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الرئيس العماد ميشال عون مستقبال القاضي عصام سليمان امس االول (داالتي ونهرا)
ويف
التأليف.
تعجيل
غضون ذلك ،بدأ اجمللس
استعداداته
الدستوري

تفاهمات روسية  -إسرائيلية متهّد لـ «صفقة اجلنوب»
متهد تفاهمات مت التوصل
ّ
إليها بني موسكو وتل
أبيب أمس االول لـ
«صفقة اجلنوب السوري»،
وفق ترتيبات تضمن عدم
بناء قواعد إيرانية دائمة،
ضربات
توجيه
وحرية
إسرائيلية ،يف وقت هدد
الرئيس بشار األسد بـ
«فتح معركة جديدة» يف
الشرق ضد «قوات سورية

(قسد)
الدميوقراطية»
املدعومة أمريكيًا ،مقرًا
بوجود ضباط إيرانيني على
األراضي السورية.
وقبل أيام من لقاء
منتظر تستعجله روسيا
مع ممثلني عن الواليات
املتحدة واألردن لرتتيب
األوضاع يف جنوب سورية،
أجرى وزير الدفاع الروسي
سريغي شويغو حمادثات

اإلسرائيلي
نظريه
مع
أفيغدور ليربمان تطرقت
إىل «قضايا حيوية ومهمة»
حول التسوية يف سورية،
قبل أن ُيعلن الكرملني أن
الرئيس الروسي فالدميري
بوتني حبث هاتفيًا مع
رئيس الوزراء اإلسرائيلي
يف
نتانياهو
بنيامني
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Follow us on

جدال حول «حصص» الرئاستني..
ومواقف للحريري يف «بيال» غدا األحد

ّ
لتلقي جمموعة من
العملية
الطعون يف االنتخابات
ِ
انتهاء
النيابية مع اقرتاب

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

أكرب عدد من الطعون بعد غد اإلثنني ...اجمللس الدستوري أمام اإلمتحان!

ّ
التوقعات ّ
بتأخِر
بدأ منسوب
ِ
ٍ
أمد
والدة احلكومة إىل
ويدث قلقًا
طويل يرتفع حُ
َ
وخماوف
يف أوساط العهد
ِمن إنعكاس هذا التأخري
سلبًا عليه يف حاضره
واملستقبل ،خصوصًا إذا
ّ
وتأخر
صحت هذه املخاوف
ّ
التأليف احلكومي بضعة
حصل
أشهر أو أكثر ،كما
َ
مع حكومة الرئيس متام
ولكن تالفيًا لذلك
سالم.
ْ
اتاه لدى املعنيني
َبرز جّ
ِ
أنفسهم
بالتأليف إللزام
حمددة وغري
مبدة زمنية
ّ
ّ
َ
انقضت
طويلة ،حتى إذا
ومل تولد احلكومة ُيصار إىل
استشارات نيابية إلعادة
تكليف جديدة من شأنها

10 Nicholsen St, Penshurst

احملددة هلذا
مهلة الشهر
َّ
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ترامب :رمبا حنتاج للقاء زعيم كوريا
الشمالية أكثر من مرة

قال الرئيس األمريكي
دونالد ترامب امس االول
إن األمر قد يتطلب أكثر
من لقاء مع كوريا الشمالية
للتوصل إىل اتفاق يف
شأن نزع األسلحة النووية،
مشريًا إىل أنه يود أن
تفكك بيونغيانغ برناجمها
النووي بأسرع ما ميكن يف
ظل أي اتفاق.
وقال ترامب يف مقابلة
وجيزة مع «رويرتز» على
منت طائرة الرئاسة لدى
تكساس
إىل
توجهه
للمشاركة يف فاعليات
جلمع التربعات إنه ال يزال
يأمل أن تعقد قمة مع
زعيم كوريا الشمالية يف
 12حزيران (يونيو) يف
سنغافورة.
وأضاف أن املبعوث الكوري
الشمالي كيم يونغ تشول
سيلتقي به على األرجح

ترامب متوجهاً إىل تكساس (رويرتز)
اجلمعة (اليوم) يف البيت
األبيض ،بعد أن خيتتم
املسؤول الكوري الشمالي

اجتماعاته مع وزير اخلارجية
مايك بومبيو يف نيويورك.

التفاصيل على صفحة 31

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ..ايلي
على الرقم:

0412 224 604

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

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

لصاحبها طوني فرنسيس

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

أقام إفطارا رمضانيا يف إطار الديبلوماسية الغذائية

باسيل :حكومتنا مثل مائدتنا ال
تتشكل اال بكل مكوناتها

يعقوبيان :األولوية حلل أزمة النفايات وأملي جتمع العلماء :على القوى السياسية
كبري باجمللس الدستوري للنظر بالطعون
ختفيف شروطها تسهيال للتأليف

وفد العلماء
خالل االفطار
اقام وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل ،يف إطار مبادرة
الغذائية»
«الديبلوماسية
اليت اطلقتها وزارة اخلارجية
واملغرتبني ،إفطارا رمضانيا يف
مقر الوزارة مساء امس االول،
حبضور وزير االتصاالت مجال
اجلراح ،وزير الطاقة واملياه
سيزار ابي خليل ،وزير االقتصاد
والتجارة رائد خوري وشخصيات
وفعاليات
رفيعة
عسكرية
سياسية وديبلوماسية وقنصلية
واقتصادية ودينية.
والقى الوزير باسيل كلمة قال
فيها« :اردنا ان يكون لقاؤنا
الرمضاني مميزا لذا دعينا
اىل هذا االفطار سفراء الدول
املعتمدين لنقل رسالة جديدة
من لبنان ،كون املطبخ اللبناني
حيمل عصارة حضارة لبنانية،
ومهمتنا ان ننشر رسالة لبنان،
واملطبخ اللبناني هو جزء من
هذا التنوع واملائدة اللبنانية
تشبه بتنوعها جمتمعنا».
اضاف »:ويسعدنا ان نستقبلكم
للمرة االوىل يف وزارة اخلارجية

على مائدة االفطار بروح االنفتاح
اللبنانية يف اطار الديبلوماسية
الغذائية اليت انطلقت يف 11
ايار اجلاري لنقلها اىل كل
سفاراتنا يف العامل حتت شعار»
لبنان اطيب» وبذلك ننقل لبنان
اىل العامل مع كل طبق لبناني،
ألن مائدتنا يف النهاية حتمل
تنوعها مع كل مكوناتها واليوم
تلمسون نكهة لبنان .هذا هو
لبنان الذي يتجدد على الدوام،
وحنن يف مرحلة اليوم حيث
«الطبيخ اللبناني ماشي على
كل املستويات» يف السياسة
ويف احلكومة وحكومتنا مثل
مائدتنا ،ال ميكنها ان تتشكل
اال بكل مكوناتها ،وان شاء اهلل
ان حتمل هذه السنة مكونات
اضافية وان يكون هناك متثيل
علوي وسرياني وجيتمع كل
اللبنانيني بكل تنوعاتهم سويا
كما هم جمتمعون يف هذا العيد
على القيم ،وحنمل لكم رسالة
حمبة وتفاؤل بلبنان اطيب،
وحنمل مجيعا لبنان يف قلبنا
وعقلنا».

كنعان :لرئيس اجلمهورية حصة وزارية
معرتف بها يف الطائف

النائبة بوال يعقوبيان

أكدت النائبة بوال يعقوبيان
يف مقابلة مع برنامج «بريوت
اليوم» على شاشة  ،MTVأن
«األولوية املطلقة يف املرحلة
الراهنة هي حلل أزمة النفايات
من خالل ممارسة كل الضغوط
املطلوبة لوقف رمي النفايات
يف البحر وإدخاهلا إىل املطمر
مفروزة وموضبة» ،معتربة «اننا
نشهد «نكبة بيئة» غري مسبوقة
ستتفاقم إذا ظل الوضع على ما
هو عليه».
وأشارت اىل ان «يف لبنان،
«فايزر»
شركة
وحبسب
األمريكية لألدوية ،أعلى نسبة
من املرضى ممن هم دون الـ40
عاما يف مرحلة الـ Metastaseأي
انتشار اخلاليا السرطانية»،
مؤكدة «جهوزيتها للتعاون
مع أي نائب يضع يده بيدها
للضغط على السلطة التنفيذية
حلل هذه أزمة».
وقالت»:البعض ختتلط عليه
األمور ويعتقد ان لدى النائب
صالحيات الوزير نفسها او
احلكومة جمتمعة ،وهذا أمر غري
صحيح باعتبار ان مهام النائب
ترتكز على املراقبة واحملاسبة
والتشريع وممارسة الضغوط
على السلطة التنفيذية للمضي
قدما بامللفات».
وردا على سؤال أوضحت انها
«مل تصوت ألي من املرشحني
لنيابة رئاسة اجمللس النيابي
ألن أيا منهم مل يقدم برنامج

عمل».
وأشارت اىل ان أملها كبري
«باجمللس الدستوري املتحرر
حاليا من التدخالت السياسية
للنظر بالطعون املقدمة أمامه
وأبرزها الطعن املقدم من
جومانا حداد» ،الفتة اىل ان «
 40ألف شخص إنتخبوا لوائح
«كلنا وطين» يف االنتخابات
النيابية».
وأوضحت أن «قرار عدم تسمية
الرئيس سعد احلريري لتشكيل
احلكومة اجلديدة هو قرار
التحالف الذي تنتمي اليه والذي
يأتي انسجاما مع ما أعلناه مرارا
خالل احلملة اإلنتخابية» ،مضيفة
»:الرئيس احلريري جزء اساسي
من السلطة ،وحنن ضد السلطة
ومعارضة لكل ما جيري من
تقاسم وتوزيع حصص ومنثل
األصوات اليت انتخبتنا وعلينا
أن نكون أمناء هلا».
وأكدت يعقوبيان ان «الرئيس
احلريري أبلغها خالل املشاورات
لتشكيل احلكومة أنه طلب من
الكتل النيابية تسمية سيدات
ليكن جزءا من جملس الوزراء»،
الفتة اىل انها «طلبت منه
معاجلة أزمة النفايات قبل
تشكيل احلكومة ألن األمر ملح
وال حيتمل التأجيل».
وردا على سؤال ،أشارت اىل
انها «فخورة إنسانيا وأخالقيا
بكل ما قامت به خالل مرحلة
تواجده يف السعودية».

دان «جتمع العلماء املسلمني»
يف بيان« ،التدخل السافر
املتحدة
للواليات
والظامل
األمريكية إىل جانب االحتالل
الصهيوني يف غزة ،وحماولته
احلصول على قرار إدانة للمقاوم
الذي يدافع عن نفسه بدال من
إدانته للجائر الظامل الذي
ميارس القتل اليومي واحلصار
اجلماعي لشعب أعزل إال من
اإلميان واملوقف احلق».
وتوجه بالشكر «لكل من ساهم
يف منع استصدار قرار ظامل
عن جملس األمن وخنص بالذكر
االحتاد الروسي الذي يقف
اليوم مواقف مشرفة جلانب
احلق الفلسطيين ومدافعا عن
سوريا يف احلرب الكونية اليت
تشن عليها».
وحيا «املوقف الرائد للرئيس
الدكتور بشار األسد بإعالنه
يف املقابلة األخرية عن استمرار
الدولة يف عملية تطهري
سوريا من التكفرييني وطلبه
من القوات الغازية األمريكية
والفرنسية والرتكية مغادرة
سوريا وعن متكني سوريا

من امتالك قوة رادعة للكيان
الصهيوني عن شن أي اعتداء
عليها ،هذا املوقف الذي يعرب
بصدق عن نبض الشارع العربي
والذي يعول عليه أن يكون
أساسيا يف معركة التحرير».
وأضاف« :ننظر بعني الريبة
لالتفاقات األمريكية الرتكية
حول الوضع يف سوريا خاصة
احملادثات األخرية بينهما يف
ما يتعلق مبنبج ،ونعترب أن ال
حق هلم بالبقاء على األراضي
السورية فضال عن التنسيق
حول من يسيطر على هذه
املنطقة أو تلك».
السياسية
«للقوى
وتوجه
اللبنانية أن تسرع عملية
تشكيل احلكومة اليت نتمنى
أن تكون حكومة موسعة ميكن
جلميع األطياف املشاركة فيها
كل حبسب متثيله يف اجمللس
النيابي وأن ال يعمل على
إقصاء فريق أو تهميش آخر،
ونطالب هذه القوى بالتخفيف
من شروطها تسهيال للتأليف
أن يكون قبل إطاللة عيد الفطر
السعيد».

نديم اجلميل :مرسوم التجنيس ميس
بالتوازن بني الطوائف

مجيل السيد :من البديهيات السياسية
ان يكون للرئيس وزراء يف احلكومة
اكد امني سر تكتل لبنان القوي
النائب ابراهيم كنعان ان «حصة
رئيس اجلمهورية الوزارية مسألة
دستورية وميثاقية مبعزل عن
املواقف السياسية».
وسأل كنعان يف حديث للmtv
«من املستفيد من تشليح الوزراء
من الرئيس القوي وضربه؟
وملاذا كل هذا التنظري»؟ مؤكدا
ان « لرئيس اجلمهورية حصة
وزارية معرتف بها يف الطائف
كتعويض عن صالحيات الرئاسة

اليت انتزعت».
وعن اعتبار تكتل لبنان القوي كتلة
الرئيس قال كنعان «اذا قالت
عدة كتل نيابية يف االنتخابات
انها داعمة للعهد ،فهل يصبح
الرئيس ممثال بوزراء هذه الكتل
ولو بلغوا 20؟ واذا بدلت كتلة
نيابية موقفها من العهد ،فأصبحت
معه او ضده ،فهل نسحب الوزراء
من الرئيس او نضيف له وزراء
؟ هذه مسألة دستورية وميثاقية
غري خاضعة للمواقف السياسية».

قال النائب اللواء مجيل السيد،
يف تغريدة عرب حسابه على موقع
«تويرت»« :منذ ما بعد الطائف،
كان لرؤساء اجلمهورية حصة
وزارية يف كل احلكومات ،من
الر ئيس اهلراوي إىل الرئيسني
إميل حلود وميشال سليمان».
اضاف »:البعض يعارضون
اليوم أن يكون للرئيس
احلكومة
يف
وزراء
عون
املرتقبة.الرئيس ميثل البلد
،وأن يكون له وزراء،فذلك
من البديهات السياسية وليس

موجها ضد أحد.»...

اعترب النائب نديم اجلميل أن
«مرسوم التجنيس خطر فعلي
ميس بالتوازن بني الطوائف،
وقال« :عادة يقوم رئيس
اجلمهورية بهذه اخلطوة مع
نهاية عهده ،لكن أن تصبح
جتارة اجلنسية فضيحة لتعويض
مصاريف االنتخابات ومصاريف

أخرى فهذا أمر غري مقبول على
اإلطالق».
ورأى أن «علينا ان نعرف ملن
اعطيت اجلنسية وهذا املوضوع
لن مير مرور الكرام ،سندرس
إمكان الطعن بهذا املرسوم
أمام جملس شورى الدولة فور
وروده يف اجلريدة الرمسية».
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اعــالن

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
هذه
األســعار
صاحلة لغاية
يوم اجلمعة
 8حزيران
خـس اسـرتالي (اخلـسة) بـ $ 0،99
ّ

بـصل (الكيس 10كــلغ) بـ $ 4،99
متر هندي كازوزا ( 24قنينة) بـ $ 15،99

عصري اكسرتا (صندوق  24قنينة) بـ $ 14،99

جــزر ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

متر مادجول  -باب أول ( 1كـلغ) بـ $ 9،99

عدس أخضر وأمحر( 1كلغ) بـ $ 2،50
نوفال أورانج ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

طـحينة قلـعجية ( 2كـلغ) بـ $ 15،99

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

تفقد مركز أمن عام اجلديدة اجلديد

ابراهيم :قوننة وجود النازحني
السوريني ال تعين بقاءهم يف لبنان

اللواء ابراهيم متفقدا املركز
قام املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم جبولة
تفقدية على أقسام املبنى
اجلديد ملركز املنت االقليمي
يف حملة اجلديدة ،يف حضور
رئيس بلدية اجلديدة انطوان
جبارة ورئيس املركز الرائد
انطونيوس القزي وفاعليات
بلدية واختيارية وضباط من
األمن العام.
بعد اجلولة صرح ابراهيم:
«إن هذا املركز يشكل منوذجا
للتكامل بني اجملتمع املدني
والدولة ،وأي مركز لألمن
العام سيبنى من اآلن فصاعدا
سيكون توأما هلذا املركز الذي
حنن موجودون فيه اآلن».
أضاف« :بعدما قمنا باجلولة
واطلعنا على كل التسهيالت
اليت أمناها للمواطن ،نستطيع
القول إننا نفتخر بهذا املركز
الذي هو من ضمن خطة
اسرتاتيجية وضعتها املديرية
العامة لألمن العام لتحسني
أداء اإلدارة يف املديرية».
وتابع« :كما قلت للسادة رؤساء
البلديات ،أجنز هذا املركز
بأموال البلديات ،وبالتالي
هو مركز لبناني  ،%100ومل
نتلق مساعدة إلجنازه من أي
دولة صديقة أو غري صديقة.
هو مركز بين بأموال اللبنانيني
وسيكون يف خدمة اللبنانيني».
وأوضح أن «املركز مل ينب
إال ألن املركز السابق مل يعد
يستوعب ضغط املواطنني
لكونه مل يعد يليق بهم على
اإلطالق».
وعما يعيق إجناز جوازات السفر
يف غضون يوم واحد يف
املركز املذكور ،قال ابرهيم:
«العوائق عديدة وأوهلا أمين،
ومنعا للتزوير .ولقد أجنزنا
اجلواز البيومرتي كي حنافظ
على جودة جواز السفر اللبناني
وعلى الثقة به ،هلذا لن نعرض
هذه اإلجنازات للهدر كي نصدر
جوازات السفر يف املناطق».
الصحافيني
ابراهيم
ودعا
اىل زيارة املركز الذي يصدر
جوازات السفر كي «يعاينوا
عن كثب مقدار تعقيد املوضوع
وكم أن كلفته باهظة» ،نافيا
«أي إمكان لتحقيق الالمركزية
يف عملية إصدار اجلوازات».
وقال« :كما رأيتم املعامالت

تنجز باكملها هنا وترسل اىل
املديرية ،وخالل يومني يصدر
اجلواز».
وعن موضوع النازحني قال:
«حنن أنشأنا مراكز خاصة
باإلخوة السوريني من أجل
إجناز معامالتهم ،ألنه نزل علينا
باملظلة بصورة فجائية مليون
ونصف مليون سوري ،أي ما
يعادل ربع سكان لبنان ،وألن
مراكز األمن العام ال حتتمل هذا
الكم من الضغط كان ال بد
من إنشاء مراكز خاصة باإلخوة
السوريني إلجناز معامالتهم».
ونفى أن «يعين ذلك إطالة
يف إقامة النازحني يف لبنان»،
وقال« :حنن يف صدد إنشاء
عشرة مراكز خاصة بهم على
اللبنانية،
األراضي
امتداد
منعا لإلكتظاظ يف مباني األمن
العام».
وهل الغرض من هذه املراكز
بدء تسهيل عودتهم ،أوضح
ابراهيم أن «اهلدف منها ضبط
وضعهم اإلداري واألمين يف
البلد وقوننة وجودهم يف لبنان
ال أكثر».
وشدد على أن «قوننة وجود
النازحني السوريني ال تعين
بقاءهم ،بل إن ذلك ينطبق
عليهم كما ينطبق على كل زائر
للبنان ،أقصرت مدة اإلقامة أم
طالت» .وأكد أن «السوريني
لن تطول إقامتهم يف لبنان»،
وقال« :هناك عمل دؤوب تقوم
به السلطة السياسية وحنن
نعكس يف بعض األحيان عمليا
ما تقوم به السلطة السياسية
لإلنتهاء من هذا امللف».
وعن موعد إجراءات جديدة
مماثلة لليت قام بها يف شبعا
 بيت جن ،أعرب عن اعتقادهأن املوضوع قريب ،كاشفا عن
تواصل مع السلطات السورية
حول اآلالف من السوريني
الذين ينوون العودة اىل
سوريا .وقال« :أنا عادة ال
أحتدث عن املواضيع عندما
جتري ،لكنكم لن تلبثوا أن
تروهم يف الباصات».
وعما إذا كان القانون  10يشكل
عائقا أمام مساعي العودة،
قال« :يقول السوريون إنه قد
أسيء تفسري هذا القانون»،
مشددا على أن «السوريني
معنيون بتفسريه ال أنا».

كتلة الوفاء للمقاومة  :ضرورة أن تتحقق يف احلكومة
أوسع مشاركة ممكنة للقوى السياسية الوطنية
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة
يف مستهل الدورة النيابية
اجلديدة ،أول اجتماع هلا مبقرها
يف حارة حريك ،وذلك بعد ظهر
اليوم برئاسة النائب حممد رعد
ومشاركة أعضائها.
رحبت الكتلة باجناز االنتخابات
النيابية يف البالد وفق قانون
النسبية الذي أسفر تطبيقه
للمرة االوىل عن متثيل أكثر
صحة ومشوال ،وسنعمل ان شاء
اهلل على تطوير هذا القانون
ومعاجلة املالحظات اليت نشأت
أثناء التطبيق.
وهنأت الكتلة كل الزمالء
االنتخابات،
يف
الفائزين
متمنية هلم التوفيق يف حتمل
مسؤولياتهم الوطنية ،معربة يف
الوقت نفسه عن أسفها لغياب
زمالء سابقني يف اجمللس
النيابي كان هلم دور مهم يف
اثراء احلياة النيابية والسياسية
ومداخالتهم
مواقفهم
عرب
الدستورية والقانونية.
وباركت الكتلة للبنانيني جتديد
انتخاب دولة الرئيس نبيه بري
رئيسا للمجلس للوالية السادسة
وابدت ارتياحها النتخاب نائب
الرئيس واعضاء هيئة مكتب
اجمللس.
يف
الكتلة
شاركت
واذ
االستشارات النيابية امللزمة
وأبدت تعاونها االجيابي مع
دولة الرئيس احلريري الذي
النيابية
االكثرية
رشحته
لتأليف احلكومة اجلديدة ،أملت
أن يستمر تسارع اخلطوات،
وصوال اىل اجناز التشكيلة
احلكومية املطلوبة للبدء باملهام
العملية اليت تستجيب حلاجات
وتطلعات املواطنني على خمتلف
املستويات وللنهوض بالواجبات
الوطنية يف حفظ السيادة
ومحاية السلم االهلي وتعزيز
دور لبنان يف املنطقة والعامل.
وتوقفت الكتلة عند دالالت
وابعاد االجناز الوطين الكبري
يف اليوم اخلامس والعشرين
من شهر ايار الذي بات ميثل
منذ العام  2000عيدا للمقاومة
والتحرير ومبعث اعتزاز لكل
اللبنانيني مبا حققته املقاومة
من نصر تارخيي على العدو
الصهيوني ومن حترير مشرف
ملعظم االراضي اللبنانية من نري
االحتالل االسرائيلي الذي جسد
وجيسد اسوأ انواع االرهاب
الدولي املنظم ويتهدد وحدة
لبنان وشعبه وحاضر ابنائه
ومستقبلهم.
بعد ذلك ناقشت الكتلة مجلة
من القضايا الواردة يف جدول
أعمال جلستها وخلصت اىل ما
يأتي:
 -1ان احلكومة اليت نأمل تعاون
خمتلف االفرقاء اللبنانييني الجناز
تشكيلتها بأسرع وقت ممكن،
واليت نرى ضرورة أن تتحقق
فيها أوسع مشاركة ممكنة
للقوى السياسية الوطنية،
ال بد أن تضع يف أعلى سلم
أولوياتها وجوب االلتزام مبعايري
النزاهة واالستقامة والعمل
على مكافحة كل مظاهر ومنابت

الفساد يف البالد ،خصوصا
بعدما وصلت أوضاع املالية
العامة واالقتصاد الوطين اىل
حد اهلاوية اليت تتهدد اجلميع
بالسقوط.
إن املعاجلة هلذه االوضاع باتت
تتطلب اكثر من اي وقت مضى
دقة يف حتري العدل وحزما يف
االداء وختففا من اجملامالت
واحلسابات الفئوية واخلاصة
وتشددا يف املراقبة واحملاسبة
ورفضا للتسامح يف تطبيق
القوانني.
 -2لقد باتت الضرورة تفرض
التزام احلكومات برزمة برامج
تسهم يف تنفيذ خمطط توجيهي
عام للنهوض بأوضاع البالد على
خمتلف الصعد واملستويات.
ارجتال
مقبوال
يعد
ومل
قرارت وسياسات وال انتهاج
االستنسابية او العشوائية
يف ادارة شؤون الدولة
واملواطنني.
إن كتلة الوفاء للمقاومة
اذ طالبت باستحداث وزارة
هيكليتها
هلا
للتخطيط
وصالحيتها وموازنتها ،فانها
تدعو اىل التعاطي اجلدي مع
هذا الطلب الذي بات ميثل
حاجة وطنية وعمالنية ضرورية
ومهمة.
 -3ان احلكومة ومؤسساتها
كافة معنية ومسؤولة عن
حفظ السيادة الوطنية يف
كل اجملاالت ..وان اي التزام
باتفاقيات أو معاهدات دولية
جيب أن يلحظ هذه املسألة
جبدية ودون أي تساهل ،ولن
نقبل أي تهاون يف تطبيق
القانون الوطين وال أي افتئات
او جتاوز له من قبل اآلخرين.
ولذلك فإن على احلكومة يف
عالقاتها الثنائية أو الدولية أن
تراعي هذا االمر التزاما بالدستور
وحرصا على الوحدة الوطنية
واالستقرار الداخلي ..كما ان
عليها أن حتمي مواطنيها يف
الداخل واخلارج ضد أي تسلط
أو عدوان على حقوقهم أو على
كرامتهم.
 -4ان احلفاظ على االمن الداخلي
وصون السيادة وجهان لقضية
واحدة ،وهما ال يقبالن جتزئة،
ولذلك فإن على احلكومة القيام
بواجبها يف هذا اجملال.
إن ظاهرة الفلتان االمين اليت
تشهدها بعض بلدات ومدن
بعلبك اهلرمل مل يعد مقبوال
التغاضي عنها على االطالق..
وال حيق للسلطة أن تتنصل
من مسؤوليتها يف معاجلة هذه
الظاهرة اخلطرية.
وللمرة االلف جندد دعوتنا
للمؤسسات االمنية والعسكرية
املعنية من أجل تنفيذ خطة
أمنية حازمة تعيد االمور يف
منطقة بعلبك اهلرمل اىل
وضعها االمين الصحيح حتى ال
يبقى جمال ألحد أن يتهدد أمن
املواطنني او يبتزهم يف ماهلم
أو حياتهم.
وان الكتلة ستالحق هذا االمر
مع فخامة رئيس اجلمهورية
ودولة رئيس احلكومة ومع

الوزراء املعنيني واملؤسسات
املختصة لنضع حدا هلذه
الظاهرة الشاذة.
 -5ان عودة األمن واهلدوء
اىل خمتلف املناطق يف سوريا،
باتت تلزم احلكومة اللبنانية
مبقاربة جدية وجديدة ملعاجلة
مسألة النازحني السوريني اىل
لبنان والتخفيف من أعبائها،
وتغليب املصلحة الوطنية العليا
على مصاحل بعض الدول اليت

تستخدم هذه املسألة وفق
حساباتها اخلاصة غري مبالية
باالضرار اجلسيمة واملخاطر اليت
تتهدد لبنان بسببها.
إن الكتلة تدعو احلكومة املرتقبة
اىل املبادرة يف هذا االجتاه كي
ال يستمر استخدام النازحني
كورقة سياسية ،أو تنفيذ
خمططات مشبوهة من قبل
بعض الدول الكربى يف هذا
اجملال.

مياه كفرعبيدا غري ملوثة وال أمراض متفشية
وال جزم بالرتابط بني حاليت املتويف واملريضة

الكشف االولي يظهر خلو مياه كفرعبيدا من التلوث
أظهر الكشف االولي الذي
اجرته وزارة الصحة على املياه
يف بلدة كفرعبيدا ان ال وباء
وال امراض متفشية يف البلدة
وال تلوث يف مياهها ،وأن حال
اهللع والذعر اليت سادت البلدة
بعد تعرض مواطنني اثنني
إلصابة مرضية متشابهة أدت
اىل وفاة أحدهما ،كان جمرد
بلبلة اعالمية تسببت بها مواقع
التواصل االجتماعي من دون
اي اساس من الصحة.

الفغالي

وأكد رئيس بلدية كفرعبيدا
طنوس الفغالي أن «مياه
البلدة نظيفة وسليمة وخالية
من امللوثات» ،مشددا على أن
«ليس هناك ما يدعو اىل القلق
الذي اجتاح البلدة وتسبب حبال
من اخلوف لدى املواطنني».
وأوضح أن تزامن االصابتني
حصل ب»الصدفة وال صحة
لكل ما يتم التداول به».

شليطا

من جهته ،أكد الطبيب املتابع
للقضية مسري شليطا أن «حال
املريضة بدأت بالتحسن بعد 4
أيام من العالجات الالزمة ،ورغم
تشابه حاليت املرض بني الرجل
املتويف واملريضة ،اال أنه ال
ميكننا اجلزم بوجود ترابط بني
احلالتني حتى الساعة».

اجتماع

وقد عقد اجتماع بني فاعليات
البلدة واملراقبني الصحيني
الذين عادوا املريضة يف
املستشفى ،وزاروا الحقا البلدة
لطمأنة املواطنني جلهة خلو
البلدة من أي وباء أو تفشي
لألمراض.

بيان

وكانت وزارة الصحة أصدرت

البيان االتي« :شهدت بلدة
خالل
البرتونية
كفرعبيدا
الساعات الـ 72املاضية حاال
من الذعر والبلبلة بعد وفاة رجل
مسن ومن ثم تعرض سيدة
عجوز للعوارض الصحية نفسها
مما استدعى وضعها يف العناية
املشددة ،ومت التداول يف
روايات عدة عن االسباب.
ان وزارة الصحة ،وحرصا منها
على االمن الصحي من جهة،
وعلى تعزيز حال االستقرار
النفسي لدى املواطنني وتبديد
اي شكوك لديهم عرب التأكد من
صحتها ومعاجلتها او دحضها،
عمدت منذ مساء االثنني بشكل
متواصل اىل متابعة امللف عرب
طبيب القضاء الدكتور وسام
سعادة الذي يعقد ظهر اليوم
اجتماعا مع فاعليات البلدة
بصورة
لوضعهم
واالهالي
الواقع العلمي والطيب للحالتني.
كما ان الوزارة ارسلت فريقا
مركزيا من دائرة الرتصد
الوبائي اىل كفرعبيدا حيث عمل
على التقصي امليداني وعلى اخذ
عينات من املياه وارسلها اىل
خمتربات مركز البحوث العلمية
يف الفنار وكذلك عينات من
دم املتويف واملريضة وارساهلا
اىل خمتربات خارج لبنان .ويزور
الفريق املستشفى حيث تعاجل
املريضة لالطالع على امللف
الطيب واجراء الالزم.
تؤكد وزارة الصحة ان االمر حتت
السيطرة وال داعي للهلع ،وال
يوجد اي وباء متفش يف البلدة
وهي تنتظر نتائج الفحوص
لتبين على الشيء مقتضاه.
وتدعو املواطنني يف حال احلاجة
اىل اي استفسار واعطاء اي
معلومة للتوجه اىل مكتب طبابة
القضاء يف مدينة البرتون».
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لـبنانيات

الراعي التقى يف باريس ممثلي القوات
واملستقبل والوطين احلر
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي يف مقر إقامته يف
باريس ،ويف إطار زيارته
الرمسية والرعوية للعاصمة
الفرنسية ،وفدا حزبيا ضم:
رئيس مقاطعة أوروبا يف
«القوات اللبنانية» إيلي عبد
احلي ،منسق تيار «املستقبل»
يف فرنسا عبداهلل خلف ومنسق
«التيار الوطين احلر» يف فرنسا
انطوان شديد.
وعرض الراعي مع الوفد نتائج
زيارته واجتماعاته مع املسؤولني

الفرنسيني ،والوضع العام يف
لبنان وخصوصا بعد اإلنتخابات
النيابية ،إضافة إىل موضوع
النازحني السوريني وما يعانيه
لبنان واحللول املطروحة واملوقف
الدولي واللبناني يف هذا الشأن،
وكذلك ما خيص املؤمترات
الدولية ملساعدة لبنان.
وحضر جانب من االجتماع الوزير
السابق ابراهيم الضاهر.
وكان ممثلو األحزاب كان قد
شاركوا يف قداسني أقيما يف
كنيسيت  Saint Sauveurوسيدة
لبنان يف باريس.

خالد الداعوق :على القوى السياسية التواضع
وخفض السقوف والذهاب إىل حكومة تنهض بالبلد

دعا األمني العام لـ «منرب الوحدة
الوطنية» خالد الداعوق ،يف
بيان« ،مجيع األفرقاء على
اختالف انتماءاتهم السياسية
إىل
واملناطقية
والطائفية
سقوف
وخفض
التواضع
التخاطب السياسي ،وسقوف
املطالب التوزيرية املضخمة
اليت ،لو أراد أي رئيس مكلف
أن يستجيب هلا ،الحتاج إىل
تشكيل حكومة من  50وزيرا
على األقل».
وقال« :إن تشكيل احلكومات يف
الدول الدميوقراطية له أسس
واضحة ال يشوبها أي لبس،
حبيث تشكل األكثرية حكومتها
وفق الربنامج الذي فازت على
أساسه يف االنتخابات فيما
تذهب األقلية إىل املعارضة
اليت تكون يف أحيان كثرية
شرسة وقاسية ولكن يف الوقت
نفسه بناءة حتى إذا أثبتت هذه
املعارضة نفسها وصدقيتها
فإنها ال بد فائزة يف االنتخابات
اآلتية وإال فإن غالبية الناخبني
سيجددون لألكثرية نفسها
لوالية جديدة!».
وأضاف« :أما عندنا يف لبنان
فاألمور خمتلفة ،حبيث حيول

نظامنا الطائفي واملذهيب دون
نشوء أكثريات وأقليات سياسية
واضحة على املستوى الوطين،
ولذلك عندما حيني أوان تشكيل
حكومة جديدة نرى تركيبات
عجيبة غريبة ال حيكمها أي منطق
سوى ما يسمى «دميوقراطية
توافقية» تفرض أن يكون
اجلميع ممثال يف السلطة
التنفيذية ،فتأتي هذه السلطة
لتعكس ،إىل حد كبري جدا،
صورة اجمللس النيابي بعيدا
من منطق املواالة واملعارضة،
وبعيدا أيضا من منطق احملاسبة
واملساءلة ،الذي ينتفي حكما
مع متثيل كل الكتل النيابية
يف احلكومة ،فهل حياسب املرء
نفسه؟».
وأمل أن «تتجاوب كل القوى
السياسية مع مصاحل ناخبيها
الذين يأملون الكثري من القوى
السياسية اليت اختاروها لتمثلهم
وتسعى جاهدة اىل اجياد احللول
املناسبة لألزمات االقتصادية
واالجتماعية واحلياتية واالنطالق
يف ورشة اإلمناء ،واألهم بدء
احلرب على افساد واهلدر ،وهو
ما كثرت الوعود يف شأنه يف
احلمالت االنتخابية».

عثمان استقبل النائبة دميا اجلمالي

استقبل املدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء عماد عثمان بعد
ظهر اليوم يف مكتبه بثكنة املقر

العام ،النائبة دميا مجالي ،يف
زيارة جرى يف خالهلا عرض
لألوضاع العامة يف البالد.

فادي سعد عرب تويرت :ال ميكننا أن نتفهم مبدأ
التجنيس اجلماعي يف هذه املرحلة الدقيقة
غرد عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب الدكتور فادي
سعد عرب حسابه على تويرت
وكتب« :إذا كان من املمكن أن

نتفهم مبدأ التجنيس اإلفرادي ال
ميكننا أن نتفهم مبدأ التجنيس
اجلماعي يف هذه املرحلة الدقيقة
يف تاريخ لبنان».

حسن استقبل وفدا من القوات دعاه اىل إفطار :لتكن
احلكومة العتيدة حمطة جتمع اللبنانيني على قاعدة
التمثيل الصحيح

حسن مستقبال وفد القوات
استقبل شيخ عقل طائفة
الشيخ
الدروز
املوحدين
نعيم حسن يف دار الطائفة
يف بريوت ،وفدا من حزب
«القوات اللبنانية» برئاسة
نائب األمني العام لشؤون
املصاحل الدكتور غسان يارد،
سلمه دعوة اىل حفل االفطار
الذي تقيمه مصاحل «القوات»
يف  11حزيران املقبل يف
فندق حبتور.
وخالل اللقاء شكر حسن قيادة
«القوات اللبنانية» على «إميانها
العميق مبصاحلة اجلبل اليت
شكلت ركيزة استعادة احلياة
الطبيعية يف لبنان ،وعملها
املتواصل ملا فيه متتني أواصر
العيش املشرتك والتعاضد
بني اللبنانيني» ،مشددا على
أن «شهر رمضان مبا حيمله
من تباشري احملبة واخلري
والتسامح يشكل فرصة للجميع

لكي يضعوا نصب أعينهم
مصلحة الناس والبالد» .ودعا
املسؤولني املعنيني إىل «جعل
مسار تأليف احلكومة العتيدة
حمطة جتمع اللبنانيني على
قاعدة التمثيل الصحيح واحرتام
خيارات الناس اليت حددوها
يف االستحقاق االنتخابي».
ثم استقبل حسن حمافظ البقاع
كمال أبو جودة يرافقه حمافظ
اجلنوب منصور ضو ،وكانت
مناسبة لعرض األوضاع العامة،
وقد أثنى حسن على جهودهما
وعملهما يف احلقل العام وأكد
«ضرورة العمل املستمر من
كل االجهزة والقوى األمنية
لضبط حاالت التفلت األمين
ومحاية أمن املواطنني».
وكان استقبل معتمدي مشيخة
العقل الشيخ فهد علم الدين
يف الربازيل والشيخ وليد
فرحات يف الواليات املتحدة.

“القوات” :سفري لبنان يف واشنطن
يتصرف كشخصية حزبية وليس كسفري
تستغرب الدائرة اإلعالمية يف
«القوات اللبنانية» ما ورد يف
حتقيق أعده الزميل مارون
ناصيف يف «املؤسسة اللبنانية
لإلرسال» حول دعم اجليش
اللبناني يف الواليات املتحدة،
فجاء بشكل جمتزأ مما أفسح
يف اجملال أمام تفسريات يف
غري حملها أبقت يف أذهان
الناس مضمون احلملة اليت
شنها ويشنها السفري اللبناني
يف واشنطن غربيال عيسى
على «القوات اللبنانية» من
دون العودة مبدئيا إىل إدارته
إلستئذانها بالتصريح وإطالق
مواقف هي أقرب إىل شخصية
حزبية منها إىل سفري ميثل
الدولة اللبنانية.
ويهم الدائرة اإلعالمية يف
«القوات اللبنانية» ان تؤكد ان
كل ما ورد على لسان عيسى
عار من الصحة متامًا ،بل يدخل
يف سياق التحريف املقصود
والتضليل املكشوف وهو نقيض
ما تقوم به «القوات» يف لبنان
وواشنطن وكل عواصم العامل
جلهة السعي إىل تسليح اجليش
اللبناني وتقويته من أجل حسم
ازدواجية السالح ملصلحته
منفردا ،ألن ال قيامة فعلية
للبنان من دون سالح أوحد
بيد اجليش اللبناني ،وما قاله
رئيس مقاطعة أمريكا الشمالية
يف «القوات اللبنانية» الدكتور
جوزف جبيلي هو توصيف
لواقع اإلدارة األمريكية جلهة

كونها مقسومة بني موقف
غري متساهل مع لبنان وآخر
متساهل على غرار البنتاغون،
يعب
وبالتلي ما نقله جبيلي
رِّ
بدقة عن موقف أمريكي وليس
عن موقفه الشخصي ،فيما
موقف «القوات» ينبع من
إميانها بضرورة سيطرة اجليش
اللبناني على كامل الرتاب
اللبناني ،وعملت وتعمل على
تقوية الدولة اليت تشكل أحد
«أهداف القوات» األساسية،
كما ان جبيلي يعمل بشكل
دؤوب على فتح القنوات
الالزمة من أجل تأمني التمويل
وتوفري
للجيش
الضروري
السالح املطلوب من خالل
االتصال بقيادة اجليش ومع
اجلهات املختصة يف الكونغرس
واإلدارة ،وميكن سؤال املعنيني
يف اجليش وواشنطن والذين
يعلمون متام العلم كيف جتهد
«القوات» بهذا االجتاه.
وتشدد الدائرة على أن الذي
بدأ هذه احلملة هو السفري
اللبناني ،إذ مل تلحظها يف
اي مكان آخر ،وهي تدخل من
ضمن احلملة الباسيلية على
«القوات اللبنانية» ،خصوصا
ان السفري معروف باحنيازه
الفاضح وحتويله السفارة إىل
مركز حزبي بدال من ان تكون
سفارة مفتوحة للجميع ،األمر
الذي ال جيب ان يستمر على
هذا املنوال ،حرصا على صورة
الدولة ومؤسساتها.

رعد استقبل وفد حركة محاس:

سنبقى دائما إىل جانب حقوق الشعب الفلسطيين
وحقه يف مقاومة األحتالل حتى دحره
التقى وفد من حركة املقاومة
األسالمية محاس ،رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النيابية النائب
حممد رعد ،حبضور منسق
يف
الفلسطينية
العالقات
حزب اهلل الشيخ عطاهلل محود،
يف مكتب كتلة الوفاء يف
بريوت ،وضم الوفد املسؤول
السياسي يف لبنان أمحد عبد
اهلادي ونائبه جهاد طه وعضو
القيادة السياسية أمين شناعة
واملسؤول السياسي يف بريوت
حممد قاسم.
وأفاد بيان حلركة محاس أن
الوفد قدم التهاني والتربيكات
بفوز الكتلة يف اإلنتخابات
النيابية األخرية ،ومتنى للبنان
مزيدا من الوحده واالستقرار
والقوة يف ظل التحديات اليت
تواجهها املنطقة وخاصة على
املستوى الفلسطيين واللبناني.
كما أكد الوفد «أن حماولة العدو
تغيري قواعد اإلشتباك اليت
فرضتها املقاومة يف معركتها
االخرية عام  2014فشلت أمام
قوة رد املقاومة الصاروخي
املوحد يف امليدان والذي أربك
احلسابات الصهيونية وأفشل
خمططات ومشاريع العدو الذي
كان يسعى لفرض معادلة
جديدة لوقف مسريات العودة».
وأكد الوفد «أن مسريات العودة
مستمرة ولن تتوقف حتى
وف طليعتها
حتقيق أهدافها يِ
حق الشعب الفلسطيين يف
العودة وكسر احلصار وانتزاع

حقوقه كاملة» ،واعترب «أن
الرهان احلقيقي جيب أن يبقى
على املقاومة ورفض األمالءات
األمريكية اليت تأتي يف سياق
صفقة القرن واليت تسعى من
خالهلا األدارة األمريكية تصفية
القضية الفلسطينية».
وشدد على «حرص حركة
محاس على األمن واالستقرار
داخل املخيمات ومعاجلة كافة
القضايا بروح من املسؤولية
مع
وبالتنسيق
الوطنية
والوطنية
الرمسية
اجلهات
بلسمة
وضرورة
اللبنانية،
معاناة الشعب الفلسطيين يف
املخيمات واألسراع يف إجياد
صيغة توافقية داخل الربملان
النيابي اللبناني ألقرار احلقوق
املدنية واألنسانية واألجتماعية
للشعب الفلسطيين يف لبنان
واالجتماعية».
بدوره رحب رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة بوفد احلركة مثمنا
هذه الزيارة ،وأكد «أن القضية
الفلسطينية ستبقى القضية
املركزية بالنسبة لنا وسنبقى
دائما إىل جانب حقوق الشعب
الفلسطيين وحقه يف مقاومة
األحتالل حتى دحره» ،وشدد
على ضرورة «الوحدة الوطنية
الفلسطينية يف مواجهة جرائم
اإلحتالل الصهيوني» ،ودعا
«لتضافر كافة اجلهود يف
مواجهة املشاريع األمريكية
الصهيونية اليت تستهدف
مقدرات األمة».

حرب :مربوك للبنانيني بداية االصالح
ومكافحة الفساد مبنح اجلنسية اللبنانية
ملئات السوريني والفلسطينيني امليسورين ماليا
قال الوزير والنائب السابق
بطرس حرب عرب حسابه على
«تويرت»« :عيش كتري بتشوف
كتري .مربوك للبنانيني بداية
الفساد
ومكافحة
االصالح
مبنح اجلنسية اللبنانية ملئات
والفلسطينيني
السوريني
امليسورين ماليا ،وخرق الدستور
الذي مينع التوطني».
وسأل« :أليس من حق اللبنانيني

معرفة املسؤولني املستفيدين
ومكاسبهم من هذا املرسوم؟»
وشدد حرب على أنه «ال جيوز
أن مير مرسوم التجنيس دون
إلغاؤه
واملطلوب
حماسبة،
ممن وضعوه أو إبطاله أمام
القضاء» ،متسائال« :أليس
يف صدوره رسالة تراخي إىل
اجملتمع الدولي الذي تتهمونه
بالسعي لتوطني الالجئني؟».

اجلماعة ووفد من اجلبهة الشعبية حبثا يف
التطورات يف غزة

استقبل نائب رئيس املكتب
السياسي ل»اجلماعة االسالمية»
الدكتور بسام محود يف مركز
اجلماعة يف صيدا ،وفدا
من «اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني» برئاسة مسؤول
العالقات السياسية يف لبنان
أبو جابر ،واالعضاء :عبد اهلل
الدنان ،ابو علي محدان ،فتحي
أبو علي وعبد الكريم األمحد ،يف
حضور عضو اللجنة السياسية
للجماعة حممد الزعرتي.
ومت خالل اللقاء البحث يف
«املستجدات السياسية على
الساحتني اللبنانية والفلسطينية

والتطورات األمنية اخلطرية
الناشئة عن العدوان الصهيوني
على غزة».
ودعا اجملتمعون «كل الفصائل
الفلسطينية اىل التوحد يف
معركة الكرامة والصمود وكسر
احلصار ومواجهة صفقة العار
 صفقة القرن  -اليت يروجهلا أعداء الشعب الفلسطيين
وقضيته العادلة».
كما دعوا احلكومة اللبنانية اىل
«ختفيف املعاناة عن الشعب
الفلسطيين يف لبنان كشكل من
أشكال دعم الصمود ورفض
التوطني ومتسكه حبق العودة».
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اإلعالن عن يوم النبيذ اللبناني يف سويسرا

باسيل :سنعني ملحقني إقتصاديني يف  20عاصمة ..خوري :صادراتنا منه ارتفعت أكثر من %15
تشارك  34شركة لبنانية يف
«يوم النبيذ اللبناني »2018
الذي يقام يف مدينيت زوريخ
وجنيف السويسريتني ،يف 11
حزيران احلالي يف األوىل و14
منه يف الثانية ،وتنظمه وزارة
الزراعة ،وتتوىل إدارة تنفيذه
شركة  .Eventionsوكشف وزير
اخلارجية واملغرتبني يف حكومة
تصريف األعمال جربان باسيل
يف مؤمتر صحايف اليوم،
أن الوزارة «ستعني ملحقني
اقتصاديني يف  20عاصمة
أساسية يف العامل مهمتهم
املنتجات
تسويق
الوحيدة
اللبنانية يف اخلارج».
وقال باسيل خالل املؤمتر
الصحايف الذي أقيم يف
« »Beirut Symposiumيف سن
الفيل ،حبضور وزير االقتصاد
والتجارة يف حكومة تصريف
األعمال رائد خوري واملدير
العام للزراعة املهندس لويس
حلود مفوضا عن وزير الزراعة
والنائب سليم عون وعدد من
املديرين العامني وأصحاب
مصانع النبيذ« :هذا املنتج
الكياني ،اي النبيذ ،مع غريه من
املنتجات اللبنانية ،دفع وزارة
اخلارجية إىل إطالق الدبلوماسية
االقتصادية وكشف كم ان
الدولة مقصرة حبق النبيذ وكل
املنتجات الغذائية اللبنانية».
أضاف« :حنن دولة مقصرة
جتاه ناسها والصناعة والزراعة
واملنتج اللبناني املميز وال
نقوم باجلهد الكايف إليصاله
إىل األسواق اخلارجية .وكل
يوم حنن مطالبون بالقيام بأكثر
إلدخال املنتج اللبنانية إىل دول
العامل».
وأعلن أن «وزارة اخلارجية أجنزت
مسار االمتحانات لعشرين ملحقا
اقتصاديا يف العامل سيتوزعون
على  20بلدا وعاصمة أساسية
يف العامل ومهمتهم الوحيدة
تسويق املنتجات اللبنانية يف
اخلارج وإحداث هذا الفارق
الكبري املطلوب منهم».
وقال« :قد يكون من املعيب
أال يصبح لدينا ملحقون
اقتصاديون يف اخلارج إال يف
العام  ،2018ولكن هذا األمر
يدعونا إىل التفاؤل بأننا بدأنا
مبسار جديد ميكننا أن نعطي فيه
األهمية لبعثاتنا يف اخلارج كي
تقوم بهذا العمل».
أضاف« :من واجباتي التعميم
على السفارة أال تقدم إال
نبيذا لبنانيا يف مناسباتها .من
املعيب أن يلتقي اللبنانيون
يف اخلارج وعندما يقررون أن
يشربوا النبيذ أال يتشاركوا
ويتقامسوا النبيذ اللبناني أو
العرق اللبناني ،فهو منتج ال
يزيد فقط استهالكه إمنا يزيد
يوما بعد يوم جودة .ومن هنا
واجب كل اإلدارات املسؤولة
بأن حنمي النبيذ اللبناني
بإجراءات نتخذها على املعابر
املشروبات
جتاه
احلدودية
الكحولية».
وتابع« :كما عملنا لتسويق النبيذ
اللبناني جيب أن نعمل لتسويق

العرق اللبناني الذي هو فريد ال
تتشارك يف إنتاجه دول أخرى،
ولديه تاليا فرصة أكرب لالخرتاق
واملنافسة .وأدرك أن عددا
كبريا من منتجي النبيذ ينتجون
العرق أو أنهم قادرون على
ذلك ،ويبقى علينا أن حنفزهم
كي ينتجوا أكثر».
وأردف« :حنن اليوم سعداء
بالذهاب إىل جنيف وزوريخ،
ولكن لتبقى يف بالنا األسواق
والصني
كروسيا
األكرب
فكل
والكوريتني
واهلند
هذه الدول نستطيع الذهاب
إليها ،والتنافس فيها أقل
وإمكانية االخرتاق أكرب وفيها
إمكانيات كبرية لتسويق النبيذ
اللبناني».
«مسؤلية
على
وشدد
أكانوا
سواء
املستهلكني،
مقيمني أو منتشرين ،يف
اختيار النبيذ اللبناني دائما».
وقال« :كلما شربنا زجاجة نبيذ
لبناني ثبتنا اللبناني يف أرضه
أكثر وفتحنا له نافذة مضيئة
يف حياته أكثر».

لحود

من جهته ،أشار حلود إىل أن
«اللقاء السنوي إلطالق يوم
النبيذ اللبناني يف إحدى دول
العامل بات مرتقبا يتطلع إليه
منتجو النبيذ بالدرجة األوىل
وحمبو النبيذ اللبناني ،ويشكل
خلرباء النبيذ ملتقى لتبادل
اخلربات».
وذكر بأن «تاريخ صناعة
النبيذ اللبناني يعود إىل عصر
الفينيقيني وأجدادهم ،وكان
النبيذ جزءا من تاريخ كل
اجملتمعات واحلضارات اليت
عربت أرض لبنان ،فكان مرافقا
مالزما لالحتفاالت والتجمعات
االجتماعية الكربى معطيا إياها
معاني الفرح» .ورأى أن «النبيذ
اللبناني أصبح اليوم سفريا
عامليا للبنان يف اخلارج».
وقال« :إن وزارة الزراعة،
وإدراكا منها ألهمية الدور الذي
ميكن أن يؤديه النبيذ مع تأثريه
االقتصادي واالجتماعي على
صعيد الوطن ككل ،تواصل
البحث عن أسواق جديدة من
خالل تنظيم أيام النبيذ اللبناني
يف كل أحناء العامل».
وشكر لباسيل «حرصه على
إطالق يوم النبيذ اللبناني عندما
كان وزيرا للزراعة بالوكالة،
ودوره كوزير للخارحية يف
فتح ابواب السفارات اللبنانية
يف العامل أمام النبيذ اللبناني
وتعاونها يف تسويقه».
وإذ متنى على احلكومة املقبلة
«ختصيص دعم أكرب لقطاع
النبيذ يف احلكومة املقبلة»،
عدد الدور املطلوب من خمتلف
اجلهات يف جمال تسويق النبيذ
اللبناني ،كوزارات اخلارجية
والسياحة واإلعالم واإلقتصاد،
إضافة إىل دور اإلغرتاب.
وأشار إىل أن «يوم النبيذ
اللبناني أقيم للمرة األوىل يف
باريس ،ثم يف برلني يف أيار
 2014وبعدها يف نيويورك عام

الكرمة وصناعة النبيذ» .ورأى
أن «الفضل يف هذا احلضور
املهم للنبيذ اللبناني يف أحد
أهم البلدان األوروبية ،يعود
إىل وزارة الزراعة وإىل مديرها
العام لويس حلود الذي أحب
النبيذ اللبناني وساهم يف
إطالقه عامليا».
وسهولنا،
«جبالنا
وقال:
ومشسنا وطبيعتنا ،وخصوصية
مناخنا ،وحبنا ألرضنا واملعرفة
اليت نتميز بها ،ستحول كل
عنقود عنب إىل رشفة مخر
مميزة».
وشدد على أن «النبيذ اللبناني
ينطلق اليوم وبكل ثقة ليجوب
العامل من جديد رافعا اسم لبنان
عاليا يف أهم املدن والعواصم
العاملية».

الوزير باسيل خالل املؤتمر
 ،2016يف حني أقيم العام
الفائت يف سان فرنسيسكو»،
موضحا أن اإلختيار وقع على
سويسرا هذا العام «بسبب
اإلمكانات املتاحة أمام دخول
املنتجات إليها فكانت هذه
اخلطوة لتدعم قطاع النبيذ ،مع
أن النبيذ اللبناني ليس جديدا
على السوق السويسرية»،
الفتا اىل أن الرتكيز هو على
اجلودة والقيمة املمتازة اليت
يقدمها النبيذ اللبناني ،ال على
الكمية».
وأوضح أن «منتجي النبيذ
الذين
والثالثني
األربعة
يشاركون يف هذا احلدث قرروا
التعاون مع وزارة الزراعة لنشر
ثقافة النبيذ اللبناني يف العامل
ليكون ذلك مبثابة منوذج حيتذى
يف القطاعات األخرى ،ليلحق
بالنبيذ قريبا العرق والصناعات
التقليدية اللبنانية اليت نفتخر
بها افتخارنا بأصلنا املتجذر يف
هذا الشرق».
وشكر «كل من ساهم ويساهم
يف تصريف االنتاج اللبناني».

خوري

أما خوري فوصف النبيذ
اللبناني بأنه «مفخرة الصناعة
والزراعة اللبنانية» ،مالحظا أن
هذه الصناعة «أوصلت لبنان
إىل العاملية فانتشرت على
مدى انتشار اللبنانيني يف
أحناء العامل كافة لتظهر الوجه
احلقيقي واحلضاري له».
وأكد أن هلذا القطاع «أهمية
كبرية على أكثر من صعيد»،
موضحا أن أهميته التجارية
تتمثل يف «ارتفاع صادرات
لبنان من النبيذ بأكثر من 15
يف املئة يف األعوام اخلمس
املنصرمة» ،يف حني «برزت
أهميته السياحية يف تطور
السياحة املناطقية يف لبنان
كالبقاع والشمال وجبل لبنان».
وأشار إىل «أهمية ثقافية مع
وجود النبيذ كعنصر رئيسي
على املائدة اللبنانية وقدرة
القطاع على أن يعكس صورة
لبنان التجدد والتنوع واالنفتاح
والثقافة».
وشدد على أن «التطور الكبري

الذي شهده هذا القطاع على
مر األعوام جيعل من الضروري
العمل على حتسني شروط انتاجه
وضمان معايري السالمة وإصدار
القوانني والتشريعات املوائمة
للمواصفات العاملية مما يسهم
يف عملية منوه وتطويره».
وإذ أكد أن احلكومة «تولي
األهمية الالزمة هلذا القطاع ال
سيما من خالل اجياد أسواق
والتعريف
جديدة
تصريف
بالنبيذ اللبناني أكثر يف
األسواق العاملية» ،شدد على
أهمية «توثيق التعاون بني
الوزارات املعنية كافة وبني
القطاعني العام واخلاص للبحث
يف سبل تذليل العقبات يف وجه
الصادرات اللبنانية وخصوصا
بتعقيدات
يتعلق
ما
يف
معامالت التصدير إىل بعض
الدول ،باإلضافة إىل اختاذ
االجراءات الضرورية لتعزيز
جودة النبيذ ونوعيته وتسريع
وترية إنتاجه».
وقال« :إمياننا بالدور املهم
لقطاع النبيذ اللبناني كبري جدا
خصوصا بعدما أثبت أنه أكثر
القطاعات قدرة على الصمود
يف وجه التحديات االقتصادية
واالجتماعية كافة .وان الفضل
يف ذلك يعود إىل الدور املميز
والفاعل الذي يؤديه القطاع
اخلاص لتنمية صناعة النبيذ
يف لبنان وتطويرها ،األمر الذي
حيتم على احلكومة العمل على
مؤازرة جهود القطاع اخلاص يف
هذا اجملال مبا يعود بالفائدة
على االقتصاد أمجع لناحية
تعزيز النمو االقتصادي وخلق
املزيد من فرص العمل».

شاوي

أما رئيس احتاد الكرمة والنبيذ
ظافر شاوي ،فرأى أن «اهتمام
وزارة الزراعة اللبنانية بقطاع
النبيذ يشكل موضوع فخر
واعتزاز ال سيما جلهة اجلهود
اجلبارة اليت تبذهلا ،وأهمها
سنوية
موازنة
ختصيص
إلقامة يوم للنبيذ اللبناني يف
اخلارج».
وقال« :لبنان منتج لنبيذ مميز
ال يقل جبودته عن نبيذ كبار

الدول املنتجة يف العامل .ان
النبيذ اللبناني يصدر إىل ما ال
يقل عن  35دولة ،وتذوقه مل
يعد مقتصرا على أبناء اجلالية
اللبنانية ،بل أصبح معروفا من
سكان هذه الدول األصليني
وموجودا يف أشهر مطاعمهم».
ولفت إىل «التعاون والتنسيق
اجلاري بني اإلحتاد اللبناني
للكرمة والنبيذ وبني السفارات
يف
اللبنانية
والقنصليات
اخلارج ،بفضل توجيهات وزارة
اخلارجية ودعمها ،سواء أكان
من خالل حفالت التذوق أو
احملاضرات اليت يتم تنظيمها
حول النبيذ اللبناني أو من طريق
تقديم النبيذ اللبناني ،بصورة
حصرية يف كل املناسبات».
وشكر لوزير اخلارجية «ذكره
النبيذ والتشديد عليه يف
مؤمترالطاقة االغرتابية ،كمنتج
لبناني مميز ،واجب على كل
لبناني يف اخلارج ان يتذوقه
ويشجع إستهالكه».
وأعلن عن «إعداد مشروع
والتنسيق
بالتعاون
قرار
مع الوزارات املعنية ،ينظم
استرياد النبيذ األجنيب ،كما
هي احلال يف الغالبية الساحقة
من دول العامل» ،آمال أن «يوقع
هذا القرار ويدخل حيز التنفيذ،
فيكون بداية لقرارات أخرى
حتمي هذا املنتج الوطين قبل
فوات اآلوان».
وأشار إىل «السعي ،بالتنسيق
مع الوزارات املعنية ،لتنشيط
املعهد الوطين للكرمة والنبيذ،
ليصبح جهازا فاعال حلماية
اإلنتاج اللبناني ،وخصوصا بعد
أن أصبح لبنان عضوا فاعال يف
املنظمة الدولية للكرمة والنبيذ
( ،)OIVحيث يشغل مدير عام
وزارة الزراعة منصب نائب
رئيس اللجنة الفنية».

العظم

ولفت رئيس املعهد الوطين
للكرمة والنبيذ كارلوس العظم
إىل أن «لبنان الذي لقب مرارا
الشرق،
بسويسرا
وتكرارا
يرسل أحسن سفري لديه إىل
قلب سويسرا نفسها» ،مذكرا
بأنها «بلد عريق يف زراعة

نصراوي

وأبدى نائب رئيس مجعية
الصناعيني اللبنانيني جورج
نصراوي ترحيب اجلمعية «بكل
مبادرة لدعم أي قطاع صناعي
يف لبنان ،فكيف إذا كان هذا
القطاع هو قطاع النبيذ الذي
يعترب مميزا ملا له من تاريخ
عريق منذ القدم ومستقبل
واعد».
وإذ ذكر بتاريخ زراعة الكرمة
وإنتاج النبيذ يف لبنان ،رأى أن
«لتطور إنتاج النبيذ انعكاسات
ثالثية األبعاد على االقتصاد
اللبناني لتأثريه املباشر على
القطاع الصناعي والزراعي
والسياحي».
وقال« :قطاع صناعة النبيذ
استطاع أن يفرض وجوده يف
األسواق العاملية بسبب جودته
ونوعيته فأصبح معروفا ومطلوبا
من الذواقة حول العامل .ورغم
عدم قدرتنا على املنافسة
باإلنتاج الضخم إال أن الرتكيز
كان على النوعية املمتازة
والعمل على تطوير وحتسني
هذه الصناعة».
وأشاد جبهود وزير الزراعة
والوزارات
العام
ومديرها
املعنية بهذا القطاع ،شاكرا
وزارة اخلارجية «ملا لدعمها من
أثر إجيابي على انتشار الصناعة
اللبنانية».

الربنامج

وستكون مدينة زوريخ احملطة
األوىل ليوم النبيذ اللبناني يوم
اإلثنني  11حزيران ،حيث يقام
يف فندق  ،Park Hyattويف
برناجمه ،إضافة إىل التذوق،
حترير
لرئيس
حماضرات
 Vinumتوماس فاتريالوس.
وبعد أن يومل السفري اللبناني
يف سويسرا يف  12حزيران
على شرف الوفد اللبناني يف
العاصمة برن ،ينتقل الوفد
إىل جنيف ،حيث يقام اليوم
اللبناني يف  14حزيران يف
فندق «إنرتكونينتال» ،على
أن تتخلله حماضرات عن «تنوع
النبيذ اللبناني» تلقيها رئيسة
مجعية املتخصصني بالنبيذ يف
بوردو ،اللبنانية األصل دياال
يونس الفونو .ويقام كذلك
مؤمتر صحايف.
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مــقاالت

بني بعبدا وبكركي…

سوزان احلاج ح ّرة ،زياد عيتاني بريء:

النازحـون السوريـون أوالً فَـكِّكوا «أمـن الـدولة»
مارون ناصيف

يعترب املطلعون على زيارة البطريرك املاروني الكاردينال مار
بشاره بطرس الراعي اىل العاصمة الفرنسية باريس واليت
سيلتقي خالهلا الرئيس الفرنسي إميانيويل ماكرون ،أن أبرز ما
حيمله سيد بكركي من ملفات سيضعها بتصرف سيد اإلليزيه،
ن وضرورة إعادتهم اىل
ني يف لبنا 
هو ملف النازحني السوري 
املناطق اآلمنة يفسوريا.
ملف النزوح السوري وتداعياته الكارثية على لبنان أصبح
يشكل قناعة ثابتة لدى البطريركية املارونية ،وهو من األمور
اليت مل تغب يومًا عن إجتماعات بكركي وبياناتها ،ويف هذا
السياق ،تروي مراجع روحية بارزة أن «إطالق الراعي الصرخة
منسق بينه وبني رئيس
تلو األخرى حيال ملف النزوح السوري،
ّ
اجلمهورية العماد ميشال عون ،الذي إختذ من عودة النازحني
اىل بالدهم عنوانًا أساسيًا من بني العناوين اليت ستعمل على
إجنازها حكومة العهد األوىل اليت يعمل على تشكيلها رئيس
احلكومة املكلفسعد احلريري ،وباإلتفاق مع رئيس اجلمهورية
أيضًا تأتي إثارة البطريرك الراعي هلذه القضية يف احملافل
الدولية.
هذا التنسيق بني بعبدا وبكركي جلعل ملف النازحني السوريني
َ
أول على جداول األعمال احمللية والدولية ،مل يبدأ من
بندًا
ّ
توثق حجم املخاطر اليت
ال شيء بل من معطيات وملفات
حتدق بلبنان من جراء النزوح السوري ،وعلى خمتلف الصعد
واألمنية.
والقطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية
ّ
كنسية متابعة أن يف جعبة
ويف هذا السياق ،تكشف مصادر
ّ
الصرح البطريركي أكثر من دراسة أجريت عرب الوزارات املعنية
كوزارات اإلقتصاد والعمل والشؤون اإلجتماعية ،تكشف
أرقامها حقيقة وخطر تداعيات النزوح اإلقتصادية واإلجتماعية
واألمنية على لبنان ،األمر الذي يتطلب إطالق الصرخة تلو
األخرى بوجه األفرقاء السياسيني وبوجه الدول اخلارجية ،اليت
تعرف بكركي أن بعضها يسعى بكل ما لديه من إمكانات،
إلبقاء النازحني يف لبنان.
ّ
تلقت األديرة
املعنية،
أضف اىل دراسات الوزارات
ّ
واألبرشيات ال سيما يف املناطق النائية البعيدة عن العاصمة
عدة من أبناء الرعايا اللبنانيني الذين عمدت
بريوت ،شكاوى ّ
املؤسسات واملصانع والشركات واملطاعم اىل طردهم من
وظائفهم ،وإستبدلتهم بعمال سوريني خالفًا للقوانني ،وذلك
بهدف التخفيف من األعباء املالية اليت تتكبدها على املوظف
أو األجري اللبناني من إشرتاكات الصندوق الوطين للضمان
اإلجتماعي وغريها من الرواتب اليت يقبل النازح السوري بأقل
مفصلة من بعض
منها .كذلك لدى القصر اجلمهوري دراسات
ّ
الوزارات وعلى رأسها الطاقة واملياه ،وفيها يظهر باألرقام
كيف إرتفعت حاجة لبنان للطاقة الكهربائية بسبب النازحني
السوريني ،وكيف إنعكس ذلك تقنينًا إضافيًا هذا فض ًال
عن تعدياتهم اليت ال تعد وال حتصى على شبكات الكهرباء
واملياه.
كل ذلك شيء وعدم إلتزام اجملتمع الدولي بوعوده حيال
املساعدات اليت أعلن تقدميها للنازحني شيء آخر بالنسبة اىل
رئيس اجلمهورية ،الذي وردته اىل القصر إحصاءات تؤكد مبا ال
ً
محاسة إلبقاء النازحني يف لبنان هي
يقبل الشك أن أكثر الدول
تلك اليت وعد وزراؤها بتقدميات وهبات للنازحني ،من دون أن
تلتزم بدفع هذه املساعدات.
كل هذه املعطيات رفعتها بكركي اىل الفاتيكان وأصبحت
بأرقامها وتداعياتها بني يدي البابا فرنسيس ،ومهما مسعت
بعبدا وبكركي من إتهامات وتفسريات طائفية ومذهبية هلذه
املقاربة من أزمة النازحني السوريني ،فالرئيس والبطريرك لن
يرتاجعا عنها نظرًا ملا توافر لديهما من معطيات وأرقام تفرض
ّ
دق ناقوس اخلطر خصوصًا أن احلرب يف سوريا شارفت على
نهايتها ،وأن أكثرية املناطق اليت هرب منها النازحون يف
الداخل السوري ،أصبحت آمنة واحلياة فيها ممكنة.

حسن عليق

بكفالة قدرها مليون
لرية لبنانية فقط ال غري،
أطلق قاضي التحقيق
العسكري األول ،رياض
املقدم يف قوى
أبو غيدا،
َّ
األمن الداخلي سوزان
موجهًا إليها تهمة
احلاج،
ّ
التدخل يف جرمية ارتكبها
«القرصان» إيلي غبش،
وطالبًا حماكمتهما أمام
العسكرية.
احملكمة
اجلرمية اليت اتهم أبو
غيدا غبش بارتكابها ،هي
تلفيق تهمة التعامل مع
العدو اإلسرائيلي للممثل
زياد عيتاني ،الذي برأه

سوزان الحاج

القاضي ،مانعًا عنه احملاكمة .كما يف كل ملف ،سيخرج من يكرر
على مسامعنا النكتة السمجة نفسها عن استقاللية القضاء الذي
قادته األدلة إىل اختاذ هذه القرارات.
هي نكتة تتجاوز السماجة لتصل إىل حدود الفضيحة .فقرار توقيف
يتحمل مسؤوليته القاضي بيرت
زياد عيتاني ،كان قرارًا قضائيًا،
ّ
جرمانوس ،بصفته مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية .كذلك
يتحمل مسؤوليته األمنية املدير العام ألمن الدولة ،اللواء طوني
ّ
املطبلني ،سيخرج مدافعًا عن صليبا ،بصفته
صليبا .مثة جيش من
ّ
قائد فتوحات أمنية يف لبنان ،فيما الواقع ُيظهر أن جهاز أمن الدولة
هو حمض هدر للموارد ،وجيب إقفاله وتوزيع عسكره على األجهزة
األخرى .هذا يف املبدأ .أما يف قضية عيتاني حتديدًا ،فإن تثبيت
براءته أمس يعين وجوب فتح باب احملاسبة ،حماسبة املسؤولني عن
اجلهاز ،واملسؤولني عن التحقيق ،والقائمني به .حماسبتهم تعين
أن يتوىل القضاء حماكمتهم .فما ُ
ارتكب حبق عيتاني ليس عابرًا،
ال على املستوى الشخصي ،وال على مستوى األمن القومي .ففي
السنوات األخرية ،مل َ
يبق أي شأن أمين أو قضائي أو مالي أو
نقدي أو سياسي ...مل حيصل التالعب به .لبنان بهذا املعنى هو
بلد التالعب التام .لكن ،بقي محُ َّيدًا ،نسبيًا ،ملف مكافحة التجسس
اإلسرائيلي .تلفيق ملف لعيتاني هو العبث األخطر بهذا امللف الذي
يبدو أن قيادتنا السياسية واألمنية والقضائية ال تعي أهميته .مثة
مسبب هلا سوى قرصان بائس امسه
فضيحة ال ُيراد أن ُيرى أي
ِّ
إيلي غبش .القضاء بريء ،سوزان احلاج على طريق شبه الرباءة،
السياسيون أبرياء ،األمنيون أبرياء ...كلهم أبرياء ،إال إيلي غبش
صدقوا رواية الدولة بأمها وأبيها عن توقيف عيتاني.
والذين
ّ
الفضيحة اليت ارتكبها جرمانوس وصليبا ومن عاونهما ،حتتاج ،على
أقل تقدير ،إىل ّ
كف يد القاضي ،وإقفال جهاز أمن الدولة .مثة
ِّ
رجل بريء ُز َّج به يف السجن ،بعدما ُلطخت مسعته بواحدة من أكثر
ويراد لألمور أن تستمر كما لو أن شيئًا مل
اجلرائم دناءة وخطورةُ .
حيدث .ومن ينطق بكلمة ،يشهر يف وجهه سيف حمكمة املطبوعات
الكرة.
صدقناكم مرة ،ولن نعيد
والتهديد والوعيد .ال يا سادة،
ّ
ّ
فقدمت أهليتكم للثقة ،وأنتم يف دائرة االتهام :زياد عيتاني بريء،
يعين أنكم ارتكبتم جرمية حبقه.
قرار توقيف عيتاني كان قرارًا أمنيًا ــــ قضائيًا .أما السياسة،
ّ
فتدخلت لدفع القضاء واألمن إىل التدقيق يف قضيته .قرار توقيف
ّ
فتدخلت
سوزان احلاج كان قرارًا قضائيًا أمنيًا .أما السياسة،
مرة جديدة ،لكن إلخراجها من امللف .سيقول القاضي أبو غيدا،
وآخرون ،إن قرار اإلفراج عنها ال يعين تثبيت براءتها ،بل بداية
حماكمتها .بالدارج« :هذا الكالم اضحكوا به على غرينا» .فمنذ
ّ
ّ
تدخلت السياسة
توقع احلكم الذي سيصدر (إال إذا
اليوم ،ميكن
ً
لتصويب األمور ،وهذا ليس متوقعا) ،بعد أشهر ،حبق احلاج:
االكتفاء مبدة التوقيف .ملاذا؟ ألن النائب هادي حبيش وشقيقه
ّ
متكنا من توفري الغطاء السياسي
املقدم احلاج)،
زياد (زوج
ّ
ّ
إلطالقها .جتاهل املعنيون أنها كانت «معلمة» غبش ،وجتاوزوا
عن التسجيالت اليت ال خياطبها فيها إال بلهجة فيها من الدونية ما
فيها ،واألدلة على كونها طلبت منه قرصنة مواقع رمسية وتلفيق
تهمة للزميل رضوان مرتضى ...كل ذلك حمته اإلرادة السياسية،
ليقال إنها كانت «متدخلة» يف اجلرمية ،وإن ما ارتكبته مل يكن
ُ
سوى خطأ السكوت عن جرمية غبش .هي َأمنية ،تتقاضى راتبها من
املال العام ،والقانون يفرض ،بوضوح ال لبس فيه ،التشدد يف
معاقبتها .فلماذا ِ
أطل َقت وبقي غبش يف السجن؟
يف هذه القضية ،ال يستقيم ،منطقيًا ،وجود ثالثة أفراد خارج
واملقدم سوزان احلاج ،ورئيس فرع
القضبان ،معًا :زياد عيتاني،
ّ
ً
محود .جيب أن تسجنوا واحدا منهم .عيتاني
املعلومات العقيد خالد ّ
بريء .وإذا أردمت القول إن سوزان احلاج مثله ،فما عليكم سوى
محود .هو املسؤول عن «الظلم» الالحق بزميلته
أن تسجنوا خالد ّ
الربيئة .هل جيرؤ هادي حبيش ،والذين عاونوه إلطالق زوجة
شقيقه ،على املطالبة بذلك؟

تسييل السندات يتحوّل هندسات
واملصارف تربح نصف مليار دوالر سنوياً
محمد وهبة

مل ّ
يوفق حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يف ترمجة ما قاله يف اللقاء
الشهري األخري مع مجعية املصارف .وقتذاك ،أبلغهم أنه ّ
ينفذ مع
وزارة املال عملية استبدال سندات دين باللرية موجودة يف حمفظته
بسندات دين بالدوالر (يوروبوندز) تصدرها الوزارة بقيمة  5.5مليار
دوالر على فرتات استحقاق ترتاوح بني  10سنوات و 15سنة .كذلك
قال إنه سيبيع ،تدرجيًا ،ملياري دوالر على مدى  12شهرًا وأنه
سيعلن تباعًا على شاشته ،الكميات املعروضة ّ
لتطلع عليها املصارف.
عمليًا كان يسعى إىل تسييل السندات بهدف مجع دوالرات لتعزيز
موجوداته بالعمالت األجنبية .املفارقة أن العملية باءت بالفشل ،فهو
مل يتمكن من تسييل أي سند ،بل فرضت املصارف شروطها عليه
واقتنصت منه ،أي من املال العام ،أرباحًا تتجاوز  500مليون دوالر
سنويًا.
يوم االثنني املاضي ،وبسرعة الفتة لالنتباه ،أعلن مصرف لبنان بدء
عملية استبدال سندات يوروروبوندز بقيمة مليار دوالر ،وذلك قبل أن
تنهي املالية تسجيل السندات يف اللوكسمبورغ .املفاجأة كانت أمس
مع إغالق العملية وإصدار مصرف لبنان بيانًا يشري فيه إىل ّ
متكنه من
تسييل سندات يوروبوندز بقيمة  3.022مليار دوالر .فما الذي حيصل
داخل جدران مصرف لبنان املغلقة؟ سؤال خلقه البيان الذي يفرتض
أنه «شفاف» فيما هو يثري الكثري من عالمات االستفهام.
بيان مصرف لبنان يشري إىل أنه باع من حمفظته سندات يوروبوند تبلغ
 3.022مليار دوالر ُ
وتدفع بتاريخ  30أيار  2018على الشكل اآلتي:
 1,224,600,000دوالر بـ %7تستحق يف  20آذار  ،2028بالقيمة
االمسية.
 1,045,000,000دوالر أمريكي بـ %8.2تستحق يف  17أيار ،2033
بالقيمة االمسية.
 752,500,000دوالر أمريكي بـ %8.25تستحق يف  17أيار ،2034
بالقيمة االمسية.
ّ
قدم البيان نتائج هذه العملية كاآلتي:
عة،
متقط
وعلى جرعات
ّ
بسبب الطلب احمللي القوي ،زاد مصرف لبنان قيمة اليوروبوند اليت
ينوي بيعها من مليار دوالر أمريكي إىل  3,022مليار دوالر.
ال ينوي املركزي بيع املزيد من سندات اليوروبوند من حمفظته خالل
سنة .2018
قامت املصارف حبسم شهادات اإليداع بالدوالر بالقيمة االمسية من
حمافظها وذلك لتغطية كلفة اليوروبوند املشرتاة.
نتيجة لذلك ،وبعد عملية املقايضة املنفذة مع وزارة املالية بقيمة
 5.5مليار دوالرّ ،
خفض املركزي مطلوباته بالدوالر بـقيمة  3مليار
دوالر ،فيما زاد موجوداته بالدوالر  2.5مليار دوالر.
أما سندات اليوروبوند املتبقية يف حمفظة املركزي والبالغة حنو
 4.7مليار دوالر نتيجة املقايضة السابقة املنفذة يف تشرين الثاني
ّ
فتمثل تقريبًا  %8,18من جمموع موجوداته
 2017واملقايضة احلالية،
بالدوالر.
بناء لتعليمات وزارة املالية ،سيسدد مصرف لبنان نقدًا مجيع
اليوروبوند املستحقة وخدمة الدين املتصلة بها لعام .2018
ً
يتوجه
،
ا
أيض
هذه الوقائع توحي بأن املصارف قامت بالعملية جمانًا.
ّ
البيان إىل السوق من موقع الواثق من أن مصرف لبنان صار حيمل
الكثري من الدوالرات يف جعبته مبا يتيح له مواجهة أي طلب على
الدوالر .لكن مصادر مطلعة يف السوق تشري إىل أن مسار العملية
يؤكد العكس متامًا .فما حصل هو أن مصرف لبنان مل يقم بتسييل
أي سند ،بل قام بعملية استبدال بني شهادات إيداع بالدوالر صادرة
عنه وحتملها املصارف (دين عليه حتمله املصارف) ،وبني سندات
يوروبوندز حيملها يف حمفظته هي أص ًال دين على الدولة اللبنانية كان
حتول إىل الدوالر نتيجة عملية استبدال سابقة بني مصرف
باللرية لكنه ّ
لبنان ووزارة املال قبل أسبوعني.
لذًا ،فإن املفاخرة بتعزيز احتياطاته بالدوالر ليست يف حملها ،فهو
ليس قادرًا على تسييل سندات يوروبوندز ،بل أقصى ما كان
باستطاعته هو أن يستبدهلا .وهذا ما حصل بالضبط .فهو عندما
عرض على السوق يوم االثنني املاضي ،تسييل أو استبدال مليار
دوالر ،فوجئ بأن السوق مل يتجاوب معه نهائيًا .حبسب مصادر
مطلعة ،فإن املصارف وافقت على أن تستبدل سندات اليوروبوندز
بشهادات إيداع حتملها يف حمفظتها ،مقابل تسعري سند اليوروبوندز
بقيمة  70دوالرًا ،أي أقل من قيمته وقت اإلصدار بنسبة  .%30وبعد
مفاوضات طويلة ،اضطر مصرف لبنان إىل أن يعرض عليها هندسة
جديدة مقابل موافقتها على طريقته يف االستبدال .طلب سالمة من
املصارف أن تستبدل سندات اليوروبوندز بشهادات إيداع وأن يتم
تسعريهما بسعر اإلصدار ( 100دوالر للسند الواحد) مقابل أن حتصل
املصارف على قروض مدعومة من مصرف لبنان باللرية قيمتها توازي
توظف
قيمة املبالغ املستبدلة وفائدتها تبلغ  ،%2ووافق معها أن ّ
جتمدها بفائدة
لديه  %125من املبالغ اليت أقرضها إياها شرط أن ّ
 %10.5وتستحق بعد  10سنوات.
هذه العملية تعين أن املصارف ستحقق من هذه العمليات ما بني
 %7و %8.25من سندات اليوروبوندز ،مضافًا إليها فوائد بنسبة
مجدتها لدى مصرف لبنان ،ما يعين أن
 %10.25من األموال اليت
ّ
معدل الفوائد اإلمجالية يرتاوح بني  %17و .%18.25الـ %17حتقق
للمصارف أكثر من  500مليون دوالر سنويًا.

صفحة 8

Saturday 2 June 2018

الـسبت  2حـزيران 2018

مــقاالت

فضيحة التجنيس :مرسوم قابل لإلبطال
ملاذا مرسوم التجنيس يف موسم حكومة تصريف األعمال ،وال
يكون باكورة أعمال احلكومة اجلديدة ووفق آلية من الشفافية ال
تشوبها شائبة كما هي احلال اليوم؟ سؤال يطرحه كل حريص
على العهد الرئاسي الذي وعد اللبنانيني بأن تكون احلكومة
اجلديدة املزمع تشكيلها حاليًا هي «حكومة العهد األوىل»؟
كما جرى مع مرسوم التجنيس يف آخر ليلة من عهد ميشال
سليمان (حكومة متام سالم املكتملة) ،أي حتت جنح ظالم عهد
ينطوي ،مل تهدأ ،يف األيام األخرية حركة الدراجني واملواكب
بني الداخلية والسراي الكبري والقصر اجلمهوري ووزارة اخلارجية
وبيت الوسط وبعض الدوائر الرمسية وغري الرمسية (مثل
املؤسسة املارونية لالنتشار) ،سعيًا إىل استصدار مرسوم جديد
للتجنيس ،لكن هذه املرة حتت جنح ظالم حكومة تصريف أعمال،
وهي مسألة يبدو أنها ستكون موضع مساءلة ورمبا تصل إىل
حدود الطعن أمام جملس شورى الدولة ،إذا توافرت الصفة
واملصلحة هلكذا طعن.
وقال وزير العدل السابق بهيج طبارة لـلزميلة «األخبار» إنه بعد
وضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ ،مل يعد تصريف األعمال
يتجاوز املعنى الضيق ،أي احلد األدنى من تسيري أعمال الدولة،
أما األمور اليت خترج عن هذا املفهوم الضيق لتصريف األعمال،
فإن ما يربر إجراءها هو عنصر العجلة ،أي األمور اليت ال تستطيع
أن تنتظر تأليف احلكومة العتيدة .لذلك فإن تعريف تصريف
األعمال يتوسع كلما طال أمد تأليف احلكومة اجلديدة ،إذ يفرتض
أن يزيد عدد األعمال املستعجلة اليت يقتضي إجراؤها من دون
تاخري.
واستشهد طبارة باملادة  64من الدستور اللبناني اليت تنص
على اآلتي« :ال متارس احلكومة صالحياتها قبل نيلها الثقة وال
الضيق لتصريف
بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلاّ باملعنى
ّ
األعمال».
هنا ينتهي الشق الدستوري ،وهذه مسؤولية رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون املؤمتن األول على الدستور ،خصوصًا أن
هناك من يزج بامسه ال بل بأمساء عدد من أفراد عائلته بالوقوف
وراء فكرة مرسوم التجنيس من ألفها إىل يائها.
أما الشق املتعلق بأحقية هؤالء أو عدم أحقية نيلهم اجلنسية،
فإنه يطرح سؤال املعايري اليت تعتمد يف حاالت كهذه ،وملاذا
تصر الدوائر الرمسية املعنية على تدبيج األمساء سرًا وحتت جنح
الظالم ،وأليس من حق أي مواطن أن ينال اجلنسية اللبنانية إذا
كان يستحقها؟
ملاذا يف كل مرسوم تكون غالبية اجملنسني من رجال األعمال
الدمسني الذين ميكن أن يدفعوا من ربع مليون إىل ماليني
الدوالرات ،فيما تكون الفئة العادية ،ورمبا أحيانًا املعدومة ،ال
تتجاوز نسبتها العشرة يف املئة من أصل كل هؤالء اجملنسني؟
وفق املعلومات املتداولة يف أكثر من دائرة سياسية ورمسية،
بلغ عدد من يشملهم مرسوم التجنيس املقرتح حواىل الـ 300
اسم ،بينهم من جنسيات سورية (الغالبية) وفلسطينية وعراقية
وأردنية ومينية وتونسية ومصرية وسعودية وأملانية وفرنسية
وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأمريكية وهندية وعدد من مكتومي
القيد.

 104أسماء من جنيسات عربية وأوروبية
وأفريقية وأمريكية وآسيوية

وعلم أن املرسوم تضمن حواىل عشرين امسًا وضعوا يف خانة
«املؤسسة املارونية لالنتشار» ،ومعظمهم من رجال األعمال
السوريني .ولدى حماولة مراجعة رئيس املؤسسة النائب نعمة
أفرام ،تبني أنه موجود خارج لبنان.

وتنشر «األخبار» ما توافر لديها من أمساء يف مشروع املرسوم
املقرتح ،وهم  104أمساء:
 )1دارين حممد يوسف عتمة ،من اجلنسية األردنية
 )2فخري كريم ولي ولي من اجلنسية العراقية
 )3أمحد ابراهيم الداود من اجلنسية الفلسطينية
 )4غسان أمحد نفاع من اجلنسية الفلسطينية
 )5تامر حممد سليمان غزالة وزوجته لولوه فاروق عارف العارف
من اجلنسية األردنية
 )6مصطفى زخريا خليل من جنسية قيد الدرس وزوجته نسيمه
فكرت حسن من اجلنسية السورية
 )7وليد حممد حسان أزهري وزوجته رابعة حممود زريق من
اجلنسية السورية
 )8تيمور وليد أزهري من اجلنسية األملانية
 )9طارق ألكسندر وليد أزهري من اجلنسية األملانية
 )10إبراهيم حممد غنيم وزوجته عزيزه أمبدى كنعان وولداه
طارق ورامي من اجلنسية الفلسطينية
 )11حممد إبراهيم غنيم من اجلنسية الفلسطينية
 )12أمل إبراهيم غنيم من اجلنسية الفلسطينية
 )13لينا هاني راغب قبالوي من اجلنسية األردنية
 )14حممد حسني منصور من اجلنسية التونسية

 )15دميه نزيه عبد القادر من اجلنسية الفلسطينية
 )16سامي وديع صيداوي من اجلنسية الربيطانية
 )17سامر سامي صيداوي وزوجته غالية خواجا معني الدين
جاالنبو من اجلنسية الربيطانية
 )18حممد حسن حممد علي القطان وأشقاؤه نديم حسن حممد
علي القطان وريا حسن حممد علي القطان من اجلنسية األردنية
 )19حممد حسن منصوره وأوالده حسني وندى ونسرين ومالك
ونور من اجلنسية الفلسطينية
 )20بشر حممد زياد عيسى من اجلنسية الفلسطينية وزوجته ميا
نزار أسعد من اجلنسية السورية
 )21حممد غياث حممد نديم املشنوق من اجلنسية السورية
 )22أمحد سلطان مروان أسرب من اجلنسية السورية
 )23رميا هاني مرتضى من اجلنسية السورية
 )24هانيه هاني مرتضى من اجلنسية السورية
 )25مازن هاني مرتضى وزوجته ندى نزار أسعد من اجلنسية
السورية
 )26أمحد إبراهيم القادري من جنسية مكتوم القيد
 )27ختام إبراهيم القادري من جنسية مكتوم القيد
 )28حممد إبراهيم القادري من جنسية مكتوم القيد
 )29آمنه إبراهيم القادري من جنسية مكتوم القيد
 )30مصطفى إبراهيم القادري من جنسية مكتوم القيد
 )31حسن أمحد اهلربة من اجلنسية السورية
 )32فادي حسن اهلربة من اجلنسية السورية
 )33حممد أنور حسن اهلربة من اجلنسية السورية
 )34حسام حسن اهلربة من اجلنسية السورية
 )35حسان حسن اهلربة من اجلنسية السورية
 )36حممد مدحت البقاعي من اجلنسية الفلسطينية
 )37ماهر حممد داالتي من اجلنسية السورية
 )38هادي فاروق جود من اجلنسية السورية
 )39رشاد فاروق جود من اجلنسية السورية
 )40حممد فاروق جود من اجلنسية السورية
 )41خلدون حممد الزعيب من اجلنسية السورية
 )42حممد ضياء الدين حممد أمين األتاسي من اجلنسية السورية
 )43عبد القادر عبداهلل صربه وولداه عبد اهلل وبشار من اجلنسية
السورية
 )44مفيد غازي كرامه وزوجته لينا صياح خشيفه من اجلنسية
السورية
 )45زينه شريف حديقه من اجلنسية السورية
 )46عمر أمحد إدليب وأوالده روان وحممد سليم وربى من
اجلنسية الفلسطينية
 )47ميكاييل جريميي راجي باتريك شلهوب من اجلنسية الفرنسية
وزوجته أندريا مارسيلو سيباستيان ماتورانا سرتيرت من اجلنسية
التشيلية
 )48سريوس عطاء اهلل أحسين من اجلنسية اإليرانية
 )49أكرم أسعد أيوب من اجلنسية السورية
 )50نورس أكرم أيوب من اجلنسية السورية
 )51لورنس أكرم أيوب من اجلنسية السورية
 )52صبحي رفيق قبالوي وزوجته رحاب علي زعين من اجلنسية
الفلسطينية
 )53كارلوس باهري كوجو هالل من اجلنسية األمريكية
 )54سامر أنطوان يوسف من اجلنسية السورية
 )55أنطوان يوسف يوسف وزوجته دعد عبداهلل معوض وولدهما
منر يوسف اجلنسية السورية
 )56رين صالح عبد الكريم قبالوي من اجلنسية األردنية
 )57يوسف عادل مقدسي من اجلنسية السورية
 )58جورج سهيل محوي من اجلنسية السورية
 )59كمال جورج خرياهلل وولداه جيهان ورائد من اجلنسية
الفلسطينية
 )60مروان ميشيل احلداد من اجلنسية السورية
 )61عبد العزيز علي مبارك باكوين من اجلنسية اليمنية
 )62وليد جورج املصري من اجلنسية الفلسطينية
 )63هوفيك أرتني جرجيان من اجلنسية السورية
 )64سرجنيت أفتار سينغ وأشقاؤها سرمندر وسالفانا وسومري
من اجلنسية اهلندية
 )65عاصم عبد اخلالق حمي الدين شيخ العرب من اجلنسية
العراقية
 )66حممد رشاد عبد اخلالق حمي الدين شيخ العرب من اجلنسية
العراقية
 )67قدري عبد اخلالق حمي الدين شيخ العرب من اجلنسية
العراقية
 )68يوسف أمل يوسف أنصاري يوسف من اجلنسية املصرية
 )69مجال حممد طه وزوجته لينا إبراهيم خضر وولداهما موسى
وعيسى من اجلنسية السورية
 )70سامر فوز من اجلنسية السورية

«االخبار»
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«القومي» وصراع النفوذ :استقاالت ومقاطعة
ليا القزي

انتقلت اخلالفات داخل احلزب السوري القومي االجتماعي من اجمللس
األعلى ،بني فريقني أحدهما ُمعرتض على سياسة أسعد حردان
وثان
الداخلية
العمد وبني أعضاء
ٍ
موال له ،إىل خالفات داخل جملس ُ
ٍ
الفريق الواحد ،الذي من ُ
املفرتض أن «ميون» عليه حردان .عميدان
قدما استقالتيهما .آخرون ،أبرزهم عميدا الداخلية والدفاعُ ،يقاطعون
ّ
اجللسات إىل حني تنفيذ مطالبهم
ُ
ٍ
«شرارة»
احلزب السوري القومي االجتماعي ،مجُ ّددًا يف الضوء.
خالف
العمد للحزب ،املوالي بأكثريته لرئيس اجمللس
ظهرت داخل جملس ُ
األعلى يف «القومي» ،النائب أسعد حردان .ال بل أكثر من ذلك،
الرئيس السابق لـ»القومي» ،والقيادي «األقوى» فيه ،هو الذي
أشرف على اختيار «وزراء» حزبه الـ( 21جملس العمد) ،بعد انتخاب
حنا الناشف رئيسًا له يف  4تشرين الثاني املاضيِ .ذكر املعلومة
ُ
«املناوشات» هذه
أن ما يمُ ّيز
املرة،
األخرية ضرورة ،لإلشارة إىل ّ
ّ
ّ
أنها تدور داخل الفريق الواحد ،وليس بني ُمعسكرين أحدهما موال
ٍ
والثاني ُمعارض لسياسة حردان الداخلية ،كما كان حيصل يف
فرتات
سابقة .كما ّ
أنها انتقلت من اجمللس األعلى لـ»القومي» ،إىل صفوف
العمد ،الذي يتولىّ السياسة التنفيذية للحزب.
جملس ُ
العمد،
اخلالفات تظهر على الشكل اآلتي :مقاطعة جلسات جملس ُ
تقديم ُعمداء الستقاالتهم ،وقبوهلا من رئيس احلزب ّ
حنا الناشف.
األخري ،هو حمور اعرتاضات «الرفاق» ،وإن اختلفت أهداف وغايات
ّ
كل منهم .فبات هناك قسم ُيطالب باستقالة الناشف ونائبه ،رئيس
ثان
وقسم
احلسنية.
وائل
مد
الع
جملس
يتحدث عن ضرورة تغيري
ّ
ُ
ٍ
العقلية ُ
املتحكمة بـ»القومي» وآلية اختاذ القرار فيه .وما بينهما،
يقف حردان الذي مل ُي ِ
عط الضوء األخضر بعد ،إلجراء تعديالت
داخلية
متتص نقمة املعرتضني .وليس من املتوقع أن يستجيب
ّ
لطلب انتخاب
رئيس جديد لـ»القومي» ،قبل انتهاء والية الناشف
ٍ
«معاونًا» وشريكًا أفضل من
بعد سنتني .فنائب مرجعيون لن جيد ُ
الرئيس احلالي للحزب ،يقوم بتسيري الشؤون احلزبية يف السنتني
ّ
املقبلتني ،ريثما
يتمكن حردان ،قانونيًا ،من ترشيح نفسه جمددًا
إىل رئاسة احلزب.
ّ
توقف عن حضور اجتماعات جملس العمد ّ
قبل شهرين تقريبًا،
كل
من عمداء الداخلية معتز رعدية؛ والدفاع زياد املعلوف؛ واإلعالم
معن محية؛ والعمل والشؤون االجتماعية بطرس سعادة؛ وشؤون
ً
األساتذة اجلامعيني واجلامعات جورج جريج.
إضافة إىل تقديم عميد
ّ
حسان صقر استقالته،
ولكنه استمر حبضور اجللسات إىل
اخلارجية ّ
أن ّ
أيام بعد اجتماعه بالناشف.
قبل
استقالته
مت قبول
ّ
املقاطعة هي رسالة احتجاجية ،أرادها العمداء وسيلة ضغط من أجل
اإلطاحة بالناشف ونائبه ،الذي يشغل يف الوقت عينه منصب رئيس
العمد .ليس باألمر العابر أن يكون أصحاب «الصرخة» ُعمداء
جملس ُ
سيما بعد
أساسيني داخل «اجمللس» ،ويلعبون أدوارًا رئيسية ،ال ّ
أن دفعتهم احلرب
السورية إىل الصفوف األمامية .أعطى «امليدان»،
ّ
قوة هلؤالء الرجال ،فباتوا يضغطون ُ
لتسمع كلمتهم السياسية داخل
ّ
مؤسسات حزبهم« .أقوياء» إىل درجة ّ
أنهم مل يستجيبوا لطلب
حردان ،العودة بعد االنتخابات النيابية إىل حضور جلسات جملس
أما جورج جريج،
ُ
العمد .الوحيد الذي استجاب هو بطرس سعادةّ .
فإن
فقد ّ
قدم استقالته ووافق عليها الناشف .وحبسب املعلوماتّ ،
وحسان صقر.
ُكرة االستقاالت ستكرب ،ليلتحق ُعمداء آخرين جبريج
ّ
مشكلة املعرتضني األساسية (باستثناء صقر) هي مع الناشف
قدم
واحلسنية ،وحتديدًا مع األخري .ال أحد يف «القومي» يقبل أن ُي ّ
إن
جوابًا ُمقنعًا ،حول طبيعة اخلالف بني احلسنية ورفاقهُ .يقال ّ
القصة تعود إىل سنوات خلت« ،وهي ّ
كلها مشكلة نفوذ داخل
احلزب».
احلجة العلنية للمعرتضني تتمحور حول طريقة إدارة الرئيس
ّ
ونائبه ملؤسسات احلزب ،والرتشيحات النيابية .املالحظات كثرية
ّ
على أداء الناشف ،منذ أن
تسلم رئاسة احلزب وحتى اليوم .علمًا
ّ
ردد ّ
بأنه حباجة إىل وقت ّ
أن األخري ال
حتى يتمكن من أن
ينفك ُي ّ
ّ
يعمل .وكان قد ّ
أكد يف حديث لقناة الـ»أو تي يف»ّ ،
أنه ليس
بوارد االستقالة .حتت ستار الغرية على مصلحة «القومي» ،هناك
للعمداء ُ
املعرتضني :السعي إىل انتخاب رئيس املكتب
غاية أخرى ُ
السياسي كمال النابلسي رئيسًا لـ»القومي» ،استنادًا إىل املصادر.
ُ
فعَرض
وتضيف ّ
نية»َ ،
بأن احلسنية حاول القيام مببادرة «حسن ّ
على الناشف أن يستقيل «إذا كان ذلك ّ
حيل اخلالف .ولكن الناشف
ُمتمسك باحلسنية ،ومل يتجاوب معه».
حسان
العمد ُيعبرّ عنها
الرؤيا االعرتاضية الثانية ،يف جملس
ُ
ّ
صقر ،ويجُ اريه فيها قوميون آخرون .هؤالء «ثائرون» على عقلية
أن الظروف
حبجة ّ
«االستسالم واخلضوع لألمر الواقع» داخل احلزبّ ،
ال تسمح باجراء إصالح داخلي .هناك عالمات استفهام عدة ُتطرح،
ومرشحني
حول عدم قدرة أقدم حزب لبناني على انتاج كوادر جديدةُ ،
ُجدد إىل االنتخابات النيابية .احلزب العلماني العريق ،صاحب قضية
ّ
وأيديولوجيا ،غري قادر على أن
يتفلت من العائلية واحملاصصة.
التحالفات االنتخابية ،ساهمت يف إثارة نقمة صقر ورفاقه ،الذين
استفزهم َ
بأحزاب أخرىُ ،م ً
«تفيؤ» قيادة «القومي»
«يكتب»
ٍ
نفذة ما ُ
هلا ،عوض أن تكون هي ُ
املبادرة.
إن «الثورة» ّ
حطت رحاهلا يف ذاك املبنى يف الروشة.
ال يمُ كن القول ّ
ّ
فكل ما حيصل يبقى ،حتى اآلن ،جمرد حركة داخل «الصحن الواحد».
وطاملا ّ
أنه ال يوجد «قرار أعلى» بإجراء تغيريات وتبديالت ،سيبقى
املشهد «القومي» على ما هو عليه .أحد املسؤولني يف «الرئاسة
ألن «أحدًا
القومية»ُ ،ينكر وجود اعرتاض على الناشف أو احلسنيةّ ،
مل ُيبلغنا بشيء» .االنكار يشمل أيضًا وجود مقاطعة داخل جملس
فـ»بإيام
العمد،
العز ،وبغياب االشكاالت ،واحلروب ،دائمًا كان
ّ
ُ
ّ
هناك  4أو ُ 5عمداء يتغيبون عن حضور اجللسات ،من دون أن
يكونوا مقاطعني».
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التحقيق يف بيع سجل ملكية
األراضي بوالية فيكتوريا

Australian News

التسوق اإللكرتوني يذبح متاجر شهرية يف أسرتاليا

ديك سميث اغلق ابوابه

انطلق حتقيق بشأن خطة
حكومة فيكتوريا بيع سجل
ملكية أراض يف الوالية يف
ظل «خماوف خطرية» تتعلق
بانتهاكات اخلصوصية واألمن
نظرا للبيانات احلساسة اليت
يتضمنها هذا السجل.
وأعلنت اللجنة الدائمة املعنية
بشؤون البيئة والتخطيط عن
إجراء حتقيق بشأن االستغالل
التجاري لسجل ملكية األراضي.
جاء ذلك بضغوط من اخلضر
يف برملان والية فيكتوريا أواخر
األسبوع املاضي ،ووجد التحقيق
دعما من املعارضة.
بيد أن حكومة فيكتوريا انتقدت
التحقيق بدعوى أنه قد جيهض
عملية البيع.
ومن املقرر أن ينظر التحقيق
يف «خماطر اخلصوصية واألمن
للبيانات احلساسة اليت متلكها
هيئة «استخدام األراضي يف
فيكتوريا».
يذكر أن هيئة استخدام األراضي
بوالية فيكتوريا هي اجلهة
املنوطة بعملية تسجيل األراضي
والعقارات يف الوالية ،وأشرفت
على صفقات بقيمة  382مليون
دوالر يف ,17-2016
ومتلك اهليئة بيانات بشأن
والقيود
العقارية
الرهون

واإلجيارات وحقوق الطريق.
وكشفت حكومة فيكتوريا يف
موازنة العام املاضي إنها سوف
تتحرك خلصخصة سجل ملكية
األراضي.
ومبوجب اخلطة املذكورة ،فإن
احلكومة سوف تربم عقد إجيار
ملدة  40عاما مع شركة جتارية
إلدارة شؤون سجل امللكية،
على أن حتتفظ احلكومة بسلطتها
اإلشرافية.
يذكر أن عددا من الواليات
األسرتالية سبقت فيكتوريا
يف تلك اخلطورة حيث باعت
والية جنوب أسرتاليا سجل
ملكية األراضي ملدة  40عاما
إىل مؤسسة مريا املتابعة لـ
«ماكواري جروب» ،وصندوق
املعاش الكندي «بي إس بي
إنفستمنتس» مقابل  1.6مليار
دوالر.
والية نيو ساوث ويلز كذلك
باعت سجلها يف أبريل من
العام املاضي مقابل  2.6مليار
دوالر.
وتأمل حكومة فيكتوريا أن جتين
ملياري دوالر على األقل من
صفقة البيع ،وأكدت اعتزامها
املضي قدما يف عملية البيع يف
موازنة الوالية الشهر املاضي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وخدمات الطوارئ ال ينطبق
عليهم هذه القاعدة املرورية».
وينص لقانون املرور  2014يف
نيو ساوث ويلز على اآلتي:
«سائق أي سيارة ال جيب أن
يستخدم هاتفه اجلوال أثناء
حترك سيارته أو حتى إذا كانت
يف حالة ثبات لكنها ليست
متوقفة».
القانون كذلك ينص على أن
أفراد الطوارئ أو الشرطة يسمح
هلم باستخدام اجلوال يف أي
وقت.
القانون كذلك ينص على أن
أفراد الطوارئ أو الشرطة يسمح
هلم باستخدام اجلوال يف أي

اسبرييت يعلن انه سيغلق محالته الـ 67

اوروتون تحت االشراف االداري الطوعي

بامبكني باتش اغلق محالته

مايرز تعاني من تعثر

ماسرتز فشلت يف السنوات األخرية بعد محاولتها تحدي «بانينغز»

أصبح املتسوقون األسرتاليون
إىل
يتجهون بأعداد قياسية
الشراء عرب اإلنرتنت مما جعل
بعض املتاجر األسرتالية األيقونية
الشهرية تعاني من أجل االستمرار
يف ظل هذا السوق اجلديد.
ويف وقت سابق من شهر ايار
املاضي ،أعلن متجر األزياء

شرطية تتحدث يف اجلوال أثناء القيادة تثري اجلدل
تسببت صورة انتشرت على
فيسبوك لشرطية أسرتالية
تستخدم هاتفها اجلوال أثناء
قيادة سيارتها يف إثارة غضب
التواصل
موقع
مستخدمي
االجتماعي.
الصورة اليت تظهر شرطية نيو
ساوث ويلز تقود سيارتها
ويف نفس الوقت تضع هاتفها
اجلوال على أذنها سرعان ما
جذبت االهتمام بعد نزوهلا على
فيسبوك ظهر الثالثاء املاضي.
وقال التعليق أسفل الصورة:
سيرتكونها
إنهم
«مممم..
تفعل ذلك .قانون هلم وقانون
لآلخرين».
بيد أن متحدثا باسم شرطة نيو
ساوث ويلز ادعى أن الشرطية
مل تفعل شيئا خاطئا.
الصورة اليت تظهر شرطية نيو
ساوث ويلز تقود سيارتها
ويف نفس الوقت تضع هاتفها
اجلوال على أذنها سرعان ما
جذبت االهتمام بعد نزوهلا على
فيسبوك ظهر الثالثاء.
وقال املتحدث الرمسي« :إنه أمر
قانوني ،إذ أن عناصر الشرطة
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وقت.
وبالرغم من ذلك ،فإن العديد
من مستخدمي فيسبوك صبوا
جام غضبهم بعد مشاهدتهم
الصورة ناعتني تصرف الشرطية
بغري العادل.
وكتب مستخدم فيسبوك« :نعم
إنه بيزنس الشرطية».
بيد أن بعض املستخدمني يدركون
بالفعل أن الشرطة مستثناه من
تطبيق هذا القانون ،وعمدوا إىل
الدفاع عن الشرطية.
وقال تعليق« :قانونيا ،فإن
الشرطة يسمح هلا باستخدام
اهلاتف أثناء القيادة».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الشهري «إسربيت» الذي ميارس
نشاطه يف أسرتاليا على مدى
ثالثة عقود أنه سيغلق كافة
فروعه الـ  67يف أسرتاليا
ونيوزيلندا ،مما جيعل  350موظفا
خارج سوق العمل.
وتتضمن قائمة الضحايا من
املتاجر اليت اضطر أصحابها
إىل إغالقها يف الفرتات األخرية
جراء االضطرابات اليت تضرب
قطاع التجزئة األسرتالي كال من
«ديك مسيث» و»مببكني باتش»
و»بايليس شوز» و «ماسرتز».
يف وقت سابق من شهر ايار
املاضي ،أعلن متجر األزياء
الشهري «إسربيت» الذي ميارس
نشاطه يف أسرتاليا منذ ثالثة
عقود أنه سيغلق كافة فروعه الـ
 67يف أسرتاليا ونيوزيلندا
متجر مالبس األطفال «بامبكني
باتش» أغلق العام املاضي بعد
أن فشله يف مشروعات التوسع
اخلارجية
وعالوة على ذلك ،دخل متجر
«أوروتون» املفضل لدى أجيال
من نساء أسرتاليا حتت اإلشراف
اإلداري الطوعي بعد أن عجز
مسؤولوه عن تسديد الديون
املرتاكمة بعد  80عاما من
النشاط التجاري.
وحتدث روس الن الرئيس
التنفيذي املؤقت لـ «أروتون»عن
إحباطه من الوضع الذي بات
عليه املتجر الفتا إىل أن الشركة
«بذلت كل جهد لتفادي هذا
القرار».
وحتى متجر التجزئة العمالق
األيقونات
أحد
«»Myer
األسرتالية يعاني هو اآلخر من
تعثر يف املبيعات ،واخنفض سعر

السهم اخلاص بتلك الشركة من
 2.50دوالرا نهاية  2013إىل 37
سنتا يف ايار املاضي .
دخل متجر «أوروتون» املفضل
لدى أجيال من نساء أسرتاليا
حتت اإلشراف اإلداري الطوعي
بعد أن عجز مسؤولوه عن تسديد
الديون املرتاكمة بعد  80عاما من
النشاط التجاري.
متجر اإللكرتونيات األسرتالي
الشهري ديك مسيث اضطر إىل

اغالق أبوابه.
السبب الرئيسي هلذا التعثر هو
الصعود الرهيب يف التسوق
اإلنرتنت،
عرب
اإللكرتوني
باإلضافة إىل انتشار املاركات
العاملية داخل األسواق احمللية.
وحتى متجر التجزئة العمالق
األيقونات
أحد
«»Myer
األسرتالية يعاني من تعثر يف
املبيعات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

التشرد ..قصة أسرتاليا املخجلة

أزمة التشرد هي قصة خمجلة ما
زالت تعاني منها أسرتاليا جراء
استمرار السياسة الفاشلة وعدم
االعرتاف بالتقصري.
ومنذ حوالي عقد من الزمان،
وحتديدا يف  ،2008أعلنت
احلكومة األسرتالية التزامها خبطة
طموحة لتخفيض نسبة التشرد
إىل النصف حبلول عام .2020
وكان من املمكن أن تؤتي اخلطة
مثارها من خالل التدخل املبكر،
وتقديم خدمات أفضل ملعاجلة
التشرد ،وزيادة اإلمدادات
السكنية الستيعاب هؤالء.
ولكن لألسف ،ختلت احلكومات
عن
املتعاقبة
الفيدرالية
إسرتاتيجية  ،2008وزادت أزمة
التشرد سوءا.
املوازنة الفيدرالية اليت مت
اإلعالن عنها األسبوع املاضي مل
ختاطب تلك املخاوف.
وكشف التقرير الذي أعده
«مراقب التشرد األسرتالي»،
بتكليف من مؤسسة «لونش
هاوسينج» املستقلة إىل أي

مدى بلغت عمق املشكلة.
وتشري اإلحصائيات إىل وجود
زيادة بنسبة  % 14يف عدد
املشردين بأسرتاليا خالل الفرتة
بني .2016-2011
ويف سيدني ،زادت أعداد
املشردين بنسبة  ،% 48مقابل
 % 36يف مدينة داروين ،و32
 %مبدينة برزبني.
األسباب اليت أدت إىل تفاقم
املشكلة تتضمن ما يلي:
تغيريات نظام األمن االجتماعيأدت إىل حرمان العديد من
األشخاص من الدعم االجتماعي،
أوضاعهم
ساءت
وبالتالي
املالية.
 تآكل قدرة أصحاب الدخلاملنخفض على حتمل تكاليف
سكن الئق.
زيادة أعداد السجناء ،ممايؤدي إىل زيادة نسبة املفرج
عنهم الذين ال جيد العديد منهم
سكنا مناسبا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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امرأة أسرتالية من فريفيلد :أشـعر أنـي فـي أفغانـستان

رئيس وزراء أسرتاليا السياسي
صاحب األجر األعلى عامليًا

تورنبول يتقاضى اعلى اجر سياسي يف العالم
ياسمني :الحكومة ينبغي أن تعيد األجانب إىل أوطانهم

فولي تدفق نحو  6000مهاجر أدى إىل «هروب أبيض» من املنطقة
قالت امرأة أسرتالية شابة إنها
تشعر كما لو أنها تعيش يف
أفغانستان بعد هذا الفيض من
املهاجرين القادمني من سوريا
والعراق ويسكنون يف بلدة
فريفيلد جنوب غرب سيدني.
يامسني ،البالغة من العمر 22
عاما ،أخربت صحيفة ديلي
ميل أسرتاليا إنها تعيش يف
فريفيلد منذ مولدها لكنها بدأت
تشعر كما لو كانت أجنبية.

وتابعت« :أعتقد أننا ينبغي أن
نعيدهم إىل أوطانهم».
يامسني 22 ،عاما ،قالت
لصحيفة ديلي ميل أسرتاليا
إنها إنها تعيش يف فريفيلد
منذ مولدها لكنها بدأت تشعر
كما لو كانت أجنبية.
يأتي ذلك بعد أن أن ألقى لوك
فولي قائد حزب العمال بنيو
ساوث ويلز اللوم يف مسألة
تدفق املهاجرين من سوريا

رجل أسرتالي ينقذ حياة أكثر من
مليوني طفل بدم نادر!

جيمس
األسرتالي
كرس
هاريسون حياته إلنقاذ مئات
اآلالف من األطفال ،اليوم
وبسبب تقدمه يف السن
سيتوقف عن مهمته اإلنسانية،
ما قد يشكل خسارة حقيقية قد
يصعب تعويضها .فما هو الشيء
النادر الذي ميتلكه هاريسون وال
ميتلكه آخرون؟
منذ  63عاما وهو يتربع بدمه،
لكنه اليوم وبسبب تقدمه يف
السن قرر األسرتالي جيمس
هاريسون البالغ من العمر 81
عاما أن يتربع بالدم آلخر مرة يف
حياته ،وفقا لتقرير أورده موقع
صحيفة ««إنديبنديت» ووكالة
األنباء األملانية
وقد سبق للشيخ األسرتالي،
الذي لقب «بالرجل ذو الذراع
الذهبية» ،أن حقق رقما قياسا
يف التربع بالدم بعد أن وصل
عدد املرات اليت تربع فيها إىل
 1173مرة ،وذلك لكون دمه
يتميز ببالزما غنية باألجسام
املضادة النادرة.
من خالل تربعه األسبوعي بالدم
أنقذ الرجل األسرتالي أرواح

أكثر من مليوني طفل ،ألن دم
هاريسون حيتوي على العنصر
املضاد «أنيت-دي» وهو الذي
يساعد على حدوث التوافق بني
دم األم ودم اجلنني يف احلاالت
اليت تكون فيها فصيلة دم
األم سالبة وفصيلة دم اجلنني
موجبة ،أو العكس .
ولكن بفضل العنصر املضاد
جيمس
دم
يف
املوجود
هاريسون ،متكن األطباء من
تطوير حقنة تسمى «أنيت-دي»
تساعد يف إيقاف انعدام التوافق
من جهة األم ،كما ُيستخدم دم
هاريسون اليوم أيضا يف صناعة
أدوية خمصصة للحوامل اللواتي
قد يؤثر دمهن على اجلنني،
حسب «إنديبنديت».
وكانت أسرتاليا حتى عام 1967
تعاني من وفاة اآلالف من
األطفال كل عام ومن تكاثر
حاالت اإلجهاض بني النساء،
إضافة إىل ارتفاع يف أعداد
املواليد الذين يعانون من
مشاكل يف الدماغ بسبب عدم
توافق دم األم واجلنني.

الن برسيت 482958 :دوالرا

والعراق يف فريفيلد على ما
وصفه بـ «اهلروب األبيض».
العديد من احملالت يف بلدة
فريفيلد تعرض منتجات حلوم
«حالل».
وأردفت املرأة« :املسألة باتت
سخيفة جدا ،وأشعر أنين مل
أعد أعيش يف سيدني .الكل
يتحدث العربية ،وأشعر كما
لو كنت انتقلت للعيش يف
أفغانستان».
يامسني ،اليت طلبت عدم
نشر اسم عائلتها حتدثت يف
أعقاب ادعاء لوك فولي رئيس
املعارضة يف نيو ساوث ويلز
أن تدفق حنو  6000مهاجر من
سوريا والعراق أدى إىل «هروب
أبيض» من املنطقة.
وأردف فولي« :لست مستعدا
ألرى سكان هذه املناطق
حمرومني من الفرص املمنوحة
يف األماكن األخرى».
وقال عراقي يعمل موظفا
مساعدا يف متجر ،وطلب
عدم ذكر امسه ،خوفا من
خسارة وظيفته ،أن املنطقة
أصبحت مأوى لالجئني الشرق
أوسطيني.
واستطرد« :ال تستطيع احلصول
على وظيفة هنا إذا مل تكن
تتحدث العربية ،ألن  % 90من
زبائننا يتحدثون العربية فحسب.
األمر زاد جدا عن احلد».
وقالت يامسني إن احلكومة
ينبغي أن تعيد األجانب إىل
أوطانهم
واسان ،حتمل غطاء للمصحف

الشريف وجمموعة قهوة ،وصلت
إىل أسرتاليا منذ  4أعوام قادمة
من العراق ،وحصلت على وظيفة
يف أحد متاجر التجزئة بسبب
حتدثها اإلجنليزية والعربية.
وقال رجل آخر يدعى نيفيل
ستيفنسون 83 ،عاما ،يعيش
يف فريفيلد إنه يتجنب الذهاب
إىل الشارع الرئيسي ومنطقة
التسوق بالبلدة قائال« :إنها
مزدمحة جدا ،وأنا أخشى حقا
أن تتحول املنطقة إىل أحياء
فقرية».
نيفيل ستيفنسون 83 ،عاما،
خيشى حتول فريفيلد إىل
أحياء فقرية يف أعقاب فيض
املهاجرين.
وقال رجل إن فريفيلد أصبحت
مزدمحة جدا وخيشى أن تتحول
إىل أحياء فقرية
وقال رجل حملي« :فريفيلد
تتحول إىل مقاطعة شرق
أوسطية ،ويبدو أننا هدف هلم
ولذلك يرغبون يف اجملئ إىل
هنا».
يلتقي بعض كبار السن القادمني
من سوريا والعراق وإيران للعب
الكوتشينة والدومينو.
أحيانا يلعب الرجال من أجل
املتعة وأحيانا أخرى يضعون
رهانات تتعلق مبنتجات بقالة أو
أموال
قالت امرأة« :ينبغي أن يذهبوا
إىل مكان ما ،وال أعتقد أن األمر
مقتصر على فريفيلد لكنه ميتد
عرب أحناء أسرتاليا».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جاسينتا أردن 339862 :دوالرا

أكرب  5أجور لزعماء دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (من
اليسار إىل اليمني(رئيس وزراء أسرتاليا -الرئيس السويسري -الرئيس
األمريكي -املستشارة األملانية -رئيسة وزراء نيوزيلندا أردرن.

كشفت إحصائيات أن رئيس
مالكومل
األسرتالي
الوزراء
تورنبول حيتل صدارة قائمة أكرب
أجور سياسيي العامل ،حيث حيصل
على عشرة أضعاف متوسط ما
يتقاضاه األسرتاليون.
اليت
اإلحصائيات
وحبسب
نشرتها مؤسسة «آي جي» ،فإن
ترينبول 63 ،عاما ،حيصل على
أموال تتجاوز أي سياسي من
كندا والواليات املتحدة وأملانيا
وسويسرا.
ويتقاضى تورنبول حزمة مالية
سنوية تبلغ  527854دوالرا
أمريكيا مبا يتجاوز أي زعيم
آخر يف دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية.
ويف املركز الثاني بعد تورنبول
جاء الرئيس السويسري أالن
برسيت الذي يتقاضي أجرا
سنويا يبلغ  482958دوالرا .
أما الرئيس األمريكي دونالد
ترامب فقد احتل املركز الثالث
بأجر سنوي  400ألف دوالر.
السياسي
ترينبول
مالكومل
األكرب أجرا يف العامل وفق
اإلحصائيات.
ويتقاضى ترينبول حزمة مالية

سنوية تبلغ  527854دوالرا
أمريكيا مبا يتجاوز أي زعيم
آخر يف دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية.
ترامب يتقاضي سنويا  400ألف
دوالر وهو أقل مما حيصل عليه
تورنبول
أجنيال
األملانية
املستشارة
مريكل جاءت يف املركز الرابع
حيث تتقاضى سنويا 369727
دوالر
آالن
السويسري
الرئيس
برسيت جاء يف املركز الثاني
حيث حيصل سنويا على 482958
دوالرا
تورنبول حيصل سنويا على
عشرة أضعاف متوسط األجور
يف أسرتاليا
تورنبول يف زمرة األثرياء
واملشاهري حيث يتقاضى سنويا
 527854دوالر وهو أعلى مما
حيصل عليه أي زعيم داخل
منظمة دول التعاون االقتصادي
والتنمية.
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسينتا
أردرن يف املركز اخلامس براتب
يبلغ  339862دوالرا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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جتريد سوزان نعمة من مركب بقيمة  300ألف دوالر
إس» اليت مت تسليمها إىل
احملكمة.
وقام حمقق مالي من مفوضية
اجلرمية خبطوات لتجميد ملكية
املركب وسط شكوك بأنه جزء
من ممارسات إجرامية.
وأقر الزوجان بالذنب يف حمكمة
«بوروود» يف تهمة التزوير
يف طلبات قروض لشراء
منزل ودراجة نارية «هارلي
ديفيدسون» و»سيارات» بينها
«ليكسوس».

الوزيرة الفيدرالية كيلي أودواير

سوزان نعمة الزوجة الفعلية للزعيم البدوي سليمان (سيمون تاجور)
تمت مصادرة مركبها «دريم أون» الذي تبلغ قيمته  300ألف دوالر
حيث تعتقد السلطات أن شراءه جاء بصورة غري شرعية

وصدر حكم ضد تاجور بالسجن
 6شهور اجلمعة املاضي بعد أن
أقر بالذنب بالكذب يف طلبني
للحصول على قروض ،أحدهما
بقيمة  750000دوالر ،واآلخر
 580ألف دوالر عام .2015
صدر حكم ضد تاجور (علي ميني

الصورة) بالسجن  6شهور اجلمعة
املاضي بعد أن أقر بالذنب
بالكذب يف طلبني للحصول على
قروض ،أحدهما بقيمة 750000
دوالر ،واآلخر  580ألف دوالر
عام .2015
وأقرت نعمة بالذنب بتهمة
إدارة شركات مثل Clodz
 Electricalبهدف اقرتاض
أكثر من  813ألف دوالر من بنك
«إيه إن زد»و»بنك ماكواري»
خالل الفرتة بني  2013حتى
.2015
وكشف الوثائق أن نعمة أدرجت
امسها كمديرة للشركة يف أحد
الطلبات لشراء دراجة نارية
هارلي-ديفدسون ،رغم عدم
امتالكها رخصة قيادة دراجات
نارية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تقرير :الركاب يدفعون مثن
خصخصة مطارات أسرتاليا

كشف تقرير حديث أن اللوائح
ملطارات أسرتاليا
احلاكمة
ونيوزيلندا أثبتت عدم فاعليتها
يف محاية الركاب من فرض
رسوم أكرب جراء السلطات
االحتكارية اليت تستأثر بها تلك
املطارات.
مثة محلة مشددة على األجانب
الذي يشرتون عقارات يف
سيدني مقابل حقائب حمشوة
بالنقود السائلة
باتت مدفوعات املستثمرين
األجانب النقدية السائلة لشراء
العقارات السبب الرئيسي
يف إقدام احلكومة الفيدرالية
على وضع ضوابط لكبح تلك
املمارسات.
وقررت احلكومة الفيدرالية
وضع حد أقصى  10آالف دوالر
للمدفوعات النقدية السائلة.
وتنفذ احلكومة الفيدرالية محلة
مشددة على األجانب الذين
يشرتون عقارات يف سيدني
ويقدمون للبائعني» حقائب
حمشوة باألموال النقدية».
وجاءت تلك القيود اجلديدة
يف أعقاب حتذيرات أطلقتها
مؤسسات تنفيذ القانون من
أن املستثمرين األجانب رمبا
يغسلون أمواهلم من خالل تلك
الصفقات العقارية.
كما أن هذه األموال رمبا تكون
نتاج جرائم خطرية حبسب تقرير
نشرته «ساتدرداي تليجراف».
من جانبها ،قالت كيلي أودواير
واخلدمات
اإليرادات
وزير
املالية إن الضوابط النقدية
اجلديدة تستهدف منع املشرتين
من شراء منازل بأموال نقدية
سائلة.
ومن املقرر أن يدخل القانون
اجلديد قيد التنفيذ بدءا من 1
يوليو .2019
وأردفت أودوير« :املدفوعات
النقدية الكبرية ليست فقط

قضية احتيال ضرييب ،لكنها
تسمح أيضا للعصابات الدولية
املنظمة بغسيل أمواهلا يف
اقتصاد مشروع».
يف  ،2017حذرت منظمة
الشفافية الدولي أسرتاليا
وطالبتها بضرورة غلق الثغرات
القانونية ملنع النخبة الفاسدة
من غسيل األموال يف سوق
العقارات.
يف  ،2017حذرت منظمة
الشفافية الدولي أسرتاليا
وطالبتها بضرورة غلق الثغرات
القانونية ملنع النخبة الفاسدة
من غسيل األموال يف سوق
العقارات.
ووضعت املنظمة أسرتاليا ضمن
أربع مناطق دولية ساخنة اليت
يستغلها الفاسدون يف غسيل
األموال.
خوسيه أوجاز ،رئيس منظمة
الشفافية الدولية قال« :ينبغي
على احلكومات غلق الثغرات اليت
تسمح للسياسيني واملوظفني
ورجال األعمال الفاسدين على
إخفاء األموال املسروقة من
خالل شراء منازل باهظة الثمن
يف لندن ونيويورك وسيدني
وفانكوفر».
واستطرد« :الفشل يف حتقيق
مثل هذه االلتزامات يؤجج الفقر
والالمساواة».
وكشف تقرير العام املاضي
أن  % 70من املستثمرين
نقودا
يدفعون
الصينيني
سائلة مقابل شراء منازل يف
أسرتاليا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

سوزان نعمة من اليمني ،والزعيم البدوي سليمان تاجور يف املنتصف
كالهما تلقى معاشات حكومية رغم أنها يعيشان نمطا مسرفا من الحياة

النتائج املذكورة أوردها تقرير
بعنوان «أداء وتأثري مطارات
اخلصخصة»،
منذ
أسرتاليا
«فرونتري
مؤسسة
وأعدته
من
إكونوميكس»بإشراف
جمموعة الضغط املشكلة حديثا
«شركات الطريان يف أسرتاليا
ونيوزيلندا» اليت حتمل اختصار
.A4ANZ

جردت السلطات األسرتالية
الزوجة الفعلية للزعيم البدوي
«سليمان(سيمون) تاجور من
بقيمة  300ألف دوالر
مركب
ماليا.
رغم ادعائها أنها تعاني
ً

وقالت الشرطة يف وثائق سلمتها
إىل حمكمة نيو ساوث ويلز العليا
إن تاجور كان حيصل على معاش
العجز ،بينما استقبلت زوجته
معاش «األم العزباء».

التقرير الذي نشره الربملان
اخلميس
الفيدرالي بكانبريا
املاضي دعا إىل إحداث
تغيريات يف األسلوب الراهن
لتنظيم املطارات.

وجاءت مصادرة املركب يف
إطار جزء من حتقيق حول الدخل
احلقيقي لسوزان نعمة ،والزعيم
البدوي سليمان(سيمون) تاجور
اللذين حصال على معاشات
حكومية رغم منط احلياة املسرف
الذي يعيشانه ،وفقا لصحيفة
الديلي تليغراف.

ومل توجه اتهامات بعد لسوزان
نعمة اليت لديها اثنان من األبناء
بشأن املركب لكن السلطات
مقتنعة أنها حصلت عليه بوسائل
غري مشروعة.

«الركاب
التقرير:
وأردف
واقتصادنا
األسرتاليون
يدفعون مثن خصخصة املطارات
وغياب اللوائح املالئمة لكبح
السلطات االحتكارية».

وقالت سوزان نعمة للمحكمة إنها
مل تكن تدرك أن املركب مسجلة
بامسها ،وزعمت أن امسها متت
االستفادة منه كغطاء.

ومضى يقول« :مثة حاجة إىل
ضغوط تنظيمية أكثر فاعلية
ملنع األرباح املفرطة اليت
حتققها املطارات».

وكشف عمر جوينات ،حمامي
نعمة ،أنها وافقت على التخلي
عن أية حقوق تتعلق باملركب.
وأردف احملامي« :حقا ،فإن
موكليت أم عزباء ضعيفة مت
كواجهة
ببساطة
استخدامها
للمالك احلقيقي».

وأردف« :القائمون على تلك
االحتكارية
التحتية
البنية
للمطارات ميلكون القدرة على
رفع األسعار فوق مستوى
األسواق التنافسية ،مع تقديم
حافز أقل لتحسني اخلدمات
فوق احلد األدنى من اجلودة».

املركب الذي ترتاوح قيمته
بني  300-200ألف دوالر ذهبت
ملكيته إىل نعمة يف  27سبتمرب
 2016حبسب سجالت «آر إم

منظمة
عضوية
وتشمل
« »A4ANZشركات طريان
كربى يف أسرتاليا ونيوزيلندا
أمثال «إير نيوزيالند» و»جيت

املركب املذكور الذي يرسو
يف «بريكفاست بوينت» يف
غرب سيدني الداخلي ،وحيمل
اسم «دريم أون» سيكون هدفا
رئيسيا للتحقيق حول كيفية
امتالك سوزان نعمة له.
وادعت مفوضية اجلرمية بنيو
ساوث ويلز أن ممتلكات
الزوجني اليت تضم الدراجة
النارية «هارلي -ديفيدسون»
وعددا من السيارات ،بينها
 4WD Lexusجرى احلصول
عليها من خالل قروض احتيالية.

ستار» و»كانتس» و»رجييونال
إكسربيس».

وتأسست املنظمة يف مارس
 2017لتمثيل مصاحل شركات
ضغوط
وممارسة
الطريان
العالية
الضرائب
حملاربة
والقيود وغريها من األمور اليت
تتعلق بسياسة الطريان.
واستشهد التقرير بإحصائيات
«IATA
مؤسسة
عرضتها
 ،»Economicsتلك الشركة
االستشارية املستقلة التابعة
للمنظمة الدولية للنقل الدولي،
واليت تشري إىل أن الركاب
كانوا سيوفرون  180مليون
دوالر لو كانت رسوم الركاب
قد ظلت على مستوياتها اليت
كانت عليها عام  2008بدال من
زيادتها خالل العقد املنصرم
يف املطارات األسرتالية األربعة
مبدن برزبني وملبورن وبريث
وسيدني.
من جانبه ،قال أليسون
روبرتس الرئيس التنفيذي
ملنظمة  A4ANZإن التقرير
يوضح أن املطارات استخدمت
وضعها االحتكاري لتحقيق
مكاسب مفرطة «يف غياب
تهديد أي لوائح تنظيمية ذات
مصداقية».
وأردف روبرتس يف بيان« :إنه
اجتاه بدأ منذ عقد من الزمان
وال توجد أي مؤشرات على
توقفه».
وتابع« :منظمتنا ليست الوحيدة
اليت تشري إىل أن اقتصادنا
كان بإمكانه االستفادة اكثر
من التغيري يف اإلعدادات
التنظيمية للتغيريات حملاكاة
تأثريات السوق التنافسية.
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

 18عاماً ...من استنزاف العدوّ إىل
القدرات اهلجومية
يحيى دبوق

مل يقتصر إجناز املقاومة يف وجه
االحتالل اإلسرائيلي عام 2000
على أنها صنعت تارخيًا ،بل تصنع
احلاضر وحتميه ،وهي تشكل بطاقة
تأمني وأمان للمستقبل .وقد يكون
احلفاظ على التحرير ،يف وجه عدو
كاإلسرائيلي ،أخطر وأشد صعوبة من
حد ذاته إجنازًا
إجنازه ،الذي كان يف ّ
غري مسبوق يف تاريخ الصراع العربي
ــــ اإلسرائيلي.
يعد إجناز األلفني مفص ًال اسرتاتيجيًا
ّ
وتأسيسيًا يف ميزان القوة بني
إسرائيل ولبنان ،ليس فقط على
صعيد القدرة على مقاومة االحتالل
واستنزافه ومنعه من إحكام سيطرته
على األرض اللبنانية ،وصو ً
ال إىل
دحره ،بل باجتاه القدرة الدفاعية
(منوذج  ،)2006وتناميها من عام
 2011إىل اآلن يف امليدان السوري،
إىل احلد الذي باتت معه املقاومة
قادرة على املواجهة االستباقية،
مبعان هجومية دفاعية.
ضمن هذه املفاصل الثالثة ،يأتي
اندحار إسرائيل عام  2000نتاج مسار
تراكمي حققته املقاومة يف معركة
استمرت سنوات ،وشهدت استنفاد
إسرائيل كل خياراتها املمكنة.
يف ذلك احلني ،جلأت إسرائيل إىل
سياسة االغتياالت ،بدءًا باغتيال
القادة؛ على رأسهم الشيخ راغب حرب
والسيد عباس املوسوي ،والعديد
من الكوادر القيادية امليدانية ،مرورًا
خبوض املعارك التقليدية املباشرة
مع املقاومني ،كما حدث يف معركة
ميدون عام  1988منوذجًا ،وصو ً
ال إىل
استهداف املدنيني وتهجريهم بهدف
تأليبهم على املقاومة (حربا 1993
و.)1996
انشغال إسرائيل يف محاية احتالهلا
ألجزاء من اجلنوب اللبناني،
حول
ّ
االحتالل نفسه إىل عبء على الكيان
ا إل سر ا ئيلي
قيادة ومجهورًا
حبيث
وجيشًا،
بات سببًا إضافيًا
لال ستنز ا ف
لشمال
األمين
فلسطني احملتلة
نتيجة السياسة
ا لصا ر و خية
اليت
الردعية

تجربة القتال
يف سوريا ،بدالً
من أن تؤدي إىل
استنزاف حزب
اهلل ،أدت إىل
نتائج لم تكن
لتخطر على بال
صنّاع القرار يف
إسرائيل

اتبعتها املقاومة ردًا على كل جتاوز
إسرائيلي خلطوط محر حمددة ،ما أدى
إىل أن يتحول «احلزام األمين» من
عامل تأمني لشمال إسرائيل إىل
مصدر تدهور أمين.
بعد هذا املخاض ،وجدت القيادة
اإلسرائيلية نفسها أمام خيار من
اثنني :إما استمرار تلقي الضربات،
مع قيود فرضتها معادلة الردع
اليت جنح حزب اهلل يف فرضها على
إسرائيل ،أو االنسحاب من دون قيد
أو شرط ،وخاصة أن خيار التوسع
اجلغرايف بات حمذوفًا من جدول
أعمال إسرائيل نتيجة األمثان اليت
كانت املقاومة
تكبدها هلا يوميًا
ّ
من خالل عملياتها اليت مل تتوقف
طوال سنوات االحتالل .وعلى ذلك،
ُدفعت إسرائيل دفعًا إىل قرار
«االنسحاب» ،وهو املصطلح الذي

يقنع عمليًا االندحار اإلسرائيلي،
الذي مل يستطع حتى االلتزام باملوعد
الذي حدده رئيس احلكومة يف حينه
إيهود باراك ،يف متوز عام .2000
من اللحظات األوىل للتحرير ،أدركت
قيادة املقاومة أن إسرائيل ستحاول
بكل الوسائل أن حتطم النموذج البديل
الذي قدمته للشعوب العربية عامة
والشعب الفلسطيين خاصة ،باعتباره
النموذج األجنع يف حترير األرض دون
أمثان سياسية و/أو أمنية .على هذه
اخللفية ،بدأت االستعداد للحرب
املقبلة اليت كانت قيادة املقاومة
تدرك أنها آتية ال حمالة ،وجاءت
التطورات اإلقليمية الحقًا ،ومن بينها
االحتالل األمريكي للعراق ومن ثم
اخلروج السوري من لبنان ،لتنضج
ظروف عدوان عام .2006
احلرب يف حينه كانت حربًا من نوع
جديد ختوضها املقاومة ،ليس باجتاه
استيعاب االحتالل ومن ثم استنزافه،
بل جتلى فيها تطور دور املقاومة،
وهو األمر الذي عملت عليه قيادة
حزب اهلل منذ انتقال الواقع امليداني
من حترير األرض من االحتالل إىل
محايتها منه ،وهو منوذج غري مسبوق
يف معادالت الصراعات ،إذ املألوف
أن املقاومة حترر األرض بأساليب
حرب عصابات ،لكنها غري قادرة على
الدفاع أو الدفاع
الصدي .املفاجأة أن
ّ
املقاومة ،يف طابعها الثاني الدفاعي
ما بعد التحرير ،جنحت يف تقديم
منوذج بديل حلماية األوطان عرب
املواجهة املباشرة مع عدو ،متفوق
على املستوى العسكري واإلمكانات
احمليطة بقرار حربه واعتداءاته.
احملطة الثالثة اليت تأسست أيضًا
على إجناز عام  ،2000هي التجربة
اليت خيضت يف القتال السوري
ضد اجلماعات التكفريية على اختالف
أنواعها .هذه التجربة ،بد ً
ال من
أن تؤدي إىل استنزاف حزب اهلل
وإضعافه ،أدت إىل نتائج مل تكن
لتخطر على بال ّ
صناع القرار السياسي
واألمين يف إسرائيل ،فساهمت يف
تطوير القدرات اهلجومية مبا خيدم
اسرتاتيجية الردع والدفاع يف وجه
العدو .وإذا استندنا إىل إقرار العدو
نفسه ،الذي بدأ من ناحية فعلية
التخطيط والتنفيذ ملواجهة سيناريوات
توغل املقاومة يف األرض الفلسطينية
ردًا على اعتداء إسرائيلي واسع على
لبنان ،فهو إقرار بأن املقاومة بلغت
فعليًا هذه القدرة ،اليت كان جمرد
افرتاضها يف عام  2000ضربًا من
ضروب اخليال.
بعد  18عامًا من التحرير ،مل يعد
الشعب اللبناني والشعب الفلسطيين
ورمبا شرائح واسعة من العامل العربي
حتتاج إىل استدالالت ،كي تثبت
جدوى املقاومة يف التحرير والدفاع
واملنعة والردع ،بل يف ضوء تفتت
العديد من الكيانات العربية والرتهل
الذي يشهده العامل العربي ،باتت
هذه الشعوب أحوج ما تكون إىل
املقاومة من ذي قبل.
النتيجة اليت أثبتها حزب اهلل يف
لبنان ،يف املراحل الثالث ،بدءًا من
عام  2000وطوال السنوات الـ  18من
حينه ،أن املقاومة هي مفردة تساوي
البقاء وتعنيه ،يف مقابل الرتاكض
وراء العدو للتحالف معه.

مناجم «الذهب األبيض» خبطر
واحلكومة تطيح بقرارات التنظيم
املدني
محمد علوش

مثة يفلبنان من يقوم بأي فعل ألجل املال ،مستعينا
مبن يكره هذا الوطن اىل حد التفكري يوميا بكيفية
تدمريه والقضاء على تارخيه ،ولعل املشكلة األكرب
هي يف وجود هؤالء يف مركز القرار يف الدولة مما
يساعدهم على اختاذ القرارات املسيئة لتاريخ بلدنا،
متاما عندما حصلت تسريبات أن جلسة جملس الوزراء
األخرية وافقت على مشروعني إلشغال االمالك العامة
البحرية واحد يفزوق مكايل واآلخر يف الدامور وذلك
رغم ان اجمللس األعلى للتنظيم املدني كان قد
رفض املشروعني باإلمجاع ،األمر الذي يلقي الضوء
اليوم على «ملاّ حات» أنفة اليت تواجه خطر الزوال
بفعل مشروع سياحي عارضهالتنظيم املدني بانتظار
قرار احلكومة املقبلة.
ال نبالغ إن قلنا أن عمر «مالحات» انفة يزيد عن
 400عام متكن من خالهلا أهلها أن يرفعوا من قيمة
«ملحهم» اىل مراتب عاملية ،ولكن كما يف كل
احلرفية»
القطاعات اليت تصنف ضمن خانة «االعمال
ّ
تدهور حال «املالحات» بفعل غياب االهتمام الرمسي
«ملدمري التاريخ
والدعم ،لتصبح منذ فرتة هدفا
ّ
اللبناني».
تتواجد املالحات يف مناطق تابعة لوقف مطرانية الروم
االورثوذكس ويف مناطق تابعة للدولة ،وحيتوي عقد
االستثمار بني اصحاب املالحات واملطرانية على بند
يقول بأنه اذا أردات املطرانية إنهاء عمل املالحات
عليها ان تدفع تعويضا ألصحابها حيدده خبري حبسب
سعر املرت املربع ،كذلك يتواجد بند يقول بانه
اذا قررت الدولة إلغاء عمل املالحات فهذا يعفي
املطرانية من واجب التعويض .ويف هذا السياق
يقول الناشط البيئي حافظ جريج« :منذ  3سنوات
تقريبا ازداد الضغط على أصحاب املالحات يف أنفة
متهيدا لالنقضاض عليها ،يومها ّ
تبلغوا أن «مالحاتهم»
تعتدي على امللك العام وعليهم إيقاف العمل بها،
وذلك لوضعهم بني خيارين االول يقوم على رحيلهم
من دون تعويض والثاني قبوهلم مببلغ  10االف
لرية عن كل مرت مربع والذي سيدفعه املستثمرون
أصحاب مشروع بناء املدينة املسورة يف امالك وقف
دير الناطور على شواطئ امل ّالحات واحراج السنديان
والرحيان ،والذي رفضه اجمللس األعلى للتنظيم
ُ
امل ُدني.
تقدم اصحاب حق استثمار العقار  912ملك دير سيدة
ّ
الناطور يف ساحل الكورة ،مبشروع على مساحة 30990
مرت مربع يف اليابسة ،و 38875مرت مربع مسطحات
مائية ،فجاء الرفض باإلمجاع ألن دراسات وتوصيات
اخلطة الشاملة لرتتيب االراضي اللبنانية كانت قد
ي هو ذو
اعتربت ان هذا اجلزء من الشاطئ اللبنان 
خصائص بيئية نادرة ومميزة.
ويف هذا السياق يشدد رئيس احلركة البيئية 
بول أبي راشد على ضرورة حترك الدولة اللبنانية
حلماية منطقة رأس الناطور العظيم القيمة من
جمزرة تستهدف اآلثار البيئية والرتاثية والطبيعية
اليت ال ميكن إصالحها فيخسر لبنان هذا الشاطئ
النادر وخيسر ساحل الكورة طابعه االصيل يف البيئة
الطبيعية ،مشددا على اهمية إعالن منطقة «امللاّ حات»
حممية بيئية طبيعية بسبب أهميتها الثقافية والرتاثية
والطبيعية .ويضيف يف حديث لـ»النشرة»« :تعترب
منطقة املالحات منطقة «رطبة» وبالتالي تدخل ضمن
«معاهدة رامسار» الدولية للمناطق الرطبة واملالحات،
واليت انضم لبنان اليها عام  ،»1999مشريا اىل أن
املعاهدة تشدد على محاية املناطق الرطبة اليت تعترب
ضرورية جدا ألنواع كثرية من النباتات والطيور،
باالضافة اىل امللح الذي يعد من أجود انواع امللح
يف العامل.
مل يعرض املشروع على جملس الوزراء يف جلسته
االخرية حبسب جريج ،اال ان ذلك ال يعين أنه لن
يعرض يف املستقبل ،مشريا اىل أننا بصدد التحضري
لتقديم دعوى قضائية ضد أصحاب املشروع منطلقني
من رفضه باإلمجاع من قبل اجمللس االعلى للتنظيم
املدني ،وسنطالب عرب جمموعة من النواب بإبطال
قرار إلغاء املالحات.
بدل أن ُتعيد الدولة االمالك البحرية ألصحابها ،ها
هي تتهاون مع ما تبقى منها وتساهم بتدمري ثقافة
لبنان وتارخيه ،فهل نشهد قريبا نهاية مأساوية
ملناجم الذهب األبيض يف أنفة؟.

 10معلومات أوّليّة عن ا ُ
حلكومة املُقبلة
ناجي س .البستاني
النيابية وما رافقها من
على الرغم من إنقضاء معركة اإلنتخابات
ّ
تراشق سياسي وإعالمي ،حبجة حتفيز الناخبني ،ال يزال لبنان
ّ
التوتر السياسي نتيجة ُدخول البالد مرحلة تشكيل
يعيش حالاً من
ُ
احلكومة ،يف ّ
الداخلية إىل
السياسية
ظل سعي خُمتلف القوى
ّ
ّ
ُ
السلطة التنفيذية اليت يمُ كن أن
املطالبة حبصص وازنة داخل
ُ
النيابية ُ
املقبلة يف العام  ،2022أي
تستمر حتى موعد اإلنتخابات
ّ
ّ
حتى نهاية العهد احلالي تقريًبا .من هنا ،خيشى أكثر من طرف أن
فسر
يتم إبعاده عناحلكومة ،أو حتجيم ُوجوده فيها ،األمر الذي ُي ّ
ّ
ّ
املتوفرة حتى
لية
التوتر السياسي احلاصل .فما هي املعلومات ّ
األو ّ
احلكومة ُ
تارخيه عن ُ
املقبلة؟.
أو ً
النيابية ُ
قدم أو
امللزمة ستكون
إن اإلستشارات
شكلية ولن ُت ّ
الّ :
ّ
ّ
ّ
ّ
أن الكلمة األخرية يف هذا الصدد
تؤخر يف
عملية التأليف ،باعتبار ّ
ّ
خص الشق الداخلي وليس اخلارجي ،بيد ثالثة
عمليا-ويف ما
هي
ّ
ً
رئيسيني هم ك ًال من :رئيس ُ
اجلمهورية العمادميشال عون
أفرقاء
ّ
«التيار الوطين ُ
اخلارجية يف حكومة
احلّر» وزير
بالتنسيق مع رئيس
ّ
ّ
بري
نبيه
ب

النوا
جملس
ورئيس
،
ل
باسي
جربان
تصريف األعمال
ّ
امل ّ
بالتكافل والتضامن مع «حزب اهلل» ،ورئيس احلكومة ُ
كلفسعد
احلريري.
جدا ،لن
ثانيا :اإلجتاه الغالب هو لصاحل تشكيل حكومة ُموسعة ً
ً
وزيرا ،يف حال جرى
32
إىل
تصل
أن
كن
و
ا
وزير
30
عن
تقل
يمُ
ً
ً
ً
أيضا
واإلجنيلية .واإلجتاه
األقليتني العلوية
التوافق على متثيل
ّ
ّ
أساسية ومنها وزارات دولة على
هو لصاحل عرض وزارات غري
ّ
األحزاب الصغرية ،لتكون ممُ ّثلة على طاولة احلكومة اليت حيرص
وطنية».
«طباخوها» على وصفها حبكومة «وحدة
ّ
ّ
احلصة األكرب داخل احلكومة ستكون للتيار الوطين ُ
احلّر ،وهي
ثالثًا:
ّ
ّ
حصة رئيس
املعطل» عند مجعها مع
ستبلغ «الثلث الضامن أو
ّ
ُ
مهورية ،بينما سيكون «املستقبل» حباجة إىل دعم كل من «
اجل
ّ
اإلعرتاضية على طاولة
القوات» و»اإلشرتاكي» لإلبقاء على ُقدرته
ّ
جملس الوزراء .وسيحظى «الثنائي الشيعي» مع الوزراء احللفاء
ُ
ّ
بأقل من الثلث بقليل.
املباشرين له،
«القوات» و»اإلشرتاكي» منوط
إن تلبية مطالب كل من
رابعاّ :
ً
ّ
امل ّ
ُ
كلف عنهما،
حبجم الدفاع الذي سيعتمده رئيس احلكومة
ً
إنطالقا من التموضع السياسي الذي جيمعه بهما على ُ
املستوى
لكن ما ُيقلق ّ
كل من هذين الفريقني يكمن
اإلسرتاتيجي العريضّ ،
ُ
«املستقبل» معهما ليست بأفضل أحواهلا ،يف
أن عالقات
يف ّ
ّ
يتعرض احلريري ُ
لضغوط
أن
و»اإلشرتاكي»
«القوات»
خشية
ظل
ّ
داخلية كبرية ،بعد أن ّ
قلصت نتائج اإلنتخابات ُنفوذه السياسي،
ّ
ّ
ولو ّ
أنه بقي الفريق
تقلص كتلته النيابية بشكل كبري،
بفعل
ّ
ّ
السنية.
األقوى على الساحة
حبصول «
خامسا :يبدو ّ
أن مطلب «احلزب التقدمي اإلشرتاكي» ُ
ً
ثالثينية
اللقاء الدميقراطي» على ثالثة وزراء ُدروز يف أي ُحكومة
ّ
مرفوض من جانب أكثر من جهة داخل فريق إعداد ُ
احلكومة-إذا جاز
درزيني
سيتم اإلكتفاء مبنح «اإلشرتاكي» وزيرين
التعبري ،حيث
ّ
ّ
احلكومة ُ
لصاحل توزير النائب طالل أرسالن يف ُ
وعملية
املقبلة.
ّ
ّ
سترتكز بالتالي على مسألة تعويض «اإلشرتاكي»
«شد احلبال»
رزية ،من عدمه.
بوزير ثالث من خارج الطائفة ُ
الد ّ
«التيار
وازيا حلجم
حجما ُح
سادسا :مطلب منح «القوات»
ً
كوميا ُم ً
ً
ّ
الوطين ُ
الوزارية
اجلمهورية
حصة رئيس
احلّر»-من دون إحتساب ّ
ّ
ّ
طبعا ،مرفوض بدوره من جانب أكثر من جهة داخل فريق إعداد
ً
ُ
احلكومة ،وكذلك األمر بالنسبة إىل منح «القوات» حقيبة ُم ّ
صنفة
نية شبه أكيدة بسحب منصب
«سيادية» ،مع تصاعد احلديث عن ّ
ّ
حصة رئيس ُ
نائب رئيس ُ
مهورية.
اجل
احلكومة منها ،وجتيريه إىل ّ
ّ
ّ
سترتكز بالتالي على نوع احلقائب الثالثة
وعملية «شد احلبال»
ّ
للقوات ،وعلى طبيعة احلقيبة اخلدماتية
فقط اليت سيتم ختصيصها
ّ
اليت ستناهلا.
سهلة على ُمستوى تشكيل ُ
احلكومة،
أن األمور ُم ّ
سابعا :يبدو ّ
ً
بالنسبة إىل توزيع احلقائب ُ
امل ّ
«سيادية» بني كل من رئيس
صنفة
ّ
ُ
ُ
أن
و»التيار» ،و»الثنائي الشيعي»،
اجلمهورية
علما ّ
و»املستقبل»ً ،
ّ
أرجحية لبقاء
الشيعية ،مع
حقيبة وزارة املال ستبقى بيد الطائفة
ّ
ّ
«السيادية» يف أيدي شاغليها أنفسهم حبسب
باقي الوزارات
ّ
التوزيع القائم يف حكومة تصريف األعمال.
ثامنا :مبدأ ُ
ً
طبق إال على ُمستوى الوزارات اخلدماتية
املداورة لن ُي ّ
يتمسك «حزب اهلل» بأن ينال إحداها هذه املرة ،إىل جانب
اليت
ّ
ً
إنطالقا من رغبته يف تعزيز تواصله مع البيئة
وزارات أخرى،
قدمها هلا .كما سيتم
الشعبية احلاضنة له وتفعيل اخلدمات اليت ُي ّ
ّ
الوزارية غري ُ
امل ّ
أساسية من جديد،
صنفة
خلط توزيع احلقائب
ّ
ّ
األساسيني الذين
وتوزيع وزارات الدولة مناصفة بني األفرقاء
ّ
يتفاوضون على تشكيل ُ
احلكومة.
ّ
تاسعا :مسألة ُ
تشكل عقبة أمام
اخلارجية على لبنان ،لن
الضغوط
ً
ّ
تشكيل ُ
مبدئيا على إستبعاد أي
احلكومة املقبلة ،حيث جرى التفاهم
ً
خارجية.
إستفزازية ألي جهة
أمساء يمُ كن أن تكون
ّ
ّ
طبق بشكل
الوزارة»
عن
النيابية
«فصل
عاشرا :تطبيق مبدأ
سي ّ
ُ
ً
ُ
و»املستقبل»ّ ،
طبق
أساسي وكامل من جانب «القوات»
لكنه لن ُي ّ
«التيار الوطين ُ
ّ
يقل عن ثالثة
احلر» الذي سيعود ما ال
من جانب
ّ
احلكومة ُ
احلاليني إىل ُ
املقبلة.
من وزرائه
ّ
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مـقاالت وتحقيقات

مصطفى بدرالدين :البندقية والقلم
منذ أن ولدت املقاومة اإلسالمية يف
لبنان ،كان مصطفى بدرالدين أحد
قادتها .الرجل العسكري ــ األمين
احلازم ،كان القائد الذي يتابع شؤون
«عسكره» ،متابعة أبوية حثيثة .وأكثر
ّ
يركز عليه التحصيل العلمي،
ما كان
واضعًا إياه يف مرتبة واحدة مع
العمل اجلهادي .يف الذكرى الثانية
يقدم
الستشهاد السيد ذو الفقار،
ّ
أحد املقاومني شهادة عن جتربته معه
يف هذا اجملال.
«معك وسيم من عند السيد ذو الفقار،
إلك غرض معي» ،كانت الساعة تشري
إىل التاسعة من صباح الثالث عشر
من تشرين الثاني  ،2015حني تلقى
حممد« ،اجملاهد يف حزب اهلل» ،اتصا ً
ال
من مكتب السيد مصطفى بدر الدين،
«املعاون اجلهادي» لألمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر اهلل .سريعًا،
تواعد مع املتصل ،والتقاه داخل مقر
للحزب يف الضاحية اجلنوبية ،حيث
تسلم منه خمطط رسالة ماجستري،
حول الدور الرتكي يف األزمة السورية،
كان قد أرسله إىل املسؤول العسكري
واألمين للمقاومة يف سوريا ،مصطفى
بدر الدين ،لالطالع عليه وإبداء رأيه
به .كان حممد يعتقد ،جازمًا ،بأن
السيد ذو الفقار ،صاحب كفاءة علمية
أكادميية ،وخربة عملية ميدانية يف آن،
األمر الذي سيعطي مشروع الرسالة
قيمة مضافة.
بشغف كبري ،سحب الشاب العشريين
األوراق من املغلف األمسر .وبكثري
من احلماسة ،قرأ تعليقات السيد
ذو الفقار ،الذي صنف «الشهادة
اجلامعية» و»العمل اجلهادي» يف
األهمية نفسها ،مع متنياته له
«بالتوفيق والسداد» ،حمددًا له
«بدي الدكتوراه بعد
هدفًا جديدًا:
ّ
املاجستري» .وختم السيد ذو الفقار
بـ»سالمي للوالد العزيز واألهل».
باهتمام بالغ ،تابع حممد االطالع على
األفكار واملالحظات اليت ّ
خطها له بدر
الدين باللغة اإلنكليزية ،واليت ركز
فيها على األهمية «اجليواسرتاتيجية»
مرورًا
لرتكيا،
و»اجليوسياسية»
باألزمة الرتكية ـــــــ الكردية اليت
تتصدر مشهد الشمال السوري حاليًا،
وصو ً
ال إىل تقلص الدور الرتكي
ً
وتأثريه يف احلرب السورية ،نظرا اىل
احلضور السياسي والعسكري الروسي
املباشر يف امليدان
السوري...
قد
حممد
كان
أرسل خمطط رسالة
عرب
املاجستري،
الربيد اخلاص ،إىل
مكتب السيد ذو
الفقار ،قبل شهر

كان يصنّف
«الشهادة
الجامعية»
و»العمل
الجهادي» يف
األهمية نفسها

ّ
تسلم الرد ،وهو اختذ
وبضعة أيام من
قراره هذا ،بعدما شاهده للمرة األوىل،
خالل جولة ميدانية على إحدى جبهات
القتال ضد «التكفرييني» ،بالقرب من
العاصمة السورية دمشق.

«صاحب عقل علمي»

يستذكر السيد حممد بدر الدين ،اجلانب
العلمي من شخصية مصطفى ،شقيقه
وصديق طفولته« .منذ نعومة أظفاره،
مل يكن لديه إخفاق يف دراسته ،كان
يقرأ كثريًا ،يف املواضيع (الدمسة)
بتأن،
على وجه اخلصوص ،يكتب
ّ
ولديه خط مجيل ،سريع االستيعاب،
وقدرته عالية يف ختزين املعلومات

علي دقماق

وحفظها .اهتم باالطالع على األحداث
التارخيية ،ليستشرف من خالهلا
املستقبل .إىل جانب مسؤوليته يف
املقاومة ،كان العلم همه األكرب،
يتابع األوضاع الدراسية ألفراد
العائلة كافة ،ينصحهم ويوجههم يف
اختيار اختصاصاتهم ،وال ينقطع عن
مواكبتهم ،رغم كثرة انشغاالته وضيق
وقته ،كان لديه حرص شديد على
نيل كل منهم شهادة جامعية» .جدول
األعمال بني األخوين كان كبريًا ،إال أن
«متابعة املنح واملساعدات الدراسية
ملن يطلبها من احملتاجني ،كانت على
رأس األولويات».
رغم تاريخ السيد ذو الفقار احلافل
واألمنية
العسكرية
باإلجنازات
االحرتافية ،مل يرتدد يف تنفيذ
رغبته بإرادة حديدية ،مبتابعة دراسته
اجلامعية .تنقل بني اجلامعة األمريكية
يف بريوت « ،»AUBاليت مل ينس
كل زاوية فيها ...واجلامعة اللبنانية
األمريكية « ،»LAUاليت نال منها
شهادة البكالوريوس يف «العلوم
السياسية» عام  .2005أتقن اللغة
اإلنكليزية ،ومل يكتف بتحصيلها
أكادمييًا ،بل كان يتحدى نفسه
ليتقنها مبهارة عالية ،من خالل
نقاشات وحوارات يف شتى اجملاالت،
مع مقربني منه يتكلمونها بطالقة .هذا
ّ
مكنه من خوض مفاوضات
االتقان
شاقة مع الوسيط األملاني الذي كان
يقود املفاوضات غري املباشرة بني
العدو واملقاومة ،وأمثرت نتائجها إبرام
صفقات تبادل لألسرى بني حزب اهلل
والعدو اإلسرائيلي ،واليت كان أبرزها
عامي  2004و.2008
انعكست اخللفية العلمية لبدر الدين
ّ
فتجلت
على أدائه داخل احلزب،
مبنهجيات علمية اتبعت يف التخطيط
والتنفيذ آلليات العمل ،فض ًال عن
إقامة ورش التأهيل والتطوير .كان
متميزًا يف إدارة امللفات املوكلة إليه،
يشدد على أن تكون الردود على
متطلباته من قبل نظرائه ومعاونيه،
وفق خمططات علمية ،وأفكار مربجمة
وحمددة .باختصار ،فإن الشهيد القائد
مصطفى بدر الدين ،هو «صاحب عقل
علمي» ،هكذا يصفه نائب األمني
العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم،
الذي واكبه منذ الطلقات األوىل ،حتى
استشهاده ليل الثاني عشر من أيار
عام .2016

املقاومة «نخبة أدمغة»

«مقاتلني أد ما بدك يف ،بس حنن
بدنا أدمغة ...أكرب غلط الواحد يقبل
مع إبنو يرتك الدراسة ،لو شو ما
كان السبب ،بعد ما خالنا حجم
التهديد نوصل هلون .إال إذا الشاب
من األساس بيحب العسكر ،ساعتها

االحتاد من أجل املتوسط :

ص ّد الفقراء عن قلعة أوروبا ...والتطبيع
محمد بلوط  -وليد شرارة

بينتسب للمقاومة ،وبكمل العلم
بصفوفها .عنا اختصاصات كتري ،من
اهلندسة ،للمدفعية ،وضد الدروع،
والقناصة ،وغريها ...بس ينطلق من
هاي اخللفية ،بيربع وبيبدع بامليدان».
يروي أحد رفاق درب الشهيد القائد،
أنه «تلقى اتصا ً
ال عام  ،1997من
طالبني لبنانيني ،يتابعان دراسة
الفيزياء يف اخلارج ،أخرباه أنهما
ميران بضائقة مالية ،وبالكاد يؤمنان
ّ
قوتهما من الطعام والشراب ،وقد
أشرفا على خواتيم مشوارهما اجلامعي،
قبل العودة إىل لبنان» .ويتابع «لقد
راجعت العديد من املتصدين للشأن
العام ،من دون أن ألقى أي مساعدة
للطالبني ،حتى طرقت باب صديقي
السيد ذو الفقار ،الذي كان مسؤول
الوحدة العسكرية املركزية يف حينه.
قدم للشابني مبلغًا من املال،
سريعًاّ ،
وطلب إرساله هلما على وجه السرعة،
من دون أدنى معرفة مسبقة بهما.
كانت القيمة الشرائية للمبلغ عالية يف
ذلك الوقت ،حيث ّ
مكنهما من إجناز
مشروعهما العلمي».
ويف منوذج إضايف ،قام السيد ذو
الفقار بدور مهم يف االستفادة من
طاقة شاب مبدع ومتفوق أكادمييًا.
منذ انتسابه إىل اجلامعة ،كان يواكب
معه التفاصيل العلمية ،بعناية تامة.
فرح به كثريًا ،إىل درجة الفخر ،يوم
اجتاز برناجمًا أكادمييًا عامليًا ،وأرسل
إليه هدية قيمة .وبكثري من الدعم
املعنويّ ،
حثه على مواصلة مسريته
العلمية ،مستشرفًا له مستقب ًال زاهرًا.
أمثرت تطلعات بدر الدين ،وجهود
هذا الشاب الطموح ،فهو اليوم ،إىل
جانب متيزه يف عمله اجلهادي ،أستاذ
جامعي.
وبالعودة إىل حممد ،الذي ال يزال
يتابع دراسته اجلامعية ،منطلقًا من
توجيهات القائد الشهيد وحتفيزه ،فهو
عاد والتقى صاحب «الذاكرة احلادة»
قبل استشهاده ،يف جمالس خاصة
عدة .سأله ذات مرة عن احتياجاته من
مصادر ومراجع« :إذا لزمك دراسات
وخرايط ميدانية من الشام ،اعملي
فيها ( ،)Outlineكرمال حنصلها من
األصدقاء باجليش السوري» .ومبوازاة
كل ذلك ،كان السيد ذو الفقار يثين
على جهود حممد يف اجملال العلمي،
اليت يبذهلا بالتوازي مع الواجبات
واالستحقاقات اجلهادية ،فيشحذ همته
بعبارات الدعم املعنوي ،ليزداد عزمًا
ونشاطًا.
يف اللقاء األخري ،كان الوداع خمتلفًا.
فبعد االحتضان ،وضع السيد ذو الفقار
ّ
يَ
وجنت حممد ،وبنظرة ختتزل
كفيه على
كل صنوف البأس ،املمزوج باحلنان،
همس له «إنت ما بينخاف عليك».

ما الغاية من اإلصرار على ترشيح
لبنانية إىل منصب األمني العام
املساعد لالحتاد املتوسطي يف مقره
برشلونة ،عندما يكون االحتاد أحد
دواوين التطبيع مع إسرائيل؟
السؤال يطرح نفسه كلما استجدت
مبادرات أوروبية تضم العرب إىل
إسرائيل يف جتمع إقليمي واحد
سيق إليه  ٤٣بلدًا ،تغيب عنها دومًا
املربرات املقنعة باستثناء حتقيق
مكاسب مناصبية ال جدوى منها .لكن
السؤال يبدو أكثر إحلاحًا عندما يتعلق
بـ»االحتاد من أجل املتوسط» الذي
تقوم فلسفة إنشائه  -من بني أهداف
أخرى جيو اسرتاتيجية وأمنية أوروبية
بالدرجة األوىل  -على الذهاب من دون
انتظار أي حل سلمي لن يأتي ،إىل
التطبيع بني العرب وإسرائيل ،حتت
شعارات التنمية املستدامة ،والتعاون
اإلقليمي بني الشمال واجلنوب،
ومكافحة التلوث ،وتطوير مشاريع
مشرتكة كثرية ،من بينها ربط دول
احلوض املتوسطي بشبكة من الطرق
والسكك احلديدية شرقًا وجنوبًا ،على
اعتبار أن التعاون سيكون كافيًا حكمًا
حلل كل املشاكل السياسية.
وليس مبالغة القول إن لبنان الرمسي
يعود مع هذا الرتشيح إىل اختبار
التطبيع البارد حتت غطاء املشاركة
يف واحدة من أكثر التجمعات اإلقليمية
األوروبية  -العربية عم ًال على تطبيع
العالقات بني إسرائيل والعرب،
واقرتاح التعاون بني احملتل ،وبعض
من الدول اليت ال تزال حتتل إسرائيل
جزءًا من أراضيها .كان لبنان قد
اخترب يف ذروة احلماسة لفرنسا نيكوال
ساركوزي ،االحتاد من أجل املتوسط،
يف صيف  ،2008وكيف تتحول مبادرة
ِّ
مرشحًا
دبلوماسية  -تقدم بها لبنان
يف حلظة التأسيس بريوت مقرًا ملركز
البحوث العلمية املتوسطية  -إىل فخ
سياسي ،بعد أن تبني أن مديره لن
يكون سوى اإلسرائيلي املساعد
لألمني العام لالحتاد .وليس صدفة
أنه منذ حلظة تأسيسه ،كان التطبيع
يسري يف شرايني من أشرفوا على
أمانته العامة ،وقد جاؤوا من بلدان
عربية تعقد اتفاقات سالم مع
إسرائيل ،كاألردن ومصر ،أو تقيم
عالقات مفتوحة ال حاجة إىل اتفاق
حوهلا كاملغرب ،الذي غادر ممثله
األخري فتح اهلل السجلماسي ،أمانة
االحتاد يف آذار املاضي.
اعتبارات كثرية قد تكون أدت
يف النهاية إىل إبطاء ورمبا تعطيل
آليات التطبيع املرجوة .ولكن ذلك
ال يغري شيئًا يف وظيفة االحتاد
من أجل املتوسط ،من بني وظائف
أخرى ،كان الرئيس ساركوزي يدفع
بها ،ومن خلفه بعد عام من دخوله
اإلليزيه يف  ،٢٠٠٨مستشاره وكاتب
خطبه هنري غينو .وغينو هذا الذي
محل مشروع التعاون املفرتض بني
ضفيت املتوسط ،كاتب ذلك اخلطاب
الفضيحة ،الذي عرف خبطاب «داكار»
وضمنه فيه عبارته البائسة «عن عجز
اإلنسان األفريقي عن دخول التاريخ».
لكن االعتبارين الرئيسيني اللذين
حكما مسرية االحتاد الذي يرجو لبنان
اليوم أمانته العامة قبول مرشحته
مساعدة لألمني العام للنقل والتنمية
احلضرية ،يعود أوهلما إىل حماولة
فرنسا استخدام االحتاد إلنشاء كتلة

جنوب أوروبية ومتوسطية ،توازن
توج َه أملانيا حنو
الثقل األملاني كما
ُّ
شرق أوروبا ،جماهلا احليوي تارخييًا،
وإىل دول البلطيق.
كان طموح الرئيس ساركوزي ،وهو
يستقبل رؤساء القمة املتوسطية
األوىل يف القصر الباريسي الكبري يف
الثالث عشر من متوز  ،٢٠٠٨أن يغدو
هؤالء كتلة تعكس النفوذ الفرنسي
يف مواجهة اهليمنة األملانية يف قلب
االحتاد األوروبي نفسه .لكن حقائق
قصر ذات اليد لتمويل التجمع  -يزعم
مد دول املتوسط على ضفافه الشرقية
واجلنوبية جبسور التواصل والشراكة
املباشرة اقتصاديًا وسياسيًا  -أنزلت
الرئيس الفرنسي إىل أرض الواقع،
ووافق على إدخال أجنيال مريكل إىل
االحتاد ،اليت اشرتطت لتمويله أن
يضم حتى دول البلطيق ،يف أقصى
الشمال األوروبي ،ومعها دول
االحتاد األوروبي بأسره ،وحولت ما
كان حلمًا بريادة كتلة متوسطية يف
مواجهة أملانيا ،إىل ناد فضفاض
يرتاده سواء بسواء ،ومن دون متييز
من وضع قدمًا يف املتوسط الدافئ
أو جليد البلطيق.
أما االعتبار الثاني فمرتبط بالزعم
األوروبي أنه ال بد من تعزيز االستقرار
االقتصادي واألمين يف دول املتوسط
اجلنوبية والشرقية ،باعتبارها منطقة
عازلة مع فضاءات الفقر املدقع،
خصوصًا يف أفريقيا جنوب الصحراء
جان
الكاتب
وكشف
الكربى.
كريستوف روفان ،عام  ،١٩٩٥يف
مؤلفه «االمرباطورية والربابرة اجلدد»،
عن الرؤية الغربية السائدة لواقع
قسم روفان العامل
العامل اليوم.
ّ
إىل ثالثة أقسام :االمرباطورية ،أي
دول االحتاد األوروبي ومناطق الرخاء
االقتصادي والغرب عامة ،تليها
التخوم العازلة يف مشال أفريقيا،
والربابرة أي مجهرة الشعوب الفقرية
جنوب الصحراء .خص «روفان» بلدان
التخوم بوظيفة احلاجز الذي مينع تدفق
جحافل الفقر حنو جزر الثراء الفاحش
يف االمربطورية .جاء االحتاد من أجل
املتوسط ،ترمجة لرؤيا هذا الكاتب
الذي عينه ساركوزي سفريًا له يف
السنغال آنذاك .سعى االحتاد إىل
التعاون مع دول التخوم ،ال سيما
ليبيا ،الحتواء موجات الفقراء املتدفقة
من قلب أفريقيا عرب طرق الصحراء
إىل مياه املتوسط ،وأساطيل الزوارق
إىل شواطئ إيطاليا واليونان ،ومنها
إىل بقية الدول األوروبية .لكن تلك
املقاربة مل تعمر أكثر من عام واحد،
إذ حتولت السياسة األوروبية نفسها،
خصوصًا الفرنسية منها ،إىل سياسة
عدوانية وهجومية بعد عام واحد متامًا
من مؤمتر «القصر الكبري» .وقاد
الفرنسيون عملية فجر األوديسا ،اليت
افتتحت تدمري ليبيا ،وزعزعة التخوم،
وإسقاط احلاجز ما بني الصحراء
وأوروبا.
سوأل آخر حيضر يف معنى الرتشيح
اللبناني من خارج السلك الدبلوماسي
أو جهاز الدولة إىل جتمع إقليمي
ملتبس ومعقد ،يف أن اختيار الرتشيح
من أفراد داخل خنبة معوملة يدفع إىل
السؤال عما إذا كان املرشح سيمثل
بالده أم أنه سيكون وديعة اآلخرين
لدينا ،كما حال الكثريين من أبناء تلك
النخبة.
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مـقاالت وتـحقيقات

«خطط» دفاعية متنع التحليق «اهلادئ» فوق سوريا

الدفاعات اجلوية السورية :تقادم السالح وتطوير التكتيكات
حسني االمني

سمح تعدّد املنظومات واألسلحة يف توسيع الزخم الناري وتكثيف فرص
اإلصابة (ا ف ب)

منظومة «بانتسري» الروسية والتي يمتلكها الجيش السوري وتتعامل مع
الصواريخ املجنّحة بفاعلية (عن الويب)

أي
يف جزء كبري من احلرب ،يساهم سالح اجلو بفعالية يف حسم ّ
معركة .يف مواجهة إسرائيل ،صاحبة أقوى سالح جو يف املنطقة،
والواليات املتحدة األمريكية ،صاحبة أقوى سالح جو يف العامل،
بد من العمل احلثيث على تطوير الدفاعات اجلوية السورية .ال
ال ّ
تزال هذه الدفاعات متأخرة بأشواط عن املستويات احلديثة والالزمة
ملواجهة طائرات وصواريخ العدو اإلسرائيلي أو األمريكي ،إال أنها
مع تقادمهاّ ،
مثة ما يثبت أن اعتماد تكتيكات مبتكرة وذكية ،بسالح
يؤدي إىل نتائج «مبهرة».
قديم ،قد ّ
تعرضت سوريا قبل حواىل شهر لعدوان ثالثي ،شنته الواليات
ّ
تعرض مطار
املتحدة واىل جانبها بريطانيا وفرنسا .وقبلها بفرتةّ ،
ّ
ومتكنت الدفاعات
عسكري (تي فور) شرق محص ،لعدوان إسرائيلي،
اجلوية حينها ،من إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز « .»16-Fونظرًا
إىل تطورات احلرب ،وملا يدور من حديث «صاخب» ،حول الدفاعات
اجلوية هناك ،وتطويرها وتزويد اجليش السوري بأحدث منها تفرض
علينا املرحلة ،املزيد من احملاوالت ،لفهم أهمية هذه املنظومات،
وطريقة عملها ،وتأثريها على مسار احلرب.

اللبناني« .وقد ُأعجب بشكل خاص باستخدام اإلسرائيليني املاكر
للطائرات من دون طيار خلداع السوريني لتشغيل رادارات التتبع
اخلاصة بهم ،ولرتسل إشاراتها ،وبالتالي حتديد مواقعها واإلغارة
ختيل هنري خدعة مماثلة للعراقيني ،ولكن على نطاق أوسع
عليها»ّ .
بكثري ...يف الواقع ،كانت الطائرات احلربية اليت رصدتها الرادارات
العراقية قادمة من الغرب ،عبارة عن طائرات شراعية طويلة املدى،
ظهرت على الرادار كطائرات كبرية« .العراقيون أطلقوا واب ًال من
الصواريخ .عندما وصلت الطائرة الشراعية إىل نهاية مسار احندارها
البالغ طوله ستون مي ًال ،سقطت من زاوية رصد الرادارات العراقية،
ّ
سجلوا العديد من
مما أقنع
مشغلي منظومة سام املبتهجني بأنهم قد ّ
ّ
القتلى .يف الواقع ،لقد عرضوا أنفسهم ،فقط ،للهجوم املضاد»
يقول كوريغان.
ُتظهر التجربة يف العراق أن التقنية األمريكية املتطورة مل تكن
كافية ،لوحدها ،ملواجهة الدفاعات اجلوية ،ما دفعهم للجوء اىل
اخلداع والتضليل .بل ميكن القول إنه لو اعتمد العراقيون تكتيكات
خمتلفة ومبتكرة يف استعمال منظومة الدفاع اجلوية ،ولو تنّبهوا خلدعة
الطائرات الشراعية وغريها ،الستطاعوا حتقيق نتيجة أفضل.

يف كانون الثاني /يناير من عام  ،1991شنت قوات التحالف الدولي،
عملية «عاصفة الصحراء» ،ضد العراق ،بعد ان اجتاح األخري الكويت
ّ
شنه األمريكيون
يف حرب اخلليج الثانية .بعد هجوم عنيف ناجح
ّ
التخفيّ ،
املهمة
تولت
بطائرات الشبح ( ،)117-Fاليت تعتمد تقنية
ّ
الصواريخ األمريكية املعروفة بـ»توماهوك كروز» املرسلة من السفن
يف حبر اخلليج والبحر األمحر .و»بدأ كل صاروخ توماهوك رحلته
عندما انفجر من أنبوبة مضغوطة ،وتسلق مساء الليل بواسطة عمود
صاروخي ناري .برزت من جسم الصاروخ أجنحة قصرية وزعانف
الذيل ،ودفع حمرك توربيين الصاروخ على طول مسار مربمج مسبقًا
على ارتفاع  100إىل  300قدم .وسرعان ما تسارعت أعداد كبرية من
صواريخ كروز طوهلا  20قدمًا عرب االمتدادات النائية من غرب إيران
قبل دخوهلا إىل العراق .أطلقت سفن البحرية  122صاروخ توماهوك
خالل ساعات ،ما أدى إىل ضرب أهداف مثل مقر حزب البعث،
وحمطة صواريخ سكود ،وقصر رئاسي آخر» ،بهذه الكلمات وصف
الكاتب األمريكي جيم كوريغان انطالق الصواريخ يف كتابه «عاصفة
الصحراء :احلملة اجلوية ضد عراق صدام يف اخلليج  .»1991طوال
فرتة إطالق صواريخ توماهوك ،وحتليق طائرات «الشبح» ،بقيت
ّ
ّ
مشغلي
ستون بطارية من طراز «سام  »6يف بغداد صامتة .معظم
املنظومات الدفاعية اجلوية أظهروا انضباطًا كبريًا ،إذ انتظروا بصرب
ّ
املتخفية) اليت ميكن استهدافها .حتى ذلك
الطائرات املختلفة (غري
ّ
يشغلوا رادارات التوجيه ،لئال ُتكتشف« .كان االنتظار
احلني ،مل
ترتدد يف مجيع
قصريًا .مع أصوات انفجار صواريخ توماهوك اليت
ّ
أحناء املدينة ،وانقطاع التيار الكهربائي يف الشوارعّ ،
تلقى املدافعون
ّ
املبكر يف اجلنوب والغرب ،التقطت
عن بغداد تنبيهًا :رادارات اإلنذار
تشكيالت كبرية من الطائرات (املعادية) .وأطلق مشغلو الصواريخ
رادارات تتّبعهم ،وبدأت صوارخيهم جتتاح السماء» يقول كوريغان.
منذ األيام األوىل لعملية درع الصحراء اليت سبقت عاصفة الصحراء،
كان خمططو التحالف قلقني بشأن ترسانة الدفاع اجلوي العراقي
«سام» .إذ امتلك الرئيس صدام حسني جمموعة متنوعة من
الصواريخ السوفياتية ،مبا يف ذلك منظومة  Gainful 6-SAاليت كان
ميكن أن تصل إىل مديات بعيدة .ومن بني التهديدات األخرى،
الصاروخ الفرنسي الصنع من طراز روالند ،وعدد قليل من أنظمة
هوك األمريكية ( ،)American Hawkاليت مت االستيالء عليها أثناء
غزو الكويت.
يف الرياض (مركز قيادة عمليات التحالف) ،كانت املهمة املعروفة
باسم «قمع دفاعات العدو اجلوية» ،أو  ،SEADتعود إىل الربيغادير
جنرال هنري ،الذي أصبح غداة التحاقه بالكلية احلربية الوطنية
األمريكية يف عام  ،1982مفتونًا بغارة «إسرائيلية» وقعت يف وقت
سابق من ذلك العام ،على مواقع «سام» السورية يف وادي البقاع

ّ
متكنت الدفاعات اجلوية
يف العاشر من شباط /فرباير الفائت،
السورية من استهداف طائرة  16-Fإسرائيلية فوق اجلنوب السوري
لتسقط يف منطقة اجلليل الفلسطينية احملتلة .ما الذي حدث هناك؟
وكيف ّ
اجلوية من إسقاط الطائرة؟ يف البداية ،جيب
متكنت الدفاعات ّ
فهم طبيعة منظومات الدفاع اجلوي املوجودة عند السوريني .أبرز ما
ميتلكه اجليش السوري والذي ّ
ميكنه من استهداف طائرة كالـ 16-F
هو منظومتا سام  )S200( 5وسام  6غاينفول .وميتلك اجليش أيضًا
منظومات أخرى أقل فاعلية يف التصدي هلذا النوع من الطائرات.
وهلذا ،فإنه ُيعتقد بنسبة كبرية ،أن الصواريخ اليت أسقطت الطائرة
اإلسرائيلية هي من هاتني املنظومتني .بدأ التحرك عندما رصد
اإلسرائيليون طائرة من دون طيار ،قالوا إنها إيرانية ،اقرتبت من
فتصدت هلا الدفاعات اجلوية ،هذا حبسب
احلدود مع اجلوالن احملتل،
ّ
الرواية اإلسرائيلية .بعدها ،قرر اإلسرائيليون استغالل «احلادثة»
الستهداف قواعد ومواقع خمتلفة يف سوريا ،حبجة الرد على حتليق
الطائرة اإليرانية .بالفعل ،شنت الطائرات اإلسرائيلية غارات عدة
ّ
والتفت لتعود اىل قواعدها .هنا ،كان
داخل األراضي السورية،
«الكمني» قد أصبح جاهزًا .وحبسب مصادر عسكرية سورية ّ
مطلعة،
«أعد جنود وضباط الدفاع اجلوي
حتدثت إىل الـ»األخبار» ،فقد
َّ
ّ
السوري كمينًا للطائرات العائدة» .وتضيف املصادر« :يمُ كن التنّبؤ
مبسار عودة الطائرات اإلسرائيلية بعد تنفيذها الغارات ،وبالتالي مت
وج ّهزت الصواريخ من منظوميت سام  5اي
جوي
ضيقُ ،
اختيار جمال ّ
ّ
ومبجرد اقرتاب الطائرة اإلسرائيلية من اجملال
القدمية،
 S200وسام 6
ّ
حمددةُ ،أطلقت أكثر من  10صواريخ باجتاه اجملال
احملدد مبسافة
ّ
ّ
ُ
معرضة
اإلسرائيلية
الطائرة
فيه
تصبح
بشكل
ستهدف،
امل
ي
اجلو
ّ
ّ
لإلصابة بدرجة كبرية طاملا هي يف اجملال ذاته .وهكذا أصيبت
الطائرة ،ولكنها مل تنفجر ،ألن اإلصابة مل تكن مباشرة ،واستطاع
طياراها القفز منها ،وسقطت داخل األراضي الفلسطينية احملتلة».
إذًا هنا ،العامل األساسي كان اعتماد تكتيك خمتلف ،وإعداد كمني
جوي لطائرة متطورة ،ورفع نسبة اإلصابة اىل أعلى قدر من خالل
غزارة النريان.
مبا يتعلق بالعدوان الثالثي على سوريا ،فقد ّ
ّ
شك ،أن
تأكد ،بال
الدفاعات اجلوية قد اعرتضت عددًا كبريًا من صواريخ العدوان ،سواء
إسقاطًا أو حرفًا عن مساراتها .ليس مهمًا إن كان عدد الصواريخ
اليت اعترُ ضت ،قد بلغ  71صاروخًا ،حسبما أفادت وزارة الدفاع
الروسية ،أم أقل من ذلك أو أكثر .حنن هنا نتحدث عن «اإلمكانية»،
وهي بالتأكيد أهم من العدد .النتيجة أن الدفاعات اجلوية قد تصدت
لعدد كبري من الصواريخ ،وظهر ذلك من خالل معاينة األهداف اليت
مل تصل إليها ،ومن بقايا الصواريخ اليت ُنقلت اىل موسكو وعرضت
يف مؤمتر صحايف هناك .فض ًال عن العدد الكبري للصواريخ الدفاعية

املواجهة بني األرض والسماء

تجربة «عاصفة الصحراء» نموذجاً

التجربة السورية األخرية

منظومة سام  6الروسية والتي يمتلكها الجيش السوري (روسيا اليوم)

منظومة سام  5الروسية والتي يمتلكها الجيش السوري (( )S200عن الويب)
واالعرتاضية اليت أطلقت من املنظومات السورية .للتدليل على ذلك،
رأى خرباء عسكريون أن حجم الدمار الذي خلفته الصواريخ اليت
ُأطلقت على مركز البحوث يف برزة ،يف ريف دمشق( ،وهي حبسب
رواية رئيس هيئة أركان اجليش األمريكي ،كينيث ماكينزي 76
صاروخًا) يشري اىل أن على أقصى تقدير قد وصل منها  20صاروخًا،
دمر بشكل كامل ،وهذا ال
إذ إن
ً
أجزاء من املباني املستهدفة مل ُت ّ
ً
ُيعقل حبال سقط هناك  76صاروخًا بقدرات تفجريية عالية جدا ،مثل
توماهوك ،وصاروخ «( »JASSMيعتمد تقنية التخفي املشابهة لتقنية
طائرات الشبح).

ظروف أحاطت بتلك العملية خدمت الجيش السوري ،وهي:

أو ً
ال :العدوان كان متوقعًا ،وبالتالي امتلك اجليش السوري وقتًا
ً
للتصدي للصواريخ القادمة من البحر
كافيا للتخطيط والتجهيز
ّ
ّ
منصات صوارخيهم الدفاعية
ومتكن السوريون من نشر
واجلو،
ّ
وجتهيزها ورفع حساسية راداراتهم .وكانت املنصات اليت انطلقت
منها الصواريخ املعادية معروفة املواقع واإلحداثيات ،إذ رصدتها
الرادارات وطائرات االستطالع الروسية والسورية قبل العدوان
بساعات وأيام ،وبالتالي مسح هذا بتحديد مسار الصواريخ القادمة
وسهل من استهدافها.
ّ
ثانيا :حبسب نائب رئيس الربملان الروسي لسياسة املعلومات،
واحلائز على دكتوراه يف العلوم العسكرية ،كونستانتني سيفكوف،
سيئ من قبل وسائل احلرب
فإن «تغطية الصواريخ املعادية ،بشكل ّ
اإللكرتونية ( )EWملطلقيها ،تسبب يف إصابتها» ،لعدم توفريه
أهدافًا وهمية تزيد من نسب إخفاق الصواريخ االعرتاضية .ويف
املقابل ،أشارت تقارير عسكرية اىل أن اجليش السوري ،بالتعاون مع
خرباء روس ،قد استخدموا بالفعل أنظمة احلرب اإللكرتونية للتشويش
على الصواريخ املعادية ،واستطاعوا حرف بعضها عن أهدافها ،خاصة
أنها كانت بال «محاية الكرتونية» .وذكرت التقارير أنه قد يكون
النظام ُ
املستعمل للتشويش هو نظام  Richag-AVالروسي احلديث،
والذي ُز ّود به اجليش السوري يف فرتة سابقة.
تنوع املنظومات واألسلحة اليت شاركت يف التصدي للصواريخ.
ثالثًاّ :
إذ شارك يف العملية ،حبسب مصادر عسكرية مطلعة :صواريخ
البوكا ،البانتيسر ،منظومة البتشورا  ،2Mمنظومة الكفادراتا ،منظومة
تعدد املنظومات
األوسي-أم إي ،ومنظومة  .S200وبالتالي مسح
ّ
واألسلحة يف توسيع الزخم الناري ،وتكثيف فرص اإلصابة ،خاصة
أن بعض املنظومات الدفاعية مصممة أساسًا للتصدي للصواريخ من
دون الطائرات ،كالبانتسري مث ًال.
اجلوي مهارة عالية واحرتافية يف
رابعًا :أظهر جنود وضباط الدفاع
ّ
انتقاء األهداف والتوجيه ،فض ًال عن شجاعة ظهرت يف ثباتهم على
منصاتهم وأسلحتهم ،رغم إمكانية استهدافهم بشكل مباشر.
ّ
أبرز ما ميكن استخالصه من التجربة السورية األخرية ،باملقارنة مع
التجربة العراقية السابقة ،أن األسلحة ذاتها ،مع القليل من التطوير،
والكثري من التكتيك والتخطيط ،باإلضافة اىل ظروف مؤاتية ومناسبة،
ميكن أن حتقق نتائج جيدة ،وأن تحُ دث تغيريًا يف توازن الردع .كذلك
ّ
التخلص من هواجس اخلوف من الطائرات املتطورة
جيدر التأكيد أن
والصواريخ الذكية ،وابتكار األساليب والطرق للتعامل معها ،ولو
بأسلحة قدمية نسبيًا ،هو عامل أساسي يف جناح أي حماولة للدفاع
واملواجهة.
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مــقاالت وتـحقيقات

مرحلة جديدة يف الصيفي:

كـوابيـس الـحريـري
بات سعد احلريري يف الفرتة األخرية مسكونًا
بهاجس التفرد بالزعامة السنية .هلذه الغاية،
استبعد كل الرموز «املستقبلية» اليت تشكل
بالنسبة إليه تهديدًا حقيقيًا ،فيما متكنت
شخصيات سنية من خارج التيار األزرق من
ترسيخ حضورها يف االنتخابات النيابية األخرية.
ّ
تشكل مصدر قلق للحريري وحسب ،بل
هي ال
إنها أقرب ما تكون إىل الكوابيس اليت تالحقه.
ففيما هو يرتاجع شعبيًا ،أظهرت االنتخابات
االخرية تقدم منافسيه ،أو على األقل ،ثبات
شعبيتهم.
بدافع احلاجة إىل التفاف مجهوره حوله ،كان
يصور النواب
سعد احلريري ،يف ما مضى،
ّ
السنة اخلارجني عنه بأنهم ال مُيثلون «بيئتهم»،
ّ
وبأن رافعتهم للوصول إىل جملس النواب
ليست ّ
سنية ،بل يصلون من خالل حتالفاتهم
السياسية ،سواء معه أو مع خصومه .قبل تكليفه
كرر احلريري النغمة
ّ
جمددًا تشكيل احلكومةّ ،
ذاتها .قال إنهم «وصلوا على أكتاف غريهم».
هي نغمة مُيكن تصديقها يف زمن القانون
األكثري ،فحسب .أما يف ظل القانون النسيب،
فال َ
ينفع جتريدهم من صفتهم التمثيلية ،اليت
كانت جسر عبورهم إىل النيابة.
اختلف مشهد اليوم عن عام  .2009فقد خاض
هؤالء انتخابات السادس من أيار  2018ضمن
لوائح هم كانوا على رأسها ،وفازوا باملقاعد
اليت كان يستولي عليها تيار ُ
املستقبل بقوة
بلوكات القانون االنتخابي األكثري.
َ
احتفل يف ِ
بيته وبني مجهوره بالنصر –
حني
َ
ِ
يقصد احلريري
بعد أيام من االنتخابات ـــ مل
التعبري عن الفرح بالفوزّ ،
باحلد من
إمنا الفرح
ّ
َ
أكثر تواضعًا من اجلميع كان ،حني
اخلسارة.
اعرتف بأن ّ
مثة خسارة يف مكان ما (يوم أعلن
أمساء نوابه الناجحني من وادي أبو مجيل).
ِ
حيسبها كغريه بعدد
وأكثر واقعية ،أيضًا ،مل
املقاعد اليت فقدها أو ناهلا .بل بعدد النواب
ّ
السنة) الذين حالفهم احلظ.
ـــ اخلصوم (حتديدًا
ّ
يشكل هؤالء ُم ّ
ثلثًا ّ
سنيًا يربط الشمال بالبقاع،
ويضم زعامات مناطقية
وبريوت،
اجلنوب
ثم
ّ
ّ
ستسعى اىل تشكيل
لوبي ضاغط على رئيس
احلكومة يف املرحلة
املقبلة .هؤالء سيشكلون
كابوسًا حقيقيًا بالنسبة
إليه.
اإلجيابية الوحيدة اليت
مُيكن تسجيلها ،هي عدم

هل تفوز الكتلة
السنية املعارضة
بمقعدين
يف الحكومة
الجديدة؟

اضطراره إىل التعايش مع واقع سياسي على
َ
قبل االنتخابات يف استبعاد النائب
ميينه .جنح
ُ
السابق خالد الضاهر ،وأخرج الوزير السابق
أشرف ريفي من الرتكيبة حبكم النتائج .فيما
بقيت على يساره ،جمموعة سنية من  10نواب
ّ
مستقلة عن احلريرية السياسية.
ال ينضوي أعضاء هذه اجملموعة يف إطار
موحد .وليس بالضرورة أن يكون هلم
سياسي ّ
موقف واحد من جممل القضايا .حتى إن نسب
تأثريهم على احلريري متفاوتة.
بعضهم ينضم اىل كتل نيابية كبرية ،وبالتالي،
ّ
مستقلة .كما
لن يكون قادرًا على بناء حيثية
يف حالة النائب قاسم هاشم (كتلة التنمية
والتحرير) ،والنائب الوليد سكرية (كتلة
الوفاء للمقاومة) ،والنائب بالل عبد اهلل (اللقاء
الدميوقراطي).
بعضهم اآلخر ،قد يسعى احلريري إىل اجتذابه.
مساع خارجية (سعودية وإماراتية
أو قد تدخل
ٍ
فبحكم
وربمّ ا مصرية) خلفض منسوب معارضتهُ .
ثبت أن فيهم من ُيراعي جيدًا مصاحله
التجربةُ ،
اخلارجية ،بعيدًا عن اعتبارات الداخل اللبناني،
واحلديث هنا ،يعين رئيس حزب احلوار فؤاد
ِ
جهد ألن يكون على الئحة
خمزومي الذي
احلريري يف بريوت دون جدوى.
بينما ميكن أن يشكل النائب عبد الرحيم مراد

لفك «العزلة» احلكومية والسياسية
علي ضاحي

ميسم رزق
حالة فريدة من نوعها،
فهو كرس زعامته يف
البقاع الغربي ،من
جهة ،وله حساباته
اللبنانية والعربية من
جهة ثانية ،ويريد أن
يتوازن يف صياغة
حضور مركب يف
معادلة البيت السين
اللبناني.
هناك مستوى آخر من
املعارضة ،أكثر إزعاجًا
وقلقًا .منوذجه الفاقع
أسامة سعد يف صيدا
وجهاد الصمد يف

نجح هؤالء يف حصد أصوات تفضيلية من بيئتهم تفوق تلك التي نالها معظم نواب
املستقبل (هيثم املوسوي)

الضنية .ال يتعامل احلريري مع «األحباش»
(عدنان طرابلسي يف بريوت) بصفتهم ظاهرة
مقلقة حتى اآلن ،بل قوة يسهل استيعابها.
يسري األمر نفسه على فيصل كرامي .أما
جنيب ميقاتي ،فهو مصدر قلق متعدد األبعاد.
نال الرجل أصواتًا تفضيلية يف طرابلس
تضاهي أصوات ثالثة نواب من املستقبل،
فتصدر الفائزين ،حتى إن احلريري نفسه قال
ّ
بعد زيارته له (جولة رئيس احلكومة املكلف على
رؤساء احلكومات السابقني) بأن ميقاتي «هو
خري من ميثل طرابلس» .للرجل مشروع سياسي
يتخطى عاصمة الشمال .ميلك شبكة عالقات
أخطبوطية من اخلليج إىل تركيا واألردن وأوروبا
وأمريكا ،وصو ً
ال إىل عالقة مميزة مع حركة أمل
وحزب اهلل ،وعينه دومًا على رئاسة احلكومة.
يف جيبه ورقة يرفعها دائمًا يف وجه احلريري،
عنوانها إمناء الشمال.
جمرد وجود هذه الكتلة ،يعين أن احلريري مل
يعد قادرًا على ادعاء أنه الزعيم السنيّ األوحد.
ُ
هلؤالء النواب توجهات سياسية بعيدة كل البعد
يعد احلريري قادرًا
عن املستقبل ومشروعه .مل ُ
أيضًا على القول إنهم يأتون برافعات شيعية أو
ّ
شكل فيه هو رافعة لكل
مسيحية .ففي وقت
نوابه ،جنحوا هم يف حصد أصوات تفضيلية
من بيئتهم فاقت أحيانًا تلك اليت ناهلا نواب
املستقبل.
على سبيل املثال ،نال النائب عبد الرحيم مراد
ّ
ملرشح تيار
 15111صوتًا ،مقابل  8767صوتًا
املستقبل حممد القرعاوي .وقد حل النائب
عدنان طرابلسي يف املرتبة الثانية (بالنسبة
للمقاعد السنية) يف دائرة بريوت ،بعد احلريري
بنيله  ،13018وفؤاد خمزومي الثالث (11346
صوتًا).
تقدم ميقاتي على اجلميع
أما يف طرابلس ،فقد ّ
حبصوله على ( 21300أكثر مما ناله احلريري
يف بريوت).
ّ
يتوقع مثل هذه اخلروق ،لكنه
كان احلريري
ِ
يستطع تقدير حجمها .حتى إن جزءًا من
مل
ترشيحاته حصل على هذا األساس .لذلك ذهب
َّ
مرش َحني ّ
سنة يف عكار كانا حمسوبني
ضم
إىل
ّ
على خصومه تفاديًا ألي خرق (وليد البعريين
وحممد سليمان) .هنا مثة من يعترب أن ضمانة
وقوف هؤالء إىل جانب خياراته االسرتاتيجية
أمر غري ثابت .األمر نفسه ينطبق على البقاع
الغربي ،جلهة ترشيح حممد القرعاوي ،مقابل
خسارته صديقه املقرب زياد القادري.
َ
خلط املشهد األوراق السياسية ،كما التوازنات
القائمة .غداة خسارة تيار املستقبل ثلث
النواب السنة ،وفوز شخصيات أخرى حمسوبة
على فريق  ٨آذار ،أو هي يف الوسط ،يعين
ذلك تقليص متثيل التيار األزرق يف احلكومة
اجلديدة ،ملصلحة هؤالء .ففي ظل احلديث عن
أن كل أربعة نواب حيق هلم التمثل بوزير يف
احلكومة ،معنى ذلك أن تكتلهم معًا سيحجز
مقعدين وزاريني على األقل ،وهو أمر صعب
املنال ألنه يصعب مجعهم يف إطار واحد أو
أكثر ،كما كان يأمل بذلك عبد الرحيم مراد.

بعد االنتخابات ،مُيكن احلديث عن تعددية يف
التمثيل السين .هؤالء جيمعهم عنوان واحد
وأساسي وهو اخلصومة للحريري ،ومواجهته.
سيكون هؤالء مبثابة قوة ضغط على تيار
ّ
سيذكرونه كل يوم بأنهم يقامسونه
املستقبل.
صحن التمثيل السنيّ  ،وخاصة عند أي استحقاق
مفصلي ،ولدى حصول أي انقسام عمودي يف
لبنان.
هذا األمر سيفرض معادالت جديدة حاملا تتغري
األوضاع والظروف اإلقليمية .مبعنى أن حزب
اهلل سيكون قادرًا على تسمية أي شخصية
سنية جيتمع على تأييدها هؤالء ،ولن يكون
هناك إمكانية لنزع صفة التمثيل الشعيب أو
الشرعية السنية عنها.
صحيح أن احلريري ال يزال حتى اآلن هو
ّ
املرشح األوفر حظًا لرتؤس حكومة ما بعد
االنتخابات ،لكن يف حال سقوط التسوية
واستبعاد احلريري ،وتغيرّ املعطيات ،فلن
يسمى وفق
يكون بإمكانه اخلروج معلنًا أن من
ّ
ّ
األكثرية لتولي رئاسة احلكومة ،ال ميثل البيئة
السنية ،ألن هؤالء وصلوا إىل جملس النواب
بناء على انتخابات وفق القانون النسيب ،وهذا
ً
يعين أنهم ميثلون بيئتهم.

الخسارة املوصوفة

تشري أرقام انتخابات عام  2009إىل أن التصويت
ومرد ذلك إىل
السنيّ كان ال يزال يف أوجه،
ّ
أهمها التأييد الكبري الذي كان
مجلة أسباب،
ّ
ّ
يتمتع به الرئيس سعد احلريري شخصيًا ومن
يتبدل تدرجييًا منذ
ثم تياره .وهذا الواقع بدأ
ّ
عام  ،2012وبلغ ذروته يف السنوات األخرية،
حتى ُترجم يف صناديق االقرتاع يف االنتخابات
األخرية .ففي مقارنة بني أرقام  2009و،2018
يتضح حجم الرتاجع يف العاصمة .فقد نال ّ
ّ
مرشح
تيار املستقبل آنذاك الوزير نهاد املشنوق يف
دائرة بريوت الثانية 16.583صوتًا ،حيث بلغت
نسبة االقرتاع  27.3يف املئة ،إذ كانت تسوية
الدوحة تشمل انتخابات هذه الدائرة اليت مل
تشهد معركة ُتذكر .أما يف بريوت الثالثة
فقد حصد احلريري  78.382صوتًا من أصل
 103.243مقرتعني (الفائز األخري على الئحته
نال حنو  76ألف صوت).
حبسبة بسيطة ،فإن الدائرتني الثانية والثالثة،
اللتني باتت غالبية أحيائهما تشكل دائرة بريوت
سجلتا أكثر من 92
الثانية يف انتخابات ّ ،2018
ألف صوت لالئحة تيار املستقبل وحلفائه عام
 ،2009يف مقابل  62ألف صوت حصلت عليها
الئحة «املستقبل» هذا العام.
وبالتأكيد ،ال ميكن إحالة الرتاجع بنحو  30ألف
صوت يف العاصمة إىل اجلماعة اإلسالمية اليت
كانت متحالفة مع احلريري قبل  9سنوات ،إذ مل
ينل مرشحها ،عماد احلوت ،سوى  3938صوتًا
يف أيار .2018
تقدم
هذه اخلسارة احلريرية املوصوفة ،قابلها ّ
ّ
السنة ،أو على األقل ،ثباتهم على ما
خصومه
كانوا عليه .هنا حتديدًا يكمن شعور احلريري
بالقلق.

تؤكد اوساط حزبية كتائبية ان اخللوة االخرية 
ل
حزب الكتائب اللبنانية  ،كانت شبه مراجعة للمرحلة
السابقة ولتقييم نتائج االنتخابات وافضت اىل
قراءة جديدة من الطبيعي ان تكون بعد استحقاق
انتخابي مل جيِر خالل تسعة اعوام وخالهلا كان
الكتائب برئيسه النائب سامي ااجلميل ونوابه
ووزائه معارضة شرسة يف وجه الفساد والتخلي
عن السيادة واستباحة الدولة ومؤسساتها.
وتشري االوساط اىل ان القيادة متصاحلة مع القاعدة
احلزبية واالخرية صرحية مع القيادة والشيخ سامي
حريص على احلوار واالستماع اىل املالحظات ضمن
االطر والقوانني احلزبية .وتنفي االوساط اية شروخ
تنظيمية او إقاالت او «حرد» واستقاالت وردود فعل
بعد مراجعة االداء خالل االنتخابات فكل شأن حزبي
يبقى داخل املؤسسة احلزبية .وتقول االوساط ان
املرحلة اجلديدة ستكون باالنفتاح وتوسيع هامش
احلوار مع القوى اليت تشبهنا وتتمسك باملبادىء
اليت حنملها ومل نساوم عليها او نتخلى عنها من
اجل مكسب نيابي او وزاري .وتؤكد اننا مسينا
ي للحكومة وحجبنا صوتنا عن
الرئيس سعد احلرير 
ي وصوتنا ملصلحة النائب انيس
الرئيس نبيه بر 
نصار لنيابة رئيس اجمللس.
يف املقابل ترتدد معلومات داخل القاعدة الكتائبية
عن عدم وجود رضى حزبي وشعيب عن «النتائج
اهلزيلة» حلزب الكتائب انتخابيًا واظهرت االنتخابات
تراجع حجم الكتائب شعبيًا ومارونيًا ومسيحيًا حتى
ان بعض احلزبيني مل يصوتوا للحزب!
ويطالب احلريصون من العائالت اليت تنتمي تارخييًا
اىل حزب الكتائب الشيخ سامي مبراجعة حساباته
السياسية واعادة النظر يف حتالفاته السياسية
وممارسته للعمل النيابي اليومي واحلزبي .فحزب
الكتائب ميكنه التمسك بثوابته ومشروعه اللبناني
اخلالص من داخل السلطة وليس من خارجها .فالعزلة
احلكومية والسياسية تعين غياب الفاعلية والتأثري
وخسارة احلضور والوظائف والتعيينات واخلدمات
بينما يؤكد النائب اجلميل ان فهم الكتائب للسلطة
ال يكون ان تسلم امرك هلا وان تستسلم للفساد
وان تتواطؤ معها وان تنتظر حصتك من «اجلبنة».
ويعتقد «اصدقاء» للكتائب ومن الرعيل الذي رافق
املؤسسني ومن املقربني لعائلة الرئيس امني
ل ان ما جيري على الساحة املارونية يذكرنا
اجلمي 
حبقبة احلرب االهلية عندما كان سالح املسيحيني
ضد بعضهم البعض ،االلغاء بالرصاص واليوم
اصبح بالسياسة .فصحيح انه ال ميكن الحد ان
يلغي حضور ومتثيل احد على االرض لكن املشاركة
يف السلطة امر اساسي وختص الشراكة والوجود
الفاعل.
ويرى هؤالء ان من الضروري ان يشارك الكتائب
يف حكومة ما بعد االنتخابات وحبقيبة وليس بوزارة
دولة وان يعيد حساباته يف العالقات مع القوى
السياسية الفاعلة فبعد التحالف مع القوات انتخابيًا
يف اربعة دوائر ال شيء مينع من إعادة العالقات اىل
طبيعتها مع معراب .يف حني تصب تسمية الكتائب
للحريري يف احلكومة يف خانة «ترطيب االجواء»
مع رئيس احلكومة ويف ظل توتر غري مسبوق بني 
بيت الوسط وبكفيا بعد ان كانت العالقة حتالفية
وبـ»الدم» مع رئيس احلكومة.
ويشري هؤالء ان الكتائب بذل دماء ودفع مثنًا باهظًا
من العام  2005حتى العام  2008وخالل احلرب
االهلية ايضًا وال جيوز ان يظهر ضعيفًا ومرتاجعًا
شعبيًا ويف عدد النواب يف حني حافظ املسيحيون
خارج القوات والتيار على حضورهم وارتفع عدد
نواب التيار والقوات.
فتاريخ الكتائب وماضيه وحاضره ال يقبل التهميش
واال العزل وال االنعزال واالختباء خلف بعض شعارات
املعارضة اليت اثبتت عقمها.
وتؤكد اوساط سياسية ان الكتائب من ابرز
اخلاسرين مسيحيًا وحصد ممارسته السياسية
خالل حكومة سالم واحلريري انتخابيًا وواضح ان
اموره ليست عل ما يرام مع التيار واملستقبل ومع
الرئيس بري اىل درجة «الورقة البيضاء» ومعحزب
هلل ال تواصل البتة ومع القوات انتهى التقارب
ا 
انتخابيًا يف اربعة دوائر يف  7ايار يف حني تؤكد
القوات ان لو حتالف الكتائب معنا يف بعبدا وعاليه
لكان حصل على مقعدين اضافيني
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مقاالت وتحقيقات

«أوجريو» تغرق بالفساد
إيلي الفرزلي
ال هيئة أوجريو ال يطمئن .خمالفات ال ُت َع ّد وال
تحُ صى ،وهدر مباليني الدوالرات ،يضاف إليها
رواتب فلكية ملديريها وتوظيفات سياسية ترهق
كاهل اهليئة ،فاتهامات بهدر املال العام من املدير
العام حبق مدير ،فيما القطاع اخلاص يتغلغل بكل
مفاصلها .كل ذلك يقود إىل القلق على مستقبل
«أوجريو» ومستقبل موظفيها ،إذا مل جيِر التدخل
سريعًا لضبط األمور
ماذا جيري يف هيئة أوجريو؟ التوظيف السياسي ينخر
هيكلها دون أي إنتاجية ُتذكر ،ومستشارون يسحبون
البساط من حتت أقدام املديرين ليحلوا مكانهم،
وتلزميات بالرتاضي تتمدد أكثر فأكثر ،وشركات
خاصة تفتتح مكاتب هلا يف اهليئة خالفًا للقانون،
الذي مينع تسخري أمالك الدولة لشركات خاصة .وبعد
ذلك خيرج اخلالف بني رئيس جملس اإلدارة ــــــ املدير
العام هليئة أوجريو عماد كريدية ،ومدير الشبكات،
عضو جملس اإلدارة هادي بوفرحات ليزيد الطني بلة،
إذ يتهم كريدية بوفرحات بهدر املال العام والتسبب
بعدم انتظام العمل وتكبيد املالية العامة يف الدولة
خسارة يف إيراداتها جراء عدم استيفاء رسوم.
تعود القضية إىل أكثر من شهر .بدأت بكتاب من
كريدية إىل كل من جهاز التفتيش واملتابعة يف اهليئة
ومديرية التدقيق الداخلي حتت عنوان عدم انتظام
العمل يف املرفق العام .كان ذلك يف ،٢٠١٨/٤/١٨
الكتاب أرسلت نسخة منه إىل املدير العام لالستثمار
والصيانة يف وزارة االتصاالت باسل األيوبي أيضًا.
يف الكتاب إدانة واضحة ليس لبوفرحات فحسب ،بل
ً
ألوجريو
عامة ،عرب اإلشارة إىل أن «كل ذلك يدل على
يف
عدم جدية
حتمل املسؤولية امللقاة على عاتق هيئة
ّ
أوجريو والعاملني فيها» ،حسب ما ورد حرفيًا يف
نص الكتاب .ويف السياق نفسه ،يدين كريدية يف
الكتاب بوفرحات على خلفية توقف سنرتال املرجية
عده كريدية
لعدة ساعات من دون إعالم اإلدارة ،ما ّ
جتاه ًال له ...إضافة إىل شكوى كريدية خبصوص
أوامر األشغال والتأخري يف تنفيدها.

من يهدر املال العام؟

حتى اآلن ،تشري املعلومات إىل أن بوفرحات مل
يرد على اتهامات كريدية .ذلك يطرح أكثر من
ّ
عالمة استفهام .إذا كان بوفرحات ،الذي سبق أن
حصل على تنويهات عديدة من كريدية نفسه ،مذنبًا
ومتورطًا مبا اتهم فيه ،فإن على األجهزة الرقابية
التحرك بسرعة ،أما إذا مل يكن ،فذلك يستدعي أيضًا
حتركًا ملعرفة خلفيات االتهام .األمر نفسه سبق أن
عايشه كريدية ،حني اتهمه وزير االتصاالت مجال
اجلراح بهدر املال العام وجتاوز مسؤولياته وصالحياته
القانونية ،قبل أن يعود ويرتاجع عن اتهاماته ،وحيل
املوضوع بالسياسة ،فال
حياسب أحد ،ال املتهم إذا
َ
ثبتت إدانته ،وال من ّ
لفق التهمة إذا ثبت أن املتهم
بريء .تبني حينها أن مثة مطالب انتخابية رفض
كريدية تنفيذها للجراح.
هل األمر مشابه؟ وهل لكريدية طلبات يرفض
بوفرحات تنفيذها ،أم أن األمر أكرب من ذلك؟ ثم،
ماذا عن السياسة ،هل اخلالف بني الطرفني هو تعبري
عن خالف مستجد بني التيار الوطين احلر ،الذي ينتمي
إليه بوفرحات ،وتيار املستقبل احملسوب كريدية
عليه؟ أي مبعنى آخر ،هل انتهى شهر العسل بني
مقرب
التيارين وكانت أوجريو أول انعكاساته؟ مصدر ّ
من الطرفني حيصر اخلالف بالشق اإلداري البحت،
ويؤكد أن وسيطًا دخل على خط إنهاء األزمة بينهما،
معتربًا أن املسألة ال تعدو كونها شد حبال بني مدير
ومديره ،بشأن أمور إدارية كمسألة التوظيف على
سبيل املثال .هو جيزم بأن كريدية ال يقبل باتهام
بوفرحات بالفساد ،موضحًا أنه اتهمه باهلدر فقط.

مياومون انتخابيون

مبناسبة احلديث عن الفساد ،مثة من ينقل املسألة
برمتها إىل مكان آخر .هل ما حيصل مرتبط باحلملة
ّ
املستجدة على الفساد؟ وهل هناك قرار بضبط
ملفات اهلدر يف اهليئة ،بعد أن حتولت يف االنتخابات
النيابية إىل صندوق أسود جيري عربه شراء الذمم
واألصوات؟ حنو  400مياوم انضموا إىل اهليئة خالل
األشهر الثالثة اليت سبقت االنتخابات ،بقرارات من
املدير العام .وهؤالء يضافون إىل حنو ُ 300و ِّظفوا يف
عام  ،2017علمًا أنه طوال سنوات رئاسة عبد املنعم
يوسف للهيئة مل يدخل إليها أكثر من  350مياومًا.
األغلبية الساحقة من املياومني اجلدد حمسوبون على
تيار املستقبل ،وتوظيفهم مل
يراع حاجات اهليئة،
ِ
بقدر مراعاته احلاجات االنتخابية .لذلك ،يصبح عاديًا
أن يتخطى عدد املياومني الذي انضموا إىل مكاتب
بناء على طلب من وزير االتصاالت
اهليئة يف البقاعً ،
مجال اجلراح ،مئة مياوم .ويصبح طبيعيًا أن يتجمع
أغلب املياومني يف املركز الرئيسي للهيئة يف بئر

حسن ،بال أي عمل ،فيما احلاجة
ماسة لفنيني من
ّ
الشباب ينضمون إىل فريق مد شبكات الفايرب ،على
سبيل املثال ،الذي يعاني من نقص كبري يف العديد
كما يف اآلليات ،ويواجه منافسة كبرية من الشركات
اخلاصة.
يف اهليئة من يربر التوظيف السياسي ،إال أنه ال يفهم
ملاذا ال يكون هذا التوظيف مرتبطًا حباجات املؤسسة،
خاصة أن يف كل األحزاب طاقات ميكن االستفادة
منها بدل توظيف عمال ال يفعلون شيئًا سوى قبض
رواتب مرتفعة تصل إىل  175ألف لرية عن كل يوم
عمل ،وهو مبلغ يفوق بكثري أجرة مستخدم فين أمضى
يف اهليئة أكثر من عشرين عامًا.
وألن التوظيف السياسي مل
يراع أي معايري مهنية،
ِ
كما ال يوجد أي رقابة على عمل املياومني ،يكون أمرًا
عاديًا مواجهة حاالت شاذة ،مثل:
انضمام مياوم فين واحد فقط إىل «قطاع بريوت
أ» ،بالرغم من أن القطاع حباجة إىل عدد كبري من
الفنيني ،لكن عندما طلب منه النزول إىل احلفرة أثناء
القيام بأعمال املد ،اعرتض عند «واسطته» ،فتحول
الحقًا إىل إداري.
تسليم مياومني مسؤوليات حساسة ،من دون تقويم،
كتسليم مياومة قطاع الـ  CALL CENTERبعد إقصاء
مديرته.
تسليم مياوم مركز بيع يف شتورا ،بالرغم من أن
املركز غري موجود.
توظيف ابن عضو جملس اإلدارة غسان ضاهر مياومًا
يف اهليئة ،بعدما سبق أن ُكلف ضاهر نفسه القيام
بأعمال إضافية مببلغ شهري يبلغ  5آالف دوالر.
انضم ابنا رئيس مصلحة إىل قائمة املياومني ،فيما
يرمم الطابق الذي يشغله مببلغ  300ألف دوالر.

املستشارون يتمددون

ليست قضية املياومني اإلشكالية الوحيدة يف
أوجريو .عدد مستشاري رئيس جملس اإلدارة يرتفع
باطراد ،وهو وصل إىل حنو  15مستشارًا من خارج
اهليئة ،تصل رواتب كل منهم اىل  ١٠٠مليون لرية
سنويًا .وهؤالء حيتلون مراكز مهمة يف اهليئة تتجاوز
صالحيات املديرين ومسؤولي الوحدات اإلدارية،
ويف بعض األحيان يتسلمون املسؤولية مباشرة،
ويزاح أصحاب اخلربة.
ُ
انفجار املشكلة يف أوجريو يفتح الباب باكرًا أمام
جردة حساب مطلوبة ملالحقة اهلدر ،إذ إن كلفة
تشغيل الشبكة وصيانتها قد زادت ،فيما تراجعت
األعمال واألعطال.
يبقى سؤال .هل مثة من يسعى إىل محاية نفسه
من احملاسبة الالحقة إذا طرق حماربو الفساد أبواب
أوجريو؟ عندها سيتبني أن كل ما سبق هو غيض من
فيض امللفات اإلشكالية ،ومنها على سبيل املثال
ال احلصر:
رواتب املديرين يف أوجريو تتخطى رواتب الوزراء،
ورمبا رؤساء اجلمهورية واجمللس النواب واحلكومة.
املدير العام وحده كان راتبه عن شهر أيار 112
مليون لرية.
شراء معدات وأدوات ال حتتاجها اهليئة بأسعار خيالية،
إضافة إىل االعتماد على مورد واحد ووحيد وعدم فتح
اجملال أمام استدراج العروض.
سيطرة الشركات اخلاصة على بعض مرافق أوجريو
ومزامحتها واالستيالء على زبائنها ،بالرغم من أن
حتمل مسؤولية
اهليئة قادرة ،بقدراتها الذاتية ،على ّ
هذه املرافق واألعمال.
إدارة املشاريع من قبل أشخاص من خارج املالك
مبوجب عقود عمل تصل إىل  ٨٠٠٠دوالر شهريًا.

مئات التوظيفات االنتخابية أنتجت عمّا ًال بال عمل

تلزيم صيانة املباني من طريق عقود الرتاضي ومببالغ
كبرية جدًا ،إذ وصلت كلفة صيانة الطابق الثالث يف
مبنى بئر حسن ،على سبيل املثال ،إىل أكثر من ٢٥٠
ألف دوالر.
شراء برامج معلوماتية من شركات غري مطابقة
للمواصفات مببالغ كبرية ودفع مبلغ يفوق املليون
دوالر ،من حساب أعمال الصيانة ،لتغيري شعار
أوجريو.
هدر كبري يف مصروف احملروقات ،يف ظل غياب
عملية تسجيل حركة السيارات وكلفة الصرف
واملسافة اليت تقطعها كما هو حاصل يف قوى األمن
الداخلي واإلدارات األخرى.
كل ذلك يشري إىل أن وضع اهليئة وصل إىل
حافة اخلطر .مصادر مطلعة من داخل أوجريو ال
ترتدد بالتحذير من أنه إذا استمر الوضع على ما
هو عليه ،فإن مستقبل اهليئة ومستقبل آالف
العائالت سيكون مهددًا ،خاصة أن «حالة الفلتان
واالستنسابية والتفرد يف إنفاق املال العام وصرفه
فيها بلغ مستويات خميفة وختطى كل حدود» .لذلك
تدعو املصادر النيابة العامة املالية يف وزارة العدل
والتفتيش املالي والنيابة العامة املالية لدى ديوان
احملاسبة للتحرك والتحقيق وحماسبة املخالفني
بالسرعة القصوى حلماية ما ميكن محايته ما بقي يف
خزائن أوجريو من مال عام قبل فوات األوان.

اجلنوب بني القرار السوري بالتحرير والتحذير األمريكي ملنعه
أمني حطيط
ب يف الداخل السوري
بعد طي ملف اإلرها 
واكتمال حترير النطاق األمني اللصيق بدمشق
يف أحيائها وريفها وجوارها ،ثم استكمال حترير
ما تبقى من مناطق يف أرياف محص الشمالي
ومحاة اجلنوبي وانكشاف اللوحة امليدانية
السورية على مشهد جديد مل يكن قائمًا منذ سبع
سنوات تقريبًا ،مشهد فيه القول بأن وحدها
القطاعات احلدودية هي اليت ال زالت تعاني من
اإلرهاب واالحتالل األجنيب وأن معركة التحرير
بد منه يف
واستعادة السيطرة عليها أمر ال ّ
سياق حرب الدفاع العامة اليت خاضتها سورية
مع حلفائها بعد أن فرضت عليها تلك احلرب
الكونية العدوانية اليت قادتها أمريكا ومعها
مجع متفاوت يف مستوى املشاركة والتأثري
بلغ يف حلظة من اللحظات  131دولة أمست
أنفسها زورًا بأنها «أصدقاء الشعب السوري
» ،يف حني أنها مل تكن إال لقتل الشعب
السوري أو تشريده بعد هدم سورية وتفتيتها
وإفقادها دورها القومي ومنعها من ممارسة
دورها االسرتاتيجي الذي يؤهلها هلا موقعها
اجليوسياسي.
اذن سورية ويف املرحلة اليت وصل إليها
قطار التحرير واستعادة السيطرة على األرض
السورية ،كامل األرض السورية ،القطا ر الذي
نيف
انطلق ودون توقف منذ حترير حلب قبل ّ
وسنتني ،وضع سورية أمام مهمة إعادة تنظيم
جدول أولويات العمل التطهريي والتحريري،
خباصة أن قواتها اليت حققت اإلجنازات الكربى
يف حرب سحق اإلرهاب وحترير األرض منه،
أصبحت ممتلكة فائضًا من القوة ّ
مكن قيادة
ت املسلحة من اختاذ القرار
اجليش والقوا 
ّ
اجملندين وهو التسريح
بتسريح الدفعة  102من
ّ
الذي
تأخر سبع سنوات ،وفقًا ملا فرضته
متطلبات عسكرية ظهرت يوم اندلعت شرارة
احلرب عليها.
ومع فائض القوة هذا بات للقيادة السورية
أن ختتار واحدًا أو أكثر من القطاعات األربعة
املتبقية خارج سيطرة الدولة لالجتاه إليها
باألولوية اليت احرتفت سورية وضع جدوهلا
خالل السنوات املاضية .ونعين بهذه القطاعات
ك ًال من الشمال الغربي إدلب وحميطها والشمال
الشرقي منطقة شرقي الفرات واجلنوب الشرقي
التنف وحميطها واجلنوب الغربي درعا وحميطها
حتدد على ضوء ما هلذه املناطق من
 .أولويات ّ
خصوصية وارتباط مباشر بتدخل أجنيب عدواني،
علمًا أن أمريكا حاضرة يف ثالث منها بشكل
مباشر .هذا إن مل نقل يف الرابعة أيضًا ،خباصة
بعد أن أعلنت أمريكا نيتها وقف الدعم للقوات
اإلرهابية العاملة يف إدلب ومنطقتها.
فأمريكا موجودة يف القواعد العسكرية اليت
أنشأتها يف الشمال الشرقي واجلنوب الشرقي،
وأمريكا ُتعترب جزءًا من منظومة رعاية منطقة
خفض التوتر اليت أنشئت
لتضم منطقة درعا
ّ
ّ
وحميطها .وهي املنطقة اليت
تشكلت خارج
خمرجات أستانة وخارج رعاية ثالثي أستانة 
روسيا وإيران وتركيا  ،حيث كان إنشاؤها
حمصورًا بكل من روسيا وأمريكا وأحلقتاألردن
بهما وكان ذلك بعلماحلكومة السورية.
لقد واجهت سورية موضوع حترير املناطق
األربع،
متيز بهما أداؤها
ّ
باجلدية واحلزم الذي ّ
يف عمليات التحرير اليت انطلقت بشل تصاعدي
تراكمي من دون أن يكون فيه أي ثغرة.
واجتهت لوضع اسرتاتيجية حترير لكل منها
وفقًا لطبيعتها وظروفها وحيثياتها .ويبدو أن
منطقة اجلنوب
ستتقدم على ما سواها ألكثر
ّ
وجهت احلكومة السورية إنذارًا
من اعتبار .وهلذا ّ
للمسلحني ودعت املدنيني لالبتعاد عنهم يف
املناشري اليت ألقتها الطائرات السورية.
فمن جهة تعترب املنطقة اجلنوبية آخر منفذ
للتدخل اإلسرائيلي املباشر يف سورية بعد أن
برتت اليد اإلسرائيلية يف حميط دمشق بتحرير
تستمر
الغوطتني والقلمون .ويف منطقة اجلنوب
ّ
فاعلةجبهة النصرة اإلرهابية اليت تتلقى الدعم
واإلسناد املتعدد الوجوه من «إسرائيل» .ويف
منطقة اجلنوب تقوم عقدة االتصال الربي مع
األردن ومنفذ املواصالت الدولية اهلام بالنسبة

لالقتصاد السوري ،فض ًال عن أن استعادة
املنطقة تعين وبكل بساطة عودة الوضع يف 
ن السوري احملتل إىل ما كان عليه قبل
اجلوال 
اندالع العدوان على سورية .ما يعين إسقاط
مشاريع األحزمة األمنية اإلسرائيلية يف ظل
تصاعد السعي اإلسرائيلي لالستحصال على
اعرتاف أمريكي بالسيادة اإلسرائيلية على
اجلوالن السوري احملتل .وهكذا ورغم أن القرار
بالتحرير والتطهري قرار يشمل كل أرض سورية
تقدم اجلنوب كأولوية
وتعلم أمريكا ذلك ،إال أن ّ
تنفيذية له ما يربره اآلن كما ذكرت.
بيد أن أمريكا اليت ختشى وترفض نتائج القرار
السوري لتعارضه مع اسرتاتيجيتها يف سورية
القائمة على «إطالة أمد الصراع» بادرت إىل
إرسال رسائل حتذيرية ميدانية وسياسية
وإعالمية ترتجم هذه االسرتاتيجية اليت اعتمدتها
منذ اللحظة اليت أيقنت فيها أن مشروعها
وعدوانها على سورية فشل يف حتقيق أهدافه،
لذلك كانت قذائفها يف البوكمال ضد معسكر
الدفاع عن سورية ودعمها لداعش يف اإلغارة
على مراكز سورية وحليفة يف املنطقة الشرقية
مبثابة العمليات االستباقية اليت تريد منها إبالغ
سورية وحلفائها بأن أمريكا غري موافقة على أي
عمل يؤدي إىل إنهاء داعش يف املنطقة الشرقية
أو يؤدي إىل إنهاء الوضع الكردي الشاذ يف
كامل املنطقة ،وأرفقت هذه العمليات العدوانية
بتحذير مباشر وجهته لسورية يطالبها باالمتناع
تدعي أمريكا أنها
عن فتح معركة اجلنوب اليت ّ
طرف يف هدنة قائمة فيها وترفض خرقها.
لكن سورية اليت احرتفت دوس اخلطوط احلمراء
اليت ترمسها أمريكا على األرض السورية ،لن
تتوقف هذه املرة أيضًا عند خط جديد يرسم هلا
بشكل عدواني منتهكًا السيادة السورية بشكل
تدعي وجود
مطلق .خباصة أن أمريكا اليت ّ
منطقة خفض التوتر عليها أن تعلم وتلتزم
مبقتضيات املفهوم الصحيح هلذه املناطق اليت
ما كانت سورية لتقبل بها لو كانت متعارضة
مع هذا املفهوم.
فمناطق خفض التوتر اليت ولد مفهومها يف
أستانة تعين الدخول يف مرحلة انتقالية وإقامة
جسر عبور املنطقة من مرحلة االحرتاب والقتال،
إىل مرحلة السالم واألمن الشرعي .وهو عبور
مير مبرحلتني ضروريتني األوىل وقف املواجهة
ّ
بني القوى اليت تؤمن باحلل السياسي وتوافق
عليه قبول يرتافق مع عملية فرز القوى اخلارجة
عن سيطرة الدولة بني إرهابي متعنت ومسلح
مرتاجع عن القتال وموافق على العمل السياسي
من دون العسكري ،اما الثانية فهي إخراج
القوى اإلرهابية من املنطقة اليت تتم إعادتها
إىل كنف الدولة عرب املصاحلات املنظمة .وهذا
هو املفهوم الذي اعتمدته سورية والذي على
أساسه وافقت على منظومة خفض التصعيد.
إما أمريكا ،فإنها تريد من مناطق خفض التوتر
إجياد وضع خاص ملناطق معينة تكون حتت
سيطرتها املقنعة ومتنع الدولة من استعادتها
إىل كنفها الشرعي من أجل اختاذها ورقة
تلعبها يف سياق البحث عن حل سياسي لالزمة
ويضمن ألمريكا حصة فيه تشكل جائزة ترضية
هلا بعد فشل مشروعها العدواني يف سورية.
بني هذين املفهومني يقع التجاذب يف املنطقة
اجلنوبية ،وترى سورية أن عدم تنفيذ الفريق
اآلخر موجباته املتعلقة بعملية الفرز وإخراج
اإلرهابيني من جبهة النصرة ،واالدعاء بأن 
اجلماعات املسلحة املنتشرة يف املنطقة ليست
إرهابية ،كل ذلك من شأنه أن يسقط االتفاق
حول املنطقة ويسلخ عنها حصانة مناطق
خفض التوتر ويضع أمريكا أمام أحد خيارين
إما التنفيذ الصادق الذي مل
تتعود عليه أو
ّ
انتظار عملية عسكرية تعرف سورية وحلفاؤها
ليتكرر مشهد
يتم تنفيذها
كل حلفائها ،كيف ّ
ّ
الغوطة الشرقية يف اجلنوب وعندها تتحقق
املصاحل السورية االسرتاتيجية اآلنفة الذكر.
اما القول بأن هناك خطًا أمحر أمريكيًا حيتمي
به اإلرهاب وحيقق مصاحل أمريكا يف سورية،
ّ
فهو قول ال
حمل له يف ميدان اعتاد على إنتاج
االنتصارات السورية.
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افطارات

حفل افطار حاشد لرئيس بلدية كانرتبري بانكستاون كال عصفور

رئيس البلدية كال عصفور

الشيخ مالك زيدان

الشيخ يحيى صايف

نائبة رئيس البلدية ناديا صالح

مقدم الربنامج بالل حايك

رئيس البلدية كال عصفور وعضو البلدية جورج زخيا وحضور

النائبة تانيا ميهايلوك وزوجها وعضو البلدية راشيل حريقة وحضور

نائب رئيس بلدية ليفربول علي كرنيب ،الياس حرب ووالي مهنا

د .عماد برو ،املهندس اكرم املصري وحضور

خضر وناديا صالح ومشايخ وحضور

د .علم الدين ،ايلي ناصيف ،بالل حاتم ،الياس عصفور وممدوح سكرية

طوني بو ملحم ،كال عصفور ،بالل حايك والياس حرب

خضر صالح وحضور

بو ملحم ،عصفور ،حايك ،حرب ،الكردي ،نمري وحضور

اقام رئيس بلدية كانرتبري -
بانكستاون السيد كال عصفور
حفل افطار رمضاني حاشد شارك
فيه حواىل  700شخص وذلك
عصر يوم الثالثاء من االسبوع
الحال يف صالة الكروايشن يف
بانشبول ،حسث شارك يف
االفطار ،اضافة اىل اعضاء املجلس
البلدي ،نائبة مقعد بانكستاون
تانيا ميهايلوك ،عقيلته النائب
جهاد ديب ممثلة زوجها ،ممثل دار
الفتوى الشيخ مالك زيدان وعدد
من املشايخ ورجال الدين من
مختلف الجاليات االسالمية وعدد
من قادة املجتمع املدني وممثلي
وسائل االعالم.
قدم املناسبة عضو املجلس البلدي
بالل الحايك وتحدث فيها كل من
الشيخ مالك زيدان والشيخ يحيى
صايف ونائبة رئيس البلدية ناديا
صالح ورئيس البلدية السيد كال
عصفور.

بدأ السيد كال عصفور كالمه
بالرتحب بالحضور معربا عن
امتنانه للدعم وحسن النية
اللذين قدمهما املجتمع املسلم يف
كانرتبري بانكستاون للبلدية على
مدار سنوات عديدة.
وقال رئيس البلدية «ان هذا
االفطار هو تعبري عن تقديري
ورمز لصداقتنا الدائمة واملتينة».
واضاف يقول «يفتخر املجلس
البلدي بهويته املتنوعة واملتعددة
الثقافات …… مع أكثر من 360
ألف مواطن يتحدثون  120لغة
مختلفة ويتبعون أكثر من 40
ديانة مختلفة ..ونحن نركز الليلة
على شهر رمضان وما يمثله
بالنسبة إىل  70ألف مسلم
يعيشون يف مدينتنا و 4من اعضاء
البلدية يؤمنون باملعتقد اإلسالمي
هم معنا هذه الليلة وهم نائب
رئيس البلدية السيدة نادية صالح
ومحمد هدى ومحمد زمان وبالل

الحايك… كانرتبري-بانكستاون
لم تكن املكان الذي نعيش فيه
اليوم من دونكم  ...فقد ساهمت
الجالية االسالمية بالكثري من قوة
مدينتنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
وهوية».
وقال السيد عصفور «لألسف،
هناك زعماء يف بلدنا مثل
السيناتورة بولني هانسون وأعضاء
من الحكومة الفيدرالية االحرارية
يقولون إن التعددية الثقافية ال
تعمل ،وأن الجميع يجب أن يرتكوا
تراثهم ولغتهم وثقافتهم عندما
يأتون إىل هنا أو حتى يتوقفوا
عن ممارسة معتقدهم ألنهم
(هؤالء االعضاء) ال يتفقون معه
أو يفهمونه ..بالنسبة لألشخاص
الذين يتبنون هذه اآلراء  ،أقول... :
هذه ليست أسرتاليا التي نشأت
فيها  ،يمكن أن تعمل التعددية
الثقافية وهي تعمل  ،أنتم تجهلون
الحقيقة وأدعوكم للقدوم إىل

شارع هالدون يف الكمبا خالل
رمضان لتشاهدوا بأنفسكم كيف
أن مجتمع كانرتبري بانكستاون
متناغم وترحيبي وفخور ،ليس
فقط خالل شهر رمضان بل
طيلة  365يوما يف السنة..
اننا ال نلتزم باأليديولوجية أو
السياسة فقط  ...بل بإنسانيتنا
ايضا ...والصداقة والثقة تنموان
عندما نقبل ونفهم ونقدر بعضنا
البعض».
واستطرد رئيس البلدية يقول
« يف هذه الروح اإلنسانية  ،يف
اجتماعنا األخري للمجلس ،كان
هناك تأييد إجماعي القرتاح
رئيس البلدية بالتربع بمبلغ
 1000دوالر لصندوق أطفال غزة
وكانت هناك خطب من جميع
أنحاء املجلس البلدي داعمة لهذ
االقرتاح ..ولكن بعد بضعة أيام،
كان من غري املستغرب كانت هناك
مقالة يف صحيفة الدايلي تلغراف

تشري إىل غضب من تربع املجلس
البلدي لفلسطني ،حيث زعمت أن
مكاننا ليس لهذه املشاركة  ،وأنه
ينبغي لنا التمسك بالفناء الخلفي
الخاص بنا».
وتابع السيد عصفور يقول
«بصفتنا أكرب مجلس بلدي يف
نيو ساوث ويلز  ،لدينا احد أكثر
املجتمعات تعددية ثقافية يف
أسرتاليا ،ويمتد الفناء الخلفي
يف جميع أنحاء العالم .إنه مجتمع
سخي ويتوقع منا أن نقوم بعملنا
يف وقت الكوارث الطبيعية
واألزمات اإلنسانية .وقد حدث
هذا استجابة لفيضانات بريزبن
ودمار تسونامي يف اليابان وأزمة
الروهينيا اإلنسانية الجارية  ،على
سبيل املثال ال الحصر ..لقد أثرت
هذه األزمة على مجتمعنا الذي
يدعم تربعنا للفرع األسرتالي
لصندوق أطفال غزة غري الربحي.
 .وسيتم استخدام املال لتوفري

اإلضاءة التي تعمل بالبطاريات
لألطفال والعائالت حتى يتمكنوا
من العيش حياة طبيعية .إنه أقل ما
يمكننا فعله لتقديم الدعم لهؤالء
الضحايا األبرياء .إنه ليس تربعا
هاما  ،ولكنه يظهر اللطف والحنان
واالهتمام برفاهية اآلخرين».
وقال رئيس البلدية « ...ولشهر
رمضان  ،فإن مسلمي أمتنا لديهم
فرصة إلظهار الوجه الحقيقي
للدين اإلسالمي من خالل أعمالهم
والخري
والعاطفية
العطفية
لآلخرين ..اإلفطار هو مناسبة
رمزية نشارك فيها ونعرب عن
شعورنا تجاه بعضنا البعض ليس
فقط يف الطعام الذي نأكله ...
ولكن يف العالقة الخاصة القائمة
بني مجلسنا ومجتمع مسلمي
كانرتبري-بانكستاون».
وختم السيد كال عصفور متمنيا
للجميع شهر رمضان مليئا بالخري
والصحة والسالم.
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مـناسبات

يف يوبيله الكهنوتي الفضي ومخاسية أسقفيته

املطران طربيه« :كلنا موجودون لرسالة ما» واألهم التلمذة ليسوع واللقاء به

وكأنها اسرتاحة قصرية للتأمل يف محطات من خدمة كهنوتية طويلة
مجبولة بالتعب وموسومة بالحب! «هناك ثابتة واحدة ال تتغري ،وهي
حبُّ اهلل وحبُّ ربنا يسوع املسيح لي ولكل شخص منا ،وهو الحبُّ
إياه أمس ،اليوم وإىل األبد» .هذا بعضٌ من التأمل بـ  25عاماً من
رسالة كهنوتية فاضت بالكثري وتعِد باألكثر ،و 5سنوات من قيادة
أسقفية تحمل الكثري من الرجاء.
هذا التأمل كان محور عظة ألقاها سيادة املطران أنطوان شربل طربيه
يف القداس اإللهي الذي نظمته كاتدرائية سيدة لبنان يف هاريس
بارك مساء السبت املاضي ،احتفا ًال باليوبيل الفضي لسيامته كاهناً
وبالذكرى السنوية الخامسة لتعيينه مطراناً على األبرشية املارونية
يف أسرتاليا .الكاتدرائية غصت باملحتفلني ،يتقدمهم لفيف من الكهنة
والراهبات ومؤمنون قدموا للمشاركة يف االحتفال الذي تزامن مع
اختتام الشهر املريمي.
يف العظة محطات لم يغب عنها الوجدان ،فالبداية كانت مع ذكريات
يوم السيامة .للوجدان حقه ،وكذلك الحنني .ذكريات تطيـّبها املحبة
ّ
ويعطرها الفرح ،فرح سيامته مع  10رفاق ال تزال صورهم حاضرة
بقوة يف البال .كانت لحظة استذكار ،يختلج لها القلب ،لم ينسَ
فيها املطران طربيه وجوه األصدقاء واألقارب واألجداد واألهل واإلخوة
واألخوات وفخرهم به يف تلك اللحظة .كانوا جميعاً هناك يتقدمهم
يوسف وماري ،والده ووالدته .هل هي صدفة أن يكون اسمهما على
غرار اسميْ ركنيْ عائلة الناصرة؟ طوبى ملن ينشأ ويرتعرع يف كنف
يوسف ومريم وظاللهما!
وإذا كان للوجدان حقه ،فللروح أشواقها ،ومن هذه األشواق رجاء

الكنيسة ،وعلى هذا الرجاء الكثري من التعويل .مصدر هذا الرجاء فهم
الرسالة والعمل بها« .يف حياتي الكهنوتية ثالث مهمات» قال املطران
طربيه يف عظة يوبيليته« .األوىل أن أقدّس نفسي ورعيتي»...
«الثانية أن أبشر بالكلمة» ...و «الثالثة أن أدير الكنيسة» .واملهمة
الثالثة تتم «بالتعاون مع الخرباء والعلمانيني» .وهذا التعاون أساسي
ألن لكل شخص رسالته ،ورسالة الكنيسة العماد والتلمذة من أجل
نشر الكلمة .والتتلمذ ليسوع ال يقف عند حد التع ّلم عنه ومنه «بل أن
نلتقي به ،أن نعرفه ،ليس فقط لكي نؤمن به ،بل لنحبّـَه ولنعرف كم
نحن محبوبون منه».
ً
كلمات مجبولة بالحب ومحبوكة بالروح تشكل امتدادا لـ «ثقافة
العنصرة» التي أطلقها املطران طربيه قبل يوبيليته بأسبوع واحد يف
رسالة وجهها إىل أبرشيته ،مؤكداً فيها أن تجدد الكنيسة ال يأتي «من
إدراة جيدة وتخطيط فعال وبرامج أفضل» فحسب ،بل عن طريق
االنفتاح يف «حياتنا على إلهامات الروح القدس وعرب الصالة اليومية».
وقد استوحى املطران طربيه «ثقافة العنصرة» من نتائج املجمع
األبرشي املاروني الذي التأم يف جولة ثانية وعلى مدى ثالثة أيام يف
نيسان املاضي ،على أن يعلن عن مقرراته وتوصياته يف  9شباط
 ،2019بالتزامن مع عيد شفيع الطائفة القديس مارون« .الهدف
األسمى ملجمعنا هو أن ننقل هذه الدينامية الجديدة إىل مجتمعنا
املاروني ،لكي نساهم يف الرسالة الرئيسية للكنيسة ،أال وهي األنجلة
والتلمذة» ،كما قال املطران طربيه يف رسالته «ثقافة العنصرة».
واملجمع األبرشي هو النقطة األخرية من خطة مؤلفة من  7أولويات
وضعها املطران طربيه بعد سنة يف أسقفيته متعهداً بتنفيذها خالل
 7سنوات .وقد تحقق من هذه الخطة الكثري ،بما فيها إطالق الدعوات

الكهنوتية والرهبانية ورعايتها .وتشكل الدعوات أوىل نقاط الخطة
السباعية ،وقد سام املطران طربيه أول كاهن خالل أسقفيته ،داني
نوح ،وهو أول متزوج يـُسام كاهناً يف أسرتاليا.
على رغم هذه اإلنجازات ،يبدو وكأن العمل ال يزال يف بدايته ،فمع
ثقافة العنصرة ،ال هدوء أو تخاذل! أما القوة فيستمدها املطران طربيه
من فوق ومن القريب .هذا ما أكده يف عظة يوبيليته« :قوتي تأتي من
معرفتي أنني لست وحيداً» ألن «يد اهلل تحفظني وصلوات القديس
شربل وشفاعته تدعمني ،وأشعر أنني مبارك بصلوات الكثري من
الناس يف هذه األبرشية وصلوات أهلي وإخوتي» .هكذا يكون «فرحي
عظيماً بـ  25سنة من الكهنوت».
ويكتمل هذا الفرح بالشكران ،فنحن «ال نختار عائالتنا وقرانا ،لكنني
مبارك جداً لوالدتي يف عائلة تقية ويف قرية أعطت الكنيسة املارونية
الكثري من الشهداء واألبطال ،على رجاء أن تعطي أيضاً قديسني يف
املستقبل القريب :الناسك أنطونيوس طربيه واألباتي إغناطيوس
داغر التنوري».
أمـّا مسك الختام فرتكه املطران طربيه لوالدة اإلله «أمي الطاهرة
مريم العذراء ،أم الكنيسة» .وهل من مسك أطيب منها أو من توقيع
أسمى لعظة يوبيلية؟ «أطلب شفاعتها وصلواتها لي وأنا أخدم هذه
األبرشية الرائعة ،وأطلبها لكم ولعيالكم» .وكما «رافقت العذراء
الكنيسة منذ يومها األول ،فلرتافقنا جميعاً يف رسالتنا ونحن ننطلق
يف التلمذة» ليسوع .بهذه التلمذة يتم اللقاء ،ألن حولها «تتمحور كل
األوجه الرسولية للكنيسة».
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اعــالنات

عزيزي املقيم
ك���ان م��ن دواع����ي س����روري أن أرى ال��ب��ط��ال��ة يف
كانرتبري-بانكستاون قد انخفضت للسنة الثانية
على التوالي.

PRIVATE SECTION
AVAILABLE
FOR SCARVED WOMEN

تظهر األرقام األخرية ملكتب اإلحصاءات األسرتالي
أن ع��دد السكان العاطلني عن العمل يف املدينة
انخفض من  14،617يف كانون االول/ديسمرب 2015
إىل  12،094يف كانون االول /ديسمرب .2017
ومع ذلك  ،يف حني أن هذا يعد تحسنا كبريا  ،إال أنه
يتعني القيام بمزيد من العمل على جميع املستويات
الحكومية ،وأحث أعضاء حكومتنا يف برملان الوالية
والربملان الفيدرالي ،على استخدام نفوذهم لدعم
البلدية والدفاع عن املدينة بالنيابة.

Shop 304, North Terrace,

2339

Bankstown Central, Ph: 9707

فــرع ثـانٍ للمـحجبات

Shop
Fetherstone Street,
Street, Bankstown
Shop
14 14,
Fetherstone
Bankstown

من الرائع أن نرى اقتصادنا املحلي يولـّد أكثر من
 14مليار دوالر ويستمر يف النمو .كما كان لدينا 33
شركة/مصلحة جديدة جرى افتتاحها يف كانرتبري-
بانكستاون على مدى االثني عشر شهرا املاضية.
وهذا يعني املزيد من الوظائف لسكاننا الذين يربو
عددهم على  360،000شخص.

(CBBAS
كانرتبري  -بانكستاون االستشارية
التابعة للبلدية ،والحائزة على جوائز ،بشكل وثيق
مع مزودي الخدمات املحليني والشركات ومنظمات
التدريب وال��وك��االت الحكومية لخلق امل��زي��د من
فرص العمل يف املدينة ورفع مؤهالت الباحثني عن
الوظائف.
سيعود معرض وظائف ومهارات جنوب غرب سيدني
الشهري الذي يستقطب آالف األشخاص سنوياً يف
الفرتة من  23إىل  24آب/أغسطس وستشارك فيه
أكثر من  50مصلحة وشركة.
كما نقوم بإحالة املهاجرين والالجئني املستقرين
ً
حديثا إىل برنامج وزارة التعليم والتدريب للغة
اإلنكليزية للمهاجرين الناضجني ،ونحن جزء من
برنامج توظيف الشباب املهرة ،الذي سبق أن ساعد
 38شاباً/شابة محليـًا عاطال/عاطلة عن العمل يف
الحصول على فرص عمل. .
مل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ح��ول ب��رن��ام��ج توظيف
الشـباب املهرة ،يــرجى االتـصـال بـ CBBAS
عــلى .9707 9227
تفضلوا بقبول فائق االحرتام

منذ ما يقرب من عقد من ال��زم��ان ،تعمل خدمة

رئيس البلدية
كال عصفور

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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اعــالن

االفـتتاح الكـبري لـ حـلـويات بيبـلوس بـإدارة رجـب سـلـيمان
أسـعار خـاصـة مبـناسـبة شـهر رمـضان املـبارك
تشـكيلة واسـعة من احلـلويات الفاخـرة

بورما  -بقـالوة  -مـعمول بـجوز وتـمر وفـستق  -زنـود الـست  -كـنافة بـجنب وقـشطة بيـيت فـور على
أنـواعه  -حـالوة الـجنب  -منـّورة  -أيـس كـريم بنكـهات مـتنوعة قـوالب كايـك وغريها الكثري..

نـؤمـّن طلـبات أعـياد املـيالد واخلـطوبات وكـافة املـناسبات
نفتـح  7أيـام يف األسـبوع:
من االثنني حتى السبت من الـ  8صباحا حتى الـ  9ليال  -األحد من الـ  9صباحا حتى الـ  9ليال
مـواقف مـؤمـنة مـجانا لعـشرات السـيارات خـلف الـمحل
خـربة واختـصاص  -نـظافـة تـامـة  -طـعمة شـهية  -مـعامـلة أخـوية

نتـقدم من الـجالية بأحـر التـهاني مبـناسبة شـهر رمـضان املـبارك ...رمـضان كـريـم

Add: 461 Hume Highway Yagoona 2199 NSW - 02 8764 6450 - M: 0420 200 460
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شــعر وأدب

كشف املسكوت عنه يف (الربيع العربي)!

البوابة  7مسرحية مغايرة تستهدف فضح االرهاب يف الوطن العربي
عبد الجبار العتابي  -ايالف
على مدى ستة ايام  ،شهد مسرح الرافدين ببغداد عرض مسرحية
(البوابة  )Gate 7 / 7تاليف الفنانة الدكتورة عواطف نعيم واخراج
الفنان سنان العزاوي ومتثيل الفنانني  :نضري جواد  ،حيدر خالد
 ،عالء قحطان  ،وسام عدنان ،ياسر قاسم ،اسراء العبيدي واشيت
حديد ،وهي ضمن املوسم املسرحي للفرقة الوطنية للتمثيل ،
ومتيز العرض بالعديد من االساليب املسرحية فضال عن اجلرأة
يف تناول (االرهاب) وسلط الضوء على ماحيمله مع التطرف من
صور بشعة ،واسهمت العناصر السمعية والبصرية والسينمائية
املستخدمة يف تعضيد العرض وشد املتفرج  ،وما حيسب للعرض
ايضا انه اعتمد على عناصر شبابية واعدة.
نال العرض حضورا مجاهرييا ملفتا  ،وهو ما جعل ادارة دائرة
السينما واملسرح متدد ايام العروض لتكون مفتوحة فوصلت اىل
ستة ايام وكان من املمكن ان يستمر العرض لوال حلول شهر
رمضان  ،خاصة ان العرض يتناول قضية مهمة من القضايا العربية
املعاصرة السيما (املسكوت عنه) يف ما يسمى (الربيع العربي)
وما احدثته يف اجملتمعات العربية من تاثري يف النفوس وهجرة
الشباب العربي اىل بلدان العامل  ،فيما اجتهد املخرج اجملتهد
كثريا ،كعادته ،الظهار العمل بالشكل اجلاذب للبصر واالنتباه
وقد استطاع حتريك الشخصيات وحتريك ادائها بشكل ملفت كما
متكن املخرج من مجع عدة اساليب يف العرض منها مسرح الصورة
 ،فضال عن استخدامه ملفردات مثل الكراسي ودالالتها والدوران
املكثف حول التعريف الشخصي وكشف دواخلها ،اضافة اىل
شاشة العرض او يف السبوتات اليت تزامن االحداث ورنني اهلاتف
وكامريات التصوير ،وكانت الصورة االمجل يف العرض هو تفاعل
اجلمهور مع شخصيات العرض ،وكان لسان املتفرجني انها كانت
( 100دقيقة من األمل اجلميل  100،دقيقة من املتعة الفاضحة
 100 ،دقيقة من العري للمفاهيم  100،دقيقة من الراديكالية
والدميقراطية العاهرة  100،دقيقة من العهر اجلميل)  ،او انه
(عرض مسرحي من اهم االعمال اليت شاهدتها  )..او (هناك
درس مسرحي من الدهشة واإلبهار ) ،وقد اجاد خمرج العرض
يف رسم منظومة اخراجية اخاذة اعتمد فيها املغايرة لبناء خطوطه
الدرامية معتمدا على اجملسدين وادائهم مستخدما عملية االخراج
السينمائي املباشر .
 7شخصيات خائفة
تدور احداث املسرحية حول سبعة اشخاص خمتلفي التوجهات
(ستة عرب وواحدة فرنسية)  ،الشخصيات العربية تفكر باهلجرة
هربا من ما حيدث يف بلدانها  ،جيتمعون يف احدى حمطات القطار
االجنبية ،ويصل اليها خرب وجود انتحاري حياول تفجري املكان،
من هنا يبدأ صراع األفكار والتوجهات والشك واخلوف بني
الشخصيات،هؤالء السبعة كانوا  ،امرأة من سورية (املمثلة اسراء
العبيدي)  ،اغتصبها (داعش) تشري اىل ان اهلل خذهلا عندما
استنجدت به حلظة اغتصابها  ،والثاني  :الراديكالي املصري (
املمثل ياسر قاسم) الذي يلقي االيات القرآنية ويستشهد بها
من دون ان يبادر اىل فعل حقيقي وكأن الدين ما هو اال ايات
حنفظها عن ظهر قلب دون ان حنوهلا اىل واقع نطبيقي لالخالق
واالسالم  ،والثالث والرابع  :العراقيان اهلاربان  ،الصغري القاتل
املشارك يف جرمية (سبايكر) (املمثل وسام عدنان) ،يهربه اخوه
االكرب (املمثل نظري جواد) كي ينجو من الثأر والدم ،واالثنان هربا
حبياتهما ولكن ثأرهما تبعهما  ،واخلامس  :املغربي (املمثل حيدر
خالد) الذي ال يهم هاال تهريب االرهابيني واجملرمني مقابل املال
فنسى ادميته وانسانيته،فما عاد يهتم اال بالتهريب وان كان
فيه قتل ابرياء وسفك دماء ،اما السادس فهو تونسي علماني
(املمثل عالء قحطان) يؤمن باحلرية والعلمانية والفكر االنساني
وكان ضحية سجن النه هتف باسم احلرية  ،اما سابعتهم فهي
الصحفية الفرنسية (املمثلة اشيت حديد)
اليت تتكلم عن االسالم باعتباره دين ارهابي السيما ان زمالءها
الصحفيني يف صحيفة شارل بيدو قتلوا من قبل من صرخ (اهلل
اكرب) .
عنوان املسرحية جاء من بوابة حمطة القطار بالرقم ( )7اليت تواجد
عندها هؤالء االشخاص السبعة .
عرض نغاير ومشاكس
واكدت مؤلفة العرض الفنانة الدكتورة عواطف نعيم ان العرض
فجر كل املسكوت عنه الذي نتحدث عنه يف دواخلنا وال نتحدث به
جهارا  ،وقالت  :عرض مسرحي مغاير ومشاكس ينطلق من الواقع
املضطرب لالمة العربية بعد الربيع العربي واختالف التسميات
واالهواء والتوجهات ،هذا االختالف امللتبس الذي ّ
خلف الكثري
من الصراعات بني ابناء الوطن العربي،مفاهيم باحلرية وبالدين
وبالسياسة بالتقاتل مع االخر بالعنف الذي يالقونه ،بالصراعات
اليومية وحالة الظالمية عند بعض العقول .
واضافت  :هؤالء السبعة اجتمعوا يف حمطة قطارات،وهنا اعلنت
السلطات االوربية عن وجود ارهابي تبحث عنه الشرطة  ،هؤالء

السبعة يشك احدهما يف االخر ويعتقدون ان واحدا منهم هو
االرهابي ،اتهام وبوح فيما الطرق امامهم مغلقة  ،طوال الوقت
يبقون يف لعبة االتهامات والعنف واملواجهة ويبحثون عن احلل
واخلالص من هذا املكان الذي هم فيه الذي ادخل الرعب واخلوف
يف نفوسهم من االخر .
وتابعت  :املسرحية تفجر كل املسكوت عنه الذي نتحدث عنه يف
دواخلنا وال نتحدث به جهارا  ،انه كشف للعبة اليت حنن حنرتق
يف داخلها.
وأوضحت  :العرض فيه اشتغال ملا بعد احلداثة  ،وقد استطاع
املخرج سنان العزاوي الذي فكك وهدم وبنى ودخل يف الالمنطق
احيانا والذي هو حقيقة املنطق ،واشتغل على املشفر يف علم
الداللة  ،كما استطاع ان يفجر كل طاقات املمثلني االدائية
اهلائلة ،فطوال ساعة ونصف ما فار املمثلون وال تعبوا وكانوا
يف مترين متواصل اكد ان املخرج اشتغل على مستوى احرتايف
عالي .
من جانبه اكد خمرج العرض سنان العزاوي  ،وقال  :اليوم اسدلنا
الستار على عرض  gate7يف بغداد ،بعد عرض استمر  ٦أيام على
قاعة مسرح الرافدين جماور املسرح الوطين ،شكرآ ألبطال عملي
املثابرون ،وشكري لدائرة السينما واملسرح /قسم املسارح.
لدعمكم هلذه التجربة املسرحية املغايرة،شكرآ للجمهور الذي حضر
والذي اتفق والذي اختلف مع العرض ،انتظروا  gate7وهي متثل
العراق يف حمافل مسرحية دولية وهي حتصد اجلوائز .بكل ثقة.
واوضح  :تشكل هذا العرض املسرحي من خالل خملفات ونتاجات
الشارع العراقي يف واقعه  ،لكن التجربة ابتعدت عن الدائرة
الصغرى (احمللية) اىل الدائرة الكربى املتمثلة باملشكالت العربية
اليت اسست مفهوما جديدا متثل بـ (الربيع العربي) الذي جعل
الفرد العربي يفقد توازنه ويفقد بوصلة عدم الوصول اىل ما
كان يصبو اليه.
وتابع  :بعد اشهر من متارين اجلسد وااللقاء الصوتي حنصد هذا
العرض وهذا اجلمهور الذي غصت به القاعة ،فلقد اعتمدت على
لغة الصورة وطريقة االداء للوصول الي معنى التجسيد الذي
كان فيه املمثل العبا ومؤديا وصوال اىل اندماج الشخصية بعيدا
عن التقليدية.
قدرة تعبريية متفوقة
اىل ذلك قال الفنان والناقد املسرحي الدكتور سعد عزيز عبد
الصاحب  :تستمد مسرحية  gate 7قدرتها التعبريية املتفوقة
من فواعل ما بعد احلداثة بسمات التشظي والالمتركز والتكرار
والكوالج والقبح اجلميل
بفرضية اللعب الفين (التمسرح) املستنطقة ملضمرات السياسي
والديين والثقايف بالكشف عن نتائج ثورات الربيع العربي وبأخذها
لعينات (شخصيات) متعددة االنتماء االيديولوجي والوطين
واضاف :اكتشف املخرج (العزاوي) ما يسهم يف تطوير وبناء
عمل املمثل على الصعيدين النفسي واحلركي من مفردات (ازياء
واكسسوار) هي من ضمن مكياج الشخصية الداخلي واخلارجي ،
فالسورية اليت تنقلت يف اسواق النخاسة (الداعشية) واستبيحت
من عشرات الرجال بذريعة (زواج النكاح) لفعت نفسها ب(قفطان)
(بالطو) طويل ننت الرائحة وثوب داخلي ممزق تلك الرائحة اخلاصة
بها واليت ال يشتمها احد غريها واليت علقت بالقفطان املوشى
بتاريخ من العذاب واالستباحات واالالم.
والبع  :بقيت قيمة العرض الفنية مرهونة مبستوى اللعب يف
الفضاء الذي شيده املمثلون ببنى مشهدية تكرارية مراقبة من
قبل روح علوية وشخص متسرت يرن هاتف اخلوف بلحظة ويقذف
حقيبة التنصت بلحظة اخرى  ،الكل يتنصت على االخر ال اسرار
والكل ميتلك سرا ميتلك خطيئة ،كامريا خلفية مراقبة  ..كامريا
البوابة  ..كامريا الذات انها جتليات املراقبة والعقاب ـ حسب
فوكوـ فكل شئ يدور بفعل فاعل يرقب وينصت ملا نفعل ويدير
اللعبة من علية ملتبسة يعاقبنا وحيتفي بعقوبته لنا ،انه يلعب
بنا ،بنهاية دائرية ينتهي العرض وبال ستارة تغلق او تفتح وبال
موسيقى سوى ضجيج يصم االذان واستغاثات من قاطرة مهجورة
تنفتح على اجملهول .

يف حمراب القصيدة
وقطفت من ألق
ُ
القصيدة نغمة
علقتها ومشًا على
خد الغمام
ِّ
يا مشس فكي
من ضيائك ومضة
تبتهج حبًا عناقيد
كي
ْ
ُالكالم
كم مبحر
ناجى تباشري الندى
فتضوعت
ّ
عطرًا حليظات الغرام
إن القصيدة هلفة
ّ
حممومة
ّ
وسكر األحالم
مخر الوجود
ُ
هي نصف معجزة ووعد
ْ
لن
يطال
سر انسكاب القلب
ُّ
من كأس املدام
ما راعين
جماز أو مقال
يومًا
ٌ
حبر لن ٌأعاتب
فالشعر ٌ
أو ُأالم
أهديت حريف
ْ
ٍ
ينال
جملد قد
ال
كالم قد يفي
هل من
ٍ
َّ
حق السالم
..............
قد كان عزفك خمتلف
يغوي القلوب ويغرتف
يسري إىل مدن اجلمال
ّ
بكل شوق يقتطف
قل لي بربك ما جرى
هل كان حلنك مزدلف
حزن عميق يلتحف
ٌ
قلبًا نقيًا يرجتف..
رونيا ريشة  -سورية
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IFTAR DINNER

Victorian Premier Daniel Andrews Hosts Iftar Dinner

The Victorian Premier, Daniel Andrews

Grand Mufti Abdulathim Al Afifi

Minister Scott

Saara Sabbagh

VMC chair Helen Kapalos

The Victorian Premier,
Daniel Andrews, hosted
the Iftar Dinner at Sofitel
Melbourne on 21 May 2018
along with guest speakers
Minister Scott and Saara
Sabbagh. The theme associated with this event was
‘Contribution and Belonging’ with a central focus
on women gender equality. The MC of the event
was Tina Hosseini and the
Grand Mufti Abdulathim Al
Afifi gives prayer.

Premier Daniel Andrew’s Speech

This is really a very, very
important part of my job –
To be able to welcome – in
the holy month of Ramadan –
So many people from different backgrounds –
To share and celebrate Iftar, and just take a moment
to reflect on the contribution that Islamic Victorians
make in so many different
parts of our community
and our economy.
Can I acknowledge that
this is a very special time.
We’re humbled to be able
to share this very special
and significant occasion
with you.
And we are – each and
every day – humbled by

the contribution, the hard
work, the achievements
of the Islamic community
across Victoria.
Often, coming to Melbourne and Victoria from
very difficult parts of the
world.
Often coming with very little, but building a new life,
with a focus on family, on
faith, on hard work, on giving back.
On not simply celebrating
culture and heritage, but
sharing culture and heritage with the broader Victorian community.
That’s what makes our
multiculturalism and our
multi-faith status work.
When we don’t simply keep
to ourselves and celebrate
in a small way, but instead
share that heritage, share
those central beliefs, share
the central doctrines of
culture and faith with the
broader community.
It makes us stronger.
It makes us more vibrant.
And it of course allows us
to say with pride that in
Victoria –
We’re not about tolerance.
We don’t tolerate diversity.
We, in every respect, celebrate it, embrace it, and
know it to be our richest

Attendees

asset.
We would hope, in essence, that every single
Victorian has the confidence, the optimism, and
the protections necessary
just to be themselves, and
in so doing, allow all of us
to find ourselves through
that celebration of diversity, that celebration of
richness.
But they can make a very
big difference, giving communities the confidence
just to be what you are
best at: an integral, critical
part of a modern, dynamic
Victoria.
To that end, we have made
a number of investments
in the most recent Budget,
which I won’t talk about in
too much detail, but it is
$7 million in extra funding
for a number of security
upgrades at places of worship.

I don’t want to focus on
the negatives too much
tonight but these threats,
these challenges are very
real.
And unless you respond
to them, then we can’t be
certain that people will be
safe.
And we value that safety –
and the freedom, and the
confidence that I spoke
about a moment ago.
Some $3 million of that
$7 million dollars will go
to Islamic communities to
make places of worship
and other physical space
safe for the celebration of
culture and faith, safe for
the practising of culture
and faith.
And we are making that
critical contribution to that
rich diversity that is such
an important part of our
state.
To each of you, I just want

to say thank you so very
much.
I’ll take this opportunity to
simply say thank you so
much for the work that you
do to make our multiculturalism work.
Thank you for – as is so often the case, without payment – volunteers, those
who are very generous in
what they give of themselves to make the best of
that rich asset that is our
multiculturalism.
I thank each and every one
of you for your tireless
efforts – and for always
standing up against those
things that I mentioned before.
I can’t think of a more important occasion than for
the Premier of our great
state – and the Governor –
To be able to welcome
leaders of the Islamic community, in this, the most

holy of months –
To share in this amazing
tradition; a tradition of
generosity and welcome, a
tradition of giving, a tradition of celebrating all that
is good, and being grateful
for all that is good.
I, again, thank you so
much for being here – for
the contribution you make
to our multiculturalism.
I am in no doubt that because of the work, and
the contribution, and the
values, the proud legacy
of our many Islamic communities –
Victoria is stronger, Victoria is safer, Victoria is
rightly more optimistic
about our future, both here
and across our region and
across the world.
And for that, I say thank
you to each and every one
of you.
Ramadan Mubarak.
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مــلبورن

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

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Page 25

Saturday 2 June 2018

2018  حـزيران2 الـسبت

Melbourne

ملبورن
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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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تكـنولوجيا وعـلوم

أنثى خملوق غريب حتري خرباء احلياة الربية يف أمريكا
أثار حيوان «شبيه بالذئب» حرية خرباء احلياة الربية يف الواليات
املتحدة ،بعد أن قتله مزارع يف والية مونتانا األمريكية.
وقال املسؤولون إن املزارع أطلق النار على املخلوق الغريب
بالقرب من بلدة دنتون األسبوع املاضي حني أصبح على بعد بضعة
مئات األمتار من ماشيته.
وقال خرباء احلياة الربية يف الوالية إنهم مل يتمكنوا من حتديد
نوعه.
وبعد فحص املخلوق ،قالوا إنهم يشكون يف أنه ذئب ألن أسنانه
قصرية جدا ،وأطرافه األمامية صغرية جدا وخمالبها كبرية جدا.
وقد انتشرت بعض النظريات الغريبة عرب اإلنرتنت من قبيل أنه
ميكن أن يكون كائنا مستذئبا ،أو صغري نوع خاص من الدببة ،أو
أحد أقارب كائن شبيه بالدب يدعى «بيغ فوت».
و قالت إدارة وكالة مونتانا لألمساك واحلياة الربية واحلدائق إن
املخلوق هو «أنثى صغرية وغري مرضعة تنتمي على األرجح إىل
عائلة الكالب اليت تضم الثعالب والذئاب».
وقال بروس أوشلي ،املتحدث باسم الوكالة ،لصحيفة غريت فولز
تريبيون «ليس لدينا أية فكرة عن هذا املخلوق ،وال ميكننا حتديد
نوعه حتى يصلنا حتليل احلمض النووي له من املخترب».
وأضاف أن األمر قد يستغرق حنو أسبوع قبل ظهور النتائج ،اليت من
شأنها أن تساعد يف التعرف والكشف عن بعض األمور احملرية.
وقال تاي مسكر ،املتخصص يف الذئاب يف الوكالة ،للصحيفة
«اسرتعت عدة أشياء انتباهي حني رأيت الصور».
وأضاف «مثال األذنان كبريتان للغاية ،وتبدو الساقان قصريتني

شكاوى من «انتهاك» غوغل وفيسبوك
قوانني محاية معلومات املستخدمني
تلقت السلطات يف دول االحتاد األوروبي عدة شكاوى من
«انتهاك» شركات غوغل وفيسبوك وإنستغرام وواتسآب قانون
محاية معلومات املستهلكني وذلك بعد ساعات من دخول القانون
حيز التفعيل.
وتتهم الشكاوى هذه الشركات بإجبار عمالئها على املوافقة على
تلقي إعالنات موجهة للسماح هلم باالستمرار كمستخدمني.
وقالت جمموعة (نويب) حلماية اخلصوصية واليت يتزعمها الناشط
احلقوقي ماكس شرميز إن «املستخدمني يف هذه املواقع والتطبيقات
ليس لديهم خيار حر».
وأوضحت اجملموعة أن هذه الشركات استخدمت مبدأ فرض الشروط
على املستخدمني بأسلوب «اقبل بها أو اتركها» .ويف حال جنحت
هذه الشكاوى ،فسيكون من املطلوب أن تغري أغلب مواقع اإلنرتنت
طريقة عملها أو تتعرض لغرامات مالية.
ويركز القانون اجلديد ،الذي أصبح ساريا يف دول االحتاد
األوروبي ،على حتديد السبل اليت جتمع بها املواقع والشركات
بيانات املستخدمني ووسائل استخدامها .وحتى لو كانت مقار تلك
اجلهات تقع خارج دول االحتاد ،فإن عليها االلتزام بالقانون ما
دامت تقدم اخلدمة ملستخدمني يف هذه الدول.
وتشري جمموعة (نويب) إىل أن مستخدمي هذه املواقع جيربون على
املوافقة على ترك املواقع جتمع معلوماتهم وتشاركها مع مواقع
أخرى من أجل تلقي إعالنات على حساباتهم ،وإال فيجب عليهم
إلغاء حساباتهم.
وتقول اجملموعة إن القانون اجلديد اليسمح هلذه الشركات
ُ
ستلغى
بإجبار مستخدميها على املوافقة على هذه الشروط وإال
عضويتهم.

ماكس شريمز معروف بالدفاع القوي على الخصوصية

وأضافت يف بيان أن «قانون محاية معلومات املستخدمني اجلديد
يسمح جبمع البيانات طاملا كان ذلك مطلوبا لتقديم اخلدمة ،لكن أن
تقوم هذه الشركات ببيعها أو استخدامها بهدف اإلعالنات املوجهة
فهو ما حيتاج موافقة حرة من املستخدمني».
وقال شرميز إن «أغلب الناس اليعرفون أن القانون اجلديد اليسمح
للشركات بإجبارهم على املوافقة على الشروط اجلديدة بهذا
الشكل».
وتلقت السلطات شكاوى من مستخدمني وجمموعات حلماية حقوق
املواطنني يف كل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وأملانيا مبوجب
القانون اجلديد.
وقررت بعض الشركات اليت تعمل من مقرات خارج االحتاد األوروبي
تعليق أعماهلا مؤقتا خوفا من الوقوع حتت طائلة القانون الذي ميكن
السلطات من فرض غرامات كبرية قد تصل إىل  22مليون دوالر.

بعض الشيء وكذلك القدمان تبدوان صغريتني ،والفرو الذي
يغطيه يبدو غريبا أيضا».
وأشارت الوكالة إىل النظريات «األسطورية» اليت تناقلها الناس
عرب اإلنرتنت ،مبا يف ذلك أنه ميكن أن يكون «الذئب الرهيب»
وهو نوع من الذئاب املنقرضة اليت كانت تعتاش على الثدييات
الكبرية.
وقال أوشلي مازحا« :أو ً
ال الذئب الرهيب ال يعدو كونه أغنية غناها
فريق موسيقى البوب «غريتفول ديد» عام  ،1971لقد استمعت
لتلك األغنية مرات عدة .وثانيا الذئب الرهيب حيوان يعود إىل
ما قبل التاريخ مثل فيل املاستودون والنمور املسننة ،لذلك فال
وجود له».

هل يسبب االستخدام املفرط
للشاشات السرطان؟

عالقة الزجاجات البالستيكية وأفران امليكروويف بالسرطان
«وهم»
خلصت دراسة علمية حديثة إىل وجود عالقة بني قضاء الكثري
من الوقت أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر واإلصابة بأمراض
القلب والسرطان.
وحلل باحثون جبامعة غالسكو مقدار الوقت الذي أمضاه 390089
شخصا أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر أثناء وقت الفراغ.
ووجد الباحثون أن العالقة بني قضاء الكثري من الوقت أمام
الشاشة وتدهور احلالة الصحية كان أقوى مبقدار الضعف بني
األشخاص الذين تنخفض لديهم مستويات اللياقة.
وقال األستاذ اجلامعي جيسون جيل ،أحد معدي الدراسة ،إن
النتائج قد تؤثر على توجيهات الصحة العامة.
ويسود اعتقاد بأن الفرتة اليت ميضيها الفرد أمام الشاشات يف
أوقات الفراغ هي أحد العوامل املساهمة يف منط السلوك كثري
اجللوس ،والذي يرتبط بزيادة احتماالت الوفاة واإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية.
وقال جيل «أظهرت دراستنا أن املخاطر املرتبطة بالسلوكيات اليت
تتسم بقلة احلركة قد ال تكون هي نفسها بالنسبة للجميع ،إذ
أن العالقة بني اجللوس أمام الشاشة خالل وقت الفراغ والنتائج
الصحية السلبية تكون أقوى بالنسبة لألشخاص الذين تنخفض
لديهم مستويات النشاط البدني أو اللياقة البدنية أو القوة».
وأضاف «سيكون لذلك آثار حمتملة على إرشادات الصحة العامة.
وإذا كانت النتائج سببية ،فإن هذه البيانات تشري إىل أن
استهداف األشخاص الذين لديهم لياقة بدنية وقوة أقل بهدف
أسلوبا فعال».
تقليل سلوكهم الذي يتسم بقلة احلركة رمبا يكون
ً
وحلل الباحثون سلوك  390089شخصا من البنك احليوي يف اململكة
املتحدة.
ووجد الباحثون أن قضاء الكثري من الوقت أمام الشاشات مرتبط
بارتفاع خطر «الوفاة لشتى األسباب» ،باإلضافة إىل ارتفاع
احتماالت اإلصابة بأمراض القلب والسرطان.
ومل تأخذ النتائج يف احلسبان النشاط البدني وقوة قبضة اليد
ومؤشر كتلة اجلسم والتدخني والنظام الغذائي ،وعوامل مربكة
أخرى ،مبا يف ذلك الوضع االجتماعي واالقتصادي.

تعويضا على انتهاكها براءاتها

ُحكم على سامسونغ بدفع  533مليون
دوالر آلبل

ّ
حملفني أمريكية على عمالق االلكرتونيات الكوري
حكمت هيئة
اجلنوبي «سامسونغ» بدفع تعويض قيمته  533مليون دوالر
ملنافسته «آبل» النتهاكه براءات اخرتاع للمجموعة األمريكية بتقليده
تصميم هاتف «آي فون».
تسوق منوذج اهلاتف موضوع النزاع
و»سامسونغ» اليت مل تعد
ّ
ستدفع أيضا مبوجب احلكم مخسة ماليني دوالر إضافية الستخدامها
بعضًا من خصائص «آي فون».
تردد طوال
أيد القضاء األمريكي موقف «آبل» اليت ما انفكت ّ
وقد ّ
احملاكمة أن الشكل اخلارجي هلواتفها الذكية عنصر أساسي يف
تصميمها .غري أن الغرامة اليت فرضها أتت أدنى بكثري من مطلب
«آبل».
ويف هذا النزاع القضائي املستمر بني عمالقي التكنولوجيا منذ
سبع سنوات كانت «آبل» تطالب منافستها بتعويض قدره أكثر
من مليار دوالر ،يف حني أن اجملموعة الكورية اجلنوبية كانت تقول
إن قيمة التعويض جيب أال تتجاوز  28مليونا.
ّ
تبت يف ما إذا كانت عناصر التصميم
وتعينّ على هيئة
احمللفني أن ّ
اليت نسختها «سامسونغ» تربر تسديد ّ
كل األرباح اليت حققها
النموذج موضع النزاع أو جمرد جزء من العائدات ألنها عناصر يف
سياق تصميم أكثر مشوال.
جد مرتقب إذ من شأنه تشكيل سابقة قضائية
وكان هذا القرار ّ
ُيعترب مبوجبها اهلاتف الذكي «حمور تصميم حمدد».
وثالث براءات كانت معنية بهذا النزاع وهي تتمحور خصوصا على
مدورة ،فضال عن الرموز
الواجهة املستطيلة الشكل مع زوايا
ّ
ّ
احمللفني أن
امللونة املستعرضة على شاشة سوداء .واعتربت هيئة
حبد ذاته.
هذه الرموز امللونة تشكل اهلاتف ّ
يف العام  ،2011صدر حكم أول لصاحل «آبل» وحكم على
«سامسونغ» مبوجبه بدفع  400مليون دوالر ،لكن اجملموعة الكورية
اجلنوبية استأنفت احلكم وصوال إىل احملكمة األمريكية العليا اليت
أبطلت يف  2016العقوبة القاضية بفرض  400مليون دوالر على
«سامسونغ» وأحالت القضية إىل النظام القضائي العادي.
وبعد صدور احلكم اخلميس ،أعرب حمامي «سامسونغ» جون كني
عن نية موكله الطعن فيه .وهو شدد على أن «سامسونغ مل تقل
يوما إنها غري مستعدة لتقديم تعويضات ،لكنها تعترب أنه ليس
عليها تسديد ّ
كل األرباح اليت جنتها من اهلاتف».
وتستحوذ اجملموعتان معا على قرابة  % 35من احلصص يف السوق
العاملية للهواتف الذكية.
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ســيارات

املدن األملانية تبدأ رمسيا تنفيذ
حظر سيارات الديزل

باشرت أملانيا تنفيذ قرار حظر سيارات الديزل حفاظا على بيئة
اهلواء.
وأمرت احملكمة اإلدارية العليا ،بات بإمكان املدن األملانية
رمسيا بدأ حظر سيارات الديزل القدمية من الشوارع ،وذلك بعد
تقديم املفوضية األوروبية شكوى ضد البالد لفشلها يف محاية
جودة اهلواء.
عديد من املدن األملانية يتضمنها هامبورغ وميونخ وشتوتغارت
لديها مستويات أكسيد نيرتوجني تتخطى املستويات املسموح
بها يف أوروبا ،وبعد حكم القضاء مؤخرًا بأحقية حظر سيارات
الديزل القدمية ،ما كان من احملكمة اإلدارية العليا إال أن تقرر
السماح بشكل فوري لسلطات البالد بالبدء يف احلظر مع تأكيدها
على أن املستهلكني عليهم القبول باألمر الواقع.
أي سيارة ديزل ال تتوافق مع معايري انبعاثات يورو  6ميكن
للمدن حظرها ،مع العلم أن  2.7مليون من  15مليون سيارة
ديزل فقط يف أملانيا تتوافق مع تقنية يورو  .6ويف بعض
وصت احملكمة بتنفيذ احلظر بشكل تدرجيي والبدأ بسيارات
املدن ّ
يورو  ،4على أن يتم تأجيل تنفيذ احلظر على سيارات يورو
 5حتى  1سبتمرب  .2019وبدأت هامبورغ بالفعل يف االستعداد
حلظر الديزل بأحناء املدينة.

شيفروليه سيلفرادو بأقوى
حمرك ألول مرة

السيارات العاملة دون مفتاح تشكل أوبر تفتتح خمتربا للتاكسي الطائر يف باريس

خطرا على أصحابها

عرضت بعض السيارات القابلة للتشغيل دون مفتاح أصحابها
خلطر حمدق أدى اىل تسجيل حاالت وفاة يف أمريكا.
ويكمن اخلطر حني يعتقد السائقون أن احملرك مطفأ بعد إيقاف
السيارة ،وهو ما قد ينتج عنه استمرار خروج غاز أول أكسيد
الكربون يف مرآب منازل مالك هذه السيارات ،ما قد يؤدي
مبرور الوقت إىل تسرب الغاز إىل املنزل وقتل الشخص يف
حالة تنفس هذا الغاز لفرتة طويلة.
نشرت جريدة نيويورك تاميز االمريكية تقريرا كشفت فيه عن
وفاة  28شخص على االقل وإصابة  45آخرون بسبب غاز أول
أكسيد الكربون من حمركات السيارات اليت تعمل دون مفتاح
منذ عام  ،2006إال أن املسؤولني عن التعامل مع املشكلة
مياطلون يف اختاذ أية قرارات حامسة.
تتيح مفاتيح السيارات احلديثة االلكرتونية تشغيل السيارة
عن بعد ،إال أن هذا يفتح احتمالية خروج السائق من سيارته
ونسيان إغالق احملرك ،ويف حالة تركها يف مرآب متصل
باملنزل ،ستقوم السيارة بضخ أول أكسيد الكربون الذي ال
حيتوي على لون أو رائحة ،ما يتسبب يف قتل البشر.
يف عام  2011طالبت مجعية مهندسي السيارات االمريكية بوضع
أنظمة حتذير بصرية أو مسعية يف السيارات اليت تعمل دون
مفتاح لتذكري السائقني بغلق احملرك عند مغادرة سياراتهم،
لتقوم بعدها إدارة سالمة الطرق السريعة بعرض مشروع قانون
فيدرالي يوجب صناع السيارات على هذا االمر ،إال أن هذا
االمر قوبل بالرفض من شركات صناعة السيارات ومل يتم
تطبيقه بعد.
قامت فورد رغم ذلك وبشكل تطوعي بإضافة نظام لغلق
احملرك بشكل تلقائي خالل  30دقيقة من بقائه مشغ ًال عند
عدم استشعار وجود املفتاح داخل السيارة ،بينما أضافت كل
من فيات كرايسلر ومازدا أنظمة تنبيه للسائقني لتنبيههم يف
حالة عدم وجود املفتاح داخل السيارة أثناء تشغيلها ،ولكن لن
يقوم النظام بإغالق السيارة بشكل أوتوماتيكي.

أودي تستدعي  1.27مليون سيارة خوفا من االحرتاق

اقرتبت شركة أوبر خلدمة سيارات األجرة خطوة إضافية من
تطوير خدمة طائرة ،حيث أعلنت عن عزمها افتتاح خمترب يف
باريس هلذا الغرض.
ومن املقرر أن تستثمر الشركة  20مليون يورو ،على مدار مخس
سنوات ،من أجل ابتكار أنظمة حلول حسابية للذكاء الصناعي
وأنظمة حتكم يف املسارات اجلوية ،ضمن تقنيات أخرى.
وتتعاون أوبر يف هذا املشروع مع كلية العلوم التكنولوجية
التطبيقية.
ويعد هذا اإلعالن خطوة موفقة لصاحل الرئيس الفرنسي
إميانويل ماكرون ،الذي يرغب يف جعل فرنسا مركزا عامليا
للتكنولوجيا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر ،دارا خسرو شاهي ،يف
بيان «مع مهندسني على مستوى عاملي ،ودور رائد يف املالحة
اجلوية العاملية ،فإن فرنسا هي املكان األنسب لتجريب برنامج
أوبر إيليفيت ،ومبادرات تكنولوجية جديدة».
وأضاف «حنن سعداء ملشاركة كلية العلوم التكنولوجية
التطبيقية يف تشكيل مستقبل حركة النقل داخل املدن ،سواء
على األرض أو يف اجلو».
ويعترب أوبر إيلفيت مبثابة مشروع طموح بالنسبة لشركة تأمل
يف إطالق خدمة النقل الطائرة باألجرة حبلول عام .2023
ويف السابق ،توترت العالقة بني شركة أوبر والسلطات
الفرنسية.
ففي عام  ،2015أغلقت السطات الفرنسية إحدى خدمات أوبر،
وهي أوبر بوب ،كما أغلقت الشركة بشكل مؤقت خدماتها يف
باريس يف عام  2016احتجاجا على قواعد تنظيمية صارمة،
فرضتها عليها احلكومة.
والتقى الرئيس الفرنسي ،إميانويل ماكرون ،ممثلي شركات
تكنولوجية قبل أيام يف قصر اإليليزيه ،لبحث كيفية معاجلة
قضايا ،مثل محاية بيانات املستخدمني واألخبار الزائفة.
وعلى خلفية هذا اللقاءُ ،أعلن عن عدد من االستثمارات من
بينها:
فيسبوك ستمول  48منحة دراسية جامعية يف الذكاء الصناعي
يف أربع جامعات فرنسية.
شركة آي بي إم ستخلق  1800وظيفة ،على مدار العامني
املقبلني يف فرنسا ،من أجل تطوير الذكاء الصناعي وتكنولوجيا
إنرتنت األشياء.
شركة توصيل األطعمة «ديليفرو» سوف تستثمر  100مليون
يورو يف فرنسا ،على مدار عامني أو ثالثة أعوام مقبلة.

لبنان يستقبل للمرة األوىل رالي «نواعم»

حصلت شيفروليه سيلفرادو على أول حمرك بأربع سلندرات يف
تارخيها ملوديل  ،2019وهو حمرك تريبو جديد كليا سعة  2.7لرت
بقوة  310حصان ،ليحل حمل حمرك الست سلندرات سعة 4.3
لرت يف إصدارات  LTو  RSTللبيك أب اجلديدة.
ويوفر احملرك اجلديد عزم الدوران أعلى بـ  %22واستهالك
أفضل للوقود ونسبة وزن-قوة أعلى من احملرك اآلخر.
وحسب موقع املربع نت قامت شيفروليه بتحديث جمال حمركات
سلفريادو  2019اجلديدة ،حتديدا حمركات الثمان سلندرات
سعات  5.3لرت و 6.2لرت ،ليحصل االثنان على نظام إدارة
ديناميكية للوقود و 17مود خمتلف للتحكم يف السلندرات.
وحدثت شيفروليه أيضا حمرك الست سلندرات سعة  4.3لرت،
واملستمر عرضه يف إصدار  WTاألرخص مثنا ،لتصل قوته
حاليا إىل  285حصان وعزم دورانه  413نيوتن-مرت ،مقارنة
مبحرك الثمان سلندرات بقوة  355حصان وعزم دوران 519
نيوتن-مرت.

أعلنت أودي رمسيًا عن استدعاء  1.27مليون سيارة حول العامل
ملشكلة كهربائية قد ينتج عنها حريق ،وذلك يأتي بعد حدوث
مشكلة مماثلة مبوديالت مرسيدس وبي إم دبليو.
هنالك  1.27مليون سيارة أصدرت أودي محلة استدعائها من
حول العامل وتتضمن  A4و A5و A5كابورليه وكذلك موديالت
 Q5اليت مت بناؤها خالل الفرتة بني أبريل  2011وحتى مايو
 2015وهي تتضمن  875,000سيارة بأوروبا و 250,000بأمريكا
الشمالية وكذلك  47,000بآسيا.
خماطر احلريق نامجة عن التوصيالت الكهربائية املعرضة للتآكل
بسبب ضغط واحتكاك املكونات ،وبالتالي سيتم إضافة عنصر
تدفئة جديد لتحسني التوصيالت الكهربائية ،وتقول أودي
أن السيارات املستدعاة ال تزال قابلة للقيادة ،ولكن مالكي
السيارات عليهم التوقف فورًا إذا ما اشتموا رائحة شيء
حيرتق.

احتضن لبنان للمرة األوىل رالي للنساء شاركت فيه  28سائقة
من دول خمتلفة من العامل ،بينها فرنسا وبريطانيا .لكن
التضاريس الوعرة يف لبنان ونقص الالفتات يف الطرقات جعل
بعض املشاركات يفقدن وجهتهن.
استقبل لبنان للمرة األوىل سباقا دوليا للسيارات الكالسيكية
تقتصر املشاركة فيه على النساء ،حبضور سائقات من خمتلف
أحناء العامل .وانطلق «رالي النواعم» السبت يف منطقة الكسليك
مشال بريوت ،وهو بتنظيم النادي اللبناني للسيارات والسياحة
«آ تي سي إل».
وشاركت يف السباق  28امرأة من دول أوروبية مثل فرنسا
وبريطانيا ،إضافة إىل الصني واجلزائر .وقالت منظمة السباق
شهرزاد رزق إنها قررت نقل هذا احلدث إىل لبنان بعدما
شاركت يف سباقات رالي مشابهة مرات عدة يف جنيف.
وأفادت املشاركة إيزابيل البروس «الفكرة أن ُي ّ
نظم يف كل
مرة رالي نسائي يف بلد من بلدان الشرق األوسط» ،مضيفة
أنه «بفضل هذا السباق متكنت من زيارة لبنان ألول مرة».
لكن التضاريس الوعرة يف لبنان وعدم كفاية الالفتات يف
الطرقات جعلت البعض من املشاركات يفقدن وجهتهن .وقالت
املشاركة الفرنسية لورانس بوليه «كان الكليومرت األول جيدا،
لكننا تهنا بعد ذلك ،واضطرنا لسؤال الناس عن الطريق إىل
وجهتنا».
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مـرأة

السعادة احلقيقية جتدينها يف  5ممارسات

 10خطوات علمية تعلّمك كيف تكونني أكثر سعادة

ِ
دماغك أكثر مرونة.
وجتعلي
ِ
ِ
وافصحي عن ذاتك
نفسك
 .9دافعي عن
عندما جنعل األشخاص اآلخرين يدوسون علينا ويتخطوننا ،فسوف
نكون تعساء .ولكن عندما ندافع عن احتياجاتنا بتصميم ،ونعبرّ عن
أنفسنا ،فسوف نشعر بسيطرة أكرب على حياتنا ،وعندما تتعلمني
ِ
ِ
يساعدك ذلك على التغلب على
نفسك ،فسوف
التعبري عن
التحديات الشخصية املتداخلة اليت جتعلنا غري سعيدين.
ِ
غايتك وهدفك
ِ .10جدي
إجيابيا على هذا العامل،
تأثريا
مجيعا نريد أن نشعر أننا أحدثنا
حنن
ً
ً
ًّ
ولكن يف بعض األحيان نكون غري متأكدين من ماهية أو نوع
هذا التأثري الذي نريد أن نحُ دثه .استشكفي بالضبط األمر الذي
ِ
يعطيك اهلدف والغاية ،وكيف ميكن أن تسعي لتحقيق هذا اهلدف
ِ
حلياتك ً
معنى أكرب.
ليكون

غالًبا ما يسأل األشخاص أنفسهم «ما الذي ميكن أن أفعله لكي
أصبح أكثر سعادة؟ « واجلواب :هناك الكثري من األمور اليت ميكن
ِ
جبعلك يف حال
القيام بها ،واليت نعرض  5ممارسات منها ،كفيلة
من السعادة:
 -1اصنعي ذكريات إجيابية
كل منطقة يف الدماغ ميكن تقويتها من خالل املمارسة .وإذا كانت
ّ
تذكر األشياء السلبية اليت حتدث،
أدمغتنا حبالة جيدة فعلاً يف
أن مبقدورها أن تكون مفيدة لتقوية املناطق من
فمعنى ذلك ّ
ّ
تذكر األشياء اإلجيابية.
الدماغ ،املسؤولة عن
سيئة
 -2جدي اجلوانب اإلجيابية املفيدة عندما حتدث أمور ّ
منر به وخنتربه يف حياتنا ،ميكن أن يكون مصدر إزعاج
كل شيء ُّ
ِ
حبثت عن
وتعاسة إذا اخرتنا أن ننظر إليه بهذه الصورة .ولكن إذا
أن
الفوائد واملنافع يف حياتك ،فسوف تندهشني عندما تكتشفني ّ
اجليدة .استمري يف التدريب على زيادة
هناك الكثري من األشياء
ّ
ّ
وقللي من النظرة السلبية جتاه األمور
األشياء اإلجيابية يف حياتك،
لكي حتصدي السعادة ،وميكن أن ترتبط هذه املهارة بالقدرة على
التكيف مع التوتر واإلجهاد ،وزيادة املرونة الذاتية.
ّ
 -3خذي اسرتاحة من الفيسبوك
الفيسبوك له تأثري سليب على حياتنا ،وعندما نأخذ اسرتاحة من
الفيسبوك أو تغيري الطريقة اليت نستخدمه بها  ،فسوف نزيد من
سعادتنا.
 -4انفقي النقود بذكاء لتكوني أكثر سعادة
إن الطريقة اليت ُننفق بها نقودناّ ،
كثريا على ما ميكننا القيام
تؤثر
َّ
ً
ّ
يؤثر على مستوى
به ،والطريقة اليت نعيش بها حياتنا بشكل
السعادة الذي نشعر بها .فعندما خنتار ً
بيتا أو سيارة أقل فخامة –
وهذه أشياء ال جتلب لنا السعادة – فسوف يتوافر لدينا املزيد من
لننفقها على أشياء ومغامرات ممتعة– وهذه أشياء جتعلنا
النقود ُ
فعليا أكثر سعادة.
ًّ
 -5تواصلي مع اآلخرين بشكل لطيف
عندما نتصرف بشكل لطيف مع اآلخرين ،فسوف نشعر بشكل
أفضل جتاه أنفسنا .بإمكاننا القيام بأمور وأشياء لطيفة لآلخرين،
وأن نكون متعاطفني معهم أو حتى جمرد التعامل مع بعضنا
البعض باحرتام ،والتواصل مع اآلخرين بلطف بدلاً من افرتاض
أسوأ األمور.

علما أنه توجد
يبحث اجلميع عن زيادة مستوى السعادة لديه.
ً
بعض األسس العلمية اليت تساعد على أن يكون الشخص أكثر
تعرفوا إليها يف اآلتي:
سعادةّ .
ّ .1
توقفي عن أمناط التفكري السليب
يف بعض األحيان ال نتوقف عن التفكري يف األشياء واآلخرين،
الذين أخطأوا ّ
أن احلياة مل جتِر كما كنا نأمل وحنلم!
حبقنا ،أو كيف ّ
مطولاً يف أمر
والتفكري
القلق
مثل
–
السلبية
التفكري
إن عملية
ّ
ّ
ما ،أو احلكم على الذات وانتقادها ،واخلوف من الرفض – جتعلنا
ِ
نفسك
تعساء وغري قادرين على املضي ُق ُد ًما .وعندما جتدين
تفكرين بطريقة سلبيةّ ،
توقفي وأعيدي تركيز أفكارك ،ومع مرور
ِ
قادرا على التوقف عن التفكري السليب
دماغك
الوقت سوف يكون
ً
بسهولة أكرب.
 .2احبثي عن الوضوح بشأن نفسك
ِ
ِ
أي
وأنت ليست
كيف ُيفرتض أن متضي ُق ُد ًما يف حياتك،
لديك ّ
فكرة عن مشاعرك ،أو ملاذا تشعرين بهذا الشكل؟ لكي تكون
ِ
ِ
مشاعرك احلقيقية،
لنفسك
أكثر سعادة ،حاولي أن توضحي
ِ
جعلتك تشعرين بهذه
ماهيتها وما هي األسباب اليت
لكي تدركي
ّ
املشاعر.
ً
وفقا ملبادئك
 .3عيشي
وق َي ِ
ذاتك ِ
ِ
مك ومبادئك ،فسوف تكتشفني
عندما تبدئني باستكشاف
ِ
ِ
ِ
ِ
ولكنك
جتعلك سعيدة،
ومسب ًقا األشياء اليت
فعليا
كنت تعرفني
أنك
ّ
ًّ
ً
واضحة مع
فقط ال تقومني بها! ولكي تكوني أكثر سعادة ،كوني
ً
ِ
ِ
وفقا
حياتك باستقالل ذاتي
نفسك حول مبادئك ،لكي تعيشي
ملبادئك ِ
ِ
وق َي ِمك.
 .4انتبهي إىل األشياء اجليدة
ً
أحيانا ،ولكن عند االنتباه
أن احلياة تكون صعبة
مما ال شك فيه ّ
ِ
السمو واالرتفاع فوقها وأن تكوني
ميكنك
اجليدة،
إىل األشياء
ّ
أكثر مرونة .وحاملا ختتربين األمور اجليدة ،احتفظي بتلك اللحظة
يف ذاكرتك ،لكي تبقي على تلك املشاعر السعيدة يف األوقات
الصعبة ،أو حاولي التفكري يف وقت ما يف املستقبل ،عندما تزول
هذه الصعوبات ويكون شعورك أفضل.
ِ
خيالك خللق احلياة اليت تبحثني عنها
 .5استخدمي
أن الدماغ جيد صعوبة يف التفريق بني األشياء اليت
هل تعلمني ّ
حتصل يف خيالك ،وتلك اليت حتدث يف احلياة الفعلية احلقيقية؟
أي شيء – حتى السعادة – فسوف
وبناءا عليه ،عندما
ً
تتخيلني ّ
ّ
ِ
ِ
بإمكانك أن تستخدمي
دماغك كما لو أنه كان حقيقة فعلاً .
يعمل
ِ
ِ
بتجاربك أكثر.
خيالك خللق السعادة من اهلواء ،واالستمتاع
ً
ِ
متيقظا
ذهنك
 .6أبقي
يف بعض األحيان نود لو نهرب ،ولكن بتدريب الذهن على اليقظة
التامة ،فسوف خنترب بشكل كامل األمور اإلجيابية والسلبية ،ونكون
ً
اخنراطا يف حياتنا.
أكثر
 .7استكشفي ماذا تعين السعادة لك
ونعرفها بطرق خمتلفة .فعندما تعرفني
مجيعا حندد السعادة
حنن
ً
ّ
ماذا تعين السعادة بالنسبة إليك ،فسوف يصبح األمر سهلاً
ِ
عليك
إلجيادها.
 .8الحقي احلياة بشكل متغي
ِ
كيف ُيفرتض ِ
ِ
كنت متارسني األشياء ذاتها
حياتك ،إذا
بك تغيري
اليت متارسينها وتقومني بها كل يوم؟ إنه أمر صعب ،وبدلاً من
ِ
نفسك للتغلب على اخلوف ،واقرتبي من احلياة حبماس
ذلك ادفعي
متاما ،لتختربي هذا الشعور
مغايرة
بأشياء
تقومي
أن
بي
وجر
أكثر،
ً
ّ

ما فائدة كتابة األشياء اجلميلة يف يومنا؟

لكل منا طاقة للتحمل ،ويف بعض األوقات نشعر بعدم السعادة
كما يف السابق من دون معرفة السبب ،وحتى يستعيد اإلنسان
توازنه وسعادته وطاقته املهدرة ،البد أن يبدأ حبلول بسيطة تعيد
إليه األمل والتفاؤل ،وتكون بكتابة األشياء اجلميلة يف يومنا
واالحتفاظ بها ..ولكن ما فائدة ذلك؟
تواصلت الزميلة سيدتي مع األخصائية االجتماعية نسرين املقرن
لتوضح لنا فائدة كتابة األشياء واألحداث اجلميلة يف حياتنا ،حيث
قالت :عندما نكتب األشياء واملواقف اجلميلة يف حياتنا ،ومير
الوقت عليها ،ونستعيد هذه الذكريات السعيدة ،تعزز اإلجيابية
يف نفوسنا ،وجتعل الشخص يقبل على احلياة.
وأعطت مناذج ألماكن وضع هذه الذكريات ،حبيث تصبح أمام
الشخص دائمًا:
يف غرفته على لوحة معلقة.
على اهلاتف احملمول.
على باب الثالجة.
أو جيمع ويقرأ ما كتبه إجيابيًا على وسائل التواصل االجتماعي.
خطوات الستعادة السعادة
وملعرفة ما يسعد الشخص أو استعادة سعادته املفقودة ،تنصحه
بعمل واتباع اخلطوات اآلتية:
أحضر صندوقًا ،وضع فيه قصاصات ورق مكتوب عليها األشياء
اجلميلة يف يومك على مدار عدة أيام ،ومن املمكن أن ترمز هلا إذا
كانت شخصية جدًا.
اكتب الذكريات السيئة أيضًا على قصاصات ورق ،وضعها يف
الصندوق نفسه.
بعد مرور شهر مث ًال ،أخرج القصاصات املدون عليها الذكريات
السيئة ،وختلص منها.
اقرأ الذكريات السعيدة فقط أو اجلميلة ،وسوف ترشدك هذه
الطريقة إىل األشياء احملببة إىل نفسك ،واليت بالتأكيد سوف
تسعدك وختلصك من السلبيات يف حياتك ،وتستمر فقط األشياء
السعيدة اليت تعطيك إجيابية وإقبا ً
ال على احلياة.
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مــقابالت

غالية أمني :أعشق املتاحف واآلثار

اإلعالمية السعودية غالية
أمني عاشقة لآلثار واملتاحف،
تعد أن دراستها مل تكن
فهي ّ
توجهت
بل
عادية،
دراسة
ّ
للمجال الذي حتب ،وترى
أن القرارات اجلديدة اليت
صدرت لصاحل املرأة يف
كرمت به،
السعودية وسام ّ
حدثتنا من خالل
إنها غالية ّ
هذا اللقاء عن رأيها بربنامج
«سيدتي» ،وكشفت جوانب
شخصية عن حياتها.

اهتمام واضح باملرأة

اإلعالم
جتدين
كيف
يتطرق هلموم
هل
السعودي؟
ّ
املرأة أم مازال بعيدًا عنها؟
التطرق هلموم املرأة زاد
ّ
بكثرة يف السنني األخرية،
ومن وجهة نظري هذا شيء
جيد جدًا ،ويعكس التوعية
والتطوير الفكري يف اجملتمع
بصفة عامة.
ما رأيك بالقرارات اليت
خّ
اتذتها السعودية بالسماح
للمرأة بالقيادة وفتح دور
سينما وغريها؟
كامرأة سعودية أسعدتين
جدًا،
القرارات
هذه
وأسعدني أيضًا السماح
للمرأة السعودية بالقيادة؛
فهذه خطوة مهمة جدًا للمرأة
إلعطائها الثقة واالعتماد
على نفسها يف كل أمور
حياتها والوصول ألحالمها.

فقرات منوّعة

املقدمات يف
كيف تستطيعني أن تكوني إحدى
ّ
الربنامج وأنت تعيشني يف دبي؟
منوعة ،وضمن
برنامج «سيدتي» يوجد به فقرات ّ
هذه الفقرات فقرة «الفاشن» ،ومن املهم أن
نتطرق يف الربنامج لكل ما هو جديد يف عامل
ّ
تتنوع
املوضة ،وطبعًا دبي من أكثر املدن اليت
ّ
وجتمع هذه الثقافات بشكل مستمر ،وعلينا أن
نغطي ونواكب هذه األحداث.
لنتعرف إىل غالية بعيدًا عن األضواء؟
ّ
وختصصت يف جمال املتاحف
فتاة درست
ّ
وتاريخ الفن ،وحصلت على املاجستري من جامعة
السوربون يف أبو ظيب يف هذا اجملال ،وأنا مولعة
بزيارة املتاحف واملعارض الفنية.

الرياضة املس ّلية

كيف تعتنني بنفسك كامرأة وخصوصًا أنك إعالمية

هادئة ،تطلعاتها للغد حتمل
مسؤولية كبرية من العلم
والثقافة وهموم اجملتمع،
وهي سعيدة بكل قرار يكون
مع إنصاف حقوق املرأة ،إنها
اإلعالمية عبري الوعل اليت تطل
ضمن جمموعة من املذيعات يف
برنامج «سيدتي» التقيناها
يف احلوار التالي:
هل برأيك استطاع اإلعالم
السعودي التطرق هلموم
املرأة السعودية؟
اإلعالم السعودي حقق الكثري
من اإلجنازات يف التطرق
ملشاكل املرأة والصعوبات
اليت تواجهها ،ولكننا حباجة
للمزيد لتسريع عجلة التنمية
يف اجملتمع.
ما الذي ينقص اإلعالم
السعودي ليصل أكثر هلموم
املرأة السعودية؟
التعاون مع اجملتمع وعدم
إخفاء احلقيقة ،مازال جمتمعنا
يتخوف من الظهور اإلعالمي
اعتقادًا منه بأنها فضيحة،
واحلقيقة عكس ذلك متامًا،
أيضًا تسليط الضوء على
مجيع طبقات اجملتمع يكون
شيئًا ممتازًا ومفيدًا ،وحنن
خنفي نسبة الفقر لدينا
وحناول جتاهلها ،كما أننا ال
نتطرق للمرأة السعودية ذات
الدخل احملدود اليت أنشأت
عائلة مثالية فيها الطبيب
واملهندس ،ولكن هذه حقيقة
واضحة وضوح الشمس،
وجيب التحدث عن هذه
الطبقة من اجملتمع وأن نشدد
على أهميتها وما تعانيه.

لنتحدث عن جتربتك يف
بداية
ّ
برنامج «سيدتي»؟
ّ
ومسلية ومفيدة،
جتربة مرحة
فهي تضيف لي يوميًا اخلربة
ّ
أتعلم من
باإلضافة إىل أنين
زميالتي ،ومن التجارب اليت
أمر بها أنا وفريق العمل
ّ
بشكل عام.
كمقدمة للربنامج ما نقطة
ّ
وماذا
الربنامج،
ضعف
حيتاج؟
حتيز
أي
دون
ومن
بصراحة
ّ
أنا ال أجد أن هناك أي نقطة
ولكن
ضعف يف الربنامج؛
ْ
دائمًا هناك طرق للتطوير إن
كان يف التقديم ،أو زيادة
املتخصصة
وتطوير الفقرات
ّ
يف جمال معينّ  ،وحتى زيادة
النوعية اليت نراها جتذب
وتفيد املشاهد.

وبالنسبة للسينما؛ من ّ
منا ال حيب السينما
وبالذات حنن من نعمل باإلعالم؟!

عبري الوعل :هذا أمجل خرب مسعته يف 2017

هذا رأيي بزميالتي يف الربنامج

يف الربنامج أكثر من مذيعة،
كيف يتميز أسلوبك عن
وكيف
األخريات
أسلوب
تعملني على هذا األمر؟
أنا وزميالتي رؤى وريم وغزل
وأيضًا غالية لدى كل واحدة
منا طريقتها وأسلوبها اخلاص
الذي مييزها ،حنن متفاهمات
إىل أقصى احلدود وقريبات
من بعض ودائمًا ما نكمل
َب َ
عضنا البعض ،ما مييزني

وحتت األضواء؟
أحاول قدر املستطاع أن أمارس الرياضة املسلية
مثل «اإلسكواش ،وركوب اخليل» .وفقرة
«فاشن تايم» يف برنامج «سيدتي» تعتمد على
ّ
ومسلية،
عناية املرأة بنفسها خبطوات بسيطة
وأنا أستفيد منها.
تقدمينها للمرأة للحفاظ على
ما النصيحة اليت
ّ
بشرتها؟
استخدام كل ما هو طبيعي ،على أن يكون سهل
وفعا ً
ال ،ومن أهم األشياء اليت أواظب
التحضري
ّ
على استخدامها زيت جوز اهلند ،باإلضافة لتخفيف
وضع املاكياج قدر املستطاع وأن حناول أن يكون
لفرتات قصرية وإزالته متامًا قبل النوم.
ٌ
ّ
وتتمنني
مثل تقتدين به
َمن ِمن اإلعالميات هي
أن تصلي ملا وصلت له؟
احملبني جدًا لـ  Ellenلعفويتها وتفاعلها
أنا من
ّ
وتنوع ضيوفها وأفكار الربامج
املرح مع اجلمهور
ّ
تقدمها.
اليت ّ

أنين دائمًا على طبيعيت ،عفوية واندفاعية.
| رؤى األناقة واهلدوء اجلميل تشعرك بأنك تنظر
للمحيط.
علي أن أشرح شخصيتها ولكن
| ريم يصعب
ّ
سوف أعطيك مثا ً
ال :هي كالشوكوالتة الداكنة ُمرة
يف البداية ولكن قطعة واحدة كافية بإشعارك
بالسعادة.
| أما غزل فتشعرك بأنها األخت الكربى تنصح وختاف
على كل واحدة فينا ،حتى مع الضيوف ،عقالنية
جدًا وعميقة التفكري .جتمعين بها صداقة قدمية
هي كالقهوة دائمًا ما تعدل مزاجك .احذر من
إزعاجها.
| غالية هي موسوعة حبد ذاتها أناقة وأسلوب
وإطاللة.
كيف ترين قرار املوافقة على قيادة املرأة
للسيارة يف السعودية؟
عند مساعي باخلرب ألول مرة كنت أعتقد أنها مزحة
على مواقع التواصل االجتماعي ولكن فوجئت
بهذا القرار وسعيدة جدًا به ،خطوة كبرية يف
دائرة التقدم والتنمية ألنه من حق املرأة أن
تقود سيارة ،وإذا نظرنا للموضوع نظرة مشولية
فسنجد أنه سيؤثر إجيابًا على االقتصاد والتنمية،
قد يكون أحلى خرب مسعته يف  2017فع ًال.

هل تطمحني أن يكون لك برنامج خاص؟ وما نوع
الربنامج الذي حتبني تقدميه؟
بالطبع ،أطمح لذلك .طموحي ال حدود له ولن
يتوقف أبدًا ،بالطبع سيكون برناجمًا اجتماعيًا
يتحدث يف مجيع اجملاالت اليت تهم اجملتمع
العربي وفيه :سياسة ،اقتصاد وطب ،ولكن
بأسلوبي أنا .يشغلين كثريًا مثلث الرعب «الفقر
واملرض واجلهل» ،وال مانع من إدخال الفكاهة
فيه حنن كمجتمع عربي يعاني من الكثري جيب
أن نضحك ونبتسم دائمًا لننسى أوجاعنا ونتذكر
مجال احلياة.

هكذا أحافظ على جمالي

كامرأة كيف حتافظني على إطاللتك وخصوصًا أنك
وجه إعالمي؟
صدقين ال أفعل شيئًا غري النظافة الشخصية ،ال
أحب املبالغة ،أنا إنسانة بسيطة جدًا ،وأهم إطاللة
بالنسبة لي هي االبتسامة ونقاء الروح.
كيف حتافظني على بشرتك وخصوصًا أنك
تتعرضني بشكل مستمر لإلضاءة واملاكياج؟
كما ذكرت مسبقًا النظافة هي أهم شيء للمحافظة
على البشرة مع الرتطيب وواقي الشمس طبعًا،
وال مانع من تنظيف البشرة العميق كل فرتة..
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مـن هـنا وهـناك

ترامب« :اطردوا ابن العاهرة هاري يهدي ميغان خامت «أمرية القلوب» زوجان يف نيوزيلندا يتوفيان
بفارق  9ساعات عن بعضهما بعد
من امللعب»!
زواج دام  61عاما

خرج الرئيس األمريكي دونالد ترامب بتصريح مثري آخر ،ورأى أن
العيب كرة القدم يف بالده الذين يقاطعون النشيد الوطين وخاصة
ذوي البشرة السمراء جيب أن ال يبقوا داخل الواليات املتحدة!

تويف زوجان يف نيوزيلندا بفارق تسع ساعات عن بعضهما البعض
 ،بعد مرور عام واحد على احتفاهلما بالعيد املاسي لزواجهما (60
عاما).

وقال ترامب خالل مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إن على الالعبني
يف دوري كرة القدم األمريكية ال سيما ذوي البشرة السمراء الذين
يقاطعون النشيد الوطين «أال يكونوا على األرجح يف البالد» ،ما
سيتسبب على األرجح يف ضجة جديدة حول هذا املوقف املثري
للجدل.
جاء تصريح ترامب يف معرض رده على سؤال بشأن اتفاق أبرمه
أمس األول مالكو أندية دوري كرة القدم األمريكيةُ ،يلزم الالعبني
بالوقوف أثناء عزف النشيد الوطين أو أن يبقوا يف غرف املالبس
حتى انتهائه.
ّ
وعلق الرئيس األمريكي يف هذا الشأن قائال« :أعتقد أنه أمر جيد.
لكين ال أعتقد أن عليهم البقاء يف غرف املالبس».
وواصل الكشف عن رأيه يف هذه املسألة مشريا إىل أنه «جيب
الوقوف بفخر من أجل النشيد الوطين ،وإال لن يكون باستطاعتكم
اللعب .جيب أال تكونوا هنا (يف امللعب) ،ورمبا عليكم أال تكونوا
حتى يف البالد».
مسألة كيفية التعامل مع الالعبني الذين يرفضون الوقوف للنشيد
الوطين كانت فرضت نفسها على اجتماع مالكي األندية األربعاء
املاضي يف أتالنتا وذلك بعدما وجدت الرياضة األكثر شعبية يف
الواليات املتحدة نفسها يف قلب عاصفة سياسية يف  ،2017حني
وصف ترامب الالعبني الذين يركعون خالل النشيد الوطين عوضا
عن الوقوف بـ»أبناء العاهرات».
وأثارت تلك التصرحيات موجة من االحتجاجات يف أحناء الدوري يف
سبتمرب املاضي ،وأثارت حفيظة بعض املشجعني ووضعت العديد
من املالكني احملافظني املساندين لرتامب يف موقف حمرج.
ويف املقابلة التلفزيونية توصل ترامب إىل أن «مالكي أندية دوري
كرة القدم األمريكية قاموا باختيار صحيح».
يف املقابل مل ترض رابطة العيب الدوري عن القرار الصادر عن
مالكي األندية ،السيما أنها مل ُتستشر قبل اختاذه.
وتعود جذور اخلالف بهذا الشأن إىل عام  ،2016حني رفض كولني
كابرنيك ،العب فريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز ،الوقوف
للنشيد الوطين األمريكي ،يف خطوة للفت األنظار ملعاناة األقليات
العرقية والدينية يف الواليات املتحدة ،على يد األجهزة املكلفة
باألمن.
عدد من الالعبني واصل القيام مبثل هذا التصرف قبيل انطالق
املباريات ،إال أنها مل حتظ بقدر كبري من االهتمام اجلماهريي أو
صرح ترامب بطريقة حادة خالل لقاء مبناصريه يف
اإلعالمي ،إىل أن ّ
أالباما يف  22سبتمرب املاضي ،حيث خاطب مالكي أندية الدوري حاثا
إياهم على اختاذ موقف من رافضي الوقوف للنشيد الوطين بقوله:
«اطردوا ابن العاهرة هذا من امللعب حاال .مطرود ،مطرود»!

وتويف بيرت بدفورد  /86عاما /وزوجته روث  /83عاما /يف  14أيار/
مايو  ،وفقا لشهادة وفاة نشرتها صحيفة نيوزيالند هريالد يوم
السبت املاضي .

أهدى األمري الربيطاني هاري عروسته األمريكية ميغان ماركل خامت
والدته الراحلة األمرية ديانا ،بعد زفاف ملكي شاهده العامل أمجع.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية ،أن دوق ودوقة ساسيكس غادرا
قلعة وندسور ،وركبا سيارة جاكوار باللون األزرق الفضي ،قادها
هاري ،وتوجها إىل حفل االستقبال اخلاص الذي نظمه والده األمري
تشارلز يف « ،»Frogmore Houseودعي إليه  200ضيف.
وكان الفتا خامت األملاس األزرق الذي أهداه هاري ملاركل ،والذي
قيل إنه يعود لألمرية الراحلة ديانا.
واختارت دوقة ساسيكس إطاللتها الثانية حلفل االستقبال من توقيع
املصممة ستيال ماكارتين ،بينما اعتمد هاري البزة الرمسية السوداء
وربطة العنق بعدما ظهر يف زفافه بالزي العسكري.
وارتدت ميغان فستانا بلون الزنبق األبيض طويل صمم من خيوط
احلرير ،وانتعلت حذاء أبيض من الساتان محل توقيع العالمة اإليطالية
الرفيعة «أكوازورا» ،فيما سرح شعرها يف اإلطاللة الثانية مصفف
الشعر املقيم يف لندن جورج نورثوود.
زهور األمرية ديانا يف كل مكان
إىل ذلك ،انتشرت الورود البيضاء املفضلة لدى األمرية ديانا ،أمس
السبت ،يف أحناء كنيسة سانت جورج ،وعلى شرفاتها وأبوابها ،أين
أقيم زفاف األمري هاري واملمثلة األمريكية ميغان ماركل.
وقال املكتب اإلعالمي لألسرة املالكة ،إنه مت استخدام ورودا بيضاء
وزهور الفاونيا ،وأعواد نباتات الزان والبتوال ،وشجرة النري للزينة،
والكثري منها جمُ ع من حدائق ومتنزهات وندسور.
ووصف موقع القصر امللكي على اإلنرتنت الورود البيضاء بأنها
«املفضلة لدى األمرية» ،ليكون اعتمادها تكرميا لذكراها.

وكان بيرت بدفورد قد نقل إىل املستشفى مساء يوم  12أيار/مايو
 .وتقول اإلبنة »:أعتقد أن والدتي اعتقدت بشكل مؤكد أنه لن
يعود».
وتوفيت روث يف منزهلا مبدينة كايتوكي يف نورث آيالند الساعة
العاشرة صباح يوم  14أيار/مايو ( 2200يوم  13أيار/مايو بتوقيت
جرينتش)  ،ليلحق بها زوجها بعد ساعات يف اليوم نفسه بعد
مساع نبأ وفاتها.
وكان بيرت بدفورد قد جاء من بريطانيا مهاجرا بعد احلرب العاملية
الثانية  ،حيث التقى بروث ووقع يف حبها  ،وتزوجا يف  30كانون
أول/ديسمرب . 1957
وبالرغم من أن وفاة األزواج بفارق ساعات عن بعضهما البعض هو
أمر نادر  ،إال أن ظاهرة «املوت بسبب القلب املنكسر» قد تناوهلا
عدد من الدراسات.
وخلصت دراسة يف جامعة هارفارد عام  2013إىل أن احتمالية وفاة
الشخص تزيد بنسبة  %30خالل الشهور الثالثة األوىل من وفاة
شريك حياته.
وتشري الدراسات إىل أن احلزن هو إرهاق فائق للعادة ،وال سيما
بالنسبة لكبار السن ،وباإلضافة إىل اإلصابة مبتالزمة القلب املنكسر
،واليت تعرف أيضا باعتالل عضلة القلب الناجم عن اإلجهاد أو
اعتالل تاكوتسيبو القليب ،فإن ذلك قادر على القضاء على شريك
كان بصحة جيدة قبل ذلك.
وجدير بالذكر أن النساء أكثر عرضة لإلصابة باألمل املفاجئ احلاد
يف الصدر ،والذي مياثل األزمة القلبية ،بسبب االرتفاع املفاجئ
يف هرمونات التوتر عقب وفاة الزوج.

بعد  90عاماً على اختفائها ..ظهور أول سفينة يف مثلث برمودا

ظهرت يف مثلث برمودا سفينة بعد اختفائها لـ  90عامًا ،هذه
املنطقة الغريبة عرفت باسم (مثلث الشيطان) ،ألنها تبتلع أي
سفينة تقرتب ،أو أي طائرة حتلق فوقها.

وعلى خلفية تردد مسؤولي احتاد هذه اللعبة يف إصدار قرار يلزم
الالعبني بالوقوف للنشيد ،مت االتفاق على حل وسط.

وأكد خفر السواحل الكوبية أن هناك سفينة عادت للظهور مرة
آخرى بعد اختفائها  90عامًا ،وهي نفسها السفينة «إس إس كود
تو باك سي» اليت اختفت عام .1925
ومت رصد السفينة بالقرب من أحدى املناطق العسكرية احملظورة،
ومتت عدة حماوالت للتواصل مع طاقم السفينة دون فائدة ،فقاموا
بالذهاب إليها وعندما وصلوا إليها وجدوها مملوءه بالتماثيل
الذهبية القدمية.

إال أن الالعبني الذين يدخلون إىل أرض امللعب اآلن ملزمون بالوقوف
للنشيد الوطين ،وإن مل يفعلوا ستعاقبهم أنديتهم بغرامات.

وعندما قاموا بتفتيشها وجدوا دفرت القبطان والذي أكد على أنها
هي السفينة املفقودة يف مثلث برمودا.

وفيما كانت القوانني السارية لالحتاد ،تطلب من مجيع الالعبني
أن يكونوا يف امللعب خالل عزف النشيد ،أزالت السياسة اجلديدة
هذا الشرط ،ومسحت لالعبني الرافضني للوقوف للنشيد ،بالبقاء
يف غرف املالبس.

وقالت ابنتهما كارولني بدفورد ملوقع «ستاف» اإلخباري احمللي
»:من اجليد أنهما رحال معا  .كان أحدهما سوف يضيع متاما بدون
اآلخر».
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تتـمات

جدال حول حصص...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ُ
استقبال رئيس اجلمهورية
الصدد
الغرض .وكان الالفت يف هذا
َ
العماد ميشال عون أمس لرئيس اجمللس الدستوري الدكتور عصام
سليمان.
يف انتظار عودة الرئيس املكلف سعد احلريري من السعودية،
َ
ِ
املرتقب خالل إفطار «بيال»
سيعلنها يف خطابه
واملواقف اليت
غدا األحد ،تعيش البالد سباقًا حممومًا بني مساعي التأليف وبني
بأن الوالدة
تداعيات األحداث اخلارجية ،وسط أجواء بدأت توحي ّ
رفع مجيع األفرقاء السياسيني
احلكومية ستكون صعبة ،يف ضوء
ِ
َ
رئيسي
سقوف مطالبهم من جهة ،واستمرار اجلدل حول حصول
َ

والشهية املفتوحة على
اجلمهورية واحلكومة على حصة وزارية،
ّ
االستيزار من جهة ثانية.

ميقاتي

ويف هذه األثناء ّ
ذكر رئيس كتلة «الوسط املستقل» جنيب ميقاتي
ِ
وروحيته» ،داعيًا إىل عدم
التقيد حبرفية الدستور
اجلميع «بضرورة
َ
ّ
ِ
دوامة ال حُتمد
ألن ذلك
خلق أعراف جديدةّ ،
سيدخل البلد يف ّ
ِ
عقباها».
ُ
عمل
تسهيل
وقالت مصادر كتلة «الوسط املستقل»« :على اجلميع
ِ
ّ
تشكل جتاوزًا للدستور،
خلق أعراف جديدة
وعدم
الرئيس املكلف
ِ
ُ
ُ
فتأليف احلكومة منوط أساسًا بالرئيس املكلف بالتشاور مع رئيس
فسيؤدي
نص الدستور
ّ
أما إدخال أعراف جديدة خارج ّ
اجلمهوريةّ .
إىل مطالبات مضادة ،خصوصًا بعد موقف الرئيس نبيه بري ،ما
ّ
جتاوز الدستور
«أن
يدل إىل أن ال إمجاع على هذه املطالبة» .وأكدت ّ
ُ
مرفوض وكذلك حماولة التذاكي».
ُّ
وكل
وقالت« :يف النهاية اجلميع جُم ِمع على دور رئيس اجلمهورية،
الوزراء سيكونون من حصته ،وحماولة إدخال املركز الذي ّ
ميثله يف
نواب «التيار الوطين احلر»
غري
َ
مستح ّب وال يستطيع ّ
بازار احلصص ُ
َ
مرة عندما كان نائبًا
من
أكثر
ه
أعلن
الذي
عون
الرئيس
جتاوز موقف
ُ
ّ
َ
تبد َل اليوم
حصًة وزارية ،فما الذي َّ
ورفض إعطاء رئيس اجلمهورية ّ
يتحو َل الرفض قبو ً
ال؟».
لكي
ّ

مراد

«أن املطالبة حبصص
ِمن جهته ،رأى النائب عبد الرحيم مراد
ّ
ّ
ستؤثر حتمًا على مسار التأليف» .وقال:
للرئاستني األوىل والثالثة
«يف املبدأ ،ال جيب أن تكون هناك حصص وزارية للرؤساء،
ومل َيلحظ الدستور وال «اتفاق الطائف» هذا األمر ،صحيح أنه
لكن اجلميع يدرك كيف كان
حصل يف السابق مع أكثر من رئيس
ّ
َ
التعاطي السوري َ
أن ذلك جيب أن
حينها يف تأليف احلكومات ،إلاّ ّ
ّ
أن اإلصرار على ذلك وعدم التوافق حوله
ال
يشكل قاعدة ،وأعتقد ّ
ّ
سيؤخرالتأليف».

الخازن

وقال عضو «التكتل الوطين» النائب فريد هيكل اخلازن لـلزميلة
حصة
أي أحكام
«اجلمهورية»« :الدستور مل
ّ
تتحدث عن ّ
ينص على ّ
ّ
وزارية لرئيس اجلمهورية أو لرئيس احلكومة ،وتشكيل احلكومات
شدد عليه
خيضع لظروفها الوطنية ،وهذا ما سبق للرئيس عون أن ّ
وكرره يف أكثر من مناسبة».
ّ
ّ
ً
نتائج
املؤلفة عقب االنتخابات،
«عادة ما تراعي احلكومات
وأضاف:
َ
معبًا عن التوازن النيابي ،وال
هذه االنتخابات لكي يكون التمثيل رّ
مانع من تسمية وزراء مباشرين من جانب رئيس اجلمهورية أو
َ
ّ
بأي متثيل نيابي ،وهي حالة قد
رئيس احلكومة حني ال
يتمتعان ّ
وازن كما هو راهنًا ،فال
حتصل .لكن أن يكون هلما متثيل نيابي
ٌ
َ
ّ
ِ
معادلة
ضرب
إضايف يف احلكومة من شأنه
لتمثيل
ضرورة حينها
ٍ
ُ
التوازن النيابي الذي َ
يؤدي إىل
يؤخذ به لتشكيل احلكومة ،ما قد ّ
عرقلة التأليف».

«الكتائب»

واستغرب مصدر كتائيب مسؤول «أن ّ
تركز النقاشات والسجاالت يف
َ
ظل ّ
ّ
كل ما يعانيه لبنان من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية،
وتوزيع املناصب واحلقائب ،بد ً
ال من
على احملاصصات واألحجام
ِ
وتصو ِرها للحلول».
الرتكيز على برنامج احلكومة
ّ

توتّر بني «القوات» وباسيل

استمر التوتر بني حزب
ويف موازاة التعقيدات اليت تواجه التأليف
ّ
«القوات اللبنانية» ورئيس «التيار الوطين احلر» الوزير جربان
باسيل .وقالت مصادر «القوات» « :فوجئنا باستمرار احلملة
الباسيلية علينا من خالل سفري لبنان يف واشنطن الذي َيستخدم
موقعه للهجوم علينا.
َ
مستمر
االنتخابات
عشية
هجومه
بدأ
الذي
باسيل
الوزير
أن
واضح
ّ
ٌ
ٌّ
ُّ
ِ
هدفه مصادرة نتائج االنتخابات وحماولة إلغاء
وكل
يف هجومه،
«تفاهم معراب» وعلى ّ
ّ
ِ
كل التسويات،
خصومه ،واالنقالب على
كل
ِ
ّ
بكل
وعلى مبدأ الشراكة ،وحماولة اهليمنة السياسية واالستئثار
ّ
َ
رفض هذه املمارسات وال
أن الرئيس عون
املواقع .ال
شك يف ّ
مكون ميكن أن يوافق على هذا النهج الباسيلي الذي يخَ رتع
يوجد ّ
أي ّ
املواجهات ،سواء من خالل املواجهة مع الرئيس بري على خلفية
درزيًا من خالل تشكيل كتلة
بلطجية ،أو مع النائب وليد جنبالط
ّ
ّ
السنية عرب الذهاب حنو
من َع َدم ،أو من خالل املواجهة مع الطائفة
أعراف جديدة ،أو املواجهة داخل بيئة مسيحية من أجل االستئثار
سرتتد هذه اهلجمة على أصحابها ،و»القوات»
بالواقع السياسي.
ّ
لكن باسيل
متمسكة باملصاحلة وبأجواء التهدئة السياسية،
ستبقى
ّ
ّ
أي مساحة للحوار والتوافق والصلح ،وهذا مؤسفّ ،
لكننا
ال يرتك ّ
لن نقبل َّ
ِ
وكذب
كل ما يصدر عن اخلط الباسيلي من تضليل

وافرتاء».
ِ
نشرة أخبار قناة «او تي يف» قد ّ
شنت محلة على
مقدمة
وكانت
ّ
بعض القوى
وحتدثت عن «أحجام
تسم َيها،
«القوات» من دون أن
ّ
ِ
ّ
أن ما ّ
َ
حققته انتخابيًا
متثيلها،
القانون النسيب
صحح
اليت
َّ
فتوهمت ّ
ُ
َّ
حصة رئيس اجلمهورية
فتح
يوازي
األندلس من جديد» .وقالت ّ
إن ّ
َ
ِ
ً
ِ
ملصاحلهم ،وباتت اليوم عبئًا عليهم ،بعدما
خدمة
«ابتدعوها سابقًا
ً
نص َطنع هلا كتلةً
جمر َد صورة يجَ ُدر أن ْ
بات الرئيس رئيسا ،وليس ّ
وهمية حفظًا ملاء الوجه».
وحتدثت عن «ضربة ٍ
املرة
حظ من قلب الواليات املتحدة ،وهذه
ّ
ّ
ِ
القويان اللذان
وتسليحه .فالرئاسة واجليش
حتريضًا على اجليش
ّ
مل ُيناسبا امليليشيات العسكرية يف احلرب ،ال يناسبان امليليشيات
تفتك بالدولة يف ِ
املدنية اليت ُ
السلم».

خلوة لـ «لبنان القوي»

ِ
ِ
ّ
خلوته األوىل بعد
لعقد
تكتل «لبنان القوي»
يستعد
إىل ذلك،
ّ
االنتخابات النيابية برئاسة باسيل يف  4و 5حزيران يف أوتيل
«القادري» ـ زحلة.
ٍ
خطة للمرحلة املقبلة مبشاركة
وضع
أن هدف اخللوة هو
َ
وعلم ّ
ُ
َ
ليدخل من خالهلا إىل امللفات املطروحة على ّ
ّ
كل
مكوناته
كل
ّ
وأبرزها:
املستويات،
ُ
 1امللف احلكومي ،واملشاريع اليت ُطرح على مستوى احلكومة،
ست َ
ّ
وملفات
املوسعة وملف النازحني السوريني،
كالالمركزية اإلدارية
ّ
ُتعنى بعمل احلكومة وأدائها ،كاحلكومة اإللكرتونية ،وعالقة «التكتل»
مع سائر التكتالت من خالل التفاهمات الوطنية اليت أبِرمت ،حيث
مكامن
وصلت ،وما
والنظر إىل أين
ستجري إعادة تقييم هلا،
ُ
َ
ُ
الثغرات فيها ،وما هي اسرتاتيجية التعاطي معها.
 2امللف االقتصادي واالجتماعي وقضايا الناس من كهرباء ونفطوغاز ونفايات وبيئة.
 3امللف املالي واإلصالحات املطلوبة يف ضوء نتائج مؤمتر«سيدر »1وموازنة  2019واحلسابات املالية.
 4امللف الرتبوي يف مدارس القطاع اخلاص والعام واملشاكلِ
سلسلة الرتب والرواتب وزيادة األقساط.
دفع
املتأتية من
ِ
سبل
لدرس
 5امللفات الدفاعية وامللفات املتعلقة باالغرتابِ
ِ
حتسني اقرتاع املغرتبني واالسرتاتيجية اليت جيب أن ُتتبع مع
االنتشار اللبناني حول العامل.
ٍ
وتوحيد
آلية تنظيمية النصهار املنضوين إىل «التكتل»
وضع
6ُ
ُ
وتقسيم هذه امللفات وتوزيعها
خطابهم السياسي يف امللفات،
ُ
عمل متخصصة مبعاونة خرباء واقتصاديني.
على جمموعات
ٍ
وقال أمني سر الـ «التكتل» النائب ابراهيم كنعان للزيلة
ّ
ٍ
مستقلة
شخصية معنوية
خلق
«يهدف التكتل إىل
ِ
«اجلمهورية»َ :
ً
بقوة يف املؤسسات الدستورية
حاضرة
له ،تستطيع أن تكون
ّ
فعال يف حتقيق األهداف الوطنية
فيساهم
بنحو ّ
ٍ
وأمام الرأي العامُ ،
واملشاريع اليت على أساسها ُ
دعم
انت ِخب أعضاؤه ،ويف طليعتها
ُ
ٍ
ِ
ِ
دولة قوية».
ببناء
مسرية العهد

املجلس الدستوري  ...والطعون

ما ان غابت مشس السادس من أيار االنتخابي حتى ظهر اىل
العلن عدد كبري من خمالفات رافقت العملية االنتخابية اليت يقودها
َ
واحلكم» ،حسب تعبري أحد املتابعني عن قرب جملريات
«اخلصم
ُ
ذلك اليوم.
أن «التزوير يف املدن (بريوت  -طرابلس -
كثر احلديث عن ّ
أي تزوير يف بلدة أو قرية مغمورة ،إذ بسحر
عكار  -بعلبك) فاق ّ
ساحر ُأ ِ
سقطت مرشحة اجملتمع املدني لصاحل مرشح السلطة يف
األشرفية ،وألغت قوى األمر الواقع «بضعة آالف» من األصوات
إلسقاط لوائح أشرف ريفي يف طرابلس وبريوت وعكار ،متامًا كما
ّ
مت إسقاط حييى مشص يف بعلبك إلفهام الرأي العام انه ال مكان
ملعارضة يف زمن تسوية التفاهمات الكربى».
ُ
سبحة الطعون انطلقت من زحلة ،وهناك ما يزيد عن  25طعنًا
ً
ان عددا من املرشحني نالوا
ّ
فقط يف بريوت الثانية ،بعدما تبينّ
إعطاء
قرروا جمتمعني
َ
صفرًا يف أقالم اقرتاعهم وكأنهم ترشحوا ّ
ثم ّ
صوتهم التفضيلي خلصمهم.
أن عددًا من املرشحني من خمتلف اللوائح يف
وتؤكد معلومات ّ
بريوت («املعارضة البريوتية»« ،صوت الناس»« ،كرامة بريوت»،
سيتقدمون
«البيارتة املستقلني»« ،لبنان حرزان» و»بريوت الوطن»)
ّ
(على األرجح االثنني) بسلسلة من الطعون ،منها فردي ومنها بإسم
الالئحة ومنها مجاعي ،أي جمموعة من املرشحني من خمتلف اللوائح
واملذاهب سيطعنون أمام اجمللس الدستوري بالعملية االنتخابية
برمتها ُمستندين اىل ممارسات ما قبل اليوم االنتخابي وعدم التزام
ّ
مرشحي السلطة الصمت االنتخابي ومشاهدات ّ
موثقة رافقت عملية
االقرتاع وطرد مندوبني من األقالم ،ونقل صناديق ،وعملية الفرز
حتول نسبة االقرتاع من  37%فور
األولي يف جلان القيد ،وكيفية ّ
إقفال الصناديق اىل  42%بعد ساعات قليلة.
وما ينطبق على بريوت من ممارسات ينطبق أيضًا على طرابلس
اليت شهدت «أكرب عملية تزوير هدفها إسقاط الئحة اللواء أشرف
يتخيلها العقل البشري» ،حسب
ريفي بوسائل غري مشروعة وال
ّ
املصادر.
سيعقد بعد تقديم الطعون هدفه
وتفيد معلومات ّ
أن مؤمترًا صحافيًا ُ
مواكبة عملية الطعن إعالميًا ،وإطالع الرأي العام اللبناني والعربي
والدولي على ما رافق النتائج من «تزوير وتركيب».
تبقى العني على اجمللس الدستوري املفرتض أن ينهي حياته
بالبت مبصري هذه الطعون قبل أن يذهب اىل التقاعد
العمالنية
ّ
دستوريني
بعد تعيني جملس جديد ،وهنا التحدي األكرب حبسب
ّ
ورجال قانون ّ
بأن بعضها
اطلعوا على مواد بعض الطعون وجزموا ّ
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برمتها يف دائرة الطعن ،شرط
كفيل بإبطال العملية االنتخابية ّ
َ
بابه وتعبث
أن ال يسمح اجمللس الدستوري للسياسة أن
تطرق َ
ّ
سري أعماله .جملس تشهد خمتلف القوى بنزاهته
تعطل
بقراراته أو
َ
ّ
وشفافيته وقدرته على إنصاف أصحاب احلق ،مبعزل عن تدخالت
السياسيني وشياطني التفاصيل.

ترامب :رمبا حنتاج...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وحيمل املسؤول الكوري الشمالي رسالة إىل ترامب من زعيم بالده
كيم جونغ أون.
وكان ترامب أعلن انه يتوقع تلقي رسالة قريبًا جدًا كيم جونغ اون.
وكتب الرئيس األمريكي على «تويرت»« :لقاءات جيدة جدًا مع كوريا
الشمالية» يف إشارة كما يبدو إىل عشاء االربعاء بني اليد اليمنى
للزعيم الكوري الشمالي اجلنرال كيم يونغ شول ووزير اخلارجية
االمريكي مايك بومبيو يف نيويورك.
وتابع ترامب« :اتطلع إىل معرفة ما تتضمنه الرسالة ..سيأتون
على األرجح إىل واشنطن اجلمعة لتسليم الرسالة وبالتالي أنا اتطلع
إىل ذلك»
والتقى بومبيو واجلنرال شول جمددًا اخلميس ملواصلة حمادثاتهما.
ويبحث الوفدان خالل جلسات املفاوضات التحضريات للقمة املرتقبة
بني ترامب وكيم يف  12حزيران (يونيو) يف سنغافورة حلل اخلالف
بني البلدين حول امللف النووي.
وكيم يونغ شول هو أرفع مسؤول من بيونغيانغ يزور الواليات
املتحدة منذ  18عامًا .وكان بومبيو التقى سريًا يف وقت سابق هذه
السنة حني كان مديرا لوكالة االستخبارات املركزية االمريكية (سي
آي ايه) الزعيم الكوري الشمالي الطالق آليات عقد القمة.

تفاهمات روسية  -اسرائيلية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

«بعض جوانب التسوية السورية».
ويف بداية لقائه ليربمان ،شدد شويغو على ضرورة «أن نناقش
كل القضايا املتعلقة بالعمل على احلدود ويف املنطقة اجلنوبية
خلفض التصعيد ،خصوصًا البنود اليت يوجد لدينا اتفاق عليها مع
األردن والواليات املتحدة».
وأشار إىل أن «تطور الوضع يف سورية يكتسب وترية إجيابية»،
غرد ليربمان عرب حسابه على موقع «تويرت» قائ ًال إن إسرائيل
فيما ّ
«تقدر تفهم روسيا حلاجاتها األمنية ،خصوصًا يف ما يتعلق بالوضع
ّ
على حدودنا الشمالية» ،وأضاف« :سنواصل احلوار مع روسيا حول
مجيع القضايا ذات الصلة».
وأكد مصدر روسي أن «االجتماع حبث عددًا من القضايا ،على
رأسها السماح للجيش السوري بنشر آليات ثقيلة يف اجلزء احملرر
من اجلوالن موقتًا» ،يف جتاوز التفاقية فض االشتباك اليت ُوقعت
بعد حرب السادس من تشرين األول .1973
وأوضح أن «وجود إيران وميليشياتها يف سورية استحوذ على جزء
مهم من احملادثات» ،مشريًا إىل أن مشاركة رئيس االستخبارات
العسكرية اإلسرائيلية متري هامين «هدفت أساسًا إىل تبادل
معلومات استخبارية حول مسلحي املعارضة يف جنوب غربي سورية،
ومتركز القوات اإليرانية وامليليشيات اللبنانية واألفغانية والعراقية
الداعمة لألسد».
ّ
حملل الشؤون األمنية يف صحيفة «معاريف»
من جانبه ،أملح
اإلسرائيلية يوسي ميلمان على «تويرت» ،إىل توصل الطرفني إىل
ّ
تفاهمات جديدة حول مناطق خفض التصعيد تنص على «إبعاد
أي
القوات اإليرانية عن خط اهلدنة مسافة  20كيلومرتًا ،وعدم بناء ّ
إيرانية دائمة ،جوية أو صاروخية ،يف سورية ،مع حرية تصرف
قواعد
ّ
إسرائيل ضد القواعد اإليرانية يف سورية ،مشروطة بالتنسيق مع
موسكو (مبا يف ذلك هجمات عسكرية وضربات جوية)».
ووفق ميلمان ،فإن روسيا ستنقل التفاهمات اإلسرائيلية -الروسية
إىل األسد الذي سينقلها بدوره إىل طهران .ونقلت صحيفة
«هآرتس» تأكيد مصدر ديبلوماسي غربي أن روسيا نقلت إىل
إسرائيل رسائل من األسد تتعلق بانسحاب القوات اإليرانية من
مرتفعات اجلوالن ،مضيفة أن تبادل هذه الرسائل ليس األول من
نوعه وهو متواصل منذ أسابيع.
وعلى وقع استمرار االستنفار العسكري بني قوات النظام السوري
والفصائل املسلحة يف اجلنوب ،قال «املرصد السوري حلقوق
اإلنسان» ان حتضريات من قوات إيرانية و»حزب اهلل» وامليليشيات
الشيعية جتري لبدء انسحاب من ريفي درعا والقنيطرة واخلطوط
القريبة من احلدود مع اجلوالن احملتل ،ما يؤكد وجود تفاهمات.
ويف مقابلة مع تلفزيون «آر تي اإلنكليزي» ،اتهم األسد إسرائيل بـ
«الكذب» لدى حديثها عن استهداف قواعد ومعسكرات إيرانية يف
سورية .ونفى وجود قوات إيرانية يف سورية ،متحدثًا عن «ضباط
إيرانيني يساعدون اجليش السوري لكن ليست لديهم قوات».
ويف بروكسيل ،اعترب رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة
السورية نصر احلريري أن انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق
النووي «يفتح اجملال لزيادة الضغط على طهران لوقف دعمها
العسكري لألسد».
وأكد عقب لقائه أمس االول مسؤولة السياسة اخلارجية يف
االحتاد األوروبي فيدريكا موغرييين أن هناك اآلن حنو مئة ألف
مقاتل إيراني أو مرتبط بإيران يف البالد .وقال« :دور إيران يكرب
شيئًا فشيئًا على حساب شعبنا .يف وجود إيران وامليليشيات
اإليرانية يف بالدنا ،لن يكون هناك حل سياسي تفاوضي».
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مــتفرقـات

سبع خرافات عن التغذية قد جتعلك تراجع قائمة طعامك
يقال عن بعض األغذية كاحلليب والقمح أنها
مضرة بالصحة ،إال أن هذا االدعاء غري صحيح
وفقًا ألخصائي التغذية مارتني كاتان* ،الذي
كشف لـ( )DWعن أكرب اخلرافات ،واالدعاءات
اخلاطئة ،اليت يتداوهلا الناس عن بعض أنواع
األطعمة.
عند الشعور بالتعبُ ،يلقى اللوم مباشرة على
نوعية الطعام املتناولة .وحول ذلك قال مارتني
كاتان « :نأكل مجيعنا غالبًا  3مرات يف اليوم،
وعند شعور أحدهم بعدم االرتياح غالبًا ما يرجع
السبب إىل الطعام».
ومن ناحية أخرى ،هناك مئات النظريات حول
اتباع نظام غذائي للحماية من بعض األمراض أو
احلساسية.
ألقى أخصائي التغذية مارتني كاتان* نظرة
فاحصة على املخاوف املتداولة حول األطعمة
مبختلف أنواعها.
اخلرافة األوىل :الغذاء العضوي أكثر صحة من
الطعام املنتج تقليديًا
بالنسبة للزراعة العضوية ،فهي جيدة جدًا للرتبة.
لكن لألسف ،املنتجات العضوية ليست أكثر صحة
من األغذية ،اليت تنتجها الزراعة التقليدية .إذ أن
كمية املبيدات يف الغذاء عادة ما تكون صغرية
وغري مؤثرة .كما حتتوي اخلضروات العضوية على
نرتات أقل من اخلضروات غري العضوية ،إال أن
أفضلية ذلك مل تتضح بعد.
وقد قيل سابقًا ،إن وجود النرتات يف اجلسم يؤدي
إىل تفاعلها مع مركيب النرتيت والنيرتوزامني،
األمر الذي اعترب مسببًا للسرطان ،غري أننا نعلم
اآلن بأن هذا غري صحيح ،فقد تكون تلك النرتات
مفيدة خلفض ضغط الدم.
ومع ذلك ،هناك أسباب كافية لدعم الزراعة
العضوية ،حيث يستخدم املزارعون نسبة أقل
من املضادات احليوية يف تربية احليوانات مقارنة
باملزارعني التقليديني ،إذ أن اإلفراط يف استخدام
املضادات احليوية قد يؤدي إىل تطوير البكترييا
املتفوقة ،اليت تشكل خطرًا على صحتنا.
اخلرافة الثانية :الطعام الينء صحي ألن القيمة
الغذائية تقل أثناء الطهي
ال حتتوي اخلضروات على نسب عالية من املواد

الغذائية ،غري أنها حتتوي على
الكثري من فيتامني سي ،ومحض
الفوليك ،الذي ال يشكل نقصه
يف اجلسم أي ضرر .وعلى
العكس ،فإن طهي اخلضراوات
يساعد يف قتل البكترييا اليت
تسبب التسمم الغذائي.

قداس وجناز األربعني لراحة نفس
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اخلرافة الثالثة :حليب البقر غري
صحي ويسبب احلساسية
دهون احلليب ليست صحية
فع ًال ،إذ من شأنها أن ترفع
نسبة الكوليسرتول يف الدم ،وتزيد من خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية .لذا
ينصح بتناول احلليب ومشتقاته بنسبة دسم
قليلة بسبب فائدتها حيث حتتوي على :فيتامني
ب  ،12واليود ،والبوتاسيوم ،والزنك .كما يشكل
احلليب مصدر بروتني جيد بالنسبة للنباتيني.

مسؤول عن العديد من مشاكلنا الصحية .بالطبع،
كلنا نعاني من مشاكل صحية خمتلفة :أمل ،تعب،
كآبة ..كما تعاني املاليني من النساء من متالزمة
القولون العصيب.
غري أنه ال يوجد دليل قاطع على أن القمح
مسؤول عن تلك املشاكل.

ويذكر أن لدى واحد إىل اثنني يف املئة من
األطفال الصغار حساسية من بروتني احلليب،
غري أنها ختتفي تلقائيًا مع النمو .أما بالنسبة
حلساسية الالكتوز ،فال تالحظ إال عند اإلفراط يف
تناول احلليب .وعلى الرغم من أنه قد يعزز إىل
حد ما سرطان الربوستات عند الرجال ،إال أنه قد
يساعد يف مكافحة سرطان األمعاء.

اخلرافة السادسة :اإلكثار من فيتامني سي مينع
نزالت الربد
تناول الكثري من فيتامني سي ال مينع نزلة الربد،
بل قد خيففها بنسبة بسيطة جدًا .ومن ناحية
أخرى فإن تناول كمية كبرية منه قد يسبب
حصوات الكلى.

اخلرافة الرابعة :إذا كنت ترغب يف إنقاص الوزن،
ابتعد عن الكربوهيدرات

اخلرافة السابعة :السكر يسبب اضطراب فرط
احلركة ونقص االنتباه لدى األطفال

يف احلقيقة إنقاص الوزن ،يتعلق بكمية الطعام
ال بنوعيتها ،كل ما يدخل الفم ُيستخدم أو حيرق
من قبل العضالت ،أو خيزن.

ظهرت هذه النظرية منذ  50عامًا يف الواليات
املتحدة ،إال أن السكر بريء من هذه التهمة ،يف
حني تؤدي األصباغ الصناعية إىل اضطراب فرط
احلركة ونقص االنتباه .وبشكل عام ،األطفال هم
األطفال ،طاقة متحركة.

ال يتم التخلص من أي شيء ،سواء كان
كربوهيدرات أو بروتني أو دهون .األمر مشابه
حلساب التوفري :ال فرق يف أي بنك أقوم بإيداع
األموال ،ما يهم هو املبلغ .كل شيء ينتهي يف
حساب التوفري اخلاص بي ،أو يف معدتي.
اخلرافة اخلامسة :جتنب القمح ألنه غري صحي
قلة من الناس تعاني مما يسمى حبساسية
الغلوتني ،إذ يسبب هلم بروتني القمح اضطرابات
هضمية خطرية .يف حني ال مشكلة عند آخرين.
ومع ذلك ،فقد انتشرت الفكرة بأن القمح

ومم علينا أن حنذر؟
املخاطر احلقيقية هي التدخني ،والكحول ،والبدانة
بشكل خاص إذ قد تؤدي إىل أمراض خطرية مبا
يف ذلك السرطان.
*مارتني كاتان :أستاذ متقاعد لعلوم التغذية يف
اجلامعة احلرة ( )Vrije Universiteitيف أمسرتدام،
هولندا.

يقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس
الفقيد

الشاعر جوزيف عقيقي

وذل��ك ي��وم االح��د امل��واف��ق  8تموز
الساعة  8،45صباحا يف كنيسة مار
شربل يف بانشبول.
الداعون :أرملته جاندارك عقيقي وولده
ايلي عقيقي وعائلته.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء.
الدعوة عامة

* 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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صحة وغذاء

ملريض الكبد 5 ..مشروبات مفيدة مزيج من الفياغرا ولقاح االنفلونزا دراسة تربط بني قضاء الوقت أمام
لصحتك فى الصيام احرص على تناوهلا
لعالج السرطان!
الشاشات وأمراض القلب والسرطان

كشف الدكتور سعيد شلبى أستاذ الكبد واجلهاز اهلضمى باملركز
القومى للبحوث ،أن هناك بعض املشروبات املفيدة ملريض
الكبد ،وهناك بعض املشروبات التى قد تسبب له خماطر خالل
الصيام،
موضحا أن التمر هندى ،والعرقسوس ،جيب أن ال يتعدى تناوهلما
عن كوب واحد يوميا ،ألنهما يؤديان إىل احتباس السوائل باجلسم
،وبالتاىل تورم القدمني وتدهور حالة املريض.
وقال فى تصريح خاص لــ «اليوم السابع» إنه ميكن تناول الشاى،
واحللبة ،والكركدية ،والقهوة والنسكافية  ،كما ميكن تناول منقوع
التمر بأى كمية طاملا ال يعانى من مرض السكر،ولكن قمر الدين
حيتوى على كمية من األمالح ،فيجب عدم اإلكثار منه ،ويكتفى
بكوب واحد فى اليوم.
وقال أن وجبة مريض الكبد ختتلف على حسب حالته الصحية
،فاملرضى املستقرة حالتهم ميكنهم تناول الطعام العادى مع عدم
اإلكثار من اللحوم والدواجن ،واألمساك  ،وأيضا عدم اإلكثار من
البقوليات ،مثل الفول ،والعدس ،والفاصوليا ،والبسلة ،وأيضا
يفضل اإلكثار من السلطة اخلضراء ،وبعض منتجات األلبان مثل
الزبادى ،واجلنب القريش ،والفاكهة من األطعمة املفيدة ،واإلقالل
من املواحل مثل الربتقال والليمون.
أما احلاالت املتدهورة من مرضى الكبد فيجب استشارة الطبيب عن
إمكانية صومهم من عدمه ،وفى حالة السماح هلم بالصوم فيجب
على املريض إذا كانت حالته مستقرة ،فيمكن هلؤالء املرضى
تناول كمية صغرية من الربوتني احليوانى فى حدود الــ  50جرام،
أو حبجم علبة الكربيت  ،وميكن زيادة الكمية من حلوم الدواجن ،أو
األمساك لتصل إىل  100غرام  ،وأيضا البقوليات تكون فى حدود
من  3إىل  5مالعق يوميا  ،مع احلرص على السلطة اخلضراء فهى
مفيدة والسوائل.

توصلت دراسة جديدة إىل أن مزجيا من عقار الفياغرا ولقاح
االنفلونزا ميكن أن يعاجل السرطان.
وتعمل االسرتاتيجية غري التقليدية وفق العلماء على تنشيط نظام
املناعة ملهامجة اخلاليا السرطانية ،اليت تبقى بعد اجلراحة ،عندما
يكون اجلسم ضعيفا.
وبعد إجراء التجارب على الفئران املصابة بسرطان الرئة ،شهد
الباحثون الكنديون اخنفاضا واضحا يف انتشار املرض بنسبة .%90
ومن املقرر أن خيترب  24من مرضى سرطان املعدة البشري ،املزيج
اجلديد يف جتربة سريرية ميكن أن متهد الطريق إىل املوافقة عليه.
وعادة ،تلعب اخلاليا املناعية املسماة اخلاليا القاتلة الطبيعية ،دورا
رئيسيا يف قتل اخلاليا السرطانية املنتشرة .ولكن اجلراحة حترض
نوعا آخر من اخلاليا املناعية ،تسمى  ،MDSCحلجب اخلاليا القاتلة
الطبيعية.
ووجد فريق الدكتورة ريبيكا أوير ،يف جامعة  ،Ottawaأن عقاقري
ضعف االنتصاب حتجب هذه اخلاليا ( ،)MDSCاليت تسمح للخاليا
القاتلة الطبيعية بالقيام بوظيفة مكافحة السرطان ،كما يعمل لقاح
اإلنفلونزا على حتفيزها أيضا.

خلصت دراسة علمية حديثة إىل وجود عالقة بني قضاء الكثري
من الوقت أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر واإلصابة بأمراض
القلب والسرطان.
وحلل باحثون جبامعة غالسكو مقدار الوقت الذي أمضاه 390089
شخصا أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر أثناء وقت الفراغ،
وذلك حبسب موقع «.»bbc
ووجد الباحثون أن العالقة بني قضاء الكثري من الوقت أمام
الشاشة وتدهور احلالة الصحية كان أقوى مبقدار الضعف بني
األشخاص الذين تنخفض لديهم مستويات اللياقة.
وقال األستاذ اجلامعي جيسون جيل ،أحد معدي الدراسة ،إن
النتائج قد تؤثر على توجيهات الصحة العامة.
ويسود اعتقاد بأن الفرتة اليت ميضيها الفرد أمام الشاشات يف
أوقات الفراغ هي أحد العوامل املساهمة يف منط السلوك كثري
اجللوس ،والذي يرتبط بزيادة احتماالت الوفاة واإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية.
وقال جيل «أظهرت دراستنا أن املخاطر املرتبطة بالسلوكيات اليت
تتسم بقلة احلركة قد ال تكون هي نفسها بالنسبة للجميع ،إذ
أن العالقة بني اجللوس أمام الشاشة خالل وقت الفراغ والنتائج
الصحية السلبية تكون أقوى بالنسبة لألشخاص الذين تنخفض
لديهم مستويات النشاط البدني أو اللياقة البدنية أو القوة».

وقالت الدكتورة أوير« :حنن متحمسون حقا هلذه الدراسة ألنها
تشري إىل عالجني آمنني وغري مكلفني نسبيا ،قد يكونان قادرين
على حل مشكلة كبرية متعلقة بالسرطان .ويف حال جنحت التجارب
السريرية ،ميكن أن تصبح أول عالج للمشاكل املناعية النامجة عن
جراحة السرطان».

وأضاف «سيكون لذلك آثار حمتملة على إرشادات الصحة العامة.
وإذا كانت النتائج سببية ،فإن هذه البيانات تشري إىل أن استهداف
األشخاص الذين لديهم لياقة بدنية وقوة أقل بهدف تقليل سلوكهم
أسلوبا فعال».
الذي يتسم بقلة احلركة رمبا يكون
ً

وحذر فريق البحث من أن مرضى السرطان ال جيب أن يعاجلوا
أنفسهم بهذه الرتكيبة ،على الرغم من أن عقاقري الفياغرا ولقاح
االنفلونزا متاحة على نطاق واسع.

وخلص الباحثون إىل أن قضاء الكثري من الوقت أمام الشاشات
مرتبط بارتفاع خطر «الوفاة لشتى األسباب» ،باإلضافة إىل ارتفاع
احتماالت اإلصابة بأمراض القلب والسرطان.

 5خطوات سهلة لتجنب اكتساب الوزن خالل رمضان

يعترب شهر رمضان فرصة كبرية إلجراء تغيريات كبرية على منط
حياتك ،وتغيري عاداتك الغذائية.
وخالل رمضان ،يبطئ أيضك ،وذلك فإن وجبة اإلفطار اليت
تتناوهلا عقب غروب الشمس ال تعين تعويضك عن الساعات اليت
قضيتها من دون طعام ،ولكن جيب أن تكون معادلة حلجم غذائك
العادي.
وإذا كنت ختطط لفقدان الوزن خالل رمضان أو ترغب يف جتنب
زيادة الوزن ،اتبع هذه اإلرشادات اخلمسة للحصول على وجبة
إفطار صحية ،حبسب جملة «الرجل» السعودية.
 -1املاء واملشروبات
ابدأ إفطارك بتمرة واحدة ،ألنها تتضمن  20سعرة حرارية ،وما
يعادهلا من  4ونصف غرامات من السكر ،واليت ستمنحك جرعة
كافية من الطاقة بعد ساعات طويلة من الصيام.
بعدها تناول نصف كوب من عصري التوت ،والذي يتضمن 60
سعرة حرارية و 10غرامات من السكر ،وذلك ألن املشروبات
الطبيعية تساهم يف إعادة مستويات الدم يف اجلسم إىل معدالتها
الطبيعية.
وجتنب متاما خالل اإلفطار االقرتاب من املشروبات احملالة ،واملضاف
إليها السكر ،مثل املشروبات الغازية بكل أنواعها.
وال تنسى شرب املاء بكثرة ،ألنه يبقي اجلسم يف حالة رطبة ،كما
أنه سيساعدك على السيطرة على الرغبة القوية لتناول السكريات
بعد اإلفطار.
وينصح خرباء التغذية بتناول  8أكواب من املاء يف اليوم على

النحو التالي 2 :مع وجبة اإلفطار و 4بني اإلفطار والسحور و 2عند
السحور.
 -2أداء صالة املغرب

بعدها قم بأداء صالة املغرب ،وذلك ألن احلركة يف حد ذاتها متنح
نظامك اهلضمي هدنة قصرية قبل تناول إفطارك.
وبعد ذلك ،تناول طبقا واحدا جيب أن يضم كل أنواع العناصر
الغذائية اليت حيتاجها اجلسم ،مثل الكربوهيدرات والربوتينات
واخلضراوات واأللبان.
وجيب أن تشمل الكربوهيدرات الرز البين ،أو رغيف عربي يزن
قرابة  30غراما ،والذي يوازي  82سعرة حرارية.
وجيب االمتناع عن كربوهيدرات مغموسة يف الزيت ،مثل رول
أصابع اجلنب املقلية.
 -3الربوتينات
إن تناولك للربوتينات سيساعد على حمافظتك على كتلتك العضلية،
وينصح بتناول  30غراما من املأكوالت البحرية ،أو الدجاج ،أو
اللحم ،أو بيضة واحدة ،باإلضافة إىل ملعقة واحدة من البقوليات
مثل العدس.
وجيب تناول من  3إىل  4أطباق يف حجم كف اليد من
الكربوهيدرات.
ومن املمكن تناول اخلضار املطهو بالبخار واملخبوز ،مع ضرورة
جتنب املقليات وقليلة السعرات السبانخ واجلزر والطماطم

 -4الزيوت الصحية
تناول ملعقة شاي من زيت الزيتون ،واليت توازي مثن مثرة
فوكادو ،وحتتوي على  45سعرة حرارية ،ومن املمكن أن توضع
فوق السالطة.
 -5األلبان
تناول كوبا من احلليب أو أن تستعيض بالزبادي أو  45غراما من
اجلنب.
أما بالنسبة لوجبة مثالية إلفطار صحي وقليل السعرات ،ويشكل
كل العناصر الغذائية :ابدأ بتناول شوربة خضار ،ثم صدر دجاج
مشوي (سكيليت) ،مع زبادي قليل الدسم ،وسلطة خضراء بزيت
الزيتون.
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NEWS

NSW GOVERNMENT FORTNIGHTLY UPDATE

DIGITAL DRIVER LICENCE
A STEP CLOSER
• Legislation has been introduced to Parliament enabling a phased state-wide
rollout of the Digital Driver
Licence (DDL).
• Once finalised, the DDL
will be made available
through the Service NSW
app.
• Since November 2017,
more than 1,400 people in
Dubbo have participated
in a trial of the technology,
with an 83% customer satisfaction rating.
• The Bill proposed to
amend the Road Transport
Act 2013, the Photo Card
Act 2005, the Gaming and
Liquor Administration Act
2007 and the Liquor Act
2007.
ANOTHER 18,000 HECTARES ADDED FOR CONSERVATION
• More than 18,000 hectares of land will be added
to the NSW conservation
network, providing a significant boost to the State’s
biodiversity.
• The addition of this extra
land will increase the size
of the NSW Parks Estate to
more than 7.1 billion hectares – larger than the size
of Tasmania.
• All additions would contribute practical environmental benefits to the State
of NSW.
• Management of the new
Flora Reserves and park
additions will be transferred in stages, with the
first transfers commencing
on 1 July this year.
BRIDGING THE GAP FOR
FUTURE MATILDAS
• Up and coming Westfield
Matildas players are set
to benefit from a new program launched to develop
some of the country’s rising female football stars.
• The NSW Government
launched the ‘Future Matildas’ initiative, a specialised training and support
program for current Matildas players aged between
15 and 20 years.
• Promising players will
have improved access to
senior coaches and support staff, and the ability to
train in a high performance
environment outside of the
Westfield W-league season.

• The program will assist in developing players
ahead of the 2019 FIFA
Women’s World Cup in
France, the 2020 Olympic
Games in Tokyo, the 2022
AFC Women’s Asian Cup,
along with the 2023 FIFA
Women’s World Cup.
NSW COUNCILS JOIN
FORCES TO CREATE NETWORK OF JOINT ORGANISATIONS
• The NSW Government
announced more than 70
councils across regional
NSW have voluntarily
joined forces to establish
a new network of 11 joint
Organisations.
• The formal proclamation
of the joint Organisations
would strengthen collaboration between local councils and the NSW Government on important regional
projects.
• The NSW Government
introduced an Australian
first for regional communities such as building
strong economies, creating jobs, and improving
regional infrastructure,
services and facilities.
• The Government has
invited representatives
from the eight Far West
councils to meet at Parliament House on May 16 to
continue to discuss ways
to improve regional governance and service delivery
in the region.
REFORM OF ELECTORAL
FUNDING LAWS
• The NSW Government
will deliver on its commitment to reform the state’s
electoral funding laws to
increase integrity, transparency and accountability
in NSW politics.
• The reforms implement
recommendations from the
Parliamentary Joint Standing Committee on Electoral
Matters, which reviewed
the work of an independent
expert panel, chaired by Dr
Kerry Schott.
• The reforms preserve the
foundations of the current
electoral funding regime
while introducing important changes to reduce
the risk of corruption and
undue influence, and promote compliance.
• The changes will apply
for the 2019 NSW State
General Election.

• Increasing the transparency and accountability of
electoral funding sends a
clear message that NSW
is off limits to those who
peddle in illegal influence
and corruption.
RECORD FUNDING FOR
THE ICAC
• The Independent Commission Against Corruption (ICAC) will receive record funding of more than
$106 million to enhance its
work as the State’s corruption watchdog.
• ICAC will receive $27 million from the NSW Liberals
and Nationals Government
in 2018-19, part of more
than $106 million of expense funding for ICAC
over the next four years.
This compares to funding
of around $19.8 million in
Labor’s 2010-11 Budget.
• The reconstituted ICAC
commenced operations in
August 2017, with the Hon
Peter Hall QC appointed as
the inaugural Chief.
NSW FIREARM AMNESTY
YOUR CHANC ETO SURRENDER OR REGISTER ILLEGAL GUNS
• The NSW Government
today announced a statewide firearm amnesty from
1 July to 30 September in
a bid to register or remove
illegal firearms from the
community.
•
Last year, all Australian states participated in
the National Firearms Amnesty and the response by
NSW was outstanding.
• Firearms and firearmrelated items can be surrendered under amnesty
arrangements at approved
drop-off points, which
include licensed firearm
dealers, mobile stations,
and police stations.
• Under no circumstances
should loaded firearms be
taken into public places –
including police stations.
• Anyone with concerns
about handling firearms or
safely transporting them,
can contact the NSW Police Force Firearms Registry on 1300 362 562 for
assistance. For more information visit www.police.
nsw.gov.au.
UPDATED BUSINESS ASSISTANCE PROGRAM
• The NSW Government
has confirmed that Trans-

port for NSW will continue
to offer financial assistance to small business affected by the delayed CBD
and South East Light Rail
for the duration of construction.
• The program has been
expanded to be available
to small businesses with
up to 50 employees.
• While applicants will
continue to be considered
on a case-by-case basis,
Transport for NSW has
changed the criteria to allow for more flexibility in
how businesses are assessed.
• Greater consideration
will be given to additional
factors affecting small
business such as the proximity of construction barriers and noise impacts.
• The Business Assistance
Program will be available
for the duration of the construction period and we
will continue to support
businesses who request
financial assistance.
•
For more information
on eligibility businesses
should email SLRBizassistance@transport.nsw.
gov.au.
HALF A MILLION JOBS
CREATED IN NSW SINCE
2011
• A record-breaking
500,000 new jobs have
been created since the
NSW Liberals and Nationals were elected in April
2011.
• The jobs boom has been
driven by increased female
participation, which has
reached an all-time high.
• The NSW Government
said the NSW economy was
the driving force underpinning Australia since the
end of the mining boom.
•
In the past year,
156,000 new jobs were
created with 142,000 of
these being full time roles.
HEAVY VEHICLE SAFETY
NOT CONSTRAINED BY
BORDERS
• The NSW Government
is calling for national support to take further steps
to improve heavy vehicle
safety.
• Because the freight industry is not constrained
by borders, the way heavy
vehicle safety is addressed
should not be constrained

either.
• Changing to a national
approach and working with
the National Heavy Vehicle
Regulator is important to
ensure our roads are a
safe place for all road users.
NSW STARTUPS’ BEST
AND BRIGHTEST CHANCE
TO GO GLOBAL
• Ten NSW startups will
have an exciting opportunity to meet with worldleading innovation experts
in Tel Aviv, Israel, one
of the world’s most advanced innovation hubs in
the world.
•
The Commonwealth
and NSW Governments
are calling for Artificial
Intelligence and Machine
Learning startups to apply
for the intensive, 10-day
program at Austrade’s Israel Landing Pad this July
as part of a joint Austrade
and NSW Government program.
•
This marks the third
year the NSW Government
has partnered with Austrade’s Landing Pad program.
• Applications close on
11 June 2018. For more information, and to apply for
the program visit https://
launch.innovation.nsw.
gov.au/2018IsraelCalling.
NEW RESIDENTIAL TENANCY LAWS TO BOLSTER
PROTECTIONS FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE.
•
Victims of domestic
violence will be better protected when leaving violent relationships thanks
to new residential tenancy
reforms.
• The proposed changes
to the Residential Tenancies Act 2010 are another
step the NSW Government
is taking to help tackle the
scourge of domestic and
family violence.
• NSW is leading the way
in domestic violence policy by ensuring victims can
swiftly leave their violent
partners.
• Under the previous laws,
victims of domestic violence on a fixed term lease
had to give 14 days’ notice to their landlord if a
co-tenant or occupant is
prohibited by a final AVO
from having access to the
property.
• An Exposure Bill regard-

ing the proposed reforms
will be released in the
coming months.
PET IDS SET TO IMPROVE
ANIMAL WELFARE
• Families about to buy
a cat or dog will have more
information about the animal and the breeder selling it under new laws set
to be introduced to NSW
Parliament this week.
•
The Companion Animals and Other Legislation Amendment Bill 2018
is the step in the Government’s Animal Welfare Action Plan.
• Breeders selling or people giving away dogs and
cats will be required to
include a relevant identifying number in all advertisements – either a microchip number, a breeder
identification number, or a
rehoming body number.
• Penalties will apply for
not advertising or falsifying an identity number,
however exemptions will
apply for animals under 12
weeks of age and working
dogs that are not required
to be microchipped.
• Breeder identification
numbers will continue
to be available for free
through the register.
CONSUMERS WARNED
AGAINST
SWINDLING
SCAMMERS
• NSW Fair Trading has
issued a warning about
slick scammers swindling
consumers as national
Scams Awareness Week
kicks off today.
•
Scamwatch received
almost 33,000 reports of
scammers in 2017 who
approached consumers,
impersonating government agencies or trusted
businesses.
•
Fair Trading works
closely with its State and
Territory counterparts to
investigate any alleged
scams, and regularly hosts
awareness seminars in local communities to help
educate consumers.
• Scams Awareness Week
runs from 21-25 May. For
more information about
scams and to report a
scam, visit www.scamwatch.gov.au.
• There are a number of
consumer events for Scam
Awareness Week, for more
information visit www.
accc.gov.au.
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The fix for Australia’s multibillion-dollar superannuation ‘mess’

Productivity Commission deputy chair Karen Chester. Photo: Quentin
Jones

The biggest shakeup in
the history of Australia’s
$2.6 trillion superannuation system would
see new workers able
to choose an approved
high-performing fund for
life, saving as much as
$407,000 by avoiding underperforming funds and
multiple accounts.
A landmark Productivity
Commission review has
found that almost one
third of default super accounts are chronic underperformers, actually costing members more than if
they had invested in the
underlying assets themselves and paid management fees. Another third,
some 10 million, are unintended multiple accounts
whose extra fees and duplicate insurance policies
cost members $2.6 billion
per year despite decades
of government programs
aimed at encouraging
members to consolidate
accounts.
“The government’s efforts are about sweeping
up some of the mess. We
want to do that as well,
but we also want to stop
the mess reoccurring,”
said inquiry chairman and
Productivity Commission
deputy chief Karen Chester.
The Commission finds
that “absurdly,” many
accounts are tied to jobs
rather than members,
forcing Australians to
accumulate accounts as
they switch jobs unless
they make active deci-

sions to merge them.
Some of the insurance
policies they accumulate
are “zombies” unusable
because of rules that
prevent people claiming
more than one income
protection payout.
It wants all new workforce
entrants to be shown a
dropdown menu of up
to 10 “best in show” top
performing funds when
they apply for a tax file
number. The 10 would
be chosen by an independent panel every four
years. Employees would
be free to choose a fund
not in the top 10 or to
make no choice, in which
case they would be randomly assigned to one of
the 10 best performers.
Laboratory experiments
conducted for the Commission showed that
95 per cent of people
presented with the drop
down menu made a
choice, either for one of
the top 10 or for another
fund they knew about, or
for a self-managed fund.
The changes would remove the power of the
unions, employers and
the Fair Work Commission to assign default
funds through industrial
awards and enterprise
bargains.
Indicative calculations
by the Productivity Commission suggest that the
“overwhelming majority”
of the top 10 would be
employer and union-controlled industry funds, as
they perform much better
than bank-owned retail

funds.
But industry funds are
also well represented
among the 26 worst performing default funds, accounting for 10 over the
past decade, compared
to the for-profit sector’s
12.
Asked to identify the
worst performing default
funds, Ms Chester said
that wasn’t the point of
the report. “If we were to
name funds it could make
things worse by sparking
a run on those funds,”
she said. The Commission’s draft recommendations would ease bad performers out of the system
gradually.
Almost half a million
people join the workforce
every year, accounting for $1 billion of super contributions in that
year alone, meaning the
changes would deprive
poorly performing funds
of new members, encouraging the trustees to consider whether they wanted to remain in business.
Each of the one in seven
workers who change jobs
every year would also be
shown the list of the top
10 and invited to change
or consolidate their accounts.
Financial planners would
also be encouraged to
recommend funds from
the top 10 list or to to
show reasons why they
hadn’t under a rule known
as ‘if not, why not?’
Ms Chester said that of all
the inquiries she and her
fellow commissioner Angela McRae had worked
on, this set of recommendations produced the
“best bang for buck”.
“It could be worth 3.9 billion per year. I don’t think
you can overstate the impact.” she said.
Add to shortlist
The Commission believes
its analysis of Australia’s
superannuation system
is a world-first. “As far
as we know, nobody in

Australia nor anybody
internationally has previously assessed the
performance of a superannuation or a pension
plan system,” Ms Chester
said. “One of the reasons
it is hard is that there are
more than 40,000 super
products, a number that
makes it hard for consumers to make decisions.”
“We took the stated asset allocation of each
MySuper fund and compared its performance
to that of the underlying
assets, making allowance for fees. It gave us
a measure of whether the
fund managers added
or subtracted value. Astonishing, around a third
consistently subtracted
value. All were default
funds.”
The Commission wants
the list of MySuper approved products scaled
back by up to one third
and the poor performers
removed. “The limbo bar
has to be significantly
heightened,” Ms Chester
said, adding that she was
not aware of any funds
that had ever applied for
MySuper authorisation
that had failed to get it.
Only 114 of the 208 funds
surveyed by the Commission responded, and only
5 were able to detail their
net investment returns by
asset class.Add to shortlist
“I don’t think you can
overstate our professional disappointment with the
content of the responses
to the questions that really mattered,” Ms Chester said. “It constrained
in doing our analysis. We
will be writing to all those
who haven’t properly
responded on Tuesday
morning asking them to
complete their homework
so that we can complete
our analysis.”
Financial Services Minister Kelly O’Dwyer backed
the Commission saying

the funds that had not
properly responded were
showing “contempt for
the Australian people.
“This is a government
mandated system. They
are thumbing their noses
at millions of Australians,
she said.
The Commission had
backed the government’s
determination to end
multiple insurance poli-

cies, consolidate super
accounts and reunite
members with their lost
super.
Its ideas were clever and
would need to be carefully considered by the
government. The Commission’s report is a draft
and will be followed by
a final report with firm
recommendations by December.

New Fund To Develop Markets
For Recyclables
The Andrews Labor Government has announced
a new $2.5 million fund
to help develop markets
for Victoria’s recyclable
waste, and boost research
and development into recycling.
Minister for Environment Lily D’Ambrosio
on tuesday launched the
Resource Recovery Market Development Fund in
Craigieburn, where major
road builder Downer is trialling an asphalt mix containing recycled plastic
bags, printer cartridges
and glass in road surfacing.
Downer received $67,000
from the fund, which will
be managed by Sustainability Victoria and support researchers and
industry in finding new
ways to use recovered resources.
Downer estimates that up
to 15 per cent of asphalt
could contain soft plastics and that up to 10 million tonnes of recyclable
waste could be diverted
from landfill every year
using their new approach.
Sustainability
Victoria
provided Close the Loop
with $40,000 for equipment to develop the plastic additive used in the asphalt mix.
The fund builds on $80
million over four years invested by the Labor Government into waste and
resource recovery.

Applications for the Resource Recovery Market
Development Fund will
open in July.
Quotes attributable to
Minister for Energy, Environment and Climate
Change Lily D’Ambrosio
“There are many ways
that plastics and glass
can be recycled, but these
initiatives often need a
kickstart.”
“This new fund will help
support new industries
and stimulate a circular
economy for recyclable
material.”
Quote attributable to
Member for Yuroke Ros
Spence
“We’re supporting local
jobs and ensuring our
recyclables can be repurposed here in Victoria.”
Quotes attributable to
Minister for Energy, Environment and Climate
Change Lily D’Ambrosio
“There are many ways
that plastics and glass
can be recycled, but these
initiatives often need a
kickstart.”
“This new fund will help
support new industries
and stimulate a circular
economy for recyclable
material.”
Quote attributable to
Member for Yuroke Ros
Spence
“We’re supporting local
jobs and ensuring our
recyclables can be repurposed here in Victoria.”
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Jacqui Lambie’s replacement senator, Steve Martin, joins National party Premier grants conscience vote on
abortion clinic exclusion zones
Surprise move improves
had long been a “thorn in “The recount is just a part
Coalition’s Senate numbers, easing crossbench
negotiation pressure.
Jacqui Lambie’s replacement in the Senate, Steve
Martin, has joined the Nationals, and become the
first National to represent
Tasmania in 90 years.
The surprise move brings
the Coalition’s Senate
numbers to 31, slightly
easing its task in negotiating contentious legislation past a crowded crossbench.
Martin made the announcement at a press
conference in Devonport
with the Nationals leader,
Michael McCormack, and
deputy leader, Bridget
McKenzie, on Monday.
Martin – the former mayor of Devonport – cited
his small business background and his desire “to
get the best outcomes for
Tasmanians” as his reasons for the move.
He denied that he had
swapped as a result of a
“deal” with the Nationals,
explaining he was drawn
to the party by “their focus
on key issues such as natural resources, teamwork
and, of course, people”.
McCormack said he was
delighted that Martin
would “reinvigorate the
National party” in Tasmania, likening him to the
Tasmanian tiger – now extinct and last seen in 1936
– because no National had
represented Tasmania in
federal parliament since
William McWilliams in
1927.
McKenzie recalled listening to Martin’s inaugural
Senate speech and thinking he was “one of us”.
“Small business, commitment to community, local
issues and a doer – that’s
the mantra of the National
party,” she said.
Australian politics: subscribe by email
Martin won Lambie’s seat
in a Senate vote recount in
February after Lambie quit
in November due to her

the side” of the Coalition,
Martin said that he joined
the JLN on the proviso he
would be independent and
could cross the floor on
any issue.

of life – unfortunate for the
JLN – but here I am, large
as life, proud to be here
having scored some very
important projects for
Tasmania,” he said.

Turnbull looking for tax cut support
Former Jacqui Lambie Network
candidate and independent senator Steve Martin has joined the
National party. Photograph: Lukas
Coch/AAP

dual citizenship but will
only serve the balance of
a three-year term.
Martin refused to relinquish the seat to Lambie
who wanted to re-enter the
Senate and – despite running on the Jacqui Lambie
Network (JLN) ticket – defected to become an independent shortly after taking the seat.
The independent senator
supported the Coalition’s
company tax cut package
after negotiating a package including $47.5m of
funding for key Tasmanian
projects and $200m over
four years for the Tasmanian freight equalisation
scheme.
In his inaugural Senate
speech in March, Martin
labelled himself the “Steven Bradbury” of the Senate – in reference to his
unexpected entry from
the second place on the
JLN Senate ticket. He also
called for a boost to the
productivity of the Tasmanian tourism and agriculture industries.
The Nationals have little
institutional infrastructure
in Tasmania, where they
reregistered in 2013, but
the party brand could provide a useful vehicle for
Martin to attempt re-election after his break with
the JLN.
Asked where he would be
preselected on the Coalition ticket for the next
election, Martin said it was
a “matter for the party organisation”.
Asked how JLN voters
would feel, given Lambie

Malcolm Turnbull is building a case for tax cuts on
personal income and big
business as parliament returns.
Malcolm Turnbull is heading into three days of
parliament looking to win
support for tax cuts on
personal income and big
businesses.
Labor doesn’t support corporate tax cuts or the second half of the income tax
cuts, but the government
is taking a hard line.
“We are committed to securing the passage of a
business tax cuts in full,”
Finance Minister Mathias
Cormann told reporters on
Monday.
He also said the government will not split up the
personal income tax cuts
package, even though Labor does support sections
of them.
Monday’s
Newspoll
showed the coalition’s primary vote sitting at 38 per
cent, level with Labor’s,
while the government is
behind 48-52 on the twoparty preferred vote.
But Mr Turnbull gained
one point to 47 per cent as
preferred prime minister,
while Bill Shorten dropped
two points to 30 per cent,
marking the longest net
negative satisfaction rating of any opposition leader.
The coalition got a boost
with Tasmanian independent senator Steve Martin joining the Nationals
on Monday, after feeling
drawn to their views on rural and regional Australia.
“That really fits with Tasmania and I think I fit with
the Nationals,” Senator
Martin told reporters on
Monday.

The defection means the
government is slightly
closer to getting its tax cuts
through the upper house,
but it still has a battle.
More than a third of voters
surveyed said corporate
tax cuts should come into
effect as soon as possible,
while a further 27 per cent
want them to be implemented over 10 years.
Pauline Hanson has flipflopped several times on
the tax cuts, but now says
voters can ring her office to
get their message across.
With five by-elections due
on July 28, speculation has
been rife the government
might take their chances at
a general election later this
year rather than wait until
it is due in early 2019.
“I’m now thinking it is
more likely they might be
looking at an early election
than even I thought a few
weeks ago,” Labor senator Murray Watt told Sky
News.
The government will this
week table new regulations allowing election
candidates to declare they
are eligible to sit.
The lower house is expected to pass laws to put
in place a redress scheme,
stemming from the child
abuse royal commission,
while new penalties for
dodgy live sheep exporters will also pass.
With the Senate not sitting
until June 18, budget estimates hearings will be held
in Canberra.
Treasury officials will be
grilled on Tuesday, while
hearings will also cover
school and university
funding, Medicare, welfare,
defence, foreign affairs, industrial relations and small
business.

Left to right … Khodor Issa (Auburn registered nurse) and Kassem Abdelkafi (Patient)

Tuesday, 29 May, 2018
Tobacco breaks hearts
If you are one of the 14
people in every 100 who
still smokes in Western
Sydney today, you are
four times more likely to
die of heart disease and
three times more likely to
die from sudden cardiac
death.
It is Australia’s single biggest killer.
‘Tobacco breaks hearts’
is the theme of this year’s
World No Tobacco Day on
May 31.
Kassem Abdelkafi and his
family from Auburn understand the devastation of
having heart disease.
«I had a heart attack in
June last year which
shocked my wife and three
kids as I was still young at
55,» he said.
«I had to have open heart
surgery four months after
my heart attack.
«I started smoking 35
years ago and smoked 1015 cigarettes a day.»
When a person chooses
to smoke a cigarette, cigar or waterpipe tobacco,
the amount of oxygen in
the blood is reduced and
blood vessel walls are
damaged.
These blood vessels supply blood to the heart and
other parts of the body.
Smoking also adds to the
clogging of the arteries
which, as with Kassem,
can lead to heart attacks.
Khoder Issa, cardiac rehabilitation nurse from
Auburn Hospital, has
been working with Kassem to help him regain his
strength, fitness and im-

prove his health.
«We work on reducing risk
factors like smoking, unhealthy eating and inactivity while our patient works
on gentle to medium physical activity,» Khoder said.
Smoking is a risk factor that all patients who
smoke can change.
Cardiac
rehabilitation
nurses can help their patients who are trying to
stop smoking.
Kassem used nicotine
gum to quit smoking after
his heart attack last year.
«I tried to quit four times
before but could never
stop those last few cigarettes but the gum helped
to reduce my cravings,»
Kassem said.
Health Promotion Manager
for Western Sydney Local
Health District, Ms Christine Newman, encourages
all smokers to seriously
consider making a quit
attempt this World No Tobacco Day.
‘Stopping smoking is the
best thing you can do for
your heart and overall
health,» Ms Newman said.
«Your risk of a heart attack or stroke is reduced
by half after your first year
of being a non-smoker.
«If you remain quit, within
five to 15 years, your risk
returns to that of a person
who never smoked.”
If you are a smoker and do
not want to break hearts,
see your GP, call the Quitline on 13 78 48 or visit
the www.icanquit.com.au
website for information
on taking that next step to
a tobacco-free life and a
healthy heart.
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Barnaby defends paid Ceasefire urged in Coalition’s climate and energy wars
The emissions reduction a standout year for the re- term unifying energy or cli- climate policy in place,” the
tell-all interview
target in the national energy newable energy industry, mate policy in place, and report says.

Barnaby Joyce has
defended
accepting
$150,000 for an upcoming
television interview, saying he and partner Vikki
Campion tried to maintain
their privacy.
Barnaby Joyce has defended selling the story of
his new family in a tell-all
interview, saying it was
his partner who decided
to pocket the six-figure
payment.
The former deputy prime
minster, who was granted
extended leave on Tuesday, said he and stafferturned-partner Vikki Campion wanted privacy after
the birth of their son last
month.
Mr Joyce was granted
leave until the end of June,
AAP understands, but will
not be expected back at
parliament until August,
after the Winter break.
“In the last fortnight
we’ve had drones over
our house, we’ve had
paparazzi waiting for us
outside Armidale airport,
we’ve had people following us to Uralla,” Mr Joyce
told reporters in Canberra
on Tuesday.
“We tried just burning this
out and that didn’t work.”
Cabinet minister Kelly
O’Dwyer believes most
Australians are “pretty
disgusted” about the interview.
Ms O’Dwyer said serving
politicians should not put
a price on being accountable to the public, and Mr
Joyce had made a mistake.
“Ultimately it’s a matter
for him and his judgment.
I personally wouldn’t do
it, I don’t think it’s right,
and I think most Australians are pretty disgusted
by it,” Ms O’Dwyer told
ABC radio.
Prime Minister Malcolm
Turnbull says he’ll raise
the matter privately with
Mr Joyce.
“It’s not something that I
would have encouraged

him to do, in fact quite
the contrary,” Mr Turnbull
told Tasmanian radio station LAFM.
Mr Joyce said it was Ms
Campion who made the
decision to accept the
money because she was
being “screwed over” by
the constant media attention.
“If we had a proper tort of
privacy we would never
have had to do this,” he
told The Australian.
The couple sold their story to the Seven Network’s
Sunday Night program for
a reported $150,000.
The controversial interview, to air on Sunday,
has prompted calls for a
ban on serving politicians
receiving cash for media
comment.
Nationals frontbencher
Darren Chester, who was
dumped by Mr Joyce
from cabinet in December, intends to raise the
proposed ban with colleagues.
“This is unprecedented in
my time in parliament and
I’m open to the conversation about banning MPs
from benefiting personally from selling stories
to the media,” Mr Chester
told The Daily Telegraph.
He acknowledged the circumstances were complex, given Ms Campion
was entitled to seek payment as a private citizen,
but said the former Nationals leader could no
longer complain about a
breach of privacy.
Labor deputy leader Tanya Plibersek doubts a ban
on politicians being paid
for interviews will prove
a solution, likening it to
a prohibition on sex with
staff.
“If common sense and
common decency don’t
tell you that these things
are the wrong thing to do,
I don’t think a ban is going to fix the problem,”
Ms Plibersek told reporters.

guarantee is too low to encourage the development of
renewable energy projects
on a scale sufficient to drive
down power prices as Australia’s ageing coal plants
retire, according to the Clean
Energy Council.
A new report from the
council, to be released on
Wednesday, says 2017 was

with the largest domestic
rollout of rooftop solar in
history, and 16 large-scale
renewable energy projects
completed, adding 700
megawatts of new generation to the mix.
But the CEC’s chief executive, Kane Thornton, is continuing to express concern
that there is still no long-

The Federal Court has again
ordered embattled Jobs
Minister Michaelia Cash to
give evidence in the ongoing court case over last
year’s raids on the headquarters of the Australian
Workers Union.
Court documents seen by
Fairfax Media show a subpoena has been issued
for Senator Cash to attend
court on August 1.
The minister has been under pressure over her role
in a federal police raid conducted on AWU offices in
Melbourne in October, details of which were leaked
to the media in advance.
She was previously issued
a subpoena in March but
the case was delayed due
to a federal police investigation into the leaks.
Senator Cash’s former
staffer David De Garis who has also been ordered
to give evidence - took the
blame for tipping off journalists and subsequently
resigned.
Former Fair Work Ombudsman media officer Mark
Lee and Registered Organisations Commission
official Chris Enright have
also been ordered to give
evidence in court on August 1.
AWU national secretary
Daniel Walton said it was
vital for the court to hear
evidence from witnesses
whom the union believes
are relevant to the case.
“That is why we sought
subpoenas,” Mr Walton
said. “If we are to understand exactly what happened then we believe the
testimony of these individuals is critical.”
“We have long believed
last year’s raid – and the

investigation itself – to be
unlawful.”
Senator Cash has said she
was unaware of the tip-offs.
She was due to appear at a
Senate estimates hearing
on Wednesday but sent the
assistant minister Zed Seselja instead.
The AWU has taken the
Registered Organisations
Commission to court to
throw out an investigation
into donations the union
made to activist group GetUp! when Bill Shorten was
national secretary.
The AFP is conducting
an investigation into the
leaks, which resulted in
video of the raids appearing on the evening news.
Senator Cash has declined
to answer questions about
the matter, citing public interest immunity.
She previously failed in an
attempt to stop subpoenas for communications
between her office and the
ROC about the raids.
Labor has accused Senator
Cash of a “cover up” and
shadow employment minister Brendan O’Connor
on Wednesday called for
Prime Minister Malcolm
Turnbull to sack his minister if she did not answer
questions.
“She should have taken responsibility for the conduct
of her office seven months
ago and resigned,” Mr
O’Connor said. “It is untenable for this to continue.”
In a farcical scene earlier
this year, Senator Cash
was shielded from the
cameras by a whiteboard
as she made her way to a
Senate estimates hearing
in Parliament House.
Mr Turnbull has so far
stood by his minister.

Michaelia Cash ordered to give
evidence in union raids case

says the level of emissions
reduction planned under the
government’s national energy guarantee “is unlikely
to encourage the new renewable energy to continue
to drive down power prices
as our old coal power plants
continue to close”.
The council is converging
on Canberra this week, as
the launch of the report on
the state of the renewables
sector coincides with another bout of unrest within the
Coalition party room over
the national energy guarantee.
With the energy minister,
Josh Frydenberg, due to
meet his state counterparts
in August in an effort to secure their approval for the
national energy guarantee,
the former prime minister
Tony Abbott on Tuesday
challenged Frydenberg, arguing that the policy should
come back to the Coalition
party room for debate before
the critical August meeting.
Frydenberg rebuffed that
push, saying he would bring
legislation giving effect to
the policy back to the party
room after any agreement
was struck with the states
– without reopening the internal debate the Coalition
settled last October.
Abbott’s challenge followed
a government MP raising
concerns about the impact
of high power prices on
businesses in his electorate.
The chair of the backbench
committee on environment
and energy, Craig Kelly, also
declared that the government needed to do more to
differentiate its policies from
Labor’s.
While Thornton says public
discussion about the national energy guarantee appears
to be moving in a constructive direction, the CEC report
notes the history of politics
scuttling sensible outcomes
and observes that Australia
remains a distance short of
settling its decade-long climate and energy wars.
“Australia’s banks, businesses, major energy institutions and many governments have begun planning
for a renewable energy
future but there is still no
long-term unifying energy or

“In June 2017, chief scientist Dr Alan Finkel delivered
a suite of 50 recommendations to improve Australia’s
energy security, which became known in industry circles as the Finkel report. The
government moved quickly
to adopt 49 of these, but ultimately voted to reject the
primary recommendation –
the introduction of a clean
energy target to take effect
beyond 2020.”
The report notes that the
clean energy target was
backed by the energy sector, the business community, the clean energy industry
and federal Labor but it was
scuttled because of internal
opposition within the Coalition, with “a backbench
revolt” killing the Finkel recommendation.
Consultations about the national energy guarantee are
not yet resolved, it says,
noting that state governments have stepped into the
breach. “Given the significant uncertainty and relatively low level of ambition
on clean energy and emissions reduction from the
federal government, many
state governments have introduced their own policies
and targets.
“This will help to secure
job and investment benefits
from renewable energy projects as well as helping Australia to meet its emission
reduction commitments.”
The report says there are
enough projects in the system to meet the 2020 renewable energy target, which
underscores a boom in the
sector over the past couple
of years.
But it points out that the investment boom has followed
policy certainty. Investment
in renewables stalled when
Abbott attempted to wind
back the renewable energy
target after he won the 2013
election, and rebounded
once the ensuing political
dispute was settled.
The report says that trajectory “shows that long-term
bipartisan policy has been
critical for investment in the
energy sector, and that policy certainty beyond 2020
is becoming increasingly
urgent”.
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