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تـرجيح تـوزير عثمان مـجذوب عـن «التشاوري»
وحـديث عـن «والدة» قـريبة للــحكومة!!

أن يالقيه فيها رئيس
«التيار الوطين احلر» جربان

مادورو يعلن قطع العالقات مع واشنطن
الرئيس الشرعي لفنزويال،
اثر إعالن األخري قطع
العالقات الدبلوماسية مع

واشنطن وإغالق سفارة
فنزويال ومجيع قنصليات
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 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

قمة بوتني أردوغان تبحث ملء الفراغ األمريكي
واستمرار مسار آستانة

أشاد الرئيس الروسي
فالدميري بوتني بـ «التعاون
النشط» مع تركيا يف املسار
السوري ،واألمن االقليمي
يف الشرق األوسط ،وأكد
نظريه الرتكي رجب طيب
أردوغان أهمية «التضامن»
مع موسكو يف دعم أمن
وقوم اجيابًا قمم
املنطقة،
ّ
قادة البلدان الضامنة
عملية آستانة.
وجاءت التصرحيات يف
بداية القمة األوىل بني
قرار
بعد
الرئيسني

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

الواليات املتحدة سحب
قواتها من سورية ،وبعد
حنو أربعة أشهر على اتفاق
سوتشي حول إدلب والذي

مل ينجز بالكامل حتى اآلن،
وتسعى تركيا إىل أقناع
موسكو برؤيتها للمنطقة
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اتفاق بني ممثلي األسرى وإدارة سجون
االحتالل يقضي بإلغاء العقوبات

أعلنت «هيئة األسرى» عن
اتفاق بني ممثلي األسرى
وإدارة سجون االحتالل
يقضي بإلغاء العقوبات
العالج
وتقديم
عنهم

للمصابني.
وذكر مكتب إعالم األسرى
يف فلسطني أنه مت
التوصل لتفاهمات مع
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مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار

الرئيس العماد ميشال عون مجتمعا بالوزير خليل والنائب كنعان

بوتني يتصل مبادورو ....ومواقف دولية وعربية مؤيدة له

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي
أن الرئيس الفنزويلي
هو
مادورو
نيكوالس
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اتصاالت احلريري تشمل «حزب اهلل»...وباسيل وجعجع

باسيل آتيا من دافوس،
مع إمكان أن جيتمع إىل

www.southwestbuilders.com.au
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Melbourne: 12
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معنية
مصادر
أكدت
باالتصاالت ملعاجلة العقد
اليت تعرتض والدة احلكومة
اللبنانية أن االتصاالت
من أجل إجنازها األسبوع
املقبل ،كما أعلن الرئيس
املكلف سعد احلريري،
تكثفت بعيدا من األضواء
يف األيام املاضية بني
الفرقاء كافة.
وعلم أنه على رغم
مغادرة احلريري بريوت
إىل باريس مساء أالربعاء
املاضي يف زيارة خاصة
تستمر يومني ،فإن هذه
االتصاالت مستمرة مرجحة

خربة طويلة وصدق يف التعامل

رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع
الستكمال البحث يف توزيع
جديد للحقائب الوزارية،
إذ أن هذا األمر يتطلب
التشاور مع «القوات»

فرصة استثمار نادرة ألصحاب اخلربة
يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بكامل التجهيزات الالزمة
لالتصال0414 600 042 :
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للـبيع بداعي التقاعد

مـطلوب للعمل

مـحالت الـعرجة للـخضار والـسمانة
العربية يف بانشبول

مـطلوب شـخص للعمل يف أفران

 45سـنة فـي خـدمة الـزبائن..
عقد ايـجار  ..3x3سـعر مغري.

للراغبني يرجى االتصال بـ كمال على الرقم:

0424288432

للـبيتزا واملـناقيش واللـحم بـعجني
وغريها من املعجنات..اخلربة ضرورية.
لالتصال97911321 :

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

يعلن السيد
طوني فرنسيس
عن انتقال امللحمة
FRANCIS MEATS

اىل مرييالندز اعتبارا
من يوم الثالثاء - 29
أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية
2019 - 1
Add: 414 Merrylands Rd, Merrylands 2160 - Tel: 96371759
طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن
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لــبنانيات

بري استقبل وفدا برملانيا أردنيا والسلك القنصلي

حبيس :واثقون بأنكم ستطلقون ورشة تشريعية حتقق اآلمال
املعقودة على نواب الوطن

الرئيس بري خالل استقباله الوفد
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ظهر اليوم يف عني
التينة السلك القنصلي برئاسة
عميده جوزف حبيس للتهنئة
بالعام اجلديد ،وكانت مناسبة
شرح فيها بري االوضاع
والتطورات الراهنة.
وألقى حبيس باسم اعضاء
السلك القنصلي كلمة أشاد
فيها مبواقف بري ودوره على
رأس السلطة التشريعية وعلى
الصعيد الوطين ،وقال :يف
بداية سنة جديدة ،نأتي اليكم
كسلك قنصلي فخري ،مهنئني
وجودكم
للبنان
ومباركني
على رأس السلطة التشريعية،
ومتمنني لكم كل الصحة واحلكمة
لتواصلوا القيام مبا اعتدمتوه منذ
ترؤسكم الندوة الربملانية ،وما
اعتاده اللبنانيون ،وهو التشريع
من اجل لبنان الدميوقراطي،
والعمل من اجل تالقي مجيع
االطراف ،وتقريب وجهات النظر
وسط اخلالفات والتباعد ،وتعزيز
رسالة لبنان احملبة والعيش
املشرتك».
وأضاف« :دولة الرئيس ،أنتم
املرجعية الوطنية اليت ال ختذل
او تتهاون يف إحقاق احلق،
والتمسك بالدستور والقوانني
والتوافق.
للحلول
اساسا
واملطلوب منكم اليوم يتجاوز
رمبا كل الفرتات السابقة،
وخصوصا يف ظل الظروف
الدقيقة اليت يعيشها لبنان،
واوضاعنا السياسية املتعثرة.
وحنن ننظر اليكم واىل جملس
النيابي الكريم ،وكلنا ثقة بأنكم
يف املرحلة املقبلة ،بعد تشكيل

احلكومة العتيدة اليت طال
انتظارها ،ستطلقون ورشة عمل
تشريعية حتقق اآلمال املعقودة
على نواب الوطن ،الذين ميثلون
اليوم أكثر من أي وقت مضى،
خمتلف الشرائح اللبنانية ،نتيجة
االنتخابات االخرية اليت جرت
وفق قانون النسبية.
وفقكم اهلل يف مساعيكم
وتطلعاتكم  ،وعزمكم على اعادة
قطار لبنان اىل سكة االمان،
واالزدهار ،واالنتظام .ووفقنا
مجيعا يف خدمة وطننا الذي
يستحق ان يعود جوهرة الشرق،
وأرضا للحضارة والرتاث.
وأعلن بامسي وباسم زمالئي،
إمكاناتنا
كل
نضع
أننا
كقناصل فخريني يف خدمة
احلياة الدميوقراطية يف لبنان،
ومرجعيتكم الدستورية كرئيس

جمللس النواب ،ونعاهدكم على
الصدق وااللتزام».

وفد أردني

ثم استقبل بري وفدا برملانيا
اردنيا ضم النواب :منصور
سيف الدين مراد ،بركات
العبادي ،وفضيل املناصري،
وجرى عرض للعالقات الثنائية
والتعاون الربملاني والتطورات
الراهنة يف املنطقة.
من جهة أخرى ،تلقى بري برقييت
شكر جوابيتني من خادم احلرمني
الشريفني العاهل السعودي
امللك سلمان بن عبد العزيز
وولي العهد االمري حممد بن
سلمان ردا على تعزيته بوفاة
االمري طالل بن عبد العزيز.
كذلك تلقى رسالة من رئيس
جملس النواب يف غينيا بيساو.

حزب التواصل
مثن مواقف رئيس
اجلمهورية

مثن جملس قيادة حزب
«التواصل اللبناني» يف بيان
بعد اجتماعه الدوري« ،املواقف
الوطنية الرائدة اليت عرب عنها
العماد
اجلمهورية
رئيس
ميشال عون أثناء انعقاد
مؤمتر القمة العربية التنموية
االقتصادية ،ومبادرته الطيبة
واملتقدمة اليت طرحها خالل
املؤمتر ومت تبنيها حبيث بادرت
كل من دوليت الكويت وقطر
إىل تأمني نصف املطلوب
من متويل للمضي بها قدما
وإنشاء الصندوق العربي
للتنمية االقتصادية».
وحذر اجمللس من «مغبة
وخطورة االستمرار يف ملهاة
تشكيل احلكومة واملضي قدما
يف نهج التقاسم والتحاصص
على أساس مذهيب وطائفي
مع استمرار حال التدهور
االقتصادي واملعيشي اليت
يكابدها اللبنانيون واليت
إىل
اللبنانيني
ستوصل
حال من االنفجار االجتماعي
املدمر» ،مشريا اىل أن
«االنفجار االجتماعي سيؤدي
حتما إىل انهيار شامل قد
يتعذر بعده البناء واستمرار
الوطن برمته» ،واضعا «كل
أنفسهم
يعتربون
الذين
معنيني بتشكيل احلكومة أمام
مسؤولياتهم عن كل ما قد
يستجد يف حال استمرارهم
يف اعتماد هذا النهج».

اجليش :توقيف امللقب
مبصطفى أنيس أحد
أخطر املطلوبني يف
اجتماع للجنة املصغرة للتنمية
عرسال
والتحرير ناقش ورقة التقدمي واللقاء

الدميقراطي خلفض العجز املالي

عقدت اللجنة املصغرة لكتلة
«التنمية والتحرير» واملكلفة من
رئيس الكتلة الرئيس نبيه بري
بدراسة ورقة احلزب التقدمي
اإلشرتاكي واللقاء الدميقراطي
املتضمنة إجراءات فورية خلفض
العجز املالي ،إجتماعا حضره
أعضاء اللجنة :وزير املال علي
حسن خليل ،أمني عام الكتلة
النائب أنور اخلليل ،النائب
ياسني جابر ،إضافة إىل خرباء.
وأفاد بيان أن «اللجنة حبثت

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

يف مضمون ورقة «اإلشرتاكي»
و»اللقاء الدميقراطي» ،واليت
تناولت عناوين إصالحية عامة
وحمددة واقرتاحات لوقف اهلدر
والفساد ،ال سيما يف شركة
كهرباء لبنان .كما حبثت اللجنة
يف ورقة املالحظات املقدمة من
النائب اخلليل .وبعد نقاش
قررت
الورقتني،
ملضمون
اللجنة إحالة إقرتاحها املتكامل
للرئيس بري ،متهيدا ملناقشته
يف اإلجتماع اإلسبوعي للكتلة
األربعاء املقبل.
ونوهت الكتلة مبجمل اإلقرتاحات،
ال سيما سلة البنود اإلصالحية
اخلاصة بشركة كهرباء لبنان
خصوصا
الكهرباء،
وقطاع
أن اهلدر السنوي يبلغ مليارا
ومثامنئة مليون دوالر سنويا.
ومن املفرتض أن تقوم اللجنة
بعد إقرار مضمون الورقتني من
قبل الكتلة بزيارة عمل للحزب
اإلشرتاكي واللقاء الدميقراطي
ملناقشة سبل العمل ملتابعة
التنسيق وتوحيد اجلهود بينهما
والبحث مع كتل نيابية أخرى
يف إمكانية اإلنضمام إىل هذه
الورشة اإلصالحية».

صدر عن قيادة اجليش -
مديرية التوجيه البيان اآلتي:
«يف عملية نوعية ،دهمت
قوة من مديرية املخابرات يف
بلدة عرسال ،منزل أحد أخطر
املدعو
للقضاء
املطلوبني
مصطفى احلجريي امللقب بـ
«مصطفى أنيس» ،فأقدم على
رمي رمانة يدوية على القوة
املذكورة حماوال الفرار ،حيث
إضطر عناصرها إىل إطالق النار
بإجتاهه لتوقيفه ،ما أدى إىل
إصابته جبروح ،نقل على أثرها
إىل إحد مستشفيات املنطقة
للمعاجلة ،وقد ضبطت يف داخل
منزله أسلحة حربية خمتلفة.
واملطلوب احلجريي كان قد
شارك إىل جانب التنظيمات
اإلرهابية باالعتداء على كل
من وحدات اجليش اللبناني
خالل أحداث عرسال يف العام
 ،2014وعلى دورية لقوى
األمن الداخلي خالل حماولة
توقيفه بتاريخ سابق ،من خالل
رمي رمانة يدوية بإجتاه الدورية
املذكورة ما أدى إىل جرح عدد
من عناصرها ،باإلضافة إىل
تورطه جبرم اإلجتار باألسلحة
املخدرة،
واملواد
احلربية
وصدور عدة مذكرات توقيف
قضائية حبقه.

احلريري استقبل السفري املصري

النجاري :نتمنى تشكيل احلكومة
ملصلحة لبنان واستقراره

الرئيس الحريري مستقبال السفري النجاري
استقبل رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري ،بعد ظهر امس
االول يف «بيت الوسط» ،سفري
مصر نزيه النجاري الذي قال
بعد اللقاء« :يف إطار متابعة
االتصاالت واللقاءات اليت أجراها
وزير اخلارجية سامح شكري خالل
زيارته االخرية اىل لبنان ،ناقشنا
مع الرئيس احلريري الوضع يف
لبنان ومسألة تشكيل احلكومة،
خصوصا وأن هناك عالقة مميزة
تربط مصر برئاسة احلكومة

اللبنانية وبالرئيس احلريري
حتديدا .حنن حنرص على ان
ال نتدخل يف مسألة تشكيل
احلكومة النها مسألة داخلية،
ولكن ما يهمنا هو استقرار
لبنان الن استقراره هو ضمن
استقرار املنطقة».
اضاف «يهمنا ايضا اسهام
لبنان يف استقرار املنطقة،
ونتمنى على االطراف كافة ان
تسعى لتشكيل احلكومة اللبنانية
ملصلحة لبنان واستقراره».

خباري زار اجلميل :سنتابع تصرحيات
وزير املال عن مساعدة لبنان

الرئيس الحريري مستقبال السفري بخاري
إستقبل الرئيس أمني اجلميل،
أمس االول اخلمس ،يف مكتبه
يف «بيت املستقبل» يف
بكفيا سفري اململكة العربية
السعودية وليد خباري ،ومت
خالل اللقاء عرض لألوضاع
العامة.
وقال السفري خباري بعد اللقاء:
«تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس
اجلميل وهذه الزيارة تصب
يف اطار حبنا وتقديرنا لفخامته

ودوره الضامن يف لبنان.
جئنا لالستئناس بآرائه النرية
وفكره ليكون قيمة مضافة
على سياسة اململكة يف لبنان
الداعمة واليت حتافظ على أمن
لبنان وسيادته واستقراره».
وعن كالم وزير املال السعودي
عن مساعدة لبنان وكيفية تبلور
هذه املساعدة ،قال« :سنتابع
تصرحيات معالي الوزير من
دافوس».

ريفي مغردا :يف ذكرى إغتيال عيد سنبقى
رافعني راية العدالة واحملاسبة

غرد الوزير السابق اللواء أشرف
ريفي عرب «تويرت» قائال« :يف
ذكرى إغتيال الرائد الشهيد
وسام عيد ورفيقه أسامة مرعب
سنبقى رافعني راية العدالة

واحملاسبة»،مهما طال الزمن
قضية شهدائنا حية يف ضمائر
األحرار ،أما للقتلة فنقول ال
تتوهموا أنكم نفدمت جبرميتكم،
عاجال أم آجال احلساب آت».

الصفدي مغردا :لعدم إقرار املوازنة يف ظل
حكومة تصريف األعمال

اعترب الوزير والنائب السابق حممد الصفدي يف تغريدة على تويرت
انه «من اجليد ان نسمع ان القمة العربية أنتجت اجيابا على الصعيد
املالي ،ولكن نأمل أال نضطر اىل خمالفة الدستور وإقرار املوازنة يف
ظل حكومة تصريف األعمال» ،الفتا اىل ان «الدستور يشكل أساس
كيان الدولة ،وأي خلل به يعين خلال يف االنتظام املالي العام».
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عون ترأس اجتماعا ماليا للبحث يف آليات االنفاق واالصالحات الراعي استقبل سفريي مصر واألورغواي واطلع من
خليل :ضمان انتظام الدفع اىل املستحقني
رئيس اللبنانية على أوضاعها

كنعان :خمارج قانونية تؤمن استمرارية الدولة

أيوب :لدعم اجلامعة وزيادة ميزانيتها

البطريرك الراعي مستقبال الربوفيسور ايوب وعمداء الكليات
الرئيس العماد عون مستقبال الوزير خليل والنائب كنعان
أوىل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون الشأن املالي
اهتماما ،فعقد قبل ظهر امس
االول اخلميس اجتماعا يف
قصر بعبدا ،ضم وزير املال
يف حكومة تصريف االعمال
علي حسن خليل ورئيس جلنة
املال واملوازنة النيابية امني
سر تكتل «لبنان القوي»
النائب ابراهيم كنعان ،يف
حضور املدير العام لرئاسة
اجلمهورية الدكتور انطوان
شقري.
وخصص االجتماع للبحث يف
االوضاع املالية بعد تأخر اقرار
موازنة العام  ،2019واعتماد
االنفاق على القاعدة االثين
عشرية ،اضافة اىل موضوع
االصالحات الذي سيكون يف
اوىل االهتمامات بعد تشكيل
احلكومة اجلديدة.

خليل

وبعد االجتماع ،ادىل الوزير
التالي
بالتصريح
خليل
للصحافيني« :نتيجة التأخر
يف تشكيل احلكومة كان
هناك اضطرار اىل االنفاق
على القاعدة االثين عشرية
خالل شهر واحد من هذه
السنة .حنن كنا متفقني مع
بعضنا البعض على ان تبقى
االمور سائرة على الطريق
الصحيح الذي يضمن انتظام
الدفع اىل كل املستحقني،
خصوصا يف ما يتعلق
بالرواتب واالجور والسندات
وغريها .واتفقنا على بعض
االمور اليت تنظم هذه العملية
وتضعها يف اطارها القانوني
والدستوري ،كي ال يكون
هناك اي اشكال مستقبال».
وقال« :كان اللقاء فرصة
تفاهمنا يف خالهلا على روحية
االصالحات
مع
التعاطي
املطلوبة عند البدء يف نقاش
املوازنة كي تأتي متالئمة مع
التوجهات اليت أقرت يف مؤمتر

«سيدر» ،وما نناقشه ونبحث
فيه حاليا باجتاه ختفيف العجز
واقرار مسار اصالحي جديد
على الصعيد املالي».
وختم« :اريد ان اطمئن بأن
االمور مبجملها مرحية اليوم،
نتيجة ما اعلن عنه بعد القمة
من
االقتصادية
العربية
استعدادات عدد من الدول
اىل
والوقوف
للمساعدة
جانب لبنان .هذا امر مشجع
يريح االسواق ،بالقدر نفسه
الذي جيب علينا فيه ان نكون
حذرين ومتنبهني ،وتركيزنا
على اعادة عمل جملس
الوزراء من خالل االسراع
وحنن
احلكومة.
بتشكيل
اذا ما متعنا بقراءة التقرير
االخري ل»موديز» ،لوجدنا ان
الرتكيز فيه هو مبعظمه على
وجوب تشكيل احلكومة اليت
عليها فور تشكيلها ان تبدأ
مبسار اصالحي جديد حنن
متفقون عليه».

كنعان

بعد ذلك ،ادىل النائب كنعان
بالتصريح التالي« :يف اطار
السلطتني
بني
التعاون
والتنفيذية،
التشريعية
ميكنين القول بأن اجتماع
اليوم كان مثمرا ،ونطمئن
اللبنانيني بأنه ستكون هناك
املخارج القانونية اليت تؤمن
استمرارية الدولة وكل ما
يتصل باملوازنة وانفاقها
بصلة .وهذا امر مهم ،كما
قال وزير املال ،باالضافة
اىل االصالحات اليت علينا
ان نبدأ بها .وبعد تأليف
احلكومة ،فإن املشروع االول
سيكون اقرار املوازنة مع
هذه االصالحات .وقد اتت
القمة العربية وما تالها
ليعطيا دفعا كبريا للبنان.
وهناك عدد كبري من الدول
قد ابدى رغبته باالكتتاب
بسندات اخلزينة اللبنانية،

اضافة اىل امور ستعلن تباعا
مما يشجع على اعتبار ان
الثقة اليت كانت ارتبكت نوعا
ما يف السابق بسبب االزمة
السياسية اليت نعيشها،
قد بدأنا باستعادتها شيئا
فشيئا».
وقال« :كذلك فإن موضوع
االنفاق قد مت حله ،وسنتابع
اجلهد خالل االيام املقبلة
كي تكون هناك نتائج
املستويني
على
اخرى
املالي واالقتصادي ،هي
على السكة برعاية فخامة
رئيس اجلمهورية كما سبق
وعملنا».
اىل ذلك ،كانت لرئيس
اجلمهورية سلسلة لقاءات
تناولت مواضيع سياسية
وامنائية ،اضافة اىل الشؤون
الوزارية.

تويني

ويف هذا السياق استقبل
الرئيس عون وزير الدولة
لشؤون مكافحة الفساد يف
حكومة تصريف االعمال نقوال
تويين وعرض معه االجراءات
املتعلقة مبكافحة الفساد يف
ضوء ما حتقق حتى االن يف
هذا الصدد ،وامللفات اليت
احيلت مؤخرا إىل املراجع
القضائية واالدارية املعنية.

الضاهر

عون
الرئيس
والتقى
السابق
والنائب
الوزير
خمايل الضاهر ،واجرى معه
جولة افق تناولت االوضاع
السياسية واملواضيع الوطنية
والدستورية املطروحة.

بقرادوني

كذلك استقبل الرئيس عون،
الوزير السابق كريم بقرادوني
وعرض معه االوضاع العامة
يف البالد والتطورات الداخلية
واالقليمية وانعكاساتها.

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول،
يف الصرح البطريركي ببكركي،
اللبنانية
اجلامعة
رئيس
الربوفيسور فؤاد أيوب وعمداء
الكليات ،يف زيارة عرض خالل
رئيس اجلامعة لوضعها الراهن
ولالجنازات اليت حققتها طيلة
العام .2018
ولفت أيوب اىل ان «جملس
اجلامعة اختذ قراره باحلفاظ على
املصداقية والشفافية» ،مشريا
اىل أن «اجلامعة متكنت يف
وقت قصري من خفض العجز
املالي من  98مليار لرية اىل
 37مليارا ،يف مدة مل تتجاوز
ال 18شهرا .كما ذهبت اجلامعة
وباختيارها
طوعا،
اللبنانية
إىل عملية التقييم املؤسسي
االعتماد
ونالت
الدولي،
املؤسسي الدولي من اجمللس
األعلى لتقييم البحوث والتعليم
العالي الفرنسي».
وقال« :نستعد حاليا لبناء
وتطوير عدد من اجملمعات
اجلامعية ،اضافة اىل مستشفى
ومساكن للطالب يف خمتلف
املناطق اللبنانية من الشمال
والبقاع اىل اجلنوب وجبل
لبنان».
وأثنى على «التنوع الذي
تشهده الكليات بالنسبة للطالب
واألساتذة» ،مؤكدا ان هذه هي
«صورة لبنان الثقافة واحلضارة
والعيش املشرتك».
ومتنى على الراعي «تقديم
الدعم للجامعة اللبنانية من
خالل حث املعنيني على زيادة
ميزانيتها ألن معظم األساتذة
يقومون باألحباث على نفقتهم
اخلاصة ،وهذه األحباث هي
ثروة للبنان واللبنانيني والعامل
لذلك على الدولة دعمها ،وعدم
خفض ميزانية اجلامعة ال بل
زيادتها».
واذ أمل «فتح باب التوظيف يف
مالك اجلامعة» ،شدد على ان
«هذه املؤسسة حباجة اىل نبض
فيت يواكب العصر ومتطلباته

ألن مهمتها األوىل تقضي
ومفكرين
مثقفني
بتخريج
وقال:
الدولة».
يصونون
«هنا ال بد من التنويه بطالبنا
الذين أبدعوا عامليا يف عدة
جماالت ومؤخرا برزوا بتفوق يف
مباريات جملس اخلدمة املدنية،
وبالتالي حيق هلذه النخبة ان
تكون مدعومة من الدولة ألنها
تشكل مستقبلها الواعد».
وقال« :للمرة األوىل وبعد
عشرة سنوات سيكون هناك
انتخابات طالبية يف كليات
اجلامعة اللبنانية ،يف شهر آذار
املقبل ،وسيتم اعتماد نظام
النسبية .ونأمل ان متارس
الدميقراطية التعاضدية اي
ان ينتخب الطالب من ميثلهم
جبدارة».

الراعي

بدوره ،أثنى الراعي على
«النجاح الذي حققته اجلامعة يف
خفض عجزها بوقت قصري»،
اساس،
«الرتبية
وقال:
لذلك من الواجب ان يرتبى
شبابنا على اإلنتماء الوطين ال
اإلنتماء للزعيم او للحزب او
للدين .ان قيمة لبنان بتنوعه
وهذا غنى حبد ذاته ،وال جيب
التفريق وفق الطوائف ،دعوا
التفريق للسياسيني فنحن
مواطنون لبنانيون نعيش سوية
ونبين حضارتنا سوية وثقافتنا
مشرتكة .السياسيون يفرقون
البشر ولكن علينا حترير الناس
من التبعية للحزب وللدين ألن
احلزب والدين اللذين هما خلدمة
الوطن وليس العكس».
ويف ختام اللقاء ،قدم أيوب اىل
الراعي كتاب «متاثيل لبنان».

خلوة

بعد ذلك ،عقدت خلوة بني
الراعي وأيوب ،ختللها تسليم
ورقة من البطريرك املاروني
اىل رئيس اللبنانية تضمنت
نقاطا تدعو اىل «وجوب العمل
إلعادة التوازن الوطين اىل
اجلامعة اللبنانية بعد الذي

شهدته من خلل يف عدد من
كلياتها يف هذا الشأن ،انطالقا
من مبدأ ثابت وهو ان اجلامعة
اللبنانية متثل صرحا وطنيا
يعكس التوازن الطائفي وبذلك
هي منوذج للحياة الوطنية».

النجاري

ثم استقبل الراعي سفري مصر
يف لبنان نزيه النجاري الذي
هنأه بالسالمة ،آمال ان «حيمل
العام اجلديد اجنازات جديدة
للبنان».
ولفت السفري املصري اىل أنه
«مت البحث يف عدد من املواضيع
ومنها تشكيل احلكومة» ،وقال:
«الكل متفق على اهمية تأليفها
بأسرع ما ميكن ،فهذا ما تتمناه
مصر للبنان».

سفري األورغواي

كما استقبل سفري األورغواي
يف لبنان ريكاردو ناريو ،يف
زيارة بروتوكولية ،وكان عرض
للعالقات بني لبنان واألورغواي
وال سيما على صعيد الكنيسة
والرعية اللبنانية هناك .وأكد
ناريو «صالبة هذه العالقة
بني البلدين» ،آمال «تطويرها
وتنميتها على خمتلف الصعد».

بنيامني

واستقبل ايضا ،األنبا بنيامني
مطران منوفية لألقباط ،يرافقه
االب رويس األورشليمي وامني
عام جملس الكنائس الدكتور
جريس صاحل ،يف زيارة تهنئة
بالعيد.
وصرح بنيامني على االثر:
بشارة
البطريرك
«لسيدنا
الراعي مكانة خاصة يف قلوبنا
وحمبته كبرية جدا ،أضف اىل
ذلك عالقته بالكنيسة القبطية
واملكانة اخلاصة له يف قلبها،
فهو مل يرتدد ابدا يف مساعدتها
وال سيما هنا يف بريوت .وحنن
نكن له كل التقدير واحملبة
واإلحرتام ،ونسأل اهلل ان ميده
بالعافية والقوة ملتابعة رسالته
السامية».
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خمزومي يف لقاء صحايف :ال نرى رئيسا للحكومة اال
احلريري الن مشروعه مرتبط مبؤمتر سيدر

عقد النائب فؤاد خمزومي لقاء
مع عدد من الصحافيني يف منزله
«بيت البحر» ،رحب يف بدايته
باحلضور ومتنى ان «يعتربوه
ممثال هلم يف اجمللس النيابي»،
مذكرا «بوسطيته وانه ال  8وال
.»14
ورأى انه حلل ازماتنا جيب
«معاجلة امور ثالثة هي مكافحة
الفساد وقف اهلدر واعادة
تفعيل الدولة ،اذ جيب ان نبدأ
مسرية مكافحة الفساد وتتم
احملاسبة وفق االصول القانونية
من خالل التسليم مبرحلة جديدة
الن املراوحة باتهام هذا الطرف
او ذاك عن املاضي ستجعل
االمور يف مكانها».
وعرض للمشاكل االقتصادية

واالدارية من خالل مرفأ بريوت
«الذي زاد فيه عدد املوظفني
منذ ال 2002وزادت اعداد
واخنفضت
«الكونتينريات»
االرباح» ،معتربا ان «استريادنا
يزيد ودخلنا من املرفأ يرتاجع».
وسأل« :ملاذا يصرف  85مليون
دوالر على املطار» .وقال:
«هناك مشاكل يف املطار غري
رفع االستيعاب اىل  12مليون
راكب مثل تركيب ماكينات
املراقبة اليت جيب ان توضع كما
تفعل الدول االخرى ونستفيد
منها».
وتطرق اىل مشاكل وزارة الصحة
«والـ  75مليون دوالر اليت ميكن
ان تصل اىل  95مليونا مع الفائدة
وهي مثن بضاعة وادوية اشرتوها

الرياشي إستقبل يارا عبد اهلل
رامسة شعار وزارة احلوار والتواصل

الرياشي مستقبال يارا عبد اهلل

استقبل وزير االعالم يف حكومة
تصريف االعمال ملحم الرياشي
ظهر امس االول يف مكتبه يف
الوزارة ،طالبة املاجستري  -سنة
ثانية ،يف اختصاص غرافيك

ديزاين يف جامعة االلبا يارا
عبداهلل مع عائلتها ،واليت رمست
شعار وزارة احلوار والتواصل
حيث القلم ميحو البندقية اي
الكلمة متحو العنف.

حسن قبالن :لعدم إدخال النازحني يف
بازار التعويضات املالية او فتح باب
يؤبد وجودهم يف لبنان
أكد عضو املكتب السياسي
حلركة «أمل» حسن قبالن خالل
احتفال تأبيين يف بلدة قناريت،
ان «قوة اللبنانيني هي يف
وحدتهم ويف نظم امرهم ويف
تنظيم اولوياتهم والتمييز بني
ما هو ثانوي وما هو اساسي».
والتفرقة،
«إيانا
وقال:
إيانا واخلالف على ما هو غري
اللبناني
املواطن
اساسي.
يدفع اليوم مثنا غاليا جراء هذا
النظام الذي يعترب نظاما والدا
لالزمات ،فهذا النظام الطائفي
يتسبب بكل احملن وهو عاجز
عن حل كل املشاكل».
أضاف« :هذا النظام باالمس
القريب كاد وعرب بعض قياداته
او بعض مسؤوليه ان يورط
لبنان يف ما تورط به منذ عام
 1948يف القمة العربية ،وهو
اقرار تعويضات مالية للنازحني
السوريني الذين ال يرغبون
يف العودة اىل وطنهم ،وهو
النص نفسه املوجود يف القرار
االممي الرقم  194الصادر يف
اربعينيات القرن املاضي حول

عودة الالجئني الفلسطينيني،
حيث تنبه الرئيس بري هلذا
االمر اخلطري واقدم على شطب
هذه البند واكد على ضرورة
عودة النازحني السوريني وعدم
القبول بفتح بازار التعويضات
املالية او فتح اي باب يؤبد
وجود النازحني يف لبنان».
وتابع« :ان نظام الرؤية
القاصرة والرؤية النفعية غري
الوطنية يف كل االزمات هو
الذي اوصلنا اىل هنا».
وختم»:على القادة واملسؤولني
ان يتحلوا بالصدق وليس
بالتعمية عن احلقائق ،فحركة
أمل قدمت كل ما يلزم من
اجل ان تكون قمة عربية ناجحة
حتافظ على احلقوق واملعنويات
وعلى كرامة لبنان ومصلحته،
واول عنوان من عناوين كرامة
لبنان هي قضية االمام السيد
موسى الصدر ورفيقيه .وليعلم
القاصي والداني ان االمام
الصدر ليس زعيما لطائفة،
بل اصبح كتابا ومشروعا
حضاريا».

من دون موافقة جملسي النواب
والوزراء» ،متسائال «ملاذا ندفع
فاتورة الدواء اغلى  50باملئة من
الدول اجملاورة».
وقال« :ال بد من اختاذ قرارات
صعبة الننا منذ ال  1993نكتتب
بسندات اخلزينة ونثبت سعر
صرف اللرية ونستثمر بالعقارات.
علينا ان نساعد احلكومة يف اختاذ
القرارات الصعبة ملواجهة ازماتنا
على كافة الصعد».
وعرض خمزومي «ملشاكل حتويل
االموال من املصارف اىل اخلارج
وما طرأ من تغيريات دولية اثرت
على القطاع».
على صعيد االنتخابات ونتائجها
رأى خمزومي ان «االمريكيني
كانوا يظنون ان القانون النسيب
سيجعل الرابح فريق  14اذار
لكن الذي ربح هو «حزب اهلل»
ويستطيع احلزب ان جيمع يف
اجمللس بني  82و 83نائبا ،لكنه
ال يستطيع تغيري الدستور النه
حيتاج اىل  86نائبا».
اضاف« :رغم ذلك ال نرى
رئيسا للحكومة اال الرئيس سعد
احلريري ولو عرضت امساء اخرى
الن مشروع الرئيس احلريري
مرتبط مبشروع سيدر».
وذكر باالقرتاحات اليت حتدث
عنها من اجل «اقامة مراكز
لتدريب وتأهيل النازحني يف
عكار والبقاع لتصبح اليد العاملة
من بني هؤالء مؤهلة لالخنراط يف
مشروع اعادة اعمار سوريا بعد
تزويدهم باخلربة الالزمة واليت
رفضتها حكومة الرئيس متام
سالم» ،منبها اىل ان «ختوف
الدول االوروبية هو من توجه
النازحني املليون و 200الفا اىل
هذه الدول يف حال حدوث اي
خضة امنية يف لبنان».
واشار اىل «مشاريع للمواصالت
مرتبطة ب»سيدر» والرئيس
احلريري سواء كانت
واستغرب كيف «تلزم االتصاالت
اىل شركة ب  400مليون دوالر
وحتصل هذه الشركة على 80
باملئة وهذا يعين اننا خفضنا 80
باملئة من دخل الدولة».
وطالب «بتطوير برامج التعليم
اجلامعية الننا اذا مل نطور انفسنا
لن جند فرص عمل جليل الشباب
واملسؤولية يف هذا اجملال تقع
على النواب الذين جيب ان
يشاركوا يف التغيري».
واقرتح «انشاء جمموعة نيابية
لديها اخلربة االقتصادية ملواكبة
اي مشاريع مرتبطة بسيدر
خصوصا».
وخشي ان «يكون االمريكيون
من خالل القول بتفعيل احلكومة
االنتخابات
نتائج
يرفضون
النيابية».
وعن التسوية الشاملة يف املنطقة
اكد انها «قادمة وتنتظر تسوية
امور العراق وتهديدات ترامب
مل تنفع مع تركيا» ،معتربا ان
«سوريا املفيدة هي سوريا اليت
مل يعد فيها اكثرية سنية ولديها
منطقة عازلة يف اجلنوب واخرى
يف الشمال».
ورجح ان «يزور وزير اخلارجية
جربان باسيل دمشق قريبا وان
العام  2019هو عام التسامح عند
العرب».

البيان اخلتامي الجتماع جملس كنائس الشرق األوسط:

صالة لالسراع يف تشكيل احلكومة وإحالل السالم يف
سوريا وعودة كرمية للنازحني

مجلس كنائس الشرق االوسط
أصدر جملس كنائس الشرق
االوسط البيان اخلتامي الجتماع
اللجنة التنفيذية للمجلس ،وجاء
فيه« :عقدت اللجنة التنفيذية
الشرق
كنائس
جمللس
األوسط اجتماعها الدوري يف
مقر بطريركية أنطاكية وسائر
املشرق للسريان األرثوذكس،
العطشانة  -بكفيا ،لبنان ،يف
 23 - 22كانون الثاني ،2019
برئاسة صاحب القداسة مار
الثاني،
أفرام
اغناطيوس
بطريرك أنطاكية وسائر املشرق
والرئيس األعلى للكنيسة
السريانية األرثوذكسية يف
العامل أمجع ،ورئيس اجمللس
عن عائلة الكنائس األرثوذكسية
الشرقية ،وصاحب الغبطة
الكردينال مار لويس روفائيل
ساكو ،بطريرك بابل للكلدان،
ورئيس اجمللس عن العائلة
الكاثوليكية ،وصاحب السيادة
القس الدكتور حبيب بدر،
رئيس اإلحتاد اإلجنيلي الوطين
يف لبنان ،ورئيس اجمللس
عن عائلة الكنائس اإلجنيلية،
واعتذر عن احلضور ألسباب
صحية صاحب الغبطة يوحنا
العاشر ،بطريرك أنطاكية وسائر
املشرق للروم األرثوذكس،
ورئيس اجمللس عن عائلة
الكنائس األرثوذكسية.
يف اليوم األول ،وقبل انطالق
أعمال اللجنة التنفيذية ،وبعد
صالة افتتاحية وحتية لروح
املثلث الرمحات األنبا بيشوي،
التنفيذية،
اللجنة
عضو
واملتنيح يف مصر ،عقدت ندوة
الهوتية  -مسكونية حتت عنوان
«أطلب العدل فحسب» (تثنية
اإلشرتاع  ،)20-18 :16أدارها
اخلوري إدغار اهلييب ،مدير
املعهد العالي للعلوم الدينية
يف جامعة القديس يوسف
يف بريوت ،وتكلم فيها كل
من الدكتور دانيال عيوش،
أستاذ يف معهد القديس يوحنا
الدمشقي الالهوتي يف جامعة
جنالء
والقسيسة
البلمند،
قصاب ،رئيسة اإلحتاد العاملي
للكنائس املصلحة ومديرة
دائرة الرتبية املسيحية يف
السينودس اإلجنيلي الوطين
يف لبنان وسوريا ،والدكتور

احملامي ملحم خلف ،رئيس
مجعية فرح العطاء.
بعد الندوة انطلقت اجتماعات
اللجنة املغلقة ،وتليت رسالة
وجهها سعادة النائب يف
الربملان اللبناني نعمت افرام
إىل اللجنة التنفيذية ،داعيا
اجمللس إىل الصالة من
أجل تفعيل مبادرات السالم
واالستقرار يف بلدان الشرق
األوسط ،وعرضت الدكتورة
ثريا بشعالني ،األمينة العامة
الشرق
كنائس
جمللس
األوسط ،تقريرها.
واختتم اليوم األول خبدمة
الصالة املسكونية ملناسبة
أسبوع الصالة ألجل وحدة
الكنائس ،مبشاركة أصحاب
القداسة والغبطة والسيادة
وصاحب
اجمللس،
رؤساء
الغبطة مار اغناطيوس يوسف
الثالث يونان بطريرك السريان
الكاثوليك األنطاكي ،وصاحب
الغبطة الكردينال مار بشارة
بطريرك
الراعي
بطرس
املشرق
وسائر
أنطاكية
للموارنة ،وسيادة املطران
السفري
سبيتريي
جوزف
البابوي يف لبنان ،وعدد من
املطارنة والقسس والكهنة
من
واملؤمنني
والراهبات
خمتلف الكنائس ،وذلك يف
كنيسة مار سويريوس الكبري
باملقر البطريركي للسريان
األرثوذكس.
يف اليوم الثاني ،عرضت
اللجنة التنفيذية تقارير دوائر
اجمللس واختتمت اجتماعاتها
بسلسلة توصيات أكد من
خالهلا اجملتمعون على ما يلي:
أوال :رفع الصالة من أجل عودة
االنتظام إىل عمل املؤسسات
الدستورية يف لبنان ،وال سيما
اإلسراع يف تشكيل احلكومة،
وإحالل السالم يف سوريا
وعودة كرمية وآمنة للنازحني
إىل وطنهم ،واستعادة العراق
عافيته وعودة املقتلعني من
أبنائه إىل أرضهم ،وحتقيق
قيام دولة فلسطني مبا تنص
عليه القرارات الدولية ذات
الصلة وعودة الالجئني مبا
يصون هويتهم الوطنية وحيمي

منطق العدالة ،ورفض قرار
إعالن القدس عاصمة لدولة
استقرار
ودعم
اإلحتالل،
األردن ،واإلشادة بافتتاح
كاتدرائية ميالد السيد املسيح
ومسجد الفتاح العليم يف مصر
يف آن معا ،ملا لذلك من داللة
على الوحدة الوطنية ،وتثمري
اجلهود احلوارية الدافعة باجتاه
توحيد جزيرة قربص.
ثانيا :دعوة اجملتمع الدولي
والعامل العربي إىل العمل
على اإلفراج عن املطرانني
ابراهيم
يوحنا
املخطوفني
وبولس اليازجي ،والكهنة
والعلمانيني املخطوفني ،وإدانة
كل أشكال التطرف واإلرهاب،
والتمين أن يتم التعاون بني
الكنائس واملرجعيات اإلسالمية
لبناء خطاب ديين قائم على
ِ
بقيم احملبة
اإلميان النقي
والسالم والعدالة اإلجتماعية
واحلوار ،والسعي لبلورة خارطة
طريق من أجل صياغة هوية
املواطنة ضمن دول مدنية
حترتم التعددية.
ثالثا :استنكار اهلجمة اليت
املؤسسات
إحدى
شنتها
الصهيونية على برنامج املرافقة
املسكونية يف فلسطني احملتلة،
وكان جملس الكنائس العاملي
قد أنشأ هذا الربنامج ،بناء على
طلب من رؤساء الكنائس يف
القدس ،عام .2002
ويف نهاية االجتماع ،شكر
أعضاء اللجنة التنفيذية جمللس
األوسط،
الشرق
كنائس
صاحب القداسة البطريرك
مار اغناطيوس أفرام الثاني
على استضافته الكرمية هلذا
اإلجتماع.
ختاما ،رفع اجلميع الصالة إىل
الرب يسوع ،الذي جيمعهم
بالوحدة يف احملبة ،جمددين
رجاءهم بالرب «ينبوع كل رجاء
وتعزية» ،واثقني من مؤازرته
عملهم كي يتابعوا الشهادة
املشرتكة إلله احملبة والرمحة
والسالم ،ومتضامنني مع أبناء
وبنات كنائسهم يف الشرق،
والذين يؤدون الشهادة للرب
يسوع وسط التحديات ،ألن
«من يتكل على اهلل ال خيزى»
(مزمور .»)1 :70
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لـبنانيات

احلريري من كليمنصو :أسبوع احلسم نهاية الشهر

الصناعة إىل ب ّري والتنمية اإلدارية إىل جنبالط قيد التفاوض..
وممثل التشاوري ال يصوِّت ضد رئيس اجلمهورية

هل اقرتب موعد احلسم احلكومي؟
وإذا كان اقرتب ،فبأي اجتاه؟
هل صوب التأليف حيث يرجتي
بري،
هذا األمر الرئيس نبيه ّ
ليس بامسه فقط ،بل باسم
فريقه أيضًا (الثنائي و 8آذار)
أم يف خيار آخر ،رمبا يشتهيه
البعض ،جهارًا أو سرًا ،بإعالن
الرئيس املكلف عن اعتذاره،
وإن كان هذا اخليار ليس واردًا
لديه ال يف األمس ،وال اليوم
وال يف الغد القريب أو البعيد؟
زمحة األسئلة تتكاثر ،وتتسارع
أيضًا ،رمبا على حنو متشابه
أو خمتلف ،تفرضها جدية
واليت
اجلارية،
املشاورات
سجلت حمطة حيوية :إذ زار
الرئيس املكلف سعد احلريري
النائب السابق وليد جنبالط
يف كليمنصو ،حبضور النائبني
تيمور جنبالط ووائل أبو فاعور.
املعلومات تتحدث عن ان الزيارة
جاءت على خلفية مشاورات
تتعلق بتبديل حقيبة أو أكثر ،ال
سيما بني كتليت التنمية والتحرير
بري،
اليت يرأسها الرئيس نبيه ّ
وكتلة اللقاء الدميقراطي ،جلهة
ختلي احلزب التقدمي االشرتاكي
عن وزارة الصناعة ،لصاحل حركة
«أمل» وإعادة إسناد وزارة
املهجرين ملرشح عن «اللقاء
الدميقراطي» ،ولوضع جنبالط
يف نتائج زيارة احلريري إىل
األول ..لكن
عني التينة أمس
ّ
املعلومات تضيف ان املقاربة
جاءت على خلفية استشعار
جنبالطي حملاولة استهداف
جديدة من بعض فريق  8آذار،
على خلفية احداث اجلبل األخرية،
سواء يف اجلاهلية ،وقبل ذلك
يف الشويفات ،ومطالبة النائب
طالل أرسالن استدعاء النائب
اكرم شهيب إىل القضاء لالدالء
بشهادته حول اغتيال عضو
احلزب االشرتاكي عالء أبو فرج
عدة أشهر.
قبل ّ
الرئيس احلريري توقف عند
استهدفته،
اليت
احلمالت
واستهدفت النائب جنبالط،
داعيًا لرص الصفوف ،متكتمًا
حول املسار التفاوضي ،لكنه
وعد باحلسم يف األسبوع
املقبل.
وتوقع مصدر متابع ملشاورات
التأليف ان تنتهي فرتة احلسم،
أو السماح اليت اعلنها الرئيس
احلريري نهاية كانون الثاني
اجلاري ،وحتديدًا قبل بداية
األسبوع املقبل.

قرار الحسم األسبوع املقبل

ويف تقدير مصادر سياسية،
انه سواء حافظت أسهم التفاؤل
بوالدة احلكومة على ارتفاعها،
أو ان «شياطني التفاصيل»
دخلت على اخلط ،جريًا على
عادتها عند كل منعطف أو
أمل ،مثلما أملح رئيس احلزب
االشرتاكي وليد جنبالط بعد
لقائه الرئيس املكلف ،فإن
الرئيس سعد احلريري بدا جازمًا

وحازمًا يف شأن حسم قراره
يف األسبوع املقبل ،حبسب ما
ّ
أكد هو شخصيًا ،من دون ان
عما إذا كان هذا القرار
يعرف ّ
يتعلق بالصعود إىل قصر
بعبدا ،إلصدار مراسيم تشكيل
احلكومة ،أو االعتذار ،خصوصًا
بعد ان طرأت نقاط جديدة
يف مسألة تبديل احلقائب قد
ُتعيد خلط األمور ،إىل جانب
استمرار عقدة متثيل نواب سنة
 8آذار ،أو ما يسمى بـ»اللقاء
ذكرت
حيث
التشاوري»،
معلومات ان الرئيس احلريري
مل يتلق بعد أجوبة يف ما يتعلق
بتموضع الشخصية اليت ستمثل
هؤالء يف احلكومة.
وحبسب هذه املصادر املطلعة
على امللف احلكومي ،فإنه بعدما
حسمت صيغة الثالث عشرات،
فإن النقاش يدور حاليًا يف
موضوع احلقائب ،واملشاورات
جتري على تبديل يف بعضها،
دون ان يعين ذلك إعادة توزيع
يف احلقائب كلها.
وفهم من املصادر ،وفق ما
أبلغت «اللواء» إن «التيار
الوطين احلر» كرر مطالبته بوزارة
البيئه اليت كانت قد حسمت من
حصة رئيس جملس النواب نبيه
بري وهذا يؤدي اوتوماتيكيا اىل
مطالبة بري بوزارة اخرى بديلة
تردد انها الصناعة اليت وردت
يف حصة جنبالط.
واوضحت ان هذا التبديل قد
يعيد خلط االمور خصوصا اذا
ادى ذلك اىل املس بوزارات
اخرى جرى حسمها سابقا.
واشارت اىل انه مت استبعاد
الثلث املعطل وان موضوع
متثيل «اللقاء التشاوري» عرب
من يسميه سيكون من حصة
رئيس احلمهورية على ان تتم
االتصاالت مع اللقاء قريبا.
وافادت ان الساعات املقبلة
مفتوحة على مشاورات مكثفة
مع االخذ يف االعتبار ان اي
منحى اجيابي سيؤدي اىل والدة
احلكومة قبل نهاية االسبوع بعد
اجتماع بني رئيس احلمهوريه
العماد ميشال عون ورئيس
احلكومه املكلف.
وفيما نفت مصادر احلزب
االشرتاكي ان يكون لديها
معلومات عن إمكانية استبدال
احلقائب احملسوبة لصاحلها،
وال سيما حقيبة الصناعة،
ترددت معلومات ان الرئيس
بري وافق على التخلي عن
ّ
حقيبة البيئة مقابل احلصول على
حقيبة الصناعة ،وهو ما سعى
احلريري القناع جنبالط به خالل
زيارته كليمنصو ،على ان تسند
له وزارة التنمية اإلدارية ،لكن
زعيم املختارة مل يشأ االضاءة
على هذه املسألة ،وان كان ّ
أكد
ان «احلكومة ستتشكل يف وقت
قريب» ،مفض ًال تسليط الضوء
التحرك الذي يقوم به
على
ّ
خصومه السياسيون ،مشريًا إىل

جنبالط مستقبال الحريري يف كليمنصو
أن «هناك قوى تريد اضعاف
البنية االقتصادية واالجتماعية
للبنان من أجل السيطرة على
البلد» ،الفتًا إىل ان «هذه
القوى استنهضت نفسها أخريًا
لتهاجم اآلخرين ،وهؤالء ال
يهمهم الوضع االقتصادي يف
لبنان ،وخباصة بعد تصنيف
«موديز» لالقتصاد اللبناني»،
مشددًا على ان «االزمة احلكومية
ما زالت قائمة ،ألن ال جواب من
هذه القوى» ،والرئيس احلريري
حياول الوصول إىل أجوبة يف
إطار عقدة «اللقاء التشاوري»،
منتقدًا سعي البعض إىل تعطيل
القمة االقتصادية يف بريوت،
حيث رأى انه «كان من املمكن
ان يكون التمثيل أفضل ،لكن
أمر عمليات ما جاء لتعطيل
القمة» ،غري انه استدرك موضحًا
بري لديه قضية،
«ان الرئيس ّ
وعلى ليبيا تقديم أجوبة على
استمرار تغييب اإلمام موسى
الصدر».
أما الرئيس احلريري ،فإنه
حرص بدوره على اإلشارة إىل
ان موضوع احلقائب مل يكن
مطروحًا فقط خالل هذه الزيارة،
بل ان هناك امورًا كثرية جرت
يف البالد ،ومت التهجم علينا
وعلى جنبالط ،وعلينا ان نرص
صفوفنا ،رافضًا اخلوض يف
أمور احلكومة« ،كي ال تتخرب»،
لكنه ّ
أكد ان هناك امورًا إجيابية
تتبلور بشأن احلكومة ،معتربًا بأنه
«ليس يف حالة مواجهة مع أحد،
واخلالفات اإلقليمية داخل البالد
واحلكومة لن توقف العمل من
أجل مصلحة املواطن» ،مشريًا
إىل انه «كرئيس حكومة مكلف
يقوم مبشاورات ،واالسبوع
املقبل سأحسم قراري بشأن
احلكومة».

«لقاء األربعاء»

بري
ومن جهته ،جدد الرئيس ّ
قوله ان «هناك نفسًا وزمخًا
جديدين لتشكيل احلكومة يف
غضون أسبوع أو أقل ،حبسب ما
مسع من الرئيس احلريري».
وقال امام النواب يف لقاء
االربعاء النيابي« :األجواء جيدة
وإجيابية ،واذا ما استمررنا
بالتأخر يف تأليف احلكومة نكون

بدأنا بارتكاب جرمية وطنية».
وركز بري على االوضاع
االقتصادية واملالية ،وأشار اىل
أن «ما ورد يف تقرير «موديز»
عن تصنيف لبنان يتطلب من
اجلميع ان خنرج من التجاذبات
واإلنقسامات وننصرف اىل
مواجهة كل التحديات ،وبوجود
احلكومة ميكن إختاذ اإلجراءات
املناسبة واإلجابة عن كل
األسئلة املتعلقة».
وكرر انه اذا مل تتشكل احلكومة
اجلديدة فإنه سيطالب بعقد
جلسة حلكومة تصريف االعمال
من اجل حتويل املوازنة للمجلس
النيابي ،مشريا اىل انه سيدعو
ايضا اىل جلسات تشريعية
متتالية ،كاشفًا بأن وزير املال
علي حسن خليل ،اعد مشروع
قانون ،خبصوص الصرف على
أساس القاعدة االثين عشرية،
ّ
تشكل احلكومة ضمن مهلة
إذا مل
تنتهي يف  31كانون الثاني
احلالي ،واصفًا هذا التاريخ انه
مبثابة .Dead Time
ونقل عضو كتلة «التحرير
والتنمية» النائب علي بزي
بري قوله انه «يرى
عن
ّ
ضرورة التعالي عن الثرثرات
واإلنقسامات وضرورة تشكيل
احلكومة إثر تقرير «موديز»،
موضحًا انه «مل يتم التطرق
بشكل مباشر مع الرئيس
احلريري إىل مسألة توزيع
احلقائب وهو شدد على ضرورة
متثيل «اللقاء التشاوري» إما
بأحد النواب الستة أو باسم من
الثالثة اليت قدموها».
ويف هذا السياق ،الحظت
مصادر تكتل «لبنان القوي»
ان املشكلة باالساس هي سنية
 سنية وحلها كان يفرتض انيتم من قبل الرئيس احلريري،
لكن الرئيس عون والوزير جربان
باسيل ومن باب التسهيل
واملساعدة على احلل ،اقرتحا
ان يكون «للقاء التشاوري»
وزير من حصة الرئيس عون
ومع «كتلة لبنان القوي» على
أن يكون ايضا من حصة «اللقاء
التشاوري» وحيضر اجتماعاته،
كما حيصل االن بالنسبة لوزير
حزب «الطاشناق» الذي ينتمي

لكتلة ارمنية وحيضر اجتماعاتها
وحيضر اجتماعات التكتل ،او
وزير كتلة «ضمانة اجلبل» اليت
يرأسها الوزير طالل ارسالن،
هو من حصة «تكتل لبنان
القوي» ولكنه جيتمع مع كتلته
النيابية او اجلهة السياسية اليت
ينتمي اليها.

وحبسب املعلومات فإنه مل تتم
لآلن إقناع «اللقاء التشاوري»
بصيغة متوضع وزيره حبيث
يكون له «رجل يف البور ورجل
يف الفالحة» ،وما زال «اللقاء»
متمسكا بأن يكون وزيره من
حصته وملتزما قراراته وحيضر
اجتماعاته ،إال أن مصادر
اللقاء أكدت ان اركانه ابدوا
مع
للتنسيق
استعدادهم
رئيس اجلمهورية خالل جلسات
جملس الوزراء يف كل االمور
والقضايا املطروحة والقرارات
اليت ستتخذ ،وهو أمر طبيعي إذ
ُيفرتض بكل القوى السياسية
ان تتعاطى مع رئيس اجلمهورية
من هذا املنطلق.
وكشفت مصادر معنية ان
الصيغة اليت يتم التشاور يف
شأنها تنص على ان يتعهد
«وزير اللقاء التشاوري» بعدم
التصويت ضد أي قرار يتخذه
رئيس اجلمهورية ،وان ُيشارك
يف الوقت نفسه يف اجتماعات
«التشاوري».

املكتب اإلعالمي لباسيل :مقال الديار
حول عمولة سيحصل عليها باسيل من
اهلبة القطرية كاذب ويندرج ضمن
محلة مربجمة ومغرضة تستهدفه

رد املكتب اإلعالمي لوزير
جربان
واملغرتبني
اخلارجية
باسيل يف بيان ،على «ما
نشرته صحيفة الديار يف عددها
الصادر بتاريخ  2019/1/24من
خرب كاذب مفاده أن الوزير جربان
باسيل سيحصل على عمولة 50
مليون دوالر من اهلبة القطرية
لشراء سندات اخلزينة» ،مؤكدا
أن «هذا املقال يندرج يف إطار
احلملة املربجمة واملغرضة اليت
تستهدفه منذ فرتة ألسباب مل
تعد خافية على أحد».
ونفى املكتب «هذه االخبار
وتفصيال»،
مجلة
املغرضة
مؤكدا «عدم صحتها على
اإلطالق واندراجها يف إطار
محلة التشويه املربجمة للمساس

بسمعته واستهداف مواقفه
الوطنية ،بدليل تناقضها مع
املنطق أيضا ألن شراء سندات
اخلزينة ال يستوجب أي وساطة
من أي شخص كان ،إذ ميكن
شراؤها إما عرب مصرف لبنان
مباشرة وإما عرب األسواق املالية
مباشرة من دون أي وسيط».
وأشار إىل أن «شكوى جزائية
ستقدم غدا حبق مطلقي ومروجي
هذه اإلشاعات وناشر وكاتب
هذا املقال جلانب النيابة العامة
االستئنافية يف جبل لبنان
الحالتها على املراجع املختصة
لكشف الفاعلني واملتدخلني
واحملرضني وجمازاتهم على
اجلرائم واألخبار الكاذبة اليت
ارتكبوها يف هذا اخلصوص».
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مقاالت وتحقيقات

تلوث الليطاني مياه الشفة:

فـي البـقاع غـري صـاحلة للـشرب
بالتحليل واألرقام ،بات مؤكدًا
أن املياه اليت تصل إىل منازل
البقاعيني ملوثة .التلوث مل
يعد حكرًا على املياه السطحية
يف الليطاني وروافده ،بل إن
الكميات اهلائلة من الصرف
الصحي والصناعي اليت ُت ّ
ضخ يف
النهر واألودية ،طاولت املياه
اجلوفية وشبكات التوزيع ،حتى
مل يعد أحد مبنأى عن التلوث
اجلرثومي.
أصدر املركز الوطين جلودة
الدواء والغذاء واملاء واملواد
الكيميائية يف اجلامعة اللبنانية
نتائج حتليل عينات مأخوذة
من املياه يف عدد من املنازل
يف بعلبك – اهلرمل والبقاعني
األوسط والغربي .املصلحة
الوطنية لنهر الليطاني أودعت
املركز اجملموعة األوىل من
العينات يف  16اجلاري ،على ان
تستكمل أخذ عينات مماثلة من
بلدات أخرى.
ليست نتائج مياه البقاع أفضل
من نتائج مياه اجلنوب اليت
صدرت قبل أسابيع قليلة .يف
البقاع ،أيضًا ،املياه ملوثة،
ولكن بنسب أعلى من اجلراثيم
والبكترييا بسبب توافر نسب
أعلى من الصرف الصناعي
والصحي الذي خيتلط مبياه
اآلبار اجلوفية ويغمر بعض
شبكات التوزيع .والالفت ،يف
حاالت عدة ،أن حتليل املياه
أظهر وجود تلوث أعلى بعد
التكرير أو بعد مرورها بشبكة
التوزيع!
نتائج التحليل اجلرثومي ملياه
الشرب واالستخدام ،أظهرت
أن بئرًا قرب نبع مشسني تغذي
بلدة بر الياس ،ختطت البكترييا
فيها احلد األقصى املسموح
به ملياه الشرب بسبب تلوثها
مبياه الصرف الصحي .إذ
بلغت نسبة املكورات العقدية
فيها  18مستعمرة يف الـ 100
ملليرت ،والزائفة الزجنارية 3
مستعمرات يف الـ  100ملليرت،
والقولونيات املتحملة للحرارة
 80مستعمرة يف الـ 100
ملليرت ،والقولونيات اإلمجالية
أكثر من  ٨٠مستعمرة يف الـ
 100ملليرت .فيما احلد األقصى
املسموح به أقل من مستعمرة
واحدة يف الـ  100ملليرت لكل
نوع من هذه البكترييا .ومل
تتغري النسب كثريًا بعد خضوع
املياه للتكرير يف حمطات الضخ
التابعة ملؤسسة مياه البقاع.
فالعينات املأخوذة من منزل أحد
ّ
املشرتكني يف الشبكة العامة
التابعة لبئر مشسني ،أظهرت
ختطي البكترييا احلدود القصوى
املسموح هلا ملياه الشرب .إذ
بلغت نسبة املكورات العقدية
 45مستعمرة يف الـ 100
ملليرت (أي أعلى مما كانت عليه
قبل الضخ!) ،فيما مل تتغري
نسب األنواع األخرى .وخلص
التحليل إىل أن املياه «غري
مطابقة للمواصفات وال تصلح
للشرب».
العينات اليت اخذت من بئر

آمال خليل
تغذي بلدة جمدل عنجر ،قرب
نبع مشسني أيضًا ،أظهرت
هي األخرى تلوثًا مبياه الصرف
الصحي .ففي كل  100ملليرت،
بلغت نسبة املكورات العقدية
 37مستعمرة ،والزائفة الزجنارية
والقولونيات
مستعمرتني،
املتحملة للحرارة أكثر من
 80مستعمرة ،والقولونيات
اإلمجالية أكثر من  80مستعمرة
أيضًا .كذلك تبني أن نسب
البكترييا كانت أعلى يف املياه
بعد الضخ يف الشبكة العامة.
وخلص التحليل أيضًا إىل أنها
«غري مطابقة للمواصفات وال
تصلح للشرب».
ويف عينات نبع عني الزرقا
يف سحمر ،الذي يغذي بعض
بلدات البقاع الغربي وراشيا،
تلوث
بينت التحاليل أيضًا وجود ّ
ّ
جرثومي .ففي كل  100ملليرت،
بلغت نسبة املكورات العقدية
 35مستعمرة ،والزائفة الزجنارية
والقولونيات
مستعمرتني،
املتحملة للحرارة أكثر من
 80مستعمرة ،والقولونيات
اإلمجالية أكثر من  80مستعمرة.
فيما تبينّ أن مياه عني الزرقا
«اخلارجة من حمطة التكرير
والضخ مطابقة للمواصفات
عينات
وصاحلة للشرب» .إال أن ّ
ُأخذت من منزل أحد املشرتكني
يف الشبكة العامة اليت تستفيد
أنها «غري
من النبع ،تبينّ
مطابقة للمواصفات وال تصلح
للشرب».
وعزا التحليل السبب إىل أن
«املشكلة تكمن يف شبكات
التوزيع بسبب خروج املياه
نظيفة صاحلة للشرب من حمطة
وتتلوث قبل وصوهلا
التكرير
ّ
إىل املشرتكني».
وبناء على طلب رئيس بلدية
ً
سحمر حممد اخلشن ،أخذ فريق
املصلحة عينات من مياه بئر
سحمر .وبالنتيجة ،تبينّ أن مياه
البئر «غري مطابقة للمواصفات
وال تصلح للشرب» .فرغم
عدم وجود مكورات عقدية يف
املياه ،إال أن الزائفة الزجنارية
بلغت  62مستعمرة يف الـ 100
ملليرت ،والقولونيات املتحملة
للحرارة أكثر من  80مستعمرة،
والقولونيات اإلمجالية أكثر من
 80مستعمرة.

يف حاالت عدة تبيّن وجود
تلوث أعلى يف املياه بعد تكريرها
أو بعد مرورها عرب شبكة التوزيع

املفارقة كانت يف حتليل عينات
من مياه بئر مركبا الواقعة
ضمن معمل مركبا لتوليد الطاقة
الكهربائية التابع للمصلحة،
خلو مياه البئر من
إذ تبينّ
البكترييا ومطابقتها للمواصفات
وصالحيتها للشرب ،علمًا أن
هذه املياه تستخدم لتوليد
الطاقة فقط.
رئيس املصلحة سامي علوية،
أرجع سبب تلوث مياه الشفة
أو االستخدام يف البقاع إىل
بالدرجة
الصحي
الصرف
األوىل ،ثم الصرف الصناعي

الذي يصرف يف نهر الليطاني
وروافده واجملاري واألودية
من دون معاجلة ،ما يؤدي إىل
اختالطه باملياه اجلوفية اليت
تستخدم للشفة واالستخدام
املنزلي ،ولفت إىل وجود 69
بلدية يف البقاع تصرف مياهها
املبتذلة حنو األودية والليطاني
من دون معاجلة ،وهي  25يف
بعلبك اهلرمل و  23يف زحلة و
 9يف البقاع الغربي.
تلوث املياه يف البقاع ليس
حديثًا .عام  ،2007أجرت جلنة
األشغال النيابية حتلي ًال لعينات
مياه ُأخذت من بلدات مشسطار
واليمونة ومشسني ولوسي
وبينت النتائج تلوث
وزحلة.
ّ
مياه اليمونة وزحلة ومشسني
باملياه املبتذلة.
هذه النتائج وردت ضمن
دراسة للجنة عرضت املشكالت
اليت تواجه وضع املياه يف
البقاع ،واليت متحورت حول
«نقص املوارد البشرية الكافية،
وسياسة حفر اآلبار العشوائية،
والفشل يف استغالل املياه
أساس
كمصدر
السطحية
للمياه ،وعدم محاية الينابيع من
تلوث املطاعم واملقاهي احمليطة
بها ،ووصول نوعية غري جيدة
من املياه إىل املنازل أحيانًا،
وقدم شبكة التوزيع اليت تعود
إىل عام  ،1950وغياب شبكات
الصرف الصحي ،ما يؤدي إىل
تصريف املياه يف احلفر اليت
تلوث اآلبار والينابيع واألنهر،
إىل االستعمال اجلائر للمبيدات
واألمسدة الزراعية».

مصلحة الليطاني تشكو وزارة
الطاقة!

تقدمت املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني بشكوى أمس امام
النيابة العامة االستئنافية للبقاع
ضد وزارة الطاقة واملياه الوصية
على املصلحة ،واملتعهدين
صاحل»
صالح
«مؤسسة
و»مؤسسة مارويس البعيين»
املكلفني من الوزارة متديد
شبكات مياه يف بلدة القرعون.
وتبني للمصلحة حبسب الشكوى
بأن املتعهدين «يقومون برمي
نفايات وردميات نامجة عن
االشغال يف حبرية القرعون
على حنو يشكل تعديًا من متعهد
اشغال عامة على االمالك العامة
والبيئة واملياه ويقوض اجلهود
الرامية اىل رفع التلوث وهدر
املليارات املرصودة لصاحل
الوزارة نفسها لتنفيد مشاريع
رفع التلوث».
وبعد ساعات استدعى النائب
العام االستئنايف يف البقاع
القاضي منيف بركات املدعى
عليهم اىل خمفر القرعون
والزمهم مبباشرة رفع الردميات
من البحرية وحرمها .وقد بدأ رفع
الردميات مع ساعات الليل .اال
ان رئيس املصلحة سامي علوية
قال يف اتصال مع «االخبار» انه
لن يسقط الشكوى رغم ازالة
الردميات «بسبب الضرر الذي
تسببت به».

كيف أنفقت «أوجريو»  160مليون دوالر؟
وضع املدعي العام املالي علي
إبراهيم يده على ملف أوجريو،
بعد إخبارين من وزارة مكافحة
الفساد .وبعد جلسة استماع
أوىل ،صارت إدارة اهليئة
مطالبة بتربير صرفها لـ160
مليون دوالر من حسابها يف
مصرف لبنان ،من دون أي
سند قانوني .فهل تسعفها حجة
تسيري املرفق العام؟ وهل تربر
مساعي تعديل مهام اهليئة…
تأخري توقيع العقد لسنتني؟
قبل أن ينتهي العام 2018
بأيام كان املدعي العام املالي
القاضي علي إبراهيم يتلقى
إخبارًا جديدًا من وزير الدولة
لشؤون مكافحة الفساد نقوال
«مبخالفات
يتعلق
تويين،
مالية يف أوجريو» .بشكل
أدق ،يتحدث اإلخبار عما تردد
بشأن قيام هيئة أوجريو بإنفاق
األموال املرتاكمة يف حساب
اهليئة والبالغة  160مليون
دوالر ،على أعمال ضخمة
ومكلفة جدًا ملصلحة وزارة
االتصاالت طيلة العامني 2017
و ،2018من دون توقيع أي
عقد وخارج أي متويل.
وحبسب اإلخبار ،فإن هذا املبلغ
املرتاكم هو ملك املساهم
الوحيد يف اهليئة ،أي الدولة
اللبنانية ،وال ميكن التصرف
به إال بقرار من جملس الوزراء،
على ما تنص عليه قوانني
اهليئة وأنظمتها اخلاصة بها.
كذلك يركز اإلخبار أنه ال حيق
هليئة أوجريو أن تصرف أي
نفقات من دون حجز اعتماد
وعقد نفقة ومن دون اعتمادات
حمددة ودقيقة يف موازنتها.
كما ال حيق هلا أن تصرف على
أعمال عائدة لوزارة االتصاالت،
إال بوجود التمويل لذلك .وهذا
أمر ينص عليه النظام املالي
هليئة أوجريو ،معتربًا أن خالف
ذلك يعترب اختالسًا ألموال
اهليئة حياسب عليه املسؤولون
من ماهلم اخلاص.
وبناء على هذا اإلخبار ،واإلخبار
الذي تاله ،أي اإلخبار املتعلق
باحتمال فقدان مبالغ كبرية من
صندوق تعويضات نهاية اخلدمة
العائد للعاملني واملستخدمني
يف أوجريو ،والذي مل يعد يوجد
فيه سوى  900مليون لرية ،يف
ّ
يقل
حني أنه من املفرتض أال
هذا املبلغ عن املئة مليار لرية،
استمع املدعي العام املالي علي
إبراهيم إىل رئيس أوجريو عماد
كريدية وإىل املدير املالي يف
اهليئة حممد حميدلي .كما طلب
منهما تزويده مبعلومات إضافية
املسألتني
عن
ومستندات
ملتابعة التحقيق.
من وجهة نظر كريدية ،فإن
صرف هذه املبالغ ال غبار
عليه قانونيًا ،مشريًا إىل أنه
يعمل وفق النظام املالي هليئة
أوجريو ،وخيضع للرقابة .كما
ّ
يذكر كريدية أن التفتيش
املركزي عمد إىل التدقيق مرتني
يف عمل اهليئة ومل يتبني يف
املرتني وجود أي خمالفة .وأكثر
من ذلك ،يوضح املدير العام
ألوجريو أن الصرف يف العامني
 2017و 2018مت بتوقيع من وزير

إيلي الفرزلي

ا ال تصا ال ت
إحالة
على
يطلب فيها
من أوجريو
ا ستمر ا ر
لعمل
ا
مبوجب العقد
املنشأ يف
العام ،2016
التزامًا مببدأ
ا ستمر ا ر ية
ا ملر فق
مؤتمر «سيدر» تضمن شروطاً تتعلق بضرورة خصخصة
العام.
قطاع االتصاالت (هيثم املوسوي)
ملاذا
لكن
مل توقع العقود يف موعدها؟
يعود التأخري ،حبسب أوجريو،
إىل رفض ديوان احملاسبة
ملشروع العقد اجلديد ،حبجة أن
التكنولوجيا اختلفت وأن األطر
اليت تريدها اهليئة خمتلفة عن
العقد السابق .وبالتالي ،طلب
الديوان احلصول على موافقة
جملس الوزراء ،فكان االنتظار
إىل حني أصدر اجمللس مرسومًا
صالحيات
بتوسيع
يقضي
أوجريو ،ويعود العقد إىل
مساره القانوني قبل أن ُيوقع
أخريًا.

تويني :الصرف من دون وجود
اعتمادات ...اختالس

لكن إذا كان التأخري يف إجناز
العقود يعود إىل ضرورة
تضمينها املهام اإلضافية اليت
طلبها جملس الوزراء ،فهذا
أمر ال يستقيم مع حقيقة أن
املرسوم احلكومي صدر يف
منتصف شهر حزيران .2018
أي بعد عام ونصف من بداية
العام  ،2017وبعد نصف سنة
من بداية العام  .2018يف حني
أن عقود الصيانة والتشغيل
يقتضي أن تكون جاهزة ونافذة
عند بداية كل سنة.
وهذا يعين عمليًا أن مبدأ تسيري
املرفق العام ،قانونيًا ،كان
يقتضي السري يف العقد الذي
أجنزته اإلدارة السابقة ألوجريو
يف عهد وزير االتصاالت
السابق بطرس حرب ،وكان
ّ
شكلت
جاهزًا للتوقيع عندما
احلكومة احلالية .وهو العقد
الذي يتضمن البنود نفسها
اليت يتضمنها عقد العام ٢٠١٦
الذي تؤكد اإلدارة احلالية
ألوجريو أنها اعتمدته مرجعًا
لتسيري األعمال يف العام
 ٢٠١٧ومعظم العام .٢٠١٨
وحبسب مصدر قانوني ،كان
ميكن هلذه اخلطوة البديهية،
أي توقيع العقد ،كما هو ،أن
تقونن الصرف يف أوجريو ،إىل
حني صدور قرار جملس الوزراء
بد ً
ال من التمادي يف الصرف
خالفًا للقانون بانتظار املرسوم.
واألهم أن التوقيع كان ليؤدي
إىل احلفاظ على الربح املرتاكم
لدى هيئة أوجريو خالل أكثر من
 ١٠سنوات والبالغ  ١٦٠مليون
دوالر ،بد ً
ال من أن يصرف خارج
اإلطار التعاقدي ،مع ما يتبع
ذلك من خمالفات قانونية.
حجة تسيري املرفق العام ليست
مربرًا للصرف خالفًا للقانون،
يقول رئيس نقابة خرباء احملاسبة

السابق أمني صاحل .هو يذهب
باملقارنة إىل حد اإلشارة إىل أن
الدولة كلها يفرتض أن تتوقف
عن العمل يف حال عدم وجود
سند قانوني للصرف واجلباية،
أي املوازنة ،فكيف باحلري بعقد
تشغيل واستثمار هليئة عامة؟
وأكثر من ذلك ،يوضح مصدر
مطلع أن عدم وجود العقد يعين
عمليًا تنفيذ األعمال من دون
جلان استالم ومن دون مراقبة
ديوان احملاسبة السابقة أو
املؤخرة ومن دون علم مراقب
عقد النفقات املقيم يف وزارة
االتصاالت ومن دون علم كل
من احملتسب املركزي ورئيس
دائرة احملاسبة العمومية يف
وزارة االتصاالت ،ومن دون
ظهور هذه النفقات يف قيود
وزارة االتصاالت أو قيود
وزارة املالية.

لم توقع أجريو و»االتصاالت»
عقداً خالل سنتني بحجة انتظار
تعديله

وحتى مع افرتاض قانونية
الصرف ،بالطريقة اليت جرت
فيها ،أال يفرتض ذلك ضبط
النفقات إىل احلدود الدنيا؟
فهل تسيري املرفق العام
يقتضي تغيري لوغو أوجريو
جديدة،
سيارات
وشراء
وتغيري نظام الفوترة ،وتوقيع
عقود استشارية ،إضافة إىل
إجراء دراسات إلعادة اهليكلة
وتوظيف  ٨٠٠مياومًا ،أغلبيتهم
وظفوا ألسباب سياسية...؟ أال
يعين ذلك أن األولوية كانت
للصرف بعيدًا من أعني الرقابة
اليت يفرضها توقيع العقد؟
ومع التسليم أن هذه األعمال
تدخل يف خانة الضرورة ،فهل
هي ضرورية إىل درجة تبديد
 ١٦٠مليون دوالر ،هي كل ما
مجعته اهليئة خالل سنوات ،يف
حلظة تارخيية حرجة وحساسة يف
حياة القطاع العام لالتصاالت
وحياة أوجريو؟
وللتذكري فقط ،فإن مؤمتر
شروطًا
تضمن
«سيدر»
تتعلق بضرورة خصخصة قطاع
قريبًا
والتوجه
االتصاالت
جدًا لتنفيذ قانون االتصاالت
 2002/431الذي يقول بتصفية
هيئة أوجريو وصرف موظفيها.
علمًا أن هذه األرباح املرتاكمة
يف احلساب اخلاص للهيئة
يف مصرف لبنان كانت تشكل
حتى األمس أهم ضمانة حلماية
حقوق ومستحقات وتعويضات
ومستقبل العاملني يف اهليئة.
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مقاالت وتحقيقات

نفايات بريوت واجلبل باقية يف الشوارع احلريري يف تياره :تعيينات ال ُتريح
الكوادر
مع نهاية نيسان
حبيب معلوف

ال إمكانية الستقبال «كوستا برافا» أي كميات إضافية من النفايات (مروان طحطح)
تلهت األطراف السياسية باختاذ «قرارات
فيما
ّ
انتخابية» قبل االستحقاق النيابي ،وبالصراع على
احلصص الوزارية بعده ،تنفد املهل إلجياد بديل
ملطمري برج محود واجلديدة اللذين يستوعبان
َ
نصف نفايات بريوت وجبل لبنان .املطمران
أوشكا على بلوغ قدرتهما االستيعابية القصوى،
ما يعين أن حنو  700طن من النفايات يوميًا قد
تبقى يف الشوارع ،بدءًا من نهاية نيسان املقبل
مع دخول احلكومة مرحلة تصريف األعمال ،الصيف
املاضي ،انتهى زمن القرارات السيئة ،بيئيًا على
األقل ،ودخلنا مرحلة الالقرار وانتظار األسوأ مع
عودة قضية النفايات إىل الواجهة ...والشارع.
يف آخر جلسة عقدتها للبحث يف ملف النفايات،
قبل عام بالتمام ( ،)2018/1/11أرجأت احلكومة،
ألسباب انتخابية ،اختاذ القرار السيئ بتوسيع
مطمري برج محود واجلديدة إىل ما بعد االنتخابات
مرحلة األمر إىل احلكومة
النيابية (أيار املاضي)،
ّ
اليت ستليها .مذ ذاك ،دخلت مرحلة تصريف
األعمال ،وال تزال ،علمًا بأن القدرة االستيعابية
ملطمر اجلديدة يفرتض أن تنتهي آخر شباط املقبل،
فيما انتهت القدرة االستيعابية ملطمر برج محود
منذ حنو سنة .وحبسب مصادر هندسية ،فإن أي
خطة لتوسيع مطمر اجلديدة تتطلب ما ال يقل عن
سنة ،إذا متت عمليات الردم وجتهيز خاليا الطمر
بشكل مدروس ،وما ال يقل عن  6أشهر إذا ما
جرت األعمال بعشوائية ،كما حيصل غالبًا!
مصادر اجلهة املتعهدة لفتت اىل أن معظم
النفايات اليت طمرت يف اجلديدة غري مفروزة
وحتتوي على كمية كبرية من املواد العضوية،
(يفرتض
وقد ّ
أدى ذلك إىل هبوط مستوى املطمر ُ
أال يزيد على  12ـــ  13مرتًا عن سطح البحر) ،ما
ميدد مهلة الوصول اىل احلالة القصوى لقدرته
ّ
االستيعابية حتى نهاية نيسان املقبل .رغم ذلك،
فإن ثالثة أشهر غري كافية لردم البحر وتوسيع
املوقع ،أو إلنشاء مطامر جديدة ،ناهيك عن أن
من غري الوارد التئام احلكومة الختاذ قرار يف
هذا الشأن .ويعين ذلك أن حنو نصف نفايات
بريوت وجبل لبنان اليت يستوعبها مطمر اجلديدة
حاليًا (بني  1200و 1300طن يوميًا) ستبقى يف
الشوارع ،أو سيعود بعضها حتمًا اىل األودية
واملكبات العشوائية بنهاية نيسان!
ّ

استحالة العودة إىل «كوستا برافا»

ورغم العمل على توسيع مطمر «كوستا برافا»،
جتزم املصادر باستحالة استقباله هذه النفايات
ألسباب عدة ،أهمها أن جملس الوزراء يف قراره
الرقم  )2018/1/11( 45اشرتط ،بعد موافقته
على اقرتاح جملس اإلمناء واإلعمار توسيع هذا
املطمر ،ضم قضاءي الشوف وعاليه اىل نطاق
هذه اخلطة املرحلية وتطوير معملي الفرز يف
العمروسية والكرنتينا… «على أن ال تزيد كمية

النفايات املطمورة يف الكوستابرافا على 1000
طن يوميًا اعتبارًا من مطلع العام اجلاري ،أي بعد
َ
معملي الفرز (املذكورين) ،وإنشاء
إجناز وتطوير
وتشغيل معمل التسبيخ يف كوستا برافا» .يعين
ذلك أن هذا املطمر الذي يستقبل كميات من
ّ
حدده جملس الوزراء ،ال ميكنه
النفايات
تتخطى ما ّ
استقبال كميات إضافية من النفايات ،وخصوصًا
إذا كانت حبجم ما يطمر اآلن يف اجلديدة (نصف
نفايات بريوت وجبل لبنان).

الخيارات الصعبة

يف جلسة  ،2018/1/11كان أمام جملس الوزراء
خياران عرضهما جملس اإلمناء واإلعمار لتوسيع
مطمري برج محود واجلديدة:
 األول يقضي بردم املساحة املائية الواقعةبني املطمرين واستخدامها إلنشاء خلية لطمر
النفايات .ويف هذه احلالة ،ينبغي نقل أنابيب
شركات النفط يف هذه املنطقة اىل مكان مناسب
بالتنسيق مع مديرية النقل الربي والبحري ،وإلغاء
مرفأ الصيادين املوجود هناك وتأمني بديل له،
وإنشاء حاجز حبري بطول  200مرت للحماية البحرية
وأعمال الردم وإنشاء وتشغيل اخلاليا الستيعاب
مليون و 650ألف طن .ويؤمن هذا اخليار ،وفق
«اإلمناء واإلعمار» ،مساحة كافية لطمر النفايات
ملدة ال تقل عن أربع سنوات إضافية اعتبارًا من
أول آذار  2019يف حال تشغيل معمل معاجلة
يتضمن
النفايات العضوية يف «الكورال» .كما
ّ
(أقرته
تشغيل معمل مماثل يف «كوستا برافا»
ّ
احلكومة يف جلستها املذكورة) مت جتاهل مطلب
تسبب أيضًا يف إنهاء
إنشائه عام ( 2016ما
ّ
القدرة االستيعابية للمطامر).
 الثاني هو استعمال مساحة األمالك العامة اليت متاستحداثها يف اجلديدة ( )zone Eلطمر النفايات.
ويف هذه احلالة ،جيب التخلص من حنو  650ألف
مرت مربع تقريبًا من ناتج جبل النفايات القديم
يف برج محود (كان مقرتحًا نقلها لتوسعة مطمر
الكوستا برافا) ...وهو خيار لن تقبل به اجلهات
املوعودة باالستثمار يف األراضي املردومة ،وال
أحد يستطيع أن يتخيل اىل أين ميكن أن يذهب
هذا احلجم الكبري من الردميات ومتى وكيف… ما
يعين استحالته.
املؤكد أن األزمة قادمة سريعًا ،واخليارات
ّ
يتبق منها سوى زيادة ارتفاع
ضيقة ،ومل
املكبات الشاطئية (برج محود واجلديدة وكوستا
برافا) ...لكن دون ذلك خماطر عديدة ،مع تالحق
العواصف اليت تزيد من احتمال تدمري الردميات
واملطامر معًا وانتشار نفاياتنا جمددًا يف البحر،
وخصوصًا أن لدى كثريين من اخلرباء شكوكًا
يف األعمال اجلارية يف هذه املواقع ،إن لناحية
سحب العصارة ومعاجلتها أو لناحية طرق سحب
غاز امليتان من املطمر ،أو احرتام معايري احلماية
من األمواج العاتية…

استكما ً
ال للعملية اليت أطلق عليها الرئيس
سعد احلريري صفة «احملاسبة» بعد
االنتخابات النيابية ،أجرى األخري سلسلة
تعيينات يف التيار مشلت منسقيات ومكتب
األمانة العامة .اجلو الداخلي للتيار يشي بأن
األمور ليست على ما ُيرام ،خصوصًا أن
بعض التسميات أتت نافرة ومستغربة
.بعد خماض عسري يف االنتخابات النيابية
َ
َ
ُ
«املستقبل» مرحلة تنظيمية
دخل تيار
األخرية،
متض إال أيام على النتائج اليت
جديدة .مل
ِ
أظهرت تآك ًال يف شعبية الرئيس سعد احلريري
حتى خرج األخري ُملقيًا املسؤولية على ِ
عاتق
ُ
باحملاسبة .إقاالت
كوادره االنتخابية ،واعدًا
ُ
ومنسقيات ومسؤولي
ملنسقني
باجلملة
ُ
أمر
ماكينات وموظفني إداريني وتنظيميني َ
بها رئيس احلكومة املكلف ،كانت مبثابة خطوة
أوىل .تِبعتها إجراءات أخرى ّ
متثلت بتجميد
عمل جمالس منسقيات كل من بريوت ،البقاع
الغربي واألوسط ،الكورة وزغرتا .جتميد عمل
هيئة شؤون االنتخابات وتشكيل جلان من
النخب األهلية وأصدقاء التيار والناشطني
يف نطاق عمل منسقيات بريوت والبقاعني
ُ
إجراءاته اليت
الغربي واألوسط .يومها أوحت
كانت ُمفاجئة يف جانب منها ،بأن زعيم
قرر أن ِ
يقلب األمور رأسًا على
«املستقبل» ّ
عقب باملعنى اإلجيابي ،وترافقت مع معلومات
عن أن التغيري سيطاول األمانة العامة للتيار،
وهكذا حصل.
أصدر احلريري سلسلة
االثنني املاضي،
َ
قرارات تنظيمية على صعيد إعادة تشكيل
التيار ،تضمنت تعيني النائب السابق عمار
حوري مستشارًا يف مكتبه ،بعد رفض
األخري تولي منصب املنسق العام لبريوت.

مـيسم رزق

عودة النائب السابق عقاب صقر إىل الواجهة ش ّكلت مفاجأة
للمستقبليني (مروان طحطح)

وأعاد احلريري تشكيل مكتب األمانة العامة ،لكنه
ثّبت تعيني أمحد احلريري أمينًا عامًا .أما األعضاء
فهم :النائب السابق عقاب صقر (مساعدًا لألمني
العام للشؤون السياسية والتثقيفية ،وله صفة
استشارية يف مكتب الرئيس) ،وسام شبلي
(مساعدًا لألمني العام للشؤون التنظيمية) ،جالل
(مساعدًا لألمني العام لشؤون الفعاليات
كربيت ُ
التمثيلية) ،فادي متيم (مساعدًا لألمني العام
لشؤون العالقات العامة) ،عبد السالم موسى
(منسقًا عامًا لشؤون اإلعالم) ،أمحد رشواني
(منسقًا عامًا لشؤون العالقات اخلارجية) ،حممود
اجلمل (عضوًا يف مكتب األمانة العامة) ،حممود
القيسي (عضوًا يف مكتب األمانة العامة ،ورندة
ً
(أمينة للسر) .كذلك عينّ سامر سوبرة
كعكي
منسقًا عامًا يف بريوت ،وسعيد ياسني منسقًا عاماً
يف البقاع األوسط ،وعلي صفية منسقًا عامًا يف
البقاع الغربي وراشيا .ومن ضمن القرارات اليت
اختذها ،توحيد النطاق اجلغرايف للمنسقيات الثالث
اآلتية :الكورة ،زغرتا ،البرتون وجبيل يف نطاق
جغرايف واحد ،وتكليف مكتب األمانة العامة اختاذ
إجراءات التوحيد بني اهليئات التنظيمية للمنسقيات
الثالث السابقة خالل فرتة شهرين.
الالفت أن التعيينات اجلديدة اليت أجراها احلريري
مل تحُ دث ارتياحًا داخل التيار ،بل على العكس .فقد
انقسمت اآلراء حوهلا بني الالمبالة أو االمتعاض،
وكشفت عن أن التغيريات اليت حصلت بداية مل
ُ
عدة شغل سياسية إلراحة القاعدة
تكن أكثر من ّ
الشعبية ،لكن من دون أن يكون هلا ترمجة فعلية.
ومن السابق ألوانه معرفة كيفية تعامل اجلمهور
مع التعيينات اجلديدة .أما على الصعيد الداخلي
للتيار ،فكان واضحًا أن األمور ليست على ما
ُيرام ،خصوصًا أن بعض التسميات أتت «نافرة
ومستغربة» لكثريين من كوادر «املستقبل».
تقول مصادر يف التيار إن «نقطة الضعف األساسية
تكمن يف أن احلريري نقل إدارة
يف التسميات
ُ
التيار من اجليل األول واملؤسس مباشرة إىل اجليل
الثالث ،اجليل الشاب الذي ال ميلك اخلربة الكافية
للنهوض باملنسقيات».
أما بعض األمساء اليت ُع ِّي َنت يف مناصب جديدة،

«تعد عند الكثري من املستقبليني
فهي يف األصل
ُ
ذات دور سليب يف العمل التنظيمي ،كبسام عبد
سر) وبسام شكر (عضو يف
امللك (عينُ أمني
ّ
مكتب األمني العام)»ُ ،يضاف إليهما شبلي «الذي
كان أص ًال من ضمن الكوادر االنتخابية وعضوًا
يف املكتب السياسي» .وحبسب املصادر ،فإن
االمتعاض األكرب يأتي من قاعدة التيار يف بريوت،
ّ
يرتكز على
بعد االنتخابات كان
خصوصًا أن احلديث َ
حتسني منسقية العاصمة بشكل أساسيًا ،حيث إن
إدارة العملية االنتخابية كانت فاضحة ،وأظهرت
صراعًا كبريًا بني مراكز النفوذ داخل التيار بشكل
وبعد
قسم املاكينة االنتخابية فيها إىل ماكينات.
َ
ّ
أن كان من املقرر تعيني احملامي عمر الكوش
منسقًا عامًا يف بريوت ،كشفت املصادر أن «فريق
الرئيس فؤاد السنيورة ضغط بشكل أساسي
الستبداله بسامر سوبرة» ،وجنح يف ذلك .كذلك
جرى تعيني فادي متيم« ،القريب من السنيورة»،
مساعدًا لألمني العام لشؤون العالقات العامة ،علمًا
بأنه ،كرئيس لـ»النادي الثقايف العربي» ،حيظى
باحرتام واسع.
أما العنوان الثاني الذي ّ
شكل مفاجأة داخل أروقة
التيار ،فكان عودة النائب عقاب صقر إىل الواجهة،
بعد الضجة اليت أثريت حول دوره إبان أزمة احتجاز
رئيس احلكومة يف السعودية .إذ يدور نقاش بأن
تعيينه مستشارًا للحريري ،ولألمني العام أمحد
مهمة أخرى هلا
احلريري ،خطوة أوىل حنو توكيله
ّ
عالقة بقطاع اإلعالم يف املستقبل ،علمًا بأن صقر
كان يعبرّ دومًا عن رفض أي منصب إعالمي يف
التيار.
ومنذ حنو سنة ونصف مل تتوقف املعلومات اليت
تتحدث عن صراع بينه وبني مدير حترير جريدة
املستقبل جورج بكاسيين ،الذي كان امسه متداو ً
ال
لتولي منسقية اإلعالم بد ً
ال من عبدالسالم موسى
قبل تثبيت األخري يف موقعه .وقد يتطور هذا الصراع
بعد إقفال الصحيفة ورقيًا ،خصوصًا أن بكاسيين
يسعى عند الرئيس احلريري إىل تولي إدارة املوقع
اإللكرتوني املشرتك الذي سينشأ ملؤسسات التيار
كافة ،وكذلك إلدارة قناة «املستقبل» بد ً
ال من
حسني الوجه وعماد عاصي!
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جولة داخل املنزل املهجور الذي يعيش فيه قاتل ومغتصب آية مصاروة

مصاروة اغتُصبت وقتلت يف إحدى حدائق بوندورا األسبوع املاضي

املتهم باغتصاب وقتل آية مصاروة يخفض رأسه إىل األرض بعد القبض عليه

املنزل املهجور يف شارع غريمشو يف بوندورا والذي داهمته الشرطة بعد إلقاء القبض على هريمان
املنزل القصاصات الورقية
اليت حتتوي على كلمات األغاني
واطلع عليها موقع ديلي ميل
أسرتاليا.
وخياطب هريمان يف بعض
الكلمات حبا ضائعا ويتحدث
كيف أن شخصا ما ساعده على

من املتوقع أن يتم تسليم جثمان آية مصاروة إىل أهلها يف إسرائيل هذا األسبوع
تكشف جولة داخل املنزل
املهجور الذي يعيش فيه كودي
هريمان املتهم باغتصاب وقتل
الفلسطينية آية مصاروة عن
بعض السمات الذهنية بالنسبة
له.
وعثر موقع ديلي ميل أسرتاليا
حتت البطانية يف غرفة نوم
خلفية على قصاصات ورقية
تضم جمموعة من كلمات أغاني
الراب بعضها يعرب عن الغضب
أو احلب الضائع.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
مثل فيه هريمان 20 ،عاما أمام
حمكمة مبلبورن يف ثاني ظهور
منذ اتهامه
له أما القضاء
باغتصاب وقتل مصاروة يف
 16يناير.
ومل يتقدم هريمان بطلب
للخروج بكفالة أثناء اجللسة
املوجزة واليت شهدت سحب
النيابة طلبا إلجراء تدابري إلزامية
مثل أخذ عينة «دي إن إيه».
وطلب مسؤول النيابة جوناثان

ماكارثي حظر نشر تفصيالت
حمددة بشأن اهلجوم على
الطالبة الفلسطينية اليت حتمل
اجلنسية اإلسرائيلية حتى تقوم
الشرطة أوال بإخبار عائلة الفتاة
البالغة من العمر  21عاما.
جوناثان
القاضي
ووافق
كليستادت على حظر النشر
ألنه سيكون أمر مروع بالنسبة
للعائلة معرفة تفاصيل اهلجوم
من خالل تقارير إعالمية.
من جانبه ،قال جيلوم بالني،
حمامي هريمان إن موكله من
سكان أسرتاليا األصليني،الفتا
إىل عدم وجود سكن ثابت له
باإلضافة إىل عمره الصغري
الذي جيعله أكثر عرضة
للتقلبات النفسية.
ومت منح الشرطة  12أسبوعا
جلمع األدلة ضد املتهم.
وجبانب كلمات األغاني اليت مت
العثور عليها يف املنزل الذي
يقع بشارع جرميشو ،مت العثور
على كريم وجه مضاد للفطريات

وسرياميك حمطم وجهاز مودم
وقاطع صناديق(كاتر).
املذكور
املنزل
وميتلئ
بالقاذورات والقمامة وكأن
حيوانات كانت تعيش بداخله.
ومت العثور على جثة مصاروة
نصف عارية بالقرب من مركز
تسوق بوالريس يف بوندورا
صباح األربعاء بعد أن هومجت
خالل عودتها إىل منزهلا مساء
الثالثاء.
وكانت مصاروة قد سافرت إىل
ملبورن للدراسة جبامعة التروب
ملدة عام يف إطار برنامج تبادل
دراسي.
وألقت الشرطة القبض على
هريمان اجلمعة مع جمموعة من
األصدقاء يف مأوى بالقرب من
إحدى احلدائق.
وذكرت تقارير أن هريمان كان
مفرجا عنه بكفالة أصال يف
اتهامات صغرية.
وليس واضحا بعد ملاذا مل
تصادر الشرطة خالل مداهمتها

نسيان «أالنا».
ووضع هريمان عناوين لكلمات
األغانى مثل «سيجارة سحرية»
مكسورة»و»طالب
و»أحالم
الصف األول».
ويبدو أن السكان السابقني
للبيت من حميب جنم املوسيقى

ويلي نيلسون.
وكتب هريمان بعض الكلمات
الغاضبة مثل« :الشيطان أو إله
الراب سيسقطونك إذا حاولتم
الوقوف يف طريقي».

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

ثغرة تسمح لك باستخدام املوبايل أثناء القيادة
السائقني
منع
يتم
قد
األسرتاليني قريبا من جمرد
ملس هواتفهم احملمولة أثناء
القيادة.
لكن تبقى هناك ثغرة مل تستطع
السلطات إغالقها حتى اآلن.
وحتت نطاق القانون احلالي،
قادرون
السائقني
فإن
على ملس هواتفهم إلرسال
واستقبال املكاملات وتشغيل
املوسيقى أو استخدام تقنية
جي بي إس طاملا يستخدمون
مساعة خارجية هاندز فري.
املواصالت
جلنة
وترغب
الوطنية يف قوانني وأجهزة
أكثر وضوحا يف الوقت الذي
مت فيه حظر استخدام الساعات
الذكية أثناء القيادة.
من جانبه ،قال الدكتور جوف
أالن القائم بأعمال الرئيس
التنفيذي ل « ان تي إس» إن
القوانني مل تتغري منذ ١٩٩٩
وحتتاج إىل التحديث
وأضاف»< :ندرك أن عوامل

من
السائقني
تشتيت
التكنولوجيا والعوامل األخرى
متثل تهديدا للسالمة لكنها
ليست مفهومة بنفس الدرجة
مثل القيادة حتت تأثري اخلمور
والسرعة».
وأشار إىل إن القوانني ال
تتسم بالوضوح بشأن استخدام
التكنولوجيات اجلديدة مثل
األجهزة اليت يتم ارتداؤها.
ومت تصنيف الساعات الذكية

باعتبارها هواتف حممولة.
وال ميكن استخدام احملمول
إلرسال رسائل نصية أو
إلكرتونية أو مواقع التواصل
االجتماعي أو التقاط صور أو
رسائل فيديو أثناء القيادة.
وال يسمح للسائقني باإلمساك
بهواتفهم احملمولة إال إذا كان
ذلك يف إطار نقله إىل راكب
آخر.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني
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ملاذا ميحو اإلعالم األسرتالي جنسية
آية مصاروة الفلسطينية؟
كتبت الصحفية املقيمة يف
سيدني جنني خالق
القتل املروع للطالبة آية
املاضي
األسبوع
مصاروة
كان تذكريا مريرا بأن النساء
ميكن أن يفقدن حياتهن بشكل
عشوائي على أيدي الرجال حتى
أثناء سريهن يف الشوارع.
ومت اعتبار اغتصاب وقتل آية
مصاروة كأحد أكثر االعتداءات
الوحشية يف سيدني خالل
السنوات األخرية ،وهو املصري
الذي شهدته أيضا كال من
الفنانة الكوميدية يوريدايس
ديكسون وجيل ميجر.
وجعلنا ذلك نتساءل بصفتنا
نساء« :أين ميكن أن جند
األمان ،وأين نذهب؟
قتل مصاروة كان تذكريا
أيضا بالكيفية اليت تستطيع
اإلخبارية حمو
بها التقارير
الفلسطينيني بكل سهولة.
وقام العديد من وسائل اإلعالم
األسرتالية بوصف مصاروة21 ،
عاما ،باعتبارها إسرائيلية أو
من عرب إسرائيل ،رغم أنها
يف واقع األمر فلسطينية حتمل
اجلنسية اإلسرائيلية.
ال يهم اجلذور اليت تنتمي إليها
مصاروة ،فال ينبغي أن يتعرض
أي إنسان لنفس مصريها.
لكن ما يعنيين هنا هو ضرورة
هلوية
الصحيح
الوصف
األشخاص واحرتام ذلك على
األقل بعد موتهم.
وعلى وجه اخلصوص ،فإن
الفلسطينيني الذين يعيشون
حتت قيادة احلكومة اإلسرائيلية
يتم نبذهم ويطلق عليهم عرب
إسرائيل.
ووفقا الستطالع رأي أجراه
الربوفيسور سامي مسوحة من
جامعة حيفا اإلسرائيلية ،فإن
 %16فقط من الفلسطينيني
الذين يعيشون يف فلسطني
التارخيية قدميا واآلن يف

إسرائيل يقبلون مصطلح «عرب
إسرائيل» الذي أطلقته عليهم
احلكومة اإلسرائيلية.
ويفضل هؤالء الفلسطينيون
أوصافا مثل «مواطن فلسطني
يف إسرائيل» أو «فلسطيين
حيمل اجلنسية اإلسرائيلية».
أما «عربي إسرائيلي» فهو
وصف مسيس وغامض كما أن
استبعاد كلمة فلسطني حيمل
بعدا سياسيا.
العديد من وسائل اإلعالم
من
أظهرت
األسرتالية
خالل استخدام املصطلحات
اإلسرائيلية الرمسية يف وصف
آية مصاروة أنها ال تفهم نبذ
احلقائق املرتبطة بالفلسطينيني
سواء كانوا داخل إسرائيل
أو الضفة الغربية أو غزة أو
الالجئني باخلارج.
اجلدار الفاصل اخلرساني الذي
تبنيه إسرائيل سوف مير عرب
مدينة باقة الغربية مسقط
رأس مصاروة ،ويفصلها عن
شقيقتها باقة الشرقية يف
الضفة الغربية.
األشخاص الذين يقبعون يف
كال جانيب اجلدار الفاصل هم
فلسطينيون.
إن اجلدار الفاصل أو اجلنسية
اإلسرائيلية ال ميكنهما جتريد
فلسطيين من جنسيته وحتويله
إىل عربي إسرائيلي.
وأخربني أحد أعضاء عائلة
مصاروة من باقة الغربية
األسبوع املاضي« :أوال حنن
مجيعا بشر ،كما أننا مسلمون.
إذن حنن عرب وفلسطينيون».
وأضاف« :امتالكنا جواز سفر
إسرائيلي جمرد وضع سياسي
ال نستطيع تغيريه ،لكن هويتنا
فلسطينية».
وقال صديق للعائلة« :لدينا
جوازات سفر إسرائيلية لكن
فلسطني داخل قلوبنا»
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كشفت ملحمة برج أوبال
السكين ،الذي يتألف من 36
طابقا يف سيدني ومت إخالء
سكانه عشية الكريسماس
بعد العثور على شروخ ،على
فضح نقاط الضعف العميقة يف
أسلوب بناء الشقق السكنية يف
أسرتاليا.
وكشف تقرير هندسي مؤقت
أن الشروخ اخلرسانية باملبنى
تعزي إىل احنراف البناء عن
التصميم األصلى.
ورغم أن املبنى ال يواجه خطر
االنهيار لكن إصالح عيوبه
ستكون مكلفة وبطيئة ومعطلة
للسكان.
حجم املبنى وعمره الذي ال
يتجاوز الشهور الستة جيعالنه
مثريا لالهتمام.
بيد أن عيوب بناء الشقق

Australian News

انتحار مراهقة ابورجيينية خامسة هذا العام
انتحرت طالبة يف الرابعة
عشر من عمرها تنتمي لسكان
أسرتاليا األصليني بعد أن
نشرت تدوينة يف أحد مواقع
مبثابة
االجتماعي
التواصل
صرخة استغاثة تتذمر من
العنصرية والبلطجة.
وكتبت روشيل بريور اليت
كانت تعيش يف بريث« :مبجرد
أن أرحل ،ستتوقف البلطجة
والعنصرية».
ومل يرد على تدوينتها إال
شخص واحد واحد لكن والدها
جيفري يف نفس الليلة وجد
ابنته فاقدة الوعي يف غرفتها
بعد إقدامها على االنتحار.
وماتت الفتاة يف املستشفى
بعدها بتسعة أيام وحتديدا يف
 10يناير مما جيعلها خامس فتاة
تنتمي إىل األبورجيينز (سكان
أسرتاليا األصليني) وتقدم
على االنتحار خالل األسبوعني
املاضيني.
ووصفت شقيقة الفتاة ،وتدعى
كيان ،أختها بريور بأنها كانت
رقيقة وسعيدة ولطيفة لكن
القلق سيطر عليها جراء انقالب
صديقاتها ضدها وكانت تتذمر
من أنها تتعرض للبلطجة.
وتابعت شقيقتها يف تصرحيات
لصحيفة األسرتاليان« :لقد
كانت تشعر باالنزعاج حقا جراء
ذلك ،األمر يرتبط بالعنصرية.
يف كثري من األحيان يكون
السبب أناس عشوائيون ال
يدركون معنى ما يقولونه».
ويف اب املاضي ،دخلت
روشيل يف مشادة أمام بوابة
مدرستها وأصيبت جبروح يف
قدميها.
وقالت والدتها إن ابنتها
مل ترغب منذ ذلك احلني يف
الذهاب إىل املدرسة وتدهورت
حالتها النفسية بشدة.
وقام أصدقاء بتقديم العزاء
بعد انتحار املراهقة الصغرية

هل تتعلم أسرتاليا الدرس بعد شروخ
برج أوبال؟
السكنية يف أسرتاليا ليست
باألمر غري املعتاد حيث تعاني
الكثري منها من تسريبات مائية
وشقوق وأوجه نقص يف أنظمة
مكافحة احلرائق.
ومع الزيادة السكانية الكبرية
يف مدن العواصم األسرتالية،
تزايدت أعداد الذين يعيشون
داخل شقق سكنية وتقوم
احلكومة بالرتويج لذلك واالبتعاد
عن املنازل التقليدية.
مثة حقيقة مزعجة مفادها أن
املقاولني ال يكونون مكلفني
إال بالقليل من االلتزامات
مبجرد بيع الوحدات السكنية
للمشرتين مما يؤدي إىل زيادة
وترية املخاطر حال حدوث خطأ
ما.
كما يقوم املقاولون يف
أوقات الذروة بالبناء السريع
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والرخيص باإلضافة إىل وجود
قصور يف عملية اإلشراف على
اإلنشاءات مما جيعل األخطاء متر
دون اكتشافها.
وكشف استطالع رأي شارك فيه
ما يزيد عن  ١٠٠٠شخص أن
 ٪٧٢من املشاركني يعرفون
عيوبا إنشائية يف املباني
اليت تضم الشقق السكنية
اليت يعيشون فيها بوالية نيو
ساوث ويلز.
ووفقا إلحصائيات ،تبلغ نسبة
من يعيشون يف شقق سكنية
بأسرتاليا  %6.7من عدد
السكان.
وفيما يلي جدول يوضح
نسبة الذين يقطنون داخل
شقق سكنية يف شتى مناطق
العامل:
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روشيل بريور ،من بريث انتحرت بعد صرخة استغاثة على السوشيال ميديا

اليت كانت حتب احليوانات
واليت كانت حتلم بااللتحاق
باجلامعة.
وكتبت صديقة عرب موقع
إنستجرام« :ال أستطيع الرؤية
من كثرة الدموع .عودي إلينا
جمددا من فضلك».
وتابعت« :لقد كنا نتحدث يف
اليوم األخري عن اللون األفضل
لصباغة شعرك وكنيت تفضلني
األزرق أو األورجواني».
وأردفت« :لو كنت أعرف أنه
يومك األخري ،كنت سأفعل أي
شيء ملنعك ،وكنت سأؤكد لك
أنين دائما هنا من أجلك».
يذكر أن أسرتاليا تشهد يف
الفرتة األخرية سلسلة من
حاالت انتحار سكان أسرتاليا
األصليني بينهم  3يف غرب
أسرتاليا ،وحالة انتحار يف
كوينزالند ،وواحدة يف جنوب
أسرتاليا.
وعالوة على ذلك ،مت إنقاذ
طالب يف الثانية عشرة يف
مستشفى مبدينة بريزبن بعد

ماتت الفتاة يف املستشفى بعدها بتسعة أيام وتحديدا يف  10يناير مما
يجعلها خامس فتاة تنتمي إىل األبوريجينز (سكان أسرتاليا األصليني)
تقدم على االنتحار خالل األسبوعني املاضيني.

حماولة انتحار.

وفيما يلي جدول زمين مبوجة
االنتحار
 3يناير :فتاة من غرب أسرتاليا
يف اخلامسة عشر من عمرها
انتحرت يف كوينزالند وماتت
بعد يومني من احملاولة.
 4كانون الثاني :فتاة12 ،
عاما ،قتلت نفسها يف غرب

أسرتاليا
 6كانون الثاني :فتاة 14 ،عاما،
انتحرت يف اإلقليم الشمالي
 10كانون الثاني :فتاة15 ،
عاما ،انتحرت يف بريث

 11يناير :فتاة 12 ،عاما ،قتلت
نفسها بالقرب من أدياليد.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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مـقاالت وتـحقيقات

عـفرين يف قـبضة االحـتالل« :تـرتيك» مع «حـبّة مـسك»!
صهيب عنجريني
«عفرين ال تشبه نفسها يف شيء» .بهذه اجلملة ميكن تلخيص
عام من املآسي االستثنائية اليت عاشتها املدينة منذ بدء الغزو
الرتكي هلا .ومثلها مثل كل املناطق السورية املنكوبة ،ذاقت
املدينة كل ويالت احلرب ،مضافًا إليها الوقوع حتت راية االحتالل
ّ
يوفر األخري الفرصة ،فأطلق «ورشة» مستمرة من
الرتكي .ومل
التخريب املمنهج ّ
لكل شيء ،جريًا على عادته يف كل املناطق اليت
بـ»حبة مسك».
خصه عفرين
خضعت له ،مع ِّ
ّ
يقسم أبو حممد أنه ال يصدق حتى اليوم ما ّ
حل مبدينته ،عفرين.
ال ينبع ذهول الرجل مما ّ
حل باملدينة وأهلها عقب احتالهلا ،إذ
مستغرب على الرتكي» .لكن فكرة سقوط املدينة يف
«ال شيء
ٌ
قبضة أنقرة ومن يدور يف فلكها كانت «آخر ما ميكننا ختيله»،
وفقًا لتعبري الرجل الستيين.
قبل عام من اآلن ،كان معظم سكان املدينة مؤمنًا بأنها ستخرج
منتصرة من معركتها ،كما خرجت عني العرب (كوباني) منتصرة
ضد «داعش» .لكن «حسابات
يف الرمق األخري من معركتها
ّ
احلقل مل تطابق حسابات البيدر»ّ ،
واتضح الحقًا أن القتال حتت
ضد الرغبات األمريكية.
غطاء «التحالف» اجلوي خيتلف عن القتال
ّ
وعلى رغم أن شعور اخلذالن الذي عرفه أبناء عفرين كان ممزوجًا
بالغضب جتاه اجلميع ،فإن نصيب «قوات سوريا الدميوقراطية»
منه هو األكرب« .هم أبناؤنا ،وعلى عاتقهم كانت تقع مسؤولية
محايتنا» ،يقول الرجل املكلوم،
ويوافقه يف ذلك عدد من أبناء
حتدثت إليهم «األخبار»،
املدينة ّ
كلاًّ على حدة .أما مصادر
«قسد» ،فتحاجج بأن «اجلميع
تواطأ على عفرين :دمشق،

هناك إصرار على
تربئة واشنطن،
أقله إعالمياً ،من دم
عفرين

وموسكو ،واجملتمع الدولي» .ويبدو الفتًا إصرار املصادر على
تربئة واشنطن من دم عفرين حتى اليوم (أقله إعالميًا) ،مع تكرار
الزمة بعينها« :األمريكيون كانوا واضحني منذ سنوات طويلة،
وقالوا إن عفرين خارج مسؤولياتهم» .وإذا كان األوان قد فات
على احلديث عن ظروف املعركة ،فإنه «ضروري للتعلم منه ،كي
ال نكرر األخطاء حني خنوض معركة التحرير» ،وفقًا ملا يؤكده أحد
شبان املدينة البعيدين عنها.

على خُطى ما سبق

يقود البحث يف ما عرفته املدينة وأبناؤها منذ سقوطها رمسيًا يف
قبضة أنقرة ( 18آذار /مارس  )2018إىل الوقوف على سيناريو
مشابه ملا شهدته مناطق «درع الفرات» ،ومبا ينسجم مع «العرف
الرتكي» .ويؤكد أبناء عفرين أن نصيب منطقتهم من احلقد مضاعف
ألسباب تتعلق بـ»القضية الكردية» ،غري أن احلال يف املناطق
األخرى مل تكن أفضل .وميكن القول إن الشعار غري املعلن الذي
ترفعه أنقرة يف امللف السوري هو «ال فرق بني كردي وعربي إال
بالوالء» .وكما كان النهب مدخ ًال إىل مرحلة «الترتيك» املمنهج،
تكرر
ديدن أنقرة يف التعامل مع لواء اإلسكندرون قبل عقود،
ّ
العمل وفق املسار ذاته يف مناطق «درع الفرات» («األخبار»12 ،
تشرين األول  ،)2017قبل أن تدخل منطقة عفرين على اخلط يف
العام األخري.

إفقار ممنهج

جاء العمل على إفقار أبناء املنطقة على رأس أولويات أنقرة
واجملموعات السورية اليت اخنرطت يف عملية «غصن الزيتون».
وعقب سقوط املدينة ،عمد األتراك إىل إطالق أيدي املسلحني
املشاركني يف العملية ملدة ثالثة أيام ،كانت «الغنائم» فيها من
ّ
حق اجلميع .الحقًا ،باتت املسألة «دقيقة» ،وصار النهب امتيازًا
حتظى به جمموعات بعينها ،يف ما يبدو أنه «نظام حماصصة»
بني اجملموعات «املختارة» وبني غرف العمليات الرتكية .وحظيت
ومعامل
الزيتون،
معاصر
تصنيع صابون الغار ،ومعامل
«البريين» (خملفات الزيتون
خاص
باهتمام
اجملروش)
يف أولويات النهب ،نظرًا ملا

يُرجّح أن تفتتح
املؤسسات الرتكية
فروعاً لها يف عفرين

توفره من ثقل اقتصادي ألصحابها .وتؤكد معلومات متقاطعة
أن سبع معاصر زيتون على األقل قد ُنهَبت بالكامل ،عالوة على
قطع وحرق جزء من حقول الزيتون ،واالستيالء على حقول أخرى،
وفرض إتاوات على أصحاب احلقول الباقية ،ثم إجبارهم على بيع
عدة ّ
ملف «زيتون
حماصيلها بأمثان خبسة .وتناولت تقارير إعالمية ّ
عفرين» ،واستفاض موقع «بي بي سي /عربي» فيه.
كذلك ،مل ُتغفل اجملموعات املسلحة ضرورة االستيالء على أكرب
قدر ممكن من العقارات ،سكنية كانت أو جتارية ،مع احلرص
على تغليف املسألة بـ»غالف قانوني» .وشكلت العقارات اليت

ّ
متلكها أصحابها بني عامي
 2013و 2018هدفًا سه ًال يف
حجة «عدم
هذا اإلطار ،حتت ّ
وجود مستندات ملكية رمسية».
وبسبب إغالق مؤسسات الدولة
السورية يف املنطقة ،كانت
معظم عمليات البيع والشراء
اليت جرت يف السنوات
املذكورة ُتنجز مبوجب عقود
ُت َّ
نظم يف املكاتب العقارية،
سجل يف أفضل األحوال
أو ُت َّ
لدى «اإلدارة الذاتية» .ودأبت
على
املسيطرة
اجملموعات
عفرين يف العام األخري على
كل عقار جرى ّ
عد ّ
متلكه بهذه
ّ
الطريقة هدفًا ُمباحًا .ومل تسلم
«أمالك الدولة» من االستيالء،
وجرى االستيالء أخريًا على
مساحات واسعة منها بغية
إنشاء «مدن سكنية» ،إحداها
ُ
شيد يف منطقة شرياوا
ست َّ
(قرب مرميني) بإشراف «جيش
ّ
وتفشت ظاهرة
اإلسالم».
اخلطف بهدف تقاضي ِفدى يف

مسؤول يف وزارة الرتبية الرتكية يوزّع شهادات على طالب «ثانوية األئمة والخطباء» يف عفرين (األناضول)

مقابل إطالق املخطوفني ،وراوحت املبالغ املقبوضة ما بني 15
و 20ألف دوالر لـ»الفدية الصغرية» ،وأضعاف ذلك لـ»الفدية
الكبرية» .وتشري مصادر حملية إىل استشراء ظاهرة مل تنل نصيبها
من الضوء بسبب حساسيتها ،هي اختطاف الفتيات والنساء على
وجه اخلصوص .وتؤكد مصادر «األخبار» أن حوادث كثرية من هذا
النوع قد وقعت ،وسارعت األسر إىل دفع املبالغ املطلوبة بصمت
«حتاشيًا للفضائح».

عجلة «الترتيك» دارت

ال يغيب العلم الرتكي ،أو صور الرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغان عن أنظار سكان عفرين .وبادر «اجمللس احمللي»
املتحكم بعفرين إىل إطالق اسم أردوغان على ساحة رئيسة يف
«دوار غصن
احلداد» إىل
«دوار كاوا
املدينة ،فيما ُغيرِّ اسم
ّ
ّ
ّ
الزيتون» ،مع ما ّ
ميثله األمر من إشارات رمزية خاصة .وعلى
رغم أن املؤسسات الرتكية مل تفتتح فروعًا هلا بعد يف عفرين
مرجحة احلدوث
(أسوة مبناطق «درع الفرات») ،إال أن اخلطوة
ّ
مستقب ًال ،فيما ُأ ِ
ول َي استهداف التعليم اهتمامًا خاصًا .وعالوة
على خروج معظم مدارس املنطقة عن اخلدمة ،وحتويل بعضها
إىل مقار عسكرية ،تؤكد مصادر حملية أن «مسؤولني أتراكًا يف
وزارة الرتبية والتعليم دأبوا على زيارة مدارس املنطقة دوريًا»،
مع اإلشارة إىل فرض تدريس اللغة الرتكية ،وإىل إشراف تركي
مباشر على وضع أسئلة االمتحانات.

حزام تركماني ...وضلوع أمريكي
حيضر الفرز الدميوغرايف دائمًا
على األجندة الرتكية ،وعلى
خمتلف الصعد .والتزامًا بذلك،
حترص أنقرة على إنشاء «شريط
حدودي بشري» يعزل منطقة
عفرين عن لواء اإلسكندرون.
ووقع االختيار على الرتكمان
ليكونوا سكانًا حصريني ملعظم
القرى القريبة من احلدود،
كذلك ُحصر الوجود العسكري
فيها بـ»األلوية الرتكمانية».
وحافظت معظم هذه «األلوية»
على مكانة خاصة لدى أنقرة
منذ سنوات طويلة (األخبار7 ،
آذار  .)2014الالفت أن مصادر
حملية من عفرين تؤكد «ضلوع
األمريكيني بعمليات التغيري
الدميوغرايف ،وكل ما يتفرع
عنها يف عفرين» .وتشري
املصادر إىل أن أبرز الفصائل
الفاعلة يف املنطقة هو «لواء
املعتصم» ،الذي أنيط به
اإلشراف غري املباشر على
جمموعات كثرية ،ومن بينها

عد
وي ّ
جمموعات كبرية مثل «جيش اإلسالم» و»فيلق الرمحن»ُ .
وينسق
«املعتصم» واحدًا من «أكرب الفصائل املدعومة أمريكيًا،
ّ
كل حتركاته مع االستخبارات األمريكية».

عدد النازحني من عفرين:

 وفق منظمات أممية (يف تشرين الثاني /نوفمرب 151 :)2018ألفًا.
ً
حقوقية :بني  300و 350ألفا.
 وفق جهاتّ
ونبل والزهراء ،وفافني،
 توزع النازحون على مناطق :تل رفعتّ ،وحلب ،ومنبج.
إبني عودة حمدودة للنازحني يف أيار /مايو :2018
 شهد معرب ّبني  3000و 5000شخص.
إبني،
 يف  26أيار /مايو  2018أغلق االحتالل الرتكي معرب ّّ
وتوقفت العودة نهائيًا.
ً
التعليم /وفقا لـ»إمنسيت»:
 تعمل مدرسة واحدة يف عفرين. حتولت مدارس عفرين إىل مقار عسكرية ،وأخرى إىل مستشفياتميدانية.
الشهداء واجلرحى املدنيون:
يقدر عدد الشهداء بني  250و.410
 ّّ
املوثقني بني  800و.850
 -يرتاوح عدد اجلرحى
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مـقاالت وتـحقيقات

الرد الصاروخي والرد املضاد :حنو قواعد جديدة للصراع إسرائيل ...ذراع «حلف وارسو» اجلديد
علي حيدر

مل يكن مفاجئًا أن يتدحرج
االعتداء االسرائيلي يف حميط مطار
دمشق إىل جولة صاروخية جديدة
متبادلة .ولن يكون مفاجئًا أيضًا
أن تتحول االعتداءات الالحقة إىل
مزيد من اجلوالت ،اليت قد تصبح
أبعد مدى مما شهدته حتى اآلن.
ومنعًا لالشتباه ،ال يعود ذلك إىل
ّ
تولي شخصية جديدة قيادة جيش
العدو (مع أن لألشخاص بصماتهم
اخلاصة) ،بل ينبع من فشل رهانات
وخيارات عدوانية جنحت سوريا يف
احتوائها وإفشاهلا واالنتصار عليها.
ونتيجة ذلك ،ورث رئيس أركان
جيش العدو ،أفيف كوخايف ،ملفات
مفتوحة ،مل ينجح سلفه (غادي
أيزنكوت) يف حسم أي منها ،وعلى
رأسها تعاظم القدرات الصاروخية
وتطورها.
على هذه اخللفية ،شهدت الساحة
السورية ،خالل الساعات املاضية،
سلسلة اعتداءات إسرائيلية بلغت
الذروة فجر يوم أمس .وقد كانت
الرسالة األبلغ داللة يف التصدي
هلذه االعتداءات ،هي رسالة الصاروخ
أرض ــ أرض ،اليت ستفرض نفسها
على مؤسسة القرار يف تل أبيب،
كونها تؤشر إىل املرحلة اجلديدة
اليت بدأ يدخلها الصراع مع سوريا،
اليت تشكل ركنًا أساسيًا يف حاضره
ومستقبله .وهي مرحلة كانت بدأت
بالتبلور مع انتصار حمور املقاومة،
ويف مقدمته اجليش السوري ،على
اإلرهاب التكفريي ،ومع استعادة
الدولة السورية سيطرتها على أغلب
األراضي .وهو ما ختشى تل أبيب
آفاقه املستقبلية.
االعتداء االسرائيلي
مع أن االعتداء اإلسرائيلي الذي
استهدف بداية حميط مطار دمشق
الدولي يأتي امتدادًا ملا سبقه من
اعتداءات وحتت الشعارات ذاتها،
إال أن رمزيته تنبع من كونه االعتداء
األول يف ّ
ظل قيادة رئيس األركان
اإلسرائيلي اجلديد .وهو بذلك ميثل
فرصة إلسرائيل للتأكيد أنها ما
زالت مستمرة مع القيادة اجلديدة يف
خياراتها العمالنية .ويتزامن االعتداء
أيضًا مع تواصل االتصاالت الروسية
ـــ اإلسرائيلية ،اليت من الواضح أنها
تكثفت يف الفرتة األخرية ـــ بعد مرحلة
من املراوحة نتيجة سقوط الطائرة
الروسية يف أيلول /سبتمرب املاضي
ً
ــــ
مستهدفة ،حبسب ما هو معلن،
تعزيز التنسيق بني اجليشني الروسي
واإلسرائيلي على الساحة السورية،
يف ّ
ظل خماوف إسرائيلية من إمكانية
التدحرج حنو مواجهة واسعة ،نتيجة
مواصلة االسرتاتيجية العدوانية:
«املعركة بني احلروب» ،على
رغم أنها استنفدت نفسها ،وثبت
أنها مل تنجح خالل السنوات املاضية
يف حتقيق ما كانت تأمله إسرائيل
وتسعى إىل حتقيقه.
وبعيدًا من اخلطاب اإلسرائيلي
مفاعيل
خبصوص
الدعائي
فإن
اإلسرائيلية،
االسرتاتيجية
نتائجها اإلمجالية سوف تدفع تل أبيب
إىل إعادة دراسة خياراتها لتحديد
وجهتها املستقبلية (استمرارها،
اتساعها ،مداها وساحاتها ،)...وهو
ما دعا اليه أكثر من خبري إسرائيلي
خمتص.
الرد الصاروخي
استنادًا إىل ما أعلنته التقارير

اإلسرائيلية عن الصاروخ أرض ـــ
أرض باجتاه اجلوالن السوري احملتل،
ميكن تسجيل املالحظات اآلتية:
* للمرة األوىل منذ ليلة الصواريخ
ترد سوريا
يف أيار /مايو املاضيّ ،
على االعتداءات اإلسرائيلية بهذا
النوع من الصواريخ ،إذ أفادت
التقارير من تل أبيب بأنه صاروخ
متوسط املدى ،ذو رأس انفجاري
يبلغ  500كلغ .ويكفي أن نتخيل
مفاعيل سيناريو فشل منظومة
االعرتاض الصاروخي اإلسرائيلي
يف اعرتاضه ،وأن يكمل الصاروخ
طريقه إىل هدفه.
* أتى الصاروخ بعد االعتداء
اإلسرائيلي األول ،وبعد
مضي
ّ
وقت طويل نسبيًا حبسب بعض
التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية ،ويف
وضح النهار .كما أنه ليس له صلة
باالنزالقات الصاروخية اليت كان
يشهدها اجلوالن ،بل هو مبادرة
عمالنية ـــ من موقع الرد ـــ كرتمجة
لقرار مدروس وهادف جدًا يف
رسائله وآفاقه ،اليت ستكون حمور
حبث األجهزة السياسية والعمالنية
واالستخبارية يف تل أبيب.
* يؤشر تزامن إطالق الصاروخ
مع وجود نتنياهو يف تشاد إىل
إمكانية أن تكون إسرائيل فوجئت
بتوقيت الرد على األقل ،وإن كانت
ال تستبعده من حيث املبدأ .ولو
كان الرد الصاروخي
مرجحًا يف هذا
ّ
التوقيت ،لكان من املستبعد أن
يفوت نتنياهو الفرصة الستغالله
ّ
من أجل توظيفه يف االستعراض
السياسي واإلعالمي على خلفيات
انتخابية .وكنا سنشاهد صوره وهو
ينزل من مروحية إىل جانب القادة
العسكريني ،أو وهو جالس مع
القادة العسكريني يدير املواجهة.
* يدرك اإلسرائيلي أن القيادة
اليت أصدرت أمر إطالق الصاروخ مل
تكن تتوقع أنه سيؤدي إىل ارتداع
اسرائيل عن مواصلة هجماتها ،بل
ميكن أن يؤدي إىل اعتداء اسرائيلي
واسع .وهو ما يعين أن الصاروخ
ـــ الرسالة
حتول إىل حمطة جديدة
ّ
يف سياق االشتباك السوري ـــ
اإلسرائيلي املتواصل .ويعين أيضًا
أن هذه اجلولة الصاروخية ستفهمها
ـــ وفهمتها ـــ إسرائيل على أن هناك
من يقول هلا إن مستويات الرد
والتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية
قد ال تقتصر على مواجهة الصواريخ
إلسقاطها ،بل قد تأخذ منحى الرد
الصاروخي .وهو مدخل يفتح الباب
واسعًا جدًا أمام سيناريوات التدحرج
حنو مواجهة واسعة ،ال يبعد أن ترتقي
إىل مستويات كانت مستبعدة يف
العقل اإلسرائيلي ،وإن كان يستعد
هلا على قاعدة االحتياط لألسوأ.
* املؤكد أن الصاروخ السوري رفع
مستوى اخلشية يف إسرائيل من أن
السيناريوات اليت مت تداوهلا على
طاوليت البحث والتخطيط ـــ من موقع
التقدير النظري ـــ باتت أكثر قربًا إىل
التحقق من أي وقت مضى ،وأن ما
قد تعتربه أجهزة التقدير اإلسرائيلية
مستبعدًا للوهلة األوىل هو األقرب
إىل الواقع ،وأن القيود اليت تفرتض
وجودها تل أبيب وتستند إليها يف
بلورة خياراتها قد ال تكون إال نتيجة
مفاهيم ُت ّ
ضلل إسرائيل نفسها
عزز إمكانية الوقوع
بها .وهو ما ُي ّ
يف احلسابات والتقديرات اخلاطئة،

ولـيد شرارة

رفع اطالق الصاروخ أرض ـــ أرض مستوى الخشية يف إسرائيل (أ ف ب )
وعندها لن تكون املرة األوىل اليت
تفشل فيها تلك االجهزة أمام اختبار
الواقع.
* مع ارتفاع احلديث يف إسرائيل
عن ضرورة أن تدرس مؤسسة
القرار خياراتها من جديد ،انطالقًا من
أن املعركة بني احلروب استنفدت
نفسها ،يأتي الرد الصاروخي
ليؤكد أن مسار التصدي لالعتداءات
االسرائيلية قد يكون دخل مرحلة
جديدة .وهو ما من شأنه أن يعزز
يف وعي القادة اإلسرائيليني التقدير
بأن إسرائيل قد تواجه يف املراحل
التالية ما مل تواجهه يف السابق.
االعتداء اإلسرائيلي املضاد
إدراكًا منها خلطورة ما قد يرتتب على
ظهور إسرائيل يف موقع
املرتدد،
ّ
من انعكاسات اسرتاتيجية ،مل
تنتظر القيادتان السياسية واألمنية
طوي ًال حتى بادرتا يف أعقاب الرد
الصاروخي إىل اختاذ قرار باعتداء
جوي وصاروخي أوسع .وأرادت
بذلك تأكيد تصميمها على مواصلة
خياراتها العدوانية .وهو موقف
حرصت على إيصاله إىل موسكو
ودمشق وطهران .مع ذلك ،يفرتض
أن تل أبيب تدرك أن ما تقدم لن
يلغي أو حُي ّجم الرسائل اليت محلها
صاروخ الـ أرض ــ أرض ،ولن يؤثر
بصورة جمملة على خيارات التصدي
والرد ،بل قد يعين أن نافذة الفرص
اليت ّ
وفرتها هلا اجلماعات اإلرهابية،
ّ
ومكنتها من إنتاج وضع ميداني
اسرتاتيجي ملمارسة هذا املستوى
من االعتداءات ،تقرتب من االنغالق
أو التفجري الواسع الذي سيطال
جبهتها الداخلية .املفهوم األساسي
الذي يتبلور بشكل تراكمي هو أن
مسار تطور األداء امليداني السوري
يف مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية،
وصو ً
ال إىل إطالق صاروخ الـ أرض
أرض،
ـــ
يؤسس ملرحلة جديدة من
ّ
الكباش السوري ـــ اإلسرائيلي،
باجتاه بلورة قواعد جديدة يف سياق
الصراع ،الذي سيبقى مفتوحًا مع
العدو.
وليس من املستبعد ـــ وفق احلد
األدنى من التعبري ــــ أن يؤدي هذا
الكباش إىل مراحل من التصعيد
واملزيد من الرسائل املتبادلة،
وهو ما أكدته تقديرات املنظومة
األمنية اإلسرائيلية اليت رأت أن
إيران ستكثف من ردود أفعاهلا على
القصف اإلسرائيلي املتواصل ضد
أهدافها العسكرية يف سوريا.

إسرائيل معنية بأن تؤكد باستمرار حيوية
«دورها الوظيفي» يف االسرتاتيجية
األمريكية اإلقليمية والدولية املعلنة .هذا
التأكيد من بني األهداف الرئيسة لعملية
القصف اإلسرائيلي ألهداف على األرض
السورية .ال شك يف أن اهلدف الرئيس
اآلخر ،الذي عادة ما يكرره املسؤولون
اإلسرائيليون ،هو التصدي لعملية بناء
القدرات الصاروخية وتطويرها ،اليت
شرعت بها إيران وحزب اهلل يف سوريا،
واليت
حتول هذا البلد تدرجيًا ،إذا ما
ّ
صدقت االتهامات الصهيونية ،إىل منصة
هجومية ضد إسرائيل .وكان رئيس
الوزراء الصهيوني بنيامني نتنياهو ،قد
صرح األسبوع املاضي بأن جيشه
شن
ّ
ّ
مئات الغارات على أهداف إليران وحزب
اهلل يف سوريا ،بينما حتدث وزير دفاعه
املنتهية واليته ،غادي أيزنكوت ،عن
مهامجة آالف األهداف ،وأكد أن «على
إسرائيل أن تركز جهودها على حماربة
عدوها الرئيس إيران» .لكن البعد
السياسي هلذه الغارات يكتسب أهمية
خاصة مع قرب انعقاد قمة وارسو حول
«مستقبل السالم واألمن» يف الشرق
متهد لقيام
األوسط ،اليت يفرتض أن ّ
«حلف وارسو» جديد ،لكن بقيادة
الواليات املتحدة هذه املرة وملواجهة
إيران .وتنبع أهميته أيضًا من أن الغارات
تأتي بعد قرار الرئيس األمريكي بسحب
قواته من سوريا ،إذ حتاول إسرائيل
معاودة تقديم نفسها باعتبارها الذراع
الضاربة حللف وارسو اجلديد ضد إيران
يف اإلقليم.
التحالف العضوي بني الواليات املتحدة
وإسرائيل ،والدعم غري احملدود وغري
املشروط ،الذي حتظى به األخرية من إدارة
ترامب ال تبدد خماوفها من إمكانية تغري
هذه احلال يف املستقبل .لقد أظهر الفيلم
الوثائقي الذي أعدته قناة «اجلزيرة» ومل
تعرضه ،واملوجود على موقع «األخبار»،
عن عمل اللوبي اإلسرائيلي يف أمريكا،
درجة اهلسترييا اليت انتابت املسؤولني
اإلسرائيليني نتيجة النجاحات اليت
حققتها حركة املقاطعة .أنشأت احلكومة
الصهيونية وزارة الشؤون االسرتاتيجية
للدفاع عن صورة إسرائيل ومسعتها يف
مواجهة منتقديها .ما ينبغي االلتفات
إليه هو املقاربة اجلديدة املعتمدة للدفاع
عن إسرائيل ،اليت تقطع مع اخلطاب
الدفاعي الصهيوني التقليدي الذي كان
معتمدًا يف الغرب يف العقود املاضية.
مل تعد إسرائيل تقدم على أنها «واحة
الدميقراطية بني صحراء الديكتاتوريات»
أو «منوذج للحداثة يف حميط متخلف».
هذه احلجج ال تنطلي على أحد بعد ثورة
املعلومات وانكشاف هول اجلرائم اليت
يرتكبها اجليش اإلسرائيلي.
لذلك ،تستند املقاربة اجلديدة إىل

ركيزتني :األوىل تلطيخ مسعة من يهاجم
إسرائيل ،والثانية أنها حليف يعتمد
عليه يف مواجهة أعداء مشرتكني .ما
ختشاه النخبة الصهيونية هو االنعكاسات
السلبية للهزائم واالنتكاسات اليت ُمين
بها جيشها منذ حرب  2006على صدقيتها
كعصا غليظة يف يد الواليات املتحدة يف
اإلقليم .مل تنجح احلروب الثالث اليت
شنت من بعدها على غزة يف استعادة
اجليش الصهيوني هليبته ومسعته بنظر
العسكرية األمريكية والغربية .مل تكن
مصادفة أن يصدر املقال الذي حتول
كتابًا ،جلون مريشامير وستيفن والت،
عن اللوبي اإلسرائيلي والسياسة
اخلارجية األمريكية بعد حرب  .2006لقد
انتهز الرجالن فرصة هزمية إسرائيل فيها
ليعبرّ ا عن قناعة قطاع يتسع تدرجيًا يف
الرأي العام األمريكي وبني النخب بأن
الدعم غري املشروط إلسرائيل يتناقض
واملصاحل االسرتاتيجية لبالدهم .وما
يزيد من خماوف النخبة الصهيونية هو
التحول الذي يطرأ على طبيعة التحالفات
يف عامل اليوم حيث يرتاجع ثباتها
وحصريتها.
العالقات مع إدارة ترامب ممتازة اليوم،
لكنها قد تشهد تغيريات غري متوقعة يف
مستقبل من احملتمل أن يكون قريبًا.
هذا ما يشري إليه كبري حمللي الشؤون
العسكرية والدفاعية يف «هآرتس»،
أموس هاريل ،عندما يعترب يف مقابلة
مع موقعها اإللكرتوني أن إدارة ترامب
«أغرب إدارة تعاملت معها إسرائيل على
اإلطالق .نتنياهو ال يستطيع قول ذلك
علنًا ...ترامب سيسمح بدعم إسرائيل
إن وقع أمر فظيع .ولكن على مستوى
التعامل مع املتغريات اليومية يف البيئة
اإلقليمية ،نتنياهو يفهم أنه أكثر وحدة
من السابق» .اجتاه الرئيس األمريكي إىل
الرتكيز على أولوية التناقض مع الصني
وللتقليل من أهمية الشرق األوسط،
ومزاجيته احلادة وميله لتغليب املنطق
املركنتيلي عند تفكريه يف السياسة
اخلارجية ،قد تدفعه يومًا ،كما سبق
للمؤرخ األمريكي سيت أنزيسكا ،أن قال
لـ»األخبار» يف مقابلة سابقة ،إىل اعتبار
املساعدة األمريكية السنوية إلسرائيل
ً
كبرية جدًا
مقارنة باألرباح اليت جتنيها
منها أمريكا .ال يعين هذا الكالم أننا
سنشهد قريبًا انهيارًا للتحالف األمريكي
ــ اإلسرائيلي ،لكن من احملتمل أن
نشهد بداية تباعد نتيجة تركيز الواليات
املتحدة على أولويات أخرى .إسرائيل
ستسعى بقدر ما تستطيع أن تظهر أنها
حاجة اسرتاتيجية لواشنطن وأنها احلليف
األوثق يف هذه املنطقة واملستعد
لالنقياد خلفها يف سياساتها ،خاصة إذا
تعلق األمر مبواجهة طهران .لقد تأسس
التحالف الفرنسي ــ اإلسرائيلي يف
مخسينيات القرن املاضي على قاعدة أن
إسرائيل تستطيع مواجهة مصر الناصرية
املسؤولة ،برأي فرنسا ،عن صعود حركة
التحرر الوطين يف املغرب العربي الذي
كان خاضعًا لسيطرتها .وتأسس حتالفها
االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة خالل
ستينيات القرن املاضي مع بداية حرب
اليمن اليت تدخل فيها اجليش املصري
مقرتبًا من منابع النفط يف اخلليج .أرادت
الواليات املتحدة املتورطة يف حرب
فيتنام آنذاك حليفًا يردع مصر ،فتقدمت
إسرائيل الصفوف .أكثر ما ختشاه النخبة
الصهيونية اليوم ،انسحاب أمريكي من
املنطقة قبل مواجهة حامسة مع إيران
تؤدي إىل حتجيم دورها ونفوذها ،وهي
مدركة أن التيار الرئيسي يف اإلدارة
يشاطرها موقفها .عمليات القصف يف
سوريا هي لدعم موقف هذا التيار الذي
يريد تصعيد املعركة ضد طهران قبل
هذا االنسحاب.
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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

املؤشرات املالية «اإلجيابية» غري م َطمئنة:

ماكرون بعد اجلولة العاشرة لـ«السرتات الصفر»:

مـحمد وهـبة

عثمان تزغارت

خـروج ودائـع مـن لـبنان! ديـغول أم لـويس الـسادس عـشر؟
يف نهاية تشرين الثاني املاضي ،بدت املؤشرات
املالية غري مطمئنة مع تراجع احتياطات مصرف
لبنان بقيمة  2مليار دوالر يف شهر واحد،
منو للودائع يقارب الصفر.
بالتزامن مع
ّ
معدل ّ
هذا األمر يشري إىل تسارع وترية نزف العمالت
األجنبية اليت حيتاجها النموذج االقتصادي اللبناني
ميهد لتدابري أكثر قساوة يف
لالستمرار ،وقد ّ
التعاطي مع التدفقات املالية بالعمالت األجنبية.
منو «إجيابي» للودائع ،فهو
أما الكالم عن معدل ّ
عبارة عن زوبعة يف فنجان!
يوم األربعاء املاضي ،قال حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،يف افتتاح منتدى القطاع اخلاص
العربي ،إن الودائع املصرفية منت يف 2018
مبعدل  ،%3،5مشريًا إىل أن «االرتفاع كان
بالودائع بالعمالت األجنبية ،بينما بقيت الودائع
باللرية اللبنانية على نفس املستوى ،ما رفع
الدولرة إىل .»%70
هذا التصريح يستدعي الكثري من التدقيق.
للوهلة األوىل ،يظهر أن التدفقات الرأمسالية
بالعمالت األجنبية كانت إجيابية على مدار السنة
منو
املاضية ،وأن نتيجتها انعكست يف معدل ّ
الودائع ،وخصوصًا الودائع بالعمالت األجنبية،
ملمحًا إىل أن هذه النتيجة حتققت بفضل التدابري
ّ
ّ
ينفذها
واإلجراءات والعمليات املالية اليت
مصرف لبنان.
«بطولة» مصرف لبنان هذه ليست دقيقة ،فض ًال
عن أنها مكلفة جدًا على اخلزينة العامة ،فهي
حتقق للمصارف أرباحًا طائلة .كذلك تزعم هذه
النتيجة أن مصرف لبنان ّ
متكن من عزل التأثريات
السياسية النامجة عن عدم تشكيل احلكومة منذ
 8أشهر وعن التجاذبات السياسية املتواصلة
بني األطراف السياسية .ففي املقابل ،مثة
وقائع وإحصاءات تظهر صورة مغايرة متامًا.
ففي األشهر الـ 11األوىل من السنة املاضية،
أي ما بني كانون الثاني  2018وتشرين الثاني
 ،2018ازدادت معدالت الفوائد املثقلة على
الودائع بالدوالر من  %4.42إىل  ،%5.48وهي
كانت تبلغ  %3.96يف كانون الثاني  .2017أما
الفوائد املثقلة على الودائع باللرية فقد ازدادت
من  %7,01إىل  ،%8.74وهي كانت %5.91
يف كانون الثاني .2017
منو الودائع
ببساطة ،ميكن اجلزم بأن معدالت ّ
ّ
أقل من أسعار
اليت يزعم سالمة حتقيقها،
الفوائد الوسطية املثقلة على جمموع حمفظة
الودائع ،علمًا بأن الفوائد الفعلية على املبالغ
اليت جيري توظيفها اليوم يف القطاع املصريف
ّ
ّ
تقل عن %11
تقل عن  %8على الدوالر ،وال
ال
منو الودائع الفعلي
على اللرية .وهذا يعين أن ّ
كان سلبيًا ،وبالتأكيد كان هناك هروب للودائع
وحتويالت إىل اخلارج يساوي الفرق بني معدالت
النمو اليت أعلنها سالمة وبني معدالت أسعار
ّ
يقل عن %1.98
الفوائد على الدوالر ،أي ما ال
من الودائع بالدوالر ،وهو ما يوازي  2.6مليار
دوالر.
ويف التفاصيل ،تشري اإلحصاءات املنشورة على
معدل منو الودائع بلغ
موقع مصرف لبنان إىل أن ّ
مسج ًال  ،%2.33قبل أن يعود
ذروته يف أيلول
ّ
إىل االخنفاض ليبلغ  %1.94يف تشرين األول،
و %1.9يف تشرين الثاني .الودائع كانت يف
كانون الثاني  168.8مليار دوالر ثم ارتفعت إىل
 172.7مليار دوالر يف أيلول ،واخنفضت إىل
 172.1مليار دوالر يف تشرين األول ،و172.07
مليار دوالر يف تشرين الثاني.
منو للودائع ،بل
باختصار ،مل يكن هناك أي ّ
كان هناك انسحاب هلا خالفًا ملا يقوله سالمة.
النمو التلقائي للودائع ،نتيجة الفوائد ،يبلغ 9.5
ّ
املسجلة حتى
النمو
مليارات دوالر ،فيما نسبة
ّ
ّ
تشرين الثاني تبلغ  ،%1.9أي ما قيمته 3.25
مليارات دوالر .وإذا احتسبنا تصريح سالمة عن
منو الودائع الذي بلغ  %3.5يف نهاية
معدل ّ
السنة املاضية ،فإن الودائع اليت دخلت إىل

لبنان خالل كانون األول املاضي فقط تفوق
 6.2مليارات دوالر .وبهذا املعنى يصبح ارتفاع
دولرة الودائع من  %68.7يف تشرين األول إىل
 %69.11مربرًا ،إذ إن حجم الودائع بالدوالر يبلغ
ضعفي حجم الودائع باللرية وقيمة الفائدة عليها
ت ّربر ارتفاع الدولرة ،فض ًال عن أن السوق يشهد
طلبات متزايدة للتحويل من اللرية إىل الدوالر.
ال ّ
شك يف أن الزعم بازدياد الودائع بهذه القيمة
يف شهر كانون األول مبالغ فيه إن مل يكن
متالعبًا به .فعلى الرغم من أن بعض املصارف

جناح اجلولة العاشرة
احتجاجات
من
الصفر»
«السرتات
باسرتاتيجية
عصف
الكبري»
«النقاش
اهلادفة
املاكرونية
إىل احتواء احلراك.
وبات أنصار الرئيس،
قبل خصومه ،يطرحون
استفهام
عالمات
بالغة التشاؤم :هل
سيواجه مصري ديغول
بعد انتفاضة أيار/
مايو  ،1968أم لويس
السادس عشر غداة
ثورة 1789؟
باريس | مل تكن اجلولة
العاشرة من احتجاجات
«السرتات الصفر»،
اليت استقطبت السبت

لفرتة قصرية ،إال أنه كانت هناك شبه استحالة
يف حتقيق هذه الزيادة الكبرية يف الودائع
يف كانون األول ،يف ظل الظروف السلبية
الناجتة من صعوبات تشكيل احلكومة والسجال
السياسي حوهلا ،وخصوصًا يف األسبوع األخري
من عام  ،2018فض ًال عن اضمحالل الثقة بلبنان
بعد انتشار الفساد على مستوى واسع.
ّ
مؤشرين أساسيني:
هذه النتيجة تنسجم مع
 تدني احتياطات مصرف لبنان بالعمالتملياري
األجنبية يف شهر تشرين الثاني بقيمة
َ
دوالر لتصبح  40.8مليارًا مقارنة بـ 42.9
مليار دوالر يف كانون الثاني  .2018كذلك
سجلت تراجعًا كبريًا بني
فإن هذه االحتياطات
ّ
شهري تشرين األول وتشرين الثاني من عام
 2018بقيمة  2.271مليار دوالر ،أي إن هذه
االحتياطات كانت تتذبذب على مدار السنة ،وقد
مسجلة
بلغت أقصى سقف هلا يف أيار 2018
ّ
 45.28مليار دوالرّ .
مذاك ،فقدت االحتياطات
 4.39مليارات دوالر ،ما يعين أن مصرف لبنان
ّ
تدخل بائعًا للدوالر بقيمة  4.39مليارات دوالر
بني أيار وتشرين الثاني واستنزف هذا املبالغ
من احتياطاته بالعمالت األجنبية.
 تسجيل ميزان املدفوعات الذي يعبرّ عن صايفحركة دخول وخروج األموال من لبنان وإليه عجزًا
بقيمة  4مليارات دوالر يف نهاية تشرين الثاني
 .2018فهذا يعين أن األموال اليت خرجت من
لبنان أكرب من تلك اليت دخلت بقيمة  4مليارات
دوالر .يف أدنى االحتماالت ،هذا يعين أن حجم
األموال اليت خرجت من لبنان تفوق  5مليارات
دوالر!
تسجل امليزانية اجملمعة للمصارف
ذلك،
كل
رغم
ّ
تضخمًا يف أصوهلا بقيمة  23.9مليار دوالر .ليس
ّ
التضخم مرتافقًا مع ارتفاع
غريبًا أن يكون هذا
يف قيمة األموال اليت أقرضها مصرف لبنان
للمصارف من  13.4مليار دوالر إىل  30.7مليار
دوالر .وليس غريبًا أن تكون ودائع املصارف
لدى مصرف لبنان قد زادت بقيمة  21.9مليار
ّ
التضخم ناتج
دوالر .فمن الثابت أن معظم هذا
من اهلندسات املالية اليت جيريها مصرف لبنان
مع املصارف .فهي تودع لديه مبالغ بالدوالر
بفائدة وسطية تبلغ  ،%5وتقرتض منه ما
يساوي  %125من هذه املبالغ بفائدة  ،%2ثم
تودعها لديه بفائدة تفوق  %12وحتقق أرباحًا
عليها تتجاوز .%15
التورم يف ميزانيات
هذا
من
هناك جزء بسيط
ّ
املصارف ناجم عن التسديد املسبق للقروض
والتسليفات للقطاع اخلاص ،إذ اخنفضت قروض
املقيمني بقيمة  1.125مليار دوالر ،واخنفضت
قيمة قروض غري املقيمني بنحو  1.4مليار دوالر
(اجلزء األكرب منها باللرية اللبنانية).

املاضي حنو  84ألف متظاهر يف خمتلف املدن
واملناطق الفرنسية ،جمرد حمطة أسبوعية عادية
ضمن فصول احلراك املعادي لـ»اإلصالحات»
املاكرونية ،املستمر منذ منتصف تشرين الثاني/
نوفمرب املاضي .فقد جاء هذا املوعد االحتجاجي
العاشر يف ختام أسبوع حافل من املساعي
احلكومية ،ضمن االسرتاتيجية اهلادفة إىل احتواء
غضب «السرتات الصفر» .وكانت أوىل حمطات
هذه املساعي «الرسالة إىل الفرنسيني» ،اليت
دعا فيها الرئيس ماكرون إىل «نقاش كبري»
حول أسباب األزمة اليت تعصف بفرنسا وسبل
جتاوزها ،معلنًا فتح «دفاتر مطلبية» على مستوى
اجملالس احمللية يف خمتلف البلديات الفرنسية،
للسماح للمواطنني بالتعبري عن شكاواهم
ومطالبهم ،متهيدًا للنقاش الوطين الكبري الذي
سيدوم حنو ثالثة أشهر .وضمن هذا السياق،
بادر ماكرون إىل إطالق سلسلة من «النقاشات
التمهيدية» بينه وبني رؤساء البلديات يف خمتلف
املناطق الفرنسية ،وافتتحها جبولتني نقاشيتني
خالل أسبوع واحد ،يف بلدة غراند بورغتريولد
(مقاطعة نورماندي) ،ثم يف سوياك (جنوب
غرب البالد) ،حيث واجه ماكرون أسئلة حنو 600
منتخب حملي يف نقاشات ماراتونية امتدت ألكثر
من سبع ساعات.
التغطية اإلعالمية الكبرية اليت حظيت بها تلك
النقاشات مسحت ملاكرون بوقف النزف احلاد
يف شعبيته ،لكن اجلولة العاشرة من االحتجاجات
سرعان ما عصفت ببارقة األمل ،اليت كان
الفريق احلكومي يأمل أن تشكل منطلقًا لتجاوز
األزمة .فقد بينّ استطالع للرأي ُأجري أمس
األحد أن  70يف املئة من الفرنسيني ال يثقون
يف صدقية «النقاش الكبري» املاكروني ،وال
يعتقدون بأنه قادر على احتواء غضب «السرتات
الصفر» .هذه االنتكاسة السريعة لـ»النقاش
الكبري» دفعت احملللني إىل مقارنة الوضع
الذي يواجهه ماكرون اآلن باملأزق الذي واجهه
اجلنرال ديغول ،بعد اخلطاب الشهري الذي
ألقاه يف  24أيار /مايو  .1968على غرار مقرتح
«النقاش الكبري» املاكروني ،الذي رد عليه
أصحاب «السرتات» مبزيد من التجنيد يف اجلولة
العاشرة من االحتجاجات ،كانت ردة فعل طلبة
أيار /مايو  1968على املقرتح الديغولي إجراء
استفتاء شعيب ،عكسية متامًا .فقد تلت خطاب
اجلنرال «ليلة متاريس» ثانية شهدت مواجهات
أكثر راديكالية من «ليلة املتاريس» األصلية
( 13أيار /مايو  ،)1968اليت كانت مبثابة الشرارة
اليت مسحت لالنتفاضة باخلروج من اإلطار
الطالبي الضيق لتتحول إىل ثورة شعبية ،بعد
إعالن اإلضراب العام لعمال املصانع.
ُ
فشل مقرتح االستفتاء الذي طرحه «اجلنرال

عمليات
جتري
جتميل مليزانياتها
يف الشهر األخري
من السنة من أجل
نفخ أرقامها عرب
ودائع
استقطاب
ظرفية ومؤقتة أو
عرب سحب ودائعها
من اخلارج إىل لبنان

ارتفعت قروض
«املركزي»
للمصارف من
 13.4مليار دوالر
إىل  30.7مليار
دوالر

انتكاسة «النقاش الكبري» دفعت إىل مقارنة وضع ماكرون بمأزق ديغول (أ ف ب )
العجوز» يف نزع فتيل انتفاضة أيار /مايو 1968
َ
جعل أركان احلكم الديغولي تهتز بال رجعة،
ُ
واضطر ديغول ،بعد أسبوع واحد ،إىل االستجابة
ملطلب ّ
حل الربملان يف  30أيار /مايو .1968
وكان ذلك بداية سلسلة طويلة من النكسات
أفضت به إىل االستقالة ،بعد الفشل املدوي
الذي ُمين به يف االستفتاء الشعيب الذي ُأقيم يف
نيسان /أبريل  .1969أنصار ماكرون خيشون أن
يواجه زعيمهم الشاب املصري ذاته ،بعدما فشل
مقرتحه إقامة نقاش وطين كبري يف نزع فتيل
احتجاجات «السرتات الصفر» ،على رغم الدعاية
السياسية واإلعالمية الواسعة اليت واكبته .وقد
كان الفتًا أن االنتقادات املوجهة السرتاتيجية
ماكرون وحكومته مل تعد تقتصر على املعارضة،
ّ
بشقيها اليساري واليميين املتطرف ،بل امتدت
إىل معسكر اليمني التقليدي الذي كان مواليًا
له حتى اآلن.
ضمن هذا السياق ،فاجأت أسبوعية «لوبوان»،
الصحف
كربى
يف
اليمينية
قراءها
فرنسا،
ّ
محلت
بافتتاحية
«ماكرون
عنوان
لويس
ومتالزمة
عشر».
السادس
هذه الصحيفة ،اليت

بيّن استطالع
للرأي أن  70يف
املئة من الفرنسيني
ال يثقون بصدقية
«النقاش الكبري»

روجت
كانت يف طليعة الدعاية اإلعالمية اليت ّ
ألطروحة تراجع شعبية «السرتات الصفر» منذ
«هدنة األعياد» ،غيرّ ت موقفها جذريًا هذا
ّ
وتبنت نربة غري مسبوقة من التشاؤم
األسبوع،
خبصوص أهلية االسرتاتيجية املاكرونية لتجاوز
أزمة احلراك االحتجاجي ،إذ قارنت رسالته إىل
الفرنسيني باخلطاب امللكي الذي أصدره لويس
السادس عشر يف كانون الثاني /يناير ،1789
ودعا فيه «ممثلي امللك» إىل فتح «دفاتر
مطلبية» يف كامل البالد لرصد مطالب الرعية
وشكاواها ،متهيدًا لعرضها أمام «املؤمتر العام»
قرر عقده يف قصر فرساي خالل شهر
الذي ّ
أيار /مايو  ،1789إلصالح النظام اجلبائي الذي
كان قد أهلب الغضب الشعيب يف خمتلف أرجاء
اململكة آنذاك.
كما هو معروف ،جاءت النتيجة معاكسة متامًا ملا
خطط له امللك .فقد كانت التجاذبات اليت حدثت
بني «اجملالس الثالثة» (ممثلو النبالء ،رجال
الكنيسة ونواب الثلث املتبقي من الشعب)،
خالل «املؤمتر العام» يف فرساي ،مبثابة الشرارة
اليت أشعلت ثورة  1789اليت أفضت إىل إطاحة
النظام امللكي وقطع رأس لويس السادس
عشر!
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مـقاالت وتـحقيقات

الـتظاهرات تتـصاعد ...وتتـوسع
رىل ابراهيم
التحركات التصاعدية اليت بدأتها جمموعات
احلراك الشعيب واألحزاب املعارضة للسلطة،
متكنت يوم أمس من استقطاب «وجع الناس»
اىل الشارع ،لتكون تظاهرة «كلنا على الشارع»
أكرب التظاهرات الشعبية منذ عام .2015
ّ
املنظمون راضون عن النتيجة ،ومتوافقون
على املطالب ،أما اخلطوة املقبلة« ،فمزيد من
التصعيد»
«اىل الشارع» ،نزل أمس آالف املتظاهرين،
للمطالبة بتغيري جذري للسياسات االقتصادية.
هي التظاهرة األكرب منذ بدء التحركات املطلبية
جملموعات احلراك املدني (بريوت مدينيت ،املرصد
الشعيب حملاربة الفساد ،حراك املنت األعلى ،تيار
اجملتمع املدني )...واألحزاب املعارضة للسلطة
(احلزب الشيوعي ،التنظيم الشعيب الناصري،
احلزب الدميقراطي الشعيب ،حزب الطليعة.)...
املشاركون انطلقوا من الرببري مرورًا بالبسطة
وصو ً
ال اىل بشارة اخلوري ،حيث مبنى الواردات
صت يف
التابع لوزارة املالية .تعددت املطالب اليت سبق أن ٌن ّ
بيان مشرتك ،لكن معظمها يركز على اإلصالح االقتصادي عرب
سياسة متكاملة تعتمد إعادة توزيع الثروة على قاعدة العدالة
االجتماعية واحلق واحلاجة ،وليس على قاعدة الزبائنية واالستزالم
والذل .لذلك محل املتظاهرون الفتات ترفض الزيادة على القيمة
املضافة أو زيادة الضرائب على حمدودي الدخل والفقراء،
مطالبني يف املقابل بفرض ضريبة تصاعدية على الريوع العقارية
واملصرفية تصل اىل  ،%30والفتات أخرى تطالب بتحرير امللك
العام ،وعدم املس برواتب وأجور املوظفني واملتقاعدين ،وتأمني
تغطية صحية شاملة للمواطنني.
عكس املرات السابقة اليت كان البيان يذاع من أحد ممثلي األحزاب
املعارضة للسلطة ،عهدت املسألة اىل جمموعات احلراك الشعيب.
ُ
فانتدبت دارين دندشلي ،إحدى الناشطات يف «بريوت مدينيت»
لقراءته .وتقول دندشلي لـ»األخبار» إن «الكلمة جاءت موحدة
بني خمتلف اجملموعات واألحزاب والقوى ،وكان من السهل جدًا
التوافق على حمتواها ،ألن مطالبنا مشرتكة» .وتؤكد دندشلي أن
التحرك بدا خمتلفًا ،ال سيما مع مشاركة «وجع الناس» فيه ،وهو
ما ظهر جليًا من خالل حجم املشاركة والوجوه اجلديدة اليت نزلت
اىل الشارع .أما اخلطوات التالية« ،فلم تقرر بعد ،بانتظار االجتماع
التقييمي ملختلف القوى» ،علمًا بأن اجملموعات املدنية اليت نظمت
منذ حنو أسبوع مسرية من وزارة العمل اىل وزارة الصحة ،تنظم
مسرية أخرى يف الثاني من شهر شباط ،تنطلق من داخل األحياء
الشعبية لتلتقي أمام مبنى الـ TVAـــ العدلية.

غريب« :صار الزم تدفعوا ألنو نحنا مش رح ندفع»

من جهته ،يشري األمني العام للحزب الشيوعي حنا غريب إىل أن
«إجيابية يوم أمس متثلت يف حضور أشخاص غري حزبيني ،وهو ما
يتالقى مع وجهتنا بأن حيمل احلراك الطابع الشعيب لكل املتضررين
من السياسات االقتصادية واالجتماعية اليت تنتهجها السلطة».
الرتكيز على املطالب نفسها «مقصود» ،والرسالة واضحة« :على
الدولة أن تتحمل وحدها نتائج االنهيار االقتصادي ،وما زالت
مستمرة بالنهج عينه ،أي القروض والفوائد .وباتت ال ختجل
من االعالن أن تدابريها املقبلة ستكون غري شعبية وعلى حساب
الناس ،كرفع الضريبة وزيادة أسعار احملروقات وخفض األجور
وحتجيم القطاع العام» .لذلك «آثرنا توجيه رسالة شديدة اللهجة
اىل هذه السلطة ،خالصتها أن اختاذ أي إجراء ضد اللبنانيني
وحتميلهم أعباء فشلها سيؤديان اىل انفجار اجتماعي ،والناس
يهم
كما ترون مل تعد ختاف ،بل أصبح عليهم هم أن خيافوا».
ّ
غريب أن يؤكد عدم رضوخ الشعب ألي ضغوط« :صار الزم
تدفعوا ألنو حنن مش رح ندفع».
عدة أفكار تدور يف رؤوس املنظمني ،ال سيما أن املسؤولية
باتت أكرب .رمبا يكون التحرك املقبل «عبارة عن محلة إعالمية
تثقيفية حتى ّ
يطلع الشعب على املصيبة اليت تنتظره .ما يسمونه
إصالح عرب «سيدر» وغريه ،أثار موجة احتجاجات شعبية يف
فرنسا .سيرتافق األمر مع جمموعة حتركات على صعيد األقضية
والقرى واألرياف وعلى مستوى كل القطاعات ،أكانت جامعية
أم عمالية أم مهنية» .على املقلب اآلخر ،كان الفتًا انضمام
النائب بوال يعقوبيان اىل التظاهرة ،يف حني مل تشارك يف
التحركات اليت نظمتها اجملموعات واألحزاب نفسها سابقًا .وتقول
مصادر املنظمني إن اجتماعًا مطو ً
ال عقد ليل أول من أمس بني
النائبني بوال يعقوبيان وأسامة سعد ،حبضور اجملموعات املدنية:
«مشاركة االثنني جنبًا اىل جنب مهمة ،ولو كانا من خلفيات
خمتلفة .ومتثيلنا يف اجمللس النيابي مهم أيضًا ،ألننا نعتزم طرح
الكثري من القوانني» .من ناحية أخرى ،انضمت «حركة الشعب»

اجتماع مطوّل بني سعد ويعقوبيان (مروان طحطح)
اىل التظاهرة أيضًا ،ألن «الدعوة بكل بساطة مل تكن موجهة
من طرف أو حزب .ويف النتيجة هذا البلد للجميع» ،يقول عمر
واكيم .ويرى األخري أن «املعركة طويلة .هناك نفس جديد من
الناس يفرتض أن ينالوا فرصتهم للتعبري أكثر .وهذا واجب
على كل القوى الوطنية ،وحنن من ضمنهم ،أن تفتح اجملال
هلؤالء الشباب كي يسهموا يف العمل أكثر» .ملاذا ال تشاركون
يف االجتماعات التحضريية اليت تعقد؟ «حركة الشعب واضحة
يف االعالن اليت أصدرته منذ  3أسابيع ،بأنها ستشارك يف كل
التحركات املطلبية ،بغض النظر عن هوية الداعني اليها».
منذ عام  ،2015مل يسبق ألي تظاهرة أن مجعت هذا العدد من
الناس الذين حضروا (االحد املاضي).

فوفقًا للناشط يف املرصد الشعيب
حملاربة الفساد ،واصف احلركة،
«اختلطت الوجوه ما بني حزبية
وأخرى من احلراك الشعيب وثالثة
ضمت اجملتمع املدني ،وغالبيتهم
من الشباب .وهو أمر مميز ومفيد
كثريًا» .يرى احلركة أن «التطور
واضح من خالل حتديد املواجهة

انضمت «حركة
الشعب» اىل
التظاهرة أيضاً من
دون مشاركة يف
اإلعداد

مع السلطة ،كل السلطة .والبيان قدم طروحات تستوعب كل
املعارضني للسلطة واملتضررين يف الشارع .واألهم أن اجلميع
متوافق حول قرار مواجهة أي مسعى لزيادة الضرائب وصو ً
ال
اىل منع فرضها» .لكن للحركة مالحظة على «األعالم احلزبية اليت
رفعت اليوم ،رغم االتفاق السابق على تفاديها ،بغية إعطاء
التحرك بعدًا وطنيًا أكرب .فمجموعات احلراك الشعيب التزمت عدم
ّ
موقعة باسم كل منها ،بعكس األحزاب املعارضة
رفع شعارات
ال
حتى
معاجلة
«يتطلب
وذلك
للسلطة»،
يضر بالتحرك الحقًا» .ما
ّ
اخلطوات املقبلة؟ «سيجري تصاعد تدرجيي للتحركات وفق مطالب
ثابتة ورؤية واضحة ،يف ما عدا املسرية اليت ننظمها يف  2شباط
املقبل ،واليت تنطلق من األحياء الشعبية لتصل اىل العدلية حيث
مبنى الـ.»TVA

مطالب املتظاهرين باختصار :ال للضرائب على الفقراء

انتهت تظاهرة «كلنا عالشارع» بكلمة ألقتها دارين دندشلي ،باسم
املتظاهرين ،قالت فيها« :لن نقبل بعد اليوم بأن يدفع الشعب
فاتورة املشاريع الفاشلة ،فيما السلطة وشركاؤها املستفيدون،
من القطاعني املصريف والعقاري الريعيني ،يتهربون من دفع
الضرائب ويعيشون على حساب املنتجني .حنن هنا اليوم لنطالب
بدولة القانون ،دولة وطنية مدنية ال متيز بني مواطنيها ،دولة
قائمة على مبادئ حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية».
وأعلنت دندشلي مطالب املتظاهرين اليت خلصت بـ :
« -رفض أي زيادة للضريبة على القيمة املضافة أو أي ضريبة
تطاول الفقراء وأصحاب الدخل احملدود.
 تصحيح ضريبة الدخل لتصبح تصاعدية بشكل فعلي ،وفرضضريبة تصاعدية على فوائد اإليداعات املصرفية حلماية ادخارات
الطبقة الوسطى ،وضريبة غري قابلة للتهرب على األرباح العقارية
وحتويل اإليرادات لدعم اإلسكان وحق السكن.
 حترير األمالك العامة وفرض ضريبة عالية على املعتدين عليهابدل «رسم اإلشغال» احلالي املتدني (مبا فيها األمالك البحرية
والنهرية وغريها).
 رفض أي مساس بالتقدميات االجتماعية أو بسلسلة الرتبوالرواتب ،واعتماد السلم املتحرك لألجور والتغطية الصحية
الشاملة وحق التعليم وجودته».

عناق أمري قطر واحلريري وكالم
باسيل ...والصدى السعودي
عباس ضاهر

مل يكن أمري دولة قطر الشيخ متيم بن محد آل ثاني ينوي املشاركة
بقمة بريوت التنموية العربية ،لكن الساعات األخرية اليت سبقت
القمة ،فرضت تعديل قرار أمري قطر بعد تواصل
موعد انعقاد
ّ
بني بريوت والدوحة ،محل الشيخ محد لزيارة قصرية اىل لبنان،
ومتضية ثالث ساعات فيه ،قبل العودة اىل بالده.
فتحول األمري القطري اىل
االستقبال اللبناني كان حارًا جدًا،
ّ
جنم القمة ،نتيجة غياب الرؤساء والقادة العرب عنها ،وخصوصا
ّ
يشكلون الثقل
ت ومصر وسوريا ،الذين
السعودية واالمارا 
األساسي عربيا.
لكن النجومية اليت فرضها بشكل أساسي غياب اآلخرين ،رافقتها
مؤشرات الفتةُ ،يتوقع أن يكون هلا تداعيات سياسية مقبلة.
او ً
اللبنانية
ال ،جاء العناق احلار بني أمري قطر ورئيس احلكومة
ّ
ّ
ود متبادل بينهما ،يف عز اخلالف
املكلفسعد احلريري يوحي بوجود ّ
القطري-السعودي ،فلم يقتصر الرتحيب بني بن محد واحلريري على
عادية ،كما تفرتض طبيعة العالقة بني احلريري والرياض
مصافحة
ّ
متيز بني احلريري
أم
املشهد،
هذا
عند
السعودية
تتوقف
 .فهل
ّ
الرياض؟ طبيعةالسياسة
حليف
سعد
والشيخ
لبنان،
حكومة
رئيس
ّ
إمكانية أن تتخذ اململكة موقفًا من احلريري،
اىل
تشري
ة،
السعودي
ّ
ّ
ولو بشكل عابر ،من دون ان تتجاوز حمطة العناق بني أمري دولة
حاد ،وحليف ال ينكر فضل اململكة عليه.
ختاصمها
الرياض بشكل ّ
ّ
ثانيا» ،كالم وزير اخلارجية يف حكومة تصريف األعمال جربان
باسيل الذي أشاد حبضور األمري القطري« ،الذي كسر احلصار
سياسية
على قطر وخبمس ساعات ليصل اىل لبنان ،وايضا ببادرة
ّ
جمرد استخدام تلك العبارات عن كسر
لكسر احلصار على
ّ
القمة»ّ .
احلصار بإجتاهني ،هو تصويب ضمين على السعوديني واإلماراتيني
واملصريني .قد يزيد التعبري من التباعد القائم بني «العهد» يف
لبنان و احملور العربي املذكور ،خصوصا اذا جرى تصنيف ُ
احلكم
اللبناني يف خانة احلليف لقطر.
ّ
يشكل الغزل اللبناني بقطر ،بعد اتصال رئيس اجلمهورية
ثالثًا:
بأمريها ودعوته للحضور شخصيًا ،عامل تباعد اضايف مع دمشق،
القمة
اليت مل ُيسجل جهد لبناني عملي ملموس إزاءها ،وال تأجيل
ّ
العربية .قد تكون سوريا
حلني عودتها اىل حضن جامعة الدول
ّ
عربية ،بسبب إعادة اإلعمار
اقتصادية
هي العنوان األبرز يف قمة
ّ
ّ
بعد احلرب ،ما يستدعي حضورها .لكن العرب استمهلوا التصاحل
األمريكية اليت فرضتها واشنطن من
مع السوريني ،بعد الفرملة
ّ
ض الذي باشر
خالل ضغوط «مؤسستها العميقة» ،ال البيت األبي 
نفض يديه من االزمة السورية بعد قرار سحب القوات األمريكية
من سوريا.
واذا كان احملور السعودي-االماراتي-املصري يستعجل الوصول اىل
دمشق ،ملنعتركيا وايران من التوسع يف سوريا ،فإن السوريني
حيافظون على دور طهران ،لكنهم سيتعاونون مع العرب ملنع
فإن
االتراك من اختاذالشمال السوري رهينة يف يد أنقره .لذلكّ ،
دمشق جتد نفسها أقرب اىل احملور العربي املذكور ،من احملور
الرتكي-القطري املسنود اىل حتالف «االخوان املسلمني» الذين
تعتربهم سوريا اساس مصيبتها ومنبع ازمتها ،وال تأمن لوجودهم
او تسمح ألي دور هلم.
فإن
لبنانيا بكل املقاييس،
مشكورا
قطر
واذا كان حضور امري
ّ
ًّ
ّ
حمطات ذكرناها ،ستزيد من مسافات
الزيارة وما رافقها من
التباعد بني ُ
احلكم يف لبنان واحملور العربي.
فهل ّ
يؤثر ذلك على تأليفاحلكومة اللبنانية؟
ّ
املطلعني أن احلريري ال يريد تأليفًا
زادت جمريات القمة من يقني
سريعا ،بل هو يستمهل حصول متغريات خارجية ،تفرض تعجيل 
داخلية ،نتيجة
جدية
الوالدة احلكومية .مل تشر املعطيات اىل وجود ّ
ّ
مرحلة الوقت الضائع عربيا .كانت السعودية تريد اعادة عالقاتها
االمريكية
الدبلوماسية مع سوريا ،كما فعلت االمارات ،لكن الضغوط
ّ
مجدتها موقتًا ،بإنتظار ترمجة اتفاق سعودي-سوري كانت بدأت
ّ
مالحمه تتوضح منذ الصيف املاضي .واذا كان مصدر الضغوط
األمريكية هي «املؤسسة العميقة» اليت تعاكس الرئيس األمريكي
ّ
دونالد ترامب ،فإن البيت األبيض سيمضي قدمًا يف خطواته،
لتنحيف الدور الرتكي ،وحماولة فرض اتفاق مع اإليرانيني ال توافق
واالقتصادية حتى الساعة.
السياسية
طهران على شروطه
ّ
ّ
لكن ،كل احلروب اليت كانتدول اخلليج يف صلبهاّ ،
خف وهجها،
ومل تعد هناك من مصلحة ال سعودية ،وال اماراتية ،يف املضي
العسكرية هي األخرية يف سنة
حبروب مفتوحة .قد تكون الضربات
ّ
اخلروج من االزمات امليدانية.
ّ
املطلعون ان تنعكس تلك التطورات يف املنطقة على
وال يستبعد
ّ
حتل
لبنان ،فهل يستعجل املعنيون بالتأليف احلكومي ،قبل ان
التوافقات على حسابهم؟ .
احلكومية ،او قد
الوالدة
احلريري
يستعجل
قمة بريوت ،قد
بعد ّ
ّ
يزيد من مساحات االنتظار ،لكن االستعجال سيكون ملصلحته،
بينما االنتظار قد يفقده الدعم العربي ،او يفرض إبعاده عن
دونت السعودية عناق امري قطر
املشهد احلكومي ،خصوصا اذا ّ
والشيخ سعد يف سجلها ،مع عبارة باسيل اليت مدح فيها الشيخ
متيم بن محد آل ثاني.
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مـقاالت وتـحقيقات

فوضى «بريكست» تطاول اجلميع:

«مؤامرات» على ماي ...وضغوط على كوربن

تسعى ماي إىل إبرام معاهدة ثنائية مع إيرلندا إللغاء الرتتيبات املتعلقة بالحدود (أ ف ب )
«العمال»
معركة حامية تدور يف صفوف حزب
ّ
املعارض :انقسام وضغوط على جريميي كوربن
الذي سعى إىل انتخابات مبكرة ،وتقارير عن
«مؤامرات» برملانية لسحب البساط من حتت
قدمي ترييزا ماي.
عشية خطاب رئيسة الوزراء الربيطانية ،ترييزا
ماي ،أمام الربملان الربيطاني ،يف شأن اخلطة
اجلديدة لصفقة اخلروج من االحتاد األوروبي
«بريكست» ،وبعدما رفض النواب االتفاق الذي
توصلت ماي إليه مع بروكسل يف نهاية ،2018
ّ
ندد مكتب ماي بـ»مؤامرات» اتهم برملانيني
ّ
بتدبريها لسحب ملف «بريكست» من يد رئيسة
الوزراء ،معتربًا ذلك «مقلقًا للغاية».
وقالت متحدثة باسم رئاسة احلكومة إن
«الربيطانيني صوتوا للخروج من االحتاد ،ومن
األساسي أن يلتزم السياسيون املنتخبون
بالقرار» ،مضيفة إن «أي حماولة لسحب قدرة
احلكومة على توفري الشروط القانونية خلروج
منتظم يف هذه اللحظة التارخيية ،أمر مقلق
للغاية».
وأكدت املتحدثة أن «أعضاء الربملان الذين
يريدون االلتزام بربيكست عليهم أن
يصوتوا
ّ
من أجله ،وإلاّ هناك خطر أن مينع الربملان عملية
اخلروج» ،املقررة يف  29آذار /مارس املقبل.
بيان مكتب ماي صدر بعدما أوردت الصحافة
الربيطانية تقارير عن أن «بعض النواب
يعتزمون طرح تعديالت تتعلق بنظام عمل جملس
العموم ،لعرقلة خطط ماي بشأن خروج بريطانيا
من االحتاد األوروبي» .ويف السياق ،ذكرت
صحيفة «ذي أوبزرفر» أن «بعض النواب قد
يقدمون مقرتحات ،وخصوصًا يف ما يتعلق
بتمديد املادة  50من معاهدة لشبونة ،لتأجيل
ّ
اخلروج حتى
يتسنى االتفاق على صفقة تعبرّ
ّ
ولتجنب اخلروج من دون
عن كل الربيطانيني،
اتفاق».
بناء عليه ،أشارت الصحيفة إىل أن عضو الربملان
احملافظ نيك بولس ،وعضو حزب «العمال»
إيفيت كوبر،
«سيقدمان تعدي ًال حملاولة تغيري
ّ
قواعد جدول مواعيد جملس العموم .وسيمهد
هذا التغيري الطريق ملشروع القانون املقرتح
اخلاص بتمديد املادة  50يف حال عدم التوصل
إىل اتفاق».
ّ
أما يف ما
«العماليني» جريميي
يتعلق بزعيم
ّ
كوربن ،فقد أكدت الصحيفة أنه «يستعد لدعم
خطة للتصدي لربيكست من دون اتفاق».
ويتزامن ذلك مع تزايد الضغط داخل «العمال»
ونقاباتهم لتأجيل املغادرة.
ومن املعروف أن كوربن وفريقه يف حكومة
الظل
يستعدان لدعم اقرتاح من شأنه أن جيرب
ّ

ترييزا ماي على طلب متديد عضوية بريطانيا
يف االحتاد األوروبي ،يف حالة عدم االتفاق
على صفقة حبلول أوائل آذار /مارس املقبل.
«العمال» للحصول
وستحتاج اخلطة إىل موافقة
ّ
على فرصة التمرير عندما جتري اجلولة التالية
من التصويت غدًا .وعلى رغم عدم اختاذ قرار
نهائي ،إلاّ أن كبار املسؤولني قالوا إن هذه
اخلطوة تتماشى مع مطالبة كوربن بأن تزيل
ماي إمكانية اخلروج من دون اتفاق من طاولة
املفاوضات.
وتناولت الصحيفة قضية املعركة الداخلية
ِ
«العماليني» يف شأن ما
الدائرة يف صفوف
ّ
استفتاء
دعم
ينبغي
كان
إذا
ثان ،وذلك بعدما
ٍ
حاولوا وفشلوا يف تأمني انتخابات مبكرة.
ونقلت «ذي أوبزرفر» عن شخصيات بارزة يف
احلزب قوهلا إن «اخليار اآلن يذهب باجتاه خروج
ناعم على خطى النمط النروجيي ،والذي جيب
أن يتضمن فعليًا قواعد حرية احلركة ،وإجراء
تصويت عام آخر».
واشارت إىل أن «هناك جهودًا مستمرة بني
صفوف احلزب الذي يهيمن عليه املؤيدون
للبقاء يف التكتل ،للضغط على كوربن من
ثان» .وختمت الصحيفة بأن
أجل دعم استفتاء ٍ
نواب «العمال» يعتزمون «نصب كمني للقيادة
جتمع للحزب الربملاني ،إذ يريدون فرض
يف
ّ
مناقشة موقف احلزب من االستفتاء الثاني يف
االجتماع».
كذلك األمر بالنسبة إىل صحيفة «ذي غارديان»،
«العمال» يقرتب من تأييد
اليت أكدت أن حزب
ّ
استفتاء جديد ،وأن «شخصيات كربى داخل
العمال تثري ضغوطًا على كوربن» ،مضيفة إن
ّ
ّ
«ثالثة من أعضاء حكومة الظل
شكلوا ضغوطًا
على كوربن بالقول إن احلزب جيب أن يلتزم
بتعهده باحلملة من أجل التصويت العام» .وكانت
«ذي غارديان» قد أشارت ،قبل يومني ،إىل
أن «نوابًا يف احلزب عن دوائر
صوتت ملصلحة
ّ
بريكست ،يرفضون االستفتاء الثاني ألنه يهدد
مقاعدهم» ،ما يشري إىل حدة االنقسام الذي
«العمال» ِبفعل «بريكست».
سيطر على
ّ
إىل ذلك ،ذكرت صحيفة «صنداي تاميز» أن
ترييزا ماي تعتزم السعي إىل إبرام معاهدة ثنائية
مع احلكومة اإليرلندية كوسيلة إللغاء الرتتيبات
املتعلقة باحلدود اإليرلندية من االتفاق الذي
أبرمته .وقالت الصحيفة إن «مساعدين ملاي
ّ
يعتقدون بأن خطوة كهذه
ستجنبها معارضة
خطتها لالنسحاب من االحتاد من جانب احلزب
الدميوقراطي الوحدوي» الذي يدعم حكومة
األقلية اليت ترتأسها،
ومشرعني معارضني من
ّ
حزب «احملافظني» الذي تنتمي إليه.

َف َغ رْي القابِل رَّ
كيف افاد امري قطر قمة بريوت ِقمَّة الـ 29قرارًا واهلَد ُ
للتا ُجع

وكيف استفاد منها؟
طوني خوري

انتهت اعمالالقمة العربية التنموية االقتصادية
واالجتماعية ،بانقسام النظرة حوهلا بني من
اعتربها ناجحة كونها ّ
حققت االهداف املوضوعة
هلا ،ومن اعتربها فاشلة النها أتت دون مستوى
التمثيل املتوقع .وبني هذا وذاك ،اتفق اجلميع
على ان امري قطر متيم بن محد آل ثاني ،كان
جنم القمة ،وقد سرق االنظار واالهتمام من
حيث الشكل واحلضور.
ولكن ،هل ميكن القول ان الشيخ متيم افاد القمة
فقط ،ام انه استفاد ايضًا من وجوده فيها؟
االجابة على هذا السؤال تقتضي النظر اىل هذا
احلضور بشكل موضوعي ،ففي قمة غاب عنها
امللوك والرؤساء يف اللحظات االخرية واريد هلا
ان تكون فاشلة قبل ان تنعقد ،اتى حضور
قطر على مستوى االمري مبثابة دعم معنوي مهم
هلا ،وهو لذلك استحق بادىء ذي بدء استقبا ً
ال
مميزًا حيث استقبله رئيس اجلمهورية العماد
ن صباح يوم انعقاد القمة وانتقال
ميشال عو 
البحرية ل
معًا بسيار ة واحدة اىل مركز الواجهة
ّ
بريوت ،وهو امر حيمل دالالت كافية اىل مدى
امتنان الرئيس عون من خطوة امري قطر ،فيما
اعرب عن اسفه خالل القائه كلمة لبنان لغياب
امللوك والرؤساء العرب ،ولو انه اعطى ما ميكن
«تفهمًا لظروف كل منهم ،ولكن بدا
اعتباره
ّ
بشكل واضح مدى استيائه من هذا الغياب
غري امل ّربر خصوصًا من قبل زعماء وقادة كانوا
التزموا احلضور شفهيًا وخطيًا ...وحضور قطر
على مستوى امريها اعطى دفعًا
للقمة ،ملا هلذه
ّ
الدولة من امكانات ميكن توظيفها يف املواضيع
اليت تطرق اليها رؤساء الوفود على جدول
االعمال.
هذا من ناحية ،اما من ناحية ثانية ،فال ميكن
اغفال نقطة
مهمة اراد الشيخ متيم ايصاهلا
ّ
للخليجيني وخصوصًا
للسعودية .فهو غاب عن
ّ
قمة التعاون اخلليجي،
وقرر ان يكون مستوى
ّ
التمثيل القطري فيها ضعيفًا رغم الدعوة اليت
وصلته من
بأبهة
السعودية ،واتى اىل بريوت ّ
ّ
ّ
وهالة من
الضخامة فسبقته طائرة كبرية اىل
املطار قبل ان حتط طائرته الضخمة اليت مل
ت على استقبال مثيل هلا .هذه
يعتدمطار بريو 
اخلطوة بالذات عبرّ ت عن عدم اكرتاث قطر
باحلصار الذي ال يزال مفروضًا عليها من قبل
ّ
وان حضورها ال يزال
بعض الدول
حمط
العربيةّ ،
ّ
اهتمام عربي ،وهي ال تزال «حمضونة» عربياً
مرحب بها خليجيًا .ولكن االهم من
رغم انه غري ّ
كل ذلك ،كانت رغبة قطر يف افهام اجلميع
ّ
انها ليست سوريا ،وال ميكن حماصرتها وعزهلا
ّ
القوية مع امريكا وعدد
فاتصاالتها
كسوريا،
ّ
من دول العامل ،تكفل هلا بقاءها حماطة بعناية
ّ
املادية اليت مل
ال مثيل هلا ،وامكاناتها
تتأثر
ّ
باحلصار ،قادرة على جعلها «حاجة» للغرب
كما لعدد كبري من العرب،وهذا ما يضعها يف
موقف صلب ومتني عربيًا بعد الضعف اخلليجي
جتاهها.
والالفت ان املسافة اليت استغرقها امري قطر
للوصول ومغادرة لبنان اىل بالده (بسبب
احلصار) ،كانت اطول من الفرتة اليت قضاها
يف لبنان ،وهو دليل اضايف على ّ
انه اتى البالغ
رسالة
معينة اىل من يعنيهم االمر انه قادر
ّ
على ابقاء قطر يف احلضن العربي ،وسيقاوم
اخلليجيني من داخل اجلامعة
العربية دون احلاجة
ّ
اىل تصعيد موقفه منهم بشكل مباشر ،ودون
يقدم تنازالت مؤملة.
ان ّ
قمة
من هذا املنطلق ،يكون امري قطر قد افاد ّ
بريوت ودعمهامعنويًا وماديًا من خالل املبلغ
ّ
قدمه اىل صندوق للتكنولوجيا واالقتصاد
الذي ّ
للداللة على
الرقمي والبالغ  50مليون دوالر ّ
االلتزام بالبقاء داخل احلضن العربي ،ويف
الوقت نفسه عمل على االستفادة منها يف اكثر
من جمال وعلى كسر احلصار املفروض عليه
العربية الصرف ،ليقاتل
وعلى بلدهه من البوابة
ّ
السعودية ومن معها من اخلليجيني من داخل
بالرد من البوابة
البيت العربي بدل االكتفاء
ّ
الغربية.
ّ
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فوارق واختالفات بعضنا البعض.

عزيزي املقيم

نحن حقاً مثال للعالم ،لناحية كيف
يمكن للشعوب املختلفة العيش
والعمل معاً  ،واالستمتاع بشراكة
وتعاطي بعضهم مع بعض ،دون توتر
وعنف.

يوم السبت  2شـباط/فرباير  ،سنحتفل
بسنة الخنزير يف بانكستاون سيتي
بالزا ( .)Saigon Placeستتخلل
احتفاالت السنة القمرية لعام 2019
شيئا ما للجميع  ،بما يف ذلك أكشاك
الطعام وأنشطة األطفال ورقصات
التنني ( )dragonواألسد وسباقات نحن نتوقع حشدا من أكثر من 5000
فرم (تقطيع) العصي وورشات عمل شخص يف احتفاالت السنة القمرية
 origamiومنافسة تناول البطيخ.
الجديدة وأشجعكم وعائالتكم أن
تكونوا بينهم.
هذه فرصة عظيمة أخرى لاللتقاء
واالحتفال بتنوع مدينتنا ومزيج ومن املقرر أن تبدأ االحتفاالت يف
الثقافات.
الساعة  10صباحـًا وتنتهي يف الساعة
 4مسا ًء .
إنني فخور للغاية بكيفية مواصلتنا
تفضلوا بقبول فائق االحرتام
العيش يف تناغم ووئام ،كوننا نعيش
رئيس البلدية
يف واحدة من أكثر املدن تعددية
كال عصفور
للثقافات يف أسرتاليا  ،مع احرتام

بــارغـن وايــرهـاوس
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

Celebrating Australia Day means something
different to every one of our residents.
Whether you were born here, recently settled
here, or been living here for a little while now,
we’re all so lucky to call this free country home.
!Happy Australia Day
Clr Khal Asfour
Mayor

Bargain Warehouse
Mould Resistance
Int + Ext

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

Int + Ext
100% Acrylic

)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
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Wishing
everybodyيكون يوم
أمتنى أن
فخرa
Proud,
and
Safeمدعاة
اسرتاليا
 Australiaللجميع
وسعادة وسالمة
Happy
Day
)Glenn Brookes (MP
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774
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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
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كـتابات

 11كتابا مسرحيا عن كرم مطاوع والفرق املصرية يف العراق
والطقوس املسرحية
محمد الحمامصي  -ايالف
أح��د عشر كتابا مسرحيا تؤرخ
للمسرح املصري ورموزه وزيارات
فرقه للعديد من ال��دول العربية
أصدرتهم اهليئة العربية للمسرح،
كإسهام فكري إضايف يتناغم مع
احملور الفكري الذي اختارته إدارة
مهرجان امل��س��رح العربي عنوانا
لدورته احلادية عشر من املهرجان،
واليت تدور حول املسرج املصري،
مبناسبة انعقاد ه��ذه ال��دورة يف
القاهرة ،حتت عنوان «نقد التجربة
– همزة الوصل ..املسرح املصري
يف نصف قرن.»1952 – 1905:
حول هذه اإلصدارات أقيم مؤمتر
صحفي ،استعرض خالله ثالثة من
الباحثني إصداراتهم وهم د.عمرو
دوارة ،ود.مصطفى سليم من
م��ص��ر ،ود.ع���ل���ى ال��رب��ي��ع��ي من
العراق ،وأدار اجللسة د.يوسف
عيدابي مستشار اهليئة العربية
للمسرح.
يف ال��ب��داي��ة أش���ار د.عيدابي
يف تقدميه إىل أن اهليئة العربية
للمسرح اعتادت دائما ،ضمن مشروعها للنشر إص��دار جمموعة
من الكتب يف دورات املهرجان العربي .وأضاف أن اهليئة ختتار
موضوعات ه��ذه اإلص���دارات لتتناغم وتنسجم مع احمل��اور اليت
ت��دور حوهلا فعاليات املهرجانات ،وهو ما ميز إص��دارات هذه
الدورة أيضا ،حيث جاءت مجيعها ،حول املسرح املصري ،فرقه،
وشخصياته وتراثه ،وتارخيه .الفتا إىل أن اهليئة رأت أن تدرس
وتؤرخ تاريخ املسرح املصري يف مائة عام ،وقد خصصت هذه
الدورة لتغطية نصف قرن ،فيما ستخصص الدورة القادمة لتغطية
النصف اآلخر.
وأعرب د.عمرو دواره مؤلف كتاب «كرم مطاوع رجل املهام
الصعبة»عن سعادته بأن أتاحت له اهليئة العربية هذه الفرصة
لنشر كتابه عن املخرج والفنان الكبري .وأشار إىل أنه عمل مساعدا
لكرم مطاوع يف عدد من العروض على مرحلتني ،األمر الذي أتاح
له االقرتاب منه ومعرفة الكثري من مزاياه ،مؤكدا أن مطاوع مل يكن
جييد تقديم الفرجة فحسب إمنا كان مفكرا مسرحيا كبريا.
وضرب دواره مثال بعرض «الفرافري» الذي أثار اخلالف بينه
وبينه مؤلف النص يوسف إدريس ،مؤكدا أن مطاوع من أوائل
املخرجني الذين اعتربوا املخرج هو صاحب نص العرض ،وهلم أن
يضيفوا وحيذفوا فيه مبا خيدم رؤيتهم اإلخراجية.
واشار دوارة النتصار مطاوع يف تلك املعركة ودليله على ذلك
هو أن يوسف إدريس حينما نشر نصه «الفرافري» نشر نص العرض
بعد التصرفات اإلخراجية ملطاوع.
وذكر د.دوارة أيضا شهادة مسيحة أيوب لكرم مطاوع ،مشريا
أنه سأهلا عن املخرج الذي تعتربه األول بني املخرجني الذين تعاملت
معهم ،عربا وأجانب فقالت إنه كرم مطاوع.
وقال انه أصدر عددا من الكتب حول خمرجني مصريني منهم
أمحد عبد احلليم وحممود األلفي ،وجالل الشرقاوي ود.كمال عيد،
ود.هناء عبد الفتاح ،ليس كنوع من التأريخ إمنا سعيا الكتشاف
رؤاهم اإلخراجية.
وأض��اف دواره إن مطاوع كان مفكرا عروبيا ،مشريا إىل أن
رؤيته اإلخراجية اليت طرحها عند تناوله لنص إيزيس حولته من
خطاب يتحدث عن املصرية ،باعتبار إبزيس رمزا مصريا إىل خطا ب
عربي ،وأن توفيق احلكيم وافقه على هذا الطرح.
وأشار دواره أيضا إىل متيز كرم مطاوع يف إضاءة عروضه ،وأنه
أول من رفض ثبات الديكور ،فضال عن قدرته على قبادة املمثل
حبرفية عاليه وتفجريه لطاقات املمثلني الذين يعملون معه.
أما د.مصطفى سليم فأشار إىل أن كتابه «الدالالت الدرامية
للنظم الطقسية يف الدراما التجريبية» هو رسالته للدكتوراة اليت
أجنزها عام  ،2006يف أكادميية الفنون ،مشريا إىل أنه مل يكن
ينوي نشر هذا الكتاب إال يف مؤسسات متخصصة ،نظرا لتخصصه
الشديد ،وهو ما أتاحته له اهليئة العربية للمسرح.
قال سليم إنه رصد وصنف الطقوس يف الوطن العربي ،وحبث
يف كيفية تعامل النصوص املصرية مع هذه الطقوس .وأشار إىل
وجود عددا من التقسيمات اليت صنف على اساسها الطقوس منها
الطقوس الدينية مثل املشهد احلسيين ،والتعازي الشيعية ،وهي
ما عاجلها يف نصي الشرقاوي «احلسني شهيدا وثائرا» وطقوس
الزار والذكر وعبدة الشيطان.
وأشار إىل معاجلات نصوص حممد الفيل وعادل العليمي لطقس

من شاهق القصائد العالية
قصيدة النثر السريالية
وهج
يا صديقي:
حينما متتلىء أحذيتنا
بالوهج
وتتدىل أعشاب
من خطانا
تعال نفرك حناجرنا بالورد
والندى اجلارح
ومنشي
حتى تعلق األزقة احملمومة
بظلينا
يا صديقي:
أعطين سعالك املمشوق
وقليال من ضوء الشوارع
ألكتب دمعك األخضر
على اجلدران
وفوق راحة يدي املشققة .
......
قصيدة النثر..الشعر الوجداني

أبــي

الزار ،وتعامل السيد حممد على مع طقس املولوية ،ومعاجلة د.أمحد
سخسوخ لطقوس عبدة الشيطان ،أما التصنيف الثاني للطقوس
وفق الدراسة فهو الطقوس االجتماعية كطقوس العرس وامليالد
واملوت ،فضال عن طقوس املوالد وأعياد احلصاد ووفاء النيل.
وذكر د.سليم عددا من التطبيقات اليت تناوهلا يف كتابة بغرض
حتليل الكيفية اليت تعاملت بها نصوص الكتاب املصريني مع
الطقوس ،وأشار إىل معاجلة حممود دياب لطقس احلصاد يف ليالي
احلصاد ،وظهوره الكثري من الطقوس لدى رأفت الدويري خاصة
يف «قطة بسبع ترواح» وعالقة السيد بالعبد يف نص الفرافري
الذي يتعامل مع طقس املوت بشكل ساخر ،وكذلك معاجلة توفيق
احلكيم لطقس السبوع يف «ياطالع الشجرة».
وعن التجريب يف التعامل مع الطقوس ،قال سليم إن تأسيس
املسرح التجرييب وضع خطا فاصال بني تعامل الكتاب مع الطقوس
قبله ،وتعاملهم معها بعده ،مثل إعادة صياغة نص الطوق واألسورة
صياغة جتريبية يف تعامله مع طقس املوت.
وكشف الكاتب العراقي د.علي الربيعي أنه عكف على دراسة
املسرح العربي ألكثر من ربع ق��رن ،وأخ��رج  17كتابا ،منها ما
يتصل بتاريخ املسرح العراقي وقد أصدر فيه عددا من األعمال
أهمها  :املسرح املسيحي يف العراق ،وإسهامات يهود العراق يف
املسرح.
كما أشار د.الربيعي إىل أنه أخرج عددا من الكتب عن الفرق
الروسية والرتكية اليت زارت العراق.
وحول إصداراته عن املسرح والفرق املصرية قال الربيعي إنه
تابع زيارات الفرق املصرية للعراق ودرس توارخيها وما قدم عنها
يف مئات من املصادر اليت اتيحت له ،ومن هذه الزيارات ذكر
زيارة فرقة عبد النيب حممد «كشكش بيه» وشقيقه عطية أمني
عطية وكذلك زيارة فرق جورج أبيض وفاطمة رشدي ،ويوسف
وهيب ،مشريا إىل أنه أصدر حول تلك الزيارات عدة كتب كان أوهلا
كتابه «األج��واق املصرية اليت زارت العراق» كما تناول زيارات
فرق جورج أبيض وفاطمة رشدي ويوسف وهيب يف كتب مستقلة
وهي اليت صدرت عن اهليئة العربية للمسرح ضمن إصدارات هذه
الدورة.
وأشار الكاتب إىل انه تناول كل ما كتب عن تلك الزيارات من
مقاالت ومعاجلات نقدية ،وما نشر عنها من متابعات إخبارية ،فضال
عن ما اقيم مع أعضاء الفرق من لقاءات وحوارات ،وأشار الربيعي
إىل أن جورج أبيض قدم أكثر من مائة عرض يف العراق ،وأنه أول
من اشرك شبابا من املمثلني العراقيني يف عروضه.
وأضاف :زارت فرقة فاطمة رشدي العراق ثالث مرات أعوام ،29
 1936 ،32وكرمها ملك العراق وقتئذ ،كما أنها جابت مدن العراق
مشاال وجنوبا.
أما عن فرقة يوسف وهيب فذكر د.علي الربيعي أنها زارت العراق
ثالث مرات أيضا سنوات  ،1954 ،36 ،32وأن تلك الزيارات قد
حظيت مبتابعة إعالمية ونقدية كبرية.
وأشار د.الربيعي إىل أن الكتب الثالثة اليت أصدرتها له اهليئة
العربية للمسرح عن الفرق املسرحية املصرية تشري بشكل قوي
إىل أن جمئ الفرق املصرية إىل العراق عمل على تفعيل احلركة
املسرحية والنقدية يف العراق.

خذ قليب
امللفوف بالقصائد
واعطين
قلبك املوحل
خذ حربي املقدس
أمام متاثيل اللغة
واعطين
عرقك النازف
على الشجر والعصافري
خذ قلمي
وديواني الوحيد
واعطين
اليخضور النابت
من قاع معولك
خذ أطرايف اليابسة
على
الكرسي..
والطاولة..
واعطين
أصابعك الغائرة
يف الندى واحلجارة
خذ كل شيء
واعطين دموعك املغلية
ألغسل حرويف املتسخة
يا أبي !
….

قصة قصرية جدا

املغين
حيكى أن ملكا استأصل حنجرة مغن ،ثم قذف بها من أعلى
القصر ..وحيكى أيضا أن أصواتا مجيلة بدأت خترج من املكان
الذي وقعت فيه .

قصيدة الهايكو

أيضا،
حتت شجرة الشوك..
أستطيع أن أحلم.

قصيدة الومضة
تساؤل
ماذا لو أبدلت الرصاص
بغبار الطلع
وقلت للريح:
مرحبا يا جسدي البسيط ؟!.

ميالد ديب
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مـتفرقات

 8ماليني طن من نفاياته ُترمى يف البحر سنويا

شركات التحالف ضد البالستيك
تستثمر مليارات يف إنتاجه
ترجمة عبد االله مجيد

البالستيك يتسبب يف اختناق األسماك وغريها من املخلوقات البحرية
ويدمر بيئتها
لندن :وجدت منظمة غري حكومية أوروبية ان الشركات املؤسسة ملا
مُسي التحالف من أجل انهاء النفايات البالستيكية هي من بني أكرب
املستثمرين يف بناء معامل جديدة النتاج البالستيك يف العامل.
وقالت شبكة إعادة التدوير األوروبية ،وهي منظمة غري حكومية
بيئية ،ان غالبية الشركات اليت أعلنت تعاونها للمساعدة على
معاجلة التلوث البالستيكي تقف وراء االنتعاش العاملي يف انتاج
البالستيك خالل السنوات العشر املقبلة ،كما افادت صحيفة
الغارديان.
ورصدت هذه الشركات جمتمعة مليار دوالر خالل السنوات اخلمس
املقبلة خلفض انتاج البالستيك وحتسني إعادة تدوير خملفاته
متطلعة اىل زيادة الرقم ليبلغ  1.5مليار دوالر بانضمام شركات
أخرى اىل حتالفها.
ولكن غالبية الشركات املؤسسة هلذا التحالف استثمرت عشرات
مليارات الدوالرات لضمان استمرار انتاج البالستيك يف النمو خالل
العقد املقبل وبعده.
وتبين شركة شل ،احدى الشركات األعضاء يف التحالف ،معمال
كلفته مليارات الدوالرات يف والية بنسلفانيا االمريكية مستخدمة
وقودا النتاج  1.6مليون طن سنويًا من البوليثلني،
الغاز الصخري
ً
أكثر أنواع البالستيك انتشارًا.
وتبين شركة اكسون موبل ،العضو الكبري اآلخر يف التحالف ،خطًا
جديدًا النتاج البوليثلني يف معملها بوالية تكساس لزيادة إنتاج
البالستيك اىل أكثر من  2.5مليون طن سنويًا.
ويرتبط العديد من معامل إنتاج البالستيك باستخراج النفط أو
الغاز الصخري حيث استثمرت شركات احملروقات االحفورية أكثر
من  180مليار دوالر منذ عام  2010يف منشآت إلستخراج النفط
أو الغاز الصخري ستنتج املادة األولية للبالستيك ذي االستعمال
اليومي مساهمة يف زيادة انتاج البالستيك بنسبة  40يف املئة
خالل العقد املقبل.
ونقلت صحيفة الغارديان عن روب بورمان مدير شبكة إعادة
التدوير قوله ان املبادرات الرامية اىل معاجلة مشكلة البالستيك
ال تتصدى للمشكلة من جذرها وهو «انتاج  400مليون طن من
البالستيك سنويًا بضمنها  60مليون طن ُتنتج يف أوروبا وحدها».
ُ
وأنتج أكثر من  8.3مليار طن من البالستيك عامليًا منذ بدأ االنتاج
واسع انطاق يف مخسينات القرن املاضي خملفة  61مليار طن من
النفايات البالستيكية جرت إعادة تدوير حنو  9يف املئة فقط منها.
ُ
وأحرق الباقي مساهمًا يف التغري املناخي أو ما زال يلوث البيئة.
ويستخدم معظم البالستيك يف التعبئة اليت كثريًا ما تكون ذات
ُ
استعمال ملرة واحدة.
وقال بورمان إن تنظيف الشوارع واألنهر والشواطئ لن يكون
جمديًا ما دام هناك إمداد من املنتجات البالستيكية.
وحبسب ارقام األمم املتحدة فان حنو  8ماليني طن من النفايات
البالستيكية ُترمى يف البحر سنويًا .وميكن ان يتسبب هذا البالستيك
يف اختناق األمساك وغريها من املخلوقات البحرية ويدمر بيئتها
ويدخل السلسلة الغذائية .ولكن رغم الوعي املتزايد حلجم املشكلة
ليست هناك دالئل ُتذكر على احنسارها.

يف صور« :قمر الذئب الدموي العمالق»
شاهد هواة الرصد
الفلكي حول العامل
ظاهرة
حدوث
خسوف القمر الذي
يطلق عليه البعض
اسم «قمر الذئب
الدموي العمالق»
االثنني
فجر
املاضي.
القمر
واكتسي
بظل شديد احلمرة
عند رؤيته من
األرض عند ظهوره
يف السماء خالل
مشهد اخلسوف.
ومتكن الناس من
مشاهدة اخلسوف
الكلي للقمر يف
مساء األمريكتني
ويف أجزاء من غرب
أوروبا ،مبا يف ذلك
بريطانيا ،فضال عن
مشال أفريقيا.
هذا
وحيدث
عندما
اخلسوف
متر األرض بني
والقمر
الشمس
لتتوارى الشمس
كوكبنا
خلف
ويتحرك القمر يف
ظل األرض الذي
تعكسه الشمس.
واكتسي القمر بلون
أمحر ،وهذا ما دفع
املراقبني
بعض
إىل تسمية هذه
بـ»قمر
الظاهرة
الدموي
الذئب
العمالق».
ويطلق عليه القمر
يف تلك احلالة
ألنه
«العمالق»
يكون يف أقرب
نقطة إىل كوكب
األرض أكثر من أي
وقت آخر ،فيبدو
أكرب من املعتاد
عند النظر إليه يف
األفق.
أما كلمة «الذئب»
فتعود إىل تلك
التسمية اليت تطلق
على القمر عندما
يكون بدرا يف شهر
يناير ،يف إشارة
األساطري
إىل
واحلكايات اخلرافية
اليت تتحدث عن
املستذئبني (البشر
يتحولون
الذين
إىل ذئاب) مع بدر
منتصف الشهر.
بدأت ظاهرة «قمر
الدموي
الذئب
يف
العمالق»
الساعة  2:35من
االثنني
صباح
وانتهت
املاضي
يف  7:49بتوقيت
لكن
غرينتش،
الوقت الذي حتول
فيه القمر إىل
اللون األمحر كان
الساعة
حوالي
بتوقيت
5:21
غرينتش.

بداية الخسوف كما ظهرت يف سان دي ياغو يف والية كاليفورنيا

عند الساعة  05:12بحسب توقيت غرينتش ظهر الخسوف الكلي للقمر Reuters

جميع مراحل ظاهرة الخسوف كما بدت يف مدينة بنما AFP/Getty

شاهد الربيطانيون يف ليفربول الظاهرة بعض
الوقت ثم حجبتها السحب PA

املنظر من مدينة دريسدن يف أملانيا يف أعلى أحدث التماثيل EPA
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تـوقـعات

تـوقعات مـيشال
حـايك لـعام 2019

ّ
أطل ميشال حايك عرب شاشة «»MTV
كعادته كل سنة،
وأطلق جمموعة توقعات للعام اجلديد.
فما هي ّ
توقعاته للعام اجلديد؟
إليكم أبرز توقعات ميشال حايك  2019عن لبنان:
 عمليات اسرائيلية يف املخيمات الفلسطينية. حزن ّيلف مركز وسيلة إعالمية.
 حتركات اجملتمع املدني تبدأ يف حتقيق أه��داف تزيحمسؤولني من مراكزهم.
يتحول من والء إىل طائفة او زعيم او حزب إىل
 الوالءّ
والء للوطن.
 «اليونيفيل» يف ورطة. عبارة «لبيك يا نصر اهلل» من صرخة إىل فعل. امرأة تزيح رجا ًال عن سدة احلكم ومتسك زمام القيادة.
 مغادرة النازحني السوريني باآلالف. ضوء اخضر إىل «حزب اهلل» للقيام بأعمال عسكرية. حمافل تشهد على حضور الفت لألب طوني اخلولي.يصر على التفرد بآرائه.
 النائب تيمور جنبالطّ
التعري يف بعض شوارع لبنان.
 موجة منّ
يتحولون لثوار.
 فنانون ومثقفونّ
 استقاالت طوعية ملسؤولني. البطريرك الراعي غدًا لن يكون بطريرك أمس.جراء مالحقة أحد املطلوبني.
 خسائر باألرواح ّ هرج ومرج يف معمل الزوق احلراري. لغز رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب إىل مزيدمن التعقيد.
 مشهد غري مألوف يف مساء لبنان. بشجاعة يتعاطى النائب طوني فرجنية مع لغم. قصة سركيس سركيس مل تنته. عمل جريء يتسبب بتوقيف ممثلني وخمرج. احدى املناسبات ستكون ثقيلة على رئيس «احلزب التقدمياالشرتاكي» وليد جنبالط.
 نهار رياضي مأساوي. سقوط رمز أساسي من رموز «الطائف». هلع وتدافع يف سوق األحد. تعكر األجواء يف عوكر. مناصرو مسري جعجع يف مشهد ثائر. بدء العد العكسي مبصري الفنان فضل شاكرإقليميا:
 خطوات متقدمة يف ما يسمى «صفقة العصر» نار ونور يف مساء فلسطني احدى مسريات حق العودة تنطبع يف الذاكرة الفلسطينية الطريان اإلسرائيلي يعيد كافة حساباته بعد انتكاسة احدى اجلوالت بني لبنان وإسرائيل سيكون حمورها أعمدةالبث وحتى بعض احملطات اإلعالمية
 تنشغل إسرائيل يف قضية حماكمة احد احلاخامات ُيستدرج ادرعي اىل حلقة مقفلة هزة أرضية ضخمة تهز إسرائيل تطبيع عربي -إسرائيلي حتى ابعد احلدود غليان شعيب يف الشارع اإلسرائيلي ونتانياهو ينتحل صفةاملمثل
 -عالمات فارقة يسجلها سفري االمارات يف واشنطن.

توقعات ليلى عبد
اللطيف للعام 2019
حلت سيدة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف ضيفة على
برنامج (هنا الكويت) وأطلقت عددًا من التوقعات للعام 2019
وهي:
بعد تنظيم داعش سنسمع عن تنظيمات جديدة لكن بأمساء
مخُ تلفة واهلدف واحد ،ال سيما يف أفريقيا.
اجلزائر على موعد مع موجة مظاهرات واحتجاجات وأعمال
تعم الشارع.
العنف
ّ
اإلرهاب يضرب نيويورك األمريكية خالل العام  ،2019والدخان
ّ
يغطي املدينة.
جرمية ستقع يف أحد النوادي الليلية يف أوروبا.
سيؤدي اىل إغالقها.
مطارات أوروبا حتت التهديد ما
ّ
مع وقوع حدث كبري وتغريات أكرب عدد من املسلمني ومن
أغلب ال��دول ي��زورون القدس واملسجد األقصى وذل��ك يف
املراحل املقبلة
ّ
سيتخطى هذه
ولي العهد السعودي األمري حممد بن سلمان
ّ
املرحلة جب��دارة ،ويعود أقوى على الصعيد الشخصي ،وعلى
ً
حدثا
الصعيدين الداخلي واخلارجي ،وستستضيف السعودية
كبريا.
عامليا
ً
ً
اكتشاف آثارات تارخيية يف منطقة سعودية هلا قيمة معنوية
ومادية.
تقارب سعودي سوري ،ووفد سعودي رفيع املستوى يزور
سوريا.
فنية خليجية عربية يف العام 2019
وجوه
3
ب
سيغي
املوت
ّ
ّ
ومن بينهما وجه فين كوييت.
عودة الشرعية إىل أرض اليمن بعد أحداث مهمة وتظورات
بارزة وستساهم دول جملس التعاون اخلليجي وعلى رأسها
السعودية والكويت بإعادة بناء واستقرار اليمن.
سيتم إنشاء ق��وة عربية خليجية أم��ام أي خطر أو اعتداء
ّ
خارجي
دخول مصر واملغرب جملس التعاون اخلليجي
موجة اإلحتجاج والشغب تعود إىل الشارع اإلسباني
حرب أهلية يف كوريا الشمالية
من العام  2019إىل العام  2022مصائب وكوارث ستحدث
على كوكب األرض والعامل سيكون يف حالة غليان
ظهور أم��راض وفريوسات يف العامل قد تنشر الرعب يف
العامل ،الضحايا باآلالف.
الرئيس األمريكي ترامب سيدخل املستشفى وسيكون حبالة
حرجة.
مظاهرات وأعمال شغب يف تركيا وشعارات برحيل رجا الطيب
أردوغان وسنرى مشاهد العنف.
هدوء يف الدول العربية ومرحلة حامسة يف العراق.
يهدد بعض الشخصيات العراقية البارزة
خطر
ّ
األجواء السورية تتحرك وتنتعش من جديد والطريان املدني
ال��ذي كان ممنوعًا باملرور فوق األراض��ي السورية سيصبح
مسموحًا بقرارات من عدد من الدول العربية وأجنبية
سيتم اعادة انتخاب بشار األسد بتأييد شعيب كبري
صور سيف اإلس�لام القذايف تعم املناطق الليبية وسنرى
الشعب اللييب يبتهج لعودة سيف الدين اإلسالم.
حالة من اإلنقسام غري املسبوق يف اإلحتاد األوروبي وسيشهد
حاالت من التفكك تؤدي إىل انسحاب أكثر من دولة أوروبية
منه.
حكومة نتنياهو تهتز وتواجه أزمة داخلية كبرية من خالل أحداث
أمنية خطرية تقع يف الداخل.
مظاهرات واحتجاجات يف بريطانيا
وباء جديد وخطري وقاتل يف أفريقيا
وباء اجلرب ينتشر يف بعض الدول
ظالم كبري يلف قسم من الكرة األرضية يف ظاهرة غريبة جدًا
وغري مسبوقة حتيرّ العلماء
األمن الكوييت على موعد مع إجناز أمين كبري
صوت خليجي جديد وواعد ينطلق جنمه من الكويت وسيعيدنا
صوته إىل زمن الكبار وسنرى طالل مداح ثاني يف الكويت.
املمثلة سعاد العبداهلل ختتم مشوارها الفين بكتابة قصة
كبريا .وعليها
درامية ينتجها التلفزيون الكوييت وستحقق جناحًا
ً
اإلنتباه إىل صحتها
عدد من الرؤوساء العرب واألجانب أراهم يف ذمة اهلل يف
العام .2019
سنشهد انتشارًا لسفن حربية يف مياه بعض الدول العربية
ودول الشرق ألوسط بشكل خاص.
رئيس دولة ينجو من املوت بأعجوبة بعد حماولة إغتيال وآخر
يف ذمة اهلل.
أزمة طارئة وحالة من التأهب والغليان تسود منطقة الشرق
األوسط واألنظار تتجه إىل حدث ما بني أمريكا وايران.

تـوقعات عـام ٢٠١٩

الدكتور عالء العوادي
على الصعيد الدولي

-١فوضى واضطرابات يف عده مدن اوروبيه
 -٢وفاة مفاجئهة لرئيس دولة أوربية
 -٣مناوشات وشبه حرب بني دولة عظمى وُاخرى جماوره هلا.
 -٤حرب كالمية بني دولة كربى ودولة شرق أوسطيه .
 -٥كوارث طبيعيه يف اكثر من بلد غربي.
 -٦مسعه وشعبيه الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف ادنى
مستوياتها ويف دائره اخلطر.
 -٧طلب امريكي من دوائ��ر القرار باقاله الرئيس األمريكي
ترامب.
 -٨تراجع قيمه الدوالر بشكل كبري.
 -٩االضطرابات يف فرنسا رومانيا املكسيك.
 -١٠اعمال عنف وقتل يف عده واليات أمريكيه.
 -١١كوارث مدمره يف عده مدن أمريكيه.
 -١٢قوه ومكانه روسيا تتعاظم دوليا.
 -١٣تصاحل الكوريتني.
 -١٤زلزال مدمر يف ايران باكستان وأسفل احمليط اهلادي.
 -١٥جمازر وحروب يف اكثر من بلد أفريقي .
-١٦ترامب وضعه حرج جدا سياسيا.
-١٧فضائح ماليه واخالقيه للرئيس ترامب.
 -١٨ازمه ماليه عامليه تعصف بالدوائر املاليه الكربى
 -١٩هبوط كبري للعقارات يف اسرتاليا وامريكا.
 -٢٠صراع عرقي يف اكثر من بلد أفريقي.
 -٢١ظاهره فلكيه تثري الرعب.
-٢٢سقوط طائرات حبوادث متفرقه.
-٢٣حكومة اسرائيل يف مأزق كبري وخطري.
-٢٤فضائح لكبار موظفي البيت االبيض.
-٢٥دمار معلم حضاري تارخيي يف بلد أوروبي.

على الصعيد العربي

 -١استمرار املشاكل واالضطرابات يف ليبيا واليمن.
-٢هدوء كبري يف اليمن .
 -٣ظهور بوئر اره��اب��ي��ه ج��دي��ده يف مصر امل��غ��رب واجلزائر
واألردن.
 -٤مشاكل وفضائح ماليه وسياسيه يف العراق.
 -٥اكراد العراق يف سوريه والعراق يف وضع حرج جدا.
 -٦مشاكل وانشقاقات يف السعوديه.
 -٧ولي العهد السعودي حممد بن سلمان يتنحى عن السلطه.
 -٨مشاكل وقالقل يف البحرين.
 -٩عمليه ارهابيه يف الكويت.
 -١٠صراع وقتل يف منطقه متوترة يف لبنان.
 -١١حزب اهلل خيرج منتصرا يف ازمه مفتعله ضده.
 -١٢مقتل زعيم لبناني كبري.
-١٣شعبيه سعد احلريري يف تدهور كبري واستبداله باخر.
 -١٤تصاعد نفوذ وقوه وشعبيه حزب اهلل.
-١٥الرئيس املصري يف مأزق سياسي كبري.
 -١٦تواصل اهلجمات االرهابيه يف مصر.
 -١٧قتل ودمار يف مدن ليبيه.
 -١٨عمليه ارهابيه كبريه يف املغرب.
 -١٩قالقل وتفجريات يف السعوديه.
 -٢٠مشاكل واضطرابات حكوميه يف العراق.
-٢١رئيس الوزراء العراقي عبد املهدي يف ازمه كبريه تؤدي اىل
انسحابه من رئاسه احلكومه.
 -٢٢افتضاح ع�لاق��ات اكثر م��ن دول��ه عربيه وإسالميه مع
اسرائيل.
-٢٣استتباب االوضاع يف سوريه.
 -٢٤قالقل وتغري حكومي يف االردن.
-٢٥املوت يغيب مسري غامن و مسري صربي وفريوز.
واهلل اعلم
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تتـمات

قمة بوتني أردوغان ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
اآلمنة على احلدود مع سورية.
ومل تستبعد مصادر روسية توصل الزعيمني إىل «صفقة جديدة لتطبيع
األوضاع يف إدلب مقابل املنطقة اآلمنة» ،مستدركًا أن «صفقيت درع
الفرات -حلب ،وغصن الزيتون -الغوطة الشرقية كانتا يف ظروف
مغايرة» ،مرجحًا «مفاوضات صعبة ومقايضات حياول كل طرف تغيري
الشروط ملصلحته» ،موضحًا أن «روسيا تفضل سيطرة النظام على
املنطقة اآلمنة ،واالنتهاء من موضوع إدلب يف أسرع وقت ،فيما تريد
تركيا انشاء منطقة آمنة مقابل املناطق ذات الغالبية الكردية وفق
شروطها ،وضمان عدم حدوث عملية واسعة يف إدلب قد يكون مثنها
كبريًا بشريًا وماديًا ،وتتسبب يف موجة هجرة».
وكانت موسكو استبقت القمة بالرتكيز على األوضاع املتدهورة يف
إدلب وتوسع نطاق سيطرة «هيئة حترير الشام» (النصرة سابقًا)
يف املنطقة وخرقها اتفاق سوتشي ،وقالت الناطقة باسم اخلارجية
الروسية ماريا زاخاروفا إن «الوضع يف إدلب وحوهلا يثري القلق،
الوضع يف منطقة خفض التصعيد يتدهور يف شكل سريع ،واألراضي
عمليًا حتت سيطرة كاملة من قبل هيئة حترير الشام» ،مشرية إىل أن
«منطقة خفض التوتر يف إدلب عمليًا وقعت حتت سيطرة التنظيم
اإلرهابي جبهة النصرة اليت دحرت فصائل املعارضة املعتدلة».
ولفتت زاخاروفا إىل تزايد خرق نظام وقف العمليات القتالية ،وذكرت
أنه «منذ توقيع اإلعالن الروسي -الرتكي يف  17أيلول (سبتمرب) 2018
(اتفاق سوتشي) لتشكيل منطقة خفض التوتر يف إدلب مت تسجيل
أكثر من ألف خرق وقتل نتيجة ذلك  65شخصًا وأصيب أكثر من
 ،»200حمذرة من أن «تواصل االستفزازات يشكل خطرًا على املدنيني
واجلنود السوريني وعلى قاعدة محيميم الروسية».
من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الروسية مساء الثالثاء أن اجليش
السوري تصدى هلجوم كبري شنته «النصرة» على مواقعه يف حمافظة
إدلب.
وقال رئيس املركز الروسي للمصاحلة يف سورية سريغي سولوماتني
إن «عصابات جبهة النصرة هامجت مواقع القوات احلكومية السورية
بالتزامن يف منطقيت أبو الضهور وأبو شرجي» ،وزاد أن «اإلرهابيني
متكنوا من التوغل يف خطوط الدفاع للجيش السوري بعمق يصل إىل
 1.5كلم ،ثم تصدى هلم اجليش ،وردهم إىل ما وراء خط التماس،
واضطر اإلرهابيون للرتاجع متكبدين خسائر كبرية».
من جانبها ،وتزامنًا مع القمة الروسية -الرتكية ،حضت الرئاسة الرتكية
واشنطن على «تنفيذ خريطة طريق منبج من دون مزيد من التنفيذ».
ونقلت وكالة األناضول عن رئيس دائرة االتصاالت يف الرئاسة
الرتكية ،فخر الدين ألطون قوله إن «دعم الواليات املتحدة ،تنظيم
إرهابي مثل وحدات محاية الشعب خلقت ضبابية يف اخلطوط الفاصلة
بني العناصر غري القانونية ،والقوى الشرعية املعتدلة ،الناشطة يف
املنطقة مثل اجليش السوري احلر ،من دون أن تدرك ذلك» ،مشددًا
يف مقال على أنه «جيب على الواليات املتحدة أن تضمن تنفيذ خريطة
طريق منبج بالعمل مع تركيا من دون مزيد من التأخري» ،وزاد أنه
«جيب على الواليات املتحدة سحب قواتها من سورية يف شكل منسق
مع القوات املسلحة الرتكية».
إىل ذلك وردًا على سؤال حول موقف موسكو من الضربات اإلسرائيلية
األخرية ،طالبت زاخاروفا «استبعاد أسلوب شن ضربات عشوائية على
أراضي دولة ذات سيادة» ،حمذرة من أن «مثل هذه الضربات تزيد
التوتر يف املنطقة وال تصب على املدى الطويل يف مصلحة أي دولة
هناك ،مبا يف ذلك إسرائيل» ،وشددت على أنه «جيب أال نسمح مطلقًا
بأن تتحول سورية ،اليت تعاني صراعًا مسلحًا منذ سنوات ،إىل ساحة
لتسوية احلسابات اجليوسياسية».
ميدانيًا ،متكنت «قوات سورية الدميوقراطية» (قسد) ،من طرد تنظيم
«داعش» من آخر بلدة صغرية كانت حتت سيطرته يف حمافظة دير
الزور شرقًا ،ليقتصر وجوده حاليًا يف هذا اجليب على مزرعتني
صغريتني .ومعلوم أن «قسد» ذات الغالبية الكردية أطلقت منذ
أيلول  2018املرحلة األخرية من عاصفة الصحراء الجتثاث «داعش»
من شرق الفرات.
وأكدت «قسد» أن مسلحيها «متكنوا من السيطرة على كامل قرية
موزان احملاذية لقرية السوسة يف منطقة هجني آخر جيوب تنظيم
داعش» شرق دير الزور .وذكرت مواقع معارضة أن «قسد» أبرمت
هدنة جمهولة الشروط ،مع مقاتلني من «داعش» يف دير الزور الثلثاء،
ملدة ثالثة أيام على رغم تراجع التنظيم عسكريا يف األيام املاضية.

مادورو يعلن قطع ...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

بالده يف الواليات املتحدة ،بعد اعرتاف الرئيس األمريكي بزعيم
املعارضة خوان غويدو رئيسًا مؤقتًا للبالد ،بالتزامن مع إعالن موسكو
ً
مؤكدة
أن واشنطن تتدخل بشكل سافر يف الشؤون الداخلية لفنزويال،
شرعية مادورو.
إن «هذه قضية تعين
وقال وزير الدفاع الفنزويلي فالدميري بادرينو ّ
السالم وهذا االنقالب قد ُيدخل البالد يف خطر حقيقي ما يهدد سيادتنا
وتضامننا».
وأضاف «من خالل خربتنا العسكرية نعرف النتائج اخلطرة ملا حياك
أن التاريخ يؤكد أن املاليني فقدوا حياتهم دفاعًا
لفنزويال» ،الفتًا إىل ّ
عن سيادتهم.
وقرر الرئيس مادورو إغالق سفارة فنزويال ومجيع قنصليات بالده يف
الواليات املتحدة ،قائ ًال إنه يتفق مع املكسيك وأورغواي على ضرورة

الدعوة إىل احلوار.
وكان مادورو أمهل الدبلوماسيني األمريكيني يف كراكاس  72ساعة
ملغادرة البالد.
وأمام تظاهرة حاشدة ملؤيديه خارج القصر الرئاسي يف كراكاس أعلن
مادورو قطع العالقات الدبلوماسية مع الواليات املتحدة بعد اعرتاف
إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب بزعيم املعارضة يف فنزويال
خوان غويدو رئيسا مؤقتًا للبالد.
وقال مادورو «أعلن أمام الشعب أنين كرئيس دستوري ،قررت قطع
العالقات الدبلوماسية والسياسية مع احلكومة األمريكية» ،مضيفًا
«فنزويال لديها احلق يف حكم ذاتي سيادي وسأدافع عن حق الشعب
يف السالم أدعو املواطنني إىل حتقيق أقصى قدر من التفاهم».

بوتني يتصل بمادورو

وقد أبدت دول عدة دولية وعربية وقوفها إىل جانب فنزويال ودعمها
لرئيسها الشرعي مادورو .فقد رأى الكرملني أن أي تدخل عسكري
خارجي يف أحداث فنزويال «خطري جدًا».
وأعرب الكرملني عن دعمه للرئيس مادورو الشرعي لفنزويال» ،مدينًا
يف نفس الوقت «اغتصاب السلطة يف البالد».
وكشف الكرملني عن اتصال هاتفي بني الرئيس الروسي فالدميري
بوتني ونظريه الفنزويلي.
ويف حني أكدت اخلارجية الروسية قائلة إن «فنزويال هي شريك
اسرتاتيجي ندعمه وسندعمه ،وحنذر الواليات املتحدة من أي تدخل
عسكري يف فنزويال» ،مشددة أن «أي تدخل عسكري يف فنزويال هو
سيناريو كارثي».
وكررت تأكيدها وقوفها إىل جانب فنزويال حلمايتها «سنقف إىل جانب
فنزويال حلماية سيادتها والدفاع عن مبدأ عدم التدخل يف شؤون
اآلخرين» ،مع استمرار تعاونها االقتصادي مع فنزويال على خمتلف
الصعد.
وأسفت اخلارجية الروسية «لضلوع منظمة الدول األمريكية يف زيادة
الضغط على السلطة الشرعية يف فنزويال».
واعترب وزير اخلارجية سريغي الفروف أن اعرتاف الواليات املتحدة
والدول الغربية بالرئيس املزعوم يؤكد «تورط هذه الدول يف خلق
الفوضى يف فنزويال» ،مؤكدًا وجود مؤشرات على تدخالت خارجية يف
فنزويال «وهذه تطورات نرتقبها بقلق».
أما رئيس جلنة الشؤون الدولية يف جملس االحتاد الروسي قسطنطني
كوساتشوف فقال بدوره إن «الواليات املتحدة تتدخل بشكل سافر يف
الشؤون الداخلية لفنزويال».
فيما اعترب نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف الربملان الروسي
أندريه كليموف أن روسيا تؤكد شرعية رئاسة مادورو لفنزويال.
من جهته رأى عضو الربملان الروسي ألكسي بوشكوف أن «خطط
الواليات املتحدة لتغيري األنظمة يف العامل أدت إىل الفوضى
واالنهيار»ّ ،
حمذرًا من أن «فنزويال أصبحت ضحية جديدة لواشنطن».
واعربت احلكومة الكوبية عن «دعمها احلازم» للرئيس الفنزويلي
مادورو.
بدورها أعلنت املكسيك تأييدها ملادورو كرئيس لفنزويال.
وقال املتحدث باسم احلكومة املكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
إن بالده ستعرتف بالسلطات املنتخبة ،وفقًا للدستور الفنزويلي.

رفض صيني إيراني تركي

بدوره دعا األمني العام لألمم املتحدة إىل احلوار يف فنزويال من أجل
جتنب وقوع «كارثة».
اما االحتاد األوروبي فدعا من جهته إىل اإلنصات إىل صوت الشعب
الفنزويلي ،مطالبًا بإجراء انتخابات حرة وذات صدقية.
واعتربت املسؤولة األوروبية أن العنف واللجوء املفرط للقوة من قوات
األمن غري مقبولني متامًا وال حيالن األزمة.
وقال املتحدث باسم الرئاسة الرتكية إن الرئيس رجب طيب إردوغان
اتصل بنظريه الفنزويلي وقال له «قف صامدًا فنحن نقف معك»،
مضيفًا أنه ينبغي احرتام الرئيس املنتخب وعدم احرتامه ليس عمال
دميقراطيًا.
وعربت اخلارجية الصينية عن رفضها اإلعالن األمريكي حبق الرئيس
الفنزويلي معلنة دعمها جلهود احلكومة الفنزويلية من أجل احلفاظ على
االستقرار وسيادة البالد واستقالهلا ،مؤكدة رفضها أي تدخل يف
الشؤون الداخلية لفنزويال.
ورفضت اخلارجية اإليرانية التدخل األمريكي يف شؤون فنزويال الذي
اعتربته «غري مشروع» ،وقالت «نقف مع الدولة الفنزويلية وحكومتها
ونعارض أي خطوة غري مشروعة وغري قانونية ضد شعبه».
كما نددت بالتدخل االمريكي يف فنزويلال كل من سوريا وحزب اهلل
والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية.

اتفاق بني ممثلي ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

إدارة السجون مبا ينهي التوتر القائم يف سجن عوفر.
ويف وقت سابق ،أعلن نادي األسري الفلسطيين فشل جلسة املفاوضات
اليت عقدت بني األسرى الفلسطينيني وإدارة معتقل عوفر اليت أكدت
نيتها فرض سلسلة إضافية من العقوبات على األسرى.
أن املعتقلني الفلسطينيني رفضوا موقف إدارة
وأضاف نادي األسري َّ
املعتقل وأكدوا أنه ال يرتقي إىل مستوى الدماء اليت سالت وحجم
االعتداءات اليت نفذت حبقهم.
كما شدد على أن احلوار فرض انطباعًا أن إدارة املعتقالت ال متلك
صالحيات بالقرار وأن خطوات األسرى ستتواصل حتى جتري إدارة
احلوار مع جهات متتلك الصالحيات.
بدورهّ ،
أكد وزير األسرى الفلسطينيني السابق عيسى قراقع للميادين
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أن احلوار بني اللجنة الوطنية املمثلة لألسرى واالحتالل كان يهدف إىل
وقف االعتداءات ضد املعتقلني الفلسطينيني.
ويف اتصال هاتفي خالل نشرة سابقة أوضح قراقع أن إسرائيل
تسعى عرب ممارساتها إىل كسر إرادة األسرى الفلسطينيني وجتريدهم
من حقوقهم.
ويف السياق ،اعتقلت السلطات اإلسرائيلية ثالثة فلسطينيني يف
مدينة حيفا خالل تظاهرة إسنادًا لألسرى واحتجاجًا على االعتداءات
اليت طالت أسرى عوفر.
يف املقابل ،تظاهر عدد من ناشطي اليمني اإلسرائيلي املتطرف
للتحريض على االسرى الفلسطينيني.

ترجيح توزير عثمان جمذوب ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

إمكان ختليها عن حقيبة العمل للمبادلة مع البيئة أو مع الصناعة،
بعد مطالبة باسيل باحلصول على حقيبة البيئة مقابل وعد منه بإجياد
خمرج لتمثيل النواب السنة الستة حلفاء «حزب اهلل» من حصة رئيس
اجلمهورية .ويتضمن هذا املخرج املوافقة على أن يكون الوزير الذي
يقع عليه اخليار ملتزما التنسيق مع «اللقاء التشاوري» هلؤالء النواب
ومع الرئيس العماد ميشال عون .وفيما ذكرت مصادر متعددة أن
البحث مستمر عن شخصية مواصفاتها تالقي هذا اهلدف املزدوج،
وتكون على عالقة جيدة مع «التشاوري ومع عون ،رجحت املصادر
املواكبة ملساعي احللول أن ترتفع أسهم مدير مكتب النائب فيصل
كرامي يف اليومني املقبلني ،عثمان جمذوب ،الذي سبق للنواب السنة
الستة أن مسوه من أصل ثالثة آخرين من غري النواب .فعالقة كرامي
مع الرئيس عون جيدة ،وهو يعترب أن حتالفا اسرتاتيجيا جيمعه برئيس
اجلمهورية .وهذا ينطبق على جمذوب.

تعديل الحقائب

وعلى صعيد احلقائب ،قالت املصادر إن احلريري كرر طلبه من رئيس
«احلزب التقدمي االشرتاكي» وليد جنبالط حني التقاه االربعاء التخلي
عن وزارة الصناعة طاملا أن رئيس الربملان نبيه بري اشرتط للتخلي
عنها لـ «التيار احلر» احلصول على الصناعة .وتردد أن احلريري عرض
على جنبالط أن حيصل على وزارة اإلعالم ،إال أن األخري رفض تقديم
املزيد من التنازالت حيث أبدى مرونة بكثري من األمور منذ بداية تأليف
احلكومة.
وذكرت املصادر أن التواصل استمر أيضا بني احلريري وبني «حزب
اهلل» بعيدا من األضواء إما مباشرة أو بطريقة غري مباشرة ،من أجل
تسهيل تأليف احلكومة.
ورأت املصادر أن الدافع الرئيس عند الفرقاء كافة يف السعي
إىل اخلروج من نفق التعطيل هو تزايد أثقال الوضعني االقتصادي
واملالي ،مبوازاة التطمينات إىل السيطرة على الوضع النقدي،
خصوصا أن بقاء اجلمود االقتصادي ،يزيد من خفض واردات اخلزينة
يف وقت تزداد مصاريف الوزارات واإلدارات ،األمر الذي حيتاج إىل
ضبط وترشيد ،بوقف إنفاق الوزارات يف تصريف ألعمال ،وبإقرار
موزنة العام احلالي يف سرعة لتنفيذ اإلصالحات اليت تعهد بها لبنان
يف مؤمتر «سيدر».
وعلم يف هذا اإلطار أن وزير املال علي حسن خليل أبلغ كبار
املسؤولني يف الدولة ،أنه سيتوقف آخر الشهر احلالي عن تلبية
الوزارات اليت ترسل إليه بالفواتري واملصاريف ،نظرا إىل ارتفاع العجز
عما هو مقرر يف موازنة  ،2018واحتمال ارتفاعه أكثر هذه السنة،
خالفا اللتزام لبنان يف «سيدر».

عون وخليل

وأوىل الرئيس عون الشأن املالي اهتماما ،فعقد أمس اجتماعا ضم
الوزير خليل ورئيس جلنة املال واملوازنة النيابية النائب ابراهيم
كنعان ،يف حضور املدير العام لرئاسة اجلمهورية الدكتور انطوان
شقري.
وخصص االجتماع للبحث يف االوضاع املالية بعد تأخر اقرار موازنة
العام  ،2019واعتماد اإلنفاق على القاعدة االثين عشرية ،اضافة اىل
االصالحات الذي ستكون أوىل اهتمامات احلكومة اجلديدة.
بعد االجتماع ،قال الوزير خليل« :نتيجة التأخر يف تشكيل احلكومة
كان هناك اضطرار لالنفاق على القاعدة االثين عشرية خالل شهر
واحد من هذه السنة .كنا متفقني على ان تبقى االمور سائرة على
الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع اىل كل املستحقني،
خصوصا يف ما يتعلق بالرواتب واالجور والسندات وغريها .واتفقنا
على بعض االمور اليت ّ
تنظم هذه العملية وتضعها يف اطارها القانوني
والدستوري ،كي ال يكون هناك اي اشكال مستقبال».
أضاف« :تفاهمنا على روحية التعاطي مع االصالحات املطلوبة عند
التوجهات اليت ّ
أقرت
البدء يف نقاش املوازنة كي تأتي متالئمة مع
ّ
يف مؤمتر «سيدر» ،وما نناقشه ونبحث فيه حاليا باجتاه ختفيف العجز
وإقرار مسار إصالحي جديد على الصعيد املالي».
وطمأن الوزير خليل إىل أن االمور مبجملها مرحية  ،نتيجة ما ُأعلن
عنه بعد القمة العربية االقتصادية من استعدادات عدد من الدول
للمساعدة والوقوف اىل جانب لبنان .وهذا امر مشجع يريح االسواق،
بالقدر نفسه الذي جيب علينا فيه ان نكون حذرين ومتنبهني،
وتركيزنا على اعادة عمل جملس الوزراء باالسراع بتشكيل احلكومة.
متعنا بقراءة التقرير االخري لـ «موديز» (خفض التصنيف
واذا ما ّ
االئتماني للبنان) ،فإن الرتكيز فيه هو على وجوب تشكيل احلكومة
اليت عليها فور تشكيلها ان تبدأ مبسار اصالحي جديد».
أما النائب كنعان فطمأن اللبنانيني إىل أنه «ستكون هناك املخارج
القانونية اليت تؤمن استمرارية الدولة وكل ما يتصل باملوازنة
وانفاقها»( .مزيد من التفاصيل على الصفحة )3
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اعالنات ملبـورن

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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مــلبورن

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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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شـباب ومـجتمع

كيف تكونني نفسك؟

أسـرار الـبنات قـبل الـزواج كيف تكتشفني موهبتك يف
سبع خطوات

متر حياة الفتاة بالعديد من املراحل املختلفة ،ويف كل مرحلة
ختتلف طريقة تفكريها ،واهتماماتها ،وحتى أسرارها اخلاصة
اليت تولد طفلة ،ثم تصبح مراهقة؛ لتنتهي بامرأة ناضجة.
وتكون حياة خاصة مع نصفها
وأسرار الفتاة قبل أن ترتبط
ّ
الثاني ،تكون حمصورة بأمور حمددة ،تشكلها أحالمها الوردية،
وتنسجها سنوات عمرها الندية.
ارتباطهن،
وال بد أن نسلط الضوء على أهم أسرار البنات قبل
ّ
وكيف تتعامل الفتاة مع هذه األسرار بعد ارتباطها ،وملن تبوح
بسرها.
األسرار اخلفية يف حياة الفتاة
أن أكثر األسرار
املستشارة الرتبوية نارميان اخلطيب ،بينت ّ
حيزا من تفكريها
اليت حتتفظ فيها الفتاة قبل ارتباطها ،وتأخذ ً
وحياتها ،تتمثل بـ:
 العالقات العاطفية السابقة. اإلعجاب بشخص ما من طرف واحد. األمراض واحلاالت النفسية اليت تعرتيها بسبب ما متر به منمشاكل وهموم حياتية.
 التدخني ،وبعض العادات اخلاطئة. عالقاتها بصديقات سيئات. التعرض للتحرش بكل أنواعه. قساوة تعامل األهل مع الفتاة ،وما تكنه الفتاة من مشاعرسلبية جتاه أهلها.

القمة هي حلم اجلميع الذين يتنافسون من أجل الوصول إليه؛
ً
إلشباع حاجته لالستقرار املادي والنفسي
أيضا ،واجلميع لديه
أحالم يطمح يف الوصول إليها؛ ليثبت قدرته لنفسه أو لغريه
على الوصول ،ولكن الوصول ال يأتي بالسهولة اليت يتصورها
األغلب.
«سيدتي» تواصلت مع األخصائية
الزميلة
نفسك،
تكونني
ولكي
ّ
النفسية روان العتييب؛ لتخربنا عن أهم النقاط اليت جيب اتباعها
لتكوين النفس ،وكانت النقاط على النحو التالي:
 -١حتديد اهلدف
من أهم اخلطوات أن حتددي هدفك ،وتعريف ما تريدين وإىل
أين تريدين أن تصل.
ِ
-٢عليك أن تكوني صبورة
ِ
جيب أال تستسلمي مهما
واجهت من عقبات وصعوبات ،ليس
بالضرورة أن حيالفنا النجاح من احملاولة األوىل؛ فكل يوم يعد
فرصة جديدة خنوض فيها حماوالتنا من جديد.
 -٣ثقي بنفسك
ال تهتمي بأي حمبطات حتاصرك أو تواجهك ،وفكري باإلجيابيات
ِ
جنحت.
وماذا سيحدث إن
 -٤انطلقي وال ترتددي
ابدئي من الصفر وانطلقي ،وال تستمعي ملا سيقال لك من
كلمات سلبية حمبطة ،كوني فضولية يف العمل تعلمي املزيد،
وأضيفي ملا لديك من معرفة.
 -٥ال ترتاجعي
منذ أن تقرري البدء ال تفكري وال ترتاجعي ،فكري فقط باهلدف
والنجاح والنتائج اليت تطمحني إليها.

ملن تبوح الفتاة بسرها؟
نادرا ما حتتفظ بسرها
الفتاة
أن
«اخلطيب»
توضح األستاذة
ّ
ً
دائما عن شخص قريب إىل روحها وفكرها
تبحث
لنفسها؛ فهي
ً
لتبوح له بسرها ،وغالًبا ما يكون هذا الشخص هو صديقة
مقربة إليها ،تكون من نفس عمرها ،وهلا ذات التفكري ،ومرت
ً
وأحيانا تلجأ إىل أختها الكربى ،أو أحد أفراد
ببعض جتاربها،
عمرا ،مثل :زوجة أخ ،عمة ،خالة ،ابنة عم أو
العائلة األكرب
ً
هلن بعض احملبة والتقدير.
خال ،ممن تثق
بهن وتكن ّ
ّ
وعندما تكون العالقة ناجحة بني األم واالبنة ،تكون األم هي
سر ابنتها ،وهذا األصل واألصح ،وما نتأمله من األمهات أن
لبناتهن
جيدا
أعصابهن ،ويصغني
حيتوين الفتيات ،وميلكن
ً
ّ
ّ
يف هذه الفرتة ،وأن يستوعنب املواقف واملشاعر واألفعال،
لبناتهن.
أفعاهلن إجيابية عندما يستمعن
وتكون ردة
ّ
ّ
وتضيف األستاذة نارميان اخلطيب ،قائلة« :حنن لسنا يف
املدينة الفاضلة لنحمي بناتنا من كل شر ،ولكن حناول أن
مند جسور التواصل بيننا؛ لنستطيع تقديم الوقاية والعناية
وحلو ً
ال لبعض املشاكل اليت يتعرضن هلا يف هذا اجملتمع
املفتوح»..
هل تؤثر أسرار الفتاة على حياتها بعد االرتباط؟
أن حياة الفتاة بعد ارتباطها،
تشري املستشارة «اخلطيب» إىل ّ
تعد حياة جديدة تبدأ من تاريخ املوافقة على شريك حياتها.
وال تنصح «اخلطيب» بأن تصارح الفتاة شريكها بأية عالقة
سابقة أو مشاعر كانت تكنها قبل االرتباط ألي شخص آخر،
وكذلك الزوج جيب عليه أال يصارح زوجته بأية عالقات سابقة؛
فحياتهما هذه تعد حياة بعهد جديد ،وحبب نابض جيب أال يعكر
صفوه أية منغصات أو هموم.
همسة
وأخريا ،جيب على الفتاة أن تعي أنها وبعد ارتباطها ،ستكون
ً
هلا حياتها اخلاصة ،واليت ستتشارك فيها األفراح واهلموم مع
نصفها الثاني ،وإن أرادت هلذه احلياة أن تنجح وتكون يف قمة
َ
الصديق الناصح ،واملؤمتن
هرم السعادة ،أن جتعل من شريكها
على كافة أسرارها ،وأن تكون الصراحة متبادلة بينهما ،سواء
فيما خيص حياتهما العامة ،أو عالقتهما اخلاصة.

املوهبة هي قدرة استثنائية مميزة وهبها اهلل لكل شخص،
واكتشاف املوهبة وتنميتها هي اخلطوة األوىل واألساسية يف
طريق النجاح والتقدم ،وقد جند أن بعض األشخاص قادرين
على اكتشاف موهبتهم وتطويرها ،بينما البعض األخر يفشل
يف اكتشافها.
«سيدتي» تواصلت مع مستشارة الطفولة واملدرب الذاتي
ملرحلة املراهقة جنالء ساعاتي ،حتى لتقدم لك سبع نصائح
تساعدك يف اكتشاف موهبتك:
• احبثي عن موهبتك والذي يهمك:
اسألي نفسك عن الذي حتبينه ،ومتارسينه بشكل طبيعي،
وتفعليه دون تفكري ،فإن كنت حتبني قضاء الوقت يف الرسم؛
فال داع لتضييع وقتك يف حماولة تعلم اخلط بل ركزي على
األمور اليت جتيدين عملها.
• اكتشفي نقاط القوة لديك
اسألي نفسك ما هو الشيء أو املادة الدراسية اليت ال ُتشعرك
بالقلق ،فقد تكون مفتاحًا ملواهبك اخلفية.
• كوني شجاعة
تعلمي ما يلزمك ملمارسة اهلوايات ،فقد يكون من الصعب
عليك أن تتخيلي نفسك على املسرح وتلقني قصيدة من
تأليفك ،يف حني أنك ال جتيدين ضبط القوايف.
• ضعي هدف وال تغرييه بتغري الظروف
قومي بتجربة أو ممارسة أمر جديد كل أسبوع ،كأن ترمسي
«بورتريه» يومًا يف األسبوع مث ًال ،ليس بالضرورة أن تكوني
موهوبة يف الرسم أو دمج األلوان ولكن حمالة الرسم تكفي،
وعليه ميكنك جتربة التزيني أو صناعة اهلدايا وغريه‘ وقد تكون
هذه بداية اكتشاف املوهبة.
• أتبعي شغفك
تابعي األمور اليت يقودك شغفك إليها ،واسألي نفسك :ماهي
األمور اليت أحتدث عنها باستمرار ،ماهي اهلوايات اليت أرغب
مبمارستها ،وليس ألن غريك مهتم بها.
• وثقي حلظات اإلجناز
وثقي مجيع ما تقومني به واحتفظي به يف مكان خاص ،سواء
كان ذلك مقروءًا أو مكتوبًا ثم كافئي نفسك عليه.
• عليك بالصرب واملثابرة
املوهبة هي اتقان ملهارة ما بطريقة يعجز األخرون على امتامها
بنفس اجلودة ،لذلك تلك املهارة حباجة دائمة للرعاية واالهتمام
واملمارسة ،وهذا حيتاج للصرب واملثابرة وعدم اليأس.
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مـن هـنا وهـناك

غريب عن هتلر هدية سخية غري متوقعة من زبون اعتقال عارضة «التدخل الروسي»..
س ٌر جنس ٌي ٌ
والسبب «ممارسة البغاء»!
ملوظفة مطعم
و»عشيقته» ..اليكم ما حصل!

يف واحدة من التفاصيل الغريبة ،اليت مل مياط عنها اللثام،
واخلاصة حبياة أدولف هتلر ،كشف مؤرخ عن حقيقة جنسية تتعلق
باحلياة اخلاصة لطاغية القرن العشرين.
وحبسب املؤرخ توماس لوندمارك ،فرمبا قد ال تكون زوجة هتلر،
إيفا براون ،قد مارست اجلنس مع القائد النازي أبدا طوال حياتهما،
وذلك نظرا ملعاناتها من حالة طبية نادرة.
وحسب لوندمارك ،الذي دون السرية الذاتية لرباون ،فقد عانت
عشيقة هتلر ،اليت تزوجها قبل ساعات من انتحارهما سويا
بالرصاص يف أبريل  ،1945من متالزمة «ماير روكيتانسكي كوسرت
هاوزر» ،اليت تسبب خلال أو عدم ختليق
ونقلت صحيفة «مريور» الربيطانية عن لوندمارك قوله إن هناك
دليال قاطعا يثبت إصابة براون بهذا املرض ،يتمثل يف السجالت
الطبية اليت ذكر فيها مكاملة من مكان إقامة هتلر ،مشلت كلمات
شكر لطبيب أمراض النساء ،الدكتور شولنت ،الذي أجرى عملية
جراحية لرباون.
ومل يكشف عن تفاصيل العملية ،إال أن الطبيب تويف عام ،1944
قبل عام على وفاة هتلر وإيفا ،يف حادث غامض مدبر ،ومل يرتك
خلفه أي سجالت أو تفاصيل تتعلق بهذا املوضوع.
واعتمد لوندمارك يف معلومات على مقابلة أجراها كاتب آخر للسرية
الذاتية لرباون ،يدعى نرين غان ،الذي قابل والدة زوجة الزعيم
النازي ،حيث أكدت األخرية خضوع ابنتها لعملية لضيق اجلهاز
التناسلي.

فوجئت موظفة مبطعم وجبات سريعة يف والية كانساس األمريكية،
عندما تلقت هدية سخية غري متوقعة من زبون دائم.
وحظيت فيكي أندرسون ،املوظفة على شباك الطلبات يف مطعم
ماكدونالدز مبدينة هاتشينسون فيوالية تكساس باهلدية غري
املتوقعة من رجل األعمال من مدينة ويتشيتا ،كريس إليس.
وقال إليس لصحيفة «ويتشيتا إيغل» ،إن فيكي لطاملا كانت
لطيفة على شباك طلبات السيارات ،مضيفا أنها سألته عما إذا
كان يعرف أحدا يرغب يف بيع سياته.
وكانت سيارة أندرسون ،وهي من طراز أولدزموبيل كاتالس سيريا
موديل  ،1994قد تعطلت قبل بضعة أشهر ،وقيل هلا إن تصليحها
مع شراء قطع غيار ستكلف حوالي  500دوالر ،وهو مبلغ يفوق
كثريا مثن السيارة القدمية ،حبسب ما ذكر موقع قناة فوكس نيوز
نقال عن الصحيفة.
وجاء سؤال أندرسون ،بالتزامن مع رغبة ابن إليس ،جوش ،بيع
سيارته بونتياك جي أس موديل عام .2009
كما أوضح رجل األعمال أنه مل يتوقف عن التفكري يف موضوع
أندرسون ،وإنه كان لزاما عليه أن يفعل شيئا جتاه هذه املوظفة
اللطيفة.
وأوضح أنه قرر أن يشرتي السيارة من ابنه جوش لكي مينحها
هدية ألندرسون ،مضيفا أنه بالفعل اشرتى السيارة وأجرى عليها
التصليحات الالزمة ،مثل غيار الزيت والتنظيف واإلطارات ،وقادها
مع ابنه إىل حيث تعمل أندرسون.

وأشار لوندمارك إىل أن براون اعرتفت ملرتمجها ،يوجني دوملان،
خالل رحلة إىل روما ،أنها مل تقم «عالقة محيمة» مع هتلر على
اإلطالق ،وبأن «الفوهرر» كان «حيب أملانيا فقط».

وعندما وصال إىل املطعم ،طلبا من أندرسون أن خترج إىل موقف
السيارات ،حيث قدما سيارة البونتياك هدية هلا.

ومن الشهادات اليت أوردها لوندمارك أيضا ،ما قاله هتلر نفسه
يف وصيته اليت ملح فيها إىل «عالقة مثالية» مع براون ،واصفا
قصته معها بـ»الصداقة املخلصة».

وقالت فيكي إنها فوجئت متاما ومل تعرف مباذا تفكر ،واعتقدت يف
البداية أن يف األمر جمرد مزحة ،قبل أن تتيقن من حقيقة األمر ،ثم
تنهمر دموع الفرح من اهلدية السخية غري املتوقعة.

ترامب يقدم وجبات «ماكدونالدز» لضيوفه!

قالت املتحدثة باسم الرئيس األمريكي سارة
ساندرز ،إن الرئيس دونالد ترامب ،أقام
حفل استقبال لفريق كرة القدم األمريكي
(كليمسون تايغرز) يف البيت األبيض،
مبناسبة فوزهم بالبطولة الوطنية لكرة القدم
األمريكية للجامعات.

تعرضت عارضة أزياء بيالروسية ،ادعت يف وقت سابق أنها متلك
أدلة بشأن تورط روسيا يف دعم دونالد ترامب خالل االنتخابات
األمريكية ،لالعتقال يف مطار موسكو الروسي.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية إن العارضة أناستازيا
فاشوكيفيتش وعدد من زمالئها اعتقلوا يف روسيا بعد ترحيلهم
من تايالند ،مضيفة أن الشرطة تواجه اجملموعة بتهمة «ممارسة
البغاء» ،وهي جرمية يعاقب عليها بالسجن ملدة تصل إىل 6
سنوات.
وذكر املصدر أن العارضة البالغة من العمر  21عاما سبق وأن
سجنت يف تايالند ،العام املاضي ،بسبب نفس التهمة.
وكشف شهود عيان باملطار أن أناستازيا ورفاقها كانوا يصرخون
ويطلبون معرفة سبب احتجاهم واعتقاهلم.
وتدعي فاشوكيفيتش أنها متلك أدلة ،عبارة عن تسجيالت صوتية،
مللياردير روسي يعتقد أن له صالت حبملة ترامب االنتخابية.
وقالت إنها كانت «العشيقة السابقة» للمليادير الروسي ،أوليغ
ديريباسكا ،الذي ميلك عالقات قوية داخل الكرملني.
وتابعت أن روسيا قد تكون أمرت تايالند باعتقاهلا رفقة زمالئها
وترحيلهم إىل روسيا من أجل «حفظ أسرار الفساد داخل احلكومة
الروسية».
وذكرت الصحيفة الربيطانية أنه من بني مساعدي ديريباسكا ،بول
مانافورت ،مستشار سابق حبملة دونالد ترامب ،ويفغيين بريغوزين،
الذي كان يشتغل لصاحل الرئيس الروسي فالدميري بوتني ،إىل
جانب شخص من بني األشخاص الـ ،13الذين وجهت إليهم تهمة
التدخل يف االنتخابات األمريكية.
ودانت هيئة احمللفني األمريكية ،يف وقت سابق ،مانافورت بتهم
االحتيال والكذب والتهرب الضرييب ،وذلك يف خضم التحقيق
الذي جيريه احملقق اخلاص روبرت مولر يف احتمال تدخل روسيا
يف االنتخابات الرئاسية ،واحتمال حصول تواطؤ بني محلة ترامب
وموسكو.

«أمجل فتاة يف العامل» تثري ضجة
بتحدي الـ  10سنوات ..هكذا بَدَت!

وأضافت« ،نظرا ألن الدميقراطيني يرفضون
التفاوض بشأن أمن احلدود ،فإن العديد من
املوظفني الدائمني يف البيت األبيض يف
إجازة غري مدفوعة األجر .لذا ،قام الرئيس
شخصيا وعلى نفقته اخلاصة بتقديم بعض
الوجبات السريعة املفضلة إىل اجلميع يف
هذا احلدث».
وعرض التليفزيون األمريكي ووسائل
اإلعالم احمللية ،لقطات تظهر فيها قاعة
البيت األبيض ،حيث مت وضع الطاوالت،
جبانب الشمعدانات الذهبية مع الشموع
املضاءة ،وصواني فضية تنتشر يف ثالثة صفوف مليئة بعلب
الكرتون اخلاصة بالوجبات السريعة.
وفقا للبيت األبيض ،كان من بني الوجبات السريعة املقدمة،

منتجات «ماكدونالدز» و»بريغر كينغ» ،و»وينديز».
وقال ترامب يف مقابلة مع الصحفيني قبل حفل االستقبال إنه
شخصيا يفضل «ماكدونالدز» أو «وينديز».

شاركت ثيالن بلوندو ،احلائزة لقب «أمجل فتاة يف العامل» يف
حتدي الـ  10سنوات عرب حسابها على إنستغرام ،إلظهار آثار التقدم
يف العمر عليها.
ونشرت عارضة األزياء الفرنسية ،البالغة من العمر  17عاما ،واليت
فازت بلقب «أمجل فتاة يف العامل» مرتني ،صورا هلا يف الفرتة ما
بني  2009و ،2019حبسب شروط التحدي الذي انتشر بشكل كبري
عرب الشبكات االجتماعية منذ بضعة أيام.
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ماذا حيصل جلسمك عند تناول زيت الزيتون كل صباح؟
إن ما نأكله جيب أن يكون دواء لنا ،ويشفي أجسامنا من املشاكل
الصحية ،وينبغي أن يكون مفيدًا جدًا هلا ،وزيت الزيتون هو واحد
من هذه املواد ،اليت تعمل بشكل مثري للدهشة لصاحل اجلسم من
الداخل أو اخلارج.

أطعمة ومشروبات ختفّف
تأثري األتربة والغبار

تناول ملعقة كبرية من زيت الزيتون على الريق يف الصباح ،يعمل
على إصالح البشرة اجلافة ،واليت تتحسن خالل بضعة أيام ،ويف
الواقع فهو مبثابة مرطب طبيعي له القدرة على ترطيب البشرة
اجلافة واستعادة شبابها.
أوال وقبل كل شيء ،من أجل احلصول على أفضل النتائج ،عليك
اختيار زيت الزيتون البكر املمتاز ،وهو أفضل نوع ألنه غين باملواد
الغذائية حيث يتم معاجلته من دون أي تسخني أو عالجات كيميائية،
لذلك فهو حيافظ على معظم النشاط املضاد لألكسدة
فوائد زيت الزيتون على الريق يف الصباح تعاجل العديد من
املشاكل الصحية واليت تشمل:
مقوي للقلب واألوعية الدموية:
يشري خرباء الصحة أن أخذ ملعقة كبرية أو اثنتني من زيت الزيتون
البكر املمتاز يوميا بانتظام ،أواستخدامه مبثابة زيت الطهي بدال من
الزيوت النباتية األخرى يكون له أثر إجيابي على صحة قلبك ،حيث
أنه يقلل من مستويات الكوليسرتول يف الدم وذلك بفضل مادة
البوليفينول اليت حيتوي عليها.
مينع السرطان:
أظهرت الدراسات أن زيت الزيتون البكر املمتاز غين باملواد
املضادة لألكسدة مثل فيتامني  Eوالفينول ،وهي من املواد
املضادة للسرطان حيث أنها تبطئ منو اخلاليا السرطانية.
عالج اإلمساك:
زيت الزيتون مفيد يف عالج اإلمساك ،حيث أنه حيفز إنتاج األنزميات
اهلاضمة وحيسن حركة األمعاء ،فتناول ملعقة كبرية من زيت
الزيتون البكر املمتاز يف الصباح هو حل بسيط وفعال لألشخاص
الذين يعانون من اإلمساك املزمن.

الزيتون البكر املمتاز على فقدان الوزن عن طريق الدراسات ،وقد
أظهرت أحباث أن اتباع نظام غذائي غين بزيت الزيتون يزيد من
مستويات املواد املضادة لألكسدة يف الدم مما يسبب يف فقدان
الوزن.
تنظيف الكبد:
كل صباح على معدة فارغة ،عليك شرب ملعقة واحدة من زيت
الزيتون البكر املمتاز وخلطها مع ملعقة كبرية من عصري الليمون،
ثم ميكنك االستمتاع بوجبة اإلفطار.
بعد شهر سوف تشعر بالتغيري من حيث حتسني مظهرك والتخلص
من الدوائر السوداء العينني ،وجعل بشرة اجللد أكثر شبابا.
كما أنه يعمل على تنظيف الكبد والتخلص من حصى املرارة،
وبالطبع بعد أخذ رشفة من هذا العالج يف الصباح فإنه ميد اجلسم
بكل الفيتامينات والعناصر الغذائية اهلامة مما يساعد على التخلص
من مسوم الكبد واجلهاز اهلضمي.

احذروا  3أطعمة ترفع معدل
السعرات احلرارية يف اجلسم

تناول ملعقة يوميا على الريق من زيت الزيتون البكر املمتاز
بانتظام لفرتة طويلة يساعد على حتسني صحة شعرك بتوفري املواد
الغذائية املهمة ملنع تساقطه وتقويته.
عالج االلتهابات ومنها املفاصل:
إذا كنت تعاني من التهاب املفاصل ،عليك تناول الكثري من
األطعمة اليت تقلل بشكل طبيعي من االلتهاب حيث أنه من أكثر
الطرق املفيدة لتخفيف األعراض املؤملة ،وزيت الزيتون هو واحد
من املواد الطبيعية املضادة لإللتهابات ،واليت ميكن أن تساعد
يف ختفيف األمل عند تناول ملعقة على الريق يوميا ،ويرجع ذلك
إىل املواد الغذائية اليت حيتوي عليها ،مبا يف ذلك محض األوليك
وكذلك األوليكانثل املضاد لألكسدة.
يشجع على فقدان الوزن:
ال تقلق ..فحتى لو استهلكت كميات كبرية من زيت الزيتون البكر
املمتاز ،فإن ذلك لن يؤدي إىل زيادة الوزن ،ألن لديه قدرة
على تعزيز فقدان الوزن بسبب األكسدة ،مما يزيد من معدل حرق
الدهون.
قد ثبت التأثري اإلجيابي من تناول ملعقة على الريق من زيت

* تقلل الفواكه الغنية بفيتامني «سي» من االلتهابات ،لذلك
تناول احلمضيات والتفاح والفراولة (الفريز).
تزود املكسرات اجلسم بفيتامني «إي» الذي يساعد على خفض
* ّ
االلتهابات.
* األمساك وخاصة السلمون واملكاريل والسردين والروبيان
يقوي املناعة.
(القريدس /اجلمربي) مصدر هام للزنك الذي ّ
* احرص أيضًا على تناول البقول وخاصة شوربة العدس.
* الشاي بألوانه األخضر واألسود واألمحر مصدر رائع ملركبات
الفالفونويد املضادة لألكسدة وااللتهابات .كذلك ،تناول
اليانسون والزجنبيل والبابونج ،وأضف قطرات من عصري الليمون
(احلامض).

* يف حال انسداد األنف باملخاط ّ
جتنب تناول احلليب ومنتجات
األلبان.

عالج عسر اهلضم:

حتسني صحة الشعر:

األمساك وخاصة السلمون واملكاريل والسردين والروبيان
يقوي املناعة
(القريدس /اجلمربي) مصدر هام للزنك الذي ّ

* صلصة اخلردل (املاسرتد) هي األفضل لدعم املناعة.

ميكن أيضا مزج الزيت يف كوب من عصري الليمون وشربه يف
الصباح على معدة فارغة ،وسوف ترى الفرق بعد بضعة أيام.

زيت الزيتون البكر املمتاز له تأثري جيد على إنتاج إنزميات اجلهاز
اهلضمي ،مما يساعد يف حتسني وظيفة اجلهاز وجعله يعمل بشكل
جيد ،ولعالج مشاكل مثل االنتفاخ والغازات واضطرابات املعدة،
واحلرقة ،وانتفاخ البطن أو أي أعراض أخرى يتم تناول ملعقة
كبرية من زيت الزيتون البكر املمتاز قبل نصف ساعة من وجبة
اإلفطار ويفضل أن يكون على الريق.

تثري األتربة والغبار األغشية املخاطية واجليوب األنفية والسعال،
التعرض لتيارات اهلواء ،وتناول
ولتقليل هذا األثر عليك احلد من
ّ
األطعمة واملشروبات التالية:

حذرت اهليئة العامة للغذاء والدواء ،من ثالثة أطعمة ترفع معدل
السعرات احلرارية :هي املايونيز ،والكرمية ،والشراب حُ
املَّلى،
ً
مشرية إىل أن تناول ملعقة واحدة منها يرفع السعرات احلرارية
حراريا على الرتتيب.
ا
سعر
و65
و80
60
مبعدالت
ًّ
ً
وأوضحت اهليئة -عرب حسابها الرمسي على موقع التواصل
االجتماعي «تويرت»  ،اإلثنني ( 14يناير  ، )2019أن األنسب
لتخفيض السعرات احلرارية يف األغذية هو استخدام طرق طبخ
ال تؤدي إىل زيادتها ،مثل الشواء أو الطبخ بالبخار ،مع استخدام
مكونات قليلة أو خالية من الدهن ،وتقليل حجم الوجبات ،فضلاً
عن تقديم بدائل ذات حمتوى أقل يف السعرات احلرارية ،مثل
اخلضراوات والفاكهة.
وذكرت أنه ميكن للمنشآت الغذائية عرض السعرات احلرارية
ً
كاملة ،أو لكل حصة على حدة ،مع إمكانية حساب
للوجبة
السعرات احلرارية ،من خالل تطبيق «سعرات» ،وهو قاعدة
بيانات جمانية تساعد املنشآت على تسجيل مكونات وجباتها،
أو عرب اخلدمات االستشارية اليت يقدمها خرباء لديهم ترخيص
من اهليئة ،مع التحليل املخربي من خالل املختربات الغذائية
املرخصة ،أو من خالل قواعد البيانات اجملانية التابعة لوزارة
الزراعة األمريكية ،أو برامج حساب السعرات احلرارية املدفوعة
الثمن أو اجملانية.
وكانت اهليئة العامة للغذاء والدواء ،أعلنت أن جماالت تطبيق
الئحة السعرات احلرارية ،تشمل سلسلة املطاعم واملقاهي،
وحمالت األيس كريم ،وحمالت العصائر واملخابز واحللويات
ً
مشرية إىل أن أماكن عرض السعرات احلرارية،
والكافترييات،
تشمل نقاط تلقي الطلب ،واللوحات اإللكرتونية اخلاصة
بقوائم الطعام ،وقوائم الوجبات وأماكن طلب الوجبات اخلاصة
بالسيارات واملواقع اإللكرتونية للمطاعم وتطبيقات األجهزة
الذكية.

ملاذا ال ينصح بتكرار غلي
املاء؟

يقضي غلي املاء على الكائنات الدقيقة فيه ،ما يزيد من صالحيته
للشرب واالستخدام البشري ،ولكنه من جانب آخر يسبب تغريات
يف تركيبه ،ما جيعله غري صاحل حتى لتحضري الشاي.
ويؤكد األكادميي ،يوري رمحانني ،مدير معهد «سيسني» للبيئة
البشرية ونظافة الوسط احمليط ،أن غليان املاء يفقده مواد طيارة
كثرية مبا فيها األكسجني.
هلذا السبب ،ال ينصح بغليه ثانية لتحضري الشاي ،بل جيب غلي
كمية جديدة منه ،حتتوي على املعادن واألكسجني ،أي أن جزءا
منها سيبقى يف املاء بعد الغليان .أما املاء الذي يغلي مرة ثانية
فلن يبقى فيه أي «شيء حي».
من جانبه ،يؤكد العامل األمريكي ،بريند ديفي ،من جامعة فرجينيا
التقنية ،على أن غلي املاء ضروري ،ألنه يقضي على الكائنات
الدقيقة املرضية .ولكن غليه ثانية ليس مضرا ،إذا كان نقيا جدا.
ولكن كقاعدة ،فإن املاء الذي يستخدمه املاليني يف العامل حيتوي
على الشوائب.
ويقول ديفي« :غلي املاء ثانية يغري بنيته ،فنتيجة لعملية التبخر
السريعة بسبب الغليان ،يرتفع تركيز األمالح واملواد املعدنية
وغريها فيه ،وهذا بطبيعة احلال ضار بالصحة».
وتؤكد هذا األمر النتائج اليت حصل عليها علماء جامعة هارفرد من
حتليل نتائج  27دراسة علمية ،حيث استنتجوا أن غلي املاء ثانية
يزيد من تركيز الفلوريد والزرنيخ والنرتات .عالوة على ذلك ،فإن
مياه الصنبور الذي يستخدمه الناس حتتوي على الكلور .لذلك
يشري عدد من اخلرباء إىل أن غلي املاء عدة مرات قد يسبب تفاعل
الكلور مع مكونات املواد األخرى املوجودة يف املاء وتكوين مركبات
خطرة على الصحة.
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أخصائيون حيددون «أفضل نظام غذائي» يف 2019
اخلضروات على رأس قائمة أفضل األغذية

من يتوقع أن حتمل قشور البصل اليت نتخلص
منها يوميا فوائد تفوق يف تركيزها فوائد البصل
نفسه ،إن مل تصدق ذلك ،فجرب استخدام قشور
البصل وتعرف على فوائده اليت ذكر موقع «ويب
طب» املتخصص أهمها.

صوت أخصائيون يف التغذية على أن النظام
الغذائي ملنطقة البحر األبيض املتوسط ،هو
األفضل لعام  ،2019حبسب ما ورد يف التقرير
اإلخباري العاملي يف الواليات املتحدة األمريكية.
وصوت أخصائيو التغذية املعنيون على 41
ّ
نظاما غذائيا ،وقاموا بتصنيفها يف تسع فئات،
مشلتاألنظمة الغذائية اخلاصة بتخفيف الوزن،
واألنظمة الغذائية األسهل للمتابعة.
وحسب ما نقل موقع «الطيب» املتخصص ،فاز
النظام الغذائي ملنطقة البحر املتوسط ،بوصفه
نظامًا فعا ً
ال ،وذا تكلفة معقولة ويسهل االلتزام
به.

للبحر األبيض املتوسط كأفضل نظام غذائي
للعام.

«الصحة» العاملية تكشف عن
فوائد تناول النشويات

ونقل املوقع عن أخصائية التغذية املسجلة إميي
بييك« :يفضل املرء األنظمة الغذائية اليت ميكن
االلتزام بها حتى لو كان لديه أطفال أو حتى لو
كان يعيش مبفرده».
تضيف« :إن النظام الغذائي املتوسطي يعتمد
على مأكوالت منطقة البحر األبيض املتوسط،
واليت تشمل الربوتينات اخلالية من الدهون مثل
السمك والفول ،والدهون الصحية ،واحلبوب
الكاملة ،والكثري من األطعمة النباتية ،مثل
الفواكه ،واخلضروات ،والبقوليات.
وتشري بييك إىل أن النظام الغذائي املتوسطي ال
يزال من بني أفضل األنظمة الغذائية على الرغم
من أنه أحد أقدمها على اإلطالق».
وميكن للمهتمني بتجربة النظام الغذائي املتوسطي
تناول املعكرونة املصنوعة من احلبوب الكاملة
بد ً
ال من املعكرونة العادية ،وجتربة تناول بعض
ً
احلبوب الكاملة األخرى ،مثل األرز البين بدال من
األرز األبيض ،أو الكينوا ،أو احلبوب األخرى.
كما يوصي النظام الغذائي املتوسطي بتناول
السمك مرتني على األقل يف األسبوع.
ويوصي النظام الغذائي املتوسطي أيضًا
باستخدام التوابل واألعشاب بد ً
ال من الصلصات
ذات السعرات احلرارية العالية وامللح.
اجلدير بالذكر أن هذه هي السنة الثانية على
التوالي اليت خيتار فيها التقرير اإلخباري العاملي
يف الواليات املتحدة األمريكية النظام الغذائي

«الصحة» العاملية تكشف فوائده ال حتصى ..ال ترم قشر
البصل بعد اليوم

كشفت منظمة الصحة العاملية عن أدلة تثبت فوائد
تناول املواد النشوية اليت قد يعتربها الكثريون
«مضرة» بالصحة وتسبب زيادة الوزن.
«إن على األشخاص رفع مستوى
وقالت املنظمة َّ
تناوهلم لأللياف بشكل عام ،علما أنها موجودة
بكثرة يف النشويات ،مثل اخلبز واملعكرونة
والرقائق املصنعة من احلبوب».
وقالت املنظمة إن «زيادة تناول األلياف يقلل من
خطر أمراض القلب واجللطات والسكري وأمراض
مزمنة أخرى ،وفقا ملوقع «سكاي نيوز».
وقال املوقع إن األدلة اجلديدة تأتي معاكسة
للنظرية الشهرية ،اليت تشري إىل أن النشويات
«مضرة» بالصحة ،وتدفع لزيادة الوزن ورفع
نسبة الدهون يف اجلسم.
وقال الطبيب الرئيس املسؤول عن البحث
اجلديد أندرو رينولدز «معظمنا يستهلك أقل من
 20غراما من األلياف يوميا ،لكن دراساتنا تؤكد
أن على الشخص تناول  25إىل  29غراما».

 .1قشور البصل مضادة لألكسدة
تتفوق قشور البصل على مثارها من حيث
خصائصها املضادة لألكسدة ،حيث أنها حتتوي
على مادة كريسيتني الفالفونويدية النباتية
أضعاف املقدار املوجود بالبصل.
تعمل مضادات األكسدة على محاية اجلسم من
اجلذور احلرة والتلف الذي حتدثه بشكل تراكمي
يف اجلسم ،حيث ترتبط اجلذور احلرة باألمراض
املزمنة ،كالسرطان ،السكري ،األمراض التنكسية
العصبية كالزهامير والباركنسون باإلضافة
إىل كونها أساس تطور عالمات الشيخوخة
وتسريعها.
لالستفادة من املادة املضادة لألكسدة يف
قشور البصل ،ينصح بشرب مغلي القشور أو
شوربة قشور البصل ،ويف حال مل تستسغ
طعمها كثريا فبإمكانك إضافتها إىل األطعمة
كطهي األرز مبنقوع قشر البصل مثال.
 .2تقاوم االلتهابات
حتتوي قشور البصل على خصائص مضادة
لاللتهابات ،لذا فكثريا ما ينصح بالغرغرة مبنقوع
البصل حيث يساعد يف حماربة التهابات احللق
والفم.
باإلضافة إىل الغرغرة يف املنقوع ،ينصح أيضا
استخدامه ملواجهة التهابات اجللد ،التهيجات
واحلكة ،وذلك من خالل فرك منطقة األمل بالقشور
املنقوعة ثم غسلها باملنقوع.
 .3حتارب تصلب الشرايني وضغط الدم
مادة الكريسيتني اليت حتتوي عليها قشور البصل
فعالة يف تقليل ضغط الدم ،باإلضافة إىل أن
القشور غنية باأللياف الغذائية اليت تساهم
يف منع تراكم البالك املكون من الكولسرتول
والكالسيوم والذي يؤدي عادة إىل تكلس
األوعية الدموية وانسدادها.

 .4التخفيف من التشنج العضلي
بفضل خصائص قشور البصل فإن منقوعها
يعمل أيضا على ختفيف آالم التشنج العضلي
يف الساقني.
عليك فقط أن تقوم بغلي قشور البصل ملدة
 20-15دقيقة ثم تصفيته وشربه كشاي قبل
خلودك للنوم ببعض الوقت.
واظب على األمر ملدة أسبوع ومن األرجح أنك
ستشعر حينها بتحسن وستجد أن كمية تقلص
العضالت لديك وتشنجها سيقل.
 .5قشور البصل لشعر قوي ونضر
تشكل قشور البصل وصفة من الوصفات
املعتمدة جدا لتقوية الشعر ،تطويله وإبراز لونه
الطبيعي ،حيث أن يساهم يف حماربة الفطريات
اليت قد تنمو يف الشعر بسبب الرطوبة وبالتالي
يساهم يف التخفيف من القشرة.
لالستفادة من قشور البصل للشعر ،بعد
االستحمام والقيام بغسل الشعر كاملعتاد قم
بشطف الشعر مبغلي قشور البصل ومن ثم
تسرحيه كاملعتاد ،واظب على األمر ملدة قصرية
وستلحظ الفرق.
 .6استخدمها كسماد ،املهم ال ترمها
يف حال مل حتبذ استخدام قشور البصل يف
غذائك الشخصي ،على األقل ميكنك دجمها مع
مساد النباتات حول بيتك ،املهم ال ختسر فوائدها
اجلمة جملرد التخلص منها.
خلط قشور البصل مع تربة السماد سيجعلها غنية
باملغذيات النباتية وبالتالي ستأخذ قسما من هذه
املغذيات عرب تناول النباتات املزروعة فيها.
 .7مغلي قشور البصل من األصباغ الطبيعية
نقصد هنا نوعي البصل األمحر واألبيض ،حيث أنه
بالفعل بإمكانك االستعاضة عن استخدام األصباغ
الصناعية مبنقوعه ،سواء كان ذلك لصبغ البيض
أو قطع من القماش القطين ستفي قشور البصل
بالغرض.

* 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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نـجوم

بعد جتربة مريرة ..نهى نبيل حتذر
متابعيها من عمليات التجميل
كشفت املدونة الكويتية نهى
نبيل من خالل سلسلة فيديوهات
عرب حساباتها على مواقع
التواصل االجتماعي عن ندمها
بعد خضوعها إلجراء عملية جتميل
ألنفها ،وال تنصح متابعيها به .
أحدا بتغيري
وقالت »:لن أنصح ً
خلقته ،إال إذا كان التغيري من
ِ
كنت ملكة مجال لن
أجله ،فلو
ِ
أصبحت
يعجبهم ،وحتى إن
إنسانة جديدة لن يرضيهم
ً
أيضا».
وبدأت نهى سلسلة الفيديوهات
بقوهلا« :كنت أحب شكلي طوال
دائما ما تتغزل
عمري ،فوالدتي
ً
مبظهري ومجالي ،وحينما تزوجت
ودائما ما
أكمل زوجي مسريتها
ً
يقول إنه حيب الشكل كما خلقه
اهلل ،وأذكر منهم وصف خشمي
بـ»سلة السيف».
التغي فقالت:
وتطرقت إىل فرتة
رُّ
«يف فرتة إقاميت أمسيات
وعملي يف اإلذاعة والتلفاز،
كنت أظهر بشكلي الطبيعي وال
أحد خيربني حباجيت للتغيري ،لذلك
كنت أحب مظهري وأشعر بالثقة
كجميع الفتيات ،ولكن حينما
خضت جمال السوشيال ميديا
ُ
حتديدا ،أصبحت
واإلنستغرام
ً
تأتيين بعض التعليقات املزعجة
وذلك يف عام ٢٠١٠م ،ورغم
نضجي وثقيت بنفسي حينها،
أما ألوالدي حممد ودانة،
وكوني ً
بدأت التعليقات تدور يف ذهين
وتؤثر بي ألرى نفسي بشكل
خمتلف».
وأكملت« :مهما كانت ثقتك
بنفسك فإن التعليقات وحديث
أحدهم عن شكلك أو غريه
ُي ّ
عقدك ،وأنا تعقدت وأصبحت
أتصور بزوايا خمتلفة وأالحظ يف
النظر للمرآة أنفي ،وهي خلقة
اهلل اليت ال تغيري هلا ،فكيف إن
جاء التعليق ملراهق أو طفل!
يصبح يف حالة نفسية ال يعلم
بها أحد».
وأردفت« :أخذت أحبث عن دكتور
ومل أجد إال يف مكان يقع على
بعد أربع ساعات ونصف من مكان
إقاميت ،يف «واشنطن  »dcكوني
يف مدينة جامعية ،ومل أهتم
لزوجي طالب املاجستري وأوالدي
والغربة اليت أعيش بها ،وإلقناع
زوجي بالذهاب للدكتور أخذت
أدعي أنين ال أستطيع التنفس،
َّ
وأخرج أصوات تصفري بأنفي
ليصدقين ويذهب بي للعيادة،
وبالفعل ذهبت واكتشف الطبيب
بضرورة
وأخربني
االحنراف
تعديله ،واتفقت معه على تعديل
شكل األنف بالكامل ،وهنا وجب
إخبار زوجي فقلت له إنين أتعرض
للتنمر ،وكانت هذه الكلمة غري
مستهلكة حينها ،لذا كانت قوية
وفوجئ زوجي بها ،ألكمل له
أنين أواجه تعليقات سيئة حينما
أعرض صوري على اإلنستغرام،
فقال «ال تضعيها» ،وكان الرد
صادما ،لكنين قلت له إنه يلغيين
ً
بهذه الطريقة ،وقد أطلعته على
بعضها ليقول« :كيف تغريين
شكلك الذي يعجبك من أجل
الناس  ..فالناس لن تسكت»،
فقلت له إن أجريت العملية سوف

بالصور| هيفاء وهيب تظهر بـ «لوك» كايلي
جينري ،هل سخرت إليسا منها؟

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء
وهيب صورة حديثة هلا عرب
حسابها الرمسي على موقع
«إنستقرام» ظهرت من خالهلا
بإطاللة جديدة صبغت شعرها
فيها باللون الوردي ،وضمنتها
برسالة باللغة اإلجنليزية ،قالت
فيها« :انظر دائمًا للجانب
الوردي من احلياة».
«لوك» هيفاء اجلديد القى
الفعل
ردود
يف
تباينًا
بني رواد مواقع التواصل
اإلجتماعي ،حيث عرب الكثري من
معجبيها عن إعجابهم باختيارها
اجلريء لصبغة الشعر مؤكدين
أنها تليق بها متامًا ،فيما
هامجها البعض مؤكدين أنها
تقلد «لوك» عارضة األزياء
العاملية كايلي جينري Kylie
.Jenner

وأضربت عن الطبخ
يسكتون،
ُ
واحلياة ملدة يومني فوافق بعد
التأكد من قناعيت وإخباري له
بأنين لن أجري غريها مهما كانت
النتيجة.
وعن النتائج اليت حلقتها قالت:
أسبوعا
أجريت العملية وجلست
ً
بالصقة أنف ووجه متورم ،وكان
ً
شامتا ،وحني
زوجي ينظر لي
أزال الطبيب الالصقة كان لدي
انتفاخ كبري بأنفي فقال إنه
عاما حتى يعود إىل
سيستغرق
ً
شكله الطبيعي ،وكانت صدمة
لي ولزوجي ،وبعد عام أخذ أنفي
شكلاً
جيدا ،وشاركت صورة
ً
على اإلنستغرام مرة أخرى بكل
ثقة ألفاجأ بتعليق سليب آخر عن
أنفي ،وحينها أدركت أنه ال األنف
الطويل سينال إعجاب املتابعني
وال القصري وال املرتفع ،وأنين
حينما أجريت تعديلاً ألنفي كانوا
سيعلقون على عيين أو شعري،
باختصار لن يعجبهم شيء ،وحتى
إن مل يكن يف اإلنسان عيب،
ألن البعض لديه عقدة نقص
وحيرص على أن يضايقك لريضي
نفسه».

وعن قناعاتها اليوم قالت:
«واآلن إن ُطِلَبت مين النصيحة
أحدا بتغيري خلقته ،إال
لن أنصح ً
إذا كان التغيري من أجله ،فلو
ِ
كنت ملكة مجال لن يعجبهم،
ِ
أصبحت إنسانة جديدة
وحتى إن
لن يرضيهم ً
أيضا».
ووجهت رسالتها قائلة« :حينما
تتنمر على أحدهم قد ال يكون ذا
مستوى مادي جيد أو لديه أسباب
متنعه من التغيري ،ورغم ذلك فال
داخليا ،وهناك
يوجد قبيح إال
ً
من يكتئب وينتحر ويهدم حياته
ويتعقد بعد كلمة واحدة ،لذا جيب
أن خناف اهلل بهم».
وأنهت حديثها قائلة« :سيخرج
ٌ
جيل يشبه فيه اجلميع بعضهم،
جراء عمليات التجميل
وذلك
َّ
الناجتة عن التنمر ،فمقاييس
اجلمال أصبحت متمثلة يف نفخ
الشفايف ووضع الشامة ،ونالحظ
أن األغلبية اآلن أصبحت أشكاهلم
جمرد استنساخ ،رغم أن مئة باملئة
من اجلمال هو الثقة بالنفس ،فإن
ِ
أحببت نفسك وصورتك يف املرآة
ِ
عليك ألاّ تغريي أي شيء
جيب
فيك ألنك سوف تندمني».

أبرز االنتقادات جاءت من أحد
أشهر احلسابات اإلفرتاضية
الساخرة على موقع التغريدات
وهو
«تويرت»،
القصرية
حساب الشخصية اإلفرتاضية
«عديلة» ،واليت نشرت منشورًا
سخرت فيه من إطاللة هيفاء
وهيب اجلديدة.
الالفت أن تغريدة «عديلة»
القت إعجاب العديد من
املشاهري مثل ماغي بو غصن
وإليسا والذين قاموا بوضع
عالمة إعجاب على منشور
«عديلة» الساخر.

يذكر أن هيفاء وهيب كانت
قد أعلنت يف وقت سابق
عن عدم خوضها سباق الدراما
الرمضانية خالل شهر رمضان
املقبل  ،2019وذلك من خالل
حسابها الرمسي على «تويرت»،
وجاء افصاحها عن هذا األمر
بعد عدة تساؤالت من مجهورها
حول خوضها السباق من
عدمه.
وكانت هيفاء قد خاضت موسم
مبسلسل
املاضي
رمضان
«لعنة كارما» وشاركها البطولة
فارس رحومة ،زكي فطني
عبد الوهاب ،عبري عيسى،
شريين ،سامح الصريطي،
حممد سليمان ومن تأليف عبري
سليمان وإخراج خريي بشارة.
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Former Turnbull adviser to take on Tony Ab- Libs accused of failing to support women
bott as independent
The Liberal Party wants a He said Ms O’Dwyer had A handful of women have

KPMG’s former cities lead Alice Thompson will launch an independent campaign against Tony Abbott.

A former senior prime ministerial adviser in Malcolm
Turnbull’s office is set to
challenge his political rival, Tony Abbott, for the
Liberal Party’s heartland
seat of Warringah.
Alice Thompson, Mr Turnbull’s infrastructure and
cities tsar until October
2017, will contest the Sydney electorate, held by Mr
Abbott since 1994, as an
independent candidate.
The news of her imminent
candidacy for the coming federal election, which
Prime Minister Scott Morrison has flagged will be
held in May, comes after
Indigenous broadcaster
Susan Moylan-Coombs
formally launched her bid
to unseat Mr Abbott.
It is expected a number of
other independent candidates will nominate against
Mr Abbott, encouraged
by the success of Kerryn
Phelps in Mr Turnbull’s
former seat of Wentworth.
Ms Thompson was appointed to the Prime Minister’s Office one month
after Mr Turnbull defeated
Mr Abbott in a leadership
ballot, and provided his
government with advice
on the $5.3 billion Western Sydney Airport and
the design of the Cities
Deals program.
Dr Phelps won the October byelection against
Liberal candidate Dave
Sharma, who suffered a
near 20 per cent swing
after Mr Turnbull left politics in August.
The Herald confirmed Ms

Thompson had resigned
her position as KPMG’s
national lead for cities
and regions in late December to prepare for her
campaign against Mr Abbott.
Ms Thompson declined to
comment, but indicated
she would announce her
candidacy this week.
She said she had never
been a member of any political party or union.
She has previously been
employed in the NSW
Department of Premier
and Cabinet, where she
worked on the Bays
Precinct, the Central to
Eveleigh urban renewal
precinct, and the Newcastle CBD light rail.
Ms Thompson’s curriculum vitae also cites her
work at Infrastructure
Australia.
Warringah has always
been held by the Liberal
Party or one of its predecessors, although the
state seat of Manly —
which covers part of the
federal electorate — was
represented by independent MPs between 1991
and 2007, when it was
won by former Liberal
premier Mike Baird.
Former independent Manly MP Peter Macdonald
ran against Mr Abbott in
2000, and came the closest to unseating him with
a two-party preferred vote
of 44 per cent.
Mr Abbott, who defeated
the Labor Rudd government in 2013 and became
the Morrison govern-

ment’s special envoy on
indigenous affairs last
year, holds the seat with a
12 per cent margin.
Mr Abbott on Monday
warned voters against
backing independent candidates, and took aim at
high-profile hopefuls at
the next election including Rob Oakeshott, a former independent running
in Cowper, on the state’s
north coast, and United
Australia Party leader
Clive Palmer.
“If you want a credible
parliament, if you want
serious government don’t
vote independent. It is
better to vote for the Labor Party than to vote for
an independent,” Mr Abbott told 2GB radio.
“At least they are a party
of government or potential government and that
means there is a level of
responsibility which the
Labor Party has to take
which no independent or
minor party does.”
Ms Moylan-Coombs, the
granddaughter of Reserve Bank governor HC
“Nugget” Coombs, on
Monday became the first
independent candidate to
publicly announce a campaign against Mr Abbott,
and used the launch to
back calls to change the
date of Australia Day.
Ms Moylan-Coombs said
“party politics had failed
Warringah”.
“The party that represents
this seat, has stopped listening to the people,” she
said.

woman to replace Industrial Relations Minister
Kelly O’Dwyer following
her shock resignation
from federal politics.
Labor has accused the
Liberal Party of failing to
properly support women
in its ranks following the
shock resignation of Industrial Relations Minister Kelly O’Dwyer.
But Prime Minister Scott
Morrison has dismissed
the “churlish” suggestions and accused the
opposition of rank hypocrisy.
Ms O’Dwyer has announced she will quit
politics at the next election to spend more time
with her family and try for
a third child.
Her resignation is a major
blow to the Liberal Party
as it struggles with low
levels of female representation in federal parliament.
Labor deputy leader Tanya
Plibersek, who has raised
three children while in
parliament, said she understood the pressure Ms
O’Dwyer was under.
But Ms Plibersek said
the Liberals had failed to
make juggling motherhood and ministerial duties any easier.
“One of the differences
the Liberal Party could
make to make it easier
to retain people like Kelly O’Dwyer on the front
bench is increase the
number of women in their
parliamentary party,” she
told reporters on Sunday.
“Because when you get
a critical mass, it does
change the culture.”
Prime Minister Scott Morrison flatly rejected that
argument.
“If it’s okay for a Labor
bloke from Western Australia (Tim Hammond) to
say that he’s not going to
contest the next election
because of family reasons, it should be alright
for Kelly O’Dwyer,” Mr
Morrison told reporters in
Melbourne.

never complained about
the level of support provided.
“She’s made her choice
and I was pleased to be
standing with her in that
choice.”
The prime minister said
all politicians, particularly
ministers, spent a great
deal of time away from
their families.
“That is one of the things
that sadly goes with the
job but that, frankly, is not
uncommon.”
The Liberal Party is
searching for another
woman to replace Ms
O’Dwyer in her blue-ribbon Melbourne seat of
Higgins, which she holds
by eight per cent.
“I’m very confident about
a very strong female
field,” Mr Morrison said.
Ms O’Dwyer, who is also
the minister for women,
is one of the most senior
women in the coalition
government.

emerged as potential candidates for the Liberals in
the inner-eastern electorate, including Victorian
Senator Jane Hume, who
is keen to switch to the
lower house.
If Ms O’Dwyer’s successor fails to win at the next
federal poll, the Liberals
could be left without any
Victorian women in the
House of Representatives.
“It’s not her going which
is the issue - that’s her
business - it’s the fact that
once she goes, what other
women are they going to
put on the front bench?”
Opposition Leader Bill
Shorten said.
Federal government frontbencher Darren Chester
defended her decision to
leave, arguing it emphasised the need to encourage more young women
into politics and support
them once they entered
parliament.

Queensland businessman
Clive Palmer has failed in
his attempt to stop criminal charges being brought
by ASIC.
Clive Palmer has lost yet
another attempt to block
criminal charges being
brought against him in
Queensland.
The Australian Securities
and Investments Commission alleges Mr Palmer
encouraged his company
Palmer Leisure Coolum
to buy shares of another company that owned
properties at his Sunshine
Coast resort in 2012.
Under corporations law,
Mr Palmer was required to
make an offer within two
months of announcing his
intentions but failed to do
so.
Palmer Leisure Coolum
Pty Ltd has also been
charged with proposing or
announcing a bid then failing to make an offer within

the required time.
Mr Palmer sought the Brisbane Supreme Court’s
intervention, claiming an
abuse of process.
He argued there had been
a delay in the proceedings
and alleged authorities
laying the charges had
been influenced by the
federal government and
persuaded to prosecute
him and his company for
an improper purpose.
Justice Soraya Ryan ordered his claims be set
aside.
“I find nothing exceptional
about the plaintiffs’ circumstances such as to
warrant the interference in
the criminal proceedings
which they claim,” she
wrote in her judgment.
An application to the Magistrates Court to have the
case dismissed on the
grounds it was an abuse
of court process was also
previously refused.

Palmer loses bid to stop
criminal charge
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What they’ve done to us is appalling’: Liberals fume after Scott Morrison intervenes in key seat’

Furious Liberals have
accused Prime Minister
Scott Morrison of betraying party members after
he orchestrated a backroom deal to install former
Labor Party boss Warren
Mundine as the Liberal
candidate in the key seat
of Gilmore.
In an intervention spearheaded by Mr Morrison
and factional allies, NSW
state executive members
agreed to dump the preselected candidate - south
coast real estate agent
Grant Schultz - and install
the high-profile Indigenous leader and businessman.
As local Liberals fumed,
Mr Schultz announced
he had quit the party and
would contest the seat as
an independent. He said
his father, the late state
and federal Liberal MP
Alby Schultz, would be
“rolling in his grave”.
“The Prime Minister stated
that he believes in a fair
go - he has not given me
that,” Mr Schultz said.
He told his local newspaper, the South Coast
Register, that Mr Morrison
“has taken the party to the
days of Eddie Obeid and
the faceless men of Labor”.
Long-serving south coast
Liberal MP Shelley Hancock, who is also Speaker
of the NSW Parliament,
said it was “one of the
darkest days of the Liberal Party”, and unleashed
an extraordinary tirade
against the PM.
“What they’ve done to us
here in Gilmore is appalling. We’re handing this
seat to the Labor Party,”
she told The Sydney Morning Herald and The Age.
“I’ve had mass threats
of party resignation from
branch members. I can’t
convince them otherwise.
These are long-term Liberal members.
“I know this area pretty well
but nobody bothered to
pick up the phone and ask

Under fire: Prime Minister Scott
Morrison

dine was led by Mr Morrison’s centre-right faction,
but agreed by the dominant
moderates, whose state executive members were required to support the plan.
Local members preselected Mr Schultz on December
12, but party executives
had not yet formally rubberstamped the endorsement.
“The locals are livid but
it’s not their decision,” one

member of the Liberal state
executive said.
Ms Hancock said she was
bewildered by her fellow
moderates on the party’s
executive. She said Mr
Mundine’s only interest in
the seat of Gilmore was his
support for a nuclear power
plant in Jervis Bay - an idea
he has previously entertained.
Mr Mundine served as the

ALP national president
in 2006-07, and later expressed interest in becoming a Labor senator,
but was bested by former
NSW premier Bob Carr.
He left the Labor Party in
2012 after 20 years, saying it was “no longer the
party I joined”, and his
politics have since drifted
rightward.
One of Mr Mundine’s first

post-Labor roles was as
chair of the Prime Minister’s Indigenous Advisory
Council under Tony Abbott, which was then dissolved under prime minister Malcolm Turnbull.
In the months after last
year’s leadership coup, Mr
Mundine branded Mr Turnbull “Malcolm Termite”
and said the former PM
should “crawl back into
his little hole”. Many of his
tweets express support
for Mr Morrison and his
government’s policies.

dent from overseas.
“We cannot, as a country,
risk Labor’s $200 billion of
new taxes that will hurt everybody who owns a home
and everybody who rents
a house. That will hurt retirees and people who are
planning for retirement.
That will hurt small businesses and workers in big
businesses,” he said.
“The Labor Party’s answer
to the global storm clouds
across the international
economy is higher taxes.
It’s the wrong prescription
and they have the wrong
diagnosis.”
But Mr Bowen said the
tax policies were aimed
at boosting the size of the
budget surplus and paying
debt down quicker, adding
that Australia needed a
larger “fiscal buffer” in the
case of a global economic
downturn.
Labor’s planned tax cuts
for low and middle income earners, which are
substantially larger for
people earning less than
$125,000 than those on
offer from the government,
were also designed to put
money into the pockets of
people who will spend it.
“The low income tax cuts
will be expansionary, the
tax cuts for low income
earners will be spent.
Education money will be
spent,” he said.
“Whereas where you are
closing down loopholes
which are no longer sustainable, that’s going to
have a lesser impact on

spending because you’re
taking them off higher income earners.
“So there’s a potential balanced budget expansion
when you change the quality of the spend.”
Mr Bowen said Australians would know the start
date for Labor’s planned
changes to negative gearing before the election,
adding the opposition was
getting updated costings
on it and other policies in
the run-up to the election
due in May.
The shadow treasurer revealed he has never met
the current Treasury secretary who took over from
John Fraser on August
1 last year. At the time,
the appointment of Mr
Gaetjens was questioned
within the Labor Party with
complaints the Coalition
was politicising the public
service.
Mr Bowen said he would
give Mr Gaetjens the
“courtesy” of a conversation if Labor took office.
“I don’t think it’s good
practice for an incoming
government to remove
the treasury secretary if
that treasury secretary
has been a normal, nonpartisan appointment,” he
said.
“I don’t regard this as a
normal, non-partisan appointment, but what conclusion that means for an
incoming government is
one that I’ll do the courtesy of having a conversation with him.”

We will have a ‘moral authority’ for our tax plans: Bowen
former Labor Party boss Warren
Mundine

‘what do you think about
this Shelley?’”
Ms Hancock said voters
would not accept the “outsider” Mr Mundine, who
lives on Sydney’s north
shore and applied for membership of the Liberal Party
only on Tuesday.
However, he has ancestral
ties to the Shoalhaven area
and family members who
live in the electorate, and
has said he would prefer to
run in Gilmore if he made a
tilt at politics.
Ms Hancock and other local
Liberals said disgruntled
members would likely stay
in the party until the state
election but would not campaign for Mr Mundine.
“I doubt he’s even seen the
Princes Highway in the last
10 years,” one irate local
Liberal member said.
The Liberal Party conducted
polls in the seat of Gilmore
last year which “came back
really good” for Mr Mundine, according to a senior
Liberal source. “While he’s
an outsider to the Liberal
Party, that’s his strength,”
the source said.
But Mr Mundine faces an
uphill battle. Retiring Liberal member Ann Sudmalis
holds the seat by a thin 0.7
per cent margin, and polls
point to a significant swing
against the Coalition.
The deal to install Mr Mun-

Shadow treasurer Chris
Bowen says the Senate
must accept Labor will
have a mandate to push
through tax changes including the overhaul of
negative gearing and capital gains if it wins power,
arguing recent government
attacks add to his “moral
authority” to change key
economic policies.
Defending the changes
as vital for delivering tax
relief to low and middle
income earners, Mr Bowen
said the intense scrutiny of
these policies by Treasurer Josh Frydenberg meant
Labor should not face opposition from crossbench
senators if Bill Shorten is
elected prime minister.
He also signalled that the
days of Treasury secretary
Phil Gaetjens could be
numbered, describing the
former Coalition staffer’s
appointment as abnormal
and partisan.
The government is targeting a string of Labor policies with the most attention paid to its plans to
limit negative gearing to
new houses, reduce the
capital gains tax concession and end cash refunds
for excess franking credits.
But Mr Bowen said some
of the policies had already
been taken to the 2016
election while all had been
debated at last year’s series of byelections, with
Labor not losing a seat in
the process.
Accusing the government

Shadow treasurer Chris Bowen says
Labor will have the moral authority
to press ahead with its tax changes
if it wins this year>s federal election.
Credit:Jessica Hromas

of running a scare campaign against the proposals, he said the attacks
only meant that if Labor
wins this year’s election
then it had an increased
moral authority to put
them in place.
“Sometimes you can say
you took it to the election
but it wasn’t prominent,
you don’t really have a
mandate. No one can say
that about our economic
policies,” he said.
“Every time Josh Frydenberg writes an op-ed or
tweets about our economic policies, he’s actually
increasing the moral authority of our mandate – if
we get one – to implement
them.
“I’m hopeful and confident
of lifting the Labor representation in the Senate
and that combined with
the moral authority of the
mandate that we’ll be seeking, I think it means we can
approach that task with
some quiet confidence.”
Mr Frydenberg, speaking
in Sydney on Tuesday,
said Labor’s tax policies
were a particular risk given the headwinds now evi-
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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

دراق ( 1كيلو) بـ $ 1,99

 10( Jumbo Eggبيـضات)

بـ ( $ 1,99نص سعر)

 1( Peachesكيلو) بـ $ 1,49

لـوز نـيء ( 1كيلو) بـ $ 11,99

عــنب ( 1كيلو) بـ $ 2,99

لـنب ( 2كيلو) بـ $ 4,99
بــندورة ( 1كيلو) بـ $ 0,99

بـطيخ بدون بذر ( 1كيلو) بـ $ 0,99

بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد  48بـ $ 7,99
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت
بـ $15,00
وموجودات أخرى بأسعار خيالية
عـسل بـلدي

نبيع بالجملة
نؤمـن
واملفرّقّ ..
طلبات املطاعم..
نفتح  7أيام يف
األسبوع

زيت بلدي اسرتالي (Extra
مشكـلة
 ..)Virginحلويات
ّ
مستوردة مباشرة من دبي
هذا العرض
صاحل لغاية
يوم
اجلمعة
 1شـباط

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

