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اإلنتخابات تف ّجر البنية التنظيميّة واإلجتماعية لـ«اجلماعة اإلسالمية» دمشق تع ّد لفتح جبهات جديدة وإسرائيل تطلب من موسكو مقايضة

فرجنيّة :عون طرف وليس رئيــساً للجمهورية يف اإلنتخابات
املشنوق :بريوت مدينة عربية وال ميكن لاليرانيني وضع يديهم عليها

رأى رئيس تيار املردة،
النائب سليمان فرجنية،
يف حوار مع الزميلة
«اجلمهورية» ان رئيس
«التيار الوطين احلر» جربان
باسيل خيوض املعركة
بهدف تكوين الكتلة األكرب
ّ
مرشحًا
مسيحيًا تفرضه
قويًا كما حصل مع الرئيس
عون..
وقال ان «القوي هو القوي
بأكثرية النواب ،والنتائج
اليت ستصدر عن هذه
االنتخابات سيعرتف بها
ُ
التشكيك
اجلميع بعدما جرى
بشرعية برملان ،2009
ّ
أما نواب الغد فيمثلون
مصدر
وهم
الشعب
وسينتخبون
السلطات
الرئيس املقبل.
َ

قوّتان لبنانيتان تحت مجهر املالحظة اإلقليمية والدولية تزامناً مع اإلنتخابات النيابية

بنظر البعض ،الرئيس
القوي هو الذي يرتأس
أك َرب كتلة نيابية مسيحية
حتى لو كانت موزاييك
ملونًا من أقصى اليمني اىل
ّ

أقصى الشمال ،ولكن يف
هذه احلالة هل من ضرورة
إلجراء انتخابات رئاسية؟
ِ
ولينته االستحقاق بعد
إجراء االنتخابات النيابية

«جملس التعاون» يؤكد تأييده إعالن
املغرب قطع عالقاتها مع إيران
أكد جملس التعاون لدول
اخلليج العربية تضامنه
مع
والثابت
الكامل
املغرب ،ودعمها يف كل
ما تتخذه من إجراءات،
تعزيزًا لسيادتها ووحدة
أراضيها واحلفاظ على
أمنها واستقرارها.
وعرب األمني العام للمجلس
الدكتور عبداللطيف بن
راشد الزياني  -حبسب
وكالة األنباء السعودية -
عن تأييده إعالن املغرب

قطع عالقاتها مع إيران،
معربًا عن إدانته التدخالت
الشؤون
يف
اإليرانية

التتمة صفحة 31

على الرقم0412 224 604 :
غـمراوي

بـإدارة جـديدة

عـرض خـاص ملدة  4أيام فقط

أي كـيلو حـلو بـ  15دوالرا فقـط
من الـخميس  10أيـار حتى األحـد  13أيـار( ..تفاصـيل االعـالن ص )3

العبادي يهاجم «فاسدين» يف
«احلشد الشعيب»

الشحن
حال
تشتد
واالحتقان يف العراق مع
اقرتاب موعد االنتخابات
الربملانية املقررة يف
 12الشهر اجلاري ،إذ
ّ
حذر رئيس الوزراء حيدر
ً
يف
أطرافا
العبادي
«احلشد الشعيب» من
«تهديده» ،واعدًا بكشف

املتورطني مبقتل مسؤول
مالي يف «احلشد» بعد
تعاونه مع احلكومة ،فيما
طالب رئيس الربملان
سليم اجلبوري بعفو عام
عن وزير الدفاع يف
النظام السابق سلطان
هاشم.

التفاصيل على صفحة 31

أفران ماونت لويس

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

التتمة صفحة 31

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ..ايلي

التفاصيل على صفحة 31

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

الداخلية للمغرب من خالل
ما تقدمه من دعم ومساندة

االفـتتاح الكــبري

حـلويات

فيكون

الرئيس

حكمًا

النظام
اقرتب
بعدما
السوري من تأمني مناطق
سيطرته وإجالء معارضيه،
يسعى مع حلفائه الروس
فتح
إىل
واإليرانيني
جبهات جديدة تتخطى اتفاق
مناطق «خفض التصعيد»،
ما ينذر بتصعيد مع
الواليات املتحدة وحلفائها
على األرض ،يف وقت
دخلت إسرائيل على اخلط
وطالبت روسيا باألخذ يف
االعتبار مصاحل (تل أبيب)
يف سورية وإيران ،مثلما
رفضت تل أبيب االنضمام
اىل العقوبات الدولية ضد
موسكو.
وعلى وقع تأهب قوات
من
السوري
النظام
جهة ،وفصائل املعارضة
يف مدينة درعا (جنوب
سورية) القريبة من احلدود
األردنية من جهة أخرى،

عقد أمس االول وزير
اخلارجية الروسي سريغي
الفروف ونظريه األردني
أمين الصفدي يف مدينة
سوتشي الروسية ،اجتماعًا
أظهر بوضوح اخلالفات بني
البلدين يف شأن الوضع
يف جنوب سورية.

بني
سجال
ولوحظ
املؤمتر
يف
الوزيرين
الصحايف املشرتك ،إذ
كرر الفروف اتهاماته إىل
الواليات املتحدة بتدريب
إرهابيني يف منطقة التنف،
قائ ًال« :أشياء غريبة حتصل

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر
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لــبنانيات

باسيل يف مهرجان للوطين احلر يف اجلديدة :موعدنا يف  6أيار مع الوفاء والصدق واالنتصار
أقام «التيار الوطين احلر» االربعاء
مهرجانا انتخابيا حاشدا يف دائرة
جبل لبنان الثانية  -املنت يف ساحة
اجلديدة ،شارك فيه مرشحو الئحة
«املنت القوي» ،يف حضور رئيس
التيار وزير اخلارجية جربان باسيل
وحشد من احملازبني.
بداية ،النشيد الوطين ،فكلمة
ترحيبية لعريف االحتفال الشاعر
حبيب يونس ،ثم ألقى منسق
املنت يف التيار هشام كنج كلمة
أكد فيها «أهمية أن يكون أبناء
التيار تالمذة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون لتكون إرادتهم
قوية وكرامتهم فوق كل اعتبار،
رافضني كل أنواع االستسالم».

كنعان

وحتدث النائب ابراهيم كنعان
فقال« :نقف جمددا يف هذه
الساحة حنن مجهور التيار احلر الذي
وعد املتنيني بالتغيري والكرامة
والرئيس عون بالوفاء وبالصالبة
والوقوف يف وجه التحديات وكسر
القيود».
وتوجه كنعان اىل املتنيني بالقول:
«أنتم اخلمرية وسنكون معكم على
الوعد ليكون الصوت للعهد اي
للدولة واحملاسبة على االفرتاء
والكذب يف النفايات والكهرباء
وسواها وستصمت يف  6ايار الن
املوعد مع احلقيقة».
وأشار اىل أنه «يف املنت مدرسة
التعب والعرق واإلجناز يف مقابل
مدرسة الكسل وتشويه مسعة من
يعمل» ،مؤكدا أن «املنت سيبقى
رأس حربة التشريع والرقابة
واالجناز وبارادتكم الصلبة سنحقق
أعلى حاصل وال شيء مستحيل،
ألن املعركة هي معركة احلاصل
أما الصوت التفضيلي فهو خيار
الناخب وهو أيضا آلية لضمان جناح
كل مرشحي الالئحة».

معلوف

ثم قال املرشح إدكار معلوف« :
ذاهبون وإياكم يوم األحد املقبل
لنكمل املشروع الذي بدأناه منذ 29
سنة ،مشروع «لبنان القوي» ،بعدما
حققنا احلرية والسيادة واإلستقالل
عام  ،2005حنن ذاهبون يوم األحد
ورأسنا مرفوع نطوي صفحة الغنب
والالتوازن بعد حتقيقنا هدفنا
الثاني بتطبيق الشراكة وامليثاقية،
وصول الرئيس القوي اىل سدة
الرئاسة».
أضاف« :حنن وعدنا وحققنا،
تارخينا يشهد على مصداقيتنا
وتارخيهم يشهد على العكس متاما.
حنن ذاهبون نعطي أمال للبنانيني
بالفعل وليس بالتنظري .وكما
وعدنا يف السابق وحققنا حنن
نعد أمامكم اليوم وسنفي بالوعد.
التحدي كبري لكن عزميتنا ومحاسنا
وإرادتنا أكرب».

بو صعب

وقال الوزير السابق الياس بو
صعب« :كنت آمل أن اليوم الذي
أكون فيه واقفا هنا ،أنبئكم بأنه
حان الوقت الذي أعتزل فيه الشأن
العام وأال أكون مرشحا للنيابة.
آمل أن يتحقق ذلك يف عام
 .2029ملاذا؟ ألن هذا العهد يكون
قد مر ،ومر عهد يكمل ما أسسه
هذا العهد ،فأكون عندها واقفا
هنا ألخربكم أنين يف  ،2006إبان
أول لقاء مع رئيس التيار الوطين
احلر آنذاك ،الرئيس العماد ميشال
عون ،أخربنا أنه عاد اىل لبنان بعد
منفى طويل يف باريس ،كي يكسر
حاجز اخلوف ويقول لنا :التغيري،
أنتم مسؤولون عنه».
وتابع« :منذ ذلك احلني وصل
الرئيس بفضل التيار الوطين احلر
ومجهوره وبفضل مسار طويل
شهدت جزءا منه يف احلكومة،

ترأسه وزير اخلارجية جربان باسيل،
الذي أوصل الرئيس اىل سدة
الرئاسة ،ويف أول عهد الرئيس
بدأ اإلجناز احلقيقي ،حماربة الفساد
احلقيقية ،وبدأ التوازن املطلوب
لبناء الوطن ،الوطن غري الطائفي،
الوطن الذي يشبهنا ،الوطن الذي
مل يعد فيه فساد ،الوطن الذي
فيه وزراء من التيار الوطين احلر،
اكتشفوا النفط ووجلوا وزارات،
منها وزارة اإلتصاالت ،وحولوها
من وزارة مل يسمع بها أحد ،اىل
معمل ممول رمبا للخزينة ،وبعدها
اخلارجية واملغرتبني».
أضاف« :يف هذا العهد شهدنا على
قطاع تربية ،ومدرسة رمسية باتت
توازي املدرسة اخلاصة ومناهج
جديدة ستتحقق كي تكون مناهج
عصرية .يف نهاية العهد أصبح
التيار أقوى مما كان عليه ألنه
متكن من إجناز فرق وليس فقط
بيع كالم ،ألنه مل يكرتث لالشاعات
املغرضة ،واليت مل يستطع أحد
تقديم دليل واحد عليها ،على
أي من وزرائنا ،لكنها شعارات
لالنتخابات النيابية وهي إشاعات ال
تنطلي على أحد».

سركيس

وقال املرشح سركيس سركيس:
«قبل أيام قليلة من اإلنتخابات
وقبل أن يغدو صوتكم رهن
الصندوق ،امسعوني يا أهل املنت.
لقد مرت أعوام وأنتم وأنا نسري
على الطريق نفسه ،ومل أتعب يوما
ومل ترتكوني يف أي يوم .اليوم
املراهنون على ضعف ذاكرتكم
كثر ،إال أنا من يعرفكم جيدا.
تذكروا أن من عاش معكم منذ 25
عاما لن يتخلى عنكم عندما تعطونه
صوتكم».
أضاف« :ليس املهم من يعد بل
املهم هو من يفي ،وكما بدأت
أكمل ،مواطن يف خدمة مواطن.
واليوم وبإذن اهلل مواطن يف خدمة
وطن».
وختم« :موعدنا يف  6أيار،
عشتم أيها املتنيون وعاش لبنان
القوي».

األشقر

وقال املرشح غسان األشقر:
«أفتش عن لغة تليق بكم أيها
املتنيون األباة األوفياء ،لغة
شعشاعة نوارة كاليت خاطبنا بها
سعاده ،فما وجدت إليكم سبيال
إال لغة العز نعرب بها اىل الزمن
اجلميل».
وقال« :فلنصرخ معا :كفى أيها
املتاجرون مبستقبل هذا الوطن.
هذا املنت األبي ،متنكم أنتم من
سيقلب املعادالت وينذركم يف
السادس من أيار ويدلي بصوته
التهديدي لصاحل الئحة «املنت
القوي» املؤلفة من التيار الوطين
احلر واحلزب السوري القومي
الطاشناق
وحزب
اإلجتماعي
واملستقلني».

مخيرب

بدوره قال النائب غسان خميرب:
«اليوم حان الوقت الذي تنتقمون
فيه من الذين مددوا جمللس
النواب أكثر من مرة .حنن أمامكم
اليوم لنطلب ثقتكم مرة جديدة
وننتخب بثقتكم اىل جملس النواب
يف اإلنتخابات املقبلة يوم األحد
كي نكون حنن يف خدمة املنت ويف
خدمة كل لبنان».
أضاف« :حنن نريد أن نصلح ليس
بالشعارات وإمنا بالعمل التشريعي
والرقابي والسياسي العنيد واملثابر
واملستمر ،أن نكافح الفساد
وحنسن إدارة الدولة حاملني بوطن
يؤمن لكم ولنا حاجاتنا البديهية».

كورين األشقر

وحيت املرشحة كورين األشقر «رمز

باسيل يلقي كلمته
لبنان القوي الرئيس العماد ميشال
عون ورئيس التيار القوي الوزير
جربان باسيل وزمالءها النواب
املرشحني وكل احملبني ،وقالت:
«حنن على بعد أيام من إستحقاق
أساسي ومهم يف تارخينا .يف 6
أيار سوف نقول كلمتنا».
ورأت أن «الدولة القوية ال يبنيها
إال عهد قوي والعهد القوي ال
حيافظ عليه إال رئيس قوي،
والرئيس القوي ال يتكل إال على
اهلل وعلى شعبه».
وشددت على أن «الرتدد ال يبين
وطنا واملسايرة ال تبين دوال»،
وقالت :ليس اخلوف من عاداتنا
والندم لن يفيد يف  7أيار .جيب
أن تكون هناك كتلة قوية اىل جانب
الرئيس يف الربملان واحلكومة».
وختمت« :بتفضيلكم توصلون
األفضل».

بقرادونيان

ودعا النائب هاغوب بقرادونيان:
«اجلميع وكل من يؤمن مبسريتنا اىل
النزول بكثافة اىل صناديق االقرتاع
يف  6ايار لالقرتاع ملرشحي الئحة
املنت القوي لنثبت للجميع اننا معا
لكل لبنان .موعدنا لتجديد الوالء
والوفاء يف  6أيار املقبل .معا لكل
لبنان ،معا للبنان احلريات ،لبنان
االنفتاح ،لبنان املساواة والعدالة،
لبنان الشباب وفرص العمل شباب
للطاقة والقيادة ،لبنان احلداثة،
لبنان االمناء املتوازن .معا لنرفض
املال االنتخابي ،مال العهر وذبح
االنسان».
وختم« :معا نتجه يف  6أيار يف
ذكرى شهداء لبنان ،لنبين لبنان
السيادة واالستقالل ،لبنان صخرة
التعددية ،لبنان العلم والثقافة،
لبنان القوي بنسائه ورجاله ،لبنان
املواطنة».

باسيل

ويف نهاية االحتفال حتدث وزير
اخلارجية جربان باسيل فقال:
«من املعروف أن جبني املنت عال
كجبينكم ،كجبل صنني مل ينحن
ألحد ،وملا احننى كل الناس للمحتل
وللوصي بقيتم واقفني .وملااحننى
الناس للتحالف الرباعي بقيتم
واقفني ،وملا رضخت االفرقاء
لتغييب الشراكة بقيتم واقفني،
وملا رضخوا أيضا للنزوح السوري
كنتم أنتم الرافضني .أنتم اليوم
تشرفون املنت واملنت يتشرف
بكم ألنكم صورته احللوة ،أنتم من
تذكرون بعاصي ومنصور وميخايل
وإيليا الن املنت هو عرين الكبار
والعظماء».
أضاف« :املشكلة اليوم تكمن يف
وجود لطخات على وجه هذا املنت
النقي ،كما وجود بعض الغشاوة
اليت نراها كلنا ،لذلك فإن معركتنا
اليوم تهدف للخالص من مشكلتني
اساسيتني ،أوهلما مشكلة مدرسة
الكذب واليت اذا مل نواجهها
سيكون لدينا مشكلة أكرب .على
املنت أن يتحرر من سياسات الكذب

والتسلط واليت متارس منه وعليه،
املنت ال يسمع يف هذه املرحلة إال
مزايدات كالمية وإجنازات افرتاضية
أو استعراضية يف الوقت الذي
يشهد عندنا إجنازات حقيقية».
وتابع« :نعيش يف املنت أكذوبة
كبرية نبين عليها ثقافة جديدة
من على منرب جملس النواب حيث
جيب ان تكون احلقيقة مقدسة،
هناك تتلطخ احلقيقة .إن املعركة
احلقيقية يف السادس من أيار
هي بني ثقافة احلقيقة وثقافة
الكذب .ما يفرح هو أن موجات
الكذب تنخفض ،عندما تكلمنا هنا
إخنفضت املوجة وغدا يف السادس
من أيار فإن موجتكم ستعلو لتخبت
موجتهم».
وقال باسيل« :احلقيقة هي أن
الكذب إمتد اىل كل االمور من
النفط إىل الكهرباء ،اىل النفايات،
اىل املادة  ،49اخرتاعات وأكاذيب
خالية من أية حقائق ،وأخريا سقط
كل شيء فصاروا يكذبون على
أنفسهم لكي يتزعموا على اجملتمع
املدني لتظهر الكذبة الكبرية يف
االنتخابات ويف اللوائح».
وأردف« :جيب أن تكتشف هذه
املدرسة نفسها بعد السادس من
أيار وتعود صغرية عندما تظهر
كتلتها صغرية مثل كذبتها ،وعلى
كل اللبنانيني يف كل لبنان أن
يعلموا السياسيني الكاذبني أنهم
سيحاسبون .جملس النواب هو
مكان التشريع على مثال ابرهيم
كنعان وغسان خميرب ،وليس مكانا
للكذب حيث سيفضح كذبهم».
وقال« :علينا أن نتخلص يف
املنت من ثقافة استعمال الدولة
وقدراتها تسخريها ملخالفة القانون
فستجلبهم
املخالفني
وتغطية
بالسياسة ملخالفة القانون ،ينبغي
أن نضع حدا هلذا الزمن ،ألنه ال
ينبغي ألن يكون ألناسه مكان يف
السياسة ،حنن ال نبغي إيذاء أحد
أو اإلنتقام من أحد وليس عندنا
مشكلة شخصية مع أحد ،لكن أن
نستعمل الدولة والشرطة والقاضي
والبلدية إلذالل الناس وتركيعهم
فهذا انتهى».
أضاف« :رئيس البلديات وعضو
اجمللس البلدي هو شخص حر وقد
اختاره الناس ليخدمهم ويطيعهم،
وكل من لديه مشكلة إما أن حيلها
وإما أن حياسب بالقانون ،بعد
السادس من ايار سيكون حساب
من يغطيه أكرب من حسابه ،ومن
خيوفنا باالنرتبول ،اىل اإلنرتبول
سنرسله .هذه الطرق تستعمل ضد
اخلائفني وليس معنا .وسأل« :من
هم هؤالء الذين حياولون ختويفنا
وختويفكم أنتم الذين مل ختافوا
حتى يف عهد الوصاية».
وقال« :أنا أقول لكم اليوم أن
العهد القوي والقانون وحنن محاية
الناس لذلك علينا أن نتعلم يف
املنت كيفية التعامل بالقانون الن
املنت ال يستحق إال هذه املعاملة،

وال نقبل أن يلطخ أحد بالسياسة
تاريخ املنت وسياسته ،حنن صورة
املنت اجلميلة».
أضاف« :يف هذه املناسبة أوجه
رسائل للخصم وللصديق .لألخصام
أقول إن املتنيني اشتاقوا ملوريس
اجلميل وإجنازاته وأفكاره الكبرية،
هذه هي العائلة اليت نريدها وهذا
هو الفكر الذي نريد .ان موريس
اجلميل كان أول املدافعني
عن أنطوان سعادة الن اخلالف
السياسي غري مرتبط باحلرية ،من
هنا علينا أن حنمي من هو ضدنا النه
يقوينا يف بعض املرات ،كم حنن
حباجة ملثال موريس اجلميل الذي
حتدث عن املركز الدولي لعلوم
اإلنسان يف العام  ،1955وبعد
 58سنه غاب فيها هذا املشروع
عاد العماد عون ليطرح لبنان مركزا
للحضارات ،أين قضاؤهم الذي مل
حيكم يوم كان من املفروض أن
يكون هناك حماكمات؟ هم يطالبون
بالعدل وخيافون اليوم على البيئة
فأين كانوا عندما كنا نعرتض
عندما كانوا يف احلكومة وهم كانوا
يوافقون؟ أي مشروع وأي فكرة
قدموا غري الغوغائية والشعبوية
والكذب عل الناس؟ هذه السياسة
جيب أن نودعها نقضي عليها يف
السادس من ايار وجب ان نكون
أهل احلقيقة وان نعتاد أن نقوهلا
مهما كانت صعبة ومكلفة والكل
يعرف أن كلفتها عالية ،لكنها
حتررنا كما احلق الذي يرحينا».
وتابع« :الرسالة الثانية أوجهها
إىل من لديه امارة (اي من لديه
إمرة من داخله عل الناس) ،وأؤكد
لكم أن هذه هي طبيعته وليس
من اخلارج ال يف لبنان وال خارج
احلدود هذه االمارة اليت تتعاطى
مع املواطنني على انهم زبائن يف
موسم الشراء وينتهي مومسهم
بانتهاء االنتخابات .فهؤالء تارة
نريد اعطاءهم اجلنسية وطورا نريد
توطينهم واذا اردنا جتنيسهم جيب
ان نشعرهم مبواطنيتهم وبلبنانيتهم
ونكرمهم ونعززهم بدل ان نتعاطى
معهم على أنهم حاجة انتخابية
فقط .هذه االمارة اليت تأمر الناس
نقول هلا انتهى».
وقال« :الرسالة الثالثة :نقول
للفريق الثالث يف املنت حنن
اتفقنا أن نتخطى املاضي واال
نتكلم عنه ولنتعلم منه ألنه من
املفرتض أن نكون قد تعلمنا
واتفقنا ان ليس هناك جرمية يف ما
بيننا .االغتيال السياسي هو شكل
من اشكال اجلرمية ،احلكي احلرام
هو رصاص على الناس ،حرام
غش الناس .حنن طوينا املاضي
ال ميكننا بناء املستقبل على غش
الناس وقتلهم يف السياسة .حنن
اتفقنا يف ما بيننا على السيادة
ولكننا مل نناقش ذلك ،أخذ املال
من اخلارج ليس عمال سياديا،
أخذ املال من اخلارج من خالل
احلواالت ونعرف جيدا ما هي وما
هو مصدرها الستعماهلا ضد بعضنا
يف االنتخابات ليس عمال سياديا.
حنن اتفقنا ان نكون جنبا اىل جنب
وعندما ال نكون كذلك جيب اال نلغي
بعضنا ونستعني باخلارج كي نلغي
بعضنا .ليس هكذا نبين املستقبل
جيب ان نعود ونلتقي بعد  6أيار
ونطمئن الناس على مستقبلهم
ولكن سنبقى موجودين حبياتنا
وليس بكذبتنا ،وجيب ان تنعدوا
باالمور اجليدة وليس بالكذبة».
وأضاف« :يقولون ان يف لوائحنا
هناك دفع للمال ،اين هو التيار
الوطين احلر على التلفزيونات
يف احللقات املدفوعة وكيف هو
ميول اليوم معركته االنتخابية .لن
اقول اكثر من ذلك  .انتظروني

يوم اجلمعة عند التاسعة والنصف
مساء على شاشة ال  otvألن هناك
كالما كثريا جيب ان نقوله يف آخر
الكالم .ال أريد أن أضطر يف هذين
اليومني أن أتكلم يف السياسة
اكثر من ذلك ولكن حنن اتفقنا
ان نكون على العهد مع بعضنا مع
العهد واال نكون ضد العهد ونريد
اسقاطه».
ووجه باسيل رسالة اىل االصدقاء
اوهلم اىل «احلليف الدائم باالمس
واليوم وغدا ،حنن قوتنا من
بعضنا ولكن قوتنا فيها وفاء اذ
ال قوة من دون وفاء ،الكل يف
هذه االنتخابات ينتظرنا والوفاء
هو بصدقنا يف حتالفنا االنتخابي
فاذا خسرنا ختسرون معنا واذا
رحبنا ترحبون معنا .فلم يربح
التيار الوطين احلر يوما اال وربح
الناس معه وال يف اي يوم زاد
عدد وزرائنا اال ما زاد عدد وزراء
اخصامنا .فلنراجع التاريخ السياسي
ملن يشكون فلم حيصلوا يوما على
وزيرين اال معنا ومل حيصلوا على
عدد نواب اال معنا .حنن مل نتخل
يوما عن احد لكن نريد صدقا
ووفاء بني بعضنا البعض وانتم
اهل الصدق وموعدنا مع الوفاء
والصدق يف  6ايار «.
وقال« :لصديقنا الثاني نقول:
حنن ثابتون يف الرؤية السياسية
ومهتمون بدولة قوية موعدنا معا
على مقاومة الفساد لنكسره ونبين
الدولة القوية  .والرسالة الثالثة
للذين نتفق واياهم على الدولة
املدنية ،هذا امر كبري وقليلون
يفكرون مثلنا ،هناك اختالف
برؤى سيادية كثرية ولكن طاملا
اننا متفقون على لبنان ال عقدة
لدينا على احد حنن نتحاور مع اي
لبناني افضل ممن ينتقدوننا على
حوارنا مع اللبنانيني وهم يفضلون
االجنيب ويرفضون اللبناني».
وتابع« :التيار يف املنت هو التيار
يف كل لبنان ،هو تيار اجلمهورية
وليس تيار السلطة ،خنوض هذه
االنتخابات بأشخاص يريدون بناء
اجلمهورية ،اختربناهم وتعرفونهم
ابراهيم كنعان والياس بو صعب
تعرفونهما جيدا ليسا حباجة لعرض
برناجمهما الن ما قاما به خيرب عما
سيقومان به يف املستقبل ،لكن
هناك شابا تعرفون والده الشهيد
وهو بطل من لبنان وتعرفون عمه
الذي هو ايضا بطل من لبنان
وستتعرفون عليه فرخ بطل من
املنت ومن لبنان  ،اما باقي رفاقنا
يف الالئحة ومن هم معنا يف التكتل
رفيقنا غسان االشقر وآغوب وكل
رفاقنا يف التكتل وملن يسأل
كيف نتحالف وكيف خنتار اقول
حنن اخرتنا على معيار شعيب واحد
هو استطالعات الرأي من دون اي
معيار آخر الن ال ميكن الحد ان
يغري التيار بأي شيء واتفقنا على
معيار سياسي آخر هو من مع العهد
ومع الدولة القوية ومن ضد العهد
وبهذه السهولة اخرتنا».
وختم الوزير باسيل« :على هذا
االساس نقول لكم ان هذا مساء
كرامة وجبني مرفوع للمنت ولكن
االحد نريد ان نرفع جبني بعبدا
معنا وجبني لبنان كله مرفوع معنا،
ألنهم جيب ان يعرفوا ان كل من
يتطاول على شعب لبنان العظيم
وعلى ارادتنا وارادتكم ويقول
ان يف لبنان ال ميكن ان يكون
لنا رئيس قوي ويريدون العودة
اىل الزمن املاضي زمن الرؤساء
الضعفاء جمردين من نواب ووزراء
وشعب وجيب ان يعرفوا انه طاملا
هناك تيار وطين حر ،الرئيس حممي
بقصره ،بنوابه ،بوزرائه وبشعبه،
واالنتصار يف  6أيار».
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اعــالن

االفـتتاح الكــبري
حـلويات
عـرض خـاص
ملدة 4
أيام فقط

غـمراوي

بـإدارة جـديدة
يسـتمر هـذا العـرض املـغري
من الـخميس  10أيـار حتى األحـد  13أيـار

أي
كيلو
حـلو بـ
 15دوالرا
فقط

أي كـيلو من احللويات بـ  15دوالرا فقـط
تشـكيلة واسـعة ومتنـوعة مـن احلـلويات العـربية واالفـرنـجية
بقالوة  -بييت فور  -زنود الست  -معمول
على أنواعه باجلوز والتمر  -حالوة باجلنب
والقشطة  -كنافة بقشطة وغريها الكثري..

نشتـهر حبالوة اجلـنب ومـفروكة بالفستق

قـوالـب كـايـك لـكافة املـناسبات

نكـهة شـهية ..نـظافة تامة ..خـربة طويلة

Add; 152 Waldron Rd, Chester Hill NSW - Ph: (02) 9644 8802

صفحة 4

Saturday 5 May 2018

الـسبت  5أيــار 2018

Page 4

لـبنانيات

سامي اجلميل ميزوا بني الفساد واالستسالم واملصاحل الشخصية جملس الوزراء أشاد مبرحلة االنتخابات االوىل يف دول االنتشار
ماروني :السلطة تتفرج وكأن كل همها القضاء على ما بقي
جريصاتي :دوام كامل األحد يف الوزارة والنيابات العامة

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية
النائب سامي اجلميل« :لن نسمح
بأن ميوت الشهداء كي نعيش
امرا واقعا مع هكذا «بوطة»
حاكمة فهم استشهدوا لنحلم ،ال
لنرى البلد بعني صغرية ،فهم
مل يستشهدوا لنقبل بالقليل بل
كي حنلم ويعيش شبابنا حياة
دميقراطية حقة واحرتام كامل
للقانون والدستور ومن اجل حياة
سياسية نزيهة».
ودعا الزحليني خالل احتفال يف
املدينة ،إىل ان «مييزوا يوم
األحد بني من وقف وصمد وواجه
وخرج من السلطة وفاء لكم وبني
من قام مبصلحته» ،معتربا ان
«الوكالة هلا قيمة وثقة الناخبني
مقدسة» ،مشددا على ان
«الوكالة ال يفرط بها» .وقال:
«نطلب ثقتكم بكل شجاعة،
فنحن لن نتحالف مع من يرتكب
املخالفات ويستغل األصوات
ليبيعها يف املزاد العلين».
وقد استهل اجلميل كلمته بتوجيه
التحية «إلقليم زحلة الكتائيب
وكل الرفاق الذين نظموا هذا
االحتفال».
كما حيا مرشح الكتائب يف زحلة
النائب إيلي ماروني.
ووصف اجلميل اللقاء بأنه
«مميز» ،قائال« :هناك حرارة
أشعر بها كلما أتيت اىل زحلة
فالنبض يشرقط».
أضاف« :كثر يسألون ما الذي
أتى بالكتائب اىل زحلة وما
دخلهم بها؟ اجلواب هو ان
الكتائب قطعة كبرية منها ولدت
يف زحلة ،والقطعة الثانية اليت
أتت لزحلة أتت لتدافع عنها
ومتوت من اجلها .لقد كنا دائما
اىل جانب زحلة ألنها قطعة
منا وألننا ندافع عنها ونقدم
الشهداء لتبقى ألهلها ولتبقى
حرة ولتبقى قلب لبنان».
وإذ أشار اىل أن «أهل زحلة
سيتخذون قرارا كبريا يوم
األحد» ،توجه إليهم بالقول:
«كما كل اهلنا يف املناطق
اللبنانية عليهم أن يربهنوا ان
كان الشعب اللبناني يقاد او أنه
شعب حر وحياسب ولديه عقل
وقلب ويراقب ويريد األفضل
لبلده ،كذلك انتم ستفعلون
وتؤكدون انكم حتاسبون على
االداء».
وذكر اجلميل كيف أن «من
كان ينتقد الفساد ويتخذ من
االصالح شعارا بات جزءا من
الصفقات يف البلد ،وشريكا
مع من كان يتهمهم بالفساد».
وقال« :لألسف االبراء املستحيل
اصبح ممكنا وكل ما حتدثوا عنه
يف انتخابات  2009فعلوا عكسه
ونسوا االصالح وحماربة الفساد
واصبح اخلصوم حلفاء ،ومن
وعدنا بالدفاع عن سيادة لبنان
واستقالله وأن يستمر باملواجهة
تكملة ملسرية الشهداء سلم قرار
البلد حلزب اهلل».
أضاف« :هناك خيار ثالث يعدنا
بالتغيري ،ولالسف التناقضات يف
صفوفهم جتعلنا نسأل اذا رحبوا
فإىل اين سيأخذون البلد .كما
ان شعاراتهم كبرية ويف النهاية
اهلل يعرف اىل أين سيأخذون
البلد ،لذلك امام خيارات من
أناس وعدونا وفعلوا العكس،
وخيار فريق لن نعرف اىل أين

الجميل يلقي كلمته

سيأخذ البلد اذا فاز ،هناك حزب
الكتائب الذي متسك بالسيادة
وحافظ عليها ودعا اىل مواجهة
الفساد وواجهه ومتسك بالدستور
وحافظ عليه ومتسك بكل ما
التزم به ،هناك حزب واحد مل
خين ومل يستسلم ويطلب ثقتكم
لالستمرار باملواجهة».
وتابع« :أسألكم أي نوع من
احلياة السياسية تريدون؟ هل
حياة مبنية على احملاسبة؟ هل
هناك حماسبة للمساومة ام نسري
كالغنم مهما فعلوا؟ لذلك عليكم
ان متيزوا بني من وقف وصمد
وواجه وخرج من السلطة وفاء
لكم وبني من قام مبصلحته».
وشدد على أن «الوكالة هلا
قيمة وثقتكم مقدسة وهي ال
يفرط بها» ،وقال« :نطلب
ثقتكم بكل شجاعة ،فنحن لن
نتحالف مع من يرتكب املخالفات
ويستغل االصوات ليبيعها يف
املزاد العلين ،وقليلون هم
األوادم يف البلد ،وعندما نأخذ
البلد اىل رهانات خاطئة ونسلم
سيادة الدولة وندخل يف الفساد
صوتوا ضدنا الننا عندها لن
نستحق ثقتكم».
ودعا «االهل يف زحلة اىل
التمييز بني الشرف والفساد
وبني املواجهة واالستسالم وبني
االلتزام والتخلي وبني منطق
الرتكيبات وبني منطق مصلحة
البلد فوق اي اعتبار».
وشجع الناس على «أال يغشوا
ال بالشعارات وال بالكالم الرنان
امنا على احملاسبة على االداء».
وقال« :حنلم ببلد جديد ونظيف
وبطبقة سياسية تعمل ملصلحة
الشعب ،وحنلم ببيئة نظيفة
وتطوير البلد ليكون على صورة
شبابنا .وحنن قادرون على
حتقيق طموحنا وحلمنا شرط ان
يصل مسؤولون لديهم االرادة
والكفاءة ،والفاصل الوحيد هو
نوعية احلكام الذين سيستلمون
زمام البلد يف االنتخابات
النيابية».
أضاف« :لن نقبل االستسالم
والقبول باألمر الواقع وكل
من يفكر باالستسالم فالزمن
سيتخطاه وسريميه يف مزبلته.
كل مرشحي الكتائب ملتزمون
باألخالقيات السياسية وهم لن
حييدوا عن كل املبادىء وبكل ما
نعد به يف هذه االنتخابات».
وأكد أن «التصويت للنائب إيلي
ماروني يف زحلة هو مساهمة
بتقوية خيار حر يف اجمللس
النيابي».
وتوجه اجلميل اىل الناخبني
بالقول« :ساهموا معنا يف إيصال

كتلة نيابية ستواجه الفساد
وانتهاك السيادة وستعمل يف
سبيل املواطن ،وخياراتكم جيب
ان تكون مبنية على االفضل
لبلدنا وهذا جيب ان تقرروه يف
 6ايار».
أضاف« :لن نسمح بأن ميوت
الشهداء كي نعيش امرا واقعا
مع هكذا «بوطة» حاكمة ،فهم
استشهدوا لنحلم ،ال لنرى
البلد بعني صغرية ،فهم مل
يستشهدوا لنقبل بالقليل بل
كي حنلم ويعيش شبابنا حياة
دميقراطية حقة واحرتام كامل
للقانون والدستور ومن اجل حياة
سياسية نزيهة».
وختم« :سنبقى اىل جانبكم
وسنواكبكم يف االنتخابات ،كونوا
رسال لالتيان بصوت اضايف من
اصوات االوادم ،وهذا الصوت
هو صوت ايلي ماروني .وأوجه
حتية كبرية للرفيق شارل سابا
على املناقبية ،ونتمنى من كل
الكتائبيني ان نبقى كتفا اىل
كتف من اجل مسرية تغيري
حقيقية».

ماروني

بدروه ،قال ماروني« :خنوض
أخطر انتخابات مصريية يتوقف
ومستقبل
مستقبلكم
عليها
أبنائكم».
وأشار اىل ما مر من ضرائب
ونفايات وصفقات ،منبها اىل
أن «ما هو آت خطري جدا وكأن
كل أرصاد العمالة تتحرك لنشر
الرشوة والفساد».
وقال ماروني« :نلتقي لنقول
لبعضنا البعض ان ما جيمعنا هو
حب لبنان وحب زحلة وال نلتقي
لنتعارف ألن مسرية طويلة من
النضال والفرح واألمل مجعتنا.
اجتماعنا هو لقاء أحباء ليؤكدوا
ان التزامنا بقضيتنا وكرامتنا
وقال« :لقد كربونا من دون
ذكريات الطفولة وهم انفسهم
من سرقوا طفولتنا وطفولتكم،
وبأمساء خمتلفة يلعبون الدور
نفسه ليعيشونا يف سجن
والتلوث
والبطالة
الفقر
واحلاجة لرتكضوا خلف زعامات
وهمية.
أضاف« :السلطة تتفرج وكأن
كل همها القضاء على ما بقي».
وختم« :االنتخابات السوداء
كونوا فيها النقطة البيضاء كي
ال يعيش أبناؤنا وأحفادنا كما
عشنا حنن 6 .أيار يطلب منكم
حلظة ضمري ينتصر للحزب الذي
أعطى لزحلة  650شهيدا ،وحلق
احلزب الذي كان ويبقى حارس
اهليكل وضمانة للوطن ووحدتنا
املسيحية االسالمية».

أشاد جملس الوزراء يف جلسة
عقدت قبل ظهر امس االول
اجلمهورية
رئيس
برئاسة
العماد ميشال عون يف قصر
بعبدا ،بإجناز املرحلة االوىل
من االنتخابات النيابية يف دول
االنتشار ،واليت سرتفع اليه
وزارتا اخلارجية والداخلية تقريرا
عنها ،واستمع اىل عرض وزير
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق
لالجراءات املتخذة لالنتخابات اليت
ستجرى يوم االحد املقبل يف كل
املناطق اللبنانية ،فيما اوضح
وزير العدل سليم جريصاتي ان
دواما كامال سيعتمد يف الوزارة
والنيابات العامة ملواكبة عمل
جلان القيد.
وكان سبق اجللسة خلوة ثنائية
بني عون ورئيس جملس الوزراء
سعد احلريري تناوال فيها جدول
اعمال اجللسة .وبعد اجللسة تال
وزير الشؤون االجتماعية بيار بو
عاصي البيان اآلتي:
«عقد جملس الوزراء جلسته
االسبوعية برئاسة فخامة رئيس
اجلمهورية ويف حضور دولة
رئيس جملس الوزراء ،والوزراء،
الذين غاب منهم السادة:
مروان محاده ،طالل ارسالن،
حسني احلاج حسن ،حممد كبارة،
ويوسف فنيانوس.
يف مستهل اجللسة ،عرض
جملس الوزراء للمرحلة االوىل
من االنتخابات النيابية اليت متت
يف دول االنتشار واالصداء
االجيابية اليت تركتها مشاركة
اللبنانيني فيها للمرة االوىل يف
تاريخ احلياة السياسية اللبنانية.
وبعد التداول واالستماع اىل آراء
عدد من الوزراء ومالحظاتهم،
أشاد جملس الوزراء باالجناز
الذي حتقق يف هذا اجملال،
منوها باجلهود اليت بذهلا معالي
واملغرتبني
اخلارجية
وزير
ومعالي وزير الداخلية والبلديات
وفريقا العمل يف الوزارتني،
واعضاء السلك الديبلوماسي
والقنصلي إلجناح هذه العملية
واليت بلغت نسبة املشاركة
فيها حنو  ،%60وسرتفع وزارتا
اخلارجية والداخلية تقريرا اىل
جملس الوزراء عن عملية اقرتاع
املنتشرين يف اخلارج.
وقدم معالي وزير الداخلية
والبلديات عرضا لالجراءات
املتخذة لالنتخابات اليت ستجرى
يوم االحد املقبل يف كل املناطق
اللبنانية .وأخذ جملس الوزراء
علما برأي اهليئة االستشارية
العليا اليت أجازت احلق لكل
مرشح تكليف مندوب عنه يف
جلان القيد اضافة اىل مندوبي
الالئحة ككل.
وأوضح معالي وزير العدل ان
دواما كامال سيعتمد يف الوزارة
والنيابات العامة ملواكبة عمل
جلان القيد.
بعد ذلك درس جملس الوزراء
جدول االعمال واختذ يف شأنه
ومنها
املناسبة،
القرارات
املوافقة على:
 طلب وزارة االتصاالت اصدارطابع تذكاري حيمل اسم الكاتبة
الراحلة اميلي نصر اهلل.
 طلب اجمللس االقتصاديواالجتماعي ملء  14مركزا شاغرا

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة الرئيس العماد ميشال عون

لديه.
 طلب جملس االمناء واالعماراضافية
اعتمادات
تأمني
مشاريع
تنفيذ
الستكمال
واردة يف قرار سابق جمللس
الوزراء».

حوار

ثم دار حوار بني بو عاصي
والصحافيني ،فقال ردا على
سؤال عن املالحظات املتعلقة
باقرتاع املغرتبني« :إن تداوال
جرى يف ما خص بعض األمور،
وقد حصل بعض الشوائب،
لكن حجم العملية وكونها جترى
للمرة االوىل جعل منها جعالها
مقبولة جدا .وسريفع تقرير بكل
الشوائب ،اضافة اىل االمور
االجيابية اليت حصلت ،اىل
جملس الوزراء قريبا من وزارة
الداخلية».
سئل :ملاذا االعرتاض على
يف
االرثوذكسية
اجلامعة
بريوت؟
اجاب« :لن ادخل يف تفاصيل
النقاش الذي حصل يف الداخل،
ولكن مت تأجيل البند املتعلق بها
اىل جلسة الحقة ،واالرجح اىل
اجللسة املقبلة .وهذا االمر غري
مرتبط باالنتخابات».
سئل :يف الوقت الذي لدينا
فيه جملس اقتصادي اجتماعي
مل يقدم شيئا ،فإننا نلجأ اىل

شركات استشارية ،فهل نعطيه
اليوم وظائف جديدة؟
اجاب« :علينا ان نعتاد استثمار
كل ما نقوم به حتى النهاية،
خصوصا ان األمر يتعلق باملال
العام .وحنن نتمنى النجاح
للمجلس االقتصادي االجتماعي
اجلديد ،وهو سيساهم يف وضع
رؤية جديدة .وجيب اعطاؤه
االمكانات الالزمة لذلك ،حبرص
شديد على املال العام .كما
انه سيطلب منه مهمات معينة
على املستويات االقتصادية
واالجتماعية ،فإذا ما جنح بها
تكون االمور على ما يرام
وتستمر».
سئل :هذه هي اجللسة االخرية
قبل االنتخابات النيابية ،فكيف
ستأتون االسبوع املقبل؟
اجاب« :سنأتي االسبوع املقبل
كوزراء ،ال كمرشحني راسبني
وال كنواب ناجحني .لقد كنا
وزراء هذا االسبوع وسنكون
وزراء حتى انتهاء عمل هذه
احلكومة».
وردا على سؤال عن عدد
اجللسات املتبقية هلذه احلكومة،
اجاب« :ان عدد اجللسات
املتبقية او جدول اعماهلا،
امور يعود تقريرها اىل فخامة
رئيس اجلمهورية ودولة رئيس
احلكومة».

املكتب اإلعالمي ألمحد احلريري :هذا ما دار يف
االتصال بالقاضي احلجار بشأن الطراس
صدر عن املكتب اإلعالمي لألمني
العام لـ «تيار املستقبل» أمحد
احلريري ما يلي:
«عرضت إحدى حمطات التلفزة
مقطع فيديو أثناء قيام األمني
العام لـ»تيار املستقبل» أمحد
احلريري بتقديم واجب التعزية
للشيخ بسام الطراس يف منزله
يف كفردينس .ويف سياق
احلديث بينهما ،تطرق الشيخ
الطراس اىل موضوع جلسة
حماكمة له حمددة يف احملكمة
العسكرية بعد صدور قرار مبنع
احملاكمة عنه عن قاضي التحقيق
االول فيها رياض ابو غيدا>.
ويف ردة فعل عفوية ،بادر أمحد
احلريري اىل االتصال بالقاضي
هاني حلمي احلجار الذي يشغل
منصب مستشار قانوني يف
رئاسة جملس الوزراء ،بعدما سأله
الشيخ الطراس الذي كان مفتيا
سابقا ملنطقة راشيا ،عن مسألة
معينة هي وجوب حضوره جلسة
احملاكمة ،حيث يظهر الفيديو
املسرب ان االتصال مل يستغرق

دقيقة واحدة ،وأن اهلدف منه
كان اعطاء جواب للشيخ الطراس
عن مسألة حضور اجللسة ،انطالقا
من االعتقاد أن الطراس مل يعد
مالحقا بعد قرار القاضي ابو
غيدا ،مع االشارة إىل أن القضية
يعد من عالقة للقاضي احلجار
مل ُ
بها منذ العام .2016
وحبسب ما أعلنه الطراس ،فإن
ما قاله له القاضي احلجار هو
وجوب حضور اجللسة وأن حقه
يف الدفاع عن نفسه مصون،
واعتذر منه عن عدم مناقشة
امللف عرب اهلاتف طالبا منه اعطاء
اهلاتف ألمحد احلريري للحديث
معه ،حيث بادره القاضي احلجار
املعهودتني
ولباقته
مبحبته
بالقول إنه مل يكن من داع هلذا
اإلحراج.
لذا ،اقتضى تبيان احلقيقة
وتوضيحها حتى ال يستغل ما
حصل للتطاول على الكرامات
والتصويب على القضاة املشهود
هلم بالكفاءة والنزاهة لغايات مل
تعد خافية على احد».
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لـبنانيات

جنبالط جال يف الشوف االعلى :السلطة اجلديدة تريد نبش القبور بدل املصاحلات بتطويق اجلبل واسقاط املختارة
قام ،امس االول ،رئيس «اللقاء
الدميوقراطي» النائب وليد
جنبالط جبولة انتخابية على عدد
من قرى وبلدات الشوف االعلى،
رافقه فيها وكيل داخلية الشوف
يف احلزب التقدمي االشرتاكي
رضوان نصر ،ومعتمدية الشوف
االعلى .واستهلها من بلدة
عماطور حيث اقيم له استقبال
شعيب يف دار البلدة.
البلدية
رئيس
كلمة
بعد
وليد ابو شقرا ،اعترب جنبالط
ان»التضحيات اليت بنيناها
سويا يف  14آذار  2005يريدون
ان تسقط ،فهل تريدون ان
تسقط املختارة ؟ ال اعتقد.
فالقضية ليست بأن ينجح او
يسقط تيمور فاذا كنتم تريدون
ان تبقى املختارة خبطيها الوطين
والعربي مع «القوات اللبنانية»
ومع «املستقبل» بغض النظر
عن بعض املالحظات ،فاملطلوب
رفع نسبة التصويت كي ال
تسقط تضحياتنا ،مع احرتامي
الصوات ما يسمى مبجتمع مدني
او غري جمتمع مدني ،لكن تراثنا
آالف الشهداء منا اىل جانب
الشيوعي والقومي وحتى البعثي
يف مرحلة معينة اهم بكثري من
هذه االصوات .هذا نداءي لكم
اليوم يا اهل عماطور واهل
اجلبل».

باتر

وبعدها توجه جنبالط اىل بلدة
باتر مرورا ببلدة جبليه ،واقيم له
يف دار بلدة باتر العام استقبال
حافل من املشايخ واجمللسني
البلدي واالختياري واالهالي.
وبعد كلمة ترحيب وتأكيد على
الوفاء للمختارة يف االستحقاق
املقبل من قبل رجا ابو حسني
باسم االهالي ،القى النائب
جنبالط كلمة ،حيا فيها البلدة،
وقال»:القضية اكرب بكثري من
موضع تيمور واملختارة ،القضية
هي قضية الئحة املصاحلة ،فاما
ان تنجح كل الئحة املصاحلة
واال سقطت املختارة وطوقت
املختارة وعدنا اىل ملن يتذكر
منكم ايام  ،1957القضية اكرب
بكثري مما تظنون .السلطة
الفعلية هي باملرصاد لنا يف
اسقاطنا واسقاط تضحيات
«القوات اللبنانية» والوطنيني
ومجيع االحزاب الوطنية ،وهناك
السلطة املسايرة اليت ال تأبه
ألنها ال تدرك املدى التارخيي
الهمية املختارة والوطنيني،
لذلك فان اجلواب الوحيد واالوحد
هو يف التصويت الكثيف لالئحة
املصاحلة وااللتزام الصارم
بالصوت التفضيلي ،وستأتي
التعليمات حيال توزيع الصوت
التفضيلي يوم اجلمعية ،واي
خلل بعدم التصويت الكثيف واي
خلل بالصوت التفضيلي وإن جنح
تيمور سقطت املختارة».

نيحا

وانتقل بعد ذلك اىل بلدة نيحا
حيث اقيم له استقبال مبشاركة
املشايخ والفاعليات واالهالي،
والقى رئيس البلدية وهيب
غيث باسم البلدة كلمة وفاء لدار
املختارة وملسرية تيمور جنبالط
واعالن التأييد لالئحة املصاحلة
يف دائرة الشوف وعاليه ،ومثله
حتدث الدكتور غالب ابو زين.

ثم القى جنبالط كلمة حيا فيها
بلدة نيحا ،وقال« :سأذكر
بالتاريخ كي نعترب منه ونتنبه،
فعام  1957اتى كمال جنبالط
اىل نيحا يف جولة من اجل تلك
االنتخابات املشؤومة ،وامرت
السلطة الفعلية حينها ارهابا
بأن تغلق املنازل والنوافذ بوجه
كمال جنبالط ،وقد اضطررمت حتت
ارهاب السلطة ،واليوم عدنا اىل
نفس السلطة هي السلطة
الفعلية اليت تريد نبش القبور
وترفض املصاحلة والسلطة
النظرية املتساحمة واملتواطئة
اليت ال تفقه ال بالتاريخ وال
اجلغرافيا ولن اسرتسل…الن
السلطة النظرية هي يف احللف
يف هيئة املصاحلة .القضية
ليست قضية جناح تيمور فقط
وامنا جناح كل الئحة املصاحلة
دون استثناء ،املوضوع كما
نسمع يف تطويق تيمور واسقاط
اكرب عدد ممكن من رفاقه ان
من املستقلني كناجي البستاني
او «القوات اللبنانية» حلف
الشجعان او نعمة طعمة وبالل
عبداهلل وغريهم بعد ان حرمنا من
برجا والدامور ،وهنا حنيي موقف
اجلماعة االسالمية الصامد معنا
فتنبهوا ،ولكي ال نفرح فقط
يف املهرجان اجلمعة املقبل،
يبقى يوم االحد هو املفصل
من خالل التصويت الكثيف
لالئحة املصاحلة دون استثناء،
والتقيد احلريف كما سيأتي من
اللجنة االنتخابية حيال الصوت
التفضيلي الذي حنتاج اىل
توزيعه بشكل ال يسقط رفاق
تيمور جنبالط .القضية االساسية
التقيد احلريف بالتفضيلي وليس
فقط احلماس لتيمور لضمان
جناح الئحة املصاحلة والشروع
اىل االمام كي يبقى يف لبنان
صوت معارض للتسوية السخيفة
صوت سيادي حتى ولو كانت
الظروف قاسية وصوت حر وكي
تبقى املختارة».

جباع

وتوجه النائب جنبالط بعد ذلك
اىل بلدة جباع اليت استقبله
مشاخيها وفاعلياتها واهلها
وجملساها البلدي واالختياري
والقى كل من رئيس البلدية
فادي هالل ومدير فرع احلزب
التقدمي االشرتاكي مجال سعد
الدين كلميت تأييد ووفاء للعهد
وااللتزام بالئحة املصاحلة يف
االستحقاق»
وقال جنبالط« :ان القانون
االنتخابي ُفرض علينا لتحجيمنا
الوطنية،
القوى
وحتجيم
والسادس من ايار يوم مصريي
فاما ننتصر واما ننكسر ،وهنا
اريد ان اكون واضحا ،مبا ان
القانون معقد وهناك ما يسمى
الصوت التفضيلي ،القضية
ليست يف ان ينجح تيمور او
يسقط ،بل ابعد من ذلك بكثري
هي يف ان تنجح الئحة املصاحلة
من عاليه اىل الشوف مبكوناتها
و»القوات
مستقلني
من
اللبنانية» و»املستقبل» واجلميع
وهذا هو التحدي .وكما ذكرت
سابقا فالسلطة الفعلية ونعلم
من هي ،هي اليت جتول يف كل
مكان وتعد باصالح لن حيصل
وتغيري مستحيل ،هذه السلطة

جنبالط خالل الجولة
تريد فقط نبش القبور وتطويق
اجلبل .هناك فريق كبري بني ان
يدخل تيمور ومعه فريق عمل نوعي
اىل اجمللس النيابي ليدافع عن
احلقوق الوطنية وحقوق العمال
والسيادة الوطنية ،وبني ان
يدخل وحيدا معزوال كما يريدون
وكما تريد السلطة الفعلية ومبا
ال تبالي به السلطة النظرية
امللتحقة بالسلطة الفعلية بعدة
امور .لذلك وباختصار كي نصمد
وننجح يف السادس من ايار علينا
بالتصويت الكثيف من عاليه اىل
جباع مرورا باالقليم ملنعهم
من التغلغل بيننا واسقاطنا
وبالتالي اسقاط اخلط الوطين
والعربي الذي سقط من اجله
الشهداء يف جباع وغريها من
احلزب االشرتاكي اىل الشيوعي
والقومي املئات ،وكي ال نطوق
جمددا كما طوقنا عام .»1957

يف هذه اجلبهة حركة امل
واجلماعة االسالمية و»القوات
اللبنانية» و»املستقلني» من
عاليه اىل الشوف من ناجي
البستاني اىل هنري حلو والغري،
والشرفاء يف تيار «املستقبل»،
فنحن يف حالة حصار ،ولكي
نستطيع خرق احلصار املهم
التصويت الكثيف يوم االحد
واملهم
الكثيفة
واملشاركة
التقيد بتعليمات اللجنة االنتخابية
يف كيفية توزيع الصوت
التفضيلي ،وهنا العاطفة شيء
اذا جنحنا للتصويت اىل تيمور
ومروان محادة فهذا غري كاف،
بل يف توزيع الصوت بشكل
مدروس كي يدخل تيمور قويا
ومعه احلزب االشرتاكي وجبهة
املصاحلة ،وكي ال تطوق املختارة
وتسقط املختارة هذا هو نداءي
لكم والسالم عليكم».

بعدها توجه جنبالط اىل بلدة
مرسيت الشوف ،واقام له مشايخ
البلدة وفاعلياتها وجملسيها
البلدي واالختياري والنسوة
والشباب استقباال حاشدا يف
دار البلدة العام ،وبعد ترحيب
من رئيس البلدية الدكتور ناصر
زيدان ،القى النائب جنبالط
كلمة قال فيها« :تطل علينا
معركة سياسية قد تكون من
اصعب املعارك .مرت علينا
معارك كبرية عسكرية تنذكر وما
تنعاد ومعارك سياسية كربى
فالسابع عشر من ايار اسقطناه
مع الرئيس نبيه بري وغريها
من املعارك وصوال اىل معركة
التصدي للوصاية السورية يف
 14شباط بعد مقتل الرئيس
رفيق احلريري ،لكن اليوم
املعركة اقسى بعنوانها يف
القانون الذي فرضوه علينا ومل
نستطع تعديله ،فرضته علينا
السلطة الفعلية اليت انتخبناها
نتيجة الظروف وفرضته علينا
السلطة النظرية امللحقة بالفعلية
قانون مييز ويفرق ويريد تطويق
اجلبل واملختارة .املوضوع ليس
بنجاح تيمور او عدمه ،بل يف
جناح جبهة املصاحلة من عاليه
اىل الشوف واقليم اخلروب كل
الالئحة دون استثناء النه اذا
جنح تيمور منفردا كما تريد ذلك
كل السلطة الفعلية والبعض
يف السلطة امللحقة يدخل تيمور
وحيدا وكذلك احلزب االشرتاكي
ونستفرد يف اجمللس حنن
واحلليف االكرب نبيه بري ،معنا

وتوقف النائب جنبالط يف
حمطته االخرية يف بلدة اخلريبة
الشوف ،حيث اقيم له استقبال
حاشد يف دار البلدة العام
يف مقدمهم رئيس مؤسسة
العرفان التوحيدية الشيخ علي
زين الدين ،والشيخ وجدي
ابو محزة ،ومشايخ وفاعليات.
والقيت كلمات لكل من الشيخ
زين الدين الذي شدد على
«الوفاء لدار املختارة ومواقفها
الوطنية على مر التاريخ وصونها
ورئيس
للجبل»،
وحفظها
البلدية نسيم االشقر ،ومدير
فرع احلزب التقدمي االشرتاكي
وليد االشقر.
والقى جنبالط كلمة قال فيها:
«معركة يوم السادس من ايار
مصريية ،وهي معركة وجود
للحزب التقدمي االشرتاكي
وكل القوى الوطنية كالشيوعي
والقومي والوطين ،او معركة
حتجيم كما يريدون .هناك يف
لبنان من خالل العهد اجلديد
الذي مل مير عليه عام ونيف
الفعلية
السلطة
سلطتان،
املتحكمة بالقرارات والسلطة
امللحقة وافضل لي عدم الدخول
يف السلطة امللحقة ،لكن هذا
الثنائي اوصلنا اىل قانون غريب
عجيب يريد تطويقنا وتفريقنا
وحتجيمنا ،يوم االحد واريدكم
التنبه جيدا ولنضع احلماس جانبا
ولو للحظة ،ليس املهم بأن ينجح
تيمور فقط وامنا عليه ان ينجح
هو وفريق العمل الذي اختاره
واخرتناه معه اي جبهة املصاحلة

مرستي

الخريبة

من عاليه اىل الشوف ،النه اذا
مل ينجح مع املستقلني و»القوات
اللبنانية» وبالل عبداهلل حتى لو
جنح هو يكونون قد وصلوا اىل
مآربهم بتطويق تيمور واسقاط
املختارة .ولكي ال نصل اىل
هذه املرحلة الدقيقة ولكي
يدخل احلزب االشرتاكي ومعه
تيمور اىل اجمللس بكتلة مقبولة
اىل جانب الكتل الوطنية ويف
مقدمها كتلة الرئيس نبيه بري
واجلماعة االسالمية و»القوات
اللبنانية» واملستقلني ،الكتل
اليت تؤمن باحلد االدنى من
االستقالل والسيادة علينا اتباع
تعاليم اللجنة االنتخابية بشكل
منضبط ،فال نستطيع التصويت
فقط لتيمور بالتفضيلي ،علينا
التصويت اوال بكثافة لرفع نسبة
التصويت املسيحي واالسالمي

والدرزي ،وثانيا اتباع كيفية
توزيع االصوات التفضيلية اليت
ستأتي تعليماتها من اللجنة
االنتخابية يوم اجلمعة .فعندما
نلتزم بالتصويت وفق القانون
اجلديد بكثافة وبتوزيع مدروس
لالصوات ننجح ،وتفشل هذه
السلطة اجلديدة اليت تريد نبش
القبور بدل املصاحلات ،املصاحلة
اليت رعاها البطريرك صفري،
املصاحلة مع مسري جعجع ،سلطة
تذكرني بعام  ،1957وآنذاك
يذكر كبار السن وانا منهم
كيف حوصرت املختارة ،لكن
من خاللكم ومن خالل الوعي لن
نسمح بتكرار التاريخ ،واالهم
االنضباط فاحلماس مجيل يف
املهرجانات لكن يبقى االنضباط
يف التصويت يوم االنتخابات هو
االهم».

بري استقبل وفودا شعبية  :لتكن
االنتخابات إستفتاء الثبات ان الوطنية
ليست للمساومة وال للعرض والطلب

الرئيس بري خالل استقباله الوفود
دعا رئيس جملس النواب
االستاذ نبيه بري اىل «املشاركة
الكثيفة يف االستحقاق االنتخابي
للوائح
واالقرتاع
املصريي
«االمل والوفاء» من اجل الدفاع
عن الثوابت يف الوحدة والعيش
املشرتك وقيام دولة املؤسسات
وتكافؤ الفرص وحماربة الفساد
وحفظ قوة لبنان املتمثلة باجليش
والشعب واملقاومة.
وجدد الدعوة ايضا اىل «حتويل
االنتخابات اىل استفتاء حقيقي
لالثبات بأن الوطنية ليست
شعارات وال ارباحا او مكاسب
وال متاعا للمساومة وللعرض
والطلب».
ووجه الرئيس بري عشية
االنتخابات النيابية اىل اللبنانيني
النداء التالي:
«جمددا الوطن يناديكم نهار
االحد املقبل يف السادس من
ايار ،فكونوا ايضا هذه املرة
يف الطليعة والسباقني لتلبية
ندائه .كونوا يف هذا اليوم
التارخيي يف حياة لبنان كما
ارادكم االمام الصدر موج حبر ال
يهدأ ،عظماء يف دميوقراطيتكم
كما يف مقاومتكم».
مدعوون
«انتم
اضاف:
للمشاركة الكثيفة يف هذا
االستحقاق املصريي واالداء
بأصواتكم للوائح االمل والوفاء
اليت نستودع كل مرشح فيها،
ضمائركم اليت ال تباع واخالصكم
الذي اليقاس ،فهم منكم،
وألجلكم سوف يعربون عن
طموحاتكم وآمالكم يتفانون
من اجل الدفاع عن ثوابتكم

يف الوحدة والعيش املشرتك
وقيام دولة املؤسسات وتكافؤ
الفرص وحماربة الفساد وحفظ
عناوين قوتكم املتمثلة باجليش
واوال
واملقاومة.
والشعب
واخريا سيكونون نوابا من اجل
لبنان كل لبنان الوطن النهائي
جلميع ابنائه وصون كرامة
انسانه وحترير ارضه وعدم
التفريط بسيادته».
وتابع« :ايها االهل ،ايها
االوفياء ،انتم معنيون ومؤمتنون
يف السادس من ايار لتحويل
هذا اليوم اىل استفتاء حقيقي
تثبتون فيه للعامل ،للقاصي
والداني يف الداخل واخلارج،
بأن الوطنية ليست شعارات
وال ارباحا او مكاسب وال متاعا
للمساومة وللعرض والطلب،
وأن الوطن هو ابعاد وجود
اإلنسان ،وأساس كرامته،
وجمال رسالته .موعدنا معكم
يف  6ايار ،يدا واحدة  ،وقلبا
واحدا ،وصوتا واحدا من كل
قرية ودسكرة وبلدة ومدينة
ليصل الصوت اىل ابعد مدى،
ولنصنع معكم فجرا جديدا للبنان
عنوانه انتم االمل الوفاء».

وفود شعبية

وكان الرئيس بري قد تابع
الشأن االنتخابي فاستقبل هلذه
الغاية وفدا شعبيا من بلدة الربج
الشمالي ووفدا شعبيا من بلدة
احلمريي قضاء صور ومدير معمل
الزهراني احلراري الدكتور امحد
عباس ووفدا من بلدة تبنني
حبضور كاهن رعية البلدة االب
باسيليوس نصر.
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لـبنانيات

رعى حفل إطالق محلة شهر رمضان جلمعية أجيالنا احلريري  :استطعنا الرياشي يف لقاء رصد سلوك السلطة :أدعو االعالميني اىل دعمي لتعديل قوانني نقابة احملررين وجعلها تليق بهم
احملافظة على البلد ووحدته واستقراره وإعطاء األمل ألبنائه

الحريري خالل رعايته الحفل ويبدو املشنوق واوغاسبيان
رعى رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري ،عصر امس االول ،حفل
إطالق محلة شهر رمضان املبارك
هلذا العام ،الذي أقامته مجعية
«أجيالنا» حتت عنوان« :كل
يوم حكاية» ،يف مقر اجلمعية
بتلة اخلياط ،حبضور الوزيرين
نهاد املشنوق وجان أوغاسابيان
والنائب حممد قباني وعدد
من أعضاء الئحة «املستقبل
لبريوت» وفاعليات العاصمة
وحشد من أبنائها.
استهل احلفل بالنشيد الوطين ثم
نشيد اجلمعية ،ثم القت رئيسة
اجلمعية لينا الزعيم الدادا كلمة
شكرت فيها الرئيس احلريري
على كل «اجلهود اليت بذهلا
ملساعدة «أجيالنا» يف حتقيق
أهدافها» ،وأكدت أن «أبواب
اجلمعية كانت وال تزال مفتوحة
ملساعدة كل طفل يتيم ومريض
وحمتاج ،وكل شاب وشابة
حرمتهما الظروف من حتصيل
دراستهم اجلامعية ،وكل سيدة
أو أرملة قست عليها الظروف،
وكل من حيتاج لدعم معنوي أو
مادي».
«نشاطات
الدادا
وعددت
اجلمعية املستقبلية ،ومنها إنارة
كورنيش عني املريسة  -ساحة
ساقية اجلنزير ومنطقة الطريق
اجلديدة ،بالتعاون مع بلدية
بريوت ،وإقامة معرض اجلمعية
السنوي ،إضافة إىل استضافتها
هلذا العام أكثر من  7آالف صائم
حمتاج ويتيم ،وتوزيع إفطارات
يومية هلم يف كل لبنان ،وإطالق
محلة جتميع املالبس اجلديدة
للمحتاجني ملناسبة عيد الفطر،
وإقامة استعراض يف شارع
رياض الصلح بطرابلس يف 13
أيار احتفاء بقدوم شهر رمضان
املبارك».

الحريري

من ناحيته ،رد احلريري بكلمة
أشاد فيها مبا تقوم به اجلمعية،
وقال« :إن مجعيتكم تساعد
الناس من خالل األعمال اليت تقوم
بها ،وهذا أمر مهم ،الن الناس
هم األساس ،وهناك حاجة يف
البلد لذلك ،وأنتم تبذلون جهدا

كبريا جدا ،وقد أثبتم أنفسكم
من خالل أعمالكم».
وأضاف« :أنا أعرف هذه اجلمعية
منذ كنت يف اململكة العربية
السعودية ،وكنت وسأبقى
داعما لكم بشتى الوسائل.
قد أكون قد قصرت يف ذلك
بسبب الظروف اليت مررت بها،
ولكن واحلمد هلل ،استطعنا أن
حنافظ على البلد وعلى وحدته
واستقراره وإعطاء األمل ألبنائه،
وأنتم جزء من هذا األمل ،وكلما
كربت هذه اجلمعية ،كرب األمل
عند املواطن اللبناني».
وختم قائال« :اجلميع حباجة إىل
أمل سواء كانوا فقراء أو أغنياء،
ومن دون األمل يضيع اإلنسان.
لذلك فإن العمل الذي تقومون به
مكمل ملا نقوم به حنن،
هو عمل
ِّ
وهو عمل كبري هدفه أن يصبح
لبنان كما أراده الرئيس الشهيد
رفيق احلريري وكما نريده حنن،
لنا وملستقبل أوالدنا ولألجيال
املقبلة اليت نعمل ونضحي من
أجلها ،لتبقى يف هذا البلد وجتد
فرص عمل هلا فيه .وأنا واثق
أن الطريقة اليت نعمل من خالهلا
ستؤمن ذلك .ويف النهاية،
أود أن أشكر رئيسة اجلمعية
ومجيع أعضائها على اجلهود
اليت يبذلونها ليل نهار ،وأمتنى
رمضانا كرميا للجميع».
ولدى خروجه ،كان يف انتظار
احتفال
احلريري
الرئيس
شعيب أمام اجلمعية ،حيث جتمع
املواطنون حاملني أعالم تيار
املستقبل ومرددين شعارات
احلب والوفاء للرئيس احلريري،
الذي خاطب احملتشدين بالقول:
«أشكر كل من يعمل من أجل
هذه اجلمعية ،ألن هؤالء الشباب
والشابات هم مستقبلنا ،وحنن
نعول دائما عليهم ،فمستقبل
الوطن سيبنى على أكتافهم.
من هنا أشكركم مجيعا على
اجلهد الذي تقومون به يف
هذه اجلمعية ،اليت تقدم الكثري
من اخلري لبريوت وكل مناطق
لبنان .وحنن سنكمل إن شاء اهلل
املسرية مع هذه اجلمعية اليت هلا
مكانة خاصة يف قليب».

رئيس التفتيش املركزي يطلب من املوظفني التقيد بواجباتهم الوظيفية

صدر عن رئيس التفتيش املركزي القاضي جورج اوغست عطية
تعميم اىل االداريني من موظفني ومتعاقدين واجراء يف سائر
االدارات العامة واملؤسسات العامة والبلديات جاء فيه»:حرصا على
اجناز العملية االنتخابية بنجاح وشفافية تامة ،وما يتطلبه ذلك من
جدية والتزام ومسؤولية ،يهم رئاسة التفتيش املركزي التذكري
والطلب اىل سائر االداريني ،ال سيما املوجلني منهم المتام اجراء
هذه العملية ،بوجوب التقيد بواجباتهم الوظيفية وما تفرضه القوانني
واالنظمة النافذة بهذا اخلصوص.
كما التأكيد عليهم باالنضباط التام والتأهب يف القيام مبا هو موكل
اليهم من مهام ،وتعليمات معطاة هلم من اجلهات املختصة ،كل
ذلك حتت طائلة املساءلة واملالحقة القانونية عند االقتضاء بهدف
املساهمة الفاعلة يف جتنيب العملية االنتخابية اي شائبة من اي نوع
كان ،مواكبة لسمو هذا االستحقاق بنظر الشعب اللبناني يف اختياره
ممثليه يف السلطة التشريعية».

عقد ،قبل ظهر امس االول ،لقاء
بعنوان «رصد سلوك السلطة:
وسائل االعالم والعدالة وسيادة
القانون» ،نظمه املكتب االقليمي
ملنظمة االمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (اليونيسكو)،
بالتعاون مع مكتب املنسق
اخلاص لالمم املتحدة يف لبنان،
يف مكتب اليونيسكو االقليمي
يف بئر حسن ،برعاية وزير
االعالم ملحم الرياشي ،ويف
حضور منسقة االمم املتحدة
اخلاصة يف لبنان برينيل كاردل
واساتذة كليات االعالم وطالبها
وشخصيات ووجوه اعالمية.
بعد النشيد الوطين ،حتدث مدير
االعالم يف اليونيسكو جورج
عواد ،فأشار اىل «ان حرية
التعبري حق اساسي من حقوق
االنسان تقوم عليه مجيع احلريات
املدنية ،فحرية التعبري هي حجر
الزاوية يف الدميوقراطية .وقد
أسندت اىل اليونيسكو مهمة
محاية حرية التعبري وتعزيزها ،عرب
الوسائل كافة ،التقليدية منها
وسائل شبكة االنرتنت .يدعو
ميثاق اليونيسكو الدول االعضاء
اىل االرتقاء بتبادل املعارف ،
والتفاهم يف ما بني الشعوب
من خالل «حرية تداول االفكار
من طريق الكلمة والصورة».
اضاف« :عنيت منظمة اليونيسكو
منذ أمد بعيد مبسائل ختص
االنرتنت ،مبا يف ذلك من خالل
القمة العاملية جملتمع املعلومات
االنرتنت.
ادارة
ومنتدى
ويضطلع الصحافيون والعاملون
يف وسائل االعالم بدور أساسي
يف ما يتعلق بتمتعنا باحلق يف
اكتساب املعارف .وبالتالي جيب
متكينهم من العمل يف ظروف
تتيح هلم إعداد تقاريرهم بشكل
حر ومستقل .وتدعم اليونيسكو
وسائل االعالم املستقلة يف
مناطق النزاع ويف البلدان اليت
متر مبرحلة انتقالية ،لتمكينها
من القيام بدور فاعل يف درء
فضال
وتسويتها،
النزاعات
عن التوجه حنو دميوقراطية
مستقرة».
ولفت اىل انه «خالل هذا العام
ايضا ،ستثري منظمة االمم املتحدة
مسألة عالقة وسائل االعالم
بأهداف التنمية املستدامة ملرحلة
ما بعد عام  ،2015واسهامها يف
حتقيق اهلدف  16املتمثل يف
التشجيع على اقامة جمتمعات
مساملة ال يهمش فيها احد من
اجل حتقيق التنمية املستدامة،
واتاحة امكان وصول اجلميع
اىل العدالة ،وبناء مؤسسات
فاعلة وخاضعة للمساءلة وشاملة
للجميع على مجيع املستويات».
وأشار اىل «ان اليوم العاملي
حلرية الصحافة لعام 2018
سيوفر منتدى يضم خمتلف
اجلهات الفاعلة ،ويهدف اىل
مناقشة أوجه التفاعل بني
وسائل االعالم والقضاء وسيادة
القانون ،يف سياق خطة التنمية
املستدامة لعام .»2030
وأضاف« :سيناقش هذا اليوم
املتعلقة
القضايا
العاملي
بوسائل االعالم وشفافية العملية
السياسية ،واستقالل النظام
القضائي والدراية االعالمية
يف اجملاالت املتعلقة بالقضاء،
الدولة
مؤسسات
وخضوع

الرياشي وكارديل وعواد خالل اللقاء

للمساءلة ازار اجلمهور .ويف
هذا السياق ،سيجري استكشاف
جوانب تعزيز الدور الرقابي الذي
تضطلع به الصحافة املستقلة،
كي ميكنها ان تعرض على حنو
افضل االنتهاكات االنتخابية،
وانتهاكات حقوق االنسان اليت
تقوض اهداف التنمية املستدامة.
ويتمثل الشرط املسبق هلذا الدور
يف تهيئة بيئة متكينية يتعني ان
يكفلها القانون ،وتتسم حبرية
التعبري ،مبا يف ذلك احلق يف
االنتفاع باملعلومات ،بصفته
حقا من حقوق االنسان .غري ان
االفراط يف التنظيم القانوني
ميكن ان يؤدي ايضا اىل فرض
الرقابة ،ومثال ذلك الرقابة على
شبكة االنرتنت ،حيث تثري مسألة
املسؤولية القانونية للوسطاء
الرقميني حتديات جديدة يف
ما يتعلق حبرية التعبري ،ولذا
سينظر يف هذا اليوم العاملي
ايضا يف التحديات املعاصرة
حلرية الصحافة على االنرتنت.
تعد سالمة الصحافيني ،سواء
على الصعيد التقليدي او يف
اطار االنرتنت ،شرطا مسبقا
لرصد سلوك السلطة».

كاردل

من جهتها ،شددت كاردل على
«أهمية نشر حرية الصحافة»،
الفتة اىل «ان االعالميني يف
بعض البلدان يتعرضون للسجن
او يعرضون حياتهم للخطر اثناء
القيام مبهماتهم».
واعتربت «ان اليوم العاملي حلرية
الصحافة هو يوم بالغ االهمية،
ويأتي يف فرتة يتحضر لبنان
فيها لالنتخابات ويف الفرتة
اليت حتتفل بلدان عدة بيوم حرية
الصحافة».
ونوهت ب»أهمية لبنان يف اجملال
االعالمي حبيث يتوافر فيه العديد
من الوسائل االعالمية املسموعة
واملقروءة واملرئية ،باالضافة
اىل االلكرتونية نسبة اىل هذا
البلد الصغري باملساحة».

الرياشي

ثم ألقى الرياشي كلمة ،وقال:
«هذا يوم مهم جدا ،لكنين
افضل ان أحتدث كالما آخر يف
هذه املناسبة حتى ال يكون
يوم حرية التعبري وحرية الرأي
والصحافة العاملي يوما واحدا
فقط يف السنة ،ويف كل سنة
االضطهادات
لنتذكر
نعود
واملآسي اليت يتعرض هلا
االعالميون والصعوبات اليت
تواجههم ،واليوم التالي يكون
يوما عاديا».
اضاف« :ال نريد ان نبكي يف
هذا اليوم حتى نبكي عليه يف
اليوم التالي» ،آمال ان «خيرج
اللقاء بتوصيات حقيقية وجمموعة
حتديدات جديدة لكي أتبناها او
أنقلها اىل جملس النواب او

جملس الوزراء او املراجع املختصة
لتصبح موضع التنفيذ»
وتابع« :اللغة العربية أطلقت
اسم حمرر على االعالمي ،ونقابة
االعالميني هي عمليا نقابة
احملررين ألنها حترر الرأي العام
واالنسان وتصنع رأيا عاما جديدا
من خالل عملها وجهدها .ولكي
يكون االعالمي حمررا ،عليه ان
يكون حرا وان يكون حمررا من
الضغوط واالغراءات املالية
واخلوف والسيطرة عليه بأي
شكل من االشكال ،سواء أكان
ميارس الصحافة االستقصائية
أم االعالم بكل انواعه».
وكرر دعوته االعالميني اىل
الوقوف اىل جانبه ودعمه
«لتعديل قوانني نقابة احملررين
وجعلها نقابة تليق باالعالميني
على انواعهم ،املقيمني يف
لبنان واملنتشرين يف العامل
لتوفري احلصانة النقابية هلؤالء
احملررين ،احلصانة اليت متنع
اصطيادهم بأي شكل من
االشكال ،سواء بشبكة امنية او
قضائية ،وتؤمن هلم سقف احلد
االدنى للتعاقد يف املؤسسات
االعالمية ومتنع استغالهلم ،وتوفر
هلم صندوق التعاضد الصحي
واملهين وصندوق التقاعد يف
نهاية خدمتهم».
وأكد ان هذه هي النقاط
االساسية اليت يعمل عليها
اعالميني
نقابة
«لتأسيس
جديدة تضمن كل هذه احلقوق
وغري
اللبنانيني
لالعالميني

اللبنانيني ،بنسبة معينة وفق
النظام الداخلي لقانون نقابة
احملررين اجلديد الذي سيطرح
االسبوع املقبل ،مرة جديدة ،على
جملس الوزراء إلحالته كمشروع
قانون على جملس النواب»،
داعيا اجلميع اىل الوقوف اىل
جانبه يف هذه القضية.
وقال« :ان للحرية والضوابط
فوارق واختالفات كبرية .ال ميكن
ان نتحدث عن القانون والسقوف
واحلرية ،فإما قانون وإما
سقوف ،حني نقول حرية نقول
عكس ذلك .ولكن اىل جانب
احلرية هناك معايري حتدث عنها
كثريون من الفالسفة والعلماء،
ابرزهم االمام علي بن ابي طالب
الذي قال« :تنتهي حريتك حني
تبدأ حرية اآلخرين» .وعليه ،انا
ادعوكم اىل التزام معيار واحد
أحد يف عملكم االعالمي هو
االستقصاء يف ممارسة احلرية
اىل اقصى احلدود ،ولكن
اعتماد معيار واحد هو االخالق
االعالمية يف التعامل مع اآلخر،
واخلرب واملعلومة وعمارة اخلرب
واالستقصاء والتحقيق ،واي
علم من علوم االعالم».
ودعا مجيع االعالميني اىل
«حفظ هذا االمر الذي حيمينا
كإعالميني وكقادة رأي ،ألنه
يوفر معيارا جديدا واخالقية
عالية تضع اجملتمع امام حتد
يعانيه اليوم بشكل كبري ،وهو
احندار قاس وحاد على هذا
املستوى االخالقي ،مع انتشار
وسائل التواصل االجتماعي
وحتول الصالونات الشعبية اىل
صالونات اعالمية .وكأن كل
صاحب وسيلة تواصل اجتماعي
اصبح اعالميا ويتصرف على هذا
االساس من دون اعتماد أي من
هذه املعايري».
وختم« :أمتنى هلذا اللقاء كل
اخلري ،وانتظر منكم اشياء عملية
وعمالنية ميكنين ان أساعد فيها
وأطبقها وأتبادهلا مع منظمة
االمم املتحدة».

املشنوق :املواجهة احلقيقية تكون بكثافة التصويت
رأى وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق أن «بريوت ليست
عاصمة فقط ،بل هي قاعدة
لبنان السياسية واالجتماعية
واالقتصادية» .وأشار إىل أن
«بريوت مدينة عربية بكل تارخيها
وال ميكن لاليرانيني أن يضعوا
أيديهم عليها كما فعلوا يف
دمشق وبغداد وصنعاء ،ووالية
الفقيه السياسية سنتصدى هلا
هلا ألنها خطر على لبنان كله
وعلى بريوت حتديدا».
وقال خالل لقاءاته عائالت
بريوتية« :نواجه نوعني من
املرشحني ،أوال الئحة حزب
اهلل اليت لديها  40ألف صوت،
وثانيا لوائح الصوت الضائع
ألن مرشحيها أرادوا أم مل
يردوا ،مهمتهم تشتيت الصوت
البريوتي» .وشدد على أن
«املواجهة احلقيقية تكون بكثافة
التصويت ألن  40ألف صوت مع
ضعف التصويت سيأتي على
حساب بريوت وقرار أهلها».
وأشاد «بدور الرئيس متام سالم
الذي رفض تشكيل الئحة خاصة
بعدما زارته جهات سياسية تطلب
منه ذلك ،وكان جوابه أنه ال

يعمل على تشتيت أصوات أهل
بريوت ،لكننا مل ننجح يف إقناع
بعض املرشحني بعدم الرتشح
وتشتيت األصوات».
وحيا املشنوق «مفيت اجلمهورية
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف تعميمه ضرورة التوجه
إىل صناديق االقرتاع ألن ذلك
واجب شرعي ،واحلل الوحيد هو
بكثافة االقرتاع ،خصوصا لفئة
الشباب والصبايا».
ونوه «مبؤمتر باريس وبسياسة
الرئيس سعد احلريري احلكيمة
وبالثقة الدولية جتاه لبنان»،
مؤكدا أن «هذه السياسة ستجنب
البلد أزمة اجتماعية نتيجة البطالة
اليت وصلت إىل  % 32من
الشباب ،ما ينذر بأزمة حادة،
لكن مؤمتر سيدر سيحل جزءا
من هذه املشكلة مع بداية تنفيذ
املشاريع الكربى يف لبنان».
وأكد املشنوق أن «صربا هي
املنطقة األوىل اليت دفعت
مثنا غاليا للدفاع عن عروبة
بريوت والبقاء قرار بريوت
ألهلها ،واالقرتاع هو اقرتاع
ألمانكم وسالمتكم وبريوتكم
وعروبتكم».
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لــبنانيات

حاصباني أطلق برنامج تعاون مع أوتيل ديو دو فرانس يف جمال قبالن استقبل وفد جملس االساقفة الكاثوليك يف فرنسا:
العالج الشعاعي :نؤمن بالشراكة بني الدولة وكل مكونات اجملتمع لتعزيز التعاون واحلوار واالنفتاح بني االديان واملذاهب

أطلق نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الصحة العامة غسان حاصباني
برنامج تعاون مع مستشفى
«أوتيل ديو دو فرانس» يف
جمال «العالج الشعاعي لألورام
»IMRT
احلديثة
بالتقنيات
وذلك يف قاعة احملاضرات يف
رئيس
حبضور
املستشفى،
جامعة القديس يوسف األب
اليسوعي سليم دكاش ورئيس
قسم العالج الشعاعي لألورام
يف املستشفى الربوفسور إيلي
نصر ورئيس مستشفى «أوتيل
ديو دو فرانس» األب اليسوعي
جوزيف نصار ،ونقيب أصحاب
املستشفيات اخلاصة سليمان
هارون وحشد من املتخصصني.
والـ IMRTتضمن توجيه األشعة
بشكل دقيق ومكثف على
الورم مع ختفيف كمية األشعة
اليت تتلقاها األنسجة واألعضاء
السليمة بأكرب قدر ممكن .وقد
أثبتت دراسات علمية عديدة
فعاليتها.
ولفت الوزير حاصباني إىل أنه
كان مهتما منذ تبووئه منصبه
يف وزارة الصحة بإحياء العالقة
اإلجيابية بني الوزارة واملؤسسات
اخلاصة اليت يفتخر بها اللبنانيون
على غرار مستشفى أوتيل ديو.
وقال إننا نؤمن بالشراكة بني
الدولة وكل مكونات اجملتمع،
وال سيما القطاعات اليت تعمل
يف خدمة اإلنسان وبناء اجملتمع.
فنحن ال نتوقع أن تقوم الدولة
بكل شيء ومن اعتقد ذلك
باءت دولته إىل الفشل .كما أن
العكس صحيح .فإذا كان القطاع
اخلاص يعمل وحده حبرية مطلقة
من دون ضوابط تضعها الدولة
فإن عمله سيؤدي إىل سلبيات.
وتابع وزير الصحة العامة مؤكدا
أن «العامل املتطور يتجه إىل
تعزيز الشراكة احلقيقية بني ما
تقوم به الدولة وما يقوم به
القطاع اخلاص واجملتمع األهلي
واملؤسسات اخلاصة والعامة،
حبيث يتشارك اجلميع بطريقة
تكافلية تضامنية خلدمة اإلنسان.
فهكذا يتم بناء املؤسسات ويتم
بناء الدولة».
وشدد الوزير حاصباني على «أن
الدولة هي قطاع عام وقطاع
خاص وجمتمع أهلي ومؤسسات
عامة وخاصة وشعب ،يتكافلون
مع بعضهم البعض .وبرنامج
التعاون الذي تطلقه وزارة
الصحة العامة مع مستشفى
أوتيل ديو هو مثال على هذا
التكافل» ،متمنيا املزيد من هذه
األمثلة من التعاون مع مؤسسات
هلا تارخيها ومصداقيتها العالية
يف خدمة اإلنسان.
وأردف حاصباني مالحظا أننا
«منر يف مرحلة صعبة نرى فيها
وترية متزايدة من الكالم والكالم
املضاد ،وأشخاصا كانوا قريبني
من بعضهم باألمس وباتوا
بعيدين اليوم ،وهناك الكثري
من التغيريات حولنا ،سواء يف
لبنان أم يف العامل .أما يف
لبنان فنحن منر يف مرحلة دقيقة
قبيل اإلنتخابات اليت نأمل أن
نبلغ بواسطتها إىل املكان الذي
نتمناه .وأمل أال متتد السلبية
بني املتنافسني على املقاعد

إىل املواطنني ألنه بالنتيجة
علينا مجيعا التعاون مع بعضنا
البعض لبناء وطن سليم .واملهم
أن تبقى النماذج السليمة لبناء
الدولة من خالل التعاون بني
املؤسسات العامة واملؤسسات
اخلاصة مناذج ساطعة للعمل على
أساسها.
وختم وزير الصحة العامة مبديا
ارتياحه إلطالق واحد من هذه
النماذج اليوم ،متمنيا للمعنيني
التوفيق والتعاون الدائم بني
مستشفى أوتيل ديو املؤسسة
العريقة ووزارة الصحة العامة
والدولة اللبنانية.

وقائع الحفل

وكان احلفل قد استهل بكلمة
لألب نصار أكد فيها العمل على
تثبيت الدور السامي املتمثل
بالتفاني يف خدمة اإلنسان
الربامج
وبتحديث
املريض،
اإلستشفائية ومواكبة اإلبتكارات
العاملية يف هذا امليدان وأحيانا
مزامحتها ،وذلك بفضل عطاءات
وجهود أطباء وممرضات وإداريني
وعاملني وبفضل دورات تدريبية
وندوات علمية تقام يف اخلارج
أو يتم تنظيمها يف الداخل
وبفضل اتفاقيات التعاون مع
وزارة الصحة العامة يف لبنان من
أجل حتقيق الغايات اليت تشجع
على بناء شراكات واسعة بني
القطاعني العام واخلاص.
ونوه األب نصار بأن إطالق
برنامج التعاون مع وزارة الصحة
يف جمال العالج الشعاعي لألورام
بالتقنيات احلديثة له وقع كبري
لدى إدارة املستشفى ،ألنه من
خالل روح الشراكة سيتم حتقيق
ما تصبو إليه املستشفى وتعمل
من أجله أي خدمة املريض ،وال
سيما املغلوب على أمره يف ظرف
اقتصادي صعب ومبهم املعامل
ال ميكن مواجهته إال بروح التعاون
والشراكة وبذهنية مبنية على
العلم وبروح تعاضدية.
وختم األب نصار داعيا إىل املزيد
من التعاون البناء واخلالق فيكون
«أوتيل ديو دو فرانس» ووزارة
الصحة العامة مثاال حيتذى
للشراكة احلقيقية والفاعلة بني
القطاعني العام واخلاص.
ثم حتدث الربوفسور نصر
فلفت إىل أن العالج باألشعة
يف مستشفى أوتيل ديو يعود
إىل العام  1925وقد كان من
أهم املراكز العالجية يف الشرق
األوسط .وقد وصل عدد اجللسات
عام  1961حلواىل  15000جلسة
سنويا .ولكنه أقفل عام 1977
مع اندالع احلرب األهلية اللبنانية
ملدة  24سنة .ومل يستعد نشاطه
إال يف أيلول  2001عندما متت
إعادة تأهيله بأحدث التقنيات.
ومنذ العام  2001وحتى اليوم مت
عالج حواىل عشرة آالف مريض
أصيبوا بكافة أنواع األمراض
السرطانية ،وال سيما سرطانات
الثدي والربوستات اليت تشكل
مخسني يف املئة من جمموع
اإلصابات.
وتابع الربوفسور نصر فلفت
إىل «أن قسم األشعة شهد يف
العام  2013نقلة نوعية ،حبيث
مت جتديده كليا ليواكب أحدث
التكنولوجيا املتوفرة عامليا .أما

جهاز الـ IMRTفهو كما أوضح
الربوفسور نصر كناية عن
تقنية عالج شعاعي خارجي متكن
الطبيب من توجيه األشعة بشكل
دقيق ومكثف على الورم مع
ختفيف كمية األشعة اليت تتلقاها
األنسجة واألعضاء السليمة بأكرب
قدر ممكن .ومن خالل دراسات
طبية عديدة وعلى سنوات
طويلة ،أثبتت الـ IMRTفعاليتها
مبعاجلة أورام عديدة وخاصة
أورام الربوستات وأورام الدماغ
واجلهاز العصيب ،أورام الرأس
والعنق وحاالت خمتارة ومعينة
يف بقية األعضاء .وإذ نوه
بأهمية وكفاءة الطاقم العامل
يف املستشفى ،توجه الربوفسور
نصر بالشكر للوزير حاصباني
على اخلطوة البالغة األهمية
بالنسبة للمرضى اللبنانيني ،وال
سيما احملتاجني منهم ،خصوصا
أن غالبية الفئات الضامنة تنتظر
أن يرمز الضمان الـ IMRTقبل
البدء بتغطية تكاليف هذا النوع
من العالج الشعاعي.

الربوفسور دكاش

ثم كانت كلمة الربوفسور سليم
دكاش اليسوعي الذي أبدى
تقديره حلضور وزير الصحة
العامة يف اجلامعة اليسوعية
ويف الكليات الطبية لرعاية
احتفاالتها ومناسباتها التعليمية
واالجتماعية .وقال إنه ال حييي
جهود الوزير حاصباني فقط بل
رؤيته يف وزارة الصحة العامة
بأن يقدم للبنانيني وخصوصا
ذوي اإلحتياجات اخلاصة أفضل
برنامج للعالج الصحي.
وتابع «مبوجب هذا الربنامج
الريادي للتعاون مع أوتيل ديو
دو فرانس سوف يستفيد أكثر من
مئة من مرضى األورام السرطانية
من العالج الشعاعي على أحدث
اآلالت اليت يشرف عليها خرية
األطباء والتقنيني من ذوي اخلربة
يف املستشفى ويكون العالج
متوفرا كذلك ألولئك الذين هم
من ذوي الدخل احملدود .هكذا
يتم تعزيز السياسة اإلجتماعية
يف توسيع حلقة املستفيدين
من التقدميات الصحية .ومبوجب
بروتوكول التعاون مع وزارة
الصحة يقوم مستشفى «أوتيل
ديو دو فرانس» بتوقيع اتفاقات
مع مستشفيات املنطقة اليت
ليست لديها الوسائل احلديثة
من طراز  IMRTلكي يستفيد
مرضاها أيضا من هذا الربنامج
الريادي».
وختم الربوفسور دكاش مؤكدا
ان «أفضل خدمة يتم تقدميها
للمريض هو أن نشبك األيادي
بعضها بالبعض اآلخر للعمل
معا لصاحل املريض وفاقد
الصحة الذي هو سبب وجودنا
اإلستشفائية
رسالتنا
وعلة
واالجتماعية».

تكريم

وتقديرا على دعمه للمستشفى،
سلم كل من الربوفسور األب
دكاش واألب نصار درعا تكرميية
للوزير حاصباني ،كما كان درع
تعبري عن شكر لكل من مستشار
الوزير الدكتور غسان يارد ومدير
مكتب وزير الصحة ومستشاره
األستاذ ميشال ع

اجمللس
رئيس
استقبل
األعلى
الشيعي
اإلسالمي
الشيخ عبد األمري قبالن،
ظهر امس االول يف مقر
اجمللس ،وفد جملس االساقفة
الكاثوليك يف فرنسا من
خمتلف املقاطعات الفرنسية
برئاسة امني عام العالقات
مع املسلمني يف اجمللس
االب فينسان فريوالردي ،يف
حضور عضوي اللجنة الوطنية
للحوار االسالمي املسيحي
الدكتور حممد السماك واالمري
حارث شهاب ،وعدد من علماء
الدين يف اجمللس الشيعي.
ومت التباحث يف قضايا وشؤون
احلوار االسالمي  -املسيحي.
وأطلع الوفد قبالن على أجواء
«التعايش االسالمي املسيحي
يف فرنسا».
ورحب قبالن بالوفد« ،عند
اهله واخوانه يف مقر اجمللس،
الذي حيرص على تعزيز
التعاون واحلوار واالنفتاح بني
االديان واملذاهب» ،داعيا
اىل «نقل التجربة اللبنانية يف

الشيخ قباني خالل استقباله الوفد
العيش املشرتك اىل فرنسا»،
ومشددا على «ضرورة تفعيل
احلوار االسالمي املسيحي بني
الديانتني السماويتني».
واكد «ان اللبنانيني اخوة ،وهم
بعيدون من التطرف وينسجون
أطيب العالقات االخوية يف
ما بينهم ،ولبنان قدوة يف
العامل ،فهو بلد العيش الواحد
ووطن نهائي لكل بنيه».
وشدد على «ان املسلمني

الشيعة يستمدون تعاليمهم من
القرآن وسنة رسول اهلل وائمة
اهل البيت ،وهم اهل االعتدال
واالستقامة ودعاة اىل السالم
والتعاون على اخلري» ،وقال:
«حنن ندعو اىل االنفتاح بني
االديان ،وندين التطرف ونقف
ضده النه عمل ارهابي ،وندعو
العامل اىل التعرف على االسالم
من خالل سرية رسول اهلل
واالئمة املعصومني».

حاضر السياسة اخلارجية الروسية :

السفري الروسي :موسكو ترفض
االمالءات االمريكية

السفري الروسي خالل املحاضرة
حاضر السفري الروسي يف لبنان
الدكتور الكسندر زاسيبكن حول
«السياسات اخلارجية الروسية
بعد خطاب الرئيس بوتني يف
االول من آذار  ،»2018بدعوة
من مركز» سيتا» و»منتدى
حتوالت».
ورأى زاسيبكن بأن مستقبل
العامل اليوم «جمهول املصري»
خصوصا مع التصعيد االمريكي
يف وجه روسيا ،اذ ان «الفوضى
أصبحت من دون افق».
اضاف «العامل يف حالة توتر
شديد ومناطق عدم االستقرار
تتوسع بشكل كبري وبات
هناك صعوبة يف اجياد احللول
والقواسم املشرتكة اليت تقلل
من تلك التطورات اخلطرة».
وقال السفري زاسيبكن بأن

«بعض الباحثني يف العالقات
الدولية يتحدثون عن «نقطة
احلقيقة» ،وهي النقطة اليت
جيب ان يعرف بها اجلميع بأن
ما بعدها سيكون «االنفجار
الكبري» ،و رأى أن» ال أحد ميكنه
ان يتوقع او يكون لديه جواب
عن مدى السرعة اليت قد تصل
بها األمور اىل تلك النقطة».
مع
روسيا
عالقات
وعن
الواليات املتحدة ،رأى السفري
زاسبيكن بأن « بالده ترفض
سياسة االمالءات االمريكية وال
تقبل بهيمنة القطب الواحد،
هي تسعى اىل اجياد احللول
وخفض التوترات الدولية ال
سيما وان الغرب قد افتعل
ازمات كثرية «غامضة الرؤية»،
حيث وقفت موسكو يف وجهها

لوحدها ،ولذلك هي من يتحمل
الضغوطات ،خصوصًا مع اجياد
توازن عسكري روسي يتوازى
مع العمل الدبلوماس»ي.
وعن السياسة الروسية اليت
سيطرحها الرئيس الروسي
يف خطاب واليته اجلديدة ،قال
زاسيبكن بأن «اخلطوط العريضة
هي اقامة عالقات متساوية،
واجياد حوارات وطنية ،مع
مواصلة سياسة خارجية قوية
مرتافقة مع قوة عسكرية متنع
حماوالت التفوق األمريكي».
واعترب زاسيبكن أن «الديناميكية
احلالية املوجودة يف الشرق
االوسط اليوم ال تناسب
الغرب ،ولذلك نشهد قدرة
كبرية من جانبهم على زيادة
التصعيد وعرقلة احللول».
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سـياسة

موقع أسرتالي حيذر :التنبؤ بالوجه
باستخدام احلامض النووي يهدد خصوصيتك

يف كل مكان نذهب إليه،
نرتك وراءنا أجزاء من احلامض
النووي الشهري باسم «دي
إن إيه» الذي حيمل صفات
اإلنسان الوراثية.

مصدر اهتمام حبثي وأكادميي،
ومحل راية الريادة باحثون
التشريح
يف
متخصصون
البيولوجي أمثال مانفرد كايسر
وسوزان والش.

ومتكن العلماء بالفعل من
استخدام احلامض النووي يف
التنبؤ ببعض الصفات مثل
العني والبشرة ولون الشعر.

ويف  ،2010متكن الباحثون
من تطوري نظام حيمل اسم
»:آيرس بلكس» ويستخدم
 6عالمات يف احلامض النووي
لتحديد لون عني صاحبه.

وقريبا ،رمبا يكون من املمكن
بالكامل
وجهك
استنتاج
استنادا على احلامض النووي
اخلاص بك.
ويعرف ذلك بـ «اهليكل
اخلارجي» للحامض النووي
من خالل إعادة تشكيل املالمح
الشكلية اعتمادا على معلومات
جينية.
ويف بعض األحيان ،تلجأ
حبثية
وشركات
دراسات
مثل  23andMeإىل مشاركة
البيانات اجلينية مع حذف اسم
أصحابها.
لكن مثة خماوف وتساؤالت اآلن
تتعلق باخلصوصية إذا استطاع
العلم التنبؤ بوجه صاحب تلك
الصفات اجلينية؟
مبا
هذه التساؤالت تتعلق
أصبح عليه العلم اآلن وما ميكن
أن يصري إليه يف املستقبل.
وعلى مدى سنوات ،كان
ذلك النمط من العلم اجليين
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ويف  ،2012استخدموا عالمات
أخرى يف «دي إن إيه» لتحديد
لون الشعر.
العام املاضي ،توصل العلماء
إىل حتديد لون البشرة من خالل
احلامض النووي.
وباتت تلك االختبارات متاحة
من خالل املوقع اإللكرتوني
التالي:
https://hirisplex.erasmusmc.
/nl
وميكن ألي شخص أن جيربها
إذا كان لديه معلومات عن
الصفات اجلينية.
أسلوب
بالصفات
التنبؤ
يستخدم يف حل العديد من
املسائل مثل اإلشارة إىل أن
«إنسان شيدر» أقدم هيكل
بشري كامل يف اململكة املتحدة
رمبا كان ميلك بشرة ترتاوح بني
الداكنة إىل السوداء ،وعينني
خضراوين أو زرقاوين.

ظريف :طهران تقف ثابتة يف وجه
البلطجة األمريكية

قد يتم ترحيلها خارج أسرتاليا..
هل يع ّرضكم فقدان البيانات اهلائل
سجن مع إيقاف التنفيذ ملدرسة حاولت
لدى بنك الكومنولث للخطر

استدراج تلميذها ملمارسة اجلنس

بيتينا شموك أثناء مغادرتها قاعة املحكمة
تواجه بيتينا مشوك ،املعلمة
السابقة مبدرسة خاصة يف
أدياليد احتمال الرتحيل مع
والدتها خارج أسرتاليا.
وأصدرت حمكمة أسرتالية
قرارا حببس مشوك مع إيقاف
استدراج
بتهمة
التنفيذ
تلميذها ملمارسة اجلنس.
واختذت حمكمة بوالية جنوب
أسرتاليا قرارا اإلثنني املاضي
حببس بيتينا مشوك  22شهرا،
مع إمكانية حصوهلا على إفراج
مبكر بعد  11شهرا.
بيد أن احملكمة جعلت احلكم مع
إيقاف التنفيذ واكتفت بوضع
املتهمة البالغة من العمر 42
عاما حتت املالحظة السلوكية
ملدة ثالث سنوات.
وعلمت احملكمة أنه بالرغم من
عدم حدوث عالقة جنسية ،لكن
مشوك حجزت كوخا ملقابلة
تلميذها وأن ممارساتها ال
ميكن اعتبارها «جمرد نزوة».
وقال فريق الدفاع عن املتهمة
إنها كانت حتت تأثري «اهلوس
اخلفيف» الذي ميثل جزءا من

إصابتها باضطرابات ثنائية
القطب.
جوردون
القاضي
وذكر
باريت أنه أخذ يف اعتباره
حالة مشوك العقلية يف ذلك
الوقت ،مضيفا إىل أنها قد
ال تستطيع ممارسة التدريس
جمددا.
ولفت إىل أنه وضع بعض
االعتبار أيضا حالة القلق اليت
منها جراء ترحيلها
تعاني
احملتمل مع والدتها لكونهما
مواطنتني غري أسرتاليتني.
واستدرك القاضي أنه من
اخلطأ منح املهاجرين عقوبات
أقل بسبب قرارات إلزامية
برتحيلهم.
من جانبه قال الطالب إن
عالقته مع مشوك كانت مرحية
يف بداية األمر وكان يعتربها
أفضل صديقاته.
واستدرك« :لكن العالقة
أصبحت سامة جدا لدرجة
يستحيل استمرارها».
لكنه أشار إىل حالة احلصار
والوحدة اليت يعانيها.

قضى بنك الكومنولث ليل
االربعاء يف االجابة على وابل
من مكاملات العمالء الغاضبني
بعد أن مت الكشف عن أنه فقد
بيانات  20مليون حساب.
اذ بعد أن ظهر أن بنك
الكومنولث فقد بيانات العمالء
املرتبطة بـ  20مليون حساب،
أمضى البنك ليل االربعاء
يطمئن العمالء بضمان عدم
تعرضهم للخطر.
ولكن هل هذا صحيح حقا؟ فقد
اعرتف البنك بأنه فقد بيانات
عاما
مالية امتدت على مدار ً 15
يف عام  ، 2016بعد أن كشفت
 Buzzfeed Newsعن القصة.
عندما فقدت البيانات املخزنة
على أشرطة ( )tape drivesمن
قبل مقاول (،)subcontractor
أطلق البنك حتقيقا ملعرفة ما
حدث ،ولكن مل يتم العثور على
الوثائق.
وترى إحدى النظريات اليت
اقرتحها فريق اخذ الصمات
من شركة  KPMGللمحاسبة
أن األشرطة قد تكون سقطت
من مؤخرة الشاحنة مما ادر اىل
تدمري البيانات.
لكن مل يتم العثور على البيانات
حتى اآلن -سواء على الطريق
أو على الشبكة االلكرتونية
املظلمة  -وتقرر أنه من احملتمل
أن يكون قد مت التخلص منها
كما هو خمطط هلا.
ومع ذلك ،يزعم مزارع من
والية غرب أسرتاليا يعاني
من سرطان العظام أنه كان
ضحية سرقة اهلوية بعد العثور
على وثائقه البنكية يف مزراب
( )gutterيف فيكتوريا.
اضرت بتقييم االئتمان لدينا
وقال باري اليكمان ،البالغ من
العمر  59عاما ،إنه انتهى به
املطاف يف الغرق حتت الديون
بعد أن استخدم اجملرمون
هويته القرتاض املال وشراء
سلع وخدمات.
وقد اتصل بشركة جيف شانون
من مؤسسة ،Unhappy Banking

الذي أخرب مؤسسة news.com.
 auأنه كان يتعامل مع «العديد
من قضايا القروض واالئتمان»
العائدة لاليكمان والناجتة عن
االحتيال منذ ذلك احلني.
وقال السيد اليكمان إن بنك
الكومنولث أخربه يف عام 2014
أنه مت العثور على وثائقه يف
ميزاب ( )gutterيف فيكتوريا،
وهي والية مل يزرها هو وزوجته
ملدة ثالث سنوات ..وقال إن
البنك اقرتح أن زوجته جيب
أن تكون قد أخذت الوثائق
وتركتها هناك.
ثم اتصلت الشرطة بالسيد
اليكمان يف آب من العام
املاضي لتقول له إنها عثرت
على رخصة سالحه ،لكن رقم
ً
خطأ فقط.
العضوية كان
وقال السيد اليكمان يف مقابلة
مع الربوفيسور املشارك يف
جامعة سيدني ،مايكل ويست،
الذي كتب عن هذه املسألة يف
ً
تزييفا..كان
أيلول« :لقد كان
الرقم املوجود أعلى البطاقة
ً
خمتلفا عن الرقم املوجود على
بطاقيت».
وكانت هناك حوادث أخرى
أيضا حيث ادعى السيد
اليكمان انه «يف عام ، 2015
اتصلت بي شركة يف فيكتوريا
 ،وقالت« :لقد انتهينا من
قماش الكارافان العائد لكم
 ...وال أملك اي كارافان».
بدأت شرطة نورثام بالتحقيق
يف سرقة اهلوية مبساعدة
السيد شانون ،الذي نقل
القضية إىل احملقق احلكومي
يف خدمة الشكاوى املمولة
بنكيًا واليت مت إعدادها للتعامل
مع شكاوى العمالء.
لكن ال يزال السيد اليكمان ال
يعرف ما الذي حدث بالفعل،
قال للربوفسور ويست« :لقد
حلق بنا األذى حقًا ألننا عندما
حاولنا االنتقال وشراء منزل
 ،كانت هناك عالمة سوداء
(نقطة سودا) ضدنا .لقد أثر
ذلك على تقييمنا االئتماني».

املتحدث باسم احلكومة الربيطانية :ندعم االتفاق النووي مع إيران

أعلن وزير اخلارجية اإليراني
حممد جواد ظريف ،أن بالده لن
تتفاوض على االتفاق النووي
الذي توصلت إليه يف العام
 2015مع الواليات املتحدة
والدول الغربية.
ظريف قال إنه آن األوان لواشنطن
لتبدأ يف «الوفاء بالتزاماتها
مبوجب االتفاق النووي» ،مشددًا
على أن بالده «لن تتفاوض على
االتفاق».
وأضاف املسوؤل اإليراني يف
رسالة مصورة بثها عرب قناته
الشخصية على موقع يوتيوب،
أن طهران «تقف ثابتة يف
وجه البلطجة األمريكية» ،وذلك
مع اقرتاب موعد نهائي حدده

الرئيس األمريكي دونالد ترامب
من أجل ما وصفه بــ «إصالح»
االتفاق.
وزير اخلارجية اإليراني أشار أيضًا
إىل أن بالده لن تعيد التفاوض
على ما مت االتفاق عليه قبل
سنوات وجرى تنفيذه ،وسرتفض
منوهًا
أيضًا أي تعديل عليه،
ّ
إىل أن واشنطن «دأبت على
انتهاك االتفاق النووي ،والسيما
بتخويف اآلخرين ملنع الشركات
من العودة إىل إيران».
وكان ترامب قد أعلن أن واشنطن
مل تعد تقبل االتفاق النووي مع
إيران ،مشريًا إىل أنه سيتخذ
قرارًا بهذا الشأن منتصف شهر
أيار/مايو اجلاري.

قال املتحدث باسم احلكومة
الربيطانية إدوين صامويل إن
«موقف احلكومة الربيطانية حيال ما
عرضه رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو واضح ،فنحن
ندعم االتفاق النووي وأيضًا
ندعم أجهزة التفتيش والتحقيق
يف هذا االتفاق».
قدم شرحية
وكان نتنياهو قد ّ
متفجرة
حتتوي على معلومات
ّ
تفيد بأن إيران تنفذ حاليًا
العسكري
النووي
برناجمها
السري يف عام  ،2018كجزء
من مشروع « ،»SPNDلكن األمر
استغرق يومًا واحدًا حتى تراجعت
إدارة نتنياهو عن هذا التقييم
األساسي ،حبسب وسائل إعالم
إسرائيلية.
وأضاف صامويل يف تصريح
خاص للميادين ضمن حوار
خاص»ليس من املصاحل اإلقليمية
وال املصاحل القومية اخلليجية وال
الربيطانية أن تنسحب أمريكا من
االتفاق» ،موضحًا أن االتفاق

«ليس شام ًال وال كام ًال وليس
مثاليًا بكل أبعاده ،هناك نقاط
ميكن حتسينها».
ورأى أن هذا «االتفاق بداية مهمة
فهو يزيل إمكانية سباق األسلحة
النووية يف منطقة الشرق األوسط
ومشال أفريقيا اليت شهدت
صعوبات وتوترات يف اآلونة
األخرية ،ولذلك إضافة سباق
األسلحة النووية يف هذه املنطقة
هو سليب وبريطانيا ليست غافلة
عن طموحات النظام اإليراني،
فاجلمهورية اإليرانية كان هلا
طموح ببناء برناجمها النووي وهذا
كان القلق الرئيسي».
صامويل تابع «هذا االتفاق اعتمد
على فريق من األمم املتحدة لديه
قوة وصالحيات لتفتيش املواقع
املعروفة اليت تتطور فيها إيران
برناجمها النووي ،ودورها يف
االتفاق النووي جذري ،وحنن
نستخدم كل تأثرينا وجهودنا
كحكومة بريطانية لبقاء هذا
االتفاق».

وأكد املتحدث باسم احلكومة
الربيطانية على أن رئيسة احلكومة
ترييزا ماي قررت االستمرار يف
دعمها لالتفاق مع بنود خمتلفة
لتشجيع إيران على وقف تدخلها
يف املناطق اجملاورة لكن هذا
خمتلف يف أمريكا ،فالرئيس
ترامب وضع ترتيبات إضافية
لتقوي االتفاق احلالي وهو حتى
ّ
اآلن مل يلغي االتفاق».،
واشار إىل أن بالده «ال ترى

مصلحة بريطانية أو أمريكية أو
خليجية أو حتى إيرانية يف إلغاء
االتفاق النووي».
قال
الربيطاني
املسؤول
ّ
«نركز كل جهودنا يف النقاش
اإلسرائيليني
حلفائنا
مع
والسعوديني واألمريكيني لنؤثر
على اإليرانيني» ،داعيًا إىل
«ختفيف حدة اخلطاب من قبل
اجلميع حول االتفاق النووي
اإليراني».
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اسرتاليا يف أسبوع

أضرار ادارية بالغة تلحق ببنك
الكومنولث مع اعرتاف املدير التنفيذي
اجلديد مات كومني بأنه «ارتكب أخطاء»

رئيسة مجلس ادارة البنك كاثرين ليفيغستون واملدير التنفيذي مات
كومني
حلقت ببنك الكومنولث أضرار
ادارية بالغة بعد سلسلة
من االعرتافات واالنتقادات
احلكومية احملرجة.
فقد تبني ان املدير التنفيذي
لبنك الكومنولث مات كومني
قد اساء االدارة بعد ساعات
من دعوة وزير اخلزانة سكوت
موريسون املزيد من املديرين
التنفيذيني يف البنك للتنحي.
ميض السيد كومني ثالثة
ومل
ِ
أشهر يف الوظيفة العليا
اجلديدة يف بنك الكومنولث
ليعرتف ،الثالثاء املاضي،
بأنه ارتكب أخطاء يف دوره
لقسم
كرئيس
السابق
اخلدمات املصرفية لألفراد يف
بنك الكومنولث.
وقال السيد كومني لربنامج
 ABCاإلذاعي The World
« Todayأعتقد أن هناك
بالتأكيد أشياء كان جيب ان
اقوم بها بشكل خمتلف خالل
ذلك الوقت».
واضاف يقول «أنا ارتكبت
عددا
أخطاء .أعتقد أن هناك
ً
من األشياء اليت ،كفريق
قيادي وفريق تنفيذي كبري،
كان علينا القيام بها بشكل
خمتلف».
وكانت سلطة تنظيم احلصافة
األسرتالية (الثالثاء املاضي)،
«مدينا»
قد أصدرت تقريرًا ُ
عن بنك الكومنولث ،اثر
فضيحة حمرجة لغسل األموال،
وكشفت عما أمسته «ثقافة
جملس
وفشل
التهاون»
توفري الرقابة
االدارة يف
الكافية.
ووجد التحقيق أن البنك خرق
أكثر من  50ألف مرة قوانني
مكافحة غسل األموال ومكافحة
اإلرهاب.
يف أعقاب التقرير ،أخرب
السيد كومني جملس إدارة
البنك ،أنه سريفض مكافأته
على املدى القصري هذا العام
 وهي خطوة من شأنها أنتكلفه  2,2مليون دوالر.
ً
أيضا
وقال املدير التنفيذي
إن أعلى  500مسؤول تنفيذي
يف البنك سيحصلون على
نسخة مطبوعة من تقرير سلطة
تنظيم احلصافة األسرتالية

الذي يزيد عن  100صفحة.
وسيكون ،أمام  500مدير
تنفيذي ،أسبوع واحد لقراءة
التقرير واالجابة عليه وتقديم
اقرتاحات حول كيف ميكن
للبنك تغيري ثقافته.
كما عرض بنك الكومنولث
على سلطة تنظيم احلصافة
األسرتالية تعهدًا قاب ًال لإلنفاذ
يظل ساري املفعول إىل
أن يستويف املقِرض مجيع
توصيات اهليئة التنظيمية الـ
.35
وسوف يأخذ املصرف مليار
دوالر إضايف من رأس املال
التنظيمي حتى تشعر سلطة
تنظيم احلصافة األسرتالية
بالرضى.
ويف وقت سابق من يوم
الثالثاء املاضي ،قال وزير
اخلزانة سكوت موريسون
إنه يتوقع أن يتدحرج املزيد
من كبار املسؤولني يف بنك
الكومنولث بعد استقالة املدير
التنفيذي السابق إيان ناريف
يف شهر نيسان.
يف إشارة إىل تقرير سلطة
تنظيم احلصافة األسرتالية،
فقد وصفه السيد موريسون،
يف مؤمتر صحفي يوم الثالثاء
«مستنكر
بأنه
املاضي
للغاية».
وقال ان «التقرير وجد أن
هناك ثقافة متهاونة وجملس
ادارة غري فعال ويفتقر إىل
احلماسة وقد فشل يف توفري
اإلشراف واملراقبة».
اضاف يقول «يف حني أن
بنك الكومنولث مؤسسة مالية
سليمة  ...إال أن ما جاء
يف التقرير الذي قرأته للتو
من سلطة تنظيم احلصافة
األسرتالية مستنكر للغاية».
وتابع يقول «أعتقد أن التقرير
مطلوبة قراءته ليس فقط من
قبل كل مؤسسة مالية يف هذا
البلد ،ولكن ،بصراحة ،جيب أن
يكون البند التالي على جدول
أعمال كل اجتماع جملس إدارة
يف هذا البلد بغض النظر عما
إذا كنت مصرفا أم ال».
وقال السيد موريسون «إن
ذلك يف صميم مسؤوليات
أعضاء جملس اإلدارة».

هل تتحوّل أسرتاليا إىل دولة بوليسية؟ الوقاية من اإلنفلونزا هامّة جلميع الثقافات
إذا
بالوزراء
تثقون
هل
ُمنحوا صالحيات لالطالع على
خصوصياتكم وقتما يشاؤون؟
مسرب مفاده
بدأت القصة خبرب
ّ
أن وزراء خيططون لتسهيل
جتسس احلكومة األسرتالية
على مواطنيها .مصدر اخلرب
الذي نشرته صحف نيوز كورب
مسربة .أما
هو وثيقة سرية
ّ
التداعيات فكثرية.
ٌ
حتقيق
أوىل هذه التداعيات
فتحته الشرطة الفدرالية ملعرفة
كيف تسربت هذه الوثيقة إىل
اإلعالم .وهذه الوثيقة كناية
عن رسالة ذكرت صحف نيوز
كورب أن أمني سر دائرة
شؤون الداخلية Mike Pezzullo
كتبها يف شهر شباط/فرباير
املاضي إىل نظريه يف دائرة
الدفاع  Greg Moriartyليقول
له إن دائرة الداخلية اليت
يتوىل حقيبتها الوزير بيرت داتن
تسعى إىل احلصول على دعم
من دائرة الدفاع اليت تتوىل
حقيبتها ماريز باين (Marise
 )Payneملنح مديرية اإلشارة
املعروفة اختصارًا بـ ،ASD
صالحيات أوسع للتجسس على
األسرتاليني.
ومن املعلومات اليت ستتيحها
الصالحيات اإلضافية املزعومة
متكن  ASDمن االطالع على
البيانات املصرفية لألسرتاليني
وتفاصيلهم الصحية وسجالتهم
اهلاتفية دون الرجوع إىل اهليئات
القضائية املختصة.
وعلى الرغم من نفي وزيرة
اخلارجية جولي بيشوب لصحة
تناقلتها
التقاريراليت
هذه
وسائل اإلعالم ،مبا فيها شبكة
 ،ABCكشفت الرسالة أن كل ما
حتتاج إليه  ASDيف ما لو ُمنحت
هذه الصالحيات هو موافقة وزير
الداخلية أو وزيرة الدفاع للحصول
على املعلومات اليت تريدها عن

أي أسرتالي.
ّ
جهازي الشرطة
واملعروف أن
ْ
الفدرالية واالستخبارات آزيو
يستطيعان حاليا احلصول على
مثل هذه املعلومات فقط
وفقًا لشروط أمنية دقيقة،
وبعد موافقة النائب العام
الفيدرالي.
املعارضة العمالية أعربت عن
قلقها من هذا التوجه ،يف ما لو
صح ،ألن من شأنه منح املزيد
من الصالحيات للوزير داتن،
وهي صالحيات واسعة أساسًا،
ومنح صالحيات جديدة مل تكن
يف احلسبان لوزيرة الدفاع.
الناطق باسم شؤون األمن
القومي يف املعارضة الفدرالية
مايك درايفوس دعا احلكومة إىل
مسربي الرسالة،
الكشف عن
ّ
وتوضيح ما ختطط له احلكومة
على صعيد توسيع صالحيات
وزرائها عرب األجهزة األمنية.
وختشى املعارضة من استغالل
السياسيني لألجهزة األمنية
لتحقيق مآربهم اخلاصة.
تأتي هذه التطورات يف عصر
يبدو أن اخلصوصية الفردية
فيه قد سقطت أساسًا وأن زمن
السرية للمعلومات الشخصية
قد ّ
وىل إىل غري رجعة .يستند
هذا االستنتاج على أن التجسس
على الناس مل يعد مقتصرًا
على احلكومة وأجهزتها األمنية
فحسب ،بل أن هناك العبني
كثرًا يف العامل اإللكرتوني ،منهم
قراصنة املعلومات والشركات
العمالقة وشركات التسويق،
يتصرف بعضها كلصوص بال
ضوابط .وإذا كانت احلكومة
تتقيد بأنظمة دقيقة يؤدي
انتهاكها إىل إمكانية حماسبتها،
فإن الالعبني اآلخرين ينتهكون
اخلصوصيات والقوانني بال
حسيب أو رقيب.
املصدر :اس بي اس

حاليا مناشدة اجلاليات
جترى
ً
متعددة الثقافات للتلقيح ضد
ّ
اإلنفلونزا بهدف منع تكرار
موسم اإلنفلونزا املخيف يف
السنة املاضية الذي تسّبب يف
شخصا.
موت أكثر من 640
ً
دية الثقافية
أطلق وزير
ّ
التعد ّ
راي ويليامز ونائب منطقة سفن
هيلز مارك تايلور محلة للتوعية
باإلنفلونزا يف مستشفى وستميد
متعددة الثقافات وذلك
للجاليات
ّ
كجزء من برنامج التحصني الذي
تقوم به حكومة نيو ساوث يلز
بكلفة  22,7مليون دوالر.
وقال السيد ويليامز إن نيو
بقية مناطق
ساوث يلز ،مثل
ّ
هذا البلد ،عانت يف السنة
املاضية من واحد من أسوأ
مواسم اإلنفلونزا ّ
مت تسجيلها
حتى اآلن.
وقال السيد ويليامز« :لقد مات
مئات من الناس ،من ضمنهم
أطفال ،نتيجة أمراض تتعلق
باإلنفلونزا.
ّ
«يوفر التلقيح أفضل محاية
لك من اإلنفلونزاّ ،
إال أن هناك
إجراءات بسيطة لكنها حيوية
ً
ّ
لتجنب انتشار العدوى،
أيضا
مثل احملافظة على نظافة يديك،
والسعال والعطس يف تكويرة
مرفقك ،والبقاء يف املنزل
عندما تكون مريضا».
وقال رئيس هيئة نيو ساوث
الثقافات،
متعددة
ويلز
ّ
الدكتور هاري هريناث حامل
وسام أسرتاليا ،إن حكومة نيو
ّ
برناجما بقيمة
تنفذ
ساوث يلز
ً
ّ
توفر مبوجبه
 3,5مليون دوالر
ً
جمانا لألطفال
لقاحات اإلنفلونزا
بني ستة أشهر ومخس سنوات
من العمر لتعزيز املناعة لديهم.
وقال الدكتور هريناث« :لدى
نيو ساوث يلز فع ًال بعض
أفضل معدالت التلقيح يف هذا
البلد ،وهذه احلقنة اجملانية

إضافيا يف محاية
دورا
ستؤدي
ً
ً
األطفال من عدوى اإلنفلونزا
اليت قد تكون مميتة».
معرضة
أخرى
هناك جمموعات
ّ
جدا خلطر اإلصابة منها النساء
ً
السكان
ومعظم
احلوامل،
األصليني ،واألشخاص البالغون
عاما أو أكثر،
من العمر 65
ً
واألشخاص املصابون حباالت
طبية مزمنة مثل أمراض القلب
ّ
والسكري ،وهم مؤهلون للتلقيح
ً
جمانا ضد اإلنفلونزا مبوجب
الربنامج الوطين للتحصني.
تتوفر لقاحات اإلنفلونزا لدى
معظم األطباء العامني واخلدمات
الطبية للسكان األصليني،
ولألطفال دون سن اخلامسة
لدى جمالس البلديات وعيادات
تقدم خدمات
صحة اجملتمع اليت ّ
التلقيح.
وقالت مديرة األمراض السارية
يف دائرة صحة نيو ساوث ويلز،
الدكتورة فيكي شربد ،إن أفضل
وقت للتلقيح ضد اإلنفلونزا
هو نيسان/أبريل أو أيار/مايو
لضمان عدم ضعف الوقاية قبل
بلوغ موسم اإلنفلونزا ذروته.
وقالت الدكتورة شربد« :تفيد
منظمة الصحة العاملية أن
لقاح اإلنفلونزا هذا العام أكثر
ً
استهدافا لسالالت اإلنفلونزا
ّ
سيوفر محاية أكرب.
احلالية وأنه
ً
أيضا لقاحان جديدان
«هناك
آخران أقوى ضد اإلنفلونزا
لألشخاص البالغني من العمر
عاما أو أكثر لتوفري وقاية
ً 65
املعرضة
اجملموعة
هلذه
أفضل
ّ
خلطر اإلصابة».
ّ
تفقد
للمزيد من املعلومات،
املوقع اإللكرتوني لدائرة صحة
نيو ساوث ويلز على العنوان:
http://www.health.nsw.gov.
au/infectious/influenza/Pages/
default.aspx

تفاصيل حماكمة إحساس خان الذي طعن جاره بسبب «تي شريت»

قدم إحساس خان ،املتطرف
ذاتيا ،واملتهم بطعن جاره
يف هجوم استلهمه من تنظيم
داعش عام  2016اعتذارا
عاطفيا إىل ضحيته خالل
جلسة حماكمته بسيدني.
لكن إحساس خان مل يقر
بالذنب بتهمة ارتكاب عمل
إرهابي واإلصابة املتعمدة
بغرض القتل حيث كان
يعاني من أمراض عقلية يف
ذلك الوقت.
ويف  ،2016أصيب واين
غرينهالغ بعدة طعنات يف
مستودع مبنطقة مينتو.
ووقف إحساس خان ،البالغ
من العمر  24عاما ،على قدميه
بعد أن انتهى غرينهالع من
اإلدالء بشهادته يف حمكمة
نيو ساوث ويلز العليا
الثالثاء،
أمس
بباراماتا
وقدم اعتذاره إىل ضحيته
مباشرة.
وقال خان« :سيد غرينهالغ،
أنا آسف جدا ملا حدث لك،
أنت لست هذا الرجل الذي
كنت أعتقد أنه هو».
ومت تشغيل مقطع فيديو

شاهدته هيئة احمللفني مت
تسجيله يف اليوم التالي
للحادث يظهر غرينهالغ يف
املستشفى وجسده ُمغطى
بالضمادات واألنابيب.
قال
الفيديو،
وخالل
غرينهالغ ،الذي يدير ماكينة
نشر آلية إنه اضطر حلماية
نفسه عرب رفع ذراعيه إىل
أعلى بعد أن هرول خان
جتاهه بسكني كبري صارخا:
«سأقتلك».
ولفت إىل أنه كان حمظوظا
لنجاته من املوت حيث
أصابت السكني ذراعيه
وانسالت الدماء يف كل
مكان».
وذكرت النيابة أن خان أراد
أن يكون «شهيدا» وصرخ
قائال «اهلل أكرب» عدة مرات
بعد مهامجته للرجل البالغ
من العمر  57عاما بدون أي
حتذير يوم السبت العاشر
من سبتمرب .2016
واستطرد غرينهالغ خالل
الفيديو« :مل يكن هناك أي
شك يف أنه كان يرغب يف
قطع رأسي».

من جانبه ،قال ممثل االدعاء
بيرت نيل إن إحساس خان
كان خيطط ملهامجة أي
شخص غريب يف ذكرى
هجمات  11سبتمرب اليت
نفذها تنظيم القاعدة ضد
هجمات بالواليات املتحدة
عام .2001
وقبل تنفيذ هجومه ،شاهد
خان ضحيته يقوم مبمارسة
املشي يوميا مرتديا تي-
شريت حيمل شعارا أمريكيا.
وأضاف نيل« :لقد قرر
وقتها االنتقام ملا اعتربه
ظلما يتعرض له مسلمو
الشرق األوسط».
بيد أن غرينهالغ قال يف
نفس يوم اهلجوم إنه كان
مكتوب
تشريت
مرتديا
عليه عبارة «أعظم farter
يف العامل ..أعين .»father
مستغال التشابه بني الكلمتني
 farterاليت تعين الشخص
الذي خيرج الريح من اخللف،
و  fatherاليت تعين أب يف
اللغة اإلجنليزية.
ويف جلسة الثالثاء ،فسر
غرينهالغ هليئة احمللفني

وضعه لتلك العبارة قائال:
«أنا شخص حيب املزاح».
ويف وقت سابق ،علمت
احملكمة أن خان خالل هجومه
على غرينهالغ بسكني صيد
أخذ يصرخ قائال« :أنتم
تغتصبون نساءنا وتغتصبون
وتقصفون
أوالدنا،
أوطاننا».
وخالل الفيديو ،استطرد
غرينهالغ أن بعض األصدقاء
الذين عطلوا إحساس خان
بلوح خشيب مكنوه من الفرار
إىل صالون حالقة جماور،
مما ساهم يف إنقاذ حياته.
ومتنى غرينهالغ أن تتم
حماسبة خان ليتحمل عواقب
اجلرمية اليت اقرتفها اليت
غريت حياته ودمرت عمله.
وهاجم خان الشرطة يف
مسرح احلادث عام 2016
قائال إنه يريد املوت.
وعلمت هيئة احمللفني أن
إحساس خان الذي حيمل
شهادة أكادميية متميزة كان
يعاني من الشيزوفرينيا
ووسواس قهري حاد يف
ذلك الوقت.
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اســرتاليا يف أسبوع

سوء التقدير والدراسة الدقيقة للبنى التحنية يؤدي اىل تبديد مليارات الدوالرات من اموال دافعي الضرائب

تورنبول لدى اعالنه تمويال لوسلة املركز التجاري يف ملبورن اىل مطار ملبورن بـ  10مليارات دوالر

ابقاء خط قطار السوق التجاري يف نيو كاسل له فائة عالية اكثر من استبداله برتام
هناك مشاريع بتكلفة مليار
دوالر مل يكن جيب بناؤها
ً
مطلقا وهناك خطر من تكرار
األخطاء.
تعج أسرتاليا بزخم قدره
مليارات الدوالرات يف موازنة
األسبوع املقبل.
ومن املتوقع أن متطر مشروعات
يف الطرق والسكك احلديدية
بأموال دافعي الضرائب بإذن
من كانبريا.
لكن خرباء اقتصاديني حذروا
من أن مشاريع البنية التحتية
الكربى ميكن أن تسفر عن
تبديد مليارات دوالر.
ويعود حتديث وجتديد احد
الطرق السريعة يف فيكتوريا
بـ  8سنتات فقط مقابل كل
دوالر من املال العام املستثمر
فيه.
ووصلة السكك احلديدية
املقرتحة من احملتمل ان تكلف
امواال طائلة وال تزال أبطأ من
الباصات.
ففي وقت مبكر من شهر نيسان
املاضي ،أعلن رئيس الوزراء
مالكومل تورنبول أن احلكومة
الفيدرالية ستقوم بتغطية
نصف تكلفة اخلطوط احلديدية
اليت تصل إىل  10مليارات
دوالر إىل مطار توالمارين يف
ملبورن.
وقال السيد تورنبول يف 12
نيسان املاضي «انتهى وقت
الكالم  ...ما زالت ملبورن
تنتظر خدمة تعترب ،تقريًبا ،يف

مجيع املدن العاملية الكربى من
املسلمات».
يف
للخبري
بالنسبة
لكن
للمواصالت
غراتان
معهد
Grattan
(InstItute
 )transportهيو برتوني
فانه ال يزال من غري املؤكد
من أن وصلة السكك احلديدية
يف مطار ملبورن تستحق ذلك
بالفعل.
قال السيد Batrouney
لشبطة دوت كون نيوز «كان
أول ردة فعل لي (عندما مت
اإلعالن) هو النظر يف ما إذا
كان املشروع قد مت تضمينه
يف أي من قوائم أولويات
هيئات البنية التحتية ومن ثم
إلقاء نظرة ملعرفة ما إذا كانت
هناك حالة عمل مفصلة قد مت
إعدادها».
واستطرد يقول ان «اجلواب
على هذين السؤالني كان بـ
ال».
يف قائمة األولويات األخرية
اليت وضعتها هيئة البنية
التحتية يف أسرتاليا ،وهي
هيئة حكومية تقوم بتقييم
املشاريع الكبرية ،فإن وصلة
السكك احلديدية بالكاد تشري
إىل ذلك.
اما هيئة البنية التحتية يف
فيكتوريا فرأت إن الوصلة
عاما.
ليست ضرورية ملدة ً 30
واملثري للدهشة هو أن املليارات
اليت يتم إنفاقها ميكن أن جتعل
التنقل إىل املطار أسوأ.

وقالت هيئة البنية التحتية يف
فيكتوريا إن خطة بديلة ،تقضي
بإنفاق ما يصل إىل  100مليون
دوالر على إجراءات أولوية
املرور ،ميكن أن ُتسرع الرحالت
على حافالت  skyBusاحلالية
حبواىل  20إىل  25دقيقة.
يف املقابل ،سيستغرق القطار
اجلديد الباهظ التكلفة  30دقيقة
للذهاب بني southern
 Crossو .tullamarIne
وتابعت تقول ان «املشكلة،
خاصة يف ملبورن حيث يوجد
مثل هذا النمو السكاني القوي،
هناك إدراك بأن املدينة حتت
التطوير يف البنية التحتية.
هناك شعور حنتاجه للتعويض
عن هذا العجز يف البنية
التحتية».
األمر ليس أن ملبورن ال حتتاج
إىل وصلة لسكة حديد املطار؛
بل انها ال حتتاج إىل قطار يف
الوقت احلالي .واألموال اليت
تنفق على هذا القطار.
يقول مؤيدو املشاريع الكبرية،
مبيزانيات هائلة ،إن الفوائد
ليست اقتصادية فحسب بل
ميكنها تعزيز السالمة وتنشيط
األحياء.

ولكن ما هي مشاريع البنية
التحتية األخرى املشكوك فيها التي
يجري بناؤها أو تم بناؤها؟

a1 prInCes hIGhWay,
GeelonG-ColaC
لطاملا تساءل االقتصاديون عن

رئيسا مجلس ادارة سكاي باص مايكل سيواردز وآدام باغ

مؤيدو خط قطار اينالند يقولون انه سيخفف من زحمة الشاحنات
اجلدوى املالية للبنية التحتية
املكلفة اليت ال تندرج ضمن
املدن األسرتالية ،أو توفر صلة
وصل بني املدن.
ال يؤدي ازدواج الطريق السريع
 prInCes a1يف فيكتوريا،
والذي ال يزال قيد اإلنشاء،
اجلدوى املرجوة .بل إنه يربط
مدينتني إقليميتني هما جيلونغ
وكوالك.
والتحديث ،الذي تبلغ تكلفته
 500مليون دوالر ،ال تتضمنه
قائمة أولويات البنية التحتية
األسرتالية ،وهو يعود بفائدة
 8سنت فقط على كل دوالر
ً
وفقا ملعهد
يتم استثماره،
غراتان.
وبطريقة او بأخرى فان دافعي
الضرائب على مدار فرتة من
الزمن يقومون بتقديم دعم،
لكل سيارة على الطريق ،يصل
إىل  13,7سنتا لكل كيلومرت
تنقل.
السريع،
فورست
وطريق
فقط ،بني بريث وبانبريي،
الذي جتاوز امليزانية املرصودة
له خبمسة أضعاف ،لديه تكلفة
أعلى لكل كيلومرت.
وقال برتوني« :ميكن أن
يكون للمشروع مزايا تتجاوز
احلالة االقتصادية ،وال شك
يف ذلك» .ويف حالة a1
 ،prInCesيتضمن وصو ً
ال
سه ًال للسياح إىل طريق
 ،Great oCeanوالقضاء
ُ
(الق َطب
على البقع السوداء

املخفية) للحوادث وفتح جنوب
غرب فيكتوريا.
ولكن هناك ً
مرتفعا لدفع
مثنا
ً
هذه الفوائد.
m7 ‘Clem 7’ tunnel,
BrIsBane
واحدا من
يعد m7 tunnel
ً
عدد من أنفاق الطرق الباهظة
الكلفة ،مبا يف ذلك نفق الين
كوف يف سيدني الذي مل ِ
يف
بالوعد املرجتى منه.
شهد النفق ،الذي مت شقه
حتت املركز التجاري يف بريزبن
والذي بلغت كلفته  3مليارات
دوالر ،،حركة مرور أقل بثالث
متوقعا وانتهى
مرات مما كان
ً
به املطاف إىل افالس الشركة
اخلاصة اليت قامت ببنائه.
CanBerra lIGht raIl
مشروع الرتام البالغ طوله 12
كلم لربط السوق التجاري بـ
 GunGahlInستصل كلفته
اىل حوالي  700مليون دوالر.
وقد وجد معهد غراتان سابقًا
أنه لن يوفر أي فوائد أكثر من
مشروع بديل للنقل السريع
للحافالت ،لكنه سيكلف ضعف
ذلك.
لكن حكومة العاصمة قالت إن
الباصات ال تستطيع منافسة
النمو احلضري وارتفاع أسعار
العقارات اليت جيلبها خط
الرتام.
يف نيوكاسل  ،حيث يوجد خط

سكة حديد خفيف أيضًا على
طريق التنفيذ ،فإن التربير
مشكوك فيه أكثر .سيكلف
خط الرتام الذي يقل عن 3
كيلومرتات حوالي  300مليون
دوالر وسيحل حمل خط قطار
الركاب الذي مت تقليصه.
ووجد تقرير حكومي ،يف نيو
ساوث ويلز ،مت تسريبه أن
عائده من املتوقع أن يكون
أقل من دوالر واحد مقابل
الدوالر .ولكن إذا بقي خط
القطار يف مكانه وحدث تطور
عقاري إىل جانبه ،فإن العائد
كان سيكون  2,40دوالر مقابل
استثمار لكل دوالر.

وصلة قطار مطار غرب سيدني

برتوني
للسيد
ووفقًا
( ،)Batrouneyفإن وصلة
السكك احلديدية يف مطار غرب
سيدني تقرتب مباشرة من فئة
وصلة السكك احلديدية يف
ملبورن  ،اي بناء طرق ووسائل
مواصالت كثرية بفرتة زمنية
مبكرة للغاية.
يقع املطار اجلديد يف بادجري
كريك على رأس قائمة هيئة
البنية التحتية االسرتالية .لكن
وصلة السكك احلديدية ،اليت
تنقل الناس بشكل اسرع من
املناطق احمليطة إىل املطار،
تكلف ما يصل إىل  7مليارات
دوالر ،ليست كذلك.
رغم ذلك فقد وقعت عليها كل
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اســرتاليا يف أسبوع

العصابات األجنبية يف سيدني« ..ال
ختشى الشرطة»

الفيدرالية

احلكومتني
من
ونيوساوث ويلز.
وأضاف «من املقرر افتتاح املطار
يف عام  2026لكن دراسة حاجات
السكك احلديدية لغرب سيدني
وجدت أن السكة احلديدية ليست
ضرورية يف السنوات العشر
األوىل من عمليات املطار على
 2036على
األقل حتى عام
األقل».

INLAND RAIL

تبلغ كلفة خط السكة احلديد
هذا  9مليارات دوالر ،غري ان
األغلبية العظمى منا لن تراه.
يبلغ طوله  1700كلم من ملبورن
إىل بريزبن ،ويقول مؤيدوه أنه
سيأخذ كميات كبرية من الشحن
عن الطرق السريعة املزدمحة،
حيث خيلق  1600وظيفة ويضخ

 16مليار دوالر يف االقتصاد.
لكن معهد غراتان قال إنه «لن
يضيف أبدًا»  ،وأن توقعات
ضبابية  ،وأن جتاوز
املرور
التكاليف -على األرجح يف مشروع
ضخم -ميكن أن يقضي على أي
فوائد.

وصلة ايست ويست للطريق
السريع يف ملبورن

ومع ذلك  ،فإن البنية التحتية
غري االقتصادية لوصلة الضواحي
الداخلية لشرق غرب مدينة
ملبورن ،يكلف بناؤه  1.2مليار
دوالر.
وكان قد مت التوقيع على الطريق
بشكل مثري للجدل من قبل
احلكومة االئتالفية الفيكتورية
آنذاك قبل أسابيع من انتخابات
عام  ،2014بعد انتقادات بأنه
مل يكن للمشروع حتليل دقيق

للتكلفة والعائد.
فاز حزب العمل ،الذي قام حبملة
ضد املشروع ،باالنتخابات وقام
بإلغائه .ولكن  ،قال (معهد
غراتان) ان كلفة بنائه من قبل
حزب العمال ستبلغ  6مليارات
دوالر على األقل.
ويف احملادثة ،رأى السيد برتوني
إن على احلكومات أال ُتكثر من
املشروعات الكربى إال بعد أن
تنظر بالتفصيل يف التأثريات
االقتصادية وفتح النتائج اما
تدقيق عام.
وقال «ينبغي ان أال ننخدع
بالتفكري بان أي إنفاق هو إنفاق
جيد .هناك العديد من األمثلة
اليت يكون العكس هو الصحيح
فيها حيث تهدر البنية التحتية
الضعيفة املوارد وتضعف النمو
االقتصادي».

يف الوقت احلالي ،تنظر عصابات
إجرامية أجنبية مشبوهة إىل
سيدني باعتبارها هدفا سهال
واستطاعت جين الكثري من
األموال مما حفزها على تنحية
نزاعاتها طويلة األمد لتشكيل
حتالفات وتقسيم الغنائم بدال
من خوض حروب دموية مع
بعضها البعض.
ويأتي ذلك يف ظل حتذيرات
أمنيون
مسؤولون
أطلقها
خمضرمون مفادها أن تلك
ال
اإلجرامية
العصابات
تشعر بأي خوف من الشرطة
أصبحت
حيث
األسرتالية،
«أرض الوفرة» معروفة بأنها
جنة رجال العصابات من كافة
اجلنسيات تقريبا.
وكشف حتقيق خاص أجرته
صحيفة الديلي تليجراف هذا
الوعاء املنصهر متعدد الثقافات
من العصابات اإلجرامية يف
أرجاء سيدني ،حيث باتت تعمل
جنبا إىل جنب للسيطرة على
جتارة وتوزيع املخدرات جبانب
جمموعة من اجلرائم األخرى.
ومن بني العصابات اجلديدة
اليت اخرتقت أسرتاليا عصابات
على
مسؤولة
مكسيكية
مدى سنوات عن العديد من
عمليات قتل وفوضى ،وتقوم
حاليا بشحن أطنان من خمدر
امليثامفيتامني إىل أسرتاليا.
العصابات املذكورة شكلت
روابط مع عصابات فيتنامية
أصبحت مبثابة املوزع الرئيسي
يف
املكسيكية
للمخدرات
سيدني ،وفقا ملطلعني على
األمور.
هذه العصابات املكسيكية متثل
مصدر ختوف خاص جراء القسوة
اليت تتسم بها.
وتواجه زعيمة إحدى هذه
العصابات اتهامني بالضلوع يف
جرمييت قتل بعد إصدارها أوامر
بتصفية خصوم هلا.
ومت العثور على جثيت رجل
وصديقته ملفوفتني يف مالءتني
ومدفونتني يف موقعني خمتلفني
بغرب سيدني عام .2013
ويف ذات األثناء ،شهد يوم
السبت إلقاء القبض على سيدة
فيتنامية 45 ،عاما ،يف إطار
عملية نفذتها الشرطة لسحق
عصابات غسيل األموال يف كل
من ليفربول وبانكستاون.
ونفذت الشرطة عمليات تفتيش
داخل منازل يف بانكستاون
وموربنك
نورتون
وشيبينج
وياجونا يف إطار مداهمات
أسفرت عن ضبط أموال تتجاوز
 50000دوالر ،وهواتف حممول،
وخطوط جوال ،وأجهزة كمبيوتر،
وأجهزة ختزين إلكرتونية.
كما فتش رجال املباحث صالون
عناية باألظافر يف «كابراماتا»
وصادر وثائق مالية.
واتهمت الشرطة السيدة البالغة
من العمر  45عاما مبحاولة إخفاء
أرباح جرمية وإدارة أنشطة
جمموعة إجرامية ،باإلضافة إىل
اتهامات أخرى.
وعالوة على ذلك ،فقد متكنت
عصابات من مجهورية أرمينيا

باسكال باربارو

جيمي جاو
اليت كانت جزءا من االحتاد
السوفييت املنحل ،من ترسيخ
نفسها كمورد رئيسي للكوكايني
يف سيدني ،باستخدام عالقات
يف روسيا والساحل الغربي
للواليات املتحدة لبناء قاعدة
هنا يف املدينة األسرتالية.
وتعتقد السلطات أن الشبكة
اإلجرامية تستند إىل مناطق
تنتمي للطبقة الوسطى حول رايد
و «فرينشس فورست» على
الساحل الشمالي لسيدني.
وختتبئ أنشطة العصابات وراء
بعض املشروعات املشروعة
مثل ورش إصالح وشركات
مقاوالت ومتاجر أثاث.
أن
يف
الشرطة
وتشتبه
شخصا أرمينيا فربك خرب وفاته
يف تصادم سيارة بروسيا
ملراوغة السلطات ،وما زال
ميارس أنشطته جبوازات سفر
مزيفة للتوسط يف صفقات
دولية لتهريب الكوكايني إىل
سيدني.
وعالوة على ذلك ،فإن مجاعات
املافيا اإليطالية اليت ترتبط
عادة بعمليات إنتاج للقنب يف
وسط نيو ساوث ويلز حتولت

إىل جلب خمدر  MDMAاملعروف
باسم خمدر النشوة من هولندا.
جيل صغري من اجملرمني الذين
حيملون اجلنسيتني اإليطالية
باسكال
مثل
واألسرتالية
باربارو ،الذي ُقتل خارج منزله
يف إيرلوود عام  2016يعتقد
أنهما وراء تطور إسرتاتيجيات
تهدف إىل تشكيل روابط مع
عصابات الدراجات البخارية بغية
توسيع شبكات التوزيع.
ومن بني أكثر العصابات
السرية ظهورا يف سيدني هي
العصابات الصينية ،املعروفة
باسم «الشركة» ويعتقد أنها
مسؤولة عن شحن أطنان من
خمدر امليثامفيتامني إىل سيدني
سنويا ،كما يعتقد أنها وراء
ماليني الدوالرات من عمليات
االحتيال اخلاصة بالبطاقات
االئتمانية يف أسرتاليا.
أضف إىل ذلك ،مثة جمموعة
صغرية من العصابات النيجريية
تستخدم
اليت
والسودانية
عالقاتها يف أوروبا والشرق
األوسط لتهريب اهلريوين
والكوكايني إىل أسرتاليا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدلـيل 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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مـقاالت وتحقيقات

«املركزي» يع ّدل هندساته املالية:

تـنامي الـحاجة للـدوالرات
محمد وهبة

التوسع يف تنفيذ هندسات مالية
مل يتوقف مصرف لبنان عن
ّ
يستهدف منها امتصاص الدوالرات من السوق وإعادة تكوين
احتياطاته بالعمالت األجنبية ،رغم كل االنتقادات اليت وجهت
سابقًا إىل هذه اهلندسات ،سواء من أطراف حملية أو من صندوق
النقد الدولي
يستشعر العاملون يف السوق املالية أن «شيئًا ما جيري» دفع
مصرف لبنان إىل تزخيم وترية امتصاص الدوالرات من املصارف،
وضغط على أسعار سندات اليوروبوندز اليت شهدت اخنفاضًا إىل
عز أزمة احتجاز الرئيس
مستويات أدنى من تلك املسجلة يف ّ
سعد احلريري يف تشرين الثاني  .2017ما هي النتائج املتوقعة
من النسخة األحدث من هندسات مصرف لبنان املالية؟ وما هي
تداعيات اخنفاض أسعار السندات على املصارف؟
قبل بضعة أيام ،بدأ عدد من املصرفيني بالتداول يف النسخة
األخرية من اهلندسات املالية اليت ينفذها مصرف لبنان .يقول
مصريف مطلع ،إن مصرف لبنان يعرض على املصارف شراء
الدوالرات مقابل توظيف مبالغ مالية باللرية يف شرحيتني من
شهادات اإليداع .الشرحية األوىل تستحق بعد  10سنوات،
والعائد عليها يبلغ  11.7يف املئة ،والشرحية الثانية تستحق بعد
ثالثني سنة ،والعائد عليها يبلغ  13.4يف املئة.
هذا املنتج األحدث من منتجات اهلندسات املالية يعكس تنامي
حاجة مصرف لبنان للدوالرات ،وال سيما أن فاعلية اهلندسات
يعدل يف تركيبة املنتج
السابقة مل تعد كبرية ،ما اضطره إىل أن ّ
ّ
توظف املصارف دوالراتها عند مصرف
السابق القائم ،على أن
لبنان بعائد يصل إىل  %6يف املئة ،على أن ميدها ،يف املقابل،
بسيولة مصرفية باللرية كلفتها تصل إىل  2يف املئة ،ولديها
اخليار يف توظيفها عرب شراء سندات خزينة بآجال تصل إىل 7
سنوات ،وبفائدة تصل إىل  7يف املئة ،أو توظيفها بشهادات
إيداع أيضًا .يف اجململ ،هذه العملية كانت متنح املصارف عوائد
تصل إىل  12يف املئة ،أما املنتج اجلديد فهو يرفع هذه العوائد
ّ
ويتجنب استحقاقات التوظيفات لديه بالدوالر.
هذه الوترية اجلديدة من اهلندسات ،تركت انطباعات خمتلفة يف
السوق .فقد رأى أحد املصرفيني «أنها تأتي يف سياق طبيعي،
نظرًا لكون مصرف لبنان حباجة دائمة
إىل الدوالرات» ،وأن الوضع السياسي
قبل االنتخابات النيابية «يتطلب أيضًا
تعزيز موجودات املصرف املركزي
بالعمالت األجنبية ملواجهة أي طارئ
سياسي قد ّ
يؤثر يف السوق املالية».
هناك رأي مصريف آخر يستغرب
أن يكون مصرف لبنان لديه حاجات

انخفاض
بعض سندات
اليوروبوندز 12
يف املئة يرتّب
خسائر على
املصارف اللبنانية

كبرية تضغط عليه إىل درجة تعديل املنتج بهذه الطريقة ،وال
سيما أن حاكمه رياض سالمة ،كان قد أعلن يف اللقاء الشهري
سيدرج شهادات اإليداع بالدوالر
االخري مع مجعية املصارف أنه ُ
يف اخلارج ،أي إنه سيسمح للمصارف بأن تبيعها وتشرتيها يف
السوق الدولية ،أو أن ترهنها لالستدانة.
اللجوء إىل هذه اهلندسات ورفع أسعار الفوائد على توظيفات
املصارف لدى مصرف لبنان ،يعكس قلقًا ما ينتاب مصرف لبنان،
وال سيما أنه يف األسبوعني األولني من الشهر اجلاري ،ارتفعت
املوجودات بالعمالت األجنبية لديه بقيمة  300مليون دوالر ،فيما
ارتفعت حمفظة السندات لديه بقيمة  700مليون دوالر.
وتعززت اهلواجس من خطوات مصرف لبنان مع تلقي سندات
ّ
اليوروبوندز ضربة قوية خالل األيام املاضية .فبسبب ارتفاع
ّ
وختلي املستثمرين يف
أسعار الفوائد على السندات األمريكية،
ّ
تصنف يف خانة األسواق
اخلارج عن السندات الصادرة عن دول
سجلت سندات اليوروبوندز اللبنانية املتداولة يف اخلارج،
الناشئةّ ،
وال سيما تلك اليت حتمل أجل استحقاق طويل األمد ،اخنفاضًا يف
ً
مقارنة
السعر بلغ أمس  87دوالرًا ،أي برتاجع نسبته  12يف املئة
بسعر اإلصدار ،فيما هناك سندات أخرى اخنفض سعرها إىل 90
دوالرًا .وحبسب املصادر ،ليست هناك أسباب حملية الخنفاض
األسعار ،إال أنه ّ
يرتب على املصارف اليت حتمل هذه السندات
ّ
تغطيها مبؤونات .فاملصارف اللبنانية حتمل حنو
خسائر عليها أن
 18مليار دوالر سندات يوروبوندز ،جزء منها مدرج يف ميزانياتها
للتجارة بأسعار متحركة ،ومبوجب املعيار احملاسيب الدولي IFRS9
بات على املصارف أن تأخذ مؤونات لتغطية أي خسائر ناجتة من
حترك األسعار نزو ً
ال.
ّ
تعوض هذه اخلسائر مباشرة من خالل
أن
املصارف
وكان ميكن
ّ
تبني أن ليس لدى
شراء السندات بالسعر املنخفض ،إال أنه ّ
امتص
بعدما
النوع
املصارف سيولة كافية لعمليات من هذا
ّ
ّ
وجفف السوق من الدوالرات ،وهو يعمل على
مصرف لبنان
ّ
ّ
توظف األموال يف
تفضل املصارف أن
امتصاص املزيد ،فيما
األدوات املالية اليت يصدرها مصرف لبنان ألنها حتقق عوائد
أعلى.

عـون «مـتخـوف جدا» مـن مفـردات بـروكـسل
داود رمال
ِ
تنته بعد تداعيات مؤمتر «دعم مستقبل سوريا» يف عاصمة
مل
االحتاد األوروبي« .الصدمة» اليت ّ
زنرت مشاركة الوفد الرمسي
اللبناني هناك برئاسة سعد احلريري ،تتواىل فصو ً
ال
ما حصل يف مستهل جلسة جملس الوزراء ،االسبوع املاضي ،عندما
أنهى رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون مداخلته وأعطى الكالم
لرئيس احلكومة سعد احلريري ،يطرح الكثري من عالمات االستفهام.
فقد ّ
فضل رئيس الوفد اللبناني ،العائد من بروكسل ،االعتصام
جبواب الصمت عن السؤال الرئاسي عن نتائج مؤمتر النزوح ،وطلب
احلريري اخلوض مباشرة يف مناقشة وإقرار جدول األعمال «نظرًا
لكثرة البنود والرتباطي مبواعيد سابقة».
لقد درجت العادة أنه يف مستهل كل جلسة ُي َ
وضع الوزراء يف
املستجدات السياسية واألمنية واالقتصادية والزيارات اخلارجية
َ
ويوضعون أيضًا يف احلركة
واملؤمترات اليت يشارك فيها لبنان،
السياسية الداخلية ،ومنها الشخصيات والوفود اليت تزور لبنان.
لكن مفاجأة جلسة اخلميس املاضي متثلت بأن رئيس احلكومة
الذي كان من املفرتض أن يضع الوزراء يف نتائج مؤمتر بروكسل
واللقاءات اليت عقدها هناك قبل بدء أعمال املؤمتر ،قرر أن يتجاهل
املؤمتر ولقاءاته هناك.
هل هلذا الصمت من تفسري؟
ال جيد املعنيون جوابًا مباشرًا من احلريري الذي من البديهي أن
يكون قد أطلع رئيس اجلمهورية يف اخللوة الثنائية اليت سبقت
اجللسة على ما دار يف مؤمتر بروكسل .املفارقة أن عون ،من
موقعه الدستوري ،قرر قلب الطاولة بإعالن رفضه للبيان الصادر
عن األمم املتحدة واالحتاد األوروبي «يف نقاط حمددة ،هي العودة
الطوعية والعودة املؤقتة وإرادة البقاء واالخنراط يف سوق العمل،
وكل ما يتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها ،وهذا املوقف
مهد له وزير اخلارجية جربان باسيل ،يف مؤمتر صحايف أعلن فيه
ّ
اإلجراءات واخلطوات اليت ستتخذ لبنانيًا ،يف مواجهة هذا البيان،
متعمدًا اإلطاللة من منرب القصر اجلمهوري لرمزية املوقع الدستوري
وخطورة ما حياك ضد لبنان» على حد تعبري مصادر رئاسية
مواكبة.
مييز املعنيون بني البيان الصادر عن مؤمتر بروكسل والبيان الصادر
ّ
عن االحتاد األوروبي واألمم املتحدة،
«فاألول شارك لبنان يف صياغته،
وصارع حماو ً
ال عدم تثبيت وقائع
شتم منها رائحة التوطني .أما يف
ُت ّ
الثاني ،فلم يشارك لبنان ،لكونه
مل يصدر عن املؤمتر ومل يناقش
به أو يعرض عليه ،وال على الوفد

عون باشر
دبلوماسية رئاسية
لصدّ محاولة تطويق
لبنان بمشاريع
ومسميات مرفوضة

اللبناني ،وصدر بعد انتهاء املؤمتر باسم كل من األمم املتحدة
واالحتاد األوروبي ،وهو غري ملزم للبنان أو للدول املشاركة
يف املؤمتر ،ورغم ذلك كان الرفض الرمسي اللبناني على أعلى
مستوى ،أي رئيس اجلمهورية الذي هو رئيس كل املؤسسات،
ورئيس جملس النواب نبيه بري ،بامسه وباسم اجمللس النيابي
كسلطة تشريعية».
ال يستبعد املعنيون أنفسهم أن يكون صمت احلريري هو يف
عربًا عن املوقف
معرض تثبيت موقفي رئيس اجلمهورية بوصفه ُم ّ
اللبناني اجلامع أو ً
ال ،ورئيس اجمللس النيابي الذي حتدث بامسه
ً
وباسم اجمللس ثانيا ،وما دام احلريري رئيس أكرب كتلة نيابية
يف اجمللس ،يكون ملزمًا ببيان بري ،وهذا األمر يعين أنه التوافق
رئاسيًا على املوقف ،وفق أسلوب تدوير الزوايا لبنانيًا».
ويكشف املعنيون أن أول توضيح ورد بنحو غري مباشر إىل لبنان
كان «حول العودة املؤقتة ،إذ هناك التباس ألن املقصود ،حسب
التفسري األولي ،هم السوريون النازحون داخل سوريا ،أي الفقرة
 16من البيان اليت تتحدث عن الداخل السوري ،إال أن هذا ال يبدد
التخوف اللبناني ،ألن رئيس اجلمهورية أمسع كل من التقاهم بعد
صدور البيان األوروبي – األممي أنه متخوف جدًا من العبارات
الواردة فيه ،لذلك بعد بيان عون ُطلَبت إيضاحات من االحتاد
األوروبي ومن األمم املتحدة ،هي عبارة عن أسئلة حمددة يريد
لبنان إجابات حمددة عنها ،وهي:
ماذا تقصدون بـــ «العودة الطوعية»؟
ماذا تقصدون بـــ «العودة املؤقتة»؟
ماذا تقصدون بـــ «إرادة البقاء»؟
ماذا تقصدون بـــ»االخنراط يف سوق العمل»؟
ملاذا عرقلة عمليات العودة للنازحني السوريني الراغبني يف العودة
إىل املناطق اآلمنة وختويفهم بالوضع األمين يف سوريا؟
مع اإلشارة إىل أن لبنان سيمارس حقه السيادي املطلق ،برفض
كل ما يتناقض وسيادة الدولة اللبنانية ودستورها وقوانينها،
سيتدرج يف املوقف،
وإذا مل تصل التفسريات واألجوبة الشافية
ّ
باعتباره دولة عضوًا يف األمم املتحدة ومن واضعي ميثاقها.
ويكشف املعنيون عن أن رئيس اجلمهورية «باشر دبلوماسية
رئاسية لصد حماولة تطويق لبنان مبشاريع ومسميات يرفضها مجلة
وتفصي ًال ،وهو أبلغ سفري بريطانيا يف لبنان هوغو شورتر «أن رفض
لبنان لعدد من العبارات اليت وردت يف البيان املشرتك الذي صدر

عن االحتاد األوروبي واألمم املتحدة بعد اجتماع بروكسل ،يعود إىل
أن هذه العبارات ملتبسة وتتناقض مع توجهات الدولة اللبنانية
اليت تتمسك بالعودة اآلمنة للنازحني السوريني إىل بالدهم ،وال
سيما إىل املناطق املستقرة أمنيًا ،وتلك اليت مل تعد تشهد قتا ً
ال،
وهي كثرية على امتداد األراضي السورية».
وشدد «على أن لبنان مل يطرد يومًا نازحني سوريني من أرضه،
وهو الذي استضافهم منذ عام  2011ووفر هلم الرعاية االجتماعية
يسهل
والرتبوية والصحية واإلنسانية واألمنية ،لكنه يف املقابل
ّ
ويشجع الراغبني منهم يف العودة إىل بلدهم ،خالفًا ملا تقوم به
جهات دولية حتذرهم من هذه العودة وتعرقل حتقيق رغباتهم»،
يثمن إجيابًا جهود األمم املتحدة واالحتاد
مؤكدًا «أن لبنان الذي
ّ
األوروبي يف مساعدته يف جماالت عدة ،وكان آخرها يف مؤمتري
«سيدر» و»روما  ،»2فوجئ ببعض ما جاء يف البيان ،األمر الذي
يستوجب توضيحًا ،وال سيما يف ما خص توفري فرص العمل
للنازحني السوريني و»اندماجهم» يف اجملتمعات اليت نزحوا إليها،
علمًا أن نسبة البطالة يف لبنان ترتفع يومًا بعد يوم ،وقد بلغت
حاليًا نسبة  46يف املئة يف صفوف الشباب اللبناني».

«فلتان أمين» يف إدلب ...و«حظر
جتوال» برعاية «النصرة»
صهيب عنجريني
عد موجة االغتياالت اليت اجتاحت إدلب اواخر االسبوع املاضي
ال ُت ّ
ً
األوىل من نوعهاّ ،
عدة ،على رأسها
لكنها تبدو
الفتة بفعل عوامل ّ
وتوقيتهاُ .
ُ
تكهنات كثرية يف ما
وفتح الباب أمام
العمليات
كثافة
ّ
ّ
ترجح وقوف األجهزة
خيص اجلهة املسؤولة عن التنفيذ ،بني آراء ّ
ّ
الرتكية
السورية خلفها ،وأخرى تشري إىل االستخبارات
ّ
ّ
رمسية» أعلنتها «هيئة حترير
دخلت مدينة إدلب «حالة طوارئ
ّ
عمليات إدلب اخلري» التابعة
الشام» أمس .وأصدرت «غرفة
ّ
لـ»اهليئة» تعميمًا قضى بفرض حظر جتوال ملدة ثالثة أيام ،بني
برر اإلجراء
الساعة احلادية عشرة لي ًال والرابعة صباحًا« .التعميم» ّ
احملرر من فلتان أمين وموجة اغتياالت».
مير به الشمال
ّ
بـ»ما ّ
وعلى الرغم من أن حمافظة إدلب سبق هلا أن شهدت موجات
العمليات األخرية تبدو أكرب
فإن كثافة
مشابهة يف أوقات سابقةّ ،
ّ
جمرد حالة عابرة بغرض «تصفية حسابات» جريًا على
من كونها ّ
املعتاد .وجتاوز عدد عمليات االغتيال وحماوالته حاجز العشرين
أن رقعة
يف خالل أربع وعشرين ساعة فقط ،مع األخذ يف االعتبار ّ
وامتدت
العمليات مشلت مساحات واسعة من حمافظة إدلب،
ّ
ّ
ً
مطاولة أهدافًا من خمتلف االنتماءات.
إىل ريف حلب الغربي،
وحظي معسكر «جبهة النصرة» وحلفائها بنصيب وافر من ضحايا
«قيادي» يف «هيئة حترير الشام»
االغتياالت ،كان من بينهم
ّ
وآخر يف «جيش األحرار» ،عالوة على ثالثة مقاتلني تركستانيني،
و»مسؤول إعالمي» ،فيما خسرت «جبهة حترير سوريا» مقات ًال
(صيدالنيني اثنني،
واحدًا .ومشلت القائمة عددًا من املدنيني
ّ
وصرافًا) ،بينما جنا «قائد جيش حلب الشهباء» من حماولة
ّ
اغتيال يف ريف حلب الغربي ،وفشلت أخرى يف اغتيال «مدير
ّ
يتأخر السعودي عبد اهلل
املكتب اإلعالمي يف جيش العزة» .ومل
احمليسين عن إعالن انضمامه إىل الئحة «الناجني» بعد استهدافه
بـ»عبوة ناسفة زرعت من قبل جمهولني استهدفت سيارته على
الطريق العام قرب مدينة سراقب».
موجة الفلتان الواسعة النطاق أثارت سلسلة من التحليالت حول
اجلهة املسؤولة عن تنفيذها .وذهبت بعض اآلراء إىل احلديث
عن «خاليا نائمة مرتبطة بالنظام» ،فيما أكدت حتليالت أخرى
العمليات
أن هذه
ضلوع االستخبارات
الرتكية ،ورأى تيار ثالث ّ
ّ
ّ
«تهدف إىل إعادة تأجيج الفتنة» وإفراغ اتفاق وقف االقتتال بني
«جبهة حترير سوريا» و»هيئة حترير الشام» من مضامينه .وكان
الطرفان قد اتفقا قبل أيام على «تهدئة» جديدة يف أعقاب موجة
اقتتال طاحنة انطلقت منتصف شهر شباط املاضي ،ومشلت ريف
واجلنوبية .ومتكن
الشرقية والشمالية
حلب الغربي وأرياف إدلب
ّ
ّ
اإلشارة إىل مجلة مالحظات يف موجة االغتياالت األخرية ،من بينها
وقوع عدد كبري منها يف مناطق تضم عناصر من بقايا تنظيم
أن االستنفار الذي شهدته
«جند األقصى» .كذلك ،يبدو الفتًا ّ
«جبهة النصرة» يف أعقاب املوجة مل يقابله استنفار مماثل يف
صفوف «جبهة حترير سوريا» .وعلى العكس من ذلك ،بادرت
األخرية إىل إزالة عدد من احلواجز وفتح مجيع الطرقات الواقعة
حتت سيطرتها تنفيذًا لبنود االتفاق األخري مع «حترير الشام».
ونقلت صحيفة «عنب بلدي» املعارضة عن «مسؤول أمين يف
أن «اهليئة» أصدت أربعة تعاميم ُت ّ
عملية «فتح
نظم
حترير سوريا» ّ
ّ
الطرقات» ُ
وتلزم بـ»الوقوف عند كل حاجز وبفتح نوافذ السيارات
وختفيف السرعة قبل الوصول إىل احلواجز وعدم تشغيل الضوء
العالي .كذلك ّ
ّ
«كل
ومحلت
حذرت التعليمات من «وضع اللثام»،
ّ
من يتجاوز التعليمات املسؤولية النتائج احملتملة للتعامل معه»
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مقاالت وتـحقيقات

اقرتاع املغرتبني ــ  :2النسبة متدنية!
ليا القزي

يف اليوم الثاني من اقرتاع املغرتبني يف أوروبا
وأمريكا وأفريقيا ،جنحت وزارة اخلارجية ،بالتعاون
مع وزارة الداخلية ،يف إمتام املهمة «تقنيًا» .إال
التقدم اللوجسيت ،مل ينعكس جتاوبًا
أن هذا
ّ
ّ
انتخابيًا من قبل املغرتبني .بني هؤالء ولبنان،
بسدها
هوة سياسية ،مل تنجح األحزاب بعد
ّ
ّ
بعد انتهاء العملية االنتخابية يف الدول العربية
الست ،حيث اقرتع املغرتبون اللبنانيون يوم
ّ
اجلمعةَ ،خَرج دبلوماسيون وسياسيون ُم ّ
بشرين
بأن نسبة االقرتاع يف الدول األوروبية واألمريكية
ّ
واألفريقية ستكون مرتفعة جدًا .راهنوا على ذلك
لسببني:
أو ً
ال ،العمل السياسي ُ
املتطور يف هذه الدول،
وهامش احلركة األكرب ُ
املعطى ملعظم األحزاب
السياسية واملاكينات االنتخابية ،على العكس
من الدول العربية واخلليجية.
ثانيًا ،لوجود نسبة كبرية من اللبنانيني ُ
املسجلني
بلغت الـُ ،70355
صص هلم  200قلم و108
وخ ّ
مراكز اقرتاع.
أسرتاليا أقفلت ،االحد املاضي ،على نسبة 55
يف املئة .النسبة األكرب من هؤالء ،ينتمون إىل
وبشري.
قضائي زغرتا
ّ
أما القارة األوروبية ،فنسبة املشاركة فيها
مل تصل إىل  60يف املئة .وحبسب وترية
التصويت حتى منتصف الليل (بتوقيت بريوت)
يف األمريكيتني ،مل يكن متوقعًا ان تتجاوز
النسبة عتبة الـ 65يف املئة .وحدها بعض الدول
سجلت نسبة
االفريقية (كنيجرييا وساحل العاج)
ّ
اقرتاع فاقت السبعني يف املئة!
ٌ
أن نسبة ال بأس بها من
األرقام
دليل على ّ
سجلوا أمساءهم
املغرتبني اللبنانيني الذين
ّ
مسبقًا للمشاركة يف االنتخابات ،قررت العزوف
عن التصويت .بعضهم مل يكن ُمستعدًا لبذل
ٍ
جمهود إضايف ،كأن يقطعوا مئات الكيلومرتات
يف نهار عطلة ،للمشاركة يف العملية اليت ُت ّ
نظم
ّ
مؤشر
للمرة األوىل منذ االستقالل .وهو أيضًا
ّ
على ضعف املاكينات احلزبية ،ووجود ّ
علة يف
التواصل مع الناخبني ّ
حلثهم على االقرتاع .وكان
قد سبق االنتخاب ،عدم ّ
متكن األحزاب من إقناع
عدد كبري من مناصريها يف اخلارج ،بتسجيل
أمسائهم.
عد
أن إقرار قانون اقرتاع املغرتبنيُ ،ي ّ
صحيح ّ
ٌ
خطوة على الطريق الصحيح بعد سنوات من
حرمانهم من ّ
حقهم .ولكن ،ال ُيكن اعتبار النسبة
ُ
إن
املتدنية إجنازًا .تقول مصادر دبلوماسية ّ
قرر تسجيل امسه ،كان ُيدرك
اللبناني «الذي ّ
دن أخرى ملمارسة
ُمسبقًا ّ
أن عليه االنتقال إىل ُم ٍ
ّ
أن عددًا من
حقه ،وعلى رغم ذلك
تسجل» .إال ّ
ّ
املغرتبني «راهن على أن ُتفتح أقالم اقرتاع خارج
تتعدد األسباب
البعثات ،وقريبة من ُمدنهم».
ّ
ّ
لتدني النسبة« ،كاألشخاص الذين تسجلوا يف
ٌ
غريت
تشرين الثاني ،وطرأت عليهم
ظروف ّ
خمططاتهم ليوم  29نيسان  .»2018أو آخرون
قرروا املشاركة يف
«ثم مل تكن
االنتخابات ّ
هناك متابعة معهم من
ِقَبل املاكينات احلزبية،
جلهة تقديم التحفيزات
والتسهيالت املادية
وهناك
لالقرتاع».
سؤال أيضًا ُيطرح،
وقد يكون أفضى إىل
نسبة االقرتاع ُ
املتدنية:

كان مندوبو
القوات يف
برلني يـُصورون
مناصري حركة
أمل وحزب اهلل
بعد تصويتهم

هل َعمدت بعض األحزاب والشخصيات السياسية
أشخاص ،من دون أخذ موافقتهم
إىل تسجيل
ٍ
أدى إىل رفع نسبة ُ
شكل
املسجلني يف
ُمسبقًا ،ما ّ
ٍ
قياسي يف الساعات األخرية قبل انتهاء املهلة؟
ً
صدفة
كتلك السيدة الكسروانية ،اليت اكتشفت
أن امسها ُحذف عن لوائح الشطب يف لبنان،
ّ
ّ
ّ
ُ
مرة
سافر
ت
مل
وهي
فرنسا،
يف
ة
سجل
م
ها
ألن
ُ
ّ
واحدة يف حياتها؟
يوم االنتخابات للمغرتبني يف أوروبا وأمريكا
ومتعبًا .بدأ منتصف ليل
وأفريقيا ،كان صعبًا ُ
السبت /األحد ،ومل ينتهي قبل الثامنة من صباح
االثنني املاضي .كانت هناك ساعة مشرتكة

ّ
كل األقالم ،بني الثانية والثالثة
واحدة بني
بعد الظهر (بتوقيت بريوت) .بقي فريق العمل
يف قصر بسرتس ُمتأهبًا ،يتناوب اإلداريون
ً
إضافة إىل هيئة
والدبلوماسيون على احلضور،
اإلشراف على االنتخابات واجلمعية اللبنانية من
أجل ديوقراطية االنتخابات ( ،)LADEوبعثة
االحتاد األوروبي.
َحِرص هؤالء على إظهار «الوجه َ
احلسن» النتخابات
أن
توجه دولي لذلك .وطاملا ّ
املغرتبني ،مع وجود ّ
ّ
«يناسب» األوروبيني،
املناخ السياسي
احمللي ُ
لن يصدر عن بعثة املراقبة سوى كالم عن
قدموا مثا ً
ال مهمًا
«رصد اهتمام اللبنانيني الذين ّ
بالديوقراطية ...تقييمنا إجيابي جدًا حتى اآلن».
طلبت وزارة اخلارجية مساع املالحظات من الوفد
املرة األوىل اليت ُننظم فيها
األوروبي« ،كونها
ّ
هذه االنتخابات».
فلم يكن لدى األوروبيني من مالحظة لتوجيهها
سوى ّ
أنها كانت «والدة قيصرية لقانون اقرتاع
املغرتبني».
صص مكتبان يف قصر بسرتس األثري ملتابعة
ُخ ّ
الـ 200قلم و 108مراكز اقرتاع ،الذين ُأرسل إليهم
قرابة الـ 20دبلوماسي من بريوت ملؤازرة زمالئهم
يف البعثات حيث تدعو احلاجة .األول ،هو غرفة
العمليات بقيادة مدير الشؤون االقتصادية بالل
قبالن .واملكتب الثاني ،فيه طالب من اجلامعة
اليسوعية وموظفون يف «اخلارجية» ،يتلقون
أعداد ُ
املقرتعني ،حيث ُيصار إىل مجعها قبل
إعالنها.
س ّ
جلت  ،االحد املاضي ،تصوير
من الثغرات اليت ُ
مندوبني للقوات اللبنانية الناخبني داخل قلم
اقرتاع يف برلني بعد إدالئهم بأصواتهمُ .ع ّد
هذا األمر ممارسة ضغوط على املقرتعني ،ال
أحد
سيما حمازبي حركة أمل وحزب اهلل .مل يعرف ٌ
ّ
الغاية من تصوير األشخاص ،وألي هدف كانت
ُ
ستستخدم الصور ،وإن كانت ستؤثر يف مستقبل
املغرتبني املوالني للمقاومة.
ٍ
عدد من االتصاالت قام بها بالل قبالن،
بعد
أصدر تعميمًا بإعطاء األوامر إىل مجيع رؤساء
األقالم «بالسماح ملندوبي املرشحني بتصوير
الناخب بعيدًا من العازل ،بعد أخذ إذنه ،شرط أن
تكون الصورة خلفية من دون إظهار وجهه إال إذا
وافق الناخب .وأن ال تكون الكامريا ثابتة وذلك
حتاشيًا ألي تأثري معنوي على الناخبني».
أن عددًا من اللوائح
يف أبيدجان ،مت اكتشاف ّ
ُأرسلت إىل بلد آخر ،قبل أن ُيستدرك األمر.
أن امسه مل يرد ضمن القوائم
البعض اكتشف ّ
يف واشنطن.
ويف أملانيا ،اشتكت مجعية املشاريع اخلريية من
قسم من ُمناصريها ُنقلوا من برلني،
أن أمساء
ّ
ٍ
من دون إبالغهم باألمر .احلالة نفسها حصلت مع
ناخبني آخرين حمسوبني على حركة أمل وحزب اهلل.
بأن «هذه األمساء
برره الوزير نهاد املشنوق ّ
وقد ّ
تبني ّ
فتم
أنها ُمسجلة من دون عناوين دقيقة،
ّ
ّ
تسجيلهم يف العاصمة برلني» .يف أملانيا أيضًا،
ُأرسل صندوق ديسندوف إىل برين ،وبرين إىل
سرعان ما عوجلت املشكلة.
ديسندوف ،لكن ُ
بأن أمساءهم مل ترد
صرح العديد من الناس ّ
ّ
االنتخابية ،ما اعتربوه استهدافًا
ضمن القوائم
ّ
أن
مقصودًا من «اخلارجية» و «الداخلية» .إال ّ
مستشارة رئيس احلكومة سعد احلريري لشؤون
تطوير اإلدارة ،ومستشارة وزارة الداخلية ،لينا
إن «الكثري من االفرتاء حصل يف
عويدات تقول ّ
اليومني املاضيني .من مل يرد امسه ،تكون لديه
مشكلة يف األحوال الشخصية» .لليوم الثاني
توجه لدى
من انتخابات املغرتبني ،كان هناك
ّ
السلطات املعنية إىل تظهري «اإلجناز» منها.
الوزير نهاد املشنوق ّ
توىل ،االحد املاضي ،من
منرب «اخلارجية» اهلجوم على «الغربة ُ
املثارة بسبب
كرسي وضو وورقة .بعض األخطاء الصغرية
عوجلت (كأن ال يصل  400باسبور من أصل 6000
إىل أصحابها) ،وهذا إجناز مل يسبق لإلدارة أو
القطاع اخلاص أن ّ
حققه» .انتخابات املغرتبني،
ُ
قرت يف جملس النواب ،مبوافقة اجلميع،
اليت أ ّ
َ
وزارتي اخلارجية والداخلية تنفيذها،
وأوكل إىل
يدعي أحد ُأبوتها غري الذين
طلب املشنوق أن «ال ّ
عملوا عليها يف اخلارجية والداخلية».

احلريري يف الشمال :تكرار للوعود نفسها ...منذ 2005
نجلة حمود

بدا التعب واإلرهاق على رئيس تيار املستقبل سعد
احلريري يف اليوم األخري من جولته الشمالية اليت
امتدت لثالثة أيام ،زار فيها مدن وبلدات دائرتي
الشمال األوىل (عكار) والثانية (طرابلس واملنية
والضنية).
ال خيتلف اثنان على أن سعد احلريري ال يزال يتقدم
اآلخرين «يف شارعه» .لكن من استمع إىل خطاباته
الشمالية ،يف طرابلس والقلمون والضنية واملنية
وعكار ،يدرك أن الرجل مأزوم .ال يلك سوى الكثري
من العواطف والوجدانيات ،وتكرار الوعود اليت دأب
على إطالقها منذ عام  ،2005مضيفًا إليها سلسلة
جديدة من الوعود :وعود بزيارات جديدة للمنطقة؛
وعود بتشييد منازل له يف عكار لإلقامة فيها؛
وعود باإلمناء الذي ّ
يتكل على املؤمترات الدولية،
وحتديدًا «باريس  ،»4لتحقيقه.
اجلولة غري املسبوقة لرئيس حكومة لبنان ،كان
شح املال واخلدمات .مل جيد
ال بد منها ملواجهة
ّ
لشد
سبي ًال لذلك سوى نزوله شخصيًا اىل الشارع
ّ
ّ
وحث الناخبني على املشاركة بكثافة يف
العصب،
السادس من أيار .جولة انتظرها اخلصوم ملعرفة
حجم احلريري قبل األصدقاء واملرشحني .ويكن
منسقي التيار واحملسوبني عليه من
القول إن
ّ
رؤساء بلديات وخماتري وضعوا كل قواهم لتأمني
احلشد املطلوب.
املاكينات االنتخابية للوائح املنافسة كانت تراقب
ما جيري .ولعل أول من حترك هو ماكينة الرئيس
جنيب ميقاتي اليت راحت تدقق يف احلضور يف
كل حمطة ،وخاصة يف امليناء ومنطقة باب الرمل
الطرابلسية .ماذا جيري؟ كيف يكن ملن يعلق صور
توعد
ميقاتي أن ينثر األرز والورود على احلريري؟ ّ
بالرد فور انتهاء «الزيارة الرئاسية»،
امليقاتيون
ّ
فأعلنوا عن مهرجان حاشد يف طرابلس يوم الثالثاء
(املاضي).
الزيارة اليت وصفت باجليدة ،مل حتمل أي مفاجآت
على صعيد اخلطاب السياسي .ال تصعيد ،لكن
تذكري مبسرية الرئيس رفيق احلريري ،والتصويب
على ميقاتي املنافس األول يف الدائرة الثانية.
ويف عكار خاطب احلريري «وجدان العكاريني
األوفياء» ،عرب تكراره ،مرة جديدة ،الوعود نفسها
وأوهلا أنه سيعمل على
اليت قطعها منذ عام ّ ،2005
رفع احلرمان عنهم.
أثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل
منسق
االجتماعي عن امتناع احلريري عن مصافحة
ّ
التيار يف الضنية نظيم احلايك بلبلة كبرية ،قبل
أن يتضح أن احلريري ممتعض من أداء األخري جراء
املهرجان الناجح الذي أقيم مليقاتي قبل أيام يف
بلدة قرصيتا مسقط رأس احلايك.
احلريري لن يتساهل مع من يرتك الساحة لآلخرين،
وحتديدًا مليقاتي .يف الضنية واملنية ،كان سعيدًا
مبشهد املئات من املناصرين ،فأعاد التذكري بأن
«املنية مدينة الشهيد رفيق احلريري ستبقى وفية
ولن تتبدل ،واملنية ال يكنها أن تطعن يف الظهر»،
يف تلميح اىل خروج النائب كاظم اخلري من التيار
األزرق وحتالفه مع الرئيس ميقاتي ،مؤكدًا« :كنت
أمتنى أن جيتمع اجلميع حتت سقف املصلحة العامة،
وحنن ال نقفل بيوتًا سياسية بل نفتح بيوتًا».
يف دائرة الشمال األوىل (عكار) ،بدا املشهد أقل
حفاوة .رمبا يعود السبب إىل تعدد الزيارات ،حيث
كانت للحريري  17حمطة أساسية ،كما مل يوفر أي
بلدة اال وتوقف فيها اللتقاط «سلفيات» وتبادل
القبالت مع حمبيه.
من على احلدود الشمالية مع سوريا ،املنطقة
جراء احلرب السورية،
املنكوبة اليت دفعت مثنًا باهظًا ّ
بدأ احلريري زيارته حملافظة عكار .وبعد تأخري دام
حواىل ساعتني عن املوعد املقرر ،نزل احلريري
حماطًا باملرشحني حممد سليمان ،وطارق املرعيب،
وهادي حبيش وجان موسى ،ملخاطبة مجهوره يف
منطقة جبل أكروم اليت تضم سبع بلدات .بدت
اجلماهري أقل بكثري من التوقعات .اضطر النائب
هادي حبيش إىل تذكري احلريري بأن هذه املنطقة
أعطت املستقبل  90يف املئة يف انتخابات عام ،2009
فرد احلريري بأنها «اليوم ستعطي  100يف املئة».
ّ
ويف منطقة وادي خالد ،بدت اخلالفات العشائرية (
بني العتيق والغنام) واضحةّ .
تكفل احتاد البلديات
احملسوب على مرشح العشائر العربية النائب
السابق حممد حييه (مرشح الئحة التيار الوطين احلر،

«عكار القوية») باملهرجان الذي ّ
نظم يف بلدة رجم
حسني .وقاطع أبناء بلدة اهليشة والرامة (بلدة
املرشح سليمان) املهرجان ،ألنه أقيم لدى عشرية
حمملني املسؤولية إىل أنصار سليمان! ما
العتيقّ ،
جرى أشعل حربًا على مواقع التواصل االجتماعي،
فخرج نائب رئيس بلدية وادي خالد عصام الدوري
مهددًا سليمان «باحملاسبة يف السادس من أيار
بالصوت التفضيلي ،ألن مرشح تيار املستقبل أثبت
اليوم أنه مرشح اهليشة».
أما احلريري ،فاختار ـــ على مسمع من ضباط وعناصر
اجليش السوري املنتشرين بكثافة على احلدود ـــ
أن يقول «إن هناك حماوالت للسيطرة على قرار
عكار من قبل اللوائح املنافسة إلعادتنا اىل عهد
الوصاية السورية ،اىل قصر املتاجرين ،وهذا ما
سوف تدحضوه يف السادس من أيار» .ووعد حبل
مشكلة بعض أبناء وادي خالد ،الذين مل حيصلوا
على اجلنسية عام .1994
يف بلدة القبيات املارونية ،فشل املرشح هادي
حبيش يف تأمني حشود شعبية بسبب املنافسة
القوية اليت يتعرض هلا من قبل مرشح التيار
الوطين احلر على الئحة «عكار القوية» ،جيمي جبور،
فاستعان بأنصار «املستقبل» من البلدات اجملاورة.
وبالرغم من وجود حمازبني ومؤيدين للقوات يف
القبيات ،إال أنهم غابوا أيضًا عن املشاركة يف
االحتفال ،واقتصر األمر على حضورهم اىل جانب
املرشح وهيب قاطيشا يف بلدته شدرا.
ال حماذير يف زيارة الرئيس احلريري .مت إحياء أغاني
وشعارات عام  ،2005اليت رقص على أنغامها عدد
من النساء واألطفال يف ساحة حلبا لساعات بانتظار
وصول الرئيس احلريري .بدا احلضور ضعيفًا
للغاية .غابت فاعليات حلبا ،ما دفع برئيس البلدية
عبد احلميد احلليب إىل ّ
حث اجلماهري على املشاركة
اللتقاط السلفي مع احلريري.
املشهد بدا أكثر حفاوة يف بلدة جربايل (بلدة مرشح
املقعد األرثوذكسي جان موسى) وباقي بلدات
اجلومة ،حيث احتشد األهالي على الطرق العامة
الستقبال احلريري استقبال الفاتح ملناطق عكار
اليت مل تعرف يومًا اهتمامًا حكوميًا بها.
غاب النائب والوزير معني املرعيب عن استقبال
احلريري يف بلدته الربج« .الويف» ،كما يسميه
احلريري ،أعطى تعليماته ملناصريه ولبلدية الربج
ورحب به
احملسوبة عليه بالقيام مبا يليق بالضيفّ ،
على صفحته على فايسبوك .قبل مغادرته لبنان،
حيث ُعلم أنه لن يعود اال بعد انتهاء االستحقاق
االنتخابي ،قال املرعيب« :ال يكنين أن أمضي
خبيارات احلريري ويف الوقت نفسه ال يكنين
حماربته أو التصويت ضده» ،هلذا أختار املقاطعة.
يف بلدة عكار العتيقة ،حاول احلريري مراضاة
األهالي واجمللس البلدي ،املعرتضني على اختيار
وليد البعريين مرشحًا على الئحة «املستقبل».
تصوت ملرشح من بلدة فنيدق
فعكار العتيقة ال
ّ
بسبب اخلالف على منطقة القموعة ،وهم كانوا ّ
تلقوا
وعدًا بعدم ترشيح أحد من فنيدق ما دامت عكار
العتيقة غري ممثلة.

جرد القيطع قلب املقاييس

متحمسًا خالل جولته العكارية .لكن
مل يكن احلريري
ّ
املشهد سرعان ما انقلب رأسًا على عقب خالل
مشاهدته الزحف البشري يف بلدات جرد القيطع،
وحتديدًا فنيدق ومشمش (مسقط رأس املرشح وليد
البعريين) ،وعرين رئيس االحتاد عبد اإلله زكريا
الذي ّ
رشحه احلريري ثم طلب منه االنسحاب .جنح
زكريا يف تنظيم املهرجان الضخم .صعد احلريري
اىل املسرح يف مدرسة فنيدق الرمسية املختلطة،
حيا شهداءها الذين
احلشود أكرب بكثري ّ
مما توقعّ .
سقطوا يف معركة عرسال« :أنتم ستقلبون املوازين
يف السادس من أيار» .الواقع نفسه انسحب على
بلدة مشمش .اآلالف نزلوا ملالقاة احلريري الذي
نسي نفسه .شعر بنشوة االنتصار ،واسرتسل يف
التقاط «السلفيات» مع مناصريه ،صغارًا وكبارًا.
ومن مشمش استكمل احلريري جولته لي ًال .حال
ّ
مسلح يف برقايل (أدى إىل سقوط جرحيني)
اشتباك
دون إقامة احتفال حاشد الستقبال رئيس احلكومة.
أما يف سهل عكار ،فأقيم احتفال حاشد يف منطقة
ليتحول
القليعات استمر إىل ما بعد منتصف الليل،
ّ
ختام اجلولة الشمالية من عشاء إىل «سحور» يف
أحد مطاعم حلبا.
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مـقاالت وتحقيقات

حركة ناشطة يف املطار عشية التيار حيسم امره :الصوت
التفضيلي لالقوياء
اإلنتخابات… إنهم املغرتبون
مارون ناصيف

خالل الساعات القليلة املاضية ،إنتهت
إنتخابات اللبنانيني املنتشرين يف
دول العامل بإعالن وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل نسب اإلقرتاع
يف كل دولة ،وبوصول عدد من
احلقائب الدبلوماسية املختومة بالشمع
األمحر واليت حتتوي يف داخلها على
صناديق إقرتاع املنتشرين اليت ستفرز
مساء السادس من أيار احلالي.
اإلنتخابات للبنانيني املنتشرين يف دول
إنتشارهم ،واليت حصلت للمرة األوىل
ِ
تنته مشاركتهم يف
يف تاريخ لبنان ،مل
اإلنتخابات النيابية املنتظرة ،وبالطرق
املعتادة اليت إعتمدها املرشحون
املتمولون منذ سنوات وسنوات،
سيقرتع عدد كبري من هؤالء األحد
املقبل ،يف الداخل اللبناني ،وستشهد
حركة الوصول يف مطار بريوت الدولي
يومي اخلميس واجلمعة املقبلني ،نشاطًا
إستثنائيًا للطائرات اليت ستقل لبنانيني
من اخلارج ،لإلدالء بأصواتهم ،وذلك
بعدما دفع مرشحون عنهم مثن بطاقات
السفر اىل لبنان ،ومثن البطاقات اليت
سيعودون عربها اىل دول إنتشارهم
بعد إنتهاء العملية اإلنتخابية.
ويف املعلومات ،سترتكز عملية نقل
املغرتبني اىل لبنان على الدول العربية
بشكل أساسي ،حيث املسافة قريبة األمر
الذي جيعل كلفة مثن التذاكر أقل على
املرشحني ،ويف هذا السياق ،تكشف
مصادر إغرتابية أن مرشحًا عن دائرة
كسروان الفتوح-جبيل ،جال يف اآلونة
األخرية على عدد من الدول العربية
حيث التقى ناخبني من أبناء اجلالية،
ووعد من يريد منهم «قضاء week end
اإلنتخابات النيابية يف لبنان بتأمني
عودته ذهابًا وإيابًا مقابل احلصول على
صوته التفضيلي» .وقد أمثرت هذه
اجلولة حبسب املصادر اإلغرتابية إتفاقًا
بني املرشح املذكور وعدد ال بأس
به من الناخبني على إبرام الصفقة
املذكورة .مرشح كسرواني آخر ،يروي
مغرتبون لبنانيون أنه أرسل عددًا من
مفاتيح ماكينته اإلنتخابية اىل بعض
الدول العربية للتفاوض مع ناخبني من
دائرته على الصفقة املذكورة أعاله،
وقد عاد املرسلون بالئحة أمساء اىل
املرشح املذكور ،جنحت املفاوضات مع
أصحابها.
ظاهرة نقل املغرتبني اىل لبنان لإلدالء
بأصواتهم لن تقتصر فقط على دائرة
يؤكد
بل
كسروان-الفتوح-جبيل،
املتابعون أنها ستنسحب أيضًا على
عدد من الدوائر أبرزها دائرة بريوت
الثانية ودائرة الشمال الثالثة ،اليت
تضم أقضية البرتون والكورة وبشري
وزغرتا ،حيث ترتدد معلومات عن
مرشحني يبعثون مبالئكتهم اىل عدد
من الدول خلوض مفاوضات مع ناخيب
دائرتهم لنقلهم على نفقتهم اخلاصة
اىل لبنان مقابل التصويت هلم يف
إستحقاق السادس من أيار .ويف
املعلومات أيضًا ،هناك لبنانيون طلبوا
من املرشحني حجز تذكرة العودة اىل
بلد إنتشارهم بعد شهر من اإلنتخابات
النيابية ،وذلك بعدما حصلوا من
الشركات اليت يعملون لديها يف اخلارج
على إجازاتهم السنوية ،إذ بهذه العملية
يقضون عطلتهم الصيفية يف لبنان
على حساب املرشحني اىل اإلنتخابات.
أمام هذا املشهد ،تربز أهمية إقرتاع
اللبنانيني املنتشرين يف دول إنتشارهم
حيث يدلون بأصواتهم بعيدًا عن كل
شكل من أشكال االنبطاح اليت ولدت
يف لبنان لألسف ،مع والدة اإلنتخابات
النيابية.

علي ضاحي

على بعد  4ايام من «االحد املوعود»،
حسم التيار الوطين احلر «امره» واصدر
رئيسه الوزير جربان باسيل تعميمه يف ما
خص االنتخابات النيابية وكيفية توزيع
الصوت التفضيلي لضمان فوز ما بني 22
و 25مرشحًا «اقوياء» من احلزبيني والذين
انتقاهم باسيل وفق قيادي بارز يف التيار
على «الطبلية» ووفق منطق علمي وحسابي
دقيق وفرز لالصوات بعد عملية انتخابية
«افرتاضية» جرت بتكتم يف كل لبنان وداخل
طعم باسيل خياراته
املاكينات االنتخابية .كما ّ
باستطالع رأي «دقيق» للغاية اجرته شركة
احصاء تابعة للتيار وأكدت معطيات كانت يف
حوزة التيار عن امساء وحجم وقوة املرشحني
احلزبيني .ويشري القيادي اىل ان باسيل
اصدر تعميمه منذ ايام لدعم املرشحني
االقوياء و»ختصيصهم» باالصوات التفضيلية
الكافية لنجاحهم بالدرجة االوىل وبعد ضمان
حصوهلم على االصوات الضامنة للفوز ،تتوزع
االصوات املتبقية وفق عملية حسابية دقيقة
على باقي املرشحني .ويؤكد القيادي ان فوز
مرشحي التيار هو االولوية فتغليب مصلحة
«احلزب» اولوية عل مصلحة الفرد فهذا
يعين اننا لن نساير احدًا حتى حلفاءنا او
املرشحني «االصدقاء» على لوائحنا فاولويتنا
فوز مرشحينا احلزبيني االقوياء او ًال ومن ثم
االنتقال اىل االصدقاء على لوائحنا وهم
على دراية كاملة بذلك فال ميكن القول اننا
سنسعى اىل ربح اصدقاءنا وحلفاءنا ونرتك
مرشحينا احلزبيني لريسبوا ملصلحة اللوائح
اخلصمة.
ويشري املصدر الربتقالي اىل ان رئيس التيار
كان واضحًا خالل «توجيهه االنتباه» اىل
بعض املرشحني املفضلني عند الناس اي
االوفر حظًا بتخصيصهم زيارات خالل جولته
يف املناطق ويف رسالة واضحة اىل ضرورة
ان يكون التصويت هلؤالء تفضيليًا اولوية
عن غريهم االحد املقبل.
ويؤكد املصدر ان رغم كل االحصاءات
واالرقام واالخبار اليت يبثها اخلصوم
واملنافسون يتوقع باسيل ان يكون للتكتل
كتلة حزبية نيابية صافية بني  22و 25نائبًا
وان يصل عدد االصدقاء الذين سينضمون
للتكتل حوالي الـ 7ما يعين رفع حصة التكتل
اىل  29او 30نائبًا.
ويشري القيادي يف التيار اىل ان جوالت
الوزير باسيل رفعت من «محاسة» الناخبني
للتيار واالصدقاء وحث خالل زيارته اىل رفع
نسبة التصويت واالقبال الكثيف حلماية كتلة
العهد «القوي» ومحاية تكتل التغيري واالصالح
واجنازاته املالية والسياسية واالصالحات
االنتخابية وآخرها جناح اقرتاع املغرتبني.
ويشري القيادي اىل ان ما بعد االنتخابات
ليس ما قبلها وسيكون لنا لقاءات عدة على
مستوى ترميم بعض العالقات واعادة االمور
اىل نصابها مع بعض القوى الصديقة.
ويؤكد ان العالقة املتضررة مع النائب وليد
جنبالط تأخذ طابع انتخابي اليوم يف الشوف
وعاليه وهي حتمل يف بعدها استعادة مقاعد
اجلبل والشوف املسيحية فزمن املصادرة
وااللغاء اجلنبالطي وىل ولن نقبل بعد اليوم
مبحاصرته للعهد وقطعه عالقته به .ويشري
اىل اننا نسعى اىل ثالثة مقاعد مارونية
ومقعد كاثوليكي يف الشوف وعاليه لتأكيد
حضورنا.
ويؤكد القيادي اىل ان شامل روكز وروجيه
عازار االقوى كسروانيًا ويف املنت ابراهيم
كنعان والياس بو صعب ويف البرتون جربان
باسيل هم من احلزبيني االقوياء.
اما يف بعبدا فما زلنا نأمل بفوز مرشحي التيار
الثالثة مع تأكيد تفوق الناب آالن عون.
ويؤكد القيادي اىل ان ال معركة سياسية او
شخصية مع حركة امل بل هي معركة انتخابية
يف جزين وصيدا كما نواجه القوات يف اكثر
من دائرة انتخابيًا كما نتحالف مع حزب اهلل
يف دوائر ونفرتق يف دوائر اخرى من دون
ان يؤدي ذلك اىل قطيعة مع احد.

آستانة  9يُعقد منتصف الشهر املقبل
على أنقاض االئتالف املعارض!
بوال أسطيح

تفاهم وزراء خارجية روسيا وايران وتركيا
خالل احملادثات اليت عقدوها نهاية األسبوع
يف موسكو ،على جدول أعمال اجتماع آستانة
 9املرتقب انعقاده منتصف الشهر املقبل،
اي بعد حنو شهرين على آخر اجتماع مماثل
ُعقد يف عاصمة كازاخستان اليت حتولت يف
املرحلة الراهنة بديال عن جنيف .وبعد تعثر
املسار األممي ،فرض الثالثي الروسي–
االيراني–الرتكي نفسه كمقرر بالشأن
السوري ،وان كانت الضربة العسكرية اليت
وجهتها واشنطن بالتعاون مع دول أوروبية
اىل مواقع نظامية حمددة يف دمشق منتصف
الشهر احلالي ،شكلت رسالة أمريكية حازمة
جلهة عدم امكانية حتييد واشنطن عن املشهد
السوري.
ُ
ستظلل االجتماع
وال شك أن هذه الضربة
املرتقب يف آستانة كما ظللت االجتماع األخري
الذي عقده وزراء خارجية الثالثي السابق ذكره
نهاية األسبوع يف موسكو ،واتفقوا خالله على
اختاذ خطوات «مجاعية وفردية» لضمان دفع
العملية السياسية ،العودة إىل مسار تطبيق
القرار  ،2254تثبيت وقف النار يف سوريا،
ومواجهة ما مت وصفه بـ «حماوالت لتقويض
اجلهود الثالثية لدفع التسوية السورية».
واعتربت مصادر مطلعة على االستعدادات
املستمرة آلستانة  9ان «ما صدر عن اجتماع
موسكو ،وبالتحديد ما ميكن وصفه باملقررات،
سيشكل اىل حد بعيد أساس جدول األعمال
الذي سيتم االلتزام به يف كازاخستان ،وان
كان سقف التطلعات من هذا االجتماع متدنيا
وينحصر اىل حد بعيد بالتأكيد على فعالية
مسار آستانة مقابل املراوحة القاتلة اليت
يشهدها مسار جنيف».
واعتربت مصادر معارضة ملسار آستانة
الروسي-الرتكي–االيراني
الثالثي
أن
«حسم أمره ،على ما يبدو ،بوجوب حصر
النقاشات بالعملية السياسية مبلفي الدستور
واالنتخابات ،فيما ان األطراف الـ 3يعون
متاما ان النظام لن يكون متجاوبا يف اي من
امللفني خاصة انه أرسل اشارات واضحة يف
اآلونة األخرية كما مباشرة بعد مؤمتر سوتشي
أن اي عمل على تعديل الدستور جيب أن يتم
من خالل جلنة سورية حمض ُتشكل وتعمل يف
الداخل السوري».
ويعقد آستانة  9هذه املرحلة على أنقاض
ُ
االئتالف السوري املعارض بعد اعالن أعضاء
بارزين فيه مؤخرا وهم جورج صربا وخالد
خوجة وسهري األتاسي استقاللتهم ،لتضاف
اىل سلسلة استقاالت أخرى كان أبرزها
استقالة رئيسه رياض سيف وعبد الباسط
سيدا.
وقد استبقت هذه االستقاالت االجتماع الذي
تعقده اهليئة العامة لالئتالف يف اخلامس
والسادس من شهر أيار املقبل النتحاب
رئيس جديد للكيان املعارض ونواب له،
إضافة إىل انتخاب أعضاء اهليئة السياسية،
وأمني عام جديد .وفيما ربطت مصادر
معارضة بني استقالة االعضاء الـ 3السابق
ذكرهم والصراع الرتكي–القطري لالستحواذ
على القرار املعارض ،حتدثت معلومات عن
توجه لتشكيل جمموعة معارضة جديدة تكون
اكثر فعالية من االئتالف الذي تالشى دوره
متاما بعد تشكيل اهليئة العليا للمفاوضات
يف الرياض ،واليت تولت طوال الفرتة
املاضية اختاذ القرارات سواء يف جنيف او
يف ما يتعلق بسوتشي او غريها من احملطات
االساسية.
ولعل هذه الضبابية اليت حتيط بتفاصيل
الكيان املعارض اجلديد املنوي تشكيله،
مؤشر واضح للتخبط الذي كانت وال تزال
تعيشه املعارضة السورية ،اليت ُجيمع اخلرباء
على أن دورها انتهى منذ فرتة طويلة وباتت
تركيا ومن خالل اجتماعات آستانة هي اليت
ُتقرر عنها حتى من دون الرجوع اليها ،ما
خلق حالة من االستياء العارمة يف صفوف
املعارضني البارزين أدت النكفاء العدد
األكرب منهم.

التباسات قانون االنتخاب:

«اخلناقة» آتية يف عمليات الفرز
وفيق قانصوه

التباسات قانون االنتخاب «املسلوق» ال تنتهي ،حتى اىل ما قبل أيام
توجه الناخبني اىل أقالم االقرتاع األحد املقبل .فيما تعميمات
قليلة من ّ
وزارة الداخلية تزيد الطني بلة ،وتفتح باب االجتهادات واالجتهادات
املضادة .شروط «حقلة» القانون غري الواضحة ،توحي بأن «اخلناقة» آتية
على «بيدر» صناديق االقرتاع .واألسوأ ،رمبا ،أثناء عمليات الفرز.
يف آخر هذه االلتباسات التعميم الرقم  6الصادر عن وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق ،يف  16نيسان املنصرم ،حول «الشروط
ّ
يذكر
املطلوبة للحصول على تصاريح الدخول اىل أقالم االقرتاع».
تنص
التعميم املذكور ،يف بدايته ،باملادة  90من قانون االنتخاب اليت
ّ
على انه «حيق لكل مرشح ضمن الئحة أن ينتدب عنه ناخبني من الدائرة
لدخول قلم االقرتاع مبعدل:
مندوب ثابت على األكثر لكل قلم اقرتاع.
وحيق لالئحة أن ختتار مندوبني متجولني من بني ناخيب الدائرة لدخول
مجيع األقالم ،وذلك مبعدل مندوب واحد لكل قلمني من أقالم االقرتاع يف
القرى ،ومندوب واحد لكل ثالثة أقالم اقرتاع يف املدن».
والواضح يف هذا النص أن املادة  90تفصل بوضوح بني املندوب
الثابت واملندوب املتجول ،فاألول ،الثابت ،يعود للمرشح والثاني،
املتجول ،يعود لالئحة .رغم ذلك ،فإن وزير الداخلية يطلب يف التعميم
نفسه ،من احملافظني والقائمقامني ،يف منح تصاريح الدخول اىل أقالم
وتطبق عليها كافة األمور
االقرتاع ،اعتبار «الالئحة وكأنها مرشح واحد،
ّ
يقدمها
اليت
تطبق على سائر املرشحني ،وذلك مبعزل عن التصاريح اليت ّ
ّ
املرشح بصفته الشخصية ،وتعترب الئحة تلك اليت جتمع ثالثة مرشحني
على األقل».
التباس التعميم مصدره ،على ما يبدو ،االلتباس بني املادتني  90و100
من قانون االنتخاب .إذ أن املادة  100تنص على ما يأتي« :بعد ختام
عملية االقرتاعُ ،يقفل باب االقرتاع وال ُيسمح بالبقاء داخل القلم اال هليئة
القلم ومندوبي اللوائح الثابتني و/أو املتجولني واملراقبني املعتمدين
وممثلي وسائل االعالم احلائزين على تصريح .»...وهي ،هنا ،تتحدث
عن مندوبني ثابتني للوائح ،فيما املادة  90تنص صراحة على أن لالئحة
مندوبني متجولني فقط!
أكثر من ذلك ،تنص املادة  ،100يف مكان آخر ،بوضوح ،على ما يأتي:
«يفتح الرئيس (رئيس القلم) كل ورقة على حدة ،يقرأ بصوت عال إسم
كل الئحة مت االقرتاع هلا من قبل الناخبني ،ومن ثم اسم املرشح الذي
حصل على االصوات التفضيلية يف كل الئحة ،وذلك حتت الرقابة الفعلية
للمرشحني أو مندوبيهم ،واملراقبني املعتمدين يف حال وجودهم» .ويف
هذا إشارة صرحية إىل ان عمليات الفرز جيب أن جتري يف حضور مندوب
املرشح وليس مندوب الالئحة .وال ميكن ،حبسب تعميم املشنوق ،اعتبار
الالئحة مرشحًا كونها شخصية معنوية.
مرد التعميم الصادر عن الداخلية تفادي االزدحام الذي ميكن
قد يكون ّ
يسببه وجود مندوب عن كل مرشح يف كل قلم اقرتاع .ففي دائرة
أن
ّ
بريوت الثانية ،مث ًال ،يتنافس  83مرشحًا من تسع لوائح (بعضها غري
مكتمل) على  11مقعدًا .يعين ذلك أن عمليات فرز األصوات جيب أن
جتري يف حضور  83مندوبًا ،إضافة اىل أعضاء هيئة القلم وممثلي وسائل
يتسبب به من تأخري يف
االعالم ،مع ما قد يثريه من فوضى وما ميكن أن
ّ
عمليات الفرز وجود هذا العدد من الناس داخل القلم .يف املقابل ،ويف
دوائر أخرى ،كالزهراني مث ًال ،هناك الئحتان متنافستان ،ما يعين انه حيق
ملندوبني اثنني فقط حضور فرز األصوات .وهذا يفتح جما ً
ال للتشكيك يف
ذمة أحد املندوبني أو اتهامه بالوقوع ضحية إغراءات الالئحة املنافسة.
تعميم املشنوق ،حبسب قانونيني ،قد يفتح بابًا واسعًا للطعن يف عمليات
الفرز ويف نتائجها.
ولن يكون ذلك بني مرشحي اللوائح املتنافسة فحسب ،وإمنا أيضًا بني
مرشحي الالئحة الواحدة ،خصوصًا يف ظل التحالفات اهلجينة يف معظم
الدوائر ،مما ال ميكن معه اعتبار الالئحة مرشحًا كما ورد يف التعميم،
وكذلك يف ظل التنافس على الصوت التفضيلي حتى بني أبناء احلزب
واخلط السياسي الواحد.
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مــقاالت وتـحقيقات

انتخابات :ال تزنوا
بأصواتكم!
االب عبدو رعد املخلصس
ما أن وضعت هذا العنوان على صفحات البيان ،حتى انهالت
الردود باملوافقة واالستحسان .فذاك استدعى الورود واإلعجاب
(الاليك) لتكون شاهدة عيان ،وآخر طلب أن يعمل شري (مشاركة)
ليظهر احلق للعيان...
أما البعض فقد طلب شرحا وله احلق بذلك ،كحق كل إنسان.
بطبيعة احلال ،ليس الكالم يف هذه املقولة عن الزنا اجلسدي،
عما يشبهه يف العالقة السياسية والوطنية بني املواطنني
إمنا ّ
واحلكام.
فإذا كان الزنا اجلسدي هو إقامة عالقة جنسية كاملة مع شخص
آخر غري الشريك الشرعي ،فإن الزنا «الوطين» السياسي ،هو
آنية مع شخص دون أن يكون هناك شراكة
إقامة عالقة انتخابية ّ
حقيقة معه ،إمنا عالقة عابرة فرضتها الظروف .وإن كان سبب
الزنا اجلسدي شهوة اجلسد ،فإن سبب الزنا السياسي هو شهوة
املال وشهوة التسلط وما إىل ذلك.
من أبشع أنواع الزنا ،هو الزنا باالغتصاب .لن أحتدث هنا عما
حتدث عنه كثريون من قبلي حول اغتصاب احلكام للسلطة
من خالل التمديد لذواتهم من غري حق ،إمنا أحتدث عن العالقة
االنتخابية احلالية.
فإن أعطى املواطن صوته ملرشح ،بسبب شهوة املال أو السلطة
أو اجلاه ،أو ما إىل ذلك ،ميكن اعتباره زانيا حبق الوطن ،ألنه مل
حكم شهوته .وبالتالي على كل إنسان أن ّ
حيكم ضمريه إمنا ّ
ّ
حيكم
ضمريه ويسأل ماذا فعل هذا املرشح للوطن وليس ماذا فعل لي
شخصيا.
أما إذا أعطى صوته ألحدهم حتت الرتهيب خوفا من خماطر قد
تصيبه ،ففي هذه احلال يكون هو ُ
املغتصب وعليه بأن يثور ضد
مغتصبيه ولو كلفه ذلك الكثري ،ألن احلياة وقفة عز كما يقال.
وإن كان ضرر الزنا اجلسدي الذي ختتلف نسبته من ثقافة إىل
أخرى (وهو ليس خطأ مهما يف بعض احلضارات) ،وهو يصيب
أشخاص معينني وحمدودين ،وهو خطيئة مغفورة بعد التوبة
والندامة ،فإن الزنا السياسي يصيب الوطن بأكمله وهو ضرر
على مجيع املواطنني ،ضرر كبري عابر لكل الثقافات ،وضرر يستمر
لفرتة طويلة ،وخطيئة يصعب غفرانها! بالتالي مقارنة مع الزنا
اجلسدي فهو أفظع بكثري.
أما أشد األمور فضاعة فهو أن جمتمعاتنا ما زالت تركز على الزنا
وحترمه ،وال تشري إال من باب رفع التعب إىل الزنا
اجلسدي
ّ
السياسي!!
فنحن عندما نرى شابا أو صبية يقفان معا يتحادثان تقوم قيامة
األخالق واألديان ،وكأن اخلطايا سقطت على مجيع بين البشر
وانقرضت الطهارة من األرض ،وامتألت الدنيا بالزناة والفاسقني.
أما أن نرى الزنا السياسي يف التصويت دون قناعة والستفادة
عابرة ،والرشاوى على مد عينك والنظر لشراء األصوات وكم
جد الذين يرفعون الصوت
األفواه وسرقة الوطن ،فقليلون ً
حنرم الزنا السياسي ونرمجه بقدر ما حنرم
وحيرمون! فلو كان
ّ
ّ
الزنا اجلسدي لكنا حققنا إجنازا مهما.
مع األسف ،ما زال بعضنا يرى احملرمات يف بسمة من هنا أو
قبلة من هناك أو وقفة اختالء ،وال يرى بسمة االحتقار بوجه
ُ
املعدمني والشحاذين والفقراء ،وال قبلة يهوذا اليت تتكرر على
جبني الوطن ،وال اختالء الكبار لتمرير الصفقات.
ولعل من أمجل التعليقات املازحة اليت وردتين« :إذا زنينا بأصواتنا
َ
املنتخبني سيكونون أوالد حرام! أرادها صاحبها مزحة
فإن كل
ولكنها وجهة نظر مصيبة .نعم ومع األسف ،فإن الزنا السياسي،
من قبل بعض املواطنني ومن قبل بعض احلكام ،هو الذي أوصل
بالدنا وشرقنا إىل ما حنن عليه من مصائب.
هل من عقاب؟ هل من كفارة وهل من إصالح؟
طبعا .هناك عقاب .لكن لن نلجأ إىل رجم الزناة باحلجارة ،ألننا
دعاة حب وسالم ،ولن نلجأ إىل كثرة الكالم فهو قليل الفائدة
فالفاسقون ال يسمعون ،والزنا الذي حنن أمامه ،نرى نتائجه وال
نراه .فاجملرمون حبق الوطن خيفون جرائمهم ال بل يستنكرونها
وكأنه ال عالقة هلم بها! إمنا العقاب يكون يف حسن االختيار ،ويف
التحريض على حياة القداسة والسرية الصاحلة ،ألن بها مصلحة
الناس ومصلحة الوطن ومرضاة اهلل.
وهناك أيضا كفارة .فإن كانت كفارة الزنا اجلسدي يف الرجوع
إىل اهلل بالتوبة والندامة ،فإن كفارة الزنا السياسي ال تكون
إال بالعودة إىل الضمري وإىل اهلل وإىل الوطن ،بقلب متواضع
ُ
فامل َ
نت ِخب عليه أن يقيم عالقة شريفة
وفكر مستنري وجرأة عالية.
مع املرشح على أساس القيم األخالقية واإلنسانية ،وليس على
َ
واملنت َخب عليه أن يبين
أساس مصلحة شخصية وشهوة عابرة،
عالقة شريفة مع املواطن تقوم على الصدق والوفاء واالحرتام
وخدمة الوطن على طول الزمن ،وليس على الرتهيب وال على
الوعود الفارغة والزيارات املتنقلة قبل شهر من االنتخابات.
وأخريا نردد معا قول بولس الرسول« :اهربوا من الزنا واتبعوا
الرب واحملبة واإلميان .الفاسدون والزناة سيدانون ،وال يرثون
ملكوت اهلل».

إقرتاع املنتشرين خطوة يف اجتاه تغيري
املشهد السياسي يف الداخل
أنطوان خليل عون

قيل الكثري عن اقرتاع اللبنانيني يف بالد االنتشار.
مهمة ،فهي ّ
وفرت على كثريين عناء
اخلطوة يف حد ذاها
ّ
السفر لإلقرتاع يف لبنان وأشركت من كان يغيب عن
االستحقاق االنتخابي بسبب ُبعد املسافة ،أو ضرورات
العمل ،أو كلفة السفر أو عدم االهتمام...
وفيما يتساءل البعض عن سبب ّ
تسجلت
قلة االعداد اليت
ّ
تسجل يف دول اخلليج ومصر مثال حنو
يف اخلارج ،حيث
ّ
 12ألف مقرتع من أصل  400ألف ،ثم عن سبب اقرتاع
تسجل ،فإن لذلك إجابات عدة منها :عدم
حنو نصف من
ّ
ّ
حلض الناخبني يف اخلارج
إطالق محالت إعالمية كافية
على تسجيل أمسائهم يف السفارات والقنصليات .عدم
توجه املرشحني لزيارتهم وعرض براجمهم عليهم وعدم
ّ
اعطائهم وقتا كافيا للتسجيل ومتابعة إجراءاته ،ملعرفة
ما إذا كان التسجيل ورد وفقًا ألحكام القانون وتعليمات
وزارة الداخلية...
إن عملية تسجيل االمساء حصلت قبل تشكيل اللوائح
وعندما حان موعد االقرتاع وجد البعض أنه غري موافق على
ّ
تشكلت بني بعض األحزاب
بعض التحالفات اهلجينة اليت
والتيارات السياسية ،وفقا ملصاحل انتخابية ظرفية .معلوم
أنه مبوجب قانون النسبية ،على الناخب ان يقرتع لالئحة
ككل وال ميكنه تشكيل الئحته اخلاصة أو تشطيب ما ال
يوافق على انتخابه ،كما كان حيصل يف القوانني السابقة.
كذلك وجد آخرون أن ال تأثري لصوتهم يف االنتخابات كما
والسّنة يف معظم دوائر
هو احلال بالنسبة للمسيحيني
ُ
اجلنوب باستثناء دائرة جزين-صيداُ .يضاف اىل امتناع
البعض عن االنتخاب أسباب لوجيستية ومنها :تأخر وصول
لوائح الشطب ُ
صححة من ِقَبل وزارة الداخلية وتأخر
امل ّ
مراجعتها ،وتأخر وصول بعض اجلوازات اجلديدة أو هوية
جديدة أو صدور أحكام قضائية سابقة حبق بعض الناخبني
حالت دون ّ
حقهم يف االقرتاع...
من املتوقع أن تشهد االنتخابات النيابية يف الدورات
ّ
مرشح يف الربملان
املقبلة محاسة اكرب ألنه سيكون هناك
عن كل قارة وتاليا سيشعر ُ
املنتشرون حبماسة أكرب لتنظيم
ّ
أنفسهم أكثر ،للمشاركة ليس فقط يف انتخاب مرشحني
ّ
للرتشح والنتخاب مرشحني من بالد
يف وطنهم األم ،إمنا
االنتشار ،لتمثيلهم يف الربملان اللبناني.
جتدر اإلشارة اىل أن عدد اللبنانيني يف اخلارج يفوق
أعداد املقيمني يف الداخل وهذا يعين أنه مع الوقت قد
ّ
يتحكم الناخبون يف اخلارج يف انتخاب الربملانات املقبلة
يف لبنان ،ال بل يف تغيري الرتكيبة السياسية املتوارثة
يف لبنان يف السلطتني التنفيذية والتشريعية ،بالوسائل
الدميقراطية واليت عجز ناخبو الداخل عن تبديلها.
إن جو التغيري هذا ،شعر به من شارك يف اجملمع البطريركي
املاروني ،وأنا منهم ،الذي انعقد بني عامي  2003و2006
تبني أنه مع ازدياد
يف دير سيدة اجلبل يف لبنان ،حيث ّ
أعداد هجرة املوارنة اىل اخلارج استدعت احلاجة اىل سيامة
أساقفة أكثر للرعايا يف بالد االنتشار ،لدرجة بات معه
عدد أساقفة االنتشار ،أكرب من عدد أساقفة الداخل ،وتاليًا
بات هلم الرأي الراجح يف انتخاب البطريرك املاروني.
وإننا يف هذا اجملال ُنشري على سبيل املثال اىل أن
أعداد اللبنانيني يف الواليات املتحدة تربو على املليون
ونصف مليون لبناني ،من بينهم أكثر من نصف مليون
ماروني ،لديهم مطرانان واحد يف بروكلني والثاني يف
لوس أجنلس وأكلرييكية لتدريس الالهوت يف واشنطن.
استطاع موارنة الواليات املتحدة إيصال مطران من مواليد
أمريكا هو االسقف املتقاعد بوب شاهني .هذا يف الواليات
املتحدة فما بالكم بالوجود اللبناني يف أمريكا الالتينية
حيث أعداد اللبنانيني يف الربازيل وحدها تربو على الستة
ونواد ُت ّ
ماليني ،وهم ُم ّ
ٍ
شكل لوبي قوي
نظمون يف مجعيات
ً
يف االنتخابات الربازيلية لدرجة أنه غالبا ما تتشكل حكومات
يكون نصف وزرائها من أصل لبناني.
وبالعودة اىل االنتخابات الربملانية ،نالحظ أن الناخبني لن
ينتظروا االنتخابات املقبلة ،إليصال عدد من املرشحني
اآلتني من بالد االنتشار اىل الندوة الربملانية ومنهم أسعد
درغام املرشح عن املقعد األرثوذكسي يف قضاء عكار،
الذي لديه حظوظ كبرية بالفوز ،وهو من بني اللبنانيني-
الكنديني املقيمني يف أوتاوا منذ عقود ،واملرشح عن
املقعد املاروني يف دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف
–عاليه) اللبناني-األمريكي الدكتور فريد بستاني الذي
عاد بعد  40عاما مع عائلته من الواليات املتحدة ليخوض
غمار االنتخابات ُمعلنًا سلفًا انه سيتربع براتبه ،يف حال
فوزه يف االنتخابات ،اىل مجعيات خريية.
هل يأتي التغيري املنتظر يف بالد األرز من أبنائه ُ
املقيمني
يف بالد االنتشار؟ إن الغد لناظره قريب.

ُم ّ
ؤشرات املُواجهة اإلقليميّة
تتكاثر بوترية سريعة
ناجي س .البستاني

مل تهدأ منطقة الشرق األوسط منذ ُعقود طويلة ،حيث توالت احلروب
ّ
وتنقلت من بلد إىل بلد ،وفتحت ُ
املواجهات اليت دارت يف كل
واملعارك
واسعا أمام ّ
تدخالت
الباب
خاص،
بشكل
اليمن
و
سوريا
و
ليبيا
و
العراق
من
ً
عسكرية من كل حدب وصوت ،يف ُحماولة من الدول الكربى لرسم
ّ
جيو-سياسية ُحم ّددة ،ويف ُحماولة من
إسرتاتيجية وتوازنات
ُمعادالت
ّ
ّ
اإلقليميني لإلحتفاظ بأدوارهم ومبناطق ُنفوذهم .واليوم ،تبدو
الالعبني
ّ
ّ
وأمنية كربى ،إزدادت
ة
عسكري
ة
خض
عتبة
على
األوسط
الشرق
منطقة
ّ
ّ
ُم ّ
ومعطياتها بشكل كبري يف املرحلة األخرية .ويف هذا السياق،
راتها
ؤش
ُ
ُميكن تعداد ما يلي:
أو ً
ال :الرئيس األمريكي دونالد ترامب ّ
خفف ُمستوى التصعيد مع كوريا
ّ
مبوازاة رفعه ُمستوى التصعيد السياسي واإلعالمي مع إيران
ة،
الشمالي
ُ
ّ
النفوذ األمريكي بشكل الفت يف الشرق األوسط ،يبقى
 .ومع تراجع ُ
ّ
األمريكية تستخدمها عندما
اإلدارة
بيد
ورقة
اإليراني
امللف النووي
ّ

للمساومة على ملفات أخرى ،ولتعزيز ُحضورها األمين وشروطها
تشاء ُ
ّ
وبغض النظر
والتجارية ،يف املنطقة.
العسكرية
وصفقاتها
ة
السياسي
ّ
ّ
األيام القليلة ُ
املقبلة
يف
األمريكي
الرئيس
سيتخذه
الذي
القرار
عن
ّ
قررت إعادة
ة
األمريكي
اإلدارة
أن
األكيد
إيران،
مع
النووي
اإلتفاق
بشأن
ّ
ّ
ّ
الدول
العقوبات على إيران من جديد ،بعد أن جاء إتفاقها مع ُ
تشديد ُ
الغربية ومن بينها أمريكا يف عهد الرئيس السابق باراك أوباما ،لصاحل
ّ
متاما ،بينما خرجت واشنطن منه خالية الوفاض ،شأنها يف ذلك
طهران
ً
اإلقليمية احلليفة هلا.
شأن الدول
ّ
واإلعالمية
ة
السياسي
محالتها
تصعيد
إىل
بدورها
عادت
إسرائيل
ثانيا:
ً
ّ
ّ
روجة لوثائق
م
عليها،
العاملي
العام
الرأي
لتأليب
اولة
حم
يف
إيران،
على
ُ
ُ ّ
ّ
تنكر إيران لبنود اإلتفاق النووي
إستخبارية–حبسب وصفها ،تكشف
ّ
وتنصلها منه.
ّ
اإلسرائيلية يف سوريا صارت
الصاروخية
أن وترية اهلجمات
واألخطر ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
توفر أماكن تواجد ُ
واملستشارين
اخلرباء
جدا ،وهي مل تعد
ُمرتفعة ً
حتد إسرائيلي إليران على الرغم من تأكيد
يف
ني،
اإليراني
ني
العسكري
ّ
ّ
ّ
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو ّ
أنه ال يسعى حلرب مع
رد لفرتة طويلة،
طهران .لكن هذا
التحدي ال ُميكن أن يبقى من دون ّ
ّ
وإن كانت بعض اإلعتبارات ّ
تؤخره ال أكثر.
ً
العربية
ثالثا :التقارب األمريكي القديم-اجلديد مع جمموعة من األنظمة
ّ
امل ّ
واخلليجية ،وصفقات األسلحة الضخمة ُ
وقعة بني الطرفني ،والتنسيق
ّ
ّ
تصب ّ
كلها يف خانة اإللتقاء على
تفرقة
يف أكثر من
ّ
ملف ...عوامل ُم ّ
مبعاداة النظام اإليراني الذي صار ُي ّ
ّ
خطرا
شكل
مصلحة ُمشرتكة
تتمثل ُ
ً
بشدة اليوم
ة
السعودي
وترغب
وخليجي.
عربي
نظام
من
أكثر
باشرا على
ّ
ّ
ُم ً
الباليستية اليت تستهدفها بشكل ُمباشر،
الصواريخ
هجمات
وقف
يف
ّ
واليت ُت ّ
امل ّ
نفذها اجلماعات ُ
سلحة واملدعومة من إيران يف اليمن ،وهي
بالتالي على إستعداد ُ
التمدد العسكري اإليراني
جملاراة أي تدبري ُيوقف
ّ
اإلقليمية.
الدول
من
العديد
مصاحل
د
هد
يف املنطقة والذي ُي ّ
ّ
ُ
تكررة اليت
امل
الضربات
على
تارخيه
حتى
بالرد
إيران
إن عدم قيام
ّ
رابعاّ :
ً
ّ
لرد غري
التحضري
خانة
يف
يصب
سوريا،
يف
هلا
تابعة
مراكز
إستهدفت
ّ
ّ
وم ّ
ؤثر.
إنفعالي ،بل
ّ
مدروسوقوي ُ
اإلسرائيلية ،واليت تبدأ باإلستنفار األمين على طول
ة
العسكري
والتدابري
ّ
ّ
ُ
احلدود ،وال تنتهي عند القرار األخري القاضيبمنع حتليق أي طريان من
اإليرانية
التحضريات
أخذ
خانة
يف
تصب
إسرائيل،
بإجتاه
السورية
اجلهة
ّ
ّ
اإلحتياطية
أن إسرائيل أعاقت بتدابريها
للرد على حممل
ّ
ّ
اجلد ،حيث ّ
ّ
طيار لتنفيذ ضربات كثيفة
دون
من
طائرات
إستخدام
عرب
الرد
ُحماوالت
ّ
ّ
صفوف
يتم التباحث فيه يف ُ
يف العمق اإلسرائيلي ،وهو اخليار الذي كان ّ
ُ
ُ
التورط يف حرب
دون
من
واملمانعة» إليذاء إسرائيل لكن
«املقاومة
حمور
ّ
ّ
تسلل لطائرات  Droneيف
شاملة ،وقد جرى تنفيذ أكثر من ُحماولة
تفرقة من باب التجربة واإلختبار ،كان أخطرها يف العاشر من
أوقات ُم ّ
ّ
اخلطة قبل تنفيذها،
أما اليوم ،ومع إجهاض إسرائيل هذه
املاضي.
شباط
ّ
ردا
سيستدعي
خيار
وهو
ة،
الصاروخي
بالضربات
الرد
خيارات
إحنسرت
ًّ
ّ
ّ
الدخول يف مرحلة
باشرا
وسريعا يف حال تنفيذه ،ما يعين ُ
ً
ً
إسرائيليا ُم ً
اهلجوم واهلجوم ُ
املضاد.
صب يف
جبهد للحفاظ على اإلتفاق النووي كونه
خامساّ :
إن إيران عملت ُ
ً
ّ
مصلحتها ،وهي أحجمت يف السابق عن أي تصعيد ُمباشر مع إسرائيل من
بتمددها وبتغلغلها يف العديد
شأنه تعريض هذا اإلتفاق للخطرُ ،مكتفية
ّ
وماليا منها .لكن
ا
أمني
ومدعومة
العربية عرب قوى ُموالية هلا
من الدول
ً
ً
ّ
أي قرار باإلنسحاب من هذا اإلتفاق ،والعودة إىل
واشنطن
إختاذ
يف حال
ّ
ّ
حبل من إلتزامات ضبط النفس
فإن إيران ستكون
قوبات،
الع
ّ
سياسة ُ
ً
حفاظا على مكاسبها.
لكن
األبواب،
على
شاملة
ة
إقليمي
حرب
عن
احلديث
كن
مي
ال
اخلالصة،
يف
ّ
ُ
ّ
ّ
أن كل ُ
امل ّ
تدل على منحى تصعيدي تتخذه األمور بني
ؤشرات
األكيد
ّ
اإلقليمية
احملور املدعوم من إيران من جهة ،وبني جمموعة من القوى
ّ
ُ
ولية ُ
واملواجهة
نوعة اليت إلتقت مصاحلها على ُمعاداة إيران.
َ
امل ّ
والد ّ
وبرد أو بإنتقام هناك ،ومؤشراتها
هنا،
بغارة
أو
بصاروخ
تبدأ
أن
ُميكن
ّ
ّ
ستتحدد يف األيام القليلة
مؤشراتها احلامسة
األولية ُمقلقة ،ولكن
ّ
ّ
ُ
سيتم إختاذه من جانب الرئيس األمريكي
الذي
املوقف
املقبلة ،حبسب
ّ
ظل محلة التحريض اليت ُت ّ
بالنسبة إىل اإلتفاق النووي اإليراني ،يف ّ
نفذها
حاليا على ُ
املستوى العاملي.
إسرائيل
ً
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مـقاالت وتحـقيقات

انتخابات املغرتبني ...بني «اإلجناز» و»اخليبة»!
حسني عاصي

ّ
أن مشاركة املغرتبني اللبنانيني ،أو
ال
شك ّ
ّ
يفضل البعض تسميتهم،
املنتشرين كما
االنتخابي ،وإن
عتب سابقة يف تاريخ لبنان
ُت رَ
ّ
كثر التداول بشأنها يف املواسم االنتخابية
ّ
أن تنظيم وزارة
السابقة .وال
شك أيضًا ّ
اخلارجية هلذه االنتخابات ،بالتنسيق والتعاون
مع وزارة الداخلية ،أتى على درجة عالية من
اجلودة ،ولو مل ُ
خيل األمر من بعض االنتهاكات
رَ
ّ
واألخطاء هنا وهناك ،واليت ال ُيعتقد ّ
أنها أثرت
بشكل واسع على دميقراطية العملية االنتخابية
ٍ
ونزاهتها ،ولو سعى البعض لتضخيمها منعًا
معينة.
لتسجيل «إجناز» لصاحل جهة سياسية
ّ
ّ
ولكن ،يف مقابل ّ
شك أيضًا
فإن ال
كل ذلك،
ّ
أن نسبة املشاركة يف هذه االنتخابات من
ّ
سجلوا أمساءهم
قبل املغرتبني الذين سبق أن
ّ
خميبة
وأعلنوا رغبتهم مبمارسة حق االقرتاع ،أتت ّ
املسجلني
أن نسبة املغرتبني
لآلمال ،خصوصًا ّ
ّ
ٍ
ّ
العتبارات كثرية ،من بينها
متدنية
كانت أص ًال
التشكيك حبصول االنتخابات من أصلها ،ويف
بالد االنتشار على وجه اخلصوص ،فض ًال عن
ضيق املهلة الزمنية اليت أعطيت للتسجيل.
ّ
املتدنية أص ًال يف
فلماذا اخنفضت النسبة
يتكرر األمر
االنتخابات يف دول االنتشار؟ وهل
ّ
يف الداخل اللبناني األحد املقبل؟.

ما السبب؟

جمرد تنظيم االنتخابات يف االنتشار
إذا كان
ّ
سجل لإلدارة االنتخابية ،وحتديدًا لوزارة
إجنازًا ُي َّ
فإن نسبة املشاركة فيها ال ميكن أن
اخلارجيةّ ،
شكل من األشكال.
بأي
ٍ
عتب يف املقابل إجنازًا ّ
ُت رَ
إن وصول
ويف هذا السياق ،ال ميكن القول ّ
ٌ
مقبول،
أمر
النسبة إىل اخلمسني يف املئة هو ٌ
تعديها عتبة السبعني يف املئة يف
أو حتى
ّ
ألن النسبة كان يفرتض أن تتخطى
ما ندرّ ،
التسعني يف املئة ،بل أن تالمس املئة يف
ّ
ألنها نسبة املغرتبني
املئة ،ال لشيء ،إال
سجلوا أمساءهم للمشاركة ،وليس نسبة
الذين ّ
فإن النسبة
بشكل عام .مبعنى آخر،
املغرتبني
ٍ
ّ
موضع البحث هي نسبة املغرتبني الذين سبق
تكبدوا عناء تسجيل أمسائهم وإرفاقها
أن
ّ
باملستندات املطلوبة ،ما يعين ّ
أنهم من الذين
احمللي ،ولديهم
ال يزالون يتابعون الشأن
ّ
السياسي ،بعد
الرغبة يف املشاركة يف القرار
ّ
ٍ
سنوات طويلة من تهميش الدولة هلم.
أن الكثري من هؤالء أحجموا عن املشاركة يف
إال ّ
ّ
اجلد»،
«دقت ساعة
العملية االنتخابية عندما
ّ
وفق ما أظهرت املعطيات ،اليت بدأت حماوالت
تفسريها يف الساعات املاضية .ويف هذا
حتدث كثريون عن موانع «لوجستية»
السياقّ ،
أدت إىل إحجام البعض ،الذين
و»تنظيمية» ّ
اكتشفوا أن مراكز االقرتاع اليت ُح ّددت هلم
تتطلب «رحلة» توازي مئات الكيلومرتات يف
ّ
يستحق
أن األمر ال
بعض األحيان ،ووجدوا ّ
ّ
املعنيون يف
رده
كل هذا العناء ،وهو
أمر ّ
ّ
ٌ
اخلارجية إىل عدم إعطاء هؤالء املغرتبني أصالً
عناوين تفصيلية ملكان إقامتهم لتحديد مركز
تبد األحزاب السياسية
اقرتاع قريبة منهم .ومل ُ
«بريئة» من هذا العزوف ،بالنظر إىل ضعف
ماكيناتها االنتخابية يف العديد من الدول،
حبيث مل تتابع العملية كما جيب مع املغرتبني
ّ
ّ
حلثهم وحتفيزهم على
األقل،
املسجلني على
ّ
املشاركة بشكل أو بآخر.
لكن ،أبعد من ّ
كل هذه العوامل «اللوجستية»،
ّ
شك ّ
أنها ليست «بيت القصيد» ،هناك
اليت ال
ٌ
تسبب يف انعدام احلماسة
مهم
سياسي
عامل
ّ
ّ
ّ
للمشاركة يف االنتخابات حتى لدى من كانوا
«متحمسني» مسبقًا .ويكفي للداللة على ذلك
ّ
أن تسجيل األمساء حصل قبل نضوج
إدراك ّ
الصورة االنتخابية وبلورة التحالفات ،وبالتالي
قبل أن يبدأ اللبنانيون باستيعاب القانون
رَ
مبالغًا
االنتخابي وتعقيداته .من هنا ،ال يبدو
إن عزوف البعض عن املشاركة قد
به القول ّ
حد ذاته «تسجيل موقف» ،يف ضوء
يكون يف ّ
تركيبات التحالفات اهلجينة اليت ُن ِسجت يف ربع
أن «الورقة البيضاء»
الساعة األخري ،فض ًال عن ّ
يف ضوء القانون اجلديد بات هلا دورها يف

يصب يف صاحل
االنتخابي ،مبا
رفع احلاصل
ّ
ّ
قوى السلطة التقليدية ،صاحبة النفوذ األكب
يف ّ
كل دائرة على حدة ،ومينع منافسيها من
بلوغ عتبته.

إىل  6أيار دُر...

يتلهى خمتلف الفرقاء
من هنا ،وبدل أن
ّ
بالصراع على «اإلجناز» وهوية صاحب
«الفضل» يف حصوله ،منعًا لالستثمار
واالستغالل االنتخابي ،قد يكون األوىل بهم
اليوم دراسة ما حصل وأخذ ِ
العرَب ،من أجل
حتفيز لبنانيي الداخل على املشاركة بكثافة
يف االنتخابات ،تفاديًا لتكرار مشهد اإلقبال
الضعيف نفسه ،رغم ّ
كل التعبئة اجلماهريية
احلاصلة يف العديد من املناطق.
أن القوى
ويف هذا السياق ،يرى كثريون ّ
النسيب
حولت قانون االنتخاب
السياسية
ّ
ّ
يف الظاهر من «نعمة» إىل «نقمة» ،إذا
جاز التعبري ،ما «أحبط» الكثري من الناس،
ّ
املستقلني ،وجعلهم
احملازبني منهم قبل
أن صوتهم لن ُي ِدث فرقًا جوهرياً
يشعرون ّ
إن ّ
مثة قناعة
كما
ختيلوا للوهلة األوىل ،بل ّ
ّ
ومدعمة بالدراسات واإلحصاءات،
راسخة،
ّ
بأن مخسة وسبعني باملئة من مقاعد البملان
ّ
حمسومة ،إن مل يكن أكثر ،والصراع ليس
سوى على عدد حمدود من املقاعد ،قد تساهم
بت أمرها.
«الكسور» يف ّ
ّ
مرد هذا اإلحباط يرجع إىل مفهوم
ولعل
ّ
ً
«النسبية» الذي يقوم أصال على التنافس بني
األحزاب السياسية على البامج واملشاريع،
حبيث ّ
متثل ّ
معينًا ،أو برناجمًا
كل الئحة حزبًا
ّ
ً
حمددًا وواضحا ّ
يتحد أعضاء الالئحة حوله،
ّ
ّ
حزب على نسبة
فيحصل يف النهاية كل
ٍ
يعب عنها .أما وقد نسجت
التمثيل اليت
ّ
يصدقها عقل،
القوى السياسية حتالفات ال
ّ
لدرجة باتت بعض اللوائح عبارة عن ائتالفات
ممن لن
بني أقصى اليمني وأقصى اليسارّ ،
جيمعهم شيء بعد السادس من أيار ،فقد
وأدت مفهوم النسبية عن بكرة أبيه ،فض ًال
عن كونها جعلت من الصراع داخل الالئحة
الواحدة عنوانًا للمعركة.
ّ
أن هذا األمر بالتحديد أسهم يف جعل
وال
شك ّ
ّ
الكثري من «احملازبني» قبل غريهم يفكرون
مرتني قبل ممارستهم حق االقرتاع ،خصوصًا
ّ
ّ
أنهم بتصويتهم حلزبهم،
بعدما أدركوا
سيساهمون يف رفع احلاصل االنتخابي ،الذي
قد يؤدي إىل فوز «خصمهم» على حسابهم،
بعدما شاء «القدر» رمبا أن يكون معهم على
الالئحة نفسها.
يقدم
أن اجملتمع املدني مل ّ
ويضاف إىل ذلكّ ،
ُ
بالنسبة للكثريين «اإلطار البديل» املطلوب
ّ
األقل القادر على املنافسة
واملرجو ،أو على
ّ
بقوة ،رغم ّ
كل احملاوالت اليت ُب ِذلت على هذا
ّ
تشتت لوائح اجملتمع املدني،
الصعيد ،وأتى
ّ
ختطت يف بعض الدوائر أصابع اليد
اليت
ّ
الواحدة ليزيد الطني بلة ،ويؤكد وجود مشكلة
يف مقاربة العملية االنتخابية حتتاج إىل إعادة
نظر.

حتى ال يتكرر املشهد

إن
أقر القانون االنتخابيّ ،قيل
عندما
ّ
ّ
االنتخابات املقبلة ستشهد أوسع مشاركة يف
أن فرصة التغيري
تاريخ لبنان ،على اعتبار ّ
باتت متاحة كما مل تكن من قبل .وعلى الرغم
أن هذا االعتقاد ال يزال راسخًا بالنسبة
من ّ
فإن آخرين باتوا
لشرية واسعة من الشعب،
ّ
مقتنعني ّ
بأنه ليس أكثر من عملية احتيالية،
مفصل على قياس الطبقة
كون القانون
ّ
السياسية.
وإذا كانت قوى السلطة ستبذل ّ
كل ما تستطيع
من اليوم وحتى األحد منعًا لتكرار مشهد دول
االنتشار يف الداخل من حيث ضعف االقبال،
أن مرحلة ما بعد السادس من
فإن األكيد ّ
ّ
االنتخابي إىل «املشرحة»
أيار ستعيد القانون
ّ
تبني يف املمارسة ّ
أنه ليس األمثل ،بل
بعدما ّ
قد يكون توصيف وزير الداخلية نهاد املشنوق
له بـ»اخلبيث واللئيم» األكثر دقة يف التعبري
عنه!.

يتغي سلوك الطبقة السياسية
هل رّ
بعد االنتخابات النيابيرّة؟

نهاد املشنوق ...والعروبة
حسني عليق

حسن مغربي
اقرتع املغرتبون اللبنانيون وألول مرة يف
تاريخ االنتخابات النيابية ،دون ان يتحملوا
مشقة اجمليء اىل لبنان لإلدالء باصواتهم كما
كان يصل يف املاضي ،وهذا حبد ذاته اجناز
يسجل للعهد وجمللس النواب ورئيسه نبيه
ّ
بري وحكومة سعد احلريري ،حتى ولو كانت
املبادرة واملتابعة برتقالية .
ورأت مصادر سياسية ان نتائج انتخابات
املغرتبني ستبلور خياراتهم السياسية وان
كانت نسبة تسجيل الراغبني يف االقرتاع اقل
بكثري مما كان متوقعا وعما اذا كان هؤالء
يرغبون يف تغيري حقيقي بعيدا عن شعارات
املرشحني يف الداخل ،اليت ترفعها طبقة
سياسية كان أداؤها خالل السنوات املاضية
احد اسباب هجرتهم.
والحظت هذه املصادر انه خالل لقاء لرئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون مع اجلالية
اللبنانية يف بلد عربي جماور ،تقدمت سيدة من
احد املسؤولني وقالت «أنا صار الي عشرين
سنة خارج لبنان ،متى ستؤمنون املاء والكهرباء
كي اعود اىل بلدي»؟.
واضافت املصادر بأن تأمني الكهرباء واملاء
وان كان خيضع يف الوقت الراهن لتجاذبات
سياسية ،فال بد وان يأتي اليوم الذي سيتأمن
فيه هذا املطلب احليوي حلياة اللبنانيني.
وقالت املصادر ان هناك اسئلة اساسية
كبى حباجة اىل اجوبة كي حتد من هجرة
اللبنانيني وتقليصها ،وكي يثق املواطن
حباضره ومستقبله ومستقبل أوالده .ومنها
كيف مسحت الطبقة السياسية احلاكمة واليت
تطلب من الناس اليوم التجديد هلا ،بأن
تصل ازمة النازحني السوريني اىل ما وصلت
اليه اليوم ،وأصبحت تشكل خطرا على لقمة
عيش اللبنانيني وعلى تركيبتهم االقتصادية
والسياسية والدميوغرافية وحتى االمنية؟!.
واشارت املصادر اىل ان جملس الوزراء ومعه
اجمللس النيابي وأغلبية الكتل السياسية
ّ
الوازنة،
عقدت هذا امللف واضافت اليه
مادة يف املوازنة ملتبسة ميكن ان تشرع
ّ
حمطة
لتوطني مقيمني عرب واجانب ،وأصبحت
للتجاذب االنتخابي حتى وصلت اىل اجمللس
الدستوري.
حتدثت املصادر عن تعامل ملتبس للحكومة
اللبنانية مع سعي اجملتمع الدولي إقراض
لبنان يف مؤمتر «سيدر» وربط الدين بتأمني
فرص عمل النازحني السوريني واندماجهم يف
اجملتمع اللبناني متهيدا لتوطينهم ،كما دعا اىل
ذلك علنا االمني العام السابق لألمم املتحدة،
مشرية اىل التباس مواقف كبار املسؤولني حول
البيان الذي صدر عن االمم املتحدة واالحتاد
االوروبي ،الذي يريد منا اجياد فرص عمل هلم
ورفض عودتهم اىل بالدهم بسبب الظروف
االمنية يف سوريا اليت مل متنع أغلبيتهم من
التوجه اىل بالدهم للمشاركة يف االنتخابات
الرئاسية االخرية ،وعودتهم اىل لبنان كنازحني
هربا من االوضاع االمنية.
كما تتحدث املصادر عن سلوك الطبقة
السياسية ،حيث يتبادل الوزراء يف احلكومة
الواحدة االتهامات بالسرقة ويتم حل هذا
اإلشكال برفع جلسة جملس الوزراء.
وختمت املصادر متناولة ادعاءات البعض
بوجود دولة داخل الدويلة ،وسالح غري شرعي،
وممارسات إلقحام لبنان يف حروب خارجية،
وهو كالم قديم جديد عن اسرتاتيجية دفاعية
حلل هذه املعضلة ،وقد مضى عليه سنني عدة
وبقيت دون حل .
واقرتحت املصادر كي يدخل األمل اىل نفوس
اللبنانيني ان يكون وزراء حكومة ما بعد
االنتخابات خنبة من املغرتبني اصحاب السرية
احلسنة واخلبة املشهود هلا يف عامل االقتصاد
واإلدارة والسياسة ،كي تنجح عملية حماربة
الفساد ولتحقيق وعود باإلصالح يسمعها
املواطن يف كل استحقاق انتخابي وتبقى كالما
يف اهلواء.

الوزير املشنوق

«العرب حنن ،ال ُهم!» ،ختم السيد شبل مقاله يف
يتحدث
«األخبار» أ .hgeghehxالكاتب املصري كان
ّ
عن طابور املصطفني خلف آل سعود وواشنطن.
ِ
خماطبًا وزير الداخلية نهاد
لكن مضمون نصه يبدو
املشنوق ،الذي يرفع يف محلته االنتخابية شعار
العرب يف وجه الفرس ،و»اخلالف بني العروبة
والفارسية» ،على ما قال يف خطابه يف البيال
قبل يومني .نفض املشنوق الغبار عن الشعار
الذي كان يف خزائن صدام حسني ،وينتمي إىل
حقبة احلرب العراقية اإليرانية.
حينذاك ،اكتشف حكام اخلليج العروبة ،ليصطفوا
خلف صدام حسني يف مواجهة إيران الثورة.
شهدت تلك املرحلة خطابًا خليجيًا مزدوجًا :العروبة
يف وجه الفارسية ،واإلسالم ضد الشيوعية يف
أفغانستان .الشعار األخري استخدمه آل سعود
والتابعون هلم بهدف مقاتلة مجال عبدالناصر.
حينذاك ،كان عبدالناصر يمل مشروع وحدة
عربية .يمل مشروعًا ،وبرنامج عمل ،ال جمرد
شعار تلوكه األلسن .صحيح أن املشروع فشل،
لكن سوء اإلعداد للمعركة ،وقوة أعدائها ،ال يلغي
أحقيتها.
منذ أيام عبدالناصر ،وقف آل سعود يف مواجهة
أي مشروع عربي .وجمددًا ،املشروع هو غري
الشعار .يرفع آل سعود وتابعوهم شعار العروبة.
لكن ،أين املشروع؟ وما هو برنامج العمل؟ ال
فائدة من إعادة البحث عن التعريفات واملفاهيم.
العروبة اليوم ،ال تعين لكثريين فكرة جمردة عن
هوية مشرتكة .العروبة ،مبعناها العملي ،ليست
سوى البحث عن تعزيز املشرتكات بني شعوب
هذه املنطقة ،مبا خيدم مصاحلهم ،أمنيًا وعسكريًا
وسياسيًا واقتصاديًا ،واجتماعيًا ،وتربويًا وتنمويًا،
وعلى مستوى البحث العلمي واستغالل املوارد...
بهذا املعنى التبسيطي ،األمور شديدة الوضوح.
ال صلة بالعروبة ملن يتخلى عن فلسطني ،مبا
هي مفتاح األمن العربي املشرتك ،وليس عروبيًا
من يقرر حصر دوره خبدمة اإلمباطورية األمريكية،
وحتويل كل ما وضع يده عليه من ثروات بالدنا
إىل املصانع واملصارف األمريكية والبيطانية
والفرنسية واإلسبانية ،بدل استخدامها يف تنمية
يفوت فرصة
العرب» .وليس عربيًا من ال
«بالد ُ
ّ
لتحطيم أي أفكار أو مشاريع وحدوية ،منذ ستينات
القرن املاضي.
ليس املقصود هو تلقني املشنوق دروسًا هو
األقدر على توزيع شهادات فيها .وال نتيجة ُترجتى
من أي نقاش يف شأن الدور اإليراني يف املشرق
العربي ،سواء يف جمال الدعم املطلق للمقاومة (يف
فلسطني ولبنان) ،أو دورها يف العراق وسوريا
واليمن واخلليج .ال ميكن إجياد رؤية مشرتكة هلذه
االدوار.
لكن ،يا معالي الوزير ،املعادلة ال تزال كما
هي .وال عالقة هلا بالفارسية اليت تزعمها لوصف
أخصامك ــــ «شركائك» ،وال بالرتكية وال باإلثيوبية
وال بالباكستانية ،وال بغريها من القوميات والدول
الصديقة واجلارة .هي بسيطة للغاية :إما أن تكون
مع حممد بن سلمان يف صفقة بيع فلسطني ومنح
اإلمباطورية ما تنتجه بالدنا ،أو أن تكون مع
مشروع الدفاع عن فلسطني .إما أن تكون مع
عبدالناصر ،أو مع رافعي شعار اإلسالم زورًا لقتل
أي فكرة استقاللية يف بالدنا .إما أن تكون مع
أبي جهاد الوزير ورفاقه يقاتلون العدو يف األرض
احملتلة ،أو أن تكون مع بندر بن سلطان يدفع
أموالنا للـ»سي آي أي» لقتلنا .كل ما عدا ذلك
جفاء.
يذهب
ً
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اعــالنات

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726

ختفيضات كبرية على تشكيلة واسعة من اخلضار والفواكه مبناسبة شــهر رمــضان املـبارك
خضار  -فواكه  -مسانة عربية  -زيوت  -مكسرات  -معلبات  -مرطبات  -أجبان وألبان  -خبز طازج يوميا وغريها..
يتقدم السيد الـيان بولـس ومجيع العاملني معه يف حمالت  World Fruitيف
بانـشبول و  Big Save Fruit Markeيف بالكـتاون بأحر التهاني من اجلالية
العربية واالسالمية مبناسبة شهر رمضان املبارك

خـضار وفـواكه طـازجـة يـومـيا مـن املـاركـت

جــزر ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

حــمص ( 1كــلغ) بـ $ 2،50

هذه
األســعار
صاحلة لغاية
يوم اجلمعة
 11أيــار

مــوز ( 1كــلغ) بـ $ 1،49

شـوربة مـاجـي (صـندوق  12مغـلـّف) بـ $ 17،99

صـندوق تـمر ( 5كــلغ) بـ $ 15

عدس أخضـر ( 1كـلغ) بـ $ 2،50

لـيمون أورانج ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown
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مـقاالت وتـحليالت

فقراء لبنان جي ّددون البيعة لـ«احليتان»
محمد وهبه
األجور
تصحيح
ليس مدرجًا ضمن
معظم
أولويات
إىل
املرشحني
اجمللس النيابي.
ّ
ّ
تتبنى خطابًا
قلة
فيه
يكون
االقتصاد وسوق
أولوية،
العمل
والغالبية تتعاطى
«العمل»
مع
على أنه خدمة
النائب
يقدمها
ّ
إذا استطاع إليها
سبي ًال .املفارقة
أن  800ألف أسرة
ستنتخب
فقرية
« ا حليتا ن »
أنفسهم.
مل يرتك أي خيار

نتنياهو على «مسرح النووي»:

ممـثل ناجـح لعـرض فـاشـل
علي حيدر

كمال حمدان :تصحيح األجور ليس وارداً على املدى القصري (بالل جاويش)

للفقراء .جيزم اخلبري االقتصادي كمال محدان
أن  800ألف أسرة فقرية ستنتخب الـ»حيتان»
أنفسهم .هؤالء الفقراء هم الذين يقفون على
أبواب املرشحني اليوم الستعطاء وظيفة واستجداء
عمل ما .حبسب نائب يسعى إىل جتديد واليته
يف اجمللس النيابي ،فإن معظم الطلبات الواردة
من الناخبني يف منطقته هي طلبات توظيف.
«ليس باستطاعتنا أن نليب هذا العدد اهلائل من
الطلبات ،كما ليس بإمكان سوق العمل استيعاب
حد تعبري النائب نفسه.
كل طاليب العمل» على ّ
ليس هذا النائب ،وغريه ممن يتلقون على الدوام
عشرات ورمبا مئات طلبات التوظيف ،سوى املثال
الواضح عن واقع الفقر والبطالة.
احلجة األكثر استعما ً
ال
قبل بضع سنوات ،كانت
ّ
للتملص من طلبات الناخبني باحلصول على
وظيفة يف الدولة أو القطاع اخلاص هي «سوء
األوضاع االقتصادية» .بعد نزوح السوريني إىل
ّ
يشكله
لبنان ،صارت الذريعة هي الضغط الذي
النازحون على سوق العمل ومزامحتهم للعمالة
للتهرب من التوظيف
حجة مل ُتستعمل
اللبنانيةّ .
ّ
للتهرب من مطلب زيادة
الزبائين فحسب ،بل
ّ
ّ
تضخم
األجور يف القطاع اخلاص تعويضًا عن
األسعار .ففي األشهر املاضية ،كانت هناك
نقاشات غري رمسية بني االحتاد العمالي العام
وهيئات القطاع اخلاص برئاسة حممد شقري .قال
«نتخوف من أن تؤدي
األخري لالحتاد العمالي
ّ
الزيادة على األجور إىل زيادة معدالت البطالة
اليت ارتفعت بسبب منافسة العمالة السورية
للعمالة اللبنانية .األولوية بالنسبة إلينا أن يكون
هناك وظائف إضافية للبنانيني بد ً
ال من زيادة
األجور».
طرح شقري القى رواجًا واسعًا لدى قيادة االحتاد
العمالي برئاسة بشارة األمسر .قيادة مل ِ
حتد قيد
أمنلة عن النهج السابق برئاسة غسان غصن.
يصرح األمسر مطالبًا بتصحيح
فمنذ أكثر من سنة،
ّ
األجور ،لكنه مل يقم بأي خطوة يف هذا االجتاه ،ال
بل رفض أن يعقد مفاوضات رمسية مع أصحاب
العمل ،إذ يقول شقري« :طلبنا االجتماع رمسيًا
ملناقشة مطلب زيادة األجور وأبلغنا (األمسر) أنه
ميكن حتديد موعد للقاء بعد االنتخابات».
يعبان عن مصاحل
شقري واالحتاد العمالي ال
ّ
مرتابطة أو متباعدة بني طبقات وفئات اجتماعية
خمتلفة ،بل هما ّ
ميثالن مصاحل النظام وجوهر
دميومته« .فلسفة النموذج أنه قائم على نظرة
دونية ملستوى األجر يف القطاع اخلاص ،وأن
القطاع العام هو أساس عملية احتواء الطوائف»
وفق اخلبري االقتصادي كمال محدان .برأيه،
«النموذج ال ينظر إىل الطبقة الوسطى سوى
أنهم سلعة للتصدير ،لذا يغلب على النشاطات
االقتصادية الطابع الريعي أو املالي أو اخلدماتي،
وتقع الغالبية ضمن خط الـ  1200دوالر» .كل
ّ
يقل عن
أسرة حتت هذا اخلط ،أي أن دخلها
تعد أسرة فقرية« .وعلى افرتاض
 1200دوالرّ ،
أن معدل عدد أفراد األسرة يتجاوز  4أفراد،

وأن معدل النشاط ضمن األسرة الواحدة يبلغ
 ،1.6وأن هناك أكثر من  1.5ناشط اقتصادي
يف لبنان ،فإن عدد األسر الفقرية يتجاوز 800
ّ
تشكل طبقة مشتتة ،وهي ذاهبة
ألف .هذه األسر
األحد املقبل للتصويت للحيتان أنفسهم» ،يقول
محدان.
ال يرى محدان يف سلوك هذه الطبقة أي جديد.
املثال هو احلركة النقابية اليت «فرطت منذ أكثر
من  25سنة» .ما يريد محدان قوله ،هو أن محاة
النظام كثر ،وأن غياب قضية تصحيح األجور عن
برامج الساعني إىل الفوز مبقعد نيابي ،ليست
للعمال،
إال تعبريًا عن انتشار ثقافة معادية
ّ
تسربها إىل أسوار نادي الطبقة
وليس مسموحًا
ّ
ً
ً
احلاكمة اليت حتمل منهجا واحدا إلدارة الشؤون
السياسية.
محاية النظام ال تقتصر على اختيار نواب ووزراء
يعملون بدوام كامل خلدمة زعماء يسهرون
على تطييف اجملتمع واستغالله ،بل جيب أن
يضمنوا أن املسار التشريعي والرقابي سيخدم
متول استمرار الزعامات واألحزاب
املصاحل اليت ّ
والسياسيني املساهمني يف هذا النموذج .ويتم
التعامل مع املطالبني بتصحيح رؤية النظام
جتاه سوق العمل وفصل السياسة عن الوظائف
العامة ،على أنهم خوارج .هذا بالتحديد ما حصل
مع وزير العمل السابق شربل حناس يوم خاض
معركة زيادة األجور يف  ،2012إذ اضطر يف
النهاية إىل االستقالة .مل يكن حناس نائبًا ،بل
كان وزيرًا من ضمن تكتل التغيري واإلصالح
الذي ميلك كتلة نيابية وازنة وحيارب اليوم من
أجل توسيعها واستعادة ما يسميها «احلقوق
املسيحية».
هذه الكتلة ليست وحدها يف جمال الدفاع عن
أركان النموذج .ففي عام  2012اتفق رئيس
بري مع ممثلي أصحاب العمل
جملس النواب نبيه ّ
التطرق إىل شطور األجر يف حال
على أال يتم
ّ
احلديث عن أي زيادات مستقبلية .الشاهد على
ذلك ،هو شقري الذي جيزم باآلتي« :حنن نثق
بدولة الرئيس نبيه بري وبالتزامه معنا يف ما
اتفقنا عليه يوم وافقنا على إعطاء زيادة على
األجور يف  ،2012لذا جيب أن ننسى أي زيادة
ويرد شقري على سؤال يتعلق
على شطور األجر».
ّ
بعدم تبين أي من املرشحني خطاب تصحيح األجور،
رغم أنه مطلب شعبوي ومناسب للعمل السياسي
واالنتخابي بالقول« :إنهم عاقلون وهم يعلمون
يتحمل».
أن البلد ال
ّ
يف الواقع ،يتبنى خطاب شقري كل الطبقة
السياسية اليت ترفض اخلوض يف طبيعة األزمة
العمال فيها .هذه
االقتصادية وحقيقتها ودور
ّ
الطبقة ال ترى يف العمال إال ناخبني مطيعني
ميكن تصديرهم يف مقابل استرياد الدوالرات من
اخلارج .بالنسبة إىل محدان «إن تصحيح األجور
ليس واردًا اليوم على املدى القصري .ليس على
األقل قبل تشكيل احلكومة بعد االنتخابات».
ّ
هللوا يا ناخيب لبنان.

ّ
يتمكن رئيس
مل
الوزراء اإلسرائيلي
نتنياهو
بنيامني
أغلب
إقناع
من
املعلقني السياسيني
بالقيمة
واألمنيني
قدمها
اإلضافية اليت ّ
يف الكلمة /العرض
اليت ألقاها مساء
املاضي
أالثنني
البنامج
حول
اإليراني.
النووي
االنتقادات
منشأ
ّ
تلقاها ،من
اليت
أي
تل أبيب قبل ّ
عاصمة اقليمية أو
دولية ،يعود إىل أن
ما أدىل به ليس فيه
أي دليل على أداء
إيران وسلوكها يف

من غري املتوقع أن تسهم «معطيات» نتنياهو يف تغيري مواقف رؤساء الدول املؤيدة
لالتفاق النووي (أ ف ب )

مرحلة ما بعد االتفاق النووي ،كما أكد العديد
من املعلقني اإلسرائيليني .وهذا ما دفع املعلق
العسكري يف القناة العاشرة ،ألون بن ديفيد،
إىل القول إن «اإلجناز االستخباري رائع ،لكن من
دون إثبات على أن إيران تواصل العمل على
برنامج االسلحة بعد االتفاق».
ّ
متكن نتنياهو من انتزاع إعجاب
يف املقابل،
املعلقني أنفسهم بطريقة العرض واألداء احملرتف
يتميز به.
الذي
ّ
ميزة املمثل البارع ــ على النحو الذي ظهر فيه
أمس ــ مشهور بها يف الساحة اإلسرائيلية،
ّ
ويسلم ّله بها حتى من خصومه يف الساحتني
السياسية واالعالمية.
مع ذلك ،ما تقدم ال يقلل من الرسائل واألبعاد
اليت ينطوي عليها قرار نتنياهو تقديم ما قال إنه
معلومات استخبارية إسرائيلية يف هذا التوقيت
بالذات .بل هي خطوة مدروسة وهادفة من قبله
تتصل بالسياقني االقليمي والدولي ،وذات
صلة مبآالت الصراع الذي تشهده املنطقة بني
حمور املقاومة وبني إسرائيل واملعسكر الغربي.
وبدقة أكثر ،يرتبط هذا التوقيت حتديدًا بتاريخ
الثاني عشر من الشهر اجلاري ،حيث من املفرتض
أن يعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب قراره
النهائي خبصوص املوقف من االتفاق النووي.
قدمها نتنياهو أيضًا عزمه
وتعكس التقارير اليت ّ
على مواصلة مكافحة االتفاق النووي ،واستمرار
الضغط على الدول اليت شاركت يف التوقيع
عليه وما زالت تؤيده.
مل يكن صدفة قرار نتنياهو التحدث باللغة
االنكليزية ،وذلك بهدف خماطبة الرأي العام
الغربي مباشرة ،وحماولة التأثري عليه عب اإلحياء
بأن إيران تسعى إىل إنتاج أسلحة نووية .وحاول
نتنياهو من خالل ذلك أن يقدم معطيات يواجه
من خالهلا تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اليت أكدت أكثر من مرة التزام طهران باالتفاق
النووي.
ومع أن من غري املتوقع أن تسهم هذه املعطيات
اليت أوردها رئيس الوزراء االسرائيلي يف تغيري
مواقف رؤساء الدول املؤيدة لالتفاق ،وحتديدًا
رئيسة الوزراء البيطانية ترييزا ماي ،وال الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون وال املستشارة
االملانية أجنيال مركيل ،وهو ما أشارت إليه
أيضًا القناة العاشرة يف التلفزيون اإلسرائيلي،
توقعت هذه القناة أن يتمكن نتنياهو من إقناع
مستشار االمن القومي األمريكي جون بولتون
فقط! مع ذلك ،ميكن التقدير أنه لن يتمكن من
إحداث تغيري ما لدى الرئيس االمريكي نفسه،
لكن رمبا يستعني به ليبر موقفه املتخذ مسبقًا.
ويعود سبب هذا اإلخفاق الذي برزت نتائجه
يف الساحة الداخلية اإلسرائيلية ،أنه كان على
قدمه خلطابه خالل
نتنياهو يف ضوء التمهيد الذي ّ

النهار أن يقدم أدلة قاطعة على مساعي إيران
إلنتاج أسلحة نووية ،وهو ما مل يفعله بإمجاع
يد ِّع أحد
كافة قنوات التلفزة اإلسرائيلية اليت مل َّ
منها خالف ذلك.
وكما يف كل حمطة مشابهة لرئيس وزراء يواجه
ويزج
حتقيقًا جنائيًا قد ينهي حياته السياسية
ّ
به يف السجن ،على خلفية التهم اليت جيري
التحقيق معه حوهلا ،حيضر التوظيف الداخلي يف
مثل هذه احملطات ،وحيضر معها أيضًا التشكيك
يف خلفية املواقف واخلطوات اليت يبادر اليها،
حتى يف القضايا اليت تتصل باألمن القومي.
وهو ما حضر يف مقاربة معلق الشؤون السياسية
يف القناة العاشرة ،رفيف دروكري ،بالقول «مل
يقم أي رئيس حكومة إسرائيلي يف املاضي
بعرض كهذا ،فيه مكاتب مع ملفات حقيقية
وغري حقيقية ،حيرك شاشات ...وهو يفعل
ذلك لسبب واحد ،وهو سياسي داخلي» .ويرى
دروكر أن هدف نتنياهو ،من خالل هذا املؤمتر
فقط ،القول «جلميع االشخاص الذين قالوا
اجلس جانبًا ألن لديك الكثري من املشاكل ،حتى
وع ْد بعد أن حتل مشاكلك ،أنا
من داخل الليكودُ ،
من ميكنه أن حيارب املشروع النووي اإليراني.
ما يهم نتنياهو هو خلق قصص تبر بقاءه يف
منصبه بالرغم من مجيع أزماته السياسية».

إيران تطوّر أسلحة نووية

ادعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،بأنه ميتلك «أدلة قاطعة» على وجود
«برنامج سري» لدى إيران لتطوير األسلحة
النووية .وخالل مؤمتر صحايف عقده يف وزارة
مساه «قبوًا مليئًا» بالوثائق
الدفاع أمام ما
ّ
النووية اإليرانية ،اليت زعم أنه «مت احلصول
عليها قبيل أسابيع» (علمًا بأن معظمها يعود
إىل ما قبل إبرام االتفاق النووي عام ،)2015
اتهم نتنياهو إيران بـ»الكذب» ،قائ ًال إن
« 100ألف ملف سري تثبت أن طهران متتلك
برناجمًا لألسلحة النووية» ،مضيفًا أنها «واصلت
احلفاظ على خباتها املتعلقة باألسلحة النووية،
وعززتها الستخدامها يف املستقبل» .كذلك،
ادعى بأن إيران «أخفت مواقعها النووية عام
 2017يف جنوب طهران» ،معيدًا التذكري مبشروع
« »AMADاإليراني ،الذي يتم فيه حبسب زعمه
«تصميم رؤوس نووية وإنتاجها واختبارها».
وأضاف أن إيران ُ
«ت ّ
صنع السالح النووي لوضعه
على الصواريخ الباليستية» ،الفتًا إىل أن مبقدور
هذه الصواريخ «الوصول إىل الرياض وموسكو
وتل أبيب».
ووصف نتنياهو االتفاق النووي بأنه «قائم على
األكاذيب» ،معتبًا أنه «مينح إيران طريقًا مباشرة
وعب عن ثقته بأن الرئيس
لرتسانة نووية».
ّ
األمريكي ،دونالد ترامب« ،سيفعل الصواب يف
مراجعة االتفاق».
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اعــالنات

للـبيع فـي لـبنان
عزيزي املقيم
من املهم أن تتاح للجميع فرصة متابعة التطورات يف
تكنولوجيا االتصاالت .لدينا تسعة مراكز للمكتبات
واملعارف واملعلومات مجهزة بشكل جيد وكان هذا
اح��د األس��ب��اب ال��ذي دف��ع أكثر من  1.65مليون
شخص لزيارتها يف عام .2017

بما يف ذلك اإلنكليزية والعربية والصينية والفيتنامية.
وتقام الفصول والصفوف املتبقية يف شهر أيار /مايو
أيام اإلثنني من العاشرة صباحاً حتى  12ظهرا باللغة
الفيتنامية ( 7أيار/مايو إىل  28أيار /مايو) يف مكتبة
ومركز املعرفة يف بانكستاون ،وباللغة العربية ايام
الجمعة من ال� 10،30صباحا حتى ال�  12،30ظهرا يف
مكتبة ومركز املعرفة يف الكمبا.

وبينما يستخدم األطفال التكنولوجيا كل يوم يف وبد ًال من ذلك  ،يمكن للسكان املقيمني االنضمام إىل

امل��درس��ة؛ شبابنا يف التايف  TAFEوالجامعة؛ جلسات ودورات «تيك وايز بوديز» ( Tech Wise
واألمهات واآلب��اء يف مكان العمل واملنزل ،فانه ال  )Buddiesاملجانية يف مكتبة ومركز معرفة تشيسرت

هيل للحصول على تلميحات ونصائح مفيدة يف
يمكن نسيان كبار السن.
استخدام الكمبيوتر واألجهزة الذكية .تقام الصفوف
يف العصر الرقمي الحالي ،تتطلب األنشطة اليومية كل يوم سبت من الساعة  9:30إىل الساعة 11:30
 ،بما يف ذلك إج��راء الحجوزات واملواعيد ،البحث صباحا.
عن ج��داول زمنية ،البحث عن اتجاهات الشوارع
والتواصل مع العائلة واألصدقاء عرب الربيد اإللكرتوني كما اننا نقدم مجموعة من ورش عمل على الكمبيوتر
وسكايب وفيسبوك ،كل هذا يتطلب تكنولوجيا .واإلن��رتن��ت ،مقابل  5دوالرات فقط للشخص،
ولهذا السبب دخلنا يف شراكة مع حكومة نيو ساوث تغطي مجموعة من املوضوعات ،بما يف ذلك الربيد
ويلز وشركة تيلسرتا ملساعدة كبار السن على بناء اإللكرتوني والشبكة االلكرتونية (  )Webووسائل
مهاراتهم يف الوصول إىل املعلومات والخدمات عرب التواصل االجتماعية والسكايب .ملزيد من املعلومات
حول الربامج املختلفة املتوفرة  ،فاننا نشجعك على
اإلنرتنت.
االتصال بالرقم  9708 9707أو زيارة:
منذ عام  ،2015فإن مكتبة ومركز املعرفة واملعلومات cb.city/techie-seniors
تفضلوا بقبول فائق االحرتام
يف بانكستاون كانا وما زاال يجريان الفصول والصفوف
رئيس البلدية
الدراسية للتكنولوجيا الذكية لكبار السن التي كان
كال عصفور
يتم تقديمها من قبل أشخاص مدربني بلغات مختلفة

بناية يف منطقة ضبية قريبة من أوتيل روايال مطل�ّلة على البحر والجبل
بناية من  6طوابق مؤلفة من  9شقق و  4محالت ومواقف خاصة
لسيارات املستأجرين.
الجدران مزدوجة وملبسة حجر بالكامل ملنع «النش» وكذلك النوافذ
مزدوجة الزجاج..
املطبخ مبلط للسقف واملجلى من الرخام ..الحمامات مبلطة حتى
السقف أيضا.
شرفتان (بريندا عدد  )2لكل شقة طول كل واحدة  9أمتار وعرض
 1،80مرت تطالن على البحر والجبل وبريوت.
البناية مؤجرة بالكامل بمردود  90ألف دوالر أمريكي يف السنة.
املياه مؤمنة  24ساعة يف اليوم ..مصعد (أسانسار) مساحة البناية
 850مرتا مربعا
مساحة الشقة 150
مرتا مربعا ومؤلفة من
 3غرف نوم كبرية
وحمامني وصالون
وغرفة طعام وغريها.
السعر  2،5مليون
دوالر
اسرتالي أو أقرب
عرض.
البيع ألسباب
اضطرارية..
لالتصال:
0410 879 984

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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مــناسـبات

معهد ودير مار شربل يقيمان خدمة يوم االنزاك حبضور رمسيني والطالب

األب لويس الفرخ

النائب ديفيد كوملان

األب لويس الفرخ واالب مارون يوسف بعد وضع اكليل الزهر

رئيس نادي ار اس ال

األب لويس الفرخ واالب مارون يوسف يزحيان الستار عن اللوحة

األب مارون يوسف

كال عصفور وجورج زخيا بعد وضع اكليل الزهر

ديفيد كوملان ورئيس نادي احملاربني القدامى بعد وضع اكليل الزهر

صورة جامعة لألب الفرخ واالب يوسف مع النائب كوملان ورئيس البلدية كال
عصفور واعضاء البلدية جورج زخيا وبالل احلايك وتشارلي اسحق وربيكا حريقة
ورئيس نادي ار اس ال وبعض اعضاء النادي والزمالء بو رزق وشالال والقزي

األب لويس الفرخ واالب مارون يوسف يزحيان الستار عن اللوحة

أحيا دي��ر ومعهد م��ار شربل
يف بانشبول  -سيدني خدمة
االنزاك داي وذلك يوم االثنني
يف  30ن��ي��س��ان امل��اض��ي من
الساعة ال�  11صباحا حتى ال�
 12ظهرا يف:
St Charbel’s College
Multi Purpose Hall.
وق��د حضر ال��خ��دم��ة النائب
ديفيد ك��ومل��ان ،رئيس نادي
امل��ح��ارب��ني ال��ق��دام��ى RSL
 Clubيف بانكستاون وعدد
م��ن اع��ض��اء ال��ن��ادي ،رئيس

بلدية كانرتبري بانكستاون
كال عصفور واعضاء البلدية
جورج زخيا وتشارلي اسحق
وبالل الحايك وريبيكا حريقة،
رئيس الغرفة التجارية لجنوب
غرب بانكستاون والي مهنا،
االعالم العربي وطالب الدير
ال��ذي��ن ت��ج��اوز ع��دده��م ألف
طالب وطالبة.
ع��رّف املناسبة ط��الب الدير
الذين قرأوا بعض السري من
وح��ي االن���زاك وت��ح��دث فيها
ك��ل م��ن م��دي��ر امل��ع��ه��د االب

صورة تذكارية امام النصب التذكاري

مارون يوسف والنائب ديفيد
ك��ومل��ان ورئ��ي��س ن��ادي RSL
يف بانكستاون حيث ركزت
الكلمات على تضحيات الجنود
االسرتاليني والنيوزيالنديني
يف الدفاع عن قيم الديمقراطية
والحرية والعدالة.
وب��ع��د ال��ك��ل��م��ات يف الصالة
خرج الجميع اىل باحة املعهد
القامة الخدمة حيث تحدث
رئ��ي��س ال��دي��ر االب لويس
الفرخ عن تضحيات الجنود
االسرتاليني وقتالهم بشراسة

يف اوروب��ا والشرق االوسط
ومختلف دول العالم يف سبيل
الديمقراطية وكرامة االنسان،
كما تحدث عن اهمية تعزيز
ال���رواب���ط وال��ع��الق��ات بني
اسرتاليا ولبنان خصوصا وان
ه��ن��اك اس��رتال��ي��ني م��ن اصل
لبناني سقطوا يف معارك
الحرب العاملية االوىل.
وبعد ذلك قام رئيس الدير
االب ل��وي��س ال��ف��رخ ومدير
املعهد االب م���ارون يوسف
بازاحة الستار عن لوحة يوم

االنزاك املوجودة على النصب
التذكاري.
ث��م ق��ام ك��ل م��ن االب الفرخ
واالب يوسف بوضع اكليل
م��ن ال��زه��ر ت��اله��م��ا النائب
كوملان ورئيس نادي املحاربني
ال��ق��دام��ى بوضع اكليل ثانٍ
وكذلك رئيس البلدية كال
عصفور وعضو البلدية جورج
زخيا.
وت���خ���ل���ل ال���خ���دم���ة ع���زف
نشيد امل��وت وك��ذل��ك قامت
طالبات م��ن املعهد بانشاد

النشيد االس��رتال��ي .وج��رى
التقاط الصور ام��ام النصب
التذكاري.
ث��م ت��وج��ه ال��رس��م��ي��ون اىل
صالون الدير لتناول الطعام.
وبالفعل فقد تميزت هذه
ال��خ��دم��ة ب��ك��اف��ة م��واص��ف��ات
النجاح نظرا للتنظيم الدقيق
والرائع الذي بذله املعهد ادارة
ومعلمني ومعلمات وطالبا
وط��ال��ب��ات ،وك��ذل��ك بفضل
رئيس الدير االب الديناميكي
لويس الفرخ.
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الناشط

كــتابات

االنتخابات اللبنانية الرؤية االخالقية
والوطنية للمتنافسني
من حق املتنافسني للوصول اىل
الندوة الربملانية استعمال كل قواهم
وامكاناتهم من أجل ذلك اهلدف ،لكن
قد يفوت البعض أن هناك قواعد
تضبط تصرفات املرشحني ،وحنن
هنا ال نتحدث عن القانون والنصوص
القانونية ،واليت تضربها معظم القوی
السياسية عرض احلائط ،خصوصًا
جلهة االنفاق والدعاية االنتخابية
وما حيكى عن شراء األصوات ،لكن
الرتكيز هنا يتمحور حول الرؤية
األخالقية إلسلوب التنافس وتأثرياته
السياسية ،االجتماعية ،األقتصادية،
األمنية والثقافية واألخرية جيب ان
تكون االساس الذس ُيبنى عليه من
أجل التغيري واالزدهار املنشودين
لوضع حد للتدهور األقتصادي
األجتماعي وتراجع الشعور الوطين،
يف الوقت الذي تطغى فيه اجلوانب
الطائفية ،املذهبية والفئوية من خالل
استمرار العمل باالعراف والتقاليد
واملمارسة ،حيث أصبح اهلم األساسي
الوصول اىل الربملان وبأي كلفة حيث
احلديث وعلى رؤوس األشهاد عن
شراء األصوات أو إحضار املغرتبني
للتصويت مع تغطية كلفة السفر
واإلقامة.
إن اجلهل والفقر والكراهية والتعصب
باإلضافة اىل األستغالل والظلم
بلغ درجة خميفة حيث أصبح متجيد
الوجاهات واملال يتقدم على كل شيئ
عند معظم الناس.
امللفت للنظر أن ُ
ِ
ستغلني يسعون
امل
السياسية
قوتهم
تثبيت
اىل
ْ
ومكتسباتهم على حساب ُ
ستغلني
امل
وعلى حساب بناء الدولة على ُأسس
متينة فمن أين ميكن أن يأتي التغيري
املنشود؟!
الشعوب املتحضرة تسعى اىل حتقيق
رغباتها وأهدافها وتقوية قيمها
وترسيخ معتقداتها وتأمني حاجاتها
عن طريق تنظيم مؤسساتها واستثمار
خرياتها وقواها البشرية ووضع
القوانني اليت حتكم هذا االنتظام بعيدًا
عن االعراف ألن القانون هو األساس
الذي تقوم عليه الدول.
إن النموذج األخالقي املعمول به
لدی معظم القوی بعيد كل البعد
عن األنسانوية والعقالنية واحليوية
املنشودة ،رغم أن اخلطاب حياول ال
بل جياهر بقيم ثقافية تسقط أمام أول
من ال
اختبار وحتدي ،فكيف ننتظر من ْ
ميلك حس أخالقي أن ينبثق منه حكم
أخالقي مبعنى آخر أن فاقد الشيء ال
يعطيه.
إن غياب النموذج األخالقي وتقدم
مفهوم املنفعة الذاتية لألفراد
واجلماعات املتنافسة للوصول اىل
الربملان ال ميكن أن يوصل اىل حياة
آمنة للمجتمع واألفراد ،وال يؤسس
ملستقبل أفضل.
مفهموم السلطة التشريعية هو التعبري
عن إرادة الشعب الذي يفوض
نوابه لتحسني الشروط املعيشية،
األقتصادية ،السياسية ،القانونية
والثقافية للمواطنني وحتقيق تلك
األرادة الشعبية فهل التجارب السابقة
وما حيصل على أرض الواقع يبشر
باخلري؟!
قد يقول قائل ملاذا استباق األمور،
لكن املشكلة تكمن يف أن املؤسسات
تفتقد اإلرادة السياسية والرؤية
املبدعة واملستقبلية ال بل أن طموحات
يراقب
ومن
سلطوية
األكثرية
التحالفات األنتخابية يدرك فورًا من
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أين واىل أين حنن ذاهبون ،وترقبوا
األشتباك املرتقب حول تشكيل
احلكومة بعد انتهاء األنتخابات لكي
ندحض الشك باليقني.
التغيري إجناز أنساني راق ولكن
للتغيري شروطه علمًا ان التغيري ال
حيدث «بكبسة زر»أو بصورة تلقائية،
ال بل جيب أن يقوم على ُأسس احلرية
والعدالة واألخالق والدميقراطية اليت
ُيبنى عليها السياسي ،األجتماعي،
األقتصادي والفين وكل ذلك ينبثق
عن ثقافة اجملتمع فكيف مبجتمع يرزح
حتت الطغيان السياسي والديين
واملذهيب والعصيب والسلطوي ،وهنا
أحب أن استشهد باملقولة الشهرية
للرئيس سليم احلص أطال اهلل بعمره:
يف لبنان الكثري من احلرية والقليل
من الدميقراطية ..السياسة يف لبنان
لعبة بال قواعد..
أذًا ،كيف تكون حرية ان مل نستطيع
أن خناطب العقل والقلب الوطين
واألنساني ،ونستغل يف خماطبة
الغرائز املميتة!
ترتدد على ألسنة اللبنانيني عبارة
«هذا لبنان» وحتى األن ال أملك
تفسريًا هلذه العبارة ،وال أعتقد ان
معظم من يقول بها ميلك تفسريًا
اال استعماهلا السياسي للحفاظ على
مكتسبات أوسلطة ،لكن من الواضح
أن هذه املقولة أصبحت مهربًا مقبو ً
ال
من اجلميع .فلماذا ال يتم تطوير معايري
أخری هلذا اللبنان قائمة على التجربة
الوطنية واألنسانية بعيدًا عن اخلنوع
والنفاق وضيق األفق.
هناك الكثري من التحديات اليت
نواجهها يف حياتنا ووجودنا ،ولكن
هناك الكثري من القيم اليت تساعدنا
على مواجهة الصعاب ،ومن هذه القيم
ما هو ثابت وما هو متحول ،فلماذا ال
نشتغل على تطوير املتحول وحتصني
الثابت يف عامل تتسارع فيه االحداث
والتحوالت ألن حميطنا واملنطقة
العربية حبلى أكثر من غريها باملشاريع
واملؤامرات اليت ُحتاك حوهلا وهلا،
وحنن يف لبنان نعرف أن أسرائيل
ترتبص بنا وبثروتنا النفطية واملائية
وتدعمها يف طموحاتها هذه الواليات
املتحدة االمريكية.
واألمكانيات
الذات
معرفة
إن
واحلاجيات كوطن ومواطنني واحدة
من األسس اليت تساعدنا على توضيح
كيف جيب ان حنقق تطلعاتنا وأنفسنا
وننمو مع بعضنا البعض بعيدًا عن
طبقة سياسية متسلطة همها االحتفاظ
بسلطتها واحكام قبضتها على مقدرات
البالد والعباد.
نعم ،الدولة هي اإلطار الثقايف-
األجتماعي -السياسي الذي ينمو فيه
الفرد واجلماعة وحنقق أنفسنا بعيدًا
عن النفاق املتبادل والعمل على تعزيز
املعرفة والثقافة حتى يكون األختالف
يف السياسة والرأي أحد عناوين القوة
وليس نقطة ضعف ينفذ منها أعداءنا،
خصوصًا إذا كان هذا األختالف يرتكز
على املبادیء الوطنية واألخالقية
واألنسانية.
لكن مشكلتنا مع الدولة هي ان كل
فريق لديه مفهومه اخلاص هلذه
الدولة ،وهذا أيضًا أحد التحديات اليت
تستوجب احلل لتأمني دولة حاضنة
للجميع كمواطنني وال حتكمها هواجس
الدميغرافيا واالكثرية واألقلية وحقوق
الطوائف واملذاهب على حساب
املصلحة الوطنية.

عباس علي مراد

لو كان الزمن مقيا ًسا ...لتجاوز الال نهاية!
ميسون ابو الحب  -إيالف

مجيعا ما معنى الزمن ،وكيف مير ،وكيف
يعرف الناس
ً
يتدفق من املاضي إىل احلاضر بشكل انسيابي ومن
دون توقف ألي سبب كان ...لكن للعلماء نظرة
مغايرة .هذه أبرز رؤاهم حول مفهوم الزمن.
ال ينظر العلماء إىل هذا الزمن بالطريقة نفسها،
بل هم ال يتفقون حتى على معناه احلقيقي وأبعاده
وبداياته ونهاياته ،فهناك من يقول إن الزمن غري
أساسا ،وإنه جمرد اخرتاع بشري لقياس
موجود
ً
تغريات حتدث بشكل متتابع .وهناك من يقول إن
الزمن موجود ،وإن الكون إن فنى أو أصابه مجود،
فسيظل الزمن جيري من دون أي توقف أو رادع.
املكان والزمان تسميتان لشيء واحد؟!
ً
ومعقدا يف الوقت
بسيطا
ولكون موضوع الزمن
ً
نفسه ،نشر متخصصون كتًبا ال حتصى عنه ،وحاول
كل منهم شرح مفهومه عن هذه الظاهرة بطريقته
ولغته اخلاصة.

املستقبل املفتوح

كارلو روفيللي واحد من كبار علماء الفيزياء يف
عصرنا احلالي ،وهو إيطالي حقق كتاب سابق له
عنوانه «سبعة دروس موجزة يف علوم الفيزياء»
جناحا منقطع النظري ،حيث سجل مبيعات غري مسبوقة
ً
بالنسبة إىل كتاب علمي متخصص (بيع منه أكثر من
مليون نسخة بنسخته اإلنكليزية يف عام  )2017وال
مبيعا يف العامل.
يزال أسرع الكتب العلمية
ً
جديدا ،عنوانه «نظام
كتابا
اليوم ينشر روفيللي
ً
ً
تعمقت معرفتنا بالزمن،
كلما
أنه
يبني فيه
الزمن»ّ ،
ّ
تعقدت املسألة ،وضاع معنى الوقت احلقيقي.
ً
مبي ًنا أن
يرسم العامل للقارئ
كونا غريب املالمحّ ،
معلوماتنا العامة عن أن الزمن يأتي من املاضي
متاما .ويكتب:
ويتجه حنو املستقبل غري صحيحة
ً
تقليديا إىل الزمن على أنه شيء بسيط،
«ننظر
ً
ولكنه مهم ،وأنه ينطلق بشكل مستقل عن أي
متوج ًها
شيء ،وبشكل ثابت ال يتغري من املاضي،
ّ
حنو املستقبل ،بينما نقيسه حنن بالساعات .وحنن
ً
أحداثا تقع يف الكون تتتابع واحدة تلو
نعتقد أن
ماضيا
هناك
أن
ذلك
يعين
منتظم.
بشكل
األخری
ً
ً
مستقبال .املاضي
حاضرا ثم أن هناك
هناك
وأن
ً
ثابت ال يتغري .أما املستقبل فمفتوح ،ويتضمن
متاما».
خيارات عديدة .لكن كل هذا غري صحيح ً
زمكان آينشتاين
يتطرق روفيللي يف كتابه إىل أفكار ثالثة من أهم
العلماء يف تاريخ البشرية ،وهم أرسطو ونيوتن
وآينشتاين .كان أرسطو يعتقد أن األمور تتغري
ً
وفقا ملا قبل التغري وما بعده ،وأن ما
بشكل مستمر
ً
«زمنا» هو جمرد وسيلة لقياس هذا التغري.
ندعوه
وإذا مل يتغري شيء على اإلطالق ،فلن يوجد زمن.
لكن نيوتن ال يتفق مع رأي أرسطو ،رغم إقراره
بوجود زمن يقيس تغري األحداث ،ويقول إن هناك
ً
ً
مطلقا جيري من دون توقف .وإذا ما
حقيقيا
زمنا
ً
جتمد الكون ،فسيظل الزمن جيري إىل ما ال نهاية.
قد تبدو فكرة نيوتن هنا منطقية وبديهية ،لكن علماء
كثريين ال يقتنعون بها .أحد هؤالء آينشتاين ،الذي
اعترب أن ً
كال من أرسطو ونيوتن كانا على حق ،إال أنه
اعترب أن املكان والزمان تسميتان لشيء واحد ،ثم
اخرتع تعبري «الزمكان».

بنية أدمغتنا مرتكزًا

أفكارا
يطرح روفيللي يف كتابه «نظام الزمن»
ً
ومفاهيم عديدة عن الزمن ،مع حماوالت لشرحها
بطريقة مبسطة ،وهو يعرج بذلك على عدد من
ومرورا
بدءا بأرسطو
أهم األمساء املعروفة
تارخيياً ،
ً
ً
بغاليليو وداروين ،وانتهاء بآينشتاين وستيفن
هوكينغ.
ً
أفكارا فلسفية وأدبية
ا
أيض
كتابه
يف
العامل
يستخدم
ً
عديدة ،فيأتي على ذكر بروست ،ويستشهد بعدد
من أقواله ،كما يذكر فالسفة وأدباء عديدين ،مع
إشارة إىل أشعار ونصوص نثرية أحسن استخدامها
لشرح مفاهيم فيزيائية معقدة للغاية.
اعتمادا على
يتضمن الكتاب مفاهيم علمية شرحت
ً
يبني العامل أن مفهومنا
أفكار فلسفية وأدبية ،حيث ّ
عن تدفق الزمن يعتمد على منظورنا ،الذي يعتمد
على بنية أدمغتنا وعلى أفكارنا أكثر من اعتماده
على الكون املادي.
ويعترب نقاد كتاب روفيللي أفضل ما نشر عن علوم
الفيزياء ممزوجة بالفلسفة منذ صدور كتاب ستيفن
هوكينغ «موجز تاريخ الزمن».

شـطر نـج

••••1نصوص منفصلة
مبوت املوت من كوة يف الغد
رفرف صدرها الطريان
ِ
علبت لسانك عن مشنقة
السطر مرفوعا
موالتي يف السؤال
عن عنوانك
ونكهة البحر بوصوصة أهداب نشوانك
وشقفة لغوك بلون الذرة
تبلور الليل بثرثرته املشجونة بسكونك
مع طلة كل طعنة كحول لقطرة حرب
من والدة مصلوبة على زاوية
 رؤيالن تضمر هالة نضارتك الربيقة
امنحك كف الزهرة.
••••2
يصطاد ليال القاتل
بالقطنة
يرهن النهار بالقات
حيمل وطنه يف همه ،يشرب
راتب التوتر عالقة ممنونه
مبكمن غليونه رئته غوايات األمل
األغاني التزحلق مبصدر رزقه مل ميلك
اإلالتوسد بعينيها ورصاصة حبها
القؤوله اليت تكمن بثقب النهر ل قلبه
وكلما ظمأ الوطن
حك الثقب ارتوی من ضماضة عيناها.
••••3
يف قرية دهشه
تعيش امرأة
طاعنة يف احلكمة كالكرمة مل ينتم العمر
حلائط زغبها الفضي
خنعت هلا البؤرة
ماتفعله ليس مبتسع
سوی ملسات
مشحونه برباري البتالت ألي فتاة عذراء
متر
متتشقها باحدي الكفني
واألخری على ذهبها املخصب
فوق الربتقال الطازج على جسد
العنب احلرام
حيث تسيل
الرباءة حافية يف مسطور البياض بينما تغتال
واحه الرماد
بريشة من رصاصة.
••••4
التغلق الصوت على
إصبعك قاهلا املستمع
األوحد الذي كان يرتدي علقه
فضال عن خوذة ِ
الذكر
ملنشد السرادق حيث
استجاب بقطع كفه.
••••5
رقص الصلصة يف رحم الشارع
مات الشارع إجهاضا
ظل كقميص وحيد فقد جسده.

دارين نور
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مــناسـبات

بدعوة من أصدقاء حزب العمال العرب والسيناتور شوكت مسلماني وحضور وزير اخلزانة السابق

لقاء ناجح لدعم ترشيح واين سوان ملنصب الرئيس الوطين حلزب العمال

سوان

مسلماني

كامرب

سارافينوفسكي

الوزير السابق واين سوان ،الشيخ وهبه وحضور

سوان ،السيناتور مسلماني ،النائب كامرب ،املهندس علي محود ،الشاعر مسلماني وحضور

سوان يتوسط الزميل انطونيوس بو رزق وايلي ناصيف وستيف كامرب وحضور

سوان يتوسط عبد القادر قرانوح وحضور ويبدو من اخللف النائب ستيف كامرب

سوان ،السيناتور مسلماني ،الشاعر احلسيين ،النائب ستيف كامرب وحضور

سوان يتوسط السيناتور مسلماني ،طارق ابراهيم والشاعر امحد احلسيين

سوان يتوسط املهندس علي محود والشاعرين مسلماني واحلسيين والزميل ايلي كلتوم

عبد القادر قرانوح وحضور

أق��ام اص��دق��اء ح��زب العمال
العرب واصدقاء حزب العمال
االسرتالي من اجل فلسطني
لقاء مع وزير الخزانة السابق
واي��ن س��وان وذل��ك من اجل
دعمه والتصويت له ملنصب
ال��رئ��ي��س ال��وط��ن��ي لحزب
العمال االسرتالي.
حضر اللقاء ،الذي تم بدعوة
من عضو املجلس التشريعي
يف نيو ساوث ويلز املحامي
ش��وك��ت م��س��ل��م��ان��ي ،نائب
م��ق��ع��د روك���داي���ل ستيفن

كامرب ،رئيس بلدية بايسايد
بيل سارافينوفسكي وعضو
البلدية طارق ابراهيم ،امني
حركة فتح يف اسرتاليا عبد
ال��ق��ادر ق��ران��وح ،املهندس
علي ح��م��ود ،رئيس جمعية
ك��ف��رص��ارون اي��ل��ي ناصيف
والعديد من فعاليات الجالية
وممثلي وسائل االعالم.
قدم املناسبة املحامي شوكت
مسلماني ال���ذي تكلم عن
مسرية املحتفي به املرشح
ملركز الرئيس الوطني لحزب

سوان يتوسط احلضور وهم حيملون يافطات دعم له ملنصب الرئيس الوطين حلزب العمال

العمال السيد واي��ن سوان
وخاصة لدى استالمه وزارة
الخزانة مل��دة س��ت سنوات
يف حكومات راد  -غيالرد -
راد وق��ال ان السيد سوان
انتخب نائبا ل���  7دورات
وال��ي��وم استقال من النيابة
ول��م يستقل م��ن السياسة
وهو مرشح لرئاسة الحزب
وح��ث اع��ض��اء ح��زب العمال
العرب على التصويت ،من 4
لغاية  11أيار ،للسيد سوان،
ص��دي��ق ال��ع��رب والقضية

الفلسطينية العادلة.
وتحدث يف املناسبة رئيس
البلدية بيل سارافينوفسكي،
وكانت مداخلة للنائب ستيفن
كامرب.
ثم كان الكالم لوزير الخزانة
السابق السيد واي��ن سوان
ال����ذي ت��ح��دث ع���ن ت��أي��ي��ده
وت��أي��ي��د ح��زب ال��ع��م��ال لحل
ال��دول��ت��ني ،وع���ن االع���رتاف
بالدولة الفلسطينية يف حال
استلم العمال الحكم.
وقال السيد سوان ان االئتالف

الحاكم يعمد من خالل االصالح
الضريبي املزعوم ،الذي ينص
ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ض ال��ض��رائ��ب
على الشركات الكربى ،اىل
زيادة االثرياء ثراء والفقراء
فقرا والقضاء على الطبقة
الوسطى يف البلد.
ورأى ان املردود املالي ،الذي
تجنيه الشركات الكربى نتيجة
تخفيض الضرائب ،لن يسفر
ع��ن زي���ادة االج���ور أو خلق
املزيد من فرص العمل ،بل ان
معظمه سيكون من نصيب

املتنفذين يف الشركات.
وقال السيد سوان ان حزب
العمال هو الحزب الذي عمل
وي��ع��م��ل ملصلحة الطبقتني
املتوسطة والفقرية كما حصل
ايام االزمة املالية العاملية حني
ك��ان وزي���را للخزانة وايضا
ك��م��ا ح��ص��ل يف ع��ه��د غ��وف
ويتالم لناحية اقرار امليديكري
وكذلك يف عهد ب��وب هوك
وبول كيتينغ.
وكانت هناك مرطبات وقهوة
ومأكوالت خفيفة.
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ملــبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

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

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
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Melbourne

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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ثــقافة

التـمدن فـي الصـني يبـلغ مـرحلة النــضج
محمد الحمامصي -ايالف
دفعت عملية التمدن يف الصني بعجلة التنمية االقتصادية
إىل األمام ،إضافة إىل اهتمام البالد باقتصاد مناطق الغرب
والوسط ما أدخل البالد مرحلة منو جديدة ،إال أنها ال تزال تواجه
 3حتديات رئيسة يف هذا القرن.

جيب أن يتمثل معظم الفرص والزخم احلالي يف التمدن ،فبتأخر
ً
جديدا للتنمية يف
حمركا
التمدن عن التصنيع ،أصبح كالهما
ً
الصني ،لتدخل الصني مرحلة منو جديدة مبحرك دفع ثنائي
هما التصنيع والتمدن ،ويرى جوزيف ستيجليدز (Joseph E.
 )Stiglitzاحلاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد أن الصني
تواجه  3حتديات كربى يف القرن  ،21ميثل التمدن التحدي األول
من هذه التحديات الثالثة ،وذلك بسبب كون التمدن نقطة منو
مهمة ميكن أن تعمل على تعزيز متطلبات الداخل لفرتة طويلة،
ً
أيضا  -يف الفرص ،فباستغالهلا
وبالطبع تتمثل التحديات -
اجليد ميكن للتنمية االقتصادية واالجتماعية أن تدخل يف مرحلة
جديدة ،وباستغالهلا السيء ميكن كذلك أن تؤدي إىل خلق تنمية
درسا وموعظة على الصعيد الدولي
مشوهة للتمدن ،ويعترب هذا
َّ
ً
لكل الدول.

عصر النضج
تكشف صفحات الكتاب الصادر من دار صفصافة ضمن
سلسلة «قراءات صينية» اليت يشرف عليها د.حسانني فهمي
حسني أستاذ اللغة الصينية والرتمجة املساعد يف كلية األلسن
جامعة عني مشس ،أن حدود استهالك الطبقة املتوسطة تتمتع
مبرونة أكرب ،وليس ذلك بسبب تأثري الدخول وحسب ،بل له
عالقة كذلك مبفهوم وأمناط االستهالك ،والضمانات االجتماعية،
ومستوى اخلدمات العامة وغريها ،لذلك ميكن القول إنه لو حتقق
ما تطمح إليه الصني من تكوين قوة دافعة كبرية لدفع النمو
االقتصادي ،وهي االستهالك احمللي ،لوجب عندها االستمرار
يف توسيع حجم الطبقة املتوسطة ،وهلذا عالقة وطيدة بالتغريات
الطارئة يف اهليكل املهين ،وارتفاع مستوى التمدن ،وتوسيع
حجم تغطية الضمانات االجتماعية ،وزيادة املساواة يف اخلدمات
العامة وغريها.
دخلت الصني مرحلة منو جديدة

الديموغرافية والتمدن
ورأى الربوفيسور لي بيي أن الصني شهدت نقطة بارزة
يف التحول اهليكلي بها ،وهي التأخر التدرجيي يف جماالت
التصنيع ،التحويل من جمال الزراعة ،التمدن ،والتغريات
الدميوغرافية .ففي البداية ،نرى تأخر التحول من جمال الزراعة
عن جمال التصنيع ،وتأخر حتول هيكل العمالة عن حتول اهليكل
ً
فوصوال إىل عام  ،2011اخنفضت نسبة القيمة
االقتصادي،
املضافة يف جمال الزراعة من إمجالي الناتج احمللي لتصل إىل
 10%تقريًبا ،إال أن نسبة العاملني يف جمال الزراعة احتلت 38%
تقريًبا من إمجالي نسبة العاملني على مستوى الدولة.

إيالف :يتخذ كتاب «التمدن يف الصني» للربوفيسور لي
بيي لني نائب رئيس األكادميية الصينية للعلوم االجتماعية،
ً
رئيسا
عنوانا
التمدن
ومدير مركز البحوث التابع لألكادميية ،من
ّ
ً
له ،ليعمل من خالل االستهالك ،العمالة ،التعليم ،الضمان
االجتماعي ،الطبقية االجتماعية ،الدمج االجتماعي ،وغريها من
الزوايا املتعددة على حبث كل أنواع القضايا اليت تواجه الصني
السبل املمكنة كافة حلل
خالل مسرية التمدن وحتليلها ،وطرح ُّ
هذه القضايا.

يدور «التمدن يف الصني» حول حالة التمدن ومرحلة النمو
اجلديدة للصني ،والذي يوضح كاتبه ختطي الصني مرحلة
االنطالق ،ودخوهلا مرحلة االجتاه حنو النضج .كما يعرض أهمية
عملية التمدن وراء دفع عجلة التنمية االقتصادية للصني،
إضافة إىل ما شهدته الصني يف السنوات األخرية من ريادة
اقتصاد مناطق الغرب والوسط للنمو االقتصادي يف الصني،
مما كان له بالغ األثر يف زيادة اتزان اهليكل اإلقليمي للنمو
االقتصادي ،وكذلك االزدياد السريع للفجوة بني املدن والقرى
يف اجملاالت االجتماعية كافة.
يتطرق الكتاب الذي ترمجته مروة السيد حممد وحممد السيد
عبدالعزيز إىل األحوال العامة لبناء التمدن واملستوي املعيشي،
وذلك من خالل قيام معهد البحوث االجتماعية التابع لألكادميية
الصينية للعلوم االجتماعية للمرة الثالثة بإجراء «استبيان
شامل ألحوال اجملتمع الصيين» ( ،)CSS 2011من أجل معرفة
املشاكل االجتماعية والوضع العام ألحوال معيشة السكان أثناء
عملية التمدن احلالية .إضافة إىل استعراض األحوال املعيشية
لسكان املدن والقرى وحتليل قضية التمدن ،ودراسة السلوك
االجتماعي لسكان املدن والقرى.
فخ الدخول املتوسطة
التمدن يشكل القوة الدافعة
وأكد الربوفيسور لي بيي أن
ُّ
الكربى للتنمية املستقبلية يف الصني .وقال «بالتزامن مع
التنمية االجتماعية واالقتصادية املتسارعة ،دخلت الصني مرحلة
منو جديدة ،يف هذه املرحلة ،عملت كل من اخلصائص املرحلية
للتنمية ،والقضايا والتحديات اليت تواجهها الصني على إحداث
تغريات عميقة ،حيث ارتفعت تكاليف القوى العاملة ،واخنفضت
وو ِ
ضعت العراقيل أمام التصدير ،وطرأت
العوائد االستثماريةُ ،
تغريات كبرية على إمداد العمالة ،وتسارع معدل الشيخوخة يف
اجملتمع ،واشتدت القيود على املوارد والبيئةُ ،
وأ ِ
رهق االستهالك
احمللي يف تعزيز االقتصاد ،عملت كل هذه القضايا والتحديات
على تقييد استمرارية التنمية االقتصادية واالجتماعية بشدة،
ويف الوقت عينه شهدت فرص التنمية وزمخها كذلك تغريات
كربى ،ومبواجهة هذه الظروف والتغريات اجلديدة تساءل العديد
من الناس ،هل ستدخل الصني يف «فخ الدخول املتوسطة»
مثل بعض بلدان ومناطق أمريكا الالتينية؟ ،وكيف ستخرج من
هذا الفخ وتتغلب عليه؟.
أوضح الكاتب أنه على مستوى الفرص اجلديدة وزخم التنمية،

أما نسبة العاملني يف جمال الزراعة يف العديد من دول العامل
فاخنفضت مجيعها لتصل إىل أقل من  ،25%وذلك على صعيد
ثانيا :جند تأخر التمدن كذلك عن
مستوى التصنيع نفسه،
ً
التحول من جمال الزراعة ،حيث يقل مستوى التمدن ()51%
عن مستوى التحول من جمال الزراعة ( ،)38%ويف النهاية ،جند
تأخر التغريات الدميوغرافية كذلك عن مسرية التمدن ،حيث يقل
مستوى التغريات الدميوغرافية (بنسبة تعدت  )30%عن مستوى
التمدن (بنسبة تفوق .)50%
وأشار إىل أن تقرير املؤمتر الشعيب الثامن عشر للحزب الشيوعي
علميا حول التوجيه التارخيي لتطوير اإلصالح
حكما
الصيين قدم
ً
ً
يف الريف الصيين ،حيث أشار التقرير إىل «اعتبار حل القضايا
املتعلقة بالزراعة والريف والفالحني أهم أعمال احلزب ،ويعد
أساسيا حلل تلك
مسارا
تكامل التنمية بني املدن والقرى
ً
ً
’القضايا الريفية الثالثة‘« ،كما «جيب بلورة بعض املفاهيم
كدفع التصنيع للزراعة ،ومساندة املدن للقرى ،وتبادل املنفعة
بني املدن والقرى ،وتشكيل نوع جديد موحد يف املدن والقرى
للعمال املزارعني ،وخلق العالقة بني املدن والقرى».
وميكن القول إن حتقيق التكامل بني املدن والقرى والقائم
على التخلص من اهليكل املزدوج ،وتطبيق نظم اإلدارة فيهما
من شأنه أن حيقق اإلصالح الكبري يف الريف الصيين ،وهو
الرابع منذ تطبيق سياسة اإلصالح واالنفتاح ،ويقتضي خبلق
نظام للمساءلة يف ما خيص عقود اإلنتاج املشرتك بني األسر،
وحتقيق تنمية صناعية يف املدن الصغرى والقرى ،وإلغاء
الضرائب الزراعية ،وتأسيس نظام ضمانات اجتماعية يغطي
كل املدن والقرى.
ارتفاع الوعي بالحقوق
حول تباطؤ عملية الدمج االجتماعي للعمال املهاجرين للعمل يف
املدن ،لفت الربوفيسور لي بيي ،إىل أنه يف عام  2011جتاوز
عدد سكان املدن الصينية  690مليون نسمة ،ليقفز معدل
ً
(وفقا ملا
التمدن ألول مرة فوق حاجز  50%ويصل إىل 51.3%
ّ
أعلنه املكتب الصيين الوطين لإلحصاء .)2012
عاما،
وعلى الرغم من هذه النسبة اليت حققتها الصني خالل ً 30
يف مقابل النسبة نفسها اليت حتققت يف دول الغرب املتقدمة
على مدار أكثر من  100عام ،إال أن الصني مل تتمكن يف هذه
املرحلة من إجياد حلول جذرية للعديد من القضايا ،أهمها قضية
الدمج االجتماعي ،ففي الوقت احلاضر تعترب الصني توطني
العمال املهاجرين للعمل يف املدن مهمة متطورة يف غاية
األهمية ،وذلك بسبب وجود مئات اآلالف من العمال املهاجرين
احملتسبني كدائمي اإلقامة يف املدن ،وهم يف الواقع «نصف
مدنيني» ،وخالل مسرية التمدن تعترب قضية دمج املهاجرين

اجتماعيا قضية عاملية صعبة ،فقد كنا نرى من قبل
للمدن
ً
ً
قليال مقارنة بدول
أن حل الصني هلذه القضية سيكون أسهل
الغرب املتقدمة ،وذلك بسبب عدم وجود العوائق الكربى أمام
الدمج االجتماعي واملوجودة يف دول الغرب املتقدمة واليت
جيلبها كل من الدين ،والقومية ،واللغة ،والعادات ،إال أنه
من خالل الدراسة نكتف تباطؤ عملية الدمج االجتماعي للعمال
املهاجرين للمدن يف الصني كذلك خالل مسرية التمدن.
كما جند حتسن أوضاع اجليل اجلديد من العمال املهاجرين للعمل
يف املدن واملولودين بعد عامي  1980و 1990عن أوضاع اجليل
القديم منهم ،وذلك على مستوى الدخل املطلق ،وسنوات
تلقي التعليم ،ومهارات العمل ،لكن الدراسة تكشف لنا أنه
مبقارنة أحوال الدمج االجتماعي بني اجليلني ال جند أي فوارق
جذرية بينهما ،كما جند ارتفاع مستوى الوعي باحلقوق واملطالبة
باملساواة يف املعاملة عند اجليل اجلديد من العمال املهاجرين
للعمل يف املدن.
فجوة االستهالك
ً
مستقبال يف تعزيز
وعن الدور الرئيس الذي سيلعبه التمدن
االستهالك قال الربوفيسور لي بيي «منذ وقت طويل،
و»عجالت الدفع الثالثية» املتمثلة يف االستثمار ،والتصدير،
واالستهالك تعمل على تعزيز النمو االقتصادي ،من بينها ُيعترب
االستثمار والتصدير قوتي دفع رئيستني .أما يف ما خيص
ً
مستقبال ،فسيصبح
استمرارية النمو االقتصادي يف الصني
االستهالك احمللي قوة اعتمادية رئيسة ،كما تعد مسرية التمدن
كذلك عملية قائمة على رفع مستوى االستهالك ،وتغيري كل
من اهليكل االستهالكي ،والرغبة االستهالكية ،وأمناط الرتفيه.
ويف الوقت احلاضر ميثل مستوى دخول سكان املدن الصينية
أكثر من  3أضعاف مستوى دخول سكان القرى ،لكن بإضافة
الفروق على مستوى التعليم ،الصحة ،والضمانات االجتماعية،
وغريها ،جند أن الفروق على مستوى القدرة االستهالكية بني
املدن والقرى متوقع أن يصل إىل أكثر من  6أضعاف.
وكشف أن الفوارق تظهر جلية على املستوى العام ملستوى
االستهالك واهليكل االستهالكي بني املدن والقرى ،حيث متثل
نسبيا،
غالبية الفالحني فئة املستهلكني ذوي الدخل املنخفض
ً
وال تزال فجوة االستهالك تتسع بني املدن والقرى ،حيث
يستمر اخنفاض نسبة االستهالك للفئة ذات دخل  20%على
أقل تقدير من حجم االستهالك العام للسكان .أما إمجالي حجم
النفقات االستهالكية للفئة ذات استهالك  20%كأعلى تقدير
فتجاوز أكثر من نصف إمجالي حجم االستهالك العام للسكان،
لتزداد بذلك أكثر عدم املساواة يف االستهالك.
كما جند النقاط املتشابهة كذلك بني سكان املدن والقرى
نسبيا
على مستوى استهالكهم ،حيث نرى املستوى املنخفض
ً
لدرجة عدم مساواة النفقات االستهالكية على بعض السلع
نسبيا لإلنفاق على
االستهالكية الضرورية .أما النسبة العالية
ً
اإلسكان ،الصحة ،والتعليم فتعد نقطة مشرتكة لالستهالك
األسري بني املدن والقرى ،كما ظهرت اجتاهات متنوعة ألمناط
االستهالك والرتفيه لسكان املدن .أما أمناط االستهالك
والرتفيه لسكان القرى فال تزال ذات اجتاه واحد.
لتقديم خدمات أفضل
ورأى الربوفيسور لي بيي أنه لتحقيق املزيد من التحسني على
أحوال استهالك السكان يف املدن والقرى ،جيب يف البداية
تغيري وضع االخنفاض املستمر يف نسبة دخول سكان املدن
والقرى من نسبة الدخل القومي ،جيب استخدام كل الطرق
والوسائل لرفع مستوى دخول مجوع الفالحني.
ثانيا :جيب تقديم خدمات تعليمية أفضل ،حيث جيب استخدام
ً
االستثمارات التعليمية أكثر يف ختفيض تكاليف تعليم أبناء
وبنات األسر ،ففي الوقت احلالي تعاني األسر الصينية من
ارتفاع املصاريف الدراسية ،خاصة األسر ذات الدخل املنخفض،
مما أدى إىل تأثر مستوى استهالكها األسري بشدة.
ً
ثالثا :جيب توسيع تغطية الضمان االجتماعي ،لتقليل التكاليف
اليت تتحملها األسر املقيمة يف املدن والقرى عند الفحص يف
املشايف ،حيث يتأثر مستوى االستهالك األسري بشدة كذلك
بسبب إنفاقها اخلاص على العالج ،ويف النهاية جيب حل قضية
اإلسكان لألسر ذات الدخل املتوسط – املنخفض يف املدن.
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مـن هـنا وهـناك

أب يغتصب بناته اخلمس  200النجمة الرتكية 'مريم أوزرلي' مضيفة يف اخلطوط اجلوية سعودي خيرتع طريقة جديدة
م ّرة وهكذا فضحنه!
ُتغضب الصحفيني يف دبي!
لتغيري إطارات السيارة
اإلماراتية تقفز من الطائرة !

ٍ
أب من
يف
جرمية بشعة يندى هلا اجلبني ،أقدم ٌ
جنسية عربية ،يبلغ من العمر ( 50عامًا) ،على
اغتصاب بناته اخلمس ،أكثر من  200مرة ،يف
األردن.
وعاقبت حمكمة اجلنايات الكربى األردنية ،األب
ّ
حبق بناته،
بالسجن ( 25عامًا) ،على ما اقرتفه
حيث كانت الفتيات يعشن يف عزلة عن اجملتمع
ويف وضع نفسي سيئ أجربهن على االستعانة
بالشرطة األردنية.
وتبني أن األب مارس األفعال اجلنسية مع كل
ّ
مكررا أفعاله أكثر من 200
من بناته على انفراد
ً
مرة .
ودانت احملكمة املتهم بتهميت االغتصاب املقرتن
بفض البكارة مكررة مرتني وهتك العرض مكررة
 200مرة.
وأخذت احملكمة بالتشديد يف احلكم لكون الفعل
املركب يقع على احملارم بصفته أب إىل جانب
فضه لبكارة ابنتيه حيث كانت قد بلغتا عمر
الثامنة عشرة.
يقطن
ووفق الئحة االتهام فإن الفتيات اخلمس
ّ
داخل منزل يف مزرعة ،وتعرضن الغتصاب متكرر،
وهتك عرض ،من قبل والدهن املتزوج من اثنتني
من نساء بلدته فيما زوجته الثالثة حتمل اجلنسية
األردنية ،وقد طلقها قبل تقديم الشكوى.
وحبسب موقع «رؤيا» اإلخباري ،فقد اتصلت
الفتيات قبل عدة أيام على رقم الطوارئ،
مستنجدات بالشرطة من اجل وقف األفعال
اجلنسية املرتكبة عليهن من الوالد حيث جرى
إبالغ إدارة محاية األسرة واليت ألقت القبض على
الوالد فيما جرى إحالة الفتيات البالغات من العمر
 23سنة  20،سنة 17،سنة 16،سنة.
األب« :بعرف إني عملت غلط»!
وكان األب املوقوف على ذمة القضية قد اعرتف
أمام املدعي العام باغتصاب بناته قائال «بعرف
إني عملت غلط بس شو بدي أعمل «.
وقد اعتاد األب على ممارسة اجلنس مع بناته منذ
الصغر ،حيث متكن من فض بكارة اثنتني منهن
فيما مارس األفعال اجلنسية معهن اليت تشكل
جرمية هتك العرض.

اكتشاف فصيلة جديدة من
“النمل االنتحاري”
اكتشف علماء أحياء من متحف التاريخ الطبيعي
يف فيينا ،نوعا جديدا من النمل ،يفجر نفسه
عندما يشعر بالغضب ،ليغلف أعداءه مبادة سامة
لزجة ...تفجر هذه الفصيلة من النمل ،واليت
اكتشفت يف غابات «بورنيو» ،وأطلق عليها اسم
«كولوبيس إكسبلودينس» ،جسمها بالضغط على
عضالت البطن بقوة كبرية.
وحبسب صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،يتسبب
«االنفجار االنتحاري» يف موت النملة على الفور،
ولكن ذلك يرتافق مع إطالق سائل أصفر سام
لزج ،تنتجه غدد كبرية تقع خلف فكها.
ووفقا للعلماء ،يتمتع السائل اللزج برائحة مميزة
تشبه «الكاري» ،وهو قادر على قتل احلشرات
املهامجة ،أو إصابتها على حنو قوي.
كذلك يلتصق فك النمل االنتحاري جبسم اخلصم
عند موتها ،لتطبق على املهاجم بقوة كبرية يف
حال مل ميت بالسم.
وتتبع هذه الفصيلة من النمل قانونا صارما
بشأن انتحارها ،حيث متتنع عن القيام بذلك داخل
أعشاشها ،ولكنها تنفذ عمليتها يف املواجهات
الفردية فقط.

وكاالت  -غضب الصحفيني من النجمة الرتكية
مريم أوزرلي وذلك بسبب تاخرها ملدة  3ساعات،
عن حفل عشاء خاص إحتفاال بها أقيم قبل أيام
يف دبي.
حيث أدت كثرة احلراس الشخصيني حول
«أوزرلي» يف إغضاب الصحفيني ،األمر الذي
منع بعضهم من التواصل معها وإجراء أي لقاء
سريع.
لكنها يف النهاية وقفت أمام اجلميع وقالت كلمة
خمتصرة عن حبها لدبي ،وبأنها من املدن املفضلة
بالنسبة اليها وتأتي لزيارتها كثريا.
من جهة أخرى ،نفت مريم األخبار اليت انتشرت
عنها منذ مدة ،واليت أفادت عن عزمها ترك تركيا
واإلبتعاد لإلهتمام برتبية إبنتها «الرا».
وأكدت بأنها مستمرة يف عملها برتكيا بل وتتلقى
عروضًا للمشاركة يف أعمال جديدة ،لكنها التزال
يف مرحلة دراستها.

السجن حلالق قص شعر
طفل بشكل بشع!

صدرت حمكمة يف بريطانيا ُحكما بالسجن ملدة 8
أشهر على حالق بعد أن صفف شعر طفل يبلغ
من العمر  10أعوام بـ «شكل بشع» وأجربه على
تنظيف األرضية من الشعر.
وحبسب مقال نشره موقع «ذا تيليغراف»
الربيطاني فإن الطفل كان يتباهى بقصة شعر
فعلها بنفسه مستخدما آلة حالقة ،وعندما قصد
مصفف الشعر أقدم على حلق شعره على درجة
واحدة عقابا له.
إال أن الطفل وبعد مضايقته والسخرية منه من
قبل املوجودين داخل قاعة احلالقة جلأ إىل الشرطة
مشتكيا من احلالق.
وألقت الشرطة يف بلدة بادفورد الربيطانية
القبض على احلالق ويدعى عبد الرحيم عمر،
واعرتف بقص شعر الطفل بشكل مريع ،مؤكدا
أنه أراد أن يلقن الطفل درسا باالمتناع عن
استخدام آلة احلالقة لوحده ألنها أداة خطرية.
وقال االدعاء العام إن العقاب الذي ناله الطفل
تسبب له بأذى نفسي وجسدي ،كما اعترب القاضي
الذي توىل القضية أن ما حصل هو «أقرف طريقة
لإلذالل».

أصيبت مضيفة يف اخلطوط اجلوية اإلماراتية،
جبراح وصفت باخلطرية ،بعد قفزها من الطائرة
اليت كانت تستعد لإلقالع يف مطار عنتييب الدولي
بأوغندا.
وقالت صحيفة ديلي الربيطانية ،إن املضيفة
فتحت باب الطوارئ وقفزت على األرض،
وأظهرت صور الصحيفة املضفية وهي ملقاة
على مدرج املطار مضرجة بالدماء.
ومل تقدم الصحيفة الربيطانية ،سببا دفع
املضيفة إىل القفز بشكل خطري جدا ،كاد أن
يودي حبياتها.
وحبسب رواية زمالئها ،فإن املضيفة توجهت
إىل باب الطوارئ ،ووضعت زجاجة أسفل ذقنها،
وقفزت من الطائرة لتسقط على األرض وتصاب
جبروح خطرية.
فيما ذكرت صحيفة «اخلليج تاميز» ،أن شركة
الطريان اإلماراتية فتحت حتقيقا رمسيا باحلادثة.
من جهتها ،نقلت صحيفة «ديلي نيشن» عن
هيئة الطريان املدني يف أوغندا»:أحد أفراد
الطاقم فتح باب الطوارئ ولسوء احلظ سقط»،
دون أن توضح السبب.

لن تصدقوا ماذا وجدوا عند
حماولتهم إصالح إنسداد يف املرحاض
عثر سباكون على جثة طفلة حديثة الوالدة بعد
التخلص منها يف مرحاض عيادة بوالية كرياال
اهلندية.
حبسب موقع ذا صن ،كان العمال حياولون
إصالح انسداد يف املرحاض عندما الحظوا شيئا
يشبه الكرة ،حيث قاموا بإخراجه ليكتشفوا أنه
رأس طفلة تبلغ من العمر يومني فقط ،وال تزال
املشيمة معلقة يف بطنها.
وأضاف أن طبيب العيادة اتصل بالسباكون
عندما الحظوا مشكلة يف املرحاض.
وتعتقد الشرطة أن والدي الطفلة ذهبا للعيادة
لالستشارة ،ولسبب غري معروف مت التخلص منها
يف املرحاض ،وأكدت أنها ستفحص مجيع سجالت
املرضى يف حماولة لتعقب الوالدين.
وحبسب ما ورد قدم الطبيب شكوى ومت نقل جثة
الطفلة إىل كلية ثريسل الطبية لتشرحيها.

ابتكر شاب سعودي طريقة جديدة وسهلة لتغيري
إطارات السيارات ،تسهي ًال على املرأة ،بعد منحها
حق القيادةـ وذلك من خالل تركيب هذه اإلطارات
وفكها دون احلاجة إىل مسامري.
وحصل الشاب املخرتع ويدعى «رستم مدخلي»،
على براءة اخرتاع من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،وذلك بعد أن جنح يف التوصل الخرتاعه
اجلديد بعد عام ونصف العام من العمل يف إجياد
حلول لرتكيب إطارات السيارات بطريقة سهلة.
وظهر مدخلي يف مقطع فيديو متداول ،وهو
يشرح اخرتاعه اجلديد ،مبينًا أنه استغنى متامًا
عن أية مسامري لتثبيت إطارات املركبة ،واكتفى
فقط بعمل ترس بقاعدة مثبتة يتم تركيب اإلطار
فيه ،ومن ثم تأمينه بواسطة مفتاح يشبه مفتاح
السيارة.
وقال «مدخلي» ،وفقًا لـ« ،»24إن املشروع
به كثري من التفاصيل الدقيقة وجرى تنفيذه
بتكلفة مالية ترتاوح بني  16إىل  18ألف ريال،
مشريًا ،إىل أنه تلقى قرابة  1000اتصال من رجال
ونساء يرغبون يف شراء إطارات لسياراتهم.
وأوضح ،أنه ليس لديه اإلمكانية لتصنيع املزيد
منها ،لكنه يف انتظار وصول عروض جادة
لتمويل املشروع وتصنيع العديد من اإلطارات
وطرحها باألسواق.

أكرب طائرة يف العامل تستعد
لرحلتها األوىل
من املقرر إطالق أكرب طائرة مت بناؤها على
اإلطالق ،Stratolaunch ،يف أول رحلة هلا خالل
األشهر القليلة املقبلة.
وتتميز الطائرة الضخمة املدعومة من قبل املؤسس
املشارك ملايكروسوفت ،بول آلن ،بأنها كبرية
لدرجة احتياجها لقمرتي قيادة و 6حمركات نفاثة،
من أجل اإلقالع.
وسيتم استخدام الطائرة املميزة جبناحني أطول
من ملعب كرة قدم ( 118مرتا) ،لنقل الصواريخ
اليت حتمل األقمار االصطناعية ،وكذلك يف جمال
املالحة الفضائية إىل الغالف اجلوي العلوي
لألرض.
ويف ندوة الفضاء الرابعة والثالثني يف
كولورادو ،كشفت  Stratolaunchأنها تستعد
اآلن لرحلة الطائرة األوىل هذا الصيف .وخضعت
بالفعل الختبارين يف األشهر القليلة املاضية،
ومن املقرر أجراء  3اختبارات أخرى ملعرفة ما
إذا كان من املمكن الوصول إىل سرعة اإلقالع
املطلوبة ( 138ميال يف الساعة).
ويف الصيف املاضي ،كشف امللياردير آلن ،عن
خطط الشركة الطموحة إلطالق الطائرة العمالقة
القياسية.
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سارة فرح :ال أحاول أن أتشبه بـ نادين جنيم وهذا رأيي بـ سريين عبد النور

بدأت الفنانة السورية سارة فرح مسريتها الفنية
من برنامج « ستار أكادميي « وحققت شهرة كبرية
يف الربنامج رغم أنها مل تتوج باللقب .إال أنها
بعد ذلك مل تكن حاضرة بقوة على الساحة الفنية
ألسباب خمتلفة ،ولتخوض يف العام املاضي
جتربة التمثيل من خالل املشاركة ببطولة مسلسل
« قناديل العشاق .الفنانة سارة فرح ضيفة «
سيدتي نت « يف هذا احلوار والذي حتدثت فيه
عن الكثري من املواضيع بصراحة كبرية.
بداية حدثينا عن جديدك على الصعيد الغنائي ؟
جديدي هو عبارة عن مشروع بدأت فكرته قبل
حوالي العامني تقريبًا حيث أعمل على تنفيذها
حاليًا وهي أغاني منها ما يكون من تأليفي
وأحلاني ،ومنها ما تعاونت بها مع أمساء كبرية
مثل ناصر األسعد وفادي جيجي وعادل العراقي
وأمحد ماضي ومراد حلمي وأمحد فقس بني كلمات
وأحلان وتوزيع ،باإلضافة إىل أمساء سأعلن عنها
قريبًا وهو مشروع خاص بـي .وهو يعتمد على
خطي وخصوصييت باملزج بني الشرقي والغربي
ضمن مشروعي وهو « امليين ألبوم « .
ملاذا انت مقلة بأعمالك الغنائية ؟
السبب أنه كان لدي ارتباط ملدة ثالث سنوات
مع شركة إنتاج مل ِ
تف بالتزاماتها معي وبعد فسخ
العقد بشكل ودي بيننا ،بدأت بتنفيذ مشروعي
اخلاص و بشكل شخصي .ولكن القادم سيكون
فيه زمخًا كبريًا إن شاء اهلل .
هل تعتقدين أنك مل حتققي الشهرة املطلوبة
وملاذا ؟
أعتقد أنين حققت الشهرة املطلوبة وذلك من
خالل برامج املواهب حيث أصبح لدي قاعدة
مجاهريية مجيلة وباعتقادي الشهرة سهلة .ولكن
األهم النجاح واالستمرارية واحلفاظ على النجاح
وبالتالي األمر مرتبط مبوضوع شركة اإلنتاج
واليت إن مل حتقق املطلوب للفنان ،فإنه يفقد
االستمرارية ويفقد احلفاظ على النجاح .ولكن أنا
حققت الشهرة املطلوبة ألني باألساس حضرت
يف برنامج مواهب كنت فيه من القالئل الذين
قدموا فيه أصواتًا تغين اللون الطربي.
برأيك ماهي معايري النجومية لدى الفنانة أو
املطربة ؟
ليس هناك معايري حمددة .وبرأيي املوضوع له
عالقة بهوية الفنان ومعايريه الشخصية وما هي
طموحاته وما الذي حيب أن يقدمه خالل مسريته
الفنية .وبالتالي ليس هناك قواعد ثابتة يف الفن
فهناك املوهبة والشغف واللون اخلاص بالفنان
اليت يقدم من خالله هويته الفنية.
خضت جتربة التمثيل من خالل مسلسل «قناديل
العشاق» كيف تصفني هذه التجربة؟
هذه التجربة صقلت الكثري من شخصييت وموهبيت
الفنية سواء على صعيد التمثيل والغناء .كما

قدمت لي الفرصة كسفينة إنقاذ بعد ثالث
سنوات كنت فيها مهمشة .وهو جتربة ال تنسى
حبياتي على الصعيد الفين والشخصي.
هل تفكرين بإعادة جتربة التمثيل من جديد؟
بالتأكيد أمتنى ذلك ولكن ضمن معايري وأسس
معينة ومنها العرض الذي يليق بي ويليق
باملشاهد وقدرتي على إقناعه بالشخصية اليت
أقدمها .وعرض علي بطولة مخاسية وبطولة
مسلسل يف مصر مع املخرج امساعيل فاروق.
ولكن مل أحصل على تأشرية الدخول ولألسف
الشديد مت إلغاء املشروع.
هل كانت سريين مميزة عنكم يف التعامل خالل
تصوير مسلسل «قناديل العشاق» وكيف هي
عالقتك بها؟
سريين شخص جيد جدًا وجنمة وإنسانة بسيطة
جدًا يف التعامل مع اآلخرين حيث أنها ال تعامل
اآلخرين بغرور على أساس أنها جنمة .وهي
شخصية متواضعة جدًا .وأسعدني التعامل معها
وبصراحة مل يكن هناك متييز بل كان هناك
اهتمام أكرب ألنه من املفروض أن يهتموا بنجوم
العمل كـ سريين و حممود نصر ودمية قندلفت
كونهم أعمدة املسلسل بالنسبة للمشاهد.
انتشرت كثريًا عرب مواقع التواصل االجتماعي
مقارنات كثرية بينك وبني نادين جنيم وقيل إنك
حتاولني تقليدها باإلطاللة فماذا تقولني حيال
ذلك؟
بشكل عام الذي يشاهد صوري وجيري مقارنة
يالحظ أن هناك اختالفًا بالوزن حيث أني فقدت
قليل من الوزن .وهذا أظهر االختالف عدا عن
أن بداياتي كانت بعمر صغري نوعًا ما وبالتالي
سيكون هناك فرق يف اإلطاللة عندما يكتمل
شكل اجلسد وصورة الشخص .وحاليًا ظهرت
مالحمي وشكلي يف فرتة صعود وتسليط الضوء
على الفنانة اللبنانية نادين نسيب جنيم .وبالتالي
أصبح أي شخص يشبه هذا الستايل ،تتم مقارنته
بها وتشبيهه بها وهذه احلالة رأيناها عندما بدأت
النجمة هيفاء وهيب بالصعود ونفس األمر بالنسبة
للفنانة مايا دياب .
وأؤكد اني مل أجر أي تغيري وال أحاول ان أتشبه
بنادين جنيم ،وحتى لو أني أشبهها أو أن الناس
ترى ذلك وحتى عندما يشبهوني بـ شريهان،
فهذا املوضوع يعطيين ثقة بالنفس كبرية جدًا
كونهما من أمجل مجيالت العرب .ولكن ليس
اجلزء املهم حبياتي أو مسريتي ومبا أنوي تقدميه
مع كل االحرتام واحلب لنادين.
هل تعيش سارة أي قصة حب أو ارتباط غري
معلن ؟
الفنان حيب كل شيء .فاحلب موجود بشكل عام
ولكن التفاصيل الشخصية أحب أن تبقى خاصة
بي فقط وال أحب ان تكون عامة.

ماهي مواصفات الرجل الذي تتمناه سارة فرح ؟
أن يكون رج ًال مبعنى الكلمة وأن يكون متوازنًا
ومتفهمًا يقدر األنثى واجتهادها وعملها وأن
لديها شغفًا وأن حيسسها بأنوثتها وال أريد أن
أقول أن يكون كرميًا ووسيمًا .فكل النساء يتمنني
أن يكون شركاؤهن يتمتعون بالوسامة والكرم
وكذلك أي رجل يتمناها يف شريكته ولكن الشيء
األساسي هو االعتناء بني الشخصني واالحرتام
بينهما.
هل ميكن أن تتخلى سارة فرح عن الغناء من أجل
األسرة ؟
بالتأكيد ولكن بشكل جزئي فمن املمكن أن أبتعد
عن احلفالت أو عن الظهور اإلعالمي لفرتات و
لكن ال أختلى عن الغناء أو التلحني أو أكتب.
وبالتالي من املمكن أن أختصر من حياتي الفنية
مقابل أن أعطي االهتمام الكايف ألسرتي وبييت
وأطفالي إن أكرمين اهلل ولكن ال ميكن أن أختلى
عن الفن .فهو بالنسبة لي شيء موجود بداخلي
وهو مبثابة الروح .فأنا مل أدخل الفن بغرض
الشهرة حتى أبتعد عنه بل دخلته ألنه جزء من
شخصييت وحياتي.
ما هي أغنيتك اجلديدة وما هي رسالتها ؟
أغنييت اجلديدة بعنوان « تاري اهلوى « .وحتكي
عن خدعة احلب وأن احلب معضلة أو مسألة من
الصعب حلها ألن هلا انتماءات وأوجهًا كثرية حيث
أن لكل شخص وجهة نظره باحلب و كيف هو
بالنسبة له .وبالتالي احلب مثل احلصان اجلامح
غري القابل للرتويض وهو يفرض نفسه وأغنية «
تاري اهلوى « تتكلم عن هذه النوعية من احلب.
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شوق :هلذا السبب أمضيت فرتة من حياتي على كرسي متح ّرك وأحبث عن أمي منذ  33عاماً
محمد أمني  -مجاة سيدتي

أثارت إطاللة الفنانة الكويتية شوق عرب أحد الربامج التلفزيونية
حتدثت بصراحة وجرأة عن حادثتني ،كان هلما تأثري
ضجة حيث
ّ
كبري على حياتها اخلاصة والعملية ،وهما حادث السيارة الذي
متفرقة يف جسدها فض ًال عن
وتسبب يف كسور بأجزاء
تعرضت له
ّ
ّ
ّ
اضطرارها للخضوع جلراحة جتميل يف أنفها لتاليف آثار احلادث ،إىل
جانب فقدانها أمها يف سن مبكرة حيث حرمت منها عندما كانت
طفلة وإىل اآلن حتاول الوصول إليها دون جدوى.
وتطرقت إىل مشاريعها
حتدثت عن تفاصيل تلك الواقعتني
شوق ّ
ّ
الفنية يف الفرتة املقبلة وهنا التفاصيل .
بني الفينة واألخرى يتناول البعض قصة حادث السيارة الذي
وسبب لك أزمة ،البعض ّ
اتهمك بالكسب
تعرضت له قبل فرتة
ّ
ّ
من ورائه؟
كيف أكسب من حادث ّ
تأملت منه؟ لقد أمضيت شهرين ونصف
عدة ما
الشهر على كرسي
متحرك السيما بعد أن خضعت جلراحات ّ
ّ
ّ
ترتب عليه تركيب شرحية و 9مسامري يف رجلي لتثبيتها .ومن
وقت آلخر ،أنا مطالبة أمام مجهوري بتوضيح حقيقة وضعي الصحي
امتدت ألشهر ما دفع الكثريين للسؤال عن
السيما بعد فرتة غياب
ّ
علي أن أبادر بتوضيح حقيقة األمر
جيب
وكان
سبب هذا الغياب.
ّ
تسبب فيه احلادث من مضاعفات.
عما
والكشف ّ
ّ
ّ
تطلب األمر بعض جراحات التجميل؟
هل
مدة 12
نعم خضعت جلراحة جتميل يف أنفي ،فقد غبت عن الوعي ّ
يومًا كنت خالهلا حبيسة الفراش يف أحد مستشفيات الكويت.
توافد العديد من زمالئي يف الوسط الفين وخارجه لالطمئنان
بد من احلديث
على صحـيت وتواصــــل معي اجلمهـور .وكـان ال ّ
وتوضيح ما آلت إليه األمور بكل شفافية .فمثلما أشارك اجلمهور
الفرحة ،أيضًا أشاركهم آالمي .رمبا ّ
ختفف كلماتهم احلزن يف نفسي
وأستعيد عافييت النفسية جمددًا.
وهل مازالت آثار احلادث النفسية تلقي بظالهلا على حياتك؟
ّ
ّ
أتذكر تلك
أتأل عندما
بالفعل النفسية وأيضًا اجلسدية ،مازلت
اللحظات العصيبة اليت مررت بها وكذلك مازلت يف حاجة إىل بعض
تضرر كثريًا .أيضًا هناك جراحة أخرى يف
جراحات ترميم ألنفي ألنه
ّ
قدمي وسوف أكون حريصة على نقل تفاصيل رحلة العالج األخرية
للجمهور .وال يسعين إال أن أمحد اهلل على قضائه وقدره.
حرمت من والدتي بسبب الطالق
هل ّ
ختلى عنك البعض يف حمنتك؟
هناك من ّ
ختلى عين ولكين لن أذكرهم باالسم ولن أعتب عليهم،
تسببت مشكالت احلياة يف انصرافهم عين .من َحرص على
رمبا
ّ
التواصل أشكره ،ومن ل تسعفه الظروف لن ألومه.

فجرت خالل لقائك يف أحد الربامج قصة والدتك اليت ل تشاهديها
ّ
ّ
واتهمت بعدها باملتاجرة بهذا األمر؟
ليس هناك أي إنسان لديه مشاعر يتاجر باسم امه أو اسم أبيه،
لقد حرمت مين أمي على مدار  33عامًا .لذلك من غري املنطقي أن
ألستدر عطف اجلمهور .بالفعل حبثت عن أمي لسنوات
أذكر امسها
ّ
وسنوات ،وكان أملي معقودًا خالل السنوات اخلمس األخرية ،ولكن
ّ
حتطم على صخرة احلقيقة عندمـا قيـــل لي إن ال أثر
هذا األمل
هلا.
ولكن كيف لشخص أال يعرف أين والدته؟
نعم ال أعرف أين هي ورغم تلك السنوات مازال األمل يراودني
للوصول إليها ،مع األسف ال أعرف حتى شلكها ألن أهل والدي
أخذوني منها عندما كنت صغرية وإىل اآلن ال أعرف عنها أي شيء،
حرمت منها بسبب الطالق ودفعت ومازلت أدفع الثمن.
وما الرسالة اليت تريدين إيصاهلا للجمهور بعد ما عشته من
معاناة؟
يرتيث أي زوجني قبل ّ
اختاذ قرار الطالق ،هذا القرار له آثار
أن
ّ
مدمرة على األبناء ،األم واألب هما سند األبناء
نفسية واجتماعية
ّ
يف احلياة ،نسبة الطالق أصبحت صادمة واألبناء يدفعون الثمن.
أنا أعيش هذا الواقع حبكم انفصالي عن زوجي ول أكن أمتنى هذا
األمر ولكنه القدر.
وكيف تصفني عالقتك بابنك الذي يعيش معك؟
ابين يبلغ من العمر  16عامًا .نتعامل كصديقني بعيدًا عن العالقة
التقليدية بني األم وابنها .أستمع إليه وأستشريه يف كل أموري.

حياتي خط أحمر

ما رأيك فيما تشهده مواقع التواصل االجتماعي اآلن؟
مع األسف البعض يسيء استخدام مواقع التواصل االجتماعي دون
مراعاة الذوق العام والعادات والتقاليد اليت حتكم اجملتمع اخلليجي
والعربي.
ّ
التدخل يف شؤونك اخلاصة؟
هل تقبلني
ّ
بتدخل أحد فيها إال إذا مسحت أنا بذلك.
حياتي خط أمحر وال أقبل
حتدثت عن موضوع والدتي كان مبلء إرادتي.
وعندما ّ
على املستوى الفين ،ما جديدك خالل الفرتة املقبلة؟
أستعد لتصوير دوري يف مسلسلي اجلديد «اجلسر» ،بطولة الفنان
ّ
عبد العزيز املسلم والفنان حسني املنصور ،وخنبة من النجوم ومن
ّ
املتوقع أن نبدأ تصوير العمل خالل األيام القليلة املقبلة .العمل
عدة .شخصييت يف املسلسل
جديد ،وينطوي على خطوط درامية ّ
جديدة ،وسوف ّ
متثل مفاجأة للجمهور.

وما مصري مسلسل «حبييب حياتي»؟
تقرر عرض املسلسل خالل موسم رمضان وال شك أن دخول العمل
ّ
على خط املنافسة خالل رمضان أمر أسعدني ،ملا هلذا املوسم من
أهمية كبرية .العمل رومانسي تدور أحداثه خالل حقبة سبعينيات
القرن املاضي وهو من تأليف د .فوزية الدريع ،وإخراج خالد
الفضلي ،وبطولة خنبة من النجوم ،بينهم :حسن البالم ،زهرة
عرفات ،انتصار الشراح ،مسرية الوهييب ،منى شداد ،أمحد
العونان ،فهد البناي ،عبدالعزيز النصار ،حممد رمضان ،ياسة،
مبارك املانع وحممد طاحون.
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ثــقافة

قائمة هوليوود السوداء
تطارد «عمالء» احلزب
الشيوعي
أشرف أبو جاللة  -ايالف
كان األمريكيون متشككني يف هوليوود يف ثالثينات
وبداية أربعينات القرن املاضي ،وخشي القائمون على
صناعة السينما وضع أعماهلم ضمن قائمة سوداء يف حال
مل يقطعوا عالقات مفرتضة مع احلزب الشيوعي.
إيالف :رمبا ال يزال يتذكر كثريون حقبة عرفت حبقبة «قائمة
هوليوود السوداء» ،حيث ُنشر فيهل كثري من املؤلفات
واملقاالت عن حياة ممثلني ،وكتاب سيناريو وخمرجني،
اعتربتهم استوديوهات هوليوود غري صاحلني للتعامل معهم
نظرا إىل صلتهم ،الفعلية أو املزعومة ،باحلزب الشيوعي.
ً
عالقات متوترة
ويف مسعى من جانبه إىل تسليط الضوء بشكل أكرب على
قدم الكاتب البارز
تلك احلقبة الغامضة إىل حد كبريَّ ،
توماس دوهريتي يف كتاب جديد له بعنوان «Show Trial:
 »Hollywood, HUAC, and the Birth of the Blacklistصورة
كاملة ومستفيضة عن وضع عالقات العمل املضطربة يف
صناعة السينما األمريكية ،واليت أدت إىل فتح العديد من
التحقيقات يف هوليوود ،وبلغت أوجها عام .1947
قائمة سوداء أبطاهلا صناع السينما األمريكية
وكما أوضح دوهريتي يف كتابه ،فإن العالقة بني احتاد
عمال صناعة الرتفيه واالستوديوهات لطاملا كانت متوترة،
وكان ذلك االحتاد ،الذي يعرف بالتحالف الدولي ملوظفي
املسرح ( ،)IATSEهو من أبقى على توتر العالقات خالل
ثالثينات ومطلع أربعينات القرن املاضي.
ً
أيضا بالتحقيقات اليت فتحها النواب
نوه دوهريتي
الدميقراطيون يف جملس النواب خالل ثالثينات القرن
املاضي ملعرفة أبعاد النفوذ الراديكالي يف هوليوود ،واتهام
النائب ،جريالد ناي ،يف العام  1941رؤساء استوديوهات
هوليوود اليهود باخنراطهم يف حرب دعاية.
سريك إعالمي
وبينما أسدل اهلجوم الذي مت شنه على ميناء بريل هاربر يف
جزر هاواي الستار على التحقيق الذي كان جيريه ناي ،فقد
استهدف الكونغرس هوليوود مرة أخرى ،بعد احلرب العاملية
الثانية ،حيث ركز وقتها على احتمال متتع الشيوعية بنفوذ
أو تأثري يف هوليوود.
شدد دوهريتي ً
أيضا على أن تلك اللجنة اليت ُ
وعِر َفت
ش ِّكَلتُ ،
بلجنة األنشطة لغري األمريكيني ،واليت كانت منوطة بفحص
ً
ً
مكتمال.
إعالميا
«سريكا»
الوسط يف هوليوود ،كانت
ً
وكتب دوهريتي« :مل تكن تلك احملاكمة العلنية اليت
ً
ً
طيشا
فاضحا أو
انفصاال
أقامها الكونغرس زجية مشاهري،
ً
ً
مفاجئا ،وإمنا كانت تتناول جبدية أشياء متعلقة بالشيوعية
يف مواجهة الدميقراطية ،وكذلك األمن القومي يف مواجهة
حرية التعبري».
معسكرا هوليوود
أسفرت التحقيقات اليت أجرتها
هوليوود إىل معسكرين ،هما
املناهض للشيوعية ،واملنوط
األمريكية ،وجلنة التعديل األول
لغري األمريكيني.

تلك اللجنة عن انقسام
حتالف الصورة املتحركة
باحلفاظ على املثالية
املناهضة للجنة األنشطة

ويف نهاية جلسات االستماع ،بدا من الواضح أن معظم
األمريكيني كانوا متشككني يف هوليوود .وبالتالي ،ما مل
يقم القائمون على الصناعة يف هوليوود بقطع عالقاتهم مع
الشيوعيني ،فكان خيشى أقطاب الصناعة أن يقوم رواد
السينما بوضع صناعتهم يف القائمة السوداء.
وتبني من الكتاب أن دوهريتي مل يسرع يف مهامجة أو
نّ
تعرضت ملوقف صعب
انتقاد هوليوود بشكل الذع ،ألنها
نّ
ُفِر َ
ض عليها من جانب احلكومة.

هل يضطر اإلنسان اللتهام بين جنسه!
ميسون أبو احلب  -ايالف
ً
كائنا آخر من جنسه نفسه
قد تكون فكرة أن يأكل كائن حي
مشمئزة ومثرية للقرف واخلوف ،لكن مع تناقص القدرات
على إنتاج الغذاء قد يتكرر التهام اإلنسان للحم أخيه بشكل
بديهيا!.
قد يغدو األمر معه
ً
إيالف :يتناول اخلبري يف علم احليوان بيل شوت يف كتابه
متاما» أو كانيباليزم
«أكل حلم اجلنس نفسه :تاريخ طبيعي
ً
موضوعا يثري يف العادة مشاعر قرف وامشئزاز
باالنكليزية
ً
ً
شيئا من الرعب ،حيث تتوارد إىل الذهن
واستهجان وحتى
قصص نقلها التاريخ عن حوادث من هذا النوع ،ال سيما
تلك اليت تتعلق ببين البشر.
يقول النقاد إن هذا الكتاب ممتع عند قراءته ،وهو يغري
الكثري من أفكارنا املكتسبة ،اليت نعتقد أنها ثابتة عن عامل
التهام الكائنات احلية كائنات من جنسها نفسه.
سلوك غري مفهوم
كان من املعتقد أن هذه الظاهرة غريبة وغري مفهومة ،وليس
هلا أي معنى على الصعيد البيولوجي ،حني يتعلق األمر بعامل
احليوان ،ولطاملا اعتربت جمرد نتيجة لشعور يائس باجلوع
كرس
أو رد فعل على خطر يهدد احلياة ،ومل حيدث أن نّ
ً
كثريا لدراستها.
وقتا
متخصصون
ً
كان األوروبيون يأكلون أجزاء من جسم اإلنسان ألغراض
عالجية
لكن الكاتب يطرح يف هذا املؤلف نتائج حبوث عديدة أجراها
على عامل احليوان ،حيث يالحظ انتشار هذه احلالة بشكل أكرب
متوقعا ،حتى لدى حيوانات نباتية ،مثل الفراشات.
مما كان
ً
وهو يعتقد أنها حتدث ،ألن الطبيعة رمبا تستخدمها حلل
مشاكل عدة ،مثل تزايد عدد الكائنات ،وتناقص املساحات
الكافية والغذاء.
يكرس الكاتب الثلث األول من كتابه لعامل احليوان،
نّ
ً
مسبقا .ويعطي
ويتضمن الكثري من املعلومات غري املعروفة
أمثلة عديدة ،مثل أنثى طري نقار اخلشب ،حيث تشرتك
أنثيان عادة يف عش واحد ،وتقوم كل واحدة منهما بتحطيم
بيضات األخرى والتهامها ،وهو أمر قد يتكرر على مدى
أسابيع ،حتى اليوم اليت تضع كل منهما بيضة يف الوقت
نفسه تقريًبا.
ً
أيضا حاالت تلتهم فيها األنثى جسد الذكر بعد
هناك
ممارسة عملية التكاثر ،مثلما حيدث مع العنكبوت األسرتالي
أمحر الظهر.
يدرس الكاتب هذه الظاهرة من زوايا متعددة ،وحياول
اإلجابة عن أسئلة عديدة ختص عامل احليوان.
من احملرمات
أما يف ما يتعلق باإلنسان فهي مسألة حمرمة يف ثقافتنا،
وعادة ما يتم تناوهلا يف إطار قصص رعب وسحرة أو
قصص خيالية رهيبة ال متت إىل الواقع بصلة.
يتناول شوت هذا املوضوع بشيء من اإلسهاب ،مع إعطاء
بعد بيولوجي وأنثروبولوجي وتارخيي هلذه الظاهرة بطريقة
جتعل هذا الكتاب أفضل ما كتب حتى اآلن عن هذا املوضوع
املعقد.
ً
سجال بأشهر احلوادث ،ومنها حادثة
ويقدم املتخصص
مجاعة دونر ،اليت وقعت يف منطقة غرب الواليات املتحدة
مهاجرا يف منطقة ثلجية
يف  ،1847-1846عندما حوصر 87
ً
وعرة ألشهر عدة ،ومل ينج منهم إال النصفُ ،
وذكر أن
الناجني التهموا حلوم من مات منهم.
يذكر الكاتب ً
أيضا ممارسات كانت موجودة حتى نهاية القرن
العشرين ،حيث كان األوروبيون يأكلون بشكل منتظم أجزاء
ً
أيضا أن
من جسم اإلنسان ألغراض عالجية .من املعتقد
انقراض إنسان النياندرتال جاء نتيجة هلذه الظاهرة.
نّ
روجها كرستوفر كولومبس ومعاصروه
يذكر الكاتب بأفكار نّ
من حكام إسبانيا عن وجود قبائل تعيش على التهام حلوم
البشر بني سكان أمريكا األصليني .وكانت هذه حجة
استخدمها األوروبيون لقتل هؤالء السكان من دون مساءلة
يف ظل جتاهل إنساني وعاملي دام ملدة  500عام ،وهو ما
ً
تارخييا».
«إجحافا
يعتربه الكاتب
ً
املستقبل
ال يكتفي الكاتب بالتحدث عن املاضي وعن احليوانات

ً
أيضا من املستقبل ،وهو يعتقد أن
واإلنسان ،بل حيذر
تغري املناخ وانتشار األمراض وتزايد أعداد البشر وتناقص
القدرات على إنتاج املواد الغذائية واحليوانية الكافية لسد
حتما إىل
حاجتهم املاسة إىل الطعام كلها عوامل ستؤدي
ً
تكرر حاالت التهام اإلنسان حلم أخيه اإلنسان وشيوعها
طبيعيا إىل حد ما وال تثري
بطريقة قد جتعل من هذا األمر
ً
الكثري من االستهجان مثلما تفعل اآلن.
ويشري الكاتب إىل
لطبخ املشيمة اليت
فكرة تثري امشئزاز
مؤشرا
حاليا لتكون
ً
ً
شئنا ذلك أم أبينا.

ً
طرقا
ظهور حاالت يطرح فيها البعض
يلفظها جسم األم بعد الوالدة ،وهي
البعض على األرجح ،ولكنها موجودة
إىل ما ميكن أن حيدث يف املستقبل

بوتني حيوّل دولته إىل أكرب عصابة منظمة
كيف يلتقي مفهوم الدولة مع اجلرمية املنظمة يف روسيا...
مؤكدا أن روسيا مل
سؤال حياول كتاب إجياد إجابات له،
ً
حوهلا بوتني إىل «أكرب
تغد اليوم جمرد مافيا بسيطة بل نّ
عصابة يف املدينة».
إيالف :مل تظهر روسيا بقوة يف الوعي الوطين منذ منتصف
الثمانينيات ومنذ عرض فيلمي  ThreadsوWhen the Wind
.Blows
استيعاب اجملرمني
ومرورا بتدفق أموال القلة
سكريبال
تسمم
وبدءا من واقعة
ً
ً
غري املشروعة من خالل العاصمة الروسية ،موسكو ،والتدخل
يف التصويت على خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي،
ً
ووصوال إىل رد فعل روسيا على هجمات الغاز يف سوريا،
ِّ
َ
ملحة ،وهو
حاجة
ل
ك
ش
ي
التهديد
ذلك
فهم
إن
القول
ميكن
نّ
ُ
لباه الباحث البارز يف معهد العالقات الدولية
الذي
األمر
َّ
يف براغ ،مارك غالوتي ،يف كتابه الرائع اجلديد The Vory:
( .Russia’s Super-Mafiaاللصوص :روسيا مافيا كبرية).
عالقة سرية بني «أشباح» وعصابات يف روسيا
رمبا سيواجه البعض صعوبة للعثور على دليل أكثر مشولية
وجاذبية اللتقاء الدولة مع اجلرمية املنظمة يف روسيا من
ذلك التاريخ اخلاص بالسرقة املمتد إىل جذور ما قبل الثورة
يف العامل السفلي.
يف الكتاب الذي تناول أحداث من القرن الـ  18حتى القرن
الـ  ،21تتبع غالوتي الطريقة اليت مت بها استيعاب اجملرمني
تكرس اآلن أجهزتها يف
عن كثب من ِقبل الدولة ،اليت
نّ
«حربها اهلجينة» اليت تشنها على الغرب.
خماض اجلرمية
ً
وبدال من كونها «دولة مافيا» بسيطة ،فإن احلكومة
الروسية بقيادة بوتني قد شكلت نفسها باعتبارها «أكرب
عصابة يف املدينة» ،اليت أضحت «عالقتها السرية
بني األشباح والعصابات» أكثر فظاظة يف مدن وبلدات
روسيا.
نوه غالوتي بأن الفساد وظهور السوق السوداء حتت قيادة
ليونيد برجينيف ،ثم حترر قوى السوق واالنهيار الفوضوي
للدولة السوفيتية حتت قيادة غورباتشوف ويلتسني ،كانت
عوامل أدت إىل تهيئة الظروف اليت تتيح للجرمية املنظمة
فرصة توطيد نفسها يف العصر احلديث.
وحبسب ما ذكره غالوتي يف الكتاب ،فقد تطور النظام
األيكولوجي اإلجرامي الثري لروسيا بطريقة بات يصعب
معها اآلن التفريق بشكل مفيد بني أصحاب املشاريع
املنتمني إىل العصابات ،املسؤولني العامني ورجال األعمال
احلقيقيني ،وهي الفئات الثالث اليت تعمل اآلن كفئة واحدة
يف مسعى إىل «دولة عميقة» تعمل وراء الثروة والنفوذ
السياسي.
وأضاف غالوتي أنه ويف مقابل قيام السلطات بغض الطرف،
فإن النظام حيتفظ باحلق يف استدعاء أي فرد أو منظمة للدفع
بأجندة الكرميلني إىل األمام .وخلص غالوتي إىل أن روسيا
ستصلح نفسها من الداخل على يد األناس العاديني ،الذين
يعتربون «أول وأسوأ» ضحايا هذه الثقافة ،واملنفتحني
على السؤال ،عقب إعادة انتخاب بوتني.
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تتـمات

دمـشق تع ّد لفتح...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
يف املنطقة حول التنف وخميم الركبان اليت أعلنها األمريكيون
من جانب واحد منطقة تابعة هلم» ،متهمًا واشنطن بـ»حتضري
اإلرهابيني من أجل مواصلة األعمال القتالية ،على رغم اتفاقات
وقف النار» .لكن الوزير األردني سارع إىل نفي نقل أي
نوع من األسلحة إىل اجلنوب السوري ،مؤكدًا أن املساعدات
اإلنسانية متر فقط عرب األراضي األردنية إىل سورية.
ويف ما بدا تلوحيًا بالرتاجع عن اتفاقات مناطق «خفض
التصعيد» اليت وصفها الفروف بـ «املوقتة» ،قال« :املنطقة
ُأنشئت على أساس موقت ،وانطالقًا من تسوية املهمات
املرتتبة على هذه املناطق ،وعندما سيكون من املمكن بدء
العودة إىل احلياة الطبيعية ،سيتم توقيف عملها .بالتأكيد،
فإن نظام خفض التصعيد ال يشمل اإلرهابيني الذين جيب
القضاء عليهم وفقًا لقرار جملس األمن» .يف املقابل ،أشاد
الصفدي بأهمية احملادثات األردنية  -الروسية لكونها أنتجت
اتفاقًا لوقف النار ،خصوصا يف اجلنوب السوري ،موضحًا:
«يف ما يتعلق مبسألة احلدود واملعابر ،فإننا نتعامل مع امللف
السوري مبا حيقق مصلحتنا الوطنية ،ومحاية أمننا واستقرارنا،
ومبا يساهم يف إعادة األمن واالستقرار لسورية».
بالتزامن ،كان الفتًا تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية
عن مصدر مطلع قالت إنه مرتبط باالستخبارات السورية ،وجاء
فيه أنه جيري اإلعداد لـ «هجوم كيماوي» استفزازي جديد،
مبشاركة االستخبارات األمريكية (سي آي أي) ،يف منطقة
احلقل النفطي «اجلفرة» ،قرب القاعدة العسكرية األمريكية يف
حمافظة دير الزور .وأضاف« :ختطط االستخبارات األمريكية
لعمل استفزازي باستخدام مواد حمظورة على األراضي
السورية.
ويقود العملية اإلرهابي السابق يف داعش ميشان إدريس
احلمش .وتهدف إىل شن متثيل هجوم كيماوي على املدنيني
ونشره عرب وسائل اإلعالم».
إىل ذلكّ ،
ذكر وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليربمان أمس
روسيا بقرار حكومته عدم املشاركة يف تطبيق العقوبات الغربية
ضدها ،مطالبًا إياها بـ «رد اجلميل» وانتهاج سياسة أكثر دعمًا
ملصاحل إسرائيل يف سورية وإيران.
وقال يف مقابلة مع صحيفة «كومريسانت» الروسية« :نقدر
هذه العالقات مع روسيا ...حتى عندما ضغط علينا شركاؤنا
املقربون يف قضية العقوبات على روسيا ،مل ننضم إليهم».
وزاد« :نأخذ مصاحل روسيا يف االعتبار ،ونرجو أن تأخذ موسكو
مصاحلنا يف اعتبارها هنا يف الشرق األوسط .ونتوقع تفهمًا
منها ودعمها عندما يتعلق األمر مبصاحلنا احليوية».
ميدانيًا ،غادر أمس االول املئات من مقاتلي فصائل
معارضة جنوب دمشق إىل مشال البالد ،تنفيذًا التفاق إجالء
ُأعلن التوصل إليه قبل أيام ،يف وقت ّ
كثفت قوات النظام
السوري قصف املناطق اليت ختضع لسيطرة تنظيم «داعش»
يف خميم الريموك واحلجر األسود ،وأفيد بأنها نفذت عمليات
نوعية متكنت خالهلا من شطر تلك املناطق وحصر التنظيم يف
مناطق حمدودة .يف الوقت نفسه ،رفضت فصائل يف مدينة
محص (وسط سورية) اتفاق اإلجالء الذي ُأعلن مساء األربعاء،
ومتسكت بـ «القتال» ،فيما بدأت أمس االول فصائل أخرى
يف املدينة بتسليم أسلحتها الثقيلة ضمن تنفيذ بنود االتفاق
الذي مت برعاية روسية.

العبادي يهاجم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وهاجم العبادي يف مؤمتر عقده يف مدينة النجف أمس االول
من اتهمهم مبحاولة تهديده ،يف إشارة إىل قيادات يف «احلشد
الشعيب» .ولفت إىل عملية اغتيال مسؤول املال يف «احلشد»
حممد ضعيف يف بغداد قبل أيام.
وكشف اجتماعه مع ضعيف لتنظيم عملية توزيع الرواتب ،وقال
إن هناك أعدادًا تأخذ رواتب من احلشد وهي خارجة عنه ،مشريًا
إىل أنه طلب إخراجهم .وأكد أن «هناك فاسدين يأخذون أموال
املقاتلني (يف احلشد) ظلمًا وعدوانًا».
وقال أن قيادات يف «احلشد» ترفض التدقيق احلكومي على
الرواتب ،وأن أي قيادي يتعاون مع رئيس الوزراء يف هذا
«ي َّ
عنف» ،مشريًا إىل أن قياديًا يف «احلشد» أبلغه بأن
الشأن ُ
هناك من يستقطعون من الرواتب ملصلحتهم.
واعلن العبادي يف كلمته« :إن يد الغدر امتدت الغتيال الشهيد
(ضعيف)» ،سائ ًال« :هل يعتقد الفاسدون أنهم خييفوننا؟».
وتعهد أن يدفع املسؤولون مثن عملية االغتيال وغريها من
العمليات.
ُ
وتعد تصرحيات العبادي اليت تتزامن مع اقرتاب موعد
االنتخابات ،األقوى ضد قيادات يف «احلشد الشعيب» مل
يسمها ،لكنها تتزامن مع توقعات بتوجيهات ُيطلقها املرجع
الشيعي علي السيستاني اليوم ،وسط تصاعد التكهنات بأن

تتضمن إشارة إىل رفض استخدام «احلشد» يف االنتخابات.
صعد
وكانت احلمالت االنتخابية اشتدت أخريًا يف العراق حيث
ّ
املتنافسون هلجتهم ضد بعضهم.
وغري بعيد من أجواء االنتخابات ،كشف رئيس الربملان عن
كتاب وجهه إىل رئيسي اجلمهورية والوزراء بطلب إصدار عفو
خاص عن سلطان هاشم ،وزير الدفاع يف عهد صدام حسني،
والذي يتحدر من حمافظة نينوى.
وكان حمامي الدفاع عن رموز يف النظام السابق ،كشف نية
إطالق عدد من القيادات العسكرية يف اجليش السابق.
لكن مصدرًا يف مكتب رئيس اجلمهورية العراقي فؤاد معصوم
أبلغ «احلياة» أن قضية إصدار عفو خاص تعتمد على تقديم
َّ
يتلق الرئيس
طلب بذلك من رئيس الوزراء ،ولكن حتى اآلن مل
مثل هذا الطلب.
إىل ذلك ،مل يستبعد رئيس الربملان عقد جلسة برملانية بعد
االنتخابات للربملان احلالي ،ملراقبة أداء مفوضية االنتخابات
خالل عملية االقرتاع وتقوميه.
وتتضارب استطالعات الرأي اليت بدأت تصدر من مراكز
حملية وإقليمية ودولية حول النتائج املتوقعة لالنتخابات .ومع
أن معظم االستطالعات ُجيمع على تقدم كتلة «النصر» اليت
يتزعمها العبادي ،على بقية الكتل السياسية ،إال أن استطالعًا
أصدره مركز عراقي توقع تقدم كتلة املالكي «دولة القانون»،
ما أثار اتهامات متبادلة بني الكتل بتسخري استطالعات الرأي
ألغراض دعائية.

«جملس التعاون» يؤكد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وتدريب لعناصر ما يسمى جبماعة «البوليساريو» عرب ميليشيا
حزب اهلل اإلرهابي بهدف زعزعة األمن واالستقرار يف
املغرب.
كما أكدت اإلمارات وقوفها إىل جانب املغرب يف مواجهة كل
ما يهدد أمنها وسالمتها واستقرارها ووحدة ترابيها.
وأشارت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي يف أبوظيب ،يف بيان
هلا ،إىل أن اإلمارات ،إذ تدين بشدة تدخالت إيران يف شؤون
املغرب الداخلية عرب أداتها ،ميليشيا حزب اهلل اإلرهابية ،اليت
تقوم بتدريب عناصر ما يسمى مجاعة «البوليساريو» بهدف
زعزعة أمن اململكة املغربية ،فإنها تؤكد وقوفها إىل جانبها
يف كل ما يضمن أمنها واستقرارها مبا يف ذلك قرارها احلاسم
جتاه التدخالت اإليرانية.
وأضاف البيان أن اإلمارات تقف مع اململكة املغربية صفًا
واحدًا يف إجراءاتها جتاه هذه التدخالت الواضحة وتؤكد جمددًا
على موقفها التارخيي واملبدئي املؤيد لوحدة الرتاب املغربي.
ويف املنامة ،أجرى وزير اخلارجية البحريين الشيخ خالد بن أمحد
ً
اتصاال هاتفيًا مع وزير الشؤون اخلارجية
بن حممد آل خليفة
والتعاون الدولي املغربي ناصر بوريطة ،أكد خالله دعم البحرين
التام لقرار اململكة املغربية قطع عالقاتها مع إيران ،بسبب
الدعم العسكري حلليفها حزب اهلل لـ»البوليساريو».

فرجنية :عون طرف وليس...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

صاحب أكرب كتلة نيابية مسيحية».
َ
ورأى ان «الرئيس القوي هو الذي لديه أكرب عدد من النواب
الذهاب أبعد من ذلك ،فليكن الرئيس،
قررنا
َ
يف الربملان ،وإذا ّ
صاحب أكرب عدد من النواب املسيحيني األكثر متثي ًال .ولكن
ما معنى أن يكون رئيس كتلة كبرية وهناك  40نائبًا مسيحيًا
ضده؟ فهو لن يكون رئيسًا قويًا .وهذا هو اجلوهر».
ّ
يتدخل يف جمريات االنتخابات؟
وعما اذا كان رئيس اجلمهورية
أجاب فرجنية «األمور واضحة ،من استقبال كل مرشحي
«التيار» وتركيب الئحة كسروان حيث تواصل الرئيس مع
ّ
التدخل احلاصل
افرام والنائب السابق منصور البون ،اىل
ّ
ٌ
اململة .الرئيس هو طرف يف هذه
يف املنت يف التفاصيل
االنتخابات وهو رئيس «التيار الوطين احلر» وليس رئيساً
َ
ُ
دليل قوة».
دليل ضعف وليس
للجمهورية ،ورأى
وقال فرجنية :مع «التيار» أو بال «التيار» حنن أقوياء ولدينا
حضورنا واالنتخابات ستربهن ذلك .لكن طاملا ميشال عون يف
خطنا حنن معه .ومع ذلك ال عون وال جربان باسيل يستطيع
إلغاءنا .وكما نعرتف بشرعيتهم الشعبية عليهم أن يعرتفوا
َ
بشرعيتنا الشعبية.

«الجماعة االسالمية»

قوتان لبنانيتان أساسيتان موضوعتان حتت جمهر املالحظة
ّ
اإلقليمية والدولية ،وذلك يف مناسبة اإلنتخابات النيابية
ّ
ويرتكز النظر عليها
احملتدمة يف لبنان :األوىل هي «حزب اهلل»،
لرصد ما إذا كانت قوتها على الساحة الشيعية تناقصت ،ولو
حبسابات حواصل الكسر وليس بالضرورة حواصل املقاعد.
والثانية هي «اجلماعة اإلسالمية» اليت متثل يف لبنان سليلة
تنظيم «اإلخوان املسلمني» الدولي.
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ويبدو واضحًا من سياق إدارة «اجلماعة» يف لبنان معركتها
حصتها من االنتكاسات
االنتخابية الراهنة ،أنها نالت
ّ
اليت طاولت كل فروع «االخوان» يف املنطقة .ومنذ بداية
املتعدد
استعدادها خلوض االنتخابات النيابية ،برز الوهن
ّ
الوجوه الذي تعانيه «اجلماعة» يف لبنان ،فمن جهة مل تكن
سواء جلهة املوقف من
موحدة إزاء هذه االنتخابات
لديها رؤية
ّ
ٌ
القانون اإلنتخابي اجلديد وما يستتبعه من حتالفات إنتخابية
قسرية ،أو جلهة ما اذا كان من األفضل للجماعة يف ّ
ظل
ّ
حلل
والتفرغ
أوضاعها اجلديدة عدم املشاركة يف االنتخابات
ّ
أزماتها األعمق الناجتة عن ظروف خارجية وذات صلة بانتكاسة
مشروع «اإلخوان» يف املنطقة .قاد هذه النظرية الداعية اىل
مقاطعة االنتخابات ،رئيس اجمللس السياسي للجماعة اسعد
ّ
املتصف منذ
هرموش ،يف مواجهة أمينها العام عزام االيوبي
ّ
املطلة على «إخوان لبنان»،
فرتة غري قصرية داخل الكواليس
بأنه الرجل االقوى فيها.
االيوبي عارض االنكفاء عن املشاركة يف االنتخابات ،وطرح
ضرورة املشاركة حتت عنوان ّ
إتباع نهج السياسات املفتوحة
مع كل االطراف اللبنانية ،وذلك وفق املصاحل االنتخابية .فيما
أن هذه السياسة ال ختدم املصاحل اإلسالمية
اعترب هرموش ّ
وأن املشاركة يف االنتخابات ضمن معايري االيوبي
والوطنية،
ّ
ظهر «اجلماعة».
ستكشف
َ
ُ
استقالة هرموش من رئاسة املكتب السياسي
وجاءت قبل ايام
عضويته فيها ،مبثابة تظهري ال
للجماعة ،من دون أن يرتك
ّ
أن «اجلماعة» ختوض انتخابات العام ،2018
يقبل التأويل عن ّ
الرتهل الداخلي التنظيمي والبنيوي .ففي كل
يف ظروف من
ّ
ٍ
دائرة انتخابية تشارك فيها اجلماعة مبرشح أو حتى بدعم أحد
«املرشحني غري اإلخوانني» يف مناطق وجودها الشعيب ،حصل
اجتاهات قواعدها وبنى قياداتها الفوقية والوسطية
شقاق بني ّ
حول صوابية هذا الرتشيح أو الدعم .يف منطقة اقليم اخلروب
حيث يوجد لـ»اجلماعة» إرث من الوجود التارخيي ،وقوة ناخبة
قررت تسمية مرشح فيها حدث
ال ُيستهان بها ،ومبجرد أن ّ
مؤيد لرتشيح سالم
انقسام يف صفوفها يف اإلقليم ،بني
ّ
سعد ،وبني معارض له لكونه ال ينتمي لبلدة برجا اليت هي
مركز ثقل قاعدة «اجلماعة» يف هذه املنطقة .لقد قاد هذا
الشقاق اىل استقالة هيئة مكتب اجلماعة يف حمافظة جبل لبنان
اليت من ضمنها اقليم اخلروب.
وتؤشر هذه الواقعة اىل وهن متاسك «اجلماعة» تنظيميًا ،بأكثر
مما تؤشر اىل اعرتاض أبناء برجا من «اجلماعة» على استبعاد
ّ
تسمية شخصية من بلدتهم .ويف املقارنة كان «حزب اهلل»
نفسها بعد تسمية مرشحني من خارج بعلبك
واجه هذه املشكلة
َ
مركز ثقل دائرتها االنتخابية ،على الئحته هناك.
ولكن ذلك قاد اىل انتقادات يف اوساط احلزب ،ومل يصل
اىل حالة شقاق ،أو اىل ذراع قوة املركز يف تنظيم احلزب من
قاعدته االجتماعية ،كما حدث مع «اجلماعة اإلسالمية».
واملتمردة اليت سادت «اجلماعة» يف
هذه الوقائع االنشقاقية
ّ
حجم الوهن
مناسبة اشرتاكها يف االنتخابات النيابيةُ ،تظهر
َ
الذي أصاب متاسكها التنظيمي الداخلي وهو انعكاس للوهن
ّ
وكل فروعها يف
الذي طاول مؤسسة «اإلخوان» األم يف مصر
املنطقة.
وردية داخل «اجلماعة» حاليًا ،ترى أنه سيكون
أكثر التوقعات
ّ
ُ
إجنازًا يف حال فازت مبقعد نيابي واحد ،والتوقع األكثر
تواضعًا يعترب أنه سيكون مبثابة إجناز يف ّ
ظل ظروفها الداخلية
واخلارجية ،يف حال حصل مرشحوها يف بريوت الثانية (عماد
احلوت) وصيدا (بسام محود) وطرابلس ـ الضنية وعكار
(وسيم علواني) على نسبة اصوات غري مهينة ،أي فوق الـ 6
آالف صوت يف كل دائرة .يبقى القول حبسب ارقام ماكينات
أن فوز أحد مرشحيها يف دائرتي بريوت الثانية او
«اجلماعة»ّ ،
ّ
حمتم ًال.
يظل
عكار،
َ

املشنوق

بدوره رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق أن «بريوت
ليست عاصمة فقط ،بل هي قاعدة لبنان السياسية واالجتماعية
واالقتصادية».
وأشار إىل أن «بريوت مدينة عربية بكل تارخيها وال ميكن
لاليرانيني أن يضعوا أيديهم عليها كما فعلوا يف دمشق
وبغداد وصنعاء ،ووالية الفقيه السياسية سنتصدى هلا هلا
ألنها خطر على لبنان كله وعلى بريوت حتديدا».
وقال خالل لقاءاته عائالت بريوتية« :نواجه نوعني من
املرشحني ،أوال الئحة حزب اهلل اليت لديها  40ألف صوت،
وثانيا لوائح الصوت الضائع ألن مرشحيها أرادوا أم مل يردوا،
مهمتهم تشتيت الصوت البريوتي» .وشدد على أن «املواجهة
احلقيقية تكون بكثافة التصويت ألن  40ألف صوت مع ضعف
التصويت سيأتي على حساب بريوت وقرار أهلها».
وأشاد «بدور الرئيس متام سالم الذي رفض تشكيل الئحة
خاصة بعدما زارته جهات سياسية تطلب منه ذلك ،وكان جوابه
أنه ال يعمل على تشتيت أصوات أهل بريوت ،لكننا مل ننجح
يف إقناع بعض املرشحني بعدم الرتشح وتشتيت األصوات».
وحيا املشنوق «مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف تعميمه ضرورة التوجه إىل صناديق االقرتاع ألن
ذلك واجب شرعي ،واحلل الوحيد هو بكثافة االقرتاع ،خصوصا
لفئة الشباب والصبايا».
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صــحة وغــذاء

مشروبات الطاقة «تزيد خماطر االصابة كم حترق «العالقة
بالتهاب الكبد»
احلميمة « من
السعرات احلرارية؟

قال أطباء إن رجال تعرض ملشاكل صحية حادة
يف الكبد بسبب اعتياده تناول مشروبات الطاقة
يوميا.
وأصيب الرجل ،وهو عامل بناء من فلوريدا يبلغ
من العمر  50عاما ،بالقيء والريقان (اصفرار
اجللد) وآالم يف البطن.
وكان الرجل يعاني فعال من مشاكل يف الكبد،
ويعتقد األطباء أن اخلطر تزايد بسبب اعتياده
تناول ما بني  4و 5من علب مشروبات الطاقة
يوميا.
واعتقد املريض يف البداية أنه يعاني األنفلونزا،
ولكنه سعى للحصول على مساعدة طبية عندما
ظهرت عليه أعراض أخرى مثل البول الداكن
والريقان.
وكتب فريق البحث الطيب من جامعة فلوريدا
يف موقع  BMJ Case Reportsقائال إن الرجل
كان يعاني بالفعل من فريوس التهاب الكبد
الفريوسي سي ،ولكن هذه األعراض تطورت
منفصلة.
وكشفت االختبارات إنه يعاني معدالت عالية من
أنزميات كبدية امسها  transaminasesوتعد مؤشرا
على تلف يف الكبد ،فضال عن أنها دليل على
حالة فريوس سي مزمنة.
وكشف التحليل عن وجود التهاب كبدي حاد.
يوم العمل
ويف حماولة لفهم سبب احلالة ،سألوا املريض عن
عاداته فيما يتعلق بالتدخني وشرب الكحوليات
واملخدرات واحلمية.
وكان الشيء الوحيد الذي رصدوه خمتلفا عن
الطبيعي هو دأبه على تناول مشروبات الطاقة
خالل يوم العمل  4 -أو  5علب يوميا خالل
األسابيع الثالثة السابقة ملرضه.
وحتوي كل علبة من مشروب الطاقة على 40
مليغراما من النياسني (فيتامني بي  -)3وتوصي
بريطانيا أال يتجاوز استهالك الرجل  17مليغراما
واملرأة  13مليغراما.
ويصاب الناس عادة بأعراض التسمم إذا تناولوا
أكثر من  500مليغرام ،ولكن يف حالة هذا الرجل
كان تناول ما يرتاوح بني  250_160مليغرام

يوميا كافيا للتأثري على كبده.
وتوقفت األعراض عندما توقف عن استهالك
مشروب الطاقة .وهذه هي احلالة الثانية من
نوعها اليت تتحدث عنها الصحف الطبية.

وقالت الدكتورة جنيفر هارب رئيس فريق
البحث »:فيما يتوسع سوق مشروبات الطاقة
بسرعة جيب على املستهلكني أن يكونوا على علم
باملخاطر احملتملة ملكوناتها املختلفة».
وأضافت قائلة »:إن الفيتامينات والعناصر
الغذائية مثل  niacinموجودة بشكل يتجاوز اجلرعة
اليومية املطلوبة ،مما يرفع احتمال خطر الرتاكمات
الضارة والسميات».
«مصنع اجلسم»
وقال زميلها دكتور فيكاس كوالر ليب بي سي
إنه جيب على اجلميع ،وليس فقط من يعانون
االلتهاب الكبدي أو غريه من أمراض الكبد،
التزام احلذر إزاء عدد علب مشروبات الطاقة
وأكواب شاي األعشاب اليت يتناولونها.
وأضاف قائال »:حنن ال نعرف كم مكونا قام الكبد
بتنقيته ،وإىل أي مدى أدى ذلك إلصابة الكبد
ومسيته».
وقال أندرو النغفورد الرئيس التنفيذي لصندوق
مكافحة أمراض الكبد الربيطاني »:إن الكبد
مصنع اجلسم  -فهو ميارس مئات املهام احليوية
للحياة».
وتابع »:من بني مهامه تدمري السميات ،ومعاجلة
الغذاء واملشروبات بعد هضمها ،وختزين الطاقة
حتى ميكن استخدامها بفعالية».
وأكد أن «مشروبات الطاقة ال توفر فوائد غذائية،
وتناول الكثري منها ميكن أن يوقف الكبد عن
القيام بوظائفه كما ينبغي مما يؤدي إىل مشاكل
خطرية».
وأضاف أن وجود مشاكل يف الكبد «يرجح تفاقم
املشكلة ،ويضاعف التأثري الضار».
وقال النغفورد إن الغذاء املتوازن الذي حيوي
الكثري من املياه ،وممارسة التمارين الرياضية
بانتظام ،واحلد من تناول الكحوليات يساعد يف
احلفاظ على كبد سليم.

ان أفضل الرياضات هي األكثر جهدا واألكثر
متعة يف الوقت نفسه ،فهل يندرج اجلنس
ضمنها؟
ال تستهلك «ممارسة اجلنس» االعتيادي الكثري
من السعرات كما يعتقد معظم الناس ،ولكن
ميكن زيادة حرقها من خالل ممارسته بطرق
معينة.
وخلصت دراسة قامت بها جامعة مونرتيال الكندية
إىل أن الرجال يستهلكون سعرات حرارية أكثر
من النساء أثناء املمارسة.
فخالل نصف ساعة تستهلك النساء  213سعرة
بينما يتخطى الرجال  270خالل الوقت نفسه.
ويعد اجلنس رياضة أكثر فعالية للرجال ألن
أوزانهم غالبا أكثر من النساء ،وبالتالي فإن
ممارسة اجلهد اجلسدي ذاته ،تستهلك طاقة أكثر
عند الرجال.
ومع ذلك فال تعترب العالقة اجلنسية كافية للحفاظ
على الصحة والوقاية من األمراض.
لكن العديد من األطباء يؤكدون على فوائد
صحية أخرى ملمارسة اجلنس بشكل منتظم،
كمحاربة السرطان وتعديل املزاج وحتسني جودة
النوم ليال.
عموما ،يعترب اجلنس رياضة محيمية مسلية،
لكن يتوجب معها ممارسة املزيد من األنشطة
اإلضافية كالركض والسباحة وغريها.

خطة دولية للقضاء على التهاب الكبد

قالت منظمة الصحة العاملية إن على الدول العمل
معا للقضاء على التهاب الكبد الفريوسي ،املرض
الذي يقتل من املرضى أعدادا تساوي عدد الذين
يتوفون جراء اإلصابة باإليدز والدرن.
وكشف تقرير جديد إن عدد الوفيات جراء
اإلصابة بالتهاب الكبد  1.34مليون شخص يف
عام .2015
ويقدر عدد املصابني بالتهاب الكبد املزمن 325
مليون شخص ،وذلك جراء إصابتهم بفريوس
املرض الفئة «بي» أو «سي».
وتوجد لقاحات ضد التهاب الكبد ولكنها مل تصل
بعد إىل مجيع من حيتاجها.
ويرجع ذلك إىل أنه ال يتم التعرف على العدوى
بالفريوس يف كل احلاالت ،حيث مت تشخيص 9
باملئة فقط من حاالت فريوس بي وعشرين باملئة
من حاالت فريوس «سي» عام .2015
ونتيجة لذلك ،فإن املاليني من األشخاص
عرضة لتدهور حالتهم إىل أمراض الكبد املزمنة
والسرطان والوفاة.
وتوجد مخس صور اللتهاب الكبد الفريوسي
تعرف باسم أيه ،بي ،سي ،دي ،وإي.
وتنتتشر بعض صور املرض (بي ،سي ،ودي)
عن طريق االتصال بالسوائل اليت يفرزها جسد
املصاب ،مبا يف ذلك الدماء ،بينما تنتقل صور
أخرى للمرض (ايه وإي) عن طريق املاء والطعام
امللوثني.
وتفشى املرض يف صورتيه بي وسي يف بعض
مناطق العامل ،خاصة يف افريقيا وغرب احمليط
اهلادي.
وقال الدكتور غوتفريد هرينشال من منظمة الصحة
العاملية «ما زلنا يف مرحلة مبكرة يف التعامل مع
التهاب الكبد الفريوسني ولكن الطريق قدما
مبشر».

قلة النوم ّ
تنشط هرمون اجلوع..
ّ
حذرت جملة «وومان» النمساوية من أن قلة النوم
متهد الطريق للبدانة ،بسبب تأثريها السليب على
عملية األيض ،أو التمثيل الغذائي.
وأوضحت اجمللة املعنية بالصحة واجلمال أن قلة
النوم تتسبب يف تنشيط هرمون اجلوع «غريلني»
وتثبيت هرمون الشبع «لبتني» يف الوقت ذاته،
ما يفسر شعور األشخاص ،الذين ينامون قلي ًال،
باجلوع كثريًا ويواجهون صعوبات يف إنقاص
الوزن.
ولتجنب ذلك ،تنصح «وومان» بأخذ قسط كاف
من النوم ملدة  8ساعات لي ًال ،مع مراعاة أن
يكون النوم عميقًا ومتص ًال ،ليكون للنوم تأثريه
اإلجيابي على عملية األيض.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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هل بدائل السكر صحية وحتمي من
البدانة فعال؟

دراسة جديدة تشري إىل احتمال أن تسبب املواد حُ
امللية اخلالية
من السعرات احلرارية واليت تستخدم كبدائل للسكر ،السمنة
ورمبا تضر بالصحة .فهل يعد ذلك حتذيرًا من بدائل السكر
اليت توصف ملرضى السكري أو لتجنب البدانة؟
قال باحثون أمريكيون يف مركز ويسكونسني الطيب ،إنهم
وجدوا خالل جتارب على اخلاليا لدى الفئران أن عملية
األيض لديها تتغري بشكل غري مفيد للجسم عند تناول بعض
حُ
املليات وكذلك بطانة األوعية الدموية .واقتصر الباحثون

بإشراف بريان هوفمان ،يف دراستهم على مادتي أسربتام و
أسيسلفام اللتني تستخدمان بديال للسكر .ومعلقا على نتائج
الدراسة قال هوفمان مشريا« :رغم أننا نستخدم يوميا بدائل
عن السكر خالية من السعرات احلرارية إال أن هناك تزايدا
هائال (يف الواليات املتحدة) يف اإلصابة بالسمنة ومرض
السكري».
وبعد ثالثة أسابيع من بدء جزء من التجربة عثر الباحثون يف دم
الفئران على اختالفات مهمة بني اجملموعتني خاصة فيما يتعلق
بالدهون واألمحاض األمينية ،كما تراكمت مادة أسيسلفام يف
دم الفئران .ومل يستعبد الباحثون أن يكون ذلك ضارا باخلاليا
اليت تبطن األوعية الدموية ،غري أنهم أكدوا أن هذه التجارب
متت يف املخترب فقط.
واستنتج هوفمان أن اجلسم لديه قدرة على التعامل مع السكر
إذا مت تناوله بقدر معتدل «ولكن إذا مت إرهاق هذه اآللة على
املدى البعيد فإنها تنهار».
ولكن الطبيب األملاني شتيفان كابيش من معهد أحباث
التغذية يف مدينة بوتسدام ،أكد أن الدراسة اليت أجريت على
الفئران تركت الكثري من األسئلة مفتوحة ،ورأى عدم إمكانية
سحب نتائجها مباشرة على البشر .كما رأى الباحث األملاني
أن اقتصار الدراسة على بديلني فقط يقلص إمكانية االعتداد
بنتائجها وقال إن هناك بدائل واسعة االنتشار مثل سكرالوز
وستيفيا وسكارين «وختتلف يف أوجه كثرية عن املادتني
اللتني مشلتهما الدراسة».
ويرى الطبيب األملاني إمكانية االستمرار حاليا يف تناول
بدائل السكر مع مراعاة التوصيات األخرى اخلاصة باجلرعة
اليومية القصوى من هذه البدائل .وال حيذر الباحثون يف
الواليات املتحدة حتى اآلن من االستهالك املعتدل لبدائل
السكر ،ولكن ليس هناك توصية رمسية بشأن تناوهلا من
أجل خفض الوزن أو خفض كميات السكر املتناولة على املدى
البعيد».
ووفقا لبيانات اهليئة األوروبية لسالمة األغذية ،متت دراسة
آثار مادة أسربتام البديلة منذ أكثر من  30عاما خالل جتارب
على احليوانات والبشر .وحسب هذه الدراسات فإن أسربتام
ومستخلصاتها ال متثل خطرا على صحة اإلنسان إذا مت تناوهلا
بالكميات اليت يوصى بها حاليا .كما أن االحتاد األوروبي
يسمح مبادة أسيسلفام منذ سنوات.

هــل جــربت زيوت تـطويل الــشعر؟
يعد الشعر من أوىل اهتمامات الرجال والنساء على السواء،
ً
وقتال طويال للنمو ،وبعض الناس تعاني من ضعف
ويأخذ الشعر
منو الشعر ،والقرع املبكر ،وغري ذلك من األعراض املرضية،
لذلك يتحول الكثريين إىل استخدام الزيوت العطرية ،بشكل
متكرر ،لتحفيز منو الشعر الطبيعي ،ملا حتمله من خصائص
مضادة لألكسدة.
واليت تساعد على حتفيز منو الشعر بصورة طبيعية ،يبلغ عدد
شعر البالغني من 100ألف إىل  150ألف شعرة ،ويفقد اإلنسان
حوالي  100شعرة باليوم يف املعدل الطبيعي ،ويف حاالت
اإلجهاد البدني ،ونقص الفيتامينات ،أو نقص املناعة ،يؤشر
بعدم منو الشعر بالشكل الطبيعي ،لذلك ميكن االستعانة بعدد
من الزيوت لتحفيز منو الشعر.
زيوت لتطويل الشعر:
بعض الزيوت األساسية األكثر فعالية ،الفعالة يف حتفيز منو
الشعر هي زيت الرزماري ،وزيت جوز اهلند ،وزيت الالفندر
“اخلزامي” ،وزيت النعناع ،وزيت البابونج ،وزيت األرز،
وزيت اجلزر ،وزيت السرو ،وزيت الليمون.
زيت النعناع:
من بعض أسباب تلف الشعر وعدم النمو هو جفاف الشعر،
والذي يبطيء من منو الشعر ،حيتوي زيت النعناع على عدد
من اخلصائص املفزة ،اليت تساهم يف تدفق الدم إىل فروة
الرأس ،مما يسمح بعالج املسام املسدودة  ،ويعزز من صحة
بصيالت الشعر .
كيفية االستخدام:
حتتاج فروة الرأس لكمية قليلة من الزيت من( )8-5قطرات،
ميكن خلطها مع زيت جوز اهلند البكر ،لعمل على حتفيز منو
الشعر ،من ثم يتم تدليك فروة الرأس من  15-10دقيقة ،من
يوميا.
ثم غسيل الشعر ،ويفضل تطبيق ذلك
ً
زيت الالفندر:
واحد من أفضل اخليارات لتحفيز منو الشعر ،يعمل اخلزامي
ً
على تدفق الدم إىل البصيالت ومنع اإلنتاج الزائد الذي يسد
املسام اجللدية.
كما أنه مينح الرتطيب الكايف لفروة الشعر ،ويساعد على
خفض قشور الشعر ومنح الشعر القوة واللمعان ،وحتسني كل
من امللمس واملظهر.
كيفية االستخدام:
وضع عشر قطرات من زيت الالفندر مع ملعقتني من زيت
جيدا ولف الشعر
جوز اهلند البكر ،من ثم تدليك فروة الرأس
ً
مبنشفة أو ارتداء قبعة االستحمام ملدة ساعتني ،أو طول فرتة
الليل وغسل الشعر باملاء الدافئ بالصباح.
زيت الرزماري:
يعمل على حتفيز تدفق كمية كبرية من الدم إىل فروة الرأس
ويزيد من صحة بصيالت الشعر ويقلل من إفراز الدهون
والزيوت من فروة الرأس ،اليت تعمل على انسداد املسام

علماء ينصحون بتناول اللنب لفوائده العظيمة!
بني علماء أمريكيون التأثري اإلجيابي للنب املخيض الذي يساعد
على ختفيض ضغط الدم لدى مرضى القلب واألوعية الدموية.
ووجد علماء جامعة أوبورن يف أالباما أن اللنب يتيح التواصل بني
القناة اهلضمية والدماغ .كما أن اللنب يساعد على احلفاظ على
توازن البكترييا يف اجلهاز اهلضمي.
وقد أظهرت دراسات سابقة أن اخللل يف مستعمرات البكترييا
يف األمعاء (اجلراثيم) ،يؤدي إىل اإلصابة بارتفاع ضغط الدم

لدى نسبة كبرية من الناس.

ً
أيضا العدوى الفطرية وهي
وتعطيل منو الشعر ،وتسبب
السبب الكامن وراء تساقط الشعر.
كيفية االستخدام:
يتم مزج من  10-8قطرات من الزيت على نفس الكمية من
زيت الزيتون وزيت جوز اهلند ،من ثم غسل فروة الرأس
جيدا ،وتدليكها وترك الزيت عليها ملدة  60-30دقيقة من ثم
ً
أسبوعيا.
واحدة
مرة
التكرار
مع
ا،
جيد
الشعر
شطف
ً
ً
زيت األرز:
من الزيوت املعززة للصحة املناعية لفروة الرأس عن طريق
منع قشرة الرأس بشكل تام ،والعمل على تعزيز وصول
املواد الغذائية إىل بصيالت الشعر ،كما أنه من الزيوت القوية
للقضاء على داء الثعلبة.
كيفية االستخدام:
االستخدام الشائع هلذا الزيت هلؤالء الذين يعانون من القشور
الزيتية ،يتم مزج  5-4قطرات مع حفنة من شامبو الشعر
أسبوعيا ،لكي يعمل على حتسني
وغسل الشعر مرة واحدة
ً
منو الشعر.
زيت السرو:
السرو من الزيوت القوية اليت تعمل على حتسني الدورة
الدموية يف مجيع أحناء اجلسم ،كما أنه مهم لتدفق الدم
لبصيالت الشعر.
كيفية االستخدام:
يتم مزج  10-9قطرات من زيت السرو ،على  2مالعق كبرية
من جوز اهلند و تدليك الرأس وتركه ملدة  10دقائق من ثم
غسل الشعر ،مينح الشعر القوة وامللمس الناعم.
زيت البابونج:
مناسب لفروة الرأس امللتهبة اليت تعطل من منو الشعر
وتسبب يف ظهور القشرة املرضية ،واحلكة يعمل الزيت
كمضاد لاللتهابات ويهدئ اجللد.
كيفية اإلستخدام:
يتم مزج زيت البابونج مع زيت الزيتون ووزيت اجلوجوبا
وتدليك فروة الرأس بلطف شديد وجذور الشعر ،وميكنك ترك
الزيت أو غسله بعد فرتة حسب الراحة.
زيت الليمون:
عندما تتعرض فروة الرأس للعدوى واملهيجات والقشرة
واجلفاف ،البد من الزيوت اليت حتتوي على مضادات األكسدة
مثل زيت الليمون القادر على محاية الفروة ومنع االلتهابات
املتملة اليت تقلل من معدل منو الشعر.

وخالل جتارب على الفئران املخربية ،مت تغذيتها باللنب ملدة 9
أسابيع ،الحظ العلماء اخنفاض السموم (املرتبطة بتدمري اخلاليا)
يف أجسادها.

كيفية االستخدام:
يتم مزج  10قطرات من زيت الليمون على الشامبو الطبيعي
العضوي ،وتدليك الرأس ثم غسل الفروة باملاء الدافئ بعد
التدليك بدقائق معدودة.

كما الحظوا أيضا اخنفاض ضغط الدم الشرياني لديها .لذلك
ينصح األطباء بتناول اللنب املخيض لفوائده العديدة وخاصة
لدوره يف ختفيض ضغط الدم.

ً
أيضا عمل محامات زيت أسبوعية باستخدم الزيوت
ميكنك
سالفة االستخدام باإلضافة لزيت الزيتون واجلزر لشعر أكثر
صحة وحيوية وملعان.
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An artist’s impression of the Melbourne East West Link, which was cancelled by Labor at a cost of $1 billion.
Source:Supplied

Keeping the rail line through Newcastle’s CBD would have had more financial benefit than ripping it up and replacing it with a tram on neighbouring streets.Source:News Corp Australia

by Labor at a cost of $1 the 2014 state election,
billion.
after criticism the project
did not have a rigorous
EAST WEST LINK MOTOR- cost-benefit analysis in
WAY, MELBOURNE
place.
The crowning glory of un- Labor, which had cameconomical infrastructure, paigned against the projhowever, is Melbourne’s ect, won the election and
inner-city East West link, cancelled it. But, said Lawhich cost $1.2 billion bor, to build would have
NOT to build.
cost at least $6b.
The road was controver- In a piece for The Conversially signed off by the sation, Mr Batrouney said
then Victorian Coalition governments shouldn’t
government weeks before splash out on big proj-

ects until they had looked
in detail at the economic
impacts and opened the
results up to public scrutiny.
“We shouldn’t be fooled
into thinking any spending
is good spending. There
are many examples where
the opposite is more likely
true: where poorly targeted infrastructure wastes
resources and weakens
economic growth,” he
said.

Minister wants data privacy rules slashed

Backers of the Inland Rail project say it will take many trucks off the road.Source:Getty Images

price tag of about $700m.
The Grattan Institute has
previously found it will
provide no more benefits
than an alternative bus
rapid transit project but
will cost twice as much.
But the ACT Government
has said a bus can’t compete with the urban development and property
price hikes that a tram line
brings.
Keeping the rail line
through Newcastle’s CBD
would have had more financial benefit than ripping it up and replacing it
with a tram on neighbouring streets.
In Newcastle, where a light
rail line is also on the way,
the justification is even
more dubious. The lessthan-3km tram line will
cost about $300m and will
replace a curtailed commuter train line.
A leaked NSW Government report found its return is expected to be less
than one dollar to the dol-

lar. But if the train line had
remained in place and development had occurred
alongside it, the return
would have been $2.40 per
dollar invested, Fairfax reported.
The proposed Western
Sydney Airport metro station: A case of too much,
too soon?
The proposed Western
Sydney Airport metro station: A case of too much,
too soon?Source:News
Corp Australia
WESTERN SYDNEY AIRPORT RAIL LINK
According to Mr Batrouney, the proposed
western Sydney airport
rail link falls squarely into
the Melbourne rail link
category of building too
much way too soon.
The new airport at Badgerys Creek is right at the
top of Infrastructure Australia’s to-do list. But a
rail link, speeding people
from the surrounding areas to the terminal costing

as much as $7b, is not. Yet
both the federal and NSW
governments have signed
up for it.
“The airport is due to open
in 2026 but the Western
Sydney Rail Needs Study
found rail wasn’t needed
for at least the first 10
years of operation so
that puts it out to at least
2036,” he said.
INLAND RAIL
It’s the $9b railway the
vast majority of us will
never see. Snaking its way
1700km from Melbourne
to Brisbane, its backers
say it will take masses of
freight from congested
highways, create 16,00
jobs and pump $16 billion
into the economy. But the
Grattan Institute said it
would “never add up”, that
traffic projections were
hazy and a cost overrun
— likely on a mammoth
project — could wipe out
any benefits.
An artist’s impression of
the Melbourne East West
Link, which was cancelled

Federal minister Michael
Keenan wants privacy regulations affecting governmentheld data on Australian citizens slashed under the watch
of a new commissioner.
A federal minister planning
to radically expand access to
government data concedes it
will increase the risk of security breaches, but argues it
could also improve people’s
lives.
Michael Keenan, the prime
minister’s right-hand man on
digital transformation, wants
to slash data privacy regulations under the watch of a
new commissioner.
The upcoming budget will include $65 million to establish
a new agency overseeing
access to government-held
data on citizens, working
alongside the privacy commissioner.
Mr Keenan said there were
too many rules and regulations around data privacy,
pointing to a recent Productivity Commission report that
identified 500 secrecy provisions affecting government
agencies.
“Public servants don’t understand it and as a result
their answer is generally no,
even to sharing data that is

not sensitive, that could easily be shared,” the minister
told reporters in Canberra on
Tuesday.
“We need to cut through all
of that.”
Mr Keenan said new legislation would ensure privacy
protections remained strong,
but argued red tape was
prohibiting public servants
and academics from using
government data in their research.
He acknowledged the Cambridge Analytica scandal had
made people fearful about
data access, but said much
of the government’s data was
“mundane”, such as weather
records.
“Data is not an evil, in fact
it’s not an enormous good,”
Mr Keenan said.
“The potential for it is monstrous, for what we can do
with it.”
He pointed to the government’s decision to release
its database of 13 million
Australian addresses, allowing easier auto-fill forms on
websites, and creating new
resources for emergency
services and insurers.
The federal government has
been collecting information
on birth defects since 1980,

but researchers have been
denied access to the data.
“The potential for data to
improve people’s health is
absolutely enormous,” Mr
Keenan said.
The minister was asked about
whether increasing the number of departments with access to data could increase
the risk of breaches, in light
of the recent illegal sale of
Medicare card details on the
dark web.
“There is an escalation of
risk when we’re creating all
this data, but the point is,
we’ve got to respond to that,”
Mr Keenan said.
“So yes, there is more risk,
but we’ve got to understand
that there’s more risk and
make sure that what we’re
doing is mitigating that risk.”
The government also wants
to create a new “consumer
data right” to allow customers to request copies of their
personal information held by
private companies.
The overhaul will begin with
the banks sector and roll onto
the energy and telecommunications industries, allowing
customers to share their data
with third parties and shop
around for better deals.
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Australia’s billion dollar infrastructure boondoggles

Prime Minister Malcolm Turnbull announced federal funding for a $10 billion CBD rail link to Melbourne airport.
Picture: David Crosling/AAPSource:AAP

Co-CEOs of SkyBus, Adam Begg and Michael Sewards. The service could actually be quicker than a $10 billion
rail link to Melbourne Airport.Source:Supplied

The duplication of the Princes Highway, in southwest Victoria, returns only 8c to the economy for every $1
invested. Picture: Kris ReichlSource:News Corp Australia

Tracks for the Canberra light rail under construction.Source:News Corp Australia

THEY’RE the billion-dollar
road and rail projects that
should never have been
built. Easily signed off on,
but they may never make
financial sense.
AUSTRALIA is being buttered up for a multi-billion
dollar infrastructure bonanza in next week’s budget. Road and rail projects
are expected to be showered with taxpayer funds
courtesy of Canberra.
But economists have
warned that grand infrastructure projects can become billion-dollar wastes
of money.
One highway upgrade in
Victoria has returned just
8c for every dollar of public money invested in it. A
proposed rail link could
cost a motza and still be
slower than the bus.
Earlier this month, Prime
Minister Malcolm Turnbull
announced the Federal
Government would chip in
half of the $10 billion cost
of a rail link to Melbourne’s

Tullamarine Airport.
“The time for talk is over
… Melbourne is still waiting for a service almost all
of the world’s great cities
take for granted,” he said
on April 12.
But for Grattan Institute
transport expert Hugh
Batrouney, it is still not
certain that a Melbourne
airport rail link is really
worth it.
“My first reaction (when
the announcement was
made) was to look at
whether the project was
included on any of the infrastructure bodies’ priority lists and then to have
a look to see if a detailed
business case had been
prepared,” Mr Batrouney
told news.com.au.
“The answer to both of
those questions was
‘no’.”
On the most recent priority list drawn up by Infrastructure Australia, a
government body that assesses big projects, the

rail link hardly gets top
billing. Infrastructure Victoria said the link wasn’t
needed for 30 years.
Co-CEOs of SkyBus,
Adam Begg and Michael
Sewards. The service
could actually be quicker
than a $10 billion rail link
to Melbourne Airport.
Amazingly, the billions
spent could actually make
travel to the airport worse.
Infrastructure Victoria has
said an alternative plan,
of spending up to $100
million on traffic priority
measures, could speed up
trips on the existing SkyBus to just 20 to 25 minutes. In contrast, the expensive new train would
take 30 minutes to go between Southern Cross and
Tullamarine.
But the urge to build is
hard to resist.
“The issue, particularly in
Melbourne where there is
such strong population
growth, is there’s a perception the city is under

developed in infrastructure. There’s a feeling we
need to make up for that
perceived infrastructure
deficit,” he said.
It’s not that Melbourne
doesn’t need a rail link; it
just doesn’t need a train
right now. And money
spent on this train, can’t
be spent on a train somewhere else.
Backers of big projects,
with close-to-the-bone
budgets, say the benefits
aren’t just economic. They
can enhance safety and revitalise neighbourhoods.
But what other questionable infrastructure projects are being — or have
been — built?
A1 PRINCES HIGHWAY,
GEELONG-COLAC
Economists have long
questioned the financial
sense of expensive infrastructure that is not
within Australian cities, or
provides a link between
them.
The A1 Princes Highway

duplication in Victoria,
which is still being built,
does neither. Rather, it
connects a regional city,
Geelong, to a regional
town, Colac.
The upgrade costing $500
million, is not included on
Infrastructure Australia’s
priority list, and has a return of just 8c on every
dollar invested, according
to the Grattan Institute. By
some measure, over the
period of a decade, taxpayers have subsidised
every vehicle on the road
to the tune of 13.7c per kilometre travelled.
Only the Forrest Highway,
between Perth and Bunbury — which went five
times over budget — has
a higher cost per vehicle
kilometre.
“A project can have merits beyond the economic
case, there is no doubt
about that,” Mr Batrouney
said. In the A1’s case, that
included easier access for
tourists to the Great Ocean
Road, the elimination of

accident black spots and
the opening up of southwestern Victoria.
But it’s been a high price
to pay for those benefits.
The M7 ‘Clem 7’ tunnel
looking very empty at 1pm
in the middle of the day.
The M7 ‘Clem 7’ tunnel
looking very empty at 1pm
in the middle of the day.
Source:News Limited
M7 ‘CLEM 7’ TUNNEL,
BRISBANE
The M7 Tunnel is one of
a number of expensive
road tunnels, including
Sydney’s Lane Cove Tunnel, that never fulfilled its
promise.
The $3 billion tunnel under
Brisbane’s CBD saw three
times less traffic than was
expected and ended up
sending its private owner
bankrupt.
CANBERRA LIGHT RAIL
The 12km tram project to
link the CBD to Gungahlin
is well under way with a
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Comm Bank’s in damage control as new CEO France’s president arrives in Sydney
President Emman- lion.
Australia hosting the G20
Matt Comyn admits he’s ‘made mistakes’ French
uel Macron has arrived The Australian trip is Mr Summit.

Commonwealth Bank of Australia chairman Catherine Livingstone with CEO Matt Comyn. Picture: Dean
LewinsSource:AAP

THE Commonwealth Bank
has gone into damage
control after a series of
embarrassing admissions
and criticism from government.
THE
Commonwealth
Bank’s chief executive
Matt Comyn has gone into
damage control, hours after treasurer Scott Morrison called for more executives from the financial
company to step down.
Mr Comyn has barely
spent three months in the
top job at the Commonwealth Bank, but today
admitted he’d made errors
in his previous role as the
head of the CBA’s retail
banking division.
“I think there’s certainly
things I would have done
differently over that time,”
Mr Comyn told ABC radio
program The World Today.
“I made mistakes. I think
there’s a number of things
that we, as a leadership
team and senior executive
team, would’ve done differently.”
The Australian Prudential Regulation Authority
(APRA) tuesday released
a “damning” report about
the Commonwealth Bank,
which followed an embarrassing money laundering
scandal, and uncovered
a culture of complacency
and a board that failed to
provide adequate oversight.
The inquiry found the
bank broke anti-money

laundering and counterterrorism financing laws
more than 50,000 times.
In the wake of the report,
Mr Comyn told the bank
board he’d be refusing
his short-term bonus this
year — a move that will
cost him $2.2 million.
The CEO also said the
bank’s top 500 executives
would be given a printed
copy of the 100+ page
APRA report.
The 500 executives will
now have a week to read
and respond to the report
and make suggestions
as to how the bank can
change its culture.
The Commonwealth Bank
has also offered APRA an
enforceable undertaking
which will remain in place
until the lender meets all
35 of the regulator’s recommendations.
The bank will take on an
additional $1 billion in
regulatory capital until
APRA is satisfied.
When Mr Comyn was
asked by ABC radio if
he thought the bank was
getting off easily, he said
“definitely not”.

Earlier tuesday, Treasurer
Scott Morrison said he
was expecting more senior heads to roll at the
Commonwealth Bank after former CEO Ian Narev
stepped down in April.
Referring to the APRA report in a press conference
tuesday, Mr Morrison described it as “very damning”.
“It found there was a complacent culture, dismissive of regulators, an ineffective board that lacked
zeal and failed to provide
oversight.
“While CBA is a sound financial institution ... that
rap sheet that I’ve just
read out from APRA is
very damning.
“The report, I think, is required reading not only
for every financial institution in this country but,
frankly, it should be the
next item on the agenda of
every single board meeting in this country regardless of whether you’re a
bank or not.
“It goes to the heart of
what responsibilities of
board directors are.”

in Sydney ahead of talks
with Prime Minister Malcolm Turnbull, with trade
and security expected to
top the agenda.
French President Emmanuel Macron has arrived in
Sydney for his first trip to
Australia.
Mr Macron arrived at Sydney Airport before 6pm
on Tuesday ahead of dinner with Prime Minister
Malcolm Turnbull and his
wife Lucy.
The president and Mr Turnbull are expected to focus
on trade and defence and
strategic issues, including French firm Naval
Group’s contract to build
Australia’s new fleet of 12
submarines in Adelaide.
Mr Macron is travelling
with a delegation of military and naval contractors.
China’s growing influence
in the South Pacific will
also be discussed. France
has a number of island
territories in the Indian
and Pacific oceans.
Australia’s commitment to
climate change action and
French resistance to a European Union-Australian
free trade deal are likely
to be pointy issues in bilateral discussions.
Australia and the European Union hope to fire
the starter’s gun on free
trade negotiations by the
middle of the year.
The EU parliament has
granted the European
Commission permission
to begin negotiations,
however, the 28 member
states are yet to officially
approve a mandate.
The EU is Australia’s second-largest trading partner and largest source of
foreign direct investment,
with trade worth $99.5 bil-

Aust to pay two-thirds of undersea cable

The Australian government
is set to chip in two-thirds
of the cost of undersea high
speed communications cables for Papua New Guinea
and the Solomon Islands.
The Turnbull government is
considering Sydney, Townsville or the Sunshine Coast

as the Australian link point
for undersea high speed
communications cables for
Papua New Guinea and the
Solomon Islands.
The project will connect the
two Pacific island countries
with Australia via fibre optic cables more than 4000

kilometres long to improve
internet affordability and reliability.
Australia had been wary of
Chinese company Huawei
lining up to build the Solomon Island’s cables and
was keen to elbow it out of
the way because of strategic

Macron’s first visit Down
Under. He hosted Mr Turnbull at the Elysee Palace
in Paris in 2017.
Former President Hollande made a state visit
to Australia in November
2014 in the lead-up to

After his short visit to
Sydney, Mr Macron will
travel to New Caledonia
to rally support for the
territory remaining part of
France when residents go
to a referendum in early
November.

NSW govt suffers WestConnex
court loss

The NSW government has
suffered a significant loss
in the Supreme Court over
a compulsory land acquisition for its controversial
WestConnex road project.
A significant court loss
for the NSW government
regarding its controversial WestConnex road
project could change the
way it handles future land
acquisitions, the premier
concedes.
The coalition suffered a
setback on Tuesday with
the Supreme Court ruling against a compulsory
land acquisition as part of
the third stage of the $16
billion works program.
Property firm Desane,
which owns the commercial property in Rozelle
that Roads and Maritime
Services hoped to acquire,
challenged the grounds of
the 2017 takeover.
Justice David Hammerschlag found the reason
for the compulsory acquisition - essentially to
provide “open space and
green parkland” rather
than roads - meant it was
invalid.
“I have found that RMS
was motivated by improper purpose,” he said in
his judgment.
Desane chairman John
Sheehan described the
dispute as “a David and

concerns.
Department of Foreign Affairs and Trade official Bernard Unkles said Australia
would be picking up twothirds of the cost of the
project with the two Pacific
countries to chip in the rest.
The Australian contribution
will come from the foreign
aid budget, Mr Unkles said.

Goliath battle”.
“In some respects ... Darryl Kerrigan has arisen
again,” he said referring
to classic Australian movie The Castle.
“It means the government
really has to be very careful when properties are
being acquired.”
Premier Gladys Berejiklian doesn’t believe the
decision will stop the
WestConnex project but
it could have a bearing
on how the government
treats people in the future.
“There is no doubt the
project will continue but
what is in doubt is the way
in which we treat people
moving forward and I expect the RMS to listen to
what the court said,” she
told reporters.
“Our projects moving
forward are very important but so is respecting
people and so is respecting property rights and I
expect RMS at all times to
remember that.”
As the premier was addressing reporters in the
CBD a group of more than
200 protesters were gathering on the steps of parliament calling for stage
three of WestConnex to
be scrapped.
The group demanded the
government reconsider
the project which includes
a major interchange and
several tunnels in the
city’s inner west.
Local residents are concerned about exhaust
fumes being emitted.
Greens MP Jamie Parker
says Tuesday’s Supreme
Court loss demonstrates
“the incompetent nature
of the government”.
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اعــالنات

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

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

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

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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Tax cuts deliver cash, jobs but not wages
Does Commonwealth Bank’s mas- Small
business tax cuts in turnover of less than $2 AlphaBeta’s Andrew Charsive data loss put you at risk? 2015
went towards cash million.
lton, a former adviser to
holdings, investment and The change saw the rate Kevin Rudd, says perhaps
jobs, but barely any helped
to boost worker’s wages.
Tax cuts for small business were pocketed, went
towards new jobs, but did
little to boost wages.
Economic consultancy
firm AlphaBeta, commissioned by Xero, has conducted analysis of the
coalition’s first round of
tax cuts in 2015 for small
businesses with an annual

come down from 30 per
cent to 28.5 per cent.
The study found more
than half of the tax relief
went towards cash holdings - such as to pay down
debts - while 27 per cent
lifted investment.
Nearly one-fifth was used
by businesses to hire
workers but only three per
cent used the tax cut to
raise wages.

THE scandal-plagued Ipswich City Council is reeling after losing yet another mayor to corruption
charges on thursday.
IPSWICH City Council
mayor Andrew Antoniolli
has decided to stand down
after he was charged with
fraud by Queensland’s
corruption watchdog.
In a statement released on
Thursday, the mayor said
it was in the best interests
of the city and his family.
Deputy Mayor Wayne
Wendt will act as mayor
until Antoniolli’s matters have been resolved
through the courts.
Antoniolli was elected in
August on a platform of
integrity and transparency. He was charged with
seven counts of fraud on
Wednesday.
The Crime and Corruption
Commission alleges he
used council funds for his
own use for five years until May 2017, to buy auction items from charities.
Rogue Labor MP for Bundamba Jo-Ann Miller,
whose electorate encompasses parts of Ipswich,
said the community was
fed up with the allegations
of corruption.
“The community is saying to me that they’ve had

enough, they’ve had a gutful of all of this,” she told
ABC Radio on Thursday.
“They’re saying that the
stench does not only
come from the dumps in
Ipswich, but it’s also coming from the council.” Ms
Miller said she had been
urging governments on
both sides of the political
spectrum to investigate
the council since 2004.
The opposition had also
been pressuring the
Palaszczuk government to
step in.
The Queensland government is under pressure
to dissolve the scandalplagued Ipswich City
Council.
Antoniolli, accused of using council funds for his
own use for five years until May 2017, denied corruption.
It’s the latest blight on
the council’s reputation
after former mayor Paul
Pisasale was slapped
with fraud, corruption and
misconduct charges last
year.
Long-time former CEO Carl
Wulff was also charged
with corruption while his
successor, Jim Lindsay,
was stood down in January after being charged in
September.

wage impacts take time to
come through.
“But at the moment
(there’s) no effect,” told
ABC radio on Thursday.
“The result could be different for a different tax cut at
a different time.”
Xero also separately surveyed more than 500 small
businesses, with more
than a third saying they
were unaware they had actually received a tax cut.
“I don’t know whether that
goes to how hard small
business people are working and they’re not focused
on the policy changes or
whether the message is
just hard to communicate,”
Mr Charlton said.
“Big efforts need to be
done to make sure small
businesses are aware of
policy changes.”
The next study will look at
the tax cuts for businesses with turnovers of up to
$10 million down to 27.5
per cent.
The Business Council
of Australia is lobbying
Senate crossbenchers to
agree to the government’s
broader company tax cuts.
Chief executive Jennifer
Westacott said the report
did recognise businesses
invested and hired more
people.
“They started to put money
into wages and (Mr Charlton) says very clearly that
will build over time,” she
told ABC radio.
Ms Westacott said their
own surveys show 30 per
cent of large corporations
would start to pay people
more if they received a tax
cut.
“If 30 per cent of Australian companies pay people
more that’s actually a lot.”
At this stage, the coalition still does not have the
numbers to pass its next
tax cut legislation.

The Turnbull government is
celebrating more than $100
million worth of fraudulent welfare claims coming
from tip-offs over the last
five years.
Tip-offs about welfare

cheats have helped the federal government find more
than $100 million worth of
fraudulent claims in the
last five years.
Half a million Australians
have contacted the Depart-

ment of Human Services
to dob someone in since
2013, the coalition revealed
on Thursday.
The department has already
received nearly 80,000 tipoffs this financial year

Ipswich City Council mayor Andrew Antoniolli charged with corruption

Commonwealth Bank lost bank statements linked to 20 million accounts in 2016, but chose not to tell customers. Picture: AAP Image/Brendan EspositoSource:AAP

COMMONWEALTH Bank
has spent the night responding to a barrage
of angry customers after it was revealed it had
lost the data for 20 million accounts.
AFTER it emerged that
Commonwealth Bank
lost customer statements linked to 20 million accounts, the institution has spent the
night assuring people
they are not at risk.
But is that really true?
The bank has admitted
it lost financial statements spanning 15
years in 2016, after the
story was uncovered by
Buzzfeed News.
When the data stored
on tape drives was lost
by a subcontractor,
CBA launched an investigation to find out
what happened, but the
documents were never
found.
One theory suggested
by a forensic team from
accounting firm KPMG
was that the tapes might
have fallen off the back
of a truck taking the
data to be destroyed.
But the data was never
located — either on the
road or on the dark web
— and it was decided
that had most probably

been disposed of as
planned.
However, one Western
Australian farmer living
with bone cancer claims
he was the victim of
identity theft after his
CBA documents were
found in a gutter in Victoria.
‘IT AFFECTED OUR
CREDIT RATING’
Barry Lakeman said he
ended up in debt after
criminals used his identity to borrow money
and buy goods and services.
He approached Geoff
Shannon from Unhappy
Banking, who told news.
com.au he had been
dealing with the Lakemans’ “many loans and
credit issues” resulting from the fraud ever
since.
Mr Lakeman said CBA
told him in 2014 that his
statements had been
found in a gutter in Victoria, a state he and his
wife hadn’t visited for
three years. He said the
bank suggested his wife
must have taken the
statements there and
left them behind.
Police then called Mr
Lakeman in August last
year to say they had

found his gun licence
— only the membership
number was wrong, the
59-year-old told The
Conversation.
“It was a forgery,” he
told Sydney University
Adjunct Associate Professor Michael West,
who wrote about the issue in September. “The
number at the top of
the card was different
from the number on my
card.”
And there have been
other incidents too, Mr
Lakeman claimed. “In
2015, a company in Victoria rang me and said,
‘We have finished the
canvas for your caravan’ ... I don’t even own
a caravan.”
Northam Police began
investigating the identity
theft with the help of Mr
Shannon, who took the
case to the bank-funded
Financial Ombudsman
Service set up to handle
customer complaints.
But Mr Lakeman still
doesn’t know what really happened, telling
Prof West: “It really hurt
us because when we
tried to move and buy
a house there was a
black mark against us.
It affected our credit rating.”

Welfare cheat tip-offs net $100m in 5yrs
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