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عقدة يف  حلحلة  كلما متت 
احلكومة  تشكيل  سلسلة 
تكن  مل  أخرى  عقدة  تفرِّخ 

يف احلسبان.
»العقدة«  حل  فبعد 
املسيحية بني التيار الوطين 
و  اللبنانية  والقوات  احلر 
أطلت  الدرزية  »العقدة« 
السنة  برأسها عقدة متثيل 
احلكومة  يف  املستقلني 
وزارية،  حقيبة  باعطائهم 
»حزب  لـ  مؤيد  ومعظمهم 
اىل  األخري  فانربى  اهلل« 
»العقدة  هذه  وضع 
باملنشار« لتعود االمور اىل 
اال  نتمنى  سابق  »مرّبع« 

يكون »املربع االول«.
العقدة  ان  واملعروف 
االخرية اليت وضعها »حزب 
السابق  يف  تكن  مل  اهلل« 
حيث كان توزير احد السنة 
 8« سنة  او  املستقلني 
آذار« جمرد متٍن من احلزب 
ومل يكن هناك اصرار من 
التوزير..  هذا  على  قبله 
هل هذا االصرار هو لوضع 

العصي يف دواليب العهد 
رئيسه  مصداقية  وضرب 
على  يصر  كان  الذي 

تشكيل احلكومة قبل نهاية 
اي  املاضي  االول  تشرين 
الثاني  العام  انتهاء  قبل 

التتمة صفحة 31

 شربل راضي رئيسا فيدراليا للتيار 
الوطين احلر يف أسرتاليا

Follow us on          ; The Middle East Herald

موقف احلريري من عقدة »سنة 8 آذار« حاسم.. وال زيارة لـ »احلزب« اىل بعبدا

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 
على  ايلي  واالختصاص  والكفاءة 

الرقم: 604 224 0412

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

هل هدف »العقدة« املستجدة وضع العصي يف عجلة العهد؟

حزب اهلل »عاِتب وغاِضب«.. وتعليق البحث باملخارج!

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة  ألصحاب 

اخلربة يف جمال صناعة 
احللويات العربية

احملل جمهز بكامل التجهيزات 
الالزمة

لالتصال: 042 600 0414

للعمل  مطلوب 
ملحمة يف  للعمل  شخص  مطلوب 

ضرورية الخربة 
 لالتصال: 121 938 0414

على توليه الرئاسة.
هي  اليوم  العقدة  اذن، 
اىل  ندري  وال  »باملنشار« 
وان  خاصة  ستطول  متى 
احلريري  الرئيس  رفض 
من  سّنية  شخصية  توزير 
فريق الثامن من آذار، جاد 
وحاسم ونهائي، واي خمرج 
آخر للعقدة السّنية ال يعنيه 
ال من قريب وال من بعيد، 

كما قالت مصادر مقربة.
هل  هو:  املطروح  السؤال 
»وسطاء  من  اي  هناك 
التدخل  بامكانه  اخلري« 
لدى حزب اهلل للرتاجع عن 
تلحق  اليت  هذه  مطالبته 
سياسيا  بالبلد  الضرر 
وخاصة  واقتصاديا  وامنيا 

التتمة صفحة 31

من  روسيا  حتذير  وسط 
حماوالت نسف اهلدنة يف 
حمافظة إدلب، وإشارتها 
األتراك  جناح  عدم  إىل 
االتفاق  بنود  تنفيذ  يف 
على  الرتكي  الروسي- 

اهلريالد  أسرة  تتقدم 
الرئيس  من  التهاني  بأحر 
الوطين  للتيار  التتمة صفحة 31الفيدرالي 

السيد  اسرتاليا  يف  احلر 
شربل راضي طالبة من اهلل 

التتمة صفحة 31

األمم  جهود  مع  تزامنًا 
املتحدة إلجياد حل سياسي 
لألزمة اليمنية، دعا وزير 
جيمس  األمريكي  الدفاع 
دائم«  »حل  إىل  ماتيس 
لألزمة يتضمن وقف النار 
أواًل، وانسحاب ميليشيات 

السّنية  الكتل  وصفت 
»حتالف  يف  املنضوية 
القرار العراقي«، مسودة 
للعام  املوازنة  قانون 
تنصف  ال  بأنها  املقبل 
أبدى  فيما  حمافظاتها، 
على  اعرتاضهم  األكراد 

حصة إقليم كردستان.

التتمة صفحة 31

بني  معركة  نـُذر 
وتركيا  األكراد 

تجمـّد  و»قسد« 
على  هجومها 

»داعش«

أمريكية  »خطة« 
النزاع  إلنهاء 

ليمني ا

واألكراد  السنـّة 
على  يعرتضون 

حصص يف 
العراقية املوازنة 
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عرض وزير اخلارجية واملغرتبني 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
جربان باسيل، يف مؤمتر صحايف 
عقده ظهر امس االول يف قصر 
بسرتس، التعديالت على قانون 
النواب  جملس  اعضاء  انتخاب 
يف ما يتعلق باقرتاع اللبنانيني 
االراضي  على  املقيمني  غري 
يكون  ان  نافيا  اللبنانية، 
للموضوع صلة بالوضع احلكومي 
الراهن، وأكد انه »يتعلق بعمل 
الوزارة وباملنتشرين اللبنانيني 
ومهما  زمن،  منذ  مستحق  وهو 
عملنا نبقى متأخرين. جل ما يف 
األمر اننا قمنا بتجربة االنتخابات 
من   %60 فيها  شارك  اليت 
الذين  املنتشرين  اللبنانيني 
سجلوا امساءهم، وكان عددهم 
واقل  متوقعا  كان  مما  اكثر 
يكون يف  ان  نريده  بكثري مما 

املرة املقبلة«.
وإذ وصف التجربة بأنها »كانت 
جيدة، خصوصا انها كانت املرة 
يقرتع  لبنان  تاريخ  يف  األوىل 
»علينا  انه  اعترب  املنتشرون«، 
التجربة  هذه  من  نتعلم  ان 
لتصحيح بعض األمور يف املرة 
أجرينا  »حنن  وقال:  املقبلة«. 
وأرسلنا  التجربة  هلذه  تقييما 
تقريرا اىل وزارة الداخلية اليت 
عملنا معها بتنسيق كامل، لكننا 
مل نتلق الرد الذي ننتظره منذ 
انه جيب  فرتة طويلة، واعتربنا 
حتويل هذه التجربة اىل تصحيح 
يف القانون وبذلك نربز النقاط 
انه جيب تصحيحها،  اليت نعترب 
اىل  بالنسبة  مهمة  وهي 

املنتشرين«.
القانون  تعديل  ان  اعترب  وإذ 
»ال يعين ان القانون احلالي غري 
تكن  مل  التجربة  ان  أو  صحيح 
اليت  االجيابيات  عدد  جيدة«، 

تركتها هذه التجربة:
»أوال: اعتماد تسجيل املنتشرين 
األوىل  املرة  وهي  الكرتونيا، 

يف تاريخ لبنان.
ان غرفة عمليات مراقبة  ثانيا: 
يف  انشئت  اليت  االنتخابات 
وزارة اخلارجية، فاعليتها كانت 
وكل  الداخلية  وزارة  مع  كبرية 
البعثات واجلهات املعنية مبراقبة 

االنتخابات.
ثالثا: اعتمدنا النقل املباشر من 
232 قلم اقرتاع وزعت يف دول 
حتصل  سابقة  وهذه  العامل، 
االنتخابات،  يف  االوىل  للمرة 
اقالم  يف  تطبق  ان  وجيب 
املرة  يف  لبنان  يف  االقرتاع 

باسيل عرض التعديالت على قانون اقرتاع غري املقيمني:

 عام 2022 سينتخب 6 نواب عن االنتشار ويف الدورة التالية ينقص 6 من الداخل

املقبلة.
اجيابية  االصداء  كانت  رابعا: 
من  مبتطوعني  استعنا  ألننا 
جانب  اىل  اجلامعات  تالمذة 
املوظفني الذين تكلفهم الدولة 
أغنى  ما  مبسؤولياتهم،  القيام 
العملية االنتخابية، ألن مشاركة 

الشباب كان وقعها إجيابيا«.
التعاون  باسيل  وصف  وإذ 
باألساسي،  الداخلية  وزارة  مع 
اعترب ان »مثة تعديالت اساسية 
القانون،  يف  متريرها  جيب 
غري  املرشحني  موضوع  أبرزها 
حبسب  سيتم  إذ  املقيمني، 
ستة  انتخاب  احلالي  القانون 
نواب عن االنتشار اللبناني يف 
العام 2022، وبالتالي سيصبح 
عدد النواب احلاليني 134 نائبا، 
اليت  الدورة  يف  يتم  ان  على 
من  نواب  ستة  خفض  ستليها 

عدد النواب يف الداخل«.
اليت  اللوائح  اىل  وتطرق 
يتم  »ان  مقرتحا  ستشكل، 
حتديد كل مرشح عن قارة من 
تضم  وان  الست،  القارات 
مناصفة  مرشحني  ستة  الالئحة 
واملسيحيني  املسلمني  بني 
السيدات  بني  خمتلطة  وتكون 
على  تضم  ان  على  والرجال، 
حال  يف  مرشحني  اربعة  االقل 
ومناصفة  مكتملة،  غري  كانت 

بني الطوائف«.
قال:  املقرتعني  تسجيل  وعن 
اليت مل تكن  »وسعنا اخليارات 
بتسجيل  تسمح  ومل  متوافرة، 
املقرتعني بكثافة رغم اعتمادنا 
التسجيل االلكرتوني. لذلك من 

الراعي مستقبال حرب

البعثات  يف  بالتسجيل  يرغب 
وزارة  يف  او  الديبلوماسية 
شخص  توكيل  ميكنه  اخلارجية 
حسب  موقع  كتاب  خالل  من 
يف  يرسل  ان  او  االصول، 
موقعة  رسالة  املضمون  الربيد 
من  األصول  حسب  ومثبتة 
يقيم.  حيث  احمللية  السلطات 
ان  التعديالت  يف  اقرتحنا  كما 
استخدام  من  املغرتب  يتمكن 
بكل  اللبناني  سفره  جواز 
التسجيل  يبدأ  أن  على  انواعه، 
يف االول من حزيران، وبالتالي 
نكون عمليا قد مددنا املهلة«.

االنتخابية  القوائم  عن  وسئل 
من  العديد  واجهت  اليت 
املشاكل املتعلقة باللغة، فأكد 
وجوب توفريها باللغتني العربية 

والالتينية.
وعن حتديد اقالم االقرتاع قال: 
»ان القانون احلالي ينص على 
اذا  اقرتاع  قلم  فتح  جواز  عدم 
وهو  ناخب،  مئتا  يتسجل  مل 
البعض  تصويت  دون  حال  ما 
من الذين تسجلوا، اما التعديل 
اىل  العدد  خفض  على  فينص 
زيادة  وبالتالي  ناخب،  مئة 
مل  حال  ويف  االقالم.  عدد 
مئة فال حيرم  اىل  الرقم  يصل 
ميكنه  بل  االقرتاع،  تسجل  من 
اجملاور  البلد  يف  التصويت 
األقرب له ضمن آلية سهلة جدا 
وحمددة، حيث يتم نقل تسجيله 

من مكان اىل مكان آخر«.
انشاء  »حددنا  باسيل:  وتابع 
ليتمكن  لبنان  داخل  مركز 
حال  يف  االقرتاع  من  املغرتب 
لبنان،  يف  وجوده  صدف 
يف  مقيم  انه  يثبت  ان  شرط 
اخلارج. كما حيق لرئيس البعثة 
بني  من  االقالم  رؤساء  حتديد 
املوظفني  او  الديبلوماسيني 
احملليني او منتدبني من االدارة 

املركزية«.
قال:  االقرتاع  عملية  ويف 
يف  االنتخابات  اجراء  »اقرتحنا 
انتخابات  مع  تزامنا  اخلارج 
يف  إجرائها  مراعاة  مع  لبنان، 
العطلة،  يوم  االسالمية  الدول 
يف  االحد  ويوم  اجلمعة  أي 
واقرتحنا  األوروبية.  الدول 
اعتماد البطاقة املمغنطة كما يف 
الداخل لتسهيل عملية االقرتاع. 
االصوات،  فرز  موضوع  ويف 

الفرز  اقرتحنا  أساسي،  وهو 
يعطي  مبا  مباشرة  االقرتاع  بعد 
شفافية أكثر، وبذلك نكون قد 
انتهينا من عملية نقل الصناديق 
واحضارها اىل املصرف املركزي 
واعادة الفرز مبا حيمل الكثري من 
الشكوك اليت حنن بغنى عنها، 
على  تساعد  البطاقة  وبالتالي 

ان يتم الفرز الكرتونيا«.
القول  »أود  باسيل:  وختم 
له  دخل  ال  القانون  هذا  ان 
آرائي  لدي  وانا  بالسياسة، 
يف قانون االنتخاب وال تتطابق 
سياسيا مع ما ذكرته اليوم، وال 
افتح اي نقاش او سجال على 
اقول  وامنا  االنتخاب،  قانون 
ما  التعديالت  هذه  خالل  من 
الذي جيب ان نقوم به ليشارك 
وجيب  بكثافة.  املنتشرون 
عملية  تسهيل  من  خناف  أال 
اقرتاعهم، خصوصا ان تأثريهم 
اليوم هو على ستة نواب وليس 
هي  وهذه  نائبا،  ال128  على 

البداية الختيار نوابهم«. 

املاروني الوزير باسيل خالل املؤتمر البطريرك  عرض 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
السابق  الوزير  مع  الراعي 
بطرس حرب عددا من املواضيع 

على الساحة الداخلية.
إىل  اللقاء  بعد  حرب  وأشار 
»ضرورة ان يكون التنافس يف 
الوطنية،  املصلحة  على  البلد 
اخلاصة  املصاحل  وتهميش 
للحزب او الشخص او الطائفة، 
وحدها  الوطنية  املصلحة  ألن 

تبين األوطان«.

رامبلنغ
الراعي سفري  ومن ثم استقبل 
بريطانيا اجلديد يف لبنان كريس 
بروتوكولية  زيارة  يف  رامبلنغ 
اعرب بعدها عن »اللقاء املميز 
اىل  الفتا  البطريرك«  غبطة  مع 
واالجيابي  املثمر  »التبادل 
للحديث عن عدد من املواضيع 
منها الوضع يف الشرق األوسط 

ويف لبنان«.

نبيل عباس
»ممثل  الراعي  التقى  بعدها 

الشيعي  اإلسالمي  اجمللس 
نبيل  الشيخ  كندا«  يف  األعلى 
عباس الذي قال: »نشد على يد 
املواقف  لناحية  الغبطة  صاحب 
ونؤكد  يتخذها،  اليت  الوطنية 
يف  ضرورة  هو  يطرحه  ما  أن 
الدائمة  دعوته  وخباصة  وطننا 
اللبنانيني  كل  يتمثل  أن  إىل 
اال  نرى  وحنن  احلكومة.  يف 
الدولة  بقيام  اال  للبنان  قيام 
ترعى  اليت  املوحدة  املدنية 
اللبنانيني مجيعا، بعيدا  مصاحل 
نوع  اي  من  اإلصطفافات  من 
حتقيقه  ميكن  امر  وهذا  كانت، 
بوجود املخلصني املؤمنني بان 
جلميع  نهائي  وطن  هو  لبنان 

ابنائه«.

وسام للحايك
ومساء قلد الراعي املدير العام 
احلايك  مروان  »الفا«  لشركة 
سيلفسرت«  القديس  »وسام 
منحه  الذي  »كوماندور«،  برتبة 
فرنسيس،  البابا  قداسة  اياه 
الكنيسة  يف  لعطاءاته  تقديرا 

وإلجنازاته يف احلقل العام.

الراعي استقبل سفري بريطانيا وممثل اجمللس اإلسالمي يف كندا

حرب: ضرورة ان يكون التنافس 
على املصلحة الوطنية

»املستقبل«  كتلة  عضو  أكد 
خالل  القرعاوي،  حممد  النائب 
يف  بقاعية  فاعليات  مع  لقاء 
دارته، أن »دولة الرئيس سعد 
احلريري حريص كل احلرص على 
إنتاج حكومة وفاق وطين متوازنة 
تشمل حمتلف القوى السياسية 
اليت أفرزتها اإلنتخابات النيابية 
ضمن معايري واضحة وموحدة«، 
مشريا إىل أن »مطالبة ما يسمى 
السنية مبقعد وزاري  املعارضة 
طريقة  مع  أساسا  تتماشى  ال 
تشكيل احلكومات، ال سيما أن 
فعليا  ينتمون  املطالبني  غالبية 
ستحصل  نيابية  تكتالت  إىل 
تشكيلة  أي  يف  حصتها  على 

مرتقبة«.
ومثن القرعاوي »املوقف األخري 
لفخامة رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون من هذه القضية، 
ال سيما جلهة اعتباره أن هؤالء 
يطالبون  الذين  الستة  النواب 

حبقيبة وزارية هم جمرد أفراد، 
وال ينتمون فعليا اىل أي كتلة 
موحدة،  نيابية  أو  سياسية 
خيضعون  ال  فإنهم  وبالتالي 
تشكيل  يف  املطلوبة  للمعايري 

حكومة وحدة وطنية«.
وتساءل: »هل املطالبة بتمثيل 
ما يسمى املعارضة السنية هو 
للتضامن  سياسي  موقف  جمرد 
مع احللفاء، أم أن وراء األكمة 
حيق جملموعة  وهل  وراءها؟  ما 
أصدقاء أو زمالء داخل اجمللس 
النيابي أن يعقدوا لقاء أسبوعيا 
باحلصول  أثره  يطالبوا على  ثم 
على مقعد وزاري؟ إن ما جيرى 
إلعاقة  حماولة  كونه  يعدو  ال 
مسميات  حتت  احلكومة  تشكيل 
على  تنطلي  تعد  مل  وذرائع 

أحد«.
احلقيقية  »النسبة  أن  واعترب 
اليت حصل عليها النواب الستة 
ال تتعدى 9 يف املئة من جمموع 

السنة،  املقرتعني  أصوات 
نتاج  ليست  النسبة  وهذه 
قدرتهم التجيريية أو حضورهم 
التحالفات  نتاج  بل  الشعيب، 
وهذه  منها،  جزءا  كانوا  اليت 
بطبيعة  ستحصل  التحالفات 
وحضورها  متثيلها  على  احلال 
تشكيلة  أي  ضمن  املستحق 

حكومية جديدة«.
أن  إىل  القرعاوي  وأشار 
حتوير  إىل  يسعى  »البعض 
احلقائق وذر الرماد يف العيون 
وهمية  معارك  افتعال  عرب 
احلريري  الرئيس  تستهدف 
أن  مؤكدا  املستقبل«،  وتيار 
وتيار  احلريري  سعد  »الرئيس 
الصعب  الرقم  هما  املستقبل 
واجلهة  السنية،  الساحة  يف 
حازت  اليت  الوحيدة  الشرعية 
حق التعبري عن قرارهم وخيارهم 
والوطين...ونقطة  السياسي 

على السطر«. 

القرعاوي: هل حيق لكل لقاء أسبوعي أن يطالب 
حبصة وزارية؟
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لـبنانيات

اجمللس  رئيس  استقبل 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
وفدا  قبالن  األمري  عبد  الشيخ 
فلسطني  علماء  جملس  من 
حسني  الدكتور  الشيخ  برئاسة 
قاسم، يف حضور نائب رئيس 
اخلطيب  علي  الشيخ  اجمللس 
مجول.  نزيه  العام  واالمني 
القضايا  يف  التباحث  وجرى 
سيما  وال  واالسالمية  العربية 
اكد  اليت  الفلسطينية  القضية 
العرب  قضية  انها  اجملتمعون 

واملسلمني االوىل.
وأطلع الوفد الشيخ قبالن على 
الساحة  على  االحداث  تطورات 
الفلسطينية »يف ظل البطوالت 
االنتفاضة  ابناء  جيسدها  اليت 
االحتالل  ضد  واملقاومة 

االسرائيلي«.

قبالن
واكد قبالن »اننا سنبقى سندا 
الهلنا واخواننا الفلسطينيني يف 
الشدة والرخاء، وحنن نناشدهم 
يف  ويتالمحوا  يتضامنوا  ان 
فلسطني  عن  الدفاع  معركة 
وعودة  مقدساتها  وانقاذ 

الالجئني اىل ديارهم«.
ورأى »ان فلسطني عنوان قضية 
االمة، وعلى العرب واملسلمني 
املسار  تصويب  يعيدوا  ان 
فلسطني  شعب  ودعم  بنصرة 
مع  التطبيع  اشكال  كل  ووقف 
الصهاينة الذين اغتصبوا ارضنا 
اجلميع  وعلى  شعبنا،  وشردوا 
يسمى  ما  الفشال  يتصدوا  ان 
فلسطني  الن  العصر  بصفقة 
كانت وستبقى للعرب )مسلمني 
اصحاب  بوصفهم  ومسيحيني( 

احلق فيها«.
اخواننا  مع  شركاء  »اننا  واكد 
مواجهة  يف  الفلسطينيني 
الصهيوني،  العدوان واالحتالل 
وعلينا  يصيبنا،  يصيبهم  فما 
ان جنمع قوتنا ونوحد صفوفنا 
النها طريق  ونتمسك مبقاومتنا 
الثقة  ملء  ولنا  االرض،  حترير 
شعب  وبطوالت  تضحيات  بأن 
العودة  مسريات  يف  فلسطني 
القضية  البقاء  السبيل  هي 
وجدان  يف  حية  الفلسطينية 

الشعوب العربية واالسالمية«.

املوعد
باسم  الناطق  قال  جهته،  من 
الشيخ  فلسطني  علماء  جملس 
حممد املوعد: »قام جملس علماء 
على  لبنان جبولة  فلسطني يف 
اللبنانية  الفعاليات  من  كثري 
لعرض القضية الفلسطينية يف 
خضم ما يدور اليوم يف املنطقة 
الفلسطينية  للقضية  بيع  من 
ومن التطبيع املعلن، وجئنا اىل 
هذا املكان الذي يعترب بالنسبة 
لنا مكانا نرفع رؤوسنا به، جئنا 
اىل اجمللس االسالمي الشيعي 
االعلى لنجلس مع مساحة الشيخ 
عبد االمري قبالن واخوانه لعرض 
ومسعنا  الفلسطينية،  القضية 
املؤيد  الطيب  الكالم  منه 
القضية  هذه  وما يف  لقضيتنا 

من أمور جيب ان نعرضها على 
اجلميع كي ال يكون الفلسطيين 
وحده من يتحمل املسؤولية، بل 
ينبغي على اجلميع ان يتحمل معنا 
فلسطني  الن  املسؤولية  هذه 
امنا  للفلسطينيني  فقط  ليست 
اي  ويستطيع  مجعاء،  لالمة 
انسان مسلم وعربي ان يطالب 
تنازل  لو  حتى  القضية  بهذه 

الفلسطيين عنها«.
ان  نقول  »حنن  اضاف: 
الفلسطيين يتمسك حبق العودة 
ويرفض  التوطني  ويرفض 
التهجري ويطالب حبقوقه املدنية 
املخيمات  تكون  ان  ويرفض 
امنا  االمين  العنوان  حتت  فقط 
حتتاجه  ما  كل  بادخال  يطالب 
هذه املخيمات من مقومات حتى 
الفلسطيين  نعطي  ان  نستطيع 
حقه يف العيش الكريم ونعطيه 
اخذ  اذا  الصمود.  مقومات 
االمور  يف  حقه  الفسطيين 
واالنسانية  والسياسية  املدنية 
فهذه االمور تعطيه قوة وجتعله 
العودة.  وحق  بارضه  يتمسك 
داخل  االقتتال  ضد  حنن  طبعا 
املخيمات فهذا ال ميثل القضية 
االشخاص  بعض  ميثل  امنا 
االسم  حيملون  كانوا  لو  حتى 
الفلسطيين، ولو اجرينا استفتاء 
لرفض هؤالء االقتتال الن هذا 
صفقة  لصاحل  يصب  قد  االمر 
اجمللس  من  لذلك  القرن، 
جئنا  االعلى  الشيعي  االسالمي 
ومع  اجمللس  هذا  مع  لنتماهى 

استقبل وفدا من علماء فلسطني
 قبالن: لنصرة ودعم شعب فلسطني ووقف 

كل اشكال التطبيع مع الصهاينة

الشيخ قبالن مستقبال وفدا من علماء فلسطني
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االخوة يف اجلنوب واملقاومة«.
واردف: »جملس علماء فلسطني 
االصيل  احملمدي  االسالم  ميثل 
احلريص على الوحدة االسالمية، 
شعاره الشيعة والسنة مسلمون، 
لالقتتال  ال  دائما  وشعاره 
لالقتتال  ال  العربي،  العربي 
لالقتتال  ال  اللبناني،  اللبناني 
ال  الفلسطيين،  الفلسطيين 
اللبناني،  الفلسطيين  لالقتال 
املسيحي،  املسلم  لالقتتال  ال 
ال لالقتتال السين الشيعي، ال 
للتكفري والفوضى، مع االستقرار 
ومع  واملودة  واحملبة  واالمن 
اعطاء الفلسطيين كامل حقوقه 
البلد.  هذا  يف  بكرامة  ليعيش 
شعارنا دعم املقاومة حتى حترير 
فلسطني ونرفض كل مشاريع 
على  والتسويات  االستسالم 
حساب قضيتنا ونرفض وندين 
كل انواع التطبيع الذي شاهدناه 
اليوم يف العامل العربي. وهذا 
نشاهد  عندما  جدا  مؤسف  امر 
هلؤالء  املكوكية  الزيارات  هذه 
الزعماء اجملرمني من الصهاينة 
البالد  ويف  العربية  بالدنا  يف 
املقدسة كيف يدخلون حتى اىل 
الفلسطيين  والشعب  املساجد 
نؤكد  حنن  يوم.  كل  يذبح 
الصف  ووحدة  املقاومة  على 
حبقوقنا  ونطالب  العودة  وحق 
واحدة  يدا  مجيعا  نكون  وبأن 
اجمللس  هذا  يف  وخصوصا 
االسالمي الشيعي االعلى الذي 
نعترب ان هذا املكان هو لنا«. 

والبلديات  الداخلية  وزير  أكد 
يف حكومة تصريف االعمال نهاد 
الكبري  »اخلزان  أن  املشنوق، 
الوطنية  املسؤولية  امسه  الذي 
لدى أهل السنة بدأ ينفد، بعدما 
أقول  ال  حتى  لالستنزاف  تعرض 
لالبتزاز. فلسنا وحدنا املسؤولني 
ولسنا  بامليثاقية،  واملعنيني 
إذا  فكيف  الصيب،  أم  وحدنا 
عوملت األم بطريقة سيئة، ليس 
أكيدا بعدها أن يبقى الصيب على 

قيد احلياة لنحرص عليه«.
يف  جاء  املشنوق  الوزير  كالم 
البقاع  منطقة  يف  جولة  خالل 
مشروع  افتتح  حيث  األوسط، 
»هوم سكايب« يف منطقة تعنايل 
ألصحابه املغرتبني من آل ياسني، 
عراجي،  عاصم  النائب  حبضور 
النائب حممد  يوسف قاسم ممثال 
قرعاوي،  النائب السابق انطوان 
خليل  الشيخ  البقاع  مفيت  سعد، 
القاضي  البقاع  حمافظ  امليس، 
كمال أبو جودة، مستشار الرئيس 
لشؤون  احلريري  سعد  املكلف 
ومستشاره  احلاج  علي  البقاع 
علي  الشيخ  اإلسالمية  للشؤون 
املشايخ  من  عدد  اىل  اجلناني، 

ورؤساء البلديات وفاعليات.
املشنوق

وقال الوزير املشنوق: »لن نكون 
علينا  وكما  سياسي،  كاريتاس 
غري  ومن  حقوق،  فلنا  واجبات 
املقبول أن تصبح رئاسة احلكومة 
لتفكيك  خربات  مركز  وحدها 
العبوات السياسية وإزالة األلغام 
بعد  يوما  تتكاثر  اليت  املتتالية 

يوم«.
كتاب  من  قصة  املشنوق  وروى 
طفل  »عن  تامر،  زكريا  لألديب 
الناس، فاقرتب  يضربه مجع من 
منهم رجل وسأهلم ملاذا يضربونه، 
مين  يريدون  الطفل:  فأجاب 
له  فقال  األلف.  حرف  أقول  أن 
الرجل: قل األلف وختلص من هذا 
الضرب. فأجابه الطفل: يريدونين 
أن أقول حرف األلف اليوم، وغدا 
سيطلبون الباء والتاء والثاء، ولن 
واألحرف«،  الضرب  من  ننتهي 
اهل  »حنن  املشنوق:  واضاف 
مل  املفيت،  من  باإلذن  السنة، 
نقول  ولن  بعد  هنا  إىل  نصل 

حرف األلف«.
لغما  خيلقون  يوم  »كل  وتابع: 
جديدة  معايري  ويبتكرون  جديدا، 
ويطبقونها بشكل إنتقائي وحيث 

يف  عكسها  ويطبقون  هلم،  حيلو 
ال  »ملاذا  سائال:  آخر«،  مكان 
بني  الوزراء  مبادلة  مثال  تكون 
كل األطراف؟ وإذا كانت املبادلة 
كل  فلتكسب  وطنيا،  مكسبا 
أن  نقبل  وحنن  منها،  األطراف 
نكون آخر الكاسبني. بصراحة لقد 
وصلت  االمور  ألن  الكيل  طفح 
إىل مكان حيث ال ميكن السكوت 

وال تكفي املراقبة«.
واكد »حسابنا هو احلساب الوحيد 
يغرف  أن  يريد  والكل  املفتوح 
إىل  األمور  وصلت  وقد  منه، 
النظر  يعاد  أن  جيب  حيث  مكان 
رغم  املفتعلة،  القواعد  كل  يف 
وأهل  دولة  أهل  أننا  تأكيدنا 
عيش واحد، وال شيء ندعو إليه، 
وال  نفسيتنا  يف  وال  بأفكارنا  ال 
الدولة، لكن يف  تربيتنا غري  يف 
اختصاصنا  ليس  نفسه  الوقت 
وحدنا أن ننقذ املعادلة الوطنية، 
فمن دون شراكة فاعلة وحقيقية 
من اآلخرين ال ميكن أن ننقذ هذه 

املعادلة«.
وإذ دان املشنوق »الكالم البذيء 
اململكة  عن  نشر  الذي  والتافه 
ولي  وعن  السعودية  العربية 
السفري  وعن  السعودي  العهد 
»يتجاوز  انه  اكد  السعودي«، 
حمرتم  إنسان  ألي  ميكن  ما  كل 
أن يتحمله، وهو أسوأ من البذاءة 

بكثري«.
وقدم وزير الداخلية اعتذارا »باسم 
من  أمثله  من  وكل  البقاع  أهل 
اللبنانيني، إعتذارا من ولي العهد 
اململكة  سفري  ومن  السعودي 
اىل  الفتا  السعودية«،  العربية 
ان »لولي العهد تطلعات وأفكار 
وأحالم، قد خيتلف أحدنا أو يتفق 
معه، لكل رأيه؟ لكن ال نقبل بأن 
يربط اهلجوم عليه مبقتل الصحايف 
مجال خاشقجي. فاملسؤولون عن 
قيد  وهم  توقيفهم  مت  اجلرمية 
وتعود  واملسؤولية،  احملاسبة 
الرتكي  السعودي  القضاء  إىل 
املشرتك«، معتربا انه »جيب عدم 
املوضوعني،  هذين  بني  الربط 
للدولة  مهينة  دولة  لسنا  فنحن 
أن  نقبل  وال  األوىل،  العربية 
يف  جيول  الذي  سفريها  يهان 
كل املناطق اللبنانية ويتابع أمور 
وبلطافة،  خلق  بدماثة  اللبنانيني 
وال نقبل أن يشتم ولي العهد يف 

وسيلة إعالمية«.
وأعلن املشنوق هذا املوقف »من 
ضمن املسؤولية الشخصية، دون 
العودة إىل أحد، ورمبا هذا الكالم 
ال يعجب آخرين، لكن ال أقبل أن 
أن  إىل  املتفرج  مقعد  يف  أبقى 
مفعوال.  كان  أمرا  اهلل  يقضي 
فهناك شيء آخر غري الدعاء جيب 
أن نفعله، وهو أن حندد موقفنا 
من الذي حيصل، ألن هذا اخلزان 
املسؤولية  امسه  الذي  الكبري 
الوطنية بدأ ينفد واستنزف أكثر 
طائفة  أو  جمموعة  أي  قدرة  من 

على التحمل«.
ولفت اىل ان »حديث أجريناه مع 
عن  والسماحة  الفضيلة  أصحاب 
اإلسرائيليني  املسؤولني  صور 
دولة«،  من  أكثر  نراها يف  اليت 
وقال: »جيب أن نكون واضحني. 
العربية  باملبادرة  ملتزمون  حنن 
يف  العرب  قدمها  اليت  للسالم 
نصر  واليت   ،2002 العام  بريوت 
عليها ألننا نريد السالم وال خنجل 
ومشروعنا  مطلبنا  فالسالم  به. 
القائم  السالم  تهمة،  وليس 
شاء  وان  العربية،  املبادرة  على 
سقف  اجلهد يف  هذا  يصب  اهلل 
ذلك  غري  ألن  العربية  املبادرة 
وال  الفلسطينيون  به  يقبل  لن 

العرب«.
اصحاب  عن  املشنوق  وحتدث 
املشروع، فقال: »قصة جناح آل 
ياسني توحي بالثقة بلبنان، ألنهم 
شباب لبنانيون، ونأمل أن يكون 
املغرتبني  بني  معديا  جناحهم 
فرص  وخلق  مشاريع  لتأسيس 
وبلداتهم،  مناطقهم  ألبناء  عمل 
ألنه جيب أن نعرتف بأن مؤسسات 
الدولة ووزارتها تأخرت كثريا عن 
إعطاء هذه املنطقة حقها، وهناك 
وال  والشهرية،  املتداولة  القصة 
تؤرقنا،  ستبقى  متى  إىل  أعرف 
نهر  جمرى  تلوث  مسألة  وهي 
تنظيفه«،  وضرورة  الليطاني 
أينما أكون،  »من موقعي،  واعدا 
امللف،  هذا  متابعة  على  سأعمل 
أن  رغم  مواطنا،  أو  كنت  نائبا 
أنين  قليب  على  األحب  التسمية 
مواطن من مجهور الرئيس الشهيد 

رفيق احلريري«.
امليس

كلمة،  امليس  املفيت  ألقى  كما 
يف االفتتاح، فقال: »من الوجوه 
املعنى،  القلوب يكون  نقرأ ومن 
الكالم الذي نقرأه بعيوننا هو أنه 
إىل  مكة  من  النيب  هاجر  باألمس 
املدينة، ومكة كما نعلم فيها بيت 
ما  فيها  كان  ولكن  احلرام،  اهلل 
إىل  عاد  ثم  النيب  هاجر  فيها... 
ووطين  هاجر.  مبن  فاحتا  مكة 
أصيب مبا أصيب، هاجر من هاجر 
الوطن  ألبواب  الفاحتون  وهؤالء 

العظيم آل ياسني الكرام«.
وكان املشنوق تفقد »مستوصف 
احلريري«  الشهيد رفيق  الرئيس 
يديره  الذي  تعنايل  بلدة  يف 
إعادة  على  وأشرفوا  ياسني  آل 
على  واطلع  وتطويره،  تفعيله 
النواحي  من  فيه  األعمال  سري 
الطبية والتقنية واإلدارية، ثم زار 
»مستشفى تعنايل العام« لالطالع 

على أوضاعه.
بر الياس

وبعد ذلك، تفقد املشنوق معمل 
الياس،  بر  يف  النفايات  فرز 
األوروبي  اإلحتاد  من  املمول 
بني  مشرتك  مشروع  ضمن 
الصندوق  وبني  الداخلية  وزارة 

االقتصادي االجتماعي للتنمية.

املشنوق من البقاع: طفح الكيل ولسنا كاريتاس سياسي ونعتذر عن السفاهة يف حق 
اململكة وولي عهدها وملتزمون مببادرة بريوت العربية للسالم

املشنوق يلقي كلمته

غرد رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط عرب تويرت قائال: 
الصحافية  حبق  البذيء  والكالم  الشتائم  من  السيل  هذا  »كفى 
سكارليت حداد .لقد أخطأت ومن منا ال خيطئ واعتذرت. كفى هذا 
املنحى الفاشي الشبيه خبطابات دونالد ترامب.الدنيا ليست أبيض 

او أسود.كفى«.

جنبالط:كفى هذا السيل من الشتائم والكالم البذيء 
حبق الصحافية حداد

احلزب  اإلعالم يف  مديرية  ردت 
الدميقراطي اللبناني على الكالم 
سكارليت  االعالمية  عن  الصادر 
املوحدين  طائفة  حول  حداد 
إدراكنا  »رغم  يلي:  الدروز، مبا 
بالنوايا احلسنة اليت تنطلق منها 
كالم  أي  يف  حداد  اإلعالمية 
إال  عنها،  يصدر  قد  أو  صدر 
عما  نتغاضى  أن  ميكن  ال  أننا 
اليت  احلمراء  اخلطوط  من  نعتربه 
أحد على ختطيها،  ولن جيرؤ  مل 
أهل  عن  الكالم  جاء  إن  فكيف 
»فرشوخني  بوصفهم  التوحيد، 
أننا  ونص«، فلرمبا تاهت حداد 
كلنا  فيه  نعد  أصبحنا يف وطن 
العامل  بنظر  واحدة«  »فرشوخة 
البغيضة  الطائفية  أن  إال  أمجع، 
باتت تقتلنا وتنهينا من الوجود، 
ومتنعنا من حتقيق أبسط حقوقنا، 

الدميقراطي ردا على حداد: هؤالء الفرشوخني ونص يشغلون العامل مبقاومتهم 
للعدو وبتمسكهم باهلوية العربية

ومن تشكيل حكومة تعمل لتأمني 
واليومية  األساسية  حاجياتنا 

كلبنانيني«.
األستاذة  تذكري  من  بد  فال 
»الفرشوخني  أن  حداد،  القديرة 
دحر  من  ذاتهم  هم  ونص«، 
مساهمة  وساهموا  اإلنتداب 
وطننا،  استقالل  يف  أساسية 
إىل  الوطن  هذا  بنوا  من  وهم 

جانب إخوانهم من كافة الطوائف 
وحافظوا  واألطياف،  واملذاهب 
يف  يتلكأوا  ومل  مقاومته،  على 
احلق  ناصر  الوقوف مع كل من 
ومحى الوطن واألرض والعرض، 
حساباتك  تراجعي  أن  فعسى 
التارخيية واجلغرافية، علك جتدين 
صفة ثانية تدل على قيمة هذه 

الطائفة عدديا ومعنويا«.
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لـبنانيات

املرده«  »تيار  رئيس  استقبل 
يف  دارته  يف  فرجنيه  سليمان 
نزيه  املصري  السفري  بنشعي، 
السيد  حضور  يف  النجاري 
عرض  ومت  مرعب،  أنطوان 

للتطورات احمللية واالقليمية.
قال  اللقاء،  إثر 
بلقاء  اليوم  النجاري:«تشرفت 
الوزير سليمان فرجنيه، وتربطنا 
وسياسية،  شخصية  عالقة  به 
تارخيية،  عالقة  العائلة  ومع 
معه  نتشاور  ان  دائما  ويهمنا 
خصوصا  الظروف،  هذه  يف 
وكذلك  االقليمية،  الظروف 
ويهمنا  اللبنانية،  الساحة  على 
السيما  اليه،  نستمع  ان  كثريا 
الرئيسيني  الشركاء  من  انه 
اللبنانية  السياسية  العملية  يف 
وعملية تشكيل احلكومة، وحنن 
مهتمون كثريا بتشكيل احلكومة 
ومن  لبنان،  يف  سريع  بشكل 
معالي  مع  الدائم  التشاور  هنا 

الوزير«.
وردا على سؤال قال النجاري: 

عدم  على  كثريا  حنرص  »حنن 
الشأن  تفاصيل  يف  التدخل 
اهتماما  هناك  أن  إال  اللبناني، 
لدى السيد الرئيس يف مصر، 
بسرعة تشكيل احلكومة اللبنانية 
هذا  الن  املبدأ،  حيث  من 
لبنان  استقرار  حيفظ  املوضوع 
املنطقة  استقرار  يف  ويسهم 
بعض  نلمس  عام. حنن  بشكل 
الفروقات  وبعض  الصعوبات 
الدميقراطية  هي  هذه  ولكن 
قريبا  النجاح  ونتمنى  اللبنانية، 

يف تشكيل احلكومة«.
رامبلنغ

السفري  فرجنيه  استقبل  كذلك 
الربيطاني كريس رامبلنغ وعقدا 
اجتماعا يف حضور عضو املكتب 
الوزير  »املرده«  السياسي يف 
والدكتور  روني عرجبي  السابق 
يف  حبث  ختلله  بطرس،  جان 
اوضاع لبنان الراهنة، باالضافة 
الوضع  حول  افق  جولة  اىل 
االقليمي. وقد استبقى فرجنيه 

ضيفه اىل مائدة الغداء.

فرجنيه إستقبل يف بنشعي 
السفريين املصري والربيطاني

فرنجيه مستقبال السفري الربيطاني

 2018 الـثاني  تـشرين   3 Saturday 3 November 2018الـسبت 

»القوات  حزب  رئيس  التقى 
يف  جعجع،  مسري  اللبنانية« 
معراب، املمثلة اخلاصة لألمني 
العام لألمم املتحدة يف لبنان 
يف  كاردل،  داهلر  برنيل 
حضور مستشار رئيس احلزب 
للعالقات اخلارجية إيلي خوري، 
رئيس جهاز العالقات اخلارجية 
الدكتور إيلي اهلندي ورئيس 
املركز اللبناني للمعلومات يف 
األمريكية  املتحدة  الواليات 

الدكتور جوزيف جبيلي.
كما التقى يف معراب، السفري 
لبنان  يف  اجلديد  الربيطاني 

زيارة  يف  رامبلنغ  كريس 
مستشار  حضور  يف  تعارف، 
»القوات«  حزب  رئيس 
إيلي خوري  اخلارجية  للشؤون 
اللبنانية  املركز  ورئيس 
للمعلومات يف أمريكا الدكتور 
وتباحث  جبيلي.  جوزيف 
التطورات  آخر  يف  اجملتمعون 

احمللية واإلقليمية.
هاتفيا  اتصاال  جعجع  أجرى 
اجلديد  العراق  خارجية  بوزير 
مهنئا  احلكيم،  علي  حممد 
اجلديد،  منصبه  باستالمه 
ومتمنيا له النجاح يف مهامه.

جعجع عرض مع  كاردل والسفري 
الربيطاني التطورات احمللية واإلقليمية

جعجع مستقبال السفري الربيطاني

اجلمهورية  رئيس  عرض 
وزير  مع  عون  ميشال  العماد 
نهاد  والبلديات  الداخلية 
يف  االمنية  االوضاع  املشنوق، 
خمتلف  بني  والتنسيق  البالد 
االمن  على  للمحافظة  االجهزة 

واالستقرار.
التعاون  اىل  البحث  تطرق  كما 
وزارة  وحدات  بني  القائم 

الداخلية.

النائب اللواء جميل  السيد
النائب  الرئيس عون  واستقبل 
اللواء مجيل السيد واجرى معه 
جولة افق تناولت االوضاع العامة 
بالوضع  املتعلقة  والتطورات 
املستجدات  ضوء  يف  احلكومي 
االخرية واملواقف اليت عرب عنها 

رئيس اجلمهورية .
وبعد اللقاء، قال النائب اللواء 
حسب  الطبيعي  »من   : السيد 
تشكيل  يف  اللبنانية  السوابق 
اتفاق  تطبيق  منذ  احلكومة 

تشكيل  يشهد  ان  الطائف، 
املد  من  النوع  هذا  احلكومات 
مستوى  على  سواء  واجلزر 
تسمية  او  واحلقائب  التوازنات 
يتم  دائما  وكان  الوزراء، 
التوصل يف نهاية املطاف اىل 
تسوية حتفظ استمرارية الدولة 
الوضع  ولعل  الناس.  ومصاحل 
االوضاع  ادق  من  هو  الراهن 
احلكومة  تشكيل  تستوجب  اليت 
االستحقاقات  ظل  يف  السيما 
ظل  ويف  املرتقبة  االقليمية 
اليت  االقتصادية  املصاعب 

تشهدها احلالة الراهنة.
انه  السيد  النائب  واوضح 
مواضيع  عون  الرئيس  مع  اثار 
البقاع  مبنطقة  مرتبطة  خدماتية 
ونتائج  البيدر  ضهر  وطريق 
امتحانات جملس اخلدمة املدنية 
» حيث اكد فخامته انه سيعتمد 
حال قريبا مبا يؤدي اىل انصاف 
بالسرعة  احلقوق  اصحاب 

الالزمة«.

الرئيس عون عرض مع وزير الداخلية 
االوضاع االمنية ومع النائب السيد مسار 

تشكيل احلكومة

الرئيس عون مستقبال الوزير املشنوق

التقى وزير اخلارجية واملغرتبني 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
الدولة  وزيرة  باسيل  جربان 
االحتاد  يف  اخلارجية  للشؤون 
السويسري باسكال برييسويل، 
العالقات  »عمق  أكدت  اليت 

الثنائية بني البلدين«.

مع  حبثت  أنها  إىل  وأشارت 
»مسألة  يف  باسيل  الوزير 
واملساعدة  السوريني  النازحني 

السويسرية يف هذا اجملال«.
الدولة  وزيرة  يلتقي  باسيل 
االحتاد  يف  اخلارجية  للشؤون 

السويسري

باسيل عرض مع برييسويل مسألة النازحني 
السوريني واملساعدة السويسرية يف هذا اجملال

الوزير باسيل مستقبال  الوزيرة برييسويل

السيد  اللواء مجيل  النائب  غرد 
قائال:  »تويرت«  عرب  حسابه  يف 
استكشاف  يف  تباشر  »سوريا 
النفط والغاز يف مياهها! شنوا 
6 سنوات  لـ  عاملية  حربا  عليها 
ومؤسساتها  الدولة  وبقيت 

ومعظم خدماتها قائمة! يف لبنان، 
ال حرب وال من حيزنون،  والدولة 
ورموزها وخدماتها وأخالق أهلها 
إىل الوراء، من قال إن الفساد 
من  أخطر  ليسوا  والفاسدين 

إسرائيل واإلرهاب؟!!«. 

السيد مغردا: من قال إن الفساد والفاسدين 
ليسوا أخطر من إسرائيل واإلرهاب؟

»احلوار  حزب  رئيس  استقبل 
فؤاد خمزومي  النائب  الوطين« 
»وسط بريوت«  يف مكتبه يف 
جنيب  الباكستاني  السفري 
دوراني، الذي هنأه ب«تسلمه 
مهامه يف بريوت«. وتداول معه 
يف األوضاع احمللية واإلقليمية 

والدولية.
إثر اللقاء، أشار خمزومي إىل أن 
»احلديث تطرق إىل أهمية تعزيز 
العالقات بني لبنان وباكستان، 
التبادل  مستوى  على  خصوصا 
نسبيا«،  املتواضع  التجاري 
إىل  يتطلع  »لبنان  أن  مؤكدا 
خمتلف  على  التعاون  من  مزيد 

منها  سيما  ال  املستويات، 
املتعلق بالتكنولوجيا والتقنيات 

احلديثة«.
خمزومي  دعا  أخرى،  جهة  من 
النواب  جملس  يف  موقعه  من 
املتعلقة  القوانني  »تفعيل  إىل 
وحتديثها  والتجارة  باالقتصاد 
األعمال  رجال  تشجيع  بهدف 
لبنان«،  يف  االستثمار  على 
»اإلسراع  إىل  الدعوة  جمددا 
الفتا  احلكومة«،  تشكيل  يف 
على  العمل  بدء  »أهمية  إىل 
لتحقيق  املطلوبة  االصالحات 
التنمية املنشودة وتعزيز صورة 

لبنان أمام العامل«.

خمزومي استقبل سفري باكستان:
 لتفعيل القوانني املتعلقة باالقتصاد والتجارة 

وحتديثها واإلسراع يف تشكيل احلكومة

مخزومي مستقبال السفري الباكستاني

قال النائب السابق أنطوان زهرا 
يف برنامج »صار الوقت« على 
حمطة الـ »أم تي يف« إن »حزب 
احلكومة  هذه  يف  ضغط  اهلل 
لتمثيل كتلة وحدة اجلبل للنائب 
الرئيس  ان  وتفاجأت  ارسالن 
عون حصل على الوزير«. ولفت 
حصل  عون  »الرئيس  أن  إىل 
من  بغفلة  املعطل  الثلث  على 

الزمن ولن يتخلى عنه«.
»لن  العتيدة  احلكومة  أن  وأكد 
بوجود  اهلل  حزب  حكومة  تكون 
يف  وأنه  اللبنانية.  القوات 
االلتزام  مت  السابقة  احلكومة 
يف  اخلالفية،  املواضيع  بتحييد 
احلكومة  يف  حاضرة  انها  حني 

اجلديدة«.
رأي  يكون  »قد  زهرا  وأضاف 
خط  لبنان  يكون  ان  اهلل  حزب 
بوجه  إيران  عن  األول  الدفاع 

العقوبات األمريكية«.
ورأى أن »موقف الرئيس عون 
حتى  اهلل  حزب  سالح  بقاء  من 
األوسط ليس  الشرق  أزمة  حل 
موقفا جامعا لألطراف اليت تريد 
حتييد  يريد  ومن  للسالح.  حال 
نزاعات  يف  يورطه  ال  لبنان 

حتى  عون  والرئيس  إقليمية، 
اليوم مل يورط لبنان«.

أما يف ملف النفط فقال »أفتخر 
قانون  مبشروع  تقدمنا  اننا 
الذي  النفط  بقطاع  الشفافية 
السابق جوزف  النائب  به  تقدم 

املعلوف«.
 2018 العام  »موازنة  وقال: 
احلساب  قطع  دون  من  أقرت 
ال  دستورية.  خمالفة  وهذه 
دون  من  مساءلة  وال  حماسبة 

موازنة«.
نواب  موافقة  زهرا  وكشف 
الكهرباء.  خطة  على  القوات 
الـ1200  خطة  »ناقشنا  وقال 
لعدة  للكهرباء  دوالر  مليون 
وأقر   2010 العام  يف  أشهر 
القانون يف شباط 2011 بأربعة 
الشروط  تطبق  ومل  شروط. 
ألن وزير الطاقة كائنا من كان 

يريدها مزرعة«.
باألمل  حمكومون  »كلنا  وتابع: 
بالشأن  التعاطي  لنوقف  وإال 
مستمر  احلديث  امنا  العام. 
حني  يف  الفساد،  مكافحة  عن 
خالل  من  يتفاقم  الفساد  ان 
التوظيفات العشوائية وغريها«.

زهرا: احلديث مستمر عن مكافحة الفساد وهو 
يتفاقم وهناك من يريد وزارة الطاقة مزرعة

الوقت«  »صار  برنامج  اىل  حديثه  يف  جابر  ياسني  النائب  قال 
»ال احد ينكر ما حصل من اجنازات خالل العهد لكن لبنان يعاني 
»الدخول يف سياسة  اىل  داعيا  االقتصادية«،  املشكالت  تراكم 

تقشف«.
وذكر جابر:«ان البنك الدولي حض لبنان على ضرورة اتباع اصالح 
هيكلي«.وذكر برفعه الصوت العادة هيكلية قطاع الكهرباء، ومحل 

املسؤولية اىل الوزراء كل يف اختصاصه.
وسأل جابر »هل من املعقول اال يكون لدى مؤسسة كهرباء لبنان 
واليت وصل اهلدر فيها اىل ملياري دوالر سنويا جملس ادارة«، 
وهل حنن دولة قانون ام ال فثمة عشرات القوانني الصادرة عن 
جملس النواب ومل تنفذ«.ومتنى على جملس النواب »طرح الثقة 

بكل وزير ال يطبق القانون«.

جابر:على جملس النواب طرح الثقة بكل وزير ال يطبق القانون
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بريوت  مرتوبوليت  استقبل 
االرثوذكس  للروم  وتوابعها 
النائب  عوده  الياس  املطران 
نزيه جنم الذي قال بعد الزيارة: 
»أزور سيدنا دائما من أجل نيل 
الربكة وأخذ اإلرشادات. تطرقنا 
الطائفة  شؤون  إىل  اليوم 
وقد  وشجونها،  األرثوذكسية 
للوضع  بقراءات  سيدنا  سلحنا 
أن  ذكره  واجلدير  الراهن. 
سيدنا يقف دائما، ويف الدرجة 
املواطن  جانب  إىل  األوىل، 
من  كل  جانب  إىل  يقف  مثلما 

يريد اخلري هلذا البلد«.
سئل: هل عاد موضوع تشكيل 
مع  الصفر  نقطة  إىل  احلكومة 
السنة  متثيل  موضوع  إثارة 

املستقلني؟
أجاب: »مل أر يف خطاب فخامة 
أكد  لقد  عقبة.  أي  الرئيس 
مع  احلقيقية  الشراكة  فخامته 
سعد  املكلف  الرئيس  دولة 
نيات  أكد صدق  احلريري، كما 
ال  إنه  قائال  احلريري،  الرئيس 
جيوز االفرتاء أو اجمليء بأناس 
أنهم  واعتبار  وهناك  هنا  من 
يوم  قلت  أنا  كتلة.  يشكلون 
ستة  أو  أربعة  كان  إن  أمس 
كتلة،  لتشكيل  جتمعوا  نواب 
فنحن 19 نائبا مسيحيا وميكننا 
وزراء  خبمسة  واملطالبة  التجمع 
وزراء  مخسة  أو  مسيحيني 
هذا  ليس  إمنا  إضافيني. 
أن  املطلوب حقا  بل  املطلوب، 
واملواطن  البلد  مصلحة  نبدي 
كلنا  نكون  وأن  على مصاحلنا، 
فخامة  جانب  إىل  واحدا  قلبا 

الرئيس ودولة الرئيس اللذين 
الوطن  خري  كالهما  يريدان 

واملواطن ومصلحتهما«.
العقدة  هلذه  احلل  ما  سئل: 

حتديدا؟
أجاب: »ال أظن أن هذه عقدة، 

وميكن حلها قريبا بإذن اهلل«.
سئل: هل سيقبل »حزب اهلل« 

بتمثيل وزير سين مستقل؟
كان  )األربعاء(  »أمس  أجاب: 
مل  واضحا.  الرئيس  فخامة 
نشعر بوجود عقدة، وكل األمور 

ستحل بوجود فخامته«.
سئل: متى ستشكل احلكومة؟

قريبا  بات  »التشكيل  أجاب: 
جدا حبسب ما شعرنا من حديث 
أمس  ليلة  الرئيس  فخامة 

جنم زار عوده: كل األمور ستحل بوجود رئيس اجلمهورية

)األربعاء(«.
فخامة  أن  صحيح  هل  سئل: 
الرئيس يعارض إعطاء وزيرين 

موارنة ل«القوات«؟
أجاب: »مل نسمع هذا األمر من 
فخامته. على العكس، لقد أكد 
اللبنانية  القوات  حزبي  تالقي 
إن  احلر، وقال  الوطين  والتيار 
اجلميع خيتلفون، لكن املهم أال 
خنتلف على الوطن. حنن نؤكد، 
من هذا الصرح الكبري، أن البلد 
كلنا  منا  أهم  هما  واملواطن 
لبلدنا  تقدميه  ميكننا  ما  وأهم 
هو أن يقدم كل منا تنازال حتى 
ينهض لبنان واقتصاده، ولكي 
نؤمن ألهلنا ولكل مواطن لقمة 

عيش كرمية يف وطنهم«. 

املرتوبوليت عودة مستقبال النائب نجم

احلنوبي  لبنان  حمافظة  أطلقت 
احلريري  بهية  النائب  حبضور 
أنشطة  منصور،  اجلنوب  وحمافظ 
العيد املاسي الستقالل  احتفالية 
»االستقالل  شعار  حتت  لبنان 
مع  بالتعاون  ومسؤولية«،  حرية 
واجلوار  لصيدا  املدرسية  الشبكة 
املدني  اجملتمع  ومؤسسات 
يف  وذلك  املدينة،  يف  واألهلي 
لقاء موسع عقد يف قاعة الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري يف سراي 
صيدا احلكومي وتزامن مع الذكرى 

الرابعة والسبعني مليالده.
بلدية  رئيس  اللقاء  يف  شارك 
ورئيس  السعودي  حممد  صيدا 
باسم  الرتبوية  اجلنوب  منطقة 
عباس ورئيس مجعية جتار صيدا 
وضواحيها علي الشريف وعدد من 
اعضاء جملس بلدية صيدا ورؤساء 
وممثلو مجعيات ومؤسسات اهلية 
وممثلون  ومدراء  كشفية  واندية 
ومدارس  ومعاهد  جامعات  عن 
يف  واخلاصة  الرمسية  الشبكة 

صيدا واجلوار.
ضو

دقيقة  بالوقوف  اللقاء  استهل 
صمت حتية لروح الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري ثم بالنشيد الوطين 
وتلميذات  تالمذة  من  ثلة  قدمه 
التابعة  صيدا  أجيال  مدرسة 
جلمعية رعاية اليتيم والذين رفعوا 
جتسد  ولوحات  اللبنانية  األعالم 
علم االستقالل املوقع من رجاالته 
ترحيب  وبعد  الوطين.  والنشيد 
من منسق عام الشبكة املدرسية 
بواب،  نبيل  واجلوار  لصيدا 
كلمة  ضو  منصور  احملافظ  القى 

استهلها بالرتحيب باحلضور.
كمجتمع  اليوم  »وجودكم  وقال: 
يضفي  مدرسية  وشبكة  مدني 
احملافظة  هلذه  احلياة  من  املزيد 
هذا  بان  وامال  دافعا  ويعطي 
البلد بألف خبري، وإذا كنتم أنتم 
األساس،  أنتم  فنحن خبري.  خبري 
الصحيحة  التنشئة  على  تعملون 

وحنن نشد على اياديكم«.
مع  لقاءاتنا  احد  »يف  اضاف: 
حتدثنا  كنا  احلريري  بهية  النائبة 
شعار  وطرحت  االستقالل  عن 
فليتنا  مسؤولية«.  هي  »احلرية 
تعنيه  وما  الكلمة  اىل هذه  نعود 
فرد  كل  ليحس  املسؤولية، 
الوطن  هذا  وبأن  مبسؤوليته 
الذي  االنتماء  ذاك  ونرى  وطنه 
فأوالدنا  به.  نشعر  او  نره  مل 
للعلم  االنتماء  هذا  لديهم  ليس 
اللبناني وال الدولة اللبنانية، وإذا 
أي  نفعل  او  نقدم  ان  نريد  كنا 
اخليار  شيء لألجيال فلنرتك هلم 
االنتماء  نعلمهم  وال   ، الصحيح 
للمؤسسة  او  احلزب  او  للطائفة 
ما  العائلة يف قرية  لفرع من  او 
او لالنتماء الضيق، بل ان وطننا 
جدا  مجيل  لبنان   ، كلنا  جيمعنا 
اليت  األشياء  من  الكثري  ولدينا 
جتمعنا اكثر من تلك اليت نصنعها 

بايدينا لتفرقنا«.
تكون  ان  »نأمل  ضو:  وختم 
ليس  مميزة  العام  هذا  أنشطة 
على  عاما   75 ملضي  فقط 
فعال  نشعر  بأن  بل  االستقالل 
بطعم االستقالل وأننا شعب قادر 
القرار  على تقرير مصريه واختاذ 
يعوقنا  ال شي  واحدة،  ملرة  ولو 
الكربى  السياسات  عن  فلنبتعد 
ويبدأ  بيته،  منا  كل  فليصلح 
بتنظيف ساحة منزله يصبح احلي 

يصبح  وهكذا  املدينة  ثم  بكامله 
البلد باكمله نظيفا، دعونا نتحرر 
ورثناها  اليت  األشياء  من  قليال 
لنبين جيال خمتلفا حتى عنا حنن، 
بل  مثلنا  يكون  ان  جيب  ال  النه 
يكمل،  ان  ليستطيع  منا  أفضل 

وهذا ما جيب ان حيصل.
الحريري

اىل  فأشارت  احلريري  وحتدثت 
غريبا على  اللقاء ليس  »هذا  ان 
يف  منوذجا  قدمت  اليت  صيدا 
العمل التعاوني ولكننا اآلن نطمح 
للعمل التكاملي، الن ما نطرحه ال 
ان  ينبغي  ال  اي  أحدا،  يستثين 

يكون احد خارجه«.
مدعوون  مجيعنا  »حنن  وقالت: 
اىل املراجعة مع مرور الـ75 سنة 
مع  ومدعوون  االستقالل،  على 
معنى  تثبيت  اىل  به  االحتفال 
احلرية عند األجيال القادمة، ولكن 
على هذه احلرية ان تكون مقرونة 
من  حرية  ال  ان  اذ  باملسؤولية، 
كمنظومة  وحنن  مسؤولية.  دون 
او  باملدارس  عليها  نعمل  قيم 
العمل التطوعي او العمل االهلي 
او كل ما له عالقة مبجتمع املدينة 
واجلوار لدينا منظومة قيم ، ولدينا 
اميان عميق ومتجدد بالتعددية اليت 
من  امتدت  والشبكة  هنا،  منثلها 
الزهراني،  اىل  جزين  اىل  صيدا 
امتدادا  ايضا  خنلق  ان  وطموحنا 
املهارات  بكل  اجلنوب  كل  اىل 
اليت نطرحها لتصبح معممة وبعدها 

طبعا سننتقل اىل كل لبنان«.
واضافت: »ان مناسبة االستقالل 
الشعب  جيمع  اللبناني  والعلم 
خالل  من  وانا  كله.  اللبناني 
مع  املباشرة  والعالقة  تواصلي 
اجليل اجلديد ارى انه ينتمي اىل 
لبنان وحيب بلده لكن ليس لديه 
الدولة،  ومبسار  باملسؤولني  ثقة 

هذه  ونثبت  نعيد  ان  نريد  حنن 
األستاذ  احملافظ  سعادة  الثقة. 
املدينة  هذه  يف  ضو  منصور 
ان  كيف  مشرقة  صورة  يقدم 
ان تنتظم وتشتغل،  الدولة  على 
يسعنا  وال  كما  جهوده،  ونثمن 
الذي  الكبري  بالدور  ننوه  ان  اال 
يلعبه رئيس بلدية صيدا ورئيس 
الزهراني  صيدا  بلديات  احتاد 
األستاذ حممد السعودي على كل 
الصعد وحنن نرى كيف ان البلدية 
االنشطة  لكل  مفتوحة  اصبحت 
ولكل الناس، اضافة اىل دورها 
األساسي يف حل مشاكل املدينة 
وتقدمها حنو االفضل. ونعلم ان 
االقتصاد ايضا هو هاجس اساسي 
رئيس  ومعنا  البلد  لكل  بالنسبة 
وضواجيها  صيدا  جتار  مجعية 
والذي  الشريف  علي  االستاذ 
سيكون الوسط التجاري معنا يف 
موضوع الفرز ويف االحتفال مبرور 

الـ75 سنة على االستقالل.
عباس

اجلنوب  منطقة  رئيس  وحتدث 
فقال:  عباس  باسم  الرتبوية 
النائبة  سعادة  كالم  »حيضرني 
واملسؤولية  احلرية  عن  احلريري 
» ميكن  جربان  خليل  قول جلربان 
ان  بدون  حرا  يكون  ان  للمرء 
ألي  ميكن  ال  لكن  عظيما  يكون 
إنسان ان يكون عظيما اذا مل يكن 
املسؤولية  مستوى  وعلى  حرا«. 
»يف  الكتاب  ألحد  قول  هناك 
حصة واحدة اقنعين مدرس مادة 
هذه  االرض  قطعة  بان  الرتبية 
على  فشلت  وانا  وطن،  امسها 
مدى ثالثني عاما يف إقناع الوطن 

بأني إنسان«.
تشكيل  جرى  اللقاء  ختام  ويف 
احتفالية  ألنشطة  حتضريية  جلنة 

عيدي العلم واالستقالل.

بهية احلريري يف اطالق احتفالية العيد املاسي الستقالل لبنان:
 مناسبة جامعة للمراجعة وإلعادة ثقة اجليل اجلديد بالدولة

خالل االحتفال

االول،  امس  مساء  املوت،  غيب 
نقوال  احملامي  السابق  النائب 
غصن عن عمر 78 عاما، بعد صراع 
طويل مع املرض، وهو من مواليد 
كوسبا - الكورة - )1940(، وجنل 
النائب السابق الراحل فؤاد غصن، 

ومتزوج من جناة جريج.
انتخب نائبا للمرة االوىل عام1996، 
 ،2005 العام  يف  انتخابه  واعيد 
»املستقبل«  كتلة  إىل  وانضم 
النيابية، كما أعيد انتخابه يف عام 
ااالنتخابات  حتى  واستمر   ،2009
حيث   ،2018 عام  األخرية  النيابية 
»الشمال  الئحة  ضمن  ترشح 

القوي«، ومل حيالفه احلظ.
لالعالم  الوطنية  الوكالة  اسرة 
بأحر  الراحل  عائلة  من  تتقدم 
التعازي، راجية من اهلل ان يسكنه 

االخدار السماوية.
وغرد رئيس احلكومة املكلف سعد 
تويرت  على  حسابه  على  احلريري 
السابق  النائب  »بغياب  قائال: 
الكورة  منطقة  ختسر  غصن  نقوال 
ركنا بارزا من أبنائها وخنسر معها 
زميال عزيزا كان قدوة يف الصدق 
والوفاء من خالل مشاركته يف كتلة 
التعازي  أحر  النيابية.  املستقبل 

لعائلته وحمبيه واصدقائه«. 

نـقوال غـصن يف ذمـة اهلل

»لبنان  تكتل  عضو  عون قال  أالن  النائب  الوقت« القوي«  »صار  برنامج  يف 
الـ »أم تي يف«  على حمطة 
وردا على سؤال حول العقدة 
احلكومية، إن »العقدة احلالية 
ولكنها  اساسا  ظاهرة  كانت 
اليوم اصبحت اكثر وضوحا. 
من  نابع  احلكومي  ومتثيلنا 
وليس  االنتخابات  حجمنا يف 
قوى  موازين  هناك  جشعا، 

حتدد االحجام احلكومية«.
الكل  »فليشرتك  وأضاف: 
حزب  ولكن  باحلكومة... 
وغريهم  والقومي  الكتائب 
املعيار  ألن  ممثلني  ليسوا 

هو االنتخابات ونتائجها«.
مقدمة  على  ردا  عون  وقال 
حتاسب  »انت  غامن:  مرسال 
نظام  يف  كأننا  الرئيس 
نظام  يف  حنن  فيما  رئاسي 
االنظمة  اكثر  ومن  توافقي 

تعقيدا«.
أن  آخر  سياق  يف  وأضاف 
سالحه  يوجه  ال  اهلل  »حزب 

اىل الداخل اللبناني«.
كلف  الذي  »ما  وتساءل: 
معمل  يتأخر  أن  أكثر  الدولة 
دير عمار ويكلف الدولة كل 
الـ50  ندفع  أن  أو  كلفه  ما 

مليون دوالر املعضلة؟«
العهد يف  »أولوية  أن  وأكد 
الوضع  هي  املقبلة  املرحلة 
واملعيشي  االقتصادي 

للبنانيني.«

أالن عون: العقدة احلكومية اصبحت اليوم اكثر وضوحا وأولوية 
العهد يف املرحلة املقبلة الوضعني االقتصادي واملعيشي

الرئيس  دولة  أنصار  منسق  بعودة  ترحب  اهلريالد  جريدة  أسرة 
أربعة  دامة  استجمام  رحلة  بعد  كّبة  ربيع  السّيد  احلريري   سعد 
لبنان اطمأن من خالهلا على األهل  الوطن األم  أسابيع يف ربوع 
النجاح  له  وتتمّنى  السياسّيني  من  عدد  خالهلا  وزار  واألصدقاء 

والتوفيق واحلمداهلل عالسالمة.

تـهنئة بالـسالمة 
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زيارة نتنياهو لُعَمان... وإرتداداُتها على لبنان

عمان  لسلطنة  نتنياهو  بنيامني  زيارُة  تكن  مل 
إسرائيلي  وزراء  لرئيس  األوىل  الزيارة  هي 
الزيارة  أنها  هو  رمبا  ميّيزها  ما  البلد.  هذا  اىل 
رئيُس  1994 سافر  العام  األوىل. ففي  العلنية 
سلطنة  اىل  رابني  إسحق  االسرائيلية  احلكومة 
عمان وبعد عام وصلها شيمون برييز الذي كان 
يشغل منصَب رئاسة الوزراء بالوكالة بعد اغتيال 

رابني.
الدولة  وزير  بها  قام  زيارة  عن  ُحكي  كذلك 
بن علوي يف  اخلارجية يوسف  للشؤون  الُعماني 
على  التفاهم  مّت  القدس حيث  اىل   1996 العام 
البلدين  بني  جتارَيني  متثيلّيني  مكتبني  انشاء 
ُيغلق  أن  قبل  مسقط  يف  رمسيًا  برييز  افتتحه 
اندالع  بعد  وحتديدًا   2000 العام  يف  جمددًا 

االنتفاضة الفلسطينية الثانية.
قطع  احلال  بطبيعة  يعين  يكن  املكتب مل  إغالق 
العالقات بني البلدين واليت ُيكى انها استمّرت 

قوية ولكن ضمن قنواٍت سّرية.
املالحظ يف كل ما سبق أّن الدفع بالعالقة تزامن 
مع مشاريع التسويات السلمية اليت تواّلها والتزم 
بها اسحق رابني قبل أن ُيقتل برصاص إسرائيلي 

وبتغطية رمبا من مؤسسات إسرائيلية.
وُأعيد طمُس هذه العالقة بعد انهيار آخر ركائز 
حقبة التسويات مع عودة أرييل شارون واندالع 
الرئيس  ورحيل  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة 
السوري حافظ األسد وملك األردن. وانطالقًا مّما 
سبق ال بّد من إدراج العالقة العلنية املتجّددة بني 
سلطنة عمان وإسرائيل مبشروع التسوية النهائية 
الفلسطينية  والسلطة  اإلسرائيلية  احلكومة  بني 
والذي سيأخذ زمَخه القوي بعد انتهاء االنتخابات 

النصفّية يف الواليات املتحدة األمريكية.
ففي آخر املعلومات أّن الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب سينجو من اهلزمية اليت كانت تتهّدد حزبه 
معنّية  ديبلوماسية  معلومات  ووفق  اجلمهوري. 
جملس  يف  فوزه  حسم  اجلمهوري  احلزب  فإّن 
احلزب  فإّن  النواب  جملس  يف  أما  الشيوخ، 
كانت  مواقع  استعادة  يف  سينجح  الدميوقراطي 
ُتعترب له تارخييًا وخسرها يف االنتخابات السابقة. 
يف  للدميوقراطيني  احملدود  االنتصار  هذا  لكّن 
مستوى  على  انتصارًا  ُيَسَب  لن  النواب  جملس 
الكونغرس وهو ما يعين جناة ترامب بعدما ربط 
االنتخابات باالستفتاء حول سياسته. وإذا صّحت 
فور  سينطلق  ترامب  فريق  فإّن  النتيجة  هذه 
إعالن النتائج اىل االستمرار يف سياسته السابقة 
تسمحان  االوسط  الشرق  ولتأمني تسويتني يف 
له بالتحضري جيدًا النتخابات التجديد له يف خريف 

العام 2020.
واملقصود هنا التسوية النهائية بني الفلسطينيني 
يكون  وقد  السورية.  والتسوية  واالسرائيليني 
حلضور رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس 
يف مسقط قبل ساعات من وصول نتنياهو معناه 
ينِفه يوسف  ما مل  اإلطار وهو  الواضح يف هذا 
بن علوي ولو أنه وضعه يف إطار تقديم األفكار 

وتسهيلها وليس يف إطار الوساطة.
مصادر ديبلوماسية معنّية تكشف أّن هذه الزيارة 
كان ُيعمل على حصوهلا أواخر هذه السنة. وقد 
حبصوهلا  االستعجال  أذن  الذي  السبب  يكون 
التطّورات اليت حتصل يف املنطقة وال سيما منها 
تأّزم  اىل  إضافة  السعودية  بها  متّر  اليت  األزمة 
االوضاع يف غزة، والتطورات املتسارعة مع إيران 

وهنا بيت القصيد.
األسلوب  تعتمد  أنها  معروف  ُعمان  فسلطنة 
السياسي الصامت واهلادئ وتؤّدي أدوارًا صعبة 
ملصاحل قوى متناقضة متامًا كما هو حاصل بني 
سابقًا يف  جنحت  ووساطتها  وإيران.  السعودية 
واألمريكيني  اإليرانيني  بني  مباشر  لقاء  تأمني 
حتضريًا لالّتفاق النووي الذي ُوّقع سابقًا. يومها 
اشرتط اإليرانيون عدم تصوير اللقاء حتى لغايات 

االرشيف وهو ما ضمنت مسقط احرتاَمه.
ولذلك فإّن نتنياهو الذي هدف من زيارته تعزيز 
اليت  الفضائح  وسط  االنتخابي  الداخلي  وضعه 
مثارها،  ُتؤتى  اّن سياسته  اساس  وعلى  تطّوقه 
عباس،  للتسوية مع حممود  أفكار جديدة  وإجياد 
ولكنه هدف خصوصًا اىل بناء قناة خلفية حمتَملة 
مع إيران لتنظيم االشتباك على الساحة السورية، 

جوني منيـّر
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ويف  الفلسطينية  الساحة  على  ضوابط  ولوضع 
غزة. مع اإلشارة اىل أّن الصواريخ اليت ُأطلقت من 
غزة تزامنًا مع الزيارة فّسرها االسرائيليون بأنها 

رسالة اعرتاض إيرانية على الزيارة نفسها.
قّلة  من  واحدًا  كان  الذي  قابوس  السلطان  أما 
من الزعماء العرب الذين مل يرتاجعوا عن العالقة 
الظرف  أّن  يعرف  فهو  اسرائيل،  مع  املفتوحة 
وسط  لبالده  أوسع  دوٍر  ملصلحة  يلعب  احلالي 
يريد  ايضًا  هو  السعودية.  الذي ياصر  التخّبط 
تأمني محاية لدوره املساعد للحوثيني يف اليمن 
من خالل تأمني نقل األسلحة والذخائر هلم. هو 
اخلاصة  عالقته  بسبب  عنه  الضغوط  إبعاد  يريد 

بإيران.
يف اختصار ما ان ستنتهي االنتخابات األمريكية 
يف  ضاغطة  حركة  األبيض  البيت  ُيطلق  حتى 
اجّتاهني: األول يف اجّتاه امللف الفلسطيين ولكن 
اخنفاضًا  أكثر  وسقف  طموحًا  أقّل  تعديالت  مع 
الذي  العصر«  »صفقة  مشروع  جتويف  يعين  ما 
بني  املشاورات  ويف  قاسية.  شروطًا  تضّمن 
للرئيس  سيظهر  أكرب  دور  وباريس،  واشنطن 
الفرنسي عرب توّليه طرح خطته نيابًة عن ترامب، 
شّكلت  حيث  السوري  امللّف  اجّتاه  يف  والثاني 

القّمة الرباعية يف اسطنبول متهيدًا واضحًا هلا.
لكن اىل جانب الضغط السياسي هنالك ضغط 
احللول  إنضاج  بهدف  ستتصاعد  ونار  ميداني 

السياسية املقرَتحة.
ـ  العراقي   - السوري  املثلث  عند  التنف  ففي 
األردني يستعّد اجليش األمريكي لتفعيل حركته 
العسكرية يف وجه إيران ومبوازاة إعالن النسخة 
الشهر  من  الرابع  يف  العقوبات  من  اجلديدة 
يف  األمريكية  القوات  قائد  عن  وُنقل  املقبل. 
القاعدة  هلذه  أّن  فوتل  جوزف  اجلنرال  املنطقة 
اإليراني.  التمّدد  وقف  اطار  يف  اساسية  مزايا 
قّمة  من  إيران  ُأبعدت  وسيحصل هذا يف وقت 
اسطنبول فيما قّررت الصني تقليص مشرتياتها 

من النفط اإليراني.
الضغوط  فإّن  الفلسطيين،  املستوى  على  أما 
أوراق  »محاس« وحتسني  ستتصاعد خلنق حركة 
السلطة الفلسطينية، وبدا أّن مصر تتوىّل جانبًا 
موفد  جيول  وقت  يف  غزة  ملف  من  اساسيًا 
بعض  يف  موردخاي  ُيعراف  اجلنرال  نتنياهو 
الذي  وهو  مهمات سّرية،  العربية يف  العواصم 
ُيتقن اللغة العربية جيدًا، وبالتأكيد نقاط ضعف 
األنظمة العربية. هو يتحدث عن عالقات دافئة ال 
بّد منها بني إسرائيل والدول العربية على أساس 
أن  وعلى  اإليراني،  »اخلطر«  وجه  يف  التعاون 
يشمل هذا التعاون أمور األمن والدفاع والصناعة 

العسكرية اإلسرائيلية املتطّورة.
ـ  الفلسطيين  النزاع  سيتصاعد  ذلك  جانب  اىل 
أّن  االمام. صحيح  اىل  تقّدمنا  كلما  الفلسطيين 
اشتباكات خميم املية ومية يف جنوب لبنان بدأت 
يمل  حّدته  وتصاعَد  تطّوَره  لكّن  فردي  خبالف 
خلفيات سياسية أبعد. وقد حاولت حركة »فتح« 
احللوة  عني  خميم  من  تعزيزات  من  االستفادة 
حلسم املوقف أو خلق »ستاتيكو« ميداني جديد 

لصاحلها لكنها مل تستطع حتقيق غايتها.
هدفًا  يضع  املخيم  طّوق  الذي  اللبناني  اجليش 
اللبنانيني،  السكان  منع تضّرر  له وهو  أساسيًا 
خصوصًا يف بلدة املية ومية. لكنه ايضًا وضع 
خططًا أخرى يف حال تطّور الوضع، وهو ما يتوّقعه 
البعض. األهم من ذلك إبقاء الوضع هادئًا يف 
األطراف.  به  التزم  ما  وهو  احللوة  عني  خميم 
يعين  ما  أكرب،  واملشاريع  أقوى  السياسة  لكّن 
أّن  واألخطر  مضمون،  غري  اهلدوء  استمراَر  أّن 
خميم عني احللوة هو الوحيد الذي يأوي كادرات 
إرهابية من »داعش« وغريها وهي على تواصل 

دائم مع اخلارج.
لطريقة  التحضري  بدء  اللبنانية  الكواليس  ويف 
التعامل مع الواقع الفلسطيين يف ظّل ما جيري 
أّن  ومنها  املطروحة  والتسويات  له  التخطيط 
تلتزمها وكالة  اليت كانت  املخّيمات  إجيار  عقود 
»األونروا« مل ُتدفع منذ زمن بعيد، وأّن املساحة 
األصلية حني ُأنشئت املخيمات تغرّيت وأصبحت 
أكرب بأضعاف وأضعاف وهو ما خيالف العقود اليت 
مت سابقًا ما يسمح للبنان بالتحّرك مستقباًل.    ُنظِّ

»سوليدير« تصرف أنصار احلريري

أيام،  قبل  »سوليدير«،  شركة  إدارة  قررت 
رئيس  ياول  موظفيها.  من   100 حنو  صرف 
خبطة  الشّماع،  ناصر  الشركة  إدارة  جملس 
املساهمني  نقمة  امتصاص  هذه،  الصرف 
التشغيلية  النفقات  ارتفاع  من  الغاضبني 
موظفني  حصرًا  تطال  اخلّطة  أن  إال  للشركة. 
على  فيما يافظ  املتدنية،  الرواتب  ذوي  من 
رواتب  يتقاضون  منه ممن  واملقربني  أنسبائه 
خيالية. علمًا أن غالبية املصروفني من أنصار 
تيار املستقبل يف ما يبدو ضربة للرئيس سعد 

احلريري من »بيت أبيه«!
منذ سنوات بدأت إدارة شركة »سوليدير« خّطة 
لصرف املوظفني، على دفعات كل بضعة أشهر، 
هذا  التشغيلية«. يف  النفقات  »خفض  بهدف 
السياق، جاء قرار الشركة قبل أيام صرف 100 
من موّظفيها. اهلدف الرئيس لعمليات الصرف 
يف  الراغبني  املساهمني  تذّمر  امتصاص  هو 
أرباح، والذين يرون يف نفقات  أنصبة  توزيع 
الشركة هدرًا وفسادًا غري مربرين. إال أن الواقع 
هو أن األعباء احلقيقية، رغم عمليات الصرف، 

زادت بدل أن تنخفض.
أوحت إدارة الشركة أنها تتخّلص من توظيفات 
وأعباء فرضتها تدخالت سياسية من قيادة تيار 
أنها،  إال  املستقبل ووزرائه ونوابه ومنسقيه. 
عمليًا، رّكزت على صرف موظفني وعّمال ممن 
يتقاضون رواتب متدنية ويعملون يف »وظائف 
ذوي  أعداد  املقابل،  زادت، يف  فيما  دنيا«. 
الرواتب املرتفعة، خصوصًا من أنسباء رئيس 
منه،  واملقربني  الشّماع  ناصر  اإلدارة  جملس 
به  يتمتع  الذي  البذخ  مستوى  على  وحافظت 

رئيس جملس االدارة وأعضاؤه.
املسار الذي بدأه الشّماع يف السنوات املاضية، 
استكمله هذه السنة أيضًا من دون أن يعرض 
واهلدف  الصرف  لعمليات  واضحة  خّطة  أي 
املالي والفعلي منها. يف اجتماع جملس اإلدارة 
»سريعة« عن  األخري، وردت على لسانه مجلة 
يسأل  مل  املوظفني.  صرف  عمليات  استكمال 
أي من أعضاء جملس اإلدارة املعنّي حديثًا من 
ممثلني لكبار املساهمني يف الشركة عن األمر، 
االطالع على خّطة  أو يطلبوا  يناقشوا فيه  ومل 
القرارات  هذه  مثل  أن  علمهم  رغم  أمساء،  أو 
لن تصّحح اخللل املالي يف الشركة، طاملا أنها 
من  وغالبيتهم  العمال،  صغار  أساسًا  تصيب 
فقراء الشمال وبريوت وصيدا. علمًا أن املّس 
بهؤالء يشّكل ضربة للرئيس سعد احلريري من 
»بيت أبيه«، كون غالبيتهم العظمى من مؤيدي 
»خّزانه«  تعترب  مناطق  ومن  املستقبل،  تيار 

الشعيب واالنتخابي.
وحبسب مصادر املوظفني، فقد ُطلب من كل 
من رؤساء األقسام يف الشركة أن يرّشح امسني 
أو ثالثة للصرف ما أسفر عن سّلة من عشرات 
والصيانة  احلرس  أقسام  لعاملني يف  األمساء 
علمًا  املماثلة.  األعمال  من  والسائقني وغريها 
باستبدال املصروفني  الشماع تقضي  أن خطة 
بعقود خدمات خارجية مع شركات خاصة للقيام 

مبهاّم هؤالء!

محمد وهبة

عمليات الصرف ال تعين حكمًا اخنفاض النفقات 
التشغيلية للشركة اليت ارتفعت نفقاتها االدارية 
يف السنوات املاضية، رغم اّدعائها يف تقريرها 
أنها  العمومية  اجلمعية  أمام  األخري  السنوي 
»استمّرت يف سياسة خفض النفقات العمومية 
واإلدارية، خاصة من خالل تقليص عدد العاملني 
ضمن خمتلف األجهزة التشغيلية واإلدارية حبيث 
أربعة  منذ  الشركة  يف  العاملني  عدد  اخنفض 

أعوام حتى اآلن بنسبة %25«.
ففي  خمتلف.  واقع  إىل  تشري  األرقام  أن  إال 
عام 2012 كانت الكلفة اإلدارية 34.1 مليون 
دوالر، خفضتها الشركة يف السنة التالية إىل 
28.3 مليون دوالر. لكنها عادت اىل االرتفاع 
 33.8 ثم   ،2014 دوالر يف  مليون   31.1 اىل 
 34.8 إىل  وتضّخمت   ،2015 دوالر يف  مليون 
 2017 يف  وارتفعت   ،2016 يف  دوالر  مليون 

إىل 35.1 مليون دوالر.
هذا التطور يف النفقات يأتي رغم خّطة الصرف 

غالبية املصروفني من مؤيدي تيار املستقبل )مروان طحطح(

أنسباء  تطل  مل  اليت 
واملقّربني  الشّماع، 
منه، من كبار املديرين 
ممن  الشركة  يف 
يعملون برواتب خيالية 
استشارية.  وبعقود 
حتى أن بعض من بلغ 
سن التقاعد من هؤالء، 
بقوا يف الشركة بعدما 
عقود  معهم  ُوقعت 

الدويدي  منري  ذلك،  على  مثال  استشارية. 
سنوي،  بعقد  الشركة  يف  يعمل  بقي  الذي 
قبل أن يوقف الشّماع جتديد عقده، ثم يصدر 
قرارًا بتعيينه مستشارًا له بصالحيات واسعة، 
وتعيني راني كرمية )ابن شقيقة الدويدي( نائبًا 

للمدير العام.

اين اختفى »دبـّور 18«؟
يف 18 تشرين األول ظهر على »تويرت« حساب 
باسم »دّبور 18« حتّدث عن جتّمعات يف طريق 
إحدى  من  مجاعي  على صرف  احتجاجًا  اجلديدة 
يف  احلكومة.  رئيس  على  احملسوبة  الشركات 
اليوم التالي علق »دبور« بالقول: »نصف ساعة 
وجيتمع أعضاء مغارة علي بابا إلعالن الئحة قطع 
األرزاق«. ووجه سؤاال لسعد احلريري وشركة 
»سوليدير«: »ملاذا احلرب على الفقراء؟ ملاذا 
احلرب  ملاذا  ومؤيديك؟  مجهورك  على  احلرب 
على قاعدتك الشعبية؟. سعد احلريري يصرف 
راتبه ال يتعدى األلف  َمن  من شركة سوليدير 
دوالر، ليدفع رواتب أمثال أ. ن. الذي يفوق 
الـ25 ألف دوالر وميلك أكثر من ثالث شقق يف 
مشروع الصيفي. من هي ج. ن. وابنها أ. ن.، 
ومن أين هلا قصر يف سوليدير؟ من هي ر. ن. 

ليكون راتبها 10 آالف دوالر؟«.
الحقًا اختفى »دّبور« عن »تويرت« وأصبح حسابًا 
حمذوفًا، رغم أن القسم األكرب من معطياته كان 

دقيقًا.

    تقليص 
25% من 

املوظفني لم 
ينعكس خفضًا 

يف النفقات 
التشغيلية
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األجانب  ملكية  مسألة  باتت 
العديد  قلق  مثار  للعقارات 
نيوزيلندا  مثل  البلدان  من 

وأسرتاليا.

ومنذ 2018، تفرض نيوزيلندا 
األجانب  ملكية  على  حظرا 
للعقارات السكنية يف حماولة 
السكين  التضخم  لتقليص 
الشغور  معدالت  وتقليل 

املرتفعة.

ما الذي حيدث يف نيوزيلندا؟

العقاري  التضخم  معدل  بلغ 
نيوزيلندا  يف  السكين 
املاضي،  العام   %10.46
بنسبة  األسعار  ارتفعت  كما 
الثالث  األعوام  خالل   %34

املاضية.

قلق  زاد  لذلك،  ونتيجة 
من  السكان  بشأن  نيوزيلندا 
املنخفضة  الدخول  أصحاب 
ال  الذين  واملتوسطة 
سوق  دخول  يستطيعون 

العقارات.

يف  العقارات  ملكية  وبلغت 
مستوياتها  أدنى  نيوزيلندا 
يف 65 عاما، حيث ميلك %25 
 40 حتت  البالغني  من  فقط 
مقابل  سكنية  وحدات  عاما 

50% عام 1991.
اهلجرة إىل  وارتفعت معدالت 
يف   %19 بنسبة  نيوزيلندا 

السنة املالية املاضية.

وتسببت عوامل زيادة اهلجرة 
الفائدة  أسعار  واخنفاض 
وحمدودية اإلمدادات السكنية 
ال سيما يف املناطق اليت تتأثر 
ارتفاع  تأجيج  يف  بالزالزل 

أسعار املنازل.

حكومة جاكيندا أردرن العمالية 
اجلديدة يف  نيوزيلندا ذهبت 
إسكان  خبطة  االنتخابات  إىل 
مشددة  محلة  تتضمن  شاملة 
العقاريني  املستثمرين  على 

املضاربني.

ذلك  مقارنة  ميكن  كيف 
بأسرتاليا؟

ملكية األجانب للعقارات

مقارنة بني أسرتاليا ونيوزيلندا 

عندما يتعلق األمر باإلسكان، 
تتفوق نيوزيلندا على أسرتاليا 
وتتخلف  العناصر  بعض  يف 

عنها يف عناصر أخرى.

يف  التشريعية  التغيريات 
حظر  على  شددت  نيوزيلندا 
للعقارات  األجانب  ملكية 

السكنية.

هيئة  فرضت  وباملقابل، 
األجنبية  االستثمارات  مراجعة 
يف أسرتاليا حظرا على ملكية 
القائمة)  للمساكن  األجانب 

وليست اجلديدة(.

سوف  أسرتاليا،  غرار  وعلى 
النيوزيلندي  القانون  يواصل 
تأشريات  ألصحاب  السماح 
اإلقامة الدائمة بشراء املساكن 

القائمة.

ومع ذلك، مثة اختالفات هامة، 
إذ أن القانون النيوزلندي ما 
زال يسمح لبعض املؤسسات 
املساكن  بشراء  األجنبية 
فيها  حيتاج  اليت  القائمة 

موظفوها إىل إقامة.

الكثريون يف أسرتاليا يعتربون 
أن أصحاب التأشريات املؤقتة 
مثل الطالب والعمال ال ينبغي 
أن يسمح هلم بشراء عقارات 

سكنية قائمة.

مراجعة  هيئة  أن  بيد 
تسمح  األجنبية  االستثمارات 

بذلك.

وباملقابل، فإن مشروع قانون 
صورته  يف  جديد  نيوزيلندي 

احلالية ال يسمح بذلك.

يؤدي  أن  نيوزيلندا  وتتوقع 
األجانب  املستثمرين  استبعاد 
إىل  العقارات  سوق  من 

استقرار أسعار املنازل.

من  القليل  مثة  وباملقابل، 
تلك  تفلح  أن  من  األدلة 
اإلجراءات يف تقليص  أسعار 
يف  املتضخمة  العقارات 

أسرتاليا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مت توجيه 5 اتهامات إىل طالب 
يف الرابعة عشر من عمره متهم 
حبقن 8 من زمالء فصله حبقنة 
قدمية وجدها يف حمطة حافالت.

وترتاوح اعمار الطالب الضحايا،  
مدرسة  يف  يدرسون  الذين 
بالمبتون العليا يف غرب سيدني، 

بني 13 إىل 15،  عاما.
 ومت إجراء اختبارات دم هلم يف 
يف  وقع  الذي  احلادث  أعقاب 

صباح نفس اليوم.
من  املزيد  إجراء  املقرر  ومن 
شهور  مدى  على  االختبارات 
عديدة حلني اجلزم مبا إذا ما كان 
األطفال قد أصيبوا بأي أمراض 
االلتهاب  أو  اإليدز  مثل  معدية 

الكبدي من خالل احلقنة.
منزل  إىل  الشرطة  وذهبت 
اجلاني يف غليندنينغ واصطحبوه 
إىل قسم شرطة ماونت درويت 

حيث وجهت إليه االتهامات.
وخرج الطالب بكفالة مالية على 
الطفل  حمكمة  أمام  ميثل  أن 

الثالثاء.
مفتش  إبراهيم،  جو  ويعتقد 
أن  ويلز،  ساوث  نيو  املباحث 

طالب حيقن زمالءه حبقنة قدمية وخماوف 
من إصابتهم باإليدز 

األمر  لكن  قليلة  اخلطورة  نسبة 
ال خيلو من عواقب مقلقة.

هي  األسوأ  »احلالة  وأضاف: 
أصيبوا  قد  األطفال  يكون  أن 
اإليدز  مثل  معدية  بأمراض 
لكن  الكبدي،  وااللتهاب 
األطباء  لتقييم  سيخضع  ذلك 
واملراكز  املستشفيات  يف 

العالجية«.
ومضى يقول: »األمر يثري قلق 

أولياء األمور واألطفال«.
املتهم، يف الصف التاسع، وجد 
احلقنة يف حمطة حافالت جماورة 
خالل طريقه إىل املدرسة وفقا 

ألصدقاء له.
وحضر الطالب إىل املدرسة قبل 

أن يقدم على حقن زمالئه.
البداية  يف  الطالب  يشعر  ومل 
أخربهم  أن  بعد  إال  باالنزعاج 
يف  احلقنة  وجد  أنه  الطالب 
تروي  زميله  حبسب  الشارع، 

ماسرتز.
واندفع أولياء األمور املنزعجون 
أعقاب تقارير  إىل املدرسة يف 

بشأن احلادث.
»كل  األمور:  أولياء  أحد  وقال 

ما أعرفه هو أن أطفاال حلق بهم 
األذى«.

وقالت أم تلميذ باملدرسة تدعى 
كريسيت ناوالند: »إنه شيء ما 
العمر  من  يبلغ  يفعله طفل  قد 
اثنني، ولكن ال ينبغي  أو  عاما 
الرابعة  يف  مراهق  يفعله  أن 
مثري  أمر  إنه  العمر،  من  عشرة 
احلقن  هذه  مثل  لالمشئزاز، 
وال  األمراض  من  العديد  تنقل 

ينبغي أن تالمس أطفالنا«
وذكرت امرأة أخرى طلبت عدم 
أغلقت  ذكر امسها إن املدرسة 
اجلميع  وشعر  احلادث  بعد 

بالرعب.
وصبت املرأة غضبها على إدارة 
هلذا  كيف  وتساءلت  املدرسة 

األمر أن حيدث.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

خدمات الطوارئ تم استدعاؤها للذهاب إىل املدرسة بعد الحادث

الشرطة ذهبت إىل املدرسة التي شهدت طعن 8 تالميذ بحقنة

أولياء األمور جاءوا الصطحاب أطفالهم ووصفوا الحادث باملثري لالشمئزاز

أولياء األمور هرعوا إىل مدرسة بالمبتون بعد االستماع إىل تقارير 
حول قيام طفل بوخز 8 تالميذ بحقنة

األم كريستي ناوالند اصطحبت نجلها بعيدا عن املدرسة بعد الحادث

تروي ماسرتز قال إن املتهم ذهب  إىل املدرسة قبل أن يقدم على 
حقن زمالئه بالحقنة.
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Australian Newsاسرتاليات

 Sydney Water اطلقت 
 tiny‘ معرضها  مؤخرًا 
يف  الصغري(  )البيت   ’HouSe
لتذكري   CuStomS HouSe
اليت  اليومية  بالعادات  الناس 
املياه  لتوفري  تغيريها  ميكن 
واملساعدة يف مستويات املياه 
يف سد منطقة سيدني الكربى. 
العامة  املرافق  وزير  زار  وقد 
don HarWin البيت الصغري 
املعّد لتوفري املياه واملكّون من 
مّحام، مطبخ، غرفة غسيل، غرفة 
وحديقة،  نوم  غرفة  جلوس، 
مستوعب  يف  كلها  أقيمت 

شحن.
لكل   tiny HouSe ُيظهر 
أن  كيف  سيدني  يف  الناس 
ختلق  أن  ميكنها  صغرية  أعمااًل 
داخل  للمياه  كبرية  توفريات 

بيوتهم وخارجها معًا.
إن   HarWin الوزير  يقول 
أن  يعرفون  سيدني  سكان 

املياه مورد مثني.
أنه   HarWin السيد  واعترب 
سيدني  سكان  جلميع  »ميكن 
يكونوا  أن  دورًا يف  يلعبوا  أن 
صغري  توفري  للمياه.  موفرين 
يقوم به كل فرد ميكن أن خيلق 
توفريًا كبريًا للمياه إذا ما شارك 

فيه مجيع سكان سيدني«.
سقطت  اليت  األخرية  »األمطار 
على سيدني ونيو ساوث ويلز 
كانت بالتأكيد مشهدًا مرحبًا به، 
ولدى خمزونات سيدني سنتان 
االحتياط. لكننا  األقل من  على 
نعرف أننا يف جفاف والتوقعات 

تشري إىل صيف حار وجاف«.
أنه   HarWin السيد  وأضاف 
املنزلية،  التدابري  جانب  »إىل 
سلسلة  احلكومة  اختذت 
أن  من  للتأكد  التدابري  من 
ساوث  نيو  يف  املياه  خمزون 
يف  مستدامًا  سيكون  ويلز 

املستقبل«. 
يف  املياه  حتلية  حمطة   «
اآلن  أنهت   Kurnell
للعمل  جاهزة  وهي  إختباراتها 
وصلنا  ومتى  وصلنا،  حال  يف 
عندما  وهي  اإلطالق  نقطة  إىل 
السدود  مستويات  تصل 
ونرى   .%60 إىل  عندنا 
نهر  من  حتويالت  أيضًا  حاليًا 
SHoalHaven للمساعدة يف 

إدارة املخزون«.
 Sydney Water وتعمل 
بفعالية لتذكري اجملتمع بالقواعد 
احلكيمة الستخدام للمياه، واليت 
وبديهية  بسيطة  تدابري  هي 

خلفض استخدام املياه.
إلدارة  التنفيذية  املسؤولة 
 Sydney لدى  اجلفاف 
 CatHerine السيدة Water
 tiny قالت إن مبادرة Port
عرضًا  اجملتمع  تعطي   HouSe
يركز  وعمليًا  مسليًا  توضيحيًا 

على تغيريات صغرية.
وأوضحت السيدة Port، »أمرًا 
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إنعدام  األسرتالية  الفيدرالية  احلكومة  تعاني 
الوزن السياسي، وفقدان اجلاذبية اإلنتخابية، 
منذ شهر أب املاضي، تاريخ اإلطاحة مبالكوم 
بعد  الوزراء  رئاسة  يف  منصبه  من  ترينبول 
إلطاحته  األحرار  حزب  يف  اليمن  جناح  تآمر 
يعارضهم  أنه  يعتقدون  ألنهم  منصبه،  من 
عثرة  حجر  يقف  أنه  اىل  باإلضافة  إيديولوجيًا، 
وطموحاتهم،  وسياستهم  خططهم  تنفيذ  يف 
يتعلق  ما  يف  اليمني  أقصى  اىل  تتجه  اليت 
وأسعار  املناخية   التغيريات  أهمها  بقضايا 
الطاقة واهلجرة واليت حتاكي سياسات الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب كما يقول حمرر الشؤون 
السياسية يف جريدة ذي سدني مورننغ هريالد 

بيرت هارتشر. 
جاءت نتيجة اإلنتخابات الفرعية يف مقعد ونتورث 
اآلمن، والذي كان يشغله ترينبول لتزيد الطني 
بلة، حيث كان هذا املقعد يعترب أكثر مقعد آمن 
يف أسرتاليا حلزب األحرار وبهامش 17.7% من 
دايف  احلزب  مرشح  خسره  والذي  األصوات، 
شارما يف االنتخابات الفرعية اليت جرت السبت 
املاضي، وكان شارما الذي شغل منصب سفري 
أسرتاليا لدى إسرائيل قد أنزل باملظلة كمرشح 
سكوت  الوزراء  رئيس  رغبات  ضد  للحزب، 
إمرأة  برتشيح  يرغب  كان  الذي  موريسون 
للتنافس على الفوز باملقعد. وقد بلغ التأرجح 
ضد احلكومة قرابة 20% من األصوات لصاحل 
فازت  اليت  فيلبس  كارن  املستقلة  املرشحة 
اليت خيسر  األوىل  املرة  هي  وهذه   ، باملقعد 
وقد  عامًا   70 منذ  املقعد  األحرار  حزب  فيها 
األحتاد  تأسيس  منذ  احملافظون  قبلهم  شغله 

الفيدرالي عام 1901.
تعرضت فيلبس حلملة قذرة، لتشويه مسعتها، 
الناخبني  اىل  الكرتونية  رسالة  إرسال  بعد 
تقول أن فيلبس مصابة مبرض فقدان املناعة 
املكتسبة )أأليدز( وقّررت اإلنسحاب من السباق 
الرسالة  تلك  من  املراد  وكأن  باملقعد،  للفوز 
القول للناخبني بأن فيلبس مثلية اجلنس، وقد 
نفى مرشح األحرار أي عالقة له باملوضوع الذي 

وصفه باحلقارة.
مل تدّخر احلكومة أي جهد من أجل التأثري على 
بعيدًا  الوزراء  رئيس  ذهب  وقد  الناخبني، 
املنطقة،  يف  اليهودي  الصوت  مغازلة  يف 
من   %12 نسبة  فيها  اليهود   يشكل  اليت 
لنقل  إستعداد  على  أنه  فقال  الناخبني،  عدد 
السفارة األسرتالية من تل أبيب إىل القدس، 
خطورة  من  اإلستخبارات  أجهزة  حتذيرات  رغم 
تتعارض  قد  واليت  خطوة،  هكذا  على  اإلقدام 
مع مصاحل أسرتاليا اإلقتصادية وعالقاتها مع 
جارتها أندونيسيا والدول العربية واإلسالمية. 
هاورد  جان  األسبق  الوزراء  ُأحضررئيس  وقد 
يف حماولة للتأثري عاطفيًا على الناخبني االحرار 
اإلطاحة  بسبب  قيادتهم،  على  الغاضبني 
كبرية يف  ميلك شعبية  الذي  ترينبول  مبالكوم 
تلك املنطقة، باألضافة اىل عدم وجود سياسة 
واضحة للحكومة يف قضايا كثرية زد على ذلك 
أىل  يشار  األطفال،  خصوصًا  الالجئني  معاملة 
أن هاورد نفسه كان ثاني رئيس وزراء خيسر 
مقعده يف اإلنتخابات يف تاريخ أسرتاليا وذلك 

يف إنتخابات العام 2007.
ما هي العوامل اليت أثرت يف النتيجة وأدت اىل 

هذه اخلسارة التارخيية وهذا التأرجح الكبري؟ 
1- اإلطاحة مبالكوم ترينبول

ترشيح  ورفض  الوزراء  رئيس  كلمة  كسر   -2
وإنزال  باملقعد،  الفوز  على   للتنافس  إمرأة 
األجنحة  ضغط  بسبب  باملظلة  شارما  دايف 

واللوبي املؤيد إلسرائيل يف احلزب .
3- اإلفراج عن تقرير جلنة رادوك املكلفة بالبحث 
بقضية احلريات الدينية، واليت أوصت بإعطاء 
الطالب  قبول  وعدم  احلرية  الدينية  املدارس 

واملعلمني املثليني.
حملاربة  احلكومة  لدى  مشروع  وجود  عدم   -4
االنبعاث احلراري، واحلد من التغيريات املناخية، 
بعد  الطاقة  وعدم وجود خطة لتخفيض أسعار 
الغاء اخلطة الوطنية لتأمني الطاقة، فعلى الرغم 
الناخبون يف منطقة ونتورث حمافظون  أن  من 

إقتصاديًا اال انهم حيتفظون بافكار تقدمية بهذا 
اخلصوص.

اللجوء  لطاليب  اإلنسانية  غري  املعاملة   -5
املوجودون يف جزر مانوس وناوروو، خصوصًا 
األطفال حيث تصر حكومة موريسن على عدم 
إحضارهم اىل أسرتاليا وحتى من أجل املعاجلة 

الطبية.
أجنحة  بني  السياسي  األشتباك  إستمرار   -6
وجه  عندما  ذلك  بدى  وقد  وقاداته،  احلزب 
إنتقادات  أبوت  طوني  االسبق  الوزراء  رئيس 
اىل مالكوم ترينبول لعدم مشاركته يف احلملة 

اإلنتخابية.
7- األزمة القيادية يف احلزب الوطين الشريك 
بارنيب  تصرحيات  بعد  احلكومة  يف  االصغر 
العودة  برغبته  للحزب  السابق  الرئيس  جويس 

اىل رئاسة احلزب إذا ما عرض عليه األمر.
من  األخرى  السياسية  القوى  كل  حتالف   -8
اخلضر،  العمال،   ( األحرار  مرشح  إسقاط  أجل 

املستقلون وباقي منظمات اجملتمع املدني(.
على  هانسون  بولني  مع  احلكومة  تصويت   -9
شعارات  حياكي  عنصري  قانون  مشروع  
احلكومة  عادت  وقد  أوروبا،  يف   العنصريني 
وصوتت ضده يف القراءة الثانية على أرضية 
أن خطأ أدى اىل سوء الفهم!     واملشروع 
        . أبيض(  تكون  بأن  اخلطأ  هو  ما   ( يقول  

)it iS oK to be WHite (
نقل  نيته  عن  موريسن  سكوت  إعالن   -10
السفارة األسرتالية من تل أبيب اىل القدس، 
واليت يؤيدها مرشح األحرار دايف شارما واجلناح 
املؤيد إلسرائيل يف احلزب الذين يشتغلون على 
هذا املوضوع سرًا وعالنية منذ زمن بعيد وقد 

يكون توقيت االخراج جاء يف التوقيت اخلطأ.
يبقى من هم واخلاسرون  الراحبون؟

سكوت  الصدفة  وزراء  رئيس  اخلاسرين  اول 
العامة  اإلنتخابات  عتبة  على  وهو  موريسون 

وتلقى هذه الصفعة اإلنتخابية املوجعة.
مفرتق  أمام  أصبح  الذي  األحرار  حزب   -2
تارخيي، ومل ولن يتعافى من أمراضه السياسية 
والعقائدية والشخصية يف املستقبل القريب، 
النتيجة يف ونتورث وما  واليت أدت اىل هذه 
تظهره إستطالعات الرأي اليت جتاوزت الثالثني 
املعارضة  تزال  ما  حيث  يعد  زال  ما  والعداد 

تتقدم على احلكومة منذ إنتخابات عام 2016.
التقليدية من  الطبقة السياسية األسرتالية   -3
انتفض  واليت  الوسط  وميني  الوسط  يسار 

عليها الناخبون يف ونتورث.
4- اجلناح املؤيد ألسرائيل يف حزب األحرار ألنه 

ضغط لرتشيح شارما.
أما الراحبون فيأتي يف مقدمتهم وزير اخلزينة 
حزب  لقيادة  يتموضع  الذي  فرايدنربغ  جوش 

األحرار بعد خسارة احلزب اإلنتخابات القادمة.
يتحكم  زال  ما  الذي  األسرتالي  املواطن   -2
يتحكم  اليت  اإلعالمية  األلة  رغم ضغط  بقراره 

بها اإلعالميون احملافظون.
أبعاد الرسالة اليت  3- حزب العمال أذا أدرك 

وجهها ناخبو منطقة ونتورث.
يبقى السؤال من هنا اىل أين، بعد اإلنتفاضة 

اإلنتخابية املدوية؟
هل سنشهد إنتخابات نيابية عامة مبكرة، وكيف 
احلكم  من  وحزبه  موريسن  سكوت  سيتمكن 
 (  6 أصل  من   5 إستعداد  رغم  أكثرية  بدون 
احلكومة(  مع  التصويت  يعارض  ويلكي  أندرو 
للحكومة  الدعم  لتقديم  املستقلني  النواب  من 
النواب  هؤالء  ولكن  بها،  الثقة  حال طرح  يف 
مبشاريع  يتعلق  ما  يف  آخر  رأي  هلم  انفسهم 
القوانني اليت قد تطرح على الربملان.علمًا ان 
كانت  عندما  احلكم  تستطيع  مل  احلكومة  نفس 
ولو  حتى  النواب  جملس  يف  األكثرية  متلك 

بصوت واحد.
أخريًا، يبقى السؤال من هنا اىل أين؟ خصوصًا 
األزمة  من  وتعاني  تعيش  زالت  ما  البالد  ان 
وال  سنوات،  عشر  من  أكثر  منذ  السياسية 
قبل  األقل  على  حلحلة  بوادر  األفق  يف  تبدو 
اإلنتخابات القادمة املقررة مبدئيًا يف أيار من 

العام القادم.

أسرتاليا.. اإلنتفاضة اإلنتخابية اخلاسرون والراحبون
عباس علي مراد

مصلحة مياه سيدني )Sydney Water( تنقل رسالة توفري املياه إىل الشارع

مسؤول  هانز  شون  طالب 
وزارة الشؤون الداخلية السابق 
أسرتاليا  استقبال  بضرورة 
اللجوء  وطاليب  الالجئني  كافة 
ناورو  جبزيرتي  احملتجزين 

ومانوس.
حدوثه  ميكن  ذلك  أن  وأضاف 
على  خطر  أي  تشكيل  دون 

احلدود.
ويف ورقة حبثية مت إرساهلا إىل 
الفيدراليني،  الربملانيني  كافة 
السياسة  إن  هانز  شون  قال 
ال  معتقد  على  تعتمد  احلالية 
إعادة  إن  مفاده  له  أساس 
أسرتاليا  يف  الالجئني  توطني 
تدفق  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من 
بشكل  اللجوء  طاليب  مراكب 

خارج السيطرة.
واعترب املسؤول أن ذلك السرد 
جمرد إرث من التجارب املاضية 

ومل يعد اخلوف منطقيا اآلن.
وكان هانز، الذي كان مقيما يف 
ملبورن، قد استقال من الوزارة 
األسبوع املاضي مفسرا ذلك بعد 
استطاعته التماشي مع السياسة 

احلالية جمددا.
البحثية  وأردف هانز يف ورقته 
أنه قضى 5.5 عاما يعمل كصانع 
قرار حياور طاليب اللجوء لتقييم 
يواجهونها  اليت  املخاطر  حجم 

طلباتهم  كانت  ما  إذا  ويقرر 
تستحق القبول أم ال.

عن  أبدا  يدافع  لن  إنه  وتابع 
سياسة من شأنها أن تعيد جتارة 

تهريب البشر إىل أسرتاليا.
احلالي  النظام  أن  ذكر  أنه  بيد 
األسرتالية  احلكومة  الذي تطبقه 

مسؤول أسرتالي سابق يطالب بإلغاء احتجاز الالجئني يف ناورو ومانوس
يعتمد بشكل كامل على سياسة 
اللجوء  طاليب  مراكب  إعادة 
احتجاز  معسكري  واستمرار 
ذلك  واصفا  ومانوس  ناورو 
معنى  ال  الذي  املأساوي  باألمر 

له.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسرتالي  الوزراء  رئيس  دعا 
األسبق بول كيتينغ هذا األسبوع 
لدعم  قومية  تأمني  خطة  إىل 
العمر  من  البالغني  األسرتاليني 

80 عاما أو أكثر.
وأضاف أن األمر حيتاج إىل دفع 
األخرى  واألمور  العالج  فواتري 
صندوق  أموال  تنفد  عندما 
التقاعد غالبا يف سن الثمانني.

مفوضية  أجرته  حبث  وكشف 
 %30 من  أقل  أن  اإلنتاجية 
من أموال التقاعد يتم احلصول 
عليها دفعة واحدة ال تزيد عن 

20 ألف دوالر للشخص.
وعادة ما ُتستخدم هذه األموال 
شراء  أو  الديون  تسديد  يف 

السلع واخلدمات.
األسبق  الوزراء  رئيس  فكرة 
سبق  حيث  باجلديدة  ليست 

تقاعد  مساهمة  عن  احلديث  له 
 2 من  ترتاوح  بنسبة  إضافية 
لبعض  الراتب  من   %3 إىل 
خبطة  إياها  واصفا  السنوات، 
مؤمتر  يف   »ii مارك  »سوبر 
نظمه يف نوفمرب املاضي  أنتوني 
أسرتاليا،  يف  رجل  أغنى  برات 
 viSy لـ  التنفيذي  والرئيس 

.induStrieS
دافعي  من  اخلطة  وتتطلب 
معينة  رسوم  تكبد  الضرائب 
ودفع  التأمني  خطة  لتمويل 

فواتري من جتاوزوا 80 عاما.
لكن يف الوقت الراهن، ستفيد 
اخلطة النساء أكثر من الرجال إذ 
أن املتوسط العمري هلن أطول 

من الذكور يف أسرتاليا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أقصر  كاالستحمام ملدة  بسيطًا 
لتوفري  الطرق  أفضل  أحد  هو 
املياه. تقصري وقت االستحمام 
توفري  ميكنه  واحدة  لدقيقة 
لكل  املاء  من  ليرتات  تسعة 

استحمام«.
»وللنواحي اخلارجية من املنزل، 
قوموا برّي حديقتكم قبل الساعة 
بعد   4 الساعة  وبعد  10 صباحًا 
النهار،  حرارة  لتجنب  الظهر 
اجملرفة  أو  املكنسة  واستعملوا 
لتنظيف  املياه  خرطوم  بدل 
واملساحات  السيارات  ممرات 

الصلبة«.
 tiny انتهى العرض الناجح للـ
 CuStomS الـ  يف   HouSe
الـ  يف  الكائن   HouSe
 28 يف   CirCular Quay
العرض  األول/أكتوبر.  تشرين 
مهرجان  يف  سيكون  التالي 
تشرين   11 يف   neWtoWn
سكان  سريى  الثاني/نوفمرب. 
سيدني الـ tiny HouSe يف 

أماكن أخرى خالل الصيف.

كيتينغ يدعو لدفع فواتري أصحاب الثمانني

الوزير هاروين
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استخبارات  مسؤول  كشف 
كانت  بكني  أن  أسرتالي 
ستستطيع إغالق شبكة الكهرباء 
أسرتاليا  يف  املياه  وإمدادات 
لشركات  السماح   مت  إذا 
باملشاركة  عمالقة  صينية 
اخلامس  اجليل  شبكة  بناء  يف 

للمحمول.
العام  املدير  بورجس،  مايك 
األسرتالية  اإلشارات  لوكالة 
شديدة  أطراف  »مثة  قال: 
بشبكة  ارتبطت  اخلطورة 
تهديد  ميكنها  اخلامس  اجليل 
احلساسة  التحتية  البنية  أنظمة 

للدولة«.
ألقاه يف  خطاب  ذلك يف  جاء 
الذي  القومي  األمن  عشاء 
السياسة  معهد  استضافه 
يف  األسرتالية  اإلسرتاتيجية 

كانبريا مساء اإلثنني.
تلك  استبعاد  أن  إىل  وأشار 
كان  املشروع  من  األطراف 
يذكر  أن  دون  ضروريا، 
مباشرة شركيت »هواوي« وزد 
اللتني  الصينيتني  إيه«  تي 
ساهمتا يف مكونات يف شبكة 

اجليل اخلامس.
يذكر أن الشركتني مت حظرهما 
اجليل  من املساعدة يف شبكة 
اب  يف  بأسرتاليا  اخلامس 
املاضي جراء اخلطر غري املقبول 

مسؤول أسرتالي يفسر سر استبعاد 
الصني من مشروع شبكة اجليل اخلامس

يهدد  مما  بوجودهما  املرتبط 
البنية التحتية الرئيسية.

من  اخلامس  اجليل  تكنولوجيا 
عمليات  من  تسرع  أن  شأنها 
نقل البيانات والطاقة وإمدادات 
املياه والسيارات ذاتية القيادة 

واجلراحات عن بعد.
ولفت املسؤول األسرتالي  أن 
ستكون  اخلامس  اجليل  شبكة 
البنية  مشروعات  رأس  على 
التحتية احلساسة يف املستقبل 

القريب.
من  أكثر  »األمر  وأردف: 
لكنه  معلوماتنا،  سرية  محاية 
البيانات  وإتاحة  بتكامل  يتعلق 
واألنظمة اليت نعتمد عليها يف 

حياتنا اليومية«.
حظر  قرار  أن  بريجس  ورأى   
باملوضوع مت  الصيين  االرتباط 
وجاء  اجلد  حممل  على  اختاذه 
خرباء  من  فنية  لنصائح  وفقا 

وكالة اإلشارات.
االنتباه  إىل  »حنتاج  وواصل: 
التهديدات  بشأن  الدائم 
احملتملة املتعلقة بأي تغيريات 
ومدى  النوع  هذا  من  هامة 
املصاحل  أهم  على  ذلك  تأثري 
القيام  أن  األسرتالية«، معتربا 
بند  حتت  يندرج  ذلك  بعكس 

السذاجة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

شركة هواوي الصينية 
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إىل  فكتوريا  سكان  سيتوجه 
السبت  يوم  االقرتاع  صناديق 
الثاني  نوفمرب/تشرين   24
النتخاب برملان فكتوريا التاسع 
واخلمسني يف انتخابات الوالية 

لعام 2018.
 The hon. أصدرت  اليوم، 
حاكمة   Linda dessau aC
باجراء  األوامر  فكتوريا  والية 
فكتوريا،  والية  انتخابات 
رمسية  أوامر  مبثابة  وهي 
برملان  وحل  االنتخابات  بإجراء 

فكتوريا.
اإلنتخابات  مفوضية  وستقوم 
 ViCTorian( بفكتوريا 
 eLeCToraL Commission
األوامر  هذه  بإعادة   )- VeC
مع  النتائج،  مجيع  إعالن  بعد 
املصادقة على أمساء املرشحني 

الناجحني.
االنتخابات مفوض  وقال 

  WarWiCk GaTeLy am
ستكون  االنتخابات  هذه  إن 
والية  تشهدها  انتخابات  أكرب 
أعداد  حيث  من  فكتوريا 

صدور أوامر حبل برملان فكتوريا 
الناخبني  وشجع  الناخبني، 
املتاحة  اخليارات  معرفة  على 
التصويت  من  يتمكنوا  مل  إذا 
يوم السبت 24 نوفمرب/تشرين 

الثاني .
»إّن   :mr GaTeLy وقال 
لدينا  املبكر  التصويت  مراكز 
يوم  من  مفتوحة  ستكون 
 23 اجلمعة  إىل   12 االثنني 
يف  الثاني  نوفمرب/تشرين 
مجيع أرجاء فكتوريا، ويف عدد 
أخرى  واليات  يف  املواقع  من 
أيضًا  ومواقع دولية، وميكنكم 
الربيد من  التصويت عرب  طلب 

خالل موقعنا اإللكرتوني«.
مهلة  لديهم  فكتوريا  سكان 
األوامر  صدور  من  أيام  سبعة 
بياناتهم،  حتديث  أو  لتسجيل 
اإللكرتوني   املوقع  عرب  وذلك 
اخلاص   VeC.ViC.GoV.au
مبفوضية اإلنتخابات بفكتوريا. 
الناخبني  سجالت  وستغلق 
رمسيًا يف الساعة 8 مساًء يوم 
الثالثاء 6 نوفمرب/تشرين الثاني 

.)meLbourne Cup يوم(

فكتوريا  سكان  أمام  تبقت 
النهائي  أيام من املوعد  مخسة 
للتسجيل، أو حتديث بياناتهم، 
اليت   2018 عام  انتخابات  قبل 
سوف ُتعقد يف وقت الحق من 

هذا الشهر.
الناخبني  سجالت  ُتغلق  سوف 
يف الساعة 8 مساًء يوم الثالثاء 
6 نوفمرب/تشرين الثاني. وحتث 
بفكتوريا  اإلنتخابات  مفوضية 
 ViCTorian eLeCToraL
 ))Commission - VeC
الناخبني، وال سيما أولئك الذين 
على  األوىل،  للمرة  يصوتون 
تسجيل أو حتديث بياناتهم عرب 

اإلنرتنت .
قال mr GaTeLy: »آخر شيء 
للتصويت  تصل  أن  هو  تريده 
وتكتشف  االنتخابات،  يوم  يف 
سابق،  عنوان  يف  مسجل  أنك 
للمنطقة  التصويت  ميكنك  وال 

اليت تعيش فيها حالًيا«.
»هذا مهم على وجه اخلصوص 
إذا كنت تصوت للمرة األوىل - 
مباشرة  مّت تسجيلك  يكون  رمبا 

املوعد النهائي للتسجيل يقرتب بسرعة 
اإلنتخابات  مفوضية  قبل  من 
كنت  إذا  ولكن  بفكتوريا، 
ترك  منذ  سكنك  عنوان  غرّيت 
املدرسة، فأنت حباجة إىل تغيري 
التفاصيل اخلاصة بك - ال ميكننا 

القيام بذلك بالنيابة عنك«.
بياناتهم  للناخبني حتديث  ميكن 
VeC. اإللكرتوني  املوقع  عرب 

اخلاص   ViC.GoV.au
مبفوضية اإلنتخابات بفكتوريا.

أثناء حتديث تفاصيل التسجيل 
الفرصة  تتوفر  بهم،  اخلاصة 
خدمة  يف  للتسجيل  للناخبني 
رسائل الربيد اإللكرتوني وخدمة 
القصرية  اهلاتفية  الرسائل 
 .»VoTeraLerT« اجملانية 
عرب  املشرتكون  ويتلقى 
تذكريات   VoTeraLerT
والتصويت  للتسجيل،  مهمة 
يوم  يف  والتصويت  املبكر، 

االنتخابات.
صناديق  حنو  فكتوريا  تتوجه 
االقرتاع يوم السبت 24 نوفمرب/

برملان  النتخاب  الثاني  تشرين 
فكتوريا التاسع واخلمسني. 

يف  البنزين  أسعار  سجلت 
أسرتاليا ارتفاعات جديدة بشكل 

يبدو أنه خرج عن السيطرة.

جيدوا  أن  السائقون  وخيشى 
لدفع  قريبا  مضطرين  أنفسهم 

أكثر من دوالرين لكل لرت.

الصعود ضرب العديد من أحناء 
سعر  المس  حيث  أسرتاليا، 
 1.75 سيدني  يف  البنزين  لرت 
دوالر  كما زاد السعر إىل أعلى 
مستوى له يف 10 سنوات يف 

ملبورن الشهر املاضي.

فيتكبدون  أدياليد  سائقي  أما 
متوسط 1.67 دوالر لكل لرت.

ويواجه رئيس الوزراء الفيدرالي  
ضغوطا  موريسون  سكوت 
شديدة من أعضاء االئتالف من 
الوقود  ضريبة  ختفيض  أجل 
مليار   12 للدولة  جتمع  اليت 
دوالر سنويا بعد أن تسببت يف 

إرهاق جيوب املستثمرين.

الفيدرالي  الربملان  عضو  ودعا 
إحداث  إىل  موريسون  سكوت 

لضريبة  جوهري«  »تقليص 
سنتا   40 تضيف  اليت  الوقود 

على تكلفة كل لرت.

ضريبة  حصيلة  استخدام  ويتم 
الطرق  إصالح  يف  الوقود 
والصرف على مشروعات البنية 

التحتية.

رئيس  نائب  قال  جانبه،  من 
جويس  بارنابي  السابق  الوزراء 
إنه لن يتحقق أي شيء إذا مل 
يكن احلزبان الرئيسيان عاقدي 

العزم على التغيري.

هناك  كان  »إذا  واستطرد: 
إرادة لتخفيض أسعار البنزين، 
قوية  سبال  املسؤولون  سيجد 

لذلك«.
موريسون  مارس  اإلثنني، 
ضغوطا على رود سيمز رئيس 
للمنافسة  األسرتالية  املفوضية 
ومحاية املستهلك الختاذ قرارات 

حيال ارتفاع أسعار الكهرباء.
اإلجابات  بعض  »أريد  وأردف: 

من املفوضية«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسعار البنزين يف أسرتاليا خترج 
عن السيطرة وتوقعات بتجاوزها 

دوالرين للرت 

رهيبة  حرارة  درجات  ضربت 
بلغت 44 درجة مئوية أجزاء من 

والية كوينزالند األسرتالية.
أن  من  الطقس  خرباء  وحيذر 
األجواء قد تضحى أكثر سخونة 
الوقت  يف  املناطق  بعض  يف 
أجزاء  بعض  فيه  سجلت  الذي 
الوالية األسرتالية درجات حرارة 

قياسية يف تشرين االول.
مؤشر  المس  بريزبن،  ويف 
احلرارة 32 درجة ا لكن املناطق 
الغربية للوالية هي من شعرت 

أكثر بوطأة احلر القائظ.
يف  الطقس  مراصد  وسجلت 
جنوب  حدود  على  بريدزفيل 
قياسية  حرارة  درجة  أسرتاليا 
وهي  درجة   44.4 بلغت 
على  االول  تشرين  يف  األعلى 

اإلطالق.
وسط  يف  لونغريتش  أما 
كيونزالند فشهدت درجة حرارة 
الذي  الوقت  يف  درجة،   42
حذرت فيه هيئة مكافحة احلرائق 
من  كوينزالند  بوالية  الريفية 
يف  حرائق  اشتعال  إمكانية 

دارلينغ داونز غرب بريزبن.
األرصاد  خبري  قال  جانبه،  من 
توم هو إن األجزاء الغربية من 
الوالية تواصل رؤية مستويات 

40 درجة السبت مع  اخنفاضها 
 36 حوالي  إىل  بريزبن  يف 

درجة.
مكتب  حذر  سابق،  وقت  ويف 
من  أجزاء  أن  من  األرصاد 
الوالية قد تشهد أرقاما قياسية 
قبل  األسبوع  نهاية  يف  جديدة 

أن تبدأ املوجة الباردة.
يتصبب  الوالية،  امتداد  وعلى 
جراء  عرقا  كيونزالند  سكان 

درجات احلرارة الشديدة.
مدير  هاكر،  توني  وحث 
يف  اإلسعاف   خدمات 
كوينزالند املواطنني على اختاذ 
االحتياطات الالزمة ملكافحة هذا 

احلر الشديد.
وأردف: »الوضع يتعلق بالتيقن 
من البقاء داخل املنازل وارتداء 
واالهتمام  مناسبة  مالبس 

بالسوائل.
وتابع: »أكثر الفئات اليت تثري 
السن  كبار  يف  تتمثل  قلقنا 

واألطفال واملرضى«.
فندق  مالك  قال  جانبه،  من 
بريد كيغ يف تصرحيات لشبكة 
»إيه بي سي نيوز« إن السكان 
احلرارة  درجة  على  اعتادوا 

املرتفعة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احلرارة تبلغ 44 درجة يف 
كوينزالند والسكان يتصببون عرًقا



Page 11صفحة 11     

Australian Newsاسرتاليا يف أسبوع

 2018 الـثاني  تـشرين   3 Saturday 3 November 2018الـسبت 

حيقق احلزب الوطين األسرتالي 
يف  أعضاءه  تربط  عالقات  يف 
والية نيو ساوث ويلز بالنازيني 
متطرفة  ميينية  ومنظمات  اجلدد 
اجلنس  هيمنة  إىل  تدعو 

األبيض.
يأتي ذلك بعد تسلل أفكار ميينية 
متطرفة للحزب واكتشاف عالقته 

احلزب الوطين األسرتالي حيقق يف عالقة أعضائه بالنازيني اجلدد

أظهر ملف حصلت عليه الديلي تليجراف مقارنة عقدها عضو بالحزب بني الهولوكست وبني قتل النساء 
ألوالدهن عن طريق اإلجهاض

جون باريالرو نائب رئيس حكومة نيو ساوث ويلز قال إنه ال يرغب يف وجود هؤالء يف الحزب الوطني

يحقق الحزب الوطني األسرتالي يف عالقات تربط أعضاءه يف والية نيو ساوث ويلز بالنازيني الجدد ومنظمات 
يمينية متطرفة تدعو إىل هيمنة الجنس األبيض

تأتي التحقيقات بعد تسلل أفكار يمينية متطرفة للحزب واكتشاف عالقته بمنظمات مثل »ذا نيو جارد« 
و«أنتيبوديان ريسيستانس« و«الدز سوسايتي«.

جارد«  نيو  »ذا  مثل  مبنظمات 
ريسيستانس«  و«أنتيبوديان 

و«الدز سوساييت«.
وقال مدير احلزب الوطين بنيو 
إن  كاديل  روس  ويلز  ساوث 
هذا االخرتاق مثري جدا للقلق. 

وأضاف يف تصرحيات لصحيفة 
التليغراف: »حنن نكشف الغطاء 

يوم،  بعد  يوما  األعضاء  عن 
وتأكدنا حتى اآلن من عالقة 19 
باجلماعات اليمينية املتطرفة وما 

زلنا حنقق مع 35 آخرين«.
يتجاوز  »األمر  يقول:  ومضى 
اجلدد«  الشباب  »الوطنيني 
الوطين  احلزب  يف  نبحث  لكننا 

بشكل عام«.

تسلل  بعد  التحقيقات  تأتي 
للحزب  متطرفة  ميينية  أفكار 
واكتشاف عالقته مبنظمات مثل 
و«أنتيبوديان  جارد«  نيو  »ذا 
و«الدز  ريسيستانس« 

سوساييت«.
ومت إخطار كاديل بوجود »فيض 

من »الوطنيني الشباب اجلدد« 
املتطرفني يف  األفكار  أصحاب 
شباب  ملؤمتر  السابقة  األيام 

احلزب الوطين يف مايو.
الديلي  صحيفة  وحصلت 
تليغراف على ملف حيتوي على 
أمساء 40 من أعضاء احلزب يف 

يشتبه  ويلز  ساوث  نيو  فرع 
ميينية  جلماعات  بانتمائهم 
أحياء  يف  ويعيشون  متطرفة 
بينانت  مثل  بسيدني  خمتلفة 

هيلز وبرونت.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني
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الدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

 2018 الـثاني  تـشرين   3 Saturday 3 November 2018الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 »قصر عدل« بعلبك: دولة داخل الدولة
حسن عليق
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واجباتها.  عن  الدولة  تتخلَّ  مل  املرة،  هذه 
وزارة العدل وديوان احملاسبة قررا معًا وضع 
اَرس يف »قصر« عدل  حد لـ«السلبطة« اليت تمُ
إىل  سبيلها  جتد  مل  قراراتهما  لكن  بعلبك. 
القانون،  تطبيق  عن  عاجزة  الدولة  التنفيذ. 

يف قصر عدل بعلبك.
يوجب تسميته  »النظام«  لكن  ليس قصرًا. 
من  مبنى  هو  بعلبك.  يف  العدل«  بـ«قصر 
أربع طبقات، استأجرته الدولة اللبنانية عام 
1994، وقررت أن تسميه قصرًا للعدل. لكن، 
الرابعة  الطبقة  بقيت  عامًا،   24 مدى  وعلى 
يسّلمها  مل  وبالتالي،  التشييد،  مكتملة  غري 
املالك إىل الدولة، ومل يلتزم ببند الصيانة. 
أربع.  ال  طبقات  ثالث  من  إذًا  »القصر« 
لكن الدولة تدفع إجيار أربع طبقات وموقف 
»القصة«  من  حصته  له  واملوقف  سيارات. 
بعد،  العدلية  إىل  يسّلمه  فاملالك مل  أيضًا. 

رغم مرور حنو ربع قرن على استئجاره!
املعتاد  السؤال  حيضر  الدولة؟«،  »وينيي 
يؤكد  جريصاتي  سليم  العدل  وزير  هنا. 

بكتابني سابقني له )2018/7/3 و2018/8/30(، طالبًا توضيح كل 
بعلبك،  عدل«  »قصر  تأهيل  ورشة  بشأن  املتداولة  املعلومات 

واليت ميكن تلخيصها باآلتي:
أوال، توضيح آلية تأهيل املبنى )مصدر االموال، القائم بالورشة، 

دور القاضي شرف الدين يف ما جيري(
ثانيًا، توضيح سبب عدم مباشرة صاحب املبنى بالقيام بواجباته، 
علمًا بأن بدل اإلجيار الذي يتقاضاه من الدولة ارتفع حتى فاق 
الـ71 ألف دوالر سنويًا، وأنه سبق قراَر ديوان احملاسبة قراٌر عام 
1999 من إدارة األحباث والتوجيه يف وزارة العدل تشرتط فيه 
أيضًا، لتجديد عقد اإلجيار، مبادرة املالك بتأهيل الطبقة الرابعة.

»الدولة« حتّركت.  أن  بعلبك  »قصر« عدل  ما جيري يف  خالصة 
لكنها حتى اآلن مل تتمّكن من إلزام املالك مبا جيب عليه. حتى 
القاضي حارس الياس، مل جٌيب على مراسالت وزير العدل )على 
ذمة األخري يف كتابه الرقم 3/4092، تاريخ 2018/10/26(. وعوضًا 
عن ذلك، يتدّخل قاٍض ليحل حمل الدولة، وتنفيذ األشغال بصورة 
غري قانونية. وللتغطية على هذه االعمال، جيري تسريب معلومات 
مفادها أن املالك »ترّبع« بـ10 آالف دوالر للمساهمة يف ترميم 
املبنى وتأهيل الطبقة الرابعة فيه. علمًا بأن دراسة اولية لواقع 
»القصر« اظهرت انه حباجة إىل أكثر من 60 ألف دوالر إلتام ما 
كان جيب إجنازه قبل 24 عامًا، ما يعين أن على الدولة ان حتجز 
هذا املبلغ من قيمة اإلجيار السنوي، وتسدد الباقي كبدل إجيار. 
الطامة الكربى أن وزير العدل حتّرك، وجملس القضاء االعلى يعرف 
تفاصيل ما جيري، لكن أشهرًا تر، وخمالفة القانون مستمرة، من 

دون أن يتمّكن احد من تنفيذ القانون يف »قصر العدل«.

القاضي »الرحوم«
حتّللت الدولة. مل يبق منها سوى هيكل هش، حيتاج إىل أي ضربة 
صغرية ليسقط. يف »العدلية«، يظهر حتلل الدولة أكثر من أي 
مكان آخر، ال ألعطاب بنيوية يف نظام العدالة وحسب، بل ألن 

القضاء هو أساس اهليكل.
 ال خيتلف اثنان على أن استقالل القضاء هو أسطورة. تدخالت 
أموال، جعلت هذه االستقاللية  احلكام، من سياسيني وأصحاب 
وحسب،  القانون  إلنفاذ  جهازًا  ليس  والقضاء  عني.  بعد  أثرًا 
من  الوطين«  »األمن  يكون  أن  وينبغي  بالعدل.  احلاكم  هو  بل 
سياساته،  التنفيذية،  السلطة  مع  بالتعاون  فريسم،  اولوياته، 
ويلجأ إىل التشدد حيث جيب، و«التساهل« حيث جيب أيضًا. وال 
خيتلف اثنان أن منطقة بعلبك ــــ اهلرمل تعاني من انفالت أمين 
كبري. وينبغي، واحلال هذه، أن يلعب القضاء دورًا حموريًا لتثبيت 
االمن. صحيح ان الشّدة ال تنفع دومًا، لكن تبعات الرتاخي قد 
تكون اخطر مبا ال يقاس. حالة قاضي التحقيق يف بعلبك، محزة 
احلال،  بطبيعة  الوقوف عندها. ال جيوز،  الدين، تستدعي  شرف 
حتميله مسؤولية كل ازمات القضاء يف املنطقة، لكن اداءه يبدو 
الفتًا للغاية. القاضي اآلتي من سلك االمن )كان ضابطًا يف االمن 
العام(، والذي ميارس التشدد مع رجال الشرطة يف العدلية إىل 
حد أنه يفرض عليهم تأدية التحية العسكرية له، »واسع الرمحة«. 
إخالء  طلبات  على  يوافق  انه  تكشف  لقراراته  بسيطة  احصائية 
السبيل يف أكثر من 90 يف املئة من القضايا املعروضة عليه، 
باملخدرات  كاالجتار  جبنايات  مالَحقني  عليهم  املدعى  كان  ولو 
ما  العامة،  النيابة  الستئناف  ختضع  قراراته  وغالبية  وتروجيها. 
سأل عن أدائه، جييب بأنه »قاٍض  يؤدي إىل فسخها. وعندما يمُ
رحوم«. رحوم إىل حد املوافقة على عشرات طلبات إخالء سبيل 

مدعى عليه بالسرقة بعد توقيفه باجلرم املشهود!

على مدى 24 عامًا، دفعت الدولة إيجار الطبقة الرابعة غري املكتملة، واملوقف الذي لم تتسّلمه

لرية، فاشرتط جريصاتي »سلوك الطرق 
كشفها  اليت  الوثيقة  )حبسب  القانونية« 
استحالة  يعين  ما  لـ«األخبار«(  جريصاتي 
جملس  موافقة  دون  من  اهلبة  استخدام 
الكربى، حبسب حمامني،  الطامة  الوزراء. 
تكمن يف قبول »مساعدات« او »تربعات« 
من متمولني وحمامني. فاحملامي ميّثل أحد 

املتنازعني امام القضاء )إما املدعي، وإما املدعى عليه(. وبترّبعه 
أي  دخل  يمُ فإنه  العدل(،  قصر  تأهيل  بهدف  )ولو  القضاة  ألحد 
بالنسبة  االمر  وكذلك  الشك.  دائرة  قرار قضائي ملصلحته يف 
إىل »املتمولني« الذين يعاني نظام العدالة من »سطوتهم«، من 
دون ان يترّبع احدهم مببلغ لقاض. هذه العملية استثارت نقابة 
الذي  ياغي،  دريد  بعلبك احملامي  احملامني، وخاصة ممثلها يف 
حّرك القضية، وأوصلها إىل النقابة. ويف هذا اإلطار، يؤكد عضو 
جملس نقابة حمامي بريوت، احملامي جورج اسطفان، أن النقابة 
ترفض ترّبع أي حمام بأموال ألي مرفق عدلي، من دون ان تر 
القانونية، وانها ستحاسب أي  بالطرق  او اهلبات  التربعات  هذه 
حمام يثبت قيامه بهكذا خطوة خمالفة للقانون واألصول. تبقى 
البلديات. بلدية بعلبك، بشخص رئيسها العميد حسني اللقيس، 
أّكدت انها لن تساهم يف بناء »قصر« العدل. ملاذا؟ ببساطة، 
اللقيس: »حنن مستعدون  الن املبنى ليس ملكًا للدولة. يقول 
للمساهمة يف تأثيث املبنى، لكن تشييد الطبقة الرابعة والتأهيل 
سيصبان يف مصلحة املالك. فعدا عن كونه ملزمًا قانونًا بتسليم 
املبنى كاماًل لوزارة العدل، وفضاًل عن كونه تأخر بذلك 24 عامًا، 
فإن تأهيل الطبقة الرابعة وجعلها قابلة لالستخدام من قبل القضاة 
سيعفي املالك من موجباته من جهة، ناهيك بكونه قادرًا على فسخ 
د سنة فسنة، وبالتالي، يكون قد استفاد من أي  دَّ العقد الذي جيمُ
دفع يف املبنى مرتني«. وحبسب اللقيس، ال بلدية بعلبك،  مال يمُ

وال احتاد بلدياتها، قررا املساهمة يف هذا املشروع.
من أين تأتي االموال إذا؟ ال احد يعلم. وزير العدل حتّرك جمددًا، 
وأرسل كتابني إىل رئيس حمكمة االستئناف يف بعلبك، القاضي 
حارس الياس، يومي اخلميس واجلمعة املاضيني، يذّكره فيهما 

   القاضي 
يجمع تربعات 
لرتميم املبنى 
من محامني 
ومتمولني!

العامة  أنه يتابع القضية. ويوم 30 آب املاضي، بعثت املديرة 
لوزارة العدل، القاضية ميسم النويري، بكتاب إىل رئيس حمكمة 
االستئناف يف بعلبك، القاضي حارس الياس، مرفقًا بقرار صادر 
عن ديوان احملاسبة، يشرتط فيه )الديوان( لتجديد عقد اإلجيار 
أن يسّلم املالك كامل املبنى )من ضمنه الطبقة الرابعة( إضافة 
ري كامل التصليحات الالزمة، على  إىل موقف السيارات، وأن جيمُ

نفقته )قرار رقم 1594/ر.م تاريخ 2018/6/21(.
ما الذي تغرّي؟ بدأت الورشة يف »قصر عدل بعلبك«. لكن التدقيق 
يف األمر يكشف أن ورشة »اإلعمار والتأهيل« مل يباشرها املالك 
إنفاذًا لقرار ديوان احملاسبة. فقاضي التحقيق يف بعلبك، محزة 
شرف الدين، قرر أخذ االمور على عاتقه. القت خطوة شرف الدين 
ت مقاالت ملدحه. فـ«قصر العدل«  الكثري من االستحسان. ودجبجِّ
مهمل. وسبق جلمعيات وحمامني أن توّلوا تأهيل مكتب قاٍض فيه. 
وحبسب ما تناهى إىل وزارة العدل، توىل القاضي مجع تربعات 
املشكلة.  وهنا  وحمامني«.  ومتمولني  وبلديات  »مجعيات  من 
فترّبع مجعيات وبلديات له أصول. ينبغي أن يقبل جملس الوزراء 
اهلبة. وجيزم وزير العدل بأنه مل حيل أي مشروع لقبول هبة على 
هبة  لقبول  الوحيد  العرض  وان  الوزراء،  جمللس  العامة  االمانة 
تلقاه من مجعية »شيلد« اليت عرضت املساهمة مببلغ 15 مليون 

رئيسها  لسان  على  اللبنانية  القّوات  اعالن  على  يومان  مضى 
مسري جعجع  موافقتها على االنضمام اىل احلكومة العتيدة، ورغم 
ان جعجع مل ينجح يف االقناع بأن القوات مل تكن طوال الفرتة 
السابقة هي العقبة امام  تشكيل احلكومة ، خصوصًا وانه اعرتف 
ايضًا  يومني  منذ  تسّلم  انه  اال  الصحايف،  مؤتره  خالل  بذلك 
اليت  السنّية«  بالـ »معارضة  ما يعرف  اياه  اعطته  براءة«  »صك 
طالبت بالتمّثل باحلكومة. وفيما اعتقد اجلميع ان العقدة املسيحية 
املتمثلة بـ«القوات« كانت آخر عقبات تشكيل احلكومة، تبنّي ان 
االمر غري صحيح، وان عقدة »املعارضة السّنية« هي اليت باتت 

احلاجز االخري امام احلكومة.
 وبغض النظر عن احقّية هؤالء النواب بالتمثل بوزير ام ال، فإن 
منظار خمتلف. فمن  االمور يف  للتشكيل يضع  ابرازهم كمعرقل 
ابصار  منع  انفسهم  تلقاء  من  ميكنهم  ال  هؤالء  ان  به  املسّلم 
احلكومة النور، وانه لوال دعم » حزب اهلل « هلم ملا تأخرت احلكومة 

عن اعالن تقديم نفسها يف 29 او 30 من الشهر احلالي.
هذا ما وصلت اليه االمور، ويبدو ان اكثر احملرجني من هذا االمر 
هو رئيس اجلمهورية العماد  ميشال عون  الذي يرغب يف االسراع 
يف تشكيل احلكومة اكثر من اي وقت مضى، وهناك من يرى 
ان قربه من »حزب اهلل« جيعله قادرا على التدخل يف املوضوع 
حلّله، وان الكرة يف ملعبه كما كانت يف ملعب رئيس احلكومة 
املكّلف  سعد احلريري  من اجل حّل العقدة القواتية. وال شك ان 
تدخل الرئيس من اجل توزير احد املعارضني السّنة سيضعه يف 
موقف حرج امام احلريري الذي سيعترب اخلطوة موجهة ضده وتدخاًل 
الطائفة السّنية ومشاكلها، فيما عمل هو على عدم  يف شؤون 
احراج رئيس اجلمهورية من خالل التنسيق الدائم معه يف عملية 
التشكيل، حتى يف ذروة سوء التفاهم الذي ساد لبعض الوقت 

منذ اشهر قليلة.
امام  معارض، فسيضعه  وزير سيّن  تأمني  على  العمل  عدم  اما 
تأييد  على  وحصل  للنواب  كلمته  اعطى  الذي  اهلل  حزب  احراج 
رئيس جملس النواب نبيه بري ملطلبهم، ولكن احلزب ذهب اىل 
النهاية يف وقوفه اىل جانبهم عرب اصراره على عدم تسليم امساء 

وزرائه قبل تلبية مطلبهم.
 وعليه، يكون »املعارضون السّنة« قد عملوا من حيث ال يدرون، 
على ابعاد االنظار عن القوات اللبنانّية اليت كانت لفرتة طويلة 
سببًا رئيسيًا للحؤول دون والدة احلكومة، وتوجيهها اىل قصر 
بعبدا ملعرفة املوقف الذي سيصدر عن الرئيس عون مع االخذ يف 
االعتبار العالقة اليت تربطه بـ »حزب اهلل« الذي دخل على اخلط 

بقوة.
اضافة اىل ذلك، مسحت هذه الظروف بصدور كالم يف الكواليس 
عن مدى التدخل اخلارجي يف التشكيل، حيث اعترب مؤيدو معسكر 
14 آذار انه ما حكي عن عرقلة خارجّية عرب السعودية للحكومة، 
ذهب مبجرد تسليم القوات امساء وزرائها اىل احلريري، فيما تبنّي 
ان ايران هي القوة اخلارجية املعرقلة للتشكيل تأمينًا ملصاحلها، 

على حد تعبري مؤيدي خط 14 آذار.
اهلل  حزب  مع  املواجهة  وارد  يف  ليس  احلريري  ان  املؤكد  من 
وبري، وفيما لن يكون من السهل نقل الكرة من ملعب احلزب، 
القضية  ان  علمًا  عليه،  الرئيس عون يف موقف ال حيسد  يبقى 
ليست قضّيته وهو غري معيّن بها اال من باب عالقاته واتصاالته 
على  التوقيع  عليه  يفرض  الذي  الدستوري  وموقعه  السياسّية 
من  صفحة  آخر  طي  حنو  مسارها  لتسلك  احلكومية  التشكيلة 
صفحات  السنة  الثانية للعهد، واالنطالق اىل صفحة جديدة تعلن 
الوالية  نهايتها اىل نصف عمر  اليت توصل  الثالثة  السنة  بداية 
الرئاسية، رغم ان الكثريين يعتقدون بأن العرقلة االخرية للحكومة 

قون؟. لن تأخذ وقتًا طوياًل حلّلها، فهل يصدمُ
من  معارضة  وجود  بسبب  احلكومة  عمل  سيتأثر  احملصلة،  يف 
داخلها، يف حني أن املعارضة الربملانية لن تكون مؤثرة إال يف 
األفرقاء  مواقفها من ملفات حمددة مع بعض  توافقت يف  حال 

يف احلكومة.

العقدة السّنية صك براءة 
للقوات واحراج لعون

طوني خوري
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مـقاالت وتـحقيقات

الصراع بني األحزاب 
السياسية، حول من 
األغلبية  منها حصد 
االنتخابات  يف 
الطالبية يف اجلامعة 
اليسوعية، »ثانوي« 
خسارة  خرب  أمام 
اللبنانية  القوات 
الكتائب  وحزب 
»معقلهما  لـ 
كلية  التارخيي«: 
ــــ  األعمال  إدارة 
»أوفالن«. حتالف 8 
آذار -التيار الوطين 
التقدمي   - احلر 
فاز  االشرتاكي، 
يف »أوفالن« ويف 
األساسية  الكليات 

والكبرية.
»أصدق«  يوجد  ال 
من تيار املستقبل، 
على  للرّد 

 »اليسوعية عادت عونية«: القوات ختسر »قلعة البشري«
ليا القزي

وجهة  على  ُمصرًا  كّل حتالف  سيبقى 
نظره، يف تقديم األرقام اليت مجعتها 
ماكينته االنتخابية، ولكّن امُلتفق عليه 
بني االثنني هو أّن القوات والكتائب 
َخِسرا يف املكان األحّب إىل وجدانهما: 
كلية إدارة األعمال ــــ »أوفالن«، أو 
ما دأبا على تسميته »قلعة البشري«. 
هذا ما حاول جعجع »االلتفاف« عليه، 
العدد  نال  أّنه  عباءة  و«سرته« حتت 
األكرب من الكليات. ولكّنه ُيدرك جيدًا 
واهلندسة  األعمال  إدارة  كليات  أّن 
الساحة  هي  والعلوم،  العام  والطب 
احلزبية،  املاكينات  فيها  تنشط  اليت 
ألي  السياسية  النكهة  ُتعطي  واليت 
فوز، وخاصة أّنها تضم العدد األكرب 

من الطالب.
»ُمّرد خسارة القوات يف أوفالن، أمٌر 
كاٍف. هذا »معقل القوات«، واملكان 
اجلميل.  ببشري  امُلرتبط  املعنوي 
سياسي حبت«،  طابعها  هنا  املعركة 
يقول أحد مسؤولي الطالب يف حتالف 
»8 آذارـ ـــ التيارـ ـــ االشرتاكي«، الذي 
يعترب أّن هدف املعركة حتقق »بالفوز 
يف الكليات الكبرية واألساسية، من 
يرحبها يكن راحبًا يف اليسوعية«، يف 
كان  اللبنانية  القوات  فوز  أّن  حني 
»يف كليات صغرية وغري أساسية«. 
حتالف »التيار - املردة - حزب اهلل - 
الفرق،  حّقق  الذي  هو  أمل«،  حركة 
»ألّن  الطالبي،  املسؤول  يقول  كما 
طريقة العمل حتّسنت كثريًا عن السنة 
التيار  ماكينة  سّيما  وال  املاضية، 

االنتخابية«.
مسؤول  يتحّدث  نفسه،  اإلطار  يف 
التيار  يف  اخلاصة  اجلامعات  مكتب 
احلملة  عن  خوري  مارك  احلر  الوطين 
االنتخابية اليت قام بها التيار العوني، 
»فركزنا على أّن خطاب القوات قائم 
على التحريض الطائفي، واتهامنا بأّننا 
نربح بفضل حزب اهلل، وعلى استذكار 
االنتخابات«.  زمن  يف  اجلميل  بشري 
بالتعاون مع حزب اهلل  »التيار«،  أكد 
على  حريص  الكّل  »أّن  أمل،  وحركة 
كجامعة  اجلامعة،  هوية  على  احلفاظ 
القديس يوسف، وخاصة حزب اهلل«. 
ليزيد  املردة  تيار  مع  التحالف  وأتى 
»شرعية« هذا احلديث، »املردة وحنن 
فهمانني  وكنا  معًا،  التحالفات  رّكبنا 
اخلالف  عّز  يف  أصاًل،  جيدًا.  الوضع 
السياسي، وال مّرة كنا يف اجلامعات 
 10 هناك  بعض.  عن  بعضنا  بعيدين 
الصعوبة  من  التحالف،  من  سنوات 
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التفرقة بيننا«. وكان الفتًا أّن طالب 
يف  السبت  ليل  شاركوا  »املردة« 
مع  »التيار«  طالب  مجع  الذي  اللقاء 
باسيل  جربان  الوزير  حزبهم  رئيس 
يف مركز مرينا الشالوحي. وقد رّحب 
باسيل بطالب تيار املردة، الذين رفعوا 

أعالمهم إىل جانب األعالم الربتقالية.
بالنسبة إىل النتائج، يقول خوري إّن 
كّل  على  ُقّسمت  اهليئات  »رئاسات 
األحزاب بالتوافق«. أما الكليات حيث 

القوات والكتائب خـَِسرا يف املكان األحبّ إىل وجدانهما )هيثم املوسوي(

اللبنانية  القوات  رئيس  »احتفال« 
يف  الطالبية  االنتخابات  يف  بالفوز 
آخر  بريوت.  يف  األمريكية  اجلامعة 
حول  املستقبل  تيار  قّدمها  »رواية« 
 12 يف  ُنّظم  الذي  االستحقاق  هذا 
تشرين األول، أّنه نتج عن حتالفه مع 
»القوات« الفوز بـ7 مقاعد، ُمقابل فوز 
حتالف »8 آذار« والتيار الوطين احلر 
واحلزب االشرتاكي بـ8 مقاعد، وثالثة 
حصل  وقد  العلماني.  للنادي  مقاعد 
لن  الذي  الـ19،  املقعد  حول  تعادٌل 
أّن  إال  االنتخابات.  إعادة  قبل  ُيسم 
جعجع، الذي »اعرتف« أصاًل بأّن حزبه 
فاز بـ3 مقاعد مقابل 4 لـ »املستقبل«، 
ُمصّر على نسب »االنتصار« لطالبه، 
ُمقّدما أرقامًا خاطئة تفوق عدد املقاعد 
فازت  »القوات  إّن  )قال  احلقيقية 
العوني،  للتيار  مقعد  مقاعد،  بـ3 
مقاعد   3 املستقبل،  لتيار  مقاعد   4
مقعد  أمل،  حلركة  مقعد  اهلل،  حلزب 
مقاعد  مخسة  االشرتاكي،  للتقدمي 
ليتم  مقعدان  وبقي  للمستقلني، 
حتديد هويتهما الحقًا«، أي ما مموعه 
يبلغ  املقاعد  عدد  فيما  مقعدًا،   20
الدقيقة  كّرر جعجع خربيته غري   .)19
السبت  يوم  وآخرها  مّرة،  من  أكثر 
بانتخابات  أيضًا  »احتفاله«  خالل 
جعجع  »اختالق«  اليسوعية.  اجلامعة 
»األمريكية«،  يف  وهمي  النتصار 
دفع كّل من ال يدور يف فلك القوات 
كالمه  يف  التشكيك  إىل  اللبنانية 
أّن كّل  حول »اليسوعية«، وال سّيما 
احتفلت  األحزاب، من دون استثناء، 
اجلامعة.  هذه  النتائج يف  إعالن  بعد 
وأرقام ماكينة »التيار« وماكينة حزب 
ُمعينة، مع  اهلل تتناقض، يف كليات 

أرقام »القوات«.
الكليات  بعدد  املعركة  جعجع  حصر 
)ُمتناسيًا  حزبه  إّن  فقال  الفائزة، 
أّنه كان جزءًا من حتالف( فاز يف 13 
كلية )يف ممعات األشرفية واملتحف 
زحلة،  يف  كليات  و4  واملنصورية( 
يف حني أّن حتالف »8 آذار« والتيار 
إّنه  يقول  واالشرتاكي  احلر  الوطين 
)من  بريوت  يف  كليات   10 يف  فاز 
إدارة  األكرب:  الثالث  الكليات  بينها 
واهلندسة(،  العام،  والطب  األعمال، 
وثالث كليات يف ممع صيدا، وثالث 
كليات يف ممع طرابلس. يف ُمقابل 
ــــ  »القوات  حتالف  لصاحل  كلية   12
8 يف  )منها  الكتائب«  ــــ  املستقبل 
بريوت(، وفوز املستقلني بـ4 كليات. 

معارك  هناك 
 ، سية سيا
إدارة  »وأهمها 
فقد  األعمال، 
ها  حسمنا
بعد  لصاحلنا 
تها  ر خسا
سنوات.  لسّت 
اليسوعية عادت 

عونية«.
دائرة  رئيس  ُيصّر  املقابل،  يف 
اجلامعات الفرنكوفونية يف »القوات« 
منري طنجر على أّن حتالف »املستقبل 
يف  فاز  القوات«  ــــ  الكتائب  ــــ 
فيها  جرت   20 أصل  من  كلية   13
التيار  كالم  ُمستغربًا  االنتخابات، 
وكليات  صغرية  كليات  عن  العوني 
كبرية، »فتحالفهم استعاد كلية إدارة 
أن  بعد  أصوات،   5 بفارق  األعمال 
احتفظنا بها ملدة 8 سنوات، يف حني 
أّن الفارق يف الكليات اليت رحبناها، 
صوتًا،   50 إىل  وصل  كاالقتصاد، 
الصيدلة«. يف  و20 صوتًا يف كلية 
املنطق القواتي نفسه، يتحدث رئيس 
الكتائب  حزب  يف  الطالب  مصلحة 
أعرف  »ال  أّنه  ُمضيفًا  األشقر،  زخيا 
فائزًا  نفسه  يعترب  فريق  هناك  كيف 
بفارق كبري«. عدد طالب »الكتائب« 
ولكّن   ،280 أصل  من   11 يتخّط  مل 
الكتائيب يف  بالتقدم  »ُينّوه«  األشقر 
اليسوعية، وخُيرب أّنه »كّل عام يصل 
اليسوعية  ألّن  النتائج،  حول  جدل 
كناية عن كليات عديدة، وداخل كّل 
كلية هناك عّدة اختصاصات، وُتنظم 
انتخابات على أساس النسبية يف كّل 
على  مالحظاته  ُمسّجاًل  اختصاص«، 
وقبل  السبت،  يوم  االنتخابات  إجراء 
داخل  االمتحانات  تنظيم  من  يومني 
مشاركة  عدم  إىل  أّدى  ما  اجلامعة، 

قسم من الطالب.

 »التيار«: الكّل 
حريص على 
الحفاظ على 
هوية الجامعة 
خصوصًا حزب 

اهلل

اجلديدة  النسخة  تشبه  ال 
املفرتضة، احلكومة املستقيلة، 
ألن متغرياتها تفرض نفسها، 
من الناحية السياسية، لتعيد 
امليزان  برجحان كفة  التذكري 
وحلفائه،  آذار   8 فريق  حنو 
ولو حتت اسم حكومة جامعة.

التسوية  صيغت  أن  منذ 
الرئيس  وعاد  الرئاسية، 
بريوت  إىل  احلريري  سعد 
انسحب  للحكومة،  رئيسًا 
جانب  من  الكالمي  الضغط 
سقف  حتت  املنضوية  القوى 

التعامل مع الوضع احلكومي، لناحيتني، 
حصته  وإن  ستتشكل،  احلكومة  إن 
حمفوظة وال مساس فيها كما حصص 
حلفائه. وبهذا املعنى فإنه لن يتخلى 
نية  نة، وإن العقدة السُّ عن حلفائه السُّ
ُسّنة  حساب  على  ليس  ولكن  ستحل، 

8 آذار.
حتت هذا السقف، رسم احلزب قراره، 
إذ  ملعبه.  إىل  اآلخرين  واستقطب 
الصحة،  وزارة  على  احلصول  اشرتط 
عنها،  التخلي  اللبنانية  القوات  فقبلت 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب  َقبل  كما 
حقيبة  إعطاء  رفض  واحلزب  أيضًا. 
التيار  يصّر  ما  على  للقوات،  الدفاع 
ما  له  فكان  القول،  على  احلر  الوطين 
أراد. كما أصر يف الوقت نفسه على 
املردة.  تيار  حلليفه  األشغال  إعطاء 
أخريًا  الضاغطة  املفاوضات  تطور  ومع 
يف اجتاه التأليف، وفيما كانت األنظار 
تتوجه إىل القوات حلسم موقفها بعدما 
أعلنت  حقائب،  من  بقي  ما  ُأعطيت 
للحزب  فأعطت  مثن،  بأي  مشاركتها، 
دافعًا إضافيًا كي يتمسك مبوقفه من 
آذار. واحلزب كما ينقل  توزير ُسّنة 8 
احلريري  بأّن  واثق  طرف،  من  أكثر 
سيقبل يف نهاية املطاف حاًل مهما كان 
شكله. ألن اعتذاره الذي يلّوح به، لن 
ينعكس على احلزب، بل عليه العتبارات 
مالية واقتصادية وسياسية، عرب عنها 
فأن  األخرية.  األيام  يف  مرارًا  بنفسه 
يقبل احلريري اجللوس إىل طاولة واحدة 
مع ُسّنة 8 آذار مبا ميثلونه سياسيًا، ولو 
نهاية  الوزارية هو يف  من غري حصته 
وتسليمه  بهم  اعرتافه  يعين  املطاف، 
حبيثيتهم الشعبية والسياسية. ما عدا 

ذلك شكليات.
ما جيري ال يشبه حتى التسوية الرئاسية 
فيها  حكومة  ألن  األوىل،  مبفاعيلها 
االشرتاكي  التقدمي  واحلزب  احلريري 
احلالية،  احلكومة  حال  كما  والقوات، 
ظلت يف مكان ما تعرب عن بعض مالمح 
خبجل،  وإن  تالها،  وما   2005 مرحلة 
بعد ما جرى من تسهيالت ومن تدوير 
زوايا. أما احلكومة املقبلة، بعد إصرار 
حزب اهلل على متثيل معارضي احلريري، 
خفض  من  القوات  مع  حصل  ما  وبعد 
سقوفها العالية يف التمثيل واحلقائب 
فهي  عليها،  التوزير  شروط  ووضع 
اليت  آذار   14 تركة  تصفية  حكومة 

خلقتها مرحلة عام 2005. 
يتغري. فحكومة  السياسي  املشهد  كل 
إىل  املمر  تكن سوى  األوىل مل  العهد 
حكومة ثانية بطابع خمتلف: حكومة أقرب 
إىل مّل مشل قوى 8 آذار وحلفائها. ما 
تغري أيضًا، أّن هذه القوى مل تعد جتد 
 2005 مرحلة  حلفاء  وأّن  يواجهها،  من 
دام  ما  شعارات،  أصحاب  فقط  باتوا 
اهلدف هو البقاء يف احلكومة، فقط ال 

غري.

 حـزب اهلل والـحكومة:
نـزع آخـر أوراق 14 آذار

هيام القصيفي

الواجهة  من  اهلل  حزب  ضد  التسوية، 
أشهر  ومنذ  واإلعالمية.  السياسية 
طويلة مل يعد الكالم عن سالح حزب اهلل 
وال عن دوره يف سوريا وال عن حضور 
احلزب يف القضايا اإلقليمية متقدمًا يف 
املقابل، ظلت  السياسي. يف  النقاش 
قلة سياسية معدودة، من خارج احلكم 
جتهر خبصومتها للحزب، وتعرب عن رأيها 

صراحة بعدائها له.
تشكيل  مع  اهلل  حزب  تعامل  لكن 
يف  تبلور  الذي  الشكل  يف  احلكومة، 
الضوء  تسليط  أعاد  األخرية،  األيام 
املعادلة  يف  اليوم  احلزب  موقع  على 
احمللية وما يقبل عليه الوضع احلكومي، 
أداء  من  انطالقًا  عمومًا،  والداخلي 
احلزب جتاه العقد احلكومية، وصواًل إىل 
آذار   8 قوى  سّنة  متثيل  على  إصراره 

يف احلكومة.
فمع تطور موقف حزب اهلل، إىل إعالن 
ضرورة  عن  مواربة  دون  ومن  رمسي 
كان  النيابية،  السنية  الكتلة  متثيل 
غري  من  سياسيني  حبسب  احلزب 
يشهر  للحزب،  املعروفني  املعارضني 
وبانتزاع  احلريري  بتطويق  أسلحته  آخر 
آذار   14 مشروع  من  األخرية  الورقة 
فاحلكومة  تدرجيية.  بطريقة  وإنهائه 
متامًا ملرحلة  نقيضة  املفرتضة ستكون 
احلزبيني  من  لشخصيات  فيها  كان 
اهلل،  حلزب  كمعارضني  واملستقلني، 

حضورهم الوزاري والسياسي.
جنح حزب اهلل يف فرض إيقاعه احلكومي 
يف السنوات املاضية، وكرس حلفاؤه 
أخريًا يف االنتخابات النيابية تقدمًا يف 
للحريري،  املعارض  ين  السُّ الشارع 
فكانت خطوته األوىل على طريق تثبيت 
معه،  املتحالف  العهد  ظل  يف  مساره 
لتأتي اخلطوة الثانية من خالل احلكومة، 

وحتت رئاسة احلريري نفسه.
للحكومة  اليوم  احلزب  مقاربة  تشبه  ال 
حكومة  تشكيل  قبل  جرى  ما  احلالية 
بظروفها  ختتلف  اليت  األوىل،  احلريري 
حزب  يتقدم  اليوم  املرحلة.  وبطبيعة 
اهلل مرتاحا أكثر لدوره، وملا يققه، وال 
سيما إقليميًا، وداخليًا، يف ظل استناده 
قوي،  حليف  إىل  اطمئنانه  واقع  إىل 
جاء  هنا  من  العهد.  مع  حاله  هي  كما 
احلكومة.  تصاعديًا يف  احلزب  استثمار 
إذ ليس تفصياًل أن يتفرج على العقد 
احلكومية، فال يتدخل لفكها، تاركًا أمر 
ورئيس  اجلمهورية  لرئيس  معاجلتها 
وخبالف  احلر.  الوطين  والتيار  احلكومة 
ما كان منتظرًا، مل يقارب مناقشة توزع 
احلقائب لدى القوى السياسية األخرى، 
بوزارة  باملّس  األمر  تعلق  عندما  إال 
بتوليها.  أمره  حسم  بعدما  الصحة، 
أمر  احلزب  ترك  الثابتة،  هذه  عدا  ما 
وكان  للمعنيني.  األخرى  املفاوضات 
كل من يلتقى املفوضني الرمسيني من 
جانبه، ينقل إجيابية مطلقة وارتياحًا يف 

جلوس الحريري إىل طاولة واحدة مع سُنّة 8 آذار 
يعني اعرتافه بحيثيتهم )هيثم املوسوي(
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يف  الوزراء،  جملس  مّرر  عندما 
تصريف  قبل  األخرية  جلسته 
الـ850  مناقصة  األعمال، 
ما  أن حيقق  أراد  إمنا  ميغاواط، 
سنوات.  خالل  حتقيقه  عن  عجز 
لكن سعي وزارة الطاقة وإدارة 
أظهر  القرار،  لتنفيذ  املناقصات 
أنه قرار متسّرع غري قابل للتنفيذ، 
بعد  تناقضات.  من  يشوبه  ملا 
اقتنع  القرار،  من  أشهر  مخسة 
أن  سوى  خيار  ال  بأن  اجلميع 
تنتظر املناقصة تشكيل احلكومة 

اجلديدة لتعود إليها جمددًا
الوزراء  جملس  أن  من  بالرغم 
األخرية  جلسته  يف  سعى  قد 
مترير  إىل  األعمال  تصريف  قبل 
الطاقة  لشراء  جديدة  مناقصة 
طارئة  ميغاواط   850 حنو  بقدرة 
ومستعجلة يف موقعي دير عمار 
والزهراني، إال أنه يبدو أن هذه 

فيها  تتوافر  أن  »على  للعارضني، 
لتقدير  وفقًا  املالئمة  الفنية  الشروط 
وزير الطاقة واملياه، ويف حال اقرتاح 
تستويف  خاصة  أرض  على  منشآت 
من  سيطلب  آنفًا،  املذكورة  الشروط 
هذه  استعمال  تأمني  الوزراء  جملس 

األرض«.
الذي  االستجرار  خيار  بشأن  أما 
اعتربت  فقد  الوزراء،  جملس  طرحه 
إدارة  إىل  كتابها  يف  الطاقة،  وزارة 
املناقصات يف 8 آب املاضي، أنه ال 
يتقدم  مناقصة  يكون ضمن  أن  ميكن 
طرح  ملاذا  أما  اخلاص،  القطاع  إليها 
فتوضح  اخليارات،  كأحد  االستجرار 
الوزارة أن املراد منه أن يكون مؤشرًا 
على املقارنة مع األسعار اليت ستنتج 

عن استدراج العروض.
الشروط  دفرت  وحبسب  باحملصلة، 
واالستجرار  الرب  خيارا  يكون  املعدل، 
ينافسا  أن  ميكن  ال  شكليني  خيارين 
اخليار اجلدي الوحيد، أي خيار البواخر. 
وهو ما يعين أن مسألة فتح اخليارات 
الوزراء  جملس  قرار  عنها  حتدث  اليت 
لتمرير  ووضعت  التطبيق  ممكنة  غري 

القرار ليس أكثر.
قرار جملس  اخليارات، حبسب  توسيع 
الوزراء، طاول أيضًا مسألة احملروقات 
وزارة  أن  إال  ديزل(،  فيول،  )غاز، 

مناقصة البواخر إىل احلكومة اجلديدة
إيلي الفرزلي

القرار احلكومي على سبيل االستطراد. 
علمًا أن األمانة العامة للمجلس، كانت 
أمر  اخليارات  توسيع  أن  أكدت  قد 
واضح وحصل وفقًا ملا أدىل به الوزراء 
أن صيغيت  إىل  )2018/7/26(، أضف 
القرار األوىل واملصححة، حافظتا على 

العبارة نفسها )توسيع اخليارات(.
عرقلة  سبب  اخليارات  توسيع  ليس 
سري املناقصة، فقيمة الضمان املؤقت 
الشروط  دفرت  يف  حاهلا  على  بقيت 
اجلديد )50 مليون دوالر(، بالرغم من 
أن إدارة املناقصات كانت قد اقرتحت 
دوالر.  مليون  عشرين  إىل  خفضه 
وهذا أمر كفيل بإلزام اجلميع بانتظار 
أشار  إذ  اجلديدة،  احلكومة  تشكيل 
األمني العام جمللس الوزراء يف كتابه 
تعديل  أن  إىل   )2018/8/7( الثاني 
بالعودة  إال  ممكن  غري  الضمان  قيمة 
إىل جملس الوزراء، لوجود قرار سابق 
للمجلس حيدد هذه القيمة بـ50 مليون 

دوالر )2017/8/24(.

العجلة ال تربر مخالفة القانون
يّتهم العونيون رئيس إدارة املناقصات 
الكهرباء،  خطة  بعرقلة  العلية  جان 
يلّمحون  سياسية«.  ألجندات  »خدمة 
هذا  يف  أمل  حركة  جياري  كونه  إىل 
األمر، و«دليلهم« على ذلك »تسريبه 
الشروط  دفاتر  بعض  على  ملالحظاته 
وزارة  إىل  وصوهلا  قبل  اإلعالم  إىل 
استيضاحاته  إىل  إضافة  الطاقة«، 
الكثرية اليت تكون أحيانًا »بال جدوى«. 
يف املقابل، تؤكد مصادر يف مؤسسة 
كهرباء لبنان أن العلية يطّبق القانون. 
أو وزير  الوزراء  فحتى لو قرر جملس 
حتّمل مسؤولية أمر خمالف للقانون، فإن 
املوظف، سواء يف اهليئات الرقابية أو 
مسؤواًل،  يبقى  إداري،  موقع  أي  يف 
بشخصه، عن املخالفة، ولو أن رؤساءه 
التنفيذية  السلطة  يف  أو  اإلداريني 
قرروا خمالفة القانون. ويرد متابعون 
مللف الكهرباء على اتهامات العونيني 
بأن املشكلة ليست يف العلية وال يف 
متّسكه بالقانون، بل يف جملس الوزراء 
الذي يقّرر إجراء املناقصات تاركًا يف 
ويرى  املخالفات.  من  الكثري  قراراته 
إىل  والعاجلة  امللحة  احلاجة  أن  هؤالء 
االستثمار يف إنتاج الطاقة أو شرائها 
ال تربر املخالفة، إذ يف مقدور جملس 
القانونية،  بالنصوص  االلتزام  الوزراء 
قراراته،  على  طفيفة  تعديالت  عرب 
واهليئات  املوظفني  وحتمي  حتميه 

الرقابية واملشاريع املقّرة معًا.

املناقصة لن تسلك طريق التنفيذ قبل 
البدء  دون  اجلديدة.  احلكومة  تشكيل 
العقبات  الكثري من  تنفيذها  بإجراءات 
اليت جعلت مخسة أشهر متّر من دون 
حتقيق أي تقّدم جديد يسمح ببدء إدارة 
م  وتسلُّ املناقصة  بإعالن  املناقصات 

العروض.
على  نّص  الذي  الوزراء  فقرار جملس 
 10 إىل  العروض  تقديم  مهلة  متديد 
أسابيع )كان يف املناقصة اليت ُألغيت 
إىل  الطاقة  تسليم  ومهل  أسابيع(   3
حدود تسعة أشهر )كانت ستة أشهر(، 
وكذلك األخذ باالعتبار مالحظات إدارة 
املناقصات )على دفرت شروط املناقصة 
األوىل(، فرض سقفًا ال ميكن ختطيه 
إدارة  موافقة  هو  املناقصة،  إلجراء 
الشروط  دفرت  على  عمليًا  املناقصات 

امُلَعّد من قبل وزارة الطاقة.
أخذًا  القضية  شهدت  فقد  عليه،  بناًء 
و«املناقصات«،  الوزارة  بني  ورّدًا 
الوزراء  جمللس  العامة  األمانة  دخلت 
على خطه، وأدى يف النهاية إىل جتميد 
املناقصة إىل حني إجراء وزارة الطاقة 
باملالحظات  ربطًا  القانوني،  للمقتضى 
للمرة  املناقصات  إدارة  قدمتها  اليت 
إن  وبالتالي،   .)2018/8/20( الثانية 
استمرار التباين بني اجلهتني، إضافة 
التعديالت  ببعض  األخذ  صعوبة  إىل 
الوزراء،  جملس  إىل  العودة  دون 
سيعين عمليًا طّي امللف وانتظار عرض 

األمر على جملس الوزراء جمددًا.
يوحي السياق الذي مرت به املناقصة 
مسدودًا،  سيكون  أمامها  الطريق  أن 
فمنذ أعلنت وزارة الطاقة دفرت الشروط 
معداًل، تبني أن هذه التعديالت مل تكن 
كافية بالنسبة إىل إدارة املناقاصات 
مالحظاتها  أن  صحيح   .)2018/7/6(
مهل  )زيادة  روعيت  قد  األساسية 
الشيطان  أن  إال  والتسليم(،  التقديم 
أن  سيما  وال  التفاصيل،  يف  كمن 
قرار جملس الوزراء املتسّرع، محل من 
املناقصة،  لنسف  يكفي  ما  الغموض 
على ما تظهر املراسالت اليت جرت بني 
جمللس  العامة  واألمانة  الطاقة  وزارة 

الوزراء وإدارة املناقصات.
أبرز عناصر هذا الغموض كان إدخال 
اخليارات  كأحد  الطاقة  استجرار  خيار 
جانب  إىل  املناقصة،  يف  املطروحة 
خياَري البواخر واملعامل على الرب. وهو 
غموض يضاف إىل متييز دفرت الشروط 
حيدد  ففيما  والبحر،  الرب  خياَري  بني 
ويقدمها  البواخر  رسو  أماكن  الدفرت 
جمانًا، إال أنه يرتك خيار حتديد األرض 

دفرت الشروط املعدَّل يحصر الخيارات بالبواخر: املعامل على الرب واالستجرار غري قابلني 
للتنفيذ )هيثم املوسوي(

و«الطاقة« 
واألمانة العامة 
ملجلس الوزراء 
على تفسري 
قرار مناقصة 

الـ850 
ميغاواط

أن  رأت  الطاقة 
ليس  الغاز  خيار 
ألن  فعليًا،  خيارًا 
على  ينص  العقد 
الطاقة،  حتويل 
تأمني  أن  أي 
يكون  احملروقات 
الدولة  عاتق  على 

اليت تستورد ملصلحة مؤسسة كهرباء 
لبنان نوعني من احملروقات فقط، هما 
وبالتالي  والديزل،  الثقيل  الفيول 
من  أخرى  أنواع  استخدام  ميكن  ال 
العروض  استدراج  يف  احملروقات 
)حبسب كتاب وزير الطاقة إىل رئيس 

جملس الوزراء يف 6 متوز(.

خالف بني »املناقصات« 
مل تقتصر املراسالت على وزارة الطاقة 
العامة  األمانة  املناقصات.  وإدارة 
على خط  أيضًا  دخلت  الوزراء  جمللس 
تفسري قرار اجمللس، خالفًا لصالحياتها. 
وقد أشارت يف كتاب صدر بتاريخ 7 
كما  االستجرار،  موضوع  أن  إىل  آب 
يف  جاء  احملروقات،  خيارات  توسيع 

أهل  سّجله  وتارخيي  مفصلي  يوم 
اجملالس  انتخابات  بإسقاط  اجلوالن، 
احمللّية اإلسرائيلية. وسط كل االنهزام 
انتفض  العدو،  مع  والتطبيع  العربي 
اجلوالن على االحتالل، معيدًا إىل سوريا 
سلبها  إسرائيل  حاولت  قّوة  ورقة 
الضعف  حبّجة  املاضية  السنوات  يف 

السوري
املاضي،  الثالثاء  اجلوالن  أهالي  أسقط 
االحتالل  مشروع  القاضية،  بالضربة 
اإلسرائيلي انتزاع شرعية شعبية منهم، 
الدول  باعرتاف  إسرائيل  مطالبة  لدعم 
الكربى »بسيادتها« على اهلضبة احملتلة. 
االنتخابات احمللّية اليت أرادتها تل أبيب 
مشس  جمدل  قرى  أهالي  لتطبيع  بابًا 
مع سلطة  قنيا  وبقعاثا ومسعدة وعني 
الشعبية  اهلّبة  أمام  حتّطمت  االحتالل، 
باملقاطعة وحماصرة أقالم االقرتاع، يف 
مشهد أعاد إىل األذهان اإلضراب العام 
الذي شّكله اجلوالنيون عشّية قرار الّضم 

يف عام 1982.
فبعد أن سقطت االنتخابات خالل األيام 
وبقعاثا  مسعدة  قرييت  يف  املاضية 
الضغوط  بعد  املرّشحني  انسحاب  جراء 
جمدل مشس  أسقطت  عليهم،  الشعبية 
أمس  اإلسرائيلي  القرار  قنيا  وعني 
مع  بطولية  ومواجهات  باحتفالية شعبية 
شرطة اجلليل وقوات جيش العدّو، الذي 
الغاز  وقنابل  املطاطي  الرصاص  أطلق 

اجلوالن  أبناء  من  أقاربهم  مواجهة  يف 
احملتل، خصوصًا أن الصور اليت انتشرت 
يعتدون  االحتالل  جيش  من  لعناصر 
أثارت  أهالي اجلوالن من املشايخ  على 

الغضب يف قرى اجلليل الفلسطينية.
سّجله  ومفصلي  تارخيي  يوم  هو 
العدو  مع  الصراع  اجلوالنيون يف مسار 
وقت  يف  احملتّلة،  األراضي  ومستقبل 
عواصم  فوق  العدو  رايات  فيه  ترتفع 
العربي  »االعتدال«  ودول  اخلليج 

األخرى.
شعبيًا  اعرتافًا  العدّو  يكسب  أن  فبدل 
حكومة  قيام  مع  بالتزامن  بـ«شرعيته« 
يف  دبلوماسية  حبملة  نتنياهو  بنيامني 
بإعالن  الكربى  الدول  إلقناع  الغرب 
»سيادة إسرائيل« على اجلوالن، جاءت 
نتيجة التطورات على عكس ما تشتهيه 
أعاد  حصل  ما  إن  إذ  متامًا.  إسرائيل 
االحتالل  رافضي  إىل  املعنوي  الدفع 
الدعاية  عملت  الذين  املرتدّدين  وَزَجَر 
بضرورة  إقناعهم  على  اإلسرائيلية 
التطبيع مع واقع االحتالل وَعَزل العمالء 
السورية  الدولة  وأكسب  واملتعاونني، 
ورقة قوّية يف مشروع استعادة األرض 
احملتّلة بكّل الوسائل املتاحة، وال سّيما 

ورقة الدبلوماسية.
ومما ال شّك فيه، أن حماوالت إسرائيل 
الدائمة الستخدام ورقة طائفة املوّحدين 
وحلفائها،  سوريا  مواجهة  يف  الدروز 
من اجلليل إىل السويداء مرورًا باجلوالن 
احملتل سقطت أيضًا، بعد االختبار الذي 
حصل يف اجلوالن. إذ أثبت أهل اجلوالن 
السوري أمس أن تأثري وزير االتصاالت 
وشؤون االستخبارات أيوب قّرة وشيخ 
عقل طائفة املوحدين الدروز يف فلسطني 
موفق طريف، حمدود للغاية، ومل يستطع 
الثنائي ثنيهم عن موقفهم، على الرغم 
من الضغوط والتحريض املستمر طوال 
ضربة  قّرة  وتلّقى  املاضية.  السنوات 
كبرية مع فشل الفريق الذي يعمل يف 
إدارته بتغيري جمرى األحداث، يف الوقت 
الذي كان يزور فيه دولة اإلمارات، حيث 
وّجه رسالة إسرائيلية للعرب بلغتهم من 
عاصمة خليجية. كذلك إن الصورة اليت 
إلقاء طريف، غري  من  إسرائيل  أرادتها 
الذكرى  يف  كلمة  الوحيد،  اليهودي 
إسرائيل«  دولة  لـ«تأسيس  السبعني 
قبل أشهر، مل تؤِت مثارها يف اجلوالن، 
أمام  الباب  تفتح  الشعبية  اهلّبة  إن  بل 
يف  الفلسطيين،  الداخل  يف  التحّوالت 
اجلليل والكرمل حيث يرزح عدد كبري من 
رافضي االحتالل واخلدمة اإللزامية حتت 

ضغط انعدام اخليارات.

انتفاضة ُتسقط »االنتخابات«:
 ال »جمالس إسرائيلية« يف اجلوالن

فراس الشويف

يوم تاريخي سجـّله أهل الجوالن يف وقت ترتفع فيه رايات العدو فوق عواصم عربية )أ ف ب (

املتظاهرين  على 
بعضهم  وأصاب 
وحاالت  باجلراح 

االختناق.
ساعات  منذ 
األوىل،  الصباح 
أهالي جمدل  زحف 

مشس وعني قنيا، كبارًا وصغارًا، إىل 
منع  بهدف  وحاصروها  االقرتاع  مراكز 
»حفنة من ضعاف النفوس والعمالء« من 
متعاونني  ملرّشحني  واالقرتاع  احلضور 
ألف  االحتالل أصاًل. ومن أصل 12  مع 
مواطن يف جمدل مشس وحنو ثالثة آالف 
اقرتاع  يسّجل سوى  مل  قنيا،  عني  يف 
البلدتني.  مراكز  ناخبًا يف   30 من  أقل 
الوصول  من  ليتمّكنوا  هؤالء  يكن  ومل 
قوات  إطالق  لوال  االقرتاع  مراكز  إىل 
للدموع  املسيل  والغاز  الرصاص  العدو 

على احملتشدين من األهالي.
بقواته من شرطة  العدو  زّج  وبدا الفتًا 
اجلليل وقطعات عسكرية أخرى مع غالبية 
الفلسطينيني  من  عناصرها  بني  درزية 
أبناء اجلليل والكرمل، بغية وضع هؤالء 

30 شخصًا 
من أصل 12 

ألفًا اقرتعوا يف 
االنتخابات يف 
مجدل شمس 

وعني قنية
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أو  العسكر،  عاد  هنا.  إلخفائه  ال شيء   | برازيليا 
ساحة  يف  باالنتصار  حيتفلون  األقل،  على  رموزه 
بارا دا تيجوكا يف ريو دي جانريو، حيث مل يعد مثة 
خوف من »الذاكرة«. إنه انتصار على »التاريخ« بعد 
أكثر من 30 عامًا من جتربة االنعتاق من ديكتاتورية 
العسكر ومآسيها. أثبتت الربازيل يف هذه االنتخابات 
املوجات  تسونامي  على  استثناًء  ليست  أنها 
الشعبوية. على أن البالد بدت منذ أمس أمام أخطر 
السابق  العسكري  حيث  املتطرف،  اليمني  جتارب 
القطيعة  العزم على  عاقد  بولسنارو،  جايري  الفائز 
خسارات  أوىل  عكس  على  محل،  مبا  املاضي  مع 
اليسار مع ميشال تامر. هكذا ينحسر النقاش حول 
العدميي  باملتطرفني  متخمة  عتيدة  حكومة  مستقبل 
اخلربة يف احلكم، حلساب أي برازيل ستكون وبأي 
أن  األدهى  واقتصادي،  واجتماعي  سياسي  نظام 
سيكون  األوىل  بالدرجة  املستقبل  عن  املسؤول 
فرناندو  وأسالف  اليساري  العمال«  »حزب  جتارب 

حداد.
مقاالت مرتبطة

    اجتياح العرقية للعالم وليد شرارة
اعتقد الكاتب الربازيلي الشهري ألويزيو باملار، وهو 
يعد مؤلفه »أين دفنوا موتانا«، أن حقبة الدكتاتورية 
قد ولت إىل غري رجعة، وأن الناس ستتذكر أيام 
الفاشية كعربة تتناقل إىل األجيال القادمة. مل يكن 
باملار ليظن أن ذاكرة اجلماعة قصرية املدى، وأن 
انقالب  من خالل  بالضرورة  يعود  ال  العسكر  حكم 
ُمرَفق  مجاهريي  بتصويت  أحيانًا  بل  عسكري، 
باحتفاالت ورقصات وألعاب نارية. حاول الكاتب، 
الذي ما زالت آثار التعذيب تظهر على بقايا جسده 
املتعب، أن يوقظ وجدان شعبه قبل أيام من تاريخ 
اجلولة االنتخابية الثانية، لكن رسائله املتكررة على 
اليت  »االنتقام«  فكرة  حتاك  مل  اخلاصة  صفحته 
متلكت عقول أغلبية الربازيليني؛ انتقام من مفاهيم 
الثورة واالشرتاكية وحتى احلرية، وردوا عليه نداء 
»االستغاثة« بنثر الورود على عربات اجليش اليت 

اخرتقت صفوف احملتفلني.
العسكري  خطابات  لتأويل  مليونًا  الـ57  يكرتث  مل 
املتمادية  لعنصريته  وال  بولسنارو،  جايري  املتمرد 
لتمجيده  وال  الوطن،  يف  السابقني  نظرائهم  ضد 
وما  اخلمسيين  اجليل  يذكر  اليت  الدكتاتورية  حقبة 
الربازيل  سيدات  أن  والالفت  جيدًا.  مآسيها  فوق 
وافقن على مبدأ مفاضلة الرجال على أمل أن يعشن 
اجلوع  تقيهم  عمل  فرصة  ألوالدهن  وجيدن  بأمان 
الرئاسية،  واملرض. هكذا كانت نتيجة االنتخابات 
بالدميقراطية،  واألمن  باحلرية،  العيش  مقايضة 
إىل  بالعودة  املستشري  والفساد  اهلدر  ووقف 
زمن العبودية. واقع يستوجب فتح جردة احلساب، 
إىل  باألصالة  طيبًا  شعبًا  أوصل  مسؤول  كل  عن 
الربازيليني هم  لعبة »االنتحار«. ليس صحيحًا أن 
األمريكيني  أصدقاء  وليسوا  متطرفون،  ميينيون 
واإلسرائيليني، ومل يكونوا يومًا معادين لفلسطني 
ما  أصابت  واملرض  واجلرمية  العوز  لكن  وشعبها، 
تبقى من إميانهم بوطن التعددية والشراكة، حتى 
فضاًل  قلوبهم  على  ثقيلة  املصطلحات  هذه  باتت 
حبجم  قاسية  احلساب  جردة  فلتكن  ألسنتهم.  عن 
ما اقرُتف حبق وطن وشعب أعطى من دون تردد، 
وعندما قرر سحب هذا التوكيل وهبه جلالده الذي 
كان مرتبصًا على أعتاب أمله وانعدام ثقته بالطبقة 

السياسية اليت أفسدت إميانه وشغفه باحلياة.
مل يكن انتخاب املتطرف جايري بولسنارو إال رّد فعل 
على استهتار احلكومات املتعاقبة. استهتار أقّر به 
الذي حاول  العمال« فرناندو حداد،  »حزب  مرشح 
الزمن 16  بإعادة  أن يكّفر عن أخطاء حزبه، واعدًا 
عامًا إىل الوراء، زمن اإلجنازات اليت حققها زعيمه 
املسجون لويس إيناسيو لوال دا سيلفا، ومتثلت يف 
نشل ثلث شعبه من اجلوع، فضاًل عن تأمني الطبابة 
اإلجنازات  هذه  تداعي  لكن  والتعليم.  والغذاء 
وجعل  الناس  آذان  أصّم  والفساد  التفلت  بفعل 
احللفاء  خيانة  إليه  مضافًا  ثقياًل،  إرثًا  حيمل  حداد 
ما  يف  احلساب  تصفية  فضلوا  الذين  واألقربني 
فرناندو  ُترك  العاتية.  الكارثة  مواجهة  على  بينهم 
من  البالد  جاب  الذي  الرجل  وهو  ملصريه،  حداد 
بالنيابة عن  الندامة  يقرأ فعل  أقصاها  أدناها إىل 
حزبه. فشل الرجل يف فرملة »تسونامي« التطرف، 
كل  واعدًا  الذنب،  عن  التكفري  خطاب  إىل  فلجأ 
باحلماية  اجلديد  الربازيل  »حاكم«  تهديد  طاله  من 
حيرتمان  وحزبه  أنه  مؤكدًا  جانبه،  إىل  والوقوف 
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وخباصة  السورية  املسألة  حول  جتاذب  طول  بعد 
يف  حوهلا  الرتكي  الروسي  االتفاق  وبعد  إدلب 
تلزيم  بأنه  البعض  قبل  من  اعترب  الذي  سوتشي 
سورية  على  الطريق  وقطع  إدلب  مسالة  تركيا 
ومنعها من القيام بأّي عمل عسكري استكمااًل حلرب 
التطهري والتحرير اليت ختوضها منذ أكثر من سبع 
سنوات، يف حني اعتربه البعض اآلخر انه عمل مؤقت 
يقطع الطريق على الغرب ملنعه من شّن عدوان على 
سورية، وإحراج تركيا عرب حتميلها مسؤولية املرحلة 
املؤقتة اليت ينبغي ان تفضي إىل إعادة إدلب اىل 
السيادة السورية، يف ظّل هذا املشهد انعقدت يف  
اسطنبول  قمة رباعية مجعت رؤساء روسيا و فرنسا  
القضية  يف  للبحث  األملانية  واملستشارة  وتركيا 
السورية وتفّرعاتها. قمة أفضت إىل بيان مشرتك، 
اعقبه مؤمتر صحايف شارك فيه اجلميع لتوضيح ما 
يف البيان، فما هي دالالت القمة ومفاعيلها على  

األزمة السورية ؟
قبل اإلجابة او متهيدًا هلا نرى من الضروري التذكري 
بأنه منذ استهداف سورية بعدوان بقيادة امريكية 
وشراكة او استتباع أوروبي وإقليمي، حاولت قوى 
بوحدة  متّس  مشاريع  عرب  إرادتها  فرض  العدوان 
سورية واستقالهلا ودورها االسرتاتيجي يف املنطقة، 
وكان البدء يف ذاك البيان الشهري الذي أصدرته 
 2012 حزيران   30 يف  جنيف  يف  الدولية  اجملموعة 
حول سورية، والذي يقوم يف جوهره على مفهوم 
واإلطاحة  سورية  على  مقّنعة  دولية  وصاية  إقامة 
عليها  السياسي املستقّل وتنصيب حكام  بنظامها 
حتت عنوان احلكم االنتقالي. ورغم اّن روسيا وقعت 
على بيان جنيف ذاك فإنها مل توافق على التفسري 
سورية  رفضته  الذي  التفسري  وهو  له،  األمريكي 
كونه تعّرض إىل استقالهلا وسيادتها الوطنية وأثار 
مصري  احلكومة السورية  بقيادة الرئيس األسد بعد 
او  بتخطي  يبدا  السورية  لألزمة  احلّل  اّن  اعترب  ان 

تنحي احلكومة القائمة تلك.
رفضت سورية املنحى الغربي ملا أمسي حاًل سياسيًا 
سنوات  بعد  ومتكنت   ،2012 جنيف  لبيان  وفقًا 
قوتها  إثبات  من  القاسية  الدفاعية  املواجهة  من 
اإلمساك  على  حكومتها  قدرة  واستمرار  ووجودها 
النوعي  الثقل  للدولة ومبراكز  الرئيسية  باملفاصل 
نتائجه  من  كان  الذي  األمر  فيها،  االسرتاتيجي 
قطع الطريق على فرض تطبيق بيان جنيف بالروح 
والتفسري الغربي، لكن معسكر العدوان على سورية 
الوحيدة  الصيغة  واعتباره  به  التمسك  على  استمّر 

إلنهاء احلرب على سورية.
السورية، ويف ظّل  االنتصارات  أنه على وقع  بيد 
السورية ظهرت  املمانعة  بسبب  جنيف  مجود مسار 
فكرة إنشاء منظومة رعاية أخرى غري جنيف خططت 
هلا روسيا وضّمت اليها كّل من  إيران  وتركيا، فكرة 
كانت يوم أطلقت غريبة اىل حّد بعيد، خاصة أنها 
وعدوها،  سورية  حليف  واحدة  منظومة  يف  مجعت 
والشعب  احلكومة  تقّرره  مبا  امللتزم  احلليف  إيران 
والسوري بقيادة الرئيس األسد، وتركيا اليت كانت 
وال زالت رأس حربة العدوان على سورية وصاحبة 
االسرتاتيجية واألوىل إلسقاطها اسرتاتيجية االخوان 

املسلمني .
انطلق مسار الرعاية الثالثي اجلديد هذا يف استانة 
مركزًا على الشأن امليداني والعسكري حتت عنوان 
وخفض  الصراع  حدة  من  والتخفيف  الدماء  حقن 
التصعيد، ثم تطّور األمر باجتاه سياسي حيث التقطت 
روسيا مع إيران اللحظة التارخيية ودعت اىل مؤمتر 
سوري يف سوتشي، مؤمتر  حوار سياسي سوري – 
شكل يف انعقاده صدمة كربى ألصحاب مسار جنيف 
وبيانها للعام 2012 خاصة أّن جوالت املباحثات اليت 
كانت ُعقدت يف ظلها فشلت مجيعها يف بلورة أّي 
إجيابية ختدم احلّل، لذا عملوا ما بوسعهم لتعطيله.

خرج  مؤمتر سوتشي  السوري السوري برعاية روسية 
إيرانية ومواكبة تركية خجولة مرتّددة، خرج ليكون 
القضية  وباتت  جنيف  ملسار  موازي  خط  مبثابة 
السورية عرضة للتجاذب بني مسارين، األول غربي 
بالقرار  ويتلطى   2012 جنيف  بيان  يعتمد  إقليمي 
أقّل وطأة منه وتقوده   الذي صدر بصيغة   2254
أمريكا  ومعها أوروبا و الدول اخلليجية ، وال تستبعد 
تركيا منه، ومسار ثان انطلق يف استانة وأكد عليه 
شكال  ومعهما  وإيران  روسيا  برعاية  سوتشي  يف 
تركيا، ويهدف اىل إنهاء احلرب على سورية حتت 
عنوان مكافحة اإلرهاب، وإجراء إصالحات سياسية 

وفقًا ملا يقّرره  الشعب السوري  دون ان ميلى عليه 
اختصارًا  املسارين  اخلارج وميكن وصف  شيء من 
سوتشي   – استانة  االنتدابي، ومسار  مبسار جنيف 

السيادي االستقاللي.
يف ظّل هذا املشهد انعقدت قمة اسطنبول لتواجه 
اّن مسار جنيف ال ميكن ان  حقيقة مؤكدة مفادها 
يفّعل ان مل حيدث أمر من أربعة: عمل ميداني مؤثر 
القبول مبا  يؤّدي اىل هزمية سورية وإرغامها على 
خطط هلا، او تغيري جوهري يف مسار جنيف جيعله 
استقالليًا ومقبواًل من سورية عندما تتحقق من انه 
دمج  او  وسيادتها،  واستقالهلا  وحدتها  سيحفظ 
مسار جنيف مبسار استانة بعد إجراء تعديل جذري 
من  ضربًا  نراه  الذي  الرابع  الفرض  ويبقى  فيه. 
دعمها  عن  بالتخلي  روسيا  بإقناع  ويتمثل  الوهم، 

لسورية والعودة إىل مسار جنيف.
أما يف الواقع فقد أظهر استحالة يف حتقيق معظم ما 
تقّدم، فال معسكر العدوان قادر على إحلاق اهلزمية 
مبعسكر الدفاع عن سورية، وال هو مستعّد للتخلي 
عن أهدافه فيها، وطبعًا ال ميكن لروسيا ان تتخلى 
العمل  جراء  من  حققتها  اليت  اهلامة  املكاسب  عن 
الدفاع عن سوية، ويبقى من األربعة،  يف معسكر 
لشروط  وفقًا  املسارين  دمج  على  العمل  فرضية 
عملية  حول  املتحاورين  حنكة  تكون  وهنا  األقوى 
ومن  اسطنبول  يف  حصل  الذي  فما  هذه.  الدمج 

كسب املواجهة؟
يف تدقيق ملا أعلن وما يستنتج من وراء الكلمات 
تأكيدًا  الطبول  قمة  من  كسبت  سورية  اّن  جند 

على:
1ـ  وحدة األراضي واجملتمع الشعب السوري ورفض 
أّي فكرة انفصالية أو تقسيمية. ويف هذا نقض جذري 
ملا أراده العدوان من مشاريع التجزئة واالنفصال 

وخاصة ما تسعى اليه أمريكا شرقي الفرات.
2ـ  احلق احلصري للشعب السوري يف تقرير ما يريد عرب 
حوار سوريـ  سوري ترعاه  األمم املتحدة  دون ان تنوب 

عن الشعب او تتدخل يف ما يريد او يقّرر.
3 ـ دعم اتفاق سوتشي حول إدلب باعتباره مرحلة 
مؤقتة تفضي اىل إعادة إدلب اىل السيادة السورية 

كما حّدد الرئيس األسد .
4 ـ التأكيد على األولوية يف حماربة اإلرهاب على 
كامل األرض السورية الصيغة اليت جاهدت سورية 
منذ العام 2012 إلقرارها مبا يف ذلك إدلب مع التزام 

روسي بدعم اجليش العربي السوري يف ذلك.
5 ـ حق  الالجئني السوريني  بالعودة الطوعية اآلمنة 

دون ان تبقى قضيتهم ورقة ابتزاز بيد اخلارج.
احلكم  صيغ  جنيف  بيان  من  اختفت  وبالتالي 
الفدرلة  املشارع  الدولية،  الوصاية  او  االنتقالي، 
بعد  حديثه  يف  بوتني  واضحًا  وكان  والتقسيم، 
البيان ان من يريد احلّل يف سورية عليه ان يعمل 

مع حكومتها الشرعية القائمة.
6ـ  جتاوز ربط إعادة األعمار باحلّل السياسي ما يعين 

رفض ما تريده أمريكا يف هذا الشأن.
ومع  اسطنبول  يف  بأنه  نقول  ان  نستطيع  وبهذا 
الفرنسي اىل توحيد كّل املسارات واجلهود  دعوة 
ملعاجلة األزمة السورية، ان يف اسطنبول مل ينشأ 
مسار ثالث اىل جانب جنيف واستانة ـ بل مّت اعتماد 
منطقة  ليشكل  توسيعه  مع  استانة سوتشي  مسار 
باملتطلبات  تأخذ  روسية  بشروط  جنيف  مع  لقاء 

السورية املدعومة إيرانيًا.
روسية  اّن  القول  نستطيع  تقييمية  خالصة  ويف 
حصدت الكثري من املكاسب يف اسطنبول لصاحل  
الدولة السورية ، واحتفظت بورقه العمل العسكري 
القيام  يف  تركيا  تقاعست  إذا  صريح  وبشكل 
حّد  اىل  اتفاق سوتشي، وضمنت  مبوجباتها حسب 
اجتهت  اذا  الغرب  مع  عسكرية  مواجهة  عدم  بعيد 
نتوقعه  ما  وهذا  إدلب،  يف  سورية  عملية  لدعم 
يف األشهر األوىل من العام املقبل، بعد ان تكون 
الدستور  مراجعة  جلنة  تشكيل  مهلة  استنفدت 
مهمتها يف  لرتكيا يف  املعطاة  املهلة  واستنفدت 
إدلب.. ما ميكن من القول إنه توسعت استانة اىل 
اسطنبول وجذبت فرنسا واملانيا اليها دومنا انضمام 
كلي، وتراجعت قدرات التأثري األمريكي يف املسألة 
السورية، بشكل ينبئ يف حال استمراره بأّن حترير 
يتصّورها  اليت  بالصعوبة  يكون  لن  الفرات  شرق 
روسي  تقّدم  من  أمريكا  ما ختشاه  وبأّن  البعض، 
األوسط  الشرق  األمريكية يف  اهليمنة  حسب  على 

هو أمر قيد التحقق.

الدميقراطية، لكنهما سيبقيان ضمانة للقيم  اللعبة 
الوطنية املبنية على املساواة بني الناس وضمان 

عيشهم بكرامة وحرية.
على اجلانب اآلخر، مل ينعش الفوز قلب بولسنارو، 
ونيته  لليسار  الوعيد  لغة  فوزه  خطاب  يف  فكّرر 
أعاد  السياسية.  وهويتها  الربازيل  وجه  تغيري 
أمريكا  املستقبل:  حبلفاء  التذكري  العتيد  الرئيس 
بدول  تربطه  اليت  التحالفات  وفك  وإسرائيل، 
باإلشارة  تعبريه،  حسب  والتخلف«،  »الشيوعية 
»بريكس« اليت جتمع بالده مع الصني  إىل منظمة 
واالنسحاب  أفريقيا،  وجنوب  واهلند  وروسيا 
الباراغواي  جريانه:  أيضًا  يضم  الذي  التكتل  من 
واألرجنتني واألوروغواي، وسيفتتح عهده الرئاسي 
إىل  اخلارجية  زياراته  أوىل  خالل  من  الربكة  بأخذ 
الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل. قطف اليمني 
املتطرف اللحظة بذكاء، وأسهم خصومه يف تعبيد 
طريق القصر الرئاسي؛ فبولسنارو حصد 57 مليون 
صوت يف بلد ال تصل فيه نسبة األغنياء إىل ربع 
رافعة  كانوا  الفقراء  بأن  تشي  نتيجة  الرقم.  هذا 
األصول  ذوي  من  قسمًا  وأن  املتطرف،  اليمني 
والسكان  عربية  أصول  من  واملنحدرين  األفريقية 
بالنفايات  وصفهم  ملن  ثقتهم  أعطوا  األصليني 
عرب  العماليون  وشارك  الفائدة،  وعدميي  والتنابل 
وتراجعهم  الفساد  كبح  يف  املتتالية  إخفاقاتهم 
يف تنفيذ الوعود اليت أكسبتهم بيعة الناس أربع 
استفاد  وذاك،  هذا  من  واألهم  متتالية.  دورات 
وترّهل  القضاء  بعض  تواطؤ  من  املتطرف  اليمني 
القسم اآلخر، فاحملاكم املعنية بالشؤون االنتخابية 
رضخت البتزاز بولسنارو الذي هّدد بإشعال البالد 

إن مل ترقه النتيجة.
التجاوزات واالنتهاكات  اليمني املتطرف يف  أمعن 
مناصري  بعض  قتل  التصويت.  لعملية  السابقة 
أيدي  على  حداد،  فرناندو  العمال«  »حزب  مرشح 
اليت  األكاذيب  نشر  يف  أمعن  بولسنارو.  مؤيدي 
القرارات  وحتدى  ومرشحه،  العمال«  »حزب  طالت 
لعدم  حذفها  وجوب  على  صادقت  اليت  القضائية 
محلته  يف  اهلل،  وحزب  إيران،  أدخل  مصداقيتها. 
وحني  اغتياله.  على  بالعمل  واتهمهما  االنتخابية، 
ارتفع صوت القضاء أمام حجم التجاوزات املناقضة 
من  الصفعة  تلّقى  االنتخابية،  واألعراف  للقوانني 
جنل الرئيس العتيد إدواردو بولسنارو، الذي قال 
إن إقفال احملكمة الفدرالية العليا حيتاج إىل جندي 
واحد وعصا، وبالفعل قاد اليمني املتطرف انتصاره 
بالعصا وأخضع ما تبقى من مؤسسات كانت تشكل 

ضمانة الربازيل الوحيدة.
بالعودة إىل الكاتب باملار، فإن خسارته مل تقتصر 
بل  احلكم،  سدة  إىل  التعذيب  طاقم  عودة  على 
طوال.  لسنوات  إجنازها  على  عمل  نظرية  أبطلت 
فالكتاب متحور أساسًا على املطالبة بالبحث عن رفاة 
إبان  التعذيب  حتت  قتلوا  الذين  النضال  شركاء 
احلكم العسكري وأخفيت جثامينهم يف السبعينيات 
حماكمة  ملفات  فتح  وإعادة  الفائت،  القرن  من 
اجلنراالت املتورطني. مهمة قد ال تكون على قدر 
لتكرار  الربازيل  فيه  تتهّيأ  وقت  يف  األهمية  من 
أسوأ حقبة يف تارخيها، حينها ال بد لباملار أن يعّدل 
يف خطة البحث عن السابقني، وإطالق رحلة نضال 

جديدة قد تقي ما تيّسر من الالحقني.

متطرّفو أوروبا يحتفلون: طردوا اليسار!
جايري  الفائز  الرئيس  منافس  حداد،  فرناندو  هّنأ 
له  االنتخابات، متمنيًا  بولسنارو، األخري بفوزه يف 
»النجاح«. وانعكست أنباء فوز بولسنارو ارتفاعًا يف 
دوليًا،  املئة.  ثالثة يف  بنسبة  باولو  بورصة ساو 
بدا القلق يف تعليقات املهنئني باالنتخابات واضحًا 

على »الدميقراطية« وترسيخها يف الربازيل.
 وطالب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون الرئيس 
الدميقراطية«.  »املبادئ  احرتام  بضرورة  اجلديد 
ودعاه االحتاد األوروبي إىل »ترسيخ الدميقراطية«. 
إىل  فسارع  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  أما 
يف  »التقارب  متمنيًا  أمريكا«،  »صديق  تهنئة 

اجملاالت التجارية واالقتصادية«. 
املتطرف  اليمني  زعيمة  رحبت  املنوال،  هذا  وعلى 
وكذلك  بولسنارو،  بفوز  لوبن  مارين  فرنسا  يف 
زعيم اليمني املتطرف يف إيطاليا ماتيو سالفيين، 
الذي قال إن »املواطنني يف الربازيل أيضا طردوا 
والصداقة  بولسنارو،  للرئيس  جيد  أداء  اليسار! 

بني شعبينا وحكومتينا ستكون أقوى«.

ماذا قّدمت القمة الرباعية حول سورية وما دالالتها؟
أمني حطيط
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مــقاالت وتـحقيقات

ايلي الفرزلي

 وزارة االتصاالت: املال السائب يعلّم احلرام!
أموال املواطنني، لكن من دون املرور باألصول 
القانونية املتبعة يف هذه احلاالت، وبالتالي من 

دون إخضاع الصفقة ألي موجب رقابي.

رئاسة الوزراء بحاجة للدعم أيضًا
صرفها  يسهل  هذه  دوالر.  ماليني   6 تبقى 
بوجود الطبقة السياسية احلالية. وهذا ما تؤكده 
الوقائع، اليت يسهل تتبعها يف فصل الصيف، 
حيكم  الذي  الوحيد  فالعامل  املهرجانات.  فصل 
رعاية هذا املهرجان أو ذاك، هو طلب الوزير من 
هذه الشركة أو تلك، وطبعًا وفقًا ألجندة سياسية 

تراعي »تعميم الفائدة«.
اليت  الغالب  يف  هي  الثقافة  وزارة  أن  صحيح 
تدعم املهرجانات السياحية، إال أن هذا ال يعين 
نشاطاتها.  تشمل  ال  التجارية  الرعاية  عقود  أن 
كل ما على وزير الثقافة أن يفعله هو الطلب من 
وزير االتصاالت الطلب من إحدى شركيت اخللوي 
رعاية احلدث، فتفعل األخرية. أقصى ما ميكنها 

فعله هو املماطلة وتأخري الدفع.
أو  الوزراء  من  فئة  على  يقتصر  ال  الدعم 
السياسيني، الذين اعتادوا أخذ حصة من الكعكة 
رئاسة  إىل  وصلت  اللوثة  للشركتني.  اإلعالنية 
بالفتات.  الوزراء. لكن األخرية مل ترَض  جملس 
مليونا دوالر حصلت عليها كاملة من الشركتني 
هذا  احلكومية.  السرايا  Tech Hub يف  لرتكيب 
املبلغ ليس بداًل لـهبة أو تربع، وال قيمة جتهيز 
املركز من قبل الشركتني أو إحداهما. فالربغم من 
أن إجناز املركز من قبل الشركتني أو إحداهما قد 
يوفر األموال على اخلزينة لكونهما متلكان اخلربات 
الالزمة والطاقات البشرية لتنفيذ البشرية، إال أن 
ذلك مل يكن هو املعيار. األولوية للحصول على 
املبلغ عدًا ونقدًا. وهذا ما حصل. لكن مهاًل، أال 
احلريري(  )سعد  الوزراء  رئيس جملس  يستطيع 
الوزراء  جملس  على  يعرضه  اقرتاحًا  ُيعّد  أن 
هو  هذا  أليس  املشروع؟  على  موافقته  لنيل 
احلل املنطقي الذي يفرتض أن يلجأ إليه رأس 
على  األحرص  أنه  املفرتض  التنفيذية،  السلطة 
محاية القانون وتنفيذ أصول صرف املال العام؟ 

أم تراه معنيًا أيضًا باهلروب من الرقابة؟

كرة القدم وكرة السلة
وألن للرعاية أوجهًا عديدة، فإن الرياضة تدخل 
من ضمن املال السياسي أيضًا. رئيس احلكومة، 
النجمة ألن  سعد احلريري، يريد أن يدعم نادي 
لتغطية  تكفيه  ال  املتوسط  البحر  بنك  رعاية 
يف  دائمًا  موجود  احلل  العمل؟  فما  مصاريفه، 
احلكومة  رئيس  من  اتصال  االتصاالت.  وزارة 
»ألفا«:  بشركة  الوزير  من  اتصال  ثم  بالوزير، 
املطلوب أن تدفع الشركة 200 ألف دوالر لنادي 
النجمة، بعدما سبق لشركة تاتش أن وقعت عقد 
رعاية مع نادي العهد. لكن ما فائدة الشركة من 
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التشغيلية  النفقات  صارت   ،2012 عام  منذ 
األمر  وهذا  الدولة.  عاتق  على  اخللوي  لشركيت 
فتح شهية وزراء االتصاالت على باب من أبواب 
أموال طائلة  الرعاية. تلك  النفقات: عقود  هذه 
تسحب من مالية الدولة دون حسيب أو رقيب 
وتزداد عامًا بعد عام، حتى وصلت إىل 16 مليون 
دوالر عام 2018. أما توزيعها، فبحسب الوالءات 

واملصاحل السياسية واالنتخابية.
االتصاالت  وزير  بيد  ستقع  اليت  الكنوز  أول 
اجلديد، عقود الرعاية املرتبطة بشركات اخللوي. 
تلك عقود يديرها وينظمها الوزير كما حيلو له، 
بال حسيب أو رقيب، انطالقًا من كونها بندًا من 
بنود املوازنة التشغيلية اليت تتحكم بها الوزارة. 
وتلك موازنة ليست بسيطة، بل تناهز قيمتها الـ 
250 مليون دوالر بالنسبة إىل الشركتني، معظمها 
واإلجيارات  الرواتب  أبرزها  ثابتة،  مصاريف 
والصيانة والفيول وقطع الغيار...، لكن بعضها 
ال يكمن تصنيفه إال حتت خانة املال السياسي. 
أو  »ألفا«  شركيت  من  الوزير  يطلب  أن  يكفي 
»تاتش«، شفهيًا يف الغالب، دعم هذا املهرجان 
الرياضي...  الفريق  ذاك  أو  اإلدارة  تلك  أو 
وهو ما جيعل اهلامش املعطى للشركات الختيار 
وسائل التسويق اليت تراها مناسبة، يضيق إىل 

احلدود الدنيا.
لكن أال حيق هلذه الشركات رفض الطلبات اليت 
تأتيها من الوزير؟ هذا سؤال حيتمل إجابة على 
شاكلة نعم وال. فالشركات حيق هلا، نظريًا، أن 
ترفض لكونها هي من يقرر السياسة التسويقية 
ربطًا مبسؤوليتها وبتقديرها حلسن سري العمل، إال 
أنها يف املقابل ستضطر إىل حتّمل ضغوط كبرية 
هلا.  التجديد  بعدم  التهديد  أبرزها  الوزارة،  من 
باهلم  الشركتني غالبًا ما يضعون يف  فمسؤولو 
اإلبقاء على عالقة جيدة مع الوزارة، كي يضمنوا 
التجديد عند انتهاء العقد. أما األهم بالنسبة إىل 
هؤالء، فهو: »الوزير ميثل الدولة اللبنانية صاحبة 
املال، وإذا مل يضع له جملس الوزراء أو جملس 

النواب حدودًا، فلماذا أفعل أنا؟«.
تضعان  تكونا  مل  الشركتني  أن  يعين  هذا  هل 
الرعاية كجزء من مصاريفها عندما كانت النفقات 
2012(؟  عام  )قبل  مسؤوليتها  على  التشغيلية 
قيمته  تتخطى  وال  جدًا،  نادرًا  كان  أمر  ذلك 
مضطرة  ليست  فالشركات  الدوالرات،  آالف 
قطاع  على  اخلاصة  أمواهلا  من  الصرف  إىل 
حمدود.  زبائنه  ومنو  الدولة  من  حمددة  أسعاره 
مع ذلك، إن متتني العالقة مع وزير االتصاالت 
كانت دائمًا هاجسًا هلذه الشركات. وعلى سبيل 
وزيرًا  باسيل  جربان  الوزير  كان  عندما  املثال، 
لالتصاالت، عمدت شركة ألفا إىل دعم مهرجان 
البرتون بـ50 ألف دوالر. لكن ما تغري بعد انتقال 
النفقات التشغيلة إىل الوزارة أيام الوزير نقوال 
الصحناوي، أن املسايرة صارت فرضًا ال خيارًا. 
بندًا  التجارية  والرعاية  الدعاية  صارت  كذلك 
السنوية، ومل تعد حتسب  املوازنات  حاضرًا يف 
بآالف الدوالرات، بل باملاليني منها. وذلك ليس 
سياسي  قرار  بل  الشركتني،  من  جتاريًا  توجهًا 
من وزير الوصاية، الذي صار ميلك سلطة مطلقة 

للتصرف بهذه األموال.
حدد   ،2012 عام  يف  العقد  طبيعة  تغيري  عند 
بقيمة  الوزير،  من  طلب  على  بناًء  الدعاية،  بند 
مليون دوالر لكل شركة، على أن حُيدد هو وجهة 
صرفها. ثم سرعان ما بدأ هذا املبلغ باالزدياد، 
حتى صار بال سقف ووصل يف العام احلالي إىل 
16 مليون دوالر. القيمة األكرب من هذا املبلغ، 
أي 10 ماليني دوالر، ذهبت إىل شركة »مسا« 
اليت متلك حقوق بث »بي إن سبورتس« و«صاحبة 
القدم.  العامل يف كرة  حق« بث مباريات كأس 
اإلعالم  وزيرا  توالها  اليت  املفاوضات  تزال  ال 
االنطباع  األذهان.  يف  الشركة  مع  واالتصاالت 
احلكومة متكنت من  أّن  العام،  للرأي  الذي قدم 
إجبار شركيت اخللوي على دفع املبلغ املستحق، 
من  شيئًا  تدفعا  مل  الشركتني  أن  الواقع  فيما 
اللبنانية، من  الدولة  كيسهما، بل من دفع هو 

مليونا دوالر من »ألفا« و«تاتش« لرئاسة الحكومة )هيثم املوسوي(

وهذا يعين عمليًا أن مصدر التمويل للفرق األربعة 
احملسوب كل منها على فريق سياسي هو واحد: 

اخلزينة اللبنانية، وإن مبسميات خمتلفة.

ال مصلحة تجارية للشركات
املبادرات االجتماعية ال تنتهي أيضًا. من أولويات 
كاٍف  هذا  الصغرية.  املبادرات  دعم  الشركتني 
من  كبري  عدد  لدعم  الشركتني  من  لالستفادة 
أو  االتصاالت  وزارة  بها  تقوم  اليت  املؤمترات 
على  حترص  الوزارة  أن  الالفت  عليها.  ترضى 
توزيع اجلبنة، بشكل شبه كامل، ومبا ال يغضب 
على  باحلصول  األمر  يتعلق  عندما  لكن  أحدًا. 
األموال من الشركتني، فذلك جيري باملناصفة: 
الوزير من هذه الشركة مبقدار ما يطلب  يطلب 
وزارة  أولويات  من  واحدة  التشجري  تلك.  من 
أولوية  من  فهو  وبالتالي  أيضًا،  االتصاالت 
شركيت اخللوي. ها هي »تاتش« جاهزة لتشجري 
برعاية  الغربي،  البقاع  منطقة  يف  هكتارات   10
وزير االتصاالت مجال اجلراح، الذي يصدف أنه 
تفتح  أن  يصدف  كما  متامًا  الغربي.  البقاع  من 
شركة تاتش نفسها مركزًا جديدًا هلا يف املرج، 

قرية الوزير اجلراح.
الرعاية قد ال تكون جديدة. لكن حتويلها  عقود 
السياسية  املصاحل  على  مفتوحة  حنفية  إىل 
واالنتخابية ال يبدو مستقيمًا مع القانون، خاصة 
يف دولة شبه مفلسة. لكن أال تستفيد الشركات 
يف النهاية من هذه العقود اليت ُتدفع من املال 
حافز  أي  الشركات  ُيرتك هلذه  عمليًا مل  العام؟ 
لتحسني أدائها املالي، بعدما ألغيت كل احملّفزات 
اليت كانت ُتعطى هلا كلما ُخّفض اإلنفاق، أضف 
املال  محاة  يتصرف  كيف  وتتابع  ترى  أنها  إىل 
العام بهذا املال من دون حسيب أو رقيب. لكن 
فلكل  منافسة.  ليستا يف  الشركتني  أن  األهم 
منهما حصتها شبه الثابتة يف السوق )»تاتش« 
املئة(،  يف   48 حنو  و«ألفا«  املئة  يف   52 حنو 
والسوق شبه مشبعة. وال حاجة فعلية للشركتني، 
جتاريًا، لصرف األموال على اإلعالنات والرعايات، 
اإلدارة،  على  مقطوعًا  مبلغًا  تتقاضى  دامت  ما 
بسلطة  مرتبطة  سياسية  حصرًا  هي  احلاجة  إمنا 

استثنائية معطاة لوزير االتصاالت.

2012: اكتشاف الكنز
يف العام 2009، كان العقد املوقع مع الشركتني 
املشغلتني لشبكيت اخللوي ينص على أن تكون 
وهذا  املشّغل  نفقة  على  التشغيلية  املصاريف 
املبلغ  من  جزءًا  كانت  املصاريف  هذه  أن  يعين 

لذلك،  اإلدارة.  بدل  الشركتان  تتقاضاه  الذي 
بدا جليًا جتّنب الشركتني صرف مبالغ كبرية بدل 
إعالنات وعقود رعاية، لعدم وجود فائدة جتارية 
تغيب  مشبعة،  ظل سوق شبه  منها، يف  كبرية 
مشرتكني  اجتذاب  على  الفعلية  املنافسة  فيها 

جدد.
 2012 الثاني  كانون  يف 
أن  بالعقد  ُيفرتض  كان 
حكومة  تشّكلت  ينتهي. 
ميقاتي  جنيب  الرئيس 
وتوىل   2011 متوز  يف 
فيها  االتصاالت  وزارة 
صحناوي.  نقوال  الوزير 
العقد،  مدة  انتهاء  وقبل 

على  بناء  بنوده،  بعض  تعديل  بعد  متديده  مت 
التعديل  طاوله  ما  أبرز  اجلديد.  الوزير  طلب 
مل  التشغيلية.  باملصاريف  املتعلق  البند  كان 
على  بل  املشّغل،  نفقة  على  النفقات  تعد هذه 
نفقة الدولة، فيما تكتفي الشركة باحلصول على 
يف  دوالر  ألف   600( اإلدارة  بدل  مقطوع  مبلغ 
الشهر(، ُيضاف إليها مبلغ إضايف يف حال جنحت 
)أهمها  منها  ُطلبت  أهداف  جمموعة  حتقيق  يف 
خفض املصاريف(. وبالفعل، وافقت الشركتان، 
موازنة  تضع  منهما  كل  اجلديد.  بالعقد  وسارتا 
املتوقعة  التشغيلية  املصاريف  تتضمن  سنوية 
وتعرضها على الوزارة، اليت ُيفرتض أن تعطي 

موافقتها عليها، أو تضع مالحظاتها. 
كان العقد ينص على العودة إىل الوزارة للحصول 
على املوافقة على صرف أي نفقة تزيد على 50 

ألف دوالر.
مع وصول الوزير بطرس حرب، مل تتغري طبيعة 
احلوافز  ألغيت  فيه:  بندان  تغري  لكن  العقد، 
واخنفض  النفقات،  وخفض  باألداء  املرتبطة 
العودة  دون  من  للصرف  به  املسموح  السقف 
إىل الوزارة إىل 20 ألف دوالر )بقي هو نفسه 
جعل  حماوالته  رغم  على  احلالي،  الوزير  مع 
مهما  نفقة  أي  عقد  عند  إليه  تعود  الشركات 

كانت قيمتها(.
لكن قبل هذا التعديل أو ذاك، ما الذي تغري فعليًا 
وملاذا   ،2012 العام  منذ  العقد  طبيعة  تغرّي  مع 
حتمس الوزراء املتعاقبون منذ الصحناوي وصواًل 
إىل اجلراح لإلبقاء على املصاريف التشغيلية يف 
يد الوزارة؟ ال حتتاج اإلجابة إىل الكثري من اجلهد 
فلبند الدعاية واإلعالن والرعاية التجارية »معّزة 

خاصة« لدى هؤالء.

16 مليون 
دوالر صرفها 

وزير االتصاالت 
من أموال 

الخلوي بال 
رقيب

عقد الرعاية هذا، فيما 
الدوري اللبناني مسمى 
الشركة  اسم  على 
لكرة  ألفا  )»دوري 
بوصفها  القدم«(، 
الرمسي  الراعي 
اليت  وهي  للدوري، 
مع  رعاية  عقود  متلك 

التلفزيون الذي ميلك حق نقل املباريات، بقيمة 
400 ألف دوالر؟ ال إجابة مقنعة ما دام املعيار 
ليس تسويقيًا. وللتذكري، فإن األموال حُتسم من 
إيرادات وزارة االتصاالت اليت يفرتض أن تذهب 
من  باستمرار  الوزارة  تشكو  واليت  اخلزينة،  إىل 
للرياضة  الشركتني  رعاية  احلديث عن  تراجعها. 
قد يطول أيضًا. يف كرة السلة على سبيل املثال، 
فإن فريق الشانفيل، احملسوب على العونيني، 
يلعب برعاية ألفا، وفريق احلكمة احملسوب على 
فريق  وأخريًا  تاتش،  برعاية  يلعب  كان  القوات 
على  الرياضي احملسوب  فريق  فيما  اهلومنتمن، 
ألفا...  إىل  إضافة  أوجريو،  ترعاه  املستقبل 

طلب رئيس 
الحكومة دعم نادي 

النجمة بـ200 
ألف دوالر من 

أموال الخلوي، أي 
من الخزينة
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Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

قداس وجناز األربعني لراحة نفس األب احلنون الفقيد جورج صوما
يقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس الفقيد

املرحوم جورج ادمون صوما
من بلدة حصرون - لبنان الشمالي

وذلك يوم األحد  يف 25 تشرين الثاني الجاري الساعة الـ 5،30 من بعد الظهر.
الداعون:

يف أسرتاليا:
 أرملته رانيا وابنتاه سـَلفيا وبادوفا صوما.

شقيقه طوني صوما وعائلته وابنه ادمون صوما وعائلته.
بنات شقيقه: جانني وميشلني وكريستني وعائالتهن.

عمه جورج صوما وعائلته.
حميه شربل باخوس وامرأة حميه جوزافني باخوس.

ابنتا عمته جاكلني زعرور ولونا ديب وعائلتاهما.
يف لبنان:

شقيقاه: ادوار صوما وعائلته وكميل صوما وعائلته.
شقيقاته: ماري، كاميليا، نهاد وعائلتها ودانيا زوجة الشيخ بهجت طربيه وعائلتها.

صليبا  ميالد  زوجة  وجينيفر  وعائلتها  عنداري  كلود  جان  زوجة  روال  حميه:  ابنتا 
وعائلتها.

وجميع عائالت صوما وباخوس وطربيه وديب وزعرور وعنداري وصليبا وعموم ابناء 
حصرون وسبعل يف الوطن واملهجر.

لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
الدعوة عامة
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 مرسومان إلشغال أمالك حبرية:
خمالفات قانونية »بديهية«... باجلملة

مربع  مرت  ألف   140 حنو 
البحرية  العامة  األمالك  من 
اللبنانية،  احلكومة  خصخصتها 
تصريف  مرحلة  دخوهلا  قبل 
مرسومي  مبوجب  األعمال، 
إشغال يف منطقيت ذوق مصبح 
والناعمة إلقامة منتجعات خاصة. 
استهدفا  اللذان  املرسومان 
من  املتبقية  الضئيلة  املساحة 
الشاطئ املتاحة للعموم تشوبهما 
»بديهية«،  قانونية  خمالفات 
حبسب »املفكرة القانونية« اليت 
»إئتالف  مع  بالتعاون  أعلنت، 
محاية الشاطئ اللبناني« الطعن 
باملرسومني أمام جملس شورى 

الدولة.
من  مربعًا  مرتًا  و911  ألفًا   138
فّرطت  البحرية،  العامة  األمالك 
أن  قبل  اللبنانية  احلكومة  بها 
األعمال.  تصريف  مرحلة  تدخل 
نيسان   26 يف  جلسته  يف 

 dream by the« العقارية« ملدة 3 سنوات، فيما ُأعطيت شركة
sea« رخصة ملدة سنة واحدة ُتّدد تلقائيًا، »مبا مينح صاحب 
الرتخيص حقًا مكتسبًا بتجديد العقد مبعزل عن رضى اإلدارة 

أو عدمه«.
ومثة خمالفات تتعلق أيضًا بإخالل املرسومني، مثاًل، بضرورة 
تأمني تواصل الشاطئ ووحدته، فضال عن خمالفة مبدأ الدفع 
اإلستثنائي  الرتخيص  شروط  توفر  وعدم  للرسم،  املسبق 

خللوهما من ذكر املربرات السياحية وغريها )...(.
حبسب »اإلئتالف«، فإّن الدولة اللبنانية مل تتعامل مع موضوع 
التعديات على امُللك العام من باب احلق العام أو حق التمتع 
باملواقع الطبيعية أو محاية البيئة الساحلية، »بل من منظور 
أحادي هو ضمان رحبية املرافق السياحية لفرتة تضمن جدوى 
االستثمار«. ولفت إىل أن حنو 12 منتجعًا ُشّيدت على شاطئ 
ذوق مكايل وذوق مصبح خالل سنوات احلرب األهلية، ُمشريا 
إىل أنه بدءًا من عام 1991 تضاعف عدد امُلنشآت السياحية 
وقعت  اليت  التعديات  قوننة  »عرب  املنطقة  هذه  اخلاصة يف 

خالل احلرب«.
وعلى شاطئ الناعمة والدامور، وصل عدد املنتجعات الشاطئية 
»نتيجة   ،20 اىل  األخرية  العشر  السنوات  يف  ُشّيدت  اليت 
التصميم التوجيهي األخري للمنطقة الصادر عام 2008، والذي 
الزراعي  السهل  حساب  على  املنتجعات  هذه  بإنشاء  مسح 

.»)...(
أن  إىل  »االئتالف«  لفت  »السردية«،  هذه  من  انطالقًا 
حاالت  ليست  اجلديدان  املرسومان  يرسيها  اليت  اإلنتهاكات 
منفصلة، بل هي »حالة واحدة تستند إىل أدوات مماثلة«. من 
هنا، تكمن رسالة املؤمتر األساسية: اللوذ بالقضاء من أجل 
بدورها يف  القيام  عن  الرمسية  املؤسسات  تقاعس  مواجهة 
محاية امُللك العام، وترسيخ صفة املواطنني حبقهم يف الدفاع 

عن ملكهم. فهل يستجيب جملس الشورى؟

ماذا عن مرسوم ذوق خراب؟
يف جلسة جملس الوزراء املنعقدة بتاريخ 26 نيسان املاضي، 
وافقت احلكومة على ثالثة مشاريع سياحية تستهدف الشاطئ 
اللبناني. إضافة اىل مشروعي ذوق مصبح والناعمة، أجازت 
احلكومة لـ«الشركة العاملية للتمويل العقاري« إشغال أمالك 
املنت  )قضاء  العقارية  اخلراب  ذوق  منطقة  يف  حبرية  عامة 
أن احلكومة  العقار رقم 77. يعين ذلك  لبنان( على  ــــ جبل 
أصدرت يف تلك اجللسة ثالثة مراسيم، فيما أّكد الفريق الذي 
عمل على تقديم الطعن لـ«األخبار« على وجود مرسومني فقط 
منشورين يف اجلريدة الرمسية. كذلك، قال نقيب املهندسني 
يف بريوت جاد تابت إنه طلب احلصول على املراسيم املتعلقة 
عن  أخريا  صدرت  اليت  البحرية  العمومية  األمالك  بإشغال 
مصبح  بذوق  املتعلقني  »املرسومني  على  فحصل  احلكومة، 
والناعمة فقط«. فأين املرسوم املتعلق مبشروع ذوق خراب 

إذا؟
ُيذكر أن هناك مشروعني سياحيني ضخمني ال يزاالن يهددان 
الشاطئ اللبناني، أحدهما يف ذوق مكايل )كسروان( وآخر يف 
منطقة أنفة )الكورة(، حيث يتمتع الشاطئ يف هذه املنطقة 
بأهمية كربى جلهة اخلصائص البيئية امُلمّيزة واحتوائه على آثار 
تعود إىل القرون الوسطى. ما أدى اىل رفضه من اجمللس 

األعلى للتنظيم املدني.

هديل فرفور

أعطي أحد املشروعني ترخيصًا لثالث سنوات والثاني ترخيصًا لسنة قابلة للتجديد 
يف مخالفة واضحة للقانون )هيثم املوسوي(

من املرسوم رقم 4810 
رخص  مبنح  املتعلق 
البحرية  االمالك  إشغال 
عن  إفادة  صدور 
املشروع  بأن  اجمللس 
ذو  إقامته  املنوي 
مربرات  وله  عامة  صفة 
سياحية او صناعية، يف 

حني كان للمجلس رأي سليب يف أحد املشروعني.
ففيما  املستخدمة.  املنشآت  طبيعة  أيضًا  تطال  املخالفات 
ينص املرسوم 4810 على عدم السماح بإنشاءات دائمة على 
األمالك العامة البحرية سوى ما يعود منها للتجهيزات الرياضية 
الناعمة  مبنطقة  املتعلق  املرسوم  أجاز   ،)...( والتنظيمية 
للشركة الردم »من دون حتديد املساحة املمكن ردمها«. علمًا 
األخري،  املرسوم  وفق  للردم،  القابلة  اإلمجالية  املساحة  أن 
ُتقدر بنحو 39 ألف مرت مربع. وهو أجاز إقامة 2900 مرت مربع 
من اإلنشاءات »وفق خرائط مل يتم نشرها«، ونص على إقامة 
ناد صحي وجسر فوق املياه وحدائق ومرفأ للمراكب السياحية 

ورصيف صيانة للمراكب وغريها.
بإشغال  للسماح  القصوى  املدة  خمالفة  املرسومني  وتشوب 
أمالك عامة حبرية، »إذ تيز املادة 17 من القرار رقم 144/س 
اخلاص باألمالك العمومية منح رخص اإلشغال املؤقت لألمالك 
بالرضى  تديدها  إمكانية  مع  فقط،  واحدة  لسنة  البحرية 
الضمين. ورغم وضوح هذه املادة، فإّن املرسومني خالفاها 
بشكل فاضح على حنو جيب حبد ذاته إبطاهلما«، وفق ما ورد 
»هبة  لشركة  أعطيت  الرخصة  أن  إذ  »املفكرة«.  تعليق  يف 

12 مخالفة واضحة 
يتضمنها املرسومان أبرزها 

تجاوز رفض املجلس 
األعلى للتنظيم املدني

املاضي، أصدر جملس الوزراء مرسوَمي إشغال أمالك حبرية: 
 71 إشغال  العقارية«  »هبة  لشركة  أجاز   3247 رقمه  األول 
ألفًا و234 مرتًا من األمالك العامة البحرية يف منطقة الناعمة 
العقارية )قضاء الشوف ــــ حمافظة جبل لبنان( على العقارين 
 dream by the« 576 و611؛ والثاني رقمه 3248 مسح لشركة
sea« إشغال 67 ألفًا و677 مرتًا من األمالك العامة البحرية يف 
منطقة ذوق مصبح العقارية )قضاء كسروان( على العقارين 

34 و1759.
الشاطئ  امُلتبقية من  املساحة  اللذان يستهدفان  املرسومان 
اجلامعي  »املرصد  )حبسب  العموم  أمام  ُمتاحة  تزال  ال  اليت 
البلمند، فإّن 40 كيلومرتًا  ــــ جامعة  لإلعمار وإعادة اإلعمار« 
متاحة  تزال  ال  كيلومرتًا   220 طوله  البالغ  الساحل  من  فقط 
تستدعي  »بديهية«  خمالفات  يتضّمنان  العموم(،  أمام 
اإلبطال، حبسب »املفكرة القانونية«. وأعلن املدير التنفيذي 
عقد  مؤمتر صحايف  صاغية، يف  نزار  احملامي  »املفكرة«  لـ 
أمس بالتعاون مع »إئتالف محاية الشاطئ اللبناني«، الطعن 
يف املرسومني اللذين ُنشرا يف اجلريدة الرمسية »من دون 
اخلرائط اليت تظهر طبيعة اإلنشاءات املسموح بإقامتها على 

األمالك العامة«.
وتقّدمت مجعيتا »حنن« و«اخلّط األخضر« نيابة عن »االئتالف«، 
يف التاسع من الشهر اجلاري، باستدعائني أمام جملس شورى 
 12 حنو  هناك  أن  صاغية  وأّكد  املرسومني.  إلبطال  الدولة 
رفض  تاوز  أبرزها  املرسومان،  يتضمنها  واضحة  خمالفة 
األوىل  املادة  تشرتط  إذ  املدني.  للتنظيم  األعلى  اجمللس 

جوشوا النديز اخلبري األمريكي البارز، امُلتخّصص بالشأن السوري، سارَع 
بأنها  »تويرت«  على  حسابه  على  إسطنبول  الُرباعية يف  القّمة  وصف  إىل 
»حقيقة تعرب عن نفسها بعد انتصار األسد عسكريًا«، ُمعتربًا أن »األهمية 
احلقيقية ملشاركة أملانيا وفرنسا يف قّمة إسطنبول هي النأي بنفسيهما عن 

واشنطن واالنضمام إىل عملية أستانا«.
وأملانيا  وتركيا  روسيا  قادة  بني  الُرباعية  إسطنبول  قّمِة  قراءَة  جيعُل  ما 
وفرنسا، صعبًة للغاية، هو أنها أول قّمة من نوعها ُتعَقد على هذا املستوى 
وبهذه الصيغة يف سبيل إجياد حلٍّ لواحدٍة من أكثر أزمات العامل تعقيدًا 
الداخلية واخلارجية. ويف مثل  السورية بكل تشّعباتها  األزمة  وتأثريًا هي 
هذه األحداث النوعّية واملفصلية اليت تؤّشر إىل تغيريات سياسية جذرية 
اخلتامي  البيان  سطور  على  الرتكيز  مهمًا  يكون  قد  العامل،  مستوى  على 
وُمقّرراته إزاء بعض التفاصيل كاللجنة الدستورية وأزمة الالجئني واستدامة 
النار يف إدلب وغريها، لكن يبقى األهم هو دالالت احلدث  وقف إطالق 
امُلعادالت  تشهدها  اليت  التحّوالت  طبيعة  استشراف  سياق  يف  ورمزّيته 
الدولية، وحتديد اتاهات التيارات السياسية اليت بدأت تظهر مالمح سعيها 
ليس لالستقالل عن التيار األمريكي وإّنا حملاولة ضبطه وتفادي مساوئه 

يف احلقبة الرتامبية ذات الطبيعة »التسونامية«.
تغرّيت األولويات األوروبية بعد مثاني سنوات من احلرب السورية، ومل يعد 
يف األفق األوروبي أّي منظور يتعّلق بتغيري نظام احُلكم يف سوريا، بل ميكن 
القول نتيجة املؤمتر الصحفي للرؤساء األربعة يف أعقاب انتهاء أعمال القّمة، 
أن فرنسا وأملانيا باعتبارهما القائدين الفعليني لالحتاد األوروبي، أصبحا 
من  أكثر  اخلاصة  وُمتطّلباتها  قاّرتهما  أمِن  هلواجس  االستماع  إىل  مييالن 
االهتمام بالتفاصيل الداخلية لألزمة السورية. وتّلى هذا امليُل يف تركيز 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون واملستشارة األملانية أجنيال مريكل على 
منع تدّفق الالجئني واجلهاديني إىل أوروبا، ومتّسكهما من أجل ذلك مبطلٍب 
اقتصرت  املقابل  إدلب. يف  النار يف  إطالق  وقف  استدامة  هو  أساسي 
نهاية  قبل  الدستورية  اللجنة  تشكيل  على  للدولتني  السياسية  املطالب 
العام اجلاري مبا يسمح بإطالق العملية السياسية اخلاصة بسوريا، من دون 
أية إشارة إىل االنتقال السياسي، واألهم من دون أية إشارة إىل الدور 

اإليراني يف سوريا.
هامًا  مؤّشرًا  إسطنبول  قّمة  تعترب  أوروبية،  نظر  وجهة  من  احمُلّصلة  ويف 
على التباُين بني سياسة الواليات املتحدة وأولوّياتها يف سوريا، وسياسة 
وأولوّيات أوروبا. إذ مل يعد خافيًا أن السياسة اجلديدة لواشنطن تربط بني 
بقاء قّواتها احملتّلة يف شرق الفرات وأمرين أساسيني هما: خروج القوات 

اإليرانية من سوريا والتقّدم يف العملية السياسية.
ومن شأن ذلك أيضًا، أن يطرح العديد من التساؤالت حول مدى التمّسك 
الفرنسي واألملاني مببادئ »اجملموعة امُلصّغرة« اليت اعتربت َقْطع العالقات 
املبادئ  إعالن  السوري كما ورد يف  إيران من شروط احلل  السورية مع 

الصادر عنها يف شهر أيلول امُلنَصرم.
ومل يكن غري ذي داللة أن يتعاقب الرئيسان الروسي والرتكي على اإلشادة 
بدور إيران يف سوريا، وتأكيد الرئيس الرتكي رجب طّيب أردوغان على 
أنه سيجري إطالع طهران على جُمريات القّمة. إذ ينطوي ذلك على رسالة 
واضحة حول رؤية الطرفني ألهمّية الدور اإليراني وعدم إمكان االستغناء 
هو  الرسالة  من  األهم  لكن  املتحدة.  الواليات  تفعل  أن  حتاول  كما  عنه 
ورمبا  بالصمت.  ماكرون ومريكل  التزم  األوروبي تاهها حيث  الفعل  رّد 
ال  »حياٌد«  األقل  على  لكنه   ،%100 رضا«  »عالمة  يكون  ال  هنا  الصمت 
يتواءم مع السياسة األمريكية امُلنفعلة إزاء كل ما يتعّلق بإيران وأدوارها 

يف املنطقة.
ويظهر بوضوح أن ورقة التني شبه الوحيدة اليت تتمّسك بها أوروبا إلخفاء 
مدى حّدة االنعطافة اليت شهدتها مواقفها من األزمة السورية، هي »ورقة 
االنتخابات احلّرة« بإشراف األمم املتحدة. وهي أيضًا كانت الشرط الوحيد 
وزير  زيارة  إبان  سوريا  إعمار  إعادة  يف  للمشاركة  أملانيا  وضعته  الذي 

اخلارجية الروسي لربلني منتصف أيلول.
ومما له داللته أن جوشوا النديز اخلبري األمريكي البارز، امُلتخّصص بالشأن 
الُرباعية يف إسطنبول على حسابه على  السوري، سارَع إىل وصف القّمة 
»تويرت« بأنها »حقيقة تعرب عن نفسها بعد انتصار األسد عسكريًا«، ُمعتربًا 
أن »األهمية احلقيقية ملشاركة أملانيا وفرنسا يف قّمة إسطنبول هي النأي 

بنفسيهما عن واشنطن واالنضمام إىل عملية أستانا«.
التأثري  التفاؤل، ألن  اإلفراط يف  إىل  يقودنا  أال  ينبغي  ما سبق  أن  غري 
األوروبي يف األزمة السورية فاعليته أقّل بكثري من التأثري األمريكي الذي 
أنه  كما  السورية.  األراضي  مساحة  ربع  احتالهلا حلواىل  واقِع  إىل  يستند 
اجلديدة  األمريكية  لالسرتاتيجية  احمُلتملة  التداعيات  اآلن  إىل  تّتضح  مل 
يف سوريا ومدى قدرتها على تغيري طبيعة التحالفات السياسية القائمة، 
وباألخّص جلهة املساعي اجلاّدة والكبرية اليت يبذهلا جيمس جيفري املبعوث 
وإعادة  روسيا  أحضان  من  أنقرة  استعادة  أجل  من  سوريا  إىل  األمريكي 

ضّمها إىل منظومة السياسة األمريكية.
وأخريًا، رغم أهمية قّمة إسطنبول وأهمية دالالتها، يبقى أن مسار األزمة 
السورية قد عّلمنا جّيدًا أن »القمم« ميكن أن تنسخ بعضها بعضًا، وما كان 
حمل الرهان ميكن أن خيرج بسرعة من دائرة الضوء ليحل حمله رهان جديد. 
وهذا يدفع إىل تساؤٍل جّدي: حنن نرتّقب قريبًا انعقاد قّمة ثنائية للرئيسني 
الُرباعية يف  القّمة  على خمرجات  القّمة  هذه  وترامب، فهل ستبين  بوتني 
وتعل  املنسوخة  القمم  قائمة  إىل  ستضّمها  العكس  على  أْم  إسطنبول 

مفاعيلها كأنها مل تكن؟

القّمة الُرباعية: تباُين أوروبي 
أمريكي حول احلّل السوري!

عبد اهلل سليمان علي
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عشاء ناجح للتجمع املاروني االسرتالي يعود  ريعه ملساعدة Chris O'Brien Lifehouse ملرضى السرطان

أقام التجمع املاروني االسرتالي عشاء ناجحا مساء اجلمعة من االسبوع 
باراماتا  نهر  على  الواقع   Port Bar-Parramatta يف   املاضي 
ملرضى   Chris O'Brien Lifehouse مساعدة   بهدف  وذلك  

السرطان.
املاروني االسرتالي  اللجنة االدارية للتجمع  حضر املناسبة، اضافة اىل 
ارملة  اوبراين  غايل  فني،  جوليا  غرانفيل  مقعد  نائبة  وعائالتهم، 
شارب،  ليندا  وصديقتها  اوبراين  كريس  الربوفيسور  الراحل  املؤسس 
جراح السرطان اللبناني املعروف عامليا الربوفيسور شربل ساندروسي، 
نائبة رئيس بلدية باراماتا ميشال غارارد ممثلة رئيس البلدية اندرو 
رئيس  كامربالند  بلدية  عضو  سابقا  باراماتا  بلدية  رئيس  ويلسون، 
االعمال  رجال  غارارد،  بول   Our Local Community حزب 
واكيم  وجاميس  وعقيلته  صعب  بو  وطوني  مجعة  وطوني  ديب  جان 
وعقيلته وريتشارد عنداري وعقيلته، الدكتور سعادة سعادة وفرج حرب 
وعقيلته، شبيبة مار شربل، الزميل انطونيوس بو رزق عن امليدل ايست 
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هريالد، الزميل ايلي كلتوم وعدد كبري من اعضاء التجمع واالصدقاء 
وعائالتهم.

باجياز  حتدث  الذي  عراج  ابي  رميون  التجمع  سكرتري  املناسبة  قدم 
عن كيفية انشاء التجمع املاروني االسرتالي وتطوره، وقال انه مؤسسة 
مستقلة ال تتلقى تعليمات من أحد وقراراتها ذاتية تنبع من قناعات 

التجمع ورؤيته.
التجمع  اعضاء  لقاء  االول  هدفني:  التجمع  النشاء  ان  عن  وحتدث 
وعائالتهم واالصدقاء معا سواء يف مطعم او ناٍد او غري ذلك، والثاني 

مجع املال للمؤسسات اخلريية. 
سيكون  الليلة  هذه  مجعه  سيتم  الذي  املال  ان  عن  عراج  ابي  وكشف 

ملساعدة  Chris O'Brien Lifehouse ملرضى السرطان.
وشكر ابي عراج املتربعني على سخائهم الذي يساهم يف دعم التجمع 

لتحقيق أهدافه.
كما حتدثت يف املناسبة عضوة اجمللس االداري ملؤسسة كريس اوبراين 

اليف هاوس ارملة املؤسس الراحل غايل اوبراين اليت شرحت اهداف 
املؤسسة  بها  مرت  اليت  املراحل  عن  مصورا  فيديو  وعرضت  املؤسسة 
واالعمال واخلدمات اليت قدمتها وما زالت، وطلبت التشجيع والدعم 
املاروني  التجمع  شكرت  كما  اهدافها،  حتقيق  من  املؤسسة  لتتمكن 
اليت تعترب  مبثابة  واملميزة  الكرمية  االلتفاتة  االسرتالي على هذه 

حجر اضايف يف مدماك املؤسسة.
كذلك حتدث يف املناسبة الربوفيسور شربل سندروسي الذي تناول اخر 

التطورات والعالجات ملرض السرطان وشكر التجمع على هذه املبادرة.
للربوفيسور  دوالر   5000 بقيمة  شيكا  التجمع  قدم  الكلمات  ختام  ويف 
شربل سندروسي الذي بدوره قدمه بالنيابة عن التجمع ملؤسسة كريس 

اوبراين اليف هاوس.
وقد شكر التجمع احلضور وعائالتهم على تلبية الدعوة واجناح هذه 
املناسبة وكذلك شكر صاحب املطعم السيد سام عيسى على كرمه وحسن 

اخلدمة واحلسومات املميزة اليت قدمها مساهمة منه ملشروع التجمع.

اللجنة االدارية للتجمع تقدم الشيك للربوفيسور شربل ساندروسيميشال غاراردالربوفيسور شربل ساندروسيغايل اوبراينرميون أبي عراج

اللجنة االدارية للتجمع والربوفيسور ساندروسي يقدمون الشيك لغايل اوبراين

غارارد وعقيلته، كلوفيس البطي وعقيلته، ميشيل غارارد، العويط، سعادة، رزق وفرج حربميشال غارارد، عنداري، كلوفيس البطي، جوليا فني، غسان العويط، طوني نكد ومارك البطي

ميشال غارارد، عنداري، البطي، جوليا فني، العويط، رزق والزميل ايلي كلتوم

العويط مع جاميس واكيم وعقيلته وفهد اجلعيتاني وعقيلته وبطرس عاقلة وحضوربول  غارارد وعقيلته وكلوفيس البطي وعقيلته والنائبة جوليا فني 

فرج حرب وعقيلته جان ديب وطوني مجعة رميون ابي عراج وعقيلته لينا وشقيقته جاندارك وحضور



Page 21صفحة 21     
اعـالنات

املقيم عزيزي 
مجتمعاتها  املحلية  املجالس  تخدم  تعلمون،  كما 
ملدينة  بالنسبة  أمامها.  مسؤولة  وهي  املحلية 
وهذا  يختلف.  ال  هذا   ، بانكستاون  كانرتبريي 
على  السكان  جميع  أشجع  أنني  يف  السبب  هو 
مباشرة  بمساعدة  فيها  يحتاجون  أمور  أي  إثارة 
متعلقة  ليست  املشكلة  أن  تبني  لو  حتى  منا. 
الطرف  مع  التواصل  بإمكاننا  يزال  بالبلدية، فال 

الصحيح. الطريق  على  وضعكم  أو  الصحيح 

غري  بشكل  م��واد  يرمي  أحدهم  شاهدتم  إذا 
قانوني أو يركن سيارته بشكل مخالف للقانون؛ 
يف  واح��دة  ملرة  إض��ايف  تنظيف  إىل  تحتاجون 
النفايات.  حاوية  عن  استفسار  لديكم  الشارع؛ 
تنظيف  نفايات  لتحميل  موعد  لحجز  تحتاجون 
الشارع  يف  حفرة  ظهور  الحظتم  أو  منزلكم. 
االتصال  على  أشجعكم  فانني  بكم،  الخاص 
معالجة  باالملكان   ليكون  الفور،  على  بالبلدية 
الطرق  من  عدد  السرعة. هناك  وجه  على  األمر 

بها: القيام  يمكنكم  التي 
 24 م��دار  )على   9707  9000 ب�  االت��ص��ال   •

ساعة(؛
cb.city/reportit؛ و • االتصال باإلنرتنت - 
council@cbcity.  - اإللكرتوني  الربيد   •

nsw.gov.au

أفكاركم  إىل  باالستماع  أيضً�ا  ملتزمون  نحن 
وامل��ب��ادرات  امل��ش��اري��ع  ح��ول  ومالحظاتكم 
وتسليمها،  لها  التخطيط  يتم  التي  املهمة 
العشرية  الرؤية  يف  السكان  تطلعات  لتلبية 
وثيقة  تتضمنتها  التي  للمجتمع  سنوات(   10 (

.cbcity2028

من  يمكنكم  التي  الطرق  من  العديد  هناك 
االنضمام  خ��الل  م��ن  رأي��ك��م،  ق��ول  خاللها 
واملجموعات  لدينا  املقيمني  مجموعات  إىل 
باستخدام  البلدية؛  إىل  الكتابة  االستشارية؛ 
cb.city/ يف   our Have Your Say portal

وورش  املنتديات  وحضور  haveyoursay؛ 
مشاركتنا  يمكنكم  عنها.  املعلن  العمل 
تلبية  م��ن  البلدية  يمّكن  مما  بأفكاركم، 

املتزايدة. املدينة  احتياجات 

مواصلة  يمكننا  معً�ا،  العمل  خالل  من  فقط 
فيه  للعيش  أفضل  مكانً�ا   CBCity جعل 

به. واالستمتاع  وزيارته  فيه  والعمل 

االحرتام فائق  بقبول  تفضلوا 
البلدية رئيس 
عصفور كال 

يقام قداس وجناز األربعني 
لراحة نفس الفقيدة الغالية 

الحنونة واألم 
شواح لور  املرحومة 

ال��ن��ج��ار من  أل��ب��ري  زوج���ة 
بشري. مدينة 

املوافق  األح��د  ي��وم  وذل��ك 
الثاني  ت��ش��ري��ن   11 يف 
الظهر  بعد  الرابعة  الساعة 
يف  شربل  م��ار  كنيسة  يف 

بانشبول.
اسرتاليا: يف  الداعون 

النجار، ألبري  زوجها 
وعائلته، ايلي  إبنها 

اب��ن��ت��ه��ا ج��وم��ان��ا زوج��ة   
م���ط���ان���ي���وس ال���خ���وري 

نفس لراحة  األربعني  وجناز  قداس 

الـنجار شـواح  لـور  الـفقيدة   

وأوالدها،
املرحوم  أرملة  أن��دري��ه  ابنتها   

واوالدها  عطيه  غيث 
دراموند  جو  زوجة  يمنى  ابنتها 

DRWMOND  وأوالدها.
بعدها  من  ولكم  الراحة  لنفسها 

العمر. طول 
عامة الدعوة 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 5 صباحا - 5 بعد الظهر
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج
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 .. الالذقية  مدينة  من  سورية  شاعرة  بوبو  رماح 
درست يف جامعة تشرين كلية  هندسة امليكانيك 
قسم التصميم واإلنتاج صدر هلا ديوان »تفاحيت و 
قد سرقتها » من مطبوعات اهليئة العامة السورية 
للكتاب -وزارة الثقافة. و ديوان »البحر يبحث عن 

أزرقه »من مطبوعات دار ديار يف تونس 
والعربية  احمللية  اجلرائد   من  العديد  يف  نشرت 
املهرجانات  من  العديد  يف  وشاركت  والعاملية 
احمللية ،  أول وأهم هواياتها الكتابة ميتعها الرسم 
و تسحرها املوسيقا ويسكنها البحر فتمضي أغلب 
أوقاتها معه سباحًة وتأمال ، تقرأ الكثري من الشعر 
 ، نريودا  وغموض  درويش  حممود  تفرد  ويعجبها 
العاملي يف  سن مبكرة  الروائي  قرأت يف األدب 
واهتمت باألدب الروسي وأكثر ما أثر يف ذاكرتها 
رواية آنا كارنينا لتولستوي ومؤلفات فيكتور هيغو 
وكتاب ألف ليلة وليلة الذي تذكر أنها قرأته منذ 
غطائها  خلف  خمتبئة  الطاولة  حتت  أفكارها  نعومة 

املتدلي .
-البحر بأساطريه وطالمسه كان نديم حممود درويش 
وحنا مينة والكثري من األدباء، فإىل أي جماز استدعت 
رماح بوبو البحر يف ديوانها الثاني ،ومل مل يبحث 

البحر عن زرقته املؤنثة بدل أن يبحث عن أزرقه ؟
الغموض  سيد  لي  بالنسبة  البحر  كان  لطاملا   -
وصندوق الغرائب املزخرف...يف الشتاء وحني تزأر 
فيه العواصف.. جتتاحه قافلٌة من األلوان ابتداًء من 
أسود اخلوف مرورًا بالربتقالي واألمحر واألخضر بكل 
تدرجاته وصواًل لفريوز الضفاف.. و وحده األزرق 
الضيوف  وفود  أحرجته  كطفل  حياء..  على  يرتاجع 
ندهته.  ولذلك  الباب..  خلف  من  رأسه  ميد  فلطى 
ندهت براءة حمياه وصفاء سريرته.. وجعلته أزرق 
ا للمذكر يف ثقافتنا احلاضرة من سطوة.. فليأت  ملمِ
عن  بعيدًا  و  بوجوده  بأحقيته  جديرًا  واضحًا  مقيمًا 
كلمة  به  توحي  الذي  والتسرت  التدلل  احتماالت 

زرقة.
- هنالك من يرى أن إصدار جمموعتني خالل فرتة 
قصرية هو عمل متسرع وغري مدروس ،وهناك من 
يرى أن الذاكرة تغص بالكثري من الكلمات واألفكار 
كل  احلرب  فرتة  يف  رماح  الشاعرة  حشدت  ،فهل 
األهوال إىل ذاكرتها ثم ضغطت على زناد املخيلة 

؟
- أنا أؤمن أن الّشعر جينٌة تولد مع اإلنسان كملمح من 
مالمح  شخصيته..فقد بدأت الكتابة يف سن مبكرة..
لكين ابتعدت عن النشر ألسباٍب ذاتية و موضوعية..

كان يفرحين أن أكتب فقط، إىل أن غافلتنا احلرب 
احتماهلا  أستطيع  أن  من  وأقسى  أوجع  كانت  اليت 
وآمالنا..  آالمنا  الناس  أشارك   فاندفعت  وحدي، 
،فنشرت  املشاركة  هذه  عين  خّففت  كم  وأذهلين 
أو  تسرعت  أني  أعترب  أن  دون  متتاليني  ديوانني 
احلدث...  موسم  يف  طازجًة  الكلمات  أحب  ندمت، 
وال تستغرب ان قلت لك أنا بصدد التحضري لديوان 

ثالث.
-يالحظ يف الفرتة األخرية من خالل معارض الكتب 
بكثري  أكثر  الروايات  القتناء  القراء  ميول  األدبية 
من الشعر ،هل ميكننا أن نقول إن الرواية ستصبح 
منذ  الشعر  إن  أم  الشعر  عن  عوضا  العرب  ديوان 

القدم هو شأن النخبة ؟
-أعتقد أن ريادة أي جنس أدبي على حساب األجناس 
األخرى يتغري بتغري احلقب الزمنية وما يالزمها من 
شبكة عالقات اجتماعية و اقتصادية  وانعكاساتها 

على مرايا السياسة والفكر واألدب.
انقسام  زمن  واألمل،  اإلرهاق  زمن  هذا  ولزمننا 
زمن  وسرية،  ظاهرية  حياتني  اىل  الواقعية  احلياة 
أن  الّطبيعي  من  أنه  ،أرى  القيم  واستالب  التعب 
الوصف  خاصية  من  به  تتمتع  ملا  الرواية  تسود 
ازداد  الذي  الشعر  عكس  واإلسهاب..والواقعية 
الذات  تشظيات  ليناسب  الغموض  يف  ايغااًل 
وليتمكن من عكس روح العصر اليت تزداد غموضا 
النص  يف  ذهنه  يشغل  عميقًا  قارئًا  يتطلب  مما 
ليتمكن من الوصول إليه و قطف مجاليته .. وهذا 

ما ال يرغبه الكثري من أبناء هذا اجليل الرقمي، 
يف  العرب  ديوان  الرواية  ستكون  رمبا  نعم،  لذا 

هذه احلقبة.
وباطنية  ظاهرية  إىل  الواقعية  احلياة  تنقسم  -أن 
أفالطون  يستبعد  ،أمل  احلاضر  وليد  ليس  فهذا 
الشعراء عن مجهوريته بسبب عدم واقعيتهم ؟ أمل 
يتهم الشعراء العرب باملكوث يف وادي اجلن /عبقر 
إلغاء مدرسة  /بسبب غرابة أطوارهم ؟ وهل علينا 

لقاء مع الشاعرة رماح بوبو 

حاورها محمد عامر األحمد-  سورية
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مهمة كاملدرسة 
لتكعيبية  ا
الرسم  يف 
املدرسة  أو 
يف  السريالية 
واألدب  الفن 
مبا  ونستعيض 
باملدرسة  مسي 
لية  يا بر لسو ا
ختتلف  مل  اليت 
املدرسة  عن 
أال  ؟  الواقعية 
ترين أن احنياز 

البنية الفوقية ملصلحة البنية التحتية هو من أوصل 
الشعر والفن عموما إىل هذا الواقع اخلامل ؟

لصاحل  خاصًة  والشعر  عمومًا  الفن  ينحاز  حني   -
البنية التحتية وخيّفف من تهومياته سينجح بالتأكيد 
مجهور  كيفا  وليس  كّمًا  واسع  مجهوٍر  خلق  يف 
الواضحة اليت تالمس  وجدانه وقد  يبتهج للفكرة 
بالوقع املوسيقي  ُزينت ببديع الوصف واستزادت 
الطروب وال أدل على ذلك أكثر من اجلمهور الكبري 
مسرية  يؤذي  بالطبع  وهذا  قباني.  نزار  للشاعر 
الشعر اليت يتحتم عليها اخلفقان يف مساٍء أعلى، إذ 
أعتقد أن أي حافٍظ جيٍد للشعر يستطيع أن يتحول 
بسهولة لشاعر من هذا النوع.. وعدم جناح الشعر 
التخييل  يف  القّمة  حاليًا  يعترب  والذي  السوريالي 
والتعبري باقتحام وحتريك الساحة الشعرية واالقرتاب 
أكثر من الناس. ناجم بتقديري عن طبيعة تكوينه 
أغلب  إتقان  وعدم  جهة  من  املفرط  العلو  ذات 
البديعة  حبكته  لسّر  له  يتنطحون  الذين  الشعراء 
فنجدهم كثريًا ما يفرطون بوحدة بنية النص.. أو 
يستسهلون الشذوذ اللغوي دون أي داع فنراهم 
يضيفون )ال( التعريف للفعل أوياء املتكلم للفعل 
املتكلم و يتناسون أن خلف الرتاكيب اللغوية ال بد 
أن  باملختصر  مسترتة..أقصد  ما  مقولة  وجود  من 
خاصة  ثيمٍة  من  شاعرًا  حيتاج  اجليد  النخبوي  الفن 
هو قارئ وشاعر ونصف نيب رمبا. وهذا نادرًا ما 

نصادفه حاليًا.
-مما قيل عن رواية آنا كارنينا اليت كان هلا تأثريها 
يف ذاكرتك إن تولستوي وضع القارئ يف اإلطار 
املنظور  هذا  عن  يبعده  ومل  الرواية  ملنظور  العام 
حتى آخر كلمة يف الرواية ،وهذا ما أنت عليه يف 
جمموعتيك الوحدة العضوية للقصيدة واملناخ العام 
يكون  ما  نادرا  الكتابة  يف  تفرد  وهذا  للديوان 
لشاعر له جتربته القصرية يف عامل الكتابة والنشر. 
فهل جاء هذا التفرد عفويا وفطريا أم مدروسا تقف 

وراءه ذاكرة مهمة من القراءات النقدية ؟ 
ما  النثر  احلديثة وقصيدة   الكتابة  يوجد يف  ال   -
هي  هنا  العفوية  إن  باملطلق،  وفطري  عفوي  هو 
املخزون الثقايف والشعري الذي ترسب يف الروح 

ليطفو على السطح حلظة الكتابة دون أية دعوة ،
داغستان  يف  محزاتوف  رسول  مع  جتولت  فحني 
بلدي مثاًل وحني غامرت مع كازانتزاكي يف زوربا  
وقرأت. شعر ويتمان كنت أمتلك تلك العوامل بكل 
أبدًا وبالتأكيد هي اختارت  حيواتها، فلم تغادرني 
بالتحديد  أدري  وغفت..وال  الروح  غابة  يف  دغلًة 
الروحي  عاملي  نسيم  فيها  يهزها  اليت  اللحظة 
فتطلق أرجيها على الّسطور اليت أخّط..كل ما أفعله 
هو أنين أكتب بكّلييت حتت تأثري سطوة احلالة اليت 
تتلبسين واليت هي أنا بكل ما أمتلك من إحساٍس 

وذاكرة و ثقافة. 
الواحد  العام  املناخ  هذا  يأتي  برأيي  هنا  ومن 
فيها..فأنا  العضوية  الوحدة  تتجسد  و  لكتاباتي 
كنت والزلت أقرأ وأعيش حبواٍس سبع و أرتشف 

اللحظات بنهم ظمآٍن يف بادية.
بوبو  رماح  تفكر  هل  شعرييتني  جمموعتني  -بعد 

بالتكرار أم باالبتكار ؟
- بكل صراحة.. الهذا وال ذاك..فبالتأكيد ال أفكر 
بالتكرار، بل جّل ما أخشاه هو الوقوع يف فخ التكرار 

الذي أراه النهاية احلتمية للشاعر. 
أّما االبتكار فأنا ال أسعى إليه بكامل وعيي بل آمل 
أن أراه يتجّسد فجأًة يف نصوصي القادمة كحصيلٍة 
الشعرية  الكتابة  مع  واخلربة  التفاعل  عنب  الختمار 
بعد أن صرُت أراقب صدى  نصوصي لدى القّراء 

وخصوصًا الشعراء والّنقاد منهم.

الشاعرة رماح بوبو

من الصمت و الصالة  والعزلة اىل 
الدنيا  احناء  مجيع  يف  الضجيج 
والشفاءات حتى  العجائب  ميطر 
انه اصبح طبيب العامل الشايف 
من مشارق االرض اىل مغاربها. 
حبل  عندهم  انقطع  من  ورجاء 
شفاعته  طالبني  فاتوا  الرجاء 
عند يسوع. كم يتساءل البعض 
واالبتعاد  العزلة  هذه  ملاذا 
العزلة  هذه  ملاذا  اجملتمع.  عن 
االخنراط  االفضل  من  يكن  ومل 
وخدمة  االجتماعية  االعمال  يف 
مستوحاة  مباشرة  احملتاجني 
وصلوات  كتاب  مقدمة  من 
النهار  ونصف  والصبح  املساء 

الفلسفة والالهوت مقتديا بعمله الراهب »القديس«  
االب نعمة اهلل كساب احلرديين . سيم كاهنا يف دير 
سيدة  بكركي  علىا يد املطران يوسف املريض يف 

23 متوز 1859.

لك تسبح املالئكة
يف دير عنايا اقام شربل بعد سيامته الكهنوتية مدة 
16 عاما ميارس امسى الفضائل الرهبانية التجرد  
والعمل  والصالة  الصمت  الطاعة  التواضع  الفقر  
وصنع االيات الباهرة ومنها أنه أضاء سراج املي 
املاء اىل  الدير وحتول  خادم  فيه  له  الذي وضعه 
الليل منشدا: لك تسبح  نور ليصلي شربل صالة 

املالئكة: »خل دمشبحني مالخي«.

ابو دقوشتا يا آب احلق
اذن التنسك طلبه من رؤسائه فإذنوا له ليستحبس 
يف حمبسة دير مار بطرس وبولس على جبال عنايا 

فإذن له الرؤساء بذلك سنة 1875.
جاهد يف احملبسة 23 سنة يف الربد و الثلج  والصقيع 
وراح يركع على طبق قصب له حروف نائتة ويلبس 
املسح على جسده يعيش، ميارس قانون احلبساء 

بصرامة وأمانة ودقة.
قامات  والثلج  امليالد  لعيد  السابق  االسبوع  ويف 
سنة 1898 وقف أمام الرب ليحتفل بالذبيحة االهلية. 
وملا وصل اىل رفعة الكأس والقربان وهو يقول: 
يا آب احلق... ابو دقوشتو فإصابه عارض فاجل. 
أخذه من بني  الذي  القربان  تسمرت اصابعه على 
ونقله  مكاريوس  االب  احملبسة  يف  رفيقه  يديه 
اىل غرف الدفئ والنار حيث عاش وقاسى االوجاع 
واالالم واسلم روحه بعفا وهدوء وسكينة ليلة عيد 
الدير  مقربة  اىل  جثمانه  ونقل   1898 سنة  امليالد 
العمومية وظهر النور تلك اللية على قربه وقد شاهد 

أهل اجلوار ملدة 45 سنة.
احلويك   البطريرك  الياس  اذنًا من  الرؤساء  وطلب 
بالدم  يعوم  اجلسد  فإذا  بذلك.  هلم  فإذن  آنذاك 
من   ساملا  فكان  اجلسد  اما  بالعرق  املمزوج 

الفساد.

دم وماء
وسنة 1950 يف 22 نيسان 1950 كشف على اجلثمان 
صحيحا  باجلثمان  فاذا  كنيسة  واخرى  طبية  جلنة 

سليمات وهو مغمور بالدم والعرق الراشح منه.
بولس  والبابا  االول  كانون   15 1965يف  سنة 
فرفعه  الثاني.  الفاتيكاني  السادس خيتتم اجملمع 

اىل مصاف الطوباويني.
وأعلن البابا نفسه سنة 1977 يف 19 تشرين االول 
اللبنانية  والرهبانية  وبقاعكفرا  لبنان  ابن  شربل 

املارونية قديسا للكنيسة مجعاء.

يوم مثلت فيلم شربل هو لعب الدور
فيلم  يف  عشتها  كلها  هذه  شربل  حياة  احداث 
»شربل انسان سكران باهلل«. يوم اختارني املخرج 
نقوال ابو مسح واالب بولس ضاهر كاتب السيناريو 
كنا شابا  اهلل.  انسان سكران يف  وكتاب: شربل 
ل مار  فقلت  الكبرية  املهمة  هذه  وأخافتين  يافعا 
انا بني يديك استعملين انت وقم انت يف  شربل  
آخذا جسدي ووجهي وصوتي ىويدي هلذه  الدور 
الذي  باالسود  الرائع  شربل  فيلم  وكان  الرسالة. 

صورناه باالمكنة وباالوقات نفسها.

شربل قديس العجائب وقّديس لبنان والعامل
الربوفسور األب يوسف مونس

والقدايس والزياح ) الكسليك  2018(.

الصالة مشس العامل
نعم خدمة اجملتمع و االنسان  واجب علينا وال ميكن 
تركه على قارعة الطريق اىل ان مير السامري عليه 
ويهتم به ويداوي جراحاته كما جاء يف  االجنيل  يف 
مثل السامري لكن صمت شربل وعزلته وانفراده 
اهلل  مبحبة  غارقًا  وتصومعه  وصالته  واستحباسه 
سكرانا بلقاء وجهه البهي يف تلك االيام امثر اليوم 
غالل نعم من الشفاءات من  األمراض  اليت عجز عن 

معاجلتها اطباء العامل.

تكلم صمت شربل بعد موته
مل يتكلم يف حياته بل تكلم اليوم حبضوره العجائيب 
يدعو  إنسان  كل  وجباني  الدنيا  أطراف  مجيع  يف 
شفاعته للحصول على نعمة وهو حباجة اليها، فهو 
يعطي فرجًا ملن مير يف ضيقه وراحة لكل من خينقه 
أو  بالنفس  مريض  ولكل  عزاء  حزين  ولكل  اهلم 
باجلسد شفاء لغد أصبح سحرًا هادرًا من الصالة يف 

صمته من النعم واملكرمات واهلبات والشفاءات.

سراج شربل يضيء الليل
احملبسة  وصالة  صمت  بعد  شربل  يتكلم  اليوم 
الطويل عاماًل يف حقول الدير كأجري بسيط يضيء 
باهلل  هو  مسحور  بالزيت  مليء  كأنه  سراج  املياه  
وحده هو املطلق الوحيد االزلي الذي خلق قلبنا له 
كما يقول القديس اغوسطينوس حتى قدر اليوم أن 
يسحر الكثري من الناس وجيذبهم اليه يف ديره  دير 

مار مارون عنايا .
ليلة  عيد  سراجه  ونور  شربل  حياة  سراج  ينطفئ 
امليالد  24 كانون االول 1898. ومل »يكن أحد يعرف 
غري اهلل يعلم أن نور ذلك السراج املتواضع سيمأل 
القرب و لبنان  والعامل« )صفحة 5،  القديس شربل ، 
والقداس  النهار  والصباح ونصف  املساء  صلوات 

والزياح، الكسليك 2008(.
اختنقت يف حلقة صالة يا آب احلق... ابو دقوشتا، 
املذبح،  على  جسده  وانهاء  االخري  قداسه  ساعة 

وناذا بكالماته متأل العامل.

وجه شربل سكن قلوب الناس يف العامل كله
ويطل وجهه يف مجيع أحناء الدنيا. االحماء، التواضع، 
النسك، التقوى والعزلة، الصمت الصالة، انقلبت 
مجيعها اىل اشراقة جمد عندما اعلنت قداسته يف 
كاتدرائية مار بطرس يف روما من قبل  البابا  بولس 
انقلب  فيه  والغرق  هلل  العميق  احلب  السادس 
املوجوعة  املتأملة  لالنسانية  عميق  اىل حب  وحتول 
اهلل  يف  والغرق  الشفاء  اىل  الصارخة  واجملروحة 
انقلب اىل غرق بأوجاع الناس وآالمهم ومحلهم اىل 

الرجاء والفرح والشفاء.
يف 8 أيار 1828 ولد القديس شربل يف  بقاعكفرا  
قرية  عاليه  جبوار ارز الرب يف لبنان. ابوه انطوان 
خملوف وأمه برجيتا الشدياق. وتعمد باسم يوسف. 
ويف عمر الثالثة والعشرين ترك بيته الوالد وذهب 
اىل دير قزحيا قاصدا الرتهب يف  الرهبانية اللبنانية 
املارونية  وكان أخواله حبساء يف  الوادي املقدس .

دخل دير االبتداء يف دير سيدة ميفوق واختذ له 
عنايا  مارون  مار  دير  اىل  انتقل  ثم  شربل.  اسم 
حيث امت عامه الثاني يف االبتداء. من هناك ارسل 
اىل  دير كفيفان  حيث قضى ست سنوات يف درس 
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مــناسبات

االعتماد  بنك  رئيس  اغتنم 
حداد   - خوري  كوستي  اللبناني 
للمشاركة  سيدني  يف  وجودهما 
الذي  العاملية  املصارف  اجتماع  يف 
عقد االسبوع املاضي يف الدارلينغ 
هابر فرصة وجودهما يف سيدني 
الجالية  ابناء  مع  لقاء  اىل  ودعوَا 
منطقة  يف  هاوس  الدالتون  يف 
الخميس  مساء  وذلك  بريمونت 

من االسبوع املاضي
وقد حضر اللقاء عن البنك، اضافة 
حداد،  كوستي خوري  رئيسه  اىل 
لبنان  يف  للبنك  االقليمي  املدير 
باتريك جوهر ونائب املدير العام 
للبنك ايلي خوري ومساعدا مدير 
ومريم  فجلون  يوسف  الفروع  

يف  للبنك  الفروع  ومدير  ايليا 
نسيم  سليم  الشمالي  لبناني 
وعدد آخر من مسؤولي البنك يف 
لبنان الذين وافوا رئيس البنك اىل 
الجالية  ابناء  اىل  للتعرف  سيدني 
وبحث  اوضاعهم  على  واالطالع 

امكانيات التعاون معهم.
اللقاء،  حضر  الجالية  ابناء  ومن 
يف  اللبناني  القنصل  اىل  اضافة 
والسيدة  معكرون  سيدني شربل 
جورج  االعمال  رجل  عقيلته،  
غصني وعقيلته الربوفيسورة فاديا 
ابو داغر غصني، رجل االعمال جو 
عقيلته،  شاد  والسيدة  خطار 
كوميونيكايشن  اثنيك  مؤسس 
بلدية  عضو  وعقيلته،  عساف  جو 

لـقاء ناجـح ملـمثلي بـنك االعـتماد اللـبناني مع الـجالية اللـبنانية يف سـيدني

كامربالند رجل االعمال نادر عطية 
وعقيلته، عضو بلدية باراماتا مارتن 
زعيرت وشقيقه مايكل زعيرت عضو 
حزب  مرشح  كامربالند،  بلدية 
النائب  غرانفيل  ملقعد  االحرار 
رئيس  عيسى،  طوني  السابق 
ايست  امليدل  صحيفة  تحرير 
بو  انطونيوس  الزميل  هريالد 
وعدد  القزي  طوني  الزميل  رزق، 

من فاعليات الجالية.
وتحدث يف اللقاء نائب املدير العام 
شرح  الذي  خوري  ايلي  للبنك 
الوضع املالي واالقتصادي يف لبنان 
وطمأن الجميع اىل متانته  وشجع 
يف  االستثمار  على  الجالية  ابناء 
لبنان، كما تحدث عن الوضع املالي 

للبنك.
السياسية  االوضاع  انه رغم  وقال 
لبنان  بها  يمر  التي  واالقتصادية 
ضمنه  ومن  املصريف،  الوضع  فان 
كاشفا  متني،  االعتماد  بنك  وضع 
عن ان الوضع املصريف للبنوك نما 
بحدود 7,5 يف  السابق  العام  يف 

املئة.
الجالية  ابناء  السيد خوري  وشكر 
على املساهمات املالية واالقتصادية 
للوطن  ويقدمونها  قدموها  التي 
كما شكر القنصل معكرون وعضو 
بلدية كامربالند رجل االعمال نادر 
عطية ورجال االعمال جورج غصني 
وابناء  عساف  وجو  خطار  وجو 

الجالية على حضورهم.
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عن  كتابا  للحضور  البنك  وقدم 
وضع البنك وعملياته املالية.

غنية  بوفيه  هناك  وكانت 
باملشروبات واملأكوالت اللبنانية.

جورج غصني، جو خطار وعقيلته شاد،  كوستي خوري حداد،نادر عطيه، طوني عيسى والقزيجورج غصني، القنصل معكرون، كوستي خوري حداد، مريم ايليا، جو عساف وخليل الحصنيايلي خوري يلقي كلمته

جورج غصني وعقيلته الربوفيسورة فاديا مع كوستي خوري حداد ومريم ايليا من اليمني: جورج غصني، جو خطار وعقيلته شاد مع كوستي خوري حداد

حنا عطيه، نصر عطيه وعقيلته، يوسف فجلون وميالد فجلون وعقيلته وحضور من اليمني: نادر عطيه، كوستي خوري حداد مع مارتن ومايكل زعيرت

نادر عطيه وعقيلته مع كوستي خوري حداد وحضور
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ملــبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

 2018 الـثاني  تـشرين   3 Saturday 3 November 2018الـسبت 
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Melbourneملبورن

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 2018 الـثاني  تـشرين   3 Saturday 3 November 2018الـسبت 
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تأسيس  ذكرى  مبناسبة 
احلزب الشيوعي اللبناني أقام 
يف  اللبناني  الشيوعي  احلزب 
مميز  فاخر  عشاء  اسرتاليا 
املوافق  السبت  يوم  مساء 
2018/10/27 يف مطعم املينا 
يف  احلفل  وبدأ  ملبورن  يف 
مساء  الثامنة  الساعة  متام 
مبشاركة عدد كبري من عائالت 
وأصدقاء احلزب واستمر حتى 
ساعة متأخرة من الليل وأول 
الفين  السنوي  احلفل  بداية 
احرتاما  احلضور  مجيع  وقف 
االسرتالي  النشيدين  لسماع 
كلمة  ألقت  وبعدها  واللبناني 
اللبناني  الشيوعي  احلزب 
النور  عبد  نادين  الرفيقة 
خالهلا  من  وحتدثت  شلهوب 
الشيوعي  احلزب  عن نضاالت 
اللبناني ومساهمته الكبرية يف 
تزعم وتأسيس جبهة املقاومة 
اللبنانية اضافة اىل مساهمته 
يف النقابات اللبنانية وتقدميه 
مواجهة  أثناء  الشهداء  أالف 
من  االنتهاء  ولدى  اسرائيل 
كلمته ألقي السيد االسرتالي 
لقب  لنيل  املرشح  ستيفن 
السيناتور كلمة عرب من خالهلا 
عن الرتحيب باحلزب الشيوعي 
اللبناني وبعد االنتهاء من كلمته 
ألقى عريف احلفل عباس حسن 
كلمة رحب من خالهلا باحلضور 
كما شارك بهذا احلفل الكبري 
واملنتديات  األحزاب  من  عدد 
الشيوعي  احلزب  ومنها 
احلر  الوطين  والتيار  العراقي 
نبيل  برئاسة  املردة  وتيار 
القومي  السوري  واحلزب  حنا 
املستقبل  وتيار  االجتماعي 
وحركة أمل واملنتدى الثقايف 
االجتماعي السوري االسرتالي 
اسحق  ميالد  برئاسة  الدولي 
العلوي  االسالمي  واملركز 
رزق  برئاسة  زعرتا  ومجعية 
عكار  شباب  وجتمع  الدويهي 
العودة  دار  مركز  وبرئيس 
االجتماعي االستاذ طوني احللو 
االقتصادية  وباملؤسسات 
مجيل  السيد  رأسها  وعلى 
االنتهاء من كلمة  خمول وبعد 

تألق احلزب الشيوعي اللبناني برئاسة خليل الراسي يف 
ملبورن ففاز بثالثة أهداف نظيفة سياسيا اجتماعيا فنيا

عريف احلفل تناول اجلميع أشهى املأكوالت الشرقية اللبنانية مع 
املشروبات الروحية وذلك على أنغام املوسيقا والطرب األصيل 
الفن  جنوم  من  كوكبة  املميز  السنوي  العشاء  حفل  أحيا  حيث 
عبود  العذب  الصوت  صاحب  املطرب  منهم  األصيل  والطرب 
الشيوعي  احلزب  أعضاء  مشاركة  للنظر  الالفت  وكان  اجلندي 
اللبناني يف استقبال الضيوف وتقديم مايلزم هلم والالفت للنظر 
احلزب  رئيس  فيه  ظهر  الذي  الكبري  الواضح  النشاط  هو  أكثر 
الشيوعي اللبناني الرفيق خليل الراسي فكان جنم احلفل السنوي 
بدون منازع حيث كان يشارك مجيع احلضور متنقال من طاولة اىل 
أخرى مرحبا جبميع احلضور وابتسامته املعهودة ال تفارق حمياه 
كما شارك اجلميع يف الرقص والدبكة الشعبية وألول مرة أرى 
بأم عيين مشاركة عائالت وأصدقاء احلزب الشيوعي اللبناني يف 
بامتياز  عائلي  نشاط  فكان  الشرقي  والرقص  الشعبية  الدبكة 
شاركن فيه السيدات مع أزواجهنن حيث زرعن البسمة والفرحة 
يف قلوب اجلميع كما مت بهذه املناسبة الرائعة قيام رئيس احلزب 
الشيوعي اللبناني خليل الراسي مع أعضاء احلزب بتقطيع قالب 
اليانصيب  اوراق  اجلميع كما جرى سحب  على  وتوزيعه  احللوى 
ووزعت بعض اهلدايا القيمة على الراحبني كما شارك مدير مكتب 
ملبورن جلريدة اهلريالد احملامي والباحث واالعالمي ميالد اسحق 

وغادر  املميز  الفين  السنوي  احلفل  لوقائع  مباشرة  تغطية  يف 
احلضور احلفل الفين الرائع وقلوبهم مملوءة بالفرح والسرور

 ميالد اسحق

 والرت كرومويل، والد توماس، الرجل الذي اعُترب اليد اليمنى هلنري 
الثامن، يرتّنح مثال يف بداية رواية »وولف هول« هليالري مانتل، موّجًها 
الركالت واللكمات والشتائم إىل ابنه. يرمي حذاء على رأس توماس 
ثم يعاقبه للتقيؤ. والرت خمّمر جّعة يف بوتين مثل من جّعته. وهو أيًضا 
أو  الرغم من أن اخليول ختافه بسبب رائحة فمه  حّداد وبيطار )على 

صوته العالي أو طريقة تصّرفه(.
شهادة حياة

وفًقا ملانتل، ما شّكل حافًزا يف حياة الشاب توماس هو احلاجة امللّحة 
إىل اهلروب من والده املتسّلط. وبعدما أّدى كريستوفر فريبانك دور 
بشخصّيته  الرواية،  من  املستوحى  التلفزيوني  املسلسل  يف  والرت 
الوحشية، انطبع والرت يف أذهان ماليني املشاهدين واحًدا من األشرار 

التارخييني.
عن  مكالوخ  ديرميد  كتبها  اليت  السرية  من  يتبنّي  كما  الواقع،  يف 
 Thomas Cromwell: A كرومويل«  توماس  »حياة  كرومويل  توماس 
Life، )املكون من 752 صفحة، منشورات فايكينغ، 40 دوالر( فإّن 

هذه الصورة الشرسة هي جمّرد هراء كبري. 
من املؤكد أن والرت كان صانع جّعة يف بوتين، لكن الباقي هو إما مادة 
من خيال مانتل، أو ما يصفه مكالوخ بـ«أحباث غري جديرة بالثقة« جلون 

فيليبس، وهو مؤرخ فيكتوري يرّوج أخباًرا مثرية.
يف أسلوبه الشفاف والتحقيقي، ُيظهر مكالوخ أن التهم الـ 48 اليت 
ُوّجهت على ما يبدو ضد والرت كرومويل مسيث يف وميبلدون ليست 
إصدار  طريقة  على  بل  مثله،  على  وال  تصرفه،  سوء  على  شهادة 
تراخيص بيع البرية. اسم عائلته »مسيث« )أي احلّداد( الذي يظهر 
حياته  على  الوحيد  الدليل  املناسبة،  هو يف  الورقية،  املعامالت  يف 

املهنية كحّداد. 
القصة الوحيدة

ُتعّد شخصية والرت فكرة تفصيلية يف حياة ابنه، لكنها متّثل التحدي 
الذي يواجهه كتاب مكالوخ، والطريقة اهلادئة املذهلة اليت يتعامل بها 
مع هذا التحدي. املشكلة بالطبع هي السيدة مانتل، وجناح كل من 
»وولف هول« و«برينغ أب ذا باديز«؛ ومن املقرر أن تنشر الرواية 

الثالثة يف العام املقبل.
هذه  فإّن  الثالث«،  »ريتشارد  مسرحية شكسبري  مع  احلال  هي  كما 
الكتب قد ثّبتت يف الوعي املعاصر صورًة لتوماس كرومويل وبيئته 
اليت أزاحت كل اآلخرين. صار ينظر إليها على أّنها القصة احلقيقية 

حلياة كرومويل، ال بل القصة الوحيدة.
يكتب مكالوخ عن »السأم املتزايد« الذي ترّد فيه صديقته، السيدة 
عن  رمستها  اليت  الصورة  يف  يبحثون  الذين  أولئك  على  مانتل، 
كرومويل، على متثيل حلقيقة تارخيية بداًل من فعل خيال. ويقول إن 
كتابه خمتلف، ألنه يدعو القارئ إىل إجياد الشخصية التارخيية احلقيقية 

لتوماس كرومويل، من خالل توجيهه عرب متاهة أوراقه املتبقّية.
إىل  أخرى  دعوة  يوّجه  النموذجيني  املؤلفني  إىل  النظر  الواقع،  يف 
القراء: تقييم نقاط القوة والضعف يف عمليهما، ومقارنة أنواع الرؤى 

اليت يستهدفها كّل من الروائي واملؤرخ.
مسعة متغرية

ريالنس(  مارك  التلفزيون  شاشة  على  دوره  أّدى  )الذي  كرومويل 
متغرية  مسعة  له  كانت  لطاملا  املنصب.  هلذا  املناسب  الرجل  هو 
ومتعددة األوجه. منذ نهضته ووصواًل إىل سقوطه املريع، كان ينظر 
املقام،  رفيع  مكيافيلي  براغماتي، شخص  بريوقراطي  أنه  على  إليه 
ساعدت مكائده على انفصال هنري عن كنيسة روما واستبداد امللك؛ 
سّفاح متعجرف عازم على التقدم الذاتي؛ أو مهندس معماري للنظام 
الربملاني. من احملتمل جًدا أنه كان مزجًيا من كل هذه األشياء وأكثر، 
كما كان رجال سياسًيا معقًدا حريًصا على تغذية صورة أسطورية عن 

نفسه على أنه لغز.
عاش يف عصر كان فيه حفظ السجالت يتوسع بشكل كبري، جزئًيا 
بسبب هوسه بالتوثيق. ومع ذلك، كما يشري مكالوخ، فإّن أي جهد 

إلعادة بناء حياته كان يتنافس مع »غياب كبري«.
االستيالء على  العام 1540، مت  القبض على كرومويل يف  عندما مت 
أوراقه. وبسبب رشاقة موظفيه أو سهو أعدائه، مل تؤخذ إال املراسالت 
اخلاصة  رسائله  من  بها  احتفظ  اليت  النسخ  تكون  رمبا  تلقاها؛  اليت 
الذي سبقه إىل حبل  املمّجد  لتوماس مور، منافسه  احرتقت. وخالًفا 

املشنقة، مل يبَق سوى القليل يف يد كرومويل.
احلكم األخالقي

واجملهود  مكالوخ،  كتاب  يف  املوجودة  الثغرات  بعض  يفسر  هذا 
البطولي املبهر أحياًنا يف توظيف حتقيقات تارخيية مللء هذه الثغرات. 
يف مرحلة ما، يبحث عن »الرسالة الوحيدة« اليت ستكشف عن »النهاية 
احلملة  أثناء  يف  ويلز«  مشال  يف  صغري  أوغسطيين  لدير  الغامضة 

العنيفة للقضاء على األديرة اليت أشرف عليها كرومويل.
رمبا تفّسر هذه الفجوة بشكل جزئي الطريقة اليت تتحدث بها مانتل عن 
بطلها. إنها تستعمل طريقة غريبة، فتجعله يتكّلم عن نفسه بصيغة 
الغائب، بداًل من استخدام صيغة املتكّلم، حتى يكون قبل كل شيء، 

ُمشاهًدا.
الغياب يطرح أيًضا مسألة احلكم األخالقي، والتعاطف. بطبيعة احلال، 
غالًبا ما تكون الروايات توسعية يف تعاطفها، وتستدعي خيال القارئ 
يف  متأّصل  التحّيز  فإّن  نفسه،  الوقت  ويف  مؤلفه.  خيال  وكذلك 
بينما  األحداث  عن  واحدة  رواية  فُترتك  للقصص،  التقليدي  السرد 
ُتستبعد الروايات األخرى. وكما قالت السيدة مانتل يف حماضرة يف 
عام 2017، فإّن قّراء القصص التارخيية يطلبون تفسرًيا ذاتًيا لألدلة. 
حتى  وتكملها  واحدة  حكاية سردية  على  تستقّر  أن  وظيفتها  فكانت 

النهاية.
ُتظهر االحنرافات املفاجئة واحلواشي املمتعة اليت يقدمها مكالوخ تقريًبا 
لكل تفصيل وحكاية، فإّن األسلوب غري اخليالي يسمح بإعطاء أكثر 
من طريقة لسري األحداث. إًذا، بينما يكون والء الروائي هو للقصة 
أواًل، ثم إىل نظرته للطبيعة البشرية، ينبغي على املؤرخني أن يعطوا 

األولوية للحقيقة.

توماس كرومويل الغامض بني الواقع واخليال
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أحيت فرقة االرز الفولكلورية اللبنانية عيدها احلادي واالربعني 
يف الكرنفال اللبناني يف منتزه تومبالونغ، يف دارلينغ هاربور 
بسيدني، اليوم االحد، ومتّيز هذا العام حبضور عشرات اآلالف من 
ابناء اجلالية اللبنانية ومن باقي اجلاليات واجملتمع االوسرتالي. 
وقامت اذاعة صوت الغد بنقل مباشر للحدث الكبري الذي امتد 
من الساعة احلادية عشرة صباحا وحتى اخلامسة والنصف مساء.

راي  الثقافات  املتعددة  الشؤون  وزير  الكرنفال  يف  وشارك 
ويليامز ممثال رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غالديس بريجيكليان، 
والنائب جهاد ديب ممثال لوك فولي زعيم املعارضة يف والية 
نيو ساوث ويلز، والنائب دايفد كالرك ورئيس بلدية هورنزبي 
فيليب رادوك، ومدير البنك العربي اوسرتاليا جو رزق، واملدير 
العام لريد ايليفانت اسرتاليا، ومدير اذاعة صوت الغد ايلي مطر 
واالعالمية  بشارة  بطرس  واالعالمي  حوراني  سوزان  واالعالمية 
داليدا اسكندر معيكي ومدير تلفزيون الغربة الشاعر شربل بعيين 
علم  انطوني  واالستاذ  النهار  صحيفة  من  سليم  امحد  والسيد 

وجمموعة من االعالميني.
جناح  عن  وحتدثت  حوراني  سوزان  االعالمية  االحتفال  قّدمت 
انه  ذلك  على  والدليل  الثقافية  التعددية  جتربة  يف  اسرتاليا 
االسرتالي  العلمني  احلضور  فيه  حيمل  اللبناني  الكرنفال  يف 
الفولكلورية  االرز  فرقة  اجنازات  حوراني  معا.وعّددت  واللبناني 

الكرنفال اللبناني 2018 جيمع اجلالية يف الدارلينغ هاربور وحيشد عشرات 
االالف والسياسيون االسرتاليون بالكرنفال يرقصون على انغام اغنية عربية

الذي  اللبناني  الكرنفال  على مدى 41 عاما. وحتدثت عن ميزة 
على  الفرقة  هنأت  كما  واحد.  مكان  يف  اجلاليات  كافة  جيمع 
النجاح واالستمرارية من خالل املثابرة والعطاء وااللتزام الصفات 
عاقوري  ايلي  الفولكلورية  االرز  فرقة  رئيس  بها  يتحلى  اليت 
والتضحيات اليت بذهلا على مدى عقود تاركا ارثا كبريا، داعية 
االهالي على تشجيع اوالدهم لالنضمام اىل الفرقة وتعلم اصول 

رقص الدبكة اللبنانية للمحافظة على الرتاث اللبناني .
الكرنفال  عاقوري  ايلي  بقيادة  الفولكلورية  االرز  وتنظم فرقة 
احلضاري  لبنان  وجه  يربز  وخالله  عاما   41 منذ  اللبناني 

والثقايف.
وختللت الكرنفال لوحات من الدبكة اللبنانية والفولكلور الشعيب 
قدمتها فرقة االرز اللبنانية الفولكلورية، باالضافة اىل وصالت 
أخرى قدمتها جمموعات فنية من اجلالية اللبنانية واجلاليات االخرى 
ابرزها فرقة ترييزكا الشهرية للرقص وفايبز VIBS املؤلفة من 

17 راقصا وفرقة مليكا اند تروب للرقص الشرقي.
عساف،  فادي  والفنانات  الفنانني  من  كل  احلفل  وشارك يف 
داميان هيفا، مسارا، سيمون كنعان، جازي كاي، ناتالي برسوم 
فنية  وصلة  وجاك   007 والي  الثنائي  وقدم  عازار،  ومسري 

مميزة.
وقدمت جوقة االندلس العربية بقيادة الفنانة غادة ضاهر علماوي 

العام  هذا  معها  اجلمهور وشارك  تفاعل  اىل  ادى  عرضا مميزا 
الفائز بلقب جنم النجوم كريس موسى.

وقّدم  الربنامج  فقرات  حدشييت  اليكس  الكبري  الفنان  ورافق 
جمموعة من االغاني.

وثم جاءت كلمة عاقوري الذي رحب فيها باجلمهور وقال »ان 
الكرنفال هذا العام مل يكن ليحصل لوال ارادة الرب، وشكر اجلميع 
االعالمي  اسرتاليا  الغد  صوت  دور  على  واثنى  احلضور،  على 
بالنسبة للكرنفال خصوصا لناحية النقل املباشر.  ودعا االهالي 
اىل تشجيع اوالدهم لالنضمام اىل فرقة االرز الفولكلورية للحفاظ 

على الرتاث وتعلم اصول الدبكة والفولكلور اللبناني.
وكانت بعد ذلك كلمات لكل من  الوزير ويليامز، والنائب ديب، 
فيليب  هورنزبي  بلدية  ورئيس  كالرك  ديفد  الربملان  وعضو 

رادوك وكلمة قصرية لسليم.
وركزت كلمات ويليلمز وديب ورادوك على اجلهود اليت يبذهلا 
عاقوري لتقديم املهرجان يف الدارلينغ هاربر وعن ميزة هذا البلد 
العظيم اوسرتاليا منوهني بالدور الثقايف الذي تقدمه الفرقة«.

بالرقص  الكرنفال حتى اخلامسة مساء  وشارك احلضور  وامتد 
على املسرح ومحلوا االعالم االسرتالية واللبنانية.

ولفت قيام السياسيني االسرتاليني بالرقص على املسرح على 
انغام اغنية نانسي عجرم »بدنا نولع اجلو«.

الزميلة سوزان حوراني تقدم الكرنفالالنائب جهاد ديب والزميلة سوزان حوراني مع احدى الفرقايلي عاقوري، فيليب رادوك، الزميل سليم، الوزير راي ويليامز والزميلة حوراني 

الفنان ايلي عاقوري والفرقة يمون احدى الوصالت 

الزميلة حوراني والفنان اليكس حدشيتي

الزميلة حوراني والفنان فادي عساف
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عالقات عاطفية

اليت  األفكار  من  الكثري  هناك 
القيام  حديًثا  املتزوجون  حياول 
بها سوًيا قبل إجناب الطفل األول 
وحتول  مسؤوليته  وحتمل  هلما 
خمتلف  منط  إىل  بالكامل  حياتهم 
ومبسؤوليته  به  اإلنشغال  بسبب 

وتربيته.

هناك  تكون  الزواج  بداية  ففي 
املتاحة  الفرص  من  الكثري 
متعة  على  للحصول  للزوجني 
احلياة  منط  وتغيري  سوًيا  كبرية 

أكرت من 250 حالة يومًيا5 أفكار لتجديد حياتك الزوجية قبل اإلجناب

القصة الكاملة لـ الطالق يف مصر .. ما خفي كان أعظم
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سبقناها يف  وقد  اقتصادية صعبة  ظروف  حتت 
الرتتيب الدولي للطالق«، مشرية إىل أن ما حنن 
أنك ال تكاد جتد  »كارثة جمتمعية حتى  فيه يعد 
أسرة سعيدة إال بشق األنفس فاحلالة العامة هي 

النزاعات الزوجية«.

دور الدولة
يف  املسئولني  األسرية  االستشارية  وطالبت 
األسرة  بقضايا  اجلاد  الفعلي  »باالهتمام  الدولة 
من الناحية النفسية واالجتماعية، والسعي لزيادة 
تثقف الزوجني، وأمتنى أن يقر قانون يقضي بأال 
يتم عقد زواج إال بعد حصول الزوجني على دورة 

تدريبية عن كيفية إقامة أسرة سعيدة«.
وأضافت: »أعرتف أن هناك جهودا فرية تقوم بها 
بعض مراكز التدريب، ولكنها مهما حاولت فهي 
لن تستطيع تغطية املشكلة املتفاقمة، والبد أن 

نعرتف بأنها هنا أصبحت مسئولية الدولة«.

ثورة الطالق
االجتماعية  راجح االستشارية  وبدورها ترى دعاء 
من  »نوع  الطالق  معدالت  ارتفاع  أن  واألسرية 
املصري«،  اجملتمع  يعيشها  اليت  العامة  الثورة 
الفتة إىل أن ثورة يناير فجرت يف املصري الرغبة 

يف الثورة على كل ما هو قديم.
أن  العربية  مر  ملوقع  خاص  تصريح  يف  وقالت 
الثورة على القديم تأتي أيضا يف صور أخرى مثل 
احلجاب  خلع  ظاهرة  بانتشار  الدين  على  »الثورة 
رمضان،  نهار  يف  باإلفطار  واجلهر  واإلحلاد 
األخالقي  الفساد  بانتشار  األخالق  على  والثورة 
على  الثورة  بذلك،  واجلهر  املستويات  كل  على 
العادات والتقاليد اليت تعارف عليها اجملتمع يف 

بناء األسرة«.
االرتفاع  هذا  إىل  أدى  »وهذا  راجح:  وتابعت 
يف معدالت الطالق«، مشرية إىل أنه »كان من 
املمكن أن تكون هذه الثورة أهدأ إن حققت الثورة 
السياسية  الثورة  فشل  لكن  النجاح،  السياسية 
كل  على  حدة  أكثر  ثورة  حالة  يف  الناس  جعل 

القديم«.

تعلم من الفشل
قلقة  »لست  االجتماعية:  االستشارية  وأوضحت 
من ارتفاع معدالت هذه الظاهرة، ألن الفشل قد 
حيدث زيادة يف وعي الشباب بأسباب فشلهم، 

وكيفية جتنب هذا األمر يف التجارب الالحقة«.
وتصل مصر إىل املرتبة األوىل عامليا يف حاالت 
الطالق، وفق التفرير الذي أصدره مركز املعلومات 
التابع جمللس الوزراء املصري حول نسب الطالق، 
ووفق اإلحصاءات الرمسية يف بداية العام اجلاري 
2016، فإن هناك حالة طالق حتدث كل 4 دقائق، 
وتبلغ حاالت الطالق يف اليوم الواحد إىل ما يزيد 

على 250 حالة يوميا.
الطالق  أو  اخللع عرب احملاكم  حاالت  كما وصلت 
يف 2015 إىل أكثر من ربع مليون حالة، لتسجًل 
زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 
2014 ، كما رصدت األمم املتحدة يف إحصاءات 
4 ماليني  بلغ  املطلقات يف مصر  تعداد  أن  هلا 
النسبة من 7% إىل 40% خالل  مطلقة، لرتتفع 

نصف القرن املاضي.

تظهر الطباع احلادة وتكثر اخلالفات واملشاجرات، 
أمام  احلياة  لشريك  الشخصية  العيوب  وتتكشف 
وتغادر  والرمحة  املودة  وتهرب  اآلخر،  الطرف 
الطمأنينة والسكينة عش الزوجية، وخيتفي احلب 
إنها قصة قصرية   .. النفوس  من  البال  وراحة 

توصل أصحابها إىل الطالق واالنفصال. 
ويكثر الطالق يف احلياة الزوجية ألسباب متنوعة 
منها؛ ضعف الرتبية، وانعدام التكافؤ االجتماعي، 
االختيار،  وسوء  وأنواعها،  اخليانة  إىل  باإلضافة 
وتدخل األهل يف حياة األسرة الصغرية، وإقحام 
مواقع التواصل االجتماعي يف شأن األسرة لتكون 

طرف ثالثا يعكر صفو األسرة.
مبسؤوليات  اإلملام  وعدم  الديين،  الوازع  ضعف 
وعدم  السياسية،  واخلالفات  الزوجية،  احلياة 
عن  التزوج  وتوقف  املخدرات،  وإدمان  اإلجناب، 

اإلنفاق على أسرته، أمور مسببة للطالق أيضا.

اإلحصاءات ال تصف الواقع
مصر،  يف  للطالق  الكاملة  بالقصة  يتعلق  فيما 
يف  املتخصصة  حشاد  غادة  الدكتورة  قالت 
اإلرشاد األسري: »لألسف نسب الطالق يف مصر 
صادمة وحمزنة، وتعكس التقارير الرمسية نسبة 
وال  فقط،  الرمسية  األوراق  املسجل يف  الطالق 
حتصي حاالت الطالق اليت وقعت ورفض الزوج 
الصامت  الطالق  حاالت  إىل  باإلضافة  تسجيلها، 

واليت من املستحيل إحصاؤها«.

وأضافت يف تصريح خاص ملوقع مصر العربية: 
أكثر  األسرية من  االستشارات  »حبكم عملي يف 
املصرية  األسر  يف  الوضع  فإن  عاما،   15 من 
خطري، وأتنبأ لألسف بأنه سيزداد سوءا يف الفرتة 

القادمة«.

أسباب الطالق
وأرجعت حشاد أسباب الطالق إىل »ضعف الرتبية 
العالقة  وسوء  للزوجني،  األصلية  األسرة  يف 
بني أبوي الزوج والزوجة، فهما أساس شخصية 

الزوجني املطلقني«.
األسرة  ربت  »فقد  األسرية:  احملاضرة  وتابعت 
حتمل  عدم  على  املطلقني(  )الزوجني  األبناء 
املسئولية أو األنانية أو عدم احلوار وعدم تقبل 
الرأي اآلخر، أو النزعة الذكورية العالية أو احتقار 
خادمة  أو  الزوج  لعائلة  عدو  واعتبارها  الزوجة 
هو  األصل  وأن  حقوق  أي  لديها  ليس  لديهم 
عائلة الزوج وعدم اقتناعه بأنه أصبح رب أسرة 

منفصلة«.
املباشرة  األسباب  من  أن  حشاد  وأوضحت 
للطالق »سوء االختيار وعدم استناده على أسس 
متسائلة:  الزوجية«،  الثقافة  وضعف  منطقية، 
»من من األزواج الذين مت طالقهم قرأ قبل زواجه 
أو عند مروره مبشكلة مع شريك حياته عن كيفية 
فهم الطرف اآلخر أو كيفية إدارة املشكالت داخل 
األسرة أو حقوق كال الزوجني الشرعية والقانونية، 
مما  الزوجني  لدى  الديين  الوازع  ضعف  كذلك 

يسهل بينهما الفجر يف اخلصومة«.
وعن سوء األحوال املادية لألسرة هل تعد سببا 
يف الطالق أم ال، أكدت حشاد أنها »ال تعد سببا 
شعوبها  وتعيش  منا،  فقرا  أكثر  دول  فهناك 

إن كنت تواجهني املشكالت يف عالقتك العاطفية، 
سنقدم لك بعض األسباب اليت تساهم يف رفض 

الرجل اإلعتذار منك يف حال أخطأ حبّقك.
إعلمي أن األسباب اليت متنعه من ذلك كثرية ولكن 
أي منها قد ينطبق عليكما معًا. ال حتزني فاألمر 
األسباب  اكتشفي  ولكن  طبيعي  إليه  بالنسبة 

احلقيقية اليت تكمن وراء رفضه االعتذار:
1 - يف أغلب األحيان لدى الرجل اقتناع بأن املرأة 
الرجل  يتقدم  ال  السبب  وهلذا  األعذار،  تقبل  ال 
من االعتذار منها وهي وفق ما يعتقده ال تنسى 
الطريق ويفضل  باختصار  اإلهانة. فالرجل يقوم 

أن يدير ظهره وأال يعتذر من املرأة.
الرجل فحني يسيء إىل املرأة  2 - بالنسبة اىل 
أو يؤذيها يعمي احلقد قلبها، ويتحول إىل قلب 
باالعتذار  إليها  يتوجه  ال  لذلك  يسامح  ال  قاٍس 

خوفًا منه على كرامته.
3 - يف الكثري من األحيان ال يتمتع الرجل بثقافة 
لذلك  للمرأة.  توجيهها  كيفية  يعلم  وال  األعتذار 
يفضل أن ميضي من دون أن يعتذر منها، فيتعاىل 
عليها ألنها بنظره تتمتع بشخصية قوية وحازمة 

قد تصده مما يتعارض مع كرامته الشخصية.
الرجل أن تعتاد املرأة على اعتذاراته  - ال حيب 
والكلمة  العالقة  يف  األعلى  نفسه  يعترب  ألنه 
احلامسة له، وبرأيه إن عاد عن كلمته واعتذر من 
املرأة فقد تعتاد االعتذار وتطلبه منه عدة مرات 

يف أوقات الحقة.
من  الرجل  يتهرب  األحيان  من  الكثري  يف   -  4
وترى  عينيه،  تفضح  ال  لكي  املرأة  من  االعتذار 
فيهما حبه هلا بصدق فيتحاشى مواجهتها واالعتذار 
إال إن قامت هي  بالتحدث معها  منها وال يبادر 

باخلطوة األوىل دومًا.

4 أسباب جتعل الرجل يرفض 

االعتذار من املرأة

عادية  غري  بتصرفات  قوما   ، تقليدي  غري  لقاء 
وال  زواجكما،  بداية  يف  بامللل  تشعرا  ال  حتى 
الفريدة من حياتكما  اللحظات  تنسا تصوير هذه 

لتتذكراها دائًما.

وأخرًيا فهذه األفكار غري مقتصرة على املتزوجني 
احلب  جتديد  أيًضا  أنت  ميكنِك  بل  فقط،  حديًثا 
بينِك وبني زوجك بعد اإلجناب، فهناك الكثري من 
طوال  األطفال  إلستقبال  املخصصة  احلضانات 
وقت  لقضاء  أو  األبوين،  إنشغال  عند  اليوم 
ممتع وجديد مًعا بعيًدا عن منط احلياة التقليدية 

ومسؤولية األطفال وضغوطهم.

مسؤوليات  وبدون  األبناء  بوجود  التقيد  بدون 
إضافية على عاتقهم.

ميكنكم  أفكار   5 إليكم  نقدم  املقال  هذا  يف 
القيام بها يف بداية الزواج وجتديد احلياة اليومية 

بينكما.  

األجازة
أيام  على  احلصول  على  احلرص  الضروري  من 
للعطلة واالجازات وقضائها مع زوجِك، كما جيب 
أيام العطالت  الزوج أن يعمل على تنسيق  على 

اخلاصة به مع أيام عطالت زوجته.
 وخالل تلك االجازات أو العطالت احرصا على أن 
تكونا سوًيا داخل املنزل أو اذهبا مًعا يف نزهة 
واستمتعا  باخلارج  رحلة  على  احصال  أو  خارجية 
وجتنبا  حياتهما  بداية  يف  كحبيبني  بوقتكما 
اليت  املمتعة  األوقات  تعكر صفو  اليت  اخلالفات 

تكونا فيها سوًيا.

السفر
باخلارج  رحلة  يف  السفر  إىل  التخطيط  ميكنكم 
بكل سهولة فاألمر أصبح أسهل مما تتوقعني وال 
حيتاج للكثري من الرتتيبات أو التخطيطات كما أن 
هناك الكثري من البلدان اليت حتتوي على اأماكن 
سياحية رائعة وبأسعار منخفضة جًدا وبذلك يكون 

السفر ارخص كثريا من ذي قبل.
حول  املمتازة  الفنادق  من  الكثري  توفرت  كما   
العامل واليت تتميز بأسعارها املناسبة للكثريين، 
بهذه الطريقة ميكنك االستمتاع مع زوجك بالوقت 
هم  محل  بدون  باخلارج  سوًيا  تقضونه  الذي 
الرحالت  وتلك  الباهظة،  والتكاليف  املصاريف 
لذلك  اإلجناب  بعد  تعويضها  الصعب  من  تكون 
إجناب  تفكرا يف  أن  قبل  الفرصة  تلك  استغلي 
األطفال وانطلقي مع زوجك للحصول على متعة 

السفر حول العامل.
 

التمارين الرياضية
تشاركي مع زوجِك يف التمارين الرياضية، حيث 
أنك يف حالة حدوث احلمل لن تكوني قادرة على 
ذلك يف الكثري من األحيان، كما أنك بعد الوالدة 
سوف تكونني أكثر انشغاال بأطفالِك ولن يكون 
لديك الوقت أو الطاقة الكافية ملمارسة التمرينات 
الرياضية املختلفة خارج املنزل، وبالطبع فمشاركة 
التمرينات مع شخص قريب منك تكون أكثر متعة 

وتشويق.
 

الذهاب إىل السينما
استغلي فرتة بداية زواجك يف اخلروج مع زوجك 
األماكن  يف  والتنزه  واملسارح  السينما  ودخول 
فبعد  وقتكما،  يأخذ  العمل  ترتكي  وال  املختلفة 
إىل  الذهاب  سيصبح  الطفل  على  حصولكما 

السينما واملسارح أمًرا نادًرا.

السينما  يف  األطفال  وجود  تتخيلي  أن  فلِك   
االزعاج  من  الكثري  تسبب  اليت  وتصرفاتهم 
للوالدين وللمحيطني وهلذا جند الكثريين يتجنبون 

األماكن العامة والسينمات بعد اإلجناب.

أماكن اللقاء
احرصي سيدتي على أن تكون اماكن اللقاء بينك 
وبني زوجك ممتعة وغري تقليدية وقومي بالتجديد 
دائًما، اذهيب مع زوجك إىل أماكن جديدة أو رتبا 



Page 29صفحة 29     

مـتفرقات

أظهرت لقطات امرأة برتغالية وهي تسقط من الطابق 27 من مبنى 
اجلمعة  سيلفي  صورة  التقاطها  أثناء  بنما  بدولة  االرتفاع  شاهق 

املاضي.
وصلت  قد  كانت  عاما،   27 ماسيدو،  كوستا  دا  مانويال  ساندرا 
 O لصحيفة  وفقا  مدرسة،  وظيفة  تقلدت  حيث  بنما  إىل  مؤخرا 
Minho الربتغالية..وتنتمي ماسيدو لبلدة إيفس الربتغالية، وهي 

أم لطفلني.
ونشرت برتغالية تدعى سوزانا كونها باروس رسالة تأبني ملاسيدو 
عرب صفحتها على فيسبوك كتبت خالهلا: »ساندرا شكرا ملساهمتك 
يف تعليم ابنيت هيلينا، سوف تقرتن ذكراك دائما بأمسى مشاعر 

التقدير«.
وأظهرت لقطات فيديو السقوط القاتل ملاسيدو من الطابق السابع 

والعشرين بعد اختالل توازنها أثناء التقاط صورة سيلفي.
وقت  عليه  تتكئ  كانت  شرفة  »درابزين«  من  ماسيدو  وسقطت 
التقاط السيلفي. وأظهر الفيديو املرأة وهي حتمل عصا السيلفي 

بينما تسقط على األرض من تلك املسافة الشاهقة.
وأخذ ملتقط فيديو املأسأة يصرخ: »إنها جمنونة، انظر إليها، لقد 
سقطت«. واندفع املسعفون إىل مشهد احلادث يف برج األقصر يف 

منطقة معروفة مبدينة بنما حتمل اسم »إل كاجنرجيو«.
أما  كانت  الضحية  بأن  بصديقتها  نفسها  وصفت  امرأة  وقالت 
لطفلني ذهبت إىل بنما للعمل كمدرسة، وكانت قد فارقت احلياة 

عند وصول املسعفني.
وذكر عمال بناء يف برج جماور أنهم صرخوا فيها لتنزل من »دربزين 
الشرفة« قبل سقوطها لكن رياح قوية منعت تلك الصرخات من 
الوصول إليها. وقالت تقارير حملية إن احلادث ما زال حتت قيد 
التحقيق، لكن الرتكيز األكرب على سيناريو مفاده أن  الرياح تسببت 

يف فقدان توازنها وسقوطها.
وأصدرت هيئة خدمات املطافئ البنمية  حتذيرا عرب حسابها الرمسي 

على تويرت قالت فيه: »ال ختاطروا حبياتكم من أجل سيلفي«.

سيلفي أجل  من  حياتها  فقدت 
من  برتغالية  سقوط  تفاصيل   

 27 الـ  الطابق 
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ساندرا مانويال دا كوستا ماسيدو 

املرأة الربتغالية قبل لحظات من سقوطها أثناء التقاطها صورة سيلفي
انتشرت حالة من الذعر والصدمة على طائرة ميغان ماركل واألمري 
اللحظات  وتأخريه يف  اهلبوط  إفشال  على  ُأجربت  أن  بعد  هاري، 

األخرية.

وُيقال إن طائرة Qantas تراجعت عن اهلبوط قبل حلظات من مالمسة 
مدرج مطار سيدني، بعد اكتشاف وجود طائرة أخرى على املدرج، 
حيث كان الزوجان امللكيان عائدان إىل أسرتاليا بعد زيارة فيجي 

وتونغا.

وبينما كانت الطائرة حتوم يف اجتاه حماولة اهلبوط مرة أخرى، ورد 
أن الطيار، نايغل روسر، قال ممازحا الركاب: »ستحصلون على 
فرصة أخرى لرؤية املنظر الرائع للميناء«. وهبطت الطائرة بأمان 

وسالم تام.

وقال مراسل ABC News، جيمس لونغمان يف تغريدة نشرها على 
تويرت: »طائرة أخرى على املدرج تعيق الطريق، لذا تراجعت الطائرة 

يف اللحظة األخرية«.

أضافت احملررة امللكية، إمييلي ناش: »اضطر الطيار إلحباط اهلبوط 
يف سيدني قبل حلظات من مالمسة العجالت للمدرج، بسبب وجود 
طائرة أخرى على املدرج. حماولة ثانية آمنة ممتازة من قبل كابنت 

@qantas، ناجيل روسر«.

احلادثة:  عن  الكشف  أوميد سكوبي، يف وقت  الصحفي،  وكتب 
أن  أوضح  الطائرة  كابنت  ولكن  هبوطها،  طائرتنا  أفشلت  »لقد 

هناك طائرة أخرى على املدرج تسري ببطء شديد«.

وجتدر اإلشارة إىل أن األمري هاري وميغان ماركل، احلامل بطفلها 
امللكية  اجلولة  أثناء  تونغا  زيارة  بعد  سيدني  إىل  عادا  األول، 

ألسرتاليا واحمليط اهلادئ.

األمري  طائرة  على  هلع 
وزوجته! هاري 

ذكرى  تزال  ال  مأساوي،  حادث  يف  عاما   21 قبل  رحيلها  رغم 
أثارت  حادثة صادمة  بعد  والعقول،  القلوب  ديانا تشغل  األمرية 
حزن بريطانيا والعامل بأسره.أمرية القلوب كما عرفها العامل رحلت 
يف أغسطس 1997 حبادث سيارة يف نفق باريسي، وبقيت أسرار 

وتفاصيل حياتها تثري اهتمام اجلميع.
وقبل أسابيع شغلت تصرحيات طبيب بريطاني معروف أجرى تشرحيا 
جلثتها بعد احلادث اهتمام كثريين، حني أكد أن ديانا كانت ستنجو 
من املوت يف حادث السيارة الشهري لو أنها فقط، كانت تربط 
حزام األمان يف السيارة أثناء جلوسها باملقعد اخللفي، لكنها لسوء 

احلظ مل تفعل ذلك.
وقبله كشف رجل إنقاذ فرنسي عن كلماتها األخرية، بعد احلادث 

يف حديث لصحيفة »الصن« الربيطانية.
وقال الرقيب يف اإلسعاف الفرنسي، كزافيه غورميلون، إن ديانا 
ما  إهلي،  يا  حينها:«  تقول  ومسعها  بالغة،  جبروح  مصابة  كانت 

الذي حدث«؟
أضاف غورميلون أنه كان واثقا من أن األمرية الربيطانية ستنجو 
من احلادث املروع، وقال:« وجدت أنها مصابة جبروح طفيفة يف 
كتفها األمين، ودون ذلك، مل يكن هناك شيء مهم. مل يكن هناك 

دماء )كثرية(«.
مشاهدات وذكريات عدة تبدو مرتبطة حبادث الوفاة، لكنها جاءت 

من أفراد رأوا ديانا، أو جثمانها لدقائق.
إال أن األمر يبدو خمتلفا بشدة هذه املرأة، إذ جاءت األسرار اجلديد 
عن أمرية القلوب من زوجها السابق، ولي عهد اململكة املتحدة، 

األمري تشارلز.
أما موضوعها فهو العالقة الشائكة اليت ربطت بني االثنني، وصوال 
إىل االنفصال الرمسي وارتباطها عاطفيا بدودي الفايد الذي لقي 

مصرعه برفقتها باحلادثة الشهرية.
الشديد  بندمه  تشارلز  األمري  يعرتف  وفاتها  منذ  األوىل  فللمرة 
على قرار الزواج من ديانا الذي مت يف حفل زفاف ال ينسى عام 

.1981
بديانا  االرتباط  خطوة  أن  اعترب  جديدة،  ذاتية  األمري، ويف سرية 
كانت خطأ جسيما، وقال إنه مسح لنفسه ولديانا وللعائلة املالكة 
بالوقوع يف مشكلة، بعدما أمت تلك الزجية اليت أحاطتها الشكوك 
منذ البداية وكان حمكوما عليها بالفشل، واليت قادته يف أوقات 

للبكاء بالدموع.
االعرتافات املثري نقلته صحيفة »ديلي ميل« عن كتاب الصحفي 
روبرت جوبسون، الذي أمضى 18 شهرا مصاحبا لألمري تشارلز يف 
جوالته الرمسية، ليضع كتابه الذي ال شك سيثري عواصف عاتية 

من اجلدل.
فرباير  يف  ديانا  خلطبة  تقدم  عاما،   69 الربيطاني،  العهد  ولي 
1981، إال أن الراحلة تعاملت مع األمر، منذ اللحظة األوىل، باعتباره 

استدعاء ملهمة رمسية، حسب تقرير الصحيفة.
يف  استفحلت  خالفات  وسط  سويا،  سنة   16 الزوجان  وأمضى 
النهاية قبل الطالق الرمسي يف أغسطس 1996، قبل عام بالضبط 

من رحيل ديانا املأساوي.
تشارلز خالل  برأس  تدق  اخلطر  أجراس  بدأت   ، ووفًقا جلوبسون 

اللقاءات القليلة اليت مجعته بديانا قبل إمتام الزفاف.
البكاء،  أحيانا يف  تنفجر  ميل،  للديلي  وفقا  ديانا،  كانت  وقتها 
عما فعله  تعبري حمدد حني حيكي هلا  وحتدق يف وجهه من دون 

خالل يومه.
خطأ  ارتكب  أنه  فشيئا  شيئا  وقتها  الشاب  األمري  أيقن  وهكذا 
فادحا.، وقد اكتشف أن ديانا تعاني »تقلبات مزاجية مزعجة وغري 

عقالنية يصعب التعامل معها«.
ونقل جوبسون أيضا أن تشارلز أخرب أصدقاءه بالتالي: »خالل عام 
1981 رغبت بشدة يف عدم امتام الزفاف، وذلك حني أيقنت فداحة 
ما سأمر به الحقا، علما بأنه مل يكن لدي أي فرصة للتعرف على 

ديانا قبل ذلك«.
العالقة  تشارلز يف  مضى  العارمة  من شكوكه  الرغم  على  ولكن 
القرن  عالمات  من  يعد  زفاف  حفل  إىل  أوصلته  اليت  الرمسية 
العشرين تابعه 750 مليون شخص قبل أن تتداعي األحوال على 

حنو مأساوي.
لقد كان قرار الزواج بديانا واإلصرار عليه هو ما يأسف عليه األمري 
ليومنا هذا، حسب جوبسون الذي مجع معلوماته من حمادثات مطولة 

مع األمري، ومقربني منه، ومصادر أخرى.
يشار إىل أن األمرية الراحلة مل ختف أيضا أنه قد ساورتها شكوك 
بشكل إمكانية جناح العالقة، السيما أنها مل تقابل تشارلز سوى 12 

مرة فقط قبل الزفاف.

على  نادم  تشارلز..  األمري 
بديانا! الزواج 
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مــن هــنا وهـناك

»فينوس« أو كوكب الزهرة، االسم الذي اختاره الرئيس التنفيذي 
ورئيس جملس إدارة شركة آبل، »ستيف جوبز«، ليخته الفاخر الذي 
اشرف على تصميمه وصناعة كل قطعه منه بنفسه من أول يوم 

وحتى األيام األخرية اليت تسبق وفاته.
وعلى الرغم من أن »ستيف جوبز«، مل حيالفه احلظ وتوفى قبل أن 
يرى السوبر خيت الفاخر إال انه أصر على استكماله وتركة لعائلته 
بعد وفاته؛ ليبدأ بعدها »فينوس« رحالته البحرية وعلى متنه عائلة 

»جوبز« متجهًا إىل كرواتيا و من ثم موناكو .
وظهر »فينوس«، بتصميم أقرب إىل هواتف آيفون وبلون أبيض 
ومقدمة ذات ايطار من األملونيوم الالمع ليظهر اليخت يف النهاية 

كتحفة حبرية ليس هلا مثيل.
لتصميم  ستارك  فيليب  الفرنسي  املصمم  مع  »جوبز«،  وتعاون 
اليخت ومت تصنيعه بواسطة شركة فيدشيب )Feadship( اهلولندية 

الشهرية.
واستغرق صناعة خيت »فينوس«الذي جتاوزت قيمته 125 مليون 
يورو، ما يقرب من ثالث سنوات كاملة، ليتم الكشف النهائي عن 

اليخت يف عام 2012، أي بعد وفاة »جوبز« بشهور قليلة.
ويأتي »فينوس«، السوبر خيت الفاخر بطول 78 مرت ليضم أكثر من 
14 جناحًا فاخرًا، باإلضافة إىل العديد من وسائل الرتفية كالسينما 

ومحام السباحة الذي يتوسط سطح اليخت.

 40.7 يعادل  مبا  عقدة،  »جوبز«،  ليخت  القصوى  السرعة  وتبلغ 
كم/س.

أما اهليكل اخلارجي للسوبر خيت فصمم من العديد من املواد الفريدة 
ومطابقًا للمعايري العاملية، حيث صنع اهليكل من االلومنيوم الالمع 
الذي يعكس لون البحر مع سطح من خشب الساج إلضافة ملسة 

من الفخامة.

أشرف على تصميمه بنفسه

 خيت »ستيف جوبز« الذي 
أطلق بعد وفاته

كشفت صانعه اليخوت الفاخرة »CCN Yachts«، عن منوذجها األنيق 
املصنوع من األملنيوم املزدوج بشكل كامل.

وبقدرة   ، قدم   123  / مرتا   37 بطول   ،»123 DOM« وجاء خيت 
استيعابية تصل إىل 12 راكب وتوفري كل وسائل الراحة من خالل 

املساحة الشاسعة لليخت الفاخر .
ويضم اليخت صالة جلوس وقاعه سينما و غرفة اجتماعات وغرفتني 

خمصصتني لكبار الشخصيات وكابينتني مزدوجتني .
ومحامات  لالسرتخاء  واسعة  منطقة  فضم  ؛  اليخت  سطح  أما 
؛  والتميز  األناقة  يف  غاية  سباحة  محام  إىل  باإلضافة  الشمس؛ 

وجراج للسيارة.

 2018 الـثاني  تـشرين   3 Saturday 3 November 2018الـسبت 

إذا كنت ممن حيلمون باقتناء طائرة خاصة دون دفع مبالغ طائلة، 
فإن حلمك قد يصبح حقيقة إذا قمت بشراء طائرة » فيجن جيت« 
اليت مت اطالقها بسعر ال يعترب باهظا مقارنة بغريها من الطائرات 

اخلاصة.
فبعد 10 أعوام من العمل، طرحت شركة سريوس طائرة » فيجن 
جيت« بتصميم عصري حديث، بسعر 1.96 مليون دوالر، وهو ما 

يعد أرخص أسعار الطائرات اخلاصة يف العامل.
وتستعد الشركة إلنتاج 100 طائرة على مدار هذا العام، حيث أنها 
تلقت مئات الطلبات للحصول على هذه الطائرة املميزة، اليت تصل 

سرعتها القصوى 555 كم/س على ارتفاع 8.535 مرت.
مت  كما   ، الكربون  ألياف  من  صناعته  مت  الطائرة  هيكل  تصميم 
تصميم املقصورة بشكل واسع مبا يكفي لركوب 5 أفراد وطفلني 

على سبيل املثال، حيث يبلغ طوهلا 1.5 مرت وعرضها 1.55 مرت.
عملت الشركة على جعل التحكم بالطائرة بشكل مبسط وسهل حيث 
مت تزويدها بشاشات ملسية كبرية وأجهزة آلية متطورة مبا جيعل 

قمرة القيادة تشبه العمل الفين املذهل.
الطائرة »فيجن جيت« ميكن أن يقودها طيار واحد فقط دون احلاجة 
ملساعد معه، كما أنها بها خزان وقود يكفي لقطع مسافة 220 كم 

بالرحلة الواحدة.
وإلضفاء شيئا من الرتفيه على الطائرة، مت تزويدها بإضاءة ملونة 
الطوارئ فقط مت  أما يف حاالت  USB  للشحن،  ومنافذ خمصصة 

ختصيص مظالت للركاب الستخدامها عند احلاجة.

 إطالق أرخص طائرة خاصة يف العامل

اعلن البنك الدولي أنه على رغم التقدم احملرز يف خفض الفقر املدقع، 
فان نصف عدد سكان العامل تقريبا يعيشون بأقل من 5.50 دوالرات 

يوميا، مع ارتفاع نسبة الفقراء يف االقتصادات األكثر ثراء.
ويف التقرير الذي يصدره مرتني سنويا، أجرى البنك دراسة أوسع 
نطاقا للفقر ملعرفة أماكن ضعف الدول، حتى وإن كانت نسبة الذين 
يعيشون يف فقر مدقع، الذين يكسبون أقل من 1.90 دوالر يوميا، 

استمرت يف الرتاجع يف السنوات األخرية.
ومبوجب املعايري املوسعة لتحديد الفقر، أفاد التقرير أن أعداد الفقراء 
يف أحناء العامل ال تزال »مرتفعة بشكل غري مقبول« فيما مثار النمو 

االقتصادي »يتم تقامسها بشكل غري متساو يف مناطق ودول«.
العدد  فإن  املاضية،  السنوات  يف  العاملي  النمو  تباطؤ  مع  وحتى 
اإلمجالي لألشخاص الذين يعيشون يف فقر تراجع بأكثر من 68 مليون 
شخص بني 2013 و2015 »رقم مواز تقريبا لعدد سكان تايالند أو 

اململكة املتحدة«.
وعلى رغم التحسن، رأى التقرير أن األمناط احلالية تشري إىل أن هدف 
البنك الدولي خفض الفقر املدقع إىل أقل من 3 يف املئة من عدد 

سكان العامل حبلول 2030 قد ال ميكن التوصل إليه.
وقال التقرير: »النتائج املقلقة خصوصا هي أن الفقر الشديد بات 
يرتسخ يف حفنة من الدول وأن وترية خفض الفقر ستتباطأ بشكل 

كبري«.
وعند عتبة ال 5.50 دوالرات يوميا، تراجعت نسبة الفقر العاملي إىل 

46 يف املئة من نسبة 67 يف املئة مسجلة بني 1990 و2015.
وقال البنك الشهر املاضي إن نسبة الفقر املدقع تراجعت إىل 10 

يف املئة يف 2015.
ومع صعود الصني، سجلت دول شرق آسيا واحمليط اهلادئ اخنفاضا 
مبقدار 60 نقطة يف معدل الفقر وصوال إىل 35 يف املئة، لكن من 
غري املرجح أن تستمر املنطقة يف املضي قدما يف تلك الوترية بسبب 

تباطؤ النمو.
وبات الفقر يرتسخ يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حيث 84.5 يف 
املئة من السكان ما زالوا يعيشون بأقل من 5.50 دوالرات يوميا، 

حبسب التقرير.
الزمن  من  عقدين  قبل  العامل  سكان  من  املئة  60 يف  كان  وفيما 
يعيشون يف دول ذات مداخيل منخفضة، تراجعت النسبة حبلول 2015 

إىل 9 يف املئة.
وحذر البنك الدولي من أنه يف العديد من تلك الدول، ال ينال الفقراء 

حصة عادلة من النمو االقتصادي. 

البنك الدولي: نصف سكان العامل 
تقريبا يعيشون بأقل من 5.50 

دوالرات يوميا

خيت »DOM 123 « الفاخر املصنوع من األملنيوم
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تتـمات

شربل راضي رئيسا...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

اهلل ان يأخذ بيده ملا فيه خري التيار والوطن واجلالية.
من  خنبة  مع  متكن،  حيث  باالجنازات  حافل  تاريخ  راضي  وللرئيس 
الوطين احلر وترسيخه  بالتيار  النهوض  الناشطني يف ملبورن، من 

على الساحة السياسية واالجتماعية يف فيكتوريا.
واملعروف ان السيد شربل راضي من أوائل كوادر التيار يف ملبورن 
خاصة واسرتاليا عامة نذر نفسه خلدمة رسالة التيار والعمل مببادئه 
الرئيس  فخامة  الوطن  وعماد  عماده  اسسها  ووضع  ارساها  اليت 

ميشال عون.

ُنُذر معركة بني...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

شرقي  مشال  يف  األوضاع  ُتنذر  »امللحوظة«،  أنقرة  جهود  رغم 
سورية بصراع مفتوح بني األكراد وتركيا بعد مناوشات حدودية يف 
العمليات ضد تنظيم »داعش« يف جنوب منطقة  الشمال، وتوُقف 
موفد  ترشيح  املتحدة  األمم  كشفت  ذلك،  مبوازاة  الفرات.  شرق 
تسوية  إلجناز  كبرية  حتديات  تنتظره  السورية  لألزمة  رابع  دولي 

سياسية عجز عنها ثالثة ديبلوماسيني معروفني.
اتفاق سوتشي بني روسيا وتركيا حول  أهمية  التشديد على  ومع 
إدلب يف تطبيع األوضاع يف األراضي السورية، قال الناطق باسم 
وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: »نؤكد أن أنقرة 
مل تنجح بعد يف حتقيق كل مسؤولياتها مبوجب االتفاق، على رغم 
النار  وقف  انتهاكات  عدد  أن  إىل  وأشار  ملحوظة«.  جهودًا  بذهلا 
اخنفض إىل الربع الشهر املاضي، موضحًا أن »موسكو تتابع اجلهود 
بتطبيق  متمسكة  روسيا  وأن  االتفاق«،  مبوجب  أنقرة  من  املبذولة 
بنوده ومنع انهياره. وحذر من »حماوالت املسّلحني املتواصلة لنسف 
اهلدنة، خصوصًا عن طريق فربكة استخدام األسلحة الكيماوية لتحميل 
دمشق مسؤوليتها«، وقال إن »العسكريني الروس يتابعون الوضع 
بعناية، ونشروا يف نقاط املراقبة الروسية عند حدود منطقة وقف 
التصعيد يف إدلب، ست عربات خاصة باملسح اإلشعاعي والكيماوي 

والبيولوجي«.

خطة أمريكية إلنهاء...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

السعودية،  مع  احلدود  من  احلوثيني  مجاعة  ميليشيات  وانسحاب 
طاولة  إىل  اليمنيني  األطراف  جلوس  ثم  اجلوية،  الغارات  ووقف 

املفاوضات خالل الشهر اجلاري، مشريًا إىل فرتة ثالثني يومًا.
سالح  »نزع  ضرورة  بومبيو  مايك  األمريكي  اخلارجية  وزير  وأكد 
احلوثيني عند احلدود، ووضع األسلحة الكبرية )الصواريخ الباليسيتة( 
حتت رقابة دولية«، يف وقت رحب املوفد الدولي إىل اليمن مارتن 
غريفيث بدعوة واشنطن إىل االستئناف الفوري للعملية السياسية، 

داعيًا األطراف اليمنيني إىل »اغتنام الفرصة«.
وقالت  الدعوة،  تلك  أيدت  ماي  ترييزا  الربيطانية  الوزراء  رئيسة 
خماطبة الربملان الربيطاني أمس االول: »ندعم الدعوة األمريكية... 
لن يكون لوقف النار يف أحناء البالد تأثري على األرض، إن مل يرتكز 

إىل اتفاق سياسي بني األطراف اليمنيني«.
ألقاها يف ندوة نّظمها »معهد السالم األمريكي« يف  وخالل كلمة 
مساٍع  حنو  نتحرك  أن  »علينا  ماتيس:  قال  االول،  أمس  واشنطن 
يف  ما  مرحلة  يف  ذلك  سنفعل  إننا  القول  نستطيع  وال  للسالم. 
املستقبل. علينا أن نفعل ذلك خالل الثالثني يومًا املقبلة«. وأوضح 
أن وقف النار يف اليمن »جيب أن يكون على قاعدة انسحاب احلوثيني 
من احلدود مع السعودية، ثم وقف قصف التحالف العربي«. وأضاف: 
»نريد رؤية اجلميع حول طاولة املفاوضات على أساس وقف النار، 
األمر.  يف  للمضي  مستعدتان«  واإلمارات  السعودية  بأن  وأعتقد 
اليمن من خالل وكالئهم  احلرب يف  اإليرانيني يشعلون  أن  وذكر 
وسنحّملهم  العقاب  من  يفلتوا  لن  »لكنهم  األوسط،  الشرق  يف 

املسؤولية«، وزاد: »هذه احلرب جيب أن تنتهي«.
سيتيح  املعارك  وقف  أن  إىل  األمريكي  الدفاع  وزير  أشار  وفيما 
للموفد الدولي »مجع األطراف اليمنيني يف السويد«، أبدت وزيرة 
الستضافة  بالدها  استعداد  والسرتوم  مارغو  السويدية  اخلارجية 
»املشاورات«. وقالت لوكالة األنباء السويدية )تي تي( أمس، إن 

ستوكهومل ستكون »سعيدة بذلك«، ولكن ال شيء حمددًا بعد.

السنة واألكراد يعرتضون...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

أمس  الغضبان  ثامر  العراقي  النفط  وزير  قال  ذلك،  غضون  يف 
البالد  يف  اخلام  إنتاج  طاقة  زيادة  إىل  تسعى  وزارته  إن  االول، 

وستدعم شركات النفط األجنبية لتسهيل عملها.
مصاف  تطوير  إىل  ستسعى  »الوزارة  صحايف:  مؤمتر  خالل  وتابع 
االحتياطات  حبكم  »البصرة،  و  اإلنتاجية«  قدرتها  وزيادة  نفطية 
نرعى  أن  علينا  توجب  فيها،  والتصفية  اإلنتاج  وطاقات  واملوانئ 

أهاليها رعاية خاصة«.
امللف  إن  الوزير،  قال  إيران  على  األمريكية  العقوبات  ملف  وعن 
أنظار  حتت  اآلن  وهو  السابقة،  العراقية  احلكومة  من  يدار  »كان 
احلكومة احلالية ويهمنا جدًا احلفاظ على مصاحلنا، ونأخذ يف االعتبار 
كل االنعكاسات«. وأضاف أن »العقد املربم بني العراق وإيران يف 
شأن تصدير30- 60 ألف برميل من النفط العراقي إىل إيران، حمدود 

وسنراجعه. والشحنات صغرية، وتهمنا مصلحتنا الوطنية«.

العامة  املوازنة  قانون  مشروع  على  أخريًا  الوزراء  جملس  ووافق 
االحتادية للسنة املالية 2019، وأحاله على الربملان.

إزاء ما  أنه »يشعر بالصدمة  وشدد حتالف »القرار« يف بيان على 
هو مرصود حملافظات مهمة كنينوى واألنبار وصالح الدين ودياىل، 
وهي اليت اكتوت بنار داعش وأصبح مواطنوها ما بني نازح وشهيد 
أو  أعزل من أي دعم  وجريح، ومن ينظر إىل أطالل مدينته وبيته 
أمل بتغيري احلال«. وأضاف: »ال بد أن يكون جهد حقيقي وأموال 
ترصد ليتحقق التغيري ويشعر املواطن بأن دولته وحكومته تقفان 
بصالبة معه بعد ما عاناه من أهوال«. وشدد على ضرورة أن »يعاد 
من  وغريها  نينوى  يف  املواطنني  مآسي  لتأخذ  املوازنة  يف  النظر 
احملافظات، االهتمام املطلوب عرب رصد املوازنات املالئمة للنهوض 
بها. وحض نواب احملافظات احملررة على »توحيد الكلمة واملوقف 

انتصارًا ملعاناة أهلهم وذويهم«.

حزب اهلل »عاتب وغاضب«...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

وان املعلومات تقول ان ال زيارة مقررة لوفد من احلزب اىل قصر 
بعبدا يف الوقت احلاضر.

وعلم ان »حزب اهلل« لن يدخل يف سجال مع رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون على خلفية مواقفه اليت اعلنها مساء االربعاء املاضي. 
هل مطالبة حزب اهلل هي حمض داخلية ام هلا خلفيات اقليمية«؟ هذا 

ما ستكشفه لنا االيام القليلة املقبلة.
الوحيدة مع العد العكسي للتحضريات اجلارية  الثابتة  وهكذا، فان 
أسبوع من دخول  لبنان، وبعد  الـ75، الستقالل  بالذكرى  لالحتفال 
التكليف للتأليف شهره السادس، هو ان طريق االتصاالت مل تكن 
سالكة بعد، ملعاجلة عقدة ربع الساعة األخري، املتمثلة مبطالبة حزب 

اهلل متثيل سنة 8 آذار يف احلكومة، من حصة الرئيس املكلف.
واملعلومات حول جتّمد االتصاالت تدحض من دون أدنى اجتهاد، ما 
دأبت املصادر القريبة من التيار الوطين احلر على الرتويج له، يف 
حماولة للتغطية على تطّور جديد يف املشهد السياسي، يتمثل بربوز 
وتصوير  العلن،  إىل  اهلل  وحزب  عون  ميشال  الرئيس  بني  اخلالف 
احلزب انه خيطئ بالتكتيك، واعتبار حمطة O.T.V ان كالم رئيس 
اجلمهورية يف اإلطاللة التلفزيونية، من ان »العقدة السنية خمتلقة 
وغري مربرة« من انه كان »رسالة واضحة إىل ما يعنيهم أمر الوطن 
قبل التأليف«، من ان الكالم، يستهدف اجلهة املعنية بالعرقلة، ومن 

ضمنها حزب اهلل، والنواب السنة الستة املعنيني.
ومل خيِف النائب آالن عون وجود تباين مع حزب اهلل، لكن ذلك ال 
يعين إنهاء التفاهم بني التيار الوطين احلر وحزب اهلل، املوقع منذ 
العام 2006، إال ان تغريدة النائب العوني زياد األسود، من كتلة 
لبنان القوي، حول انه ال إمكانية حلكم سّيد، ما دام له ما ينافسه 

بالسيادة بقوة السالح..
وتنقل أوساط ذات صلة ان حزب اهلل غاضب على ما أعلن يف الندوة 
التلفزيونية، فضاًل عن عتبه على عدم االستماع للنواب السنة، على 
حنو ما حصل مع »القوات« أو النائب طالل أرسالن أو سوى هذين 

الطرفني.
بريوت،  االول   أمس  ظهر  قبل  احلريري  الرئيس  مغادرة  ان  ومع 
متوجهًا إىل باريس يف »زيارة خاصة« على حّد ما أوضح املكتب 
اإلعالمي للرئيس املكلف فإن سفره مّجد املساعي، فقصر بعبدا مل 
يشهد لقاءات، ال علنية وال سرية، وال حتى اتصاالت، أو زيارات، 
وفقًا ملا كشفته مصادر قريبة من حزب اهلل، خالفًا ملا ذكرته مصادر 
بعبدا عن وجود اتصاالت، من املمكن ان تتوضح صورتها يف األيام 

القليلة املقبلة.
وجتدر اإلشارة إىل ان الرئيس احلريري الذي يعود يف األيام القليلة 
املقبلة، سيغادر جمددًا إىل باريس للمشاركة يف مؤمتر حول السالم، 

دعا إليه الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون.
جتميد حمركات التأليف

احلريري  الرئيس  سفر  ان  مطلعة،  سياسية  مصادر  تقدير  ويف 
املفاجئ إىل باريس، يف زيارة خاصة، تعين ببساطة، ان حمركات 
اجبارية«، وان ال حل يف  »اجازة  أعطيت  أو  تأليف احلكومة مجدت 
  8 من  السنة  النواب  متثيل  لعقدة  املقبلة،  األيام  أقله يف  األفق، 
آذار، فيما انصرف »حزب اهلل«، بعدما باتت الكرة يف ملعبه، إىل 
تقييم الوضع، ال سيما بعد موقف الرئيس ميشال عون برفض متثيل 
هؤالء النواب باعتبار انهم »فرادى وليسوا تكتاًل أو جمموعة«، إال ان 
معظم أركان احلزب غابوا عن السمع، يف حني كانت جترى اتصاالت 
واملمكن هلذه  الالئق  املخرج  عون إلجياد  الرئيس  مع  »بالواسطة« 
العقدة، مبا يضمن اإلسراع يف تشكيل احلكومة، يف وقت ذكرت 
مصادر املعلومات ان الرئيس عون مل ُيقّرر بعد من سيكون الوزير 
السين من حصته، علمًا ان الوزير الدرزي الثالث لن يكون من حصة 
التقدمي  احلزب  رئيس  بني  عليه  متفق  هو  بل  اجلمهورية،  رئيس 
االشرتاكي وليد جنبالط ورئيس احلزب الدميقراطي اللبناني الوزير 
أربعة  انه ستكون للرئيس عون حصة من  طالل أرسالن، ما يعين 
وزراء، عدا الوزير الدرزي الثالث، بينهم مسيحيان وسين والوزير 

الرابع غري معروف بعد.
إعالن  ان  اجلمهورية  رئيس  موقف  على  مطلعة  مصادر  وأوضحت 
ألنهم  املستقلني،  السنة  النواب  أحد  توزير  رفضه  عون  الرئيس 
هذه  ملعاجلة  توقفت  االتصاالت  ان  يعين  ال  موحدة،  كتلة  ليسوا 
خالل  من  مستمرة  تزال  ال  واملبادرات  االتصاالت  ان  بل  العقدة، 
األطراف  بني  ومبادرات  رسائل  ينقلون  خري«  »سعاة  امستهم  من 
املعنية مبلف التشكيل، والعمل جار للخروج من هذه الدوامة، معتربة 
ان اعتماد »التكتيك« يف التشكيل الذي حتدث عنه الرئيس عون 
ال  معينًا  طرفًا  ان  يعين  ال  األّول،  أمس  اإلعالميني  مع  حواره  يف 

يريد احلكومة، بل ان هناك عملية »شد حبال« بني األطراف املعنية 
بتشكيل احلكومة.

فإن  احلريري،  الرئيس  سفر  من  الرغم  على  انه  املصادر،  وقال 
االتصاالت ستتواصل، معتربة ان ما حصل رمبا مجد التشكيل، لكنه 

مل جيمد البحث يف موضوع التأليف.
ويف املعلومات، أن أيًا من نواب سنة 8 آذار مل يزر قصر بعبدا، 
مثلما ترّدد، كذلك مل يعرف اما إذا كانت االتصاالت مشلت »حزب 
اهلل«، حيث ترّدد أيضًا احتمال قيام وفد من احلزب برئاسة رئيس 
ان  إال  القصر،  بزيارة  رعد،  النائب حممد  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة 

مصادر احلزب نفت ذلك.
حزب اهلل على موقفه

وقالت مصادر موثوقة مطلعة على موقف »حزب اهلل«: ان احلزب 
متمسك بشدة مبوقفه من توزيراحد النواب املستقلني حبكم معادلة 
الرئيس احلريري والرئيس  ابلغ  النيابية، وانه كان قد  االنتخابات 
عون والوزيرجربان باسيل منذ اكثر من شهرين واكثرمن ثالث مرات 
موقفه هذا، لذلك فهذه القضية ليست مستجدة ووليدة ساعتها،  
متثيل  مسألة  معاجلة  حلني  جتاهلها  ومت  اشهر  منذ  مثارة  هي  بل 

»القوات اللبنانية«. 
ونقلت املصادر عن قياديني يف »حزب اهلل« قوهلم: ان ال عالقة 
هلذا املوقف مبا يثار بوجه احلزب عن سعيه للحصول على ثلث ضامن 
ثلثا  احلريري  الرئيس  او  عون  الرئيس  تشليح  او  احلكومة  له يف 
املستقلني  السنة  النواب  متثيل  ان  املسألة  اليه،  يسعيان  ضامنا 
على  سنبقى  وحنن  حق،  قضية  هي  »املستقبل«  خارج  من  الستة 
موقفنا حتى لو تأخر تشكيل احلكومة اياما فنحن اوفياء وصادقون 

مع احللفاء واالصدقاء.
واستغربت املصادر القيادية »انتظار تشكيل احلكومة مخسة اشهر 
حلل مسألة متثيل »القوات« وعدم انتظار حل مسألة متثيل النواب 
السنة املستقلني اياما قليلة«؟ وقالت: غري صحيح ان »حزب اهلل« 
يريد تطويق الرئيس احلريري او تعجيزه او إحراجه إلخراجه، واال ملا 
كان عمل منذ بداية الطريق على تسميته لتشكيل احلكومة وعمل على 

تسهيل التشكيل.
لكن  احد،  اىل  موجها  ليس  احلزب  موقف  ان  املصادر  واوضحت 
مراد واسامة سعد هلم  الرحيم  الصمد وعبد  فيصل كرامي وجهاد 
واحد،  تكتل  ضمن  يكونوا  مل  لو  حتى  احلكومة  يف  بالتمثيل  حق 
الشيعة يف  بأصوات  يأتوا  ومل  كبرية  سنية  شرحية  ميثلون  ألنهم 

مناطقهم.
وعما تردد عن ان احلزب سيعرقل تشكيل احلكومة اذا مل يتم توزير 
احد النواب السنة املستقلني، قالت املصادر: انها ليست عرقلة بل 

متسك مبطلب حق.
قالت  اهلل«،  »حزب  ملعب  يف  باتت  االن  الكرة  ان  القول  وحول 
املصادر: انها يف ملعب من يصدر مراسيم تشكيل احلكومة ولسنا 

حنن من ُيصدر مراسيم التشكيل.
وعن رأي احلزب مبوقف الرئيس عون الرافض لتوزير هؤالء النواب؟ 
قالت املصادر: »ان الرئيس عون عرب عن رأيه واحلزب ايضا عرب عن 
رأيه، وهذا ال يعين ان هناك خالفًا بيننا وبينه، فهو ما زال حليفًا 

وصديقًا كبريًا وحتصل اختالفات بوجهات النظر بني احللفاء«.
ونفت املصادر اتهام احلزب بأنه حياول تأخري تشكيل احلكومة بسبب 
فإن  بالعكس،  انه  معتربة  إيران،  وعلى  عليه  األمريكية  العقوبات 

العقوبات املرتقبة سبب أساسي يدفعنا لطلب تسريع تشكيلها.
مناورة أم استحقاقات خارجية؟

غري ان مراقبني ينظرون بعني الريبة إىل ما آلت إليه عملية تأليف 
احلكومة، يرون ان متسك الثنائي الشيعي بتمثيل السنة املعارضة 
يف احلكومة يندرج يف إطار من اثنني: إّما أن يكون مناورة لتضييع 
األمريكية  النصفية  االنتخابات  اليه  ستؤول  ما  بانتظار  الوقت 
وانعكاسها على السياسة اخلارجية لواشنطن جتاه طهران مع قرب 
الدفعة الثانية من العقوبات اليت ستطال أيضا شخصيات جديدة يف 
حزب اهلل، وإّما تعبريا عن حتّفظ على شكل احلكومة احلالية ال سيما 
بعد التسوية اليت قام بها الرئيس عون مع النائب السابق جنبالط 
واليت قد متنحه بشكل غري مباشر ثلثا معّطال يف احلكومة، إذا ما مّسى 

شخصية درزية من حّصته تكون أقرب اىل الوزير إرسالن. 
لكن هؤالء يفضلون التحليل الذي ستؤول إليه التطورات اخلارجية 
األمريكية، وصواًل  االنتخابات  من  بدءًا  احلكومة,  تأليف  مسار  على 
اليمن،  يف  احلرب  بإنهاء  شديدة  أمريكية  رغبة  عن  حُيكى  ما  إىل 
متثلت يف اليومني األخريين بالتصرحيات األمريكية الواضحة لوزيري 
طاولة  اىل  املتنازعني  األطراف  جلوس  بضرورة  واخلارجية  الدفاع 
املفاوضات بعد الفشل الذي أمّل بها يف شهر أيلول الفائت، وكأّن 
وقت التسوية يف هذا البلد قد حان بالتوازي مع أفول احلرب يف 
سوريا وتسوية األوضاع السياسية يف العراق، ومسار صفقة القرن 

يف فلسطني احملتلة.
إىل ذلك، ذكرت مصادر »اللقاء التشاوري« للنواب السنة املستقلني، 
ان هناك استحالة لوالدة حكومة من دون هؤالء السنة، حتى ولو قّرر 
احلريري البقاء مكّلفًا حتى نهاية العهد«. واملسالة اآلن بني الرئيس 
مراجعة  يتوجب عليهما  اللذين  املكلف سعد حريري  والرئيس  عون 
للنواب  التمثيلي  واحلجم  النيابية  االنتخابات  أنتجتها  اليت  األرقام 
الُسنة يف كّل لبنان، كما العودة إىل املعايري اليت على أساسها مت 
تشكيل احلكومة اإلفرتاضية اليت ال يتمثل فيها الُسنة املستقلون، 
بع ينطبق علينا أكثر مما ينطبق  وعندها سيكتشفان بأّن املعيار امُلتَّ

على جهات أخرى ممثلة يف احلكومة«.
 واكدت املصادر »حنن جبهة سياسّية قائمة منذ منتصف حزيران 
األخرية  اللحظة  أعضائها يف  اىل جتميع  تعمد  وليست طارئة، ومل 

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

التوصيات  بعض  الروسية  الصحة  وزارة  نشرت 
الفرتات  يف  بتناوهلا  ينصح  اليت  األغذية  بشأن 

الباردة من السنة.

الوزارة،  يف  التغذية  أخصائيي  رئيس  وأوضح 
ما  غالبا  الناس  معظم  أن  توتيليان،  فيكتور 
والكمية  الفواكه،  من  غرام   200 حنو  يتناولون 
الكمية  وهذه  اليوم،  اخلضروات يف  من  نفسها 
تلك  من  اجلسم  حيتاجه  الذي  األدنى  احلد  هي 
املواد الغذائية، لكن اخلرباء ينصحون بزيادة تلك 
والفواكه يف  اخلضار  من  غرام   600 إىل  الكمية 

اليوم، وخصوصا يف األيام الباردة من السنة.

والفواكه متنح  أن اخلضار  إىل  األخصائي  وأشار 
اجلسم السكريات الالزمة ملد اجلسم بالطاقة، فضال 
عن احتوائها على كميات وفرية من الفيتامينات 
إىل  باإلضافة  املناعة،  جهاز  لعمل  الضرورية 
األمالح املعدنية ومضادات األكسدة فيها، واليت 
تشكل عناصر أساسية يف تنظيم عملية األيض 

وعمل اجلهاز اهلضمي.

اخلضروات  حتوي  املذكورة،  للمواد  وباإلضافة 
الليكوبني  والبنجر  كالطماطم  امللونة  والفواكه 
القلب وحمسنا  لعمل  منشطا  عنصرا  يعترب  الذي 
اليت  األلياف  أن  إىل  باإلضافة  الدموية،  للدورة 
سرطانات  من  للوقاية  جدا  مهمة  تعترب  حتتويها 

األمعاء واملعدة.

نتائج  عن  حديثة  علمية  دراسة  نتائج  كشفت 
باألمراض  لإلصابة  املعرضني  عدد  حول  صادمة 

السرطانية وجهلهم باخلطر الذي حيدق بهم.

ونشرت جملة JAMA Network Open بيانات عن 
أكثر من 50 ألف شخص خضعوا لدراسة علمية، 
قبل  بالسرطان  باإلصابة  التنبؤ  بإمكانية  تفيد 
حدوثها بواسطة حتليل يكشف اجلينات املرضية، 
بيد أن املشكلة تكمن يف أن هذا التحليل ال يتم 

تنفيذه.

ما  إىل  املشرتكون  خضع  الدراسة،  هذه  وخالل 
أخذ  طريق  عن  اجلينومية،  املكتبة  حتليل  يسمى 
تعرب  املستنسخة،  النووي  احلمض  من  أجزاء 
أن  التحليل  هذا  نتائج  وبينت  واحد.  جينوم  عن 
80% من املشرتكني لديهم ميل وراثي لإلصابة 
عن  تصور  أي  لديهم  ليس  ولكن  بالسرطان، 

ذلك.

 8 أن  دراستنا  نتائج  »بينت  الباحثون:  ويقول 
من كل عشرة أشخاص اشرتكوا فيها معرضون 
األكرب  النسبة  وكانت  بالسرطان.  اإلصابة  خلطر 

لسرطانات املبيض والثدي والربوستاتا«.

ووفقا للعلماء، فإن معظم هؤالء يهتمون بصحتهم 
لكشف  ولكن  سنويا.  طبية  لفحوص  وخيضعون 
فحوص  إجراء  جيب  بالسرطان،  لإلصابة  امليل 
التقصي  اختبار  إجراء  وأهمها  معمقة،  واختبارات 
عدم  أسباب  أحد  أن  إىل  العلماء  اجليين. ويشري 
تشخيص السرطان يف املراحل األوىل أو مسبقا، 
هو عدم رغبة الناس يف إجراء مثل هذه الفحوص 

واالختبارات.

دراسة صادمة: السرطان 
يهدد معظم الناس والغالبية 

جتهل ذلك!
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أظهرت دراسة دامنركية حديثة أن مسكنات األمل 
اليت يدخل يف تركيبها مادة »ديكلوفيناك« قد 

ترتبط بزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب.

الباحثني  كبري  مورتن مشيت  عن  رويرتز  ونقلت 
قوله إن من بني كل 400 مشارك يف الدراسة 
تقريبا  واحد  أصيب شخص  ديكلوفيناك  تناولوا 
بإحدى مشاكل القلب كل عام كاألزمات القلبية 
باسم  املعروفة  القلب  ضربات  انتظام  عدم  أو 

الرجفان األذيين.

وتوصل الباحثون إىل أن معدل اإلصابة مبشاكل يف 
القلب ألول مرة زاد بنسبة 20 إىل 30 باملئة بني 
من بدأوا يف تناول عقاقري الديكلوفيناك مقارنة 
مثل  أخرى  مسكنات  تناول  يف  بدأوا  بأشخاص 

اإليبوبروفني والنابروكسني أو الباراسيتامول.

يدعو  كبري  مربر  هناك  ليس  إنه  مشيت  وقال 
غري  مسكنات  جتربة  قبل  ديكلوفيناك  الستخدام 

إستريويدية أخرى مضادة لاللتهابات.

متاحا  ديكلوفيناك  يكون  أال  جيب  إنه  واضاف  
دون وصفة طبية كما جيب أن يتضمن حتذيرات 

من املخاطر احملتملة الستخدامه.

ضمن  مصنفة  صيدالنية  مادة  وديكلوفيناك 
ما  وكثريا  اإلستريودية  غري  االلتهاب  مضادات 
يستخدم هذا النوع من املسكنات لعالج التهاب 

املفاصل.

الدول دون وصفة  وميكن شراؤه يف كثري من 
طبية وبأمساء متعددة.

مسكنات األمل تزيد من 
خطر اإلصابة بأمراض 

القلب
من  عدد  تناول  أن  من  وخمتصون،  أطباء  حيذر 
وجبات املطاعم ميكن أن تشكل خطرا على الصحة، 
كما يف القائمة التالية من األغذية اليت استعرضها 

موقع »ويب طب«:

الربغر نصف املشوي
عندما ال يتم طهي اللحم البقري املفروم جيدا، 
فغالبا ما تبقى البكترييا عالقة به، لذا ينصح بأن 
يكون الربغر مشويا بالكامل، لضمان القضاء على 

كافة أنواع البكترييا.

وجبة التوفري
وهي عادة ما حتتوي على طبق رئيسي ومقبالت، 
من  العديد  على  حتتوي  الوجبة  كانت  كلما  لكن 
األطعمة، زادت فيها كميات الدهون غري الصحية. 
كذلك تزداد املخاطر إذا كان الطعام حيتوي على 

الكاتشاب واملايونيز.

السلطة اخلضراء
يصعب التأكد من طريقة غسل مكونات السلطة 
الورقيات واليت تكون  جيدا يف املطاعم، خاصة 
معرضة للتلوث بشكل كبري، كما أن اخلضار تكون 
بكميات كبرية، مما جيعل غسلها بعناية أمرا صعبا 

بالنسبة للعاملني يف املطاعم.

األطعمة الرخيصة
ال ميكن التأكد من مصدر أي وجبة رخيصة موجودة 
يف قائمة الطعام، فقد تكون مصنوعة من بواقي 
من  ألكثر  مستخدم  زيت  يف  مقلية  أو  األطعمة 
مرة. لذا، ال تنجر وراء هذه العروض اليت ميكن 

أن تؤدي ألضرار صحية.

املقليات
تعترب املقليات من األطعمة املفضلة لدى الكثري 
ضررا  األكثر  لكنها  املطاعم،  األشخاص يف  من 
الكثري من  واحدة ستكسبك  الصحة، فوجبة  على 
السعرات احلرارية واليت هلا تأثريات سلبية على 

الصحة.

مشروبات إعادة امللء
ال تنجر وراء عروض املطاعم بشرب ما تستطيع من 
املشروبات الغازية، فكلما شربت أكثر فستكون 
املشروبات حتتوي  األكرب، ألن هذه  اخلاسر  أنت 

كميات كبرية من السكر.

األطعمة املمزوجة
كلما كان الطبق حيتوي على جمموعة من املكونات 
املمزوجة، كلما زادت صعوبة معرفة مصدر هذه 

 أغذية ضارة ينصح بتجنب تناوهلا يف املطاعم
األطباق، وكذلك تتسبب يف اكتساب املزيد من 
من  كثري  على  حتتوي  حتما  ألنها  الكيلوغرامات، 

الدهون.

ما هي األطعمة الواجب تناوهلا 
يف الفرتات الباردة من السنة؟
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يف الوقت الذي يلجأ البعض إىل تناول أنواع حمددة من األطعمة أثناء 
احلمية الغذائية، ذكرت تقارير صحفية أن هناك أطعمة ميكن أن تأتي 
فز على تناول الكثري من الطعام. فما هي؟ وكيف  بنتائج عكسية وتحُ

ميكن التعامل مع هذا الوضع؟
أحسن  أنها  منهم  ظنًا  قاسية  غذائية  محية  البعض  يتبع  ما  كثريًا 

احذر هذه األطعمة واملشروبات أثناء احلمية

 2018 الـثاني  تـشرين   3 Saturday 3 November 2018الـسبت 

اصبحت مشكلة تساقط الشعر يف وقتنا من أكثر املشاكل شيوعا، 
ونشرت  الدوائية،  العالجات  شراء  إىل  الناس  يدفع  الذي  األمر 
لتلك  الطبيعية  البدائل  عن  تقريرا   »Times of India« صحيفة 

األدوية.

ومشل التقرير 6 بدائل طبيعية قد تساعد على منع تساقط الشعر 
وتقويته:

 التدليك بالزيت الساخن: يؤدي لزيادة تدفق الدم إىل بصيالت 
الشعر وتقوية جدذوره وتسني فروة الرأس وتلطيفها.

وتفيزها  الشعر  بصيالت  تنشيط  على  يساعد  األخضر:  الشاي   
على النمو.

لبصيالت  الدموية  الدورة  تسني  على  تساعد  البصل:  عصارة   
الشعر وتنشيطها واحلد من االلتهابات، كونها تتوي على نسبة 
عالية من الكربيت. باإلضافة لقدرة البصل على قتل اجلراثيم اليت 

تسبب التهابات فروة الرأس.
النقص يف  )الشمندر(: تساعد على تعويض  البنجر  عصري جذور 

العناصر الغذائية اليت تسبب تساقط الشعر.
وتفز  الشعر  بصيالت  تقوية  على  تساعد  النيم:  شجرة  أوراق   
منوها، باإلضافة إىل أنها توي مضادا حيويا للبكترييا والفطريات 

وااللتهابات.
 الكشمش اهلندي: يعد غنيا بفيتامني »ج«، ونقصه أحد العوامل 
املساهمة يف تساقط الشعر. كما يقوم زيت الكشمش باحملافظة 

على فروة الرأس ومينح الشعر ملعانا وقوة.

اكتشاف  عن  معلومات   Journal of Clinical Oncology جملة  نشرت 
العلماء خصائص عالجية مميزة لبذور الكتان.

وتفيد اجمللة بأن العلماء اكتشفوا أن املركبات املوجودة يف بذور 
السرطانية،  اخلاليا  على  القضاء  ميكنها  واخلضروات  احلبوب  بعض 
عن  احلديث  ويدور  ثانية.  أورام  وظهور  جديدة  خاليا  منو  و«متنع« 
الفيتواسرتوجينات )إسرتوجني نباتي(، وأهمها وفقا للعلماء، مركبات 

الليغنان.

وقد وجد العلماء أن بذور الكتان تتوي على أكرب نسبة من مركبات 
الليغنان. لذلك ينصحون بااللتزام بنظام غذائي غين مبواد من دقيق 
القمح الكامل وبذور الكتان واخلضروات. وتساعد هذه املواد اجلسم 

يف احلصول على كمية كافية من مركبات الليغنان.

للبحوث  األملاني  املركز  يف  اخلبرية  تشان-كلود،  جيين  وقالت 
السرطانية: »لدينا أول دليل على أن الليغنان ال خيفض فقط خطر 

سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، بل وحتى خطر املوت«.

وتتوي بذور الكتان إضافة إىل مركب الليغنان على عناصر مفيدة 
وأمحاض  وألياف   ،C،  B9،  B6،  B3،  B2،  A ،B1 وفيتامينات: 

أوميغا-3 وأوميغا-6 وأوميغا-9.

بذور الكتان حتمي من مرض 
مميت

الطرق من أجل ختفيف وزنهم واحلصول على قوام رشيق، خاصة وأن 
مستويات السمنة يف العامل بلغت حدا كبريا، حسب آخر إحصائيات 

منظمة الصحة العاملية.
وأثناء احلمية يتناول البعض مواد غذائية، اليت ال تتوي على سعرات 
حرارية مرتفعة، فضال عن ممارسة أنشطة رياضية خمتلفة. بيد أن 
شعر الشخص باجلوع ويدفعه  أكل بعض األطعمة يوميًا أثناء احلمية، يحُ
إىل تناول الطعام مرة ثانية بعد فرتة قصرية من قيامه بذلك، وهو ما 
قد يؤدي إىل نتائج عكسية. مواقع أملانية تضع قائمة من األطعمة، 

اليت جيب احلذر خالل فرتة احلمية، منها:

عصائر الفاكهة
عدة  على  الفطور  وجبة  مع  يتم شربها  اليت  الفاكهة  تتوفر عصائر 
فيتامينات، غري أنه يتم إغفال السعرات احلرارية اليت تتوي عليها، 
السيما وأن هذه الفواكه تفقد لبها أثناء عملية إنتاج العصائر، ويبقى 

فقط الفركتوز وسكر الفاكهة وهو ما حيفز على الشعور باجلوع.
عصائر  شرب  األفضل  من  أنه  إىل  األملاني  »بونته«  موقع  شري  ويحُ
فاكهة مصنوعة منزليا ومن فواكه طازجة، ويضيف بأنه جيب التخلي 

كذلك عن وضع السكر يف هذه العصائر أثناء عملية التحضري.

الغلوتامات
لألطعمة  تضاف  مادة  الغلوتومات-  ختتفي  املصدر،  نفس  حبسب 
بهدف تسني النكهة- يف العديد من األطباق اجلاهزة لألكل، وهذه 
املادة تعيق هرمون اللبتني املسؤول عن الشبع، عن القيام بدوره. 
شعر  فضل إعداد أطباق الطعام يف املنزل، ألنها أكثر توازنًا وتحُ لذا يحُ

بالشبع مدة أطول.

أنواع من القهوة
أوضح موقع »fitforfun« األملاني أن القهوة من املواد اليت تقضي 
حرق  إىل  وتؤدي  الغذائي  التمثيل  عملية  تعزز  ألنها  الدهون،  على 
الدهون بشكل سريع. لكن هذا ينطبق فقط على القهوة السوداء أي 
بدون إضافات، واليت تفقد قدرتها على ختفيض الوزن مبجرد إضافة 
القهوة  شرب  على  األملاني  املوقع  شدد  ويحُ إليها.  واحلليب  السكر 

السوداء فقط، لكن إضافة قليل من احلليب لن يؤذي.

املوسلي
أفاد موقع جملة »فوكس« األملانية أن من يظن أن تناول املوسلي 
فهو  الوزن  ختفيض  على  يساعد  الفطور،  وجبة  الذرة يف  ورقائق 
على خطأ، ألن هذه املنتجات اجلاهزة تتوي على الكثري من السكر. 
هلذا ينصح املوقع األملاني بتحضري املوسلي يف املنزل ومن فواكه 
ومكسرات خيتارها الشخص بنفسه، كي يتأكد من أن وجبته األوىل 

يف اليوم ال تتوي على الكثري من السكريات.

شوكوالتة املوسلي
شوكوالتة  على  أيضًا  ينطبق  األمر  هذا  أن  املصدر،  نفس  وتابع 
األحسن  من  أن  وأضاف  الوجبات،  تناوهلا بني  يتم  اليت  املوسلي، 

عوضًا عن ذلك أخذ حفنة من املكسرات أو قطعة من الفاكهة.

منتجات مصنوعة من الدقيق األبيض
أكد موقع »بونته« أن البيتزا واملعكرونة أو اخلبز الفرنسي )باغيت( 
فضل  يحُ أنه  األملاني  املوقع  وأردف  الوزن،  ال تساعد على ختفيض 
تناول منتجات مصنعة من احلبوب الكاملة أثناء احلمية، ألنها ال تساعد 
فقط على سد اجلوع مدة طويلة بل تعود أيضًا بفوائد صحية على 

اجلسم.

الكحول
الكحول ميكن أن تسبب مشاكل للجسم، وأضاف أنه من بني هذه 
املشاكل نقص السكر يف الدم، زيادة على ذلك التوق إىل تناول 
وجبات خفيفة ودمسة مثل رقائق البطاطس لتعويض النقص. ومن 
ال يستطيع االمتناع عن شر الكحول ميكنه شرب املشروبات الكحولية 
باجلوع  تشعر  جتعلك  ال  ألنها  واجلني،  والروم  العرق  مثل  املقطرة 
سريعا مثل أنواع أخرى من الكحول، حسب تقرير موقع جملة »بونته« 

األملانية.

زعمت دراسة جديدة أن تنظيف األسنان بالفرشاة واخليط قد 
مينع اإلصابة بارتفاع ضغط الدم.

ويقول الباحثون إن أولئك الذين لديهم لثة صحية وتسوسا 
قليال يف األسنان، لديهم ضغط دم أقل ويستفيدون أكثر من 

أدوية ارتفاع ضغط الدم.

من ضغط  يعانون  الذين  املرضى  فإن  التحديد،  وجه  وعلى 
الدم واللثة امللتهبة، هم أقل عرضة بنسبة 20% ألن يكون 
ضغط الدم لديهم يف مستويات صحية مقارنة باملرضى الذين 

ال توجد لديهم عالمات على أمراض اللثة.

ويقول فريق البحث من جامعة الكويال يف إيطاليا، إن النتائج 
مراقبة  إىل  حيتاجون  قد  اللثة  بأمراض  املصابني  أن  تظهر 
ضغط الدم بشكل أكثر انتظاما، وقد يستفيد مرضى ضغط 

الدم املرتفع من رعاية األسنان الروتينية.

ونظر الفريق يف سجالت أكثر من 11700 أمريكي شاركوا يف 
 2009 عامي  بني  والغذائي  الصحي  للفحص  الوطين  املسح 

و2014، ومت فحصهم حبثا عن أمراض اللثة.

ومت تشخيص ما يقرب من 4100 شخصا بارتفاع ضغط الدم. 
وكان حنو 88% فقط منهم يتناولون أدوية لعالج احلالة.

الّسن  دواعم  أمراض  من  يعانون  الذين  أن  الباحثون  ووجد 
)جمموعة من االلتهابات اليت تؤثر على دواعم السن؛ النسيج 
للحصول   %20 بنسبة  عرضة  أقل  باألسنان(  احمليط  الداعم 
يتمتعون  بالذين  مقارنة  الدم  لضغط  صحية  مستويات  على 

بصحة الفم.

يعانون من  الذين  املرضى  نتائج  إىل ذلك، كانت  باإلضافة 
أمراض  من  يعانون  ال  ولكن  املعاجل  الدم غري  ارتفاع ضغط 
اللثة، مماثلة ألولئك الذين يتناولون أدوية ارتفاع ضغط الدم 

ولكن يعانون من أمراض اللثة.

ارتفاع  دواء  فوائد  يبطل  الفم  صحة  ضعف  أن  يعين  وهذا 
ضغط الدم.

واجلدير بالذكر أن أمراض اللثة املعتدلة والشديد كانت أكثر 
الدخل  وذوي  واملدخنني،  السن  وكبار  الرجال  بني  شيوعا 

املنخفض ومستويات تعليم منخفض.

وقال املعد الرئيسي الدكتور، دافيدي بيرتوبولي، وهو جراح 
أسنان يف جامعة الكويال: »جيب على األطباء إيالء اهتمام كبري 
لصحة الفم عند املرضى، وخاصة أولئك الذين يتلقون عالج 
ارتفاع ضغط الدم، وحيثون أولئك الذين يعانون من عالمات 

أمراض اللثة على طلب رعاية األسنان«.

وأضاف بيرتوبولي قائال: »وباملثل، جيب أن يدرك أخصائيو 
صحة األسنان أن صحة الفم ال غنى عنها للصحة الفيزيولوجية 

الشاملة«.

ويقول فريق البحث إن نتائجهم تتماشى مع األحباث السابقة 
اليت وجدت أن االلتهاب الفموي منخفض الدرجة يرتبط بتلف 
األوعية الدموية وخماطر القلب واألوعية الدموية، ومجيعها آثار 

صحية الرتفاع ضغط الدم.

كيف تؤثر صحة اللثة على 
ضغط الدم وعالجاته؟

6 بدائل طبيعية حملاربة 
تساقط الشعر
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Kerryn Phelps has ac-
cused the Morrison gov-
ernment of breaking com-
mitments to voters during 
the Wentworth byelection 
campaign, in an outbreak 
of tensions between the 
Coalition and Australia’s 
newest federal MP.
As the government grap-
ples with the fallout from 
last Saturday’s record-
breaking swing against 
the Liberal Party, Dr 
Phelps also told Fairfax 
Media the Coalition would 
be naive to believe con-
cerns over climate change 
are restricted to voters in 
progressive seats.
The independent’s shock 
win in the blue-ribbon 
electorate once held by 
Malcolm Turnbull has 
robbed the government of 
its majority in Parliament, 
and suggests the Coali-
tion is on cours
The independent candi-
date for Wentworth told 
Q&A she believed Austra-
lians wanted the Liberal 
party to return to the “sen-
sible centre”.
While the Wentworth cam-
paign was dominated by 
anger over Mr Turnbull’s 
removal as leader, Aus-

tralia’s offshore refugee 
processing regime, and 
discrimination against 
gay students in religious 
schools also emerged as 
key issues.
Prime Minister Scott Morri-
son made it clear ahead of 
polling day that he was in-
clined to take up New Zea-
land’s long-standing offer 
to accept 150 refugees 
from Nauru and Manus 
Island on the condition 
the Parliament passes a 
stalled bill that would ban 
any of them from ever 
coming to Australia.
Four days after the byelec-
tion, Labor overturned its 
opposition to the plan and 
presented a compromise 
offer, which was swiftly 
rejected.
“They were offering false 
hope,” Dr Phelps said of 
the Coalition.
“I think most people in 
Wentworth and Australia 
got the impression the 
government was going to 
accept the New Zealand 
offer and now it appears 
that this is not happen-
ing,” Dr Phelps said.
“I would again encourage 
the government to listen 
to the serious concerns 

‘They were offering false hope’: Kerryn Phelps ac-
cuses government of breaking byelection vows

of the medical profes-
sion. The government re-
ally must take heed of the 
people of Australia that 
they are supposed to be 
representing.”
Dr Phelps conceded more 
than a dozen seriously ill 
children had been evacu-
ated to Australia over re-
cent weeks for treatment, 
but noted “another 52 
children are still there and 
this is not something that 
can wait”.
The attack echoes the pri-
vate concerns of a grow-
ing number of Liberal MPs 
who want New Zealand’s 
offer to be accepted. Back-
bencher Julia Banks on 
Thursday accused both 
major parties of playing 
political games while sick 
children and their families 
languished on Nauru.
“We could have made 
progress this week with 
the New Zealand solution 
but the parties are too con-
cerned to not back down 
on their position and make 
concessions,” she said.
Asked last week whether 
he would take up the New 
Zealand offer should La-
bor agree to shut the so-
called “back door” to Aus-
tralia, Mr Morrison was 
non-committal but noted 
there was still another sit-
ting fortnight before Par-
liament rose for the year.
He warned any rash move 
risked restarting a new 
wave of asylum-seeker 
boats to Australia, which 
would cost lives and po-
tentially reverse the de-
clining number of refu-
gees left on Nauru and 
Manus Island.
Dr Phelps – a leading 
same-sex marriage cam-
paigner – also targeted Mr 
Morrison for failing to pass 
legislation to end the right 
of religious schools to 
turn away gay students.
Mr Morrison committed to 
changing the law follow-
ing a backlash to leaked 
recommendations in Phil-
ip Ruddock’s secret reli-
gious freedom review. The 
Prime Minister promised 

swift action during the last 
sitting fortnight, but nego-
tiations between the gov-
ernment and Labor broke 
down.
“The government had the 
opportunity to introduce 
the legislation to keep gay 
kids safe in schools with-
out the fear of being ex-
pelled and that didn’t ap-
pear,” Dr Phelps said.
“It just goes to show how 
much was being prom-
ised during the byelection 
with no intent of following 
through.”
Attorney-General Christian 
Porter has vowed to con-
tinue negotiations so the 
issue can be addressed 
when Parliament returns in 
late November.
The latest Australian Elec-
toral Commission count 
shows Dr Phelps has a 
1783 vote lead on a two-
party preferred basis. 
Roughly 20,000 constitu-
ents who voted Liberal at 
the 2016 election aban-
doned the party at Satur-
day’s byelection.
The Liberal Party’s candi-
date for Wentworth, Dave 
Sharma, is expected to 
conceded defeat this week.
Mr Sharma performed well 
in the postal votes filed to-
wards the start of the cam-
paign, with about 65 per 
cent in his favour. How-
ever postal votes counted 
by the AEC over recent 
days have been dramati-
cally weaker for the Liber-
al Party, which suggests a 
messy series of events in 
Parliament during the fi-
nal week of the campaign 
contributed to the Liberal 
Party’s defeat.
Dr Phelps said the govern-
ment’s position on climate 
change was a major fac-
tor behind the loss, and 
warned it would be unwise 
to suggest the issue only 
threatened the Coalition in 
progressive seats.
The government will hon-
our financial commit-
ments made during the 
Wentworth campaign, 
including $2 million for a 
new surf club in Bronte.

Kerryn Phelps. Credit:AAP

Mr Morrison said voters were clearly angry with the Liberal Party, 
but said he was not planning to call an early election. Picture: John 
AppleyardSource:News Corp Australia
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Personal approval rating 
turns negative as Coali-
tion primary vote drops 
below Turnbull’s final 
Newspoll
The prime minister, Scott 
Morrison, and the Co-
alition government are 
bleeding voter support 
according to the latest 
Newspoll.
Morrison still leads the 
opposition leader, Bill 
Shorten, as preferred 
prime minister 43% to 35%. 
However, his lead has 
been whittled down to 
eight points. His personal 
approval rating has fallen 
into negative territory, 
with 44% of voters dissat-
isfied and 41% satisfied 
with his performance.
The Coalition’s primary 
vote is back to the level 
it was a month ago at 
36% – lower than the fi-
nal Newspoll of Malcolm 
Turnbull’s tenure – and it 
trails Labor 46% to 54% on 
the two-party preferred 
measure, the poll pub-
lished in the Australian 
shows.
The Greens’ primary vote 
has dropped two points 
to 9%, while One Nation is 
still on 6%.
Morrison has insisted he 

is focused on the job at 
hand.
“These things will bounce 
around, and that’s the 
case for all politicians, 
but it just doesn’t distract 
me from the job I have,” 
he told K Rock 95.5 on 
Monday. “You just get up 
and you hit it every day. 
You do the things you be-
lieve are important for the 
country every day.”
Morrison was due to visit 
the Great Ocean Road on 
Monday and was expect-
ed announce cash for 
upgrades at the Twelve 
Apostles and a new con-
vention centre as part of 
a $154m injection for the 
Geelong and south-west 
region, the Geelong Ad-
vertiser reported.
The prime minister stayed 
well clear of Victorian op-
position leader Matthew 
Guy’s Liberal party state 
election campaign launch 
on Sunday, which was 
gatecrashed by protest-
ers dressed as lobsters.
Guy will be hoping Victo-
rians do not punish the 
Coalition at state level 
over the shenanigans of 
his federal counterparts 
in Canberra on 24 No-
vember.

Scott Morrison’s popularity 
slides along with Coalition 
support – Newspoll

NSW Premier Gladys 
Berejiklian has tasked a 
three-member panel with 
convincing the federal 
government to help lower 
the rate of immigration 
into the state.
NSW Premier Gladys 
Berejiklian has tasked a 
three-member panel with 
building a case for lower 
immigration, to be taken 
to the federal government 
next year.
The group - made up of 
University of Western 
Sydney chancellor Peter 
Shergold, Infrastructure 
NSW CEO Jim Betts and 
NSW Department of Plan-

ning secretary Carolyn 
McNally - is expected to 
be announced by the pre-
mier on Wednesday.
The panel will be given 
two months to advise the 
premier on matters such 
as how long is needed for 
infrastructure to catch up 
with population growth 
rates.
“NSW has been catch-
ing up on the backlog. It 
is now time for us to take 
stock and get ahead,” Ms 
Berejiklian told The Aus-
tralian, three weeks after 
calling for the immigra-
tion rate to the state to be 
halved.

NSW premier to set up mi-
gration panel
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Coalition conservatives 
led by former prime minis-
ter Tony Abbott are push-
ing back against moves 
to bring refugee children 
and their families from Na-
uru to Australia, as views 
soften in the government 
about getting minors off 
the island.
Mr Abbott warned taking 
the remaining 50 children 
off Nauru would signal to 
asylum seekers that they 
could get to Australia if 
they just brought minors 
with them.
“If we give them what they 
want, we will get more of 
them - that’s to say, the 
boats will start up again,” 
he told 2GB radio on Mon-
day.
“Of course ‘kids off Na-
uru’ is a great slogan, 
but it’s a dreadful guide 
for policy because if we 
aren’t allowed to have 
kids on Nauru, [asylum 
seekers will believe] just 
bring some kids with you 
and you automatically get 
to Australia.”
Mr Abbott disputed the 
evidence given by doctors 
who have returned from 
the island - including the 
charity Doctors Without 
Borders - that the health 
and mental wellbeing 
of children and families 
on Nauru was at a crisis 
point.
He cited the presence of 
65 health professionals 
on the island to cater for 
about 650 men, women 
and children.
“They are being very well 
looked after on Nauru,” Mr 

Abbott told 2GB.
“Health services on Nauru 
for boat people are much 
more extensive than the 
health services that a lot 
of regional towns get here 
in Australia.”
“And Nauru is no hell hole 
by any means. If you like 
living in the tropics, it’s 
a very, very pleasant is-
land.”
In the interview, Mr Abbott 
also claimed “the people 
on Nauru and Manus [Is-
land] now are nearly all 
would-be economic mi-
grants”. However, last 
week the Department of 
Home Affairs told the Sen-
ate that of 652 people on 
Nauru, 541 were declared 
refugees, and a further 88 
were awaiting a decision.
Of 626 people in Papua 
New Guinea, 495 were de-
clared refugees and 131 
were failed asylum seek-
ers.
Dozens of refugee chil-
dren and their families 
have been brought to 
Australia from Nauru in 
recent weeks - many as a 
result of court orders or 
threatened legal action, 
but some of the govern-
ment’s own volition.
Coalition MPs are in-
creasingly sensitive to 
criticism from constitu-
ents that refugees have 
now been on the islands 
for more than five years. 
Last week, Liberal MP 
Julia Banks called for the 
immediate evacuation of 
all children on Nauru to 
Australia.
On Sunday, a poll pub-

‘It’s a very pleasant island’: Conservatives push 
back against bid to take children off Nauru

lished by News Corp 
found 79 per cent of Aus-
tralians agreed children 
and their families should 
be removed from the is-
land, and were not worried 
about opening the “flood-
gates” to new arrivals.
LNP senator James 
McGrath tweeted in sup-
port of strong border pro-
tection on Monday and 
added: “You never hear 
the left mourning those 
who drowned at sea do 
you? Sanctimonious hyp-
ocrites.”
Another Liberal MP told 
Fairfax Media: “It would 
be extraordinarily foolish 
for anybody in our party 
to want to dilute the sig-
nature achievement of 
this government, which is 
restoring integrity to our 
borders.
“Caving in to the radical 
left on this issue will em-
bolden the people smug-
glers to fill their boats 
with children.”
Liberal senator Jim Mo-
lan, also speaking to 2GB, 
said people who advocat-
ed bringing children and 
their families from Nauru 
to Australia should be 
prepared to “fish the bod-
ies out of the water”.
“They’re good people, 
they’re generous people, 
but they are naive people,” 
the architect of Operation 
Sovereign Borders said. “I 
would invite those people 
to do what the Royal Aus-
tralian Navy has been do-
ing for years and that is 
fishing the children’s bod-
ies out of the water.”

“It’s a very, very pleasant island”: Tony Abbott warns against taking children off Nauru.Credit:Photo: Glenn Hunt
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IT’S one of the sweetest 
perks in the high-stakes 
tax minimisation game, 
and Labor today is prom-
ising to end it.
The pledge is contained in 
a raft of measures Labor 
says would add $4.8 bil-
lion to tax revenue over 
10 years by targeting the 
practices of multinationals 
and wealthy individuals.
One of the practices it 
is taking aim at involves 
companies and individu-
als who use overseas tax 
havens.
They reduce their Austra-
lian payments by using 
the off-shore facilities, but 
that’s not the only saving 
they make.
They can claim an Austra-
lian tax deduct for the ex-
pense in going overseas 
to inspect their accounts.
Labor has pledge to scrap 
the deduction to ensure 
multinationals pay their 
own way.
The Opposition is an-
nouncing them on tues-
day including big cash 
rewards for those who 
dob in rorters and a halt to 
“citizenship shopping” to 
live here but pay a lower 
tax rate elsewhere.
It also says that in gov-
ernment it would issue 
detailed public reports 
of how much tax is paid 
globally by big companies, 
with in a bid to embarrass 
those which manage to 
pay little anywhere.
“Working Australians pay 
their taxes – it’s only fair 
that multinationals pay 
their fair share too,” Labor 
will argue.
“Labor will also close a 
loophole that allows com-
panies to deduct bad debt 
from related party financ-
ing arrangements.”
The pledge is contained in 
a raft of measures Labor 
says would add $4.8 mil-
lion to tax revenue over 
10 years by targeting the 
practices of multinationals 
and wealthy individuals.
The tax proposals released 
on wednesday include:
• An increase in penalties 

for individuals and entities 
promoting tax evasion and 
avoidance;
• A crack-down on citizen-
ship shopping by requir-
ing all individual Austra-
lian taxpayers to notify 
and declare to the Austra-
lian Taxation Office if they 
have residency or citizen-
ship of any other jurisdic-
tion and the name of that 
jurisdiction;
Introduction of public 
reporting of country-by-
country reports, ensuring 
the release of high-level 
tax information about 
where and how much tax 
was paid by large corpora-
tions ;
• Provide protection for 
whistleblowers who re-
port on entities evading 
tax to the Australian Taxa-
tion Office and, where 
whistleblowers’ informa-

tion results in more tax 
being paid, allow them to 
collect a share of the tax 
penalty (a reward of up to 
$250,000).
• Introduction of a publicly 
accessible registry of the 
beneficial ownership of 
Australian listed compa-
nies and trusts, allowing 
the public to find out who 
really owns our firms.
• Introduction of manda-
tory shareholder reporting 
of tax haven exposure, re-
quiring companies to dis-
close to shareholders as 
a ‘Material Tax Risk’ if the 
company is doing busi-
ness in a tax haven.
• Appointment of a com-
munity sector representa-
tive to the Board of Taxa-
tion to ensure community 
sector voices are heard in 
tax design and review pro-
cesses.

Massive loophole Labor is promising to end

Labor leader Bill Shorten 
says getting people into 
work is still Labor’s main 
priority despite a plan 
to review Newstart pay-
ments.
Lifting Newstart is a pri-
ority for Labor if it wins 
government - and even 
the business lobby says 
increasing unemployment 
payments is a good idea.
Labor will review the 
Newstart allowance be-
fore the party’s national 
conference in December, 
with the federal opposition 
leader saying payments 
are too low.
“We don’t know what the 
number we’ll come up with 
... at the end of the review, 
but I’m not going stand 
here and say that some-
one on $260 a week is do-
ing it easy, they are not,” 
Bill Shorten told the Nine 
Network on Wednesday.
Mr Shorten said Labor’s 
primary concern would 
be to make sure people 
find a job “and make sure 
that we encourage people 
to work”.“But at the same 
time I’m not going to start 
kicking a person who is 

down in the head, am I? 
That’s what we do when 
we say ‘bad luck’,” he 
said.
Business Council of Aus-
tralia chief executive Jen-
nifer Westacott said there 
were almost 730,000 peo-
ple on Newstart at the end 
of June this year.
“Almost half have been 
receiving the payment for 
two years or more, and al-
most 25,000 Australians 
have been on Newstart 
for 10 years or more,” she 
told the National Press 
Club.
“As I’ve said before, the 
Newstart allowance for 
single people in this situ-
ation is inadequate.”
Greens leader Richard 
Di Natale said Labor was 
feeling the heat but still 
couldn’t bring themselves 
to raise Newstart.
“They could commit right 
now to a new Labor gov-
ernment lifting Newstart 
by at least $75 a week,” 
Senator Di Natale said.
“That’s the absolute mini-
mum required to bring 
640,000 people above the 
poverty line.”

Jobs Labor’s priority despite dole review
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Australia has triggered 
a trade pact worth $222 
billion in a long-awaited 
move to ratify the Trans 
Pacific Partnership, put-
ting the regional agree-
ment into force just as 
new doubts emerge over 
a landmark deal with In-
donesia.
The Australian decision 
launches the TPP sooner 
than expected for all its 
11 member nations, cut-
ting overseas tariffs for 
farmers and other export-
ers while increasing ac-
cess to new markets such 
as Canada and Mexico.
While US President Don-
ald Trump has slammed 
the TPP, the regional deal 
is backed by 11 countries 
and comes into force 
when ratified by at least 
six of the signatories – 
with Australia becoming 
the sixth to do so.
The step taken in Austra-
lia will start the removal 
of trade barriers in Japan, 
Canada, Mexico, Singa-
pore and New Zealand, 
with other countries to 
follow as they ratify the 
agreement.
Trade Minister Simon Bir-
mingham will confirm the 
decision on Friday at a 
time of growing concern 
over the separate free 
trade agreement with In-
donesia, amid warnings 
from Jakarta over a shift 
in Australian policy on Is-
rael.
 “This is a strong dem-
onstration that trade lib-
eralisation is still alive,” 

Senator Birmingham said, 
acknowledging the need 
to stand up against those 
who wanted a return to 
protectionism.
“By getting this done 
and implemented this 
year, we are guaranteeing 
maximum benefits for our 
farmers and businesses, 
with a double bonus of 
tariff reductions applying 
by 1 January.”
Senator Birmingham told 
Fairfax Media the agree-
ment with Indonesia was 
on track.
“We’ve got the TPP done 
and we’re also on track to 
sign our trade agreement 
with Indonesia by the end 
of the year,” he said.
Prime Minister Scott Mor-
rison sparked a diplomat-
ic storm two weeks ago 
by announcing the gov-
ernment was considering 
moving the Australian 
embassy to Jerusalem, 
an idea opposed in formal 
letters from Arab nations 
and Muslim countries in-
cluding Indonesia.
Former prime minister 
Malcolm Turnbull met In-
donesian president Joko 
Widodo in Bali over the 
weekend to smooth over 
the dispute, in a sign of 
anxiety over the threat to 
trade from a rift in the re-
lationship.
Fairfax Media under-
stands Mr Morrison’s 
decision has created sig-
nificant problems for Mr 
Joko, who faces a presi-
dential election in April 
and questions over the 

Australia triggers $222b trade pact as fears grow 
over Indonesia deal

Trade Minister Simon Birmingham says the trade agreement with Indo-
nesia is on track.Credit:Alex Ellinghausen
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surprise shift in Austra-
lian policy.
One source said the best 
outcome would be for the 
Morrison government to 
review its stance and de-
cide against the embassy 
move to Jerusalem, set-
tling any concerns in In-
donesia and other neigh-
bours such as Malaysia.
Another said there were 
some nerves within the 
government over whether 
the trade deal would be 
sealed by the end of the 
year.
Trade negotiators contin-
ue to “scrub the text” of 
the Indonesia agreement 
to ensure the fine print 
is accurate, proceeding 
as planned in the hope 
Mr Morrison can sign the 
agreement with Mr Joko 
at the East Asia Summit 
in Singapore next month.
Any delay would be a blow 
to Mr Morrison’s message 
on economic growth after 
Mr Turnbull sealed the 
TPP agreement and for-
mer prime minister Tony 
Abbott signalled sweep-
ing trade deals with China, 
Japan and South Korea.
Mr Turnbull told reporters 
in Bali that his govern-
ment had taken “careful 
and considered advice” 
and decided against the 
embassy move.
Asked about those com-
ments, Mr Morrison de-
nied he had been under-
mined by Mr Turnbull 
but said the government 
would “follow a proper 
process” before any final 
decision on Israel.
“I stress a decision has 
not been made on this 
matter. We will follow a 
proper process. But let 
me stress, Australia de-
cides what our foreign 
policy is and only Austra-
lia,” he said.
Mr Turnbull negotiated 
the TPP-11 with Japanese 
Prime Minister Shinzo Abe 
and other regional leaders 
after Mr Trump pulled out 
of the agreement, which 

is opposed by some be-
cause of its protections 
for intellectual property 
but welcomed by export-
ers for its cuts to tariffs.
The Peterson Institute for 
International Economics 
estimates that the TPP-11 
countries will achieve in-
creases in real income of 
around 1 per cent of eco-
nomic output, equivalent 
to $US158 billion or $222 
billion, above what would 
occur without the deal.
“That would be a big pay-
off for any governmental 
action, albeit with less 
than half of the expected 
gains for TPP countries 
than if the USA also par-
ticipated,” it said in an 
October 10 analysis.
“Global income gains fall 
by 70 per cent without 
US participation but are 
still positive; the big loser 
from the US decision to 
withdraw from TPP is the 
USA, whose real income 
declines by $US133 bil-
lion or 0.5 per cent of GDP 
compared to the TPP-12 
outcome.”
The Minerals Council of 
Australia commissioned 
research that estimated 
the gain to Australia from 
the TPP would be worth 
$15.6 billion a year by 
2030.
Senator Birmingham 
signed the brief on Tues-
day to put the TPP into 
effect on Wednesday with 
a final document to be 
lodged with the New Zea-
land government in Wel-
lington.
The deal officially comes 
into effect 60 days after 
the sixth country lodges, 
which is likely to be De-
cember 30, with tariff re-
ductions occurring at that 
moment. A second round 
of tariff cuts commence 
on January 1, 2019.
The TPP-11 member 
countries are Australia, 
Brunei, Canada, Chile, 
Japan, Malaysia, Mexico, 
New Zealand, Peru, Sin-
gapore and Vietnam.

London: George Brandis 
has confirmed the Austra-
lian government is aiming 
to have all child asylum 
seekers off Nauru by the 
end of the year, after be-
ing grilled on an influen-
tial London radio station 
about Australia’s treat-
ment of refugees.
The former Attorney-
General, now Australia’s 
high commissioner to the 
United Kingdom, brushed 
aside repeated questions 
during his interview with 
Shelagh Fogarty on talk-
back station LBC and said 
there were “hardly any 
children” on the tiny Pa-
cific island.
The Royal Australian Col-
lege of Physicians has 
added its voice to the call 
to transfer the remaining 
52 children off Nauru.
On Monday, Home Affairs 
Minister Peter Dutton said 
there were 50 children left 
on the island and that his 
intention was to get that 
to zero, with 200 children 
having already been trans-
ferred to Australia.
Fairfax Media understands 
that, as of Thursday, that 
number had already fallen 
to below 40.
Mr Brandis confirmed a 
target had been set to 
have all children removed 
by the end of the year.

“This is a problem that has 
largely gone away. There 
are hardly any children in 
Nauru and in New Guinea 
and we expect that by the 
end of this year there’ll be 
none,” he said.
Ms Fogarty repeatedly 
questioned Mr Brandis 
about why Australia de-
tained child asylum seek-
ers, unlike comparable 
countries, including Brit-
ain, which exempt minors 
from detention.
Mr Brandis said a lot of 
the criticism directed at 
Australia over its human 
rights record was “simply 
wrong-headed”.
“We are very strict on il-
legal entrants, we are very 
generous towards refu-
gees and we are very em-
bracing of, and very proud 
of, having a large intake of 
migrants every year,” he 
said.
In recent weeks, the gov-
ernment has been under 
intense pressure to re-
solve what many doctors 
and other health profes-
sionals called a mental 
health crisis on the island.
Mr Brandis said children 
were provided with tax-
payer-funded health and 
mental health services.
When asked if he accept-
ed the criticism, he said he 
“notes” 

All asylum seeker children 
to leave Nauru: Brandis

Stevedores charging truck 
and train companies exor-
bitant fees for collecting 
or delivering containers at 
Melbourne Port have been 
slammed by the ACCC.
Some stevedoring charges 
at the Port of Melbourne will 
jump by more than 2000 
per cent in 20 months, 
prompting Australia’s pric-
ing watchdog to call for 
government intervention.
As profit margins narrow 
for stevedoring services 
across Australia amid in-
creased competition, the 
users of most terminals 
have been subject to an 
“infrastructure charge”, 

Govt should intervene on port fees: ACCC

with the fee escalation 
most noticeable in Mel-
bourne, the ACCC reported 
this week.
“The likely impact of these 
charges on supply chain 
costs, not just for the land 
transport operators, but 
also for importers and ex-
porters who may ultimate-
ly be paying for the infra-
structure charge through 
their land transport costs, 
is worthy of consideration 
by policy makers,” the re-
port reads, citing one in-
stance where the fee went 
from $3.45 per container in 
April 2017 to $85.30 from 
January 2019.
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Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة
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THE unis and degrees to 
enrol in if you want a job 
and good money have been 
revealed — along with the 
ones to avoid.
THREE years after thou-
sands of Aussie students 
waved goodbye to univer-
sity and entered the big, 
bad world, their attempts at 
nabbing a good job and sal-
ary has been revealed in a 
national survey.
The federal government-
backed Graduate Outcomes 
Survey (GOS) of 2018 was 
filled out by close to 40,000 
students across Australia 
with the results suggesting 
graduates are overwhelm-
ingly well-placed to grab 
jobs after university.
A whopping nine in 10 2014 
graduates are employed 
in full-time jobs, the data 
showed, and are earning a 
median salary of $70,000.
The data, from Australia’s 
largest higher education 
survey, also found Syd-
neysiders were much bet-
ter placed than their Mel-
bourne competition with 
grads earning up to 10 per 
cent more three years after 
leaving university.
University of Sydney’s 
Class of 2014 were earning 
a median salary of $73,000 
by 2018 while University of 
Melbourne grads were tak-
ing $65,000.
Universities Australia Chief 
Executive Catriona Jackson 
said job prospects for grad-
uates was strong as the 

labour market continued to 
pick up across the country.
“A university degree ex-
pands your horizons, chal-
lenges you and remains one 
of the surest ways to find 
full-time work, even when 
the labour market has been 
doing it tough,” Ms Jackson 
said.
“Four out of five people 
with undergraduate qualifi-
cations are working in man-
agerial and professional oc-
cupations.
“These are exactly the type 
of jobs that the Australian 
Bureau of Statistics says 
require a Bachelor’s degree 
or higher.”
As well as better job pros-
pects, the survey cemented 
the notion that university 
grads continue to earn a 
wage higher than school 
leavers.
“The latest survey shows 
the median salary of uni-
versity graduates in full-
time work three years after 
finishing their studies is 
$70,000,” Ms Jackson said.
“Younger men with a uni-
versity qualification earn 
$12,500 per year more than 
men with no formal educa-
tion beyond Year 12.
“For younger women with a 
university degree this rises 
to almost $14,000 a year 
extra.”
While the study found 
graduate job hopes have 
stayed solid over the past 
four years, it’s still harder 
for university leavers to es-

Top Australian universities and degrees for graduate salaries

tablish themselves in the 
labour market now than it 
was before the global finan-
cial crisis.

THE WINNERS
Unsurprisingly, 2014 grad-
uates that studied medicine, 
pharmacy and engineering 
were enjoying higher than 
average salaries by 2018.
The graduates that studied 
medicine, rehabilitation and 
pharmacy found jobs eas-
ily four years after studying 
with full-time employment 
rates hitting 97.5 per cent, 
97.2 per cent and 95.9 per 
cent respectively.
Pharmacy grads also won 
out on salary increase start-
ing out on a $42,000 salary 
immediately after leaving 
uni but seeing a 78 per cent 
($32,800) jump by 2018.
Med grads also experi-
enced a whopping salary 
jump, increasing their 2014 
pay packet of $65,000 by 50 
per cent to earn $98,400 by 
2018.
The grads that came out on 
top four years after univer-
sity were those that studied 
dentistry — earning a me-
dian salary of $110,000 by 
2018.

THE LOSERS
Women, teachers, nurses 
and Aussies who studied 
communication and tour-
ism came out as some of 
the worst off in the GOS.
While pharmacy graduates 
were earning well above 
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median salaries by 2018, 
the gender pay gap still ex-
isted in the field.
Four years after graduation, 
male pharmacy grads were 
earning $10,300 more than 
their female counterparts.
The gap was similar in the 
nursing field with male 
grads earning close to 
$9000 (11 per cent) more a 
year.
“By 2018 females were 
earning less than males in 
all study areas other than 
engineering and agriculture 
and environmental stud-
ies where the female me-
dian salary was higher than 
males by $1700 and $300 
respectively,” the report 
read.
“This demonstrates that 
beyond subject choice, the 
gender gap in median grad-
uate salaries persists due 
to a range of other factors 
such as occupation, age, 

experience, personal fac-
tors and possible inequali-
ties within workplaces.”
Teachers experienced the 
slowest salary growth from 
2014 graduation to 2018 
with a rise of $9000.
Those working in humani-
ties, journalism and com-
munications and creative 
arts struggled the most try-
ing to find full-time jobs.
Creative arts grads had the 
hardest time finding a job 
four years after leaving uni-
versity with 80.2 per cent 
of them obtaining full-time 
jobs by 2018. Despite the 
statistic, it was still up from 
four months after gradua-
tion with 48 per cent in full-
time jobs.
Science and mathematic 
graduates also struggled a 
few years after graduation 
with 42.2 per cent admitting 
their skills and education 
were not fully used in their 

current job.
Most cited “no jobs in their 
area of expertise” as the 
reason.
They also struggled to 
find jobs immediately after 
graduation with only 48.3 
per cent with full-time jobs 
four months after leaving 
university.
Their chance of finding a 
job increased four years on 
with 85 per cent of grads 
in full-time employment by 
2018.
Despite the jump, science 
and maths grads still found 
it hardest to find full-time 
employment and had the 
weakest overall chance of 
finding a job in 2018 fol-
lowed by humanities, cul-
tural and social sciences 
(89 per cent), psychology 
(89.2 per cent) and creative 
arts (89.3 per cent).
The Graduate Outcome Sur-
vey of 2018.

The Graduate Outcome Survey of 2018.Source:Supplied

Sydney grads are earning more than Melburnians.Source:istock

Dentistry grads are pocketing six figures four years after university. Picture: iStockSource:Supplied
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Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

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

روحانية وفلكية

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

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
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نبيع بالجملة واملفرّق.. نؤمـّن طلبات املطاعم.. نفتح 7 أيام يف األسبوع

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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بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $

لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت بـ $15,00
وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية

هذا العرض 
صاحل لغاية يوم

 اجلمعة
9 تشرين الثاني
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