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إستقالل بال حكومة ..والتخبُّط بني املمر احلصري واحلل القسري!
ماي ترى «حلظة حامسة» يف مفاوضات
«بريكسيت»
عون ينتقد ترف إهدار الوقت ..وإصدارات الرواتب بني احلريري وخليل وسالمة
وسط أسئلة قلقة وغاضبة،
وحمبطة ،حيتفل لبنان
الرمسي والسياسي بالعيد
الـ 75الستقالل لبنان ،من
دون ان ترى احلكومة اليت
مضى على تكليف الرئيس
املكلف تشكيلها حنوًا من
ستة أشهر ،وهذا التأخري
حضر يف كلمة الرئيس
ميشال عون ،اليت وجهها
إىل اللبنانيني يف هذه
املناسبة ،حيث قال:
«يعيش لبنان اليوم أزمة
تشكيل احلكومة ،صحيح
انها ليست فريدة من
نوعها ،ولكنها ختسرنا
الوقت الذي ال رجعة
فيه» ،مشريًا «إذا كنتم
الدولة
قيام
تريدون
تذكروا ان لبنان مل يعد
ميلك ترف إهدار الوقت».
واالهم ان لبنان حيتفل
بعيد االستقالل بال حكومة
عاملة ،وتقتصر املشاركة
على الرئيس املكلف إىل
جانب رئيسي اجلمهورية
واجمللس النيابي ،وسط
مؤشرات على استمرار

الوزير
وجعل
األزمة،
املفوض من الرئيس عون
جربان باسيل يبحث عن
مقاربات جديدة ..بعدما
تبني ان احلل القسري
أو القيصري من شأنه ان
ّ
يولد إشكاالت أكرب.

لقاء عالواقف

التخبط يف التأليف بني
املمر احلصري الذي يتحدث
عنه حزب اهلل ،على لسان
نائب أمينه العام الشيخ
نعيم قاسم ،الذي يعترب

ان التأليف ميكن بتوزير
أحد النواب السنة الستة،
أو من يرضون عنه ،يف
حني تؤكد املعلومات اليت
حصلت عليها «اللواء» ان

العالناتكم

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

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

هؤالء النواب مل يطلبوا
الرئيس
للقاء
موعدًا
احلريري بعد ،ويف الوقت
الرئيس
فإن
نفسه،
املكلف ليس على جدول
أعماله ،حتديد موعد هلم،
األمر الذي يعين ،يف نظر
مصادر املعلومات استمرار

مطلوب للعمل
مطلو ب
شخص للعمل
يف ملحمة
الخربة
ضرورية

لالتصال:
0414 938 121

وكان حدث االحتفاالت
بالعيد املاسي لالستقالل،
قد خطف األضواء من
احلدث السياسي املرتبط
بتشكيل احلكومة ،غري ان
«غيومه» ظلت خميمة على
هذه االحتفاالت ،ورمبا
ستكون «ملبدة» أكثر
أثناء االستقباالت الرمسية
اليت ستتم يف قصر بعبدا،
وكاد نهار أمس االول مير
رتيبًا ،لوال حضور الرؤساء
بري
ميشال عون ونبيه ّ
حفل
احلريري
وسعد

التتمة صفحة 7

الوزراء
رئيسة
أعلنت
الربيطانية ترييزا ماي أن
مفاوضات خروج اململكة
االحتاد
من
املتحدة
(بريكسيت)
األوروبي

بلغت «حلظة حامسة»،
بعد توصل اجلانبني اىل
اتفاق مبدئي ّ
ينظم عالقات
«مرنة» يأمالن بنسجها بعد

التتمة صفحة 31

واشنطن تتهم طهران بانتهاك معاهدة
حظر األسلحة الكيماوية

تهمت واشنطن طهران
بانتهاك
االول
أمس
معاهدة دولية ملنع انتشار
األسلحة الكيماوية.

وقال املندوب األمريكي
كينيث وارد ،خالل اجتماع
األسلحة
حظر
ملنظمة

التتمة صفحة 31

ترامب :تقرير «السي آي إيه» مل حيمل
القيادة السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي
شدد الرئيس األمريكي
دونالد ترامب على أهمية
التحالف مع السعودية،

مؤكدًا أنها تعترب حليفًا
للواليات
ومهمًا
قويًا

التتمة صفحة 31

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة ألصحاب
اخلربة يف جمال صناعة
احللويات العربية
احملل جمهز بكامل التجهيزات
الالزمة
لالتصال0414 600 042 :

صفحة 2

Saturday 24 November 2018

الـسبت  24تـشرين الـثاني 2018

Page 2

اعــالنات

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

الراعي كرم صفري مبيدالية :املنتدى االقتصادي االجتماعي األول إجناز كبري فاق كل
التوقعات
املاروني
البطريرك
كرم
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي مبيدالية البطريركية،
رئيس جملس إدارة «بنك
بريوت» نائب رئيس املؤسسة
البطريركية املارونية العاملية
لإلمناء الشامل الدكتور سليم
صفري ،يف عشاء أقامته املؤسسة
تكرميا للمشاركني يف أعمال
«املنتدى االجتماعي-االقتصادي
األول» الذي استضافته بكركي
على مدى يومني.
الراعي
وعرب البطريرك الراعي يف خالل
تقليده صفري امليدالية ،عن عميق
تقديره للجهود اليت بذهلا ويبذهلا
صفري ،واصفا إياه «بالرئيس
الفعلي هلذه املؤسسة العاملة
على مجع اجلهود والطاقات من
أجل حفظ وجه التنوع الذي مييز
لبنان كموطن للتعايش بني
األديان».
وقال« :كنت مرتددا يف املوافقة
على املؤمتر ،قناعة مين بأنه
سيستضيف منتشرين لبنانيني
يف أعقاب فصل الصيف وهم
قد غادروا لبنان لتوهم ،فكيف
يعودون إليه من أجل مؤمتر ،إال
أن الدكتور صفري كان يقول
لي :ال تقلق سيدنا ،فأنا أعرف
اللبنانيني يف اخلارج جيدا».
أضاف« :وبالفعل أتى املؤمتر
األول من نوعه إجنازا كبريا فاق
كل التوقعات وأثبت عمق حمبة
املسيحيني واملوارنة املنتشرين
يف العامل هلذا الوطن األمانة،
وأكد صوابية نظرة صفري بهم».

اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض
* نتـعهد تسريع وتسـهيل القروض بال
* اسـتخدام األصـول املـتوفـرة لالسـتثمار
او شـراء مصـاحل
* خـيارات لـتغـيري الدائـنني وتـوفـري بـعض الفـوائـد
* مـراجـعة ومـناقـشة فـوائـد افـضل لقـرضـك املنـزلي
ودمـج القـروض فـي قـرض واحـد
عـمولة

وختم« :بارك اهلل جهود صفري
واملؤسسة البطريركية املارونية
العاملية لإلمناء الشامل على كل
ما يفعل من أجل هذا الوطن
الناس
ومساعدة
ودميومته
فيه».
صفري
بدوره ،رد صفري شاكرا للبطريرك
الراعي «هذه املفاجأة» ،معربا عن
تأثره بهذا التقدير «الذي يعترب
تكليفا ال تشريفا .وقال« :سيدي
صاحب الغبطة ،لطاملا كنت مؤمنا
بعميق تعلق املنتشرين بهذه
األرض املقدسة اليت حتفظ تراث
آبائهم وأجدادهم امتدا إىل أكثر
من  1500سنة .كنت متيقنا من
حمبتهم ومن رغبتهم بالتجاوب
مع الدعوة إىل هذا املؤمتر الذي

تكرمتم باستضافته يف الصرح
البطريركي يف بكركي ،والذي
استضاف حوالي  300شخصية
اغرتابية ومقيمة ،وتضمن سلسلة
منصات عمل مهنية يف خمتلف
اجملاالت ،باإلضافة إىل مشاريع
من شأن دعمها تعزيز شبكة
األمان االجتماعي اليت تثبت
املواطن يف أرضه».
وختم« :صاحب الغبطة ،أشكر
للمؤسسة
كرئيس
بامسكم
وبامسي الشخصي كل الذين لبوا
دعوتنا إىل هذا املؤمتر الذي صار
بالفعل إجنازا ،ونعدكم بالسعي
احلثيث لتحويله مؤسسة تلتقي
سنويا وتزيد عدد املشاركني
فيها ،حفظا لوطن أمانة يف
أعناقنا مجيعا».

* نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية
نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات املـالـية
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم
لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص
يف أيــساف  ISAVعلى الرقم:

1300 055 934

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

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

صفحة 4

Saturday 24 November 2018

الـسبت  24تـشرين الـثاني 2018

Page 4

لـبنانيات

اجلراح كرم احلريري يف منزله يف املرج:
أمحد قبالن للمسؤولني:
حفل استقبال يف السفارة اللبنانية يف
ليكن االستقالل مناسبة ملراجعة
كتلة النواب الستة اخرتعت ألهداف
موسكو مبناسبة االستقالل حضره بوغدانوف
يف املنطقة ومبا خيدم الوضع اإلقليمي احلسابات وإصالح ما أفسدته االنقسامات
وسفراء وشخصيات

الجراح مكرما الحريري

جالت النائبة بهية احلريري
يف مناطق البقاعني األوسط
يف
وشاركت
والغربي،
لقاء تكرميي يف منزل وزير
االتصاالت يف حكومة تصريف
األعمال مجال اجلراح ،وزارت
نوابا حاليني وسابقني ،والتقت
فاعليات نسائية ،كما افتتحت
مركزا تنمويا يف بلدة املرج.
احملطة األوىل يف جولتها،
كانت يف بلدة شتورا ،حيث
التقت النائب حممد القرعاوي،
يف دارته «شتوراما» ،يف
حضور الوزير اجلراح ،النائب
هنري شديد ،رئيس بلدية
املرج منور اجلراح وفاعليات
نسائية.

الجراح

احملطة الثانية ،كانت يف منزل
الوزير اجلراح ،يف بلدة املرج،
بلقاء تكرميي ختلله عداء،
وانضم إليه النواب السابقون
ناصر نصراهلل ،أنطوان سعد
وأمني وهيب ،وأعربت احلريري
خالل اللقاء ،عن سعادتها
ب»اللقاء الذي مجع بني أبناء
العائلة الواحدة» ،ثم افتتح
بعدها ،مركز «مؤسسة احلريري
للتنمية» يف البلدة.
من جهته ،أكد اجلراح «أهمية
زيارة السيدة بهية احلريري
للمنطقة مع كتلة املستقبل،
من أجل إطالق خلوة لدراسة
آلية العمل ،واملهام امللقاة
على الكتلة ،من الناحيتني
التشريعية والقانونية ،وعمل
الكتلة يف اجمللس النيابي،
اهليئات
مع
وتواصلها
الرمسية».
وقال« :تأتي الزيارة يف سياق
تقديرها للمنطقة ،واجلولة
ستشمل كل املناطق اللبنانية،
من أجل الوقوف على طلبات
وهموم الناس ،وبنفس الوقت
من أجل حتديد هدف التشريع
السياسي».
وردا على سؤال حول متثيل

النواب السنة الستة ،أجاب:
«بعد اخرتاع العقدة األخرية
لتمثيل ما يسمى بالنواب
الستة ،واضح أن هناك قرارا
بعدم تشكيل احلكومة ،وابتدعت
هذه العقدة إلعاقة التشكيل،
ولتحميل املسؤولية للنواب
الستة ،وهذه احملاولة أصبحت
مكشوفة ،فهم مل يكونوا ضمن
تكتل واحد عند االستشارات،
سواء مع الرئيس ،أو مع
الرئيس املكلف ،والواضح
أن الكتلة اخرتعت ألهداف
يف املنطقة ،مبا خيدم الوضع
اإلقليمي».
وتابع« :الرئيس احلريري كان
واضحا ،حول متثيل هؤالء يف
جملس الوزراء ،فليس لديهم
كتلة ،ومت جتميعهم من كتل،
وال ميكن متثيل النائب مرتني.
الرئيس احلريري كان صرحيا،
قال «شوفوا حدن غريي» مع
بداية تشكيل احلكومة ،هؤالء
ليس لديهم حيثية سياسية أو
نيابية ليتمثلوا على أساسها».
وردا على سؤال حول تصريح
لوزير اخلارجية واملغرتبني يف
حكومة تصريف األعمال جربان
باسيل ،بأن «احلكومة ستبصر
النور قبل االعياد» ،أكد أنه «ال
يعرف معطيات الوزير باسيل.
إن شاءاهلل تتشكل اليوم ،قبل
الغد ،فالوضع االقتصادي
معاناة
وهناك
صعب،
وصرخات للناس ،والبلد مير
بأزمة اقتصادية ،ومن الضرورة
وتفعيل
السريع
التشكيل
مؤمتر سيدر ،الذي استطاع
من خالله احلريري تأمني 12.8
مليار دوالر ،الستثمار اجلهد
الدولي من أجل إنقاذ الوضع
االقتصادي».
وزارت احلريري أيضا ،النائب
والنائبني
عراجي،
عاصم
السابقني حممد علي امليس
وزياد القادري ،ومنزل حممود
امليس.

حزب اهلل هنأ باالستقالل :مناسبة وطنية جامعة توجب
على اللبنانيني التكاتف والتوحد والتعاون

هنأ «حزب اهلل» ،يف بيان،
بالذكرى
مجيعا
اللبنانيني
لعيد
والسبعني
اخلامسة
االستقالل» ،وتوجه ب»التحية
الذين
للشهداء
واإلكبار
ضحوا بأرواحهم لتحرير الوطن
وقاتلوا املستعمرين واحملتلني
والتكفرييني وطردوهم من
بالدنا».وأشاد احلزب« ،بتالحم
اجليش والشعب واملقاومة الذي
صنع التحرير عام  2000وحافظ

عليه عام  2006واستكمله
بالقضاء على التكفرييني عام
 ،»2017مشددا على «أن هذه
املناسبة الوطنية اجلامعة توجب
على اللبنانيني مجيعا التكاتف
والتوحد والتعاون للمحافظة
على هذا االستقالل من خالل
التمسك بقوة لبنان املتمثلة
ومقاومته،
وشعبه
جبيشه
واحلفاظ على الوحدة الوطنية
والعيش املشرتك».

توجه املفيت اجلعفري املمتاز
الشيخ أمحد قبالن بالتهنئة
إىل اللبنانيني مجيعا ودعاهم
إىل وقفة تأمل وتقييم ملعنى
االستقالل الذي يرمز إىل
ومؤسسات،
ودولة
وطن
وثروات وطنية تكون يف خدمة
اللبنانيني وملكا هلم ،وقال:
«إن االستقالل ليس قصيدة
وال شعرا ،وال شعارات جوفاء،
وتبعيات عمياء ،وسياسات
كاذبة ومحقاء ،بل هو شعب
حر وكريم ،ودستور يطبق،
وقوانني حتمي احلقوق ،وقضاء
فوق السلطة ،وليس حتتها وال
هلا».
وأشار إىل «أن االستقالل يعين
مواطنا مضمونا ،وعلما مؤمنا،
وعامال مكرما ،وبيئة نظيفة،
وضمان شيخوخة للجميع .كما
يعين سلطة تشريعية تراقب
حتديث
وورش
وحتاسب،
وتطوير للقوانني اليت عفا
عليها الزمن مبا يؤمن التنمية
املستدامة والنهوض واإلصالح
اجملتمعي».
وأضاف« :إن االستقالل يعين
حكومة نظيفة وأمينة ومؤمتنة
على املال العام ،ال صفقات
وال فسادا وال مسسرات وال
نهبا وال هدرا وال حمسوبيات ،بل
عدالة وكفاءة وحقوق وواجبات،

املفتي احمد قبالن
تساوي بني املواطنني ،وإعالم
يثقف وال يفسد يف األرض
واألجيال .االستقالل سلطة
تكون يف خدمة الوطن والناس،
ومسؤولة عن محايتها من أعداء
الداخل واخلارج».
وختم قائال« :بهذه املعاني
نفهم االستقالل ،وعليه ندعو
بل نطالب بشدة كل القوى
السياسية بأن جتعل من
هذه املناسبة الوطنية فرصة
ملراجعة حساباتهم ،وإصالح ما
أفسدته سياساتهم وخالفاتهم
وعداواتهم وانقساماتهم كي
يكون استقاللنا ناجزا وكامال
ووطنيا سيدا حرا ومصانا
بسواعد جيشنا الباسل ،ودماء
جماهدينا ومقاومينا األبرار
األبطال».

جنبالط لشركة ألفا :على أمل ان ال تفرض
علينا يف العام القادم نشيد القتل أو نشيد
مجهورية الفرح
كتب رئيس احلزب «التقدمي
االشرتاكي» الوزير والنائب
السابق وليد جنبالط ،تغريدة
عرب حسابه على «تويرت» ،قال
فيها« :اننا نشكر شركة الفا
اليت أحبت ان تطربنا بالنشيد
الوطين اللبناني يف عيد ما
يسمى باالستقالل ،على أمل ان
ال تفرض علينا يف العام القادم
نشيد القتل نشيد البعث السوري

جنبالط

أو نشيد مجهورية «الفرح» عنيت
اجلمهورية االسالمية االيرانية».

لقاء بني الدميقراطية والقومي يف صور :خيار املقاومة
أسقط الرهان على التطبيع والصفقات املشبوهة
زار وفد من «اجلبهة الدميقراطية»
لتحرير فلسطني ،برئاسة عبد
الناصر كنعان ،مكتب احلزب
«السوري القومي االجتماعي»،
يف صور ،حيث كان يف استقباهلم
عضو املكتب السياسي املركزي
الدكتور حممود أبو خليل وأعضاء
هيئة منفذية احلزب يف صور.
وحبسب بيان عن اللقاء فإن
وفد «الدميقراطية» هنأ بداية
تأسيسه
بذكرى
«القومي»
8ال ،6ثم ناقش اجلانبان
«ضرورة معاجلة األوضاع ،اليت
تهم أبناء الشعب الفلسطيين،
كتخفيف اإلجراءات األمنية حول
املخيمات ،وتأمني حقهم يف
العمل والتملك ،ودعم صمودهم
وحفظ حق العودة».
وأكدا أن «خيار املقاومة،

أسقط الرهان على التطبيع
وما
املشبوهة.
والصفقات
حصل يف غزة ،باألمس ،وغرفة
فرض
املشرتكة،
العمليات
معادلة اسرتاتيجية ،عمادها
الدم والكفاح املسلح والتنسيق
بني خمتلف فصائل املقاومة»،
معتربين أن «انتفاضة الشباب
الفلسطيين من طعن ودهس
ودوالب وغريها ،من الوسائل
املتاحة ،وأن التجربة الوحيدة،
هي جتربة املقاومة ،وبالتالي،
اللغة الوحيدة اليت يفهمها
العدو» ،مشددين على «ضرورة
إنهاء االنقسام ،وسرعة االلتفاف
حول برنامج وطين واضح ،يعطي
زمخا إجيابيا يف خدمة مستقبل
املسألة الفلسطينية السائرة
حنو النصر ال حمالة».

يقطعون قالب الحلوى
أقام سفري لبنان لدى روسيا
االحتادية شوقي بو نصار ،حفل
استقبال ،يف دار السفارة،
مبناسبة الذكرى  75لالستقالل.
حضر املناسبة ،عدد من
املسؤولني الروس ،على رأسهم
نائب وزير اخلارجية ومبعوث
الرئيس بوتني إىل الشرق
ميخائيل
وأفريقيا
األوسط
بوغدانوف ،أعضاء من جملس
الدوما ،ممثل الكنيسة الروسية
املطران نيقوالي باالشوف،
العالقات
مسؤول
نائب
اخلارجية يف الكنيسة الروسية
املرتوبوليت
األرثوذوكسية
هيالريون فولوكوالمسك ،ممثل
رئيس جملس املفتني يف روسيا
الشيخ راوي عني الدين مفيت
موسكو إيلدار عالء الدينوف،

رئيس جملس األعمال الروسي-
اللبناني ألكسندر غوغوليف
مع وفد من رجال االعمال
الروس ،عدد كبري من السفراء
العرب واألجانب ،على رأسهم
السفري األمريكي يف موسكو
جون هانتسمان ،باإلضافة إىل
ممثلي وسائل اإلعالم العربية
والروسية ،وحشد كبري من أبناء
اجلالية اللبنانية ،يتقدمهم ممثل
بطريركية أنطاكيا وسائر املشرق
للروم األرثوذوكس يف روسيا
املطران نيفن صيقلي وامللحق
العسكري اللبناني يف موسكو
العميد الركن خضر محود.
باألكل
احلضور
واستمتع
اللبناني ،واحللويات اللبنانية
التقليدية املتنوعة ،باإلضافة
إىل أنواع النبيذ اللبناني.

جملس إدارة جمموعة نيسان يقيل
رئيسه كارلوس غصن

صوت جملس إدارة عمالق
صناعة السيارات «نيسان»
اخلميس لصاحل إقالة رئيسه
كارلوس غصن بعد يومني
على توقيفه يف طوكيو
بشبهات تهرب ضرييب وإساءة

التصرف ،كما أفادت وسائل
إعالم يابانية.
التلفزيون
شبكة
وقالت
الياباني الرمسي «ان اتش
كي»« ،لقد مت تبين قرار إقالة
غصن من رئاسة اجمللس».
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لـبنانيات

رئيس اجلمهورية استقبل املهنئني باالستقالل حييط به
بري واحلريري وتلقى برقيات من البابا ورؤساء دول
تقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،التهاني بعيد
االستقالل اخلامس والسبعني
يف قاعة  25ايار يف القصر
اجلمهوري ،حييط به رئيس
جملس النواب نبيه بري،
تشكيل
املكلف
والرئيس
احلكومة سعد احلريري .وتوالت
وفود املهنئني من رمسيني
وسياسيني وروحيني وامنيني
واعالميني ونقابيني وهيئات
كشفية واجتماعية واهلية.
ولدى وصول الرئيس احلريري
ومن ثم الرئيس بري ،توجها
على الفور اىل مكتب رئيس
اجلمهورية حيث عقدت خلوة
بينهم لنحو ربع ساعة.

اصباني :ال يزايدن احد على
موقفنا الداعم للصيادلة وال مس
جبعالتهم

املهنئون

وحضر مهنئا الرئيس امني
العماد
الرئيس
اجلميل،
الرئيس
سليمان،
ميشال
جنيب ميقاتي ،الرئيس فؤاد
السنيورة ،الرئيس متام سالم،
نائب رئيس جملس النواب ايلي
الفرزلي ،نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الصحة العامة يف
حكومة تصريف االعمال غسان
حاصباني ،وعدد من رؤساء
الطوائف املسيحية واالسالمية،
الوزراء يف حكومة تصريف
األعمال ،نواب حاليون ،السفراء
العرب واالجانب املعتمدون يف
لبنان ،مدراء املنظمات االقليمية
والدولية ،قائد اركان قوات
حفظ السالم الدولية واالمني
العام للمجلس االعلى اللبناني
السوري ،اضافة اىل كبار رجال
الدين من املطارنة ومفتيي
املناطق ورؤساء الرهبانيات
واملدبرين العامني.
كما حضر مهنئا ،رئيس واعضاء
اجمللس الدستوري ،رئيس
واعضاء جملس القضاء االعلى،
رئيس واعضاء جملس شورى
الدولة ،رئيس واعضاء هيئة
التفتيش القضائي ،رئيس
احملاسبة،
ديوان
واعضاء
قائد اجليش مع وفد من
القيادة ،حاكم مصرف لبنان
ونواب احلاكم ،رئيس واعضاء
اجمللس االقتصادي االجتماعي،
رئيس واعضاء اجمللس الوطين
واملسموع،
املرئي
لإلعالم
النواب
السابقون،
الوزراء
احملامني
نقيبا
السابقون،
يف بريوت والشمال ،نقيبا
الصحافة واحملررين ،رئيس
واعضاء جملس اخلدمة املدنية،
رئيس واعضاء هيئة التفتيش
املركزي ،رئيس واعضاء اهليئة
العليا للتأديب.
وحضر للتهنئة املدير العام
لرئاسة اجلمهورية ،االمني العام
جمللس النواب ،االمني العام
جمللس الوزراء ،االمني العام
لوزارة اخلارجية واملغرتبني،
املدير العام لقوى االمن الداخلي
مع وفد من كبار الضباط ،املدير
العام لالمن العام مع وفد من
كبار الضباط ،املدير العام المن
الدولة مع وفد من كبار الضباط،
رئيس اجمللس االعلى للجمارك،
املدير العام للجمارك على رأس

حاصباني

الرؤساء الثالثة
وفد من الضابطة اجلمركية،
امللحقون العسكريون العرب
واالجانب املعتمدون يف لبنان،
اركان قيادة قوات الطوارئ
الدولية العاملة يف جنوب لبنان،
الضباط املتقاعدون من خمتلف
القوى املسلحة من رتبيت عماد
ولواء ،رئيس واعضاء جملس
االمناء واالعمار ،موظفو الفئة
األوىل (احملافظون ،املدراء
العامون ،السفراء اللبنانيون،
رؤساء جمالس ادارة املؤسسات
العامة) ،عميد واعضاء جملس
االومسة ،رئيس واعضاء جملس
بلدية بريوت ،رؤساء اجلامعات
اللبنانية والعربية واالجنبية،
املدير العام للدفاع املدني مع
وفد من املديرية العامة ،وفد
من الصليب االمحر اللبناني،
قائد فوج اإلطفاء مع وفد،
نقباء :االطباء ،اطباء االسنان،
املهندسني،
الصيادلة،
رؤساء
وسائر
املقاولني
جمالس نقابات املهن احلرة،
رئيس وأعضاء جلنة الرقابة
على املصارف ،عميد واعضاء
الفخري،
القنصلي
السلك
رئيس غرفة التجارة الدولية،
رؤساء غرف التجارة والصناعة
والزراعة يف املناطق ،رؤساء:
مجعية التجار ،مجعية املصارف
ومجعية الصناعيني ،رئيس
رابطة قدامى القوات املسلحة،
رئيس اجمللس الوطين لقدامى
موظفي الدولة ،رئيس االحتاد
العمالي العام ،رؤساء احتادات
البلديات ،رؤساء االحزاب،
رؤساء اجلمعيات واالحتادات
النسائية ،رئيس واعضاء احتاد
كشاف لبنان ،رئيس وأعضاء
اللجنة االوملبية اللبنانية ورؤساء
االحتادات الرياضية.
ويف ختام التهاني التقطت
صورة تذكارية للرئيس عون
والرئيسني بري واحلريري،
امام جمسم لعلم االستقالل يف
بهو القصر الذي حيمل تواقيع
اضافة
االستقالل،
رجاالت
اىل تواقيع طالب املدارس
الذين زاروا القصر اجلمهوري
خالل االسبوع املاضي احتفاء

باالستقالل .وقد وقع الرئيس
احلريري على العلم.

برقيات تهنئة

وكان رئيس اجلمهورية واصل
تلقي برقيات التهنئة بعيد
االستقالل ،وأكد قادة ورؤساء
الدول العربية واالجنبية حرصهم
على استقالل لبنان وسيادته
واستقراره ،متمنني لشعبه مزيدا
من الوحدة والتقدم والرفاهية.
ويف هذا السياق أبرق احلرب
االعظم البابا فرنسيس للرئيس
عون مهنئا وجاء يف برقيته:
«ملناسبة عيد استقالل اجلمهورية
اللبنانية ،يطيب لي ان اتقدم من
فخامتكم ومن الشعب اللبناني
بأطيب االماني ،اليت اوكلها
اىل الرب القدير ،طالبا منه ان
يساعد اللبنانيني يف مسرية
التقدم حنو املزيد من حتقيق
تطلعاتهم يف الوحدة والسالم
والعدالة ،فيبقى وطنهم احلبيب
رسالة احرتام وعيش معا بني
خمتلف طوائفه».
وهنأ أمري دولة قطر متيم بن محد
آل ثاني الرئيس عون والشعب
اللبناني بعيد االستقالل وجاء
يف برقيته« :أعرب باسم شعب
دولة قطر وبامسي شخصيا
عن خالص التهاني والتربيكات
مقرونة بأطيب التمنيات راجني
لفخامتكم موفور الصحة والعافية
وللشعب اللبناني الشقيق دوام
التقدم واالزدهار وللعالقات
االخوية الوطيدة بني بلدينا
املزيد من التطور».
كما أبرق اىل الرئيس عون
سلطان عمان قابوس بن سعيد،
متمنيا للشعب اللبناني كل
التقدم والرقي واالزدهار.
وتلقى الرئيس عون برقية تهنئة
من الرئيس الروسي فالدميري
بوتني ،شدد فيها «حرص بالده
على تعزيز عالقات الصداقة مع
لبنان املرتكزة على االحرتام
املتبادل» ،مؤكدا «مواصلة
بذل اجلهود املشرتكة يف سبيل
تطوير احلوار املثمر بني البلدين
والتعاون الثنائي املشرتك من

اجل مصلحة الشعبني اللبناني
والروسي وخدمة ألمن واستقرار
منطقة الشرق االوسط».
كما ابرق رئيس مجهورية
املانيا االحتادية فرانك فالرت
شتاينماير مؤكدا «أن لبنان ميثل
فرص التعايش السلمي بني
اجملموعات والطوائف املختلفة
بشكل ال يضاهيه اي بلد آخر يف
الشرق االوسط» ،مشددا على
«أن أملانيا تقف بثبات اىل جانبه
شريكا له وستواصل دعمه يف
مساعيه املختلفة».
أما الرئيس االيطالي سريجيو
ماتاريلال فأشار يف برقيته اىل
«أن الصداقة بني بريوت وروما
تسري على وترية متصاعدة من
املتانة والصداقة التارخيية اليت
جتمع بلدينا وتتعمق أكثر فأكثر
من خالل التزام ايطاليا دعم
قوات حفظ السالم يف جنوب
لبنان «يونيفيل» والقوى االمنية
اللبنانية اليت تشكل رمز الوحدة
الوطنية اللبنانية وضمانتها كما
سيادة لبنان واستقراره».
وشدد ملك بلجيكا فيليب ،يف
برقيته ،على حرص بالده على
استقرار لبنان وأمنه وازدهار
ابنائه.
كما توجه رئيس مجهورية
تشيلي سيباستيان بينيريا
إيشينيك بالتهاني اىل الرئيس
عون واللبنانيني ،متمنيا «االمن
واالستقرار للبنان وشعبه»،
ومؤكدا حرصه على تعزيز اواصر
الصداقة ينب البلدين.
وأبرق مهنئا أيضا ،رئيس
االحتاد السويسري آالن بريسيه،
مؤكدا «تصميم بالده على تطوير
عالقات الصداقة بني البلدين»،
متمنيا للبنان ولشعبه االستقرار
والرقي.
كما تلقى رئيس اجلمهورية
برقيات التهنئة من رئيس
الوزراء العراقي االسبق اياد
عالوي ،االمني العام لالحتاد
الربملاني العربي فايز الشوابكة،
ورئيس هيئة رئاسة جملس
الشعب االعلى جلمهورية كوريا
الدميوقراطية الشعبية كيم يونغ
نام.

غرد نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الصحة يف حكومة تصريف
االعمال غسان حاصباني عرب
حسابه على «تويرت» قائال:
س جبعالة الصيادلة
«ال م 
فهي حق هلم وختفيض اسعار
الدواء لن يكون على حساب
الصيادلة الذين دعمناهم

وسنستمر بدعمهم يف تأدية
رسالتهم ،فال يزايدن احد
على موقفنا الداعم للصيادلة.
القرارات وقعت وال تأثري ألي
موقف عليها بل هي نابعة
من امياننا برسالة الصيدلي
ودوره االساسي يف القطاع
الصحي».

فرعون :االستقالل نضال مستمر
وعلينا التشدد يف محاية مقوماته

فرعون يضع اكليل الزهر
أكد وزير الدولة لشؤون
التخطيط يف حكومة تصريف
األعمال ميشال فرعون ،أن
االستقالل «ليس فقط امسا
وعلما بل نضال مستمر
من اجل محاية مقومات
االستقالل ،فعندما تضعف
مقومات الدولة ومؤسساتها
األمنية يضعف االستقالل».
وقال ردا على سؤال بعد
متثيله اجلمهورية اللبنانية
يف وضع إكليل زهر أمام
الراحل
الرئيس
نصب
بشارة اخلوري منوها برمزيته
وبرجال االستقالل ونضاهلم
وإميانهم« :ال شك أن
االحتفال باليوبيل املاسي
لالستقالل حمطة مهمة وحيمل
طابعا مميزا هذه السنة،
البعض مل يتفق مع كل
رجال االستقالل يف بعض
السياسات إمنا امليزة أنهم

توحدوا وجتاوزوا مصاحلهم
وخوفهم ،مستفيدين من
اخلالفات الدولية ومستغلني
الظرف لينالوا االستقالل،
واليوم نتساءل إذا كنا نسري
يف محاية االستقالل ،ألن
محاية مقوماته تكون من خالل
محاية الدولة ،محاية قدراتها
مبكافحة
محايتها
املالية،
الفساد واألطماع اخلارجية،
محاية احلرية والدميوقراطية،
محاية اجليش واملؤسسات
االمنية ومحاية االقتصاد».
احملطات
«يف
أضاف:
األساسية جيب علينا التشدد
يف محاية مقومات االستقالل
الدستورية،
واملؤسسات
فحني تضعف هذه املقومات
يضعف االستقرار الوطين
وهامش االستقالل ،وهذا
ينطبق ايضا اليوم على ملفاتنا
السياسية واالقتصادية».
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الرئيس عون واللبنانية االوىل حضرا حفال
موسيقيا دعت اليه قيادة اجليش ملناسبة
اليوبيل املاسي لالستقالل

الرئيس عون وشخصيات خالل الحفل
لبى رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون واللبنانية األوىل
السيدة ناديا الشامي عون،
مساء امس االول ،دعوة قيادة
اجليش حلضور احلفل املوسيقي
الذي نظمته مديرية التوجيه
على مسرح «كازينو لبنان»،
وذلك ملناسبة العيد املاسي
لالستقالل.
وقد وصل الرئيس عون
واللبنانية االوىل إىل مبنى
كازينو لبنان عند الساعة الثامنة
ومخس وعشرين دقيقة مساء،
حيث كان يف استقباهلما على

مدخل الكازينو قائد اجليش
العماد جوزاف عون وعقيلته،
ورئيس جملس ادارة الكازينو
ومديره العام روالن خوري.
وحضر احلفل أيضا وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل ،وزير
الدولة لشؤون مكافحة الفساد
نقوال تويين ،وعدد من النواب،
وكبار القضاة ،وقادة األجهزة
العامون،
واملدراء
األمنية
ورئيسة اهليئة الوطنية لشؤون
املرأة السيدة كلودين عون
روكز ،وشخصيات سياسية
واقتصادية واجتماعية واعالمية

القطان هنأ عون وبري وشخصيات
بعيد االستقالل

الشيخ القطان
أعلنت مجعية «قولنا والعمل»،
يف بيان رئيسها الشيخ أمحد
القطان ،أبرق مهنئا بعيد
االستقالل بامسه وباسم أعضاء
اجلمعية ،إىل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ورئيس
جملس النواب نبيه بري ،وزير
الدفاع الوطين يف حكومة تصريف
األعمال يعقوب الصراف ،قائد
اجليش العماد جوزاف عون،
ومدير املخابرات يف اجليش
العميد طوني منصور.
وجاء يف الربقية« :نتقدم من

َّ
املوقر بأمسى آيات
جنابكم
مبناسبة
واملعايدة
التهاني
حلول العيد اخلامس والسبعني
احلبيب،
لبنان
إلستقالل
وبهذه املناسبة يطيب لنا أن
نعرب لكم عن خالص حمبتنا
وتقديرنا لدوركم الريادي يف
حفظ األمن واألمان واإلستقرار
للبنان واللبنانيني مجيعا ،من
خالل حرصكم على حفظ الوحدة
الوطنية ،سائلني اهلل تعاىل لكم
دوام الصحة والعافية والتوفيق
والتسديد والعمر املديد».

وفنية.
افتتح احلفل بالنشيد الوطين
الذي أنشدته فرقة موسيقى
اجليش ،اتبعته بعدد من األغاني
الوطنية .وبعد كلمة لعريفة
احلفل ،قدمت فرقة «ميوزيك
هول» الغنائية جمموعة منوعة
من األغاني اللبنانية ذات الطابع
الوطين والرتاثي بأحلان مميزة.
وقد هنأ الرئيس عون يف ختام
احلفل فرقة اجليش وفرقة
«ميوزيك هول» على األداء
الذي قدماه ،واحيائهما سهرة
االستقالل.

قباني يف ذكرى املولد واالستقالل:

نأمل بالنهوض من تعثر تشكيل احلكومة
رأى املفيت السابق للجمهورية
الشيخ حممد رشيد قباني ،يف
بيان اليوم ،أن «من أكرب نعم
اهلل على البشرية أن بعث اهلل
فيها نبيه ورسوله حممدا،
خامتا لألنبياء واملرسلني ورمحة
للعاملني ،وهاديا لالنسان إىل
طريق جناته يف حياته الدنيا ويف
حياته اآلخرة إن اهتدى به ،وهلل
اآلخرة واألوىل».
وقال« :يف ذكرى مولد النيب
حممد ،ال بد لنا من مراجعة القدوة
يف أمور ديننا أوال ويف أمور
دنيانا ثانيا خلالصنا وجناتنا يف
الدنيا واآلخرة ،ولعل من أهم ما
حنن حباجة إليه دائما وخصوصا
يف أيامنا هذه هو استذكار
والقدوة،
والنموذج
املثال
ومثالنا وأسوتنا وقدوتنا هو
النيب حممد ،هو قدوتنا يف حياتنا
اخلاصة والعامة ،ويف تعاملنا
فيما بيننا ومع اآلخر ،بأن نرحم
بعضنا ونرتاحم ،وأن حنسن الظن
واجلوار واحلوار ،وأن نتواضع وال
نستعلي وال نغرت ،وأن حندث
بعضنا ونتعامل بالطيب واللني
من القول والعمل ،وأن نساوي
بني الناس يف التعامل فال منيز
يف األصول واملنابت والفقر
والثراء ،وأن نرد التحية لبعضنا
مبثلها أو بأحسن منها ،وأال
نتجافى وال نتخاصم وال نتعادى
وال يستعلي مسؤول على مواطن
وال ينتصر لبطانته بغري حق ،وأن

املفتي قباني

نتقبل النصيحة من بعضنا ،وأن
نرتاجع عن أخطائنا متى أخطأنا،
واهلل يعلم املصلح من املفسد،
وحسابه لكل ظامل ومفسد إن
مل يتب آت ،و»:إن إىل ربك
الرجعى».
أضاف« :نعمة اهلل علينا مبولد
نبوة نبيه ورسوله حممد للبشرية
نعمة كربى قد ال يقدرها كثري
من الناس حق قدرها أو قليال
ما يستذكرونها .وقد وصى اهلل
الناس مجيعا حبفظ النعم وشكر
املنعم وهو اهلل ،لكن من عادة
الناس قلة حفظ النعم وشكر
املنعم ،واألوطان نعم أنعمها اهلل
على البشر يف أرضه ،ليتحقق
هلم بها االستقرار النوعي يف
حياتهم وتدبري أمورهم .ويف
ذكرى استقالل وطننا لبنان

نواف املوسوي :بطل االستقالل احلقيقي هو أدهم
خنجر ومن معه واستمر يف طريقه
رأى النائب نواف املوسوي ،يف
تصريح ،ان «اليوم  22تشرين
الثاني هو اليوم الذي اختري لكي
يسمى عيدا لالستقالل .وبغض
النظر عن معنى االستقالل
وميقاته ،نتذكر يف هذا اليوم،
املقاوم األكرب ضد االحتالل
الفرنسي ،الشهيد القائد أدهم
خنجر الذي أخذ على عاتقه مع
رفاقه األبطال أن يسعى إىل
حترير أرضه من رجس االحتالل.
على مدى أشهر طوال قاوم
هذا الشهيد القائد احملتلني
على الرغم من قلة اإلمكانات
واحلصار املطبق ،لكنه قاوم
وظل يقاوم حتى اعتقل مبكيدة
معروفة.
نتذكر اليوم أن هذا القائد
املقاوم قد حكمت عليه حمكمة
عسكرية فرنسية باإلعدام بعد
اتهامه باللصوصية ،يف حني
أن اللص احلقيقي واألكرب
كان اجلنرال غورو قائد قوات
االحتالل الفرنسي آنذاك الذي
سعى الشهيد القائد الغتياله.
يف هذا اليوم ،نتذكر شهداءنا
األبطال الذين قاموا بالعمليات
االستشهادية والنوعية اليت
أخرجت لبنان من القبضة
االستكبارية والصهيونية.
يف هذا اليوم نتذكر أن بطل
االستقالل احلقيقي هو أدهم
خنجر ،ومن هو مع أدهم خنجر،

ومن استمر يف طريق أدهم
خنجر.

إليه تساق أكاليل الورود
والغار .إليه ،إليه وحده».

لقاء علماء صور هنأ باالستقالل

هنأ رئيس لقاء علماء صور
ومنطقتها العالمة الشيخ علي
ياسني العاملي الشعب اللبناني
بذكرى عيد االستقالل ،متمنيا
«أن يكتمل االستقالل بعودة
األراضي احملتلة واألسرى من يد
العدو الصهيوني» ،مشددا على
«دور الثالثية املاسية (جيش
 شعب  -مقاومة) يف محايةهذا االستقالل الذي يعين حرية
القرار كما يعين حرية األرض»،
مؤكدا انه «باالعتماد على هذه
الثالثية ال غريها يتم استكمال
التحرير وصيانته».
وقال« :إن االستقالل قام
على العيش املشرتك والقرار
املستقل ومقاومة احملتل ،وجيب
احملافظة على هذه القواعد اليت
تفرض علينا االن من أجل محاية
االستقالل تشكيل احلكومة على

أساس الوحدة الوطنية اليت
فرضتها نتائج االنتخابات واخذ
القرار بهذا التشكيل إلرضاء
الشعب ال مشاريع ودول
خارجية ،وكذلك محاية الثالثية
وخصوصا املقاومة اليت هي جزء
من الشعب».
القيادات
«بعض
وطالب
يف لبنان باخلروج من دائرة
التعصب وإقصاء االخر ،الن
يف ذلك خمالفة لرسالة السماء
اجلامعة وروح لبنان املشرتكة».
وختم ياسني داعيا القيادات
السياسية يف البلد اىل «النزول
اىل الشارع واالطالع على
مشاكل املواطنني الذين يعانون
من أزمات اجتماعية واقتصادية
وثقافية وغريها ،لعلهم يتأثرون
بواقع املواطن فيؤثرون إجيابا
يف حياته».

حباط حماولة لتهريب خمدرات إىل السعودية عرب املطار
أفيد بأن سرية التفتيشات يف قوى األمن الداخلي يف املطار،
أحبطت حماولة تهريب كمية كبرية من املخدرات من لبنان إىل
السعودية.
وبدأت التحقيقات ملعرفة كل التفاصيل هلذه احملاولة.

نأسف على تفريط أبنائه يف حقه
وطنا هادئا آمنا ساملا مستقرا
مزدهرا ألبنائه مجيعا ،بدال من
التنافس يف سبق سيطرة أحدهم
أو أكثر عليه ،وخطف زمام األمر
فيه ،وحنن نشهد تردي األوضاع
فيه مجلة ويف مناطقه وجنباته
إىل حد باتت فيه التحذيرات
احمللية والدولية تصرح بأن
دولتنا وأنظمتها االقتصادية
واإلدارية باتت أقرب إىل
االنهيار العام بأيدينا أكثر من
أي وقت وأننا المسنا حدود
السقوط .الدولة مسؤولية اجلميع
لكن ما العمل وغريزة العداوات
السياسية قد حتكمت فينا خبوف
كل من اآلخر ،وقصد اآلخر إىل
هزمية اآلخر والنكاية فيه ،وال
لوم فيما وصلنا إليه اليوم إال
علينا مجيعا حنن اللبنانيني،
مسؤولني وأحزاب سياسية
وصحافة وناشطني سياسيني
واقتصاديني ومواطنني ،لكن
ال منفعة يف تبادل اللوم فيما
وصلنا إليه ،فمن حكم قصر،
ومن اعرتض قصر ،ومن راقب
قصر ،ومن بايع قصر ،ومن
حاسب قصر ،والكل قصر ،وقد
خاب وخسر من مل يعترب بنفسه
وبغريه ،واألمر لواحد من اجلميع
لن يدوم».
وختم« :مع ذكرى مولد آخر
رسل اهلل إىل العاملني حممد
الصادق األمني وخامت رسل اهلل
أمجعني ،ويف ذكرى االستقالل
نسأل اهلل للبنان وللبنانيني
اخلري كله ،ونتضرع إىل اهلل أن
يلهم اللبنانيني مجيعا مسؤولني
والصواب
اخلري
ومواطنني
لتمضي
وشعبه،
لوطنهم
البالد يف مسريتها إىل األمام،
وتنهض من تعثر تشكيل حكومة
لوطنهم بسالم ودون حتد وشد
وجذب ،وأن يتعاضدوا فيما
بينهم بصدق وأمانة ،وأن يكونوا
سندا لبعضهم دون مكر ،وأن
يتعاونوا بينهم بصدق وإخالص
دون نفاق فإن اهلل ال حيب
كيد اخلائنني ،ليستمر لبنان
وطنا لكل اللبنانيني دون نكاية
ببعضهم ،وحضنا جامعا جلميع
أبنائه ،وكيانا متميزا بأخالق
وسرية أبنائه يف شرقنا العربي،
وإال فاالنهيار العام على الكل
آت ال ريب فيه عقوبة هلم يف
ليل بهيم ال مييز بني لبناني
وآخر نستجري باهلل منه ،و»:اهلل
خري حافظ وهو أرحم الرامحني».
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إستقالل بال حكومة ..والتخبُّط بني املمر احلصري واحلل القسري!

عون ينتقد ترف إهدار الوقت ..وإصدارات الرواتب بني احلريري وخليل وسالمة
ازاحة الستار عن النصب
يف
لالستقالل
التذكاري
وزارة الدفاع ،والذي شهد
على هامشه «لقاء عالواقف»
بني الرئيسني بري واحلريري
كان املوضوع احلكومي احلاضر
األكرب يف هذا اللقاء والذي
امتد ألكثر من مخس دقائق،
مل خيل من عتب ظهر يف مالمح
الوجوه.
إذ انه من املعروف ان الرئيس
بري
احلريري يأخذ على الرئيس ّ
عدم متيزه عن «حزب اهلل» يف
موضوع متثيل نواب سنة 8
آذار يف احلكومة ،ويعتقد انه
كان له دور يف اقرتاح الوزير
جربان باسيل سواء بالنسبة
لطلب لقاء هؤالء النواب
بالرئيس احلريري ،والذي قد
يسبب له احراجًا ،أو بالنسبة
إللغاء تبادل الوزيرين السين
واملاروني يف حصة الرئيس
عون ،والذي من شأنه وضع
«الطابة» يف ملعب الرئيس
املكلف ،خالفًا ملا هو متفق
عليه.
الرئيس
مصادر
وحبسب
احلريري ،وفق ما نقلت عنها
حمطة  ،M.T.Vفإن طرح
الوزير باسيل بشأن العقدة
السنية أمر خمالف لكل شيء
يف البلد ،وان كان الطرح مل
خيلق أزمة مع الرئيس عون،
بقدر ما فتح بابًا للنقاش.
ولفتت إىل أنه «ال خطة مرتقبة
للحريري قريبا والطابة ليست
ً
مؤكدة أن «احلريري
مبلعبه»،
لن يشكل حكومة بشروط «
حزب اهلل» وحياول أن حيمي
البلد من تداعيات العقوبات
ن ولكنه
األمريكية على لبنا 
ال ميكن ان يكون خط دفاع
لـ»حزب اهلل» يف مواجهة
العقوبات االمريكية».
واعتربت أن «حزب اهلل»
ّ
سنة  8آذا ر مرتاسًا
يستخدم
خللق اشكالية سنية  -سنية
ولوال احلزب ملا كانوا شكلوا
اهم
ليسوا
وهم
حيثية
من «حزب الكتائب» او «
احلزب القومي» او غريها من
ً
مؤكدة أنه «ال فائدة
القوى»،
من االعتذار فإذا أعيد تكليفه
ستعود األمور اىل نفس النقطة
وبالتالي إذا اعتذر فهو لن
يقبل بالعودة اىل احلكومة».
واستنادًا إىل هذه املعطيات،
فإن مصادر مطلعة ،تعتقد ان
مسعى وزير اخلارجية ،ال يبدو
انه سيشق طريق احلل ،إذ
ّ
تشكل
ان نقطة االرتكاز اليت
انطالقته غري قابلة للحياة،
يف ظل رفع الرئيس املكلف
«البطاقة احلمراء» يف وجه
استقبال النواب الستة السنة،
جمرد فتح أبواب «بيت
ألن
ّ
الوسط» امامهم معناة االعرتاف
بهم واالقرار حبيثيتهم ،وتاليًا
وجوب االستجابة ملطلبهم
بتوزير أحدهم ،علمًا ان عقد
هذا اللقاء ُي ّ
شكل النقطة
األوىل يف مبادرة باسيل،

كون الثانية ،تقضي بأن
يبحث رئيس «التيار احلر»
والنواب السنة يف املخرج
املالئم لألزمة ،اما باالتفاق
على تسمية وزير منهم ،أو
بوضع الئحة أمساء  -بعد
موافقة النواب السنة من خارج
جتمعهم (أي اللقاء التشاوري)
ليصار الحقًا إىل اختيار واحد
منهم متامًا كما حصل مع
العقدة الدرزية ،لتأتي بعدها
النقطة الثالثة القائمة على
آلية متثيل هؤالء من حصة
من؟ رئيس اجلمهورية أو
الرئيس املكلف؟

الوضع املالي

وإىل جانب متابعته لتطورات
الوضع احلكومي مع النائبني
وائل أبو فاعور وهادي أبو
«اللقاء
عضوي
احلسن،
الدميقراطي» ،اهتم الرئيس
املالي
بالوضع
احلريري
والتحديات اليت يواجهها يف
االجتماع الذي عقده مع وزير
املال علي حسن خليل وحاكم
مصرف لبنان رياض سالمة،
والذي تركزت املداوالت فيه
على التنسيق القائم بني
الوزارة ومصرف لبنان.
حد ما
وتطرق البحث ،على
ّ
علمت «اللواء» إىل االصدارات
اليت تقوم بها وزارة املال
لتغطية هذه املرحلة ،ال سيما
يف ظل تداعيات عدم تأليف
احلكومة ،واثرها على الوضع
االقتصادي واملالي ،وما ميكن
القيام به من إجراءات ،وكل
احتياجات الدولة وكلفتها،
حبسب الوزير خليل ،جلهة
تأمني الرواتب للقطاع العام،
ومصارفات الدولة.
اما سالمة ،فأكد من جهته،
ان الوضع املالي مستقر وان
الضجة املثارة حوله هي «على
الفاضي» ألنها غري مبنية على
أرقام.
مساء
ورعى الرئيس احلريري
ً
حف ًال موسيقيًا يف السراي
احلكومي ملناسبة االستقالل،
احيته األوركسرتا الوطنية
اللبنانية للموسيقى الشرق
 عربية بقيادة املايسرتواندريه احلاج ،باالشرتاك مع
كورال أطفال دار األيتام
اإلسالمية.
هل حيصل اللقاء؟
ويف ما خص النواب السنة
أعضاء
ان
علم
الستة،
«اللقاء التشاوري» اجروا
خالل
ببعضهم
اتصاالت
اليومني املاضيني من دون
االجتماع بسبب سفر بعضهم
للخارج على ان يعودوا االحد،
وتوصلوا اىل اتفاق على ان
يطلب النائب عبد الرحيم
مراد موعدا للقاء بالرئيس
احلريري ،من اجل شرح وجهة
نظرهم حول طلب توزير
احدهم واالستماع اىل رأيه
مباشرة ،وسط توقعات ان
يتم اللقاء االسبوع املقبل اذا
وافق احلريري على االجتماع

بهم.
وذكرت مصادر اللقاء ان
ً
أوال هو
املهم بالنسبة هلم
ان يعرتف الرئيس احلريري
سياسية
كقوة
بوجودهم
يف الشارع السين تعرب عن
توجهات خمتلفة عن توجه
«تيار املستقبل» وداعمة خلط
املقاومة.
وعما اذا رفض احلريري
اللقاء بالنواب الستة؟ قالت
املصادر :ال نعلم كيف سيكون
موقفه ولن حنكم على النوايا،
لكن املهم ان يأخذ باالعتبار
حقنا يف التمثيل باحلكومة الن
الطائفة السنية مل تعد خُتتزل
«بتيار املستقبل».
وحول ما تردد عن ان سبب
رفض توزير احدهم هو خسارة
وزيرين
احلريري
الرئيس
سنيني اذا نال الرئيس عون
ُ
وأ ِ
عط َي وزير
وزيرا سنيا
للنواب املستقلني؟ قالت
املصادر« :حنن نريد مقعدا
وزاريا مستقال من احلصة
السنية وال عالقة لنا بالباقي،
هل يتفق احلريري مع الرئيس
عون ليعطيه وزيرا سنيا او جيدا
حال اخر اويأخذ احلريري وزيرا
اضافيا من طرف سياسي اخر،
هذا االمر بيدهم».
وذكرت مصادر مطلعة على
حترك الوزير باسيل ،انه مل
يقرتح على النواب الستة
طلب موعد مع احلريري لو مل
يكن قد مهد اجلو معه عندما
التقاه يوم االحد املاضي،
الستقباهلم واالستماع اىل
وجهة نظرهم.
ونفت املصادر ان يكون
باسيل قد اوقف حتركه،
مشرية اىل ان مسعاه يقتصر
على تقريب وجهات النظر،
واىل احتمال حصول مشاروات
اليوم يف القصر اجلمهوري
على هامش حفل االستقبال
الرمسي الذي يقيمه رئيس
اجلمهورية ملناسبة االستقالل.
وتوقعت ان يعقد باسيل
ّ
الستة
اجتماعا اخر مع النواب
املستقلني لكن مل يعرف هل
قبل أو بعد لقائهم باحلريري
اذا مت اللقاء .لكن باسيل
لن يتجاوز يف كل احلاالت
صالحيات الرئيس املكلف
بتشكيل احلكومة.
وتشري املصادر اىل ان باسيل
يسعى ايضا اىل تشكيل
حكومة منتجة ال تعطيل فيها
لسبب سياسي أو كيدي أو
بسبب خالف مع طرف ما.
وكان باسيل قال امس االول
يف مؤمتر صحايف يف موضوع
احلكومة ،انه «حصل اتفاق
على مبادئ تتعلق بصحة
وصار
واملعايري
التمثيل
املطلوب االنتقال اىل افكار
عملية للحلول وهي كثرية
تصلح للحل» .واعلن خالل
املؤمتر عن اقرتاح قانون
تقدم به بصفته النيابية
لتعديل قانون دخول االجانب

اىل لبنان .واشار باسيل
ان «التعديل يسمح
اىل
ّ
حبق الدولة اللبنانية برتحيل
فوري لكل أجنيب خمالف ،كما
سيتم تشديد العقوبات على
مهربي البشر وفرض غرامات
باالضافة اىل حتويل العقوبة
اىل جنائية تصل عقوبتها اىل
السجن  7سنوات».
وأكد انه مستمر يف اجلهد
الذي بدأه يف شأن موضوع
احلكومة بعكس ما يشاع،
مشريًا اىل انه من الطبيعي ان
يعطي وقتًا لألطراف املعنية
لتأخذ وقتها يف التفكري ومبا
تريد ان تقوم به.
وقال« :األفكار كثرية للحلول
ولوالدة احلكومة ،وبقدر ما
تكون األطراف مستعجلة،
وبقدر ما يشعرون بأن احلكومة
حاجة للبلد ،بقدر ما تكون
الوالدة احلكومية سريعة،
خصوصًا واننا غري حمكومني
حبل واحد».

رسالة االستقالل

ومل تغب أزمة تأليف احلكومة،
عن الرسالة اليت وجهها
الرئيس عون إىل اللبنانيني
عشية ذكرى االستقالل ،وان
كان اعتربها بأنها «ليست
فريدة من نوعها» ،إذ سبق
ان عاشها لبنان يف السنوات
املاضية ،كما انها حصلت
وحتصل يف دول عريقة
يف الدميقراطية واحلضارة،
اال انه اعترب انها «ختسرنا
الوقت الذي ال رجعة فيه،
وحتول دون امكانات اإلنتاج
ومتابعة مصاحل وشؤون البلد
واملواطنني ،وخصوصًا معاجلة
الوضع االقتصادي».
وقال موجهًا كالمه إىل
كنتم
«اذا
املسؤولني:
تريدون قيام الدولة ،تذكروا
ان لبنان مل يعد ميلك ترف
إهدار الوقت».
ويف إشارة ذات مغزى تتصل
برهان البعض على اخلارج،
رأى الرئيس عون ان «دخول
العنصر اخلارجي يفقدنا حرية
القرار ،فيضيع جوهر االستقالل
وتصبح السيادة أيضًا يف
دائرة اخلطر» ،مشددًا على
ان «استقالل الوطن وسيادته
جيب ان يبقيا خارج معادلة
املعارضة واملواالة ،وخارج
نطاق الصراع على السلطة،
فاخلالفات ال جيب ان تكون
على الوطن بل يف السياسة،
وهي مقبولة ما دام سقفها
حد الوطن ومصلحته
ال يطال ّ
العليا».
وإذ اعرتف بأن الشعب
اللبناني سئم الوعود ،ويكاد
ييأس من «تناتش» املصاحل،
وعدم اكرتاث أصحاب القرار
وحقوقه
وبطالته
مبخاوفه
واحالمه املكسورة ،قال انه
من واجب كل املسؤولني
واألحزاب والتيارات واملذاهب
ان يطمئنوا الشعب إىل غده،
وان نتآلف يف اجمللس

واحلكومة ،وان ننكب لي ًال
ونهارًا على التخطيط والعمل
اقتصاديًا
الوطن
إلنقاذ
واجتماعيًا وبيئيًا واخالقيًا،
متعهدًا بأنه «لن يدع البالد
تئن أكثر ،وانه لن يرتاخى يف
مواجهة الفساد والفاسدين،
وعود
عن
يرتاجع
ولن
اإلصالح والتنمية املستدامة
وإجياد فرص عمل للشباب»،
مشددًا على ان حماربة الفساد
والفاسدين ليست شعارًا وإمنا
عمل متواصل ولو كان مضنيًا
لكنه سيصبح ملموسًا ،إال انه
مل يعط أمثلة.

احتفال الريزة

وكان قد أقيم قبل ظهر امس،
ملناسبة ذكرى االستقالل
الـ ،75حفل ازاحة الستار عن
النصب التذكاري لالستقالل،
مقر وزارة الدفاع يف
يف
ّ
بعبدا حبضور الرؤساء الثالثة
عون وبري واحلريري ،ووزير
الصراف،
يعقوب
الدفاع
وقائد اجليش العماد جوزاف
عون واركان القيادة.
والقى قائد اجليش كلمة قال
فيها :بقدر ما تبعث فينا هذه
الذكرى مشاعر الفخر واالعتزاز
بأجمادنا ومآثرنا ،بقدر ما
تستوقفنا الستقراء التاريخ
واستخالص العرب ،صحيح أن
االستقالل جاء تتوجيا ملالحم
تارخيية امتدت عرب أجيال
متعاقبة ،اال أن االهم يبقى
واجبنا يف استكمال السيادة،
يف معارك قد يكون بعضها
سلميا وبعضها اآلخر دمويا،
ليتجسد االستقالل واقعا.
وتوجه اىل الرئيس عون
بالقول« :على عاتق عهدكم
ملقاة،
جسام
مسؤوليات
ليس أقلها استكمال املهمات
الوطنية .فمسرية وطننا بكل
تعقيداتها أمثرت دولة ،مع كل
الضغوط اليت عرفتها ،جنحت
يف بلورة منوذج جمتمعي
متطور.ان االستقالل احلقيقي
حيقق معناه وغرضه يف مواصلة
اجلهود ،مؤمنني أن ما حتقق،
ليس سوى خطوات أوىل،
تزيدنا ثقة وتفاؤال واصرارا
على االستمرار يف مسرية بناء
املؤسسة وحتديثها ،اليت بدأت
ولن تتوقف بفضل دعمكم».
والحظت مصادر سياسية
مطلعة عرب لـ»اللواء» ان أيًا
من الرؤساء الثالثة أملح اىل
وجود اي تطور جديد يف
ملف تأليف احلكومة يف خالل
مشاركتهم يف ازاحة الستار
عن النصب التذكاري.
وقالت املصادر ان ما من
إجتماع جانيب عقد بينهم على
هامش هذه املشاركة ،مما
يدل ان ما من مسعى جديد
حاليا ملعاجلة عقدة متثيل
بعدما
املستقلني
السنة
اصطدم مسعى الوزير جربان
باسيل بأكثر من عقبة.
واوضحت هذه املصادر ان
ما من شيء حيول دون عقد

اجتماع رئاسي ثالثي اليوم يف
قصر بعبدا يف حفل االستقبال
مع العلم انهم سيشاركون يف
العرض العسكري للمناسبة
نفسها.
اىل ذلك افادت املصادر ان
الطرح املتعلق بعودة الوزير
املسيحي من حصة رئيس
اجلمهورية والوزير السين من
حصة رئيس احلكومة كان احد
الطروحات لكنه مل يلق األذان
الصاغية .واشارت املصادر
اىل ان كلمة الرئيس عون
يف مناسبة االستقالل محلت
ما محلته من رسائل يف ملف
احلكومة يتوقع هلا ان تصل
اىل حيث جيب ،مؤكدة انها
ستكون حمور حبث.

«حزب اهلل»

يف املقابل ،ال يبدو ان «حزب
اهلل» يف وارد الرتاجع أو
التخفيف من وطأة ضغطه
على املعنيني لتحقيق مطلب
حلفائه النواب السنة الستة
يف ان يكون أحدهم ممث ًال يف
احلكومة ،إذ ّ
أكد نائب األمني
العام للحزب الشيخ نعيم
قاسم ،انه «ال ميكن جتاوز
السنة املستقلني يف تشكيل
رئيس
حمم ًال
احلكومة»،
احلكومة املكلف مسؤولية
التأليف أو تعطيله« ،ألنه
يستطيع ان يأخذ املوقف
اإلجيابي يف كيفية متثيلهم
وان ميهد للحل ،كما انه
يستطيع ان يقول ال أريد ان
امثلهم وال أريد ان ادخل يف
احلل ،وهذا يعين انه يعقد
األمور ،وال يريد ان يصل إىل
تشكيل احلكومة».
جددت كتلة
ومن جانبها،
ّ
«الوفاء للمقاومة» يف البيان
الذي أصدرته بعد اجتماعها
املؤيد
موقفها
الدوري،
والداعم حلق النواب السنة
املستقلني يف املشاركة يف
احلكومة ،معتربة ان «رفض
متثيلهم أمر غري مربر ال شك ًال
وال مضمونًا».
الوزارات
«ان
واعلنت
واالدارات واملؤسسات العامة
كافة،
الرمسية
واالجهزة
مدعوة يف فرتة تصريف
األعمال اىل حتمل مسؤولياتها
جبدية ووفق األصول ،وهي
لن تكون مبنأى عن املساءلة
واحملاسبة ازاء اي تقصري
بواجباتها ومهامها جتاه البلد
واملواطنني».
املشاكل
«إن
ورأت
والتداعيات اليت جنمت مؤخرا
عن هطول األمطار وأساءت اىل
املواطنني وحركتهم ومصاحلهم
وكادت ان تتسبب مبا ال حيمد
عقباه ،ال يربره استخفاف
اجلهات املعنية وال يعاجله
الرتاشق االعالمي املتهافت
وإلقاء التبعات جزافا على
اآلخرين» ،داعية اىل «حماسبة
املقصرين ،واىل حتمل اجلميع
كامل مسؤولياتهم يف املواقع
اليت يشغلونها».
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مقاالت وتحقيقات

إدارة مدرسة  ICلألهالي :الرضوخ لشروطنا أو اإلقفال
فاتن الحاج
هل هناك نية جدية لدى جملس
أمناء مدرسة «انرتناشيونال
كولدج» ( )ICبإقفال فرعها
يف عني عار؟ التلويح باالقفال
يتزامن مع انتخابات جلنة
األهل ،ويرى فيه األهالي قطعًا
للطريق على أي حماولة للجنة
األهل مستقب ًال ملمارسة حقها
مبناقشة أرقام املوازنة ،وما
ينتج عنها من زيادة مستمرة
وغري مربرة لألقساط؟
ّ
يتوقع جملس أمناء مدرسة
مل
«انرتناشيونال كولدج» ()IC
يومًا أن يصطدم بلجنة أهل
ّ
تدقق يف أرقام املوازنة،
وترفض «زيادة غري مربرة» على
األقساط ،وترفع دعوى على املدرسة
أمام اجمللس التحكيمي الرتبوي .فمنذ
تأسيس الفرع الرئيسي للمدرسة يف
رأس بريوت قبل  130عامًا ،اعتاد
اجمللس على جلان أهل «تبصم» على
املوازنات املدرسية السنوية بال أي
نقاش للواردات واملصاريف ،ومن
دون تدقيق مبا إذا كانت تنطوي على
تضخيم أو مبالغة.
حبسب رئيس املدرسة دون برغمان،
السلوك ضد الزيادة على أقساط
العام الدراسي  2017ــــ  2018غري
مفهوم« ،إذ كيف كانت األرقام
مقبولة يف السنوات السابقة ومل
تعد مقبولة اليوم ،إذا كان الفارق
الوحيد بني موازنة العام املاضي
واملوازنات اليت سبقتها هو الزيادة
املتعلقة بتغطية حقوق املعلمني يف
قانون سلسلة الرتب والرواتب ،وهي
وظفت بنسبة  %100هلذا الغرض؟».
وبالتالي ،فإن لالعرتاض ،كما يرى
برغمان ،تفسريًا واحدًا ،هو أن
«األهالي يواجهون قانون السلسلة
وليس إدارة املدرسة»!
إدارة املدرسة مل تكتف باالستغراب،
بل جلأت إىل «التهديد املسترت»
بإقفال فرع عني عار ،يف حال مل
تسقط جلنة األهل الدعوى القضائية
وجه
أمام اجمللس التحكيمي .فقد
ّ
جملس األمناء ،يف  7تشرين الثاني
اجلاري ،كتابًا إىل مصلحة التعليم
اخلاص يف وزارة الرتبية يطلب إعالمه
بالشروط واإلجراءات اليت جيب على
املدرسة اختاذها مسبقًا ،إذا قررت
إقفال أبوابها نهائيًا يف أواخر العام
الدراسي  2018ــــ  .2019مصادر
األهالي تتساءل إذا ما كانت هناك
نية جدية باإلقفال ،فلماذا تنشر
املدرسة هذا اإلعالن عشية انتخاب
جلنة أهل جديدة جتري مرحلتها الثانية
غدًا؟
برغمان نفى لـ»األخبار» أن يكون
التوقيت مقصودًا ،مؤكدًا أن «ال
عالقة بني االستفسار عن اإلجراءات
واالنتخابات .فاخلطوة أتت ببساطة
نتيجة مناقشات جملس األمناء الذي
عقد اجتماعه األول ،يف تشرين األول
املاضي ،بعد رفع الدعوى القضائية
ضد املدرسة .وكان من الطبيعي أن
أن اجمللس
يناقش هذه الدعوى ،إذ ّ
استثمر يف عني عار ليحرتم التزامه
جتاه الطالب الذين مل يتمكنوا من
الوصول إىل رأس بريوت خالل احلرب
األهلية ،وليس من أجل أي منفعة
مادية .لكن إذا كان األهالي يرغبون
يف مواصلة االعرتاضات القانونية
وتشويه مسعة املدرسة ،فسيحرتم
قرارهم ويتصرف وفقًا لذلك .حتى

املبعوث األمريكي إىل سوريا:

إمكانية متدد النزاع يف سوريا تبقى دائماً قائمة
ماهر الخطيب

معدل األقساط يالمس  17مليون لرية واألرباح وصلت أحياناً إىل  12مليون دوالر
اآلن ليس هناك قرار ،وإن كان
اجمللس حيتفظ حبقه بابقاء املدرسة
أو إقفاهلا».
برغمان بدا مقتنعًا بأن الدعوى جيب
أن تسقط مع كتاب وزير الرتبية
مروان محادة إىل اجمللس التحكيمي
والذي يطلب فيه شطبها« ،بعدما
تبني بنتيجة التدقيق الذي أجرته
وزارة الرتبية استنادًا إىل املادة 13
أن املوازنة مستوفاة
من القانون ّ 515
للشروط املطلوبة من ناحية النسب
اليت مل تتجاوز ما هو حمدد بالقانون إن
جلهة الرواتب أو من ناحية املصاريف
التشغيلية» .لكن األهالي وصفوا
الكتاب بغري القانوني« ،فتوقيع جلنة
األهل على املوازنة هو أحد البنود
الثالثة املطلوبة قانونًا لقبوهلا إىل
جانب النسب وموعد التسليم ،وعدم
التوقيع يعين حتويل االعرتاض تلقائيًا
إىل اجمللس التحكيمي».
وكان األهالي قد تلقوا أكثر من رسالة
الكرتونية ،يف غضون األسابيع القليلة
املاضية ،حذرت مما مسته املدرسة
«اضطرابات ستضع مستقبل فرع عني
أن الدعاوى غري
عار يف خطر ،والسبب ّ
املربرة وغري املنطقية استغرقت وقتًا
وجهدًا وأبعدتنا عن مهمتنا األساسية:
تعليم طالبنا ورفاهيتهم» .الرسائل
استغربت «احلديث عن تهديد مسترت،
فاجمللس يتصرف مبسؤولية وشفافية
أن املدرسة ليست حلبة
كاملة باعتبار ّ
سياسية .فاإلدارة ليست العدو ،أو
أنها ليست احلكومة وجلنة األهل هي
املعارضة .وليس من املفرتض أن
نكون على طريف نقيض ،ولكن فريق
واحد يعمل معًا لصاحل طالبنا .وهذا
هو اهلدف األساسي الذي سنعمل عليه
أيًا كان املمثلون اجلدد لألهالي».
لكن هناك من يشري اىل أن إدارة
املدرسة تدعم إحدى اللوائح اليت تعهد
أعضاؤها بسحب الدعوى القضائية
وبعدم السماح بإقفال املدرسة إذا
ّ
يؤكد برغمان
فازوا يف االنتخابات؟
«أننا نقف على احلياد من اللوائح
الثالث وال ندعم أحدًا وال حيق لنا ذلك
أص ًال ،لكن شرطنا الوحيد أن حيتضن
املنتخبون رسالة املدرسة ويكونوا
شركاء هلا» .ورفض برغمان التعليق
مساه «شائعات» رافقت
على ما
ّ
االستحقاق منها امكان بيع املدرسة
لسياسيني أو متمولني .علمًا أن
جملس األمناء ،يف رسالته االلكرتونية
األخرية ،أشار اىل أن أحد أعضاء جلنة
االهل احلالية ابلغ املدرسة أنه يعرف
أحدًا يرغب بشراء فرع عني عار،
سائال االهالي ما «اذا كان مثل هذا
الشخص يعمل ملصلحتهم ام ملصلحته

الشخصية؟».
مواجهة األهالي مع اإلدارة بدأت
برسالة وجهتها اليهم ،يف آذار
املاضي ،واستفزت الكثريين ،لكونها
هددتهم بطرد أبنائهم إذا مل يدفعوا
الزيادة على األقساط ،فلجأ بعضهم
إىل القضاء املستعجل ،واستحصلوا
على قرار بتجميد الزيادة ومنع
استخدام التالمذة يف النزاعّ .
إال أنهم
عادوا ودفعوا الزيادة بعد «تسوية
حبية» ،فيما احتفظت جلنة األهل
حبقها مبقاضاة املدرسة أمام اجمللس
التحكيمي ،و»احلصول على تربيرات
ألرقام الواردات واملصاريف ،بعدما
بات معدل األقساط يالمس  16مليونًا
و 700ألف لرية! فيما وصلت أرباح
املدرسة بفرعيها يف إحدى السنوات
إىل  12مليون دوالر!».

مدير املدرسة :من ال يريد أن
يلتزم بقوانني املدرسة فليبحث
عن مدرسة تناسبه!

وعلى خط مواز ،استعانت جلنة األهل
خببري حماسبة حملف للتدقيق مبا تيسر
هلا من مستندات ،وتبني ،حبسب
أن «األرقام غري دقيقة
التقريرّ ،
ومضخمة ،واملصاريف غري مربرة،
فض ًال عن زيادات غري مفهومة على
أرقام املوازنات السابقة».
من جهته ،جزم برغمان بـ»أن املدرسة
أن  % 74من
ال تبغي الربح ،إذ ّ
موازنتها تذهب لرواتب األساتذة
أن
واملوظفني واحلوافز ،يف حني ّ
التجديد والتطوير يعتمدان على
موازنة مستقلة قائمة على التربعات
من األشخاص واملؤسسات ،وهؤالء
يشرتطون استثمار أمواهلم يف
مشاريع حيددونها هم» .وهو بذلك
رد على اعرتاض األهالي على حتسني
ّ
حرم رأس بريوت وإهمال عني عار،
«إذ مل جير استحداث أي مبنى طيلة
سنوات طويلة» .برغمان حتدث عن
خريطة أولويات« ،فمن املنطقي أن
جندد مباني عمرها  100عام حيث
الصفوف ضيقة وال تتناسب مع
املتطلبات احلديثة للتعليم ،قبل
مبان أخرى ال يتجاوز عمرها 30
عامًا وصفوفها أكرب» .وكانت الفتة
أن «لدينا  400تلميذ
إشارته اىل ّ
على الئحة االنتظار ،ومن ال يريد أن
يلتزم بقوانني املدرسة ،ويشعر أن
ما يدفعه أكثر من قيمة ما يأخذه،
فليبحث عن مدرسة تناسبه ،فنحن يف
النهاية مدرسة خاصة» ،مشريًا إىل
أن «هناك  5عائالت فقط مل تدفع
ّ
الزيادة ومع ذلك مل نصرف أيًا من
أوالدها».

أكد املبعوث األمريكي للشؤون
السورية جيمس جيفري أن سياسية
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
بشأن سوريا واضحة جدًا ،حيث أن
الواليات املتحدة تريد التخفيف من
رحبت بوقف إطالق
ّ
حدة النزاع ،لذلك ّ
النار يف إدلب يف أيلول املاضي
السياسية
العملية
وتريد تنشيط
ّ
ّ
بقيادة األمم املتحدة بناء على القرار
 ،2254الذي يضع األسس اليت تسمح
للشعب السوري الذي خرج من سوريا
بالعودة إىل أرضه.
وخالل مؤمتر صحايف عرب اهلاتف
شاركت فيه الزميلة «النشرة» ،أشار
إىل أن هذا األمر بالغ األهمية إلنهاء
هذا النزاع واحلفاظ على األمن يف
املنطقة ،مشددًا على أن «كل الدول
اجملاورة معنية بهذا النزاع وإمكانية
متدده تبقى دائمًا قائمة ،حبال مل
نعمل معًا لوضع حد نهائي له وإجياد
ّ
حل سياسي».
على صعيد متصل ،أوضح جيفري
القتالية للجنود األمريكيني
أن املهمة
ّ
املتواجدين يف سوريا هي دحر تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،لكنه لفت إىل
أن «وجودنا بشكل عام له أبعاد
وعسكرية ،ولدينا
وأمنية
إقتصادية
ّ
ّ
شركاء وحلفاء على األرض ،وكل ذلك
ّ
يركز على اهلزمية الدائمة لـ»داعش»
القوات اخلاضعة إليران
كافة
ومغادرة
ّ
عملية
السورية وتنشيط
كامل األراضي
ّ
ّ
سياسية ال عودة فيها ،وبالتالي علينا
ّ
أن ننظر إىل ما نقوم به بشكل عام
وليس ما تقوم به قواتنا اليوم أو
حلفاؤنا».
كما أشار جيفري إىل أن الواليات
املتحدة ال تعتقد أن النظام السوري
جيب أن حيصل على متويل إلعادة
أي جهة كانت ،قبل أن
اإلعمار من ّ
يعرب عن رغبته يف املساهمة يف
السياسية.
اإلصالحية
العملية
ّ
ّ
ّ
وردًا على سؤالّ ،
أكد املبعوث األمريكي
السورية أن الواليات املتحدة
للشؤون
ّ
كان لديها مراقبني يف بعض األحيان
يف مسار آستانة ،لكن هذا املسار هو
آلية لتخفيض النزاع وعدم التضارب
بني الدول الثالثة الفاعلة يف النزاع
الداخلي ،سواء تركيا أو روسيا أو
إيران ،مشريًا إىل أن واشنطن مل تكن
جزءًا من هذا املسار وتعتقد أن هدفه
حمدود جدًا.
واضاف« :وقف إطالق النار الذي مت
التوصل إليه يف إدلب مل يكن من
خالل مسار آستانة بل من خالل إتفاق
بني روسيا وتركيا بشكل مستقل»،
مشريًا إىل أننا «نعمل على عدم
حصول تصادم يف عملياتنا العسكرية
مع روسيا».
وشدد جيفري على أن الواليات
املتحدة األمريكية والتحالف الدولي
حملاربة اإلرهاب بقيادتها أديا دورًا
حموريًا يف هزمية «داعش» يف غالبية
العراقية وشرق سوريا ،قائ ًال:
املناطق
ّ
«ما يتعلق بالعمليات التقليدية انتهى
تقريبًا ،وحنن متأكدين من أننا يف
األشهر املقبلة سوف ننجح على طول
نهر الفرات ،لكن املسألة الطويلة
اآلمد ،يف سوريا والعراق ،هي اهلزمية
اآللية
الدائمة لـ»داعش» ،أي تطوير
ّ
والعسكرية واحلوكمة من
السياسية
ّ
ّ
الشركاء املعنيني ،لضمان عدم عودة
«داعش» كما حصل يف عامي 2013
و.»2014
من ناحية أخرى ،أشار جيفري إىل

أن «التخوف األساسي بالنسبة
إىل األردن ،كما عرب لنا مسؤولني
أردنيني ،هو الدخول اإليراني إىل
مناطق حماذية لألردن وبقاء القوات
األردنية» ،الفتًا
اإلرهابية على احلدود
ّ
إىل أن «األردن عانى بشكل كبري من
اإلرهابية وحنن ملتزمني
العمليات
ّ
ّ
بأمنه» ،موضحًا أنه بالنسبة إىل أمن
إسرائيل «املوضوع أصعب بسبب
اإليرانية أنظمة أسلحة يف
نشر القوات
ّ
مرتني خالل السنة
استخدمت
سوريا
ّ
ردت تل أبيب على
املاضية ،بينما ّ
ذلك وتفاقم املوضوع وصو ً
ال إىل
روسية ،وهذا األمر
إسقاط طائرة
ّ
رمبا حصل عن طريق الصدفة أو كان
مقصودًا».
وأوضح أن «وجودنا يشري إىل التزامنا
بأمن سوريا ،سواء كان ذلك بوجه
قوات «داعش» أو الرتكيز دبلوماسيًا
جتاه إيران ،اليت بسبب أعماهلا املزعزعة
ساهمت يف صعود داعش يف سوريا
والعراق» ،مشددًا على أنه «جيب أن
ّ
سياسية تؤدي إىل
يكون هناك عملية
السورية وإخراج كل
إصالح احلكومة
ّ
األجنبية اليت دخلت منذ العام
القوات
ّ
.»2012
وردًا على سؤال حول سيطرة
الدميقراطيني على جملس النواب
األمريكي وتأثري ذلك على السياسة
األمريكية جتاه سوريا ،اعترب جيفري أنه
«جيب علينا اإلنتظار حتى شهر كانون
ّ
ليتشكل الكونغرس اجلديد»،
الثاني
معربًا عن تفاؤله بأن «سياستنا
األساسية يف سوريا حصدت دعمًا
كبريًا حمليًا يف الواليات املتحدة».
أما بالنسبة إىل قمة اسطنبول ،أوضح
أن «الواليات املتحدة عملت عن كثب
مع األتراك والفرنسيني واألملان
والروس لضمان أن تقوم قمة
العملية
اسطنبول بتفعيل وتنشيط
ّ
حدة النزاع ،وهذا
السياسية وختفيض ّ
ّ
ما فعلته من خالل دعوتها إىل وقف
النزاع يف إدلب بشكل دائم ،وتشكيل
الدستورية ،والواليات املتحدة
اللجنة
ّ
القمة».
ببيان
رحبت
ّ
ّ
وأكد املبعوث األمريكي للشؤون
السورية أن ليس لدى الواليات
ّ
املتحدة من إطار زمين هلزمية «داعش»
يتم ذلك
يف سوريا ،لكنها تأمل أن
ّ
بأسرع وقت ممكن.
من جهة ثانية ،أشار جيفري إىل أن
الواليات املتحدة حتاول أن توضح
األساسية بأن
لروسيا أن «مصاحلها
ّ
سورية صديقة
يكون هناك حكومة
ّ
عسكرية يف سوريا ال
هلا ومواقع
ّ
حناول تغيريها ،لكن ملصلحتها أن
نكون شركاء هلا وأن تكون احلكومة
السورية املوجودة مدعومة من الشعب
ّ
السوري» ،مؤكدًا أنه «ال ميكن
للمجتمع الدولي أن يدعم حكومة لديها
السيئة ،وعلى
مثل هذه املمارسات
ّ
روسيا أن تبذل قصارى جهدها لتغيري
هذه التصرفات من جانب احلكومة
السورية».
وردًا على سؤال ،رفض جيفري
«تعريف املليشيات اليت حتت قيادة
إيران بديانتها» ،الفتًا إىل أننا «حناول
أن نوضح لروسيا أن هذه القوات
ليست موجودة فقط لدعم نظام األسد،
بل لتحقيق أهدافها الطويلة األمد يف
اإلقليمية وحتقيق
املنطقة ،أي اهليمنة
ّ
منافعها وحتويل السلطة يف سوريا،
كما فعلت يف لبنان واليمن وكما
حاولت يف دول أخرى».
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وسط تزايد التأييد لتقليص هجرة املسلمني ورفعها للمهرة
 26ألف أسرتالي خيدعون
حزب
مع
اهلوة
تضيق
احلكومة
َّ
السنرتلينك ويد ُعون العزوبية
العمال اىل  48مقابل  52يف املئة
ينقسم الناخبون األسرتاليون
حول تقليص عدد املهاجرين
القادمني من الدول اإلسالمية،
حيث تأخذ حكومة موريسون يف
االعتبار إجراء مراجعة شاملة
لقواعد اهلجرة والسكان يف
غضون أسابيع.
ووجد استطالع خاص اجرته
مؤسسة فريفاكس  -إيبسوس
أن  14يف املائة فقط من
زيادة
يؤيدون
الناخبني
عدد املهاجرين من البلدان
اإلسالمية بينما يعتقد  35يف
املائة أن العدد جيب أن يبقى
كما هو.
لكن  46يف املائة يعتقدون
أن اعداد املهاجرين ينبغي
ختفيضه كثريًا أو قلي ًال  -وهو
موقف تدعمه أغلبية واضحة من
الناخبني يف االئتالف وثلث
ناخيب حزب العمال.
وقد ُأجري االستطالع احلصري
بعد اهلجوم اإلرهابي الذي قام
به حسن خليف شري علي يف
شارع بورك ،وسط نداءات
متزايدة من بعض أعضاء
الربملان احملافظني خلفض
اهلجرة من الدول اإلسالمية.
االستطالع
نتائج
وتلقي
الضوء على التحدي الذي
يواجه رئيس الوزراء سكوت
حماوالته
يف
موريسون
الستعادة الدعم السياسي،
حيث تتخلف احلكومة عن حزب
العمال بنسبة  48إىل  52يف
املائة بعد احتساب االصوات
التفضيلية.
وأظهر استطالع أجرته مؤسسة
إيبسوس»
«فريفاكس
أن الناخبني منقسمون حول
السياسة السكانية بينما يكافح
االئتالف لسد الفجوة مع حزب
العمال ،حيث ضيق اهلوة من
 55مقابل  45يف املائة حسب
االستطالع السابق اىل 48
مقابل  52يف املئة لصاحل
حزب العمال بعد احتساب
االصوات التفضيلية.
وقد متكنت احلكومة من
تعزيز شعبيتها بعض الشيء
شهر واحد ،بعد جولة حبافلة
لرئيسها سكوت موريسون يف
كوينزالند وغريها من إجراءات
اخرى لرفع مكانته الشخصية
لدى الناخبني.
ويتمتع موريسون بفارق يف
التأييد شخصي على زعيم
املعارضة بيل شورتن كرئيس
وزراء مفضل ،بـ  47إىل 35
يف املائة ،وهي نتيجة ما زالت
مستقرة منذ ثالثة أشهر.
السيد
تصنيف
ويتماشى
وزراء
كرئيس
موريسون
مفضل مع النتيجة األخرية
ملالكومل تورنبول الستطالع
اجري يف آب ،أي قبل أيام
من أزمة القيادة يف احلكومة،
لكنه أقل من نسبة الرضى
على اداء السيد تورنبول يف
االستطالعات اليت سبقت هذا

الشهر من العام احلالي.
وقد أثار السيد موريسون
التوقعات بشأن بيان رئيسي
حول اهلجرة والسكان حبلول
نهاية العام ،مع اإلشارة إىل
اختاذ تدابري لزيادة هجرة
املهرة وتشجيع املزيد من
املهاجرين على االنتقال إىل
اإلقاليم واملناطق النائية
أشرف وزير الشؤون الداخلية
بيرت داتون على اخنفاض عدد
املهاجرين الدائمني القادمني
إىل أسرتاليا العام املاضي من
التقدير الرمسي البالغ 190
ألف مهاجر إىل  163ألفا ،مما
أثار احلديث عن خفض مماثل
يف السنوات املقبلة.
وقال وزير اهلجرة ،ديفيد
كوملان ،األسبوع املاضي،
إنه مل يتم اختاذ قرار بشأن
مستوى التخطيط للسنة املالية
.2020
لفريفاكس-
مسح
ووجد
إيبسوس اجري يف تشرين
االول املاضي
دعما أقوى
ً
للهجرة الشاملة ،حيث أيد
َ
 ٪23من
املستطلعني زيادة
يف االعداد املقبولة فيما وافق
 ٪29على االعداد احلالية.
وقال  45يف املئة انهم
يريدون أن يتم تقليص عدد
املقبولني.
وغالبًا ما يفِرط األسرتاليون
يف تقدير نسبة السكان
وجدت
حيث
املسلمني،
استطالعات «إيبسوس» أن
َ
املستطلعني يعتقدون أنها
حبدود  17يف املائة فيما
احلقيقة هي  3يف املائة.
وتدير احلكومة برنامج هجرة
غري متييزي ولكن هلا سلطة
تقديرية يف اعطاء أولوية
ملهاجري الفئة اإلنسانية،
حيث ان نسبة قبول املهاجرين
اسرتاليا
اىل
السوريني
البالغ عددهم  12ألف الجئ
يف السنوات األخرية كانت
لصاحل اليزيديني واملسيحيني
واألقليات األخرى.
ودعم األسرتاليون عملية اهلجرة
املتعددة الثقافات لسنوات
عديدة ،وفقًا ألحباث سنوية
أجرتها مؤسسة سكانلون حول
التماسك االجتماعي ،لكن
النتائج أظهرت أيضًا «تراتبية
تفضيل عرقي» للمهاجرين.
وقد تغريت املواقف يف
املاضية
السبع
السنوات
وسط تغطية إعالمية مكثفة
للهجمات اإلرهابية وتزايد
اجلدل السياسي حول اهلجرة،
مبا يف ذلك إعادة إحياء حزب
«بولني هانسون  -أمة واحدة»
ودعوة السيناتور الكوينزالندي
فريزر أنينغ للعودة إىل سياسة
أسرتاليا البيضاء.
ويف حني ان  31.9يف املائة
من املشاركني يف االستطالع
قالوا إنهم اختذوا موقفا إجيابيا
جتاه املسلمني يف عام ،2010

اخنفض هذا املعدل إىل 28.3
يف املائة يف حبث سكانلون
يف عام .2017
وارتفعت نسبة ذوي املوقف
السليب من  23.5يف املائة
إىل  25يف املائة ،لكن مل يكن
هناك اتساق عام على اساس
سنوي صعودا او هبوطا.
وقد وجدت نتائج ،Scanlon
بقيادة أستاذ جامعة موناش
أندرو ماركوس ،أيضا شعورا
قويا باالندماج وسط املسلمني
األسرتاليني.
ويسلط مسح فريفاكس-
إيبسوس الضوء أيضًا على
الضغوط اليت يتعرض هلا
السيد موريسون ووزير الطاقة
أنغوس تايلور ملعاجلة سياسة
الطاقة ،حيث ينقسم الناخبون
حول ما إذا كانت األسعار
أو البيئة جيب أن تكون هلا
األولوية.
ففي حني قال  47يف املائة
أن اهلدف األول للحكومة
ينبغي أن يكون ختفيض
األسعار ،قال  39يف املائة
إنه ينبغي ختفيض انبعاثات
الكربون او ما يسمى بغازات
البيت الزجاجي.
وكان دعم ختفيض فواتري
ناخيب
بني
أعلى
األسر
االئتالف ،حيث بلغ  58يف
املائة ،يف حني أعطى  22يف
املائة فقط من هذه اجملموعة
غازات
النبعاثات
أولوية
الدفيئة.
وينطبق العكس على ناخبني
حزب العمال ،حيث يعطي 53
يف املائة أولوية لتقليص
انبعاثات الكربون و  36يف
املائة لفواتري املنازل كهدف
أولي.
وفضل ناخبو اخلضر بشكل
انبعاثات
ختفيضات
كبري
الغازات املسببة لالحتباس
احلراري ،حيث اعطوها  74يف
املائة األولوية  ،يف حني أن
ختفيض فواتري األسر حظي
بدعم  80يف املائة من ناخبني
حزب «أمة واحدة»..
ويف مقياس مهم لرضا
الناخبني ،قال  48يف املائة
إنهم يوافقون على أداء السيد
موريسون بينما قال  36يف
املائة إنهم ال يوافقون.
ويعين هذا أن نسبة املوافقة
«الصافية» كانت  12نقطة
مئوية وكانت إجيابية باستمرار
منذ توليه منصبه.
ومل يشهد السيد شورتن
تغريا
ً
كبريا يف أدائه حيث وافق
ً
 ٪47رفضوا
 ٪40مقابل
أداءه ،مما جعله يتمتع مبوافقة
سلبية.
واستند االستطالع ،الذي اجرى
األربعاء إىل يوم
من يوم
السبت من االسبوع املاضي،
على مقابالت هاتفية مع 1200
َ
مستطلع ،على هامش يبلغ
اخلطأ فيه  2.9يف املائة.

كشفت إحصائيات مذهلة
أن أكثر من  70شخص
يوميا يقدمون بيانات زائفة
للسنرتلينك عرب ادعاء العزوبية
للحصول على إعانات أكرب رغم
أنهم مرتبطون.
وأضافت أن أكثر من  26ألف
شخص حصلوا على مدفوعات
إمجالية غري مستحقة بلغت 61
مليون دوالر من خزينة الدولة
خالل العام املاضي جراء
تقديم بيانات زائفة عن حالة
ارتباطهم وادعاء العزوبية.
ووصل متوسط املبلغ غري
املستحق الذي حصل عليه
الشخص الواحد من الذين
يدعون العزوبية  2343دوالر
عام  2017مقابل  1986دوالر
فقط العام السابق.
وزادت احلكومة األسرتالية من
مراجعاتها لضبط املزورين
يف ظل تعاون بني البوليس
الفيدرالي ووزارة اخلدمات
االجتماعية.
واستهدف القائمون ون على
تلك احلمالت التفتيشية مناطق
معينة ترتبط بنسبة خماطر
أكرب تتعلق باحتيال الدعم
االجتماعي.
وذهبت السلطات إىل الشوارع
وحتدثت مع األشخاص هناك
وشجعوهم على اإلبالغ عن أي
حاالت خمالفة.
اإلجراءات اجلديدة أسفرت عن
استعادة احلكومة أكثر من 2
مليون دوالر منذ بداية احلملة
املشددة يف .2016
ويف أحد احلاالت ،مت سجن
سيدة يف فيكتوريا تبلغ من
العمر  76عاما ملدة  3سنوات
بعد إدانتها بتهمة احلصول
على إعانات بقيمة 287000
ألف دوالر بعد تقديم معلومات
زائفة ادعت خالهلا أنها عزباء

رغم أنها كانت يف عالقة مع
رجل ميلك املاليني.
من جانبه ،حذر وزير اخلدمات
اإلنساني مايكل كينان من

عواقب وخيمة يف انتظار أي
شخص يفكر يف خداع نظام
السنرتلينك

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

موريسون :األسرتاليون فاض
بهم الكيل من املهاجرين
أشار رئيس الوزراء األسرتالي
سكوت موريسون إنه سوف
يؤيد تقليص معدالت اهلجرة
إىل أسرتاليا يف املدن الكبرية
إذا أعيد انتخابه رئيسا للحكومة
الفيدرالية.
وحذر موريسون من نفاد
صرب األسرتاليني جتاه تدفق
املهاجرين قائال :األسرتاليون
يقولون كفى ،كفى ،كفى».
ممهدا الطريق جلدال جديد
بشأن اهلجرة يف االنتخابات
املقبلة>
فقد ألقى رئيس الوزراء
األسرتالي خطابا يف سيدني
مساء اإلثنني تعهد فيه
باالستماع إىل الناخبني الذين
يشعرون بالقلق جتاه التكدس
الشديد يف املدن األسرتالية
الكربى مثل سيدني وملبورن.
وبعد  20عاما من إعالن رئيس
حكومة نيو ساوث ويلز األسبق
بوب كار أن سيدني «كاملة
العدد» ،كرر موريسون نفس
احلديث حمذرا من أن عائالت
سيدني وصلوا إىل نقطة

االنهيار.
النمو
«يلعب
واستطرد:
السكاني دورا رئيسيا يف
جناحنا االقتصادي ،ولكين
أعرف أيضا ان أسرتاليني يف
مدننا الكربى يشعرون بالقلق
بشأن التكدس السكاني،
ويقولون كفى ،كفى ،كفى،
واحلافالت
ختتنق
فالطرق
والقطارات ممتلئة متاما ،ومل
تعد املدارس تستوعب املزيد،
أستمع جيدا إىل ما تقولونه».
ويف نيسان املاضي ،ذكرت
تقارير أن وزير الشؤون
الداخلية بيرت داتون اقرتح
املهاجرين
أعداد
تقليص
مبقدار  20ألف لكن رئيس
الوزراء آنذاك مالكومل تورنبول
وسكوت موريسون رفضا
الفكرة معتربين إياها حيلة
لصعود داتون يف احلكم.
بيد أن حكومة موريسون اآلن
تستعد لتقليص عدد املهاجرين
من احلد األقصى املسموح به
سنويا البالغ  190ألف.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اعالناتكم يف «الهريالد»
طريقكم النجاح
لالتصال0403482345 :
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الفقر جيرب أما عزباء على العيش داخل شاحنة مرسيدس

األم العزباء قامت ببناء منزلها داخل الشاحنة املرسيدس بنفسها ومساعدة ابنها

شارلي شارترز 26 ،عاما ،أم عزباء ومصففة شعر سابقة من بريزبن ،اتخذت خيارا جذريا عندما وجدت
نفسها محبوسة داخل نمط حياة يتطلب عملها ساعات طويلة دون مقابل مجزي.
تأقلمت أم أسرتالية عزباء
وطفلها الذي ال يتجاوز عمره
 5سنوات على العيش داخل
شاحنة صغرية طوال الوقت.
شارلي شارترز 26 ،عاما،
مصففة شعر سابقة من بريزبن،
اختذت خيارا جذريا عندما وجدت
نفسها حمبوسة داخل منط حياة
يتطلب عملها ساعات طويلة

دون مقابل جمزي.
ورغم عملها  40ساعة أسبوعيا،
لكنها كانت تعاني من دفع
الفواتري باإلضافة إىل عدم
وجود وقت كاف أو طاقة
كافية لالستمتاع حبياتها مع
جنلها الصغري أوليفر.
بيد أن كل شيء تغري عندما
قررت بناء مسكنها اخلاص

داخل شاحنة مرسيدس سربينرت
قدمية.
رغبة شارترز يف توفري املال
جعلتها تبيع ممتلكاتها وتنهي
إجيارها للسكن الذي دأبت أن
تعيش فيه وتلجأ إىل احلياة
داخل سيارة كان يستخدمها
الرحالة سابقا كمنزل مريح
الثنني.

شاهدت كافة األفالم الوثائقية والفيديوهات املتعلقة بهذا الشأن كنت دائما مهتمة بهذا النمط من الحياة

رغم عملها  40ساعة أسبوعيا ،لكنها كانت تعاني من دفع الفواتري باإلضافة إىل عدم وجود وقت كاف أو طاقة
كافية لالستمتاع بحياتها مع نجلها الصغري أوليفر.
وقالت األم« :لقد شاهدت كافة
األفالم الوثائقية والفيديوهات
املتعلقة بهذا الشأن كنت دائما
مهتمة بهذا النمط من احلياة
اليت توفر األدنى واملستدام
للعيش واآلن عرفت أنين
أستطيع تنفيذ ذلك».
وأردفت األم»جند هنا كل ما
حنتاجه ،وباتت تلك السيارة
مبثابة العش الصغري وعندما

نفتح الباء جند العامل بأسره هو
الفناء اخللفي اخلاص بك ،يا له
من شعور رائع ذلك الشعور
باحلرية».
ولفتت أنها ال متلك يف الوقت
احلالي إال البقاء هنا على بعد
ست دقائق فقط من مدرسة
ابنها أوليفر ومكان عملها
وصالة اجليم اليت يقوموا فيها
باالستحمام.

واستطردت« :لقد أحب ابين
العيش داخل هذا املنزل
الصغري وال أشعر بأي ندم».
كانت النتيجة النهائية هو
توفر احلد األدنى بالنسبة هلا ،
منزل دافئ يعتمد على الطاقة
الشمسية ومرحاض وسرير
مزدوج ومطبخ صغري من
اخلشب.
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اسرتاليا يف أسبوع

الكشف عن رسائل صوتية
البتزاز الضحايا

الشخص
الرسالة
وتهدد
املستهدف أنه يف حالة عدم
االستجابة سيتم إصدار مذكرة
ضبط وإحضار ضده.
بيد أن السلطات األسرتالية
اكتشفت أن ذلك أحدث خطة
احتيالية تستهدف استنزاف
وترويع الضحايا بدفع ضرائب
مزعومة وترويعهم.
وقالت السلطات إن األشخاص
املسنني بشكل خاص أكثر
عرضة لتصديق تلك التهديدات
اليت ينفذها حمتالون.
وخيشى الضحايا أن يكونوا
عرضة للمالحقة القضائية.
ويقول الصوت اإللكرتوني:
«عندما تتلقى تلك الرسالة
ينبغي أن تتصل بي على هذا
الرقم وإن مل تفعل سيصدر
ضدك أمر ضبط وإحضار لذلك
تواصل معي بأسرع ما ميكن».
ويف مكاملة تلقاها الصحفي
الذي كتب هذا التقرير
األربعاء ،كان الرقم الذي
ينبغي االتصال عليه هو
 0861025755ومت اإلبالغ عنه
لكن يبدو أن احملتالني ختلصوا

الحقا من هذا اخلط.

وقام الرجل حبرق زوجته وهي
على قيد احلياة يف املنزل أمام
طفليهما ومنع هروبها.

الضرائب
مكتب
وتلقى
األسرتالي  28000بالغ بشأن
حماوالت احتيال منذ األول من
يوليو املاضي تتضمن خطة
التهديد باملالحقات القضائية.

وقال القاضي« :اجلرمية ارتبطت
بقسوة ال مربر هلا» ،مضيفا أنه
من الصعب ختيل «الرعب الذي
عانته الضحية يف الدقائق
األخرية من حياتها».

كاث
قالت
جانبها،
من
مفوض
مساعد
أندرسون
مكتب الضرائب األسرتالي إن
«احملتالني زادوا من درجات
تطورهم ويأملون يف استغالل
األشخاص األكثر عرضة للخداع
باستخدام تكتيكات عدوانية
البتزاز األموال أو احلصول على
معلومات شخصية».

ومت العثور على أشالء املرأة
بني السرير ونافذة مت اغالقها
بقضبان.

أرقام اهلاتف اليت يتصل منها
املستخدمون دائما أسرتالية.
وشهدت اجلولة األخرية من
االحتيال استخدام أكواد بوالييت
غرب أسرتاليا وفيكتوريا.
بيد أن شرطة اجلرائم اإللكرتونية
قالوا إنه ليس من احملتمل أن
يكون احملتالون داخل أسرتاليا
لكنهم يستخدمون خدمة حتويل
املكاملات لإلحياء للضحايا أن
مصدرها أسرتاليا.

وقال ممثل االدعاء إن ما حدث
هو أسوأ فئة ممكنة جلرمية قتل
وطالب بسجن املتهم مدى
احلياة.
وال ميكن الكشف عن هوية
املتهم أو الضحية ألسباب
قانونية.
بيد أن القاضي ديفيد ديفيس

مل يصدر حكما على املتهم
بالسجن مدى احلياة واكتفى
بسجنه  36عاما مع إمكانية
اخلروج املبكر بعد قضاء 27
عاما مدعيا أن املؤبد ليس
إلزاميا ألن الضحية ليست «غري
معروفة بالنسبة للجاني».

ومضى يقول« :إنها جرمية قتل
مل يتم ارتكابها ضد شخص
جمهول بالنسبة للجاني الذي ال
ميلك أي سجل جنائي».
واستدرك« :ال أعين بذلك أن
قتل زوجة أو رفيقة حياة أقل
بشاعة من قتل غريب لكن
املسألة تتعلق بقضية محاية
اجملتمع».
يذكر أن محاية اجملتمع متثل
إحدى الذرائع اليت يستند إليها
القضاة يف أحكامهم.
وأردف القاضي أن اجلاني
متقدم إىل حد ما يف العمر مما
يرتبط بدرجة خطورة أقل على
اجملتمع.
وقارن القاضي بني ظروف
تلك اجلرمية وقضايا سابقة
أخرى موضحا حيثيات اختاذه
هذا القرار املثري للجدل.
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تدرس احلكومة الفيدرالية
تقليص عدد املهاجرين الذين
يدخلون أسرتاليا مع زيادة
الرتكيز يف انتقاء األفضل
واألكثر تألقا بينهم.
يذكر أن احلد األقصى املسموح
الستقبال مهاجرين يف أسرتاليا
حاليا يبلغ يف الوقت احلالي
 190000مهاجر سنويا لكنه قد
ينخفض مبقدار  30ألف وفقا
لشبكة «ناين».
وعالوة على ذلك ،قد تزيد
احلكومة األسرتالية من نسبة
املهاجرين املهرة املقبولني
كجزء من الربنامج.
يأتي ذلك يف الوقت الذي أشار
فيه رئيس الوزراء األسرتالي
سكوت موريسون إىل أن
املهاجرين قد يتم إجبارهم على
املكوث  5سنوات يف املناطق
اإلقليمية إذا أرادوا احلصول
على اإلقامة الكاملة.
وسيكون األمر بيد الواليات

الختاذ قرار بشأن أماكن
استقرار املهاجرين اجلدد وفقا
لتغيريات حمتملة يف برنامج
اهلجرة.
اجلدير بالذكر أن الواليات هي
املنوطة بتخطيط الطرق وبناء
املستشفيات واملدارس.
ووفقا للنظام احلالي ،خترب
الواليات احلكومة الفيدرالية
عدد املهاجرين الذين ترغب
يف استقباهلم لكن تلك العملية
مل تكن تعمل على ما يرام.
وواصل موريسون« :النموذج
الكالسيكي هو أن تطلب
حكومة نيو ساوث ويلز املزيد
لكنها اآلن حتتاج عددا أقل من
املهاجرين».
وطالب موريسون حكومات
الواليات بالعمل على حنو وطيد
مع كانبريا بشأن أين ينبغي أن
يذهب املهاجرون.
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يدعمون وقف اهلجرة
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«أنت تنتخب ممثلني سيتخذون
قرارات مهمة تؤثر عليك وعلى
كل سكان فكتوريا .لذلك،
ينبغي أن يعكس هؤالء
املمثلون ما يفضله اجملتمع.
إنين أحثك على أن جتعل
صوتك معتمدًا ،وجيب أن تعلم
أن القليل من األصوات ميكن
أن حُيدث فرقًا».
تفتح مراكز االقرتاع أبوابها من
مساء،
الساعة  8صباحًا حتى 6
ً
وسيبدأ بث النتائج من الساعة
مساء على املوقع اإللكرتوني
7
ً
ملفوضية اإلنتخابات بفكتوريا
.vec.vic.gov.au

رئيس الوزراء سكوت موريسون

هل يؤدي إلغاء ضريبة الدمغة
إىل ختفيض أسعار العقارات؟ استطالع :األغنياء والفقراء

وحذرت كاث من أن ذروة
موسم االحتيال ستبدأ يف
تلك الفرتة مع اقرتاب املوعد
النهائي احملدد يف  21نوفمرب
اجلاري لدفع ضريبة الدخل عام
.2018-2017

«صوتك سيساعد على رسم مالمح
فكتوريا» اليوم

يتوجه سكان فكتوريا للتصويت
اليوم ألكرب انتخابات والية يف
تاريخ فكتوريا على اإلطالق .
لقد كان شعار «صوتك
سيساعد على رسم مالمح
فكتوريا» هو شعار احلملة
أطلقتها
اليت
الدعائية
مفوضية اإلنتخابات بفكتوريا
(Victorian Electoral
 )CommissionVEC
لتشجيع مجيع سكان فكتوريا
على التصويت وجعل أصواتهم
مسموعة.
االنتخابات
مفوض
قال
:Warwick Gately AM

Australian News

أسرتالي يقتل زوجته ً
حرقا أسرتاليا تدرس ختفيض عدد
أمام األبناء ..والقاضي املهاجرين سنويا إىل  160ألف
يرفض سجنه مدى احلياة

األسبوع املاضي ،يف حمكمة
نيو ساوث ويلز العليا ،أصدر
القاضي ديفيد ديفيس حكما
بسجن رجل يف اخلامسة
واألربعني من عمره بالسجن
ملدة  36عاما كحد أقصى بعد
إدانته بقتل زوجته ،مع إمكانية
اإلفراج املبكر عنه بعد 27
عاما.

تلقى آالف األسرتاليون رسائل
صوتية تدعي أنها من مكتب
الضرائب األسرتالي حتذرهم من
أنهم عرضة للمالحقة القضائية
ويتعني عليهم االتصال برقم
ما لدفع مستحقات مزعومة.
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العاصمة
مقاطعة
بدأت
األسرتالية مرحلة متتد  20عاما
بدون ضريبة الدمغة مع إحالل
ضريبة األراضي بدال منها.
ولكن حتت احلماس املقرتن
بتلك اخلطوة ،تقبع بعض
العواقب االقتصادية السلبية.
إنه ألمر حمبط للغاية ان جتتمع
عقول القيادات يف أسرتاليا
لتقرر أن أفضل سبيل اإلصالح
تتمثل يف إحالل ضريبة جيدة
بأخرى أقل شعبية.
ومن املتوقع أال يؤدي هذا
اإلحالل إىل جعل أسعار
العقارات أكثر معقولية.
مثة بعض النقاط السلبية
الرئيسية ترتتب على قرار
اإلحالل أبرزها التأثري على

أسعار العقارات.
الدمغة نتاجا
ضريبة
تبدو
طبيعيا ملا يستطيع املشرتي
دفعه بإرادته مما يعين أنك إذا
حذفت تلك الضريبة ،سرتتفع
أسعار املنتجات بنفس مقدار
الضريبة.
مثال ذلك عندما يبلغ متوسط
سعر املنزل حوالي  500ألف
دوالر أسرتالي ودفع املشرتي
 %5ضريبة دمغة ،فإن ذلك
يعين أن إمجالي سعر الوحدة
السكنية هو  525ألف دوالر.
لكن إذا مت إلغاء ضريبة الدمغة،
سريتفع السعر مباشرة إىل 525
ألف دوالر استنادا على قدرة
املشرتي على الدفع.
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يتفق أثرياء وفقراء أسرتاليا
يف دعمهم لوقف أو تقليص
معدالت اهلجرة لتخفيف الضغط
على البنية التحتية ،باإلضافة
إىل ضرورة إلزام املهاجرين
وتعزيز
اإلنكليزية،
بتعلم
سياسات محاية احلدود وفقا
ملا كشفه استطالع جديد بداية
االسبوع احلالي.
ومت تأسيس نتائج االستطالع
استنادا على دراسة حبثية
أجراها مركز الدراسات املستقلة
واعتمد على مسح نفذته مؤسسة
 YouGov Galaxyمبشاركة
 500شخص.
وذكر املعهد البحثي أن
االستطالع بشأن بشأن اجتاهات
اهلجرة أظهر أن هناك اتفاقا
بني النخبة وعامة الشعب بشأن
تداعيات اهلجرة يف العديد من
البلدان.
وتدرس السلطات األسرتالية
ختفيض سقف اهلجرة السنوي
من معدله احلالي البالغ 190
ألف مهاجر للمرة األوىل يف 8
سنوات.
كما تدرس كذلك إحداث تغيري

يف اشرتاطات اهلجرة حبيث يتم
إجبار املهاجرين املهرة على
االستقرار يف مناطق أو مدن
خارج ملبورن وسيدني ملدة 5
سنوات كحد أدنى.
وبينما شهد االستطالع توافقا
يف قضايا اهلجرة،كشف يف
نفس الوقت اختالفا بني الفقري
والغين يف مسألة إذا ما كان
ينبغي األخذ يف االعتبار الفروق
احلضارية بني املهاجرين كأحد
عوامل االختيار.
وقال  %33فقط من الفقراء
املشاركني يف االستطالع إن
احلكومة ينبغي أن تواصل
سياسة اهلجرة اليت ال تعتمد
على التمييز بني البشر.
لكن أكثر من  %50رأوا أن
اخللفيات الثقافية والدينية
ينبغي وضعها يف االعتبار.
وباملقابل ،قال  %53من
األثرياء إنهم يؤيدون سياسة
هجرة غري متييزية ،مقابل %40
طالبوا بوضع اخللفيات الثقافية
واحلضارية يف االعتبار.
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الدلـيل الـتجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتـحقيقات

«التحذيرات» األمريكية :هل ال يزال االستقرار أولوية؟
هيام القصيفي
منذ سنوات قليلة ،و»الرتاجع» األمريكي من لبنان
يظهر تدرجيًا .مع إدارة الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،تكرس هذا «الرتاجع» أكثر ،وتزامنًا مع
انتخاب الرئيس ميشال عون .مع بدء سريان
العقوبات على إيران وحزب اهلل ،يعود السؤال :هل
ال يزال استقرار لبنان حاجة أمريكية؟
يف جلسة االستماع اليت خصصتها جلنة الشؤون
اخلارجية يف جملس النواب األمريكي ،يف أيار
الفائت ،سئل وزير اخلارجية األمريكي مارك
بومبيو عن احتمال تغيري سياسة واشنطن بعد
نتائج االنتخابات النيابية يف لبنان ،وعما إذا كانت
مصلحتها تقتضي إحداث تغيريات يف سياستها
االقتصادية واألمنية لتطويق حزب اهلل وإيران وما
ميكن عمله لسحب سالح حزب اهلل .كان بومبيو
واضحًا يف جوابه ،حني اعترب أن مشكلة حزب اهلل
مل تعد يف لبنان فحسب ،بل يف سوريا أيضًا.
واستطرد يف احلديث عن أن توازن القوى يف لبنان
بعد االنتخابات «ليس جيدًا يف ذاته» وعن حتدي
الواليات املتحدة احلقيقي لعودة لبنان أمة عظيمة،
وعن استمرار دعم اجليش للحفاظ على األمن ،لكنه
دعا اىل إعادة النظر مبساعدتها هذه للتأكد من أن
أموال دافعي الضرائب تدفع يف املكان املناسب.
كالم بومبيو كان بداية اللحظة اليت بدأت ترتفع
فيها أصوات «رمسية» من قلب اإلدارة األمريكية
يف واشنطن ،وليس أصوات نواب أو شيوخ
معادين حلزب اهلل ،بشأن لبنان بعد نتائج االنتخابات
النيابية ،والتقدم الواضح للحزب وحلفائه ،نتيجة
قانون االنتخاب القائم على النسبية .لكنه بدأ
يأخذ صداه ،بعدما توسع النقاش يف دوائر القرار
األمريكي ،يف ضوء املفاوضات لتأليف احلكومة،
وصو ً
ال اىل بدء سريان العقوبات على إيران ومتددها
حنو حزب اهلل.
هناك مستويان رمسيان تتعاطى بهما واشنطن
مع لبنان ،رئاسة اجلمهورية ورئاسة احلكومة .مع
األوىل حتتفظ بعالقات رمسية ،مل ترتفع حرارتها مع
انتخاب العماد ميشال عون ،لكنها مل ترتاجع ،وإن
مل تسجل لقاءات رمسية رفيعة على مستوى الرئاسة
أو وزارة اخلارجية ،يف واشنطن ،والسفري اللبناني
يف واشنطن احملسوب على العهد مل يتمكن من
حتقيق خرق استثنائي على مستوى العالقات ،علمًا
بأن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ال تنظر
بود كبري اىل رئيس اجلمهورية وحتالفه مع حزب
اهلل ،وما تراه «انفتاحًا واسعًا غري مربر على موسكو،
الذي ال يقدم للبنان أي شيء عملي» .لكن واشنطن
نفسها تعاملت بإجيابية مع تصرف عون إزاء أزمة
استقالة الرئيس سعد احلريري ،وموفدوها تعاملوا
«بإجيابية» أخريًا مع تصرفه يف تأليف احلكومة،
وخصوصًا جلهة عدم تعزيز حصة  8آذار.
مع رئاسة احلكومة ،ومع وجود احلريري الذي
استقبله الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف متوز
الفائت استقبا ً
ال الفتًا يف البيت األبيض ،ميكن
القول إن الدفة متيل حنو احلريري يف شكل ال حيمل
أي التباس .يبقى أن حرص واشنطن الدائم يكمن
يف مؤسستني :اجليش الذي حيل يف املرتبة األوىل
بنسبة دعمه ،والقطاع املصريف الذي حترص على
سالمته ،كون الطرفني يؤمنان االستقرار الداخلي
األمين واالقتصادي .وحتى اآلن ،كان التعامل مع
األطراف األربعة ال يزال مضبوط اإليقاع من دون
إن كل الكالم العلين يتمحور
أي متلمل علين ،بل ّ
حول دعم لبنان واستقراره ،أما يف الكواليس
فكالم آخر.
يف اآلونة األخرية ،ساد انطباع يدعو اىل القراءة
املعمقة للموقف األمريكي احلقيقي من لبنان ،يف
ضوء جمموعة من األسئلة نتجت من لقاءات يف
بريوت وواشنطن مع مسؤولني أمريكيني .األسئلة
املركزية اليت تستنتجها مصادر لبنانية التقت
مبسؤولني يف اإلدارة األمريكية ميكن تلخيصها
باآلتي :هل ال يزال لبنان أولوية بالنسبة اىل إدارة
ترامب ،وهل تريد واشنطن احلفاظ على استقراره
وهي تعترب أنه جينح حنو حزب اهلل؟ وألي سبب
تريد احلفاظ على استقرار بلد باتت تعترب أن
نفوذ حزب اهلل يتوسع فيه؟ وملاذا تريد مد لبنان
باملساعدات العسكرية والدعم السياسي الدولي،
طاملا أنه بات يعطي حلزب اهلل الذي تريد واشنطن
حصاره ماليًا وعسكريًا ،موقعًا متقدمًا يف معادلة

احلكم؟ وأليس األفضل التخلي عنه ملصلحة دول
أكثر تعاونًا وأكثر تصاحلًا مع توجهات واشنطن؟
هذه هي النقطة املركزية يف موضوع العقوبات
والتحذيرات املتتالية اىل املسؤولني اللبنانيني،
مبا هو متقدم أكثر من مفاوضات تأليف احلكومة
ودور حزب اهلل فيها.
فاملقصود أن العقوبات حتى اآلن تتناول
أشخاصًا ومؤسسات ومل تتحول بعد اىل عقوبات
مجاعية تتناول لبنان ،وسبق أن متكنت املصارف
واملؤسسات املعنية من القفز فوقها .لكن مع
ذلك ،بدأت التحذيرات للمصارف وللبنان لتطبيق
«حريف» للعقوبات .وكذلك بدأت مجاعات الضغط
َ
تتحدث يف الواليات املتحدة عن اهلدف من إمداد
اجليش بالسالح واحلفاظ على األمن واالستقرار
فيه ،ليس لعدم الثقة بأدائه العسكري ،أو حتى
للحفاظ على التهدئة جنوبًا ،إمنا ملغزى دعمه ،فيما
يتحفظ معارضو املساعدات على عالقة اجليش
حبزب اهلل.
والقضية احملورية ،اليوم ،ليست يف نوع العقوبات
اليت ميكن أن يتعرض هلا لبنان ،بل يف القرار
املركزي الذي ميكن أن يتخذ يف ضوء أجواء الضغط
يف اجتاه «التخلي عن لبنان» ،ألنه مل يعد ميثل
أولوية قصوى يف املنطقة ،بعدما تبدلت اجتاهاته.
ما سئل عنه بومبيو ،وما أجاب به جزء بسيط من
األجواء اليت تِرد من واشنطن ،وتتحدث عن أسئلة
ترتدد منذ نتائج االنتخابات النيابية ،وصو ً
ال اىل
«عدم اكرتاث لبنان» بالرسائل األمريكية الشفهية،
ّ
«احملذرة من مغبة توسيع
ويقال املكتوبة أيضًا،
نفوذ حزب اهلل يف احلكومة ،بعد جملس النواب
واستطرادًا حتوله إىل أحد األركان السياسية
األساسية يف إدارة دفة احلكم».
«توسع نفوذ حزب اهلل» ،هي الكلمة املفتاح
اليت ترتدد على ألسنة الدبلوماسيني األمريكيني
واملوفدين اىل لبنان والشخصيات اليت تعقد
لقاءات مع لبنانيني يف واشنطن ،حبسب مسؤولني
لبنانيني حضروا هذه اللقاءات .والقضية ليست
جمرد حصول احلزب على وزارة الصحة ،رغم ما
تؤمنه من تقدميات اجتماعية ،بل هي أيضًا دليل،
يف رأي األمريكيني ،على أن «احلزب ال يكرتث
مبصلحة لبنان وسالمته .فإذا كانت العقوبات
األمريكية ستصل اىل حد قطع املساعدات عن
الوزارة إذا تسلمها حزب اهلل ،وإذا كان احلزب
ميكن أن يعطيها حلليفه الرئيس نبيه بري أو أي
أحد من حلفائه أو أي شخصية شيعية معتدلة،
وحيصل منها على ما يريده بطريقة غري مباشرة،
فلماذا إصراره على توليها ،رغم علمه مبا ميكن
أن يتعرض له لبنان بسببها ،أمل يكن يف اإلمكان
تفادي هذه الوزارة من دون ضجة سياسية
وإعالمية ،واستبداهلا بأخرى على وزنها من دون
استفزاز أي طرف؟ هل فقط ألن حزب اهلل ال يريد
أن يظهر مبظهر الذي ينصاع لرغبة األمريكيني؟
واستطرادًا ،ملاذا يصر حزب اهلل على توزير حلفائه
السنة ،وتوسيع حصته يف احلكومة ،أال يصب
كل ذلك يف مصلحة توسع قاعدة حزب اهلل يف
احلكم؟».
هذه األسئلة ،معززة بتحذيرات سبق الكالم عنها
حول وزارة الصحة ،ودعم اجليش ،ال تزال يف إطار
نقاشات ،لكنها أخريًا بلغت مستوى أكثر تقدمًا.
ومع إدارة ترامب ،ال شيء ميكن توقعه ،يف أن
تأخذ األمور منحى غري حمسوب النتائج.
املشكلة أيضًا تكمن يف أن لبنان على كل مستوياته
وكأن لبنان حاجة دولية وإقليمية
ال يزال يتصرف،
ّ
كي تظل مظلة االستقرار فوق رأسه .وهذا ليس
هو واقع احلال اليوم .واألجوبة اللبنانية اليت
يسمعها املوفدون الدوليون أو الدبلوماسيون يف
بريوت وواشنطن ،ال تكفي وحدها لشرح وجهة
النظر الداخلية من العقوبات أو من حماولة تبديل
االنطباعات السائدة أمريكيًا .كذلك فإن لبنان
غائب عن مواجهة احلملة األمريكية داخليًا ،ال على
مستوى جملس النواب ،علمًا بأن الرئيس نبيه بري
سبق أن أرسل وفدًا نيابيًا اىل واشنطن لشرح
موقف لبنان ،وال على مستوى احلكومة وال العهد.
فاملرحلة ال تزال مرحلة نقاشات ،واخلطورة أن
تتحول اىل قرارات .وحينها سيكون لبنان أمام
حتديات من نوع آخر.

تهديد استقرار لبنان:

ابـتزاز أمــريكي مــزدوج
فراس الشـويف
طوال السنوات املاضية ،على األقل منذ 2005
سوق األمريكيون وحلفاؤهم يف
حتى اليوم،
ّ
لبنان ألسطورة حاجة األمريكيني إىل االستقرار
يف الساحة اللبنانية .وعلى الرغم من الدعم
قدمه األمريكيون
املادي واملعنوي واألمين الذي ّ
لفريق  14آذار وشركائه اإلقليميني ،بهدف قلب
املعادلة الداخلية وإضعاف املقاومة وحلفائها
وما تبعها من فشل يف أكثر من حمطة ،استمرت
بالتمدد ،وزادت عمقًا مع
األسطورة األمريكية
ّ
استعار احلرب على سوريا.
ّ
مؤشر.
مروجو األسطورة إىل أكثر من
استند
ّ
أوهلا ،اعتبار األمريكيني لبنان ساحة تواصل
ّ
ال اشتباك ،أو «اشتباك» حتت سقف االنفجار،
يف ّ
املتفجرة من العراق إىل سوريا
ظل الساحات
ّ
وفلسطني واليمن ،وصو ً
ال إىل مشال أفريقيا
وأوكرانيا .وهذه الرغبة األمريكية ،حبسب
أصحاب النظرية ،سببها خشية األمريكيني من
رفع مستوى الضغط على حزب اهلل وحلفائه ،إىل
احلد الذي يدفعه إىل التحرك عسكريًا وشعبيًا
ّ
للسيطرة على البالد ،وضرب مراكز قوى خصومه
يف لبنان ،على شاكلة التجربة اليت حصلت يف
 7أيار  ،2008لكن مع نتائج سياسية خمتلفة
عن تلك اليت أنتجها اتفاق الدوحة .ثاني هذه
املؤشرات ،ودائمًا حبسب أصحاب األسطورة ،أن
الواليات املتحدة ختشى يف حال اندالع فوضى
يف لبنان ،من انهيار التفاهم الذي أنتجه القرار
تطور
يعرض أمن إسرائيل للخطر ،مع
ّ
 ،1701مبا ّ
قدرات حزب اهلل القتالية إىل أضعاف ما كانت
ّ
عليه يف حرب ّ
املؤشرات ،الدعم
متوز .وثالث هذه
األمريكي ملؤسستني رمسيتني يف لبنان ،هما
املصرف املركزي الذي يضبط القطاع املصريف
اللبناني ،واجليش اللبناني الذي جعلته السلطة
يتصرف مع اجليش األمريكي كشريك
السياسية
ّ
أساسي يف املنطقة ،على غرار جيوش اخلليج
واجليش األردني.
قبل أعوام ،وقف دانيال غاليزر ،معاون وزير
اخلزانة األمريكية لشؤون متويل اإلرهاب أمام
الكونغرس ،معلنًا أن أي عقوبات على حزب اهلل
أو على لبنان جيب أن تراعي القطاع املصريف
اللبناني ،باعتباره «ضرورة لألمن القومي
األمريكي» .غري أن ما بعد وصول دونالد ترامب
حتوالت يف بنية اإلدارة
إىل الرئاسة ،وما تبعه من ّ
األمريكية ،فتحا الباب أمام مواقف أمريكية جديدة
سيما الربط بني استقرار لبنان
حيال لبنان ،ال
ّ
الدولة واملؤسسات ،وبني مصلحة حزب اهلل .وما
سرًا ،هو املواقف اليت نقلتها السفرية
مل يعد ّ
األمريكية يف بريوت إليزابيث ريتشارد للرئيس
ميشال عون والرئيس سعد احلريري وآخرين ،عن
بهز
خروج أصوات داخل البيت األبيض تنادي
ّ
سيما القطاع املصريف،
االستقرار اللبناني ،ال
ّ
لرفع الضغط على حزب اهلل وتأليب اللبنانيني
عليه .وحبسب مصدر لبناني ّ
مطلع على النقاشات
داخل اإلدارة االمريكية ،وحتديدًا حول األوضاع
املالية يف لبنان ،فإن تلك األصوات اجلديدة مل
مهمًا
تعد تعترب احلفاظ على القطاع املصريف أمرًا
ّ
لـ»األمن القومي االمريكي» ،بل على العكس،
فإن استقرار القطاع املصريف بات بالنسبة إليها
«منفعة حلزب اهلل» .غري أن هذه املواقف ال تعين
وجود قرار أمريكي بهز االستقرار املالي ،ولو
أن فريق ترامب يف اإلدارة يعبرّ علنًا عن نيته
استعمال كافة الوسائل للضغط على املقاومة
اللبنانية وإيران وسوريا واملقاومة الفلسطينية،
يف إطار إخضاع هذه القوى للتسليم بانتفاء منطق
مواجهة إسرائيل واالنتظام يف مزاج االستسالم
العربي .وفيما بدا القانون الذي ّ
وقعه ترامب يف
مناسبة ذكرى تفجري املارينز يف بريوت نهاية
الشهر املاضي ،ضد حزب اهلل ،مشابهًا لسابقه،
ليشدد على تطبيق ما سبقه
إلاّ أن القانون أتى
ّ
من إجراءات ،وليطال «الكيانات» املرتبطة باحلزب
أو تلك اليت لديها صلة به أو تدعمه ،باإلضافة

بوتني قال أمام الدبلوماسيني الروس إن أمريكا
تستخدم ورقة الالجئني إلخضاع أوروبا (أ ف ب)
مفصل
إىل تأكيد القانون ضرورة تقديم تقرير
ّ
عما مت التوصل إليه من عقوبات.
كل  180يومًا ّ
«اجلنون» األمريكي جتاه لبنان ال يوازيه سوى
االندفاعة الربيطانية ملالقاته ،مع املعلومات عن
نقاش داخل اإلدارة الربيطانية حيال نية احلكومة
املرة على
وضع حزب اهلل بشقه السياسي هذه
ّ
لوائح اإلرهاب ،بعد أن قامت بريطانيا بوضع ما
مسته «اجلناح العسكري» على لوائح اإلرهاب،
ّ
يف خطوة يصفها مصدر أمين أوروبي لـ»األخبار»
بـ»املتهورة».
ّ
غري أن اهتزاز االستقرار يف لبنان ،وإن كان
ورقة حياول األمريكيون استخدامها يف إطار
الضغط على إيران
املقاومة،
وحمور
اخلشية
فإن
األوروبية ،وحتديدًا
األملانية والفرنسية،
تتعدى القلق على
ّ
لبنان إىل اخلوف
من ّ
تدفق موجات من
النازحني جمددًا ،ال
تنحصر بالسوريني

الحكومة
الربيطانية
عازمة على وضع
حزب اهلل بأكمله
على لوائح
اإلرهاب

يف لبنان ،بل بنازحني لبنانيني وفلسطينيني.
ويقول املصدر األوروبي إن «ما يراه األوروبيون
خطرًا ،ليس بالضرورة أن يراه األمريكيون كذلك،
وربمّ ا ،بورقة الضغط هذه ،يسعون إىل عرقلة
التحوالت اليت قد تطرأ على املشهد األوروبي
ّ
مستقب ًال ،وحتديدًا التقارب الفرنسي ـــ األملاني ـــ
الروسي ،الذي عبرّ األمريكيون علنًا عن رفضهم
وعب الضغوط
له أمام قادة الدول األوروبية،
رْ
لعرقلة تنفيذ خط نقل الغاز نورد سرتيم .»2
وبالتوازي مع كالم املصدر األوروبي ،نقلت
مصادر روسية مشاركة يف اللقاء الذي أقامه
الرئيس الروسي فالدميري بوتني يف موسكو
مع رجال الدبلوماسية الروسية يف العامل قبل
حنو شهرين ،لـ»األخبار» ،ما قاله بوتني للجسم
الدبلوماسي ،عن كيفية استغالل األمريكيني ألزمة
اللجوء يف أوروبا بهدف تطويع الدول األوروبية
الراغبة يف اخلروج من اهليمنة األمريكية .وقالت
املصادر إن «الرئيس بوتني أكد أمام احلاضرين
يسعرون
يف اللقاء الدبلوماسي أن األمريكيني
ّ
موجات العنصرية األوروبية واحلركات اليمينية عرب
التحريض على الالجئني الستخدامها يف مواجهة
روسيا يف كامل القارة األوروبية».
بهز االستقرار اللبناني ابتزاز مزدوج
التهديد
ّ
إذًا ،للمقاومة وحلفائها يف اإلقليم من جهة عرب
التهويل بالفوضى املطلقة يف البالد ،وألوروبا
عرب ورقة النزوح من لبنان ،وهي الغارقة يف
جتاذبات أزمات اللجوء وصعود اليمني ،مع
احلاجات االقتصادية املتزايدة لتحالف اقتصادي
جدي مع روسيا يف مواجهة جشع أمريكي يف
سلب املزيد من األموال األوروبية ،على غرار ما
حيصل يف اخلليج.
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الـمحافـظ يــكذب
رفلى ابراهيم
ليس غريبًا على أي مسؤول يف لبنان التنصل من املسؤولية.
منذ سنوات طويلة ،مل يسمع اللبنانيون مبسؤول استقال
بسبب شعوره بالذنب عن فضيحة ما ،او خطأ ما ،يف نطاق
عمله .لكن حمافظ بريوت زياد شبيب
تفوق على مجيع
ّ
أقرانه:
تنصل من مسؤولية ما شارك يف ارتكابه على مدى
ّ
يرم اخلطايا عن كاهله وحسب ،بل قرر اللجوء
سنوات .مل ِ
إىل الكذب ،وحتميل بلدية الغبريي مسؤولية طوفان مياه
الصرف الصحي يف الرملة البيضاء األسبوع املاضي ،مع
ما حتمله اتهاماته من حتريض طائفي ومناطقي .احملافظ،
وهو املسؤول التنفيذي األعلى يف العاصمة ،شريك يف
املسؤولية عن سوء اخلدمات يف العاصمة ،وحتويل أمالكها
العامة مرتعًا ألصحاب األموال ،على حساب أهلها .املطلوب
منه إظهار شجاعة االستقالة ...ال الكذب.
وفقًا للقانون ،ختتلف حمافظة بريوت عن أي حمافظة أخرى من
ناحية دور احملافظ وسلطته .ففي العاصمة ،تناط السلطة
التنفيذية بشخص احملافظ ،فيما للمجلس البلدي سلطة
تقريرية .لكن يطيب حملافظ بريوت زياد شبيب التمسك
بصالحياته الواسعة عندما تكون يف خدمة مشاريع سياحية
خاصة ،والتنازل عنها عندما حيني وقت
حتمل مسؤولية
ّ
ّ
ما فعله
وغطاه يف السنوات السابقة .هكذا ،لعب شبيب
دور املوظف «املعت» خالل املؤمتر الصحايف الذي عقده
أي مسؤولية عن
يوم السبت املاضي ،نافضًا يديه من ّ
فيضان اجملارير على كورنيش الرملة البيضاء يوم اجلمعة
حد
املاضي؛ فاتهم اجلميع ونسي نفسه .ووصلت جرأته ّ
التحريض على بلدية الغبرييّ ،
متهمًا إياها بالتعدي على
احملافظ
أمالك بريوت العامة .مبعنى آخر،
حيرض طائفيًا بني
ّ
الضاحية وبريوت لتغطية إهماله وتواطئه مع رجل األعمال
وسام عاشور على حساب صحة وتسيري أمور سكان بريوت
وأهلها والوافدين اليها .وبد ً
ال من أن ينهي شبيب ورئيس
بلدية بريوت وأعضاؤها فضيحة «اإليدن باي» باالستقالة،
تستهم على البناء غري القانوني أو االفتتاح
أكان عرب
رّ
الذي جرى يف حزيران املاضي من دون رخصة إسكان
ورخصة سياحية ،أو مبادرة بعض العمال اىل رمي االمسنت
يف الريغار الرئيسي لتصريف اجملارير يف منطقة الرملة
البيضاء بأمر من عاشور ،متادوا يف طمس ما حصل حماولني
إنكار علمهم باألمر .وتلك فضيحة أخرى ،إن جاز تصديقها،
وتستدعي استقالة أو إقالة إلهمال الدور الرقابي اليت
يتمتع فيه احملافظ والبلدية وثبوت عدم أهليتهما إلدارة
العاصمة حيث ميكن ألي كان أن يعبث بشبكات الصرف
الصحي وغريها كما حيلو له.
اإلنكار وحتوير احلقائق كانا الفحوى األساسي ملؤمتر شبيب.
حاول تسويق أن حتويل شبكة اجملارير البيضاء إىل حمطة
الغدير (جنوب املطار) ،عرب حمطة الضخ يف منطقة السلطان
إبراهيم ( ،)PS2سببه «حرصه» على سباحة اللبنانيني بال
جمارير على شاطئ الرملة البيضاء .شبيب نفسه مل يكن
حريصًا يف السنوات اليت مضت .لكن ،بالصدفة ،وتزامنًا
مع افتتاح رجل األعمال وسام عاشور ملنتجع «االيدن باي»،
احلائز رخصة بناء من احملافظ ،باتت «منفعة» اللبنانيني
أولوية قبيل  5أيام على موعد االفتتاح ،أي يف  20حزيران.
فكان أن نعم عاشور مبنظر استثنائي ملنتجعه .يتابع شبيب:
«تبني أن حمطة  PS2غري شغالة وتعطلت بسبب الزمن،
فتم إغالق املسرب الذي يؤدي اىل هذه احملطة على جادة
ّ
الصباح .وبلدية الغبريي هي من قامت بالتعدي على امللك
العام يف هذا املوقع ،أي على املمر من نطاق بريوت االداري
جادة الصباح باجتاه حمطة الضخ ومنعت هذا املسار ،ألن
حمطة الضخ ال تعمل» .إذًا يريد شبيب لسكان منطقة
السان سيمون الفقراء أن يغرقوا يف اجملارير نتيجة جتمعها
هناك بفعل احملطة املعطلة ،كي
يتنعم عاشور وزواره .أما
ّ
حديثه عن اعتداء بلدية الغبريي على نطاق بريوت االدراي
فأشبه بفيلم هوليودي يرسل فيه الرئيس معن اخلليل
فرقة كومندوس اىل داخل حدود بريوت االدارية لتدخل يف
جمارير مستديرة اجلناح وتقوم بتكسري املسرب الرئيسي
هناك من اجلهة اجلنوبية ،فيما الواقع يناقض كل ما تكلم
به شبيب ،إذ تؤكد مصادر بلدية الغبريي أن اجتماعًا حصل
يف شهر حزيران يف مكتب احملافظ زياد شبيب وحبضور
مندوبني عن جملس االمناء واالعمار ومصلحة مياه بريوت
وجبل لبنان وممثلني عن بلدية الغبريي ،تقرر فيه جتربة
حمطة الضخ يف السلطان ابراهيم ( )PS2قبل البدء بضخ
اجملارير اليت
تصب يف الرملة البيضاء .لكن بلدية بريوت،
ّ

وخالفًا لالتفاق ،حولت خط
اجملرور تلقائيًا حتت عنوان
لتسيري
رمبا
التجربة،
أمور عاشور يومها .تتابع
املصادر« :ملا تأكدنا من
أن احملطة ال تزال حباجة
وتأهيل،
صيانة
اىل
أبلغنا املعنيني ،مبن فيهم
جملس االمناء واالعمار،
بأن اخلطوط ال تعمل وال
قدرة للبنى التحتية على
استيعاب مياه االمطار
واجملاري الوافدة من الرملة
البيضاء ،ألن منطقة السان
سيمون ستغرق بكاملها
باجملارير» .على األثر،

مصادر بلدية الغبريي :محافظ بريوت يعرف الحقيقة ،ولكنه يتصرف مع األمر كمزحة (مروان طحطح)

«بدأت االتصاالت تردنا من كل حدب وصوب للسماح لبلدية
بريوت باالستمرار يف جتربة احملطة يف فرتة الصحو .يف أوائل
شهر آب ،بعثنا برسائل اىل بلدية بريوت واالمناء واالعمار بأن
األوضاع ال ميكن أن تستمر على هذا النحو ،تلى ذلك اجتماع
يف مكتب حمافظ بريوت حبضور االمناء واالعمار ومصلحة مياه
بريوت وقسم األشغال يف الغبريي .أبلغناهم يومها أننا لن
نتحمل رمي اجملارير يف املنطقة أكثر من ذلك ،وكانت قد
ّ
بدأت التظاهرات الرافضة هلذا األمر يف منطقة السان سيمون.
يومها ،طلب احملافظ والبلدية مهلة  10اىل  15يومًا من أجل
حتويل خط اجملارير اىل قناة يف منطقة الروشة .لكن املهلة
طالت ،وطافت اجملارير يف السان سيمون .لذلك قررنا إنشاء
ِ
«س ْكر» يف نطاق بلديتنا حتى نغلق تدفق جمارير بريوت إلينا،
ً
بعد أن كشفنا على موقع احملطة ووجدنا أن ما كان مقررا أن
يكون جتربة أليام ّ
نفذه املتعهد ليكون أبديًا ،مبعنى أنه جرى
السكر» حتى ال نتمكن من إغالقه» .وتابع املصدر أن
«تلحيم ِّ
ّ
«إعادة إغالق السكر
تطلبت عودة املتعهد من جديد إلقفاله
واستعمال معدات غطس ،وعمل ملدة  5أيام» .يف غضون
لزم جملس االمناء واالعمار إعادة صيانة حمطة الضخ اىل
ذلكّ ،
أحد املتعهدين منذ حنو شهر .وتكشف املصادر أن ال عالقة
لكل ما جرى مبا يتم التداول به من اشرتاط الغبريي لتشغيل
َ
ربط جمارير منطقة الرحاب بها .فصحيح أن ذلك
حمطة الضخ
هو مطلبنا منذ زمن ،ولكن مل ينفذ املشروع حتى الساعة،
رغم أن دراسته كلفت  12مليون دوالر يف جملس االمناء
واالعمار».

«املحافظ أول من يعلم»
وردًا على استغراب احملافظ
رمي إمسنت يف ريغار الرملة
البيضاء ،وتصرفه على أساس
أنه ال يعلم ،تقول مصادر
بلدية الغبريي إن «احملافظ
يعرف ولكنه يتصرف مع األمر
كمزحة .فحقوق أهل بريوت
وإغراقهم باجملارير جمرد أمر

نواب بريوت
السابقون والحاليون
لم يحركوا ساكناً
إلدانة التعديات على
امللك العام

ثانوي بالنسبة اليه» .وتروي املصادر« :بعد أن وضعنا
احملافظ أمام األمر الواقع بإقفال خط السلطان ابراهيم،
ّ
مل
يتبق أمامه سوى إعادة فتح اجملرى القديم الذي يصب
يف الرملة البيضاء .حينها أرسلنا مدرب األشغال يف بلدية
الغبريي ليشرف على أعمال اعادة فتح جمرور الرملة البيضاء
تأكيدًا اللتزام بلدية بريوت بالوعد ،فتبني أن اجملرور مسدود
بالباطون ،وبدأت بلدية بريوت بتكسريه .الكمية كانت كبرية
جدًا حبيث مل يتمكنوا خالل مخسة أيام سوى من إزالة  %30من
الباطون املرمي داخل الريغار .حصل ذلك منذ شهر تقريبًا.
ولكن اعتقد املعنيون أن ما متت إزالته كاف إلعادة تصريف
املياه ،قبل أن يفاجأوا يوم اجلمعة املاضي بأن األمر غري
كاف وحباجة إىل عمل اضايف» .اذًا ،اختار حمافظ بريوت أن
خيرب نصف احلقيقة .واذا كان من إخبار يفرتض وضعه يف
عهدة املدعي العام املالي القاضي علي ابراهيم ،فهو علم
شبيب بإقفال خط الصرف الصحي ،من دون أن يبلغ عن هذه
املخالفة اجلسيمة اليت يعاقب القانون مرتكبيها بالسجن .أما

وضع احملافظ كالمه مبثابة إخبار للنائب العام املالي القاضي
علي ابراهيم ،فذلك مبثابة استغباء للبنانيني ،فض ًال عن كونه
تستًا إضافيًا على خمالفات عاشور .وملاذا توضع املخالفات
رّ
ً
يف عهدة النائب العام املالي بدال من وضعها يف عهدة النيابة
العامة التمييزية؟
الفضيحة األخرى تكمن يف إنكار رئيس بلدية بريوت مجال
عيتاني هو اآلخر علمه بأي تفصيل بشأن ما جرى ،مبا فيه
إقفال جمرى الصرف الصحي باالمسنت ،ملقيًا املسؤولية
على «شخص يف البلدية كان على علم
بصب الباطون»،
ّ
عمن ّ
غطى هذا املوضوع ،وكأنه جمرد
وسائ ًال بكل «براءة» ّ
مواطن عادي ال رئيس جملس بلدية بريوت .وأكد عيتاني
«إصرار رئيس احلكومة سعد احلريري على كشف احلقيقة
جلميع الناس» .وهنا جيدر التذكري بأن قوى األمن الداخلي
اليت تعرف الشاردة والواردة يف بريوت ،تابعة للواء عماد
عثمان ،القريب من الرئيس سعد احلريري ،والتابع إداريًا
لوزير الداخلية نهاد املشنوق .وجيدر التذكري أيضا أن رجل
األعمال وسام عاشور ليس سوى واجهة آلل احلريري ،وقد
سبق لـ»األخبار» أن نشرت «توكي ًال عامًا شام ًال مطلقًا» من
عاشور لصاحل املسؤول املالي اخلاص للرئيس احلريري ،وليد
السبع أعني («األخبار» 30 ،نيسان  )2016يتيح له التصرف
بكل ممتلكات عاشور العقارية واملصرفية.
يف مقابل ذلك ،يتوجه نواب بريوت اليوم لتقديم دعوى ّ
موقعة
منهم مجيعًا أمام املدعي العام التمييزي القاضي مسري محود،
وقد علمت «األخبار» أن رئيس جملس النواب نبيه بري طلب
من النائب حممد خواجة عدم التوقيع على الدعوى إذا كانت
موجهة ضد جمهول ،ومل ُت َس َّم اجلهات اليت قامت باملخالفة.
إشارة هنا اىل أن نواب بريوت السابقني واحلاليني مل حيركوا
ساكنًا أو
يتفوهوا بكلمة واحدة تدين التعديات احلاصلة على
ّ
امللك العام ،واملمثلة مببنى «االيدن باي» الذي افتتح يف
حزيران املاضي على مرأى منهم من دون تراخيص .وما زالوا
حتى اليوم يغضون النظر هم وسائر ممثلي بريوت عن هذا
املنتجع املخالف.
حمامي عاشور :التقصري من احملافظ والبلدية
«األخبار» اتصلت مبحامي «االيدن باي» بهيج أبو جماهد لسؤاله
القيمني على املنتجع املوافقة على
عمن منح
سد الصرف
ّ
ّ
الصحي باالمسنت ،فأنكر مسؤولية أصحاب املشروع ،أي وسام
عاشور ،عن اجلرمية ،طالبًا أن يأخذ القضاء جمراه،
وحمم ًال يف
ّ
الوقت عينه مسؤولية التقصري اىل احملافظ والبلدية وجملس
االمناء واالعمار ،يف مقابل حتميل احملافظ وبلدية بريوت
«القائمني على االيدن باي
بصب الباطون» .ويف ما خص
ّ
تشغيل املنتجع من دون رخصة إسكان أو سياحة ،أجاب أبو
جماهد بأن « %90من املؤسسات السياحية تعمل وفق رخصة
سياحية مرحلة أوىل» ،لكن فات احملامي أن تلك املؤسسات
تكون ضمن بناء موجود وحائز رخصة إسكان وليس يف بناء
جديد صدر حبقه قرار هدم من مصلحة اهلندسة يف بلدية
بريوت ،وال يزال احملافظ يتجاهله.

فيضان املجارير آت؟

قال الناشط املدني رجا جنيم لـ»األخبار» أنه بعد أن قام
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احملافظ يكذب...

إسرائيل «مقيّدة» جنوباً ومشاالً:

أّ
ي مـغامرة وعـلى أي جـبهة؟
ابراهيم األمني

بعد طوفان «املجارير» يف الرملة البيضاء األسبوع املاضي ،قرر محافظ
بريوت الهرب من املسؤولية عرب رمي التهمة ،كذباً ،على بلدية الغبريي
(هيثم املوسوي)
فريق من الناشطني مبعاينة ميدانية ملنطقة الرملة البيضاء،
تبي أن بلدية بريوت مل ُت ِعد شبك كل خطوط الصرف الصحي
نّ
باجملرور االساسي يف املنطقة ،وقد أبقت على بعض هذه
لتصب يف جمرور منطقة الروشة احملاذي ملقهى
اخلطوط
ّ
«الغران كافيه» .ويضيف جنيم أنه «جرى التواصل مع بعض
املعنيني يف البلدية الذين أكدوا األمر» .وبرأي جنيم ،ال
ميكن تفسري هذه اخلطوة سوى بأنها خمطط لتربئة عاشور من
«فيضان اجملارير يف الرملة البيضاء ،عرب حتميل شبكة الروشة
تتحمل للتأكد من فيضان اجملارير من جديد عند أي
أكثر مما
ّ
هطل مقبل لألمطار .عندها خيرج من يقول إن صب الباطون
داخل الريغار مل يكن سببًا رئيسيًا يف الفيضان ،فتسقط
التهمة عن عاشور».
ويطلب جنيم من القضاء «التحقيق يف هذا املوضوع ،وإلزام
بلدية بريوت بنقل كافة اخلطوط فورًا اىل جمرور الرملة البيضاء
إلعادة االمور كما كانت عليه قبل شهر حزيران  ،»2018على
أن تقوم البلدية يف ما بعد «بتمديدات إللقاء مياه الصرف
الصحي يف عمق  200مرت داخل البحر ،اىل أن يتم تأهيل حمطة
الضخ ،فرتفع اجملارير عن شاطئ الرملة البيضاء نهائيًا».

شبيب ينكر وقائع مخالفة البناء يف «االيدن باي»

االعرتاف باخلطأ فضيلة ،ذلك يف املطلق ،ولكن تلك الفضيلة
مغيبة متامًا عن قاموس حمافظ بريوت زياد شبيب .ففي
ّ
معرض دفاعه عن مبنى «االيدن باي» املخالف للقانون ،يؤكد
شبيب أن رخصة بناء االيدن باي املمنوحة من قبله ليست
سوى قرار خاضع ملرسوم عام  2005الذي مسح بالبناء يف
املنطقة العاشرة .ويضيف أن هناك حكمًا قضائيًا من حمكمة
البداية مسح مببدأ الوحدة العقارية ،فأتاح لعاشور زيادة مساحة
البناء بنحو  ،%20يف حني أن احلقيقة تثبت عكس ذلك متامًا؛
فالنص القانوني ملرسوم الـ 2005والذي حيمل الرقم 14817
ثبت العمل مبرسوم  4811الصادر عام  .1966ويف ما خص
املنطقة  6/10يؤكد البند ( )1من القسم السادس من املادة
الثانية ( )1.6.2من املرسوم منع البناء منعًا باتًا .أما يف
موضوع الوحدة العقارية (أي العقار الرقم  3689املصيطبة،
وهو العقار الذي ُبين عليه االيدن باي والعقار الرقم 3687
املصيطبة) ،فقد ّ
مت إلغاؤها عن طريق جملس الشورى بواسطة
لوائح مت تقدميها اليه بأن الوحدة العقارية قد ألغيت منذ تاريخ
 ،2016/11/24وذلك واضح على الصحيفة العقارية للعقار
 3689املصيطبة.
فوفق املادة  25من قانون البناء ،ال وحدة عقارية بني عقارين
غري متالصقني .لكن رغم ذلك ،أصدر احملافظ ترخيص البناء
لصاحل «االيدن باي» يف  2017/1/19والذي أخذ باالعتبار
الوحدة العقارية ،ويتيح له االستفادة من االستثمار مبساحة
 %20اضافية .وهو ما أدى الحقًا اىل عدم حصول عاشور على
رخصة إسكان ملشروعه بعد أن أصدرت مصلحة اهلندسة يف
ّ
تفند فيه خمالفات «االيدن باي» وتوصي
بلدية بريوت كتابًا
بهدم  3طبقات على األقل منه .يف سياق آخرّ ،
كلف القضاء
يف تشرين األول  2017جلنة خرباء للكشف على املشروع،
وحتى الساعة مل يسمح هلا عاشور بدخول املبنى .لذلك ال تزال
القضية عالقة يف جملس شورى الدولة ،من دون أن يبتها
ألسباب جمهولة.

اسرائيل يف أزمة حقيقية هذه املرة! املوضوع ال يتصل
حبسابات رياضية تقليدية ،بل بكون العدو بدأ يلمس نتائج
سنوات من املواجهة املتنوعة مع قوى املقاومة يف املنطقة.
هو عمليًا بات يشعر بثقل فشل املعركة السياسية والعسكرية
اليت قامت يف جواره ،وال سيما يف سوريا ،حيث كان يراهن
على نتائج معكوسة ملا هو حاصل اليوم .ببساطة ،قبل سنوات،
كانت إسرائيل ُتراقب ما جيري من حوهلا على قاعدة:
ـــ انشغال رأس احلربة يف جبهة األعداء مبلفات بعيدة عنها.
إيران وحزب اهلل غارقان يف األزمات السورية والعراقية
واليمنية.
مهدد بالسقوط ،وليس أمامه سوى خيار
ــ النظام السوري
ّ
العمل على حفظ رأسه داخليًا.
ــ قوى املقاومة الفلسطينية منقسمة بني فريق يراهن على
االستثمار السياسي لـ»الربيع العربي» ،وقوى معطلة من
الفعل املقاوم بسبب التوازنات داخل الساحة الفلسطينية.
تورط روسي من النوع الذي أملت إسرائيل أن يكون عنصر
ـــ ّ
ضمانة إضافية ألمنها االسرتاتيجي يف الشمال.
ـــ عودة مباشرة للجيش األمريكي وجيوش أوروبية وغربية إىل
الدول اجملاورة.
ما حصل خالل العامني املاضيني هو أن التبدل اجلوهري
حوال
يف معركة سوريا أعاد خلط األوراق؛ فإيران وحزب اهلل ّ
التهديد الناجم عن أزمات سوريا والعراق إىل فرصة لتعزيز
وجودهما وقدراتهما ونفوذهما يف هاتني الدولتني ،كما جعل
احلكم يف سوريا وقسمًا كبريًا من احلكم يف العراق ،يلتصقان
أكثر مبحور املقاومة باعتباره الطرف الوحيد الذي وقف إىل
جانبهما.
أما روسيا ،فقد بدأت بشيء عند إرسال جيشها إىل سوريا
وهي تنتهي اليوم إىل شيء آخر .تتصرف موسكو اليوم على
أنها متلك أوراق قوة كبرية يف وجه احملور الغربي .وما تقوم
به خالل األشهر القليلة املاضية جتاوز مرحلة التفاعل مع
متطلبات الغرب وإسرائيل إىل مرحلة فرض معادالت جديدة.
وما خيار الغطاء اجلوي للساحة السورية إال دليل على حجم
التحول مبعزل عن كل اإلجراءات اليت قامت على إثر
هذا
ّ
استعادة الدولة السورية سيطرتها على مناطق اجلنوب .كما
أن روسيا ال يبدو أنها تقبل بعالقة ندية مع إسرائيل يف
منطقتنا .هي مل تلمس أص ًال أي فائدة من وعود تل أبيب
مبساعدتها يف الواليات املتحدة .وهي ملست ،أيضًا ،قوة
حلفاءها يف معركة سوريا على حنو أكرب بكثري مما كان الغرب
وإسرائيل وحلفاؤهم العرب يقدرون .وبالتالي ،ميكن فهم
املستوى اجلديد من العالقة بني روسيا وإسرائيل .هو مستوى
حيتاج إىل مراقبة وتدقيق ،خصوصًا مع قرار روسيا ّ
تولي مهمة
مركزية يف برنامج إعادة اعمار سوريا ،مبا يف ذلك املؤسسات
العسكرية يف الدولة.
التحول االسرتاتيجي يف موقف
على املستوى الفلسطيين ،كان
ّ
حركة محاس إزاء العالقة مع حمور املقاومة أشبه بعنصر مباغتة
للعدو .يبدو اجلميع اليوم على اقتناع بأن «محاس» عادت
فع ًال إىل «احملور» .وان كل النقاش حول اهلوامش اخلاصة
بتنظيم اإلخوان املسلمني ال يتصل مباشرة مبشروع «محاس»
اليت قررت اعتماد سياسة النأي بالنفس عن األزمات يف
العامل العربي ،واالستعداد لتسوية أوضاعها مع اجلميع ،من
مصر عبد الفتاح السياسي إىل سوريا بشار األسد مرورًا بكل
االفرقاء.
لكن اجلديد الذي يقلق العدو هو عودة احلرارة القوية إىل عالقة
احلركة مع إيران وحزب اهلل ،بالتزامن مع انتعاش العالقات
بينها وبني بقية فصائل املقاومة يف داخل فلسطني .وجاءت
املواجهة األخرية لتكشف أن التنسيق على املستوى امليداني
للفصائل متقدم بأشواط على التنسيق بني املستويات
السياسية.
أضف إىل ذلك أن العدو خسر هذه الفرتة أيضًا السلطة
الفلسطينية اليت ّ
مت إهماهلا على خلفية «صفقة القرن» ،ما
جعل النقاش داخل مؤسسات السلطة يتخذ منحى التعامل
السليب مع العدو .وهو أمر كانت له انعكاساته على طريقة
تصرف السلطة مع املواجهة األخرية يف غزة .يكفي أنها مل
ّ
تكن طرفًا يف الضغوط على القطاع ،حتى يفهم العدو أنه خسر
ورقة ما مبعزل عن قيمتها العمالنية.
كل هذه األجواء جتعل العدو يتصرف مع األمر بطريقة خمتلفة.
جاء اختبار غزة األخري ليكشف عن نقاط ضعف أكثر خطورة؛
فاجلميع يعلم أن معادلة «الكلفة واجلدوى» هي اليت حتكمت
يف قرار تل أبيب وقف إطالق النار يف املواجهة األخرية .ومع
أن رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو أسهب يف احلديث عن
أسباب أمنية وعسكرية حساسة ال ميكن إشراك اجلمهور فيها،

إال أنه ميكن للمراقب أن يقرأ النص بوضوح :مبقدور املقاومة
يف غزة إيالم إسرائيل بأكثر مما يعتقد اجلميع ،وإن قصف
تل أبيب بصواريخ فعالة كان على وشك احلصول لو متادى
العدو أكثر يف قصف املراكز املدنية يف القطاع ،عدا عن
جراء «عملية
الفضائح اليت شهدها الوعي العام يف إسرائيل ّ
الكورنيت» واستعادة فيلم «عملية العلم» ،ونوعية القصف
الذي طاول عسقالن ،والفشل الذي منيت به القبة احلديدية.
إسرائيل تعلم هنا أن نتائج هذا ال تقتصر على املواجهة مع
الفلسطينيني ،بل ميكن ألي مسؤول أن جيري مقارنة بسيطة
بني ما متلكه املقاومة يف فلسطني وما متلكه املقاومة يف
لبنان وسوريا ،حتى يفهم سبب القلق من الدخول يف مواجهة
غري حمسوبة بدقة.
لذلك ،فإن ما حصل على صعيد األزمة السياسية كان جمرد
إعالن رمسي عن أزمة قوية كانت ترافق عمل حكومة اليمني
لشهور طويلة .وبالتالي ،فإن خيار االنتخابات املبكرة قد يكون
عالجًا لألزمة احلكومية ،لكنه لن يقدم ح ًال ملعضلة املواجهة مع
املقاومة ،حيث يبقى السؤال:
كيف سيتصرف العدو إزاء ارتفاع منسوب التهديد الوجودي
له؟ وأي مغامرة سيلجأ إليها يف سياق سعيه إىل وقف منو
قدرات أعدائه؟ والئحة خياراته
اليوم واضحة وحمسوبة ،فإما
مواجهة شاملة هلا قصتها وإما
العودة إىل منطق العمل األمين
املوضعي .وهو عمل يبدو أن
قوى املقاومة جاهزة للتعامل
معه سواء يف فلسطني أو يف
سوريا ولبنان.
وهذا يعين ببساطة أن إسرائيل
متر يف «فرتة أمنية حساسة»،

خيار االنتخابات
املبكرة قد يكون
عالجاً لألزمة
الحكومية لكنه لن
يقدم ح ً
ال ملعضلة
املواجهة مع املقاومة

مقيدة خبيارات ضيقة ومكلفة على جبهة غزة .وينبغي
وأنها
ّ
أن تعمل الحقًا على اخرتاق هذا القيد وسيكون مكلفًا .كما
أنها مقيدة يف مواجهة لبنان ،وترتدد يف املبادرة ،فال هي
قادرة على التسليم بتعاظم حزب اهلل ،وال هي قادرة على
ّ
تفكر الحقًا يف
املبادرة ،وينبغي أن نعي أن إسرائيل قد
خطوة ما ،ولكن احلسابات املنطقية تفرض االمتناع حتى اآلن
عن مغامرة بهذا احلجم .لكن األكثر قلقًا هو البحث يف تل
أبيب عن احتمال جدي بأن تصبح مقيدة الحقًا يف الساحة
السورية ،حيث ارتفع منسوب القلق من تداعيات مواصلة
اعتداءاتها يف ضوء املوقف الروسي ،وال سيما بعد مفاجأة
تقدر بصورة
أقر بها قبل أيام ،أن تل أبيب مل
ّ
نتنياهو اليت ّ
صحيحة خلفية موقف الرئيس فالدميري بوتني .فالعدو اعترب أن
املوقف الروسي هو غضب ما يلبث أن خيفت الحقًا .لكن اللغة
اليت واصلت موسكو استخدامها يف مواجهة إسرائيل ،وآخرها
بعد اللقاء الثانوي بني بوتني ونتنياهو يف باريس ،حني أكد
بوتني جمددًا أنه ال يوجد أي موعد للقاء جديد مع نتنياهو
يف املدى املنظور ،وهو ما يعين رسالة مباشرة بأن املوقف
الروسي بعد مضي شهرين ما زال كما هو ،ويعين ذلك أنه
ممنوع على إسرائيل مواصلة اعتداءاتها كما كانت جتري على
الساحة السورية.
إزاء كل ما سبق ،من الواضح أن مسار االنتخابات املبكرة (وهو
املرجح) هو خيار ّ
مت فرضه على نتنياهو ،وبذل ويبذل جهوده
ّ
للحؤول دون استكماله .إسرائيل باتت أمام حكومة تتمايل
ميينًا ومشا ً
ال ،وباتت االعتبارات االنتخابية والسياسية احلزبية
أكثر حضورًا يف القرارات االسرتاتيجية .وهو ما ينبغي أن يرفع
وأيًا كانت املسارات
مستوى احلذر لدى الطرف الفلسطيينّ .
الداخلية ،سيكون للموضوع الفلسطيين موقع الصدارة ،وقد
يدفع ذلك القيادة السياسية ،على قاعدة التنافس ،إىل رفع
مستوى االعتداءات ضد القطاع ،يف حال حصل أي احتكاك.
ّ
تفكك حكومة نتنياهو والتوجه حنو انتخابات مبكرة،
ويف حالة
ً
ال يعين ذلك تقييدا يف القرار السياسي واألمين ،خاصة عندما
يتعلق األمر بالتهديدات على اجلبهتني الشمالية واجلنوبية.
التقدير املفرتض أن إسرائيل ختشى من الغرق يف اجلبهة
اجلنوبية يف معركة استنزاف طويلةُ ،يستهدف فيها عمق كيان
العدو ،فيما التهديد األشد خطورة وتعقيدًا يتنامى ويتطور
على اجلبهة الشمالية ويف الساحة السورية.
يف ضوء حقيقة أن إسرائيل تنظر إىل اجلبهة الشمالية على
أنها األشد تهديدًا على األمن القومي ،من الطبيعي أن تكون
أولوياتها مركزة على هذه اجلبهة .ومع أن اسرائيل فشلت
يف الكثري من خياراتها ورهاناتها السابقة ،لكنها بالتأكيد لن
ختتار البقاء مكتوفة األيدي واعتماد خيار الدفاع فقط إزاءه.
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«ضبضبة» ملف خليل صحناوي؟
رضوان مرتضى
ُ
امل َّتهم خليل صحناوي خارج
ُ
جنزت
القضبان قريبًا؟ هل أ ِ
البطل
إلخراج
التسوية
الرئيسي ألكرب عملية قرصنة
إلكرتونية يف تاريخ لبنان؟
ملاذا كل «احلرتقة» لعدم
السري بهذا امللف إىل نتيجة
أن تعجز
واضحة؟ هل ُيعقل ّ
األجهزة األمنية عن حتديد
أن يكون
اجلهة اليت حُيتمل ّ
صحناوي ّ
سلمها داتا الدولة
اللبنانية ُ
بأ ّمها وأبيها؟
يوم  10تشرين األول
قاضي
أصدر
،2018
التحقيق العسكري األول
رياض أبو غيدا قرارًا اتهاميًا
حبق صحناوي والقراصنة
املتهمني بالعمل حلسابه.

هدية احلريري للمخابرات الرتكية:

موقوفة بتهمة اهلجوم على القنصلية األمريكية
حسن عليق

بعث جرمانوس بتحقيقات االستخبارات إىل حمود مرفقة بـ«درس قانوني»

ومبوازاة ذلك ،كان قاضي التحقيق يف بريوت
أسعد بريم يتابع حتقيقاته يف القضية نفسها
اليت ُجّزئت إىل قسمني :األول متصل بالقرصنة
الواقعة على أجهزة أمنية رمسية ،توالها القضاء
ّ
متعلق بالقرصنة اليت
العسكري؛ والثاني
استهدفت مؤسسات رمسية مدنية وشركات
خاصة .وبعد انتهاء فرع املعلومات من التحقيق
يف القضية ،طلب بريم من مديرية استخبارات
اجليش ،عرب النيابة العامة التمييزية ،حماولة فتح
امللفات اليت ُ
ضِبطت يف حواسيب وحافظات
معلومات صودرت من منزل صحناوي وشركته.
ّ
ّ
معقدة قال
مشفر بطريقة
فبعض تلك امللفات
تقنيو فرع املعلومات إنه من املستحيل ّ
فكها من
ّ
مشفرها بكلمات املرور .وزعم
دون أن يزودهم
صحناوي خالل التحقيق أنه نسي كلمات املرور
ّ
شفر امللفات قبل سنوات ،ومل يستخدمها
ألنه
بعد ذلك.
حتى ذلك احلني ،كانت األمور تسري بصورة
ّ
تدخل وزير العدل سليم
طبيعية .لكن ،فجأة،
جريصاتي ،وأحال ملف التحقيق املوجود يف حوزة
بريم على التفتيش القضائي ،للتدقيق يف املزاعم
اإلعالمية اليت تتهم القاضي املذكور بتسريب
معلومات من امللف ،ويف ما إذا كانت القضية
كناية عن جتريم بال أدلة! واستند جريصاتي إىل
تقارير نشرتها مواقع إلكرتونية خليجية قررت شن
حرب شعواء على بريم ،متهمة إياه بالعمل حلساب
تقدم وكالء
حزب اهلل ...واحلوثيني! فجأة أيضًاّ ،
صحناوي بطلب لتنحية بريم.
تأخرت استخبارات اجليش يف اإلجابة على استنابة
قاضي التحقيق يف بريوت .وقبل أن تنهي عملها،
وقعت سلسلة حوادث «مدهشة» يف توقيتها:
 توقفت استخبارات اجليش عن خمابرة املدعيالعام التمييزي القاضي مسري محود لوضعه يف
صورة تطورات امللف ،وصارت ختابر بد ً
ال عنه
مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي
بيرت جرمانوس.
 ِأقفل امللف يف التفتيش القضائي.
 سحب وكالء الدفاع عن صحناوي طلب تنحيةبريم عن امللف.
ردت حمكمة التمييز ،برئاسة القاضي جوزف
 ّمساحة ،شك ًال ،طلب القاضي جرمانوس تعديل
أحد مواد االتهام اليت أصدرها أبو غيدا حبق أحد
شركاء الصحناوي.
مل تتوقف الظواهر املدهشة .أنهت استخبارات
اجليش حتقيقاتها ،وأحالت امللف على جرمانوس،
الذي بعث به إىل بريم بواسطة النيابة العامة
التمييزية .وأرفق جرمانوس النتيجة بـ»درس
قانوني» لرئيسه ،املدعي لعام التمييزي ،خُيربه
فيه ما مفاده أن تواصل القضاء مع استخبارات
اجليش جيب أن مير بالنيابة العامة العسكرية
حدد القاضي بريم جلسة الستجواب
حصرًا.
ّ
ّ
يتمكن
املوقوفني (صحناوي وشريكيه) ،لكن مل
من عقد اجللسة بسبب عدم سوقهم من مكان
توقيفهم إىل مكتبه! نتيجة حتقيقات استخبارات
اجليش مل تضف شيئًا ذا قيمة على ما سبق أن

توصل إليه حمققو فرع املعلومات .مرة جديدة،
ّ
حتضر املفاجأة :بعد أشهر من التحقيق ،قرر بريم
أن يسأل النيابة العامة االستئنافية يف بريوت
رأيها .فقد تبينّ له أن الكثري من التهم اليت
سيوجهها إىل صحناوي وشريكيه هي نفسها
التهم اليت وجهها هلم القاضي رياض أبو غيدا.
وطلب قاضي التحقيق من النيابة العامة أن حتسم
له ما إذا كان يف مقدوره االستمرار بالنظر يف
أم أن
حييل
القضاء
لتوحيد

القضية،
عليه أن
امللف على
العسكري
جزأيه.
ويف الثاني من
اجلاري،
الشهر

قبل أن تنهي
استخبارات الجيش
عملها ،وقعت سلسلة
حوادث «مدهشة» يف
القضية

ردت النيابة العامة بالقول إن أفعال املدعى
ّ
عليهم تنطبق عليها نصوص املواد اجلرمية نفسها
اليت اتهم مبوجبها قاضي التحقيق العسكري األول
رياض أبو غيدا املوقوفني الثالثة .ومتاشيًا مع
مطالعة النيابة العامة ،أصدر بريم قراره بإعالن
عدم اختصاصه للنظر يف امللف ،وبإحالته على
القضاء العسكري.
وحبسب املعلومات ،استند بريم يف قراره على
املادة  ٢٤من قانون القضاء العسكري اليت تنص
على أن هلذا القضاء الصالحية احلصرية للنظر
باجلرائم املنصوص عليها يف املادتني  281و282
من قانون العقوبات .وهاتان املادتان تنطبقان،
يف رأي بريم والنيابة العامة يف بريوت ،على
اجلرائم املنسوبة إىل صحناوي.
ما جرى يف امللف هو عملية قضائية شك ًال.
أما يف املضمون ،فتختفي حماولة لـ»ضبضبة»
امللف ،وتسهيل إطالق صحناوي من السجن.
فهذه اإلجراءات القضائية ترافقت مع اتصاالت
سياسية عالية املستوى ،تهدف إىل أمر واحد:
إخراج صحناوي من السجن .فهل سيحصل ذلك
قريبًا؟
أن قاضي التحقيق العسكري
جتدر اإلشارة إىل ّ
األول رياض أبو غيدا كان قد أصدر الشهر الفائت
قرارًا اتهاميًا طلب فيه حماكمة املوقوفني خليل
صحناوي ،رامي ص .وإيهاب ش ،جبرم «قرصنة
مواقع إلكرتونية عائدة لقوى األمن الداخلي ،واألمن
العام وأمن الدولة ،واحلصول على معلومات سرية
جيب أن تبقى مكتومة حفاظًا على سالمة الدولة،
وعلى اخرتاق الربيد اإللكرتوني اخلاص برؤساء
وضباط يف هذه األجهزة ،وسرقة قاعدة البيانات
العائدة هلم وللمؤسسات األمنية» .واتهم أبو
غيدا صحناوي بارتكاب اجلرمية املنصوص عليها
يف املادة  282من قانون العقوبات ،اليت تنص
أن «من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات
على ّ
(جيب أن تبقى سرية) أو استحصل عليها ،عوقب
باألشغال الشاقة املؤقتة» ،أي السجن حلد مخس
سنوات .وأحلقها يف الفقرة الثانية باإلشارة إىل
ّ
أنه إذا اقترُ فت هذه اجلناية ملنفعة دولة أجنبية
كانت العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة.

خلمسة أشهر ،أبقيت يف سجون االستخبارات
ٌ
متهمة بتنفيذ اهلجوم على القنصلية
الرتكية
األمريكية .يف رسالة بعثت بها من سجنها ،تروي
حكاية تعذيبها اليت ّ
تبنتها منظمات حقوقية لتسائل
احلكومة اللبنانية! فتوقيف املناضلة الرتكية حصل
يف لبنان .وبقرار من الرئيس سعد احلريري ،مت
تسليمها إىل االستخبارات الرتكية ،خالفًا للقانون.
يف األيام القليلة املاضية ،وصلت إىل السلطات
اللبنانية (حتديدًا وزارتي اخلارجية والعدل) ،مراسالت
من مجعيات حقوقية تسائل احلكومة عن األسباب
آيت أوزتورك إىل
اليت دفعتها إىل تسليم املدعوة نِ
السلطات الرتكية ،منتصف آذار املاضي .وسبب
تعرضت لتعذيب شديد من
املساءلة أن أوزتورك ّ
قبل االستخبارات الرتكية ،على مدى أكثر من 5
أشهر ،قبل أن يتم تسليمها إىل الشرطة الرتكية.
التعذيب مل تزعم وقوعه مؤسسات حقوقية عديدة
وحسب ،إذ أكدته لـ»األخبار» مصادر استخبارية
ودبلوماسية على صلة بالقضية ،فض ًال عن أوزتورك
نفسها يف رسالة بعثت بها من سجنها .وتتهم
آيت باملشاركة يف
السلطات الرتكية واألمريكية نِ
ّ
مسلح على القنصلية األمريكية يف اسطنبول
هجوم
يوم  10آب  ،2015وبأنها عضو يف «جبهة حزب
التحرير الشعيب الثوري» ،اليسارية.
توقيف أوزتورك يف بريوت ،يوم  8آذار ،2018
حصل نتيجة خطأ أوقعت نفسها فيه .فهي قصدت
مطار رفيق احلريري الدولي ،حاملة جواز سفر
بريطانيًا.
تقدمت من موظف األمن العام الذي
ّ
تفحص جواز السفر بصورة روتينية ،فتبينّ أنه غري
ّ
مزور .لكن التدقيق بالصورة الشخصية أظهر أنها
ّ
تعود إىل امرأة ال تشبه أوزتورك متامًا .ورغم أن
صاحبة «الباسبور» من مواليد عام  ،1973وآينت
من مواليد العام  ،1974لكن يبدو أن الصورة
املستخدمة قدمية ،إذ تبدو حاملة جواز السفر أكرب
سنًا من صاحبة الصورة .مت توقيفها يف املطار،
وأحيلت على املديرية العامة لألمن العام .هناك،
تتحدث
«مكسرة» ،قائلة إنها
حتدثت بكلمات عربية
ّ
ّ
ّ
اللغة الكردية .أتى احملققون بشخص يرتجم
كالمها ،فقالت إنها تركية ،وإنها دخلت إىل لبنان
برًا ،بواسطة جواز سفرها الرتكي.
من سورياّ ،
وزعمت أن امسها ِ
أوزجليك .بعد التدقيق يف
سلدا
ِ
سجالت العبور يف املصنع ،ظهر االسم الذي ذكرته
املوقوفة .مل ُيعثر على جواز سفرها الرتكي معها،
وقالت إنها ختلصت منه على الطريق ،ألنه ال حيمل
تأشرية دخول «أوروبية» .فهي تريد الوصول إىل
اليونان ،وخشيت عثور األمن العام يف لبنان أو أثينا
على جواز سفرها الرتكي يف حوزتها ،وبالتالي،
اكتشاف أن جواز السفر الربيطاني ال يعود إليها.
حاول احملققون معرفة مصدر جواز السفر الربيطاني،
«عثرت عليه يف دمشق،
فتمسكت بإجابة وحيدة:
ُ
ّ
وحتديدًا يف منطقة املزة» .بطبيعة احلال ،مل يقتنع
احملققون .اتصلت املديرية العامة لألمن العام
وزودتها باسم املوقوفة .لكن
بالسفارة الرتكية،
ّ
موظفي السفارة رفضوا التعاون مع األمن العام،
بسبب غياب ما يثبت أن املوقوفة تركية.
االستخبارات الرتكية يف بريوت بعثت باالسم إىل
أنقرة ،بربيدها اخلاص ،لكن غري املستعجل .وهنا
ّ
بدأت
تتكشف القضية .االسم الذي استخدمه املوقوفة
يف بريوت يعود إىل امرأة تركية موقوفة منذ العاشر
من آب ( 2015يوم اهلجوم ضد القنصلية األمريكية
يف اسطنبول) ،بتهمة املشاركة يف العملية .جرى
التعامل مع القضية بصفتها شديدة االهمية ،إىل
حد أن رئيس االستخبارات الرتكيةّ ،
حقان فيدان،
ّ
ً
اتصل هاتفيًا بالرئيس سعد احلريري ،قائال له إن
لدى املديرية العامة لألمن العام موقوفة مهمة،
ّ
مسلح على القنصلية األمريكية
هلا صلة بهجوم
يف اسطنبول قبل سنوات ،وإنه يريد من احلريري
شخصيًا ضمان تسليمها إىل تركيا يف أسرع وقت
ممكن .وبعث فيدان برجاله إىل بريوت ،للتدقيق
رجح األتراك أن تكون آينت
يف هوية املوقوفةّ .
أوزتورك قد وقعت يف قبضة االمن العام اللبناني،
وصح ترجيحهم .فعندما واجه احملققون اللبنانيون
ّ
املوقوفة بامسها احلقيقي ،مل تنفه .دمعت عيناها،
تتحدث اللغة العربية بطالقة .قالت
وفاجأتهم بأنها
ّ
إنها كانت تعيش يف سوريا ،ألن السلطات الرتكية

آيتـِن أوزتورك بعد توقيفها يف تركيا قبل سنوات

َ
وقتل ْتهم
وشقيقي
تالحقها« ،كما الحقت سابقًا أبي
ّ
مصرة على رفض
وأحرقت أحدهم» .لكنها بقيت
ّ
تقديم أي معلومة عن نشاطها.
سريعًا ،اتصل احلريري باملدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،طالبًا تسليم أوزتورك إىل
رد إبراهيم بأن هذا األمر غري ممكن من دون
تركياّ .
طلب اسرتداد قانوني ،فسارع احلريري إىل خمابرة
املدعي العام التمييزي القاضي مسري محود .حبث
االخري عن فتوى ،فقرر اللجوء إىل خيار الرتحيل.
لكن ،يف العادةُ ،يَر َّحل املوقوف إىل الوجهة اليت
أتى منها .أي ،كان ينبغي ترحيل آينت أوزتورك
إىل سوريا .القانون هنا ،وطرق العمل املعتادة ،ال
قيمة هلا .املهم أن صديق احلريريّ ،
حقان فيدان،
طلب منه «خدمة» ،وما على الدولة إال أن تستجيب.
حد إرسال
وهذه «اخلدمة» من األهمية مبكان إىل ّ
طائرة خاصة ،يف اليوم نفسه ،من تركيا إىل
بريوت ،لنقل آينت أوزتوركُ .سِّلمت االخرية ،بقرار
من املدعي العام التمييزي ،إىل السلطات الرتكية
اليت تتهمها باالنتماء إىل «جبهة حزب التحرير
الشعيب الثوري» .بقيت خلمسة أشهر جمهولة مكان
التوقيف ،إىل أن سلمتها االستخبارات الرتكية إىل
الشرطة.
فريق الرئيس سعد احلريري يربر التسليم بأنه سبق
أدت إىل تسليم اللبناني
لصداقته مع فيدان أن ّ
حممد احلجار ،املشتبه يف مشاركته مبحاولة اغتيال
القيادي يف حركة محاس ،يف مدينة صيدا يوم
فر إىل اسطنبول
 13كانون الثاني  .2018فاحلجار ّ
بعد تنفيذ العملية .وبعدما تبينّ لفرع املعلومات
وجوده يف املدينة الرتكية ،اتصل احلريري بفيدان،
ما أدى إىل اسرتداد املشتبه فيه بعد أيام قليلة.
لكن ،مثة فارقان أساسيان؛ االول أن السلطات
اللبنانية أرفقت اتصال احلريري بطلب اسرتداد
ّ
رمسي ،فيما مل
يكلف اجلانب الرتكي نفسه عناء
«التعامل باملثل» .أما الثاني ،واألهم ،فهو أن
اجلانب اللبناني طّبق القانون يف قضية احلجار،
حمرتمًا أصول التوقيف ومدته وحقوق املوقوف.
يقدم أي ضمانة بشأن
اما اجلانب الرتكي ،فلم
ّ
املوقوفة ،فض ًال عن كونه مل ُيربز إثباتًا على أنها
فع ًال آينت أوزتورك!
تقدم أن تركيا ،وباستثناء عدد
ُيضاف إىل ما
ّ
حمدود من القضايا كملف احلجار ،ال تتعاون مع
األجهزة األمنية اللبنانية بالصورة الطبيعية املتوقعة،
وخاصة إذا كان هذا التعاون مطلوبًا يف ملفات
اجلماعات اإلرهابية .فعلى سبيل املثال ال احلصر،
تقدم اجلانب اللبناني من األجهزة الرتكية بأكثر
ّ
من مخسة طلبات تعاون بشأن املطلوب اللبناني
خروب ،أحد املشتبه يف مشاركتهم باإلعداد
رضوان ّ
للتفجريين االنتحاريني اللذين وقعا يف ضهر البيدر
والطيونة ،عام ( 2014رأت االجهزة األمنية حينذاك
أن أحد التفجريين كان يستهدف اللواء عباس
ابراهيم) .ورغم تكرر الطلبات الرمسية ،فإن األجهزة
الرتكية مل ِ
تبد أي تعاون .وفيما كان متوقعًا منها
تسليم املطلوب إىل لبنان ،أفرجت عنه من «معسكر
حرًا يف تركيا! أما آينت أوزتورك،
اعتقال» ،وصار ّ
وهي ـــ حبسب االتهامات الرتكية ـــ تنتمي إىل
ّ
املسلح املباشر ضد
واحدة من آخر جمموعات العمل
اهليمنة األمريكية يف العامل ،ففي السجن .ورغم
عجز االستخبارات الرتكية عن انتزاع اعرتاف منها،
ّ
يتوقع عودتها إىل احلرية قريبًا.
إال أن احدًا ال
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مــقاالت وتـحقيقات

تعديالت ترامب والصراع الداخلي يف أمريكا

األزمة باقية وتتم ّدد ...ولو ُولِدت احلكومة!
حسني عاصي

متيزت والية الرئيس ترامب مبناخات عاصفة منذ األيام األوىل،
واستشرت التسريبات من قوى متعددة للنيل من أهليته وقدرته
على االستمرار يف تنفيذ مهامه الرئاسية ،فضال عن مسلسل
فضائح أخالقية ومسلكية مل تلبث أن تتالشى أمام فضائح أكرب
وأشد إيالمًا ،لكنه ثابت يف مكانه.
حيرص الرئيس ترامب على «تسريب» ما يريده علنًا من توجهات
وسياسات ،ومن بينها معدل ارتياحه ورضاه «لوالء» أعضاء إدارته.
وما «إقالته» لوزير العدل بالتزامن مع إعالن نتائج االنتخابات إال أحد
الدالئل على تشبثه مبركز القرار ،وما يعتقد من تغيريات ضرورية
يف الفرتة الزمنية الفاصلة بني نهاية االنتخابات واستئناف العمل
بعد عطلة أعياد امليالد والسنة اجلديدة.
ترامب يكرر أسلوب أسالفه يف التعيني ملراكز رمسية استنادًا
إىل «ارشادات ورغبات» مراكز القوى يف حزبه السياسي ،كما هو
األمر عند منافسه احلزب الدميوقراطي ،اليت ال تأخذ عامل الكفاءة
والفعالية على رأس سلم األولويات مما ينعكس سلبًا على اداء
اإلدارة بشكل عام.
الدوافع اليت أدت بالرئيس ترامب اقصاء وزير العدل جيف سشينز،
ليس نتيجة تراكم االنتقادات ضده بسبب حتقيقات روبرت موللر
فحسب ،بل لقراءته الواقعية بانتقال مركز الثقل يف جملس النواب
إىل منافسيه ومناوئيه يف احلزب الدميوقراطي واعالنهم املتكرر
بفتح مجلة ملفات وحتقيقات ضد شخص الرئيس ،ما حدا به اختاذ
خطوة استباقية بفرض «مؤيد مضمون الوالء» على رأس وزارة
العدل ،ولو مؤقتًا ،يلعب دورًا حموريًا يف االستجابة الستمرار
التحقيقات من عدمها أو إطالة أمدها وتفريغها من زمخها على أقل
تعديل.
مؤخرًا اشتدت التكهنات بشأن نفوذ زوجة الرئيس ترامب ،ميالنيا،
يف إقالة نائبة مستشار األمن القومي ،مريا ريكاردل .بيد أن
حقيقة األمر والتوازنات املتجددة داخل جملس األمن القومي ،حتت
رئاسة جون بولتون ،تشري إىل الدور احملوري الذي ميارسه األخري
يف «التخلص» من بعض الوجوه والشخصيات النافذة يف اإلدارة،
أبرزها وزير الدفاع جيمس ماتيس.
لكن السيدة ريكارديل ،اآلتية من محلة الرئيس ترامب االنتخابية،
وقفت سدًا أمام ترشيحات ناصرها وزير الدفاع جيمس ماتيس،
بزعمها أن والءه مييل حنو احلزب الدميوقراطي وليس للرئيس
ترامب .كما عارض ماتيس ترشيحها سابقًا ملنصب رفيع يف وزارة
الدفاع ،واتهمها بتقويض آلية االتصاالت والتواصل بني وزارة
الدفاع وجملس األمن القومي.
االحتقان الشخصي بني خمتلف مراكز القوى يف اإلدارة تشتد
وطأتها بعد االنتخابات النصفية ،وتصويب الرئيس ترامب بعض
سهام هجومه على وزيرة األمن الداخلي ،كريسنت نيلسون،
واتهامها باختاذ موقف ال يتسم بالتشدد الكايف يف مواجهة مسألة
«قافلة املهاجرين» من أمريكا الوسطى طلبًا للجوء السياسي يف
الواليات املتحدة.
نيلسون كانت حمور صدام احتل مساحة تغطية إعالمية يف األسابيع
القريبة بني مدير مكتب موظفي البيت األبيض ،جيم كيلي ،ومستشار
األمن القومي جون بولتون الذي اتهم األول بإقامة عالقة عاطفية
مع نيلسون عندما كانت نائبة له يف وزارة األمن الداخلي قبل
انتقاله للبيت األبيض .ومت تسوية األمر ،وفق التقارير اإلعالمية،
باصطفاف الرئيس ترامب إىل جانب بولتون ،ما عزز التكهنات عن
قرب مغادرة كل من كيلي ونيلسون ،واستبداهلما بشخصيات أشد
تشددًا تتالءم مع توجهات جون بولتون.
السؤال احملوري يف هذا الصدد يتمحور حول ما ستؤول إليه
توجهات السياسة اخلارجية األمريكية بعد تثبيت أقدام متطريف
اليمني السياسي .مما ال شك فيه أن رغبة ذاك التيار وداعميه
يف داخل منظومة املؤسسة السياسية واالستخباراتية والدفاعية
باستهداف إيران قد جنح إىل حد ملموس ،بيد أن سياسة جتديد
العقوبات مل تفرز عن سيادة املوقف األمريكي عامليًا كما كان
يرجتى.
وعليه ،يبدو أن مفاصل السياسات اخلارجية األمريكية ستنحو
منحى موازيًا لسياسة تسعري العداء باجتاه روسيا وايران وحلفائهما
ً
يف اإلقليم ،يف املدى املنظور ،واشعال حروب «موضعية» يصعب
أن تتطور إىل مواجهات مباشرة ،من دون االلتفات لتداعيات
تلك السياسات على مكانة واشنطن العاملية يف املديني القصري
واملتوسط.

ال تزال احلكومة اللبنانية مُ
جممدة ،بانتظار
النتظرة منذ أشهٍر طويلة ّ
ٍ
سّنة « 8آذا ر
يريده
األرجح،
على
حقيبة
دون
مقعد «يتيم» من
حسم
ُ
» ،مدعومني من «حزب اهلل» ،ويرفض «تيار املستقبل» إعطاءهم
ّ
األقل.
حصته على
إياه ،من ّ
يستمر «التيار الوطين احلر» يف قيادة «وساطة»
وذاك،
وبني هذا
ّ
للوصول إىل «حل وسط» يرضي اجلانبني ،مبوجب «تنازالت
متبادلة» ،وعلى قاعدة «ال غالب وال مغلوب» ،اليت ُ
اعت ِمدت يف
مقاربة ّ
كل العقد اليت واجهت احلكومة.
ّ
يقدم ولن ّ
يؤخر شيئًا
مقعد
يعطل
قد يستهجن البعض أن
واحد ،لن ّ
ٌ
ٌ
لكن االستهجان يبقى أبعد
يف نهاية املطاف ،احلكومة بأسرها،
ّ
ّ
احلل،
مبعزل عن شكل
من ذلك ،فماذا لو ُحّلت «العقدة» األخرية،
ٍ
وو ِلدت احلكومة اليوم؟.
ُ
أن األزمة ستنتهي عندها بـ»سحر ساحر»،
هل هناك من
يتصور ّ
ّ
يكرر
لتبدأ مرحلة «اإلنتاج» اليت يتطلع إليها رئيس
ّ
اجلمهورية كما ّ
دومًا ،ومن خلفه مجيع اللبنانيني؟!.

ساحة متاريس؟

ال تزال احلكومة َّ
ٍ
ٍ
واحد ،بعدما حصر الفرقاء أنفسهم
مقعد
معلقة على
ٍ
تصور وتصميم رمبا ،أو من دون درس
بسقوف رفعوها عن سابق
ّ
عواقب ذلك عليهم أو ً
تنازل
أي
ٍ
ال ،فباتوا عاجزين عن تقديم ّ
ُي ِ
بشكل أو بآخر .ولكن ،أبعد من هذا
ظهرهم بصيغة «املهزومني»
ٍ
التوصل إليها عاج ًال أم آج ًال
املقعد ،وطريقة «اإلخراج» اليت ميكن
ّ
ّ
«سّنة  8آذار» سيتمثلون يف
حلل «عقدته»،
ٍ
ومبعزل عما إذا كان ُ
نهاية املطاف ،سواء من خالل أحد نواب «اللقاء التشاوري» أو من
ٍ
حكومة تنتظر اللبنانيني؟.
أي
خارجهم ،يبقى السؤالّ ،
ّ
ودلت عليه ّ
الع َقد اليت واجهتها احلكومة منذ
اجلواب بسيط،
كل ُ
املسيحية
إىل
ة
الدرزي
من
اليوم،
وحتى
ي

احلرير
سعد
تكليف رئيسها
ّ
ّ
بالسنية وغريها ،واليت ّ
ّ
ّ
أن مجيع
أكدت مبا ال يقبل
مرورًا
الشك ّ
صح التعبري ،بل
«حصتهم» من «قالب احللوى» ،إن
الفرقاء يريدون
ّ
ّ
جلس
حمركاته خلف الكواليس
ّ
ّ
إن من مل جيرؤ على املطالبة علنًا ،أدار ّ
ّ
«جنة احلكم» بعيدًا عن «نار املعارضة»،
نبض إمكانية انضمامه إىل
خييل لكثريين.
كما ّ
ببساطة ،توحي ّ
أن احلكومة املقبلة ،متى
كل املعطيات املتوافرة ّ
ّ
احلريف للكلمة،
ُو ِلدت ،ستكون عبارة عن «ساحة متاريس» باملعنى
تضم يف صفوفها «جبهات» تبدو على أهبة االستعداد
وهي اليت
ّ
«الع ّدة الالزمة» ،حتت شعار «املعارضة
لـ»املعركة» ،اليت ّجهزوا هلا
ُ
إن ّ
كل «جبهة» حاولت أن تسند
إن الطامة الكربى ّ
من الداخل» ،بل ّ
يقر مراقبون كثر ّ
بأنه كان
الذي
«الثلث»
خالل
نفسها سلفًا من
ّ
بشكل غري ُم َ
علن.
املخفية» خلف مجيع العقد ،ولو
«القطبة
ٍ
ّ
ً
ً
ّ
املسيحية
العقدتني
حل
أن
ال
مث
ا
سر
ليس
السياق،
هذا
ويف
ّ
ّ
والدرزية ارتكز على حفاظ فريق «تيار املستقبل» و»القوات
ّ
عرف بقوى «
اللبنانية» و»احلزب التقدمي االشرتاكي» ،أو ما ُي َ
 14آذار» سابقًا ،واليت ال يزال جيمعها اخلط السياسي اإلقليمي
ّ
وأن هذا األمر بالتحديد هو ما
املعطل»،
واخلارجي ،على «الثلث
ّ
أي تنازل «من كيسه» مبا
جيعل احلريري مصرًا على عدم تقديم ّ
ُي ِ
فقده هذا «الثلث» ،وإن كان «ضامنًا» وقوف «شريكه اجلديد»،
احلر» ،إىل جانبه يف املطّبات الكربى.
الوطين
ار
«التي
أي
ّ
ّ

هل تصمد؟

صحيح ّ
املرة األوىل اليت خيترب فيها لبنان جتربة حكومة
أنها ليست
ّ
إن هذا النوع من
«اجلبهات» حتت عنوان «التوافق الوطين» ،بل ّ
ٍ
استثناءات
احلكومات بات هو السائد يف لبنان منذ سنوات طويلة ،مع
نادرة ال تزيد عن أصابع اليد الواحدة .كما ّ
أنه سبق للحريري شخصيًا
ِ
أسقطت حكومته بالضربة القاضية
«مّر» هذه احلكومات ،حني
جرب ُ
أن ّ
من «جبهة» خصومه ،أو شركائه املفرتضني داخل احلكومة ،ويف
توقيت «محُ ِرج» بالنسبة له لدى زيارته الواليات املتحدة ،وحتديدًا
أثناء لقائه الرئيس األمريكي السابقباراك أوباما ،الذي بدأه رئيسًا
حلكومة أصيلة ،وأنهاه رئيسًا حلكومة تصريف أعمال.
وإذا كانت الظروف اليت كان يشهدها البلد يف ذلك الوقت
فإن
«حساسة» للدرجة اليت انعكست شل ًال واضحًا على احلكومة،
ّ
ّ
الظروف احمليطة بوالدة احلكومة اجلديدة ال تبدو أفضل حا ً
ال ،وسط
ّ
ٍ
وأن
احملك،
بأن الوضع االقتصادي بات على
ّ
تهديدات واسعة ّ
مستبعدًا ،ويف ّ
ٍ
عقوبات على «حزب اهلل» قد
ظل
انهياره قد ال يكون
َ
ال تكون احلكومة مبنأى عنها ،من دون التغاضي عن االستحقاقات
املنتظرة سياسيًا وقضائيًا ،من أحكام احملكمة الدولية يف جرمية
اغتيال رئيس احلكومة األسبقرفيق احلريري ،إىل العالقة مع سوريا
يف ضوء املتغيرّ ات االسرتاتيجية احلاصلة يف امليدان السوري،
وغريها.
ّ
كل هذه االستحقاقات املنتظرة ،على أهميتها بل خطورتها يف
مكان ما ،تتطلب حسمًا واضحًا من احلكومة ،وبالتالي فهي قد ال
ٍ
تتحمل «املناورات» و»الشلل» الذي تنبئ به تركيبتها «اهلجينة»،
ّ
ّ
«احملتم» للحكومة ،خصوصًا
ما يستدعي التساؤل سلفًا عن املصري
يف ّ
اجلمهورية على ضرورة أن تكون احلكومة
ظل إصرار رئيس
ّ
«منتجة» ،وهو الذي سبق أن وصفها بـ»حكومة العهد األوىل» ،علمًا
ُ
أن الرئيس يؤكد يف ّ
أن هذه احلكومة جيب أن تكون
كل املناسبات ّ
ّ
منتجة ومثمرةّ ،
وأنها ستولي الوضع االقتصادي أولويتها القصوى،
وستبدأ تطبيق اإلصالحات املطلوبة من لبنان يف ضوء املؤمترات اليت

مقدمها مؤمتر «سيدر»
بنية دعمه يف اآلونة األخرية ،ويف
ّ
حصلت ّ
ّ
استمر
حتقق فيه ،إذا ما
الذي خيشى البعض على «تضييع» ما
ّ
الواقع اللبناني على حاله.

األزمة تتمدّد

على رغم ّ
كل الشعارات املرفوعة ،وعلى رغم النوايا اليت قد تكون
ً
«صادقة» ،خصوصا من جانب «العهد» ،الذي يسعى إىل حتقيق
ٍ
«إجنازات» تذكره باخلري ،تضاف إىل تلك اليت حتققت خالل العامني
تضيعها ،ال يبدو «التفاؤل» باحلكومة اجلديدة يف
السابقني بدل أن
ّ
مكانه.
ّ
بأن القوى السياسية الشريكة يف احلكومة،
كل املؤشرات توحي ّ
أي
واملتناحرة فيما بينها ّ
حد «النكاية» ،باتت «جاهزة» لتعطيل ّ
ّ
«التصدي
وبأنها حتت شعار
مشروع قد يعود بالنفع على غريها،
ّ
ٍ
إنتاجية
ألي
لآلخر» ورفض «شهادات الزور» ،ستكون «باملرصاد» ّ
ّ
يفتقدها اللبنانيون منذ فرتة.
وقت يبقى األمل بأن ّ
ٍ
يكذب السياسيون هذه األحكام املسبقة،
ويف
أن املعارضة بدورها غائبة ،أو
ملرة ،تبقى الطامة الكربى يف ّ
ولو ّ
مغيبة ،عن املشهد ،باستثناء بعض األصوات العاجزة عن إحداث
ّ
الفرق املطلوب ،ما يعين أن ال حماسبة وال من يسألون...

مشروع «حمرقة» يف اجلديدة:

هل صارت احملارق احل ّل األخري للبلديات؟
باسكال ابو نادر

نت وحتديدًا منطقة
ت اليت تواجه منطقةساحل امل 
مل تعدمشكلة النفايا 
عادية أو حتتمل التأجيل ،فرمسيًا هذه املنطقة
البوشرية-السد
اجلديدة
ّ
ّ
ّ
تصنف «باملنكوبة» جلهة البحر الذي احتوى نفايات جبل برج
باتت
بلدية اجلديدة-البوشرية لتطرح
تعود
اليوم
البحر.
يف
رميها
بعد
د

محو
ّ
حلو ً
ت خالصتها إعتماد خيار «احملارق»!.
ال جديدة لأزمة النفايا 

مواقع مقرتحة

يف التفاصيل دعت البلدية املذكورة منذ شهر تقريبُا اىل إجتماع
ألهالي البلدة لعرض مشروع ّ
حلل أزمة النفايات يعتمد بشكل أساسي
ّ
التفكك احلراري .وهنا تشري مصادر ّ
مطلعة اىل أن «دراسة
على
تطرقت اىل أهمية استخدام التفكك احلراري الذي يسمح
املشروع
ّ
باالستفادة منه ويقلص بنسبة  %90من الكميات املرسلة اىل
أن عملية اعادة تدوير
املطامر» ،مضيفة« :الدراسة
ّ
شددت على ّ
فعال مجيع أنواع ُ
القمامة وتتطلب استخدام
النفايات ال تغطي بشكل ّ
ومعدات باهظة الثمن واستهالكا عاليا للطاقة» ،مشرية
ملوثة
ّ
عناصر ّ
اىل أنه «وخالل اللقاء ُعرض موقعني مقرتحني وال يزاالن قيد الدرس
إلقامة املشروع ،إما يف منطقة الكسارات يف نهر املوت أو على
البحرية على الشاطئ يف اجلديدة ،أي العقار الذي حيمل رقم
االمالك
ّ
 245من منطقة اجلديدة العقارية ومساحته تبلغ  12000مرت مربع ،أو
العقار الثاني من ضمن املنطقة املستصلحة ومساحته  21.000مرت
مربع».

مشروع «محرقة»

خيتصر رئيس بلدية اجلديدة أنطوان جبارة احلديث عرب «النشر ة
» ،بالقول «ال زلنا يف طور درس املشروع ومل حيدد املوقع له،
بل سنقوم بدراسة أثر بيئي للموقعني املقرتحني» ،مشريًا اىل
أننا «وصلنا بني عامي  2018و 2019اىل طرق حديثة تعتمد على
ّ
التفكك احلراري وإذا أرادوا تسميتها «باحملرقة» فليكن» ،مؤكدًا أننا
«بالكالم والنقاش دعونا الناس اىل االجتماع وعرضنا عليهم احلل»،
ّ
أقل ضررًا فليتقدموا بها
مضيفا« :إذا كان هناك من أفكار أخرى
لندرسها».
االمريكية مسر خليل
اجلامعة
يف
ة
البيئي
االدارة
يف
ة
االخصائي
أما
ّ
ّ
ّ
فتؤكد أن «املشروع املنوي اقامته يف اجلديدة هو مشروع اقامة
خمصصة لتستوعب  150طن
«حمرقة» ،مشرية اىل أنها «ستكون
ّ
الكمية أكرب من احلجم الذي تنتجه منطقة
النفايات وبالتأكيد هذه
من
ّ
ّ
اجلديدة وبالتالي ستكون خمصصة لتستوعب نفايات بلدات أخرى
جماورة».
وتشرح مسر خليل أن «احملارق ينتج عنها مواد ُم َسْرطنة وهي تنتشر
ّ
تتفكك ،إضافة اىل الرماد السام الذي سيخرج من
اجلو وال
يف
ّ
الفالتر وهذه املادة خطرة وليس لدينا مطامر هلا» ،وتتابع« ،إضافة
ّ
اىل هذا ّ
يفكر أن احملرقة املنوي اقامتها يف منطقة
كله ال أحد
اجلديدة بعيدة حوالي  15كلم عن احملرقة املنوي إقامتها يف منطقة
املدور يف بريوت وهذه املسألة خطرية وحتتاج اىل اعادة النظر بها
ّ
وبضررها».
ّ
ال ّ
التفكك احلراري املنوي إقامته يف منطقة اجلديدة
شك أن مشروع
البلدية ،وإال ملا كانت دعت االهالي اىل
به
مت
تقد
طرح
د
جمر
ّ
ّ
ليس ّ
إجتماع وطرحت عليهم مشروعًا كام ًال يف هذا اجملال ،ليبقى السؤال:
جدي على اقامته
اذا كان فع ًال املشروع املقرتح هو «حمرقة» والعمل ّ
تتحمل منطقة اجلديدة هذه
ردة فعل االهالي؟ وهل
فكيف ستكون ّ
ّ
بالتلوث من داخلها بعد عدم
حماصرة
باتت
اليت
البلدة
احملرقة وهي
ّ
حل للنفايات ،ومن البحر بوجود جبل ُ
إجياد ّ
القمامة يف برج محود
سيمر هذا املشروع أم سيتم
فهل
البحر؟!
يف
القاذورات
ورمي
ّ
التصدي له كما حصل يف بيت مري؟!
ّ
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مــناسبات

حفل اسقبال وتكريم حاشد للنائب الضيف يف الربملان اللبناني الدكتور علي درويش

النائب علي درويش يلقي كلمته

علي اسكندر يعرف الحفل

النائب جهاد ديب يلقي كلمته

بالل الحايك

سليمان اسكندر يلقي كلمته

النائب علي درويش مع رجال الدين

بدعوة من لجنة التواصل والتنسيق يف الجالية اللبنانية
االسرتالية ،على رأسها الدكتور اسامة نصار وعضو
بلدية كانرتبري بانكستاون بالل الحايك اقيم حفل
كوكتيل على شرف النائب عن املقعد العلوي يف طرابلس
الدكتور علي درويش حضره اكثر من  400شخص من
كل اطياف الجالية اللبنانية وذلك مساء االثنني املاضي
يف صالة فيلال بالنكا يف بانكستاون.
حضر الحفل النائب جهاد ديب ،نائبة رئيس بلدية
كانرتبري ،عضوا البلدية جورج زخيا وبالل الحايك،

النائب علي درويش مع محمود ورجب سليمان والدكتور اسامة نصار وحضور

النائب الدكتور علي درويش مع محمد جميل واصدقاء

الصديق محمود سليمان واصدقاء

النائب الدكتور علي درويش مع بيرت مارون ولودي فرح أيوب وابراهيم براك

النائبان علي درويش وجهاد ديب يتوسطان بعض اعضاء البلدية والدكتور اسامة نصار وعلي اسكندر وبهية ابو حمد وحضور

النائب الدكتور علي درويش مع بيرت مارون والدكتور عالء العوادي وابراهيم براك واالعالمية جومانا

عضو بلدية ماركفيل سليمان اسكندر ،الدكتور اسامة
نصار ،الدكتور عالء العوادي ،الدكتور اميل شدياق ،عن
حزب الكتائب لودي فرح أيوب وبيرت مارون وابراهيم
براك ،مارك البطي عن حزب الوطنيني االحرار،
االصدقاء محمود سليمان ورجب سليمان ومحمد جميل
واالعالم العربي يف اسرتاليا وحشد من الحضور ناهز
الـ  400شخص.
عرف املناسة علي اسكندر وتحدث فيها كل النائب جهاد
ديب ،وسليمان اسكندر وبالل الحايك.

وكان مسك الختام مع املحتفى به نائب كتلة الوسط
يف الربملاني الدكتور علي درويش الذي القى كلمة شدد
فيها على اهمية وضرورة تعميم ثقافية الحوار والعيش
الواحد ألن ثقافة الصراع ال تولد سوى القتل والعنف
والدمار وااللم النفسي والتباعد والتفرقة.
وتحدث عن الوضع االقتصادي الصعب الذي يمر به
لبنان متمنيا تشكيل حكومة يف القريب العاجل وان تمثل
الطائفة العلوية فيها بوزير.
وقال ان االنسان يجب اال يفقد االمل وكما يقال «ما

النائب الدكتور علي درويش مع مارك البطي
أضيق العيش لوال فسحة األمل» وهذا االمل بالتغيري
نحو االفضل هو ما دفعني لدخول الندوة الربملانية
ودعا النائب علي درويش املغرتبني اىل ان يكون والؤهم
السرتاليا تام وكامل وان يعملوا على تقدمها وازدهارها.
ويف الختام شكر الدكتور علي درويش منظمي هذا
الحفل وكذلك الحضور.
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مـناسبات

بلدية كنرتبري بانكستاون ترفع العلم اللبناني مبناسبة عيد استقالل لبنان

النائب علي درويش

رئيس البلدية كال عصفور

بالل الحايك

الدكتور أسامة نصار

النائب علي درويش مع رئيس البلدية كال عصفور واالعضاء جورج زخيا وراشيل حريقة وناديا صالح وبالل الحايك

خالل رفع العلم اللبناني

النائب علي درويش وجورج زخيا واملرشح املستقل ملقعد بانكستاون

النائب علي درويش والدكتور اسامة نصار والصديق محمود سليمان وحضور يراقبون رفع العلم اللبناني
بمناسبة عيد استقالل لبنان الـ 75
اقامت بلدية كانرتبري بانكستاون
احتفال رفع العلم اللبناني يف باحة
البلدية يف بانكستاون يف بادرة هي
االوىل من نوعها للبلدية.
حضر االحتفال ،اضافة اىل اعضاء
املجلس البلدي جورج زخيا وراشيل
حريقة وناديا صالح وبالل الحايك،،
النائب الضيف عن املقعد العلوي
يف طرابلس الدكتور علي درويش،
الدكتور اسامة نصار ،الصديق
محمود سليمان وعدد من ابناء
الجالية واالعالم العربي.
قدم املناسبة عضو املجلس البلدي
بالل الحايك الذي تحدث باختصار
عن استقالل لبنان وقال ان بلدة
كانرتبري بانكستاون تضم خمسة
اعضاء لبنانيني ،اضافة اىل رئيس
البلدية كال عصفور الفلسطيني
االصل و«وهو ليس بعيدا عن
لبنان» كما قال ،ثم قدم رئيس
البلدية كال عصفور.
وقال السيد عصفور ان بلدية

النائب علي درويش وجورج زخيا ومحمود سليمان وحضور
كانرتبري بانكستاون تضم  52ألف
لبناني وهي من اكثر البلديات ثراء
بالتعددية الثقافية يف اسرتاليا.
وتحدث السيد عصفور عن نجاحات
الجالية اللبنانية يف سائر املجاالت
سياسيا واقتصاديا وعمرانيا

وأكاديميا وعن املساهمات التي
قدمتها وتقدمها لبلدية كانرتبريي
بانكستاون.
تاله يف الكالم عضو جمعية الصداقة
الربملانية االسرتاليا اللبنانية النائب
علي درويش الذي تحدث عن

النائب علي درويش وكال عصفور والدكتور اسامة نصار وبالل الحايك

الهجرة اللبنانية اىل اسرتاليا التي
تعود اىل عام  1845وعن العالقات
الدبلوماسية االسرتالية اللبنانية
التي تعود اىل حواىل  50عاما وهنأ
الجالية بعيد االستقالل.
ثم القى عضو لجنة التواصل

والتنسيق يف الجالية اللبنانية
االسرتالية الدكتور أسامة نصار
كلمة باملناسبة أشاد فيها بانجازات
الجالية اللبنانية وبمسرية النائب
الدكتور علي درويش الناجحة علميا
وعمليا واكاديميا وهنا اللبنانيني

بعيد االستقالل ،ثم قدم درعا
تقديرية للنائب الضيف.
كما قدم رئيس بلدية بانكستاون
درعا تقديرية للنائب علي درويش.
وكان هناك حفل كوكتيل غني
باملأكوالت والحلويات اللبنانية.
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مــناسبات

حفل حاشد لقنصلية لبنان العامة يف سيدني مبناسبة عيد استقالل لبنان

السيناتور جو عجاقة

السيناتور جو عجاقة

نسرين خضرا تقدم املناسبة

يقطعون قالب الحلوى

القنصل وعقيلته ،النائب زياد أسود وعقيلته ،النائب علي درويش ،توفيق كريوز وحضور

القنصل وعقيلته مع جو خطار وعقيلته والزميل أنور حرب وعقيلته ونسرين خضرا وحضور

النائب الدكتور علي درويش ،جورج غصني ،فؤاد األشوح ،الزميل القزي وحضور

عقيلة القنصل جويل معكرون مع النائب زياد أسود وعقيلته مليا ،ميشال الدويهي ،الزميل أنور حرب وحضور

أقام قنصل لبنان العام يف
سيدني االستاذ شربل معكرون
وعقيلته جويل حفال حاشدا
ومميزا بمناسبة عيد استقالل
لبنان الـ  75يف دار القنصل
يف ووالرا وذلك مساء االربعاء
املاضي.
حضر الحفل النائبان الضيفان
زياد أسود وعقيلته مليا وعلي
درويش ،رئيس املجلس
التشريعي يف نيو ساوث ويلز
جان عجاقة وعضو املجلس
املحامي شوكت مسلماني،
املطران روبري رباط ،االب اميل
رحمة ،االب بولس كرباج ،عدد
من االخوات الراهبات ،رئيس
الرابطة املارونية انطوني
هاشم والرئيس السابق

باخوس جرجس وعقيلته،
التجمع املاروني اللبناني
االسرتالي ،رجال االعمال جورج
غصني وعقيلته فاديا ابو داغر
غصني وجو خطار وعقيلته شاد
وتوفيق كريوز وعقيلته جاكي
وميشال الدويهي وجان ديب
وجورج ديب وعقيلته واملهندس
انطوان فرح وكريمته سينثيا
فرح وطوني خطار ،الدكتور
عماد برو ،الدكتور اسامة نصار
وعقيلته ناتاشا ،الدكتور جو
رجب وعقيلته هانيا ،الكتائب
اللبنانية ،تيار املردة ،حركة
االستقالل ،حزب الوطنيني
االحرار ،تيار املستقبل ،االعالم
اللبناني وعدد كبري من ابناء
الجالية فاق الـ  300شخص.

القنصل معكرون ،جورج غصني ،املطران روبري رباط والزميل مخايل

قدمت املناسبة املسؤولة يف
بنك سيدني نسرين خضرا
فتحدثت عن االستقالل وما
يرمز اليه بالنسبة للبنانيني،
ثم قدمت رئيس املجلس

التشريعي يف نيو ساوث ويلز
جان عجاقة الذي اعرب عن فخره
بلبنانيته وقال ان والده كان
يحب لبنان وأنشأ العائلة على
العادات والتقاليد اللبنانية.

القنصل معكرون وعقيلته يتوسطان املهندس انطوان فرح وكريمته سينثيا

ومسك الختام كانت كلمة
لقنصل لبنان العام يف سيدني
االستاذ شربل معكرون ومما
جاء فيها:
نحتفل اليوم بعيد االستقالل الـ

 75هذا االحتفال الذي حصلنا
بالتضحيات ودفعنا من اجله
أثمانا باهظة.
وتطرق اىل الوضع يف لبنان
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مــناسبات

حفل حاشد لقنصلية لبنان العامة يف سيدني مبناسبة عيد استقالل لبنان

من اليمني :طوني خطار ،املطران روبري رباط واملهندس انطوان فرح وكريمته سينثيا فرح

القنصل شربل معكرون وعقيلته جويل يتوسطان جان ديب وجورج ديب وعقيلته

النائب علي درويش يتوسط اسامة نصار وعقيلته وجو رجب وعقيلته

القنصل معكرون وعقيلته مع جان ديب ،عبد اهلل املري وحضور

القنصل وعقيلته مع حركة االستقالل

القنصل وعقيلته مع التجمع املاروني اللبناني االسرتالي

القنصل معكرون مع رئيس الرابطة املارونية انطوني هاشم

متمنيا ان تبصر الحكومة النور
يف اقرب وقت ملعالجة الوضع
االقتصادي املتدهور.
واعلن سعادته ان لبنان الذي
يناهز عدد سكانه  4ماليني
ونصف املليون نسمة يرزح
تحت عبء حواىل مليوني
الجئ مما كلف الدولة ما
يقارب الـ  15مليار دوالر.
وقال ان فخامة الرئيس العماد
ميشال عون يطالب دائما بأن
يتضمن اي حل يف سوريا عودة
الالجئني اىل بالدهم.
ونوه قنصل لبنان العام يف
سيدني بالدور الذي تلعبه
الجالية اللبنانية يف الحياة
واالقتصادية
السياسية
والعمرانية واالكاديمية ويف
الحياة
مجاالت
مختلف
االسرتالية.

توفيق كريوز وعقيلته جاكي وحضور

الدكتور عماد برو ،العميد يف الجيش اللبناني وجيه رافع وعقيلته ،الزميل أنور حرب وحضور

وهنأ القنصل معكرون لبنان
والجالية بعيد االستقالل.
وقطع القنصل معكرون
جويل
السيدة
وعقيلته
معكرون قالب الحلوى وعليه
رسم العلم اللبناني مع رجال

الدين املسيحيني واملسلمني.
وكان القنصل معكرون قد
استقبل الضيوف ،الذين دخلوا
على سجادة حمراء ،قبل بدء
االحتفال وجرى التقاط الصور
التذكارية.

وبالفعل فقد كان االحتفال يف
غاية التنظيم وتميز بالكرم
وبتشكيلة واسعة من املأكوالت
اللبنانية ،ولم تغب املوسيقى
واالغاني اللبنانية عن املناسبة،
فشعر الجميع وكأنهم يف

القنصل وعقيلته مع الحاج حسني هوشر وحضور

وطنهم لبنان ،كيف ال ،ومبنى
القنصلية ارض لبنانية وبيت

لكل لبناني يف سيدني.
تصوير أراكس
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مــناسبت

حفل تربعات ناجح لدعم محلة النائب جهاد ديب االنتخابية

النائب طوني بورك

النائب جهاد ديب

النائب جهاد ديب مع طوني بو ملحم واليان بولس وماكس عبد اهلل

النائب جهاد ديب مع خضر صاحل وحضور

النواب طوني بورك وجهاد ديب وجوليا فني وستيفن كامرب مع اليان بولس وحضور

النائب جهاد ديب مع الدكتور اسامة نصار وبالل احلايك وخليل ابراهيم

نائبة رئيس بلدية كانرتبري بانكستاون مع عضوي البلدية راشيل حريقة وبالل حايك وعال حامد

الشاعر مروان كساب ،بهية بو محد ،الدكتور اميل شدياق وحضور

شاهني،علم الدين،ماهر وخلدون عجاج ،خالد الشيخ وموسى حمفوظ

أقيم مساء اخلميس من االسبوع املاضي حفل تربعات
ناجح لدعم محلة النائب جهاد ديب االنتخابية وذلك
يف صالة فيال بالنكا يف بانكستاون.
حضر احلفل النواب طوني بورك وجوليا فني وسنيفن
كامرب ،عدد من اعضاء بلدية كانرتبري بانكستاون،
نائب رئيس بلدية كانرتبريي السابق خصر صاحل ،رجال
االعمال طوني بو ملحم واليان بولس وغريهم ،الدكتور،
اميل الشدياق ،احملامي الشاعر مروان كساب ،امحد
ديب ،لؤي مصطفى ،عدد من مسؤولي تيار املستقبل،
وعدد كبري من اجلالية اللبنانية والعربية واجلاليات

االخرى والزميالن ممدوح سكرية عن الوارلد اوبزرفور
وانطونيوس بو رزق عن امليدل ايست هريالد.
حتدث يف املناسبة النائب جهاد ديب فقال انه مل يصل
الربملان لوال دعم اجلالية له منوها بالدور الذي لعبه
النائب طوني بورك يف دفعه للرتشح للنيابة شاكرا
اجلالية واحلضور على دعمهم وقال انه سيبقى كما كان
صوتهم القوي يف الربملان.
ثم قدم النائب طوني بورك فتحدث عن مسرية النائب
جهاد ديب وعن تضحيته وخدمته للجالية خاصة
وللمجتمع العريض عامة.

النائب جهاد ديب مع امحد ديب وحضور

أمحد ديب ،لؤي مصطفى وحضور

برت برجاوي ،هدى العلي،فاطمة حلوم وندى ديب

النائب طوني بورك مع الدكتور مجال ريفي
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ريـاضة

منصور املصري ..العب كرة قدم درجة أوىل
منصور املصري  ..موهبة واعدة يف لعبة كرة
القدم..
يتمتع رغم صغر سنه خبربة الفتة ونبوغ
مميز
لذلك مت اختياره لتمثيل والية نيو ساوث
ويلز ضمن فريق الدرجة األوىل لكرة القدم
الداخلية
()Futsal Thunder Team
الالعب منصور املصري البالغ من العمر 12
عاما ينتظره مستقبل باهر لالنطالق من
منطقة كنرتبري بانكستاون اىل مستوى
الوالية.
منصور املصري الالعب الناشئ أثبت
جدارته يف لعبة كرة القدم ()Indoor
لذلك مت اختياره مؤخرا لتمثيل والية نيو
ساوث ويلز العام املقبل يف لعبة
FFA Futsal National
Championships in 2019
يتميز الالعب الصاعد منصور املصري

National

لجميع حاجاتكم من

Strata Management

بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

بسرعة خارقة يف مترير الكرة وختطيه عدة العبني والسيطرة عليها وتغيري املعادلة
لصاحل فريقه.
هذا الشاب اخلارق ال يزال يف السنة الدراسية السابعة.
اما من حيث لعبة كرة القدم املألوفة ( )Outdoorفان منصور العب مميز ي ُـحسب له الف
حساب وله موقعه ومكانته بشكل عام ويلعب ضمن فريق
NPL1 Club Canterbury Bankstown FC
جريدة اهلريالد تتمنى لالعب منصور املصري مستقبال زاهرا يف لعبة كرة القدم وتتوقع
له ان ي ُـب ِدع وحيلـّق يف مباراة كانون الثاني  2019وتنتظر منه املزيد من التألق
والبطوالت يف السنوات املقبلة لريفع اسم اجلالية عاليا يف اسرتاليا والعامل.

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.
com.au - michael.k@nationalre.com.au

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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Melbourne

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

ملبورن

25 صفحة

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

حفل تكريم مميز للراحل
الدكتور أنيس مرسي

مبناسبة ذكرى مرور  6أشهر على رحيل
الدكتور أنيس مرسي أقام الناشط االجتماعي
ورئيس بلدية مورلند األسبق يف ملبورن
ورئيس مركز دار العودة االجتماعي االستاذ
طوني احللو مساء يوم األحد الفائت املوافق
 ٢٠١٨/١١/١١يف مقر مركز دار العودة حفل
تكريم مميز للراحل الدكتور أنيس مرسي
الناشط االجتماعي واملدافع عن قضايا األمة
العربية واجلالية العربية يف اسرتاليا وأحد
أعمدة االعالم العربي يف اسرتاليا وشارك يف
هذا التكريم الكبري سعادة قنصل مجهورية
مصر العربية ريم زهران وعدد كبري من
األحزاب ومنها احلزب الشيوعي اللبناني
برئاسة خليل الراسي وتيار املردة برئاسة
نبيل حنا وتيار املستقبل برئاسة حسني احلولي
وغريهم وفعاليات اقتصادية ووسائل االعالم
املقروءة واملسموعة ومنها اذاعة الشرق
األوسط لصاحبها ومديرها الزميل أمحد صبح
الذي قام بتسجيل ونقل مباشر هلذا التكريم
كما قام املصور املبدع الفنان كريم عبوشي
بتصوير كامل لوقائع حفل التكريم مع التقاط
أمجل الصور وأيضا مثل جريدة اهلريالد مدير
مكتبها يف ملبورن االعالمي واحملامي ميالد
اسحق اضافة ملشاركته كرئيس للمنتدى
الثقايف االجتماعي السوري االسرتالي الدولي
وأيضا رئيس جملس  zzzورجل األعمال جورج
سلوم.
ويف بداية حفل التكريم ألقى الناشط
االجتماعي ورئيس مركز دار العودة االجتماعي
االستاذ طوني حلو كلمة شاملة مميزة أشاد
من خالهلا خبصال ومزايا الراحل مرسي وتناول
مجيع مراحل حياة الراحل وبعده ألقى الناشط
االجتماعي شحادة صاحل كلمة شرح فيها
مزايا الراحل ثم القيت عدة كلمات لكل من
الشاعرة مريم رزق اهلل واألديبة نظمية رسالن
واميان مرسي ابنة شقيقة الراحل وفؤاد
تومايان واالعالمي كامل املر من سدني عرب
اهلاتف ووفاء مرسي شقيقة الراحل من مصر
عرب اهلاتف وبهاء مرسي شقيقته الثانية من
مصر كما ألقى مدير مكتب ملبورن جلريدة
اهلريالد ورئيس املنتدى الثقايف االجتماعي
السوري االسرتالي الدولي االعالمي واحملامي
ميالد اسحق كلمة شاملة ومعربة وننشرها كما
ذكرها حرفيا:
بادئ ذي بدء أرحب باحلضور الكريم وأقدم
جزيل شكري للناشط االجتماعي ورئيس مركز
دار العودة االجتماعي االستاذ طوني احللو
ملبادرته الراقية يف اقامة هذا التكريم املميز

للراحل مرسي أما بعد لدي بعض االقرتاحات
قبل القاء كلمة الرثاء مثل إقامة حفل تكريم
لكل األدباء واملفكرين من أبناء اجلالية العربية
وهم على قيد احلياة وانشاء صندوق ضمان
اجتماعي يعود ريعه لألدباء واملفكرين الذين
ال مورد هلم
أما األن ها أنا أقف اليوم معزيا نفسي
ومعزيكم برحيل صديقكم الدكتور أنيس
مرسي الناشط االجتماعي والعمود الفقري
لرابطة االعالم العربي يف اسرتاليا العربي
املصري األصيل املتميز بالدفاع عن قضايا
األمة العربية واجلالية العربية يف اسرتاليا مل
يكن رحيله مألوفا بل كان جارحا حارقا لكنه
القدر اذ يرحل الدكتور مرسي ويرتك يف
القلب غصة ويف العيون دموعا جامدة يرحل
وقلبه نقيا وتبقى مفرداته وحروفه وكلماته

مؤثرة يرحل صوت العرب صوت احلقيقة
وختضر أوراقه وغصونه يف شباب متجدد يبين
الوطن العربي ال تستطيع الكلمات أن تعرب
عن مدى احلزن العميق واألمل البالغ لفداحة
املصاب اجللل الذي خلفه غياب الراحل فقد
كان رمزا من رموز النضال وصوتا قويا جريئا
يف قول كلمة احلق ولو على نفسه وقد ظل
شاخما كشجر السرو ومتجذرا يف األرض كشجر
السنديان ال يهدأ حتى شاء اهلل أن خيتاره
جلواره رحل الدكتور مرسي باجلسد لكن ذكره
العطر بعطر الرياحني باقية يف النفوس كان
حمدثا لبقا وبقي فارس الكلمة احلرة والرأي
السديد وداعا أيها املثقف العربي العمالق
وستبقى يف قلوبنا حيا اىل األبد مسريتك
الطاهرة ستبقى خالدة يف عقل وقلب كل
من عرفك ماذا نقول فيك ومحائدك وفضائلك

على مدى مخسني عاما مضت فماضيك أبيض
فما تركت لنا سوى ذكريات زاخرة بالوفاء
واالخالص والتعامل احلسن واالحرتام التام
للصغري قبل الكبري خسارتنا فيك كبرية لن
أزيد من احلروف والكلمات فايفاؤك حقك
حيتاج أجبدية خاصة ولغة خمتلفة عن زيف
الكالم املستهلك بامسي شخصيا وباسم
املنتدى الثقايف االجتماعي السوري االسرتالي
الدولي وباسم جريدة اهلريالد أتقدم اىل
ذويه وأصدقائه وحمبيه بأحر التعازي القلبية
وأصدقها راجيا من اهلل تعاىل أن يسكن
فقيدنا الراحل الدكتور مرسي فسيح جناته
وأن يلهمكم ويلهمنا مجيعا الصرب والسلوان
وتقبلوا فائق شكري.

ميالد اسحق
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ثــقافة

نبالء العصر احلديث :خنبة متعلمة متكتمة غري باذخة
ميسون أبو الحب  -ايالف
تراهم يف مقاهي خاصة حيتسون قهوة يزيد سعرها عن االعتيادي
ثالث مرات أو أربعة ،وعادة ما تكون أجسامهم مشدودة وال تزيد
أعمارهم عن اخلمسني ،يرتدون مالبس ال مبالغة فيها وال توحي
بالبذخ ويشمل ذلك النساء اللواتي يظهرن عادة ببنطال أنيق
من اجلينز وقميص بسيط بلون واحد أو لونني ،وينتعلن أحذية
مسطحة وحيملن حقائب مصنوعة من قطن طبيعي.
ً
صحفا حيصلون عليها باشرتاكات سنوية مثل
ترى هؤالء يقرأون
نيويوركر أو نيويورك تاميز يف الواليات املتحدة ،ويتناقشون
يف قضايا عاملية مثل التكنولوجيا احلديثة وانعدام املساواة يف
العامل واالحتباس احلراري ومناصرة املرأة.
هذه هي الطبقة العليا احلديثة اليت تسميها أستاذة السياسة
العامة يف جامعة جنوب كاليفورنيا إليزابيث كاريد-هوكيت
«النخبة الثقافية» و»الطبقة الطموحة» يف كتابها «جمموع أشياء
صغرية»  272( The Sum of Small Thingsصفحة ،منشورات
جامعة برينستون).
تضم هذه الطبقة أساتذة جامعيني وعاملني يف منظمات غري
حكومية وكتاب سينما وخرباء التكنولوجيا احلديثة وأطباء وحمامني
مرموقني وفنانني وخمرجني ومرتفني .وعادة ما يكون أغلب
أفراد هذه النخبة درس يف أفضل اجلامعات ليملك بذلك ما
يكفي من املعارف والقدرات كي يعترب نفسه يف مستوى أعلى
من كل اآلخرين.
استهالك غري منظور
أفراد هذه النخبة امتداد للطبقة العليا السابقة ،لكنهم يتصرفون
جدا إذ ما عادوا يعلنون عن أنفسهم وعن ثروتهم
بطريقة خمتلفة ً
عن طريق اقتناء بضائع غالية مثل سيارة فارهة أو حقيبة يد
أنتجتها دار أزياء عاملية معروفة.
السبب هو أن ظاهرة التملك والشراء أصبحت عامة حيث يستطيع
أي شخص اقتناء أحدث سيارة بي أم دبليو ولو بالتقسيط.
وحتى لو أرادوا شراء سيارة فسيهتمون بسيارات خاصة صديقة
للبيئة مثل تيسال اجلديدة ألنها تعمل بالكهرباء أو مرسيدس
«ايس يو يف» ألنها تعمل بالديزل ثم أكثرها شهرة سيارة
فولفو ستيشن اليت يتفق كثريون على أنها تعرب عن رغبة النخبة
يف عدم اإلعالن عن الثروة اليت متلكها ولذا أطلقوا عليها اسم
«الثروة املخفية».
ً
إذا ،النخبة اجلديدة ال تعتمد على اإلنفاق املفضوح بل على
استهالك غري منظور يركز على التعليم والتأمني الصحي وتربية
األوالد بشكل رئيسي .وتعرض الكاتبة بيانات تظهر أن أكثر
أغنى  10يف املئة من أفراد هذه الطبقة يكرسون  20يف املئة من
اإلنفاق على استثمارات غري مرئية أو غري مظهرية فيما ختصص
الطبقة الوسطى  9يف املئة فقط من دخلها هلذا اجلانب.
صفات أخرى
من الصفات األخرى أن أفراد هذه النخبة العليا اجلديدة ال يقودون
سياراتهم بسرعة جنونية وال يتباهون مبمتلكاتهم املادية بشكل
علين ،لكنهم ال يرتدون مالبس مصنوعة يف الصني بل ينتقون
ما يعجبهم من نتاج مصممني حمرتفني وعادة ما تكون مصنوعة
من القطن العضوي غري املعاجل كيمياويا ومن األفضل أن تكون
مصنوعة حمليا يف لوس اجنلس أو بروكلني مثال.
ً
أيضا الفرق بني أنواع النب املختلفة وقد يقفون
هؤالء يعرفون
يف طابور عشرين دقيقة للحصول على فنجان قهوة مطحونة يف
معمل حملي وحممصة بأجهزة تعود لفرتة األربعينيات واخلمسينيات
ومصدرها مزرعة يعرف املشرف على املقهى أصحابها وهو واثق
موادا غري عضوية يف إنتاجها كما يعرفهم
من أنهم ال يستخدمون
ً
فردا وباألمساء.
فردا
مع أسرهم
ً
ً
ينتج كل هذا عن إميان هذه النخبة بشفافية عمليات اإلنتاج اليت
يشاركون فيها بأمواهلم ،وهو ما يربر املبالغ اليت يدفعونها
كيميائيا .لكن
مقابل احلصول على منتجات طبيعية وغري معاجلة
ً
هذه النخبة ال تقتين الغالي فقط فطالء األظافر املعروف باسم
ايسي باليه سلربس الذي طاملا ميز نساء هذه النخبة منذ عقود
يكلف مثانية دوالرات فقط وعادة ما يكون بألوان هادئة توحي
بالرقي.
بيئة خمتلفة

ال متثل هذه الطبقة أكثر من  0.01يف املئة من السكان ،لكنها
تعيش يف بيئة ثقافية خمتلفة وأغلب أفرادها من أصحاب
االمتيازات غري أنهم ال يعلنون عن كل شيء بل يتخذون
قراراتهم االقتصادية واالستثمارية بالكتمان بهدف إعادة إنتاج
الثروة وتأمني استمراريتها بطريقة تضع الطبقة املتوسطة خارج
احللبة وبشكل مهني ،حبسب قول الكاتبة.
أفراد هذه الطبقة يفكرون يف مشاكل العامل وهمومه ،لكنهم
يرون أنهم ال يد هلم فيها ثم حياولون طرح مقرتحات عن كيفية
احلفاظ على البيئة وحل القضايا األخرى قبل أن يعودوا إىل
منازهلم اليت ال يقل سعر كل واحد منها عن مليون ونصف
املليون دوالر.
من مواصفاتهم األخرى أنهم عادة ما يستخدمون موقع فايسبوك
لعرض أشرطة فيديو عن رحالت قاموا بها برفقة أسرهم إىل
جبال بعيدة أو قرى أو جزر ال يصلها إال القليلون.
التعليم
أهم ما مييز هذه الطبقة هو التعليم الذي تلقاه أفرادها إذ خترج
أغلبهم من جامعات كربى وهم يعتربون أن ما ميلكون من علم
ومعرفة ميثل ضمانة مهمة يف حياتهم حتى بالنسبة ألولئك الذين
ال ميلكون دخال عاليا منهم.
وألنهم يؤمنون بالتطور والعلم واملستجدات احلديثة تراهم
ينفقون مبالغ طائلة على تعليم أوالدهم ويستثمرون بهم.
وتالحظ الكاتبة أن إنفاق األغنياء على التعليم ارتفع بنسبة 300
يف املئة منذ عام  1996فيما مل تسجل مثل هذه الزيادة لدى
طبقات اجملتمع األخرى .ويدرك أفراد هذه الطبقة أن أوالدهم
سيكونون ضمان استمرار حالة التميز اليت يتمتعون بها يف
املستقبل فنراهم ينفقون أموالاً طائلة على تنمية ذكائهم وعلى
تعليمهم العزف على آالت موسيقية منذ سن الثالثة وتعويدهم
على الرياضة منذ نعومة أظفارهم.
وحترص األمهات أيضا على إرضاع اطفاهلن مدة عام واحد على
األقل ،وختجل األسر من التحدث عن استخدام حليب األطفال
املصنع .إذا كانت األم عاملة ،حمامية أو طبيبة ،فعادة ما
تستغل فرتة االسرتاحة عند الظهرية لسحب احلليب من صدرها
وإرساله لطفلها الرضيع.
حنن األفضل
يعترب أفراد هذه الطبقة أنفسهم خنبة حقيقية ألنهم يرون أنهم
وعلوما ومعارف وقدرات حديثة
بيئيا
وعيا
بشر خريون ميلكون
ً
ً
ً
تسمح هلم بالتميز عن اآلخرين ،ويعتربون االستهالك بشكله
السابق والباذخ جمرد إسفاف وسوء تصرف يليق بالقرويني.
يف الواقع ،حبسب الكاتبة ،كان الرئيس األمريكي دونالد ترمب
بدءا
قبل دخوله البيت األبيض جيسد كل ما تكرهه هذه النخبة ً
بشعره ولونه الربتقالي وتلهفه على شراء البضائع واإلفصاح عن
ثروته ،وألنه بدين وجاهل ،ال يؤمن مبمارسة الرياضة وحيصل
على معلوماته من التلفزيون بالدرجة األساس.
تالحظ الكاتبة أن اآلخرين يف اجملتمع يكرهون هذه الطبقة حتى
تشكلت حركة سياسية عاملية ضدها .وترى أن أفراد هذه النخبة
يعلنون عادة عن أنفسهم وعن انتمائهم الطبقي من خالل التوجه
صباحا لشراء حبات
إىل أسواق املزارعني يف احلادية عشرة
ً
طماطم مل تستخدم يف إنتاجها هرمونات وأمسدة كيمياوية ،ثم
تشري إىل أن هذه املمارسة لو عمت ،فال بد أن تبحث هذه النخبة
عن مكان آخر أو إجراء آخر يظهر متيزها.

يا أنـت …

ً
الصمت عن
مشحونة برذاذ أرصدة الفصول و بارتداد
ّ
ّ
ّ
السؤال و بالوصول إىل الوصول أطل من روحي اليت
شفة ّ
الرطب من وحي الغمام ألرمتي يف
أستمد
خنيلك
شربت
ّ
ّ
َ
ّ
ظلك املهدور بني حوافر اجملهول و العبث املؤ َج ِج من حطام
الظالم و أقتفي بضفائر القمح ّ
الوقت إذ تغزوه غوغاء ّ
اليت
ْ
األمل
اغتسلت بأرغفة
ّ
ّ
أشف
يتون من وجع اهلديل
بالز
أعوذ
دي
الن
فر
الس
ّ
ّ
أستشرف ِّ
ِ
تني األمنيات أفك أزرار ّ
الندى
الصباح أريق أنفاسي إليك تهدهد القسمات يف رحم
باسم
ّ
األديم لريشف القمح انبالجات ّ
غم
الن ْ
ِ
ّ
الرجيم و أمتيت طقس
جس
الر
غادري
و
باألغنيات
ري
فتزن
َ
ّ
ّ
الغيوم على طواف ّ
هور استحضري
النحل يف وضح ّ
الز ِ
ّ
اليمام
فجر
أي
تتوض
أن
آن
نابل
للس
العطري حلنًا
خمزونك
ّ
ّ
ِ
ّ
تقطري …....
ّ
عنقودك ّ
الورم..
جيتث
وئي
ْ
الض ّ

مثرية حسني سورية

ٌ
مراسالت يف احلروب أقوى من الرجال ...ولكن!
كتبت الصحافية والكاتبة ليندسي هيلسوم سرية حياة املراسلة احلربية
الشجاعة ماري كولفني ،اليت عملت يف صحيفة «صنداي تاميز» من
عام  1985إىل عام  ،2012تاريخ وفاتها يف احلرب السورية.
كفت هيلسوم يف كتابها «يف أقسى الظروف :سرية املراسلة احلربية
ماري كولفني» In Extremis: The Life of War Correspondent
( Marie Colvinاملكون من  437صفحة ،منشورات شاتو وويندوس،
ً
دوالرا) عن اجلانب املميز لدى كوفلني ،الذي جعل منها
28
مراسلة
ً
ال تشبه زميالتها من مراسالت احلروب.
إنسانية قصوى
من
ب
تتقر
كانت
كولفني
يف حني أن
معمر القذايف ومن ياسر
ّ
ّ
عرفاتً ،
ظنا منها أن الرتكيز على الشخصيات البارزة بدلاً من احلرب
مييز املراسالت من النساء ،كشفت هذه السرية
بذاتها هو الذي ّ
مييز كوفلني
فعليا هو براعتها يف الكتابة
الذاتية هليلسون أن ما كان ّ
ًّ
ٍ
بشغف عن حياة الناس العادية خالل احلرب،
سعيا منها إىل مساعدة
ً
اآلخرين على فهم احلقيقة من خالل املعاناة اليت يعيشها الشعب يف
أصعب األوقات.
وهي ّ
وثقت مشاهداتها حتت عنوان «اإلنسانية يف حاالتها القصوى».
أما القطعة األخرية اليت كتبتها ،فروت فيها اختباراتها األخرية يف
منطقة بابا عمرو يف محص ،حيث
جتمعت نساء ثكاىل وأطفال،
ّ
فجوعتهم قوات النظام ،ثم عمدت إىل قتلهم عرب قصف خمبئهم،
ّ
وذلك حتت عنوان «قبو األرامل» ،وكان هذا آخر ما كتبته قبل
وفاتها.
تهور خطري
ّ
ترسم الكاتبة هيسلون صورة كوفلني بصراحة ،فهي تكشف
ً
بتهو ٍر.
تتصرف
بوضوح أنها كانت
فوفقا ملا وثقته هيلسون ،كانت
ّ
ّ
ً
كوفلني قد ذهبت
سابقا يف مهمة إىل بابا عمرو ،استطاعت أن تأخذ
ً
قررت أن تعود،
لكنها
ملقاهلا،
أرادتها
اليت
خالهلا املعلومات
خالفا
ّ
للتوجيهات ،ومن دون أن خترب رئاسة حترير الصحيفة.
يف خالل هذه العودة ،قررت أن تنقل فاجعة وفاة طفل بالفيديو بدلاً
ً
وفقا للكتاب ،أن
من أن خترب عن مشاهداتها ،ألنها كانت مقتنعة،
ّ
حترك مشاعر القراء،
وحتثهم على التفكري يف
الصورة من شأنها أن ّ
احملنة اليت متر بها سوريا.
ففي مواقف عديدة ،عمدت املراسلة املندفعة حتى اللحظة األخرية ،إىل
ٍ
بسرعة.
اختصار الوقت واإلجراءات من أجل الوصول إىل أهدافها
شجاعة نادرة
ٍ
ٍ
استثنائية يف خمتلف احلروب اليت خاضت
شجاعة
عبرّ ت كولفني عن
دوما أوىل الواصالت وآخر املغادرين.
ميدانها ،وكانت
ً
يف هذا السياق ،تسرد الكاتبة مواقفها املقدامة يف كل من تيمور
الشرقية ،الشيشان وسري النكا .أما مشاركة الصحافيني يف تغطية
األحداث خالل الربيع العربي ،فكانت األخطر على اإلطالق.
استنادا إىل الكتاب،
ترجح االحتماالت بأن تكون قوات النظام
ً
ّ
(55
كولفني
قتلت
السوري هي اليت
عاما) بوساطة صاروخ ،لذلك
ً
ّ
حاليا إجراءات قانونية حبق النظام السوري.
تتخذ عائلتها
ً
صراع دائم
تتطرق الكاتبة إىل اجلانب الشخصي من حياة كوفلني ،فتكشف أن
ّ
عالقتها املضطربة مع والدها هي اليت دفعتها يف األساس إىل
النجاح ،لكي تثبت نفسها.
ٍ
ٍ
كمراسلة
كما تنتقل لتخرب عن التأثري الذي تركه عملها
حربية على
حياتها الشخصية .فقد عانت من الصدمة النفسية جراء اختبار
ً
احلروب ،ووجدت
صعوبة يف تأمني التوازن بني أقصى درجات
ّ
الصراعات والنمط اهلادئ واملنتظم الذي
تتطلبه احلياة العائلية،
كما عانت من االنفصال ومن عالقاتها الصاخبة .مل تتمكن كذلك من
حتقيق حلمها يف اإلجناب ،ألنها خالل هذه الفرتة كانت مشغولة يف
صنع اسم هلا.
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مــنوعات

بعد  9سنوات على طالقها

إيرادات فيلم البدلة تتجاوز  30مليون جنيه
ديانا حداد تعلن ارتباطها وتعلق “دعواتكم”
بعد  10أيام من عرضه
اللبنانية
املطربة
نشرت
اإلماراتية ديانا حداد ثالث
صور هلا عرب حسابها الشخصي
على موقع التواصل «تويرت»،
وعلقت قائلة «دعواتكم» ومل
تكتف بذلك بل وضعت إميوجي
خامت الزواج مما أثار جد ً
ال بني
رواد مواقع التواصل.
ومن املثري لالهتمام أن ديانا
مل تعط أي تفاصيل عما
إذا كانت حتتفل خبطبتها أم
زواجها أم أنها فقط تستعد
إلطالق عمل فين جديد.
واجلدير بالذكر أن الفنانة
ديانا حداد كانت قد تزوجت
من منتج أعماهلا السابق

سهيل العبدول عام  ،1995وأجنبت منه ابنتني
هما مريا وصويف واللتني تعيشان معها يف
الوقت احلالي ،وانفصلت ديانا عن سهيل عام
.2009

تصدر فيلم «البدلة»
عيد
أفالم
إيرادات
األضحى املبارك ،فقد
احتفظ الفيلم مبكانته
يف املركز األول بعد
أن جتاوزت إيراداته 30
مليون جنيه وذلك بعد
 10أيام من عرضه يف
دور السينما املصرية.

وبعد سنوات من االنفصال قام العبدول
بالزواج من امرأة أخرى ،واحتفظ بعالقة ود مع
زوجته السابقة وظهر ذلك من خالل إعالنهما خرب
االنفصال بصورة راقية ،كما أنهما قد أنهيا

هنأت املطربة اللبنانية
جنوى كرم زميلتها الفنانة
سريين عبد النور ،بعد
بطولة
إىل
انضمامها
يف
«اهليبة»
مسلسل
مومسه الثالث.

البزاوي وحسن حسين وظاهر أبو
ليلة وحممد سراج وضيوف الشرف
حسن الرداد وإميي مسري غامن
وأمحد زاهر وأمحد شوبري وجمدي
عبد الغين وتامر أمني.

ونشرت جنوى كرم تغريدة
عرب حسابها الرمسي على
موقع التواصل «تويرت»
وعلقت قائلة« :عم باركلك
بالعمل سلف ،وأكيد الزم
ينجح ألني بعرف طموحك
ألف
ألف
واجتهادك،

البدلة ،فيلم تدور أحداثه يف
إطار كوميدي ،حول أكرم (تامر
حسين) الذي يتلقى دعوة حلضور
حفلة تنكرية ،فيقرر ارتداء زي
الشرطة ،ما يتسبب يف وقوعه يف
أزمة النتحاله صفة ضابط شرطة،
يف الوقت الذي يبحث فيه عن
ملف معني فتقع له العديد من
املفارقات ،ويتعرف يف احلفلة
على «أمينة خليل» لتنشأ قصة
حب رومانسية بينهما.

«نادي الشمس» حبضور عدد كبري من اجلماهري
الذين وصلوا ملا يقرب من  40ألف شخص،
وقدم تامر حسين باقة من أمجل أغانيه مثل
«عيش بشوقك» جبانب أغنييت «ناسيين ليه»
و «كفاياك أعذار» و «قابلتيين» ،إضافة إىل
جمموعة من أغانيه الشهرية مثل «بنت اإليه»،
«أنا وال عارف»« ،تليفوني رن»« ،كل مرة»،
«ضحكتها ما بتهزرش»« ،ارجعلى»« ،أكرت
حاجة».
ويف ملسة إنسانية قام الفنان تامر حسين أثناء
احلفل بتلبية رغبة طفل من ذوي االحتياجات
اخلاصة يف الصعود على املسرح وغنى له

يذكر أن النجمة ديانا حداد قد طرحت مؤخرًا
فيديو كليب بعنوان «بنت أبويه» ،وذلك عرب
قناتها الرمسية على موقع الفيديوهات الشهري
«يوتيوب» ،واألغنية من أشعار الدكتور مانع
سعيد العتيبة ،وأحلان نغم الوطن ،وتوزيع
شركة قنوات وإخراج جاسم اجلسمي.

تعليق جنوى كرم على انضمام سريين عبد النور
ملسلسل “اهليبة ”3

قصة
البدلة
فيلم
وبطولة تامر حسين،
وسيناريو وحوار أمين
بهجت قمر ،وإخراج
ماندو العدل ،وإنتاج
وليد منصور ،وشارك
يف بطولة العمل كل من
أكرم حسين وأمينة خليل
وماجد املصري ودالل
وحممود
العزيز
عبد

يذكر أن املطرب تامر حسين
قد أحيا مؤخرًا حف ًال غنائيًا يف

مجيع املشاكل املتعلقة بشأن حضانة ابنتيهما
بطريقة ودية بعيدًا على وسائل اإلعالم.

مربوك».
وردت سريين عبد النور على ذلك قائلة:
«كالمك غري ،حمبتك غري ،وقلبك غري ..اهلل
خيليلي ياكي».
يذكر أن مسلسل اهليبة من تأليف هوزان ّ
عكو،
وسيناريو وحوار باسم السلكا وإخراج سامر
الربقاوي ،وإىل جانب سريين عبد النور يشارك
يف بطولة العمل تيم حسن ومنى واصف وعبدو
شاهني وأويس خملالتي وروزينا الذقاني.
«عيش بشوقك» ،كما قام بتقديم الطفل «عمر»
الذي شارك يف محلته األخرية لصاحل مستشفى
السرطان معلنًا عن جناح الطفل يف التخلص من
املرض اخلبيث ،كما رحب بالبطلة آية أمين بطلة
العامل يف السباحة لذوي االحتياجات اخلاصة.
يشار إىل أن الفنان تامر حسين قد تعرض لوعكة
صحية مؤخرًا حيث أصيب بالتهاب وشروخ يف
حباله الصوتية نتيجة تعرضها لإلجهاد الشديد،
مما جعله يفقد صوته بشكل مؤقت ،وذلك
عقب حفله املقام يف الساحل الشمالي ،وعلى
إثره قرر األطباء منع تامر من الكالم نهائيًا ملدة
أسبوعني.

واجلدير بالذكر أن الفنانة سريين عبد النور
كانت قد شاركت يف السباق الرمضاني لعام
 ،2018مبسلسل «الشهر السابع» ،من إخراج
فيليب أمسر ومن تأليف رايف وهيب ،وشاركها
يف بطولة املسلسل الفنانني رودريغ سليمان
ومريفا القاضي وجمدي مشموشي ورنني مطر
وماينال سركيس وغريهم.
أما الفنانة جنوى كرم فقد طرحت مؤخرًا أغنيتها
الصيفية اجلديدة «ياهو» عرب تطبيق أنغامي،
والقت األغنية تفاع ًال كبريًا على مواقع التواصل
االجتماعي فور طرحها ،وهي من كلمات نزار
فرنسيس وأحلان عادل العراقي وتوزيع طوني
سابا.
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تكنولوجيا وعلوم

فكرة عاملية إلصالح كوكب األرض ..إغراق الصحراء باملياه!
اخليال يقف وراء الكثري من اإلجنازات العلمية ،وكذلك وراء الكثري
من االخرتاعات واالبتكارات ،فاهلاتف الذكي واألجهزة اللوحية
كنا نشاهد مثلها يف أفالم اخليال العلمي ،لكنها أصبحت واقعا
حاليا ،واملستقبل كفيل بتحقيق العديد من مثل ما نشاهده يف
املسلسالت واألفالم.
قبل أيام كشف الصينيون عن خطة جلر السحاب يف السماء
واستمطاره يف أماكن أخرى ،وكأنه نهر يف السماء ،أو هذا ما
أطلق على املشروع الذي ينتظر أن يتحقق يف غضون  4أعوام
حبسب ما ذكر العلماء الصينيون.
واآلن ،فكرة جهنمية أخرى طرحتها شركة تتخذ من وادي السيليكون
مقرا هلا ،وتتلخص يف ختليص العامل من فائض ثاني أكسيد
الكربون يف جو األرض ،بهدف إصالح الضرر يف املناخ واستعادة
جوها قبل بدء مشكلة االحرتار العاملي والتغري املناخي ،وتصل
تكلفتها إىل نصف إمجالي اإلنتاج الصناعي العاملي خالل عام ،أي
ما يعادل  50تريليون دوالر.
وحسب اخلرباء يف شركة «واي كومبيناتور» يف إغراق نصف
الصحراء الكربى حبوالي  238تريليون غالون من ماء احمليطات ،ثم
تقطريه وتغطية الصحراء بالسماد والطحالب أو استزراعها بأشجار
المتصاص ثاني أكسيد الكربون ،وبث األكسجني يف جو األرض،
وبالتالي وقف االرتفاع يف حرارة األرض ومنع التغري املناخي.
هذه الفكرة مطروحة ،وهلا مؤيدوها ومعارضوها ،لكن الشركة
حتدثت عن البحث عن مستثمرين لديهم االستعداد للعمل يف فكرة
قد تبدو خطرة وال ميكن إثبات صحتها ومن غري املرجح أن تنجح.

بأن هذا املشروع أقل خطورة من باقي املشاريع أو من مصري
األرض األسود القادم.

هل تصبح ترمجة األفكار إىل
كلمات حقيقة؟

اليكم ..أفضل مدن العامل يف االبتكار!

متكنت العاصمة اليابانية طوكيو من تصدر املؤشر العاملي ألكثر
املدن ابتكارا ،بعدما حلت يف املرتبة األوىل لقائمة احلواضر األفضل
من حيث اإلمكانات التقنية.وحبسب املؤشر الذي أعدته شركة «تو
ثينك ناو» ،فإن معايري التصنيف تشمل عدة جوانب مثل تطور
الصناعة واالقتصاد واألسواق والبنية التحتية واحلياة الثقافية.
ومل يسبق ألي مدينة آسيوية أن تقدمت على الواليات املتحدة،
اليت حتتضن وادي السليكون الشهري بأكرب املواقع يف العامل مثل
غوغل ومايكروسوفت.
وعزا تقرير سنة  2018التفوق الياباني إىل ريادة هذا البلد
اآلسيوي يف جمال الذكاء الصناعي ،وصناعة اإلنسان اآللي ،فضال
عن توظيف أحدث التقنيات يف احلياة العامة للناس.

على أي حال ،تنص الفكرة على إنشاء ماليني األحواض املائية تصل
مساحة الواحد منها إىل فدان ،بهدف منو ما يكفي من الطحالب اليت
ستعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي تسبب نسبته
املتزايدة التغري املناخي الذي تعين منه األرض ،حبسب ما ذكر
موقع إي بي سي نيوز على اإلنرتنت.

يف غضون ذلك ،جاءت لندن يف املركز الثاني ،متقدمة على وادي
السليكون يف سان فرانسيسكو وسان خوسي بوالية كاليفورنيا
األمريكية.

وللمزيد ،ميكن نشر السماد ورشه باملاء من أجل إنشاء غابات
جديدة هائلة ،حيث ميكن لألشجار أن تساعد يف إنتاج مزيد من
األكسجني.

ويضم وادي السليكون مقرات ألغلب شركات التقنية مثل
فيسبوك و»إنتل» و»إتش بي» و»نيتفلكس» و»أبل» وشركة
صناعة السيارات الكهربائية «تيسال».

هذه الطروحات من بنات أفكار شركة «واي كومبيناتور»،
وكشفت عنها بصفتها أفكار أو سيناريوهات ثورية تأمل أن
يدرسها املستثمرون باعتبارها العالج الشايف الرتفاع حرارة األرض
الكارثي.
تعتقد الشركة أنه بوجود الكثري من األموال واإلرادة السياسية،
فإن الفرصة ستكون متوافرة رمبا إلجناح مثل هذا املشروع اهلائل،
بينما يعتقد اخلرباء فيها أيضا أن الظروف اخلطرية اليت حتيط بأجواء
األرض جتعل من املمكن طرح أفكار قد تبدو «متطرفة إىل أبعد
احلدود» أو «جمنونة» إلنقاذ األرض.
ويقول خبري الطقس وعامل املناخ يف جامعة كاليفورنيا غريغ راو،
وعضو فريق البحث يف شركة واي كومبيناتور «حنن ال نريد أن
يكون هذا املشروع بهدف الربح ..حنن حناول أن نفيد األرض
وليس كسب األموال ،لذلك فإن هناك حاجة إلجراء مثل هذه
األحباث أوال ،ثم وضع الرؤية بشأن كيفية تنفيذها وإدارتها».
ونبعت هذه الفكرة لدى شركة «واي» من إمجاع علماء املناخ
بأن البشرية حتتاج إىل جتاوز فكرة «إبطاء إنتاج وانبعاث غاز ثاني
أكسيد الكربون» ،إىل البدء بأفكار تتعلق بالتخلص من فائض
هذا الغاز الضار من جو األرض.
على أي حال ،يبدو األمر صعبا ذلك أن احلجم املطلوب يف اخلطة
األولية «إلغراق الصحراء» ضخما للغاية ،بل هائال جدا ،فهو
يتطلب ملء  1.7مليون فدان من األرض القاحلة بربك مياه بعمق
مرتين ،وهو مشروع مل يشهد العامل له مثيل.
ويتطلب هذا األمر ضخ مياه احمليط يف الربك ثم حتليتها ،مما
يعين ضرورة توافر شبكة كهرباء أكرب مما ينتجه العامل من الكهرباء
حاليا.
أما التكلفة املطلوبة ملثل هذا املشروع فال تقل عن  50تريليون
دوالر ،وهو مبلغ يوازي نصف إمجالي اإلنتاج الصناعي العاملي
خالل عام كامل.
وتعترب الشركة أن هذا املبلغ ليس بالكثري مقابل إنقاذ األرض من
االندثار ،مع العلم أن الشركات االستثمارية لن تدفع املال من
دون مقابل ،وبالتالي إذا مل يكن املشروع مرحبا فإنها لن تساهم
فيه.
غري أن خرباء جيادلون بأن كثريا من الناس ال يعتقدون بوجود
خملوقات تعيش يف الصحراء ،وهلذا فإن الفكرة بالنسبة هلم لن
حتلق ضرارا بالبيئة ،لكنهم خمطئون بالتأكيد ،لكن الشركة جتادل

يقرتب العلماء خطوة إضافية من القدرة على ترمجة أفكار املرضى،
الذين فقدوا قدرتهم على التحدث ،إىل كلمات واضحة.
وحققت التكنولوجيا املتطورة قفزات هامة لسد الفجوة ،اليت
تتشكل بني العقل واجلسم ،عندما يتلف أحدهما (أو كليهما) بسبب
املرض.
ومتثل إعادة القدرة على الكالم حتديات فريدة من نوعها ،وظلت
موضوع اخليال العلمي وعلم التخاطر.
ولكن العلماء الطموحني يف مجيع أحناء العامل ،على وشك تغيري
ذلك من خالل عمليات الزرع ،اليت تعمل كـ «واجهات حاسوبية
يف املخ» ،واليت قد تتمكن قريبا من بث األصوات داخل رؤوس
املرضى ،الذين يعانون من مشاكل يف الكالم.
وحتى وفاته يف مارس املاضي ،كان عامل الكونيات الربيطاني،
ستيفن هوكينغ ،أحد أكثر املفكرين واملعلمني واملتحدثني نفوذا
يف القرن املاضي ،ولكن خالل الثالثني سنة األخرية من حياته،
عجز عن الكالم نهائيا.
ومسحت املساعدة احلاسوبية للفيزيائي الفلكي بالتحدث يف مجيع
أحناء العامل .وأصبح صوت « ،»Perfect Paulوهو أداة خطابية مت
توليفها بلهجة أمريكية مصممة لالستجابة الفورية ،عالمة خاصة
بالعامل هوكينغ.
ومبجرد عجز عامل الفيزياء عن اختيار احلروف بإبهامه ،بدأ نظام
مبتكر بالتقاط «مالمح خفية» من خديه ،تسمح هلوكينغ باستمرار
التواصل مع اآلخرين.
واآلن ،يقوم علماء األعصاب واملهندسون يف جامعة كولومبيا و
 Northwell Healthيف نيويورك ،برسم خريطة للغة الدماغ اخلاصة،
حتى يتمكنوا قريبا من ترمجة الصوت داخل رؤوسنا.
وتتواصل مناطق خمتلفة من الدماغ مع بعضها البعض ،من خالل
مزيج من النبضات الكهربائية والرسائل الكيميائية.
وتتمحور أنشطة االستماع والكالم يف منطقة ،Broca ،وهي
املسؤولة عن صوت الدماغ ،كما تسيطر منطقة  Wernickeعلى
اختياراتنا للكلمة.
ويأمل الباحثون يف اجلامعتني ،أن يتعلموا كيفية ترمجة اللغة
الكهربائية إىل كلمات يفهمها العامل اخلارجي ،عرب واجهة الكمبيوتر
يف املخ.
ومن شأن هذا األمر أن يغري حياة املرضى ،الذين يعانون من
الشلل ،أو متالزمة آالم العضالت.
وتتمثل اخلطوة األوىل يف معرفة كيف يبدو النشاط الكهربائي
ألدمغتنا ،عندما نقول «نعم» أو «ال» ألنفسنا .ومع ذلك ،ما زال
العلماء بعيدين عن ترمجة األفكار املعقدة ،ومن املرجح أن تظل
هذه األفكار عالقة يف العقل يف املستقبل.

وحلت مدينة نيويورك يف املرتبة الرابعة ولوس أجنلوس يف
اخلامسة ،فيما تبوأت سنغافورة املركز السادس بفضل وجود
شركات عاملية رائدة ونهضة البلد املدنية يف ظرف عقود قليلة.
ويف املركز السابع ،حلت مدينة بوسطن يف والية ماساشوستس،
ثم مدينة تورنتو الكندية يف املرتبة السابعة ،والعاصمة الفرنسية
باريس يف املركز التاسع ،أما الرتبة التاسعة فكانت من نصيب
سيدني األسرتالية.

كيف حتوّل صورك إىل ملصقات واتساب؟

أضاف تطبيق واتساب الشهري للرتاسل عرب اإلنرتنت ميزة Stickers
أو امللصقات ،وهي جمموعة من الصور «املقصوصة» اليت يتم
تبادهلا يف احملادثات.
ويوفر التطبيق جمموعة خاصة من امللصقات ميكن ألي مستخدم
حتميلها واستخدامها يف املراسالت مع املشرتكني اآلخرين.
وأصبحت امليزة اجلديدة متوفرة خالل الشهر املاضي ،ورغم أنها مل
تتوفر جلميع املستخدمني بعد ،فإن هناك طريقة قد تنفع
لتفعيلها بشكل مباشر
.
ورغم أن هناك جمموعة حمددة من امللصقات يوفرها واتساب،
ميكن للمستخدم عرب تطبيق متوفر على متجر أندرويد ،حتويل أي
صورة إىل ملصق.
والتطبيق ،الذي حيمل اسم  ،Sticker Studioمتوفر بشكل جماني
على متجر غوغل بالي ،وميكن املستخدم من حتديد جزء من أي صورة
يف هاتفه وحتويلها إىل ملصق ميكن استخدامه عرب واتساب.
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مـتفرقات

 8أسباب سطحية جداً ولكن واقعية
تعيق تقدمك يف العمل

شارك أكثر من ألفي مدير يف قسم املوارد البشرية يف دراسة ملوقع
«كارير بيلدر» كان من شأنها حتديد مثانية من أكثر األسباب سطحية
واليت متنعهم من ترقية موظف ما ،وكانت النتائج كالتالي:
 %44 .1من املدراء أبدوا رغبة أقل برتقية املوظفات الالتي يرتدين
مالبس غري حمتشمة إىل العمل.
 %43 .2من املدراء أبدوا رغبة أقل برتقية املوظفني الذين يرتدون
جمعدة وغري مكوية إىل العمل.
مالبس أو قمصان ّ
 %32 .3من املدراء أبدوا رغبة أقل برتقية موظف يضع أقراطًا يف
أنفه أو مكان آخر على الوجه ،كما أن  %27منهم يرتددون يف ترقية
أولئك من لديهم وشوم واضحة وظاهرة على الوجه أو اجلسد.
 %27 .4أبدوا رغبة أقل برتقية موظف حيضر إىل العمل بثياب غري
رمسية أو «كاجوال».
 %25 .5أبدوا رغبة أقل برتقية موظف لديه تسرحية شعر غريبة ،أو
ملونة ،أو غري اعتيادية.
 .6السبب األغرب هو رائحة الفم الكريهة الدائمة ،حيث أن %24
من املدراء يرتددون يف ترقية املوظفني الذين يعانون من هذه
املشكلة.
 %21 .7أيضًا أبدوا رغبة أقل يف ترقية املوظفني أو املوظفات الذين
كميات كبرية من العطور!
يضعون
ّ
 .8أخريا  %15فقط أبدوا رغبة أقل يف ترقية املوظفات الالتي
كميات كبرية من مساحيق التجميل واملكياج.
يضعن
ّ

كيف جتد مهنة يف االنرتنت
بعد قرار موقع يوتيوب باشراك مستخدميه بربنامج االرباح واالعالنات
 ،اجته الكثري من الشباب العرب الطالق قنواتهم اخلاصة على املوقع
املذكور بغية حتقيق ربح مادي من املقاطع اليت ينشرونها.
ومييز املقاطع املنقولة من خالل خاصية
ومبا ان اليوتيوب أصبح ذكيا
ّ
 ، ID Contentفان مدوني الفيديو الذين كانوا يرحبون من االعالنات
تضرروا بشكل كبري  ،حيث بدأ املوقع حبذف مقاطعهم املنقولة،
وأحيانا اغالق قنواتهم ملخالفتهم حقوق النشر.
يف هذا املقال  ،أؤكد لك أنه من اخلطأ الكبري أن تدفن موهبتك بنقل
مقاطع أو سرقتها ثم نشرها بامسك  ،فهذا عدا عن كونه حرام  ،فهو
خمالف للقانون  ،وأيضا ال يضيف شيء لشخصك  ،لذلك سأتلو لك
عدة نصائح عايشتها بنفسها وسوف أسردها عليك ،حبث تبقى مدون
فيديو حمرتف  ،وال ختالف القانون  ،وبنفس الوقت ال تتكلف أموال
ومعدات  ،واألهم من ذلك انك ستجد الكائن املبدع الكامن بداخلك.
مدون فيديو ويئست من يوتيوب وحذفه مقاطعك وقنواتك
اذا كنت ّ
 ،تعال نفكر بطريقة أخرى جتعل منك امسا صعبا:
-1حاول ان تكون انت:قنوات كثرية على اليوتيوب وصلت بأصحابها
اىل الشهرة وحققت ماليني الدوالرات  ،ومل تكلف اصحابها سوى
كامريا بعشرة دوالر  ،وعقل منفتح ومبدع ،فقط كانوا يسجلون
مقاطع يقولون فيها نصائح أو آراء  ،ومتكنوا من كسر كل احلواجز.
-2حاول ان تبين حمتواك:اذا مل تر يف نفسك امكانيات خماطبة اجلمهور
 ،ميكنك اللجوء اىل طريقة اخرى تكون فيها مدون فيديو  ،وهو بناء
احملتوى املعلوماتي من خالل اختيار عنوان ما ومجع عدة مقاطع فيديو
وصور حوله ثم القيام بعملية مونتاج بعد أن تضيف اليها صوتك
ومؤثراتك وتشري اىل املراجع اليت أخذت منها الفيديوهات.
وبعد ان تضيف املقاطع وتركبها وتدجمها وتقوم مبونتاجها وتضيف
صوتك عليك ،سيظهر لديك فيلم وثائقي من انتاجك ،يثري احملتوي
الفيديوي العربي  ،ويكسبك أموال من االعالنات  ،ومن يدري ،قد
تكون مؤهل للحصول على جوائز كربى بسبب هذا الفيديو.

تع ّرف على قواعد اتكيت األعمال الـ 10

كما أن لكل ناحية من نواحي احلياة قواعدها وأحكامها اليت حتدد
تصرفات الفرد فيها وحتكم عالقاته باآلخرين ،كذلك األمر بالنسبة
لعامل األعمال ،ولكن يف عامل األعمال ال يقتصر األمر فقط على
اجللسة املناسبة او طبيعة الشوكة املستخدمة _كما هو احلال يف
تعرف هنا على  10من أهم وأشهر قواعد اتكيت
اتكيت املائدةّ ،
عامل األعمال.
التعريف عن النفس باستخدام االسم الكامل ،ال تستخدم امسك
.1
ّ
األول فقط ،أو امسك األخري فقط بل االسم الكامل كي ال تتسبب
بالتباس لدى املستمع.
 .2ال تشابك رجليك عند اجللوس ،األمر ليس ملهيًا فحسب بل له
صحية عديدة ،فتأكد من اجللوس جلسة صحية وقدميك
مشاكل
ّ
مثبتتان على األرض بزاوية  90درجة.
 .3ال تكرر من استخدام «شكرًا» ،بالتأكيد تقديم االمتنان والعرفان
لآلخر أمر ضروري ولكن تكرارها أكثر من الالزم يظهرك مبظهر غري
الواثق بنفسه.
أبق غدائك يف املطبخ ،حتى وإن كنت مشغو ً
ال للغاية تأكد من
ِ .4
حتديد وقت لتناول الغداء يف مطبخ الشركة وال حتضر غدائك إىل
صحية لك كما
مكتبك ،لتناول الغداء على املكتب أثناء العمل أضرار
ّ
أنه يعترب مصدر توتر ملن هم حولك ،فال أحد يود أن يسمع صوت
مضغك للطعام أو شم رائحة طعامك مثال!
 .5إن دعوت أحدًا من زمالئك أو عمالئك لتناول الطعام يف اخلارج
احرص على أن تدفع أنت احلساب وال تنتظر منهم املساهمة به.
أبق ممتلكاتك الشخصية بعيدًا عن الطاولة أثناء تناول الطعام مع
ِ .6
عمالئك أو زمالئك يف اخلارج أو أثناء حضور اجتماع أو مقابلة عمل،
هذا يعين أن تبق هاتفك باألخص يف جيبك أو حقيبتك.
 .7ال تطرح عددًا كبريًا جدًا من األسئلة خالل االجتماعات ،وخاصة
يف نهايتها كي ال تعيق اجلدول الزمين لالجتماع وتتعدى على افكار
وأسئلة زمالئك.
 .8ال تقتحم مكتب شخص آخر دون االستئذان منه ،مهما كانت
عالقتكما وطيدة خارج العمل أو داخله من املهم جدًا والضروري طرق
الباب واالستئذان قبل دخول مكتب زميل آخر لك.
 .9استخدم خاصية «الرد للكل» يف االمييالت عند الضرورة ،بالتأكيد
قد يكون استخدامها خطرًا يف حال عدم رغبتك مبعرفة أحد االشخاص
املوجودين بفحوى االمييل ،ولكن عند الضرورة استخدمها كي ال ختلق
وتضيع وقتهم.
مزيدًا من الفوضى لآلخرين
ّ
 .10تأكد من ترتيب وتنظيف صندوق الوارد من األشخاص واالمييالت
غري الضرورية وخاصة اليت ال عالقة هلا بعملك.

إليك  5من أفضل نصائح األعمال من
امرأة أعمال يف الـ  60من عمرها

تكتب رائد األعمال ومؤسسة موقع «وي ويرك –  »WeWorkنانسي
شينكر ،والبالغة من العمر  60عامًا ،ملوقع «بزنس انسايدر»:
«أسست عملي اخلاص يف سن  ،48ومؤخرًا بلغت الستني من عمري،
ما يضعين يف فئة اجليل الكبري يف شركيت .قد ال أعلم كيفية الربجمة
ولكنين أجيد عددًا كبريًا من األشياء األخرى! «
ً
من بني اجملاالت اليت جتيدها نانسي هو البحث وفقا لنظام ديوي
العشري املستخدم يف املكتبات عادة ،وتقول بأن خربتها بالبحث عن
طريق هذا النظام منحتها خربة ال تضاهى يف البحث عن طريق جوجل،
ذلك باعرتاف ابنتها الشابة!
األمور األخرى اليت جتيدها نانسي هي تقديم النصائح واالستشارات
لرواد األعمال ومؤسسي الشركات اجلدد وزمالئها الشباب يف
الشركة ،وقدمت نانسي ملوقع «بزنس انسايدر»  5من أهم تلك
النصائح:
 .1ال تأخذوا كل شيء على قدر كبري من اجلدية.
تؤكد نانسي أنها ال تعين األمر بشكل سليب ،ولكن من املهم أن تكون
مرنًا فلديك الكثري الكثري لتتعلمه ،وستندهش عندما تصل إىل الـ 60
من عمرك لكمية األمور اليت كنت جتهلها عندما كنت يف الثالثني! لذا
اضحك كثريًا واستمتع بوقتك ودع احلياة ّ
تعلمك دروسها.
ً
ّ .2
تعلم متى تتمسك مببادئك ومتى تتواضع وتتقبل تغيريا عليها.
ً
التواضع مفيد كثريا على املدى الطويل.
 .3حتدث إىل الغرباء.
ال ،دع جما ً
مهما كنت مشغو ً
ال لنفسك لتتجول يف األماكن الغريبة
وغري املألوفة يف مدينتك ،ستتعرف على كثري من األشخاص املثريين
لالهتمام واملؤثرين ،حتدث إليهم ودعهم يفتحون عينيك على األمور
اجلديدة.
 .4أعرب عن شكرك عندما يساعدك أحدهم.
أيضًا ال تنسى أن تسأل اآلخرين إن كان بإمكانك مساعدتهم.
السماعات من اذنيك بني احلني واآلخر.
 .5لطفًا ،انزع
ّ
مساعات االذنني بآذانهم مدة  24ساعة
اجليل اجلديد معروف بلصق ّ
طوال االسبوع! قد تسمع أمرًا مهمًا ،أو قد تفوت مساع أمر مهم يف
كم املعلومات الذي تفوت على
املكتب ،أو الباص ،أو الشارع! ختيل ّ
نفسك معرفته ألنك مشغول باالستماع لألغاني طوال الوقت! وتذكر
أن «سريي» ال ميكنها اجابتك على سؤال «ما هو معنى احلياة»!

ابنة نوال الزغيب نسخة طبق األصل من والدتها

أثارت تيا ديب ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغيب ،جد ً
ال
واسعًا عرب صفحات التواصل االجتماعي ،والحظ الكثري
من املتابعني الشبه الكبري بينها وبني والدتها.
وخطفت تيا األنظار جبماهلا وأناقتها يف أحدث الصور
اليت شاركتها متابعيها عرب موقع تبادل الصور الشهري
«انستجرام» ،وما جعلها أكثر شبهًا لوالدتها أنها
اعتمدت تسرحية ولون شعر مشابهة للفنانة نوال
الزغيب كما طبقت مكياج ناعم أضاف هلا مزيدًا من
اجلمال.
ويبدو أن تيا مولعة برتبية الكالب متامًا مثل والدتها،
حيث نشرت الشابة أكثر من صورة وهي تالعبهم،
كما أنها بدت مهتمة باحلفاظ على رشاقتها وحنافتها
الشديدة من خالل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
وزيارة صاالت اجليم بشكل مستمر.
جديرًا بالذكر أن تيا قد انتقلت للعيش يف منزل والدها
إيلي ديب ،طليق نوال الزغيب ،منذ حنو عام ،وال زالت
تقاطع والدتها حتى اآلن حيث أنها مل تنشر أي صورة
جتمعها مع والدتها منذ ذلك احلني .

يذكر أن نوال الزغيب تزوجت إيلي ديب عام  ،1990وتوىل إدارة

أعماهلا ،إال أن الفنانة اللبنانية أعلنت انفصاهلا عنه  ،2008وحاليًا
يدير أعماهلا شقيقها مارسيل.
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تتـمات

الرياشي :لبنان سيصمد ولن يسقط
وحيتاج اىل جهاد ونضال من شعبه وإدارته
وحكومته

املتحدة ،بعد خروجها من التكتل .وأشار إىل أن «املفاوضني
وافقوا عليه ،وهناك قبول مبدئي به على املستوى السياسي،
شرط موافقة القادة» عليه خالل قمة التكتل األحد.
نص االتفاق بأن على «الطرفني يّ
تبن عالقة لتجارة السلعة
ويفيد ّ
تكون أوثق ما ميكن وتعمل لتسهيل التجارة املشروعة» .وأضاف
أن على بريطانيا واالحتاد األوروبي «العمل لتحقيق مستوى من
حترير التجارة يف اخلدمات ،يتجاوز كثريًا التزاماته جتاه منظمة
حيدد «أسس شراكة واعدة وموسعة
التجارة العاملية» .كذلك
ّ
ومعمقة ومرنة» يف التجارة والسياسة اخلارجية والدفاع واألمن،
مشريًا إىل أن الفرتة االنتقالية اليت يأمل اجلانبان بأن تبدأ فور
استكمال «الطالق» يف  29آذار  ،2019ميكن متديدها «سنة أو
اثنتني» ،تواصل لندن خالهلا تطبيق قواعد االحتاد ودفع مساهماتها
املالية.
يَ
مسألت جبل
املفوضية األوروبية على ضرورة «تسوية
وشددت
ّ
طارق و(حقوق) صيد السمك» لألوروبيني يف املياه الربيطانية.
وحذرت املستشارة األملانية أنغيال مركل من وجوب إجناز «حمادثات
كثرية» من أجل التوصل إىل اتفاق نهائي.
على صعيد آخر ،أعلنت جلنة االستخبارات واألمن يف جملس العموم
فوتت فرصًا ملنع املتشدد
أن أجهزة االستخبارات الربيطانية ّ
الربيطاني من اصل لييب سلمان عابدي من تنفيذ هجوم إرهابي
أوقع  22قتي ًال يف مانشسرت عام .2017
لكن رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب نيل باسو أشار اىل «حماولة
مما حصل ،وحتسني منوذجنا العمالني ووسائلنا
الستخالص عرب ّ
للتحفيف من أخطار اإلرهاب».

واشنطن تتهم...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

مصافحة بني الرئيس عون والوزير الرياشي
اعترب وزير اإلعالم يف حكومة تصريف األعمال ملحم الرياشي ،من
القصر اجلمهوري بعد تقدميه التهاني مبناسبة عيد االستقالل ،أن
«لبنان ال يزال يف دائرة اخلطر ،وكل األنظار موجهة إليه ،لكن
الشعب اللبناني يف نهاية األمر سينتصر ألنه يؤمن جدا بهذا
الوطن وبأن لبنان ال ينكسر ،ويؤمن أيضا بأنه على الرغم من كل
الصعوبات االقتصادية واألمنية والسيادية وغريها ،سينهض هذا
الوطن».
وقال« :لبنان سيصمد ولن يسقط ،ولكن لكي يتجاوز األزمة
الكبرية احلالية اليت مير بها ،هو حباجة ألكثر من سنة ،وحباجة اىل
جهاد ونضال أطول وأكرب من كل شعبه ومن إدارته وحكومته ،اىل
جانب وجوب جدية حكومية يف التعاطي مع امللفات».
ودعا اىل «ضرورة احرتام معايري الكفاءة ،ألنها تتقدم على كل
شيء ،وإذا مت اعتماد هذا املوضوع عندئذ نكون جديا على درب
استقالل لبنان».
وأمل الرياشي بأن يلتزم الوزير اجلديد لالعالم اآللية اليت اتبعها
هو «يف ملف تلفزيون لبنان وأن ينفذها» ،مؤكدا أن «ال خالف مع
رئيس اجلمهورية على اسم رئيس جملس االدارة ،امنا على موضوع
آخر له عالقة بالوكالة الوطنية لالعالم» .وشدد على «ضرورة احرتام
الكفاءة ،وإال سيكون لي موقف ورأي ألن األمر حينئذ سيشكل
ظلما للذين ترشحوا ولوحدة املعايري بني اللبنانيني».

ماي ترى...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

«الطالق».
وقالت ماي أمام جملس العموم (الربملان) إن «املفاوضات بلغت
حلظة حامسة» ،مشددة على «محاية» سيادة لندن على جبل طارق،
ّ
يشكل خالفًا يف املفاوضات
وهو جيب بريطاني يف إسبانيا ،ما زال
مع االحتاد.
مسودة االتفاق حول «بريكسيت» هو «املناسب
أن
اعتربت
وكانت
ّ
للمملكة املتحدة واالحتاد األوروبي» ،مشرية اىل انه «ينفذ نتيجة
االستفتاء» الذي ُنظم عام  2016حول «الطالق» .وتابعت« :يريد
يعدنا ملستقبل أفضل .هذا
الربيطانيون تسوية األمر ،واتفاقًا
ّ
مصممة على تنفيذه».
االتفاق يف متناولنا وأنا
ّ
وأضافت« :بات األمر يف يد الزعماء السبعة والعشرين لسائر دول
االحتاد األوروبي ،لدرس هذا االتفاق خالل األيام اليت تسبق» قمة
يعقدها قادة التكتل يف بروكسيل بعد ٍ
غد .وذكرت أنها حتدثت
مع رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز ،معربة عن «ثقة بأننا
ّ
ّ
تطلعات كامل أسرة
سنتمكن األحد من املوافقة على اتفاق حيقق
اململكة املتحدة ،مبا يف ذلك جبل طارق».
مسودة االتفاق حول «بريكزيت»
وهدد سانشيز بالتصويت ضد
ّ
عدل يف شكل يدرج يف صورة واضحة أن
خالل القمة ،إذا مل ُت ّ
ملدريد حق الفيتو على املفاوضات املستقبلية يف شأن جبل طارق.
لكن رئيس وزراء اجلبل فابيان بيكاردو أعلن أن شبه اجلزيرة
ستكون جزءًا يف أي اتفاق على «الطالق».
وكانت ماي أعلنت األربعاء بعد لقائها يف بروكسيل رئيس
املفوضية األوروبية جان كلود يونكر ،أنها ستعود السبت إىل
العاصمة البلجيكية الستكمال املفاوضات عشية القمة اليت ُيفرتض
أن تصادق على اتفاق نهائي لـ «الطالق».
وذكر رئيس اجمللس األوروبي دونالد توسك ان يونكر أبلغه اتفاقًا
حيدد مستقبل العالقات بني االحتاد واململكة
على «إعالن سياسي» ّ

(مقرها الهاي) ،إن إيران مل تبلغها بوجود منشأة لتعبئة
الكيماوية
ّ
القنابل اجلوية ،وإن لديها برناجمًا للحصول على ذخرية سامة
حمظورة.
وأضاف« :لدى الواليات املتحدة خماوف منذ فرتة طويلة ،من أن
يكون لدى إيران برنامج لألسلحة الكيماوية مل تفصح عنه للمنظمة.
تطور كيماويات
الواليات املتحدة قلقة كذلك من أن تكون إيران
ّ
تعمل على اجلهاز العصيب املركزي ألغراض هجومية».
وتابع« :وارد أن إيران مل تعلن نقل أسلحة كيماوية إىل ليبيا يف
مثانينات القرن العشرين ،حتى بعدما أعلنت طرابلس ذلك للمنظمة
عام .»2011
وأشار إىل اكتشاف مقذوفات مدفعية وقذائف مورتر وقنابل جوية
ممتلئة بكيماويات ُأ ِ
نتجت يف إيران ،يف دليل على أنها مل تكشف
بالكامل عن قدراتها.
يف فيينا ،أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران
االتفاق النووي ُ
املربم عام  ،2015بعدما أعادت إدارة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران ،إثر انسحاب
الواليات املتحدة من االتفاق.
وقال املدير العام للوكالة يوكيا أمانو خالل اجتماع فصلي جمللس
حمافظيها« :إيران ّ
تنفذ التزاماتها النووية مبوجب االتفاق ،ومواصلة
تطبيق هذه االلتزامات ضروري».
يف السياق ذاته ،أعلنت شركة «برتو-لوجيستكس» املتخصصة
يف تتبع ناقالت النفط ،أن صادرات إيران من النفط اخنفضت
مبئات اآلالف من الرباميل يوميًا يف الشهر اجلاري ،بعد العقوبات
األمريكية.
(مقرها جنيف) أن الشحنات تراجعت بشدة مع
وأضافت الشركة
ّ
انتظار العمالء مسألة اإلعفاءات املوقتة من العقوبات اليت منحتها
الواليات املتحدة لثماني دول .وقال الرئيس التنفيذي للشركة:
«اخنفضت صادرات اخلام اإليرانية يف تشرين الثاني مئات اآلالف
من الرباميل يوميًا ،مقارنة مبستويات تشرين األول .األحجام
املنخفضة اليت شهدناها تعود إىل عزوف املشرتين عن حتديد
مواعيد شحنات ،ترقبًا لتوضيح يف شأن اإلعفاء من العقوبات».
إىل ذلك ،اعترب نائب وزير اخلارجية اإليراني عباس عراقجي أن
«اإلرادة السياسية لالحتاد األوروبي والرتويكا األوروبیة (أملانيا
وبريطانيا وفرنسا) ما زالت صادقة يف احلفاظ على االتفاق
النووي» .وشدد على «حاجة ملحة لتسريع تشكيل آليات مالية
ومصرفية أوروبية ،ملواصلة التعامالت االقتصادية مع إيران».
أما حمافظ املصرف املركزي اإليراني عبد الناصر هميت ،فأعلن أن
ّ
«متكنا من إعادة االستقرار إىل اقتصاد البالد،
احلكومة واملصرف
على رغم دعاية إعالمية وحرب نفسية معادية» .وأضاف« :على
الشعب أن يثق بأن احلكومة واملصرف ميضيان يف هذا الطريق
بقوة».
على صعيد آخر ،أعلن «احلرس الثوري» أن  5جنود إيرانيني
حمتجزين يف باكستان عادوا إىل بالدهم .وكان تنظيم «جيش
يّ
السن خطف  12عسكريًا إيرانيًا الشهر املاضي.
العدل»

ترامب :تقرير...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املتحدة األمريكية يف املنطقة ،مشيدًا بدورها يف احلفاظ على
أسعار النفط.
ويف تعليق على مقتل الصحايف مجال خاشقجي ،جدد ترامب تأكيده
قبول نفي السعودية أن يكون ولي العهد حممد بن سلمان أمر بقتل
خاشقجي يف الثاني من أكتوبر (تشرين األول) ،مؤكدًا أنه وخبالف
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التقارير فإن وكالة االستخبارات األمريكية (سي آي ايه) مل ختلص
إىل نتيجة خمالفة .وقال« :إن السعودية حليف قوي لنا .وقد قال
لنا ذلك احلليف إن املسؤولني على أعلى مستوى وهما ولي العهد
وامللك مل يرتكبا هذه الفظاعة».
وقال يف حديث إىل الصحافيني يف فلوريدا إن تقييم «السي آي
ِّ
حيمل ولي العهد السعودي املسؤولية يف قضية مقتل
أيه» مل
مجال خاشقجي ،وقال« :إنين أكره اجلرمية ،وأكره ما مت فعله وأكره
التسرت» ،مدافعًا عن ولي العهد السعودي حممد بن سلمان بالقول
إنه «يكره ذلك أكثر مين».
وجدد الرئيس األمريكي هجومه على القضاء يف يوم عيد الشكر
اخلميس ،متهمًا القضاة جبعل البالد غري آمنة ،بسبب خالف مرير
بني اجلانبني بشأن طاليب اللجوء على احلدود بني الواليات املتحدة
واملكسيك.
ويف اتصال عرب الفيديو مع اجلنود األمريكيني ويف تصرحيات
للصحافيني من منزله يف فلوريدا وتغريدات صباحية ،استأنف
ترامب معركة بدأها األربعاء بعد أن دافع رئيس احملكمة العليا جون
روبرتس عن استقالل القضاة الفيديراليني.
وهدد ترامب بإغالق احلدود مع املكسيك يف حال خرج الوضع عن
السيطرة ،وزعم أن جمرمني «وأشرارًا» يوجدون يف قافلة املهاجرين
اليت حتاول الدخول إىل األراضي األمريكية لطلب اللجوء .وأشاد
ترامب بنشر القوات األمريكية يف املنطقة احلدودية ،وقارن بني
معارك اإلدارة احلدودية وبني العمليات العسكرية ضد املسلحني
اإلسالميني يف اخلارج.
وقال ترامب للجنود« :لقد أخذنا جدارًا قدميًا مهشمًا ،وقمنا بلفه
بالسياج الشائك القوي ..ال أحد يستطيع اخرتاق هذه اجلدران».

نواب البصرة وميسان
يهددون بعدم التصويت على
املوازنة العامة
هدد نواب من حمافظات جنوب العراق بعدم التصويت على موازنة
عام  ٢٠١٩املقبل يف حال مل تنصف حمافظاتهم من خالل منحها
احلقوق املالية املرتاكمة للسنوات املاضية من النفط ومنافذها
احلدودية.
وقالت النائب زهرة البجاري ،عن حمافظة البصرة ان «احملافظة
لن حتصل على اموال كافية لسد النقص يف اخلدمات يف املوازنة
اجلديدة يف ظل تزايد مشاكل املياه والبنى التحتية لذلك ال بد من
منح احملافظة حقوقها املالية املتأخرة منذ عام  .»٢٠١١وأضافت
أن «اجتماعًا ضم نواب البصرة من كافة الكتل واالحزاب وقد مت
االتفاق على عدم التصويت على املوازنة ما مل تتضمن حقوق
البصرة كاملة باإلضافة إىل تضمني ختصيصات إضافية للمياه
والزراعة والصحة والبيئة».
وأوضحت اننا «منر بظروف بيئية صعبة يضاف هلا ازمة املياه
ما ادى اىل زيادة نسبة االصابة بالسرطان جراء تلوث الرتبة من
خملفات احلروب وكان االوىل دعم البصرة وصرف اموال لشراء
عالجات أمراض السرطان فض ًال عن بناء مستشفيات خاصة ملعاجلة
هذه األمراض اخلطرية».
وأشارت اىل ان «االهم هو تضمني فقرة خاصة تضمن حصة
احملافظة إعطاء مخسة دوالرات عن كل برميل وفق ما ينص عليه
قانون البرتو دوالر و ٥٠يف املئة من املنافذ احلدودية باإلضافة
اىل متويل املشاريع االسرتاتيجية».
وأكد النائب صفاء الغامن ،عن البصرة يف تصريح ان «نواب
احملافظة سوف لن يكتفوا بعدم التصويت لصاحل املوازنة يف حال
ظلمت البصرة بل ان هناك اتفاقًا على على مقاطعة اجللسات وقد
ابلغنا رئاسة الربملان بذلك لتاخذ بنظر االعتبار عواقب عدم تضمني
حقزقنا يف املوازنة».
وأضاف ان «نواب البصرة سيعملون على اضافة حقوق احملافظة
يف املوازنة مع اضافة ضمانات لتنفيذها حيث ان هذه املطالب مت
وضعها يف ميزانية العام اجلاري اال ان احلكومة السابقة تنصلت
عن تنفيذها».
وكانت جلنة الرقابة املالية ومتابعة التخصيصات يف جملس حمافظة
البصرة كشفت مطلع اجلاري عن «بنود ظاملة للمحافظة» يف املوازنة
اجلديدة ،حيث ان املوازنة تضمنت إلغاء ختصيص  50يف املئة من
إيرادات املنافذ احلدودية اىل احملافظات اليت تقع فيها املنافذ،
وهذا يعين حرمان البصرة من حنو  600بليون دينار عراقي (اكثر
من  ٥٠٠مليون دوالر امريكي).
وكشف النائب علي سعدون ،عن حمافظة ميسان يف تصريح ان
«هناك الكثري من املشاريع املتوقفة يف احملافظة باالضافة اىل
احتياجنا إلنشاء مشاريع هامة مرهونة بواردات املنافذ والنفط اليت
اقرها الربملان العراقي قبل  ١٠اعوام ومل تطبق حتى االن» ،وتابع
ان «نواب ميسان اتفقوا على عدم التصويت لصاحل مشروع قانون
املوازنة االحتادية العامة لعام  ،2019ما مل تتضمن اموا ً
ال لتنفيذ
مشاريع خدمية».
وزاد ان «اهم تلك املشاريع انشاء طريق البترية الذي ميتد من
منفذ الشيب احلدودي مرورًا مبحافظة ذي قار ومنها اىل النجف
وكربالء».

صفحة 32

Saturday 24 November 2018

الـسبت  24تـشرين الـثاني 2018

Page 32

صـحة وغـذاء

 7مشاهري انتصروا على مرض السرطان
يف الرابع من فرباير من كل عام ،حتيي منظمة
الصحة العاملية والوكالة الدولية لبحوث السرطان
« IARCاليوم العاملي ملرض السرطان» ،القاتل
مييز بني الناس ،وال يقف عند شهرة
الذي ال ّ
جنوم أصاب بعضهم ،فتسلحوا باألمل وحاربوه
فانتصروا.

باللقب للمرة األوىل ،ويواصل استحواذه عليه
لسبع سنوات متتالية ،قبل أن يقرر االعتزال يف
سن  33عامًا ،ليعيده حنينه إىل رياضته املفضلة
يف العام  ،2009دون أن ينجح يف حتقيق أي
لقب جديد ،إذ كان اهلدف من عودته هذه التوعية
بالسرطان.

-1روبرت دي نريو« ..العراب» أنقذه االكتشاف
املبكر
أحد أفضل املمثلني يف تاريخ السينما األمريكية
والعاملية ،وهو خمرج ومنتج توج جبائزة «أوسكار»
مرتني ،عن فيلمي «العراب» و»الثور اهلائج».
أصيب يف العام  2003بسرطان الربوستاتا،
األكثر شيوعًا بني الرجال يف الواليات املتحدة
األمريكية بعد سرطان اجللد ،وكان يف الستني
من عمره ،غري أن اكتشافه املبكر للمرض ،حلرصه
على الفحص الدوري ،جعله يتغلب عليه بعد
خضوعه لعملية جراحية.

-4أمحد حلمي :تربع بـ»العسل األسود»!
تربع بعائد بيع مالبس وإكسسوارات فيلمه
«عسل أسود» إىل مستشفى سرطان األطفال
« ،»57357من خالل املوقع الرمسى الذي أطلق
عليه اسم «دكان عسل أسود» ،باع من خالله
اإلكسسوارات واملالبس اخلاصة بأفالمه ،وتربع
بعائدها إىل املستشفى ،كما ناقش يف فيلمه
« 1000مربوك» مرض السرطان ،والمس القلوب
يف مشهد ختليه عن شعره مساندة لوالدته
املصابة بهذا املرض.
جنم الكوميديا املصري الذي لطاملا أضحك
اجلمهور ،صدم يف العام  2014الوسط الفين
املصري والعربي واملاليني من حمبيه ،خبرب
إصابته مبرض السرطان يف العمود الفقري من
الدرجة األوىل ،بعدما اكتشفه يف األيام األخرية
من تصوير فيلم «صنع يف مصر» ،وقد ظهر
األمر واضحًا يف أحد املشاهد ،قبل أن جيري
جراحة دقيقة الستئصال الورم اخلبيث يف أحد
مستشفيات الواليات املتحدة األمريكية ،دون
احلاجة إىل العالج الكيميائي.
وبعد مغادرته غرفة العمليات توجه حلمي جلمهوره،
برسالة نشرها على حسابه يف  .Facebookثم عاد
ملواصلة إبداعه الفين ،مطلع العام  2015يف
برنامج املواهب  ،Arabs Got Talentمبعنويات
مرتفعة ،كما ظهر يف فرح الشاب املصري ميللر
فخري الذي يشبهه إىل حد كبري يف سبتمرب
 ،2015إذ حقق أمنيته حبضوره وفاجأ اجلميع
بلفتته اإلنسانية هذه.
«عشت حياتي متأم ًال ،وعرفت أن للحياة جانبًا آخر
مظلمًا ،وعندما اكتشفت أنين أقف فيه تأملت،
لكين مل أيأس ،وازداد إصراري على أن أكمل
ما تبقى من احلياة متأم ًال اجلانب املضيء يف
آالمي» .بهذه الكلمات خلص حلمي صراعه مع
املرض وانتصاره عليه.

-2زهرة اخلرجي ..شفاء ودعم للمصابني
ممثلة ومغنية كويتية ،بدأت مشوارها الفين
من مسرح الطفل ،ثم يف املسرح والتليفزيون
مبسلسالت أبرزها «مدينة الرياح» و»القرار
األخري» و»دروب الشك» .أصيبت بسرطان الثدي
العام  ،2005فقررت مواجهة مرضها ،وتلقي
العالج املكثف يف لندن ،ملدة عامني ،فشفيت
منه ،وقررت تكريس اهتمامها لدعم من يعانون
من املرض اخلبيث ،وقامت يف العام  2014حبلق
شعرها أمام اإلعالميني ،لدعم املريضات بسرطان
الثدي ،وهي تنوي حتويل قصة صراعها مع
السرطان وانتصارها عليه إىل فيلم سينمائي.
-3النس أرمسرتونج :أفضل ما حدث لي
بطل سباق الدراجات األمريكي ،وصاحب الرقم
القياسي يف الفوز بسباق طواف فرنسا ،لسبع
مرات متتالية ،أصيب بسرطان اخلصية من الدرجة
الثالثة العام  ،1996قبل أن ينتقل املرض إىل
املخ والرئتني وهو يف الـ  25من عمره ،فخضع
لعمليتني جراحيتني الستئصال األورام ،ولعالج
كيميائي متطور ترك ضررًا يف إحدى كليتيه
وحروقًا ظاهرة يف جسمه .وبعد مخسة أشهر من
العالج ،عاد إىل تدريباته ورياضته املفضلة ،رغم
معاناته الكبرية ،مرددًا على الدوام« :إصابيت
بالسرطان أفضل ما حدث لي يف حياتي»! وقام
بإطالق مؤسسته اخلاصة ملكافحة السرطان ،ثم
شارك يف العام  1999مبسابقة طواف فرنسا،
ليفاجئ من كانوا يراهنون على فشله ويتوج

-5مايكل دوجالس ..طاقة إجيابية جديدة
املمثل األمريكي الشهري احلاصل على جائزتي
«أوسكار» ،األوىل كمنتج لفيلم One Flew Over
 ،the Cuckoo’s Nestيف  ،1975والثانية كأفضل
ممثل عن فيلم  ،Wall Streetيف  ،1987وهو

الدور نفسه الذي حصل به
على جائزة «جولدن جلوب»،
 ،1988كأفضل ممثل يف
فيلم درامي .اكتشف إصابته
بسرطان احلنجرة يف ،2010
وكان عمره  66عامًا.
كيميائي
لعالج
خضع
وإشعاعي أجهده صحيًا حتى
التحدث
مل يعد قادرًا على
ّ
مع الصحافيني خالل احلفل
Wall
لفيلمه
االفتتاحي
Street:
Money Never
.Sleeps
وبعد انتهاء فرتة النقاهة،
أعلن أن الورم اخلبيث الذي

عانى منه قد اختفى متامًا ،وقرر العودة إىل عامل
التمثيل بعد فرتة انقطاع.
ويف العام  ،2013وجه «دوجالس»الشكر املمتزج
بالدموع إىل املخرج «ستيفن سودربرج» الذي
احتفظ له بدور عازف البيانو الالمع «ليرباتشي»
يف فيلم
«خلف الشمعدان» ،بانتظار أن يشفى من املرض،
فأداه وعرض يف مهرجان «كان السينمائي»،
وتاله الفيلم الكوميدي «الست فيجاس» ،الذي
شاركه يف بطولته النجمان مورجان فرميان وروبرت
دي نريو .ويف نهاية العام املاضي احتفلت به
أكادميية  ،AARPومنحته «جائزة إجناز العمر»،
ووجه الشكر بدوره لزوجته الفنانة اجلميلة كاثرين
زيتا جونز يف عيد زواجهما الـ ،15لدعمها له يف
معركته مع السرطان ،مؤكدًا أن شفاءه منحه
طاقة إجيابية جديدة.

-6شريهان ..املقاومة الشجاعة
الفنانة االستعراضية اجلميلة شريهان ،جنمة
الفوازير اليت ال يزال اجلمهور يعتربها «ماركة
مسجلة « بامسها ،رغم مرور  21عامًا على آخر
فوازيرها ..ابتعدت عن فنها ومجهور عشاقها،
بعد تعرضها حلادث مأساوي العام  ،1989أصابها
بكسر يف العمود الفقري ،استدعى خضوعها
للعالج يف اخلارج ملدة طويلة ،قبل أن تعود
إىل ممارسة نشاطها الفين وتقدم الفوازير آلخر
مرة العام  ،1994إضافة إىل فيلم «كريستال»،
ومسرحية «شارع حممد علي» .شرييهان
ويف العام  ،2002بينما كانت تستعد لتسلم جائزة
أحسن ممثلة يف «مهرجان اإلسكندرية السينمائي
الدولي» عن دورها يف فيلم «العشق والدم»،
اكتشفت إصابتها بسرطان الغدد اللعابية ،أحد
أخطر السرطانات ،إذ يصيب واحدًا من كل 10
ماليني ،فبعثت برسالة إىل مجهورها عرب إدارة
املهرجان تقول« :أمر بأزمة صحية متنعين من
احلضور .كل شكري لكم ولتقديركم للفيلم

ولدوري فيه ،وأطلب منكم الدعاء».
ثم سافرت إىل فرنسا حيث خضعت جلراحة استمرت
 18ساعة متواصلة يف اجلانب األمين من وجهها،
الستئصال الورم ،حتى وصلت العمليات اجلراحية
إىل  ،100يف رحلة عالج استمرت  15عامًا ،بسبب
إصرار الورم اخلبيث على العودة ،لكن شريهان
ال تزال تقاومه بكل شجاعة وتفاؤل.
-7نيلسون مانديال ..قاوم السرطان والتمييز
العنصري
زعيم جنوب إفريقيا ،وصانع نهضتها احلاصل
على «جائزة نوبل للسالم»  ،1993واجه إصابته
مبرض سرطان الربوستاتا العام  ،2001وكان
عمره  83سنة ،وخضع لعالج إشعاعي استمر ألكثر
من سبعة أسابيع ،أعلن بعدها فريقه الطيب شفاءه
التام ،ومل يتوقف نشاطه السياسي واالجتماعي
حتى وفاته يف العام  ،2013ألسباب أخرى تتعلق
مبشاكل صحية عانى منها طوي ًال يف الرئتني.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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Fairfax-Ipsos poll: Australians split on Muslim Purchase that tipped off cops
to planned terrorist attack
migration ahead of new population policy
They’re accused of want- specific location had not
Australian voters are
split on whether to cut
the number of migrants
coming from Muslim
countries, as the Morrison government considers an overhaul of immigration and population
rules within weeks.
A special Fairfax-Ipsos
survey finds only 14 per
cent of voters support
an increase in the number of immigrants from
Muslim countries while
35 per cent believe the
intake should stay the
same.
But another 46 per cent
believe the intake should
be reduced a lot or a little - a position backed
by a clear majority of
Coalition voters and one
third of Labor voters.
The exclusive poll was
conducted after the
Bourke Street terror attack by Hassan Khalif
Shire Ali and amid growing calls from some
conservative members
of Parliament to cut migration from Muslim nations.
The poll’s findings also
highlight the challenge
facing Prime Minister
Scott Morrison as he attempts to regain political
support, with the government trailing Labor
by 48 per cent to 52 per
cent in two-party terms.
A Fairfax-Ipsos poll
shows the voters divided over population
policy while the Coalition struggles to close
the gap with Labor, trailing 48 per cent to 52 per
cent in two-party preferred.
The government has
increased its standing
from one month ago,
when it trailed Labor by
55 per cent to 45 per
cent, after Mr Morrison’s
bus tour of Queensland
and other campaign
measures to raise his
personal profile with

voters.
Mr Morrison has a personal lead over Opposition Leader Bill Shorten
as preferred prime minister, 47 per cent to 35
per cent, a result that
has been stable for three
months.
The rating for Mr Morrison as preferred prime
minister is in line with
the last result for Malcolm Turnbull in August,
days before the government’s leadership crisis,
but is lower than the
polling for Mr Turnbull
for most of this year.
Mr Morrison has raised
expectations for a major
statement on migration
and population by the
end of the year, flagging
measures to increase
skilled immigration and
encourage more migrants to move to regional Australia.Add to
shortlist
Home Affairs Minister
Peter Dutton oversaw a
reduction in the number
of permanent migrants
coming to Australia last
year from the official estimate of 190,000 to an
actual intake of 163,000,
fuelling talk of a similar
cut in future years.
The Immigration Minister, David Coleman, last
week said no decision
had been taken on the
planning level for the
2020 financial year.
A Fairfax-Ipsos urvey in
October found stronger
support for overall migration, with 23 per cent
of respondents backing
an increase in the intake
and 29 per cent approving the current intake.
Another 45 per cent
wanted the intake to be
cut a little or a lot.
Australians often overestimate the proportion
of the population that
is Muslim, with Ipsos
surveys finding respondents believe it is 17 per

cent when the reality is
3 per cent.
The government runs
a non-discriminatory
migration program but
has discretion in the
humanitarian intake to
put a priority on some
over others, with the
Syrian intake of 12,000
refugees in recent years
said to favour Yazidis,
Christians and other minorities.
Australians have supported a multicultural
migration intake for
many years, according
to annual research by
the Scanlon Foundation on social cohesion,
but the findings also
show a “hierarchy of
ethnic preference” on
migrants.
Attitudes have shifted marginally in the
past seven years amid
heavy media coverage
of terrorist attacks and
heightened political debate about migration,
including the revival
of Pauline Hanson’s
One Nation and a call
by Queensland senator
Fraser Anning to return
to the White Australia
Policy.
While 31.9 per cent of
respondents said they
had a positive attitude
to Muslims in 2010, this
slipped to 28.3 per cent
in the Scanlon research
in 2017. The proportion with a negative attitude rose from 23.5 per
cent to 25 per cent, but
there was no consistent
year-on-year trend up or
down over the period.
The Scanlon findings,
led by Monash University professor Andrew
Markus, have also found
a strong sense of integration among Muslim
Australians.
The Fairfax-Ipsos survey also highlights the
pressure on Mr Morrison and Energy Minister

Angus Taylor to tackle
energy policy, with voters divided on whether
prices or the environment should take priority.
While 47 per cent said
the government’s first
objective should be to
reduce prices, 39 per
cent said it should be
reducing carbon emissions.
The support for reducing household bills was
higher among Coalition
voters, at 58 per cent,
while only 22 per cent
of this group put a priority on greenhouse gas
emissions.
The inverse applied
among Labor voters,
with 53 per cent putting a priority on carbon
emissions and 36 per
cent naming household
bills as the primary objective.
Greens voters overwhelmingly favoured
cuts to greenhouse gas
emissions, with 74 per
cent naming this the
priority, while reducing
household bills had support from 80 per cent of
One Nation voters.
In an important measure
of voter satisfaction, 48
per cent said they approved of Mr Morrison’s
performance while 36
per cent said they disapproved. This means
his “net approval” rating was 12 percentage
points and has been
consistently positive
since he took office.
Mr Shorten saw no significant change to his
performance, with 40
per cent approval and
47 per cent disapproval,
leaving him with a negative net approval rating.
The poll is based on
telephone interviews
with 1200 respondents
from Wednesday to Saturday and has a margin
of error of 2.9 per cent.

ing to “kill as many people
as possible” in a dreadful
Christmas massacre. But
one mistake led to their
downfall.
Three men, charged with allegedly planning a deadly
terror attack in Melbourne,
had been under investigation for almost two years
when police swooped in on
their homes early tuesday
morning.
Victoria Police said they
started watching Ertunc Eriklioglu, 30, of Dallas, Samed
Eriklioglu, 26, of Campbellfield, and Hanifi Halis, 21, of
Greenvale in early 2017.
It’s alleged the three men
were ramped up their plans
for a terrorism attack in
March — a plot which police
said was going to target a
crowded area with an intent
to “kill as many people as
possible”.
While police frantically
worked to gather enough
evidence to lay charges, the
men allegedly used encrypted messaging apps to keep
their plans secret.
But earlier this month, when
Somali-born Hassan Khalif
Shire Ali terrorised Bourke
St by allegedly setting his
car on fire and stabbing
three innocent bystanders,
police allege the three Melbourne men became “energised”.
Counter-terrorism agents
allege the three men then
began chatting to someone
on the black market about
buying a semiautomatic .22
rifle.
After almost nine months of
investigation — and weeks
out from the crowded Christmas and New Years period
— it was the men’s alleged
attempt to buy the rifle that
gave them the green light to
swoop in.
Agents from the joint-counter terrorism team raided
the three Melbourne homes
around 3am on tuesday, arresting the three Australian
men.
Victoria Police on tuesday
confirmed two of the men
were brothers and all three
of their Australian passports were cancelled earlier
this year.
“It’s our view that, while a

been finalised, there was
a view towards a crowded
place, a place where maximum people would be attending, to be able to kill,
we allege, as maximum an
amount of people as possible,” Chief Commissioner
Graham Ashton said.
“I believe, over more recent
days, attempts have been
made to source a semiautomatic rifle to assist with the
carrying out of that terrorism event.”
The ability of counter-terrorism agents to monitor
the black market led to the
arrest of the three men —
but Home Affairs Minister
Peter Dutton said more can
be done to monitor potential
threats.
Mr Dutton said he has been
in touch with ASIO and AFP
officials, who claim “something like nine in ten of
their high profile terrorism
cases are being hampered
because of encrypted messages”.
Mr Dutton applauded the
counter-terrorism team for
pulling off the complex investigation but admitted
they would’ve pulled off
their alleged attack if they
kept their plans limited to
encrypted communication.
“I have absolutely nothing
but praise for the work that
the officers have done again
in relation to this matter,”
he said.
“But if they were relying on
the exchange of information
over their smart devices,
that wouldn’t have foiled
this attack, this attempted
terrorist incident.
“This is a very serious issue. And we need to be very
honest about it.”
Counter-terror Command
Assistant Commissioner
Ross Guenther said agents
now face months of trawling
through information and recordings to identify details
about the plot.
“This is really just the start
of the investigation from
the joint counter- terrorism team. They have many,
many hours ahead of them
in terms of this investigation,” he said.
The trio returns to court in
April.
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‘Enough, enough, enough’: Scott Morrison says he will
cut Australia’s migration intake

Prime Minister Scott Morrison will revamp Australia’s migration policy. Credit:Alex Ellinghausen

Prime Minister Scott Morrison will cut the number
of migrants coming to
Australia, declaring the
“roads are clogged” and
buses, trains and schools
in Sydney and Melbourne
“are full”.
In a dramatic shift in rhetoric as cabinet plots a
new population policy, the
Prime Minister predicted
the impending changes
would lower the annual
immigration target from
its cap of 190,000.
“Population growth has
played a key role in our
economic success. But I
also know Australians in
our biggest cities are concerned about population,”
Mr Morrison said.
“They are saying: enough,
enough, enough.
Advertisement
“The roads are clogged,
the buses and trains are
full. The schools are taking no more enrolments. I
hear what you are saying.
I hear you loud and clear.”
The Prime Minister - who
as treasurer under Malcolm Turnbull strongly
pushed back against calls
from Tony Abbott and
other MPs to slash new
arrivals - on Monday night
noted “community sentiment” towards migration
must be considered in
addition to the economic
impacts.
The NSW Premier wants to
slow migration to Sydney
as infrastructure is not
keeping pace.
Mr Morrison will ask state

premiers to create their
own population plans and
will discuss the issue with
them at the next Council of
Australian Governments
meeting on December 12.
“The old model of a single,
national number determined by Canberra is no
longer fit for purpose,” Mr
Morrison said.
“My approach will be to
move away from top-down
discussions about population to set our migration
intake caps. I anticipate
that this will lead to a reduction in our current migration settings.”
NSW Premier Gladys Berejiklian wants to halve the
state’s migration intake,
while new figures show
Melbourne is one of the
fastest growing cities in
the world.
“It is the states who build
hospitals, approve housing developments, plan
roads and know how many
kids will be going into their
schools in the future,” Mr
Morrison told the annual
Bradfield Lecture.
“The states and territories
know better than any what
the population carrying
capacity is for their existing and planned infrastructure and services. So
I plan to ask them, before
we set our annual caps.”
There were 162,000 permanent visas approved
in the 12 months ending
June 30, well short of the
190,000 target.
The Coalition believes it
can revamp the current
migration settings to bet-

ter disperse new arrivals
in regional areas. While
the annual intake will be
lowered, the changes may
see the government increase the proportion of
skilled migrants coming to
Australia at the expense of
others.
“Far too often, planners
have treated population as
one amorphous blob,” the
Prime Minister said.
“But that doesn’t work for
Australia. We’re too big
and diverse.
“A responsible population discussion cannot be
arbitrarily about one number: the cap on annual
permanent migration. It is
certainly relevant, but you
have to look at what sits
behinds those numbers.”
Mr Morrison ruled out
calls to force permanent
migrants to resettle in
regional areas - an idea
floated by some MPs that
would almost certainly
face a constitutional challenge.
Citing the mining boom,
he said the ability for migrants to move to areas
where they had a good
chance of finding a job
was essential.
“That is a natural part of
a national economy and
government has no control, nor any desire for
control, over that aspect
of population,” he said.
While using the speech
to reassert the economic
benefits of migration to
Australia, Mr Morrison
conceded
population

growth also had costs and
Sydney and Melbourne
had become “a victim of
our success”.
“Here in Sydney migrants
accounted for around
70 per cent of population growth last year,” he
said.
“This has created its own
pressure points – and
pressure points in population always manifest
themselves in housing
and infrastructure.”
A Fairfax-Ipsos poll in October found 45 per cent of
voters supported a reduction in the annual intake
as the population climbs
past 25 million. Some 52
per cent backed the idea
of keeping or increasing
the number of immigrants
coming to Australia.
The survey showed a narrow majority of Coalition
supporters wanted fewer
migrants, with 54 per cent
saying they wanted “a little or a lot” cut from the
annual intake compared
with only 44 per cent of
Labor voters who said the
same.
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Proposed Government Meeting
with Muslim Community

Representatives of Muslims Australia – AFIC,
and some of its State
Councils, were invited to
attend a proposed Round
Table meeting with the
Prime Minister this week.
We wrote to the Prime
Minister on November 12,
after he deferred a meeting that had been previously scheduled, with
a number of issues and
concerns on behalf of the
Muslim community and
we note that he has not
responded to that correspondence in any way.
Further, we note that the
now proposed meeting
does not appear to address any of those issues
either.
We do not believe that
the proposed meeting is
appropriate for a number
of reasons, including the
following:
• The lack of response to
out previous correspondence.
• The objective of the
proposed meeting disregards many of the points
that our community had
raised in the past week

and which we believe
need to be discussed in a
frank and honest manner
prior to any discussion
about solutions.
• The stated objective of
the meeting is not achievable in the time frame set
and so any outcomes are
unlikely to be sophisticated or of any real value.
• No agenda of the meeting has been provided.
• This meeting has been
called in haste and is unlikely to deliver sustainable outcomes.
• These issues are of too
much importance to be
responded to on the run
in this manner.
They should be well considered and the appropriate time invested in them
to achieve genuine outcomes.
We have written to the
Prime Minister inviting
him to respond to our letter of 12 November and
to reschedule the meeting to discuss the matters
that we have raised plus a
framework for future consultation that is meaningful and effective.

Labor’s $15 billion energy investment
Labor will subsidise
100,000 household batteries and invest $15 billion
in the energy transmission
network if it wins the next
federal election.
Bill Shorten will pour $15
billion into fixing the national energy network and
driving new power generation if Labor wins the next
election.
The huge investment includes money for a second
connection to Tasmania,
so it can act as the “battery of the nation” to meet
peak demands.
Australian households will
also get huge discounts
on energy-saving batteries to support their solar
panels.
Mr Shorten on Thursday
unveiled Labor’s plan for
electricity, putting money
aside to fund “value-formoney” projects.

“We will turbo-charge the
Clean Energy Finance Corporation, doubling its original capital with an additional $10 billion over five
years,” Mr Shorten said in
a speech in Sydney.
He’s also promised $5
billion to modernise the
transmission
network,
including the second
Basslink cable.
“Communities are going
to be generating much
more of their own power in
their own neighbourhood.
We need a national grid
and network that supports
this,” Mr Shorten said.
Labor will subsidise
100,000 household batteries, and aim to help one
million more households
have battery systems by
2025.
“The beauty of the batteries is that the energy is going to be there when you

need it not just when the
sun is shining,” Mr Shorten told the Nine Network.
But Home Affairs Minister Peter Dutton likened
the idea to Kevin Rudd’s
botched ‘pink batts’ home
insulation scheme and Julia Gillard’s failed “Cash
for Clunkers” program.
“This pink batteries debacle is like the Cash for
Clunkers,” Mr Dutton told
2GB radio.
“These people just don’t
learn the lesson.”
Labor also intends to put
the National Energy Guarantee - the coalition’s
dumped energy policy on the table for bipartisan
support.
The Smart Energy Council
estimates new household
battery systems could
help homes save more
than 60 per cent on their
power bills.
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Victoria Police charge three people over allegedly...

Police outside one of the homes in the north west of Melbourne. Picture: David CroslingSource:AAP

Police were seen outside one of the houses on tuesday. Picture: David CroslingSource:AAP

Ali was shot by police, later dying in hospital. Picture: Chris NewportSource:AFP

stormed the Melbourne
homes at 3am this morning, said the raid left his
house a mess.
“My mum’s bungalow (out
the back) was smashed,
very messy, the doors are
gone,” he said.
“They locked my hands
(behind his back) … my
wife she didn’t have (a)
scarf, they got her as
well.”
Victoria Police confirmed

on tuesday two of the
men were brothers and all
three of their Australian
passports were cancelled
earlier this year.
“It’s our view that, while a
specific location had not
been finalised, there was
a view towards a crowded
place, a place where maximum people would be attending, to be able to kill,
we allege, as maximum
an amount of people as
possible,” Chief Commis-

sioner Graham Ashton
told reporters.
“I believe, over more recent days, attempts have
been made to source a
semiautomatic rifle to assist with the carrying out
of that terrorism event.”
Police also executed four
warrants in the northwest
in Melbourne, searching
a property in Coolaroo.
AFP Assistant Commissioner Ian McCartney said
the three men were facing

life in prison.
“If we had not acted early
in preventing this attack,
we’ll allege the consequences would have been
chilling, with the potential, as the commissioner
stated, with a potential
significant loss of human
life,” he said.
Victoria Police Public Order Response Team vehicles have been patrolling
Melbourne’s CBD since
the attack. Picture: Scott
BarbourSource:Getty Images
The counter-terrorism
team said while a specific
location had not been decided on, police gathered
enough evidence to be
sure the attack would focus on “a place of mass
gathering, where there
would be crowds”.
Mr Ashton said the inevitable crowds that come
to Melbourne for Christmas and new year’s were
playing on investigators
minds.
“We’re getting to a busy
time of the year as you
know with a lot of mass
gatherings occurring …
as we start to head into
Christmas time, there’s
places where mass gatherings occur, Christmas
parties and that sort of
thing,” he said.
“That certainly, no doubt,
would have played on
the investigators’ minds
about locations as well.
But we didn’t have … a set

location where that was
occurring.”
The AFP said 15 terror plots had been “disrupted” since 2014. Four
plots foiled plots were described as “major”.
Police allege the most recent attempt to execute
a terror attack on Melbourne was “inspired”
but not “directed” by IS.
The Counter Terrorism
Command started investigating the three men
in March but they had
been “of interest” to intelligence agencies since
early 2017.
The three arrests come a
week after a separate terror attack occurred in the
Victorian capital.
On the afternoon of November 9, 30-year-old
Hassan Khalif Shire Ali
pulled up in Bourke St in
a four-wheel drive containing open gas cylinders, in what police said
was a failed plan to cause
an explosion.
Somalia-born Ali then
stabbed three men, including the popular 74year-old Italian restaurateur Sisto Malaspina,
who died at the scene.
The two other victims
were released from Royal
Melbourne Hospital last
week.
Speaking to reporters
today, the Joint Counter
Terrorism Team said the
three men had “become
energised” after Ali’s at-

tack.
Police had no proof Ali
was planning an attack
beforehand.
Home Affairs Minister Peter Dutton pleaded with
Australians last week to
help close a “black spot”
in the country’s ability to
detect terror threats in
the wake of the Bourke St
attack.
“There is a real black
spot for us, and that is a
vulnerability,” Mr Dutton
said, citing comments
from ASIO security director-general Duncan
Lewis, who said potential terrorists were using
encrypted apps so their
messages couldn’t be
discovered.
“It is even more difficult
today than it was five or
10 years ago to try to
deal with some of these
cases,” Mr Dutton said.
“The police can’t contemplate every circumstance.
“Where you have someone who is buying
chemicals, importing or
purchasing online different items that might be
precursors to make up
an explosive device, you
would expect there to be
intelligence around that
activity.
“Where you have someone who picks up a
kitchen knife and grabs
a couple of gas bottles
and drives into the CBD,
these are very difficult
circumstances to stop.”
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Victoria Police charge three people over allegedly planning terror
attack in Melbourne

The woman enters a house raided by police in the Melbourne suburb of Dallas. Photo: William West/AFP.Source:AFP

Samed Eriklioglu, 26. Picture: 9 NewsSource:Channel 9

Father Armagan Eriklioglu speaks to media. Picture: Jason EdwardsSource:News Corp Australia

Hanifi Halis, 21. Picture: 9 NewsSource:Channel 9

In dramatic scenes, a
woman has screamed at
people outside the home
of one of the men arrested
for allegedly planning a
terror attack.
A woman in a burqa has
furiously confronted people outside the Melbourne
home of a man arrested
for suspected terrorist offences on tuesday, calling them “cockroaches”
and blocking entry to the
premises with her vehicle.
The angry scenes came
after police swooped in
on three Victorian men after they were caught allegedly preparing an Islamic
State-inspired terrorist at-

the Daily Mail reported.
However, the irate resident repeatedly refused
at one point screaming,
“You guys are cockroaches” at the crowd of media
outside the house.
Victoria Police, the Australian Federal Police,
the Australian Security
Intelligence Organisation
(ASIO) and other agencies
worked together to foil the
group’s alleged plans, arresting the men ton tuesday morning.
Home Affairs Minister Peter Dutton says a foiled terrorist attack in Melbourne
proves federal parliament
must pass controversial

tack in Melbourne, which
officers say was being
planned to “kill as many
people as possible”.
Hanifi Halis, 21, of Greenvale, Ertunc Eriklioglu, 30,
from Dallas, and Samed
Eriklioglu, 26, of Campbellfield have all been
charged with planning a
terrorist attack and have
since faced court.
The trio appeared in Melbourne Magistrates Court
this afternoon, each
charged with one count of
acting in preparation for
or in planning of a terrorist
act, and were remanded in
custody to face court in
April for committal men-

tion.
Prosecutors will have to
comb through thousand
of intercepted phone calls,
text messages and almost
8000 hours of listening
device material involved
in the case against the accused while the three men
remain behind bars.
Earlier on tuesday, a fracas occurred outside the
Dallas home of one of the
terror accused, Ertunc
Eriklioglu. The woman,
dressed in head-to-toe
black religious garb, was
asked on multiple occasions to remove her car
from the front of the block
as it was blocking police,

new laws allowing police
to access encrypted messaging systems, such as
WhatsApp.
“The technology now has
got ahead of where the
law is and we are finding
ourselves in a particular
black spot where the police are blind to the telecommunications across
these messaging apps,”
Mr Dutton told reporters
in Sydney.
Samed and Ertunc’s father Armagan Eriklioglu
fronted the media today
and said his sons were
“good men”.
“They don’t even know
how to use a weapon,” Mr

Eriklioglu said, according
to The Age .
“They are very quiet,
they’re not wild, they’re
not aggressive. We
haven’t got no weapons,
they (police) couldn’t find
anything.
“I wanted to come out
here and say it’s not true
… I don’t know where they
(police) got this information from.”
All three are Australian
citizens of Turkish background and police said
their wives and children
were home when they
were arrested.
Armagan said police, who
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NEW POLICE JET SKI TEAM KEEPING NSW WATERWAYS SAFE Govt to help small busi-

The State Member for East Hills, Glenn Brookes

Member for East Hills Glenn
Brookes has welcomed the
addition of the new NSW
Police Force Marine Enforcement Team that will
be enforcing maritime safety on our waterways via a
fleet of 14 jet skis.
Mr Brookes said the community of East Hills regularly uses the Georges
River for aquatic activities,
especially during summer.
“People should be able to
enjoy themselves on the
water without being negatively impacted by hoons
enacting anti-social and
dangerous
behaviour,”
said Mr Brookes.
“The new jet ski squad can
be deployed quickly to locations throughout the Sydney metropolitan area and
respond and contain incidents on our waterways.”
Police will be on the wa-

ter throughout the boating
season to enforce maritime laws, conduct random
breath and drug tests, carry
out safety checks on vessels, check boat licences,
and ensure any other jet
ski riders enjoy the sport
safely.
Minister for Police Troy
Grant said people should
be able to head out on
NSW waterways and enjoy
their day without troublemakers causing problems; that is why the NSW
Government has invested
more than $140,000 in 14
new jet skis for the Marine
Area Command.
“With Christmas and New
Year around the corner,
the jet ski squad will be
launching major enforcement and crowd control
operations during the
busiest period on our riv-

38 صفحة

2018  تـشرين الـثاني24 الـسبت

ers and harbours,” said Mr
Grant.
“Given the ability of jet
skis to manoeuver swiftly
around marine vessels,
this squad will be a great
addition to the Marine Area
Command fleet.”
Minister for Roads, Maritime and Freight Melinda
Pavey said the number of
jet ski registrations continues to grow at around
10 per cent per year which
represents the fastest
growing segment of the industry.
“While the vast majority of
riders use their craft in a
responsible manner, personal watercraft continue
to be over represented in
serious injuries and complaints as a result of dangerous use and anti-social
behaviour,” Mrs Pavey
said.
In the past two years, there
has been a whole government approach when it
comes to improving waterway safety. Police will
continue to work with a
variety of agencies including Roads and Maritime
Services to develop and
implement strategies that
will reduce risk to the community.
MEDIA: Jennifer Mehanna I
9772 2774

ness with payments

Big companies are under
pressure from Canberra to
pay bills from small and
medium businesses within
20 days or risk losing out
on government contracts.
The federal government is
committing its large contractors to pay bills under
$1 million that are owed to
small businesses within 20
days.
In addition, companies
with revenue in excess of
$100 million will also have
to disclose annually how
often they pay small businesses on time.
The new policy covers the
3000 largest businesses
in Australia, including foreign companies and government entities, as part of
Canberra's plan to assist
small and medium businesses by improving cash
flow.
Prime Minister Scott Morrison says the issue of slow
payments had been consistently raised by small
and medium businesses.
“With the digital economy,
these things can move
faster - and they need to,”
he said at the Business
Council of Australia dinner
in Sydney on Wednesday
night.
“It's an important productivity driver to ensure small
business is not used as a
bank.”

Gannons Park Stormwater Harvesting Project completed

Mark Coure, MP, Member for Oatley

Last week, (two weeks ago)
I was joined by the Minister
for Planning, Anthony Roberts MP, and the Mayor of
Georges River Council, Clr
Kevine Greene, to open the
completed Water Quality
Improvement and Stormwater Harvesting Scheme
at Gannons Park.
So much hard work has
gone into the design and
construction of a new footbridge over the river of harvested stormwater, which
will irrigate the eight sports
fields at Gannons Park.
The $2.5 million project
was co-funded by the NSW
Government and Georges
River Council.
On 25 October, the Minister
for Skills, Adam Marshall

MP, joined me to announce
the start of construction
for a brand new specialist
health facility at St George
TAFE.
When completed, the stateof-the-art specialist health
facility will provide contemporary simulated learning environments and enable co-locating of campus
training delivery in Nursing
and Ageing & Disability.
This $4.2 million project
is an investment in higher
education in the St George
region. I am thrilled that
the NSW Government is
meeting the need for more
nurses across the State by
creating educational infrastructure to assist in training.
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قــداس وجــناز

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  25تشرين الثاني الجاري الساعة الـ  5،30من بعد الظهر يف
كنيسة مار شربل يف بانشبول.
الداعون:
يف أسرتاليا:
أرملته رانيا وابنتاه سـَلفيا وبادوفا صوما.
شقيقه طوني صوما وعائلته وابنه ادمون صوما وعائلته.
بنات شقيقه :جانني وميشلني وكريستني وعائالتهن.
عماه :جورج صوما وعائلته وموريس صوما وعائلته ،وعائلة عمه املرحوم جوزيف
صوما.
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.
عمته ايفون صوما شليطا وعائلتها.
عائلتا عمتيه املرحومتني ادال وليلى.
ابنتا حميه :روال زوجة جان كلود عنداري وعائلتها وجينيفر زوجة ميالد صليبا وعائلتها.
وجميع عائالت صوما وباخوس وطربيه وديب وزعرور وعنداري وصليبا وعموم ابناء حصرون وسبعل يف الوطن واملهجر..
الدعوة عامة
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.

بــارغـن وايــرهـاوس

Bargain Warehouse

لـصاحبه عـبدو جـاد

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $165
)DULUX (Wash&Wear
15 L : $185

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

)APCO (Roof Paint
APCO (Luxe) Acrylic
100% Accrlic 20L : $175 20 L : $90

العامل الروحاني د .عالء العوادي

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(9632 4818
0403482345

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو عدة جمعياتروحانية وفلكية

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

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

حــمص ( 1كيلو) بـ $ 1,99

جـوز ( 1كيلو) بـ $ 11,99

كـيلـو بــندورة بـ $ 1,99

دزينة بيض ( ) Jumbo 700gبـ  $ 2عصري األناناس( )Box) (Bonjusبـ  $ 5,99كيلو تفاح ( )Pink Ladyبـ $ 1,99

مــوز ( 1كيلو) بـ $ 1,49

مانـغو (احلبـّة) بـ $ 0,99

لـوز نـيء ( 1كيلو) بـ  1( Orange $ 11,99كيلو) بـ  $ 0,99بزورات مشكـّلة ( 1كيلو) بـ $ 11,99

مشكـلة مستوردة مباشرة من دبي
زيت بلدي اسرتالي ( ..)Extra Virginحلويات
ّ

نؤمـن طلبات املطاعم ..نفتح  7أيام يف األسبوع
نبيع بالجملة واملفرّقّ ..
هذا العرض
بزورات مشكـّلة
صاحل لغاية يوم
ورق تواليت عدد  48بـ $ 7,99
اجلمعة
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت بـ $15,00
 30تشرين
وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية
الثاني

زيتون الريف ( 10كيلو صايف) بـ $ 35

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

