َ
وراء ِك...
عندما َت َلت ِف َ
تني َ
إىل َقلِب ِك َ
اخل َشيب ..
فراغ القصب ..
احملفوف ِب ِ
َس ِ
الريح ..
تجد َ
ين ّ
تعِز ُف حلَنًا من رماد ..
أنصيت هلا قلي ًال ..
فقد ُت ِّ
ذك ِ
رك ..
ِّأني ..
ما ُكنت يومًا  ..هــناك.
محمد عامر األحمد

شآبيب الرمحة جلار األرزة اخلضراء املربي شحاده نوهرا البطي ()2017-1922

مثال املربي الصاحل للعائلة اللبنانية هو ابن اخلامسة والتسعني سنة وجار القديس شربل!
كان املثال يف االميان بيسوع الفادي ,يف حب االوطان للبنان املوحد ,ويف التضحية لعائلته اللبنانية!
ذكراه  -يف جمتمع تفككت فيه روابط العائلة – باقية عربة ملن اعترب!

مقدمة:
ان العناصر الرئيسية يف العائلة اللبنانية السعيدة
هي اتباع نظام عائلي تربوي يقبله مجيع افراد
العائلة واجملتمع والوطن على صعيد أمشل .فالفرد
جيب اأن يصنع ايقاعا يف حياته العائلية ويداوم
على طقوس وعادات هلا معنى ترضي اجلميع.
وهكذا كان املربي شحاده حمبا مع عائلته حنونا
غفورا متساحما نشيطا ومضحيا يف سعادته من أجل
اسعاد اهل بيته كما كان نشيطا جدا يف تواصله
مع اجملتمع اللبناني من حوله ومع الفعاليات اكانت
اجتماعية او سياسية او دينية او وطنية .كان من
أصحاب اهلمم يف التعاطي مع االزمات الطارئة
اكانت عائلية ام قروية ام وطنية وكما عرفه اجلميع
كان على اهبة االستعداد للدفاع عن حقوق املواطن
والوطن يف ان معا .كما كان شعاره الدائم لبيك
يا وطين الغالي بالدم بالروح نفديك يا لبنان .كما
عرف عنه أنه كان جار مار شربل القديس فاعطى
حقوق اجلرية اجلانب االكرب من حياته يف الغدوات
واالمسيات واالحاد واالعياد .فاحلقيقة وان غادرنا
اىل دار اخللود لكن ذكراه باقية قدوة يف سجالت
العائلة اللبنانية املثالية.

بطاقة هوية:

االسم :شحاده البطي
سنة الوالدة والوفاة2017-1922 :
البلدة :بقرقاشا – بشري
البيت الوالدي :اشتهر بالتقوى واالميان وخوف اهلل
وحب القريب
الدراسة :تعلم يف مدرسة سيدة اللويزة للرهبان
املرمييني .يتقن العربية والفرنسية والسريانية
والالتينية
املهنة :مدير مدرسة ومن اوائل املدرسني
الرمسيني يف منطقة بشري .كما كلف من قبل
وزارة الرتبية القيام جبوالت مراقبة وتفتيش مع
مراقبني اخرين على املدارس اخلاصة اجملانية يف
ادائها الرتبوي واملادي .وكان ناشطا يف العمل
يف احلقل االجتماعي وتقديم املساعدات االنسانية
واالجتماعية.
الزوجة :فيكتوريا ميشال عريضه
االوالد  :سبعة بنني واربع بنات.
من اوالده يف اسرتاليا:
كلوفيس (مفوض حزب االحرار يف اسرتاليا
ونيوزيلنده) ،مارك وكميل وروني وكلهم رجال
أعممال يعملون جبد ونشاط من أجل عائالتهم
ويساعدون يف احلقل االجتماعي اللبناني على

صعيد لبنان واسرتاليا ككل.

برعاية العذراء مريم
املربي شحاده نوهرا البطي وعقيلته

السيدة فيكتوريا عريضه البطي
شحاده نوهرا البطي طالبا شفاعة مار مارون

* تضحية االنسان يف بيئته شرف ووسام وفعل
اميان
* روح التعاون عماد احلياة ويد واحدة ال تبين
زاوية
* كم هو عذب ومجيل ان خيدم االنسان اخوته يف
االنسانية
* العائلة الواحدة جيب ان يكون قوامها :الوحدة
واحملبة واملساحمة والتضحية والتضامن يف السراء
والضراء

نهاية رحلة العطاء:

انتهت رحلة عطاء مثال املربي الصاحل للعائلة
اللبنانية بتاريخ الثامن والعشرين من نيسان
2017
فتقاطرت الوفود من بلدته ومن القرى اجملاورة
والبعيدة وكانت وفود عدة من دينية وسياسية
واجتماعية من خمتلف الفئات والطبقات عربون وفاء
لعطائه الرتبوي واالنساني يف شتى امليادين.

صالة علمها املربي شحاده نوهرا البطي لعائلته
وتالميذه وكان يرددها كل يوم

انسانيته ومواقفه:

عرف شحاده البطي مبواقفه الشجاعة وأعماله كرجل
متحمس للعطاء االجتماعي واخلدمة العامة .تعاون
مع الفاعليات والعائالت ملصلحة بلدته وحتسني
سبل املعيشة االجتماعية واالمنائية وحل مشاكلها.
انه من موسسي مجعية االحتاد البقرقاشي يف العام
 .1948كما وكان من مؤسسي حزب الوطنيني
االحرار فرع بقرقاشا .كان رأيه متميزا باجلرأة
االدبية والصراحة واجملاهرة باملبادئ االنسانية
لذلك نال ثقة واحرتام كل من عرفه.
شهرة االستاذ شحاده البطي طارت بكلمة احلق
والربهان يف خطبه:
متيزت جرأة االستاذ شحاده بفن اخلطابة اىل
مستوى االحرتاف يف املناسبات الرمسية وخصوصا
كلماته يف استقبال رؤساء اجلمهورية اللبنانية يف
بقرقاشا على مشارف منطقة اجلبة بشري االرز,
وخنص بالذكر الرئيس كميل مشعون يف اوائل
عهده يف اخلمسينات والرئيس شارل حلو اثناء
زيارته ملنطقة اجلبة بشري .واجلدير بالذكر خطاب
تهنئة الرئيس فرجنية سنة 1970حيث زاره للتهنئة
يف قصره اجلمهوري يف مدينة زغرتا .وكانت
كلماته عبارة عن كلمة حق وبرهان مغموسة بدماء
القلب ومعطرة حبرب االستقالل اللبناني.
كلماته كانت منتهى االنسانية:
* قل كلمتك وال ختف ما دمت مؤمنا
* تالميذي هم امانة يف عنقي ووديعة بني يدي
* بيين وبني بيئيت صلة قرابة ال تفنيها االيام,
هي صلة احلب

املربي شحاده البطي كان مثال املربي الصاحل
للعائلة اللبنانية وذكراه باقية بكل وضوح:
ان مسك اخلتام يف احلديث عن االستاذ شحادة ياتي
معربا اكثرالنه جاء من كلمات تلميذه يف اول عهد
مراحل دراسته« ,الدكتور يوسف مارون» االستاذ
اجلامعي واالديب اذ قال يف كتابه «موسوعة احلكم
واالمثال وروائع االقوال» «باحلقيقة حييا االنسان
وباحلقيقة يزداد وضوحا .آلن احلقيقة هي ابنة
الزمان االغر وهلا الغلبة دائما» .هلذا جاءت احلقيقة
أكرببرهان واضح على أن ذكرى املربي شحاده
نوهرا البطي يف جمنمع تفككت فيه روابط العائلة –
باقية وهلا الغلبةعربة ملن اعترب! وأخريا نقوهلا بالفم
املالن وبكل فخر واعتزاز ,يعترب املرحوم شحاده
البطي مثال املربي الصاحل للعائلة اللبنانية.
مرثية الشاعر موسى زغيب  -شاعر الزجل اللبناني
يف املربي شحاده «نيال الرتاب»
بعرف منو غين الوصلت قصورو للسحاب
ومبية الف دوالر كرت عزميتو,
بس الغين البيموت وبيرتك شباب
يدعو ألو حمبني من كل الضياع,
وبنهار دفنو يعملوا من قيمت

اعداد د .ترييزا حرب
الرئيسة التنفيذية لجمعية السيدات
االسرتاليات اللبنانيات املسيحيات
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اعــالن

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726
تـخفيضات كـبرية على جـميع األســعار
خضار  -فواكه  -مسانة عربية  -زيوت  -مكسرات  -معلبات  -مرطبات  -أجبان وألبان  -خبز
طازج يوميا وغريها الكثري..

خـضار وفـواكه طـازجة يومـيا من املـاركت

لــوز نيء ( 1كلغ) بـ $ 11،99

بطاطا ( 10كلغ) بـ $ 4،99

بقدونيس بلدي ( 6باقات) بـ $ 2،99

مـسحوق غسيل  9( Famousكلغ) بـ $ 20،00

مشروب  24( Vقنينة  250 -غرام) بـ $ 30

ليمون ( 1كلغ) بـ $ 0،99

لوبياء  1( Green Beansكلغ) بـ $ 1،99

لــنب مـاعز ( 1كلغ) بـ $ 4،99

نفتح  7أيام يف األسبوع

ُذرة (درة)
4
عرانيس
بـ

نـبيع بــسعر اجلــملة

هذه األســعار صاحلة لغاية يوم اجلمعة األول من أيلول املقبل
World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St.
Punchbowl; 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown

ب البندورة ( 3كلغ) بـ $ 7،99
ُر ّ

$ 1،99
أي
(العرنوس
بـ
)$ 0،50
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اعــالنات

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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ملبورن

25 صفحة

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

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

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

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

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

األب شارل حيت رئيس دير مار شربل يف ملبورن:

حنن مسيحيو الشرق مخرية لكل دول العامل
راهب وأب وناسك تقي ذكي جدا
ومثقف متعمق بالالهوت يتميز بنظرة
ثاقبة وعقل منفتح وقريب من القلب
على وجنتيه مسحة املريون متواضع
جدا واالبتسامة ال تفارق وجهه
تندفع لالقرتاب منه كثريا لعذوبة
حديثه وسعة علمه واحلكمة اليت
متشي أمامه وتبدو عليه أوصاف
النبل واالتزان.
فبمجرد أن تقرأ هذه الصفات تعرف
فورا أنه االب شارل حيت رئيس دير
مار شربل التقيته يف مقر اقامته
فتحدثنا
الدائمة دير مارشربل
مطوال فهو االب التابع للرهبنة
املارونية األنطونية حيث انتسب
للرهبنة عام  1992يف دير مارسقبا
أبو رمانة لبنان ودرس يف اجلامعة
األنطونية لبنان ومت ترسيمه كاهنا
عام  2004يف كنيسة مار الياس
انطلياس لبنان ويف نيسان 2006
جاء اىل اسرتاليا وعني راهبا يف دير
مارشربل ومعاون كاهن رعية سيدة
لبنان املارونية ويف عام  2014مت
تعينه رئيسا لدير مار شربل.
بداية وجوده يف اسرتاليا وجد بعض
الصعوبات من حيث اختالف العادات
واألعراف والثقافة واللغة لكنه بقوة
اميانه الروحي متكن من التغلب على

هذه الصعوبات والتأقلم مع اجملتمع
اجلديد لكنه بقي حمافظا على تراثه
اللبناني.
االب حيت راهب يعيش ضمن دير
وله ثقافة اميانية قوية وبنظره يبقى
الدير ديرا أينما كان والدير هو بيت
اهلل واالولوية لدى االب شربل هي
للنشاطات الروحية وارشاد الناس
ومساعدتهم قدر اإلمكان ويرجو من
اهلل أن يكون املثل الصاحل وحسب
وجهة نظره املوضوعية لناحية وجود
املخدرات وامليسر جيب أن يكون
الدور االجتماعي من حيث االرشاد
واالتكال على العناية
الروحي
اإلهلية.
يرغب االب شارل أن يكون ناسكا
لكن من شروط الناسك أن يعيش
الراهب يف دير ثالث سنوات ال خيرج
منه وهذا حسب القانون الكنسي
وثانيا شرط موافقة السلطة الروحية
عندئذ يعيش حياة الناسك ويقول
االب شارل عن ذلك بأنه يغمره فرح
وسعادة وهو عاش حياة الناسك وما
زال ميارسها ألنه يعيش ضمن حالة
خاصة مع القديسني وجيد نفسه
يف طريقه اىل حياة الناسك وطموح
االب شربل حتقق بنسبة كبرية حيث
مت شراء عقار وهو عبارة عن أرض

مساحتها عشرين ألف وستمائة مرت
مربع يف منطقة
GREEN VALE
45 PROVIDENCE RD
اسم الشارع العناية اإلهلية حيث
سيتم بناء دير كبري ورعية ومدرسة
لتعلم اللغة العربية لكن احلصول
على الرتخيص لبناء الدير اجلديد
سيتطلب مضي ثالث سنوات.
وقال االب شارل منذ االن سيتم
بناء قاعة كبرية تتسع ل 400
شخص من أجل إقامة القداديس
الشبيبة
ولقاءات
واالحتفاالت
واألطفال وسيتم بناء هذه القاعة
بشكل مؤقت كما سيتم االفتتاح
ببداية العام القادم .
وذكر االب شارل أنه وجد حالة
اميانية كبرية لدى اجلالية العربية
ويشكر اهلل على
يف اسرتاليا
ذلك وقال املهم أن تبقى الكنيسة
تتحدث باللغة العربية كما ذكر االب
شارل أن السيد املسيح ذكر يف
الكتاب املقدس ال ختافوا  365مرة
وبناء على قوله العظيم حنن مسيحيو
الشرق مخرية لكل دول العامل وهذه
اخلمرية هي اليت ستجعل الغرب
متأثرا كثريا باإلميان املسيحي
وسيقوم بدور ريادي كبري من أجل

الكنيسة
العامل.

يف

االب
وقال
حنن
حيت
ألن
الخناف
السيد املسيح
وقال
علمنا
لكم
طوبى
اذا طردوكم
و عري و كم
وقالوا فيكم
كلمة
كل
من
شريرة
أجلي كاذبني
افرحوا وتهللوا
اجركم
ألن
يف
عظيم
السموات.
نهاية
ويف
وجه
اللقاء
شارل
األب
حيت حتية شكر
اىل
وتقدير
جريدة اهلريالد
ومدير مكتبها
يف ملبورن.

األب شارل حتي والزميل ميالد اسحق

الزميل ميالد اسحق

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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كيف تتفوقني يف
كيفية التعامل مع
كيفية التعامل مع القيل كيفية التعامل مع متنمر
أخالقيات العمل السيئة
يف املكتب
األسئلة الثالثة احلقيقة والقال واإلشاعات يف
يف مقابالت العمل؟
لدى زمالء العمل
مكان العمل

ِ
ميكنك القيام بالعمل؟
هل
هل ستحبني الوظيفة؟
هل ميكننا حتمل العمل معك؟
وفقا خلرباء املوارد البشرية وخرباء العمل ،فإن
األسئلة املذكورة أعاله هي األسئلة األساسية يف
مقابالت العمل واليت حياول كل شخص جيري
املقابلة احلصول على إجابات هلا .بعبارة أخرى،
أيا كان عدد األسئلة اليت مت طرحها عليك ،أو
مدى غرابتها ،فهي تتعلق بنقاط قوتك ومدى
حتفيزك ومالئمتك.
هل يعين هذا أنه إذا أجبت على السؤال بشكل
صحيح ستحصلني على الوظيفة؟ ال ،بل يعين
أن إجابتك ليست تلك اليت يريدها حقا الشخص
الذي جيري املقابلة بل ما يريد معرفته هو حسك
مبقدرتك والثقة واملالئمة.
لتسهيل األمور عليك ،اتبعي هذه اخلطوات قبل
اإلجابة على أي سؤال:
 .1فكري .فإذا مل تفعلي ذلك ،ستعطني إجابة
عن السؤال املباشر وليس عن السؤال احلقيقي
الكامن وراءه .خذي بعض الوقت إذا احتجت
لذلك وفكري أي سؤال من األسئلة الثالثة هذا
السؤال.

اإلشاعات قدمية قدم اإلتصاالت وستسمعينها
يف كل مكان عمل .يف هذا املقال سنوضح لك
كيفية التعامل مع اإلشاعات يف العمل يف أربع
خطوات بسيطة:
ال تصدقي ما تسمعي .الكثري من إشاعات
.1
العمل هي جمرد إشاعات .فهي أقاويل ملفقة
وأخطاء بل وحتى تشهري متعمد لشخص ما أو
شركة ما .شككي يف اإلشاعات اليت تسمعينها
وامتنعي عن اختاذ أي رد فعل.
ال تأخذي األمر بشكل شخصي .ركزي
.2
بدال من ذلك على حقيقة أن هنااك سببا كامنا
أو جمموعة من األسباب اليت سببت اإلشاعات
وركزي على التعامل معها مبوضوعية باعتبارها
مهمة وليس هجوما شخصيا جيب إحباطه بطريقة
عاطفية أو غاضبة.
حتدي الشخص الذي يقول اإلشاعة بشكل
.3
مباشر .فقد يكون يقوم بذلك من أجل التسلية
أو جلذب االنتباه ،أو ألنه يشعر بعدم األمان يف
وجودك .ال بد من إيقاف ناشر اإلشاعات احلقيقي
عن طريق كشف كذبه .استغل طبيعته يف حب
جذب االنتباه واطليب عقد اجتماع معه وقومي مبا
يلي:

أجييب .ال حتاولي املراوغة أن عدم إعطاء
.2
جواب حيث أن هذا أمر غري مقبول بالنسبة
أبلغي ناشر اإلشاعات أنك تريدين أن
أ.
للشخص الذي جيري املقابلة وسيعترب عالمة على
تعريف ما يضايقه حقا .اسأليه عن السبب الذي
الالمباالة أو اجلهل .بدال من ذلك ،أعطي إجابة
يدعوه إلخبارك بهذه املعلومات (اليت تعتربينها
ترضي الشخص الذي جيري املقابلة لوقت كاف
إشاعات) .من خالل إجباره على توضيح ذلك
لالستماع جلوابك احلقيقي (الربط).
ستجعلينه يدرك أنك تعريف بالفعل أسباب قيامه
بذلك.
اربطي .هذا يعين ربط السؤال املباشر
.3
بالسؤال الكامن وراءه (نقاط القوة ،التحفيز،
ب .أخربي ناشر اإلشاعات أنك على استعداد
املالئمة) لكي تعطي الشخص الذي جيري املقابلة
للمتابعة مع الشخص املستهدف إذا كانت
اجلواب الذي يبحث عنه .والربط هو فن لذا حاولي
األشاعة عن زميل يف العمل أو املوظف املسؤول
التمرن عليه قبل الذهاب إىل مقابلة مهمة.
إذا كانت متعلقة بالعمل .هذا سيجعل ناشر
اإلشاعات يعلم أن هذه املعلومات ستصل إىل
على سبيل املثال ،إذا سئلت عن املشاركة يف
الشخص املستهدف وعلى األرجح أنه سيرتاجع
خميم صيفي للشباب وتريدين التحدث عن نقاط
أو يعتذر.
قوتك يف إدارة الفرق ميكنك أن تقولي:
أخربي ناشر اإلشاعات أن اإلشاعة جيب أن
ج.
«أحب العمل اجملتمعي وأستمتع بالعمل مع
تتوقف .يف كثري من األحيان تكون مواجهة ناشر
الشباب كثريا من خالل تبادل املعرفة والتواصل
اإلشاعات بهذه الطريقة املباشرة كافية لتنبيهه
معهم .بناء الفرث وإدارة اجملموعات هو بعض
للتوقف ،وإال سيواجه املشاكل .ولكن يف النهاية
نقاط قوتي .ففي وظيفيت السابقة مثال»....
كوني حازمة وأوضحي متاما أن اإلشاعة غري مقبولة
على اإلطالق يف العمل.
هل رأيت كيف بدأ احلديث عن املخيم الصيفي ثم
حتول إىل التواصل مع الشباب وانتهى أخريا إىل
 .4انظري للجانب اإلجيابي .فأحيانا يكون ناشر
بناء الفرق وإدارة اجملموعات ،وهي نقطتني من
اإلشاعات يقوم فقط بلفت النظر إىل مشكلة ما
نقاط القوة اليت عليك التحدث عنهما.
ويكون هذا هو اهلدف من إشاعته ،سواء كان ذلك
الشخص يفتقر إىل املهارات الالزمة أو قد تكون
وباملثل ،قد يسألك الشخص الذي جيري املقابلة
مشكلة سوء فهم على مستوى الشركة .اعتربيها
سؤال يتعلق مبعرفة موقفك مثل« :ماذا ستفعلني
فرصة للتحسني من خالل تنفيذ برامج تدريب
لو كان مديرك يعتقد أن فكرتك العبقرية أو تلك
أو إنشاء أدلة اتصاالت .قد تكون تلك فرصة
اليت أمضيت وقتا طويال يف إجراء البحوث عنها
عظيمة إلعادة النظر يف سياسة الشركة أيضا،
هي فكرة سيئة جدا؟ عليك أن تدركي هنا أن
ملنع تكرار مثل هذه احلوادث يف املستقبل.
السؤال الكامن هو معرفة ما إذا كان بوسعهم
حتمل العمل معك.
قال برتراند راسل« :ال أحد يثرثر وينشر اإلشاعات
عن فضائل اآلخرين السرية .لألسف هذه هي
إذا أخذت وقتك للتفكري قبل اإلجابة على أي
احلقيقة .جتنب أي فرصة للوقوع ضحية القيل
سؤال ،ستكون فرصتك بال شك أفضل يف
والقال سواء كنت هدفا أم مشاركا.
اإلجابة بطريقة صحيحة.

يف مقال سابق ،حتدثنا عن كيفية التعرف على
املتنمر يف املكتب .وبشكل ملخص ،عليك مراقبة
سلوك املشتبه به عن كثب واإلحرتاس من عالمات
التحذير .املتنمر يف املكتب هو بشكل عام شخص
ال يهتم مبشاعر اآلخرين وال يهمه سوى مصلحته،
فهو أناني مغرت بنفسه وخيرب عمدا عمل زمالئه
بدافع الغرية عن طريق رفض التوقيع إو االتصال
هاتفيا أو اللقاء مع املتعاونني وذلك لكي يفشل
املشروع.
ملنع التعرض لإلساءة من قبل املتنمر يف املكتب،
اتبع هذه النصائح:
 .1أبعدي نفسك عن طريق املتنمر اجملنون إىل
أن تهدأ األمور .هل مير املتنمر بيوم سيئ؟ هل
حدث شيء ما وتشعرين أنه على وشك االنفجار؟
ابتعدي ألطول فرتة ممكنة لتجنب غضبه .قومي
بتأجيل االجتماعات وال ترسلي الرسائل اإللكرتونية
إذا كنت تستطيعني ذلك.
قولي «ال» .ال توافقي على العمل
.2
لساعات طويلة جدا أو تقبلي السلوك الفظ.
فقول ال لرئيسك ال يساعد فقط على جتنب التوتر
الذي ال داعي له ولكنه قد يكسبك فعال قدرا من
اإلحرتام من جانب املتنمر.
حتدثي مع زمالئك لتعريف ما إذا اجلميع
.3
يتعرض لسوء معاملته أم أنه يستهدفك أنت
فقط .إذا كان يتنمر عليك أنت فقط ،حاولي أن
تعريف ما إذا كان السبب هو أنك تقوم بعملك
على النحو الصحيح أم يقوم به جملرد التنمر.
تشاوري مع األشخاص الذين تثقني بهم لتعريف
ما إذا كان بوسعهم إصالح األمور.
كوني مثاال جيدا .امدحي عمل زمالئك
.4
وامنحيهم الفضل عن العمل وتعاملي مع املواقف
بلباقة .وستعرفني بني اجلميع مبا فيهم املتنمر
بأنك منوذجا حيتذى به.
ساعدي رئيسك على رؤية الضوء واتباع خطاك،
أو على األقل أثبيت كفاءتك املهنية للجميع يف
الشركة حبيث أنه حني يكون ال بد لك من فعل
شيء ما بشأن ذلك سيكونون إىل جانبك.
حتدثي مع قسم املوارد البشرية .حني
.5
تفشل كل احملاوالت ،عليك أن تضعي قسم
املوارد البشرية يف الصورة ملعرفة ما حيدث لك.
ولكن هذا ال يضمن أي شيء .ففي معظم الوقت،
حيقق املتنمر نتائج وقد يكونوا على استعداد
للتغاضي عن سلوكه .مع ذلك ،فإن احلق معك،
وأنا أشجعك جدا على التعبري عن رأيك.
إذا شعرت أنك على استعداد لالستقالة ،قدمي
شكوى رمسية إىل قسم املوارد البشرية حتى لو
كنت تعتقدي أنه لن يتم فعل شيء .تذكري أنه
عليك أن تكوني مثاال جيدا آلخرين مثلك.
الدرس املستفاد هنا هو أنه إذا كان صاحب
العمل أو قسم املوارد البشرية ال يفعلون شيئا
حلمايتك ،فأنت تدينني لنفسك لفعل ما تستطيعي
عليه حملاولة وقف األمر.
إذا فشلت ،عليك أن متنحي نفسك التقدير لكونك
حاولت على األقل حتسني الوضع.

إذا كان زميلك يف العمل ليس دائما على مكتبه،
رمبا يأخذ الكثري من االسرتاحات لتدخني السجائر،
أو كان يأخذ من لوازم املكتب ،أو يستخدم
هاتف العمل إلجراء مكاملات هاتفية شخصية،
قد تشعرين باإلحباط من سلوكه ولكنك قد ال
تعرفني كيفية التصرف جتاه تلك املمارسات .
قومي بتقييم الوضع .هل يفعل زميلك يف
.1
العمل شيئا خاطئا؟ فكري بذلك قبل أن تفعلي
ما تعتقدي أن عليك القيام به من وجهة نظر
أخالقية.
حتدثي مع زميلك يف العمل .ال أحد حيب
.2
الشخص الذي يعتقد أنه على صواب دائما
والذي يشري بأصابع االتهام حنو اآلخرين طوال
الوقت ،ولكن حاولي التحدث مع زميل العمل
بشكل مهذب ومهين وأبلغيه عن رأيك بسلوكه.
بالطبع جيب أن تفعلي هذا يف السر ،ال تواجهي
أبدا زميل أمام زمالء العمل اآلخرين ،حيث أن هذا
قد يؤدي إىل الشعور باإلذالل واإلحراج .رمبا ال
يكون منفتحا ومتقبال لسماع ما تريدين قوله،
ولكن األمر يستحق احملاولة.
 .3حتدثي مع رئيسك .قد يكون هذا صعبا أيضا
ألنك ال تريدين أن يتم اعتبارك واشية ولكن إذا
مل يستمع زمالءك يف العمل لك وكانت أخالقيات
العمل متلي عليك فعل شيء ما إليقافهم ،فقد
يكون التحدث مع رئيسك مفيدا.
هناك احتمال كبري أن يكون املشرف على علم
بالسلوك غري األخالقي لزميلك يف العمل ،ولكنه
قد يتسامح مع ذلك ألسباب معينة .رمبا يكون
زميلك يف العمل جمدا يف عمله على الرغم أنه
يأخذ الكثري من االسرتاحات أو رمبا يكون لديه
مشكلة شخصية ال تعرفني عنها .ركزي على ما
يهمك بشأن أخالقيات العمل وتذكري أن هدفك
هو منع السلوك املسيء وليس اإلضرار بزميلك.
والتحدث مع املشرف بطريقة مهنية يعطيه
الفرصة ملعاجلة ما يشغلك ويبني أنك مصممة
على جناح عملك.
جتاهلي السلوك .قد يبدو جتاهل السلوك
.4
غري األخالقي لزميلك يف العمل آخر شيء قد يفعله
الشخص املسؤول .ولكن أحيانا ،اعتمادا على
سلوك معني ،قد يكون من األفضل ترك زميل
عملك ليواجه نتائج سلوكه .يف بعض املواقف،
من األهم الرتكيز على أداءك واحلرص على أداء
وظيفة جيدة ،إال أن كان سلوك زميلك يف العمل
يؤثر على عملك.
قدمي شكوى .يف بعض املهن ،تشمل مدونة
قاعدة السلوك بندا بشأن اإلبالغ عن السلوكيات
غري األخالقية لزمالء العمل ،خاصة إذا كان من
املمكن أن يسبب هذا السلوك األذى ملريض ما
أو للجمهور بشكل عام ،مثال يف حالة الطب أو
العمل االجتماعي.
إذا مل تكوني واثقة ما إذا كان عليك تقديم
تقرير رمسي أو شكوى رمسية ،حتدثي مع مسؤول
النقابة أو مع مسؤول من اجمللس املهين إذا كان
ذلك ممكنا.
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كيف تتميزين يف مقابلة
العمل؟

ٍ
ٍ
ِ
لعملك  ،فال يتاح
إتقانك
معارفك أو مدى
بغض النظر عن كثرة عدد
لك سوى فرصة واحدة فقط لتنجحي او تفشلي خالل مقابلة العمل
 .لذلك من الضروري أن يكون لديك اسرتاتيجية جيدة من شأنها
ِ
جتعلك تتألقني يف مجيع املقابالت األخرى.
أن
امجعي املعلومات
إعريف ملاذا ال يزال هذا املنصب شاغرًا .قد يكون ذلك ألن
املتقدمني اآلخرين ليسوا مؤهلني مبا فيه الكفاية أو ألنهم يطلبون
راتًبا أعلى مما ختطط له الشركة.
قومي بقراءة الوصف الوظيفي بعناية واحبثي على اإلنرتنت عن
املزيد من املعلومات املرتبطة باملسؤوليات و النتائج املتوقعة هلذ
الشاغر يف منظمات أو شركات أخرى .حاولي أن تعريف من خالل
ِ
فسيساعدك هذا
معارفك أهمية املنصب ووضعه داخل الشركة ،
ِ
تقدميك لنفسك.
على الرتكيز على أمور معينة وجعلها أساس
حولي مهاراتك إىل فوائد
ّ
بد ً
ال من احلديث عن نفسك كما لو كنت تقرأين من كتاب  ،تكلمي
عن ما ميكنك القيام به للمنصب الشاغر وللشركة .سيقدر املقابل
ِ
ربطك ملهاراتك وخرباتك لوظائف خمتلفة داخل العمل .أذكري
ِ
نفسك قبل أن
الفوائد اليت ستقدمينها هلذا املنصب عرب سؤال
تدخل تلك الغرفة  :ملاذا جيب أن يوظفوني؟
حتدثي عن قيمك
احملرتفون واملختصون يف عملهم بشر أيضا ولكل إنسان قيم
حتكم سلوكه وهي األشياء اليت نعتقد أنها مهمة يف طريقة عيشنا
وعملنا .
تأكدي من أنك قادرة على ربط هذه القيم فيما يتعلق بالعمل
واإللتزام والرتكيز وإعطاء األولوية للشركة  ،باإلضافة إىل قيم
شخصية مثل النزاهة واإلخالص واملثابرة .
كوني واثقة
عندما تقومني مبا يتوجب عليك فعله من حتضري ومراجعة لقيمك
 ،ليس هناك الكثري الذي ميكنك القيام به سوى أن تكوني على
سجيتك بشكل واضح ومحاسي  .فمجروا املقابلة يبحثون عن
شخص يعرف ما يريده ،وميكنهم اإلعتماد عليه ليصبح جزءا من
فريق العمل .
وأخريًا تأكدي أن املقابلة الشخصية هي بوابة العبور األوىل حنو
الوظيفة اليت حتلمني بها.

كيفية التعامل مع زمالء
العمل الكسولني

هل يأخذ زميلك يف املكتب غفوة على مكتبه ويأخذ اسرتاحة غذاء
ملدة ساعتني؟ هل سبق أن عملت مع شخص ما جيعلك تنتظرين
 3ساعات لتوقيع وثيقة روتينية؟ قد يكون من الصعب التعامل
مع مثل هؤالء املوظفني ،خاصة حني تكونني تناضلي ملواكبة حجم
العمل اليومي .إليك طريقة التعامل مع زمالء العمل الكسولني:
 .1حتدثي مع زميلك الكسول .هناك احتمال كبري أن مهام العمل
اليت عليه تأديتها ليست واضحة بالنسبة له .إذا كنت رئسته،
أخربيه عن األهداف وااللتزامات واملواعيد النهائية بوضوح وأكثر
من مرة إىل أن تتأكدي أنه فهمها .أحيانا ال يكون األمر متعلقا
بكونه كسول ،بل رمبا يفتقر إىل مهارات إدارة الوقت .وهناك
احتمال آخر هو أن يكون منشغل مبسألة شخصية .ولن تعريف على
وجه اليقني إال إذا حتدثت إليه ،لذا أقرتح أن تفعلي هذا كخطوة
أوىل.
جتاهلي األمر .ال تركزي على حقيقة أن زميل العمل الكسول
.2
يضيع الوقت يف الدردشة على اإلنرتنت أو النوم على األريكة
وراء الباب .حاولي جتاهل األمر والرتكيز على عملك .ليس هناك
جدوى من الشعور باإلحباط والتفكري بأن هذا ليس عدال ألنه يفلت
من العقاب .فهذا ال يغري أي شيء ولكنه على األرجح يؤثر على
عملك.
ال تدعي األمر يؤثر على موقفك .إذا واصلت التفكري بزميل
.3
العمل ستبددين وقتك وطاقتك على الشعور باإلنزعاج أو الغضب
بدال من القيام بعملك ،وعلى األرجح أن أداءك سيتأثر سلبا.
سيطري على مشاعرك وإال ستكونني مزعجة بقدر زميل العمل
الكسول .فزميل العمل العدائي سيئ بقدر زميل العمل الكسول.
ال تثرثري بشأن ذلك .فقد جيعلك هذا تبدين مثل املتملقة
.4
للحصول على منفعة ،لذا ال تفعلي ذلك .ولكن هذا ال يعين أنه
ليس عليك التكلم .إذا كان الوضع يعترب أخالقيات عمل سيئة.
ال تدعيه يعيق تقدمك .إذا بدأ بالثرثرة والدردشة أعلميه
.5
أنك مشغولة .فزميل العمل الكسول قد يعيق تقدمك .وإذا الحظ
رئيسك يف العمل أنه ال يتم إجناز العمل ،ال تسمحي أن يتم إلقاء
اللوم عليك .فهذه فرصتك للتكلم إذا مل تكوني قد فعلت هذا
بعد.
ال تكوني الشخص الذي حيملونه كل العمل .إذا كنت يف
.6
نفس الفريق أو تتشاركني معه يف نفس املسؤوليات ،ال تقومي
بعمله نيابة عنه .من املهم العمل كفريق ولكن هذا يعين أن على
اجلميع القيام بدوره يف العمل بكل ما أوتي من قدرة .ذكريه
باملهام واملواعيد النهائية ولكن ال تغطي عليه عن طريق القيام
بعمله.
ال تتحدثي بالسوء عنه وراء ظهره .فقد يكون هذا ضارا جدا ببئة
العمل .القيل والقال أمر غري مهين وغالبا ما يؤدي إىل سوء فهم
وإيذاء املشاعر .إذا انتشرت اإلشاعات يف مكان العمل

جتنيب اإلرهاق يف العمل ...أعملي بذكاء وليس جبهد
هل تعملني لساعات طويلة كل يوم و تشعرين أنك مرهقة؟
إليك هنا بعض النصائح اليت ميكنك تطبيقها والعمل بذكاء
لتجنب انهيار جسدي و معنوي.
جتنيب اإلجتماعات
إن كان من املمكن حل األمور عن طريق الذهاب إىل املكتب
اجملاور ملكتبك والتنسيق مع زميلتك بدال من تبادل إرسال الكثري
من رسائل الربيد اإللكرتوني وإرسال نسخة عن اإلمييل  ccإىل
ما ال يقل عن نصف موظفي املؤسسة ،فافعلي ذلك اآلن!
اإلجتماعات مسبب رئيسي لضياع الوقت ،لذلك جتنبيها إن
أمكن.
ال تتفقدي الربيد اإللكرتوني كل دقيقتني
هل تتفقدين الربيد اإللكرتوني طوال اليوم؟ قومي بوضع جدول
لتفقده .و يف حال كان األمر طارئا دون إمكانية اإلنتظار بضع
ِ
إليك
ساعات للرد  ،سوف جيد املرسل طريقة أخرى للوصول
سواء كان ذلك شخصيا  ،عرب رسالة ،أو مكاملة هاتفية أو

الدردشة .
فوضي غريك بإجناز األمور.
ّ
هل تقومني بكل شيء بنفسك ؟ توقفي عن ذلك اآلن  .أطليب
ِ
ختليك
من مرؤوسيك القيام ببعض املهام  ،إذ ال يعين تفويضهم
عن السيطرة  ،وعندما يكون معك أناس ميكن أن تثقي بهم ،
فلن يكون األمر صعبا .
قومي بإعداد قائمة باملهمات واألولويات
أعدي قائمة باألمور اليت حتتاجني إىل القيام بها اليوم  ،وهذا
األسبوع ،وهذا الشهر  ،وحتى هذا العام إذا كان ذلك ممكنا
ثم قومي برتتيبها حسب التاريخ احملدد هلا  .من اجليد أن
ِ
عليك الكثري من الوقت
تكون أولوياتك حاضرة ! إذ سيوفر ذلك
واجلهد.
جربي العمل من املنزل أو املقهى ( إذا استطعت) يوما واحدا يف
األسبوع .إن نأيت بنفسك بعيدًا عن البيئة اليومية للعمل سوف
تفاجئي كم ميكن أن تكوني خالقة خبصوص العمل.

 8نصائح للمرأة العاملة
لضمان النجاح

نعلم أنك امرأة عاملة وأن وظيفتك مهمة بالنسبة لك .أنت
تعملني جبد وحتاولني حتقيق التوازن املطلوب بني العمل واحلياة
الشخصية .لتسهيل هذه املهمة عليك ،إليك أفضل النصائح
العملية واملالية:
.1

األهداف قصرية األجل

يضمن حتقيق األهداف بقائك يف اجملال لفرتة من الوقت على
األقل ،ولكن الناس لن تتذكرك بسبب إجنازاتك يف حياتك
املهنية ،ولن يقول أحد أنه يتذكر إىل أي مدى جنحت يف تنظيم
ذلك املؤمتر ،ولكنهم سيقولون ما إذا كنت ودودة وصبورة أم
ال وسيتذكرون كيف كان موقفك بشكل عام.
.2

أظهري الثقة

األشخاص الذين يتصرفون بثقة ،أيا كان جنسهم ،يتم مالحظتهم
بشكل أكثر دائما .ولكن احذري ،أنت تريدين أن يلحظك اآلخرون
لألسباب املهنية الصحيحة وليس ألنك متغطرسة أو وقحة.
.3

احبثي عن ميزتك يف احلياة وارعيها

اعريف مباذا تتميزين عن غريك وحولي ذلك إىل نقطة قوة لصاحلك
ال ميلكها أحد غريك.
ال ختايف أن تكوني غريبة يف البداية عن اجملموعة حيث ستثبتني
يف النهاية جناحك باستخدام نفس الصفات اليت متيزك .كل
شيء نسيب ،لذا ركزي على نقاط قوتك وافخري بها.
.4

تعلمي من نظرائك الناجحني من الذكور

ال تعزلي نفسك باعتبارك امرأة .فليكن لديك ثقة بنفسك وعربي
عن نفسك وراقيب وتعلمي من نظرائك الناجحني من الذكور.
.5

ابين شبكة كبرية داخليا وخارجيا

العالقات أمر أساسي يف النجاح والتقدم يف حياتك املهنية.
ال تكوني خجولة ،واختلطي بالناس يف العمل وكذلك خارج
الشركة.
.6

احرصي أن يتم االعرتاف بإجنازاتك

سوقي نفسك عن طريق إبالغ مشرفك بأحدث إجنازاتك يف العمل
واالختالط بزمالئك يف العمل .النساء لسن استباقيات بقدر
الرجال فيما يتعلق بإخبار اآلخرين مبدى جناحهم وبراعتهم.
.7

حسين مهاراتك الفنية

مع استمرار جمال اإلنرتنت يف النمو ،ينبغي أن تعمل املزيد من
النساء حنو احلصول على املهارات الفنية املرغوبة جدا ،مثل
الرتميز والتطبيقات وتصميم املواقع اإللكرتونية ...اخل.
.8

أعطي األولوية للسالمة والراحة

ضعي دائما السالمة أوال وقبل كل شيء .إذا كنت تريدين
االنتقال إىل وظيفة جديدة ،حتققي ما إذا كان مكان العمل يوفر
إجراءات السالمة الشخصية ،اليت تشمل النقل واملوقع وأوقات
العمل ومتطلبات السفر ،اخل.
واملهم بنفس القدر هو األشخاص الذين ستتفاعلني معهم
وثقافة املكتب ،اليت جيب أن تضع سالمة األفراد كأولوية.
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عالج القلق والتوتر بعشر دقائق فقط! القلق والتوتر العصيب ..األعراض والعالج
كثري من األشخاص تراوده
مشاعر القلق والتوتر ،سواء
من العمل ،أو األسرة ،أو
غري ذلك من األسباب .وقد
تتكرر هذه املشاعر لتصبح
ّ
وتؤثر
مزعجة للشخص،
بالتالي على مسار حياته
أن التخلص
اليومية.
علما ّ
ً
ّ
التأمل
منها يكمن مبمارسة
ّ
يوميا وفق
ملدة  10دقائق
ًّ
علمية حديثة.
دراسة
ّ
التأمل ملدة 10
إن ممارسة
َّ
ّ
دقائق يف اليوم ،كافية
للتخلص من آثار التوتر
والقلق ،الناجتني عن األفكار
ً
وفقا لنتائج
السلبية ،وذلك
ّ
دراسة ُنشرت يف اجمللة
الطبية Consciousness and
ّ
. Cognition
فقد أجرى الباحثون من
جامعة واترلو يف كندا،
ً
مشاركا،
دراسة مشلت 82
التأمل
ملعرفة ما إذا كان
ّ
ميكن أن يساعد األشخاص
القلق
يعانون
الذين
والتفكري السليب كعادة
مستمرة ،أن خيرجوا من
نطاق هذه الدائرة الشرسة
من التوتر.
التأمل يساعد على التخلص
ّ
السلبية
من هذه األفكار
ّ
الطفيلية
ّ
ُطلب من املشاركني أداء
مهمة على الكمبيوتر ،فيما
ّ
تتم مقاطعتهم أثناء ذلك،
ّ
لتقييم قدرتهم على البقاء
ّ
املهمة اليت
مركزين على
ّ
يقومون بها يف الوقت ذاته.
ثم قام الباحثون بتقسيمهم
َّ
بشكل
جمموعتني
إىل
عشوائي .واستمعت جمموعة
صوتية،
السيطرة إىل قصة
ّ
فيما قامت اجملموعة األخرى
من املتطوعني ،بأداء مترين
تأمل لفرتة قصرية قبل
ّ
إعادة تقييمهم مرة أخرى.
وأثبتت نتائج هذه التجربة،
الطفيلية
األفكار
أن
ّ
ّ
اخنفضت بشكل ملحوظ بعد
التأمل.
ممارسة
ّ
يوضح د .مينغران زو،
الباحث يف جامعة واترلو يف
اً
ّ
«حتتل األفكار
قائل:
كندا
الشاردة حواىل نصف الضمري
ألي شخص على حنو
الواعي ّ
يومي .ولدى األشخاص
فإن
الذين يعانون القلق،
َّ
ّ
تؤثر
األفكار املوسوسة قد
على قدرة الشخص على
ّ
املهمات،
التعلم ،وإجناز
ّ
أو حتى العيش على أساس
يومي».
ويضيف« :تشري نتائج
التأمل ،قد
أن
دراستنا إىل ّ
ّ
يكون له تأثري حيمي العقل،
واألشخاص الذين يعانون
القلق .كما أثبتنا ،إضافة
فإن ممارسة
إىل ذلك،
ّ
التأمل يساعد األشخاص
ّ
الذين يعانون القلق ،على
بعيدا عن
حتويل انتباههم
ً
همومهم حنو العامل اخلارجي،
ما يساعدهم على الرتكيز
بشكل أفضل على املهمة
اليت جيب إجنازها».

ضغوط احلياة اليومية قد ُتشعر اإلنسان
بالقلق والتوتر الدائمني ،ال سيما من
األمور املستقبلية ،اليت حياول جاهدًا أن
جيعلها كما يتمنى .لكن ،ورغم ذلك،
معينة ميكن أن
فإن نوبة القلق بدرجة
َّ
َّ
تكون مفيدة ،حيث َّ
أنها قد تساعد املرء
على فعل أفضل ما لديه لكي يقنع ذاته
أن لدى البعض
جيد .يف حني َّ
بعمل ّ
ميو ً
والعصبية الدائمة،
ال للقلق والتوتر
َّ
ً
ً
ما جيعلهم أكثر تشاؤما وخوفا من كل
شيء.
للتعرف على أسباب القلق والتوتر
ّ
يلتقي
الوقاية،
وطرق
العصيب
«سيدتي نت» االختصاصية يف علم
النفس ،الدكتورة عبري رجب ،فتقول:
أسباب القلق والتوتر ،تعود إىل:
_ تراكمات ماضية وضغوط نفسية.
التعرض للعنف
_الظروف احلياتية ،مثل
ّ
واإليذاء أو الرتبية القاسية ،والصعوبات
يف حميط العمل.
_ املرض ،خصوصًا الذين يعانون من
أمراض خطرية ومزمنة ،فهؤالء يصابون

بنوبات من القلق والتوتر واخلوف من املستقبل وما
أن العالجات واحلالة االقتصادية
حيمله هلم .كما َّ
قد تشكل عبئًا نفسيًا ثقي ًال.
_ املواد الكيميائية الطبيعية يف الدماغ ،اليت
العصبية» اليت تلعب دورًا
تسمى «الناقالت
َّ
رئيسًا يف حصول اضطرابات القلق والتوتر.
_ العوامل الوراثية ،حيث أثبتت الدراسات أنه
قد يكون هلا أثر يف حصول اضطرابات التوتر ،إذ
تنتقل وراثيًا.
العالج باخلاليا اجلذعية ..ثورة طبية يف تطور
مذهل
وأشارت الدكتورة رجب إىل أنواع القلق ،وهي:
الفوبيا ،الرهاب ،اخلوف االجتماعي ،الوسواس
القهري ،القلق من الكوارث الطبيعية ،القلق
الناتج من أمراض عضوية ،القلق النفسي
املصاحب لالكتئاب ،والقلق النفسي العام
حادة،
يتكرر يف أحيان متقاربة وبصورة
الذي
َّ
َّ
من دون أي سبب حقيقي ،إىل درجة َّ
أنه يعيق
جمرى احلياة اليومية الطبيعية.
أن هنالك نوبة من
واعتربت الدكتورة رجب َّ
معينة) ميكن أن تكون مفيدة.
القلق (بدرجة
َّ
أن اإلحساس بالقلق قد يساعد املرء على
إذ َّ
والتصرف بصورة صحيحة عند
رد فعل معني،
ُّ
التعرض خلطر حقيقي ،كما ميكن أن حيفزه على
ُّ
التفوق يف مكان عمله أو يف منزله.
أما أعراض القلق ،حبسب الدكتورة رجب،
فهي:
بأن اإلنسان
_
نفسية تتمثل يف التوتر ،والشعور َّ
َّ
يف تسابق مع الزمن ،وتطاير األفكار وتشتتها،
وحتمل الضوضاء،
وعدم القدرة على الرتكيز
ّ
واالنزعاج.
عضوية ،كالشعور باالنقباض يف الصدر ،أو
_
َّ
اجلسدية ،خاصة يف الرأس ،أو يف
بعض اآلالم
َّ
القولون ،أو يف أسفل الظهر .باإلضافة إىل

الشهية للطعام
اضطرابات يف النوم ،وضعف يف
َّ
يف بعض احلاالت.
_ اإلحساس بتوتر العضالت ،واالرتباك ،وقلة
والعصبية.
الصرب،
َّ
_ أعراض اجتماعية للقلق ،يضيفها بعض العلماء،
تتمظهر يف كثرة املشاكل واالنفعاالت مع
اآلخرين ،وعدم الفعالية على الصعيدين :العملي
واألسري.
التعرق ،وارجتاف األطراف ،وتسارع ضربات
_
ُّ
القلب لدى البعض.
عالج القلق والتوتر النفسي
وحول عالج القلق والتوتر العصيب ،تشري
الدكتورة رجب إىل توفر عدد كبري من األدوية
اهلادفة إىل التخفيف من أعراض القلق اجلانبية،
ومنها :أدوية مضادة للقلق ،وأدوية مضادة
لالكتئاب.
أما بالنسبة للعالج النفسي ،فيكون حتت إشراف
استشاري أو اختصاصي نفسي متدرب عن
طريق كشف أسباب القلق ومساعدة الفرد على
مواجهة قلقه والسيطرة عليه.
وميكن للشخص الذي يعاني من القلق اكتساب
مهارات خمتلفة لتخفيف أعراض القلق لديه،
ومواجهة املشكلة والعودة إىل ممارسة حياته
بشكل طبيعي.
كما العمل على إزالة أسباب القلق إذا كان
باإلمكان القيام بذلك.
مع ضرورة اإلكثار من متارين االسرتخاء،
تعد من أفضل
وممارسة الرياضة أيضًا اليت
ّ
السبل لعالج القلق والتوتر العصيب.
يف حني يساعد احلديث عن املشاكل لآلخرين
الذين ميكن الوثوق بهم على عالج القلق.
ّ
وحذرت الدكتورة رجب من تعاطي أدوية
القلق واالكتئاب من دون إشراف طيب ،كي ال
يتعرض الفرد ألي مضاعفات تزيد احلال سوءًا،
َّ
مشرية إىل أنه ال جيب توقيف العالج فجأة ،مَّ
وإنا
بالتدريج.
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من هــنا وهــناك

كسوف الشمس يكبد الشركات
األمريكية خسائر هائلة

ماذا حيدث لـ»تويرت» لو أغلق
ترامب حسابه

 5أشياء جيب عدم نسيانها
قبل السفر

كشف دراسة حديثة أن شبكة وسائل اإلعالم االجتماعي «تويرت»
ستفقد حنو ملياري دوالر من قيمتها السوقية إذا انقطع الرئيس
األمريكي ،دونالد ترامب ،عن التغريد.

يضاف كسوف الشمس الكلي األسبوع املقبل إىل قائمة من
األمور اليت تلهي العاملني عن العمل ،مما يكبد الشركات
األمريكية خسائر يف اإلنتاج مبئات املاليني من الدوالرات.
وسيتكبد أصحاب العمل األمريكيون خسائر يف اإلنتاج تقدر بنحو
 694مليون دوالر جراء  20دقيقة تقريبًا تقدر مؤسسة «تشالنجر
أن العاملني سيقتطعوها من يوم عملهم
غراي آند كريسماس» ّ
يف يوم االثنني  21آب للقيام واخلروج من مكاتبهم ملتابعة
الكسوف الذي سيستغرق دقيقتني ونصف دقيقة تقريبًا.
وقال اندي تشالنجر ،نائب رئيس املؤسسة اليت تتخذ من
إن  20دقيقة هو تقدير متحفظ ،مشريًا إىل
شيكاغو مقرًا هلاّ ،
أن كثريًا من الناس قد يستغرقون وقتًا أطول من ذلك ليجهزوا
ّ
أجهزة التلسكوب أو نظارات الرؤية اخلاصة أو حتى أخذ عطلة
يف ذلك اليوم.
وأضاف« :هناك عدد قليل جدًا من الناس لن خيرجوا عندما
تكون هناك ظاهرة مساوية حتدث فوق رؤوسهم».
وقدر تشالنجر عدد العاملني يف ذلك اليوم بنحو  87مليون
شخص.

حقيبة بـ 1.8مليون دوالر

وقال جيمس كاكماك ،أحد الباحثني يف الدراسة ،لوكالة «بلومبريغ»
اإلخبارية ،إن فقدان املستخدم األبرز دونالد ترامب من الشبكة
سيؤثر على قيمة «تويرت» غري امللموسة ،ويؤدي إىل ما يعرف
بـ»الضغط املتعدد».
وأشار إىل أن تراجع الرئيس ترامب عن التغريد قد يسبب نزوحًا
مجاعيًا من «تويرت» ،وخيفض عدد املستخدمني النشطني «القابلني
لالستغالل» يوميًا ،وأن تويرت قد يفقد مخس قيمته.
وأضاف كاكماك ،الذي يعرف برأيه احملايد على موقع التواصل
االجتماعي «تويرت»« :ليس هناك إعالنات جمانية أفضل يف العامل
من رئيس الواليات املتحدة دونالد ترامب».
ومع أن شركة «تويرت» مل تفصح عن العدد اإلمجالي ،تقدر الدراسة
اليت أعدها كاكماك بأن عدد املستخدمني النشطني خالل اليوم يبلغ
 125مليون ،أي أقل من سناب شات بنحو  .%30وقالت «تويرت»
يف يوليو إن عدد املستخدمني النشطني بشكل يومي ارتفع %12
يف الربع الثاني ،مقارنة بالفرتة نفسها من عام .2016
ويعد ترامب واخد من أشهر مستخدمي تويرت ويبلغ عدد متابعي
اه أكثر من  36مليون متابع ،وكتب من  35.000مرة على منصة
«تويرت» منذ انضمامه إىل خدمة التواصل االجتماعي يف عام
.2009

مفاجأة من ناسا و فايسبوك...
بعد أيام قليلة!

عندما سيفتح املستخدمون
واملستخدمات موقع فايسبوك
يوم  21آب اجلاري ،ستظهر هلم
رسالة خاصة مبناسبة كسوف
الشمس الكلي.

بيعت يف مزاد علين حقيبة حتتوي على مقتنيات تارخيية من رحلة
أبوللو  11يف  ،1969من بينها غبار للقمر محله رائد الفضاء نيل
أرمسرتونغ معه إىل األرض ،بـ 1.8مليون دوالر.
واشرتت نانسي كارلسون هذه احلقيبة منذ ثالث سنوات يف مزاد
حكومي على االنرتنت بسعر  995دوالرا.

ووفق ما ذكره موقع «بيزنيس
فإن هذه الرسالة
إنسايدر»،
ّ
ستوجه لكل املستخدمني ،حيث
سيقوم فايسبوك بتغطية عرب

الفيديو للكسوف من قبل وكالة ناسا.
إن الواليات املتحدة
وقال ممثل فايسبوك لـ»بيزنيس إنسايدر» ّ
ستواجه يوم  21آب أول كسوف كلي للشمس تشهده البالد منذ
مما جيعل هذا احلدث الفلكي األكثر أهمية يف عصر وسائل
قرنّ ،
التواصل االجتماعي».

ولكن قيمة احلقيبة دفعت اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء
(ناسا) إىل السعي الستعادتها ،إال أن قاضيا فدراليا حكم بأن
كارلسون هي املالكة القانونية هلا.

وسيقوم فايسبوك بشراكة مع ناسا بتغطية هذا احلدث عرب البث
املباشر وبتقنية  360درجة.

وقالت كارلسون لشبكة  CBSإنها عثرت على «قطعة من التاريخ
نسيها اجلميع» ،معربة عن سعادتها حلماية هذه احلقيبة من
الضياع.

وسيقرأ املستخدمون يوم االثنني عند دخوهلم فايسبوك« :جتربة
كسوف الشمسي الكلي :اليوم سريى املاليني من األمريكيني
السماء كما مل يسبق هلم رؤيتها من قبل ،انضم إلينا هلذا احلدث
النادر واجلميل».

وتباطأت وترية املزاد يف البدء ،وزاد سعر القطعة مبعدل متواضع
حتى بلوغ السعر النهائي.
وتضمنت بعض القطع األخرى يف املزاد صورة التقطها أرمسرتونغ
لزميله باز ألدرن فوق سطح القمر .وبيعت بـ 35ألف دوالر ،وهو
ما فاق التقديرات بسبعة أضعاف.

أن هذا الكسوف سيكون األول منذ  99عامًا الذي يشمل
يشار إىل ّ
الواليات املتحدة بكاملها.
كما ّ
أي من
أنه سيكون أول كسوف كلي للشمس ميكن رؤيته من ّ
 48والية أمريكية تقع يف قارة أمريكا الشمالية منذ .1979

يعترب االستعداد اجليد للسفر ،من العوامل الرئيسية اليت تضمن
للمسافر رحلة مرحية وخالية من املشاكل واملنغصات ،ومتكنه من
حتقيق الغاية املرجوة منها.
وال بد من أن يأخذ املسافر العديد من األمور بعني االعتبار أثناء
استعداده للسفر ،فباإلضافة إىل إعداد خطة جيدة يتبعها أثناء
رحلته ،ال بد من أن يتخذ اإلجراءات اخلمسة التالية قبل القيام
برحلته ،حبسب موقع «أورديناري ترافلر» اإللكرتوني:
 -1التحقق من متطلبات التأشرية واللقاحات الالزمة
لكل بلد متطلباته اخلاصة بالنسبة للتأشرية السياحية ،باإلضافة إىل
اللقاحات الالزمة اليت جيب أن خيضع هلا املسافر قبل التوجه إىل
هذا البلد.
لذلك جيب االلتزام بهذه املتطلبات واستصدار تأشرية السفر قبل
وقت كاف من موعد الرحلة ،واالستفسار عن األمراض السارية يف
البلد الذي يقصده املسافر الختاذ اإلجراءات الصحية الالزمة قبل
السفر.
 -2احلصول على تأمني السفر
يغطي تأمني السفر تكلفة األشياء الشخصية املفقودة أو املسروقة،
باإلضافة إىل تعويض الرحالت امللغاة ،وحاالت الطوارئ الطبية.
لذا ال بد للمسافر مبن أن حيصل على تأمني على رحلته لتجنب أي
نفقات إضافية إن تعرض للسرقة أو ألغيت رحلته لسبب ما.
 -3نسخ املستندات اهلامة
يف حال فقد املسافر وثائقه الشخصية مثل جواز السفر أو الشهادات
الدراسية أو البطاقات املصرفية ،فإن النسخ اليت حيتفظ بها عن
هذه الوثائق تسهل عليه استصدارها مرة أخرى.
وهذه قائمة باملستندات اليت يفضل عمل نسخ إضافية هلا :جواز
السفر (الصفحة األوىل) ،التأشرية ،تأمني السفر ،رخصة القيادة،
بطاقات االئتمان ،تذاكر الطريان ،تأكيدات احلجز (الفندق ،تأجري
السيارات ،تذاكر الرحالت البحرية ،وما إىل ذلك) ،وشهادات
اللقاحات.
 -4احلجز الفندقي املسبق
ال جيب أن يرتك املسافر أي شيء للصدفة ،أو يتصرف بشكل
عشوائي أثناء السفر ،وال بد من أن يكون كل شيء خمطط له مسبقًا
وخاصة مكان اإلقامة.
فاحلجز الفندقي املسبق يوفر على املسافر الوقت واجلهد يف البحث
عن فندق قريب من وسائل املواصالت ،وجينبه البحث عن غرفة
شاغرة يف املواسم السياحية املكتظة.
 -5اصطحاب بعض األشياء الضرورية
باإلضافة إىل وثائق السفر اهلامة ،جيب على املسافر أن يصطحب
بعض األدوية املسكنة لآلالم الستخدامها عند الضرورة أثناء
الرحلة.
باإلضافة إىل األدوية املضادة للدوار وخاصة إن قرر املسافر
خوض مغامرة على منت قارب سياحي.
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تتـمات

ماتيس يف كييف يتهم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مع مشاركة  24جنديًا أمريكيًا للمرة األوىل يف عرض عسكري
للجيش األوكراني الذي يقاتل انفصاليني موالني ملوسكو شرق
البالد ،يف نزاع أوقع أكثر من  10آالف قتيل ودفع الواليات
ّ
وشكل حضور
املتحدة وحلفاءها إىل فرض عقوبات على روسيا.
وزراء دفاع دول احللف األطلسي احتفاالت عيد النصر ،ومشاركة
مئات العسكريني من احللف للمرة األوىل يف عرض عسكري وسط
كييف ،دعمًا «رمزيًا» ألوكرانيا ،لكن شخصني ُجرحا بتفجري «جسم
ورجحت
جمهول» وسط كييف قرب موقع تنظيم العرض العسكريّ .
السلطات وقوع «عمل خترييب».
والتقى ماتيس الرئيس األوكراني بيرتو بوروشينكو ووزير الدفاع
ستيبان بولتوراك .وقال األخري« :منذ اليوم األول للعدوان
الروسي ،طلبنا من كل الدول دعمنا بأسلحة فتاكة .حتى اآلن
ّ
تسلم هذه
قدمت لنا هذا الدعم .ما زلنا ننتظر
وحدها ليتوانيا ّ
األسلحة ،لكن القرار ليس يف يدنا بل يف يد شركائنا».
وأعرب بوروشينكو عن امتنانه «لشركائنا األمريكيني على مساعدتهم
العسكرية الفاعلة يف اللحظات األوىل من العدوان الروسي» ،معتربًا
أن على موسكو أن تدرك أن تعزيز واشنطن دعمها العسكري كييف
ستتكبده (روسيا) إذا قررت مهامجة قواتي
«سيزيد الثمن الذي
ّ
ورجح انتشار  3آالف جندي روسي «منتظم» يف شرق
وأراضي».
ّ
ّ
أوكرانيا ،الفتًا إىل أن مناقشة طلب بالده تزويدها أسلحة فتاكة
ّ
«تتطلب الصمت قبل اختاذ قرار نهائي».
أما ماتيس ،فرأى أن موسكو مل تلتزم اتفاق مينسك لوقف النار
ضم موسكو شبه
يف شرق أوكرانيا ،مؤكدًا أن واشنطن «لن تقبل» ّ
جزيرة القرم األوكرانية عام .2014
وأعلن أن الواليات املتحدة «تتابع دعمها أوكرانيا وتبقى ملتزمة
أقرت أخريًا تسليم
بناء قدرات قواتها املسلحة» ،الفتًا إىل أنها ّ
ً
كييف معدات عسكرية قيمتها  175مليون دوالر ،ومشريا إىل أن
ذلك يرفع إمجالي املساعدات العسكرية ألوكرانيا إىل  750مليون
دوالر منذ .2015
ّ
جتنب تعهد تزويد كييف أسلحة «فتاكة» ،وهذا
لكن ماتيس
مطلب كررته أوكرانيا مرات خالل السنتني األخريتني ،وأحجمت
عنه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ،إذ يواجه سجاالت يف
يَ
وجهت نظر تدعو إحداهما إىل «تسريع تسليح
الواليات املتحدة بني
التسرع بتأجيج
تصر الثانية على ضرورة «عدم
أوكرانيا» ،فيما
ّ
ّ
الوضع مع روسيا».
وقال ماتيس إن اإلدارة األمريكية «تراجع» مسألة «األسلحة
الدفاعية الفتاكة» ،وزاد« :سأعود اآلن بعدما شاهدت الوضع
احلاليُ ،
أل ِ
بلغ وزير اخلارجية (ريكس تيلرسون) والرئيس (دونالد
ً
ترامب) بعبارات حمددة جدا ما أوصي به للمضي» يف األمر.
واستدرك« :األسلحة الفتاكة ليست استفزازية إال إذا كنت
معتديًا ،وبالطبع أوكرانيا ليست معتدية ،إذ إن القتال حيدث على
أراضيها».
ِ
تتقيد بروحية التزامات دولية» ،وزاد أن
وأسف ألن «روسيا ال
ّ
«تتفهم التحديات االسرتاتيجية املرتبطة بالعدوان
الواليات املتحدة
ّ
الروسي» على أوكرانيا.
وتابع« :على رغم نفي روسيا ،نعلم أنها تسعى إىل إعادة ترسيم
يقوض دو ً
ال حرة ذات سيادة يف أوروبا».
حدود دولية بالقوة ،ما ّ
تبدل إجراءاتها
وأكد أن العقوبات املفروضة عليها «ستبقى إىل أن ّ
اليت أدت إىل تلك العقوبات».
ويف روما ،اتهم األمني العام لـ «األطلسي» ينس ستولتنربغ
روسيا ،بـ «تقويض االستقرار واألمن يف أوروبا» عرب «سلوكها
العدائي» .ولفت إىل أن احللف «عمل بكثافة لبناء شراكة اسرتاتيجية
مع روسيا» بعد احلرب الباردة.

الفروف يبدأ االحد ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الفروف سيبدأ جولة تشمل الكويت واإلمارات العربية املتحدة وقطر
خالل الفرتة من  27حتى  30اجلاري.
وأضافت« :أن الفروف سيلتقي أمري الكويت الشيخ صباح األمحد،
والنائب األول لرئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ صباح
اخلالد احلمد الصباح ،للبحث يف عدد من القضايا ذات االهتمام
املشرتك».
وأوضحت أن «احملادثات خالل هذه اجلولة سترتكز على مناقشة
األزمة بني قطر وعدد من دول املنطقة» ،معتربة أن «روسيا تدعو
على الدوام الدول املعنية إىل التخلي عن اخلطاب التصعيدي،
ومعاجلة اخلالفات حول طاولة املفاوضات والبحث عن حلول
وسط».
وأكدت دعم روسيا جهود الوساطة اليت تقوم بها القيادة الكويتية
يف معاجلة هذه األزمة.
من جهة ثانية ،بدأت مصارف قطرية تتجه إىل أسواق آسيا وأوروبا
حبثًا عن التمويل ،بعدما سحب عمالء من دول عربية أخرى باليني
الدوالرات من حساباتهم يف أعقاب األزمة مع الدول األربع اليت
تكافح اإلرهاب.
وعلى رغم أن احلكومة القطرية أودعت مبالغ كبرية يف املصارف
للمساعدة يف تعويض التدفقات اخلارجة ،إال أن املصارف حتاول
إجياد مصادر جديدة للتمويل ،حتسبًا من سحب ودائع كبرية جممدة
ألجل عند استحقاقها يف األشهر املقبلة.

وقال مصدران لوكالة «رويرتز» ،إن «بنك قطر الوطين» أجرى
حمادثات رتبها «ستاندرد تشارترد بنك» مع مستثمرين يف تايوان
لرتتيب إصدار خاص من «سندات فورموزا» يف السوق التايوانية
بعمالت أخرى غري الدوالر التايواني.
وأضاف أحد املصدرين ،أن «بنك قطر الوطين» يدرس أيضًا
إصدارات خاصة يف أسواق آسيوية أخرى .وقال« :إن للبنك
سندات وأوراقًا مالية متوسطة األجل قيمتها حنو ستة باليني دوالر
حيل أجلها يف الفرتة من اآلن وحتى منتصف عام  ،2018ومن
املرجح أن يستهدف املصرف إعادة متويلها».
ويف اآلونة األخرية استطاع مصرف «قطر اإلسالمي» أكرب املصارف
اإلسالمية يف قطر تدبري أموال من خالل صفقات إصدارات خاصة
بالني الياباني والدوالر األسرتالي.
وقال مصريف دولي إن املصرف يعمل اآلن على استكشاف املزيد
من هذه الصفقات يف أوروبا وآسيا ،إضافة إىل برنامج إلصدار
شهادات إيداع واتفاق مراحبة لتدبري سيولة نقدية.
وقال متحدث باسم «بنك قطر الوطين»« :لدينا مقرتحات عدة
إلصدار فورموزا من مصارف عاملية تتعامل يف ذلك اجلزء من
العامل» .وأضاف« :مل يتم بعد االتفاق على شيء أو حتديد توقيت
اإلصدار واختيار مستشاريه».
وأشار إىل أن «من الطبيعي لبنك قطر الوطين االستفادة بانتظام
من األسواق العاملية املختلفة باحلفاظ على عالقات وثيقة مع
قاعدة مستثمريه باعتباره جهة إصدارات متكررة .وهذا جزء من
اسرتاتيجية التمويل اإلمجالية العامة للبنك ،املتفق عليها قبل
اخلالف الديبلوماسي اإلقليمي».
وتوضح بيانات مصرف قطر املركزي أن األزمة أدت إىل خروج حنو
 7.5بليون دوالر من ودائع العمالء األجانب ،إضافة إىل  15بليون
دوالر أخرى من الودائع والقروض األجنبية بني املصارف واليت
يعتقد أنها يف األساس من الدول األربع.
ويقدر حمللون أن ما بني ثالثة وأربعة باليني دوالر أخرى قد خترج
من البالد يف األشهر املقبلة .وأوضحت البيانات أن احلكومة القطرية
أودعت ردًا على ذلك ما يقرب من  18بليون دوالر يف املصارف
احمللية يف حزيران (يونيو) ويف متوز (يوليو) املاضيني.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني االربعاء ،إن «نزوح األموال
ميثل خطرًا على السيولة ومن املرجح أن يؤدي إىل زيادة املنافسة
بني املصارف القطرية على الودائع ويرفع تكاليف التمويل ويضغط
على هوامش الربح».
وقبل األزمة كانت أوروبا أكرب مصدر لدى املصارف القطرية للودائع
والتمويالت الضخمة ،وأكرب قلي ًال من أموال عمالء الدول األعضاء
يف جملس التعاون اخلليجي الست الذي ال تزال قطر عضوًا فيه.
وبعد اخنفاض الودائع احلكومية يف النظام املصريف القطري عام
 ،2016كان رد فعل البنوك هو اجتذاب ودائع غري املقيمني ،وهي
أكثر تكلفة من أجل احلفاظ على منوها.
وقال مصريف آسيوي إن املستثمرين اآلسيويني جذبتهم
التصنيفات االئتمانية العالية للمصارف القطرية ،غري أن املستثمرين
األوروبيني قد جيدون مثن السندات القطرية «باهظًا» ،خصوصًا أنه
قد يكون من الصعب تداوهلا يف السوق الثانوية إذا استمر اخلالف
الديبلوماسي لفرتة طويلة.
ويبدو أن الوضع حاد على وجه اخلصوص بالنسبة إىل املصارف
اإلسالمية ،حيث يعد املستثمرون من السعودية واإلمارات والبحرين
من بني أكرب املستثمرين يف سوق الصكوك العاملية.
وقالت مصادر لـ «رويرتز» ،إن «بنك قطر الدولي اإلسالمي» مل
يبت حتى اآلن يف املوعد الذي سيصدر فيه صكوكًا مقومة بالدوالر.
وكان البنك عني مصارف يف أيار (مايو) لإلصدار احملتمل.

القوات العراقية حترر ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الشعيب واجليش باتوا على بعد  100مرت عن مركز القضاء.
حرر احلشد الشعيب واجليش شارع السايدين قرب قلعة تلعفر
كما ّ
األثرية ،وعثرا على نفق لـ «داعش» مشال شرق تلعفر ،مستكم ًال
تطهري حي النور مشال شرق تلعفر.
حررت حي اخلضراء شرق تلعفر بالكامل
وأفيد أن القوات العراقية ّ
ودخلت حي الوحدة ،يف حني سيطرت قوات احلشد «اجلزيرة»
شرق تلعفر بالكامل وهي تبعد اآلن مسافة  250مرتًا عن مركز
القضاء.
وبالتوازي ،أعلنت العمليات املشرتكة العراقية مقتل  302إرهابي
وحترير  31منطقة يف تلعفر.
وفجر لواء  11باحلشد الشعيب سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاولت
ّ
إعاقة تقدم قوات اللواء يف احملور الشرقي لتلعفر.
ومساء أمس االلو وصلت القوات األمنية العراقية واحلشد الشعيب
إىل مشارف ناحية احمللبية شرق تلعفر بعد حترير  %75من اجلزيرة
جنوب شرق قضاء تلعفر.
وقال الفريق رائد جودت إن قوات الشرطة االحتادية واحلشد الشعيب
اقتحمت حي الوحدة ثاني أحياء تلعفر وكتائب املدفعية والصواريخ
املوجهة تدك مقرات االرهابيني ودفاعاتهم يف املنطقة.
من جهته ،قال الفريق قوات خاصة الركن عبد األمري رشيد يار اهلل
إن قطعات لواء املشاة اآللي  37الفرقة املدرعة التاسعة واللواء
احلادي عشر احلشد الشعيب حررت حي النور االوىل وتديم التماس
مع حي النصر وترفع العلم العراقي فيها.
وحميط تلعفر حصلت خالفات كبرية يف صفوف مسلحي داعش بني
احملليني من جهة واالجانب من جهة ثانية.

إطباق اخلناق على ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
أن تنظيم
جبل الضاحك يف ريف محص الشمالي الشرقي يعين ّ
داعش بات مطوقًا يف البادية السورية ،بعد احكامهم السيطرة
على «جبل الضاحك» و «خربة الطالع» و «وادي ابو قلة « وبالتالي
حماصرة التنظيم يف مساحة واسعة تقدر حبوالي  2000كم مربع يف
ريف محص الشمالي الشرقي والتقائهم بالقوات املتواجدة مشال
مدينة السخنة.
كما سيطر اجليش السوري واحللفاء على بلدة جنى العلباوي والتالل
احمليطة بها بريف محاة الشرقي.
ويف محاة استعاد اجليش والقوات الرديفة السيطرة على نقطتني
تقعان على خط البرتول شرق السلمية بعد معارك مع مسلحي
داعش.
صد هجومًا لداعش على مواقع له يف بلدة السعن فيما
كذلك
ّ
استهدف سالحا اجلو واملدفعية حتركات داعش بني وادي العذيب
حصار مسلحي
وقرية الشيخ هالل القريبني من السعن ليستمر
ُ
ُ
تبلغ حنو اربعة آالف
التنظيم شرق منطقة السلمية على مساحة
كيلومرت مربع.

نصر اهلل :مقبلون...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
جدًا ،وبأقل كلفة بشرية ومادية ممكنة ،معتربًا أن اجليش اللبناني
قام بعمل دقيق وحمرتف يف املراحل السابقة من املعركة وبأقل
كلفة وبكفاءة عالية ،موضحًا أن  20كلم مربع من األرض اللبنانية
مت حتريرها من قبل املقاومة يف بداية املعركة يف منطقة قلعة
احلصن وحتى معرب الزمراني ،بينما حرر اجليش اللبناني  100كلم
مربع ويبقى  20كلم مربع.
ومن اجلانب السوري أوضح السيد نصر اهلل أن اجليش السوري
واملقاومة سيطروا على  270كلم مربع وبقي  40كلم مربع ،مضيفًا
«شهدنا خالل العمليات عم ًال دقيقًا من جانب اجليش السوري
وسالح اجلو السوري وأيضًا من قبل رجال املقاومة».
وعن تقدم املعركة قال السيد نصر اهلل إن «مسلحي داعش باتوا
حماصرين يف وسط منطقة العمليات مبساحة  20كم مربع يف
األراضي اللبنانية و 40كم مربع يف األراضي السورية ،وهي
بالتحديد يف أعلى مرتفع وهو حليمة قارة ،واحلدود اللبنانية
مرسة على هذه القمة اليت نسعى لتحريرها».
السورية مّ
وتابع السيد نصر اهلل «يف العمليات اليت جتري يف القلمون السوري
مت قتل العديد من اإلرهابيني كما قام العديد منهم بتسليم نفسه
سواء للجيش السوري أو لرجال املقاومة ،ومل يتم بث صور جلميع
من استسلم بسبب االلتزام األخالقي معهم».
وكشف السيد نصر اهلل عن أن تفاوضًا جيري مع قيادة داعش يف
القلمون وهو جيري داخل األرض السورية بناء على طلب قيادة
املسلحني ،موضحًا أن ال وقف إلطالق النار قبل التوصل إىل
اتفاق ،وأضاف أن هدف التفاوض هو حتقيق أهداف العمليات
العسكرية يف األراضي اللبنانية والسورية ،وأن أي اتفاق كامل مع
داعش سيكون شرطه األول كشف مصري العسكريني املختطفني
اللبنانيني وعودتهم.
وقال السيد نصر اهلل إن «التفاوض يف اجلانب السوري ال يعين
جتاوز هدف كشف مصري اجلنود اللبنانيني املختطفني ،وإن موافقة
الدولة السورية على االتفاق أساسية يف إجنازه وهي تشرتط ذلك
وبطلب رمسي لبناني علين» ،مضيفًا «الدولة السورية تشرتط
تقديم طلب رمسي لبناني علين هلا إلجناز االتفاق».
ورجح السيد نصر اهلل أن يتم الذهاب باجتاه خيار احلسم العسكري
ّ
يف ظل ذهنية داعش ،وتوجه إىل قيادة داعش بالقول «القرار
حاسم بالنصر وال وقت طوي ًال لدينا لتضييعه واستهالكه يف معركة
اجلرود».
كما وعد السيد نصر اهلل اللبنانيني بأنهم مقبلون على «نصر كبري
جدًا وجيب أن تعتزوا وتفخروا به ..سنكون أمام مشهد أمان كل
احلدود اللبنانية من اإلرهابيني» ،وأضاف «أنتم أمام إجناز عظيم
فال تسمحوا لبعض املنغصات بأن تؤثر عليكم ألن النصر قرار
لبناني».
واعلن ان «التحرير الثاني هو عندما سيكتمل حترير احلدود اللبنانية
 السورية من هيمنة االرهابيني التكفرييني ،بعد ان حصل التحريراالول يف  25أيار العام  ،»2000مشددا على «االحتفال بهذا
اليوم اآلتي وبعظمة الشهداء» ،وقال« :ال بد انه سيكون يف
عام  ،»2017من دون أن حيدد «اليوم والشهر هلذا االنتصار
والتحرير».
وكشف السيد نصر اهلل عن سعي أطراف معينني إىل عدم الدخول
يف معركة طرد داعش من احلدود ،وأنه سيتم الكشف عنها الحقًا،
كاشفًا عن أن السفارة األمريكية يف بريوت هددت بعد معركة
جرود عرسال وسائل إعالم لبنانية نقلت انتصار املقاومة وأن
األمريكيني وبعض األطراف اللبنانية طلبوا من وسائل إعالم لبنانية
جتاهل أخبار اجلرود السورية.
وينتظر
وتابع السيد نصر اهلل بتوجيه كالمه للبنانيني بأن «ما حتقق ُ
اكتماله هو من نتائج املعادلة الذهبية (اجليش والشعب واملقاومة)
باإلضافة إىل اجليش السوري» ،داعيًا إىل التعاطي مع االنتصار
املقبل وهو خامتة حترير كل احلدود اللبنانية السورية على أنه
«التحرير الثاني».
مزيد من التفاصيل على الصفحة 5
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مـتفرقات

قداس السنة عن نفس األم
املرحومة ناديا الياس من
كفرصارون

أربعون املرحومة سانا
خوري عاقوري

هذه األطعمة تزيد من مستوى اهليموغلوبني يف الدم
أتشعر بالتعب واإلرهاق والوهن؟ هل جتد
صعوبة يف التنفس يف بعض األحيان؟ أتعاني
من الصداع على فرتات متقطعة؟ أتشعر بسرعة
ضربات القلب؟ أتشعر بربودة يف يديك وقدميك؟
ماذا عن شهيتك للطعام ..هل قلت؟
إذا أجبت على هذه األسئلة بـ «نعم» ،فال جيب
أن تهمل هذه األعراض على اإلطالق ،فأنت رمبا
تعاني من نقص اهليموغلوبني يف الدم.
واهليموغلوبني هو نوع من الربوتني الغين باحلديد
والذي يتواجد داخل كريات الدم احلمراء ،وهو
مسؤول عن نقل األكسجني إىل كل أعضاء
اجلسم .كما أن اهليموغلوبني يساعد أيضًا يف
التخلص من ثاني أكسيد الكربون عن طريق نقله
من اخلاليا إىل الرئة.
لذا فمن املهم للغاية البقاء على مستوى
اهليموغلوبني يف الدم يف املستوى املعقول،
لضمان تأدية كل أعضاء اجلسم لوظائفها
املعتادة .وحبسب اخلرباء ،فإن املستوى األمثل
للهيموغلوبني يف الدم يرتاوح بني  14و 18يف
الرجل وبني  12و 16يف املرأة.

يقام يف كنيسة مار شربل ـ
بانشبول جناز األربعني عن
نفس املرحومة

سانا خوري عاقوري

يقام قداس السنة عن نفس األم

املرحومة ناديا الياس
من كفرصارون وذلك نهار األحد الواقع يف
 10ايلول  2017عند الساعة العاشرة صباحًا يف
كنيسة السيدة العذراء مايز هيل ـ ماريالندز
الداعون يف اسرتاليا
زوجها :أديب الياس
ولدها :أدي وعائلته
عائلة ابنها املرحوم فوزي وعائلته
ابنتها :جولي زوجة أنطوني يعقوب وعائلتها
أخوها :شحادة عيسى وعائلته
سلفاها :الياس وجورج وعائلتاهما
عائلة سلفها املرحوم فوزي
ابنة محيها :سعاد زوجة الياس جروج وعائلتها
يف الوطن
أخوها مقبل عيسى وعائلته
أخواتها متينة  ،امينة  ،أوديت  ،فيوالت واميلي
وعائالتهن
سلفها مجيل وعائلته
ابنة محيها مادلني ارملة املرحوم نافذ فرح
وعموم عائالت الياس  ،سلطانه ،جبور ،يعقوب،
عيس ،جروج ،فرح ،احلليب ،احللو  ،عيدا الناصح،
ابو رجيلي وأهالي ومجعية كفرصارون.
الدعوة عامة

زوجة الفنان الصديق ايلي
عاقوري ،وذلك يوم األحد
الواقع يف  10ايلول ،2017
عند الساعة العاشرة صباحاً.
وباملناسبة يشكر الفنان
ايلي عاقوري والعائلة كل من
واساهم يف مصابهم االليم ان
كان بالتعزية شخصياً أو عرب
وسائل االعالم أو من خالل
برامج التواصل االجتماعي ،أو
باملشاركة بالصالة عن روحها
الطاهرة.
لها امللكوت السماوي ولكم
األجر والعمر الطويل.

وتعترب األنيميا هي أهم املشاكل الصحية اليت
تنتج عن نقص مستوى اهليموغلوبني يف الدم.
يذكر أن العديد من السيدات قد تعاني من
األنيميا أثناء احلمل أو أثناء فرتة احليض ،نظرًا
لفقدان كميات كبرية من الدم .كذلك ميكن أن
يعاني الشخص من األنيميا نتيجة إلجراء جراحة ما
نتج عنها فقدان للدم مث ًال.
وحبسب تقرير نشره موقع «بولد سكاي» املعين
بالصحة ،فإن هناك عددا من األطعمة اليت تعزز
من مستوى اهليموغلوبني يف الدم ،ومنها:

مثل الربتقال والليمون والفراولة والغريب فروت
والطماطم والبابايا والسبانخ ،لضمان مستوى
معتدل من اهليموغلوبني.
 -4البنجر أو الشمندر
البنجر أو الشمندر من أفضل األطعمة اليت تساعد
يف زيادة مستوى اهليموغلوبني يف الدم ،ألنه
غين باحلديد والبوتاسيوم واأللياف.
 -5التفاح
يف حالة اهليموغلوبني ،يصدق املثل الشهري
«تفاحة واحدة يف اليوم تبقي الطبيب بعيدا»،
وذلك ألن التفاح غين باحلديد ،وتناول تفاحة
واحدة يوميا كفيل برفع اهليموغلوبني للمستوى
األمثل.
وملن يعاني من نقص اهليموغلوبني يف الدم،
ينصح األطباء بتحضري عصري سحري يتكون من
تفاحة مقشورة ومثرة بنجر أو مشندر وعصري
ليمونة والقليل من الزجنبيل ،واحلرص على تناول
ذلك العصري مرتني يوميًا من أجل نتائج عالجية
هائلة.

تعرف على أسباب التهابات العمود
الفقرى ..وطرق العالج

 -1األطعمة الغنية حبمض الفوليك
عندما يعاني اجلسم من نقص يف محض الفوليك،
املعروف بفيتامني «-Bاملركب» ،فإن ذلك يؤدي
إىل نقص يف مستوى اهليموغلوبني يف الدم.
واألغذية الغنية حبمض الفوليك هي األوراق
اخلضراء والفول السوداني والكبد واحلبوب
واملوز.
 -2األطعمة الغنية باحلديد
احلديد هو من أهم العناصر الغذائية اليت تساعد
يف إنتاج اهليموغلوبني .لذا جيب التأكد من إدراج
األطعمة الغنية باحلديد إىل نظام غذائك اليومي،
ومنها الكبد واللحوم احلمراء والسبانخ واللوز
والتمر والعدس .كما ميكن تناول مكمالت احلديد
الدوائية ،بعد استشارة الطبيب بالطبع.
 -3األطعمة الغنية بفيتامني «»C
نقص فيتامني « »Cيف اجلسم يسبب اخنفاضًا
يف مستوى اهليموغلوبني يف الدم ،لذا جيب
اإلكثار من األطعمة اليت حتتوي على فيتامني «»C

ذكر موقع « »only my healthالطبى أن هناك
عددا من األسباب التى تؤدى إىل التهابات فى
ً
العمود الفقرى عند الكثري من األشخاص ومن
أبرزها:
 1الشيخوخة مع التقدم فى السن.
 2هشاشة العظام.
 3فقدان كتلة العظام بسبب كرب السن.
 4اإلصابة بالفقار.
 5التهاب املفاصل الروماتويدى.
 6كسر العمود الفقرى.
وأضاف املوقع أن أبرز العالجات تتضمن العالجات
غري اجلراحية من خالل اتباع عدد من العادات
الصحية ومنها:

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

 1احلفاظ على وزن صحى والقضاء على السمنة.
 2التوقف عن التدخني.
 3إجراء تعديالت على الوضع اليومى فى اجللوس
والنوم.
 4استخدام العالج الطبيعى من أجل ليونة
العضالت.
 5ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وأوضح أن حاالت الكسور أو شرخ العظام تتطلب
التدخل اجلراحى مع العالج الدوائى الذى يستمر
لعدة أشهر ،مع اتباع الراحة التامة ومنع ممارسة
كثريا.
احلركة
ً
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صــحة وغــذاء

الفلفل احلار ..اسراره وفوائده

املكسرات حتمي من السرطان  5أطعمة مفيدة لقلبك أبرزها
الساملون والشوفان
وتكبح مجاح األمراض

ِ
الستهالك الفلفل األمحر
حبسب الدراسات احلديثة ،ميكن أن يكون
العديد من الفوائد .فقد
احلريف،
الطعم الالذع واملذاق
احلار ،ذي
ُ
ِ
ّ
العلماء يف كلية الطب جبامعة فريمونت Larner College of
توصل
ُ
ّ
،Medicine at the University of Vermont
َ
ِ
مبعدل ،%13
الوفيات
نسبة
أن استهالك الفلفل احلار خُيفض
ّ
إىل ّ
وخاصة َ
ِ
النامجة عن أمراض القلب والسكتات الدماغية ،اي ّ
أنه
تلك
ُ
تعيش عمرًا أطول.
جيعلك
قد ُ
َ
دراسات عديدة ُ
خلصت إىل أن استهالك
الدراسة
سَبقت هذه
ٌ
ٌ
ِ
دراسة
مفيد يف عالج األمراض ،كما أجريت
والبهارات
الفلفل
ٌ
ِ
استهالك
يف الصني نشرت نتائجها عام  2015وربطت أيضًا بني
الفلفل احلار وتقليل نسبة الوفيات ،وهو ما ّ
أكده العلماء يف
ِ
ِ
بيانات  16000مشاركًا من دراسة
االستناد إىل
جامعة فريمونت بعد
ً
ِ
سنة.
ألكثر من 23
ت
استمر
واليت
األمد
طويلة
NHANES
َ
ّ
درس الفريق أو ً
ال اخلصائص األساسية للمشاركني من حيث
َ
استهالكهم للفلفل األمحر احلار ،ثم ربطوا ذلك بأعداد الوفيات
معظم االفراد الذين مييلون إىل
واألسباب املؤدية هلا .وقد ُوجد أن
َ
تناول الفلفل األمحر كانوا من الذكور صغار السن نسبيًا ،وذوي
العرق األبيض أو املكسيكيني األمريكيني ،متزوجني ويتناولون
باخنفاض
الكحول واللحوم وبعض اخلضار ،كما يشرتك معظمهم
ِ
نسبة الكوليسرتول املفيد  ،HDLوكانوا من أصحاب الدخل
ِ
والفئات األقل تعليمًا.
احملدود،
معدل الوفيات
ما زالت آلية الفلفل األمحر احلار يف التأثري على
ّ
ِ
ِ
املرجح أن يكون
الدراسة حتى اآلن ،ولكن من
قيد
وإطالة العمر
َ
ّ
رئيسي
دور
Capsaicin
الكابسيسني
ملركب
لة
ب
املستق
لقنواتTRP
ِ
ّ
بناء على ما يتميز به الكابسيسني (وهو
يف التأثري الناتج ،وذلك ً
دور يف اآلليات اخللوية
املركب األساسي يف الفلفل احلار) من
ٍ
وتعدل تدفق الدم يف الشريان التاجي،
واجلزيئية اليت متنع البدانة
ّ
بشكل
فض ًال عن خصائصه املضادة للجراثيم واليت ميكن أن تؤثر
ٍ
غري مباشر على املضيف عرب تغيري اجلراثيم الطبيعية يف القناة
اهلضمية.
وبالتوافق مع ما جاء يف الدراسات السابقة ،ميكن أن يصبح
استهالك الفلفل احلار واألطعمة احلارة جزءًا من التوصيات الغذائية
َ
ِ
بغية
كونه دافعًا إلجراء املزيد من البحث
املستقبلية ،فض ًال عن
حتديد السبب الفعلي وراء هذا التأثري اإلجيابي.

أكدت دراسة نروجيية أن تناول املكسرات يساعد على مكافحة
أمراض خطرية مثل السرطان ،واملوت املبكر والقلب وغريها،
وأوضحت الدراسة أن العناصر املوجودة يف املكسرات والسيما
اجلوز غنية بأاللياف ومضادات األكسدة اليت حيتاجها اجلسم.
أفادت دراسة حديثة ،بأن تناول حفنة من املكسرات يوميا
والسيما اجلوز ،ميكن أن يقلل من اإلصابة باألمراض اخلطرية مثل
القلب والسرطان .الدراسة اليت نشرت نتائجها يف جملة «BMC
 « Medicineالطبية املتخصصة ،كشفت مدى أهمية تناول حفنة من
املكسرات يوميًا وذلك للحد من اإلصابة بأمراض عديدة قاتلة.
وأوضحت الدراسة اليت أجراها باحثون من اجلامعة النروجيية
للعلوم والتكنولوجيا ،بالتعاون مع زمالئهم جبامعة إمربيال كوليج
يف لندن ،باإلضافة إىل باحثني من الواليات املتحدة األمريكية أن
تناول ما يعادل  28غرامًا من املكسرات على األقل يقلل اإلصابة
بأمراض القلب بنسبة  19يف املائة ،والسرطان بنسبة  18يف
املائة ،إضافة إىل تقليل نسبة خطر املوت املبكر.
وحلل الباحثون بيانات أكثر من  800ألف مشارك من مجيع أحناء
العامل ،لكشف تأثري تناول مجيع أنواع املكسرات ومنها البندق
واجلوز والفول السوداني على الصحة .ووجد الباحثون أيضا أن
حفنة واحدة من املكسرات يوميًا ،تقلل خطر الوفاة باألمراض
التنفسية مبعدل النصف ،وكذلك اإلصابة مبرض السكري بنسبة
كبرية.
وعن السبب يف ذلك ،قال الباحثون ،إن «املكسرات واجلوز
والفول السوداني غنية باأللياف واملغنسيوم والدهون غري
املشبعة ،وهي مواد غذائية تقلل من نسبة اإلصابة بأمراض
القلب ،كما أنها تقلل من مستويات الكولسرتول» .وأضافوا أن
«بعض املكسرات وخاصة اجلوز غنية مبضادات األكسدة اليت تقلل
من نسبة اإلصابة بالسرطان» .وأكدت الدراسة أن األدلة العلمية
أثبتت بدون شك أن تناول املكسرات كجزء من النظام الغذائي،
خيفض نسبة الدهون املشبعة والكولسرتول يف الدم ،ويقلل خطر
اإلصابة بأمراض القلب.

 7نصائح للتخلص من دهون الثدي عند الرجال

يعد تراكم الدهون يف منطقة الثدي من املشكالت املزعجة للرجال؛
حيث تزيد بعض األطعمة واملشروبات تفاقم املشكلة؛ نتيجة رفعها
مستويات هرمون األنوثة.
ويقدم موقع «إيت رايت»  7نصائح للرجال للتخلص من دهون
الثدي ،يف مقدمتها جتنب تناول بعض األطعمة املشبعة بالدهون
اليت تزيد هرمون االسرتوجني (هرمون األنوثة) ،مثل حبوب
ومنتجات فول الصويا.
نصح بتجنب الوجبات السريعة؛ لكونها غنية بالدهون
كما ُي َ
َ
مكانها ،وباألخص
واستبدال الطعام الصحي الغين باخلضروات
القرنبيط والكرنب والفواكه الطازجة.
نصح باالبتعاد عن السكريات والكربوهيدرات املعقدة
وكذلك ُي َ
ً
عامة.
اليت تؤدي إىل زيادة الوزن وتراكم الدهون باجلسم
نصح بتناول األمساك واللحوم احلمراء اليت تساعد على منع
كما ُي َ
تراكم الدهون يف منطقة الثدي.
كما ينصح باإلكثار من تناول البيض الذي يزيد هرمون الذكورة

(التستوستريون).
يوميا ملدة نصف ساعة
ويشري املوقع إىل أهمية ممارسة الرياضة
ًّ
على األقل؛ حيث تعمل على حرق الدهون املرتاكمة يف هذه
املنطقة والرتكيز على متارين اجلزء العلوي.
ً
أيضا مبمارسة بعض األلعاب ،مثل املالكمة ،والسباحة،
وينصح
والتجديف ،والتنس؛ حيث متنع جتمع الدهون يف اجلسم.

ذكر موقع «  « health lineالطبى أن هناك عددا من األطعمة
املفيدة لصحة القلب ،والبد من متابعة تناوهلا ملن يرغب فى قلب
صحى على املدى الطويل ومن أبرزها :
 1مسك الساملون
مسك السلمون وغريها من األمساك الدهنية مثل السردين
واملاكريل هي النجوم من األطعمة الصحية القلب  ،وذلك ألنها
حتتوي على كميات وفرية من األمحاض الدهنية أوميغا  ،3كما هو
أكدت الدراسات حيث حيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب
وتصلب الشرايني (لوحة تراكم يف الشرايني) وتقليل الدهون
الثالثية  ،وتوصى مجعية القلب األمريكية بتناول األمساك ويفضل
األمساك الدهنية مرتني على األقل يف األسبوع.
 2دقيق الشوفان
الشوفان عالية يف األلياف القابلة للذوبان ،واليت ميكن أن ختفض
الكولسرتول  ،يقول لورين غراف ،وهو طبيب تغذية يف مركز
مونتيفيور الطبى «إنها مبثابة إسفنج يف اجلهاز اهلضمي ،ومتتص
الكوليسرتول حبيث يتم التخلص منه من اجلسم وال يتم امتصاصه
يف جمرى الدم».
 3التوت
ليس جمرد التوت ،ولكن الفراولة وغريها من التوت أيضا،
ووفقا لدراسة أجريت يف عام  ،2013كانت النساء اللواتي ترتاوح
أعمارهن بني  25و  42عاما اللواتي يتناولن أكثر من ثالث حصص
من العنب الربي والفراولة أسبوعيا أقل عرضة لإلصابة بأزمة قلبية
بنسبة  32يف املائة مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل من ذلك،
حيث يقلل من ضغط الدم ومتدد األوعية الدموية.
 4الشوكوالته الداكنة
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الشوكوالته الداكنة قد تفيد
قلبك ،مبا يف ذلك واحدة يف عام  2012اليت وجدت أن استهالك
الشوكوالته يوميا ميكن أن تقلل من النوبات القلبية غري املميتة
والسكتة الدماغية يف الناس يف خطر كبري هلذه املشاكل.
 5احلمضيات
النساء اللواتى يستهلكن كميات عالية من الفالفونويدات املوجودة
يف الربتقال واجلريب فروت لديهم خطر أقل بنسبة  ٪19من
السكتة اإلقفارية (النامجة عن جلطة) من النساء اللواتي ال حيصلن
على أكرب قدر من هذه املركبات .كما أن فواكه احلمضيات مرتفعة
يف فيتامني (ج) ،واليت ترتبط مع اخنفاض خطر اإلصابة بأمراض
القلب .احذر من عصائر احلمضيات اليت حتتوي على السكر
املضاف .وعليك أن تدرك أن منتجات اجلريب فروت قد تتداخل
مع عمل أدوية خفض الكوليسرتول املعروفة باسم الستاتينات.

هل يزيد السكّر من حجم االكتئاب؟
ّ
السكر يف
قالت نتائج دراسة جديدة إن استهالك كمية كبرية من
الطعام قد يزيد من درجة االكتئاب ،ويفاقم املشاكل النفسية.
وتناقض هذه النتائج الفكرة الشائعة عن أن تناول احللوى
واملشروبات السكرية يرفع من احلالة املعنوية.
وحبسب الدراسة اليت أجريت يف جامعة كوليج بلندن يفاقم اإلفراط
يف أكل السكر من مشكلة االكتئاب وليس العكس كما كان ُيعتقد
ّ
السكر.
من أن االكتئاب يزيد الرغبة يف أكل
ُنشرت نتائج الدراسة يف جملة “ساينتيفيك ريبورتس” ،واعتمدت
بياناتها على مراجعة نتائج  6دراسات عن النظام الغذائي واالكتئاب
أجريت يف كندا وفرنسا والواليات املتحدة ونيوزلندا وأملانيا كوريا
اجلنوبية ،وتبني أن النظام الغذائي الغين بالسكريات يزيد خطر
اإلصابة باالكتئاب ،ويفاقم احلالة لدى املصابني بها.
اجملمعة مع دراسات سابقة ُأجريت
وتتوافق نتائج هذه الدراسة
ّ
ّ
يؤثر سلبًا على
عام  2002وجدت أن االستهالك املفرط للسكر
القدرات املعرفية لدى كل من كبار السن واألطفال.
وحتث التوصيات الصحية على عدم استهالك أكثر من  6مالعق
ّ
سكر يف اليوم للمرأة ،و 9مالعق يف اليوم للرجل .ويبلغ عدد
مالعق السكر يف عبوة مشروب غازي حوالي  8.25ملعقة ،بينما
حتتوي حبة املوز على  3مالعق ّ
سكر.
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Burqa stunt: One Nation’s Pauline Hanson Shorten renounced UK ties in 2006
he is not a parents who came from tion.”
clashes with Greens’ Sarah Hanson-Young Bill“secretShortenEnglishsaysagent”
and Egypt in 1970, said the The High Court will hold

Claire BickersNews Corp Australia Network

One Nation Senator Pauline Hanson is seen wearing a burqa during Senate
Question Time at Parliament House. Picture: AAPSource:AAP

Greens’ senator Sarah Hanson-Young has accused Pauline Hanson of
helping Islamic State extremists by fuelling hatred in Australia. Picture:
AAPSource:AAP

PAULINE Hanson has
been told the next terror
attack in Australia will
be on her head in a fiery
clash with a fellow senator on breakfast television.
The One Nation leader
was again forced to defend her ‘ban the burqa’
stunt this morning as
Greens’ senator Sarah
Hanson-Young called it
an “absolute disgrace”
and accused her of helping Islamic State extremists by fuelling hatred in
Australia.

“Pauline, I think you need
to really reflect on the
fact that security experts,
foreign policy experts
have said that what you
did last week will now be
used as the recent kind
of fodder for promoting
extremism,” Senator Hanson-Young said when the
pair made a joint appearance on Channel Seven’s
Sunrise this morning.
“You are doing ISIS’s
work for them,” she said.
“It is extremely dangerous. You are putting the
entire country at risk.”

Senator Hanson defended her decision to wear
a burqa on the floor of
Parliament last Thursday,
saying the garment was a
security risk.
But when Ms Hanson
highlighted the security
risk at parliament, where
she claims no security
guards checked her identity before she walked
into the chamber, the pair
clashed again.
“Everyone knew it was
you, being a goose,” Senator Hanson-Young said,
after being told she had
“no damn idea” what happened.
“Everyone knew it was
you putting the country in
danger.
“The next attack in Australia will be on your
head.”
The latest Newspoll today shows One Nation
has seen a boost in voter
support after the stunt,
but Senator Hanson this
morning denied there was
a link.
“I don’t take credit for that,
it is not on the back of
this, but I do believe that
the burqa is something
we have to talk about,”
she said.
Reports today that security guards could soon be
able to conduct random ID
checks at airports on anyone, not just those flying,
were a prime example of
why the ban was needed,
she said.
It was important for police
to be able to ask for ID and
conduct visual checks,
Senator Hanson said.
“That is why we do not
have full-faced coverings in public places, you
shouldn’t have it at public
airports,” she said.
Senator Hanson’s decision to wear a burqa to
Question Time on Thursday received an immediate condemnation from
Attorney-General George
Brandis and Greens and
Labor senators.

he renounced his British
ties in 2006.
The opposition leader,
whose father was born in
England, has been accused
by the government of not
being forthright in relation
to the citizenship issue that
has engulfed seven MPs.
“I am fully aware that the
government is desperately
trying to peddle its newest conspiracy, that I am a
secret English agent,” Mr
Shorten told reporters in
Sydney on Monday.
“The reality is that no, I am
not. I renounced my citizenship in 2006 - there is no
whiff of evidence of anything to the contrary.”
Attorney-General George
Brandis said on Sunday,
the coalition, the Greens
and One Nation had been
up-front about citizenship
issues and the only party
playing games about it was
Labor.
He accused Mr Shorten of
having a “don’t ask, don’t
tell” policy.
Liberal MP Craig Kelly, who
supports the crossbench
idea of an audit of all members, said Mr Shorten owed
it to the Australian people to
reveal his documentation.
The government has rejected the idea of an audit,
with ministers arguing over
the past week MPs should
be trusted to do the right
thing.
Mr Shorten said there was
no cloud over any Labor
MP.
He said the prime minister
needed to explain why he
let one minister, Matt Canavan, stand down over
his constitutional eligibility
while two others, Barnaby
Joyce and Fiona Nash, remained in cabinet.
The ministers should be put
on the interchange bench
and debates on controversial legislation in parliament
set aside until the High
Court adjudicated on the
citizenship cases, he said.
“We can’t have the government frozen like a wallaby in
the headlights - we have to
park the eligibility conversation,” Mr Shorten said.
Labor MP Peter Khalil, who
was born in Melbourne to

party’s processes ahead of
his 2016 election campaign
were thorough.
“We had two lawyers go
into all of my details, going
to my parents, my grandparents, contact embassies
and consulates and make
absolutely sure I’m eligible,” he said.
“I’ve got all the documenta-

a directions hearing on
Thursday in the cases of
Senator Canavan, Mr Joyce,
One Nation senator Malcolm Roberts and Greens
senators Scott Ludlam and
Larissa Waters.
The government believes
the court may not hand
down any decisions until
October.

Welfare drug tests for Sydney’s southwest

WELFARE recipients in
Sydney’s southwest could
be randomly tested for
drugs from the start of next
year.
The Turnbull government
is poised to announce Canterbury-Bankstown as the
first of three locations for
a controversial drug testing trial of new job seekers. The selection has been
driven by a high number of
new welfare entrants and
increasing ice-fuelled hospitalisations in the area.
Social Services Minister
Christian Porter says the
trial is focused on helping
jobseekers overcome drug
problems and secure work.
“It is not about penalising
or stigmatising people who
have a barrier to employment which is as serious
as drug abuse,” Mr Porter
said. “We want to help people in this situation. Failure to do so simply leaves
people at risk of a cycle
of welfare dependency.”
The government plans to
roll out the two-year trial
across three sites from
January, with about 5000
people affected including
roughly 1750 from Canterbury-Bankstown.
Labor and the Greens are
opposed to the trials, so
the government will need
support from the Senate
crossbench to get the program off the ground. The
plan, which has been widely
criticised by welfare advocates and medical groups
since it was announced in
the May budget, will test
new Centrelink entrants for
illicit substances including ice, ecstasy and marijuana. Anyone who tests
positive will be shunted on
to cashless welfare cards

with their payments quarantined, while those who
fail more than once will be
referred to medical professionals for assessment and
treatment.
Up to $10 million will be set
aside to support job seekers who test positive to
drug tests more than once.
Depending on the type of
test a person is selected
for, it will either take place
at a local Centrelink centre
or a nearby facility.
The government says all
tests will be conducted in
private by a “suitably qualified representative” from
a contracted drug testing
provider and the results
will not be shared with police.
There are roughly 12,000
people on Newstart and
Youth Allowance in Canterbury- Bankstown, which
has a population of about
346,000, with about 5600
new welfare recipients in
the area each year.
The number of CanterburyBankstown job seekers
granted exemptions due
to drug dependency rose
162.5 per cent in the 18
months to December 2016,
according to the Department of Human Services.
And 12.1 per cent of
methamphetamine-related
hospitalisations for NSW
residents aged 16 years
and over in 2015-16 were
in South-Western Sydney
Local Health District facilities.
Human Services Minister
Alan Tudge says Australians are happy to help
those down on their luck.
“But they do not work hard
and pay their taxes to support other people’s drug
habits,” Mr Tudge said.
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More than half national 88,000 flu cases record- Federal govt reject Australia Day “hijack”
ed in NSW

NSW Health Communical Diseases Unit director Dr Vicki Sheppeard.

Absenteeism in classrooms has been reported as high as 40 per cent.

Pharmacies experienced a run on Tamiflu.

TENS of thousands of
people across NSW have
been laid low as the most
devastating flu outbreak
in years has swept across
the country.
Nearly half of the 88,357
cases of flu in Australia
so far this year have been
recorded in this state.
The influenza season
has emptied classrooms
across Sydney and forced
companies to hire temporary staff to fill in for ill
workers.
NSW Health authorities
said the season is peaking earlier than in previous years, with almost
10,000 people last week
arriving at the emergency
departments across the

state with flu-like symptoms. More than 42,000
have been struck by the
illness this year.
“High numbers have attended emergency departments for care for
flu-like symptoms in the
past week,” NSW Health
communicable diseases
director Dr Vicky Sheppeard said.
Most flu seasons are
caused by a single strain
of flu, but this year there
are four, two types of influenza A and two types of
influenza B strains.
Recruitment firm Randstad’s chief executive
Frank Ribuot said it has
fielded a 10 per cent surge
in demand for temporary

staff in the past few weeks
“especially in frontline positions”.
“Teachers, receptionists
and those working in customer service for example
are far more exposed to
unassuming carriers of
the nasty winter bug and
falling ill themselves as a
result,” he said.
Data from the weekly NSW
Health Influenza Surveillance Report shows that
apart from the over 85s,
children under 10 are the
worst affected.
Catholic Education Diocese of Parramatta executive director Greg
Whitby said absenteeism
rates had hit 40 per cent
in some classrooms in
Western Sydney.
“I’ve been an educator for
more than 30 years, and
this is as bad it gets,” he
said.
Tracking of the outbreak
shows it hit Western
Sydney suburbs in early
August, with the worst
affected now the Nepean
and the Blue Mountains
areas, followed by northern Sydney.
“Pharmacists are surprised at how severe it’s
been,” NSW Pharmacy
Guild committee member
Catherine Bronger said.
“We’re seeing a lot of people ... get scripts for Tamiflu, which created a bit of a
shortage, but we still have
supplies. People are really being knocked about,
they have been quite a lot
sicker and for longer.”
A NSW Chamber of Commerce spokesman said
businesses were reporting sick staff were taking
up to a week off, instead
of just a few days.
“Everyone is talking about
it, it seems to be affecting
work places and the business community harder
this year.”
The NSW Flutracking system’s weekly survey of
29,000 people showed 3
per cent had “influenzalike illness”.

The federal government
has stripped a second Melbourne council of its right
to host citizenship ceremonies, rejecting bids to
“hijack” Australia Day.
A week after the innernorthern Yarra City Council voted to shift citizenship
ceremonies from January
26 to recognise indigenous
sensitivities, neighbouring
Darebin council on Monday night backed the same
move.
Both Greens-dominated
councils have since been
told they’re in breach of
the Australian Citizenship
Ceremonies Code.
“The Greens political party
will not be allowed to hijack Australia Day through
a small group of Greenscontrolled local councils,”
Assistant Minister for Immigration and Border Protection Alex Hawke said
on Tuesday as he removed
their right to host citizenship ceremonies at any
time of the year.
“The overwhelming majority of Australians support
Australia Day remaining
on January 26.”
Australian Greens leader
Richard Di Natale said federal members of parliament
have the right to officiate
any citizenship ceremony
and could step in to help.
But Mr Hawke said there is
no such loophole.
“We are committed to ensuring that citizenship is
treated in the non-commercial, apolitical, bipartisan
and secular manner which
the Code mandates,” he
added.
“Only ceremonies with authorisation from the government will occur.”
Darebin mayor Kim Le
Cerf said her council was
prepared for the response
from Canberra but pushed
ahead with the change, citing growing community
support for a national day
that doesn’t mark the anniversary of the British
“invasion” of Aboriginal
and Torres Strait Islander
lands.
But Wurundjeri elder Ian
Hunter, who performs indigenous ceremonies for
Darebin Council, said he

was not consulted over the
plans to dump Australia
Day ceremonies.
“Who did they consult?
We are all Australians. We
put our differences aside
and go forward as one,”
Mr Hunter told told News
Corp.
The two councils said
there’s a groundswell for
changes to be made to
Australia Day, naming
Moreland council in Melbourne’s north, Fremantle
council in Perth and Hobart
City Council as others actively involved in discussions.
However Moreland council

mayor Helen Davidson told
AAP a previous vote on the
issue had failed and there
were no plans to put another motion forward in the
near future.
Fremantle mayor Brad Pettitt said his council has already shifted its Australia
Day celebrations and plans
to do so again in 2018 but
won’t move citizenship ceremonies from January 26.
“We were told very explicitly by the minister’s officer
we were unable to do that
and we won’t ... we don’t
want to be part of some
sort of cultural war,” Dr
Pettitt told AAP.

Statement From The Premier of
Victoria

Minister for Women and
the Prevention of Family
Violence Fiona Richardson
will be taking an extended
period of leave due to serious illness.
Fiona has also advised me
that she will not be seeking
re-election as the Member
for Northcote in 2018.
Fiona has made this decision so she can fully focus
on her health.
Our thoughts and prayers
are with Fiona and her family, and we will do everything we can to support her
during this difficult time.
Since being elected to Parliament in 2006, Fiona has
been an incredibly strong
voice for the people of
Northcote.
From securing upgrades
to local schools, including
Croxton School and Northcote High, to ensuring the
removal of the notorious

level crossing on Grange
Road in Alphington – Fiona
has steadfastly served her
community.
She has served Victoria as
Parliamentary Secretary
for Education and Treasury and Finance, before
becoming Minister for
Women and Australia’s
first ever Minister for the
Prevention of Family Violence.
In this role, Fiona is an unwavering advocate on behalf of victim-survivors and
every Victorian touched by
the tragedy of family violence.
Fiona’s work to prevent
family violence continues
to save lives, particularly
those of women and children.
Jill Hennessy will remain
Acting Minister for Women
and Prevention of Family
Violence.

Strong sales lift supermarket giant Woolworths to huge $1.5bn profit

WOOLWORTHS has unveiled a $1.53 billion full-year
profit and lifted its crucial comparable food sales by 3.6
per cent per cent, suggesting heavy grocery discounting
is pulling shoppers back to the supermarket giant.
Woolies has bounced back from last year’s writedownheavy $1.23 billion loss as comparable supermarket food
sales rose 6.4 per cent in the fourth quarter.
This outstripped fierce rival Coles for a third consecutive
quarter.
But Woolworths’ discount department store Big W has
continued to perform poorly,It had a pre-tax earnings loss
of $150.5 million and another 5.8 per cent fall in sale.
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Royal stir after prince
refused bar entry
Queensland’s ID scanning
laws have caused a royal
ruckus after Denmark’s
Crown Prince Frederik
was refused entry to a
Brisbane bar because he
didn’t have identification.
The prince and his entourage were initially denied
entry to the city’s Jade
Buddha bar on Friday because of tough new laws
requiring venues to scan
the IDs of patrons arriving
after 10pm.
Co-owner Phil Hogan told
AAP the royal visitor was
only admitted after officers from Queensland Police’s Dignitary Protection
Unit assured him the Office of Liquor and Gaming
Regulation had agreed to
make an exception for the
future king.
But Mr Hogan is now worried he might be fined after
an OLGR spokeswoman
contradicted his version
of events.
She said the OLGR was
“unaware of this incident”
until Monday, while a police spokesman said it did
“not discuss operational
security arrangements for
dignitaries”.
Police Commissioner Ian
Stewart strongly denied
Prince Frederik was physically turned away from
the club, nor challenged
for ID.
Mr Hogan maintained “we
did everything we reasonably could” to follow the
laws.
“If they (OLGR) are saying
that police didn’t contact
them then that’s news to
us,” he said.
Mr Stewart said the
prince’s security team, including members of federal and Queensland police,
went to the club twice and
met with senior managers
ahead of his visit.
“They then facilitated entry of the prince to that
club,” he said.
“The prince wouldn’t have
been aware of the actual
discussions that the security personnel had with the
staff at the Jade Buddha.”

The kerfuffle has reignited
debate about the controversial ID scanning laws,
which came into effect last
month.
Premier
Annastacia
Palaszczuk and AttorneyGeneral Yvette D’Ath defended the legislation in
parliament on Tuesday after coming under fire from
the opposition.
Ms D’Ath said she was not
aware of any complaint
ade by the prince.
“If reports are correct the
licensed venue applied
the law equally to Prince
Frederik as with anyone
else visiting our venues,”
she said.
“The prince did obviously
not take great offence to
this as he returned a short
time later and was granted
entry.”
Ms D’Ath said it had not
caused a “diplomatic incident as some would
have you believe” and
Queenslanders should be
pleased the law applied to
everyone.
But Opposition Leader
Tim Nicholls said the premier should apologise to
the prince, an avid sailor
who’s in Australia for
the Hamilton Island Race
Week, for the “slap in the
face”.
Mr Nicholls questioned if
the royal fairytale romance
with his future princess
bride Mary Donaldson
could have happened in
modern-day Brisbane because he wouldn’t have
been allowed inside any
venue.
The couple met at Sydney’s Slip Inn bar during
the 2000 Olympics.
Ms Palaszczuk said there
was “bipartisan support”
for the ID scanning laws
because they were backed
by the LNP when it was in
government.
But One Nation Queensland leader Steve Dickson told AAP he would roll
back the legislation if the
party held the balance of
power after the next election.
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CBA facing potential class action over disclosure of laundering allegations

Chief executive Ian Narev has previously said it was alerted to two
breaches by Austrac in August 2015. Photo: Bloomberg

The Commonwealth Bank
faces a potential investor class action over its
disclosure of more than
53,000 alleged breaches
of anti-money laundering
laws, following a sharp
fall in its share price when
the scandal emerged earlier this month.
Plaintiff law firm Maurice
Blackburn, backed by
listed litigation funder
IMF Bentham, said on
Wednesday it would investigate a potential
class action on behalf of
CBA shareholders, citing
the hit to the bank’s share
price.
Maurice Blackburn said
it was “astounding” that
the bank did not tell investors about the alleged
breaches earlier.
The law firm said it could
be the largest shareholder class action in Australian history. The current
record for a shareholder
class action was a $200
million settlement for
Centro shareholders of
2012.
The action is focused on
how the bank disclosed
allegations that it failed to
properly report or monitor suspicious transactions, and that its ATMs
were used by criminal
gangs to wash millions of
dollars.
IMF Bentham said it was
investigating claims relating to alleged misleading or deceptive conduct
by the bank, and alleged

breaches by the bank of
its continuous disclosure obligations, relating
to Austrac’s legal action
against the bank.
Each contravention of the
Anti-Money Laundering
and Counter-Terrorism
Financing Act carries a
maximum penalty of $18
million, meaning CBA
could face a massive
fine.
“Austrac alleges that CBA
contravened the AML/CTF
Act on more than 53,000
occasions. The Austrac
allegations are extensive
and it is astounding that
the market would not be
advised of such serious
and repeated breaches
as soon as the company
became aware of them,”
the national head of class
actions at Maurice Blackburn, Andrew Watson,
said.
Mr Watson said he was
confident the action would
proceed, and its size was
likely to be “very large”
because of the very high
number of shareholders
in CBA.
Mr Watson pointed to
CBA’s own statements
that it was aware of thousands of alleged breaches of its obligations to report transactions above
$10,000 to Austrac in
2015, but had not informed the market.
He also said the bank had
made “specific representations” to the market
that it was complying with

Maurice Blackburn said it was “astounding” the bank did not tell investors about the alleged breaches earlier. Photo: Louie Douvis

anti-money laundering
laws through its website,
and documents used in a
capital raising and annual
reports.
“It’s just extraordinary,
frankly, that you could
have the level of noncompliance which the
Austrac pleadings allege,
and a board think that that
was not sufficiently material that the shareholders
should be informed,” he
said.
The law firm is taking
registrations from shareholders who bought the
stock between August
17, 2015 and August 3,
2017, the day the Austrac
action was announced.
CBA, which has been contacted for comment, has
not yet lodged its defence
in the Austrac case.
Chief executive Ian Narev
has previously said it was
alerted to two breaches
by Austrac in August
2015, in which it failed to
notify authorities of cash
deposits above $10,000.
Mr Narev said CBA then
looked into the matter
and found tens of thousands of such breaches,
which it said were caused
by a “coding error”.
The bank has said it did
not become aware of Austrac’s civil suit against it
until it was lodged on August 3.
It has not said when it became aware Austrac was
conducting an investigation into the bank, but

has maintained it complied with disclosure obligations, which require
companies to tell investors about news that is
“material”.
CBA’s share price fell
from an intraday high
of $84.69 on the day the
Austrac action was announced, a Thursday,
and opened at $80.11 on
the following Monday,
Maurice Blackburn said.
“Our investigations and
analysis show that this
drop was in the top 1 per
cent of price movements
that CBA experienced in
the past five years, making it apparent that the
news was of material significance to shareholders,” Mr Watson said.
Director of IMF Bentham,
Hugh McLernon, said
claims from shareholders could be registered
from Wednesday.
“CBA is facing most serious allegations from
Austrac, and there are
serious questions to be
answered about what
the company knew and
when,” Mr McLernon
said.
The action comes after
the corporate watchdog
also said this month it
was investigating whether CBA and its directors
breached the Corporations Act in their handling of Austrac’s allegations, including whether
it properly disclosed material information.
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New Labor team at Canterbury Bankstown City
Council Roselands Ward

وندي كلوفيس البطي حتتفل بالقربانة االوىل لولدها املالك لوك كانبولي وسط العائلة

صباح قسطون حتتفل بعيد ميالدها وسط زوجها حبيب قسطون والعائلة

Nadia Saleh

Hassan Kureshi
New local faces join the
Labor team for Canterbury-Bankstown Council
for Roselands ward at the
local government election
on Saturday 9 September
.
Nadia Saleh, who has been
Manager of Family Services at Riverwood Community Centre for over 18
years, is the lead candidate of our new Roselands
Ward Labor Team.
She has lived in the Roselands Ward with her family
for 27 years. Through her
solid experience and close
involvement in the community she has gained a
strong understanding of
its diverse needs. She is
committed to inspiring
positive change and enriching community services and facilities.

Mohammad Huda
Nadia and the Labor team
have set as their priority to
fight against overdevelopment, and work for better
council services in the local area.
The other members of the
Labor Roselands team
is Mohammad Huda and
Hassan Kureshi.
Mohammed has a Master’s degree in Accounting from the University
of Queensland and has
worked with the Department of Family and Community Services for the
last 11 years. He brings
with him enthusiasm and
commitment to enhance
the living standards of the
local community.
Hassan Kureshi graduated in Economics from the
University of New South
Wales. He understands

the importance of Council initiatives that provide
services for the local community.
“Integrity, honesty, and experience in the local community is what counts”,
said Nadia Saleh.
“Our commitment is to
stand up for our local
community, to stop the
overdevelopment of our
area and to work for better
infrastructure and better
local services”.
“We believe democracy
should be restored in the
local area, by the community exercising its right to
a vote on the Liberal Government’s forced amalgamation”, stated Nadia.
Media Contact: Nadia
Saleh F: 0401529556 Email nadiasaleh2210@
gmail.com
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Citizenship saga: High Court directions hearing on Barnaby Joyce, MPs dual citizenship

David Bennett AC QC, barrister for Nationals Senator Matt Canavan,
leaves the High Court. Picture: AAPSource:AAP

The High Court will also examine stood-aside cabinet minister Matt Canavan, whose mother over a decade ago signed him up to be an Italian One Nation Senator Malcolm Roberts was then referred to the High Court by leader Pauline Hanson over questions on his citizenship. Picture: AAPSource:AAP
resident abroad. Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

The Turnbull Government’s one-seat majority is under threat if Deputy Prime Minister Barnaby Joyce is ruled ineligible to be elected. Picture: AAPSource:AAP

Malcolm Turnbull appears unconcerned about losing his majority. Picture: Kym
SmithSource:News Corp Australia

THE country’s highest
court will be given data
which could show up to
half of Australians would
be disqualified from entering Federal politics due to
foreign citizenship by descent.
The High Court will rule
on the eligibility of Deputy
Prime Minister Barnaby
Joyce, Senator Matt Canavan, One Nation Senator Malcolm Roberts and
former Greens senators
Scott Ludlam and Larissa
Waters after a hearing in
Canberra in October.
At a directions hearing in
Brisbane today, Senator
Canavan’s barrister David
Bennett QC said citizenship by descent “should
be ignored by Section 44”
of the constitution, which
has wreaked havoc on
Federal politics in the past
month.
“We believe that we will
be able to demonstrate
if one applies Section 44
to citizenship by descent
a very high proportion of
the Australian population
- possibly in the order of
50 per cent - would be disqualified,” he said.
Mr Bennett said data from
the Australian Bureau of
Statistics would be provided to show the situation was “so ridiculous”
that the section “should
exclude citizenship by de-

scent”.
The barrister also revealed
that Senator Canavan
could have been an Italian citizen since he was a
toddler, despite previously
saying his mother signed
him up 11 years ago.
Mr Bennett told the court
that prior to 1983 Italian
citizenship was only granted to the descendants of
men in the country, but it
was changed that year and
the legislation was retrospective.
It meant Senator Canavan’s mother - whose parents were Italian - automatically became a citizen,
and so did he.
But Mr Bennett said the
Southport-born politician
was Italian by “the slenderest of connections”.
Mr Joyce’s barrister, Gerald Ng, said his evidence
would centre around his
“state of mind” as to
whether he knew he was a
citizen of New Zealand.
Former independent MP
Tony Windsor will challenge Mr Joyce, and the
court was told his lawyers
would ask “what steps he
did or did not take to ascertain if he was a citizen
of a foreign power”.
The court heard Senator
Roberts’ case was different and the evidence
would centre around the
steps he took to renounce

his citizenship.
Solicitor-General Stephen
Donaghue QC said Mr
Ludlam’s case was similar
to Senator Roberts’ as he
was naturalised at the age
of 19, so knew at some
stage he was a New Zealand citizen.
Mr Donaghue said Ms Waters was in a similar position to Mr Joyce and Senator Canavan in that she did
not know she was a Canadian citizen.
Chief Justice Susan Kiefel
said the case had a “high
degree of importance” and
set it down for hearing on
October 10, 11 and 12 in
Canberra.
The cases of Senator Fiona Nash and Senator Nick
Xenophon are expected to
be referred to the court,
sitting as the Court of Disputed Returns, before that
time.
Justice Kiefel has also indicated she would agree
with the Solicitor-General’s call for all of the cases
to be heard together.
She pointed out the cases
arose in “unusual circumstances”.
Attorney-General George
Brandis has welcomed the
High Court’s decision to
hear the cases together
over three days in October.
Senator Brandis defended
the government using tax-

payer funds to pay the legal costs of MPs who were
referred in such matters.
It was a long-established
custom for the Commonwealth to foot the bill, he
said.
Senator Brandis also defended Mr Joyce and other
MPs for not knowing their
citizenship status.
“I don’t think it’s anyone’s
fault,” he said.
“Mr Joyce had no idea that
there was an issue about
his citizenship, neither did
Senator Nash, neither did
Senator Canavan, neither
did Senator Xenophon. I
think it’s quite the wrong
approach to lay any blame
at anyone’s door.”
TURNBULL APPEARS UNFAZED
Malcolm Turnbull appeared
unconcerned by the prospect of temporarily losing
his one-seat majority if Mr
Joyce is ruled ineligible
to sit in parliament and a
by-election is held in New
England.
Speaking in Ettamogah
today, the Prime Minister
reiterated his confidence
that Mr Joyce would retain
his seat.
Mr Turnbull also said he
had a “good relationship” with independent
MP Cathy McGowan, who
could provide confidence
and supply to the government if it lost the majority

Andrew Bartlett, former Senator and possible Greens replacement for Larissa
Waters, outside the High Court. Picture: AAPSource:AAP

in the lower house.
He said they were in frequent contact, but disagreed on whether Mr
Joyce should retain his
position in cabinet until
the result of the High Court
case was clear.
“She has indicated publicly she continued to support the government on
confidence and supply,”
Mr Turnbull said.
“She has said that she believes that Barnaby is entitled to sit in the house and
vote in the house, pending
the High Court decision.
“She has suggested her
view is that he should step
down as a minister.
“I, obviously, respect her
opinion, but my judgement
is that he should stay as a
minister because the only
- because if you’re entitled
to sit in the parliament and
vote in the parliament,
then you’re entitled to be a
minister.”
BARTLETT’S PUSH FOR
GREENS SEAT
Earlier today, Greens’ Andrew Bartlett — who is
the most likely candidate
to replace former senator Larissa Waters — said
he was “keeping options
open” when asked if he
planned to take Ms Waters’ seat and then stand
down at a later time for her
to replace him.

“I’ve talked with Larissa
Waters a number of times,
she is a good friend of
mine, we have been communicating regularly ...,”
he said.
“That’s a conversation
plenty of people need to
be involved in.
“I’ve said a few times,
including to the Greens
members, that I’m keeping
options open ... there is a
real opportunity for transformational change at the
moment.”
Mr Bartlett, who would be
elected on a countback,
said he was observing proceedings as an interested
member of the public.
He reiterated that he was
eligible to be elected despite holding a contract
with the Australian National University when he
nominated.
A section of the constitution saying a parliamentarian must not have held an
“office of profit under the
crown”.
“I am confident on that, I
have had legal advice on
that multiple times,” Mr
Bartlett said.
Under section 44 of the
constitution a person is
incapable of being elected
to the parliament if they
are a “citizen or entitled to
the rights or privileges of
a subject or a citizen of a
foreign power”.
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