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 3أفكار فرنسية ملبادرة جتاه لبنان..
ُّ
وحترك للحريري لتحقيق التوافق

الرئيس سعد الحريري يشارك يف جلسة املحكمة الدولية

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن
املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
 Package Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

نسهر على راحة الزبائن
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Follow us on

احملكمة حتمل بدر الدين «مسؤولية أساسية» يف اغتيال احلريري!

بني فرنسا ولبنان أثناء
زيارة عون لباريس.
ان افكارًا ثالثة
وعلم
ّ
مطروحة امام ماكرون،
ويؤدي السفري الفرنسي
يف لبنان برونو فوشيه
دورًا أساسيًا فيها:
ـ االوىل ،أن تدعو باريس

www.southwestbuilders.com.au

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818

Melbourne: 1/ 8 Gilmour

أطرافًا لبنانيني اىل لقاء
حواري على طريقة مؤمتر
«سان كلو» الذي انعقد
منذ سنوات.
توفد
ان
الثانية،
ـ
باريس مسؤو ً
ال فرنسيًا
(من مستوى وزير او
موفد رئاسي) اىل لبنان

10 Nicholsen St, Penshurst

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald
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يف ظل التحديات القائمة
والتعثر يف والدة احلكومة،
برز مشروع حترك فرنسي
لكن شكله
جتاه لبنان،
ّ
مل يتحدد بعد ،مع العلم
ان
أنه ليس جبديد ،إذ ّ
الرئيس الفرنسي اميانويل
ماكرون كان أبلغ اىل
السلطات اللبنانية استمرار
اهتمام فرنسا بلبنان يف
هذه املرحلة املصريية يف
املنطقة.
كذلك ابلغ اىل رئيس
اجلمهورية العماد ميشال
عون قراره زيارة لبنان،
وكانت زيارته متوقعة أواخر
ربيع ـ بداية صيف ،2018
لكن ما أرجأ موعدها ،بعدما
حتدد مرتني ،هو
كان قد
ّ
عدم تأليف احلكومة وصدور
مواقف لبنانية ال تلتزم
سياسة «النأي بالنفس»
اليت حصل التفاهم عليها

خربة طويلة وصدق يف التعامل

لالطالع على االوضاع فيه

التتمة صفحة 31

«اشتباك» أمريكي إيراني يف
العراق وعشرات األجانب يغادرون

أفادت مصادر سياسية
فاعلة بأن اتفاقًا غري مباشر
حول احلكومة العراقية
املقبلة قد جيمع واشنطن
بطهران ،يف مقابل مواجهة
على
ومباشرة
حمتملة
املستوى األمين.
بدأت
األوىل،
وللمرة
اإلدارة األمريكية تتصرف
مع احتماالت استهداف
العراق،
يف
مصاحلها
باعتبارها تهديدًا إيرانيًا
مباشرًا ،ما يكشف وفقًا
ملراقبني «مؤشرات إىل
شكل املواجهة املرتقبة
بني اجلانبني».
أمس
إيران
ووصفت
االول ،االتهام األمريكي
بأنها «لعبت دورًا» يف
اعتداءات تعرضت هلا بعثة
واشنطن يف العراق ،بأنه

«استفزازية».
ادعاءات
بعدما وجهت واشنطن
اللهجة
شديد
حتذيرًا
إىل طهران ،من عواقب
استهداف مواطنيها أو
منشآتها يف العراق.
وأفاد البيت األبيض
يف بيان ،بأن «واشنطن

طهران
نظام
ستحمل
ّ
مسؤولية أي هجوم تتعرض
له مرافق احلكومة األمريكية
يف العراق».
واتهم إيران بـ «عدم
منع اهلجمات األخرية على
القنصلية األمريكية يف

التتمة صفحة 31

موسكو تلمّح إىل احتمال تأجيل
اهلجوم على إدلب

الحت أمس األول بوادر
ختفيف حلدة التصعيد
السوري،
الروسي-
بعد تلميح موسكو إىل
إمكان إرجاء اهلجوم على

محلت أنقرة
إدلب ،لكنها ّ
مسؤولية تفكيك «اجلماعات
اإلرهابية».
وعزز هذا االجتاه فتح

التتمة صفحة 31

اجليش اليمين يقطع شريان إمدادات
احلوثيني بني صنعاء واحلديدة

احتدمت املعارك يف حمافظة
احلديدة غرب اليمن خالل
الساعات القليلة املاضية،
إذ وجه اجليش اليمين

ضربة قوية إىل مجاعة
احلوثيني ،متثلت بقطع
خط إمداد ميليشياتهم

التتمة صفحة 31

العالناتكم

يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ايلي على
الرقم0412 224 604 :

مـحل كـباب للـبيع

للبيع ..مـحل كـباب يقع يف كوغرا
قريب من محطة القطار والسوق
والعديد من التسهيالت
لالتصال بـ  Olayعلى الرقم:
0422 102 525
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لـبنانيات

عون التقى وفد املنظمة العاملية للكرمة:

نأمل أن يكون للبنان إسهام يف رفع مستوى إنتاج النبيذ عامليا

الوفاء للمقاومة :نذكر وزارة الطاقة وكهرباء لبنان بأن التقنني
غري املتوازن يهدد بانفجار بعض األوضاع الشعبية

الرئيس عون مستقبال وفد املنظمة
اجلمهورية
رئيس
استقبل
العماد ميشال عون يف القصر
اجلمهوري ظهر امس االول،
املدير العام للمنظمة العاملية
للكرمة والنبيذ جان-ماري اوران
مع وفد من املنظمة ،يف حضور
املدير العام لوزارة الزراعة
املهندس لويس حلود ،ملناسبة
انعقاد ايام النبيذ اللبناني،
واملشاركة يف مؤمتر عن
التقنيات اجلديدة يف عمليات
تصنيع النبيذ وتأثري التغري
املناخي على زراعة الكرمة الذي
تنظمه جامعة الروح القدس
الكسليك ،بالتعاون مع املنظمة
العاملية يف اجلامعة من  12اىل
 15الشهر احلالي.
يف مستهل اللقاء ،حتدث
اوران فشكر رئيس اجلمهورية
على االستقبال ،عارضا له
نشاطات املنظمة اليت يتوىل
ادارتها واليت تضم اليوم 46
دولة ،وهي تأسست عام 1924
ومركزها الرئيسي باريس،
شارحا دورها التقين والعلمي،
ومهمتها اليت تقوم على وضع
نظم عاملية عالية اجلودة بهدف
انتاج النبيذ وتصنيعه ،وكذلك
تطوير هذا االنتاج وازالة العائق
من طريق تبادل اخلربات يف
هذا اجملال بني الدول االعضاء،
ونشر الثقافة اخلاصة بإنتاج
النبيذ على الصعيد الدولي.
ولفت اىل أن «لبنان انضم اىل
هذه املنظمة عام  1995وهو
عضو «بالغ النشاط فيها»،
مثنيا على مستوى التعاون
الثنائي القائم بني لبنان
واملنظمة .وقال« :انين هنا
للمرة الثانية يف لبنان لالحتفال
بأيام النبيذ اللبناني اليت تقام
مرة كل سنتني مببادرة من

وزارة الزراعة حيث نتبادل اآلراء
حول آخر ما مت التوصل اليه على
الصعد التقنية واالقتصادية
والزراعية يف جمال صناعة
النبيذ .وقد تسنى لي االطالع
على مدى حيوية ما حتقق لغاية
اآلن يف لبنان حيث ان النبيذ
اللبناني بالغ اجلودة».
ثم حتدث حلود ،فشكر بدوره
رئيس اجلمهورية على استقباله
الوفد ورعايته الدائمة هلذا
القطاع ،مشددا على «اهمية
االهتمام الذي يبديه منذ العام
 2012وحتى اليوم ،جتاه فتح
االبواب العاملية امام النبيذ
اللبناني» .وقال« :اليوم لدى
لبنان فرصة كربى من خالل
وجودكم يف رئاسة اجلمهورية
لدعم حضور النبيذ اللبناني يف
خمتلف احملافل الدولية ال سيما
يف اوروبا وامريكا».
أضاف« :اود ان ازف خربا ان
السوق الصينية قد فتحت امام
النبيذ اللبناني ،بفضل وزارة
اخلارجية ونتيجة جهود مشرتكة
بني وزارتي الزراعة واخلارجية.
وحنن يف صدد االعداد مع سفارة
لبنان يف الصني لتسويق النبيذ
اللبناني يف الصني ،وفيما
تستمر «ايام النبيذ اللبناني»
يف خمتلف العواصم وبالتنسيق
مع مؤمترات الطاقة االغرتابية».
وطالب حلود بوضع املراسيم
التطبيقية إلنشاء معهد الكرمة
والنبيذ الذي صدر قرار عن
جملس الوزراء بإنشائه ،ومحاية
والتنسيق
الوطين
املنتج
االعالني مع الوزارت املختلفة،
اللبناني
االغرتاب
وتشجيع
على استهالك النبيذ اللبناني
لكونه حيمل صورة عن حضارة
لبنان ،حفاظا على تثبيت املزارع

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

اللبناني يف ارضه وعدم هجرته
منها.
ورد عون بكلمة رحب فيها
بالوفد ،مذكرا اعضاءه بأن
تاريخ العالقة بني لبنان والنبيذ
عريق ويعود اىل آالف السنوات،
ومشددا على اهمية التعاون بني
لبنان واملنظمة الدولية خصوصا
يف جمال تبادل اخلربات .وقال:
«ان مضاعفة كمية انتاج النبيذ
مهمة للبنان يف الوقت احلالي،
ونأمل ان يكون للبنان اسهام
على قدر االهمية عينه يف رفع
مستوى انتاج النبيذ عامليا».
ويف ختام اللقاء ،قدم اوران
للرئيس عون كتابا حيتوي على
رسومات فنية لكبار الرسامني
حول تاريخ النبيذ عامليا.

الكتلة مجتمعة برئاسة النائب محمد رعد
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة
اجتماعها الدوري يف مقرها
يف حارة حريك ،برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أعضائها.
وأصدرت على األثر البيان
اآلتي« :التواصل الذي جرى
التعارف عليه يف شهر حمرم
احلرام بني اهلجرة النبوية
الشريفة من اجل إظهار الدين
وتثبيت دعائمه ليكون منهج
حياة للبشرية ،وبني النهضة
احلسينية املباركة لصون أهداف
اهلجرة النبوية وحتصني الرسالة
ضد كل حماوالت التزييف
واللبس والتوهني ،هو تواصل
الرسالي بني النبوة
يف الدور
ِ
واإلمامة وبني النيب حممد وأهل

احلريري امام طالب من جامعة ستانفورد:

نأمل من خالل تعاطينا اهلادىء واملسؤول
ان نصل اىل تأليف احلكومة

اكد رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري انه «مستمر
يف مساعيه وجهوده الدؤوبة
لتشكيل احلكومة اجلديدة»،
وقال« :بالرغم من االختالفات
االطراف
بني
والتباينات
السياسية حنن نأمل من خالل
تعاطينا اهلادىء واملسؤول مع
كل االطراف وحتلينا بالصرب،ان
نصل يف النهاية اىل تأليف
احلكومة واملباشرة حبل املشاكل
اليت تواجه البلد ،النه من دون
التحلي بالصرب ومقاربة االمور
باحلكمة لن نستطيع حل هذه
املشاكل والنهوض بالبلد».
اضاف خالل استقباله مساء
امس االول يف»بيت الوسط»
حوالي سبعني طالبا من جامعة
«ستانفورد» االمريكية يقومون
بزيارة جامعية اىل لبنان« :ان
ما مييز لبنان عن غريه من دول
املنطقة هو نظامه الدميرقراطي

وتنوعه».
وتابع « :كما تالحظون حنن
نعيش يف منطقة تسودها
االضطرابات واحلروب ،ولكن
لبنان بقي بفضل اهلل تعاىل
وبارادة اللبنانيني وحرصهم
على امنه واستقراره ،مبنأى عما
حيصل من حوله .لبنان عانى
كثريا يف املاضي من احلروب
االسرائيلية
واالعتداءات
لدينا
واالن
واالغتياالت،
فرصة فريدة للنهوض بالبلد
وانعاش الوضع االقتصادي
وحل املشاكل اليت نواجهها،
ويف مقدمتها مشكلة النازحني
السوريني ،ونسعى لتوظيف
هذه الفرصة املتاحة من خالل
مؤمتر»سيدر» العادة بناء البنى
التحتية والنهوض بالبلد ككل».
ثم دار حوار بني الرئيس
احلريري والطالب تناول االوضاع
يف لبنان واملنطقة.

بيته الطيبني األطهار ،وفق
ما ثبت تواتره عن رسول اهلل
حيث قال« :حسني مين وأنا
من حسني» .ووفق ما قاله
سيد الشهداء االمام احلسني
«إنا أهل بيت النبوة وموضع
الرسالة ،وخمتلف املالئكة،
ومهبط الوحي والتنزيل ،بنا
فتح اهلل وبنا ختم».
إننا نتوجه اىل املسلمني
خصوصا واىل البشرية عموما
بالدعوة اىل استلهام املعاني
العظيمة والتحوالت الشاملة
اليت أحدثتهما هاتان املناسبتان
الفريدتان يف تاريخ اجملتمعات
االنسانية وما أضفته من
قيم سامية وقواعد سلوك
نبيلة ونقاط ارتكاز لتطور
حضاري عام ،ال تزال العقول
رغم التقدم الذي أجنزته يف
اجملاالت العلمية ،قاصرة عن
بلوغ أعتابهما وعظمة مقاصدهما
وبركاتهما.
إن الدول املستكربة اليوم
املتحدة
الواليات
ومنها
االمريكية ،تعاني جمتمعاتها
اليوم االنفصام شبه الكلي بني
القيم والسياسات املعتمدة،
كما تعاني اختالل التوازن بني
تفاقم التطور العلمي ونتاجاته،
وبني تهاوي الروح االنسانية،
األمر الذي يطلق العنان
لألنانيات واألطماع ويذكي
النزاعات ويوسع دوائر القلق
واالضطراب وحيول الناس اىل
أرقام وأدوات وحسابات ويهدد
العامل بتجاوز القوانني والعودة
اىل شريعة الغاب.
لقد أثارت الكتلة يف اجتماعها
اليوم مجلة قضايا حملية وعامة
وخلصت بعد النقاش اىل ما
يأتي:
 -1إن ما أكدته االدارة
االمريكية من مواقف خمزية
خالل األيام القليلة املاضية،
سواء بالنسبة اىل القانون
الدولي او بالنسبة اىل وقف
مساعدتها االونروا ،وقبل ذلك
اعرتافها بالقدس عاصمة للكيان
الصهيوني الغاصب لفلسطني
ونقل سفارتها اليها والكشف
عن صفقة القرن اليت تتبناها
لتصفية القضية الفلسطينية،
كل هذه املواقف جتعل الرهان
على أي دور لإلدارة االمريكية
يف أي قضية أو مسألة عربية،
رهانا خاسرا سلفا لإلحنياز
الكامل الذي تلتزمه االدارة

ملصلحة
بوقاحة
االمريكية
اسرائيل وتطبيع احتالهلا يف
املنطقة.
ان االدارة االمريكية إذ تعلن عرب
جون بولتون مستشارها لألمن
القومي أن الدستور االمريكي
هو فوق كل املنظمات الدولية
والدستورية يف العامل ،فإنها
تسقط الدور الذي يفرتض
ان يضطلع به جملس األمن
وهيئة األمم املتحدة لتسوية
النزاعات بني الدول ،وتشرع
الباب أمام صراع القوى لفرض
الوقائع دون أي توخ للعدالة أو
حرص على السلم واالستقرار
الدوليني.
إن كتلة الوفاء للمقاومة تضع
هذا املوقف االمريكي برسم كل
شعوب ودول العامل وتدعو اىل
اعالن رفضه وادانته بشدة واىل
الكف عن التملق يف التعاطي
مع الصورة املخادعة لإلدارة
االمريكية.
 -2إن انتظار متغريات اقليمية
او الرهان تراجع اآلخرين عن
مواقفهم النهائية إزاء املعايري
املطلوب اعتمادها لتشكيل
احلكومة ،لن يفضيا إال اىل
تضييع املزيد من الوقت
واالسهام يف تعقيد املهمة
وتعميق حدة األزمة املعيشية
اللبنانيني
على
الضاغطة
والتعامل مع لبنان الوطن
كساحة خدمات لآلخرين أو ملعبا
لسياساتهم.
 -3إن غياب احلكومة يكشف
عن حجم الرتدي الذي تعيشه
االدارة يف اكثر املرافق
والوزارات واملؤسسات ،وجيعل
املواطن فريسة سهلة لإلبتزاز.
يف ظل تعذر ممارسة الرقابة
واحملاسبة.
 -4جتد الكتلة نفسها مضطرة
اىل إعادة تذكري وزارة الطاقة
ومؤسسة كهرباء لبنان بأن
التقنني غري املتوازن بني
املناطق اللبنانية يهدد بانفجار
بعض األوضاع الشعبية اليت
ال تستطيع حتمل أعباء كلفة
إضافية وال تستطيع االستغناء
عن حقها يف تأمني الكهرباء
ملنازهلا وملصاحلها.
إن مناطق صور والنبطية وبنت
وبعلبك اهلرمل والضاحية تطلق
جمددا صرختها كي تبادر الوزارة
واملؤسسة لتاليف احملذور،
وترمجة الوعود السابقة اليت
التزمتها».
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إعــالنات

WORLD FRUIT
بـإدارة السيد

الـيان بولـس

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات
واملكـسرات والـخبز وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

عدس ( 1كيلو) بـ $ 1,99

كـيلـو الــجزر بـ $ 0,99

ُر ّب الـبندورة (املرطبان) بـ $ 1,99

كيلو تفاح ( )Pink Ladyبـ $ 1,49

كـيلـو بــندورة بـ $ 1,99

لـيمون حـامـض ( 1كيلو) بـ $ 1,99

زيتون أسود ( 1،9كيلو) بـ  $ 7,99بـصل ( 10كيلو) بـ  1(Naval Orange $ 4,99كيلو) بـ $ 0,99

مـانـغو (احلـبـّة) بـ $ 1,99

نؤمـن طلبات املطاعم ..نفتح  7أيام يف األسبوع
نبيع بالجملة واملفرّقّ ..
بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد  48بـ $ 7,99
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت بـ $15,00
وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية

هذا العرض
صاحل لغاية يوم
اجلمعة
 21أيـلول

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

رئيس اجلمهورية تسلم اوراق اعتماد مثانية سفراء
شهد القصر اجلمهوري قبل
ظهر امس االول تقديم اوراق
اعتماد مثانية سفراء معتمدين
يف لبنان ،يشكلون دفعة
جديدة من رؤساء البعثات
الديبلوماسية الذين يقدمون
لرئيس
اعتمادهم
اوراق
اجلمهورية.
وتضمنت هذه الدفعة ،سفراء:
هاكان
الرتكية
اجلمهورية
تشاكل ،اجلمهورية االسالمية
االيرانية حممد جالل فريوزنيا،
اجلمهورية االرجنتينية موريسيو
اليسي ،اجلمهورية اهلللينية
فريوس،
فرانسيسكوس
مجهورية باكستان االسالمية
جنيب دوراني ،مملكة الدامنارك
مريييت جول ،مجهورية فنلندا
فرنانديز،
اورفوكي
تارجا
لربيطانيا
املتحدة
اململكة
العظمى وايرلندا الشمالية
كريستوفر رامبلينغ.
وحضر تقديم اوراق االعتماد،
واملغرتبني
اخلارجية
وزير
جربان باسيل ،االمني العام
لوزارة اخلارجية السفري هاني
مشيطلي ،املدير العام للمراسم
يف رئاسة اجلمهورية الدكتور
نبيل شديد ومديرة املراسم
يف وزارة اخلارجية جنال عساكر
رياشي.

املراسم والتشريفات

ولدى وصول السفراء تباعا
اىل القصر ،أقيمت املراسم
والتشريفات املعتمدة ،فعزفت
موسيقى اجليش نشيد البالد
اليت ميثلها السفري ،يف الوقت
الذي رفع فيه علم دولته على
سارية القصر اجلمهوري اىل
جانب العلم اللبناني.
بعد ذلك حيا السفري العلم ،ثم
عرض سرية من لواء احلرس
اجلمهوري ،دخل بعدها اىل
«صالون  22تشرين» وسط
صفني من الرماحة ومنه اىل
صالون السفراء ،حيث قدم
اوراق اعتماده اىل الرئيس
عون كما قدم له اعضاء البعثة
الدبلوماسية ،ولدى مغادرته
بعد تقديم اوراق االعتماد،
عزفت موسيقى اجليش النشيد
الوطين.
ونقل السفراء اىل الرئيس
عون «حتيات رؤساء دوهلم
بالتوفيق
له
ومتنياتهم
يف مسؤولياته الوطنية»،
مؤكدين «العمل من أجل تعزيز
العالقات اليت جتمع بني لبنان
وبلدانهم».
اجلمهورية
رئيس
ومحل
السفراء حتياته اىل رؤساء
دوهلم ،متمنيا هلم «التوفيق
يف مهمتهم الدبلوماسية».

نبذة عن السفراء

ويف ما يلي نبذة عن السفراء
اجلدد:
* سفري تركيا حسن شاكيل
 من مواليد انقره. تابع دراسات عليا يف كليةالفنون والعلوم قسم علوم
االجتماع يف جامعة الشرق
االوسط التقنية يف تركيا.
 تقلب يف مهمات عديدة يفوزارة خارجية بالده قبل ان

الرئيس العماد ميشال عون يتسلم اوراق اعتماد احد السفراء بحضور وزير الخارجية جربان باسيل
يعني يف سفارات تركيا يف
الكويت والهاي ونيقوسيا.
 عمل كنائب املدير العاملقسم وسط اوروبا يف وزارة
خارجية بالده وتوىل رئاسة
قسم العالقات اخلارجية يف
رئاسة الوزراء الرتكية.
* سفري اجلمهورية االسالمية
االيرانية حممد جالل فريوزنيا
 من مواليد طهران حائزعلى اجازة يف علم االجتماع
وماجيستري فيه من جامعة
بهشيت يف طهران.
 عمل رئيسا لدائرة افريقيااالوىل ولدائرة الشرق االوسط
يف وزارة خارجية بالده قبل
ان يعني رئيسا للدائرة االوىل
للخليج الفارسي.
 شغل منصب سفري لبالده يفاليمن والبحرين قبل ان يتوىل
منصب املدير العام للخليج
الفارسي والشرق االوسط
ويعمل مستشارا لوزارة خارجية
بالده.
 عني سفريا للجمهوريةيف
االيرانية
االسالمية
ماليزيا.
* سفري اجلمهورية االرجنتينية
موريسيو اليسي
 حائز على اجازة يف القانونومتخرج بتفوق من معهد
العالقات اخلارجية يف بالده.
 عمل حماميا قبل ان يدرساملفاوضات الدولية يف جامعة
دي تيال يف بوينس ايريس
والقانون الدولي العام يف
اجلامعة الوطنية يف العاصمة
االرجنتينية ويف جامعة قرطبة.
 له مؤلفات قانونية عديدةحول تدعيم اسس الدميوقراطية
وتقوية النظام القانوني وحقوق
االنسان يف امريكا اجلنوبية.
 تقلب يف مناصب عدة يفوزارة خارجية بالده قبل ان
يتوىل مهاما استشارية لوزير
اخلارجية االرجنتيين.
 عمل ممثال لالرجنتني لدىمنظمة احتاد الدول االمريكية
ومنظمة التجارة الدولية.
 عني وزيرا مفوضا يف عدد منسفارات بالده لدى املنظمات
الدولية وممثال لالرجنتني يف
جمموعة الدول العشرين.
* سفري اجلمهورية اهلللينية

فرانسيسكوس فريوس
 من مواليد العاصمة اثينا وقدخترج من جامعتها الوطنية جمازا
بالعلوم االقتصادية.
 تقلب يف مناصب دبلوماسيةعدة وعمل يف البعثة الدائمة
لبالده لدى االحتاد االوروبي
قبل ان يرقى اىل رتبة
قنصل اول لسفارة بالده يف
باريس.
 عمل مستشارا لوزير اخلارجيةلقسم
ومديرا
اليوناني
املنظمات الدولية يف الوزارة.
 عني ممثال دائما لبالده يفمؤسسات االمم املتحدة يف
جنيف ومديرا عاما لشؤون
االحتاد االوروبي يف رئاسة
احلكومة اليونانية.
 توىل ادارة معهد العلومالدبلوماسية يف اثينا وكلية
العلوم الدبلوماسية فيها.
* سفري مجهورية باكستان
االسالمية جنيب دوراني
 حائز على اجازة يف العلومقبل ان ينضم اىل مديرية
الشؤون اخلارجية يف وزارة
خارجية بالده يف العام .1991
 تقلب يف مناصب عدة قبلان يعني مسؤوال دبلوماسيا
يف سفارات كل من املاتي،
اسطنبول ،دبي ،دار السالم
وستوكهومل.
 عني مديرا عاما لوزارة خارجيةبالده يف العام .2016
* سفرية مملكة الدامنارك
مريييت جول
 حائزة على اجازة يف العلومالسياسية وماجستري يف العلوم
السياسية واالدارية االوروبية،
وعلى دراسات عليا يف احلوكمة
من جامعة هارفرد.
 تولت مناصب عدة يف رئاسةحكومة بالدها قبل ان تعني
مستشارة لوزارة الشؤون
االوروبية وتتوىل رئاسة فريق
العمل الذي يبحث يف مستقبل
االحتاد االوروبي.
 عملت مستشارة لسفارةبالدها يف عدد من الدول
ومن ثم سفرية يف اوكرانيا
وجورجيا وارمينيا واالمارات
العربية وقطر.
 تتكلم العربية والفرنسيةواالجنليزية واالملانية والروسية

وااليطالية اىل جانب لغتها
االم.
 متأهلة من هادي رفيقاهلاشم.
* سفرية مجهورية فنلندا تارجا
اورفوكي فرنانديز
 حائزة على ماجستري يفالسياسة الدولية من جامعة
تامبريي يف .1993
 عملت مستشارة يف قسمتطوير السياسات الدولية يف
وزارة خارجية بالدها كما تولت
ادارة قسم الثقافة والتواصل
يف الوزارة نفسها.
 عملت سكرترية اوىل لسفارةبالدها يف ستوكهومل ومن
ثم مستشارة دائمة لفنلندا
لدى منظمة االمم املتحدة يف
نيويورك.
 عينت مديرة لوحدة السياسةاخلارجية االوروبية واالمن
قبل ان تتوىل منصب سفرية
فوق العادة لبالدها يف كينيا
والصومال ومجهورية سيشيل.
للسفري

الذاتية
السرية
الربيطاني رامبلينغ:
 2018 -2014املمثل الربيطاني
الدائم يف جلنة الشؤون
السياسية واألمنية باالحتاد
األوروبي ،ومستشار للشؤون
اخلارجية والدفاعية والتنموية.
 2014 -2013وزارة اخلارجية،
رئيس برنامج خدمات الوزارة.
 2013منتدب لدى صندوق
ائتمان األمري (The Prince's
 )Trustملساعدة الشباب.
السفارة
2013
-2009
الربيطانية يف عمان :نائب
السفري.
 2009 -2007وزارة اخلارجية،
إدارة عدم انتشار األسلحة.
 2007 -2005وزارة اخلارجية،
رئيس الفريق املعين بشؤون
تركيا.
 2005 -2002السفارة الربيطانية
يف طرابلس :مسؤول الشؤون
السياسية والصحافية.
 2002 -2000وزارة اخلارجية،
تعلم اللغة العربية.
 2000 -1999وزارة اخلارجية،
مسؤول شؤون تركيا/مالطا.
 1999انضم إىل وزارة اخلارجية
الربيطانية.

كتلة نواب االرمن اثنت على كلمة عون امام الربملان االوروبي:

قلقون من تصرحيات حيال تأليف
احلكومة تثري عدم االرتياح

عقدت كتلة نواب االرمن
برئاسة
الدوري
اجتماعها
االمني العام حلزب الطاشناق
النائب هاكوب بقرادونيان
هاكوب
النائبني
وحضور
ترزيان والكسندر ماطوسيان
ووزير السياحة يف حكومة
اواديس
االعمال
تصريف
كيدانيان.
وتوقف اجملتمعون بـ «قلق عميق
عند موضوع تشكيل احلكومة
وما يرافقها من تصرحيات
ومواقف سياسية تؤدي اىل
جو من عدم االرتياح يف
اثارة ٍ
االوساط الشعبية واليت ترمى
بثقلها على االوضاع املالية
واملعيشية،
واالقتصادية
يف حني كان املواطن الذي
شارك يف االنتخابات النيابية
يف  6أيار يتوقع ان تكون
مرحلة ما بعد االنتخابات مرحلة
االنكباب الجياد حلول والعمل
على مشاريع لتخطي املشاكل
املستعصية واليومية اليت
يعانيها».
واعربوا عن «تقديرهم للكلمة
اليت القاها فخامة رئيس
البالد امام الربملان االوروبي

والذي وضع اجملتمع الدولي
امام الواقع الذي يعانيه لبنان
والتحديات اليت تواجهها».
وأثنى اجملتمعون على «كالم
معالي وزير اخلارجية يف
االجتماع الطارئ لوزراء خارجية
الدول العربية».
وناقشوا «االوضاع املعيشية
الصعبة وخصوصا مع بداية
السنة الدراسية وتداعيتها
على االسر اللبنانية ،من
املؤسسات
واوضاع
جهة،
الرتبوية والعاملني يف القطاع
الرتبوي ،من جهة ثانية».
وابدوا «خشيتهم مما يعانيه
القطاع الصحي واالزمة اليت
يواجهها الكثري من اللبنانيني
يف موضوع الدواء واالستشفاء
الذي هو حق من املفرتض ان
يؤمن من خالل وزارة الصشحة
خبطوات استثنائية».
وتطرق اعضاء الكتلة اىل
«اوضاع النازحني السوريني
لتأمني
املتخذة
واخلطوات
عودتهم اىل ديارهم» .ودعا
اجملتمعون «السلطات املعنية
اىل احلفاظ على حقوق اللبنانيني
وال سيما يف االطار االمين».

املوسوي خالل اجتماع جلنة االدارة:العتماد
قانون موحد لالعالم يشمل كل أنواعه

دعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب نواف املوسوي خالل
االجتماع الذي خصصته جلنة
اإلدارة والعدل لبحث اقرتاحات
باإلعالم
تتعلق
قوانني
واملطبوعات ،إىل «اعتماد قانون
موحد لالعالم يشمل مجيع أنواعه
مبا فيها األنواع اجلديدة ،ال سيما
وسائل التواصل االجتماعي،
حبيث ال تكون حتت رقابة
سلطات أمنية خبالف ما ينبغي
عليه مبدأ حرية الرأي والتعبري،
وإمنا تكون حتت إشراف هيئة
مدنية خمتصة ترعى حرية اإلعالم
ومسؤوليته وكرامته».
واقرتح املوسوي «اعتماد الصيغة
اليت توصلت إليها جلنة اإلعالم
واالتصاالت النيابية برئاسة
النائب الدكتور حسن فضل اهلل،
واعتبارها املشروع األساسي
الذي تعكف اللجنة على مناقشته

ودراسته يف سعيها إىل إقرار
قانون موحد لالعالم ،والذي
من شأنه أن حيرص على تأكيد
حرية التبادل املعريف والثقايف،
وعلى املسؤولية الوطنية اليت
يتحملها اإلعالم جتاه احلفاظ
على الوحدة الوطنية واالستقرار
الداخلي والثوابت الوطنية ،ال
سيما قضية الصراع مع العدو
الصهيوني».
وأشاد بـ «توصل اللجان
املشرتكة إىل إقرار مشروع
قانون الوساطة القضائية،
ألن من شأنه أن خيتصر عمل
القضاة لصاحل تسويات تتم بني
أطراف النزاع ،بدال من متادي
املنازعات القضائية إىل أمد غري
معلوم وغري حمدود» ،داعيا إىل
«تصديق هذا القانون ،واعتباره
خطوة متقدمة يف حل مشكلة
تباطؤ القضاء اللبناني».

حرب :عدم مالحقة قاض جبرم الرشوة هو
مبثابة منحه حصانة ال ينص عليها القانون

تساءل النائب السابق بطرس
حرب عن مصري التحقيقات اليت
جرت مع أحد القضاة الذي اتهم
بالرشوة ،وما آل إليه الطلب
الذي تقدم به املدعي العام
التمييزي القاضي مسري محود
اىل وزير العدل ،إليداعه ملف
اجلرم اجلزائي املنسوب اىل
القاضي املتهم والتحقيقات
اجلارية يف القضية ،يف سبيل
اختاذ التدابري القانونية ومالحقة
القاضي يف حال ثبوت جرم
قبول الرشوة عليه.
واعترب أن «عدم مالحقة قاض
جبرم الرشوة ،إذا ما ثبت هذا

اجلرم ،هو مبثابة منح القاضي
املرتشي حصانة ال ينص عليها
القانون وال توازيها احلصانات
الكربى».
وأكد حرب يف بيان أنه «يعود
اليوم لطرح امللف التزاما مين
بعدم السكوت عنه وعدم القبول
بلفلفته» ،مشددا على «حق
الشعب اللبناني ،وواجب النيابة
العامة وواجب وزير العدل أن
يتابعوا التحقيق ليس املسلكي
فحسب ،وبالتالي االكتفاء فقط
باستقالة هذا القاضي ،وإمنا
مبالحقة جزائية يف حال ثبت
تلقيه رشوة».
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الراعي ترأس االحتفال اخلتامي لنشاطات السنوية ال 15حلديقة البطاركة:

لنبـق يف وطـننا ونتـجذر ونرتـفع بكـرامة نـحو الـعلى
املاروني
البطريرك
ترأس
الكردينال مار بشارة بطرس
اخلتامي
االحتفال
الراعي
لنشاطات السنوية اخلامسة
عشرة حلديقة البطاركة يف
الدميان ،واليت تنظمها رابطة
والرتاث،
للرسالة
قنوبني
حبضور ممثل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون الوزير بيار
رفول ،ممثلة الرئيس جنيب
نسرين
الدكتورة
ميقاتي
الضناوي ،ممثل وزير اخلارجية
واملغرتبني يف حكومة تصريف
االعمال جربان باسيل غسان
بريص ،ممثل مدير عام قوى
االمن الداخلي اللواء عماد
عثمان العقيد سيمون خمايل،
مدير عام الطرق واملباني
يف وزارة االشغال والنقل
مطانيوس بولس ،مدير املراسم
يف القصر اجلمهوري انطوان
شقري ،املطارنة :بولس صياح،
مطانيوس اخلوري وجوزيف
نفاع ،طالل الدويهي ،وعدد
من القادة االمنيني والقضاة
وابناء
البطاركة
وعائالت
املنطقة.
بداية ،تفقد الراعي ورفول
واملشاركون اشغال «بيت
اجلماعة الرهبانية املارونية»
 mission de vieوالذي قدمه
واملشغل
ناصيف
باخوس
انطوان
تقدمة
احلريف
الصحناوي ،ثم وضع البطريرك
املاروني حجر االساس لـ «بيت
الذاكرة واالعالم».
بعد ذلك ،أزاح الستارة عن
وقص
التذكارية،
اللوحة
الشريط التقليدي ،مفتتحا مركز
رعاية العجزة «بيت داود».

الحايك

وبعد جولة يف املركز ،قال
مقدم املركز مروان احلايك:
«بعد ازاحة الستارة وافتتاح
بيت العجزة أعرتف برهبة
املكان والزمان واحلدث هو يوم
من األيام املهمة ال بل األهم
يف تاريخ عائلتنا اجملتمعة هنا،
هو تقدير منا كعائلة لرب هذه
العائلة ال جمرد إستذكار ملن
غاب فقط باجلسد .هو تذكري
ملن حرث األرض بسواعده
وأعطى من نفسه ليعيل عائلة
متواضعة لكن طموحة ركيزتها
احملبة أو ال شيء كما ورد
عن رسالة القديس بولس يف
رسالته األوىل ألهل كورنثوس
حني قال« :إن مل تكن يف
احملبة فلست بشيء وال أنتفع
شيئا» .هو تقدير ملن غرس
فينا فتوة الفالح ،املواظبة،
الصرب ،التعلق باألرض وإحرتام
اإلنسان .هو تقدير ملن حرث
ونثر يف األرض بذارا صاحلة.
أنبتت وزنات مستقيمة وبيت
داود الذي أنتم يف صدد
افتتاحه أبينا اليوم ،هو أحد
هذه الوزنات اليت حاكها الوالد
احلائك الكبري فينا إخوتي
وعائليت وأنا».
أضاف« :أردنا هذا البيت
مركز رعاية حاضنة لشيخوخة

حقها علينا الكثري ،بيت
للبلسمة واملواساة ،وتضميد
ما مل يندمل من جراح رمبا لكن
أيضا بيت حلديقة على كل
منا إرتيادها للتأمل يف احلياة
بفائض قسوتها وحلوها املر
أحيانا .أردنا هذا البيت مبنيا
على صخرة صلبة من قنوبني
كما بنى الوالد بيته وبيتنا على
حنان صخرة والدتنا الصلب
أم العائلة وجامعتها وصاحبة
الفضل األساس يف ما حنن
عليه اليوم .نريد هلذا البيت
أن يتكاثر وينمو كما تكاثر
نسل داود وأنبت فروعا جديدة
وصلت اىل  62فرعا ما بني
أوالد وأحفاد وأوالد األحفاد.
حاك والدي فينا ويف كل
جنني ،وها حنن اليوم ويف
زمن يتمتع فيه العرفان باجلميل
بذاكرة قصرية لألسف نرد له
يف عليائه حيث يستكني مزهوا
بزهوه بعضا من هذا اجلميل
إستذكارا وتقديرا وتعلقا بكل
القيم اليت حنن عليها بفضله.
قبل حنو قرن قال إبن هذه
األرض وملحها «أن تعطي مما
متلك فإنك تعطي القليل أما
أن تهب من نفسك فهذا عني
العطاء».
وختم« :أعطى والدي داود
وحماسن كالهما من نفسيهما
فكانت هبتهما عظيمة .بيت
داود أحد منازل كثرية عمرها
داود احلايك بأرجائنا فليكن
ذكره مؤبدا».

الراعي

بدوره ،قال الراعي« :صاحب
املعالي ممثل فخامة رئيس
حلضورك
شكرا
اجلمهورية
شخصيا ،وشكرا كبريا لفخامة
الرئيس الذي أوفد وهو حاضر
معنا وحنن نرافقه بصالتنا
ودعائنا وهو حيمل راية لبنان
اىل املراجع الدولية ،نرجو له
أن يتم الرب كل نواياه الطيبة
والصاحلة خلري لبنان وأن
يعضدك شخصيا ،وأنت دائما
كنت بقربه ويده اليمني يف
كل مسار حياته .نرجو أن حتمل
له منا مجيعا حتية أن يكون قد
أوفدك اليوم ،وألن مثل هذا
اللقاء اعتدنا أن يكون برعاية
اجلمهورية
رئيس
وحضور
يف حديقة البطاركة ،يف كل
االحوال هو حاضر معنا ويف
قلبنا وخاطرنا .نرجو له التوفيق
والعودة اىل لبنان متمما كل
نواياه الصادقة».
أضاف« :يطيب لي أن أحيي
بامسكم وباسم اجلميع العزيز
األستاذ مروان حايك ألننا معه
بتأثر عميق دشنا وباركنا بيت
رعاية العجزة واملسنني الذي
كما مسعتموه يقول إنه عالمة
إخالص للراحل الوالد ،وهو
حاضر معنا بروحه وبركته ،وهو
الذي يباركك من عليائه يف كل
عمل تقوم به».
وتابع« :هذه ليست املرة األوىل
اليت يقوم بها مروان احلايك مبا
يقوم ،فله أياد بيض عديدة

البطريرك الراعي خالل االحتفال
ومتنوعة يف حديقة البطاركة.
واآلن ،وضعنا احلجر األساس
ملركز رابطة قنوبني للرسالة
والرتاث مركز الرسالة واإلعالم،
وهو أيضا قدم نفسه لكي يتم
هذا البنيان .هذا املركز أرادته
الرابطة ،استكماال ملا تقوم به
من عملني أساسيني :العمل
األول هو مجع الوثائق اليت تعود
اىل ذاكرتنا ،اىل تارخينا العميق
املتجذر يف وادي قنوبني ،وقد
نشرت أكثر من كتاب حول هذه
الوثائق .واليوم ،تعزم إظهار
الوجوه اليت متيزت بروحانية
قنوبني أو من قنوبني وهي إما
حتت مساء لبنان وإما يف الشرق
األوسط أو أي مكان آخر».
وأردف« :نرجو لرابطة قنوبني
للرسالة والرتاث كل التوفيق
يف هذين العملني الكبريين،
ألننا من خالهلما نتعرف على
تارخينا ،ومن يعرف تارخيه
يعرف حاضره ،وكيف يبنيه
وكيف يستشرق وكيف خيطط
ملستقبله .أما الذي جيهل
تارخيه فيجهل ماضيه ،وال
يعرف كيف يعيشه .وبالتالي،
ال يعرف كيف خيطط ملستقبله.
معروف القول الشهري ألدهم
الذي قال« :إن أردت أن تبيد
شعبا أنسه تارخيه» .وهذا يكفي
فيضيع يف حاضره ويضيع يف
مستقبله .أنا أخشى على هذه
األرض يف لبنان اليت تتواىل
فصوهلا اليت ال تنتهي ومل
تنته بعد ،لكن تتبدل فصوهلا
كي ينسى اللبنانيون تارخيهم
وماضيهم .ولذلك ،بدأنا نعيش
هذا الضياع اليوم ،فتحية كبرية
لرئيس رابطة قنوبني للرسالة
والرتاث أمينها العام واملدير
واملنفذ واملفكر األستاذ جورج
عرب ،وشيخ نوفل الشدراوي
شكرا على تعبكم مع كل الذين
لسيادة
وحتية
يعاونونكم
املطران املشرف املطران جوزيف
النفاع النائب البطريركي العام
يف هذه املنطقة».
شفاعة
«نلتمس
وقال:
البطاركة ،الذين حتيي الرابطة
ذكراهم من خالل ما ترفع
هلم من متثايل تذكرنا بهم
وبروحانيتهم .واليوم ،حنن
نستشفع ثالثة ترفع متاثيلهم،

وأزحنا الستارة عن األول،
وهو البطريرك القديس يوحنا
مارون البطريرك األول على
كنيستنا ،ورفعنا الستارة عن
متثال البطريرك يعقوب عواد،
والبطريرك يوسف تيان ،وكل
واحد منهم مميز يف تارخيه
وحياته».
وحيا «اجلمعية الرهبانية رسالة
حياة ،اليت تتوىل خدمة هذا
البيت ،بيت رعاية العجزة
«منذ
وقال:
واملسنني»،
اآلن ،أشكرهم وهم سيبدأون،
كما عرفت يف الربيع املقبل.
وأشكرهم وكل اآلباء واألخوة
اليت
الرسالة
هذه
على
يقومون بها يف خدمة أهلنا،
الذين أعطوا امتياز العيش
الطويل ،وليت كل إنسان
يعطى مثل هذا االمتياز ،فمن
يكرم املسنني بيننا ،إمنا يكرم
احلياة ،يكرم اهلل الذي وهبها.
ومنذ اآلن ،أحيي كل املسنني

وكل العجزة الذين أعطاهم اهلل
أن يعيشوا طويال على أرضنا،
يف هذا املكان سيجدون
السعادة والفرح ،ويتطلعون
اىل املستقبل ،فهذه أهمية هذا
املكان أن يعيش اإلنسان دوما
حنو املستقبل».
ووسائل
احلضور
وشكر
اإلعالم «اليت تنقل هذا احلدث
اجلميل» ،وقال« :حتية لكل
شعبنا اللبناني ،حتية لوطننا
العزيز لبنان ،الذي هو وحنن
هنا على كتف الوادي املقدس،
هذا وطن متجذر هنا مرتفع
ببهائه مثل األرز ،هذه دعوتنا
هنا ،نبقى هنا ،ونتجذر .ومن
هنا ،نرتفع بكرامة حنو العلى
بنعمة اهلل وعنايته».

إزاحة الستار

بعد ذلك ،أزاح الراعي وممثل
رئيس اجلمهورية الستارة عن
متثال البطريرك االول مار يوحنا
مارون ،الذي صممه الفنان

نصري طوق ،وقدمه املهندس
روني عبد احلي.
كما رفع الستارة عن متثال
البطريرك يعقوب عواد للنحات
نصري طوق وقدمته عائلة
الراحل الشيخ جوزيف رزق اهلل
عواد ،حبضور ارملته جنيبة وابنه
رزق اهلل وافراد العائلة وكاهن
الرعية القاضي انطونيوس
جبارة ،الذي ألقى كلمة شكر
فيها الراعي ،متوجها إليه
بأعمق مشاعر احملبة ،سائال
الوزير رفول «نقل التحية إىل
فخامة الرئيس».
وأمل يف «ان يوفق اهلل الرئيس
يف قيادة مسرية انقاذ لبنان»،
شاكرا ل»عائلة الشيخ الراحل
جوزيف عواد وافراد العائلة
تربعهما باقامة التمثال» .كما
شكر النحات ورابطة قنوبني،
وقال« :نسأل اهلل أن يعزز فينا
نعمة الوفاء لرتاثنا وماضينا من
أجل مستقبلنا».
كما أزاح الراعي ورفول الستارة
عن متثال البطريرك يوسف
التيان للنحات نايف علوان،
والذي قدمه جيمي مارون،
حبضور حشد من أفراد عائلة
التيان.

عشاء تكريمي

بعدها ،أقيم عشاء تكرميي
يف واحة عصام فارس ختللته
سهرة تراثية ،وقدم خالله
الراعي اشارات االنتساب اىل
رابطة قنوبني لنجيبة جوزيف
عواد ،روني عبد احلي ،جوزيف
احلليب وجيمي مارون وعدد من
الشعراء والفنانني الذين شاركوا
يف احياء انشطة السنوية ال15
حلديقة البطاركة».
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بري عرض الوضع احلكومي مع ميقاتي واستقبل
عالوي وفريق عمل اخلطة االقتصادية للبنان

احلريري استقبل ممثلي شركة
 Googleيف الشرق ومشال
أفريقيا ومدير املنظمة العاملية للكرمة

الرئيس بري مستقبال الرئيس ميقاتي
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري قبل ظهر امس االول
يف عني التينة ،الرئيس جنيب
ميقاتي ،وعرض معه االوضاع
الراهنة ،وتركز احلديث على
ضرورة االسراع يف تشكيل
احلكومة.

خوري

ثم استقبل وفد فريق العمل الذي
يعمل على الرؤية االقتصادية
للبنان ،وضم وزير االقتصاد
يف حكومة تصريف االعمال رائد
خوري واملكتب االستشاري
ملاكنزي والنائب ياسني جابر
وفريقا من االستشاريني يف
رئاسات اجلمهورية واجمللس
النيابي واحلكومة.
األثر:
على
خوري
وقال
«اجتماعنا اليوم مع الرئيس
بري مهم للغاية ويدل على نهج
للسنني املقبلة ،خصوصا بعد
تشكيل احلكومة اجلديدة .وقد
ملسنا من دولته حرصه على
الوضع االقتصادي وكم هناك
تطابق يف االفكار بالنسبة اىل
اخلطة االقتصادية اليت طرحناها
اليوم .وكان يف االجتماع
فريق استشاري من رئاسات
اجلمهورية واجمللس النيابي
واحلكومة .وحنن مجيعا ذاهبون
يف اجتاه تفعيل القطاعات
املنتجة لكي نستطيع أن خنرج
من هذه االزمة االقتصادية اليت
نعيشها .كما تطرقنا اىل آلية
التنفيذ هلذه اخلطة اليت ستبدأ
اوال من احلكومة املقبلة اليت
ستضع آلية تنفيذ فعالة ألننا
ال نريد ان تكون هذه اخلطة
مثل بعض اخلطط الصغرية اليت
كانت تعد يف لبنان وال تصل
اىل نتيجة».
أضاف« :حنن مجيعا واعون كم
هي االزمة االقتصادية حمرجة،
وحنن ذاهبون اىل االنتقال من
اقتصاد ريعي اىل اقتصاد
منتج .وعرضنا مع دولته كيف
ميكن درس هذه اخلطة يف

جلسات متتالية االسبوع املقبل
واالسبوع الذي يليه للدخول يف
تفاصيلها .واذا كان لدى دولته
اي مالحظات فنحن جاهزون
لآلخذ بها على كل الصعد».
وردا على سؤال قال« :فخامة
الرئيس ودولة الرئيس احلريري
مطلعان على هذه اخلطة ،واليوم
الزيارة لدولة الرئيس بري تندرج
يف االطار نفسه .كلنا يف لبنان
جنتمع على خطة واحدة ،وهذا
أمر علينا اال نستهني به ،وهو
حيصل للمرة االوىل يف لبنان،
وهو عابر للسياسات وللطوائف
ول 8و 14آذار».

عالوي

واستقبل بري بعد الظهر نائب
الرئيس العراقي اياد عالوي
وعرض معه التطورات يف
املنطقة.
وقال عالوي بعد اللقاء:
«تشرفت بلقاء دولة الرئيس
بري ،وتداولنا أمورا تهم العراق
ولبنان واملنطقة .وهناك تطابق
يف وجهات النظر ،واستأنسنا
بطروحات دولته عندما ذكر
ان العراق وشعبه املوحد عليه
ان يتفق بشكل سريع لتشكيل
حكومته ،وهذا يف احلقيقة نفخر
به ،ونفخر بهذه املالحظة اليت
تأتي من شخص عزيز علينا
هو دولة الرئيس بري .وطبعا
كان هناك تطابق يف وجهات
النظر بأن على الشعب العراقي
بأكمله ،سنة وشيعة واكرادا
وعربا وتركمانا ان يتحد بتشكيل
حكومة وحدة وطنية حقيقية متثل
اجلميع ،وهذا ما مت التوافق عليه
مع الرئيس بري».

وفد اقتصادي صيني

كذلك استقبل وفدا اقتصاديا
صينيا برئاسة املدير العام
لشركة «سيتيك» لالنشاءات
برئاسة مديرها العام تشني
زياوجياي ،وجرى عرض للتعاون
االقتصادي وتعزيز االستثمارات
يف لبنان.

كنعان :اجللسة التشريعية ال حتتاج اىل
توافق بل اىل تطبيق الدستور

امل امني سر تكتل لبنان
ابراهيم
النائب
القوي
كنعان «تشكيل احلكومة يف
اقرب فرصة ويف االنتظار
قوانني هامة مالية وجتارية
واصالحية تبحثها وتقرها
جاهزة
ستكون
اللجان
عند
التشريعية
للجلسة
الدعوة اليها».
واشار كنعان يف احاديث
تلفزيونية اىل ان اجللسة

التشريعية «ال حتتاج اىل
توافق بل اىل تطبيق املادة
 69من الدستور فاجمللس
يف دورة انعقاد استثنائية
يف ظل استقالة احلكومة».
وقال «اي تقدم حيصل يف
القوانني اليت تدرس يف
اللجان املشرتكة سيأخذنا
اىل جلسة تشريعية ويفرتض
ان تكون لدينا قوانني كافية
لذلك مع نهاية ايلول».

الرئيس الحريري مستقبال احد الوفود
استقبل رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري ظهر امس االول
يف «بيت الوسط» ،ممثلي
شركة  Googleيف منطقة الشرق
األوسط ومشال أفريقيا يف
حضور وزير السياحة اواديس
الثقافة
ووزير
كيدانيان
الدكتور غطاس اخلوري ،واطلع
منه على اخلدمة اجلديدة اليت
تقدمها «غوغل» فريق التجول
االفرتاضي  Street Viewواليت
تصبح مبوجبها مجيع صور
املواقع الطبيعية واالثرية املهمة
يف لبنان متاحة اآلن على خرائط
 Googleألكثر من مليار مستخدم
حول العامل ،وميكن مشاهدتها
على املوقع اإللكرتوني g.co/
.LebanonHighlightsAR
وخالل اللقاء قدم الوفد للحريري
عرضا مباشرا عن كيفية مشاهدة
الصور بشكل بانورامي من اكثر
من جهة.
ونوه وزير الثقافة خالل اللقاء
بأهمية هذه املبادرة للباحثني
والطالب يف هذا اجملال واليت
ستتيح هلم سهولة االطالع على
تاريخ لبنان وحضاراته ،كما
ميكن ان تدفعهم للمجيء وزيارة
هذه املواقع االثرية والسياحة
يف خمتلف ارجاء البالد.
وقال« :اليوم أصبح بإمكان أي
شخص متصل باإلنرتنت التجول
يف لبنان ومشاهدة املواقع
الطبيعية مثل مغارة جعيتا
وحممية أرز الشوف ،والتعرف
اىل التاريخ العريق للبنان مثل
معبد جوبتري يف بعلبك ،والقصر
األسود وغريها من املعامل
الرائعة .وتضم اجملموعة اخلاصة
بلبنان صورا جلامعات خمتلفة
يعود بعضها إىل أكثر من مئة
عام مثل اجلامعة األمريكية يف
بريوت وجامعة احلكمة وجامعة
القديس يوسف».
وبعد اللقاء ،قال رئيس
السياسات والعالقات احلكومية
يف الشرق األوسط لشركة
«غوغل» سليم اده« :نسعى
دائما من خالل ميزة التجول
االفرتاضي اىل أن نصور
أكثر األماكن متيزا واختالفا
ومشاركتها مع املستخدمني من
حول العامل .ويشرفنا أن نعلن
اليوم عن إطالق جمموعة الصور
بلبنان
اخلاصة
البانورامية
واليت حتتفل باملعامل األثرية
العريقة .ونتطلع إلضافة املزيد
من مواقع لبنان الساحرة على
خرائط  Googleليتمكن العامل

من رؤية لبنان وغناها التارخيي
والثقايف».
اجلديدة
اخلدمة
ومبوجب
«لغوغل» باتت مواقع لبنان
األثرية والرتاثية اليت ختتزن
آالف السنني من احلضارات
املتنوعة والغنية متاحة يف
زيارات افرتاضية من أي مكان
يف العامل ما يفتح اجملال
أمام املهتمني باالثار من
خمتلف اصقاع األرض لزيارتها
واكتشافها واالستمتاع بها
افرتاضيا.

مركز سرطان االطفال

واستقبل احلريري رئيسة مركز
سرطان االطفال نورا جنبالط
ومديرة املركز هنا شعيب
وعضو اللجنة التنفيذية احملامي
فاروق جرب.
بعد اللقاء قالت جنبالط:
«وجهنا للرئيس احلريري دعوة
حلضور حفل العشاء اخلريي
الذي سيقيمه املركز يف 28
ايلول اجلاري ،كما اطلعناه على
نشاطات املركز الذي يعاجل حنو
 300طفل مصاب بالسرطان».

املنظمة العاملية للكرمة

والتقى احلريري أيضا املدير
العام للمنظمة العاملية للكرمة
جان ماري اوران ونائب املدير
العام للمنظمة املدير العام
لوزارة الزراعة املهندس لويس
حلود ورئيس االحتاد اللبناني
للكرمة والنبيذ ظافر الشاوي،
ورئيس معهد النبيذ كارلوس
العضم ،ووفدا من اصحاب
مصانع النبيذ يف لبنان.
بعد اللقاء قال حلود« :أطلعنا
الرئيس احلريري على اعمال
املؤمتر الذي تنظمه وزارة
الزراعة يف جامعة الروح القدس
يف الكسليك ،وتناولنا عمل
املنظمة العاملية بصفة لبنان
دولة اساسية فيها منذ العام
 ،1990وتطرق احلديث اىل ايام
النبيذ اللبناني الذي نظمته
وزارة الزراعة يف عدد من
الدول االمريكية واالوروبية
والنشاطات املقبلة ،ودور
الدولة لتسويق النبيذ اللبناني
يف اخلارج .كما شكرنا الرئيس
احلريري على دعمه يف ما خص
اختاذ قرارات من قبل جملس
الوزراء من اجل حتفيز قطاع
النبيذ ،وعرضنا مشاكل القطاع
وكيفية محايته من املنافسة
االجنبية».

أمل تواصل احياء الليالي العاشورائية يف بريوت والضاحية
يستمر اقليم بريوت يف حركة
«امل» باحياء ليالي عاشوراء
يف بريوت والضاحية .ويف
الليلة الثالثة،ألقى املسؤول
اإلعالمي املركزي يف احلركة
الدكتور طالل حاطوم كلمة يف
خيمة معوض  -حي ماضي ،أشار
فيها اىل «إن اإلمام احلسني
قد حدد أهداف ثورته املباركة
من أجل استمرارها واليت من
خالهلا يستمر اإلسالم احملمدي
األصيل».
واكد أنه «ال يكفي البكاء ولبس
االسود وذرف الدموع فقط،
بل جيب علينا العمل بالقلب
والعقل وخدمة اجملتمع ورفع
الظلم وإعالء كلمة احلق .يف هذا
الشيئ ،نكون قد عملنا مببادئ
عاشوراء اليت مل تكن يف يوم
من األيام لطائفة أو مذهب
معني بل كانت لكل الشعوب
واملظلومني يف العامل».
وذكر حاطوم مبا قام به اإلمام
الصدر «من خالل اإلعالن عن
إنطالق أفواج املقاومة اللبنانية
«أمل» يف ذكرى أربعني اإلمام
احلسني ،وكيف أن اإلمام الصدر
قد أختار العنوان والتوقيت
الصحيح من أجل أن تكون هذه
احلركة على أهب اإلستعداد
حلماية الوطن».
وأشاد حاطوم بـ «الدور الذي
يقوم به رئيس جملس النواب
رئيس حركة «أمل» نبيه بري
من خالل قيادتة احلكيمه للحفاظ
على كل الوطن من دون متييز
بني أحد من مكوناته» ،مؤكدا
بأن «حركة «أمل» كانت وال
تزال على عهدها يف مواجهة
التحديات اليت تواجه لبنان ويف
أوهلا العدو الصهيوني الذي
حيتل فلسطني وكل املخططات
اليت حتاك ضد الوطن» ،مذكرا
يف الوقت نفسه «أن إن حركة
«أمل» ستقبى بوصله األمان
للوطن يف كل مفاصل الدولة.
وعن ملف تشكيل احلكومة
اجلديدة ،قال حاطوم :إن
حركة «أمل» كانت الداعية منذ
اإلنتهاء من اإلنتخابات النيابية
االخريه إىل عملية املشاورات
والتأليف يف أسرع وقت ممكن
والعمل على أن تكون احلكومة
جامعة لكل أطياف ومكونات
الوطن».
وأكد «أن أساس عمل احلكومة
هي أن تبنى على التفاهمات
بني اجلميع» ،مذكرا ب»أنه
ليس فقط مطلوب تأليف حكومة
بل اإلتفاق على البيان الوزاري
ورسم خارطة عمل للمرحلة
القادمة» ،مؤكدا «أن الوزراء
واجبهم تأمني احلياة الكرمية
للمواطن وليس التمسك بوزارة
سيادية أو غريها».
وأشاد حاطوم ب»دور حركة
«أمل» و»حزب اهلل» معا من
خالل تسهيل عمل تأليف احلكومة
وذلك من أجل مصلحة الوطن».
واشار اىل «الدور الذي يقوم به
رئيس جملس النواب االستاذ
نبيه بري من خالل تقريب
وجهات النظر حول موضوع تأليف
احلكومة» ،مستنكرا يف الوقت
نفسه «األصوات اليت تعمل على
شرذمة الناس من أجل احلصول
على مقعد وزاري زائد».
وتساءل« :إىل متى سوف يبقى
الوطن عبارة عن حقيبة سفر»،

مستنكرا «التدخالت اخلارجية اليت
تعيق العمل الداخلي للبالد».
وعن الوضع اإلقليمي والدولي
اليت تعيشه املنطقة ،قال
حاطوم»:إن قضية فلسطني
ليس فقط استعادة ارض
الفلسطينية
الدولة
وإقامة
وعاصمتها القدس الشريف بل
إن العدو الصهيوني يعمل على
تفكيك املنطقة ومتزيقها لينعم
هو يف األمان واهلدوء وهذا ما
حذر منه اإلمام الصدر» ،واصفا
ما حياك حول ذلك ليس صفقة
القرن بل كما أمساها الرئيس
نبيه بري صفعة القرن.
ويف اخلتام ،توجه حاطوم للجميع
«أن تعالوا اىل كلمة سواء ،كما
دعا اإلمام الصدر إىل احلوار
والعمل على حل اخلالفات بدال
من النزاعات داعيا اجلميع إىل
ذلك قبل فوات األوان.
ويف اخلتام مت قراءة السرية
احلسينة مع خادم املنرب احلسيين
قشاقش
نصرات
السيد
العاملي.

الرب واالرشاد

ويف حسينية الرب واالرشاد،
ألقى االمني العام لالوقاف يف
اجمللس الشيعي حسن شريفة
كلمة من وحي املناسبة ،مؤكدا
«أهمية التمسك باخلط احلسيين
األصيل الذي يتمثل اليوم خبط
و نهج اإلمام السيد موسى
الصدر وحامل أمانته الرئيس
نبيه بري».
وأشار إىل التضحيات اجلسيمة
اليت قدمها ويقدمها الرئيس
نبيه بري انطالقا من مدرسة
عاشوراء والتضحيات اليت كانت
دائما أساس الصمود والوحدة
هلذا الوطن.
وذكر الشيخ شريفة بـ «السابقة
التارخيية اليت قام بها االخ
الرئيس نبيه بري يف إعطائه
حقيبة وزارية لالخوة السنة يف
سبيل تسريع تأليف احلكومة.
لذلك على اجلميع ان يسلكوا هذا
الدرب الن الوطن اليوم حباجة
اىل التنازالت اليت حتميه خاصة.
واننا يف وضعنا اقتصادي مذر،
هذا عدا عما جيري من حولنا من
نار مشتعلة تستدعي منا اجياد
سبل االمان لوطننا وسبل االمان
لوحدة الوطنية اليت جيب ان
تتمثل يف تشكيل حكومة جامعة
ال يستثنى منها احد».
وأكد شريفة «أهمية العمل
السياسي ودخوله ضمن إطار
املقاومة وبناء اجملتمعات السليمة
املقاومة الرافضة للظلم».
وختاما  ،تلى املصرع احلسيين
الشيخ أشرف اجلعفري.

مدينة العباس

ويف خيمة شهداء الكرامة ،يف
مدينة العباس الكرامة ألقى
عضو اجمللس االستشاري يف
احلركة علي عكوش كلمة حتدث
خالهلا عن معاني عاشوراء اليت
حتمل قيم ثورة املظلوم على
الظامل.
وتطرق اىل املشكلة السياسية
يف لبنان ،وقال»:هناك مشكلة
تشكيل احلكومة حيث مرت
ثالثة اشهر من دونها والوضع
السياسي االقتصادي سييء
ووضعنا
صعب ،االمر الذي يستدعي
التنازل من هذا وذاك ونذهب
فورا اىل هذا التشكيل».
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لـبنانيات

صفري عن مؤمتر الطاقة االغرتابية اللبنانية – مونرتيال:

حضور «بنـك بيـروت» يشكّل خدمة
للجانب االقتصادي

اعترب رئيس جملس اإلدارة
املدير العام لبنك بريوت سليم
صفري يف حوار أجرته معه
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال»
عن مؤمتر «الطاقة اإلغرتابية»
يف مونرتيال ،أن هذه املؤمترات
«ختدم لبنان سياسيًا فيما
ّ
يشكل حضور «بنك بريوت»
خدمة للجانب االقتصادي».
«تشد املغرتبني عالقة
وقال
ّ
تتجسد يف
عاطفية جتاه لبنان
ّ
حتويالتهم املالية اليت تقارب
الثمانية مليارات دوالر سنويًا،
ويف زياراتهم املتكررة إىل
لبنان» ،مشددًا على أن «اجلميع
يتطلع إىل مرحلة االستقرار
السياسي لتنتطلق عجلة العمل
يف البالد» ،مطالبًا «بعدم التأخر
أكثر يف تشكيل احلكومة».
والتقى صفري جمموعة من
املغرتبني يف كندا من خمتلف
كذلك
اللبنانية،
األحزاب
عقد سلسلة لقاءات مع رموز
اقتصادية وجتارية يف غرفة
الصناعة والتجارة املشرتكة.
وستكون له يف خالل زيارته
كندا ،سلسلة زيارات إىل
املؤسسات الرمسية املالية كما
سيلب دعوة إىل زيارة الربملان
يّ
الكندي يف أوتاوا.
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وردًا على سؤال عن التزام
ّ
بنك بريوت بهذه املبادرة،
قال صفري «إننا موجودون يف
كل مؤمترات الطاقة االغرتابية
الـ  LDEمن أفريقيا إىل الس
فيغاس ومونرتيال» ،مشريًا إىل
أن «أينما ُوجدت الـُ LDEوجد
بنك بريوت».
وبنك
واعترب أن «الـLDE
بريوت هدفهما واحد ،وهو
خدمة لبنان» ،الفتًا إىل أن
«الـ LDEختدم لبنان سياسيًا
وحنن خندم لبنان اقتصاديًا»،
ّ
مؤكدًا أن «هدف بنك بريوت أن
يكون قريبًا من اللبنانيني أينما
ُوجدوا» ،مشريًا إىل أن «هذا
هو هدف الـ LDEأيضًا».
ّ
توقعات املؤمتر ،قال
وعن

صفري :املسألة قضية َتقارب
وثقة واندماج ،واهلدف تشجيع
الديناميكية يف لبنان» .حنن
خنوض ظرفًا صعبًا لكن ليس
ميؤوسًا منه» ،مؤكدًا أن
«جيب اخلروج من الزوبعة اليت
حنن فيها ألننا نستحق أيامًا
أفضل».
أضاف «عندما أكون خارج
لبنان َيكرب قليب باللبنانيني»،
متمنيًا أن «يكون لدى أوالدهم
ّ
العنفوان واحملبة للبنان».
«الوضع
صفري
وختم
ّ
متعلق
االقتصادي يف لبنان
بالوضع السياسي فيه» ،داعيًا
السياسيني يف لبنان «إىل
محاية الوطن وعدم التأخر يف
تشكيل حكومة».

قاسم :أمريكا فشلت يف إقناع الناس بأن نظامها هو
األفضل للبشرية

قال نائب األمني العام ل»حزب
اهلل» الشيخ نعيم قاسم يف
الليلة الثالثة من حمرم ،يف جممع
اإلمام اخلميين  -الغدير« :اليوم
أمريكا بعظمتها وقوتها كانت
تعمل لفرتة من الزمن لتقنع
الناس بأن النظام األمريكي هو
أفضل نظام للبشرية ،ويقومون
بالتعبئة ويتكلمون عن حقوق
اإلنسان لكن مل تقنع الناس،
فبدأوا باحتالهلم وغزو البلدان
بشكل
إسرائيل
ويدعمون
أكرب».
أضاف« :اليوم ترامب يقطع
األوصال مع أوروبا وروسيا ومع
الصني وإيران وكل العامل حتت
عنوان أن شعب أمريكا يريد أن
يعيش ويأكل حتى ولو أفنى
البشرية من أوهلا إىل آخرها،
البعض يقول :أن هذا أمر خطري.
أقول :هذا أمر عظيم وجيد حبمد
اهلل تعاىل ،ألنه دليل على فشل
املنظومة األمريكية يف أن تكون
بديلة للبشرية ،إذ تبني أن
رعاتها هم من الظلمة اجملرمني
الذين ال يتحملون كلمة حق وال
يتحملون موقف استقامة من أي
إنسان على األرض ،فهذه نعمة
من اهلل تعاىل .وقليال قليال
سيكتشف الناس بأن من كانوا
متمسكني بهم هم مجاعة من
شذاذ اآلفاق ،ال ميلكون الفكر
والطريق الصحيح».
وتابع« :الطريق الصحيح مع
اإلمام احلسني ،مع اإلمام

احلسني حررنا األرض ،مع
انتصرنا
احلسني
اإلمام
انتصارين كبريين يف اجلنوب
ويف البقاع ،مع اإلمام احلسني
أصبحت لنا كرامة ومعنويات،
مع اإلمام احلسني حيسب لنا
حساب على مستوى العامل،
مع اإلمام احلسني نستطيع أن
نعبد اهلل دون أن مينعنا أحد ،مع
اإلمام احلسني تتحجب النساء
باقتدائهن
ويفتخرن
لدينا
بالسيدة الزهراء ،مع اإلمام

احلسني يرتبى أوالدنا على
األخالق وعلى السمعة الطيبة
وعلى االستقامة وعلى طاعة اهلل
تعاىل ،مع اإلمام احلسني نؤمن
باحلالل ونرفض احلرام حتى ولو
سلك العامل طريق احلرام ،مع
اإلمام احلسني نبقى متعلقني
باهلل تعاىل عاشقني للنور اإلهلي
ال خنضع وال نسجد َّ
إال هلل وال
نعمل إال ما يرضي اهلل تعاىل،
وإن شاء اهلل يكون لنا االنتصار
تلو االنتصار».

قائد اجليش استقبل النائب طرابلسي
وعرض مع قائدي القوات الربية
اإليطالية والقوات اخلاصة يف القيادة
الوسطى األمريكية جماالت التعاون

استقبل قائد اجليش العماد
مكتبه
يف
عون
جوزاف
يف الريزة ،النائب إدغار
طرابلسي ،وتناول البحث
األوضاع العامة يف البالد.
ثم استقبل قائد القوات الربية
اإليطالية اجلنرال Salvatore
 ،FARINAوجرى البحث يف
العالقات الثنائية بني جيشي
البلدين.
كذلك استقبل قائد القوات
اخلاصة يف القيادة الوسطى
البحري
العميد
األمريكية
 Wyman Howardعلى رأس

وفد مرافق ،حبضور السفرية
األمريكية يف لبنان اليزابيت
البحث
وتناول
ريتشارد،
حاجات اجليش اللبناني املختلفة
يف إطار برنامج املساعدات
األمريكية املقررة له.
كما استقبل القاضي نديم
الناشف ،ومت البحث يف
شؤون قضائية ،ثم رئيس
جملس إدارة بنك «لبنان
واملهجر» سعد األزهري على
رأس وفد مرافق ،وجان تامر،
وجرى التداول يف شؤون
خمتلفة.

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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دعوة جلعل التأمني الصحي داعية اسالمي يثري موجة غضب لوصفه رفض املرأة
اخلاص الزاميا للسائحني ممارسة اجلنس مع زوجها بـ «اخلطيئة الكربى»

دعا وزير الصحة يف نيو ساوث
ويلز اىل جعل شراء التأمني
الصحي اخلاص امرًا الزاميا لكل
الزوار الذين يدخلون اسرتاليا
ألغراض السياحة.
Brad
الوزير
وقال
 Hazzardبانه يريد واليته
والواليات االسرتالية االخرى
ان تدعم مقرتحًا يطلب من
مجيع السواح الذين يرومون
زيارة اسرتاليا اىل تغطية
انفسهم بتأمني صحي خاص.
واضاف ان هذه النقطة جيب
جزء من شروط
ان تكون
ً

احلصول على تأشرية السياحة
اىل اسرتاليا.
ونقلت صحيفة الدايلي تليغراف
عن وزير الصحة يف والية نيو
ساوث ويلز قوله بان كل مرة
يتم فيها معاجلة السائحني
يف املستشفيات العامة فان
دافعي الضرائب االسرتاليني
يتحملون فاتورة االجور.
واكد بان فكرة ارغام السائحني
على شراء التأمني الصحي
اخلاص ستقلل من االعباء على
دافعي الضرائب االسرتاليني.

املصدر :اس بي اس

برتقال أرجواني حيري
العلماء

يف
وزارة الصحة
تقوم
والية كوينزالند بالتحقق من
حتول لونها اىل
حبة برتقال
ّ
األرجواني بعد ساعات من
تقطيعها.
السيدة نييت موفيت كانت
تقوم بتقطيع حبة برتقال البنها
الذي يبلغ سنتني من العمر،
ولكنها اكتشفت أن بعض
القطع اليت تركتها لتناوهلا
الحقا إكتست لونا أرجوانيا.
وقالت األم أن الربتقال
كان طبيعيا من ناحية املذاق
والرائحة ،حتى أن ابنها تناوهلا
ومل يصب بأي مكروه.

ولكن اللون الغريب جعلها
تتصل بوزارة الصحة اليت قامت
بأخذ بقايا الربتقال والسكني
الذي استخدم لتقطيعه من
أجل إجراء الفحوصات املختربية
عليهما.
والالفت يف املوضوع أنها
تسجل
ليست املرة األوىل اليت
ّ
حالة كهذه ،اذ انه يف عام
 2015حصل أمرا مماثال للسيدة
اجنيال بوستل ،ويف وقتها مل
يستطع العلماء حتديد سبب
التغيرّ يف اللون.

املصدر :اس بي اس

اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم النجاح
لالتصال:
0403 482 345

أعرب مدافعون عن حقوق املرأة
واملدعي العام يف والية نيو
ساوث ويلز عن قلقهم بعد أن
أعلن أحد رجال الدين املسلمني
يف سيدني أنها «خطيئة كربى»
للزوجة أن ترفض ممارسة
اجلنس مع زوجها.
واعلن نسيم عبدي  ،وهو
أصولي سين يف أحد مساجد
أوبرن يف غرب سيدني ليل
اجلمعة من االسبوع املاضي ،إن
املالئكة «ستلعن» املرأة اليت
ترفض طلبات زوجها اجلنسية،
قائال «إذا دعا الزوج الزوجة إىل
اجملامعة وال يوجد سبب مشروع
لكي تقول املرأة ال ،فعليها
االستجابة لدعوة زوجها».
ورأى ان «عليها ان تسجيب
لطلب زوجها واال فتكون قد
ارتكبت خطيئة كربى».
وقال الداعية ،وهو من مجعية
أهل السنة واجلماعة اليت تدعو
إىل العودة إىل إسالم القرن
السابع ،أن املالئكة ستلعن
ممارسة
املرأة اليت ترفض
اجلنس»
واضاف قائال «إذا دعا الرجل
الزوجة إىل الفراش ورفضت،
فإن املالئكة تلعن هذه املرأة
وينام معها وهو غاضب ،تلعنها
املالئكة حتى تستيقظ».
ويبشر السيد عبدي بنسخة
أصولية من اإلسالم السلفي
يف القرن السابع من اململكة
العربية السعودية مع مجعية
أهل السنة واجلماعة اليت تدعو
أيضًا إىل تطبيق بعض جوانب
الشريعة اإلسالمية.
ووصفت إيفا كوكس ،وهي
مدافعة عن حقوق املرأة منذ
فرتة طويلة ،ذلك بأنه «غري
صحيح» ،مؤكدة ان اإلسالم
ليس الدين الوحيد الذي لديه
أصوليون ال حيرتمون حقوق
املرأة.
وقالت لصحيفة ديلي ميل
أسرتاليا ان شخصا ما جيب
إبالغ الواعظ أنه يعظ بشيء غري
قانوني وغري شرعي».
ورأت ان «الوعظ شيء غري
قانوني رمبا ينبغي حظره ..آسفة
بان يكون لدينا هذه األشياء»
وكان الداعية نسيم عبدي قد
أعلن يف السابق أنه من اخلطيئة
مبكان أن ُتظهر املرأة املسلمة
أذنيها حتت حجابها يف األماكن
العامة وعلى مرأى الوالدين
للسماح ألطفاهلما باالستماع إىل
املوسيقى يف السيارة.
ووصفت كاثرين الميب ،
أستاذة البحوث يف جامعة
مستشارة
وهي
ماكواري،
اجتماعية يف الرابطة الوطنية
للرغيب ،اخلطبة بأنها «خطاب
حيض على الكراهية».
وقالت «جيب التحقيق يف هذا
النوع من الكالم .أنا أؤمن حبرية
التعبري لكنين أؤمن حبدود حرية
التعبري حيث يتم الدفاع عن
العنف».
وقالت ان «ما يدافع عنه ويدعو
له بكل تأكيد ضد القانون
يف هذا البلد ..هو شكل من

الداعية االسالمي عبدي :يجب اال يظهر حجاب املرأة أذنيها
أشكال الكالم الذي حيض على
الكراهية»
السيدتني،
كلتا
وأكدت
وهما من خلفية أكادميية ،أن
املسيحيني األصوليني ،أيضا،
وصفوا النساء بأنهن ممتلكات
جنسية للرجال ،وقالتا إن هذه
العظة ليست انعكاسا آلراء مجيع
املسلمني األسرتاليني».
ورأت الربوفيسورة لوميب إن
عظة السيد عبدي قد تشجع
الرجال املسلمني على ارتكاب
العنف املنزلي ،قائلة «أود أن
أقول إنها حترض على ارتكاب
جرمية جنائية :إذا مل ترضخ
زوجتك فلك احلق يف اجبارها..
هذه جرمية مبوجب القانون
األسرتالي».
وعدلت والية نيو ساوث
ويلز قانون اجلرائم هذا العام
إلعطاء عقوبة السجن ملدة ثالث
سنوات للتحريض على العنف
على أساس العرق أو الدين أو
اجلنس.
ومع ذلك ،مل يستهدف التعديل
على وجه التحديد تعليقات
الدعاة الدينيني.
وقال املدعي العام مارك
سبيكمان إن تصرحيات السيد
ختص
مسألة
هي
عبدي
الشرطة ،وصرح لصحيفة ديلي
ميل أسرتاليا قائال « اجلنس
غري الرضائي جرمية خطرية جيب
إبالغ الشرطة بها».
واعلن السيد مارك سبيكمان
إن وجهات نظره كانت بغيضة
جتاه القيم األسرتالية املتعلقة
باحرتام املرأة
وقال «ان احرتام مجيع النساء
قيمة مركزية للمجتمع األسرتالي،
واآلراء اليت عرب عنها هذا الواعظ
هي بغيضة لتلك القيم».
وقد سعت الزميلة ديلي ميل
أسرتاليا للحصول على حق الرد
من مجعية أهل السنة واجلماعة
يف أوبرن.
وقد أزالت اجلمعية مقطع
الفيديو من يوتيوب بعد إرسال
سلسلة من األسئلة إليها عرب
الربيد اإللكرتوني.
ومل يصبح االغتصاب الزوجي
جرمية يف أسرتاليا حتى مثانينات
القرن املاضي ،وأصبحت جنوب
أسرتاليا يف عام  1976أول

املدعي العام سبيكمان :على الشرطة التحرك

الربوفيسورة المبي :خطابه يشجع الرجال املسلمني على العنف املنزلي

الناشطة ايفا كوكس :خطابه غري قانوني وغري شرعي
والية جترم االعتداء اجلنسي يف

الزواج.
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سيدني وملبورن يستعدان لربيع حار

وصلت احلرارة يف ملبورن إىل
 24درجة خفيفة يوم الثالثاء
(املاضي) لتعود وتنخفض بعد
ذلك
اما يف سيدني فوصلت احلرارة
يف الشاطئ الشرقي إىل 28
يوم األربعاء (املاضي) لتعود
وترتفع اىل املعدل نفسه يوم
السبت لتنخفض بعد ذلك.
ودفعت موجة حرارة نادرة
يف الربيع الناس يف ملبورن
وسيدني للهروب اىل الشاطئ
هذا األسبوع مع حتذير للمواطنني
بعدم التخلي مالبسهم الشتوية

حتى اآلن.
أسرتاليا
واليتا
وتستعد
لدرجة
والشرقية
الشمالية
حرارة منتصف األسبوع تصل
إىل ذروتها يف أربعة أشهر
فقد ضربت موجة احلر ملبورن
يوم الثالثاء ،مع وصوهلا
يف عاصمة فيكتوريا إىل 24
درجة.
وحتركت جبهة باردة خالل ليل
الثالثاء جعلت احلرارة تنخفض
اىل  17درجة يوم األربعاء،
حسبما أفاد خبري األرصاد
اجلوية يف هيئة األرصاد اجلوية

كرييس أرندت لصحيفة ديلي
ميل أسرتاليا.
وارتفعت درجات احلرارة إىل
 22درجة يوم امس اجلمعة قبل
أن ترتاجع إىل  15درجة يوم
السبت و  14درجة يوم األحد.
وقال خبري االرصاد اجلوية كريغ
ماكنتوش لصحيفة ديلي ميل
اسرتاليا ان سيدني شهدت
ارتفاع درجات احلرارة فوق
 28درجة مئوية يوم االربعاء
(املاضي) وستشهد هذا درجة
احلرارة السبت (اليوم) على حد
سواء.

ويوم الثالثاء شهدت ملبورن
طقسا اكثر دفئا من سيدني
وهذا قليال ما حيدث حيث
وصلت يف الضواحي الغربية
اىل  30درجة مئوية ،وهذه
احلرارة اعلى من املتوسط (وهو
مبعدل عن  20.1درجة مئوية)
بثمان أو تسع درجات ،كما
اعلن مكينتوش.
وقال مرصد سيدني ان آخر
مرة اقرتبت فيها احلرارة من
 27درجة كانت يف الرابع من
ايار املاضي ،حيث سجلت،
بنريث ،عاصمة والية غرب

اسرتاليا  27.5درجة يف 24
ايار املاضي.
سيدني
سكان
ويستعد
من
لالستفادة
وضواحيها
األيام الدافئة هذا األسبوع،
حيث ستعود درجات احلرارة
لتنخفض يوم األحد اىل 17
درجة مئوية.
الواليات
لباقي
بالنسبة
بريزبن
ستبقى
األسرتالية
مشمسة حيث ستبقى درجات
احلرارة يف منتصف العشرينات
قبل أن تصل إىل ارتفاع يصل
إىل  27يف نهاية هذا األسبوع.

وكان يوم الثالثاء اكثر يوم
حرارة يف هوبارت هذا األسبوع
مع حرارة وصلت اىل  23درجة
مئوية.
وستبقى احلرارة يف داروين
يف منتصف الثالثينيات ،يف
حني من املتوقع ان تصل يف
أدياليد إىل مستوى  23درجة
مئوية يوم اجلمعة (امس).
يف والية غرب اسرتاليا،
ستكون بريث أكثر برودة مع
بقاء درجات احلرارة أقل من
 20درجة مئوية حتى نهاية
األسبوع.
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اجراء قضائي غري مسبوق ضد البنوك الكربى لغشها يف
فوائد ورسوم تقاعد قد يكلفها تعويضات مبليار دوالر

يف ما يطلق عليه أكرب اجراء
مجاعي يف تاريخ البالد ،يستعد
ما يصل إىل مخسة ماليني
أسرتالي ملقاضاة أكرب البنوك
االسرتالية.
وقد اعرتفت البنوك الكربى
األربعة بان معارضتها املفوضية
امللكية كانت «خاطئة».
ومن احملتمل ان حيصل حواىل
مخسة ماليني أسرتالي على آالف
الدوالرات من البنوك الكربى يف
ظل ما يعترب أكرب حترك واجراء
مجاعي يف تاريخ البالد.
وقد انطلقت شركة ساليرت
(Slater and
وغوردون
 )Gordonللمحاماة بداية
االسبوع احلالي مبوجة غري
مسبوقة من اإلجراءات القانونية
نيابة عن واحد من كل ثالثة عمال
أسرتاليني يعتقد أنهم استثمروا
أمواهلم التقاعدية مع البنوك.
وتشري التقديرات إىل أن الدعاوى
حتصل
القضائية البارزة ميكن أن
ّ
لبعض أصحاب احلسابات ما
يصل إىل  3000دوالر أمريكي
وتنتهي يف نهاية األمر بتكلفة
أكثر من مليار دوالر.
تكمن املشكلة يف حقيقة أن
الصناديق التقاعدية اململوكة
من قبل البنوك قد خضعت
لضخ أموال األعضاء يف البنك
األم بدال من البنك الذي يقدم
أفضل سعر فائدة  -مما يعين
أن العمال حيصلون يف الغالب
على فائدة أقل من  0.5إىل 1
يف املائة مما ينبغي أن تكون
عليه. .
وتقدر الشركة أنه اذا كان
شخص ميلك  100ألف دوالر
نقدًا ،بفائدة اقل بنسبة  0.5يف
املائة فان ذلك سيكلفه حوالي
 3000دوالر يف غضون ست
سنوات فقط.
يف دراسة حالة أخرى ،فان
شخصا لديه مبلغ  25000دوالر
نقدا فقط يف صندوق شركة
ً
 AMPللبيع بالتجزئة سيخسر
 1600دوالر بعد مخس سنوات
فقط.
وتشري التقديرات إىل أن حوالي
واحد من كل ثالثة أسرتاليني يف
سن العمل  -اي ما جمموعه حوالي
مخسة ماليني  -ميتلكون نوعا من
التقاعد مع صناديق التجزئة،
اليت غالبا ما تكون مملوكة من
قبل البنوك الكربى.
يعترب هذا االستثمار النقدي هو
ً
أمانا،
أكثر أشكال االستثمار
وغالًبا ما يفضله كبار السن من
األسرتاليني.
أنشأت شركة احملاماة ساليرت
إلكرتونيا باسم
موقعا
وغوردون
ً
ً
getyoursuperback.
 ، comحيث ميكن ألي شخص
لديه أي جزء من أمواله التقاعدية
أن يسجل امسه كجزء من محلة
للحصول على أكرب عدد ممكن من
األشخاص.
وقال رئيس قسم االجراءات
الكربى يف ساليرت وجوردون،
بن هاردويك ،لوكالة news.
 com.auإن خفض أسعار
الفائدة والتالعب يف الرسوم من
قبل هذه الصناديق التقاعدية
هذه األموال النقدية من شأنهما

أن احلاق الضرر باألسرتاليني
يف تقاعدهم.
وقال «هذا يعين أن املاليني قد
أخِرجت من جيوب االسرتاليني
من قبل حفنة من البنوك».
واضاف يقول «ال نعتقد يف
ساليرت وغوردون أن هذا عدل،
وحنن نقول ،كفى».
وقد رفعت الدعوى القضائية
األوىل يوم االثنني من االسبوع
احلالي ضد بنك الكومنولث
الذي ميلك مؤسسة Colonial
 First Stateوايضا مؤسسة
.AMP
ومن املتوقع أن تتم متابعة 18
إضافيا ضد الصناديق
إجراء
ً
ً
األخرى اململوكة من قبل البنك
وصناديق التجزئة.
وقال السيد هاردويك لوكالة
« .news com.auما تفعله
الصناديق مثل Colonial
First Stateهي وضع السوبر
مع أحد البنوك األم مثل بنك
الكومنولث  .CBAإن الفائدة
من البنك األم منخفضة للغاية
لدرجة أن املستثمرين يف اخليار
النقدي يتلقون معدالت منخفضة
تصل إىل  1.25يف املائة
سنويًا ،اي أقل من سعر فائدة
البنك املركزي األسرتالي».
واضاف السيد هاردويك يقول
«ان عائد هذه الفائدة منخفض
بشكل مضحك .ينبغي أن تكون
الفائدة املصرفية القياسية بني
 2.0و  2.5يف املائة .وهذا
هو ما تقدمه معظم البنوك
للعمالء العاديني مع ودائع
ألجل عادي .وهذا ما حيصل
َ
عليه أعضاء صناديق التقاعد
الصناعية (industry super
 )fundوبعض أعضاء صناديق
التجزئة».
ويف حني يصعب معرفة عدد
بوالص التقاعد بالكامل ،فإنه
ُيعرف من البيانات الرمسية أن
بوليصة
هناك  28.6مليون
تقاعد تعود لـ  14.8مليون
أسرتالي.
وبعملية حسابية فان حوالي 55
يف املائة من هؤالء  -أو 8.2
مليون اسرتالي  -لديهم حساب
واحد بالتجزئة على األقل ويعتقد
أن معظم هؤالء سيكون لديهم
بعض العناصر النقدية .وحتى
لو افرتضنا أن الثلثني فقط
يقومون بذلك ،فإن ذلك يعين
أن حوالي مخسة ماليني أسرتالي
قد ينضمون إىل موجة املقاضاة
هذه.
وهذا من شأنه أن جيعله

أكرب حترك مجاعي يف التاريخ
األسرتالي  ،حيث ينضم 10000
من املتقاضني إىل الدعوى
القضائية بشأن حرائق غابات

يوم السبت األسود ،وأكثر
من  150.000شخص قاموا
بالتسجيل يف اإلجراءات اجلماعية
اجلارية ضد الرسوم املصرفية.

سياسيون اسرتاليا «فاسدون»
يف نظر مواطنيهم

اىل اليسار وزير الطاقة السابق بحكومة نيو ساوث ويلز أيان ماكدونالد والزعيم
النقابي جون ميتالند

كشف استطالع حديث أجرته جامعة
غريفيث أن ثقة األسرتاليني يف
احلكومة تنحدر حيث تراجعت يف
العام املاضي إىل  % 46على
املستوى الفيدرالي والواليات.
وأظهر االستطالع وجود خماوف
جادة تعرتي  % 62من
األسرتاليني بشأن استغالل
مسؤولني وسياسيني مناصبهم
ملصاحلهم الشخصية أو مصاحل
عائالتهم.
كما حتدث  % 56من املشاركني
يف االستطالع عن خماوفهم من
حماباة السياسيني لشركات أو
أشخاص مقابل تربعات سياسية
أو دعم.
مثة زيادة بنسبة  % 9مقارنة
بـ  2016يف التصور اخلاص
بأن أعضاء الربملان الفيدراليني
فاسدون.
وقال  % 85من املشاركني
يف االستطالع إن «بعضهم»
فاسدون ،فيما قال  % 18إن
كلهم أو معظمهم «فاسدون».
مثة تصور عام مفاده أن خنبة
صغرية جتين مكاسب كبرية يف
اجملتمع األسرتالي فيما يتعلق
بالنفوذ السياسي واألرباح.
ويف أسرتاليا ،يغادر العديد
من السياسيني واملستشارين
واملسؤولني احلكوميني القطاع
العام ليتحولوا إىل عناصر ضغط
(لوبي) حيصلون على أجور
جيدة.
يعمد
ذلك،
على
وعالوة
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بعض السياسيني إىل تعيني
أصدقائهم يف اللجان واحملاكم
والسفارات مع استغالل صارخ
اليت
الربملانية
للمستحقات
يتكبدها دافعو الضرائب.
أضف إىل ذلك ،فإن األحزاب
السياسية تقبل تربعات مباليني
الدوالرات من مجاعات الضغط
وآخرين من الذين يرغبون يف
إحداث نتائج سياسية معينة.
وعمقت كافة هذه االحتماالت
من تصور أن النظام بأكمله
زائف وال يصب يف مصلحة عامة
الشعب.
ويف مؤشر الفساد الذي تصدره
الدولية،
الشفافية
منظمة
اخنفض ترتيب أسرتاليا من
املركز الثامن عام  2012إىل
املركز  13هذا العام.
ورغم هذا الرتاجع لكن ذلك يعين
ذلك أن أسرتاليا هي الدولة رقم
 13بني البلدان األقل فسادا
وهو ترتيب حمرتم.
ويف استطالع نشرت نتائجه
العام املاضي ،قال واحد من كل
 20موظف حكومي أسرتالي إنه
شاهد زميال له يتصرف بطريقة
فاسدة.
وأثارت حتقيقات املفوضية
املستقلة ملكافحة الفساد بنيو
ساوث ويلز اهتمام الرأي
العام بعد إدانتها للعديد من
السياسيني البارزين مثل إيدي
عبيد وأيان ماكدونالد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

هانسون تهاجم طالبة يف
كوينزالند الحتجاجها على النشيد
الوطين االسرتالي

السيناتورة بولني هانسون
هامجت بولني هانسون طالبة يف
والية كوينزالند لرفضها الوقوف
للنشيد الوطين.
بولني
السيناتورة
وقالت
هانسون إن «شقية» كوينزالند
اليت رفضت الوقوف للنشيد
الوطين جيب أن ُتطرد من
املدرسة.
وجرى احتجاز الطالبة (بعد الدوام
املرسي)يف مدرسة كينمور
ساوث يف جنوب الوالية هاربر
نيلسون ( 9سنوات) ،وجرى
تهديدها بالتعليق عن الدراسة
بسبب عدم وقوفها عندما مت
انشاد النشيد الوطين االسرتالي
يف قاعة االجتماع.
وقالت الطالبة/الطفلة إنها تعتقد
أن كلمات «حنن شباب» تهميش
للسكان األصليني.
وقالت الطالبة نيلسون للزميلة

“ The Courier-Mailإن السبب
يف عدم غنائها أو الوقوف
هو ألن نشيد Advance
 Australia Fairيعين تقدم
أسرتاليا البيضاء».
واستطردة قائلة «عندما يقول
(النشيد) أننا صغار ،يتجاهل
متامًا حقيقة أن الثقافة األصلية
كانت موجودة هنا ألكثر من 50
ألف سنة قبل االستعمار».
وتتمتع هاربر بدعم من أبيها
«الفخور» مارك.
وصرح والدها لراديو  ABCيوم
االربعاء «لقد أظهرت شجاعة ال
تصدق يف رغبتها يف التمسك
مبا تؤمن به واختاذ موقف مما
تعتقد أنه صحيح».
لكن هذا املوقف أغضب
السناتورة هانسون اليت نشرت
شريط فيديو على فيسبوك
تدعو فيه إىل طرد هاربر من
املدرسة.
وقالت زعيمة حزب أمة واحدة
«لدينا هنا طفلة مت غسل دماغها

وأقول لك ماذا ،سأعطيها ركلة
على املؤخرة».
واضافت تقول «هذه الطفلة
تتجه يف الطريق اخلطأ وألقي
باللوم على الوالدين لتشجيعهما
هذا».
وطالبت بطردها من املدرسة.
وقالت السيناتورة هانسون إنه
كان هناك دعم للنشيد الوطين
يف أوساط السكان األصليني،
حيث كان جنوم الرياضة يقفون
بانتظام للنشيد الوطين.
واستطردت تقول «أنا غاضبة
من هذا .أنا فخورة بالعلم
األسرتالي والنشيد الوطين كما
جيب أن يكون اجلميع وكذلك
هكذا كانت كاثي فرميان».
وقالت هانسون «اننا مجيعا
فخورون بها ،وخبلفيتها الثقافية
وأبورجيينيتها وحقيقة أنها محلت
العلمني».
وقالت «وقفت على املنصة مع
عزف النشيد الوطين .هل أخربوا
هذه الطفلة بذلك؟»
جيدا
وتابعت قائلة «إذا كان
ً
مبا فيه الكفاية لكل من كاثي
فرميان وجوناثون ثورستون
ووارن ماندين الوقوف للنشيد
الوطين فيجب أن يكون هذا
جيدا مبا فيه الكفاية هلذه الطفلة
البالغة من العمر تسع سنوات».
وكرر وزير التعليم للظل جريود
السيناتورة
كلمات
بليجي
هانسون قائال على موقع تويرت
انها تستحق التعليق عن الدراسة
إذا واصلت احتجاجها.
وقال على حسابه على تويرت
السخيف
االحتجاج
«أوقفوا
وقفوا وانشدوا بفخر النشيد
الوطين اخلاص بكم .ان رفض
الوقوف وعدم احرتام بالدنا
وقدامى احملاربني جيب أن
يتبعهما التعليق إذا استمرت يف
التصرف بشقاوة».

اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403482345
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ترجيح كفة ترشيح االحرار سيدة للتنافس
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مرشح العمال اعرتف باهلزمية «ما مل حتصل أعجوبة» معربا عن فخره حبملة احلزب

استطالعات الرأي تظهر تدني التأييد تراجع هائل يف التأييد لألحرار يف انتخابات واغا واغا الفرعية واملقعد ينتقل ملستقل؟!

حلزب االحرار يف مقعد وينتورث

مرشحة األحرار جوليا هام

مالكولم تورنبول

حث اعضاء يف حزب االحرار
يف
امرأة
ترشيح
على
ملقعد
االنتخابات الفرعية
وينتورث.
واظهر استطالع جديد للرأي
تراجع التأييد حلزب االحرار
يف مقعد وينتورث ،الذي
شغله مالكومل تورنبول ملدة
 14عاما والذي كان يعترب
مقعدا آمنا حلزب االحرار،
وذلك يف أعقاب إقالته من
منصب رئيس الوزراء.
ووجد حبث قام به االحراري
أندرو براغ ،أن أفضل فرصة
للحزب لالحتفاظ جبمهوره
يف شرق سيدني هو ترشيح
سيدة للمقعد.
وقال رجل األعمال السيد
براغ ،الذي سحب ترشيحه
يوم اإلثنني املاضي ،أن
احلزب «جيب أن خيتار امرأة
للمنافسة على املقعد» عندما
جيتمع الختيار املرشح يوم
اخلميس (امس االول).
ً
ووفقا الستطالع خاص ،تراجع
التصويت األساسي حلزب
االحرار إىل  ٪39من ٪62
عندما كان يشغل املقعد
السيد تورنبول.
وشغل السيد تورنبول مقعد
عاما تقريًبا،
وينتورث ملدة ً 14
ويف االنتخابات الفيدرالية
عام  ،2016فاز باملقعد بنسبة
 67.8باملائة بعد احتساب
األصوات التفضيلية.
وأظهر االستطالع اخلاص أيضا
أن التأييد ملرشح حزب العمال
تيم موراي كان بنسبة  25يف
املائة ،وأن عضوة جملس
بلدية سيدني كريين فيلبس،
اليت ميكن أن تنافس كمستقلة
ولكنها مل تعلن نواياها بعد،
حصلت على  20يف املائة من
االصوات.
وميكن أن يؤدي اختيار امرأة
للرتشح يف االنتخابات الفرعية
للمقعد رفع التصويت حلزب
االحرار بنسبة  4يف املائة،
وفقًا لالستطالع الذي نشر
يف الزميلة «االسرتاليان»،
ومع هذا فأن احلزب سيواجه
معركة صعبة لالحتفاظ مبقعد
وينتورث ،الذي يغطي شرق
سيدني الداخلي وصو ً
ال إىل

شاطئ بونداي.
وقال السيد براغ إن قراره
باالنسحاب جاء حتت تأثري
مزاعم عن أساليب استقواء
ومنردة تستخدم ضد النساء
يف صفوف حزب االحرار
الفيدرالي ومن بينهن عضوة
بانكس،
جوليا
الربملان
اليت اعلنت عدم الرتشح
لالنتخابات الفيدرالية املقبلة،
ووزيرة الشؤون اخلارجية
السابقة جولي بيشوب ،فضال
عن خماوف أوسع نطاقا من
أن احلزب حيتاج إىل مزيد
من النساء السياسيات يف
صفوفه.
وقال السيد براغ يف صفحته
على الفايسبوك يوم االثنني
«أعتقد أن هذه األحداث
والتعليقات األخرية قد غريت
مزاجي ،وبالتالي سأسحب
ترشيحي».
ومن بني مرشحي حزب
االحرار لالنتخابات الفرعية يف
وينتورث رئيسة جملس بلدية
ووالرا ماري  -لو جارفيس
 ،ورئيسة غرفة أعمال شرق
سيدني كاثرين أوريغان.
كانت السيدة جارفيس رئيسة
اجمللس النسائي حلزب االحرار
يف نيو ساوث ويلز ،قد
اعتربت احد أكرب التهديدات
لفرص االختيار املسبق للسيد
براغ.
لكن وكالة الصحافة AAP
علمت ان كبار االحرار يف
السيدة
يريدون
كانبريا
اوريغان ان تكون مرشحة
احلزب.
ً
أيضا أن السيدة
ومن املعلوم
دايف شارما ،وهي سفرية
سابقة لدى إسرائيل بني
 2013و  ، 2017ال تزال
مرشحة
مهتمة بأن تكون
حزب االحرار.
سوف يشارك  210عضوا
حيق هلم االختيار ،من فروع
وينتورث يف االختيار املبدئي
ملرشح/مرشحة االحرار مساء
اخلميس (امس االول).
ومل يتم اإلعالن عن موعد
االنتخاب الفرعي إال أنه
من املرجح اجراؤه يف شهر
تشرين االول املقبل.

احد الشعارات املناهضة لالحرار

املرشح املستقل جو ماكغري
بات من املتوقع ان خيسر
االحرار مقعد واغا واغا يف نيو
ساوث ويلز كردة فعل عنيفة
ضد احلزب الذي هبطت شعبيته
بنسبة  29يف املئة.
وبات من شبه املؤكد أن يفوز
املرشح املستقل جو ماكغري
باملقعد الذي حجزه حزب االحرار
منذ عام .1957
وتأتي اهلزمية الساحقة اليت
أحلقها الناخبون باالحرار يف
االنتخابات الفرعية اليت جرت
السبت املاضي بسبب استقالة
عضو الربملان االحراري داريل
ماغواير اثر فضيحة فساد.
وبلغ التأرجح ضد احلكومة 36
يف املائة يف بعض اقالم
االقرتاع ،حيث كان العد املبكر
يعطي مرشحة االحرار جوليا هام
حنو  25يف املائة من األصوات
اما مرشح حزب العمال فحصل
على  24يف املئة.
ويف انتخابات والية نيو ساوث
ويلز عام  ،2015سجلت واغا
واغا أصواتا أساسية حلزب
االحرار بلغت  53،8يف املئة.
وقد ألقت رئيسة والية نيو
ساوث ويلز غالديس بريجييليان
باللوم على الصراع األخري على
القيادة يف حزب االحرار يف
كانبريا مما دفع الناخبني اىل
التخلي عن احلزب يف واغا
واغا.
واعرتفت السيدة برييكيليان،
يوم االحد املاضي ،بان احلزب
من املرجح أن يفقد املقعد.
وقالت «من احملتمل أن حنصل
على أعلى نسبة من االصوات
االساسية ولكن بالطبع هذا ال
يكفي لالحتفاظ باملقعد .إنها
النتيجة األكثر احتماال أن يفوز
املستقل جو ماكغري باملقعد».
وقالت السيدة برجييجليان
للصحفيني إن حكومتها ستتحمل
املسؤولية الكاملة عن اخلسارة
اهلائلة يف واغا واغا.

وقالت« :أرسل لي متخبو
واغا واغا وحلكوميت أقوى
رسالة أمس (السبت املاضي)
ووصلت اىل مسامعنا».
وحتملت السيدة برجييجليان
املسؤولية عن النتيجة السيئة،
لكنها قالت ان انقالب القيادة
الفيدرالية ،مقرتنة بفضيحة
الفساد احمللية اليت أدتا
اىل االنتخابات املبكرة ،بالـ
«العاصفة املثالية».
وقالت برجييجليان للصحفيني
يف سيدني يوم األحد «ان
توقيت االنتخابات الفرعية الذي
تزامن مع أحداث رئيسية أخرى،
أحداث سياسية رئيسية أخرى
مل يكن من املمكن توقعه».
وانتقد زعيم حزب العمال لوك
فولي السيدة بريجييكليان
حملاولة نقل بعض اللوم إىل
زمالئها الفيدراليني.
وقال فولي للصحفيني يف واغا
واغا« :لكي يكون العد النهائي
بني العمال واملستقل بعد ستة
عقود من حجز االحرار املقعد،
فإن هذا زلزال انتخابي هنا يف
واغا والسيدة برجييكيان حباجة
إىل مساع الرسالة».
وكان قد اضطر داريل ماغواير،
العضو السابق يف واغا واغا،
إىل االستقالة من منصبه بعد
أن مت التقاط تسجيل سري
له حياول فيه إبرام صفقة مع
عضو بلدية كانرتبري السابق
مايكل حواط.
واملرشح املستقل الذي يتصدر
تعداد االصوات يف واغا
واغا يف نيو ساوث ويلز هو
طبيب حملي ،أكادميي ومرشح
مستقل.
وكان الدكتور جو ماكغري يشعر
بـ «تفاؤل هادئ» عندما خاطب
أنصاره من فناء منزله ليلة
السبت ،رغم أنه مل يكن يتوقع
اي نتيجة حتى يوم األحد.
ومبا خيص القاء اللوم يف

اخلسارة على الصراح على
قيادة حزب االحرار الفيدرالي
قال السيناتور الفيدرالي جيم
موالن إن التخلص من مالكومل
تورنبول كان ضروريا ،لكنه
اعرتف بأن الناخبني انزعجوا من
الفوضى اليت تسبب بها هذا
الصراع.
وقال السناتور موالن« :شعر
الناس خبيبة أمل كبرية ألننا
كنا نقضي الوقت متلهني
بأنفسنا ولكنه أمر حيصل بني
احلني واآلخر».
واضاف يقول «أستطيع أن
أقول ان التحدي على القيادة
مل يكن من أجل املتعة».
ومل يقل نائب رئيس الوزراء
مايكل ماكورماك إن كان
االئتالف الفيدرالي هو املسؤول
عن اخلسارة يف واغا ،قائ ًال إن
احلكومة مل تكن تنوي فقدان
املقعد.
وكان حزب االحرار قد فاز
مبقعد واغا واغا بهامش 12.9
يف املائة يف عام .2015
ومعرتفة مبا يبدو أنها خسارة
حتمية ،كشفت مرشحة االحرار
السيدة جوليا هام عن إنها
ستفكر يف الرتشح يف انتخابات
الوالية يف شهر آذار املقبل.
وقالت «قد يكون األمر قد
انتهى ولكن هذا شيء سأكرره
بالتأكيد مرة أخرى».
ويف وقت الحق أقر مرشح العال
دان السيد هايس باهلزمية امام
منافسه املستقل جو ماكغري
حمذرا حكومة نيو ساوث ويلز
بأنها تواجه انتخابات عامة
«كارثية» يف أوائل عام
.2019
واعلن السيد هايز إنه اتصل
بالدكتور ماكغري يوم االثنني
ألن األصوات التفضيلية «ما
مل حيدث شيء معجزة» ستحقق
النصر للطبيب احمللي عندما
يتم اإلعالن عن النتيجة يوم
اخلميس (امس االول).
وقال هايز إنه فخور حبملة
حزب العمال ،اليت ساعدت

على ضمان خسارة حزب األحرار
للمقعد اآلمن بعد أكثر من 60
عاما.
ً
لوكالة األنباء AAP
وصرح
يوم االثنني ان «الناخبني
قد ابتعدوا عن حكومة ائتالف
االحرار الوطين ألن احلكومة
ابتعدت عنهم».
وأضاف هايز يقول إن التأرجح
ضد احلكومة حبوالي 30
يف املائة كان مبثابة ضربة
«كارثية» ومن املرجح أن
يتكرر يف املقاعد اإلقليمية يف
االنتخابات العامة يف آذار.
وفاز الدكتور ماكغري بنسبة
 25يف املائة من األصوات
االساسية يف االنتخابات الفرعية
وهي النسبة اليت حصلت عليها
مرشحة االحرار جولي هام اليت
مل َ
حتظ بالفرصة للفوز باملقعد،
حتى عندما جرى تعداد االصوات
التفضيلية ،يف حني حصل
السيد هايز على  24يف املئة
من االصوات االساسية.
ومن املقرر ان تكون قد اعلنت
بناء على
النتيجة الرمسية،
ً
تدفق االصوات التفضيلية
احلامسة ،صباح يوم اخلميس
(امس االول) من قبل مفوضية
االنتخابات يف نيو ساوث
ويلز.
وقال الدكتور ماكغري لـ AAP
إنه جيب على منافسه «أن
ً
شيئا ال أفعله» للتنازل
يعرف
عن اهلزمية مبكرًا ،لكنه شكر
السيد هايز على إدارة محلة
مهنية والتزم بالعمل مع عضو
اجمللس البلدي.
وقال املرشح املستقل لـ AAP
«كان تركيزي على انتزاع
املقعد من االحرار أقل منه على
عدم السماح هلم اعتباره مقعدا
آمنا ومسلما به».
وتابع يقول «أشعر بالتواضع
والسعادة للدعم الذي تلقيته.
سأذهب بأسرع ما ميكن للعمل
ألجل مجيع الناخبني».

صفحة 12

Saturday 15 September 2018

الـسبت  15أيـلول 2018

Page 12

الدلـيل الـتجاري

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 وتـحقيقات

يوم الذل يف مطار بريوت :مجهورية التنك
إيلده الغصني

مجلس اإلنماء واإلعمار استلم الثالثاء «دفرت الشروط» وعليه تحويله لـ «( »MEASهيثم املوسوي)
عندما أنزل متحاربو احلرب األهلية بنادقهم،
رفعت دولة ما بعد الطائف راية إعادة اإلعمار
َ
مبعلمني« :سوليدير»
وتوجت إجنازاتها
«البيضاء» ّ
ومطار بريوت الدولي… ال ثالث هلما سوى ّ
ذل
مرة يف إخراجهم مرغمني
الناس
املستمر .إذالهلم ّ
ّ
من وسط البلد الذي استحال بؤرة باطون شبه
فارغة من أبناء البلد أنفسهم .وإذالهلم مرارًا لدى
حماولة هروبهم طوعًا من «املزرعة» اليت تتناتش
فرصهم حبياة الئقة.
مل َ
تبق راية اإلعمار بيضاء كما أريد تصويرها على
مدى ثالثة عقود ،بل باتت تدمغ يوميًا ّ
بذل الناس
على مداخل املطار ،وقبله على أبواب السفارات.
ّ
ّ
مشغلوه ّ
بأنه مطار
اهلش الذي يفاخر
هذا اهليكل
يرن
«دولي» ،هو يف احلقيقة هيكل من «تنك» ّ
ّ
ويتصدع أمام ّ
كل
أي ضربة «مقصودة»،
ّ
عند ّ
اجلمهورية
مستجدة أو «مفتعلة» .إنه واجهة
أزمة
ّ
ّ
أمام القادم إليها ،وآخر صورة ترافق املغادر
منها.
هو االختزال األول واألخري لبنية «مجهورية
تقدمها لزائريها
التنك» الفاسدة وللصورة اليت
ّ
ومغادريها .فيه ترتفع الصرخة عند زيادة أعداد
السياح ،بد ً
ال من أن تكون «فأل خري» ،كما أعداد
ّ
احلجاج ،ومنه تتصاعد شكاوى املسافرين لدى
ّ
استالم حقائبهم أو ّ
تأخر وصوهلا أليّام.
تعرض له املسافرون يف املطار فجر
اإلذالل الذي ّ
اجلمعة من االسبوع املاضي ،ليس سوى تكثيف ملا
يصيبهم يف حياتهم اليومية ،يف الدولة الفاشلة،
اليت ال جتيد سوى قهرهم وإبقائهم أسرى معارك
وهمية حول «حقوق الطوائف» و»صالحيات»
رموزها .فاملطار ،ليس أكثر من نقطة تقاطع
للفساد السياسي واإلداري واألمين ،وللخصخصة
الفجة ،وملخالفة القانون،
املقنعة ،واحملاصصة
ّ
ولسوء تقديم اخلدمات .ما جرى يف املطار ليس
مستهجنًا .املستهجن أن الزمن طال كثريًا قبل
أن تظهر حقيقة درة تاج «مجهورية التنك».
على حني غفلة ،استنفر يوم اجلمعة من االسبوع
املاضي ّ
املعنيني بأزمة مطار بريوت الدولي
كل
ّ
إثر «العطل التقين» الذي طرأ على الشبكة
املعلوماتية لشركة « »SITAاملشغلة لنظام
احلقائب والركاب املغادرين .نتجت منه بلبلة
استمرت بني احلادية عشرة من مساء اخلميس
وحتى الرابعة فجر اجلمعة من االسبوع املاضي،
ّ
أقل ما يقال فيها ّ
إنها «فضيحة» كان ميكن
تفاديها لو أن املعنيني أنفسهم يتبعون سياسة
استدراك األخطاء واستباق الكوارث… عوضًا من
«االنتفاضة» غري املسبوقة يف إصدار البيانات
واالعتذارات منذ صباح ذاك اليوم .ومع أن
احلركة عادت صباح اجلمعة إىل طبيعتها ،بعد
إصالح الشركة للعطل ،عقد يف «سبيل األزمة»
اجتماع يف بيت الوسط دعا إليه رئيس احلكومة
ٌ
ّ
املكلف سعد احلريري وحضره وزراء األشغال
والداخلية واملال ومسؤولون يف املطار إضافة إىل
رؤساء أجهزة أمنية .بينما كان التفتيش املركزي
قد استدعى ًّ
كال من رئيس مطار بريوت الدولي
فادي احلسن واملدير العام للطريان املدني حممد
شهاب الدين للتحقيق.

ال تنحصر أزمة املطار املتفاقمة بالعطل الطارئ
صورها املسؤولونّ .
حلت
على نظام « »SITAكما
ّ
الشركة «كبش حمرقة» ،على رغم مسؤوليتها عما
لكن املسألة أبعد
حصل اجلمعة املاضي حتديدًا،
ّ
ّ
تعطل نظام معلوماتية لنحو أربعة ساعات.
من
بات املطار هيك ًال جملموعة أزمات تتقاعس الدولة
يف ّ
حلها قبل وصول «البهدلة للركب» ،كما
احململة يوميًا على
والصور
الفيديوات
تظهر
ّ
مواقع التواصل من داخل املطار .والدولة هنا
كلمة «مبهبطة» اعتاد اللبنانيون استخدامها
باملطلق… مديرية الطريان املدني ،إدارة مطار
بريوت ،شركة طريان الشرق األوسط ،جملس
اإلمناء واإلعمار« ،دار اهلندسة» ،وزارة األشغال
وغريها تشملها عبارة «الدولة».
أما توفري مبلغ مثانني مليون دوالر ،إلجراء
«النفضة» املرتقبة للمطار فيبدو ح ًال بعيد املنال،
أخذه الرئيس احلريري «على عاتقه» يوم اجلمعة
امن االسبوع املاضي ،من دون أن ينتظر تأليف
احلكومة اجلديدة واحلصول على موافقة جملس
الوزراء اجلديد .هذا ما أفاد به وزير األشغال
العامة والنقل يوسف فنيانوس إثر اجتماع بيت
الوسط أمس ،مؤكدًا أن «مبلغ الـ 18مليون دوالر
أقر يف جملس الوزراء ،وقد صرف منذ  17متوز»،
ّ
تأجلت إىل حني اخنفاض ذروة
لكن األعمال
ّ
ّ
الصيفي.
املوسم
ّ
صرح به رئيس
ما
مع
يتقاطع
فنيانوس
تصريح
ّ
املطار فادي احلسن لـلزميلة «األخبار» يوم اجلمعة
امن االسبوع املاضي ،إذ ّ
أكد أن «وزير املال
(علي حسن خليل) ّ
وقع على مرسوم تأمني 18
مليون دوالر إلعادة تأهيل املبنى احلالي للمطار».
وإذ ّ
كلفت دار اهلندسة بصفتها االستشارية
وضع اخلرائط وجداول الشروط وآليات التنظيم،
ّ
«سلمت ملفاتها الثالثاء جمللس اإلمناء
فإن الدار
يتوجب عليه حتويلها إىل
واإلعمار وهو بدوره
ّ
شركة  .»MEASوعليه يفرتض أن تقوم األخرية
والرد
باستدراج عروض الختيار الشركة األنسب،
ّ
ّ
ويتوقع احلسن
بشأنها على «اإلمناء واإلعمار».
«أن يبدأ العمل يف شهر تشرين الثاني املقبل».
التطابق بني حسابات احلقل والبيدر ،وإن حصل،
فإن الـ 18مليونًا ،وهي خطوة األلف ميل،
«ستؤدي وفق احلسن إىل «تغيري وجه املطار،
ّ
زيادة قدرته االستيعابية ملليون راكب إضايف
االنسيابية يف حركة دخول
يف السنة ،ورفع
ّ
الركاب وخروجهم».
وعلى النقيض من توفري الدولة األموال الالزمة
لتحديث املطار لتوفري «البهدلة» اليت حلقت
بالناس ومبا بقي من «صورة الدولة» ،فإن ما
ّ
ترتتب عنه
حصل يف ذلك اليوم يف مطار بريوت
نتائج ال جتدي «بيانات االعتذار» يف تفاديها،
تتحملها جهة
املادية جيب أن
حيث أن األضرار
ّ
ّ
ما :شركة « »SITAكما أمجع املسؤولون .وكان
صدر عن املديرية العامة للطريان املدني منتصف
ليل اخلميس بيان اعتذار «من مجيع املسافرين»
أوضحت فيه أن «عط ًال طرأ على شبكة االتصاالت
أدى إىل توقف
التابعة لشركة  )...( SITAمما ّ
كلي لعملية التسجيل وازدحام يف قاعات

املغادرة» .وبينما كان اجلميع بانتظار بيان
الشركة الرمسي ،حصل يوم اجلمعة من االسبوع
املاضي ،اجتماع بني إدارتي الشركة واملطار
وبتحمل كامل
«اعرتفت خالله الشركة باخلطأ
ّ
املسؤولية حلصول تقصري يف النظام البديل،
ّ
املفرتض أن ّ
حيل مكان نظام التشغيل اإللكرتوني
الذي طرأ عليه العطل» .كما أن االتفاقية املربمة
مع الشركة توجب عليها عند حصول أخطاء مماثلة
التعويض على شركات الطريان اخلاصة (بنود
جزاء خاصة بالعقود بني شركات الطريان وشركة
 ،)SITAوتاليًا وحبسب نتيجة االجتماع فإن
شركات الطريان تقوم بالتعويض على الركاب
وتنال بدورها التعويضات من .SITA
وبينما كان اجلميع بانتظار بيان الشركة الرمسي،
ّ
متأخر من ليل يوم
وجهت «سيتا» يف وقت
ّ
اجلمعة امن االسبوع املاضي ،كتابًا إىل املديرية
العامة للطريان املدني قالت فيه« :أن خل ًال ظهر
يف نظام أجهزة التوجيه املسؤولة عن البنية
التحتية لالتصال الدولي» أوجب عليها «ترحيل
مجيع خطوط االتصال الدولي إىل نظام جديد
متطور بديل» ،األمر الذي كانت بصدد القيام به
«يف أول فرصة متاحة بعد انتهاء موسم الذروة
يف املطار» .وطالبت «مجيع املراجع الرتيث يف
إلقاء التهم وحتميل املسؤوليات قبل االنتهاء
من التحقيقات» .هذا البيان استدعى ردًا من
املديرية العامة للطريان املدني اعتربت فيه أن
«كتاب الشركة حماولة للتنصل من موجباتها
نتيجة األعطال (…) وأنها سوف حتيل الكتاب
إىل املراجع القضائية املختصة الختاذ اإلجراءات
املناسبة».
شركة « »SITAاملشغلة لنظام احلقائب والركاب
املغادرين عرب املطار ،هي شركة عاملية يف جمال
كلفها أو ً
تكنولوجيا املعلوماتّ ،
ال جملس اإلمناء
واإلعمار تشغيل النظام يف املطار ثم أعادت
تكليفها مديرية الطريان املدني بعد أن استملت
إدارة املطار من اجمللس .حينها استقدمت
املديرية ثالثة عروض من كربيات الشركات
املماثلة يف العامل مبا فيها شركة « »SITAاليت
رسو
أعيد التلزيم إليها بعد دراسة امللفات.
ّ
التلزيم على الشركة نفسها جاء على أساس أنها
تشبك مع معظم خطوط الطريان .وقد أفاد أمس
ّ
الوزير فنيانوس «بأنها تتعامل مع حنو  70مطارًا
يف العامل».
ويف معلومات «األخبار» ،فإن العقد بني الدولة
اللبنانية وشركة  SITAيكون من حيث الشكل من
خالل مديرية الطريان املدني ،وفيه بنود جزائية
ّ
متعلقة بالظروف القاهرة وجودة اخلدمات ،لكن
الفعلية لناحية مجع األموال تعقد بني
العقود
ّ
الشركة نفسها وشركات الطريان اخلاصة .وإن
جلوء الدولة إىل فسخ العقد مع  SITAهو «أبغض
ّ
وإال
احلالل» إذ يفرتض تأمني شركة أخرى بديلة
ّ
«يتوقف عمل املطار» ،وبد ً
ال من فسخ العقد
فإن الدولة ّ
متجهة إىل «احلصول على ضمانات
من الشركة لتحسني نظام احللول البديلة لديها
تفاديًا ألي أزمة الحقة» ،مبا يف ذلك التعويض
املتضررين من األزمة األخرية.
على
ّ

العطل متعمّد؟

ّ
يؤكد رئيس املطار فادي احلسن عرب «األخبار»
أن «املطار ال عالقة له بالعطل ،إمنا حدث عطل
بالسريفر (الشبكة احلاسوبية) التابعة لشركة
 SITAيف بريوت والتابعة للشركة العاملية
نفسها ،وهي موصولة بشركة «أورنج» العاملية
القابضة .والعطل حصل يف الـ ( DCSنظام
ّ
التحكم اإللكرتوني
مراقبة املغادرة) وهو نظام
أدى العطل
املغادرين».
بتسجيل حقائب الركاب
ّ
إىل تأخر إصدار التذاكر إلكرتونيًا.
ويف معلومات لـ «األخبار» فإن عطل السيستم
اإللكرتوني لدى  SITAاخلاص بتشغيل نظام
حقائب املغادرين تزامن مع عطل يف نظام السند
االحتياطي ( )Backupالتابع هلا أيضًا ،وهو أمر
يستحيل أن حيصل وتنخفض احتماالت حدوثه
ألن النظامني يفرتض أن يعمال بشكل منفصل
للغاية نفسها .احتمال أن يكون التعطيل جرى
يدويًا «وارد» ،ألن هذا النظام بالتحديد ليس
موصو ً
ال باإلنرتنت وال إمكانية الخرتاقه وهنا
تغيب فرضية «القرصنة» .كما أن احلديث عن
ّ
تعطل نظام االتصاالت بني املطار واخلارج بفعل
عطل يف شبكة األلياف الضوئية ،تنفيه املصادر
ّ
«شغالة».
كون االتصاالت بقيت
ويف سياق تدارك العطل ،فإن شركات الطريان
اليت ال تعتمد حصرًا على النظام اإللكرتوني واليت
لديها نسخ من التذاكرّ ،
متكنت من إصدار نسخ
ً
لكن
.
ا
يدوي
احلقائب
ورقية لزبائنها وتسليمهم
ّ
معظم شركات الطريان وبفعل اعتمادها على
النظام اإللكرتوني فقط ،مل تتمكن من تسهيل
أمور الركاب.

حزام الحقائب« ...حزام ناسف»

ّ
التعطل املستمر الذي جيري احلديث عنه يف
أما
حزام تسليم احلقائب فال عالقة لشركة  SITAبه،
مهمة صيانته
حملية للمطار تعود
وهو مسؤولية
ّ
ّ
لشركة ( MEASشركة الشرق األوسط خلدمة
املطارات) اململوكة من «شركة طريان الشرق
األوسط» ( .)MEAهذا احلزام مل جيِر تغيريه منذ
العام  ،1998العام الذي أنشئت فيه «،»MEAS
واستلمت يف آذار منه تشغيل وصيانة منشآت
ّ
شكل
مطار رفيق احلريري الدولي .هذا العطل
حقيقية يف العام املنصرم ،مما دفع بإدارة
أزمة
ّ
املطار إىل استقدام عمال إضافيني هذا العام
لتفادي حصول ضغط أو تداخل يف عملية تسليم
احلقائب ،إضافة إىل إعادة تنظيمها الرحالت .هذا
التدبري منع تفاقم األزمة هذا العام من دون أن
ّ
كليًا.
حيلها ّ
تتهدد املطار يف
«كبرية»
أزمة
«استدرك»
لكنه
ّ
لوحت بها تقارير عدة وصل
املوسم الصيفي ّ
ّ
تعطل تام للمطار يف شهر
بعضها إىل التنبيه من
آب املاضي .الفصل بني العطل التقين الذي طرأ
فجر اجلمعة ،وبقية األعطال مثل حزام احلقائب،
أمر يشدد عليه احلسن للقول« :إن  SITAوحدها
ٌ
لكن أزمات املطار املتالحقة
تتحمل أزمة اجلمعة».
ّ
ّ
«مربطها» يف مكان آخر :تأمني اعتمادات مباليني
الدوالرات لتحديث املطار.
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مـقاالت وتـحقيقات

الرئيس عون :مل أقرتب من الطائف
داود رمال

محمد وهبة

دخل التأليف احلكومي
يف حالة «كوما»،
تزامن
بسبب
زيارتني رئاسيتني
األوىل،
للخارج،
اجلمهورية
لرئيس
ميشال
العماد
عون لسرتاسبورغ،
ضيف
حل
حيث
شرف على الربملان
األوروبي ،والثانية،
احلكومة
لرئيس
املكلف سعد احلريري
ملتابعة
لالهاي
احملكمة
مرافعات
بلبنان،
اخلاصة
سيدشنها
حيث
االدعاء ،يليه فريق
املتضررين وأخريًا وكالء الدفاع ،قبل
أن تنصرف هيئة احملكمة للمذاكرة يف
مسار قد يستغرق شهورًا.
انشغلت األوساط السياسية بالرتاشق
على خلفية ما جرى يف مطار بريوت،
ليل اخلميس ـــــ اجلمعة الفائت ،فيما
جاءت «الشتوة األوىل» لينكشف
معها حجم الفساد املستحكم بكل
مفاصل الدولة ،بوزاراتها وإداراتها
ومؤسساتها العامة.
وبني فضيحة املطار وفضيحة السيول،
تستمر فضيحة التأليف احلكومي للشهر
الرابع على التوالي .من التقى الرئيس
املكلف سعد احلريري ،قبيل توجهه إىل
الهاي ،استنتج أن ال حراك جديًا يف
موضوع تأليف احلكومة وأن االتصاالت
متوقفة على أكثر من «جبهة».
يف القصر اجلمهوري ،مثة انتظار،
علمًا بأن رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،سيكون بعد عودته
من سرتاسبورغ ،على موعد خالل
عشرة أيام مع زيارة ثانية لنيويورك
للمشاركة يف أعمال اجلمعية العادية
لألمم املتحدة وإلقاء خطاب باسم
لبنان هناك سيتناول فيه العديد من
العناوين ،وال سيما قضييت النازحني
السوريني والالجئني الفلسطينيني.
«كل األمور املتصلة بتأليف احلكومة
صارت واضحة وال حتتاج اىل تفسري أو
تعليل» ،على حد تعبري مصدر مواكب،
فالصيغة املبدئية املودعة لدى رئيس
اجلمهورية مل تعد سرًا على أحد،
وأيضًا املالحظات الرئاسية التفصيلية
عليها ،إال أن تصاعد املواقف بعد
تقديم الصيغة ،بعنوان الصالحيات
أو غريها ،أشعر اجلميع بأن األمور
اختذت منحى يراد منه صرف األنظار
عن أولوية األولويات وهي تأليف
احلكومة ،وهذا ما دفع احلريري اىل
إيفاد وزير الثقافة غطاس خوري اىل
بعبدا يف نهاية األسبوع املاضي.
يوضح املصدر املواكب أنه مت خالل
اللقاء بني عون وخوري «استعراض
جديد للصيغة املبدئية اليت كان
رئيس اجلمهورية قد سجل مالحظاته
عليها أمام رئيس احلكومة املكلف،
وحتديدًا موضوع التوازن يف األعداد،
«وطاملا أن احلريري أعطى القوات
اللبنانية بكتلتها املؤلفة من  15نائبًا
أربع حقائب هي :الشؤون االجتماعية
والعدل والرتبية والتعليم العالي
والثقافة ،فماذا سنقول للكتل األخرى
ذات احلجم األكرب واليت حازت حقيبة
خدماتية وحيدة مثل تكتل لبنان

االنتخابات تثقل املوازنة1800 :مليار
لرية إنفاق زائد

(داالتي ونهرا)
القوي؟ وملاذا حيوز تيار املردة حقيبة
األشغال العامة والنقل؟ وطاملا اتفقنا
على حكومة وحدة وطنية ،ملاذا حصر
التمثيل الدرزي جبهة واحدة (وليد
جنبالط) ،وملاذا عدم متثيل النواب
السنة خارج تيار املستقبل .وبعدما
حسمت الصحة لكتلة الوفاء واملقاومة،
ملاذا التلميح بإمكانية سحبها من حصة
حزب اهلل» على حد تعبري املصدر
املواكب.
ويتابع املصدر «عدا عن سحب حقيبة
العدلية من رئيس اجلمهورية ،أدخلوا
اىل حصتنا إضافة اىل وزير الدولة
لشؤون رئاسة اجلمهورية وزير دولة
حلقوق اإلنسان ،ونائب رئيس حكومة
بدون حقيبة ،أي برتبة وزير دولة،
يف حني يرفض (الرئيس املكلف)
أن تكون حصة
ثالث
القوات
حقائب ووزير
دولة».
ويقول املصدر
إن عون أبلغ
خوري أن كل

الحريري
أعطى الشؤون
والعدل والرتبية
والثقافة للقوات
وخدماتية واحدة
لـ»لبنان القوي»

ما فعله أنه شرح حقه وصالحياته
«وال تصعيد من قبلي ،إمنا العكس
صحيح ،بدليل أنين مل أرفض الصيغة
املبدئية ومل أقبلها ،وقلت إن
املطلوب إدخال تعديالت عليها لكي
تصبح أكثر توازنًا ومالءمة ملا سبق
واتفقنا عليه جلهة تأمني العدالة يف
التمثيل احلكومي مبا يعكس نتائج
االنتخابات النيابية وحيرتم إرادة
الناس اليت عبرّ ت عنها يف صناديق
االقرتاع ،وهذا هو التسهيل بعينه،
فماذا كان اجلواب؟ جاء الرد عرب محلة
بدأها رؤساء احلكومات السابقون عرب
بيانهم الشهري الذي استحضروا فيه
موضوع الصالحيات ،وكأن املطلوب
تنازل رئيس اجلمهورية عن صالحياته
سحب موضوع الصالحيات من
لكي ُي َ
التداول ،علمًا بأن الصالحيات واضحة
وحمددة يف الدستور وال داعي
للتذكري بها جمددًا» ،على حد تعبري
املصدر نفسه.
ويؤكد املصدر أن رئيس اجلمهورية
طلب من خوري أن ينقل للرئيس
املكلف رغبته يف تعديل الصيغة
املبدئية «لكي أسهل مهمته وليس
لتعقيدها ،وخصوصًا أننا اتفقنا على
األعداد ،واملطلوب إعادة نظر بتوزيع
احلقائب مبا حيقق وحدة املعيار وعدالة
التمثيل».

ويشري املصدر اىل أن زيارة غطاس
خوري لبعبدا «أفضت إىل التفاهم على
ختفيف اللهجة وتكريس اهلدوء ووقف
التصعيد وسحب موضوع الصالحيات
من التداول ألنه ال تفسري لطرح هذا
املوضوع سوى صرف األنظار عن
أولوية تأليف احلكومة ،وإذ يف اليوم
التالي تعود املاكينة لتشتغل من
جديد ،وتبث «اجلوقة» جوًا تصعيديًا،
وصو ً
ال اىل التذكري بالطائف ،وكأن
أحدًا طالب بوضع الطائف على مشرحة
النقاش والتعديل ،وهذا األمر يطرح
عالمة استفهام كربى ،لن يبددها
سوى اجتماع الرئيسني عون واحلريري
بعد عودتهما من اخلارج».

جبهة قواتية ــ اشرتاكية ولكن!

بعد جتربة حتالفهما خالل االنتخابات
النيابية ،يبحث حزب القوات اللبنانية
واحلزب التقدمي االشرتاكي خيار
خص
تشكيل جبهة ثنائية يف ما
ّ
تشكيل احلكومة .وتفيد املعلومات
بأن احلزبني يبحثان إمكانية ربط
ّ
مصري الواحد منهما مبصري الثاني
يف احلكومة ،مبعنى ّ
أنه إذا مل حتصل
«القوات» على احلصة اليت «ترضيها»،
تنسحب من احلكومة ،على أن ينضم
إليها «االشرتاكي» ،والعكس صحيح.
أن بعض العقبات تقف أمام هذا
إال ّ
االتفاق.
أو ً
ال ،خيشى الفريقان أن يكون
إخراجهما من احلكومة هو هدف رئيس
احلر ،لذلك
اجلمهورية والتيار الوطين
ّ
سيفكران جيدًا قبل منح «العهد» هذه
ُ
«اهلدية».
ثانيًا ،خيشى الفريقان من ممارسة
السياسة من الضفة املعارضة.
ثالثًا ،مثة أزمة ثقة متبادلة ،إذ إن
القوات اللبنانية تتعامل حبذر مع
موقف التقدمي االشرتاكي ،وهي
أن النائب السابق وليد جنبالط
تعترب ّ
ً
وحيدة يف حلظة ما ،إذا
قد يرتكها
بري
متكن رئيس جملس النواب نبيه ّ
من إقناعه باملشاركة يف احلكومة.
ّ
الشك ُتصيب جنبالط
فإن حالة
كذلك ّ
يف تعامله مع القوات اللبنانية.
انطالقًا من هذه األسباب ،ال يزال
احلديث عن «جبهة قواتية ـــــــ
وردًا
اشرتاكية» يف مراحله األوىل.
ّ
إن
على سؤال ،تقول مصادر معنية ّ
«السعودية واإلمارات تدفعان باجتاه
خيار خروج القوات واالشرتاكي من
احلكومة ،يف حال مل يناال احلصة اليت
يريدان ،ما يعين تعطيل البلد

ما تظهره أرقام اإلنفاق يف موازنة
عام  2018يدل على أن رغبة قوى
ّ
التجذر فيها أقوى من أي
السلطة يف
أمر آخر ،ولو أدى إىل انهيار اهليكل
فوق رؤوس اجلميع.
يف األشهر األربعة األوىل من السنة
اجلارية ،ازدادت النفقات املالية
املسجلة عرب اخلزينة يف وزارة املال
ّ
بقيمة 1802مليار لرية ،فيما زاد
العجز بقيمة  1611مليار لريةّ .
مثة
من يلقي بالالئمة على سلسلة الرتب
والرواتب ،فيما الوقائع واألرقام
تشري إىل أن سبب الزيادة الكبرية
يف اإلنفاق يعود بشكل أساسي إىل
حتويل مبالغ مالية كبرية من اخلزينة
لتمويل عمليات مرتبطة باالنتخابات
ّ
شكلت
النيابية مثل البلديات اليت
حصتها  26%من الزيادة يف اإلنفاق،
ّ
واملشاريع اإلنشائية بنسبة ،11.8%
واملستشفيات .4.3%
أصدرت وزارة املال تقرير املالية
العامة الذي يظهر عمليات املوازنة
واخلزينة خالل األشهر األربعة األوىل
من  .2018هذه العمليات تظهر الفرق
بني اإليرادات والنفقات املقدرة يف
قانون موازنة  ،2018مقارنة مع تلك
املقدرة يف قانون موازنة السنة
السابقة .أما عمليات اخلزينة ،فهي
تظهر العمليات املالية املنفذة يف
أول أربعة أشهر من عام  2018ويف
أول أربعة أشهر من عام  ،2017أي
املقبوضات واملدفوعات الفعلية .وفق
هذا الرتتيب ،تصبح أرقام اخلزينة
هي املصدر األكثر ّ
دقة للوقوف على
حقيقة النفقات واإليرادات.
حبسب عمليات اخلزينة ،فإن جممل
املقبوضات من أول  2018لغاية
نيسان بلغت  5746مليار لرية ،أي
بزيادة قيمتها  186مليار لرية ،مقارنة
مع الفرتة نفسها من السنة املاضية.
ويأتي هذا األمر ،رغم أن جملس
أقر ّ
سلة واسعة من الضرائب.
النواب ّ
وكان الفتًا أن تنخفض ضريبة الدخل
على أرباح الشركات بنسبة  ،2%رغم
أن الضريبة ارتفعت من  15%إىل
 .17%هذا يعين أن الشركات مل تعد
تصرح بشكل صحيح أو أن أرباحها
ّ
بدأت ترتاجع .واملفارقة أن ضريبة
الدخل على الرواتب واألجور ارتفعت
بنسبة  ،14.6%وهذا يعود إىل كون
رواتب موظفي القطاع العام ارتفعت،
فازدادت الضرائب املتوجبة على
أجورهم.
ويأتي هذا الرتاجع يف اإليرادات،
رغم ازدياد ضرائب الفوائد املصرفية
بنسبة  ،64%ورغم ازدياد احلاصالت
من ضريبة القيمة املضافة بنسبة
 ،8.6%وارتفاع احلاصالت من الرسوم
على السلع من مشروبات روحية
وامسنت وتبغ وغريها.
يف املقابل ،سجل اخنفاض يف
الضرائب احملصلة من األمالك املبنية
ومن رسوم االنتقال .كذلك تراجعت
الرسوم العقارية بنسبة  22.3%لتبلغ
 242مليار لرية .وكان الفتًا اخنفاض
رسوم مطار بريوت بنسبة ،40.6%
برغم زيادة عدد الركاب.
أما على صعيد املدفوعات ،فاألرقام
تظهر حقيقة وجود إنفاق انتخابي
على حساب املال العام .فقد بلغت
قيمة املدفوعات يف نيسان  2018حنو
 8630مليار لرية ،أي بزيادة قيمتها
 1802مليار لرية ،مقارنة مع الفرتة

نفسها من السنة املاضية .تفاصيل
النفقات تظهر أنه جرى يف مطلع هذه
السنة حتويل مبلغ  556مليار لرية إىل
البلديات ،مقارنة مع مبلغ  86مليار
لرية يف  ،2017أي بزيادة قيمتها 470
حصة البلديات من
مليار لرية .تبلغ
ّ
جممل الزيادة يف اإلنفاق  26%وهي
النسبة األكرب.
وزادت التحويالت إىل مؤسسات
كهرباء لبنان بقيمة  241مليار لرية
بسبب ارتفاع أسعار الفيول أويل
لتبلغ  787مليار لرية .وهذه الزيادة
ّ
متثل  13.3%من جممل الزيادة يف
النفقات .أما الفوائد على الديون،
فقد ازدادت بقيمة  119مليار لرية،
أي ما ّ
ميثل  6.6%من الزيادة .وازداد
اإلنفاق على املشاريع اإلنشائية
اجلديدة بقيمة  213مليار لرية ،أي
ما ّ
ميثل  11.8%من جممل الزيادة يف
النفقات .كذلك جرى حتويل مبلغ 238
مليار لرية للمستشفيات ،أي بزيادة
ّ
تشكل 4.3%
قيمتها  78مليار لرية وهي
من الزيادة يف
النفقات.
احلد،
عند هذا
ّ
تبدو مصادر
ا لنفقا ت
اإلضافية يف
األشهر األربعة
من
األوىل
السنة احلالية
ً
ضحة ،
و ا
كما األهداف

ارتفاع
النفقات
يف األشهر
األربعة
التي سبقت
انتخابات أيار
يثري الشكوك

الكامنة وراءها ،لكن ما ليس واضحًا
بعد هو األثر الناتج من سلسلة الرتب
والرواتب .فالزيادة يف أكالف
الرواتب واألجور وتوابعها والتقاعد
ونهاية اخلدمة ال تعكس كليًا أثر
سلسلة الرتب والرواتب نظرًا إىل
وجود تطور طبيعي وتلقائي للرواتب
من دون السلسلة ويكون أكرب معها.
على أي حال ،إن الزيادة يف الرواتب
واألجور والتعويضات االجتماعية يف
القطاع العام بلغت  227مليار لرية،
أي ما ّ
ميثل  12.6%من جممل الزيادة،
وارتفعت النفقات املتعلقة بالتقاعد
ونهاية اخلدمة مبا قيمته  236مليار
لرية.
على أي حال ،إن عجز املوازنة ارتفع
يف نهاية نيسان  2018إىل  1611مليار
لرية ليبلغ  2884مليار لرية ،ووقعت
اخلزينة بسبب الزيادة يف النفقات يف
عجز أولي بقيمة  550مليار لرية ،مقارنة
مع فائض أولي بقيمة  942مليار لرية
يف نهاية نيسان  .2017الفرق بني
العجز والفائض يبلغ  1500مليار لرية.
هذا الرقم كان ّ
ميثل تقديرات البنك
الدولي للزيادة يف النفقات يف جممل
عام  ،2018إال أن ما حصل هو أن
استقرت ،فيما
اإليرادات اإلمجالية
ّ
ارتفعت النفقات ليصبح املشهد أكثر
خطورة من قبل.
احلكومة مل تتمكن من السيطرة على
العجز ،بل عملت على استعمال املال
العام من أجل متويل جزء من محالتها
االنتخابية.
ارتفاع النفقات يف األشهر األربعة
اليت سبقت إجراء االنتخابات النيابية
يف أيار يثري هذه الشكوك ويدفع حنو
االرتياب املشروع بقوى السلطة اليت
تفوقت على نفسها وأعادت نفسها
إىل مقاعد السلطة.
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مـقاالت وتـحقيقات

الشرق السوري:هل تنفجر «الفخاخ األمريكية» يف أيلول؟
صهيب عنجريني
جاء االعتداء الذي طاول دورية
أمنية سورية على يد عناصر
ّ
«األسايش» قبل يومني ،مبثابة
شرخ عميق أصاب «ثقة ّ
هشة» ال
ٍ
ّ
التشكل بني دمشق
تزال يف طور
وبني «اإلدارة الذاتية» مبختلف
«هيئاتها» .وعلى رغم املعطيات
اليت توحي حبرص الطرفني على
فإن
احتواء الوضع يف احلسكة،
ّ
عوامل التأزيم ما زالت حاضرة
مبا يتجاوز حادثة القامشلي،
إىل جممل تفاصيل ملف الشرق
ويشكل منتصف أيلول
السوريُ .
اختبارًا حقيقيًا حلظوظ «التفاهمات
ّ
ومؤشرًا على املسارات
السلمية»،
ّ
املستقبلية احملتملة.
ّ

ا ُ
حلكم النهائي إقرتب ...ماذا عن
اإلنعكاسات؟
ناجي س .البستاني

يعزو مصدر سوري بارز مجريات الشرق األخرية إىل «قرار أمريكي» (أ ف ب )

ً
مرحلة
ختترب العالقة بني دمشق و»اإلدارة الذاتية»
بالغة احلساسية .وال يرتبط األمر بأحداث القامشلي
إن تلك األحداث
األخرية فحسب ،بل
يصح القول ّ
ّ
كانت أحد منعكسات التوتر بني الطرفني .وعلى
رغم أن شهر متوز املاضي كان قد شهد أجواء
إجيابية عقب أول جولة حمادثات ُمعلنة ُعقدت يف
فإن تلك األجواء سرعان ما
العاصمة السورية،
ّ
ّ
ّ
حملها معطيات مفخخة كثرية جتعل
لتحل
تبددت
ّ
ً
ً
انفجار الوضع يف الشرق السوري أمرا واردا.
ُ
بأن «مسار التفاهمات
وتفيد معلومات «األخبار» ّ
ُمين بضربة قاسية على خلفية تباطؤ اإلدارة الذاتية
يف تنفيذ بعض االتفاقات األولية البسيطة».
تؤسس
وكان من املفرتض بتلك االتفاقات «أن
ّ
لتكريس الثقة بني الطرفني ،مبا يسمح بالبناء
عليها يف مرحلة تالية» .وتتمحور االتفاقات
املذكورة حول جوانب خدمية واقتصادية ،مثل
إدارة السدود املائية وحمطات توليد الكهرباء
وبعض املنشآت النفطية والغازية .وعلى رغم
أن جزءًا من االلتزامات كان قد ُن ّفذ ،ال سيما ما
ّ
يتعلق برفع العلم السوري يف بعض الساحات،
فإن
«اجلهوية»،
وإزالة بعض الرموز والشعارات
ّ
ّ
الشق املتعلق باملنشآت الغازية والنفطية ال يزال
ّ
معلقًا حتى اآلن .أكثر من ذلك ،تشري معلومات
غري رمسية إىل أن «تدفق النفط من حقول احلسكة
إىل بقية احملافظات قد توقف قبل أسبوع ،بذرائع
خمتلفة» .ومع األهمية اخلاصة هلذا التفصيل على
ّ
يظل التفصيل األهم هو
أبواب فصل الشتاء،
ّ
املتصلب الذي أظهرته «اإلدارة الذاتية»
املوقف
يف شأن انتخابات «اإلدارة احمللية» اليت ُيفرتض
إجراؤها يف خمتلف احملافظات السورية منتصف
الشهر اجلاري .وتؤكد مصادر سورية لـ»األخبار»
أن املوقف األولي لوفد «اإلدارة الذاتية» (يف
صب يف خانة عدم عرقلة
حمادثات متوز) كان قد
ّ
إجراء االنتخابات ،من دون أن يعين ذلك املشاركة
ُ
و»خلصت جولة احملادثات األوىل
فيها بالضرورة.
إىل أن انتخابات اإلدارة احمللية ستقام يف مناطق
سيطرة الدولة السورية يف احلد األدنى ،مع وعد
من وفد اإلدارة الذاتية بالبحث يف احتماالت توسيع
لكن
نطاقها» ،وفقًا لتأكيدات املصادر عينها.
ّ
«الرئيسة املشرتكة جمللس سوريا الدميوقراطية»
إهلام أمحد نفت حدوث أي اتفاقات من هذا
النوع .أمحد ،اليت كانت عنصرًا أساسيًا يف وفد
«اإلدارة الذاتية» إىل دمشق ،أكدت لـ»األخبار»
عدم وجود «أي اتفاق على وضع الصناديق يف
مناطق مشال وشرق سوريا» .ويعزو مصدر سوري
بارز هذه اجملريات إىل «قرار أمريكي» .يؤكد
أن «هناك إصرارًا أمريكيًا
املصدر لـ»األخبار» ّ
تقدم حقيقي على هذا الصعيد،
على عرقلة أي
ّ
وعلى دفع األمور حنو االنفجار يف شرق سوريا».
وتتقاطع آراء مصادر سورية أمنية وسياسية على
أن «دمشق راهنت يف الشهور األخرية على بعض
ّ
العقالء» يف «اإلدارة الذاتية» .يقول أحد املصادر
إن «الرهان كان معقودًا على فهم العقالء أن
ّ
الوطنية ومصلحة أهلنا يف احلسكة من
املصلحة
ّ
املكونات تقتضي الكف عن السري يف ركاب
خمتلف
ّ
واشنطن» .وحيرص املصدر على اإلشارة إىل أن
لكن أسهمه اخنفضت
«ذلك الرهان ما زال معقودًاّ ،
إىل أقصى درجة» .وكانت «اإلدارة الذاتية» قد
ّ
يتعلق بانتخابات
أرسلت «إشارات سلبية» يف ما

اإلدارة احمللية ،عرب قيام «األسايش» باعتقال عدد
من املرشحني أواخر الشهر املاضي .وجاء ذلك
«تعهد قيادي بارز يف وحدات
بعد أسبوعني من
ّ
التعرض
محاية الشعب ملسؤولني سوريني بعدم
ّ
للمرشحني أو الناخبني» ،وفقًا ملعلومات «األخبار».
ووضعت دمشق يف خانة «اإلشارات السلبية» قيام
«اإلدارة الذاتية» بإغالق عدد من املدارس اخلاصة
بذريعة «عدم حصوهلا على الرتاخيص الالزمة»،
وقيامها بتدريس مناهج ال توافق عليها «هيئة
الرتبية والتعليم يف إقليم اجلزيرة» يف إشارة إىل
املناهج السورية الرمسية .وترى مصادر حكومية
سورية أن «هذا السلوك يناقض ّ
كل االدعاءات
بعدم وجود نوايا انفصالية ،ألن مسألة املناهج
الرتبوية أشد حساسية حتى من بعض املسائل
العسكرية» .كذلك؛ لعب تشكيل «اجمللس العام
لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» دورًا يف
تعزيز نظرة دمشق إىل «سلوكيات اإلدارة الذاتية
الراهنة» بوصفها «خطوات انقالبية على ما مت
التوصل إليه يف حمادثات متوز» .يف املقابل،
خطاب مضاد
يسود يف الكواليس الكردية السورية
ٌ
حيمل دمشق مسؤولية التوترات األخرية .وتربط
ّ
مصادر كردية بني حمادثات «أستانا» يف جولتها
األخرية اليت ُعقدت قبل أيام يف ظهران ،وبني
«تصعيد النظام هلجته يف شأن االنتخابات».
أن «املسؤولني البعثيني
وتشري تلك املصادر إىل ّ
الذين عقدوا اجتماعات يف احلسكة للحديث عن
االنتخابات استخدموا خطابًا مبنيًا على التهديد
والوعيد ،وهذا ُيناقض كل مبادئ احلوارات
والتفاهمات» .يف ظل كل هذه االحتقانات،
جاءت حادثة القامشلي األخرية يوم السبت
ُ
وتطورت مالسنة بني
مبضاعفات خطرية.
ّ
لتنذر ُ
مسلحني تابعني لـ»األسايش» وبني دورية أمنية
سورية كانت يف «مهمة اعتيادية» ،إىل إطالق
عناصر»األسايش» النار على عناصر الدورية،
بالرد على النريان .وفيما
الذين قاموا بدورهم
ّ
ّ
الرتقب على معظم مناطق احلسكة،
جو من
هيمن ّ
ً
أن «جهودا كبرية ُتبذل الحتواء
علمت «األخبار» ّ
الوضع واحلؤول دون التصعيد» .وشهد نهار أمس
مطولة للبحث عن صيغة لـ»نزع فتيل
اجتماعات
ّ
أن معظم مسؤولي «اإلدارة
التوتر» .وبدا الفتًا ّ
الذاتية» قد امتنعوا عن اخلوض يف مجُ ريات األحداث
ٌ
ّ
أربعة من هؤالء حتدثت
وفضل
وتطوراتها احملتملة.
ّ
إليهم «األخبار» عدم اإلدالء بأي تصرحيات ،وعدم
اإلشارة إىل أمسائهم أيضًا .فيما اكتفى «الرئيس
املشرتك جمللس سوريا الدميوقراطية» رياض درار
بيان حول
إن «اجمللس على وشك إصدار
بالقول ّ
ٍ
أما «الرئيس املشرتك
األمر» (صدر مساء أمس)ّ .
حسو ،فاعتذر
حلركة اجملتمع الدميوقراطي» غريب ّ
اجتماع مفتوح ،بدأ منذ
بسبب «انشغاله يف
ٍ
ساعات (عصر أمس) ،وقد يستمر حتى مساء غد
ردت على أسئلة
(اليوم)»! .وحدها إهلام أمحد ّ
بأن
«األخبار» باقتضاب ،وأعربت عن اعتقادها ّ
«التصعيد غري وارد يف الوقت احلالي ،خباصة
أن حادثة
أنه ال خيدم كال الطرفني» .ورأت أمحد ّ
القامشلي «ستؤثر سلبًا يف احملادثات مع دمشق
بطبيعة احلال ،ستؤثر سلبًا لكننا سنسعى لالستمرار
يف ذلك االجتاه» .وجاء كالم أمحد منسجمًا مع روح
البيان الذي أصدره «مسد» تعليقًا على الوضع
الراهن.

مل يكن مسار حَ
املكمة الدولية مفروشًا بالورود
منذ حلظة تشكيلها حتى اليوم ،حيث ّ
تعرضت
أنها ّ
لكل أنواع العرقلة ُ
املمكنة ،بدءًا برفض اإلعرتاف
وخلفياتها
إعالميا بأهدافها
بها ،والتشكيك
ً
ّ
وحتقيقاتها ،والسعي إليقاف متويلهاُ ،مرورًا
األمنيني البارزين الذين لعبوا
باستهداف عدد من
ّ
دورًا رئيسًا يف حتقيقاتها بتفجريات غادرة بهدف
وتعمد نشر أمساء الشهود
عرقلة حتقيقاتهم(،)1
ّ
لرتهيبهم ودفعهم إىل الرتاجعُ ،وصو ً
ال إىل رفض
خضوع ُ
املتهمني اخلمسة املنتمني إىل «حزب اهلل
ملحُ
للمساءلة وا اكمة .لكن على الرغم من
»()2
ُ
كل ذلك ،إنطلقت جلسات ُ
املرافعات اخلتامية يف
أن العدالة ستسود قريًبا،
الهاي .فهل يعين ذلك ّ
وما هي اإلنعكاسات ُ
املرتقبة على لبنان؟.
من املرتقب أن يصدر ُ
احلكم النهائي للمحكمة
ولية حبلول نهاية العام اجلاري ،مع هامش تأخري
َ
الد ّ
محُ تمل لبضعة أسابيع أو ألشهر قليلة ال أكثر،
ً
أن هذا ُ
ُ
معروفا من
وجه ما بات
رجح ّ
سي ّ
وامل ّ
احلكم ُ
إتهامات حنو عناصر من «حزب اهلل» ،وهو سيستند
ً
أيضا من ّ
معروفا ً
ومعطيات .فوفق
إىل ما صار
أدلة ُ
ما تردد يف افادات الشهود ،فإن رئيس الوزراء
السابق الراحل رفيق احلريري كان خالل الفرتة اليت
سيئة( )3مع ّ
ّ
كل من
سبقت إغتياله على عالقة
ّ
رئيس اجلمهورية األسبق ُ
مدد له إميل حلود ،ومع
امل ّ
السوري الذي فرض هذا التمديد آنذاك على
النظام ُ
السياسيني
النواب اللبناني ،ومع األفرقاء
جملس
ّ
ّ
الذين ُي ّ
صنفون يف خانة النظام املذكور ،كما انه
قيل الكثري عن دور حمتمل للحريري والوزير مروان
محادة( )4يف املساهمة يف صدور القرار الدولي
رقم  1559الذي كان صدر يف  2أيلول  2004والذي
نص على «دعم مسار انتخابي حر وعادل يف
ّ
االنتخابات الرئاسية املقبلة يف لبنان ،وأن جترى
وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية دون تدخالت أو
األجنبية من
القوات
تأثريات خارجية ،وانسحاب كل
ّ
ّ
لبنان ،وإىل ّ
حل مجيع امليليشيات اللبنانية ونزع
سالحها »...وبالتاليُ ،ينتظر ان يضع قرار احملكمة
اجلرمية يف زمانها الفعلي ،ويف ظروفها آنذاك،
تتحدث عن فرتات
بعيدا عن محُ اوالت التزوير اليت
ً
ّ
جيدة مع كامل
أخرى كانت فيها عالقة احلريري ّ
قوى احملور ُ
املتهم باجلرمية.
ُ
ً
أن احلكم النهائي سينطلق من
والواضح
أيضا ّ
ّ
ُ
املعطيات واألدلة اليت تستند بالدرجة األوىل إىل
بعملية اإلغتيال،
ربط جمموعات من اهلواتف احملمولة
ّ
لتحركات موكب احلريري حتى
بدءا مبراقبة حامليها
ً
ّ
إستنادا إىل
تنفيذ التفجري الذي إستهدفه ،وذلك
ً
حترك املوكب وحلظة تنفيذ
موقع كل منها خالل ّ
اجلرمية ،وإىل أوقات نشاطها وإقفاهلا .كما سرتتكز
ّ
األدلة على ربط ُمستخدمي هذه اهلواتف ببعض
هوياتهم بشكل
التعرف إىل
األشخاص الذين جرى
ّ
ّ
تدرجيي .وعلى الرغم من ّ
توقع إتهام عناصر من
فإن هذه اإلتهامات ستنحصر
«حزب اهلل» باجلرميةّ ،
تورطني يف العمل ُ
املعنويني ُ
اجلرمي
باألشخاص
ّ
امل ّ
سياسية أو عامة
بعيدا عن أي إتهامات
ُمباشرة،
ً
ّ
حزبا بكامله أو دولة بكاملها.
تطال ً
ً
شيئا من
لكن قرب ُ
صدور احلكم النهائي لن ُيغيرّ
األمر الواقع السائد منذ سنوات ،حيث يرفض «حزب
اهلل» اإلعرتاف باحملكمة ُوصو ً
ال إىل حد وصفها
باإلسرائيلية ،وهو يرفض ً
أيضا ما تستند إليه من
ّ
ّ
بسهولة خرق «داتا اإلتصاالت»
أدلةُ ،م ّرب ًرا ذلك ُ
ُ
يف لبنان ،وبعدم ثبوت أي جرم ملموس من مجُ ّرد
التخابر اهلاتفي ،بعكس رأي فريق اإلدعاء الذي
أن التخابر الكثيف بني أفراد من «احلزب»
يعترب ّ
حتركه ساعة وقوع
يف حميط موكب احلريري ،وخالل ّ
اجلرمية ،ومن ثم إطفاء كل اهلواتف التابعة للشبكة
التورط ُ
املباشر.
بعد ُحصول اإلنفجار ،كاف إلثبات
ّ
يف كل األحوال ،من املتوقع ان يصدر ُ
احلكم امنا من
دون قدرة تنفيذية على جلب أي ُمتهم أو ُمدان إىل
معنوية،
املحُ اكمة .وهو بالتالي سيكون مجُ ّرد إدانة
ّ

سيتقّبلها بعض األفرقاء يف لبنان وسيعتربونها
جزءا من إعادة اإلعتبار ُ
للشهداء ،بينما سريفضها
ً
ً
جديدا من املؤامرات
أفرقاء آخرون ويعتربونها فصال
ً
والضغوط ُ
ضد املقاومة .والفرتة الفاصلة بني
ّ
ُ
لصدور احلكم
تاريخ وقوع اجلرمية والتاريخ املتوقع ُ
عدة أفرغته من كثري من
النهائي ،حفلت مبتغيرّ ات ّ
أهميتهُ ،
صوصا من تأثرياته على
وخ
ً
مضمونه ،ومن ّ
الوضع الداخلي يف لبنان .وكالم رئيس احلكومة
امل ّ
ُ
كلف سعد احلريري األخري من الهاي خري دليل
سيستمر
أن األمر الواقع القائم يف لبنان
على ّ
ّ
صدور احلكم .وبالتالي ،اإلنعكاسات
كما هو بعد ُ
ُ
اجلو السياسي واإلعالمي
املرتقبة لن تتجاوز تسعري ّ
لبعض الوقت ،وزيادة األحقاد بني بعض شرائح
املجُ تمع اللبناني ال أكثر ،وإن كانت بعض اجلهات
ستستغل ُ
ّ
ُ
الضغوط على
احلكم لزيادة
اخلارجية
«احلزب».
يف ُ
اللبناني–الدولي عن القبض
إن العجز
َ
اخلالصةّ ،
ُ
تورطني يف جرمية إغتيال احلريري ،وعن
على امل ّ
ّ
ماديا
املتوفرة هلؤالء
إحقاق العدالة ،بفعل احلماية
ً
وطائفيا من جهة أخرى،
وسياسيا
وعمليا من جهة،
ً
ً
ً
أن هذه اجلرمية،
ال ُيلغي جرائمهم .وأكرب دليل على ّ
لبنانية
شخصيات
وكل باقي اجلرائم اليت طالت
ّ
ّ
عدة منذ العام  2005وصو ً
ال حتى إغتيال الوزير
ّ
األول ،2013
السابق حممد شطح يف  27كانون
ّ
أن ُم ّ
وأن
نفذيها أحرار،
ّ
تدخل يف سياق واحدّ ،
متاما حتى ال نقول مَمنوعة.
التحقيقات بشأنها غائبة ً
أن إسرائيل–عرب عناصر
لو ّ
فهل ستكون كذلكّ ،
عميلة هلا ،هي فع ًال اجلهة اليت تقف خلف هذه
اجلرائم؟.
( )1يف طليعتهم الرائد يف القوى األمن الداخلي
وسام عيد الذي جنح يف وضع خريطة اخلطوط
اهلاتفية اليت شاركت يف جرمية إغتيال احلريري،
والذي إغتيل عند تقاطع فرن الشباك احلازمية يف
كانون الثاني  2008بعد حماولة فاشلة إلغتياله
يف العام  2006يف «حي األمريكان» على أطراف
الضاحية حيث كان يسكن يف حينه ،وصو ً
ال إىل
األشرفية يف
اللواء وسام احلسن الذي اغتيل يف
ّ
أن العميد يف قوى
األول  ،2012علمًا ّ
 19تشرين ّ
األمن الداخلي مسري شحادة وهو أحد مسؤولي
قضية إغتيال احلريري جنا هو اآلخر
التحقيقات يف
ّ
من حماولة إلغتياله يف منطقة الرميلة يف  5أيلول
.2006
( )2يف ّ 29
متوز  2011أعلنتاحملكمة الدولية أمساء
أربعة مشتبه فيهم ينتمون إىل «حزب اهلل» هم 
مصطفى بدر الدين (صهر القيادي يف «حزب اهلل»
عماد ّ
مغنية الذي إغتيل بدوره يف إنفجار قي دمشق
عياش ،وحسني
يف  12شباط  ،)2008وسليم مجيل ّ
حسن عنيسي ،وأسد حسن صربا ،ثم أضيف متهم
ي (أضيف إىل الئحة ُ
املتهمني
خامس هوحسن مرع 
األول .)2013
األربعة يف تشرين ّ
قدم رفيق احلريري
األول ّ ،2004
( )3يف  20تشرين ّ
إستقالة حكومتهُ ،معلنًا إعتذاره عن ّ
تولي منصب 
اجلو
رئاسة احلكومة ،وذلك إعرتاضًا على كل
ّ
متر بضعة
السياسي الذي كان قائمًا يف حينه .ومل ّ
تعرض لإلغتيال يف 14شباط .2005
أشهر حتى ّ
( )4إستقال يف  9أيلول  2004من منصبه كوزير
لإلقتصاد الوطين والتجارة يف حكومة احلريري
التقدمي
األخرية مع غريه من أعضاء «احلزب
ّ
اإلشرتاكي» رفضًا لتعديل الدستور ومتديد والية
الرئيس السابق العماد إميل حلود حتت وطأة
السورية آنذاك .وبلغ تدهور
الضغوط والتهديدات
ّ
عالقته مع النظام األمين السوري–اللبناني ذروته
األول
األول من تشرين
ليتعرض يف
بعد ذلك،
ّ
ّ
ّ
أي بعد أسابيع قليلة على إستقالته ،حملاولة
ّ ،2004
إغتيال بسيارة ُم ّ
فخخة جنا منها بأعجوبة حيث ُقتل
مرافقه وأصيب هو جبروح بالغة.
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مــقاالت وتـحقيقات

خطة أمريكا من العراق اىل سورية اىل الفشل
أمني حطيط

رفضًا للهزمية االسرتاتيجية اليت ُتكتب سطورها
األخرية اآلن وبشكل خاص يف امليدان العراقي
السوري ،أقدمت أمريكا على خطة مركبة من شأنها
يف حال جناحها أن تعاجل آثار اهلزمية ومتنع املنتصر
من استثمار إجنازاته يف كل من الدولتني .خطة
موضوعها يف العراق التحكم بتشكيل احلكومة
وجماهلا يف سورية بشكل خاص التحكم مبنطقة
إدلب ومنع حتريرها ملنع سورية من االنصراف
اىل العمل السياسي الذي يرسي األمن والسالم
ّ
حمتل ،مبا
الشامل يف كامل البالد ويؤمن خروج أي
يف ذلك احملتل األمريكي والرتكي.
لقد ركزت أمريكا يف مواجهة ما آلت إليه سياستها
العدوانية على املنطقة من فشل ،بشكل خاص على
سورية والعراق ،ألنها اعتربت ان العودة الفاعلة
اىل العراق من شأنها أن تقطع تواصل حمور 
املقاومة من شرقه اىل غربه ،كما ومتكن من امتالك
السيطرة على احتياط نفطي عاملي طاملا حلم
الغرب بالقبض عليه .اما يف سورية فقد نظرت
أمريكا اىل استمرار احلرب فيها وفقًا ملا تسميه
«إطالة أمد الصراع « فرصة مثينة هي بأمس احلاجة
اليها لتمرير واستكمال تنفيذ ما أمسته «صفقة
القرن» اهلادفة اىل تصفية القضية الفلسطينية
وادخال «إسرائيل» يف نهائية الوجود وفعالية
الدور والتأثري يف كامل املنطقة العربية بدءًا من
اخلليج.
يف العراق وجدت أمريكا املدخل املالئم من باب
ت النيابية ،حيث رأت
تشكيل احلكومة بعد االنتخابا 
أن نتائج هذه االنتخابات متكنها من التدخل وحتقيق
السيطرة عرب احلكومة ،طاملا أن تشكيل الكتلة اليت
تأتي برئيس الوزراء خاضع لألخذ والرد ،إذ أن
مجع  165نائبًا لتكوين الكتلة األكرب يقتضي اتفاق
 5كتل كربى على األقل من الكتل اليت حازت
على احلجم األكرب يف االنتخابات ،والذي ال يتعدى
ألفضلها الـ  54نائبًا ويتدنى عند بعضها اىل 14
نائبًا .وهنا كان اجملال املفتوح أمام أمريكا اليت
عينت مبعوثًا للعراق مهمته األوىل تشكيل الكتلة
ّ
األكرب املناهضة حملور املقاومة واملوالية لكل من 
السعودية وأمريكا لتنفذ السياسة اليت رمستها
ّ
يتجلى
األخرية للعراق وتؤمن استعمارًا مقنعًا
مبراجعة اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي املوقعة بني
العراق وأمريكا واليت رفض فيها نور املالكي
ميس بسيادة العراق
أي مكسب
يومها منح أمريكا ّ
ّ
واستقالله وحقه احلصري بالسيطرة على مسائه
وثرواته ،خاصة النفطية.
هنا وجدت أمريكا يفحيدر العبادي رئيس احلكومة
احلالي ضالتها املنشودة بعد أن جاهر مبناهضةإيران
وأبدى استعداده لتلبية مطالب أمريكا والسعودية،
فعملت على حتشيد القوى الالزمة له ليعود اىل
احلكم يف والية جديدة رئيسًا لوزراء العراق الذي
ُيعترب هو احلاكم الفعلي ذو الصالحية الواسعة
ش حتى والقضاء.
يف السياسة واإلدارة واجلي 
وتوصلت يف األسابيع األخرية اىل تركيب كتلة
تؤيد العبادي كادت أن تالمس الـ  150نائبًا ،لكن
ّ
بقيت الكتلة حباجة اىل أصوات ترتقي بها اىل ،165
لكن بقيت احلاجة قائمة ملنع من يؤمنون حبسن
العالقة واجلوار مع إيران وسورية وحمور املقاومة
عامة من املنافسة.
وألجل حتقيق الغرض عمل املبعوث األمريكي اىل
العراق ماكغورك على ثالثة خطوط األول باجتاه
رؤساء الكتل ،مهما كان حجمها لطلب دعمها،
والثاني باجتاه النواب لتحذيرهم من تأييد كتلة
فيهااحلشد الشعيب «الواجب احلل» ،حسب تعبريه
 ،واخلط الثالث يف امليدان والشارع إلظهار «حجم
الرفض الشعيب» ملا امساه «النفوذ اإليراني يف
العراق « .وكانت أحداث البصرة اليت انطلقت
حتولت
ألسباب خدمية تتصل باملاء والكهرباء ثم ّ
تتمسك
موجة عنف ضد إيران وضد القوى اليت
ّ
حبسن العالقات معها.
كانت هذه األحداث مبثابة الفضيحة لكل اخلطة
األمريكية اليت انتهت اىل نتائج معاكسة ملا أراده
ننوه مبا قامت
مبعوثها ماكغورك .ويف هذا اإلطار ّ
به املرجعية الدينية جلهة تأمني حمطاتامليا ه ملدينة
البصرة وسحب فتيل الفوضى أمنتها على نفقتها
اخلاصة وهي احملطات اليت امتنع العبادي عرب
حكومته من توفريها طيلة مدة حكمه ،وكانت سببًا

مباشرًا يف اندالع االحتجاجات واستشراء الفوضى
أدت اىل إحراق مراكز ذات رمزية
يف املدينة اليت ّ
وداللة على عالقة إيران والعراق ومنها القنصلية
اإليرانية يف البصرة.
لقد شاءت أمريكا من إحراق القنصلية اإليرانية
يف البصرة ،ومعها مراكز احلشد الشعيب والقوى
املؤيدة إليران ،إظهار الرفض الشعيب للوجود
والدور اإليراني يف العراق واإلجهاز على أي أمل
إلجياد شخصية منافسة للعبادي او مؤيدة حملور
املقاومة ،لكن النتيجة جاءت وبعد ان افتضح االمر
املكيدة ،لتطيح تقريبًا حبظوظ العبادي للعودة اىل
احلكم ،وتكاد تقطع الطريق على أي شخصية بديلة
تكون موالية ألمريكا والسعودية .وبالتالي تكون
اخلطة األمريكية فشلت حتى اآلن يف إعادة متكني
قبضتها على السلطة يف العراق وهيأت الظروف
لتشكيل حكومة يؤمل أن تكون قادرة على محاية
مكتسبات العراق يف السيادة واالستقالل والثروة
والدور اإلقليمي االسرتاتيجي الذي يتناغم مع حمور
املقاومة.
اما يف سورية فقد حاولت أمريكا وال زالت حتاول
منع سورية من إطالق عملية حترير إدلب لتطهريها
من اإلرهاب ،واالنتقال بعدها ملعاجلة امللف
امليداني األخري املتمثل بشرق الفرات ،وما فيه من
قواعد عسكرية أمريكية تعدت الـ  13قاعدة وجتاوز
العسكريون األمريكيون فيها الـ  9آالف بعد عمليات
التعزيز األخرية اليت متت يف التنف.
لقد بنت أمريكا خطتها ملنع إطالق عملية حترير إدلب
على خطوط ثالثة أيضًا :أوهلا التهويل والتهديد
بالتدخل العسكري إذا دخلت سورية جبيشها
وحلفائها اىل إدلب .تهديد مرفق بطلب االمتناع عن
العملية العسكرية وتفعيل مناطق خفض التصعيد
مبهل مفتوحة.
وقد استثمرت هنا الدور الرتكي السليب يف قمة
طهران الذي سعى اىل هذه هدنة ورفض العمل
العسكري ،والثاني القيام باستعراضات وتعزيزات
عسكرية وحتشيد القوى والتهويل جبهوزية  220
خ توماهوك لقصف أهداف واسعة يف سورية
صارو 
ردًا على «استعمال حمتمل لألسلحة الكيماوية»،
تدعي زورًا وتلفيقًا الدوائر األمريكية والغربية،
كما ّ
وأخريًا املناورات العسكرية اليت أجريت يف التنف
وسواها لإلحياء جبهوزية عسكرية أمريكية عالية
للتدخل العسكري املباشر مرفقة بتسريب منالبيت
ض بأنترامب يدرس جديًا توجيه ضربة للقوات
األبي 
الروسية يف سورية.
ولكن ومرة أخرى نرى فش ًال يف املسعى األمريكي،
حيث رفضت اهلدنة واستبعد تأجيل معركة إدلب،
اليت بات إطالقها قاب قوسني أو أدنى ال بل إن
بعض أعماهلا التمهيدية بدأ فع ًال من خالل القصف
االنتقائي التدمريي الواسع الذي تنفذه القوات
اجلوية الروسية والسورية منذ يومني ضد مراكز
اإلرهابيني مع حتييد تام للمدنيني.
أما الرد على اخلط الثاني فقد كان من قبل 
روسيا بشكل أساس من خالل عمليات التحشيد
البحري الواسعة اليت أجرتها يف املتوسط لقواتها
اليت حشدت فيها قطعًا حبرية خاصة وحمرتفة
باالستطالع والتعقب لتعطيل فعالية التوماهوك،
ثم القيام مبناورات هي األضخم خالل السنوات
الـ  40املاضية .وعلى اخلط الثالث فإن أمريكا
تعلم أن أحدًا ال يأخذ على حممل اجلد قرارًا أمريكيًا
مبواجهة برية بني األمريكيني وخصومهم على األرض
السورية ،حيث إن هذه املواجهة لن تكون ملصلحة
أمريكا على كل الصعد.
ويف خالصة القول نرى أن أمريكا اليت ّ
منت النفس
بالقبض على العراق من خالل القبض على حكومته،
هي على عتبة الفشل يف حتقيق أمنيتها ،وان
أمريكا لن تقدر على منع سورية من استكمال حترير
هددت وهولت ،وإن ما قالت
ارتهان اإلرهاب مهما ّ
به مؤخرًا من أنها لن تسمح لسورية وحلفائها إيران
هلل دخول إدلب ،فأمريكا تعلم قبل سواها
وحزب ا 
أنه غري قابل للتطبيق.
فسورية هي صاحبة السيادة على أرضها وأمريكا
هي اليت عليها أن خترج منها وإن مل تفعل اختيارًا
فستجرب على اخلروج قسرًا ،كما ستخرج من العراق
لريسم العراق وسورية مشهدًا سياسيًا وميدانيًا ال
يكون فيه لألمريكي نصيب.

الضاحية يف عاشوراء ...عيون
امنية ال تعرف النوم
محمد علوش

قبل ساعات قليلة من بداية شهر حمرم وانطالق
جمالس العزاء يف خمتلف املناطق اللبنانية ،مت
الكشف عن توقيف شابني كانا خيططان الستهداف
عناصر من اجليش اللبناني والضاحية اجلنوبية
لبريوت ،األمر الذي يذكر اجلميع بأن «اإلرهاب» ال
حيتاج اال لثغرة أمنية صغرية يستغلها لينفذ عربها
اىل اجلسد اللبناني.
إمساك األمن يف لبنان يستوجب العمل الدوري
والتنبه سواء كنا حبالة حرب معلنة مع اإلرهاب ،أم
مل نكن ،يقول مصدر أمين ،مشريا اىل أن األجهزة
االمنية اللبنانية اختذت منذ سنوات قرارا بالبقاء
على جهوزية تامة ملواكبة أي تطور امين ،وبالتالي
ال ختتلف طريقة العمل األمين اإلستخباراتي يف 
عاشوراء ،عنها يف باقي األيام ،امنا االختالف
العلنية املتخذة واليت هلا
يأتي يف االجراءات
ّ
عالقة بالتعاطي مع املواطنني على احلواجز ونقاط
التفتيش.
من قصد الضاحية اجلنوبية اإلثنني يالحظ ضغط
سري كثيف على مداخلها ،والسبب يف ذلك هو
القرار األمين القاضي بالتدقيق بهويات كل
حزبية اىل أن
الداخلني اىل الضاحية .تشري مصادر
ّ
االجراءات االمنية العلنية تبدأ عند الساعة اخلامسة
عصرا من كل يوم من أيام عاشوراء وتستمر حتى
انتهاء اجملالس العاشورائية املركزية ،كاشفة أن
باهلوية
من هذه االجراءات «الدخول اىل الضاحية
ّ
اللبنانية» ،اما سواها فيحتاج اىل تدقيق وترخيص
مرور ،كذلك األمر بالنسبة للسيارات كبرية احلجم
اذ يصبح أمر تنقلها ودخوهلا الضاحية بعد الساعة
اخلامسة من االمور الصعبة.
ال ختفي املصادر األمنية تطور أجهزة املراقبة يف
الضاحية منذ العام املاضي حتى اليوم ،مشرية اىل
أن طرقاتها ومفارقها وتقاطعاتها اصبحت مراقبة
بواسطة «كامريات» ُيشرف عليها حزب اهلل ،األمر
سهل العمل األمين بشكل كبري وباتت النقاط
الذي ّ
األمنية ال حتتاج لكثري من العناصر لضبطها .وتضيف
املصادر« :تعمل غرف التحكم اخلاصة باحلزب على
توجيه العناصر يف الشوارع حيث يوجد ضرورة،
وهذا يف ساعات النهار العادية ،أما يف ساعات
العصر واملساء عندما تكثر اجملالس العاشورائية
فعندها يتم رفع حالة التأهب».
يف اجمللس املركزي الذي يقيمه حزب اهلل يفجممع
سيد الشهداءُ ،تقفل الطرقات احمليطة تزامنا مع
موعد آذان املغرب ،ويصبح الدخول اىل حميط اجملمع
حمصورا باملشاة بعد مرورهم على نقاط التفتيش
املوزعة على الطرقات .كذلك قام أمن حزب اهلل يف
ّ
األيام املاضية جبردة جديدة للسيارات يف حميط
اجملمع ويف كل الشوارع اليت ستشهد يوم العاشر
من حمرم مرور املسريات العاشورائية ،ويف اجلردة
يتم تسجيل إسم مالك السيارة وعنوان سكنه ،مع
العلم أن ليلة العاشر من حمرم يتم اقفال الطرقات
يف الضاحية بشكل نهائي حبيث ال ميكن الدخول
اليها او اخلروج منها ألي سبب كان.
املدربة اليت باتت
اىل جانب ،فرق الكالب البوليسية
ّ
موجودة بكثافة يف شوارع الضاحية ،تعمل فرق
اهلندسة والكشف عن املتفجرات يف احلزب وأمل
ّ
مكثف وحتديدا يف ساعات الصباح االوىل.
بشكل
وباإلضافة اىل االجراءات اليت تتخذهاالقوى األمنية
واجليش على مداخل الضاحية ،وتولي حزب اهلل
مسؤولية أمن جمالسه العاشورائيةُ ،تناط بحركة
ل مهمة محاية جمالسها أيضا ،ولعل األبرز هو
أم 
معوض ،اذ رغم
منطقة
يف
مساء
املركزي
اجمللس
ّ
تغيري املكان بضعة أمتار ،ال تزال وترية االجراءات
األمنية املواكبة ترتفع يف كل عام ،نظرا للحشود
الضخمة اليت حتضر اجمللس .وهنا تقول املصادر:
«أجرت احلركة منذ مدة حتديثا للمسح الشامل الذي
جتريه لألجانب يف عدد من أحياء الضاحية ،وحتديدا
أولئك املوجودون يف حميط اماكن إقامة التجمعات
العاشورائية ،وذلك بهدف تسهيل التعاطي
معهم ،باالضافة اىل التنسيق الدائم واليومي مع
الفلسطينيني يف املخيمات ،لضمان األمن».
قد ال يكون اخلطر على الباب كما ُيقال ،ولكن
األجهزة االمنية بكافة فروعها وعناصر اجليش
وأجهزة األمن يف حركة امل وحزب اهلل ،يتعاطون
حبرص شديد مع امللف األمين ،اذ ال جمال للخطأ،
وحياة الناس أمانة بالرقاب.

احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان:

احلريري  2018ليس
احلريري 2005
طوني خوري

بني العام  2005والعام  13 ،2018سنة من املمارسة
السياسية ،جعلت من رئيس احلكومة املكلف حاليًا
ي شخصية سياسية مغايرة ملا كانت
سعد احلرير 
عليه يف تلك احلقبة .صحيح انه ال يزال ينقص
الكثري من املزايا والصفات ليتحول احلريري االبن
اىل الشخصية السياسية اليت يطمح اليها ،ولكن
بالتأكيد مل يبق يف املكان الذي تواجد فيه عام
 .2005تغيريات كثرية طرأت على الوضع االقليمي
والدولي ،ومتاريس سياسية عديدة مت نصبها
وازالتها ثم اعادة توزيعها على الساحة الداخلية،
كلها ساهمت يف حصول تغيري ما يف مواقف وآراء
احلريري السياسية ،وآخرها ما قاله من الهاي بعد
جلسة االستماع االوىل خالل اطاللته االعالمية.
الكالم الصادر عن سعد احلريري يف الهاي ،كان
حساسية الوضع يف لبنان وميكن
مدروسًا وراعى
ّ
وضعه يف اطار قراءة موضوعية ومنطقية جملرى
االحداث ،او يف خانة التمهيد ملسرية سياسية
طويلة يف لبنان.
كان من املتعارف عليه ان اي مسؤول سياسي
لبناني يتواجد يف حلظة كتلك اليت تواجد فيها
احلريري امام احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان،
سيعمل على استثارة العواطف واستغالل اللحظة
والتحدث بصيغة قد تثري املشاكل والسجاالت
حتدث بها
العنيفة يف لبنان ،اال ان اللهجة اليت ّ
احلالية
احلريري كانت مقبولة وحافظت على االجواء
ّ
حدة التوتر
السائدة يف البلد ،دون ان تزيد من ّ
السياسي القائم .مرد هذه املواقف «احلريرية»
قد يؤشر اىل انه بات يدرك بعد  13عامًا على
عمر التحقيقات الدولية وانشاء احملكمة ،انه من
الصعوبة مبكان الوصول اىل احلقيقة املطلقة يف
قضية اغتيال والده ،وان ّ
جل ما ميكن ان تصل
اليه االمور هو تسمية بعض االشخاص ،ورمبا
اصدار حكم ّ
حبقهم دون القدرة على تنفيذ احلكم
لعدم العثور عليهم ،او بسبب وفاتهم او اختفائهم
بشكل كامل ،ويف احلالتني لن يغدو احلكم اذا طال
انتظاره سوى مكسب معنوي للحريري او ً
ال ولتيار
سيتم استغالله امنا
ل ثانيًا ،وال شك انه
املستقب 
ّ
ضمن السقف املوضوع ،والذي لن يؤدي اىل خالف
داخلي او مواجهات من شأنها زعزعة االستقرار
واالمن يف لبنان.
ويعترب الكثريون ان السبب اآلخر ملواقف احلريري
من الهاي ،نابع من اختباره اهمية التضامن الداخلي
الذي وان مل يؤثر يف مواضيع اقليمية ودولية ،غري
انه يتمتع بثقل اكيد ووازن يف املعادالت الداخلية،
على غرار ما حصل عندما مت احتجاز احلريري يف 
السعودية ووقوف اجلميع يف حينه اىل جانبه ،ما
اعطى دافعًا مهمًا حلصول حترك خارجي دولي فعل
فعله وادى اىل النتيجة املرجوة .ومن املمكن ان
يشكل هذا املوقف االخري للحريري سببًا الستمرار
حياته السياسية لفرتة طويلة ،يف مقابل اخلطاب
العالي السقف والقاسي الذي تعتمده شخصيات
سنية مرشحة من قبل جهات داخلية وخارجية للعب
ّ
دور رئيسي يف احلياة اللبنانية .وبهذا املعنى
يكون احلريري قد ضمن بشكل شبه كامل تفوقه
على غريه من ابناء طائفته الستالم ّ
دفة القيادة
السياسية العلى منصب يّ
سن يف لبنان اي رئاسة
ّ
احلكومة.
واألهم من كل ذلك ،ان مثل هذه املواقف مطلوبة
يف هذه الفرتة ،لعدم االطاحة بكل ما مت حتقيقه
من معادالت وحسابات سياسية داخلية ،رغم كل
اجلهود اليت يبذهلا اناس من الداخل واخلارج البقاء
التوتر واخلالف بني االطراف اللبنانية على حاله،
ومن املنطقي ان جتد مواقف احلريري من يالقيها
يف منتصف الطريق.
الكالم الذي صدر من الهاي ال يعين ان االمور
انتظمت وان اخلالفات قد ّ
حلت ،ولكنه يعين ان
االوضاع السياسية ليست متجهة اىل تفاقم او اىل
اعتماد التصعيد والسلبية ،ولن يعين ايضًا استقرار
هلل وتيار املستقبل،
اخلطاب والسجال بني حزب ا 
ولكنه يطمئن اىل ان املسألة لن تصل اىل حدود
صراع يّ
سن-شيعي يتخوف منه كثريون ،ليس فقط
يف لبنان ،بل يف املنطقة ككل.
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مــقاالت وتـحقيقات

ترامب جُيهز على القضية الفلسطينية والرئيس عباس يرفض وساطات للقائه
هيثم زعيرت
جتهد اإلدارة األمريكية بشتى السبل إىل تصفية
القضية الفلسطنيية ،من خالل عدم االعرتاف
بها ،بعد تفكيك ملفاتها الواحدة تلو األخرى،
واستخدام الوسائل كافة ،تضييقًا وتهديدًا
خدمة للكيان اإلسرائيلي.
ب بلهفة
وينتظر الرئيس األمريكيدونالد ترام 
نهاية الشهر اجلاري ،حيث يرتأس جملس األمن
الدولي ،يف التعاقب الدوري للدول األعضاء
فيه ،حيث سيحاول التحكم يف كل شاردة
وواردة فيه ،وحتديد امللفات اليت سريكز
عليها.
ويف مقابل حرب االبتزاز السياسي اهلمجية
على القيادة الفلسطينية ،يتوقع ارتفاع
وتريتها ،وتعدد وسائلها ،بعد إصرار الرئيس
س على عدم لقاء الرئيس
الفلسطيينحممود عبا 
ترامب ،على هامش دورة اجلمعية العامة لألمم
املتحدة اليت تعقد األسبوع املقبل يفنيويورك،
على الرغم من توسيط الرئيس األمريكي ألكثر
من زعيم القناع الرئيس الفلسطيين بعقد هذا اللقاء.
ض على عدم رفض امالءاته ورغباته
سيد البيت األبي 
وإن اعتاد
ّ
من قبل الكثريين ،فإنه فوجئ باملوقف احلاسم لرئيس آخر دولة
ما زالت ترزح حتت اإلحتالل االسرائيلي ،برفض لقاء رئيس أكرب
دولة يف العامل.
لكن من يعرف الرئيس الفلسطيينُ ،يدرك متامًا متسكه بالثوابت
والسري مبواقفه حتى النهاية ،طاملا أنها تهدف للمحافظة على
س وعودة
حقوق شعبه يف إقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القد 
الالجئني ،وهي امللفات اليت تعامل معها الرئيس ترامب ،وكأنه
قد جرى التخلص منها.
فقد اختذت إدارة البيت األبيض والكيان اإلسرائيلي خالل أقل من
عام ،سلسلة من القرارات اليت تساهم يف تفكيك وحماولة شطب
قضايا احلل النهائي ،وأبرزها:
 اعرتاف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي،األول )2017
وقرار نقل سفارة بالده منتل أبيب إليها ( 6كانون ّ
أيار .)2018
والذي نفذ يف (ّ 14
 تبين «الكنيست» اإلسرائيلي «قانون يهودية الدولة» العنصري،د دون غريهم من املواطنني يف األراضي احملتلة
الذي منح اليهو 
منذ العام  ،1948حق تقرير املصري ومجع الشمل لليهود يف العامل
( 19متوز .)2018
عدة تتعلق بـ»القدس
 مصادقة «الكنيست» على قوانني ّاملوحدة» الذي مينع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء
من القدس إال بعد موافقة  80نائبًا ،بعدما كان  61من أصل ،120
وضم املزيد من األراضي يف ضواحي القدس والضفة الغربية ،ومنع
الفلسطينيني يف األراضي احملتلة منذ العام  1967من رفع قضايا
ضد قرارات اإلحتالل الصادرة عن «احملكمة العليا االسرائيلية»،
وقرصنة عائدات الضرائب اليت جتنيها لصاحل السلطة.
 وقف اإلدارة األمريكية التمويل الكلي لوكالة «األونروا» والبالغةقيمتها سنويًا  365مليون دوال ر أمريكي ( 31آب  ،)2018بعدما
كانت قد قررت ختفيض دعمها السنوي إىل  125مليون دوالر،
ّ
تشكل ربع
مل تدفع منها إال  60مليون دوالر ،علمًا بأن مساهمتها
املوازنة العامة لوكالة «األونروا» البالغة  1.24مليار دوالر.
 وقفواشنطن املساعدات املالية اليت تقدمها للسلطة الفلسطينيةوالبالغة حواىل  300مليون دوالر ( 25حزيران .)2018
 قطع املساعدات األمريكية عن مستشفيات فلسطينية يفمدينةس تقدر قيمتها حبواىل  20مليون دوالر ( 9أيلول .)2018
القد 
 وآخر هذه القرارات كان قرار اقفال مكتب «ممثلية منظمة التحريرالفلسطينية» يف واشنطن ردًا على طلب فلسطني من «احملكمة
اجلنائية الدولية» فتح حتقيق مبجازر اإلحتالل اإلسرائيلي ،بل
وتهديد احملكمة والقضا ة وكل من يساعدها ( 10أيلول .)2018
بني كل هذه القرارات ،يقف الفريق املساعد للرئيس األمريكي
واملنحاز لليمني اليهودي املتطرف ،واملؤلف من صهره وكبري
املستشارين جاريد كوشنري ،مستشار األمن القومي األمريكيجون
ط
بولتون ،مبعوث الرئيس األمريكي إىل منطقة الشرق األوس 
جيسون غرينبالت والسفري األمريكي يف الكيان اإلسرائيليديفيد
فريدمان.
فقد أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية بشكل رمسي إغالق مكتب
«منظمة التحرير الفلسطينية» يف واشنطن.
وقالت الوزارة يف بيان رمسي ،أمس (اإلثنني)« :إن السلطة
الفلسطينية ال تتخذ خطوات منذ حنو دعم عملية السالم مع
اإلسرائيليني ،وهذا ما أجربنا على اغالق املكتب».
وأضافت« :على العكس أدانت احلكومة يف رام اهلل خطة السالم
األمريكية اليت مل يروها ،ورفضوا اعتبار الواليات املتحدة وسيطًا
يف عملية السالم».

وجاء رد الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق الرمسي بامسها 
نبيل أبو ردينة ،الذي أكد أن «التمسك بالقدس واحلفاظ عليها
وعلى ثوابت شعبنا الفلسطيين ،وعلى رأسها باإلضافة للقدس،
قضية الالجئني ،وبقية الثوابت اليت أمجع عليها شعبنا وقيادته،
أهم من العالقة مع الواليات املتحدة األمريكية».
وقال« :إن قرار الواليات املتحدة األخري املتمثل بإغالق مكتب
«منظمة التحرير الفلسطينية» يف واشنطن لن يغري من موقفنا
جتاه احلفاظ على مقدساتنا اإلسالمية واملسيحية ،والتزامنا بقرارات
الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية واإلسالمية املتعلقة
بالقضية الفلسطينية ،وسعينا الدائم لتطبيق هذه القرارات».
من جهتها ،اختذت احلكومة الفلسطينية ،قرارًا بسد العجز املالي
الذي خلفه قرار اإلدارة األمريكية بوقف املساعدات إىل مستشفيات
القدس ،اليت تعترب دعمًا رئيسيًا للمدينة املقدسة وأهلها.
فيما ،هدد مستشار البيت األبيض لألمن القومي جون بولتون،
(االثنني من االسبوع احلالي)« ،احملكمة اجلنائية الدولية» مبجموعة
من اإلجراءات ،يف حال استهدفت حتقيقاتها أشخاصًا من الواليات
املتحدة أو «إسرائيل» أو حلفاءأمريكا اآلخرين».
ورأى أن «حمكمة اجلنايات الدولية غري مسؤولة وغري فعالة ،بل
وخطرية» ،مؤكدًا أن «الواليات املتحدة لن تنضم إىل احملكمة
اجلنائية الدولية ،ولن تتعاون معها ،وسنرتكها متوت من تلقاء
نفسها ،وهي بالفعل ميتة بالنسبة لنا».
وقال بولتون« :إن احملكمة تهدد بشكل غري مقبول السيادة
األمريكية واألمن القومي األمريكي ،وسنلجأ الستخدام ما نراه
ضروريًا حلماية مواطنينا وحلفائنا ضد إجراءات هذه احملكمة غري
املشروعة».
وأملح بولتون إىل اإلجراءات اليت هدد بتطبيقها ،ومنها «منع دخول
قضاة احملكمة وممثلي االدعاء إىل الواليات املتحدة ،وفرض حظر
على أمواهلم ،وحماكمتهم أمامالقضاء األمريكي».
كما هدد بـ «اختاذ اإلجراءات ذاتها ضد القضاة واملدعني ،ضد
أي دولة أو شركة تتعاون مع احملكمة يف حتقيق خيص مواطنني
أمريكيني».
وأشار بولتون إىل «عصا املساعدات ،مبا فيها املساعدات العسكرية،
والتعاون االستخباراتي ضد أي دولة تتعاون مع «احملكمة اجلنائية
الدولية» يف حتقيق خيص الواليات املتحدة».
وقال« :هدف حمكمة اجلنايات الدولية كان دوما تقييد الواليات
املتحدة األمريكية ،)...( ،هي مل تستهدف فقط األفراد يف
الواليات املتحدة ،بل أيضًا القيادة السياسية للبالد».
وشدد مستشار البيت األبيض لألمن القومي على أن «أمريكا تقف
دوما مع حليفتها إسرائيل ،وسيتم إغالق مكتب منظمة التحرير يف
واشنطن».
هذا وعمت الوقفات االحتجاجية على قرار وقف املساعدات األمريكية
لـ «األونروا» واقفال مكتب «منظمة التحرير الفلسطينية» يف
واشنطن ،العديد من املناطق الفلسطينية.
ويف الوقفة اليت نظمتها دائرة شؤون الالجئني يف «منظمة
التحرير» و»اللجنة الوطنية للدفاع عنحق العودة» و»اللجنة الوطنية
ملتابعة األزمة» ،أمس (االثنني) يف رام اهلل يف الضفة الغربية،
مبشاركة أجيال متعددة من املسنني واألبناء واألحفاد واألطفال،
رفعوا األعالم الفلسطينية واليافطات املنددة بالقرارات األمريكية،
حيث محل املشاركون مفاتيح منازهلم اليت هجروا منها وبطاقات
االعاشة ،مؤكدين التمسك حبق العودة و»األونروا» الشاهدة على
اللجوء.
وحتدث خالل الوقفة :عضو اللجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير»
الدكتور واصل أبو يوسف وعضو اللجنة املركزية حلركة «فتح»
الدكتور مجال حميسن.

اخلطة االسرائيلية
عباس ضاهر
ّ
يتوقعون يومًا أن تتوقف املساعدات
مل يكن الفلسطينيون
الدولية هلم .كان حجم املساعدات تارخييا يدفع بلبنانيني يف
منتصف القرن املاضي ،اىل التخلي عن جنسيتهم،
واالدعاء
ّ
انهم من فلسطينيي الشتات ،لنيل مساعدات مالية وغذائية
دولية.
لكن السنني محلت معها مزيدا من الويالت للفلسطينيني
الذين وجدوا انفسهم خارج اطار حق العود ة تدرجييا ،اىل أن
جاء القرار األمريكي حول وقف متويل «األونروا» ،يدفع بإجتاه
توطني الفلسطينيني يف دول الشتات .انها الرغبة الاسرائيل
ب الفرصة
ّية اليت جتد يف ادارة الرئيس األمريكيدونالد ترام 
املناسبة عامليا ،معطوفة على اوضاع اقليمية مؤاتية ،مل تكن
تل أبيب تتوقعها لفرض شروطها على دول
عربية ،يف عز
ّ
االزمات اليت تعصف بالشرق االوسط .انه زمن اسرائيل.
صحيح ان رهانات تل ابيب خابت يف سوريا ،ومل تنجح
مشاريع التقسيم والفدرلة ،ومل يسقط نظام الرئيس بشار
األسد .وصحيح ايضا ان سوريا بقيت عند ثوابتها ،كركيزة
يف «حمور املقاومة» .لكن االسرائيليني يتباهون يف تنفيذ
ضرباتهم لالراضي السورية ،وآخرها يف عملية «بيت االوراق»
اليت كادت ان تشعل احلرب ،كما قالت الصحافة العربية .فما
هي تلك
العملية؟ هي ضربة اسرائيلية لالراضي السورية متت
ّ
قبل حنو اربعة شهور« ،واستهدفت التواجد االيراني».
ووفقا ملوقع «يديعوت احرونوت» فإن احلديث يدور عن املواجهة
العسكرية األوسع بني اسرائيل وإيران ،حيث تضمنت العملية
تنفيذ الضربة اجلوية األكرب يف سوريا منذ انتهاء حرب .1973
يعرتف اإلسرائيليون أن الظروف مل تكن سهلة ،حيث مت إطالق
أكثر من  160صاروخ من مضادات الطريان السورية وااليرانية
باجتاه الطائرات االسرائيلية ،اليت شاركت يف العملية .جرى
تنفيذ العملية حبذر وقلق ،ألن تل ابيب ختشى من اشتعال
إقليمي يف حرب طاحنة ،تصبح فيها حتت مرمى الصواريخ من
كل اجتاه .ومن هنا تنقل صحافتها عن مسؤولني عسكريني
بأنهم اجروا تدريبات ومناورات ملختلف السيناريوهات.
اخلطة االسرائيلية تقضي بالتوطني الفلسطيين اوال ،لنسف
حق العودة ،ال بل مواصلة التهجري للفلسطينيني عرب اقتالعهم
من قراهم وارضهم بفرض االستيطان االسرائيلي .تلك اخلطة،
تدفع بإجتاه إقرار عربي علين بالتوطني للفلسطينيني ،وتهويد
القدس ،وابعاد الدولة الفلسطينية اىل مساحات تتخذ من
ابوديس عاصمة هلا بعيدا من القدس.
هذا اجلزء من اخلطة مينع تنفيذه الفلسطينيون ،رغم معاقبتهم
أمريكيا ،بوقف متويل االونروا ،واقفال مكاتب منظمة التحرير
يف واشنطن ،وتطويقهم باحلصار الطويل ،دون معني عربي.
لكن هل تنتهي اخلطة االسرائيلية هنا؟ بالطبع ،هي خطة
متكاملة ،حتاكي االستعداد حلرب مع لبنان ،يف حال عدم
الرضوخ اللبناني للشروط االسرائيلية .لكن موازين القوى ال
تسمح لالسرائيليني بالتفوق على القوة اللبنانية .ذاك الواقع
تعرفه تل ابيب جيدا ،منذ ما بعدحرب متو ز منذ  12عاما.
لكن تل ابيب متسك بأوراق التضييق على لبنان ،عرب عواصم
دولية .هي تضغط ملنع التنقيب عن الغاز يف البحر اللبناني،
ّ
وخصوصا يف املساحات احملاذية ملناطق سيطرتها .حتاول
التهويل سرا وعلنا ضد شركات النفط .ويف الوقت الذي
أجنزت فيه اتفاقا مع اليونانيني للتنقيب عن الغاز ،كانت شركة
توتال الفرنسية تنسحب من احلقل اجلنوبي يف ايران ،الذي يقع
قبالة قطر .واذا كان االنسحاب من ايران يأتي تنفيذا لقرار
العقوبات علىطهران ،وانصياع الفرنسيني ملطالب واشنطن،
فلماذا جرى تأجيل التنقيب من قبل توتال نفسها يف بلوك ٩
اللبناني اىل عام 2020؟
هذا البلوك حتديدا يكتسب اهمية ،لوجود خمزون غازي ضخم
فيه ،وملوقعه احلدودي اجلنوبي ،بعدما جرى الضغط الدولي
على لبنان لتأجيل االستثمار فيه ،خدمة السرائيل .لكن رئيس
اصر على البدء بأحد البلوكات
اجمللس النيابينبيه بري يومها
ّ
اجلنوبية املكونة من  ،8و ،9و.10
االنسحاب التوتالي الفرنسي من ايران ،واالرجاء يف لبنان،
يطرح عالمات استفهام ،خصوصا ان الفرنسيني يسابقون
غريهم يف االستثمار حبقول النفط والغاز يف مصر وليبيا،
وقد بات ظاهرا الصراع الفرنسي-االيطالي حول عمليات الفوز
باالستثمار يف ليبيا مثال.
هل يعين ذلك ان تل ابيب جنحت يف تأخري التنقيب اللبناني؟
الواضح ان مثة خطة اسرائيلية متكاملة ،اهلدف منها اجبار لبنان
على االنصياع ،وفرض الشروط على كل ارجاء املنطقة .اما
مدى جناحها من عدمه ،فمرهون مبا حتمله املستجدات االقليمية
من سوريا اىل العراق ،وأوضاع ايران يف كباشها مع دول
خليجية .لكن العني ترصد واشنطن ،اذا كانت ستحمل جديدا
حول رئاسة دونالد ترامب .كلها مؤشرات واضحة ،يف زمن
صعب ،اقتصاديا وماليا ،وخصوصا يف الشرق االوسط!.
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مــناسبات

مرده أسرتاليا حييي قداساً لراحة
نفس روبري فرجنية

أحيت هيئة مكتب املرده_أسرتاليا قداساً إحتفالياً لراحة نفس
األستاذ روبري بك فرنجية .
ترأس القداس اإللهي ،الذي اثيم يف كنيسة مار شربل  -بانشبول،
سيادة املطران أنطوان شربل طربيه يعاونه رئيس الدير األب
الدكتور لويس الفرخ وعدد من اآلباء الذين يخدمون الرعية .
َ
إضاف ًة إىل مسؤول املكتب فادي مـَــ ّلو وأعضاء اللجنة
وحضره
اإلدارية ،الرئيس الفدرالي للتيار الوطني الحر يف أسرتاليا ،رئيس
قسم سيدني طوني رزق ،الحزب السوري القومي اإلجتماعي
بشخص األمني أحمد األيوبي ،حركة أمل ممثل ًة بالسيد عباس أبو
عبداهلل وحسني كرياني ،املستقبل ممث ً
ال بالرئيس الفدرالي عبداهلل
املري ،حزب الكتائب يف سيدني السيد بيرت مارون ،القوات اللبنانية

ممثل ًة بالسيد سليم الشدياق ،حركة اإلستقالل ممثل ًة باملسؤول
الفدرالي أسعد بركات ورئيس قسم سيدني سعيد الدويهي،
الوطنيون األحرار ممثال بالسيد طوني نكد ،الحزب اإلشرتاكي
ممث ً
ال بالدكتور ممدوح مـَ َطر ،الرابطة املارونية ممثل ًة بأمني سرها
املهندس جوزيف املكاري ،الدكتور مصطفى علم الدين والدكتور
عماد برّو عن جمعية األطباء املُحصـِـّلني علومهم يف الخارج ،وفد
من جمعية زغرتا برئاسة إيفا معـوَّض ،وفد من نادي الشرق لحوار
الحضارات ،رئيس املجلس الوطني د.غسان العشي ،رئيس التجمع
يـط ،رئيس
العكاري صالح نمري ،رئيس جمعية بان تشارلي معـَ ْ
تحرير صحيفة التلغراف أنطوان القزي ،رئيس تحرير صحيفة
املستقبل جوزيف خوري ومدير تحريرها د.جميل الدويهي ،رئيس

تحرير صحيفة النهار أحمد سليم ،رئيس تحرير صحيفة الهريالد
انطونيوس بو رزق ،مدير الوكالة الوطنية لإلعالم سايد مخايل،
بطرس بشارة عن إذاعة صوت الغد ،مدير املركز اإلعالمي املقاوم
حسني الديراني ،جمعية إنماء الشـِعر ممثل ًة بالدكتورة بهية بو حمد
وحشد كبري من أبناء الجالية ،الذين أتوا للمشاركة يف إحياء هذه
الذبيحة .
املطران طربيه القى الرقيم البطريركي لغبطة الكاردينال البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي الذي تحدث بإسهاب عن الفقيد وانجازاته
اإلنمائية وتفانيه يف خدمة أبناء منطقته يف زمن غياب الدولة.
يف نهاية القداس تقبل تيار املرده-أسرتاليا وأقرباء الفقيد التعازي
عـَلى باب الكنيسة.
تصوير أراكس
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مـقاالت وتـحقيقات

هل ينتقل االشتباك السياسي
لبنان مهدد بالالئحة السوداء
إىل «التشريع»؟
تبادل املعلومات الضريبية:

حسني عاصي
املرة األوىل منذ بدء أزمة تشكيل
ليست
ّ
يلوح فيها رئيسجملس النواب
احلكومة اليت ّ
ي بالدعوة إىل جلسة تشريعية حتت
نبيه بر 
أن
عنوان «تشريع الضرورة» ،انطالقًا من ّ
األمور مل تعد حتتمل املماطلة والتسويف،
وأن الفراغ الذي تعيشه البالد بانتظار
ّ
تشكيل احلكومة بات «قات ًال» وينذر بعواقب
وخيمة على أكثر من صعيد.
لكن ،إذا كان بري صرف النظر سابقًا عن
مثل هذه اخلطوة خشية من «احلساسية» اليت
ميكن أن تثريها لدى
فريق من اللبنانيني،
ٍ
ّ
رغم «يقينه»
بأنها «دستورية» وال غبار
عليها ،مبا يشبه «حرب الصالحيات» القائمة
اليوم،
أن
ّ
فإن الكثري من املعطيات تؤكد ّ
رئيس اجمللس أكثر من جاد هذه املرة ،بل
إن «العد العكسي» ملثل هذه اجللسة قد
ّ
بدأ.
فهل ينتقل االشتباك السياسي القائم حاليًا
حول احلكومة والصالحيات إىل «التشريع»؟
ّ
وكيف
سيتلقف خمتلف الفرقاء الدعوة اليت
يوجهها بري؟ وما هو موقف «تيار
أن
ميكن
ّ
ً
املستقبل» حتديدا منها ،وسط ما حُيكى عن
قيادييه؟
«تباين» يف مقاربة امللف بني
ّ
إىل التشريع ُدر
أن رئيس
مل يعد األمر سرًا .بات واضحًا ّ
الربملان نبيه بري ينوي أن خيطو خطوات
مبعزل عن
إضافية باجتاه التشريع
أي
ٍ
ّ
أي دعوة
حساسيات ميكن أن تفضي إليها ّ
ّ
من هذا القبيل .هو قال ملن يعنيه األمر
خالل األيام املاضية إنه ينتظر إجناز اللجان
املشرتكة لدرس القوانني املطروحة أمامها
ليدعو إىل جلسة تشريعية لن تكون بعيدة.
ومع ّ
أنها ليست
يلوح فيها
املرة األوىل اليت ّ
ّ
فإن األجواء توحي
بري بهذا اخليار،
بأن
ّ
ّ
ٍ
املرة أكثر من «جدي»
العتبارات
التلويح هذه ّ
َ
ُ
كثرية مرتبطة مبسار تأليف احلكومة «املقفل»
بشكل أو بآخر ،وبالتالي فهو ليس من باب
ٍ
ّ
«املناورة» كما يعتقد البعض،
حلث رئيسي
اجلمهورية واحلكومة املكلف على االتفاق
سريعًا على صيغة حكومية نهائية.
إن بري الذي
يقول العارفون يف هذا السياق ّ
صرف النظر سابقًا عن خيار الدعوة إىل جلسة
تشريعية ،على الرغم من إدراكه ّ
أنها تنسجم
ّ
أي خرق له ،احرتاماً
مع الدستور وال
تشكل ّ
أن
للحساسيات اليت عبرّ عنها البعض ،جيد ّ
ّ
تتغلب اليوم على مثل
املصلحة العليا باتت
أن ّ
هذه
كل املعطيات
احلساسيات ،خصوصًا ّ
ّ
املتوافرة تشري إىل تفاقم السلبية على
خط مشاورات احلكومة ،اليت يقول البعض
ّ
إنها
أن تزامن
«جتمدت» من جديد ،علمًا ّ
ّ
«السفرات» اليت بدأت خالل الساعات املاضية
املعنيني بالتأليف ،ويف
بني
مقدمهم رئيسا
ّ
ّ
اجلمهورية واحلكومة فض ًال عن وزير اخلارجية،
«مؤجلة» ،ولو
بأن احلكومة
يزيد من القناعة ّ
ّ
إن األخري سيواصل
قالت أوساط احلريري ّ
مشاوراته «عرب اهلاتف».
ّ
ولعل ما
يعزز رغبة بري بالذهاب حنو
ّ
أن
من
أوساطه
تنقله
ما
«التشريع»
نيته
ّ
ّ
هذه تلقى القبول لدى معظم الكتل النيابية،
إن هناك بني الكتل من يدعو بري إىل
بل ّ
أن
املبادرة سريعًا إىل هذه اخلطوة ،خصوصًا ّ
التزامات لبنان الدولية ،وحتديدًا نتائج مؤمتر
«سيدر» للنهوض باالقتصاد ،ال ميكن أن
أن من بني
تنتظر كثريًا .وليس سرًا أيضًا ّ
ّ
ٌ
«احملفزة»
هذه الكتل
كتل كربى ووازنة يف
الربملان ،بل كتل عابرة للطوائف ،من «حزب
اهلل» و»أمل» ،إىل «التيار الوطين احلر» و»

املردة» ورمبا «القوات اللبنانية».
«املستقبل» يشارك؟!
لكن ماذا عن موقف «تيار املستقبل» من
أن املعلومات تشري
مثل هذه الدعوة ،علمًا ّ
ً
أن بري صرف النظر سابقا عنها بسبب
إىل ّ
موقفه منها ،وذهاب بعض
قيادييه للتلويح
ّ
بسالح «امليثاقية» يف حال الدعوة إىل مثل
هذه اجللسة؟.
إن األخري تبلغ من
فيما تقول أوساط بري ّ
احلريري «موافقة مبدئية» على املشاركة
ٍ
جلسة سيدعو إليها،
أي
أي
ٍ
يف ّ
مبعزل عن ّ
اعتبارات ،توحي األجواء
بأن «الغموض
ّ
ّ
البناء» ال يزال سيد املوقف «مستقبليًا»
على هذا الصعيد،
وأن التيار «األزرق» مل
ّ
حيسم موقفه من اجللسة التشريعية ،يف
ضوء «تباين» يف مقاربة املشاركة فيها بني
خمتلف «أجنحته» إن جاز التعبري.
أن أحدًا داخل «املستقبل»
فعلى الرغم من ّ
وخارجه ال يطعن بـ»دستورية» مثل هذه
أن
اجللسة املفرتضة ،وعلى الرغم من ّ
أحدًا داخل «املستقبل» أيضًا ال يرغب يف
ٍ
«الصدام» مع رئيس اجمللس ،وسط
قناعة
بأن األخري «يساعد» احلريري يف مهمة تأليف
ّ
احلكومةّ ،
مثة فريق «مستقبلي» يرفض
أن اخلطوة
املشاركة مطلقًا ،على اعتبار ّ
ّ
تشكل يف
قد
مكان ما «تطبيعًا» مع غياب
ٍ
احلكومة ،مبا يشبه ما كان حُيكى أيام «الفراغ
الرئاسي» من
تطبيع معه ،فض ًال عن كون
ٍ
اخلطوة «غري كافية» من دون وجود حكومة
أصيلة.
ويف هذا السياق ،يذهب بعض نواب
«املستقبل» إىل السؤال عن «جدوى» اجللسة
التشريعية اليوم يف غياب احلكومة ،فيما
األجدى تقديم التنازالت والتسهيالت لتأليفها
سريعًا ،ويستغربون كيف يدفع البعض حنو
عقد هذه اجللسة سريعًا ،حتت شعار «مصلحة
لبنان العليا» و»منع استمرار الفراغ» ،رافضًا
مدة شهر أو شهرين مث ًال ،فيما كان
االنتظار ّ
ُ
أي
هذا البعض سابقًا يرفض
باملطلق عقد ّ
جلسة يف ّ
استمر
ظل الفراغ الرئاسي الذي
ّ
ٍ
فرتات طويلة.
تفادي «احلرج» ممكن
يف بيانه األخري ،قال اجمللس املركزي لتيار
«املستقبل» ،إنه «مع احلرص الذي يسجل
ي على محاية نتائج
لرئيس اجمللس النياب 
مؤمتر «سيدر» واقرتاح عقد جلسات نيابية
لتشريع الضرورة ،فإن هذا احلرص لن يكون
كافيًا لتوفري عناصر احلماية املطلوبة للمؤمتر،
يف ظل غياب السلطة التنفيذية عن القيام
مبسؤولياتها الكاملة».
ّ
لعل هذا املوقف خيتصر «الغموض» الذي
ٍ
يشهده «املستقبل» ،فيجمع يف
وقت
اإلجيابية
واحد بني
أي جلسة
والسلبية من ّ
ّ
ّ
تشريعية .من الواضح ّ
أنه ال يريد الصدام
ّ
بري ،ولكنه يف الوقت نفسه خيشى من
مع ّ
«املزايدات الشعبوية» اليت ميكن أن حُيدثها
عقد أي جلسة اليوم ،وللتيار «خربة» مع مثل
هذه «املزايدات» اليت اصطدم بها مرارًا
وتكرارًا.
أن العد العكسي هلذه
وإذا كان بري يؤكد ّ
فإن طريقة واحدة تبقى ُمتاحة أمام
اجللسة بدأّ ،
«املستقبل» لتفادي «حرجها» ،وهي الدفع
سريعًا حنو تأليف احلكومة باالتفاق مع رئيس
ٍ
أي
حسابات داخلية أو
اجلمهورية ،بعيدًا عن ّ
خارجية من شأنها «إحراق الطبخة»..

ايلي الفرزلي

يسلك لبنان ،هذا الشهر ،الطريق حنو التبادل
التلقائي للمعلومات الضريبية ،بعد عام على
بدء تطبيق تبادل املعلومات الضريبية .لكنه
مع ذلك ،وألن التطبيق تضمن ثغرات عدة،
فهو مهدد باالنضمام إىل الالئحة السوداء اليت
يضعها املنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل
املعلومات لألغراض الضريبية للدول غري
املتعاونة أو املتعاونة جزئيًا ،إذا مل يسارع إىل
سد هذه الثغرات ،إن كان عرب إقرار التشريعات
العالقة أو إجياد آلية عملية للتنفيذ.
مل يعد أمام لبنان سوى أشهر قليلة حتى يتجنب
وضعه على الالئحة السوداء اخلاصة بالدول غري
املتعاونة يف مسألة تبادل املعلومات الضريبية.
هذا على األقل ما يؤكده اخلرباء املطلعون على
التحضريات اليت يقوم بها لبنان متهيدًا لزيارة
فريق التقييم التابع للمنتدى الدولي حول
الشفافية وتبادل املعلومات لألغراض الضريبية
( )Global Forumيف تشرين الثاني املقبل.
هؤالء يؤكدون أن عدم رفع لبنان لوترية عمله
ملعاجلة الثغرات اليت تواجه عملية التطبيق سيعين
إدراجه على الالئحة السوداء للمنتدى .وهذا يعين
بلغة «جمموعة العشرين» انتقال الدول املدرجة
على تلك الالئحة إىل مرحلة خطرية ،ال سيما منها
تعرضها لضغوط مالية دولية تنتج منها مفاعيل
سياسية واقتصادية.
هل ميكن جتنب هذه الكأس؟ نظريًا ال يزال
ذلك ممكنًا ،أسوة مبا حصل يف التقييم األول
(تقييم اجلاهزية القانونية للبنان يف جمال
تبادل املعلومات الضريبية) ،والذي كانت
نتيجته إقرار جملس النواب ،يف تشرين األول
 ،2016القوانني املطلوبة من املنتدى الدولي،
وأبرزها قانون تبادل املعلومات الضريبية ،الذي
اعترب األساس لتطبيق املعايري الدولية لتبادل
املعلومات الضريبية .لكن يف التقييم الثاني،
أي تقييم مدى االلتزام العملي بتبادل هذه
املعلومات ،فيبدو أن دونه الكثري من اخلطوات
املطلوبة من لبنان .إذ يتوجب عليه اإلجابة على
االستبيان الذي تلقاه من املنتدى ،وأن يربهن
عن تقدم لناحية معاجلة طلبات املعلومات (مبا
فيها املعلومات املصرفية) اليت ترد من دول
أجنبية لناحية النوعية والدقة واملهل.
ومن األمور اليت يتطلع املنتدى إىل تقييمها أيضًا:
التأكد من أن األسهم حلاملها مل تعد متداولة،
الشفافية يف ما يتعلق مببدأ ( Trustإدارة األموال
من قبل من يسمى املؤمتن على األموال) ،التأكد
من فعالية الرقابة على اجلمعيات املكلفة لدى
إدارات ضريبية أجنبية...
وفيما تشري املعلومات إىل أن الفريق اللبناني
ّ
املكلف مهمة التحضري للتقييم بقيادة مدير املالية
العامة يف وزارة املالية أالن بيفاني ،يعمل ليالً
ونهارًا لتأمني متطلبات النجاح يف التقييم ،إال
أن مثة شكوى من التعامل الرمسي مع هذا امللف،
ال سيما لناحية االستخفاف بنتائجه ،واالطمئنان،
خالفًا للواقع ،أن النجاح سابقًا يف النفاذ من
الالئحة السوداء ميكن أن يتكرر حاليًا.
كل ذلك جيري بالتوازي مع بدء العد العكسي
النطالق مرحلة التبادل التلقائي للمعلومات
الضريبية ،واليت يفرتض أن تبدأ يف أيلول
اجلاري ،بعدما كان قد بدأ يف أيلول املاضي
تبادل املعلومات بناء للطلب .علمًا أن املعلومات
اليت سيتم تبادهلا مع الدول اليت تبدي رغبتها
بذلك تتعلق باألشخاص املسجلني ضريبيًا يف
تلك الدول ،وتتناول احلسابات املصرفية واملالية
املفتوحة لدى القطاع املالي يف لبنان وبوالص
التأمني على احلياة مع االستثمار املفتوحة لدى
شركات التأمني.
صحيح أن لبنان دأب على النجاة من الالئحة
السوداء للدول غري املتعاونة من خالل التزامه
بتوصيات املنتدى خالل الفرتة املمتدة من أيلول
 2016إىل نيسان  ،2017إال أن ذلك مل يكن
ليحصل لوال جهود الفريق اللبناني أثناء مناقشة
التقرير اخلاص بلبنان يف اجتماع املنتدى العاملي

للشفافية الضريبية الذي عقد يف بنما يف
حزيران  ،2017وحضره بيفاني عن وزارة املالية
وبيار كنعان وكارين شرتوني عن مصرف لبنان.
حينها جنح لبنان باحلصول على تقييم Largely
 ،Compliantبصورة موقتة ،ما مسح بتجنب وضعه
على الالئحة السوداء الصادرة عن دول  G20يف
متوز  ،2017على أن خيضع لتقييم املرحلة الثانية
(اإلطار العملي لتبادل املعلومات بناء لطلب)
للحصول على التقييم النهائي (املرحلة احلالية)،
على أن يناقش املنتدى التقرير الناتج من هذا
التقييم يف النصف األول من العام املقبل.
وحبسب أكثر من مصدر مطلع ،فإن لبنان قادر
على ختطي هذه العقبة كما فعل قب ًال ،لكن ذلك
لن يكون ممكنًا من دون تضافر جهود اجمللس
النيابي وجملس الوزراء والوزراء املعنيني.
وعلى رغم أن لبنان كان يف مرحلة التبادل عرب
الطلب ،أمام فرصة االستفادة ال اإلفادة فقط،
إال أنه مل يسجل أي طلب لبناني ألي معلومات
ضريبية تتعلق باملكلفني اللبنانيني الذين ميلكون
أرصدة أو أسهمًا يف اخلارج .وعليه ،فقد بقيت
املعلومات الضريبية تسري باجتاه واحد ،من
لبنان إىل اخلارج ،مبا أوحى أن مثة يف الطبقة
السياسية – االقتصادية احلاكمة من يضغط
يف سبيل عدم االستفادة من املرحلة األوىل
لتبادل املعلومات الضريبية (بناء للطلب) ،ألن
ال مصلحة له بوصول أي معلومات عن حسابات
لبنانيني يف اخلارج .لكن بدءًا من الشهر اجلاري،
سيكون هذا اللوبي أمام ٍ
حتد كبري عنوانه التبادل
التلقائي للمعلومات .وبالتالي فإن لبنان ،عرب
اإلدارة الضريبية يف وزارة املالية ،سيكون يف
مواجهة كم من املعلومات اليت ،إذا متكن من
استثمارها ،سيستطيع حتصيل ضرائب مل يكن
قادرًا على حتصيلها يف السابق ،خصوصًا تلك
املتعلقة باألرباح الرأمسالية (الفوائد واألسهم
املرتبطة) للبنانيني مقيمني ضريبيًا يف لبنان.
فهل ينجح يف االستفادة من النظام الذي ُفرض
عليه دوليًا ،أم أن اللوبي املتضرر سيكون مرة
جديدة يف املرصاد؟

مواجهة الجنات الضريبية

بدأت مسألة تبادل املعلومات الضريبية تتحول
إىل اتفاقية دولية ،بعدما قررت جمموعة العشرين
يف العام  2008اختاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف
التهرب
عمليات التهرب الضرييب ،ربطًا بفضيحة
ّ
من الضرائب اليت طاولت مصرف  UBSاألمريكي
ّ
موظفيه .وقامت
يف العام  2008على يد أحد
اجملموعة بتعزيز صالحيات املنظمات الدولية
التهرب الضرييب،
العاملة على مكافحة جرمية
ّ
ومنها املنتدى الدولي للشفافية وتبادل
الضريبية ()Global Forum
املعلومات لألغراض
ّ
الذي خيضع إلشراف منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية (.)OECD
وبعد توالي الفضائح اليت طاولت عددًا كبريًا من
املصارف والبلدان وأصحاب األموال ،وأشهرها
فضيحة «أوراق بنما» ،زادت أهمية التعاون
يف تبادل املعلومات ألغراض ضريبية .فاختذت
وضريبية قرارًا يقضي بعوملة
سلطات مالية
ّ
قانون االمتثال الضرييب األمريكي ليصبح قانونًا
مسمى قانون االمتثال الضرييب على
دوليًا حتت
ّ
احلسابات العاملية  GATCAينبثق من املنتدى
الدولي ويساهم يف تبادل املعلومات املالية بني
الدول اليت وقعته ،ملنع مواطين هذه الدول من
التهرب من دفع الضرائب.
ّ
مل يكن أمام لبنان سوى االنضمام إىل املنتدى،
كي ال يعترب ّ
جنة ضريبية ،فيدرج يف الالئحة
السوداء الدولية .وبعد كثري من التأخري ،صار
جزءًا من املنظومة الدولية ملراقبة احتماالت
التهرب من الضرائب ،وأصبحت مصارفه ُملزمة
بدءًا من أيلول املاضي بتقديم املعلومات املالية
املتعلقة باحلسابات لديها بناء لطلب الدول
املنضوية يف النظام ،على أن تبدأ هذا الشهر
مرحلة التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بني
الدول األعضاء.
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قـداس وجـناز األربـعني

قـداس وجـناز األربـعني

يـقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس األم الفاضـلة
عميدة آل الدكان الفقيدة

دالل فهـيم الـدكان (أم نـزيه)
أرمـلة املـرحوم فـريد حـنا الـدكان

من بلدة عشاش  -قـضاء زغرتا وذلك يـوم األحد املـوافق يف  16أيلول  2018الساعة  5،30مساء يف كنـيسة مار شـربل
يف بانـشبول.
تقـبل التـعازي اىل جانب الكنيسة.

الداعون يف اسـرتاليا:

أبناؤها بسـّام وجان وجوزيف الـدكان وعـائالتهم ،عـائلة ابـنها نـزيه الـدكان ،حـفيداتها مـرينا ونيـفني وسـوزي الـدكان،
ابـنة عـمتها نـديمة شـديد وعـائلتها وآل الـدكان وشـلهوب يف واليـة فـيكتوريا.

يف لـبنان:

إبـنها نـزيه الـدكان وعائـلته ،ابـنتاها سـهام زوجـة يـوسف الـخوري وعـائلتها وفـيوليت زوجـة أمـني الـدكان ،عـائلة شـقيقها
املـرحوم أنطوان ،عائلتا شـقيقتيها املرحومتني نهاد زوجة يوسف الجعيتاني وسعاد زوجة وليام مقبل ،شقيقاتها أنـجيل
وايـفلني ونـوال أرمـلة املـرحوم طـنوس الـقناتي وعائلتها ،إبنا عـمها نعيم ونجيب وعـائلتاهما وعـائلة املـرحوم قـبالن الـدكان
وعـائلة املـرحومة ابـنة عـمها وداد شلـهوب.

يف الكويت:

إبنتها سـالم زوجة يـوسف الـدكان وعـائلتها.
وعموم عائـالت الـدكان ،الـشمالي ،الـشدياق ،يــمني ،وهـبه ،الخوري ،شلـهوب ،سعد ،مـقبل ،الجعيتاني ،رومانوس،
نيكوالس ،أبي فارس ،موسـى ،بولـس ،شـديد ،الـقناتي ،داغر وجـميع أبـناء بلدة عـشاش يف الـوطن واملـهجر.
لـنفسها الـراحة األبدية ولـكم من بـعدها طـول الـبقاء.
الـدعوة عـامـّة
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اعــالنات

قداس وجناز لراحة أنفس
شهداء الكتائب

تتشرف رئيسة وعمدة قسم سيدني الكتائيب بدعوتكم ملشاركتهم
القداس السنوي الذي سيقام راحة أنفس املؤسس الشيخ بيار اجلميل
والرئيس الشهيد الشيخ بشري اجلميل والنائبني الوزير الشهيد بيار
امني اجلميل والشهيد انطوان غامن وكذلك لرفع الصلوات والشكر
لستة االف شهيد كتائيب استشهدوا دفاعا عن اهلوية اللبنانية وقدموا
ارواحهم على مذبح احلرية والكرامة...
الزمان :األحد  ١٦ايلول (غدا) الساعة ١١.١٥
املكان :كنيسة القديس شربل بانشبول
52 King Street, St
Ph; 96230364 - 96736880
AllMarys,
Suburbs

www.eternityfunerals.com.au

مكتب األعالم

ابراهيم براك
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كـتابات

حني جيتمع املفكرون الفرنسيون سؤال بـ(ال) إجابة:
مَ ْن أنا؟
يف ملحمة
ميسون ابو الحب  -ايالف

غطى مؤرخ فرنسي يف كتاب من جزءين عمر
الفكر الفرنسي بني  1944و ،1989إذ ظهر خالل
تلك العقود مئات األدباء واملسرحيني والشعراء
والفالسفة ،الذين انتشرت أفكارهم يف العامل
قاطبة.
إيالفُ :عرف عن فرنسا يف فرتة ما بعد احلرب
العاملية الثانية أنها كانت املرتع اخلصب للفلسفة
والنظريات واألفكار اجلديدة اليت كانت تدور حوهلا
نقاشات وجداالت فكرية ال تنتهي.
برز يف تلك الفرتة مئات الكتاب واألدباء
واملسرحيني والشعراء واملفكرين والفالسفة،
الذين انتشرت أفكارهم يف مناطق أخرى من
العامل ،ومنهم جان بول سارتر وسيمون دو
بوفوار وروالن بارت وميشيل فوكو وألبري كامو
وكلود ليفي شرتاوس ورميون
آرون وفرانسوا مورياك… وغريهم كثريون.
كل هؤالء دعاهم املؤرخ والفيلسوف الفرنسي
والكاتب فرانسوا دوس إىل حفل عنونه «ملحمة
املفكرين الفرنسيني» ،ويقع يف جزءين ضخمني،
يضمان أكثر من  1300صفحةّ ،
غطى بهما ما
وصفه بعمر الفكر الفرنسي بني  1944و.1989

هذا العمر ،كما حدده فرانسوا روس ،قصري
عاما ،وبدأ يف
بشكل صادم ،إذ مل يتجاوز ً 45
عام  1944عندما اندحرت النازية وخرج احلزب
الشيوعي الفرنسي من جتربة االحتالل واحلرب
قويا .فيما سعى اليمني إىل مللمة نفسه وحتسني
ً
صورته.
أما اليسار غري الشيوعي ،فراح يبحث عن نهج
آخر .وكانت الفكرة األساسية وراء كل شيء هو
السعي إىل خلق حياة أفضل.
سياسة وفكر
جليا ملن ينظر إىل تلك الفرتة من بعيد
يظهر
ً
بأن كل املفكرين والكتاب والفالسفة واألدباء
والشعراء وحتى كبار الصحافيني كانوا متأثرين
بأوضاع العامل وأوروبا السياسية ،وكان ذلك
حتولت فيه حرب حقيقية
طبيعيا يف زمن
أمرا
ّ
ً
ً
ساخنة ،فقد فيها ماليني األشخاص حياتهم إىل
حرب باردة بني كتلتني تقامستا العامل .وخصص
الكاتب هلذه املرحلة اليت انتهت يف رأيه يف عام
 1968اجلزء األول من امللحمة.
شهدت هذه الفرتة الكثري من األحداث ،منها حرب
اجلزائر واحلرب الكورية وحرب فيتنام واجملمع
الفاتيكاني الثاني وظهور ما يدعى بالعامل الثالث،
وانتشرت الوجودية ،اليت أثارت الكثري والكثري
من اجلدل ...إخل.
وكانت فرنسا قد خرجت من احلرب العاملية الثانية
وعامليا ،وهو
داخليا
مشوش
جبروح عظيمة وبفكر
ّ
ً
ً
ما ساهم يف بروز العديد من املفكرين الذين
أرادوا إعطاء معنى لوجودهم ووجود العامل من
حوهلم.
ما بعد 1968
أما اجلزء الثاني فيغطي الفرتة بني  1968و.1989
إذ شهد عام  1968اضطرابات مدنية هائلة ُعرفت
بأحداث مايو ،رافقها إضراب مشل عموم البالد
للمرة األوىل يف تاريخ فرنسا ،وشارك يف هذه
عمال وموظفون وطلبة جامعات اعتصموا
التحركات ّ
يف كلياتهم ويف املعامل ،حتى توقفت حركة
االقتصاد تقريًبا .فيما ثارت خماوف من قيام
ثورة حقيقية أو حرب أهلية.
كبريا على اجملتمع
أثرا
ً
وقد تركت هذه األحداث ً
الفرنسي ،وغيرّ ت الكثري من األفكار ،ورافقتها
حركة أدبية وفنية ضخمة.
قرنان على الثورة
أما يف عام  1989فقد احتفلت فرنسا مبرور
قرنني على ثورتها الشهرية ،اليت رفعت شعارات
ً
الحقا يف
إنسانية «حرية ،إخاء ،ومساواة» راجت
ً
أيضا سقط جدار
كل مكان .ويف تلك السنة
برلني ،ليعلن موت التجربة الشيوعية.

ً
أيضا تبدد األوهام
لكن تلك السنوات شهدت
واآلمال مبستقبل زاهر مشرق ،ال سيما بعدما
أصيب الفكر الفرنسي امللتزم بصدمات متالحقة،
كانت أهمها أحداث بودابست يف عام ،1956
عندما دخلت الدبابات الروسية العاصمة اجملرية
لقمع ثورة على السوفيات.
بدءا من تلك اللحظة وقعت قطيعة بني عدد كبري
ً
من األدباء واملفكرين مع احلزب الشيوعي ،بل
روحيا
ختلى عنه عدد منهم ممن كانوا منتمني
ً
وفكريا إليه .وكان هذا احلدث يف واقعه حالة
ً
صدام مع كل األفكار اإلنسانية اليت كانوا
يؤمنون بها.
واعتبارا من ذلك التاريخ أعيد توزيع األوراق من
ً
جديد ،لكن تكرار تلك األحداث يف ما ُيدعى بـ
وحوله
«ربيع براغ» يف عام  1968عمق الشرخ،
ّ
إىل صدع واسع بني املفكرين والنظرية الشيوعية.
حتى لويس آراغون ،الذي كان من أشد امللتزمني
أبدى أعراض إصابته بهزة عظيمة.
انتقالة
شهدت ستينات القرن املاضي تطور النزعة
االستهالكية ،فبدأت أمور تتغري ،ويعاد ترتيبها
من جديد ،وظهرت أفكار جديدة ،وفكر مادي
جديد متثل يف املوجة اجلديدة اليت كانت
حركة سينمائية سعت إىل فرض ُاسلوب وفكر
جديدين ،ثم الرواية اجلديدة اليت ثارت على
ً
أيضا شهدت
السرد التقليدي .ويف تلك الفرتة
البنيوية فرتة ازدهارها ،كما تطورت وتبلورت،
وحركة املساواة بني اجلنسني ،وظهرت فروع
جديدة وغري مسبوقة يف جمال العلوم اإلنسانية،
حتى إن العديد من الفالسفة ختلوا عن فرعهم،
وراحوا يدرسون األنثروبولوجيا وغريها من الفروع
احلديثة اليت تلقي نظرة خمتلفة على اجملتمع
وأصوله ودوافعه وطرق تطوره.
وكان املثقفون باملرصاد للتغريات والتقلبات
اجملتمعية :روالن بارت تابع مالمح التغيري
وإشاراته ،فيما تابع ميشيل فوكو حركة التاريخ
وأخطائه وعيوبه.
موسوعة
شهد الكاتب فرانسوا دوس كل هذه األحداث
والتغريات ،وعاشها من الداخل ،ونقل إلينا يف
ملحمته الكثري من التفاصيل ،مبا يف ذلك شتائم
أطلقها جان كانابا الستاليين حتى العظام على
ألبري كامو ،عندما وصفه بـ «خادم الربجوازية»،
وعلى مارغريت دورا ،اليت منحها صفة «كلبة
حراسة لدى الرأمسالية».
يضم كتاب دوس أمساء املئات من الشخصيات
الفرنسية اليت عاشت وشاركت يف كل
االضطرابات واجلداالت والتقلبات والتجديدات
وحتى اجملالت الفكرية والفلسفية وما كانت
جزءا من
تنشره لكبار الصحافيني ،كما خصص
ً
ملحمته لكتب مهمة صدرت خالل تلك الفرتة
وللتيارات الفكرية والفلسفية اليت ولدت
واستمرت أو ماتت ،ومنها الوجودية والبنيوية
واليسارية ،ثم ملذاهب ما بعد احلداثة واأللسنية
والتحليل النفسي واألنثروبولوجيا وحتى التاريخ
نفسه .وكان ذلك هو العصر الذهيب للعلوم
ً
أيضا عصر احتضار
اإلنسانية يف فرنسا وكان
املاركسية.

َم ْن أنا؟
وياهد للوصول
أنا َم ْن حياول معرفة ذاته ،جُ
احلقيقية املدفونة يف ثنايا
هوي ِت ِه
إىل
َّ
َّ
ِ
ِ
وجدانه..
ِ
الفكريِة
خارج املقابِر
احلياة
أنا َم ْن َيبحث عن
َ
َّ
اليت ُفِر َ
ٍ
لسنوات هذا عددها..
ض ْت علينا
ِّ
ً
للوصول إىل
طريقا
الشك
أنا َم ْن َي َّتخذ ِم َن
ِ
ِ
ِ
أسسوا احلقيقة
احلقيقة ،يف
يقني
ِ
حميط َم ْن َّ
رمال عدم اليقني ..
اخلاصة بهم على
ِ
َّ
ُ
يلهث وراء األسئلة اليت بال إجابة،
أنا َم ْن
ُم ِّ
إياها على اإلجابات اليت بال أسئلة..
فضلاً َّ
أنا الذي أكتب ،وسأكتب ،وستعرفونين
أكثر ِم ْن خالل تفسري معنى اخلطوط اليت
ّ
خيطها قلمي احلائر..
ولكن  ...ملاذا َ
ْ
ُ
ِ
ُ
القلم
ر
س
ك
وقد
،
ب
ت
ك
أ
ُ
ُ
َ
ُ
الظالمية
أهبِة الرياح
احلروف يف
وتناثرت
ْ
َّ
َّ
إن َ
جاز
ذهن
جتتاز
اليت
ُ
َ
اإلنسان املعاصِرْ ،
ِ
ً
إنسانا؟
تسميته -ويا لألسف-
وماتت الكتابة يوم
َن َعمِ ،ل َق ْد ُك ِسَر القلم
ْ
حرية التسائل واذدروا باآلالم الشكِّ
قتلوا
َّ
َّ
أما اليوم ،فأنا
وسفهوا متاهات احلرية.
َّ
مرة
أعزم على إعادة احلياة لـ «السؤال» َّ
أخرى..
َّ
يصبح
َف َم ْن هو اإلنسان؟ وكيف ومتى
ُ
ً
إنسانا؟
ما هي الفلسفة؟ وما هو الدين؟ ماذا عن
العلم؟ ...
احلب؟
احلب؟ ال ،بل َم ْن هو
َما هو
ُّ
ُّ
الشر؟ كيف
ماهية
السالم؟ ماذا عن
مقر
َ
ِ
َّ
ِّ
أين ُّ
ُ
القتل؟ ومتى ُّ
ُ
العدل؟
حيل
يكون
ُ
هذه هي موضوعاتنا اليت سنحاول مناقشتها
بالتنقيب اجلرئ والبحث الشغوف الذي يحُ ِّرر
الذهن ِم ْن ِّ
ِ
والظالم.
املوت
كل قيود
ِ
على َّ
أننا -عزيزتي القارءة وعزيزي القارئ-
قدم لك اإلجابات «بامللعقة» يف هذه
َل ْن ُن ِّ
املقاالت الصغرية ،فاحلقيقة ال ُتقتنى هكذا
بل خُتترب ُ
َّ
ولكننا سنحاول قدر
وتعاش،
أن نساعدكم على طرح األسئلة
اإلمكان ْ
الصحيحة بدلاً ِم ْن انتظار االجابات السريعة،
ومتنوعة
وأن تنفتح أذهانكم على آراء خمتلفة
ْ
ِّ
يف ذات املوضوع الواحد .هنا ،وهنا فقط،
احلقيقي عن احلقيقة األكثر
تبدأ رحلة البحث
ّ
زي ٍ
ٍ
فة.
م
أخرى
حقيقة
أي
حقيقة ِم ْن ّ
ُ َّ
تكون كتابتين سبب بناء
أن
َ
َك ْم أمتنى ْ
ِّ
وأن
وسبب سعادة
حقيقية لكل َم ْن يقرأهاْ ،
َّ
ِ
نافذة هذه
يدوم تواصلنا لزمان طويل ع َرب
َ
الصفحات.
واحلب إىل
لي ُك ْن لكم اخلري والسالم
ّ
َ
ِ
األبد...

جورج نسيم سامي

سـفر
كان مكسوا بالرماد
تتكسر على عتباته أنفاس
فجر مثقل بدخان ليل
هرما كان الصباح
كسحابة تتكئ على كتف
منسي
شاحبة كسرة اخلبز
كصوت جاع خلف فلول
طريق
سرقها جنون حافية غادرت
قمحها بقدمها الوسطى
ذات قبلة من شفة خنجر
وذلك اهلرم فقد عكازته
ياقته مل تدغدغ شجرة عند
رسائل الريح ..
رمبا قبل السفر عانقت
أرجوحة تدلت من هلفة
مغشية
بلهاث الضجر اكتمل سفاح
احلدود
بقطرات ماحلة من جلد خبأ
حتته حلما مذعنا لرتاب
مضمر
رائحة الرحيل يف رئة
الصباح
وخريف من أمسال أغنية
عند كل عصف للروح
ينكسر غصن على آهة
مهجورة
على السطر األخري من
الرماد
كان الغزال ينزف على
حافة احلرب
خيول بين األخضر
بني ربيع وصيف
القدم الرابعة للمسافر
ماحلة يف آخر قفزة
واآلن أعلن ناصيته حتت
حناء األرض
ومضى رحلته
عله يصافح األفق احملال
بني كف  ..ووجه ماء ..
وقدم خامسة..
ليندا تقال  -سورية
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مــناسبات

القوات اللبنانية سيدني احيت
ذكرى شهداء املقاومة اللبنانية

احيا مركز سيدني يف القوات اللبنانية
برئاسة جهاد داغر قداسا لراحة انفس شهداء
املقاومة اللبنانية يف دير مار شربل نهار االحد
2018/9/9
افتتح القداس بعرض فيديو من وحي املناسبة
وبدخول كشافة الحرية باالعالم واالكليل
والشموع والبخور.
ترأس القداس راعي االبرشية املارونية املطران
انطوان شربل طربيه يعاونه رئيس دير مار شربل
الدكتور لويس الفرخ ورهبان الدير ،شارك يف
القداس قنصل لبنان العام شربل معكرون ،نائب
رئيس مقاطعة اسرتاليا لوي فارس اىل جانب
مسؤولني وممثلني عن االحزاب :حزب الوطنيني
االحرار ،حزب الكتائب ،حركة االستقالل ،تيار
املستقبل ،الحزب التقدمي االشرتاكي ،التيار
الوطني الحر ،اليسار الديمقراطي ،الجامعة

الثقافية ،اعضاء بلديات محلية ،راهبات وكهنة،
ومن املؤسسات االعالمية جريدة التلغراف،
جريدة النهار ،جريدة املستقبل ،والوكالة الوطنية
لالعالم.
واىل جانب حضور كثيف لعائالت الشهداء
املقيمني يف سيدني ،ورؤساء جمعيات ومؤسسات
وحشد من كوادر واعضاء قواتية ومناصرين وابناء
الجالية.
تحدث املطران طربيه يف عظته من وحي االنجيل
عن املحبة“ ،ما من حب اعظم من يبذل االنسان
حياته باالستشهاد وليفضي نفسه عن احبائه”،
واستشهد بقول القديس بولس ان «املحبة دين
على كل مسيحي» وان هؤالء الشهداء الذين نقدم
لهم البخور والصالة اعطوا ارواحهم بكل سخاء
وسددوا عنا كلنا دين محبة الوطن ،فان الكنيسة
تشجع على التضحية مثاال بيسوع املسيح.

وختم سيادته طالبا الراحة للشهداء االبرار
والتعزية الهاليهم مضيفا ان التعزية الوحيدة هو
االيمان واالمل بقيام جمهورية قوية.

ويف نهاية القداس تم توزيع تذكار ملجسم ارزة
باسم كل شهيد على اهالي الشهداء كعربون
وفاء.
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ملــبورن

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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ديانا حداد ُتشيد بأخالق عيضة املنهالي ماذا تعين كلمتا القحبة
والشرمطاء يف اللغة
العربية
دعمت الفنانة ديانا حداد الفنان اإلماراتي عيضة
املنهالي بتدوينة عرب حسابها على «إنستغرام»
أكدت فيها على طيبته ونظافة وأخالقه .وذلك
عقب انتشار االخبار عن توقيفه يف املغرب لتورطه
بشبكة دعارة واتهامه باالجتار بالبشر .حيث كتبت
بتعليق على صورة جتمعها به «الفنان الصديق
ٍ
#عيضه_املنهالي .انا من اكثر الناس اللي أعرف
طيبتك وأخالقك  ..كل االحرتام والتقدير لك يا
بو طناف» .علمًا أنهما اجتمعا بعدة أعمال وحفالت
ويعرفان بعضهما جيدًا.
وكان املنهالي قد التزم الصمت عرب حساباته
على مواقع التواصل واكتفى بنشر عدة صور
عرب حسابه «إنستغرام» ،فيما أكد مقربون منه
لعدة وسائل إعالمية انه مل يتم توقيفه وكل ما
ينتشر من أخبار يأتي من مصادر مغرضة للنيل
من مسعته .فيما تأتي رسالة «حداد» وكأنها
دفاعًا غري مباشر عن مسعته .علما انه يستمر
بنشر اعمال غنائية عرب صفحته متجاه ًال ما يرتدد
من أخبار

مسا املصري تطلب حماورة املقبلني
على اإلنتحار
يبدو أن الفنانة االستعراضية مسا املصري لن
تتوقف عن إثارة اجلدل عرب مواقع التواصل
اإلجتماعي .فبعد أيام من تقدمها بطلب رمسي
إىل إدارة إحدى اجلامعات اخلاصة لتدريس اللغة
اإلجنليزية لطلبة كلية االعالم ،توجهت إىل إدارة
مرتو األنفاق لطلب حماورة املقبلني على اإلنتحار
على قضبان املرتو ،حيث التف حوهلا جمموعة من
املواطنني اللتقاط الصور التذكارية معها.
وقدمت مقرتحًا بتنفيذ أكشاك «احلياة حلوة» يف
املرتو وطلبت أن تكون واحدة من فريق العمل
الذين حياورون الراغبني باالنتحار قبل أن يقدموا
ً
مشرية إىل أن هذا األمر سيقلل
على هذه اخلطوة.
بشكل ملحوظ يف الفرتة
حاالت اإلنتحار اليت زادت
ٍ
األخرية.

أوال لنعرف من هي القحبة حيث ورد يف
اجمللد الثالث يف سلسلة لسان العرب يقال
يف اللغة العربية قحباء وهي اهلضبة املنكوسة
قمتها واليت اعتاد العرب على عبورها
الختصار مسافات األسفار نظرا لوعورة طرق
السفر فكان يقال ملن حيالفه احلظ كالقحباء
أما من كانوا يقطنون
يف وسط الصحراء
تلك اهلضاب فكان يطلق عليهم أبناء القحباء
وقال ابن األضرمني ميتدح نفسه
يلوح يف
أنا ابن القحباء رامق العينني
وجنيت مهند قتال
أما نسائهم فكن مضرب مثل حبسنهن ومجاهلن
وكن يلقنب بالقحباء ومفردهن قحبة

ثانيا الشرمطاء حيث كان يقال لدى سكان
الشرمطاء
البادية للزهرة احلمراء املتفتحة
وكان يقال ملن تلون شفاها باللون األمحر
شرمطاء الشفاه أو تشرمط شفاهها أما
صانعة اللون األمحر اليت تصنع أمحر الشفاه
وتبيعه للنساء فكان يطلق عليها شرموطة أو
شرميطة وقد قيل تشرمط لتجد قوت يومها
وقد قال
ويعين تبيع أمحر الشفاه لتعتاش
الشاعر األموي قيس ابن ذريع
هنا وقفنا والشفاه مواجذ
أين البسالة وأين سيفي الباشق
شرموطة أسرت بلونها النواجذ
لوال اهلوى ما ذل يف األرض عاشق

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

ميالد اسحق
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Melbourne

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
لالتصال:
0422 350 768

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

خلطات تطويل الشعر بعي ًدا عن اإلكستنشن

الرغبة يف شعر طويل ،المع وصحي ،هو مطلب
وألن اإلكستنشن أو الشعر
العديد من النساء،
ّ
املستعار ،له الكثري من األضرار على صحة
ِ
إليك بعض اخللطات لتطويل الشعر،
الشعر،
ً
وانطالقا.
الطاللة أكثر حيوية
ماسك الليل (بيض -زيت زيتون -زيت جوز
اهلند)
ماسك الليل
  1بيضة ملعقة صغرية زيت زيتون ملعقة صغرية زيت جوز اهلندطريقة عمل املاسك
 -قومي بعمل مساج قبل النوم لفروة رأسك،

ملدة  5دقائق ،لتنشيط الدورة الدموية ،وألثر
مضاعف للماسك.
 ضعي اخلليط بأطراف أصابعك ،على فروةرأسك.
 اتركيه طوال الليل على شعرك.اشطفيه يف اليوم التالي بالشامبو ،وكرري هذهإن البيض
العملية مرتني إىل ثالث،
أسبوعيا ،إذ ّ
ًّ
حيتوي على
ّ
املغذية لشعرك ،ويساعد زيت
الربوتينات
الزيتون على ملعانه ،فيما العسل حيميه من
والتقصف.
اجلفاف
ّ
ماسك املوز والزبادي والعسل
 -علبة زبادي

 حبة موز ملعقة صغرية من العسل الصايفطريقة عمل املاسك
جي ًدا ،وضعي املكونات مع
 اهرسي املوزة ًّ
خليطا.
بعضها حتى تصبح
ِ
شعرك ملدة  15دقيقة.
 ضعيه علىِ
شعرك باملاء الفاتر ،وتأكدي من إزالة
 اشطفيأي قطع موز عالقة ،ثم اشطفيه بالشامبو ،وكرري
ّ
أسبوعيا ،إذ حيتوي املوز على
هذه العملية مرتني
ًّ
البوتاسيوم والزنك ،وغريه من املعادن املفيدة
للشعر ،وتقوم الزبادي والعسل بتطرية الشعر،
ملظهر صحي وجاذب.
ماسك األفوكادو
 كوب صغري حبة أفوكادو مايونيزطريقة عمل املاسك
جي ًدا ،واخلطيه مع
 اهرسي األفوكادوّ
املايونيز.
ِ
شعرك ملدة  20دقيقة.
 -ضعي اخلليط على

ِ
شعرك بالشامبو ،وكرري هذه العملية
 اشطفيِ
شعرك من الكوالجني
أسبوعيا ،حتى يستفيد
مرة
ًّ
املوجود يف األفوكادو ،والربوتني املوجود يف
بياض البيض املوجود يف املايونيز.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

وائل كفوري ملّح إىل طالقه وكشف عيوبه:

وائل كفوري وقع يف فخ تصرحياته ودعوات له:

ِ
اكتف بالغناء الكالم ليس ملعبك «نسوجني» والزواج أفشل مؤسسة يف العامل
مجلة سيدتي

مل يكن ظهور الفنان وائل كفوري يف
اإلعالمية وفاء
برنامج «ختاريف» مع
ّ
ّ
موفقًا ،خانه التعبري كما
الكيالني
جيري فيها مقابلة
ة
مر
كل
يف
خيونه
ّ
ّ
ّ
صوابية مكتشفه
د
تؤك
ة،
تلفزيوني
ّ
ّ
املخرج سيمون أمسر ،حني قال له
يومًا ّ
إنه جييد الغناء وال ميلك ملكة
الكالم ،وإن ظهوره اإلعالمي لن يكون
لصاحله.
يف املقابلة اليت حصدت باجململ ردود
بشخصية
سلبية ،ظهر وائل
فعل
ّ
ّ
الرجل املستهرت ،الزوج اخلائن،
الفنان األناني الذي ال يعري مشاعر
الرومانسية
زوجته أدنى اعتبار ،ملك
ّ
الذي ّ
أن احلب «كذبة
غنى للحب أعلن ّ
كبرية»ّ ،
متزوج أن
وأنه بإمكانه كرجل
ّ
متعدد العالقات فالكل يفعلها،
يكون
ّ
وتقبل اخليانة فعل منتشر
اخليانة
وأن
ّ
ّ
الزوجية اليت وصفها
سة
املؤس
يف
ّ
ّ
بالفاشلة.
ّ
يؤكد خرب طالقه ومل ينفه،
مل
ً
مهب
يف
بشارة
أجنيال
زوجته
ا
تارك
ّ
الشائعات ،فاحتًا بابًا للنقاش على
مواقع التواصل االجتماعي ،أيهما
أفضل أن يكون الفنان صرحيًا حد
الصدمة حتى لو كانت صراحته
ً
مراعاة للمجتمع؟
يتجمل
مؤذية ،أو أن
ّ
ّ
ٍ
مراعاة لردود
أن يطلق أفكاره دون
األفعال ،أو أن حيسب مدى انعكاسها
على صورته؟ ّ
أنه رجل ككل الرجال
حياسب على اخلطأ ،أم ّ
أنه فنان تشفع
ّ
للفنان
جنوميته يف جمتمع يغفر
له
ّ
ّ
زالته؟
وجه
على مواقع التواصل االجتماعيّ ،
كثريون اللوم إىل وائل خصوصًا
النساء اللواتي تعاطفن مع زوجته
متسائالت «كيف لزوج مل يعلن
يتحدث علنًا عن خيانته
طالقه بعد أن
ّ
لزوج أن يعلن امتعاضه
لزوجته؟ كيف
ٍ
من الزواج دون أن حيسب ملشاعر
شريكة حياته حسابًا؟».
مل ينسحب الغضب على النساء
أن وائل
فحسب ،بل على
ٍ
رجال رأوا ّ
أبدى استهتارًا بالعائلة وبقيم الزواج،
حتى مجهور وائل مل جيد ما يدافع به
عن جنمه باستثناء مقولة ّ
إنكم تطلبون
من الفنان أن خيلع قناعه وعندما
ويتحدث بشفافية تلومونه.
يفعل
ّ
املرة األوىل اليت يضرب بها
ليست
ّ
وائل عرض احلائط صورته كفنان
متزوج وأب لطفلتني ،فقد ظهر قبل
ّ
 4سنوات يف برنامج «احلكم» مع وفاء
اليت طرحت عليه أسئلة أعمق ،يومها
كانت ردود وائل عن الزواج صادمة،
َ
حتظ باالنتقادات
أن احللقة مل
إال ّ
ألن وائل ختم سلسلة
نفسها،
ربا ّ
مّ
املؤسسة
النارية عن
تصرحياته
ّ
ّ
الزوجية وتشريع اخليانة بالتأكيد أنه
ّ

حيب زوجته ،رغم إعالنه ّ
أنه ال يعرف
ما إذا كان هذا احلب سيستمر.
فقد اعرتف وائل لوفاء يومها ّ
إنه ُدفع
وإن
إىل الزواج كما سائر الرجال،
ّ
أحدًا ال يقدم على خطوة كهذه بكامل
إرادته «الكل جتوزوا دفش» ،قاهلا
وائل ،معرتفًا ّ
أنه «بصباص وعينه
زايغة».
إن املرأة اليت تكفيه هي امرأة
قال ّ
وشخصية ،وعندما
متلك أكثر من وجه
ّ
الصفات
سألته «هل تنطبق هذه
ّ
على زوجتك؟» أجابها ضاحكًا «زوجيت
تعاني».
العزوبية قائ ًال ّ
إنها
حتدث عن
ثم
ّ
ّ
ّ
وإن كل الذين يشيدون
أفضل مرحلةّ ،
يتزوجوا بعد،
بالزواج هم أشخاص مل
ّ
وإن جوابهم حول موضوع الزواج بعد
ّ
أن يكونوا قد خاضوا التجربة سيختلف
حتمًا ،رغم اعرتافه ّ
مكان ما
أنه يف
ٍ
حتمل مسؤولية
يشعر الرجل برغبة يف ّ
وإنشاء بيت وعائلة.
تزوج ّ
ورفض وائل مقولة ّ
ألنه
إنه
ّ
ّ
مؤكدَا يومها لوفاء
وجد توأم روحه
ً
ّ
تزوج لينجب أوالدا ،كان وقتها
إنه
ّ
أبًا لطفلة واحدة ومل تكن الثانية قد
ولدت بعد ،وكان باإلمكان يومها
ردة فعل زوجته وهي تسمع
ختيل ّ
ّ
تصرحياته على شاشة التلفزيون.
حاول وائل أن يشرح وجهة نظره
حني سئل هل أنت زوج مثالي ،قال
إن العالقة وطبيعتها هي اليت حتكم
ّ
سلوك الزوجّ ،
وإنه من أصعب األمور
موافقة دماغني يف زواج واحد.
وأن
أن حياة الفنان صعبة،
ّ
واعرتف ّ
شريكته يف وضع ال حتسد عليه ،كما
اعرتف ّ
ّ
لكنه استطرد
أنه حيب زوجته
قائ ًال «ليس باألمر البعيد أن تسمعي
ّ
أنين وإياها مل ّ
نتفق ،قد يأتي يوم
وتقول لي حياتك صعبة ال ميكنين
حتملها» راميًا الكرة يف ملعب زوجته
ّ
ذمته الحقًا.
لي ّربىء ّ
املرة مل ينصف وائل زوجته
هذه
ّ
تعدد
حتدث عن ّ
البعيدة عن األضواءّ ،
ّ
ّ
حمتم
أمر
وكأنها
العالقات واخليانة
ٌ
الزوجية ،قاهلا بصراحة
يف العالقات
ّ
«ليه مني بيحب حدا هاإليام؟» سألته
املتزوجني» قال «نعم،
وفاء «حتى
ّ
الكل ّ
ميثل» ،تاركًا عالمات استفهام
حول القنبلة اليت رماها واليت كادت
نريانها حترق صورته لوال الوجع
الذي كان يتغلغل يف روحه ،والذي
ظهر على املأل ،أعطاه بعض األعذار
التخفيفية ،أعذار قد يسقطها الظهور
ّ
املتكرر والطعن بكرامة أم أوالده،
ّ
كفنان ّ
غنى حب وشكى
ّ
وبصورته
الغدر واخليانة ،ثم عاد ليظهر على
ميجد اخليانة ويعتربها
شاشة التلفزيون ّ
أسلوب حياة.

افتتحت اإلعالمية وفاء الكيالني
برناجمها اجلديد «ختاريف» ،باستضافة
الفنان وائل كفوري ،الذي أبدى
ً
متحدثا عن
صراحة واضحة يف أجوبته،
احلياة والفن والزواج ،والصداقات
بعيدا عن الديبلوماسية
والعمر،
ً
وبصراحة مطلقة ،ورمبا الشيء الوحيد
أن كل
الذي أخفاه هو طالقه ،مع ّ
االجوبة اليت تتعلق حبياته الزوجية
تشي بأنه انفصل عن زوجته.
ّ
مملة،
بعض فقرات الربنامج كانت
أوقعت وفاء يف فخ التكرار ودارت
حول فكرة واحدة ،جعلت وائل كفوري
يقول لوفاء الكيالني «عيفيين»
خصوصا يف الفقرة األوىل ،ليعود
ً
وينطلق الربنامج بوترية أسرع ،إال
عندما حاولت وفاء أن تستغل أمساء
بعض النجوم وموقف وائل منهم،
ولكنها أخفقت يف ذلك ،عندما سألته
كيف يتصرف لو كان صاحب باص.
وائل رقص يف احللقة على أغنيتني
شعبيتني هما حملمد رمضان وأمحد
كثريا للتخلص من
عدوية ،كما غنى
ً
اإلحابة على بعض األسئلة.
وائل كفوري بدا يف احللقة وكأنه
يعاني الغدر واخليانة ،والغرية
واحلسد ،ومتاعب الزواج ،حتى من
الشهرة واألضواء.
«طقية اإلخفاء»
يرتدي
فهو قال إنه
ّ
للتجسس على من يتكلم عليه يف
يدعون احلب
ألن هناك
أناسا ّ
اخلفاءّ ،
ً
يف هذه الدنيا ،كما ميكن أن يرتديها
مستقبلاً لشخص حيبه وغري موجود
ً
وأيضا لكي
حاليا لكي خيتفي معه،
ًّ
مشريا إىل
بسرقته،
يسرق منه قام
ً
ّ
وحيطم
ماديا
أن «هناك من يسرق
ّ
ًّ
معنويا».
ًّ
كما أوضح أنه ميكن أن يستخدمها
لدخول منزل السيدة فريوز ،ألنه
حيب أن يتعرف إليها» ،وأنه ميكن أن
خيلعها أمام املرآة فقط.
ونوه وائل إىل أنه يثق حبسابات
ّ
مايا دياب ليس ألنها خبيلة بل
ألنها ذكية ،ولكنه جُيلس إليسا إىل
جانبه ،يف حال ُوجدتا معه يف الباص،
ّ
يتخلى عن مايا
وأضاف أنه ميكن أن
دياب يف حال رغبت هيفاء وهيب يف
الركوب فيه.
وائل رفض اإلجابة على سؤال ما
ّ
مطل ًقا ،واعتربه
متزوجا أو
إذا كان
ً
أن الزواج
أكد
كما
ا،
شخصي
موضوعا
ً
ّ
ًّ
استقرار ولكنه خنقة وزنقة يف الوقت
نفسه ،ووصفه بأنه أفشل مؤسسة
أن اإلنسان
يف العامل،
مشريا إىل ّ
ً
يتزوج لكي يؤسس عائلة ،ولكن يف
يضحي.
املقابل جيب أن
ّ
وائل ووفاء الكيالني
عن ابنتيه قال إنهما تعيشان معه ومع
وعما إذا كان هذا األمر
والدتهما،
ّ
يعين أنه يعيش وزوجته يف بيتني
ًّ
ملتفا على السؤال:
رد
منفصلنيّ ،
«حنن نعيش يف بيوت ونتشارك
ّ
التنقالت».
كما قال إنه سوف يأخذ ابنتيه من
موضحا
زوجته يف حال قررت الزواج،
ً
أن األم واألب مسؤوالن عن األوالد،
ّ
وقال« :الزواج «حلو ومش حلو»،
وأمجل ما فيه األوالد».
وائل قال بشكل حازم إنه ال ميكن
أن يتزوج مرة ثانية ،بل هو يلجأ إىل
املساكنة ،وأوضح« :ليس من أجل
ممن سوف أتزوج منها ،ألن
التأكد ّ

ال شيء ميكن أن يكشف الشخص
اآلخر إال احلياة الزوجية ،والعيش مع
الشريك طوال الوقت».
كما حتدث عن صعوبة حياته املهنية
وتأثريها على الشريك ،قائلاً :
«حياتي املهنية صعبة وال ميكن أن
يستوعبها الشريك بسهولة :غرية
وسفر وحتضريات كلها تأخذ من
ً
مضيفا «مل
وقت العيلة واألوالد»،
يوما جتاه أوالدي ،أتابعهم يف
ّ
أقصر ً
املدرسةُ ،أرسل ابنيت إىل املدرسة
ُ
أن أوالده
وأحضرها منها»،
ً
ومؤكدا» ّ
هم حياته».
ضد نشر صورة ابنته
وقال إنه كان
ّ
ً
«لكن
مضيفا،
يف السوشيال ميديا،
ّ
األم تفعلها ألنها تفرح بأوالدها»،
كما أوضح« :أصطحب ابنيت إىل
املهرجانات لكي حترتم عملي ،وتعرف
تعيب ،وحتافظ على امسي».
أن اإلنسان يف
وأشار وائل إىل ّ
معرض ألشياء كثرية يف
احلياة
ّ
حياته ،وتساءل «هل توجد هالة
حول رأسي؟» ،كما أضاف« :الشهرة
تعطينا كل شيء وتأخد ّ
منا كل شيء،
ولكن كل ما يهمين اآلن هو صحيت
وصحة أوالدي وصحة املقربني».
إن وصيته البنتيه هي
وائل قال ّ
أن حتافظا على امسه ،وأن تبحثا عن
احلقيقة وأن تثقا بوالدهما.
أن جنوى كرم ليست
واعترب وائل ّ
وصية على
ألنها
توصية،
حباجة إىل
ّ

األغنية اللبنانية والرتاث اللبناني،
أما عن أصالة فقال إنها اسم على
مسمى ،وأوصاها باالنتباه إىل نفسها
ّ
وإىل األمام ،كما أوصى عمرو دياب
ً
واصفا إياه بالنجم
بأن يبقى كما هو،
الكبري ،كذلك قال إنه حيب صوت
فضل شاكر ،ونصحه بتسليم نفسه.
عن أبرز خطاياه قال هي الشهوانية،
«شهييت
قبل أن يستدرك ويقول:
ّ
إىل الطعام» ،كما اعرتف أنه يلعب
ً
أحيانا ولكن بشكل قليل ،ومل
القمار
ً
واصفا نفسه بأنه «حمظوظ
أبدا،
خيسر ً
باللعب».
كما أشار إىل أنه بعد أن حقق كل
شيء ،حيلم بالنوم على الرصيف أو
ٍ
مكتف ولكنه
مشريا إىل أنه
يف حديقة،
ً
طماع.
اإلنسان
ألن
باملزيد
يطمع
ّ
ّ
وائل اعرتف أنه «انضرب بالقلم من
أن مثل هذه األمور
ست»
مشريا إىل ّ
ً
وأن هناك امراة
ميكن أن حتصل،
ّ
واحدة كسرت قلبه.
وعن الزواج واخليانة ،قال« :كله
ّ
بيمثل على بعضه» ،كل الرجال
خيونون وخيرجون ويسهرون والنساء
يقبلون وهذا أمر طبيعي وموجود ،ثم
أضاف« :إنها احلقيقة ملاذا ّ
منثل على
بعضنا؟».
عن الشيخوخة والعجز واملرض ،أوضح
وائل أنه يطلق النار على نفسه قبل
أن يصل إىل هذه املرحلة ،ألنه ال
حيب أن يعيش املرض واألوجاع.
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مــن هــنا وهــناك

مصر تستعد لبناء قمر بدلة حُتوّل مرتديها اىل علماء ال يستبعدون وجود
خملوقات فضائية!
صناعي جديد «مهم» أمنيا «رجل حديدي» ال يقهر!

تستعد مصر والصني للبدء يف اختاذ خطوات تنفيذية لبناء القمر
الصناعي «مصر سات  »2تزامنا مع زيارة الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي إىل بكني للمشاركة يف قمة منتدى الصني
وأفريقيا.
ووقع البلدان منتصف اب املاضي منحة لتنفيذ املشروع بقيمة 45
مليون دوالر بعد  4سنوات من توقيع اتفاقية إطالق «مصر سات
 »2خالل زيارة الرئيس السيسي إىل بكني يف .2014
ويهدف املشروع إىل توطني تكنولوجيا األقمار الصناعية يف مصر
واالستفادة من اخلربات الصينية يف جمال االستشعار عن بعد،
وهو ما يتواكب مع إنشاء وكالة الفضاء املصرية ،اليت وافق
الربملان املصري يف ديسمرب  2017على قانون إنشائها لتخطيط
وتأسيس البنية التحتية األساسية لصناعة تكنولوجيا الفضاء.
وأشاد نائب مدير مركز األمم املتحدة اإلقليمي لعلوم الفضاء،
عالء النهري ،باختيار الصني شريكا ملصر يف تنفيذ هذا املشروع
االسرتاتيجي.
فالصني ليست من الدول ،اليت حترص على االحتفاظ لنفسها
بأسرار هذه التكنولوجيا ،بل تسمح ملصر باملشاركة يف تصنيع
القمر من خالل إدخال مكونات حملية قد تصل إىل  50باملئة ،وهو
ما يساهم يف اكتساب خربات كبرية يف هذا اجملال على املدى
الطويل.
ويضيف النهري يف تصريح خاص لـ «سكاي نيوز عربية» أن
مصر يف أشد احلاجة هلذا القمر ألغراض أمنية تتعلق مبراقبة حدود
البالد املمتدة آلالف الكيلومرتات من كافة اجلهات ،وإيقاف تسلل
العناصر اإلرهابية وتهريب السالح.
كما يتيح القمر التعرف على موارد البالد الطبيعية لالستفادة منها
خاصة الثورة املعدنية واملوارد املائية والزراعية مبا يساهم يف
حتقيق األهداف التنموية للبالد.
ومن املقرر أن يتوىل اجلانب الصيين جتميع أجزاء من القمر
وإرساهلا إىل مصر ،فيما يقوم اجلانب املصري بتجميع نسبة من
أجزاء القمر حمليا يف مركز جتميع األقمار الصناعية ،الذي شرعت
مصر يف تشييده شرق العاصمة يف  ،2015ويعد األول من نوعه
يف املنطقة العربية.
كما تتطلع مصر الستخدام القمر اجلديد يف خدمة اجملاالت البحثية
ودراسات البيئة والتقاط صور حديثة ودقيقة ملصر ورصد
التعديات على األراضي الزراعية.
وميتد التعاون املصري الصيين يف جمال علوم الفضاء واألقمار
الصناعية إىل تدريب مئات املهندسني والفنيني املصريني
لتكوين قاعدة من الكوادر املتخصصة يف تقنيات االستشعار
عن بعد.
ويأتي مشروع «مصر سات  »2يف إطار شراكة اسرتاتيجية بني
مصر والصني تتضمن التعاون يف تنفيذ العديد من املشروعات
التنموية يف مصر ،أبرزها مشروع القطار الكهربائي ،الذي يربط
بني العاصمة اإلدارية اجلديدة ومدينة العاشر من رمضان شرقي
القاهرة وعدد من املشروعات اللوجيستية يف قناة السويس،
واليت مت التوقيع عليها خالل القمة املصرية الصينية اليت
تأتي على هامش مشاركة الرئيس السيسي يف قمة الصني
وأفريقيا.

أجرت روسيا اختبارات على بدلة عسكرية حتول مرتديها إىل ما
يشبه «الرجل احلديدي» الذي ال يقهر يف ميدان املعركة ،حبسب
صحيفة نيويورك بوست األمريكية.
والبدلة اليت أطلق عليها «راتنيك  »3أو «جندي املستقبل» ،متتلك
هيكال من التيتانيوم وتعمل بالبطارية ،بينما تسمح للجندي بإطالق
النار من الرشاش اآللي بيد واحد وبدقة متناهية.
ومتنح البدلة سرعة كبرية للجنود بينما يستطيعون التزود باألسلحة
األوتوماتيكية الثقيلة.
وقال كبري املصممني يف شركة التكنولوجيا العسكرية تسين
توكماتش أوليغ فوستوف لوكالة األنباء الروسية «تاس»« :لقد
أجرينا بالفعل جتارب على منوذج اهليكل اخلارجي النشط».
وأضاف إنه «يعزز القدرات اجلسدية للجندي .على سبيل املثال
 ،كان النموذج املخترب قادرا على التصويب من بندقية آلية بيد
واحدة فقط وضرب األهداف بدقة».
وتأمل الشركة الوصول إىل التصميم املثالي للبدلة حبلول عام
 ،2025حبيث تصبح أسرع وأقوى قبل طرحه يف ساحات القتال.
وقد عرضت شركة روستيك منوذجا من البدلة «تايغر
إيكسوسكيلتون» يف املنتدى العسكري والتقين الدولي .2018
لكن هناك عيب رئيسي يف البدالت اخلارجية ،وهو حمدودية سعة
ختزين الطاقة يف بطاريتها ،ما جيعلها تعمل لفرتة حمدودة أثناء
القتال ،لكن العلماء يعربون عن ثقتهم بتحسني مصدر الطاقة.
ويعلق اهليكل اخلارجي على كتفي اجلندي وحول اخلصر ،ويستطيع
محل ما يصل إىل  110أرطال .وتدعم الذراع املعدنية محل األسلحة
الثقيلة.
ويف وقت سابق من هذا العام  ،كشفت روسيا عن ترسانة من
األسلحة املستقبلية ،يف عرض للقوة لكن يتعني احلكم عليها يف
امليدان.

يف تطور علمي «مذهل» ،توصل باحثون الكتشاف يظهر غيوما
مائية داخل «البقعة احلمراء» بكوكب املشرتي ،مما قد يدل على
وجود حياة على الكوكب.
وقال عامل فيزياء الفضاء جبامعة كليمزون ،ماتي أدامكوفيتش،
إن اكتشاف الغيوم املائية يف بقعة املشرتي ،ستساعد العلماء
على فهم أكرب كواكب اجملموعة الشمسية بشكل أكرب.
وأكد أدامكوفيتش أن اكتشاف املاء على املشرتي هو أمر «واعد»،
إال أنه ال يؤكد أن هناك حياة على سطح الكوكب بشكل قطعي.
وقال عامل الفضاء« :عندما يكون هناك سائل املاء ،فرضية
احلياة ال جيب أن تلغى بشكل كامل .وعلى الرغم من اخنفاض تلك
االحتمالية ،لكن احلياة على املشرتي ال نستبعدها من خميلتنا».
ويعد كوكب املشرتي من أكرب كواكب اجملموعة الشمسية،
ولطاملا أثبت أنه ميتلك طقسا «مضطربا» ،ولكن اكتشاف املاء
عليه سيساعد يف فهم حركة الطقس على سطحه ،ويرفع احتمالية
وجود حياة على الكوكب العمالق.
واستخدم فريق من جامعة كليمزون برناجما خاصا لدراسة البقعة
احلمراء يف الكوكب ،واليت تتسع وحدها لثالثة كواكب أرض.

كوكب الصني ..عص ٌر جديد
من كامريات اهلواتف بدأ!
على الرغم من سعى شركات اهلواتف الذكية إىل إنتاج أجهزة
حتتفظ بشكل مثالي يكون خاليا من أي زوائد خارجية ،فإن شركة
صينية كسرت هذه القاعدة وابتكرت هاتفا خيالف الشكل املألوف
للهاتف الذكي ،مبميزات جديدة.
فقد ابتكرت شركة  Oppoللهواتف الذكية يف الصني هاتفا
جديدا مزود بكامريا تنزلق إىل خارج إطار اهلاتف عند االستخدام،
وبالتحديد خترج من أعلى اهلاتف ،وتعود إىل «جرابها» بضغطة
زر ،وفق ما ذكر موقع «مشابل».
ويتمتع هذا اهلاتف بآلية تعمل على رفع وخفض الكامريتني
األمامية واخللفية عند احلاجة ،وتغيري زاويتهما حسب احلاجة ،كما
ميكن من خالهلا مشاركة الصور فورا عرب فيسبوك وتويرت.
ويأتي هذا التطور يف ظل سعي شركات اهلواتف الذكية إىل
ابتكار ميزات تستجيب ملتطلبات املستخدمني ،مثل التقاط
صور السيلفي ومشاركة الصور مباشر عرب وسائل التواصل
االجتماعي.
ويعترب هذا التطور بداية عصر جديد يف تصميم اهلواتف الذكية
اليت تقرب املستخدمني من التواصل الشبكي املتقن والفعال
والسريع ،عرب شاشة واحدة.
واجلديد هذه املرة أن هذا االبتكار جاء من شركة صينية ،وليس
من شركيت أبل أو سامسونغ ،األمر الذي يطرح تساؤال كبريا
بشأن جتاوز شركات تكنولوجية صينية لشركات كربى يف سوق
اهلواتف الذكية.

«كالشينكوف» تطلق بندقية صيد شبه أوتوماتيكية جديدة
أطلقت شركة «كالشينكوف» الروسية بندقية صيد شبه
أوتوماتيكية ،صممت على أساس بندقية القنص «دراغونوف».
نوه بأن
جاء ذلك على املوقع الرمسي لـ «كالشينكوف» ،الذي ّ
النموذج اجلديد لبنادقه جاهز لإلنتاج على نطاق واسع ،كما ذكر
املوقع أن بندقية الصيد اجلديدة ذات ماسورة ملساء من طراز
« ،»TG3تستخدم طلقات عيار  ،)LANCASTER( 53/9.63مع

إمكانية نصب جهاز تسديد بصري.
ويبلغ طول البندقية  1225ملم ،طول املاسورة  620ملم ،أما
وزنها باملخزن املعبأ فيبلغ  3.9كلغم ،وقد يكون أمخص البندقية
منطويا.
بالستيكيا
خشبيا أو
ً
ً
ً
وكانت شركة «كالشينكوف» قد أعلنت يف وقت سابق أنها ستبدأ
يف قبول طلبيات شراء هذه البندقية يف شهر أكتوبر املقبل.
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بـيئة

لبنان:جمازر الطيور يف أول أيام «موسم الصيد»:
من حياسب وزير البيئة؟
مل يكن صدفة تزامن إعالن وزير البيئة طارق
اخلطيب عن عدد الرخص اليت وقعها للصيد
الربي وانطالق «موسم الصيد» مع جمازر الطيور
املقدمات
يف الضنية وعكار وعنجر وغريها.
ّ
الواضحة تقود إىل نتائج واضحة .وإصرار
الوزير وجترؤه على فتح «املوسم» ،رغم كل
اآلراء البيئية والعلمية املخالفة ،سيشجعان
الصيادين على التباهي ونشر املزيد من هذه
الصور يف الشهور املقبلة .وزير البيئة هو
املسؤول األول عن ارتكاب هذه اجملازر.
الصور املفجعة اليت تناقلتها وسائل التواصل
االجتماعي ،يف اليومني املاضيني ،لطيور
مقتولة بأعداد كبرية (ال سيما حوام العسل الذي
يهاجر يف مثل هذه األيام) ،كانت تقتضي ــــ
أي بلد طبيعي ــــ إقالة الوزير املسؤول
يف ّ
فورًا وحماسبته .إال أن لبنان ليس بلدًا طبيعيًا،

حبيب معلوف

يف لبنان  32نوعاً من التيان بعضها نادر وجميعها تتغذى على الحشرات

املهددة ،بعدما
سواء جلهة الرقابة واحملاسبة ،أو جلهة طبيعته
ّ
بات يصنف ضمن البلدان «احلرجة» يف ما بقي من مساحاته
اخلضراء ،وتنوعه البيولوجي ،وتناقص عدد الطيور املقيمة فيه
أصر وزير البيئة طارق اخلطيب على افتتاح
أو العابرة له .فقد
ّ
«موسم الصيد» متجاه ًال النصائح ،العلمية والبيئية ،باالستمرار
يف تطبيق املنع الكلي للصيد الربي حتى إدخال التعديالت الالزمة
على القانون بعد دراسات ميدانية حول وضعية الطيور وأنواعها
وأعدادها واألماكن اليت تعيش فيها ...ومن دون األخذ باآلراء
اليت شككت يف قدرة األجهزة األمنية على التمييز بني الطيور
املسموح أو املمنوع صيدها ،بعدما عجزت عن تطبيق القرار
األسهل باملنع الكلي للصيد!
إعالن اخلطيب أمس بأن «قرار فتح موسم الصيد ترافق مع حتديد
أنواع الطيور واحليوانات املسموح صيدها خالل املوسم وكمياتها
اليت ليس بينها أي نوع من طيور اجلوارح ( )...واستثناء الرتغل
التيان من الطرائد املسموح صيدها» حيتاج إىل كثري من
وعصفور
ّ
التدقيق .وكذلك األمر بالنسبة إىل تأكيده إحالة «املنشورات اليت
ظهرت على مواقع التواصل االجتماعي إىل املدعي العام البيئي
يف البقاع واختاذ أقصى العقوبات لردع أي أعمال منافية لقانون
س ّجلت
الصيد» .فالوزير مل خيربنا ،مث ًال ،عن عدد املخالفات اليت ُ
تعرض للمالحقة فع ًال،
العام املاضي وال ما إذا كان أي خمالف قد ّ
علمًا أن الصور اليت ُنشرت أخريًا ُنشر أضعافها العام املاضي من
أي مرتكب أو معاقبته!
دون اإلعالن عن مالحقة ّ
وجيدر التذكري هنا بأن الوزير ،الذي نسب إىل نفسه استثناء
التيان من الطرائد املسموح صيدها ،كان من أشد
الرتغل وعصفور ّ
املتحمسني إلضافة هذه الطيور إىل «الئحة القتل» حتت ضغوط
الصيادين وجتار أسلحة الصيد وذخريتها ،لوال اعرتاض بعض
اجلمعيات اليت راجعت القصر اجلمهوري للرتاجع عن هذا اإلجراء.
واستندت هذه اجلمعيات إىل دراسة علمية للدكتور غسان جرادي
أكدت أنه لوال الطيور خلسر املزارعون نصف حمصوهلم بسبب
الدور الذي تلعبه يف القضاء على آفات احلقول والغابات واألحراج
وختليص احملاصيل الزراعية من األوبئة وتلقيح النباتات .ولفتت
إىل أن الدول الغربية ،مث ًال ،تفرض على املزارعني إحاطة حقوهلم
تصد الرياح وتؤمن مكانًا
ببيئة حاضنة للطيور كتسييجها بأشجار
ّ
ألعشاش الطيور ،وتأمني مساحات حيادية بني املزروعات تنبت
ّ
لتشكل مآوي هلا .وأشار جرادي يف
فيها احلشائش والشجريات
دراسته إىل أن املادة الرابعة من قانون الصيد الربي اللبناني
نصت على محاية األنواع املهددة خبطر االنقراض على املستوى
ّ
العاملي وهي حالة طائر الرتغل مث ًال .علمًا أن لبنان من الدول
املوقعة على االتفاقيات الدولية حلماية الطيور املوضوعة على
الالئحة احلمراء ،خباصة «اتفاقية التنوع البيولوجي» ،CBD
وإتفاقية «إيوا»  AEWAللطيور املهاجرة األوراسية – األفريقية،
ومذكرة تفاهم «محاية الطيور اجلارحة»  Raptors MOEواتفاقية
«التجارة بأنواع الطيور املهددة باالنقراض»  ،CITESواتفاقية
«األنواع املهاجرة» .CMC

«دراسات» الوزير

والغريب أن اخلطيب كان قد أضاف الرتغل إىل الئحة الطرائد
املسموح صيدها (قبل الرتاجع عنه) رغم أن هذا الطائر ُمدرج
على الئحة األنواع املهددة باالنقراض منذ عام  ،2015وكان
ّ
تلقى تهنئة اجملتمع الدولي بعدما أعلن منع صيده
لبنان قد
يف آذار عام  .2016ففي إحصاء عاملي عام  ،2015تبينّ أن
سجلت فجأة تراجعًا دراماتيكيًا ،ما دفع منظمة
أعداد هذا الطائر
ّ
الطيور العاملية ( )BirdLife Internationalواالحتاد العاملي لصون
الطبيعة ( )IUCNإىل تصنيفه معرضًا خلطر االنقراص بصورة
هشة ( )Vulnerableووضعه على الالئحة احلمراء للطيور .كما
أن قانون الصيد اللبناني ينص على أن «يتخذ وزير الوصاية

القرارات الالزمة ،مبنع ،بصورة مؤقتة أو دائمة ،صيد كل طري أو
حيوان يظهر أنه مفيد للزراعة أو للتوازن البيئي أو لغاية تكثري
نوعه لقلة أعداده حمليًا أو إلدراجه على لوائح الطيور واحليوانات
املهددة باالنقراض عامليًا والواردة يف االتفاقيات الدولية
املربمة مع لبنان وتلك الواردة يف الكتاب األمحر لالحتاد الدولي
( ،)IUCNويعينّ املناطق والفرتات املمنوع فيها الصيد خالل
السنة( »...الفقرة ب من املادة الرابعة من القانون .)4/580
كل ذلك يدفع إىل التساؤل عن طبيعة «الدراسات» اليت دفعت
الوزير إىل إعادة هذا الطائر إىل الئحة الطرائد املسموح صيدها
قبل الرتاجع عن ذلك بطلب من رئيس اجلمهورية!

استدامة الرتاث

كذلك ،اشرتطت املادة الثالثة من قانون الصيد مراعاة استدامة
الرتاث الطبيعي كأساس لتحديد فرتة موسم الصيد .فنصت
على أن «حيدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد
واألوقات اليت يسمح بالصيد خالهلا ( )...على أن يراعى تطبيق
مبدأ استدامة الرتاث الطبيعي املنصوص عليه يف االتفاقيات
الدولية ُ
املربمة حبيث مينع الصيد يف موسم تكاثر احليوانات
والطيور ،ويف أثناء عبورها حنو أماكن تكاثرها وأثناء رعايتها
لصغارها» .وهذا املنع يف موسم التكاثر منصوص عليه أيضًا يف
اإلرشاد األوروبي للطيور ،ال سيما امللحق  ،2ويف الربامج الدولية
حلماية الطيور اليت متنع صيد الطيور أثناء ضعفها ووهنها (أي يف
موسم التكاثر) .ويف لبنان يبدأ هذا املوسم يف شباط مع تزاوج
الطيور ووضعها بيضها كأنواع البوم اليت تتغذى على الفئران
والعصافري املغردة الصغرية (البوبانة وسن املنجل واهلازجة
الشاحبة والنمنمة والدخلة )...اليت تتغذى على احلشرات .فهذه
ميتد من
الطيور تبدأ بالتزاوج قبل انتهاء فصل الشتاء الذي
ّ
كانون األول حتى شباط ،وينتهي موسم التكاثر مع انتهاء رعاية
الصغار يف لبنان وبلدان حوض املتوسط يف بدايات أيلول.
لذلك ،حبسب دراسة للمجلس العاملي للمحافظة على الطيور« ،ال
جيوز السماح بصيد الطيور من أول شباط حتى أول أيلول على
أقل تقدير تطبيقًا ملبدأ استدامة الرتاث الطبيعي».

صيد التيـّان :من يراقب؟

ّ
حضر طالبان يف اجلامعة اللبنانية ـــــ كلية العلوم
عام ،2000
مشروع خترجهما حول طائر التيان أبو قلنسوة (اخلوري والشماس
 )Blackcap Warblerوطائر التيان السرديين أبو قبعة (Sardinian
 .)Warblerوأكدت الدراسة أن التيان السرديين املقيم ال يتهيأ
جسده كما جيب للهجرة ،فيما يبدأ التيان أبو قلنسوة باهلجرة
جنوبًا بعد أن يستكمل وزنه من اهليدروكربون الذي يتحول إىل
ّ
تشكل مصدر طاقته أثناء اهلجرة .ويكون ذلك يف أواخر
شحوم
أيلول .أما ما نراه يف منتصف آب فهو بداية لتجمع الصغار
(حبجم الكبار) اليت تنتشر حبثًا عن الطعام .وأكدت الدراسة أن
يف لبنان  32نوعًا من التيان ( ،)Warblersبعضها نادر ،ومجيعها
تتغذى على احلشرات .وبناء عليه ،كيف سيعرف وزير البيئة أو
من يراقب ما هو الطري املسموح صيده من بينها؟ وهل يستطيع
الصياد نفسه التمييز بني التيان أبو قلنسوة والتيان السرديين
والتيان االعتيادي والتيان أبيض الزور والتيان األصغر أبيض
الزور والتيان الرمادي األسود الرأس؟!

ادعاء على صياد مخالف

طلب وزير البيئة طارق اخلطيب االسبوع املاضي من احملامي
الصيادين (ز .ز).
العام البيئي يف جبل لبنان االدعاء على أحد
ّ
من سكان بقعاتا الشوف «وعلى كل من ُيظهره التحقيق شريكًا
حمرضًا أو متدخ ًال يف خمالفة قانون الصيد الربي الرقم \580
أو ّ
 2004واختاذ التدابري القانونية كافة اليت يراها مناسبة» ،وذلك
على خلفية صور على مواقع التواصل يظهر فيها الصياد يعرض
على سيارته طرائد ممنوع صيدها.

لبنان:استمالكات الس ّد تتو ّسع..

جنّة «جديدة» مه ّددة بالزوال
إيلده الغصني

لن يسمح الحدّ األقصى للتعويضات بشراء ش ّقة يف جبيل أو إنشاء حياة بديلة
للسكان (مروان طحطح)
ّ
ِ
سد وحبرية ّ
ينته
مل
جنة يف منطقة
ملف استمالكات مشروع إنشاء ّ
ُ
نهر ابراهيم (جبيل) .أتبع مرسوم االستمالك الصادر عام 2009
ّ
وسكان يف
قبل فرتة بـ «ملحق» يستهدف ما بقي من بيوت
بلدة ّ
األول من البلدة وإخالء معظم السكان
جنة .بعد إزالة القسم ّ
منازهلم ،فوجئ أهالي القسم اآلخر منها قبل حنو ثالثة أشهر بأن
«تتوسع حنوهم» .يرفض األهالي قرار االستمالك
االستمالكات
ّ
«مجلة وتفصي ًال» ،وقد ّ
نظموا هلذه الغاية وقفة احتجاجية قبل
ملوحني ّ
بأنهم «لن خيرجوا
عدون ملزيد من
وي ّ
التحركاتّ ،
يومنيُ ،
ّ
ُ
من نظام عيشهم» إىل منط جديد «ال تفيه أي تعويضات» .أحلق
ويهدد «حنو 30
هذا القسم من البلدة مبشروع االستمالكات
ّ
أسرة ومنز ً
ال إضافة إىل اسرتاحات على ضفة النهر يعتاش منها
يتوجس السكان من
األهالي» ،حبسب املختار هيثم احلاج حسن.
ّ
ّ
ويتمثل مطلبهم األساسي
«عدم إنصافهم» يف ملف االستمالكات،
«بالعدول عن القرار» العائد إىل مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان.
ُ
«ستزال القرية بالكامل» يقول املختار ،بعدما أزيل قسم من بيوتها
ّ
يكفوا على الباقي».
ومزارعها «رح
السد قبل سنوات منذ بدء أعمال
بدأت معاناة أهل ّ
جنة مع إنشاء
ّ
وتضررت موامسنا
«حتملنا الغبار وضجيج احلفريات
احلفريات فيه.
ّ
ّ
والسياحية» يقول احلاج حسن ،مضيفًا« :اعتقدنا أن
الزراعية
ّ
املسألة لن تطول ،وتبينّ اليوم أنهم ينوون إخراجنا من بيوتنا».
ّ
تبلغ األهالي قرار استكمال االستمالكات قبل حنو ثالثة أشهر،
ويرفضون اليوم السماح للجنة استمالك جبل لبنان مبتابعة عملها،
األولية «مل تكن دقيقة»ِ .
علم األهالي أن القاضي
ألن مقاربتها
ّ
«مستعد ملقابلتنا واالستماع إلينا»،
جان فهد الذي يرأس اللجنة
ّ
لكن املعضلة يف مكان آخر بالنسبة إىل خمتار ّ
جنة جان أبي عكر،
ليتبينوا عن قرب معاناتنا ،لكوننا
إذ يسأل« :ملاذا ال يأتون إلينا،
ّ
يتخوف السكان من
سكان قرية ولن تكون لنا حياة بديلة خارجها؟».
ّ
السد الضخم بعدما مسعوا بتقارير تشري إىل احتمال
البقاء حتت جسم
ّ
حصول انهيار ،وتنصح بإبعاد السكن عنهّ .
لكنهم ــ يف املقابل ــ
ال يعرفون السبب احلقيقي «وراء توسيع االستمالكات» ،لكونهم
ّ
متعلقة بالردميات أو
يرجحون أن املسألة
بعيدين عن
ّ
السد نسبيًاّ .
بتحويل أرضهم إىل «ستوك» ،إىل حني انتهاء األعمال ،وهنا يسأل
أبي عكر« :مل ال خنرج إىل حني انتهاء األعمال مقابل تعويضات
يتخوف أهالي البلدة
ونعود إىل أرضنا من دون أن ميلكوها؟».
ّ
«شحادين خارج ضيعتنا» .يرفضون الرحيل و»حمو
من أن يصبحوا
ّ
ّ
لكنهم يف الوقت عينه قد يرضخون «لألمر
تارخينا وذاكرتنا»،
سد.
الواقع» حبثًا عن مستقبل ال
يتهدده بناء ّ
ّ
واحلسينية وبيوتنا»…
«سيزول اجلامع والكنيسة ومقابر أهلنا
ّ
واهلاجس األكرب يف إمكانية «التفتيش عن عيشة بديلة» .يريدون
تعويضات «منصفة وعادلة ال جيري تقوميها على أساس
مرت اإلمسنت أو األرض» ،بل قياسًا على طريقة عيشهم من
ّ
ضفة النهر .يأملون تقويم
الزراعة والسياحة واالسرتاحات على
التعويضات على أساس «األسرة والوحدة السكنية ،وليس لقاء
ّ
ليتمكنوا من البحث عن مأوى خارج الدائرة االقتصادية
امللكية»،
ّ
واملعيشية اليت بنوها ألنفسهم على مدى سنوات .حيتسبون ما
ّ
تقدمه التعويضات« ،إذ تبلغ مساحة أكرب بيت يف القرية
ميكن أن ّ
احلد األقصى للتعويضات،
حنو مئة مرت مربع» ،وعرب احتساب
ّ
ّ
شقة يف جبيل» أو إنشاء حياة
فإنها لن تسمح للسكان بـ»شراء
بديلة خارج قريتهم .مل تعرتض األحزاب الوازنة يف املنطقة على
البدء باحلفريات «بالرتاضي» مع البلديات «حتى قبل استكمال
حزبية إىل «أنها
االستمالكات املطلوبة» ،وهو ما تفيد به مصادر
ّ
حريصة على السد ،لكن لقاء تقديم تعويضات عادلة للسكان».
إىل اليوم ،تقاضى األهالي عن سنة  2017بدالت زهيدة عن األضرار
اليت حلقت مبحاصيلهم من جراء أعمال اجلرف ،وباملقاهي اليت
الصيفي .لكن غري ذلك «ال شيء» .حتى هذه
«اخرتب» مومسها
ّ
ّ
«توقفت» مع تغيرّ رئيس مصلحة مياه بريوت وجبل لبنان،
البدالت
ّ
ألنها «غري قانونية» .هكذا قيل لسكان ّ
جنة ،الذين ال ينفون أن
للمشروع «إجيابيات كمرفق حيوي وإمنائي للمنطقة»منها.
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مـن هـنا وهـناك

هذه هي اآلثار املصرية احملروقة يف متحف ريو دي جانريو

أكثر من  20مليون قطعة أثرية تعرضت مساء
األحد  2سبتمرب/أيلول  ،2018للنريان يف املتحف
الوطين مبدينة ريو دي جانريو بالربازيل ،وكعادة
أغلب املتاحف يف العامل ،مل خيل املتحف الوطين
يف ريو دي جانريو من اآلثار املصرية اليت ُفقد
املئات منها حتى اآلن.
وجتمعت احلشود الغاضبة أمام املتحف املتهاوي
صباح يوم اإلثنني  3سبتمرب /أيلول ،2018
وألقوا باللوم على مسؤولي احلكومة الربازيلية
بسبب ضعف التمويل؛ إذ اخنفضت امليزانية يف
السنوات اخلمس املاضية من حنو  312ألف دوالر
إىل  154ألف دوالر ،وفقًا لصحيفة Folha de
 S.Pauloاليومية.
ونشر الرئيس الربازيلي ،ميشال تامر ،بيانًا عرب
«تويرت» ،أعرب فيه عن أسفه خلسارة املتحف
الوطين ،فقد فقدت الربازيل  200عام من العمل
والبحث واملعرفة ،واعترب يوم احلريق يومًا حزينًا
لكل الربازيليني.

 %90حجم خسائر املتحف ..ومفقودات نادرة

بعد سبب احلريق ،إال أن وزير
مل تعلن السلطات ُ
الثقافة الربازيلي ،سريجيو ليتاو ،قال يف حوار
صحايف إن احلريق رمبا نتج عن حدوث دائرة
قصر كهربي ،أو سقوط منطاد هواء ساخن على
السطح .ووفقًا ملا قاله لويز دوارتي نائب مدير
املتحف ،فقد أبرم املتحف اتفاقية مع بنك التنمية
( )BNDESيف يونيو/حزيران  ،2018الستعادة
املبنى التارخيي وترميم املتحف ،كما كانت هناك
خطط لنظام جديد للحماية من احلرائق.
قالت كريستيانا سريجيو نائب مدير املتحف
الوطين ،إن  %90من معروضات املتحف
قد اختفت ،مبا يف ذلك عظام ديناصور
ماكساكاليسوراس  ،Maxakalisaurusوال تزال
حالة مججمة لوزيا ،اليت يبلغ عمرها  11500عام،
واضح مصريها ،وتعد من أقدم احلفريات
غري
ٍ
البشرية يف أمريكا اجلنوبية ،إال أنه من املرجح أن
تكون تدمرت يف احلريق.

 90يف املائة من معروضات املتحف دمرت

وقد ُ
اكتشفت اجلمجمة يف عام  1975خالل عملية
تنقيب خارج مدينة بيلو هوريزونيت الربازيلية،
وبعد إجراء العديد من االختبارات ،حددها
العلماء كأقدم حفرية يف األمريكتني .من أشهر
املعروضات اليت قد تكون دمرتها النريان أيضًا
جدارية بوميب اليت جنت من ثوران بركان عام 79
واليت كانت معروضة يف متحف إيزيس الروماني
الذي ُ
شيد عام  690قبل امليالد يف مدينة بوميب
الشهرية.

مضى قرنان على تأسيسه ..وكان مسكناً لعائلة ملكية

املتحف الوطين يف الربازيل واحد من أكرب متاحف
األنثروبولوجيا والتاريخ الطبيعي بأمريكا اجلنوبية،
ويرتبط جبامعة ريو دي جانريو الفيدرالية ووزارة
التعليم .تأسس املتحف يف عام  1818بأمر من
امللك جواو السادس (ملك الربتغال والربازيل
آنذاك) ،أي إنه احتفل بالذكرى الـ 200لتأسيسه
يف يونيو/حزيرانهذا العام (.)2018
كان املبنى الرئيسي للمتحف مسكنًا للعائلة
ّ
ووقع
املالكة يف أثناء فرتة االستعمار الربتغالية،
فيه إعالن استقالل الربازيل عام  ،1822ثم أصبح
ملكًا لإلمرباطورية الربازيلية ،وبعدها استضاف
اجلمعية التأسيسية اجلمهورية اليت كتبت أول
دستور للربازيل.
اآلثار املصرية ..املتحف ضم ما يزيد على 700

قطعة!اجملموعة املصرية من أبرز اجملموعات اليت
يضمها املتحف ،حيث تضم حنو  700قطعة مصرية
تشمل عددًا كبريًا من اللوحات اليت حتمل أمساء
نادرة ،كما يوجد عدد من التوابيت ،والتماثيل،
ومومياوات بشرية وحيوانية ،وبرديات ،وقالئد،
ومتائم.
ويعرف املخترب املصري يف املتحف الوطين
بالربازيل باسم سشات  SESHATإهلة احلكمة
واملعرفة والكتابة يف مصر القدمية ،كل تلك
القطع ُفقد منها املئات حسب احلصر األوىل
للخسائر.
يف عام  ،1826اشرتى إمرباطور الربازيل ،دوم
بيدرو األول ،جمموعة من اآلثار املصرية من التاجر
اإليطالي نيكوالي فينغو الذي جلبها إىل الربازيل.
تربع اإلمرباطور باجملموعة كلها للمتحف الوطين.
ومن بني اآلثار مومياء الكاهنة شا آمون إن سو
داخل تابوتها ،وكان قد ُعثر عليها يف السودان
ورمبا غرب طيبة ،وأهداها اخلديوي إمساعيل باشا
لإلمرباطور دون بيدرو الثاني عندما زار مصر يف
عام .1876
يبلغ طول التابوت  1.58مرت ،وظل بيدرو الثاني
حمتفظًا به واقفًا يف مكتبه ،ولكن تضرر جزء من
جانبه األيسر بعدما اصطدمت به النافذة .التابوت
ذو وجه أنثوي ،بباروكة زرقاء مزينة بأجنحة
صفراء ،وعرب الغطاء ميتد طائر ذو رأس رمح.
يعترب منط التابوت مميزًا للقرن الثامن أو التاسع
قبل امليالد.
تضم اجملموعة املصرية عددًا من متاثيل أوشبيت
(متاثيل صغرية على هيئة مومياوات كانت توضح
داخل املقابر يف مصر القدمية وكانت مالحمها
تشبه صاحب املقربة) من بينها  65قطعة خشبية
متطابقة ختتلف يف أبعادها فقط ،وكذلك جمموعة
خشبية تعود إىل األسرة الـ 19اكتشفت يف مقربة
سييت األول.
مل يكن تابوت شا آمون إن سو الوحيد ضمن
جمموعة التوابيت املصرية باملتحف الوطين يف
ريو دي جانريو ،فهناك أيضًا كان يوجد تابوت
هارساي من األسرة الـ ،26وميكن أن يعود
إىل القرن السابع قبل امليالد ،ويظهر على
غطاء التابوت مشهدان من مراسم وزن القلب.
يوجد أيضًا تابوت حوري الذي يعود إىل األسرة
الـ 20أو بدايات األسرة الـ ،21ويظهر سطحه
اخلارجي حوري مع اآلهلة املختلفة ومنهم إيزيس
وأوزوريس.
تضم اجملموعة املصرية كذلك جمموعة من التماثيل،
من بينها متثال آمون رع بلحية إهلية ،وغطاء رأس،
وقرص الشمس ،كما يوجد متثال اإلله بس على
شكل قزم مطلي باللون األسود ،ولسانه أمحر.
كان هناك أيضًا متثال إيزيس ترضع حورس على
العرش ،وعدد آخر من التماثيل.
ضم املتحف عددًا من اللوحات التذكارية املصرية،
من بينها واحدة ملكية من العصر اليوناني
الروماني ،واكتشفت يف معبد مونتو مشال معبد
آمون ،وأخرى هلوي زعيم مهرجان أزوريس الذي
أجرى له االحتفاالت الرئيسية يف مدينة أبيدوس،
ومن بينهم أيضًا لوحة الكاهن إيثو اليت يظهر
عليها إيزيس وأوزوريس وحورس.
وكانت هناك جمموعات أخرى من اآلثار املصرية
كأجزاء مكسورة من التوابيت ،وأوان كانوبية
(استخدمت يف التحنيط حلفظ أحشاء املوتى)،
وقناع مذهب يعود إىل العصر البطلمي.

قصة ملكة قتلت نصف سكان بالدها!
تصنف رانافالونا األوىل ( )Ranavalona Iضمن
قائمة أكثر امللوك دموية على مر تاريخ القارة
اإلفريقية.
فعلى غرار شاكا ( )Shakaوالذي قاد مملكة الزولو
جبنوب إفريقيا وتسبب يف موت املاليني برزت
شخصية امللكة رانافالونا األوىل ،واليت حكمت
مملكة مدغشقر على مدار  33سنة ما سنيت 1828
و 1861حيث حكمت األخرية البالد بقبضة من حديد
ومارست سياسة تعسفية تسببت خالهلا ،حسب
بعض املصادر يف مقتل ما يعادل نصف سكان
مدغشقر ،حسبما جاء يف «العربية.نت».
ولدت رانافالونا األوىل سنة  1788لعائلة
فقرية تقطن بالقرب من منطقة أنتاناناريفو
( )Antananarivoمبدغشقر .ويف األثناء عرفت
هذه العائلة الفقرية واقعة غيرّ ت مستقبلها
بشكل تام.
فخالل فرتة طفولة رانافالونا متكن والدها من
إنقاذ حياة امللك عن طريق حتذيره من حماولة
اغتيال حتاك ضده وبفضل ذلك جنا امللك من
املوت ليقدم عقب ذلك على مكافأة هذه العائلة
الفقرية عن طريق تبين ابنتهم رانافالونا وضمها
للعائلة امللكية.
ّ
شقت رانافالونا طريقها حنو
وعلى إثر ذلك
السلطة ،حيث أقدمت على الزواج من أخيها غري
الشقيق ووريث العرش راداما األول (Radama
 )Iلتصبح بناء على ذلك واحدة من زوجاته االثين
عشر .عقب وفاة راداما األول سنة  1828عن
عمر يناهز  35سنة ،مل ترتدد رانافالونا األوىل
يف االستحواذ على حكم مدغشقر عقب جناحها
يف قتل كل من نازعها على العرش من العائلة
امللكية لتبدأ على إثر ذلك فرتة الرعب واليت
استمرت لثالثة وثالثني سنة.
خالل فرتة حكمها اجتهت رانافالونا األوىل إىل
اعتماد طريقة تقليدية وبدائية عرفت بتاجنينا
( )Tangenaللتأكد من براءة األهالي أثناء
احملاكمات ،حيث اقتضت هذه الطريقة أن يبتلع
املتهم جلود ثالث دجاجات وأن يتناول بعد ذلك
كمية من مثرات شجرة تاجنينا السامة ،وعلى إثر
ذلك جيرب املتهم على التقيؤ ويف حال عثر على
اجللود الثالثة سليمة ثبتت براءته أما إذا كانت
ناقصة فيتم إعدامه على الفور.
وإضافة إىل املتهمني بارتكاب اجلرائم اجتهت
رانافالونا األوىل إىل تطبيق هذه الطريقة
الغريبة للتأكد من وفاء الناس وعدم معارضتهم
لسياستها ،وبناء على ذلك تسببت هذه العملية
الغريبة املسماة تاجنينا يف مقتل ما يعادل %2
من سكان مدغشقر.
أثناء تنفيذ أحكام اإلعدام اجتهت رانافالونا إىل
اعتماد طرق قاسية اختلفت متاما عن الطرق
التقليدية وتراوحت أساسا بني تقطيع األطراف
وشطر أجساد املتهمني إىل نصفني والغلي يف
املاء الساخن.
طيلة الـ 33سنة اليت أدارت فيها شؤون مدغشقر
اجتهت رانافالونا األوىل إىل شن محالت عسكرية
دامية على املناطق النائية من البالد إلخضاعها،
كما حاربت انتشار املسيحية واختذت إجراءات
قاسية ضد احلركة املسيحية املالغاشية .وخالل
إحدى املرات أمرت ملكة مدغشقر بتعليق عدد من
املسيحيني إىل أعلى جرف قبل أن تتخذ قرارا
بقذفهم حنو الصخور املدببة أسفله عقب رفضهم
التخلي عن ديانتهم.
صدت امللكة رانافالونا األوىل
وبالتزامن مع ذلك
ّ
العديد من احملاوالت الفرنسية للتدخل بالبالد،
كما اجتهت لزيادة عدد جنودها وحتسني البنية
التحتية ملدغشقر عن طريق استعباد نسبة كبرية
من األهالي وإجبارهم على العمل يف ظروف قاسية
على املشاريع العامة .ما بني عامي  1828و1861
كانت مدغشقر مسرحا للعديد من الكوارث ،حيث
تعرضت البالد للعديد من األوبئة واجملاعات
بسبب سوء اإلدارة والتصرف ،مما أسفر عن
سقوط عدد هائل من الضحايا.
يوم السادس عشر من شهر أغسطس سنة 1861
فارقت رانافالونا األوىل احلياة عن عمر يناهز
 83سنة بعد أن قضت  33سنة يف سدة احلكم
تسببت خالهلا يف مقتل املاليني ،فعلى حسب
بعض اإلحصائيات تراجع عدد سكان مدغشقر إىل

النصف خالل ثالثينيات القرن التاسع عشر ،حيث
قدر عدد سكان البالد بنحو  5ماليني نسمة سنة
ّ
 1833ليرتاجع إىل حدود  2،5مليون نسمة فقط
حبلول عام .1839

بلد أوروبي يريد  400ألف
مهاجر بالعام ..وقانون « ُمرحب»
رغم الدعوات املطالبة بالتصدي لتدفق املهاجرين،
خاصة من أحزاب اليمني املتطرف ،فإن خرباء يف
بلد أكرب اقتصاد أوروبي ،طالبوا جبذب مزيد من
املهاجرين ،حمذرين من أن البالد حباجة ماسة
إليهم.
وقال معهد « »IABألحباث التوظيف ،إن أملانيا
حتتاج إىل حنو  400ألف شخص على األقل
للقدوم والعمل كل عام ،للحفاظ على قدرتها
التنافسية.
كما أشار حبث أجراه معهد كولونيا لألحباث
االقتصادية ،إىل أن النقص يف العمال املهرة
يعين أن الشركات لن تكون قادرة على العمل
بطاقتها اإلنتاجية الكاملة ،مما يعيق االقتصاد
بنحو  30مليار يورو ( 35مليار دوالر) سنويا.
يذكر أن سياسة «الباب املفتوح» للمستشارة
األملانية أنغيال مريكل ،اليت مسحت باستقبال
أكثر من مليون طالب جلوء منذ عام  ،2015القت
انتقادات الذعة ،وأدت إىل «انتعاش» أحزاب
اليمني املتطرف.
وتضع هذه البيانات اجلديدة مزيدا من الضغط
على مريكل ،إذ ال بد من أن تعمل على إجياد توازن
بني استقبال املزيد من الالجئني واملهاجرين لدعم
االقتصاد ،والتعامل مع االنتقادات واملخاوف
املثارة بشأن اهلجرة.
وقال مايكل بلتمان ،الذي يدير شركة تكنولوجية
توظف مربجمني من بنغالدش والشرق األوسط مل
حيصلوا بعد على إقامات دائمة يف أملانيا« :قد
يستغرق األمر  6أشهر قبل أن حيصل املوظفون
من الدول غري األوروبية على تأشرياتهم ،وهو
أمر له تأثريات سلبية على التوظيف ،ويعقد
التخطيط».
وللتعامل مع هذا املوقف ،يقوم وزير الداخلية
هورست سيهوفر ،الذي اعترب مؤخرا أن اهلجرة
هي «أم كل املشكالت» ،بوضع اللمسات األخرية
على قانون يهدف إىل مساعدة العمال املهرة
على القدوم إىل أملانيا ،مع السيطرة على تدفق
األشخاص ذوي املهارات املنخفضة ،الذين قد
يسعون الستغالل نظام الرعاية االجتماعية يف
البالد.
وقد يكون وضع الالجئني واملهاجرين مرتبطني
يف القانون ،إذ دعا احلزب الدميقراطي االجتماعي
األملاني ،إىل السماح لالجئني بتغيري وضع اللجوء
إذا وجدوا وظيفة ،إال أن مريكل رفضت االقرتاح،
مما قد يؤدي إىل مواجهة حمتملة بني أحد أقدم
األحزاب السياسية يف البالد ،واملستشارة
األملانية.
ومن املفرتض أن يتم تقديم مشروع قانون
اهلجرة النهائي خالل فصل اخلريف ،وفق ما ذكر
موقع «بلومبريغ».
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موسكو تلمح اىل...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

النظام معركة يف البادية السورية ،لطرد تنظيم «داعش».
ونقلت وكالة «رويرتز» أمس االول عن مصادر يف املعارضة السورية
أن تركيا كثفت إمدادات السالح للمعارضة يف إدلب ،منذ فشل القمة
اإليرانية -الروسية -الرتكية اجلمعة املاضي ،ملساعدتهم يف التصدي
للهجوم املتوقع.
وفيما حض العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني على «تكثيف اجلهود»
إلجياد حل للنزاع «حيفظ وحدة سورية واستقرارها» ،وأكد أن «األوضاع
يف اجلنوب السوري تسري يف اجتاه االستقرار» ،أعلن مساعد الرئيس
الروسي للشؤون السياسية يوري أوشاكوف حضوره غدًا اجتماعًا يف
تركيا مبشاركة خرباء من روسيا وتركيا وفرنسا وأملانيا ،للتنسيق يف
شأن قمة رباعية أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك غداة تأكيد املبعوث الروسي إىل سورية الكسندر الفرينتيف
محل تركيا
انفتاح بالده على «حل سلمي للوضع يف إدلب» ،لكنه ّ
مسؤولية الفصل بني اجلماعات اإلرهابية واملعارضة املعتدلة.
وقال بعد حمادثات يف جنيف مع مبعوث األمم املتحدة ستيفان دي
ميستورا« :روسيا والدول الضامنة األخرى (تركيا وإيران) تعمل كل
ما ميكنها من أجل حل قضية إدلب بأدنى حد من اخلسائر» .ورأى أن
«العسكريني من الدول الثالث يستطيعون االتفاق على آلية العمليات
ضد التنظيمات اإلرهابية» يف إدلب ،وزاد« :من األفضل تسوية
الوضع بطريقة سلمية .من املمكن تفادي استخدام القوة ،إذا حتدثنا
عن التأجيل ،ميكن تأجيل حماربة التنظيمات اإلرهابية أسبوعًا أو إثنني
أو  3أسابيع .ولكن ماذا بعد؟ جيب حل هذه القضية يف شكل جذري
عاج ًال أم آج ًال .لذلك األمر يتوقف على قدرة اجملتمع الدولي على
املساعدة يف فصل املعارضة املعتدلة يف إدلب عن املتطرفني».
وأشار إىل إن الرئيسني الروسي فالدميري بوتني والرتكي رجب طيب
أردوغان يعمالن ٍ
جبد للتوصل إىل حل.
وترافق كالم املسؤول الروسي مع تصرحيات نقلتها وكالة «سبوتنيك»
الروسية ،ملسؤول سوري ذكر أن تركيا طلبت عرب روسيا منحها فرصة
إضافية إلنهاء معضلة «جبهة النصرة» ،وتأجيل العملية العسكرية.
ووفق املسؤول ذاته وافقت دمشق على الطلب.
وعزا القائد العام حلركة «حترير الوطن» العقيد فاتح حسون إرجاء
دمشق وموسكو اهلجوم على إدلب إىل «عدم اكتمال شروط احلرب
اليت حتتاج إىل تأمني أعداد هائلة لدى الطرف املهاجم ،وهو عنصر
مفقود لدى الروس والنظام واإليرانيني».
لكن مصدرًا روسيًا أكد أن «موسكو قادرة على حسم ملف إدلب لو
أرادت لكنها تفضل التأني» .وأوضح أن «من أسباب تريثها اقتناعها
بأن أنقرة خطت خطوات إجيابية حنو تفكيك «النصرة» ،وهي عملية
معقدة جيب أن تستكمل بتحديد مصري املسلحني األجانب».
ومل يستبعد املصدر أن تواصل موسكو «ضربات جوية دقيقة تستهدف
مراكز جبهة النصرة».

اجليش اليمين يقطع...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

يربط صنعاء باحلديدة ،بعدما سيطرت قواته بدعم من التحالف العربي
على منطقة «كيلو .»16
يف غضون ذلك ،قال وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو أن الواليات
املتحدة أكدت للكونغرس أن السعودية واإلمارات تتخذان «تدابري
واضحة خلفض اخلطر» على املدنيني يف احلرب ضد احلوثيني.
وأكد أن واشنطن ستواصل العمل مع التحالف لدعم جهود األمم
املتحدة ،يف تسهيل التوصل إىل اتفاق سياسي يف اليمن ،يف
وقت بدأ املوفد الدولي مارتن غريفيث جولة «مكوكية» ،للبحث يف
إحياء «املشاورات» اليت أحبطها احلوثيون بامتناعهم عن الذهاب إىل
جنيف.
ويف تفاصيل املعارك يف مدينة احلديدة ،قال قائد قوات «ألوية
العمالقة» (التابعة للجيش) عبدالرمحن أبو زرعة لوكالة «فرانس
برس»« :سيطرنا على منطقة كيلو ( 16شرق احلديدة) بعد أسبوع
مواجهات مع احلوثيني» .وكانت القوات املشرتكة اليمنية سيطرت
صباح أمس االول على طريق «كيلو  ،»10وهو طريق رئيس آخر
تستخدمه امليليشيات قرب احلديدة .وبقطع خط «كيلو  »16تكون
قوات اجليش جنحت يف منع اإلمداد العسكري للحوثيني من صنعاء
إىل احلديدة.
وأفاد املركز اإلعالمي لـ «ألوية العمالقة» بأن قواتها سيطرت على
مداخل احلديدة ومنطقة «كيلو  ،»7وتتجه حنو مركز املدينة .وقالت
مصادر أن ميليشيات احلوثيني حتاول عرقلة تقدم القوات اليمنية حنو
ً
مشرية
مركز املدينة بالقصف املدفعي من داخل األحياء السكانية،
إىل أن اجليش بدأ متشيطًا واسعًا لنزع األلغام من املناطق اليت حررها
أخريًا.
واندلعت اشتباكات بني القوات اليمنية وامليليشيات عند اجلهتني
الشرقية واجلنوبية ملدينة احلديدة ،ما أدى إىل سقوط عشرات
احلوثيني بني قتيل وجريح .وشنت مقاتالت التحالف غارات على
مواقع للحوثيني يف احلديدة ،ما أدى إىل مقتل قيادي بارز يف
ميليشياتهم ومجيع معاونيه.
وتأتي املستجدات امليدانية بعد أيام على فشل «مشاورات» جنيف
بني حكومة الشرعية اليمنية ومجاعة احلوثيني ،بسبب تغيب وفد
اجلماعة .وأعلن غريفيث يف وقت متقدم ليل الثلثاء -األربعاء ،أنه
سيسعى إىل «إحياء املشاورات».
سيتوجه إىل مسقط ومنها إىل صنعاء
وقال أمام جملس األمن إنه
ّ

ثم الرياض ،من أجل احلصول على «التزامات راسخة من األطراف
ملواصلة املشاورات».
تقلبات»ّ ،
وأضاف أن عملية السالم «ستشهد ّ
مقل ًال من أهمية فشل
«مشاورات» جنيف ،ووصف ذلك ّ
مرحلية» .وطالب
بأنه «عقبات
ّ
اجمللس بدعم جهوده الديبلوماسية من أجل تأمني «عودة سريعة إىل
طاولة املفاوضات» اليمنية.
وبعد جلسة جملس األمن ،أعلنت السفري األمريكية لدى األمم املتحدة
نيكي هايلي ،أن اجمللس «أبدى أسفه» لعدم حضور وفد احلوثيني
إىل جنيف ،مطالبًا األطراف اليمنيني بـ «االخنراط حبسن نية يف
مشاورات».
ونبه وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية أنور قرقاش إىل أن
«عدم حضور» احلوثيني إىل جنيف «دليل آخر على أن حترير احلديدة
هو ما يلزم ليعودوا إىل رشدهم ،ولينخرطوا يف شكل ّ
بناء يف العملية
السياسية».

اشتباك أمريكي ايراني...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

«رد سريع
البصرة وجممع السفارة األمريكية يف بغداد» ،مهددًا بـ
ّ
وحاسم» إذا طاول أي هجوم املصاحل األمريكية.
يف غضون ذلك ،دعا قائد القيادة املركزية األمريكية جوزف فوتيل
رص صفوفها يف مواجهة «التهديدات» اإليرانية
دول اخلليج إىل ّ
واجلماعات املتشددة».
ويف الوقت ذاته ،طالب مكتب خدمات الطريان املدني األمريكي،
شركات الطريان بتوخي احلذر أثناء التحليق فوق اجملال اجلوي
اإليراني ،وبأن تسعى إىل تفضيل اجملال اجلوي العراقي.
وغادر عشرات الصحافيني واملوظفني األجانب العراق أمس االول،
بعد حتذيرات من احتمال تعرضهم ألخطار .كما أغلقت أبرز وسائل
اإلعالم الغربية ويف مقدمتها وكالة «رويرتز» أبوابها ،بعد تلقيها
تهديدات.
ويف مقابل تراجع حظوظ رئيس الوزراء حيدر العبادي ،تؤكد املصادر
أن اليومني املقبلني سيشهدان مشاورات جدية الختيار ثالثة أمساء
مرشحة للمنصب من بني حنو عشرة متداولة.

 3أفكار فرنسية...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

مشاورات مع خمتلف القيادات بال استثناء ّ
حلضها على إخراج لبنان من
ازمته احلالية وتأليف احلكومة ،لكي يستطيع املشاركة يف مؤمترات
وسيطرح فيها مصري املنطقة.
ستعقد يف اخلارج
ُ
ّ
ـ الثالثة ،أن يزور ماكرون لبنانّ ،
تشكل صدمة اجيابية
لعل زيارته
للخروج من العقد وتأليف احلكومة.
ان الفكرتني االوىل والثالثة ،اي الدعوة اىل لقاء
لكن حتى اآلن يبدو ّ
ان االدارة الفرنسية،
حواري وجميء ماكرون ،تلقيان معارضة ،إذ ّ
وحتديدًا وزارتي اخلارجية والدفاع ،ال تعتقدان باستعداد االطراف
أن
اللبنانية للتجاوب ،سواء مع دعوة فرنسا اىل احلوار ،او يف ّ
فإن
ضغط ماكرون خالل زيارته لبنان سيلقى تأثريًا مناسبًا .لذلكّ ،
االتصاالت تركز على الفكرة الثانية ،اي ان يزور موفد فرنسي
لبنان.

توقيت التحرك

ان النزاع
ان فرنسا قررت هذا التحرك بعدما رأت ّ
ويف املعلومات ّ
الروسي ـ االمريكي يف سوريا بدأ يأخذ ابعادًا اكثر مما يفرتض .كذلك
فإن فرنسا تتوقف عند حترك روسيا يف اجتاه لبنان ،وهو الدولة اليت
ّ
تقيم معها عالقات مميزة منذ قرون وال ترغب يف أن يضعف اي طرف
دولي جديد دورها فيه ،وتعترب انه اذا كان هناك من تدويل للوضع
مير عرب باريس.
يف لبنانّ ،
فإن طريقه يفرتض ان ّ
فإن هذا التوجه الفرنسي ال يزال مدار نقاش ،ومل يتم
ويف أي حال ّ
ان السفري الفرنسي كان
اختاذ اي قرار نهائي يف شأنه بعد .علمًا ّ
قد عاد اىل لبنان قبل عشرة ايام بعدما أمضى إجازة خاصة يف بالده،
وعرج على باريس حيث التقى مسؤولني يف قصر االليزيه ووزارتي
ّ
اخلارجية والدفاع.

املحكمة

وفيما فرنسا تبحث عن طريقة إلخراج لبنان من ازمته ،يغرق اللبنانيون
يف تفاصيل خالفاتهم السياسية ،يف وقت تتصدر املرافعات اخلتامية
لالدعاء يف جرمية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري يف الهاي
االهتمامات واملتابعة .وقد أكد اليوم الثالث منها على ما ورد الثالثاء
جلهة حتميل مصطفى بدر الدين املسؤولية االساسية عن اجلرمية،
ووصفته املرافعة بأنه «يف أعلى اهلرم واملشرف على خمطط جرمية
االغتيال».
وجديد االمس كان ما قاله االدعاء يف احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان
عن اجتماع عقد بني الرئيس رفيق احلريري واألمني العام لـ»حزب
اهلل» السيد حسن نصراهلل يف حضور معاونه السياسي حسني خليل،
وقد ربط االدعاء بني خليل ومصطفى بدر الدين.
وسيواصل االدعاء تقديم مرافعته اخلتامية يف جلسة اجلمعة (أمس)،
بعدما شرح أمس االول بالتفاصيل عن مراقبة موكب الرئيس الشهيد
رفيق احلريري وشراء الشاحنة اليت استخدمت يف عملية التفجري،
واختطاف امحد ابو عدس وإعالن املسؤولية زورًا.

جلسة تشريعية

يتقدم احلديث داخليًا
ويف ظل التعثر يف والدة احلكومة العتيدة،
ّ
مصمم فعليًا
ان رئيس جملس النواب نبيه بري
عن التشريع ،ويبدو ّ
ّ
على الدعوة اىل عقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر اجلاري .واعترب
أن هذا التصميم يعين ثالثة امور:
بعض املتابعني ّ
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ـ ان يكون آخر ايلول موعد َح ّ
ض على تأليف احلكومة.
ـ جمرد ان يفكر رئيس اجمللس بالدعوة اىل جلسات تشريعية قبل
ان هناك خشية من ان تطول االزمة احلكومية
التأليف ،فذلك معناه ّ
مما هو متوقع.
اكثر ّ
ـ املشاركة يف جلسة التشريع ُيراد منها توجيه رسائل اىل اخلارج
أن احلكومة غري موجودة ،وذلك
أن لبنان موجود حتى ولو ّ
مفادها ّ
لكي ال تغسل الدول املاحنة يديها منه مثلما غسلت الواليات املتحدة
االمريكية يديها من وكالة «األونروا».
كنعان
شدد رئيس جلنة املال واملوازنة
وعن الدعوة اىل جلسة تشريعيةّ ،
النائب ابراهيم كنعان على ضرورة عدم التأخر يف املشاركة فيها
لعوامل ثالثة:
ـ العامل االول :املادة  69من الدستور تقول انه «عند استقالة
احلكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح جملس النواب حكمًا يف دورة
انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة» .فعندما
يتحدث الدستور بنحو واضح ومباشر ،ال يعود هناك جمال لالجتهاد،
وحنن يف وضعية احلكومة ُتعترب فيها مستقيلة حبكم إجراء االنتخابات
النيابية وحكومة تصريف اعمال وحنن يف دورة تشريعية .فبالتالي
عندما يكون النص واضحًا وال جيوز االجتهاد فيه ،وااللتفاف السياسي
على الدستور هو خمالفة دستورية .حنن امام نص واضح ،والتشريع
ليس فقط قانونيًا ودستوريًا ،بل هو ملزم.
ـ العامل الثاني :اضافة اىل العامل الدستوري هناك عامل املمارسة.
عقدنا جلستني تشريعيتني لتشريع الضرورة ،واحدة يف تشرين
َ
وشاركت فيها كل
الثاني  2015والثانية يف تشرين االول 2016
ّ
وكنا يف ظل حكومات مستقيلة.
الكتل النيابية
جيسد املصلحة العليا للدولة
ـ العامل الثالث :هل حنن امام واقع
ّ
نشرع قوانني ال حنتاجها؟ ام لدينا التزامات دولية
للتشريع؟ هل حنن
ّ
نعرض لبنان لضياع الفرص كمؤمتر
ومالية جيب احرتامها لكي ال ّ
«سيدر» وغريه؟ من هذا املنطلق مصلحة الدولة العليا تقتضي
ألن القوانني املطروحة هي قوانني مالية
ايضًا السري يف التشريع ّ
مطلوبة».
ان التشريع هو مللء الوقت الضائع وتأثرياته على
ولدى سؤاله :هل ّ
مشاورات التأليف؟ اجاب كنعان« :ملاذا نفكر بهذه الطريقة .هذه
ّ
ينظم عملها وجيب ان تكون
مؤسسات دستورية قائمة ،والدستور
ناشطة .هل علينا تغييب كل املؤسسات اذا كانت مؤسسة من بينها
غائبة؟ ما هذا املنطق؟».
حكوميًا
وعلى الصعيد احلكومي مل يسجل اي جديد ،لكن معلومات أفادت
جدية إلنتاج خمارج
ان الرئيس املكلف سعد احلريري يقوم مبحاوالت ّ
ّ
مقبولة بني كل االطراف وذلك من اآلن حتى نهاية الشهر ،وهذه
احملاوالت تتضمن سيناريوهات عدة.
ّ
واكد احلريري مساء امس االول انه مستمر يف مساعيه وجهوده
الدؤوبة لتشكيل احلكومة اجلديدة ،وقال« :على رغم من االختالفات
والتباينات بني االطراف السياسية حنن نأمل ،من خالل تعاطينا
اهلادئ واملسؤول مع مجيع االطراف وتحَ ّلينا بالصرب ،أن نصل يف
النهاية اىل تأليف احلكومة ،واملباشرة يف حل املشكالت اليت تواجه
البلد ألنه من دون التحلي بالصرب ومقاربة االمور باحلكمة لن نستطيع
حل هذه املشكالت والنهوض بالبلد».

«التيار»

نرحب بأي مبادرة يف
وقالت مصادر «التيار الوطين احلر»« :حنن ّ
اجتاه تأمني إنتاج حكومة وفق معيار واحد يطّبق على اجلميع ،ويأخذ
نرحب بإنتاج حكومة امس
االنتخابات النيابية ونتائجها مرتكزًا اساسيًاّ .
ان سالمة العمل احلكومي للمرحلة املقبلة تقتضي
قبل اليوم ،ونعترب ّ
ان يكون هنالك احرتام كامل لنتائج النتخابات النيابية ،وحنن مع اي
سيناريو يأخذ هذا األمر يف االعتبار او يرتكز على هذا املعيار».

«التقدمي» ـ «التيار»

وعلى جبهة العالقة املأزومة بني «التيار الوطين احلر» و»احلزب التقدمي
االشرتاكي» على خلفية القرارات املتبادلة بإزاحة موظفني حمسوبني
رصد أمس االول ّ
تدخل أي وسيط للتخفيف من
على الطرفني ،مل ُي َ
أجواء االحتقان على خط بعبدا-املختارة ،يف ظل انقطاع جسور التواصل
متامًا بينهما وتأكيد ّ
مطلعني صعوبة زيارة جنبالط لعون قريبًا مثلما
عز األزمة احلكومية .ويراهن متابعون ،يف
فعل يف متوز الفائت يف ّ
هذا السياق ،على احتمال ّ
تدخل املدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم جمددًا بني الطرفني ،كما فعل يف مراحل سابقة.

«اإلشرتاكي»

وقالت مصادر احلزب التقدمي اإلشرتاكي« :حنن أساسًا مل نبحث يومًا
عن افتعال سجال ال مع «التيار الوطين احلر» وال مع سواه ،واخلطوات
اليت لطاملا اختذها النائب وليد جنبالط حلماية االستقرار والسلم
االهلي حتى ولو مل تكن شعبية يف بعض احملطات معروفة للقاصي
والداني ،ولكن التجاوزات اليت يرتكبها «التيار الوطين احلر» بدءًا
من حماولة تقويض «اتفاق الطائف» واالنقضاض عليه مرورًا مبسألة
الصالحيات الرئاسية وصو ً
ال اىل حركة االنتقام الكيدي يف الوزارات
يف سابقة غري مشهودة يف تاريخ لبنان املعاصر ،إضافة اىل االدارة
السيئة ملختلف امللفات الوطنية من غياب اي رؤية ملكافحة الفساد
وصو ً
ال اىل اإلصرار على احلل األكثر كلفة واألقل استدامة يف ملف
ً
الكهرباء مع ما حيوم حول ذلك من روائح صفقات ،فضال عن اللغة
الشتائمية واألسلوب التهويلي املعتمد لدى بعض مسؤولي «التيار»
تؤجج السجال لألسف وال تضع
الذي َعفا عنه الزمن كل هذه العناوين ّ
أن جلوء «التيار» ونوابه يف استمرار
له حدًا .وبات واضحًا ومعروفًا ّ
رده اىل ضعف احلجة السياسية
اىل لغة الشتائم والتهديد والوعيد َم ّ
اليت ال ميلكونها ،وبالتالي يدفعون يف اجتاه هذا املنحى التصعيدي
اخلطري ،وحنن بطبيعة احلال لن نتوانى عن الرد حيث جيب».
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صـحة وغـذاء

دراسة خميفة ستبدل طريقة شربنا للماء إىل األبد!
ال يعيش الناس من دون املاء ،كما تكتسب
درجة استهالكه أهمية صحية كربى ،ولكن إذا
كنت ممن يشربون املاء من الزجاجة (القنينة)
نفسها ،من باب احلفاظ على البيئة ،أو ألنك
تريد توفري املال ،فأنت تقوم بأمر غري صحي له
تبعات خطرية ،وفق ما كشفته دراسة حديثة.
وأظهرت الدراسة اليت أجراها موقع «ترد ميل
رفيوز» وهو منصة خمتصة بتقديم إرشادات
رياضية وصحية( ،أظهرت) أن الشرب من قنينة
جرى استخدامها عدة مرات يعرض اإلنسان
لنسب عالية من البكترييا.
ووجد الباحثون أن الشرب من هذه القنينة
قد يكون أسوأ من قيام اإلنسان بلعق أداة
يلعب بها الكلب ،وبالتالي ،فإن السلوك الذي
يعتمده أغلب الناس يف بيوتهم ليس آمنا على
اإلطالق.
واعتمدت الدراسة على عدة أنواع من القنينات
استخدمها رياضيون طيلة أسبوع ،وكشفت
النتائج أمورا وصفت بـ»الصادمة».
فقد وجد الباحثون أن عدد البكترييا يف كل
قنينة يصل يف املتوسط إىل CFU 313.499
وهذا األخري (سي إف يو) مقياس لتحديد عدد
اخلاليا احلية يف األشياء واألجسام.
وتكمن املفاجأة يف أن األداة املسلية اليت تلهو
بها الكالب يف العادة كما تقوم بلعقها يف كثري
من األحيان ال تتجاوز « 2,937سي إف يو»،
وفق ما نقل موقع «نيويورك بوست».
واجلدير بالذكر أن بعض القنينات اليت يعاد
استخدامها تضم أعدادا أكرب بكثري من البكترييا
احلية ،ولذلك فإن الشرب منها ال يقل خطرا عن
الشرب من مغسلة املطبخ.
ونبه الباحثون إىل أن قرابة  60باملئة من
البكترييا اليت مت رصدها يف القنينات تشكل
خطرا حمدقا بصحة اإلنسان كما تعرضه بشدة
للمرض.
وإزاء هذا التحذير قد يتساءل كثريون حول
البديل املمكن ،وهنا ينصح الباحثون بتفادي
ُ
تغلق بالغطاء واللجوء إىل أخرى
القنينات اليت
بتقنية «االمتصاص» يف األعلى ألن هذا املنفذ

الضيق أقل عرضة للبكترييا.
ويف السياق ذاته ،تنصح الدراسة بشراء
قنينات مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ
عوض قنينات البالستيك ،وعند االستخدام،

جيدر باملستهلك أال يرتك القنينة داخل احملفظة
أو السيارة لعدة أسابيع ،كما يتعني تنظيف
هذه القنينات أيضا حتى وإن كانت ال تضم
سوى املاء.

وباء خطري ينتشر يف أحناء
الواليات املتحدة األمريكية

كيف تأكل بطريقة صحيحة
حلياة أطول

حذر أطباء من مرض طفيلي خطري ،بدأ ينتشر
يف كل أحناء الواليات املتحدة األمريكية ،قد
يؤدي إىل سكتات دماغية ،حسب ماذكرت
صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وينتقل داء «شاغاس» عن طريق حشرة تعرف
املقبل ،ويعود
باسم حشرة التقبيل ،أو البق
ّ
سبب تسميتها إىل أنها تلسع وجوه الناس
بالقرب من أفواههم.
وأفاد املصدر أن الداء انتشر يف أمريكا
الوسطى واجلنوبية ،لكنه بدأ يتسلل إىل
الواليات املتحدة ،لينال من  300ألف أمريكي،
كما وصل عدد مصابيه يف إسبانيا إىل 42000
حالة ،وهناك حاالت أخرى وجدت يف إيطاليا
وفرنسا وسويسرا وأسرتاليا واليابان واململكة
املتحدة.
و»شاغاس» مرض طفيلي ينتشر يف املناطق
املدارية اإلستوائية ،ويعيش يف أمعاء احلشرات
قبل انتقاله إىل البشر.
وقد حذرت مجعية القلب األمريكية يف بيان هلا،
أنه إذا مل يتمكن أطباء أمريكا من التعرف على
«شاغاس» وتشخيصه ومعاجلته ،فقد يؤدي
مدمر يف كل أحناء البالد.
تفش
ذلك إىل
ّ
ٍ
وكشفت اجلمعية بأن الداء الينتشر من خالل
لدغة احلشرة ،وإمنا من خالل برازها ،وانتقاله
إىل جهة العني ،معتربة إياها من احلشرات
الليلية ،اليت تتغذى على دم الثدييات مبن
فيهم البشر.
وتشمل أعراض املرض ،احلمى والصداع،
والتعب والطفح اجللدي ،والتورم بالقرب من
مكان اإلصابة ،وقد تتطور أعراضه لتصل إىل
مرحلة مزمنة أخطر من سابقتها ،تشمل عدة
مشاكل منها تضخم القلب وتغري معدل ضرباته،
ومن املمكن أن يسبب الداء أيضا مضاعفات يف
األمعاء ،مثل املريء املوسع أو القولون.

يساعد احلصول على السعرات احلرارية اليومية
بالكامل خالل  10ساعات يف التعويض عن
املشاكل األيضية ،النامجة عن اخللل يف الدورة
الدموية اليومية.
وقد نشرت جملة « »Cell Metabolismدراسة
علماء من معهد سالك يف كاليفورنيا .وتبني
الدراسة أن عددا من احليوانات والبشر ميلكون
جينات تدعم إيقاعات الساعة البيولوجية ،اليت
تعمل على تفعيل جينات خمتلفة أثناء اليوم
الواحد.
وتعمل تلك اإليقاعات على تفعيل اجلينات
اهلضمية خاصة خالل النهار وجينات إصالح
اخلاليا خالل الليل.
وغالبا ما حيدث خلل يف هذه اإليقاعات بسبب
األمراض لدى بعض األشخاص أو تغيري املناطق
الزمنية أو حتى الشيخوخة .ويف هذه احلالة
يعجز اجلسم بنفسه من احلفاظ على التوازن
بني الوقت هلضم الطعام والوقت للحفاظ على
وظائف األيض ،ما يؤدي إىل مشاكل صحية.
وقام الباحثون بتعطيل عمل تلك اجلينات
املسؤولة على اإليقاع اليومي لدى الفئران.
وقسموا القوارض إىل جمموعتني .ومنحوا
إمكانية الوصول إىل الطعام للمجموعة األوىل
على مدار الساعة ،بينما متكنت اجملموعة الثانية
من تناول الطعام خالل  10ساعات فقط.
وأدت التجربة إىل إصابة الفئران من اجملموعة
األوىل مبرض السكري والسمنة وأمراض الكبد
الدهنية ،بينما بقيت اجملموعة الثانية بصحة
جيدة ،على الرغم من أن تكوين الغذاء والسعرات
احلرارية لدى كال اجملموعتني كان متماثال.
ووفقا للعلماء فإن التجربة أظهرت أن احلد من
تناول الطعام ملدة  10ساعات ،يساعد على
احلفاظ على الصحة وإطالة احلياة ،حتى يف حال
حدوث خلل يف إيقاعات الساعة البيولوجية.
وخيطط الباحثون إلجراء التجارب نفسها على
البشر يف القريب العاجل.

النوم واألكل متأخرا والسمنة..
دراسة تكشف العالقة احلقيقية

يعتقد كثريون أن قلة النوم وكثرة األكل يف
فرتة املساء تزيدان تعرض اإلنسان ليصبح
بدينا ،لكن دراسة طبية حديثة كشفت أن السمنة
تنجم بشكل أساسي عن اضطرابات النوم.
وكشفت الدراسة اليت أشرف عليها باحث من
جامعة أوبساال السويدية ،أن النوم املتقطع
يؤثر على نظام التمثيل الغذائي يف اجلسم
(امليتابوليزم) فيزيد قدرة اجلسم على ختزين
الدهون.
وال تقف أضرار النوم املتقطع عند هذا احلد
فهذا االضطراب جيعل اجلسم أكثر عرضة
لإلصابة مبتاعب صحية خطرية مثل أمراض القلب
والسكري ،وفق ما نقلت صحيفة «غارديان»
الربيطانية.
وقال الباحث املشرف على الدراسة ،جوناثان
سيديرنايس ،أن النتائج أظهرت أهمية الوظائف
اليت يؤديها النوم وال يستطيع أي شيء آخر أن
حيل مكانها.
ويؤدي نقص النوم لدى اإلنسان إىل التأثري سلبا
على هرمونات تتوىل التحكم يف الشهية والشعور
بالشبع واالمتالء ،وبالتالي فإن األشخاص الذين
ينامون لفرتات أقل لديهم وقت أطول ليتناولوا
الطعام.
موازاة مع ذلك ،يرتدد من ال يأخذون قسطا
كافيا من النوم يف القيام بالتمرينات الرياضية
بالنظر إىل التعب الذي يشعرون به يف فرتة
النهار من جراء عدم نيل راحة يف الليل.
واعتمدت الدراسة اليت ُنشرت يف جملة «ساينس
إدفانسز» على عينة من  15متطوعا يف صحة
جيدة ،وبعد ذلك ،حضر املشاركون جلستني
اثنتني؛ إحداهما بعد ليلة من النوم العميق
واهلادئ ،وأخرى بعد السهر لليلة كاملة ،وعقب
هذه التجربة مت أخذ عينات من دهونهم ودمهم
ونسيجهم العضلي.
والحظ العلماء أن املشاركني الذين مل يناموا
جيدا تراجع لديهم النشاط يف جينات مسؤولة عن
امتصاص الدهون يف اجلسم ،فيما هبط مستوى
الربوتني بشكل الفت.

* 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
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صــحة وغـذاء

العسل بدالً من املضادات احليوية لعالج السعال..

ملاذا ال يصف األطباء الدواء الطبيعي اللذيذ؟
أفادت نصائح صحية جديدة بأن األشخاص
الذين يعانون من السعال عليهم أن يشربوا
العسل والليمون بد ً
ال من تناول املضادات
احليوية ،حسب صحيفة  Daily Mailالربيطانية.
وحسب النصائح املقدمة من هيئة الصحة العامة
يف إنكلرتا ،ال ينبغي أن تكون األدوية العالج
األول الذي يلجأ إليه املصابون بالسعال ،حسبما
نشر املعهد الوطين للصحة وتفوق الرعاية،
وذلك يف سياق املعركة ضد انتشار اجلراثيم
املقاومة للمضادات احليوية.
وصف املضادات احليوية بكثرة جيعلها عدمية
اجلدوى
يشعر اخلرباء بقلق متزايد من قيام األطباء يف
كثري من األحيان بوصف املضادات احليوية
للمرضى املصابني بالسعال ونزالت الربد
اليت تتسبب فيها الفريوسات ،وهي نادرًا ما
تكون ضرورية لعالجها .االستخدام املفرط هلذه
األدوية يعين أن اجلراثيم تتطور ملقاومة العالج،
ما جيعل املضادات احليوية عدمية الفائدة ضد
العدوى األكثر خطورة.
ومن املعروف أن املضادات احليوية ال تعاجل
األمراض الفريوسية.
واملضادات احليوية ال تقضي على السعال
يقول مشروع املبادئ التوجيهية اجلديد،
الذي يستهدف ك ًال من األطباء واملرضى ،إن
املضادات احليوية ال حتدث فرقًا يذكر يف
أعراض السعال ،حسب الصحيفة الربيطانية.
والعسل ال حيتاج روشتة
بد ً
ال من ذلك ،ينصح املرضى بتناول العسل
أو شراب السعال الذي ال حيتاج صرفه لوصفة
طبيب .ستخضع النصيحة ملشاورة ملدة شهر
واحد قبل إرساهلا إىل املمارسني العموم.
ومتت جتربته طوي ًال
وقالت الدكتورة تيسا لويس ،من املعهد الوطين
للصحة وتفوق الرعاية« :ترى اللجنة أن تناول
ملعقة من العسل أو مشروب العسل والليمون
هو خطوة أوىل جيدة ميكن أن يأخذها الشخص
من أجل العالج الذاتي للسعال .العسل هو عالج
طبيعي متت جتربته واختباره لعدة أجيال .بعض
الناس يؤمنون حقًا بفوائده.
وبال آثار جانبية
نعتقد أنه خيار عالجي ميكن للمرضى استخدامه
يف البداية للحد من السعال .تشري التجربة
إىل أن العسل ميكن أن يقلل من حدة وتكرار
السعال بعد يوم واحد من تناوله ،لكنه ال يؤثر
بشكل كبري على نوعية النوم لآلباء واألمهات
واألطفال».
لكن ميكن استشارة طبيب
واستشهد املعهد الوطين للصحة وتفوق الرعاية
بدراسة أجريت يف عام  2014ومشلت 568
شخصًا ،وأوضحت أن ملعقة من العسل بوزن
 10جم تقلل بشكل كبري من تكرار وحدة السعال
خالل يوم واحد .وشددت الدكتورة لويس على
أنه ال ينبغي أبدًا إعطاء العسل لألطفال الذين
تقل أعمارهم عن سنة بسبب خطر اإلصابة
بتسمم األطفال الرضع .لكنها أضافت أنه ميكن
التعامل مع معظم أنواع السعال دون استشارة
الطبيب.
وقالت« :إذا أصيب شخص بالرشح والتهاب
احللق والسعال ،فإننا نتوقع أن يهدأ السعال
على مدى أسبوعني إىل ثالثة أسابيع ،وال توجد
حاجة إىل تناول املضادات احليوية .أما إذا كان
السعال يزداد سوءًا أو شعر الشخص بأنه
مريض بشدة أو شعر بصعوبة يف التنفس،
جيب عليه يف هذه احلالة استشارة الطبيب».
بد ً
ال عن مفاقمة مشكلة مقاومة اجلراثيم
للمضادات احليوية

وقالت الدكتورة سوزان هوبكينز من مؤسسة
الصحة العامة يف إنكلرتا« :إن مقاومة املضادات
احليوية مشكلة كبرية ،وحنن حباجة إىل اختاذ
إجراء اآلن .إن تناول املضادات احليوية عندما
ال تكون حباجة إليها يعرضك أنت وعائلتك خلطر
اإلصابة بالعدوى اليت ال ميكن عالجها بسهولة.
هذه املبادئ التوجيهية اجلديدة ستدعم األطباء
لتقليل وصفات املضادات احليوية ،وتشجع
املرضى على األخذ بنصيحة طبيبهم حول الرعاية
الذاتية».
البدائل الطبيعية هي اخليار األول
وقال الربوفيسور مارك بيكر ،مدير مركز
املبادئ التوجيهية يف املعهد الوطين للصحة
وتفوق الرعاية« :حنن حريصون على تسليط
الضوء على أنه يف معظم احلاالت ال تكون
املضادات احليوية غري ضرورية لعالج السعال.
نريد أن ُينصح الناس باللجوء إىل البدائل اليت
قد تساعد على ختفيف أعراضهم».
ذكرت جلنة العلوم والتكنولوجيا يف جملس
العموم يف عام  2014أن املمارسني العموم
ينصحون باملضادات احليوية من أجل «اسرتضاء»
املرضى ،وأن هذه املمارسة تساهم يف زيادة
مقاومة البكترييا للمضادات احليوية.

الشعرانية ..مرض يؤرق النساء

تعاني بعض الفتيات والنساء من مشكلة
«الشعرانية» واليت تتحول مع الوقت إىل أمر
مزعج ورمبا حمرج أيضا وفيما تريد معظمهن
حلوال سريعة يوصي األطباء بالبحث عن السبب
احلقيقي وعالجه ولو احتاج ذلك وقتا أطول.
والشعرانية تعين ظهور الشعر يف مناطق متفرقة
من اجلسم ال ينبغي أن ينبت فيها عادة مثل
الذقن والبطن والفخذين واليدين وفوق الشفة
العليا حسب اختصاصي التوليد واألمراض
النسائية الدكتور مصطفى سليم.
ويشري طبيب النسائية إىل أن الشعرانية قد
تشاهد أكثر لدى الفتيات يف سن املراهقة
والبلوغ نتيجة خلل هرموني يؤدي إىل مستويات
عالية من هرمونات الذكورة «األندروجينات»
فضال عن أسباب أخرى منها الوراثة ومتالزمة
املبيض متعدد الكيسات وتناول أنواع معينة
من األدوية.
ويوصي الدكتور سليم بطلب استشارة مبكرة
لضمان نتائج أفضل للعالج الذي جيب أن
ينحصر بني أطباء النسائية واجللدية وهو خيتلف
حسب املسبب مبينا أنه يف حال كان هرمونيا
فتحتاج األدوية ستة أشهر لتبدأ بإعطاء نتائج
مرضية.
ويرى سليم أن التقنيات احلديثة كاستخدام
الليزر يف إزالة الشعر قد تعطي نتائج سريعة
ومرضية للسيدة لكنها ال توقف السبب ما يعين
عودة املشكلة مبينا أن العالج اهلرموني هو
األجدى باعتباره يقضي على السبب ثم ميكن
تطبيق الليزر كإجراء جتميلي.

دراسة علمية :املشروبات الكحولية مضرة بالصحة مهما قلت كمياتها
ظهرت يف الفرتة األخرية أخبار قد تزعج هؤالء
الذين يرون أنه من الصحي تناول كأس واحد
من اخلمر يوميا بعد إشارة دراسة حديثة إىل
أنه ال وجود للكحول اآلمن الذي ميكن تناوله
كشراب.
ُ
وأجريت الدراسة على مستوى دولي واسع
النطاق ونشرتها جملة النسيت العلمية
املتخصصة لتؤكد أنه ال يوجد بني أنواع الكحول
أو املشروبات الكحولية ما هو آمن لالستهالك
اآلدمي.
وبينما يعرتف الباحثون املعدون هلذه الدراسة
أن تناول كأس واحد من املشروبات الكحولية
يوميا يساعد على التقليل من فرص اإلصابة
بأمراض القلب ،أكدت الدراسة أن هناك خماطر
صحية تتمثل يف اإلصابة بالسرطان جراء تناول
املشروبات الكحولية ،وهي املخاطر اليت يفوق
ضررها ما ميكن أن يتأتى من وقاية من أمراض
القلب.
وقال معد الدراسة إن النتائج اليت توصل إليها
البحث غري مسبوقة ،وهي أهم ما توصل إليه
العلماء حتى اآلن نظرا للمجموعة الكبرية من
العوامل اليت تغطيها الدراسة.
إىل أي مدى تصل خطورة التناول املعتدل
للخمور؟
تناولت الدراسة ،اليت حتمل عنوان «العبء
الدولي للمرض» ،مستويات استهالك الكحوليات
واألثر الصحي املرتتب على استخدامها يف 195
دولة ،من بينها بريطانيا ،يف الفرتة من 1990
إىل .2006
وعقد الباحثون مقارنة بني من يتناولون كأسا
واحدا يوميا من املشروبات الكحولية ومن ال
يتناولونها على اإلطالق يف الفئات العمرية من
 15إىل  95سنة.
وكشفت املقارنة عن أن  914من كل مئة ألف
ممن ال يتناولون الكحوليات قد تتطور لديهم
اإلصابة باألمراض الناجتة عن تناول الكحول مثل
السرطان بينما ارتفع هذا العدد بواقع أربعة
أشخاص لدى من يتناولون كأس واحدا من
هذه املشروبات يوميا ،ما يشري إىل ارتفاع خطر
اإلصابة حبوالي .%0.5
وأشارت النتائج إىل أن من يتناولون كأسني
من اخلمور يوميا ترتفع درجة اإلصابة بأمراض
ذات صلة بتناول الكحول مثل السرطان حبوالي
 63شخصا مقارنة مبن ال يتناولون اخلمور على
اإلطالق لتكون نسبة اإلصابة  977شخصا من
كل مئة ألف شخص ،ما يشري إىل ارتفاع درجة
خطورة اإلصابة األمراض الناجتة عن الشراب
حبوالي  %0.7لدى من يتناولون كأسني يوميا
من هذه املشروبات.
الربيطانيات
أما من يتناولون مخسة كؤوس من اخلمر يوميا،
فرتتفع درجة اإلصابة لديهم حبوالي %37.00
لريتفع العدد حبوالي  338شخصا ويصل إىل
 1252شخصا من كل مئة ألف شخص.
وقالت سونيا ساكسينا ،إحدى الباحثات
املشاركات يف إعداد هذه الدراسة واألستاذة
اجلامعية يف الطب يف الكلية امللكية بلندن اليت
متارس مهنة الطب ،إن «كأسا واحدا يوميا ميثل
زيادة حمدودة يف خطر اإلصابة باألمراض ،لكن
عند وضع عدد سكان بريطانيا يف الصورة،
يكون العدد أكرب بكثري .وبالطبع أغلب الناس ال
يشربون كأسا واحدا يف اليوم».
وقال ماكس غريسوالد ،رئيس الفريق البحثي
املعد للدراسة واألستاذ األكادميي يف معهد
قياس وتقييم الصحة التابع جلامعة واشنطن،
إن «دراسات سابقة كشفت عن األثر الوقائي
للكحول بشروط حمددة ،لكننا اكتشفنا األضرار
الصحية اليت قد تنشأ عن الشرب وما يصاحبها

من خماطر ذات صلة بتناول أي كمية من
الشراب الكحولي».
وأضاف أن «التالزم بني استهالك الكحول وخطر
اإلصابة بالسرطان ،واجلروح ،واألمراض املعدية
تفوق األثر الوقائي للشراب الذي أشارت بعض
الدراسات إىل أنه يقي أمراض القلب ،وهو ما
أشرنا إليه يف دراستنا».
وتابع« :رغم أن املخاطر الصحية املرتتبة على
تناول املشروبات الكحولية تبدو ضئيلة عند
تناول كأس واحد يوميا ،تزداد هذه املخاطر مع
ازدياد الكمية اليت يتناوهلا األشخاص».
وخفضت احلكومة الربيطانية مستويات استهالك
املشروبات الكحولية اليت توصي الرجال والنساء
بتناوهلا إىل ما ال يتجاوز  14وحدة أسبوعيا،
وذلك وفقا للتوصيات الصادرة يف  ،2016وهو
ما يساوي ستة كؤوس من اجلعة متوسطة القوة
أو سبعة كؤوس من اخلمور.
وقالت دايم سالي دايفيز ،كبرية املسؤولني
الطبيني يف بريطانيا ،إن أي قدر من املشروبات
الكحولية قد يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان.
قالت سونيا ساكسينا إن هذه الدراسة هي األهم
على اإلطالق بني الدراسات اليت ُأجريت يف هذا
املوضوع ألنها عملت على تغطية عدد كبري من
العوامل مثل مبيعات الكحوليات ،والبيانات اليت
حصلنا عليها من مستهلكي الكحول عن الكميات
اليت يستهلكونها ،وبيانات احلالة االجتماعية،
وبيانات السياحة عالوة على مستويات التجارة
غري الشرعية يف الكحوليات وتصنيع اجلعة يف
املنازل».
وأظهرت الدراسة أن املرأة الربيطانية تتناول
متوسط ثالثة كؤوس يوميا ،ما يضعها يف
املركز الثامن على مستوى العامل بني أكرب
املستهلكني للمشروبات الكحولية على مستوى
العامل.
على النقيض من ذلك ،يقع الرجل الربيطاني
يف املركز  62بني أكثر مستهلكي املشروبات
الكحولية على مستوى العامل ،مع ذلك يصل
متوسط استهالكه لثالثة كؤوس يوميا ،وذلك
ألن مستويات تناول الشراب يرتفع معدله بني
الرجال مقارنة بالنساء .فالرجل يف رومانيا،
على سبيل املثال ،يتناول متوسط مثانية
كؤوس يوميا.
وعلى مستوى العامل ،يتناول واحد من كل ثالثة
أشخاص املشروبات الكحولية ،وهي الظاهرة
اليت ترتبط حبوالي  10يف املئة من حاالت
الوفاة يف املرحلة العمرية من  15إىل  49سنة.
وقالت سونيا إن «أغلبنا يف بريطانيا يتناول
مشروبات كحولية بكميات تتجاوز احلدود اآلمنة،
وهو ما تؤكده هذه الدراسة .وحتتاج التوصيات
اليت نتجت عن هذه الدراسة إىل التطبيق ،وعلى
احلكومة أن تعيد النظر يف سياستها .فإذا كنت
تريد أن تشرب الكحوليات ،فعليك أن تعلم
نفسك املزيد عن خماطر الشراب وأن حتصل
على معلومات عن املخاطر املرتتبة على ذلك».
لكن دايفيد سبيغلهالرت ،األستاذ املتخصص
مبركز وينتون للفهم العام للمخاطر التابع جلامعة
كمربيدج ،حذر من أن نتائج الدراسة ال تزال
حتتاج إىل املزيد من البحث.
وقال« :عند األخذ يف االعتبار املتعة اليت ينطوي
عليها التناول املعتدل للشراب ،أعتقد أن الزعم
بأنه ال يوجد حدود آمنة لتناول الشراب أمرا ال
يستحق اجلدل».
وأضاف أنه «ال حدود آمنة للقيادة ،لكن احلكومة
ال تنصح الناس بتجنب القيادة».
وتابع« :ودعونا نفكر قليال يف األمر ،ليس
هناك حدود آمنة للعيش ،لكن ال أحد ينصح
باإلحجام عن احلياة».
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NSW Government to lose Wagga Wagga in massive backlash Newspoll ‘shows need to end
parlour games’

Liberal candidate Julia Ham at the Liberal election party at The Commercial Club for
Wagga Wagga by-election. Picture: Dylan RobinsonSource:News Corp Australia

Independent candidate Joe McGirr at Ashmont Public School. Voting day for the
Wagga Wagga by-election. Picture: Dylan RobinsonSource:News Corp Australia

The NSW Liberal Party is
set to spectacularly lose
the seat of Wagga Wagga,
with a massive backlash
against the Liberals.
A MASSIVE backlash
against the NSW Government is expected to see
it lose the seat of Wagga
Wagga with a 29 per cent
swing against the Liberal
Party.
Independent Joe McGirr
is predicted to take the
Wagga Wagga seat held
by the Liberals since
1957.
The crushing defeat delivered by voters comes
after the by-election was
triggered by sitting Liberal MP Daryl Maguire’s
resignation after a corruption scandal.
Swings against the government were up to 36
per cent in some booths,
with early counting giving the Liberal candidate
Julia Ham even standing
with the Labor Party on
about 25 per cent of the
vote.
In the 2015 NSW state
election, Wagga Wagga
scored the Liberal Party
53.8pc of the primary
vote.
NSW Premier Gladys Berejiklian blamed the recent Liberal leadership
upset in Canberra for voters abandoning the party
in Wagga Wagga.
Ms Berejiklian conceeded
the part was likely to lose
its seat on Sunday.

“It’s likely that we’ll get
the highest primary vote,
but, of course, not enough
to hold the seat. It’s the
most likely outcome is
that Independent Joe McGirr will win the seat,” she
said.
Ms Berejiklian told reporters her government will
take full responsibility for
the massive loss in Wagga Wagga.
“The people of Wagga
sent me and my government the strongest message yesterday and I’ve
heard it,” she said.
She took responsibility for the poor result,
but then described the
federal leadership coup,
combined with the local
corruption scandal that
sparked the early poll, as
“the perfect storm”.
“The timing of the by-election, which coincided with
other major events, other
major political events,
could not have been foreseen,” Ms Berejiklian told
reporters in Sydney on
Sunday.
Labor leader Luke Foley
criticised Ms Berejiklian
for attempting to shift
some of the blame to her
federal colleagues.
“It’s a bit rich to say ‘I accept responsibility but it
was my federal colleagues
fault’ in the same breath,”
Mr Foley told reporters
in Wagga. “For the final
count to be between Labor and independent after

six decades of entrenched
Liberal representation,
that’s an electoral earthquake here in Wagga and
Ms Berejiklian needs to
hear the message.”
The former sitting Wagga
Wagga member, Daryl
Maguire was forced to resign his seat after he was
secretly recorded trying
to strike a deal with former
Canterbury City councillor Michael Hawatt.
The independent frontrunner for Wagga Wagga
in the NSW Riverina is local doctor, academic and
independent candidate.
Dr Joe McGirr was feeling
“quietly optimistic” when
he addressed his supporters from his backyard on
Saturday night, although
he wasn’t expecting a result until Sunday.
“A lot of people are really
excited … there’s a sense
to make a change,” he
told AAP in Wagga.
The doctor will not join
the coalition once in government.
Although Dr McGirr is favoured, Country Labor’s
Dan Hayes is still in with
a chance.
“People have been lining
up early and for me that’s
an indication they’re ready
to vote, they’re ready to
make a change — where
that change will go is still
tough,” Mr Hayes told reporters on sunday.
Mr Hayes said regardless
of the outcome, the community has “made Wagga marginal again”. He
also suggested local and
national scandals that
plagued the Liberal party
of late have angered the
community.
In a scathing statement,

Gladys Berejiklian tried
to shift some blame to
Canberra.
“The infighting in Canberra was a huge concern
and, when combined with
the actions of a former
member, it created an atmosphere where people’s
cynicism with politics
was off the charts,” the
statement read.
However Federal Senator Jim Molan dismissed
these concerns, saying
getting rid of Malcolm
Turnbull was necessary.
But he did admit voters
hadn’t appreciated the
chaos the leadership spill
caused.
“People were very disappointed that we were
spending time taking
about ourselves and to
ourselves but it’s something that every now and
again that you’ve got to
go through,” Senator Molan said.
“We don’t go through
leadership spill for fun, I
can tell you that. ”
Deputy Prime Minister Michael McCormack
wouldn’t
speculate
whether the federal coalition was to blame for
the loss in Wagga, saying
the government wasn’t
intending to losing the
seat.
The Liberal Party won the
Wagga Wagga seat by a
margin of 12.9 per cent in
2015.
Acknowledging what appears to be an inevitable
loss, Liberal candidate
said she would consider
running in March.
“It may be over but it’s
something that I would
certainly stand for again,”
Ms Ham said.

Pyne believes his colleagues need to stop playing “parlour games”

Defence Minister Christopher Pyne believes his
colleagues need to stop
playing “parlour games”
after the coalition lost its
40th Newspoll in a row following a change of leadership.
In the first Newspoll since
Scott Morrison replaced
Malcolm Turnbull as prime
minister on August 24,
the coalition has seen a
further drop in two-partypreferred terms, lagging
behind Labor at 44 per
cent to 56 per cent.
The difference was closer
in the last Newspoll of Mr
Turnbull’s prime ministership at 49 per cent to 51
per cent.
The poll published in The
Australian on Monday also
showed the government’s
primary vote moved up
one point from 33 per cent
to 34 per cent but Labor’s
also rose a point to 42 per
cent.
“There have been far
too many people here in
Canberra playing parlour
games with politics for the
last 10 years,” Mr Pyne
told ABC radio on Monday.
“It’s not just a Liberal
problem, it’s also a Labor
problem, it’s also a National Party problem.
“Since the 11 years of stability in the Howard government, we’ve had five
prime ministers and the
Wagga by-election was
a very clear message to
politicians: Stop playing
games in Canberra and focus on us.”
Finance Minister Mathias
Cormann said the poll was
good for Mr Morrison.
“What it shows, though,
is that the prime minis-

ter has had a very strong
start,” Senator Cormann
told reporters.
“The last few weeks have
been difficult weeks and
Australians have marked
us down for that, that is
not surprising in any way,
shape or form.
“It’s important now for us
to get on with it, to continue to deliver, to keep
the Australian economy
strong, to keep Australians
safe, to keep Australians
together, and that is what
we’ll continue to do.”
Former prime minister
Tony Abbott, one of the
key agitators for a change
in leadership, said on Sunday the government was
getting back on track.
“I think this is a better government today than it was
three weeks ago, and I’m
looking forward to giving
it every support,” he said.
Meanwhile, the results
showed Mr Morrison was
the preferred prime minister over Labor leader Bill
Shorten, polling 42 per
cent to 36 per cent.
More than 40 per cent of
voters were satisfied with
Mr Morrison’s performance while 39 per cent
were dissatisfied, the poll
showed.
This compared to Mr
Shorten’s performance results, with 37 per cent of
voters satisfied with his
performance, compared to
51 per cent dissatisfied.
The Greens’ primary vote
remains at 10 per cent
while One Nation has
dropped a point to six per
cent.
The poll canvassed 1653
voters and was conducted
between September 6 and
9.
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Labor push to refer Peter Dutton to High Court Migration overhaul: Regional needs to
Mr Dutton faces the pos- guide population policy
sibility of both a no con-

Home Affairs Minister Peter Dutton during question time last month.
Photo: Alex Ellinghausen

Labor will attempt to refer Home Affairs Minister
Peter Dutton to the High
Court when Parliament resumes this week with new
legal advice suggesting
he faces constitutional
difficulties on not one but
two fronts.
Constitutional experts
have previously raised
questions about Mr Dutton’s eligibility under
section 44 because of a
childcare centre run by
Mr Dutton’s wife. Mr Dutton is a beneficiary of the
family trust that runs the
centre.
But fresh legal advice by
Matthew Collins and Siobhan Kelly suggests the
thousands of decisions
Mr Dutton made as minister from October 2016 onwards could be subject to
legal challenge because of
the questions surrounding his eligibility.
The legal advice, which
was commissioned by
the Labor Party, says “Mr
Dutton’s eligibility to sit
as a member of the House
of Representatives in the
current Parliament has
not been determined.”
“Until those questions
are authoritatively determined, the validity of
every decision made by
Dutton pursuant to the
exercise of a power conferred on him as a Minister of State, and by his
delegates, after 19 October 2016 will be attended
with uncertainty....It seems
to us that, while the present uncertainty subsists,
further challenges are all
but inevitable.”

Melbourne’s Refugee and
Immigration Legal Centre,
confirmed to Fairfax Media
last month that it was considering a legal challenge
on behalf of its clients.
“This advice shows just
how big the risk Scott Morrison is taking by keeping Peter Dutton in place
as Home Affairs Minister while his eligibility is
in doubt. If Mr Dutton is
declared ineligible, thousands of decisions he has
made as the Minister for
Immigration and Border
Protection should be open
to challenge and the entire
immigration system could
be thrown into chaos,”
Labor’s attorney-general
spokesman, Mark Dreyfus,
told Fairfax Media.
“The decisions open to
challenge could include deportation of criminals convicted of serious crimes. Is
Mr Morrison really willing
to take this risk? He has no
choice - he must refer Mr
Dutton to the High Court to
end the doubt and stop the
chaos engulfing the Liberal
government.”
A motion to refer Peter
Dutton to the High Court in
relation to questions over
his personal links to childcare centres in Queensland
narrowly loses, 68 votes to
69.
Parliament resumes on
Monday for the first time
since the Liberal Party
leadership spill and Mr
Dutton is under pressure
on two fronts - the questions over his constitutional eligibility and his
interventions on behalf of
two foreign au pairs.

fidence motion and an attempt to refer him to the
High Court.
At the moment, the Coalition has 74 MPs on the
floor due to Malcolm Turnbull quitting Parliament.
A date for a byelection
in his seat of Wentworth
is expected to be set on
Monday.
Labor has 69 votes but
would need all five crossbenchers and independents and someone on
the Coalition side to abstain or miss the vote.
Labor MP Emma Husar is
expected to return to Parliament on Monday after
her period of leave.
Even if Mr Dutton was
referred, he would be eligible to sit in Parliament
until the High Court rules
otherwise, a process
which would take months.
A spokesman for Mr Dutton told Fairfax Media,
“Mr Dutton’s legal advice
clearly states there is no
breach of the constitution”.
Last month, Mr Dutton
released legal advice he
commissioned clearing
him of any issues under
section 64 of the constitution.
The
Solicitor-General,
Stephen Donaghue QC,
has also advised Peter
Dutton “is not incapable”
of sitting in Parliament
although he added it was
“impossible to state the
position with certainty”.
In addition to the questions surrounding his
constitutional eligibility,
Mr Dutton is also involved
in an increasingly personal fracas about his interventions on behalf of two
au pairs.
Fairfax Media understands under the new
portfolio arrangements
made by Prime Minister
Scott Morrison day-to-day
decisions about visas and
interventions will now be
made by Immigration Minister David Coleman.

Prime Minister Scott Morrison has cleared the
ground for a migration
overhaul that confronts
surging growth in Sydney
and Melbourne, using regional rules to set a different approach for each
part of the country.
Mr Morrison said there
“could be a case” for
tougher rules that slowed
the intake of some temporary migrants into
congested cities, but he
warned against simplistic
changes that would hurt
areas that needed more
workers.
In an exclusive interview
with Fairfax Media, the
Prime Minister likened his
new approach to dealing
with the huge variations
in weather conditions
across Australia.
“I’m happy to have a fair
dinkum conversation about
population, but we’re not
going to do it in a vanilla
sort of way, assuming that
there is average population growth,” he said.
“There isn’t, any more than
there is average rainfall. It
was raining in Albury today, but it wasn’t raining in
Quilpie.”
The government is working on a region-by-region
approach to migration
that puts a premium on
migrants who go to parts
of the country that need
growth, including some
capital cities as well as regional areas.
The shift began under
former prime minister
Malcolm Turnbull but is
being accelerated by a
new team including Immigration Minister David
Coleman and Cities Minister Alan Tudge, who
has been given the job
of “busting congestion”
and planning for population growth.
Mr Morrison said there
were “many levers” to be
used to get the right outcome and that the composition of the intake was

more important than the
total number nationwide,
the usual focus of media
attention when Australia’s population reached
25 million last month.
“You can have very low
levels of immigration and
the effect can be very
positive. You can have
high levels of immigration and the composition
actually means it is not
good for the economy,”
he said.
“The real question is
about the composition
and how it’s implemented. That’s how you have a
fair dinkum conversation
about these things.”
The population of Greater
Sydney grew by 102,000
in the year to June 2017,
with migration making up
85,000 of the total. Melbourne grew by 125,000,
with net migration accounting for 80,000.
With more than half
the nation’s population
growth occurring in these
two cities, the government is working on ways
to encourage migrants to
go to areas that need the
growth.
Asked if there was a case
for slowing the number of
overseas students coming to Australia, Mr Morrison said there might be
in some areas.
“There is no case for it in
Adelaide, there’s no case
for it in Perth, there’s
no case for it in Hobart
or James Cook University [in Queensland],” he
said.
“But there could be a case
for it in Melbourne or the
University of New South
Wales or UTS,” he said,
referring to the University
of Technology, Sydney.
Mr Tudge has already
aired the idea of encouraging migrants to settle
in regional areas, but
the government is yet
to show how this can be
done in a world where all
permanent migrants are

free to move where they
wish.
The government is also
avoiding reforms that
would punish key parts of
the economy like education, a drawcard for international students.
One idea raised in the
debate is to use a points
system to fast-track temporary workers who go to
smaller cities or regional
areas, while slowing the
intake in congested areas
like the bigger cities.
The Prime Minister said
“of course” it was feasible
to take a region-by-region
approach to the national
question of population.
“I’m not interested in a
superficial debate about
population,” he said in
the interview, conducted after he made a major speech in Albury on
Thursday.
“We’ll have a serious conversation about it. Population growth has many
different components. If
it’s represented as 10 extra people getting on the
bus, just over four are on
temporary visas, about
four are born here and
about two are on permanent visas.
“The population question
in Cairns is different to
the population question
in Penrith which is different to Adelaide.”
Mr Morrison comes to
the debate with a background as immigration
minister under former
prime minister Tony Abbott and several years as
opposition spokesman
on issues including population and productivity.
“There’s not one conversation about population
in Australia, there are
many different ones,” he
said.
“Smaller capitals like Adelaide and Hobart and so
on and even Perth – they
want more people. But in
Sydney and Melbourne
they don’t. I get that.”
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Record class action launched against Australia’s banks Helping Victorian Children
IN WHAT’S being called the lians.
one retail account and it 10,000 litigants who joined Start School On Track
country’s largest class ac- The law firm has set up a is believed that almost all the Black Saturday bushtion in history, up to five
million Aussies are gearing up to sue our biggest
banks.
Big Four banks concede
their royal commission opposition was ‘wrong’
UP TO five million Australians could get thousands
of dollars back from the big
banks under what is set to
be the largest class action
in the nation’s history.
Law firm Slater and Gordon will today launch an
unprecedented wave of
legal action on behalf of
around one in three Australian workers believed to
have their super invested
as cash with the banks.
It is estimated the landmark lawsuits could get
some account holders as
much as $3000 back and
end up costing the banks
more than $1 billion.
An issue is the fact that
bank-owned super funds
have been busted putting
members’ money into the
parent bank instead of the
bank that offers the best
interest rate — meaning
workers are often paid between 0.5 and 1 per cent
less interest than they
should be.
The firm estimates that for
someone with $100,000
in cash just a 0.5 per cent
difference could have cost
them about $3000 in only
six years.
In another case study,
someone with just $25,000
in cash in an AMP retail
fund would be almost
$1600 worse off after only
five years compared to
someone in an industry
fund, getting just 1.41 per
cent interest and higher
fees, compared to 2.59 per
cent and lower fees.
It is estimated that around
one in three working-age
Australians — about five
million people in total —
have some form of super
in cash with retail funds,
which are often owned by
the big banks.
Cash is considered to be
the safest form of super
investment and is often
favoured by older Austra-

website called getyoursuperback.com where anyone
who has any part of their
super in cash can register
as part as a drive to get as
many people as possible.
Slater and Gordon’s head
of class actions Ben Hardwick told news.com.au a
combination of low interest rates and fee gouging
by these cash funds would
hurt Australians in retirement.
“This means that millions
of Australians are out of
pocket and a handful of
banks have lined their
pockets,” he said.
“Slater and Gordon doesn’t
think that’s fair and we
are saying, enough is
enough.”
The first lawsuit to be announced today will be
against the Commonwealth
Bank-owned Colonial First
State as well as AMP. From
there it is expected that up
to 18 further class actions
could follow against other
bank-owned and retail
funds.
“What funds like Colonial
First State have been doing is dumping super with
a parent bank such as
CBA. The interest from the
parent bank is so low that
investors in the cash option are receiving rates as
low as 1.25 per cent a year.
This is even below the RBA
cash rate,” Mr Hardwick
told news.com.au.
“This rate of return is ludicrously low. Standard bank
interest should be around
2.0 to 2.5 per cent. That’s
what most banks offer to
ordinary customers with
their normal term-deposits.
And that’s what industry
super fund members and
some retail fund members
have been getting.”
While the enormous potential range of the class
action is difficult to fully
gauge, it is known from
official data that there are
28.6 million superannuation policies held by 14.8
million Australians.
It is calculated that about
55 per cent of those — or
8.2 million — have at least

of these would have some
cash component. Even by
conservatively assuming
only two-thirds do, that
would mean around five
million Australians could
potentially join the wave of
litigation.
This would make it the biggest class action in Australian history, dwarfing the

fire lawsuit and the more
than 150,000 people who
have signed up to the ongoing class action against
bank fees.
News.com.au has contacted the Australian Bankers
Association and the Financial Services Council — the
peak body for super funds
— for comment.

Lib vote in Wentworth plummets, poll shows
The Liberal pre-selectors
for the Sydney seat of
Wentworth are being urged
to vote for a female candidate to ensure the party retains the electorate.
The Liberal vote in Malcolm
Turnbull’s blue ribbon seat
of Wentworth has nosedived in the wake of his
removal as prime minister,
new polling shows.
The research commissioned by former Liberal
pre-selection hopeful Andrew Bragg found the party’s best chance to retain
the eastern Sydney electorate was to stand a female
candidate.
Businessman Mr Bragg
on Monday withdrew from
the race, saying the party
“should preselect a woman” when it meets to settle
the pre-selection on Thursday.
According to the private
polling, the Liberal’s primary vote has plummeted
to 39 per cent, from 62 per
cent when Mr Turnbull was
the member.
Mr Turnbull held the seat
for about 14 years and in
the 2016 federal election
he was returned with a massive two-party preferred
count of 67.8 per cent of
the vote.
The private polling also
showed Labor’s Tim Murray
was tracking with 25 per
cent of the vote and Sydney City councillor Kerryn
Phelps, who could run as
an independent but is yet to
declare her intentions, had
20 per cent.
Preselecting a woman candidate could lift the Liberal
vote by four per cent, according to the polling published in The Australian, although this still implies the

party will face a tough battle
to retain Wentworth, which
covers Sydney’s inner east
all the way to Bondi Beach.
Mr Bragg said his decision
to drop out was influenced
by allegations of bullying
tactics used against women within the federal Liberal ranks made by outgoing
Melbourne MP Julia Banks
and former foreign affairs
minister Julie Bishop, as
well as broader concerns
the party needs more women politicians.
“I believe these recent
events and comments have
changed the mood and accordingly I will withdraw
my nomination,” Mr Bragg
said in a Facebook post on
Monday.
The Liberal preselection
candidates for Wentworth
include Woollahra councillor Mary-Lou Jarvis and
Sydney East Business
Chamber chair Katherine
O’Regan.
Ms Jarvis, who is president
of the NSW Liberal Women’s
Council, was previously
considered one of the biggest threats to Mr Bragg’s
preselection chances.
But AAP understands senior Liberals in Canberra
want Ms O’Regan to be the
party’s candidate.
It is also understood Dave
Sharma, a former ambassador to Israel between 2013
and 2017, remains interested in becoming the Liberal
candidate.
Some 210 selectors from
Wentworth branches will
be involved in the Liberal
preselection on Thursday
evening.
The date for the byelection
is still to be announced but
it could be held in October.

Almost 20,000 kindergarten children will be
among the first to benefit from the Andrews
Labor
Government’s
Australian-first school
readiness funding next
year, helping them get
the most out of kinder
and ensuring they start
school on track.
Minister for Early Childhood Education Jenny
Mikakos was in Morwell
on monday to announce
the 580 Victorian kinders
that will share in $58.1
million to engage with
experts and access evidence-based programs
to help kids stay on par
with their peers.
Census data shows that
one in five Victorian children start school developmentally vulnerable
and once behind, they
tend to stay behind.
School readiness funding will allow Victorian
kinders to tap into the
expertise of speech and
occupational therapists,
language and literacy
professionals and child
psychologists, who can
then boost the capability of both parents and
teachers.
It’s the first time in Australia such funding has
been made available to
kindergartens and will
become a permanent part
of Victoria’s early childhood education funding.
Morwell’s Carinya Early
Learning Centre will get
almost $55,000 to help
its kids make the most
out of kinder.
School readiness funding will be rolled out to
all kinders statewide
by 2021, with the 580
kinders part of the first
tranche of 25 local government areas, which
includes suburbs in Melbourne’s west and south,
and regional areas such
as Horsham, Mildura,
Swan Hill, and Gippsland.
All kindergartens oper-

ated by an Aboriginal
Community Controlled
Organisations in Victoria
will also receive the funding next year.
This needs-based funding aims to reduce the
impact of educational
disadvantage on children’s learning and development and improve
outcomes in communication (language development), wellbeing (social
and emotional regulation) and access and participation.
It is part of the Government’s landmark $202.1
million Education State
Early Childhood Reform
Plan, which recognises the importance of
providing families with
strong support in early
childhood, so kids are
ready for kinder, ready
for school and ready for
life. The Victorian Budget 2018/19 invested a
further $135.9 million toward realising our early
childhood vision.
Quotes attributable to
Minister for Early Childhood Education Jenny
Mikakos
“We know that one in five
kids starts prep not ready
for school and if they
start behind, they tend to
stay behind.”
“School readiness funding means investing in
the things that will truly
make a difference to a
child’s life.”
“We’re helping them very
early in their education
journey, so they can start
their first day at school
ready, on track and on
par with their peers.”
Quote attributable to
Member for Eastern Victoria Harriet Shing
“We are determined to
continue our investment
in our littlest Victorians
right across the region so
they get the best possible
start in life and make the
most of these valuable
kinder years.”
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MALEK FAHD ISLAMIC SCHOOL

Dr Rateb Jneid

Muslims Australia – AFIC
is pleased to see reports
on tuesday that the Commonwealth has agreed to
re-instate funding to the
Malek Fahd Islamic School
(MFIS). MFIS is an important community institution and for it to have its
immediate future secured
through this decision is the
right outcome.
Muslims Australia – AFIC
notes the conditions to the
funding that have been reported.
We note that MFIS has
been completely indepen-

dent of Muslims Australia
for nearly 2 years and Muslims Australia does not,
and can not, play any role
in the administration of the
school. The new Executive
Commitee of Muslims Australia, that was appointed
in May 2017 in response
to the significant historical
failures relating to MFIS,
has been
focused on reforming the
governance, and other processes, of the organisation
to ensure that such issues
do not arise in the future.
President of Muslims Aus-

tralia, Dr Rateb Jneid stated, “We have been working tirelessly over the last
15 months to rectify the
internal frameworks and
structures that contributed
to the events of the last few
years. I am confident that
we have now put in place
the appropriate policies
& procedures to address
those issues.”
Muslims Australia stands
ready to support all Islamic
schools in their growth and
development to ensure
they continue to play the
important role that they
do for the community. We
wish MFIS the best for its
future growth and development now that this issue has been resolved. Dr
Jneid stated, “We look forward to rebuilding a positive relationship with MFIS
and supporting them as we
do with the other schools
that tenant our properties.”
Muslims Australia is
pleased that this remaining matter has now been
finalised and that the staff,
students and parents of the
MFIS community now have
some certainty about their
future.

اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض
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Labor concedes Wagga to Julie Bishop breaks her silence on Peter Dutton’s eligibility and
bullying in parliament
‘humbled’ McGirr
FORMER Foreign Minister Dutton’s eligibility to the make up my mind at the “If the women who feel

Labor’s Dan Hayes has
conceded defeat to independent candidate Joe
McGirr and issued a parting warning to the Berejiklian government.
Labor’s candidate in the
Wagga Wagga by-election has conceded defeat
to his independent rival,
Joe McGirr, while warning
the NSW government it is
facing a “catastrophic”
general election in early
2019.
Dan Hayes says he called
Dr McGirr on Monday because “unless something
miraculous
happens”
preferences will deliver
victory to the local doctor when the result is announced on Thursday.
Mr Hayes said he was
proud of the ALP campaign, which helped ensure the Liberal Party lost
the safe seat after more
than 60 years.
“(The voters) have walked
away from the LNP government because the
government walked away
from them,” he told AAP
on Monday.
“They turned up with
chequebooks and people
saw right through it.”
The swing against the
government of almost
30 per cent was a “catastrophic” blow, Mr Hayes
said, which would likely
be repeated across regional seats in March’s
general election.
Dr McGirr won 25 per cent
of the formal primary vote
as did Liberal candidate
Julie Ham who, even when
preferences are counted,
has no chance of winning
the seat. Mr Hayes received 24 per cent of first
preference ballots.
The official result, based
on the crucial preference
flows, will be announced
on Thursday morning by
the NSW Electoral Commission.
Dr McGirr told AAP his rival must “know something
I don’t” to concede defeat
so early but he thanked Mr
Hayes for running a professional campaign and
committed to work with

the Labor councillor.
“My focus was less about
taking a seat from the
Liberals and more about
not letting us be taken for
granted,” the independent
told AAP.
“I am humbled and thrilled
with the support I’ve been
given. I am going to get
down to work as quickly
as possible for all in the
electorate.”
Premier Gladys Berejiklian accepted responsibility for the loss but said
the messy removal of Malcolm Turnbull as prime
minister, combined with
the local corruption scandal that sparked the early
poll, provided a “perfect
storm”.
Federal cabinet minister
Mathias Cormann says
there’s “no question” the
Canberra bloodletting hurt
the state party but argued
it wasn’t the main reason
for the poor showing.
“A local member (ex-Liberal MP Daryl Maguire) being forced to resign over
corruption
allegations
which were admitted - of
course voters will be very
upset about that,” Senator
Cormann told ABC radio.
His colleague, Christopher
Pyne, argued the federal
Liberal Party needs to end
the “parlour games” and
listen to voters.
NSW Nationals leader
John Barilaro wants his
colleagues to “start connecting to real people”.
“We’re standing with our
$600-$700 suits on and
our shirts pressed and
our ties in a perfect knot
and we are standing there
saying we understand,”
he told News Corp Australia.
“It’s time to throw that to
the side and start being
real people who understand real issues.”
Ms Berejiklian agreed and
said all politicians needed
to “keep it real” and accept the message from
voters.
“We’ve listened to them
and we appreciate what
they’ve told us,” she said
in Sydney.

Julie Bishop was having a
quiet week until thursday
morning, when she explosively broke her silence.
FORMER Foreign Minister Julie Bishop has had
a quiet week, silently assuming her new role on
the Liberal backbench.
On thursday morning she
broke that silence as she
was cornered by reporters
in the halls of parliament.
Ms Bishop appeared to
be in no rush to escape
the media scrum, and casually answered a long
list of questions on subjects ranging from Peter

plight of women in her
party.
Mr Dutton is under renewed pressure this
morning thanks to the revelation that deposed prime
minister Malcolm Turnbull
has been urging his former colleagues to vote
with Labor and refer the
Home Affairs Minister’s eligibility to sit in parliament
to the High Court.
Ms Bishop added to that
pressure, calling for “clarity” on the issue and implying she was open to
voting against Mr Dutton.
“If there’s a vote, I will

Pauline Hanson has attacked a Queensland
schoolgirl for refusing
to stand for the national
anthem.
Pauline Hanson says a
Queensland “brat” who
refused to stand for the
national anthem should
be kicked out of school.
Kenmore South State
School grade four student Harper Nielsen,
aged nine, was given detention and threatened
with suspension for not
standing when Advance
Australia Fair was played
in assembly.
She said she believes
the lyrics “we are young”
marginalises Indigenous
people.
“The reason why I don’t
sing it or stand is because Advance Australia Fair means advance
White Australia,” she
told The Courier-Mail.
“When it says we are
young it completely ignores the fact that indigenous culture was here
for over 50,000 years
before colonisation.”
Harper has the support
of her “proud” dad Mark.
“She’s shown incredible
bravery in wanting to
stick to what she believes
in and to make a stance
for what she believes is
right”, he told ABC radio
on Wednesday.
But the stance has angered Senator Hanson,

who posted a video on
Facebook calling for
Harper to be kicked out
of school.
“Here we have a kid
whose been brainwashed
and I tell you what, I’d
give her a kick up the
backside,” the One Nation leader said.
“This kid is headed down
the wrong path and I
blame the parents for it,
for encouraging this.
“No. Take her out of the
school.”
Senator Hanson said
there was support for the
anthem amongst the indigenous community as
sporting stars regularly
stood for the anthem.
“I’m angry about this. I’m
proud of the Australian
flag and the national anthem as everyone should
be and so was Cathy
Freeman,” she said.
“We were all proud of
her, her cultural background, the Aboriginality, and the whole fact
that she carried the two
flags.
“She stood at the podium
with the national anthem
being played. Have they
told this kid that?
“If it’s good enough for
Cathy Freeman, Johnathon Thurston, and Warren Mundine to stand for
the National anthem, it
should be good enough
for this nine-year-old
brat.”

Hanson attacks Qld girl for anthem protest

time. But of course we
want clarity around the
standing of all the members of parliament,” she
said.
Asked whether the best
option would be for Mr
Dutton to voluntarily refer himself to the court,
she said politicians had a
“personal responsibility”
to ensure they were eligible.
“That’s a matter for Peter
Dutton. We all have personal responsibility to ensure we are eligible to sit
in the parliament. We’ve
seen in recent times, steps
taken by members of parliament to clarify their status. But it’s a matter for
each politician to make
that determination.”
When Mr Turnbull was still
prime minister, Ms Bishop
voted with the rest of her
party and shot down an attempt to refer Mr Dutton.
If she changed her mind
now, it would almost certainly give Labor the numbers.
She defended Mr Turnbull’s right to lobby MPs
from New York.
“I’m sure Malcolm’s enjoying his break from politics,” she said.
“He has feelings and like
any other Australian he’s
free to express them.”
Moving to another topic,
Ms Bishop stood by her
previous comments about
bullying and intimidation
in politics.
“You all attend Question
Time. You see the behaviour in Quesiton Time.
Would that be tolerated
in any workplace?” she
asked, citing the constant
“name-calling and shouting” across the chamber.
She suggested some of
the behaviour behind the
scenes in parliament could
be “illegal”, and expressed
mild support for the Liberals’ decision to deal with
bullying allegations “internally” without naming the
alleged culprits.
“It’s a very difficult situation where you are accusing others of behaviour
that could, well, in some
instances illegal, to name
them,” Ms Bishop said.

this way are confident that
their concerns will be taken seriously and investigated then there’s no need
to name them publicly.”
This week Liberal Senator
Lucy Gichuhi backed way
from her threat to name
the bullies in parliament,
saying she had discussed
the issue with Prime Minister Scott Morrison and
left it in his hands.
Ms Bishop also reiterated
her belief that the Liberal
Party has too few women
in parliament, but stopped
short of backing the idea
of a gender quota, instead
citing her support for “targets”.
“Look there are a number
of ways of increasing female representation,” she
said.
“I have a long history
through my legal career
and political career in encouraging more women
to enter these particularly
male-dominated spheres.”
The Liberal Party’s current target is 50 per cent
female representation by
2025.
Peter Dutton has also been
chatty this morning.
Responding to Mr Turnbull, he adopted an attitude we could describe as
politely unimpressed.
“Mr Turnbull never raised
once with me any issue
around Section 44,” the
Home Affairs Minister
said.
“The first it was ever mentioned by Malcolm Turnbull was during the leadership week.
“People can draw their
own conclusions.”
Speaking to 2GB radio
host Ray Hadley, Mr Dutton implicitly compared
Mr Turnbull’s interference
to the “dignity” of another
former prime minister,
John Howard.
“I think John Howard’s the
gold standard here. I think
he conducts himself with
dignity, and I hope all former prime ministers can
do that,” Mr Dutton said.
“I hope Mr Turnbull’s able
to enjoy his retirement
and contribute to the Liberal Party in the same way
John Howard has.”
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