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املوفد اخلاص لألمم املتحدة غري بيدرسون التقى الرؤساء الثالثة
احلريري:لبنان مل يعد يقوى على حتمل أعباء أكثر من مليون ونصف مليون نازح..
بري هناك مصلحة للبنان وسوريا بعودة النازحني اىل سوريا يف اقرب وقت

عون :جيب اعادة النازحني اىل املناطق اآلمنة يف سورية

يف
امللفات
تزامحت
الساعات املاضية ،على
الرغم من توزيع جدول
أعمال ،يتضمن تعيينات
اجمللس العسكري ،وشؤونًا
مالية ووظيفية وتغطيات
لسفر مسؤولني وموظفني،
تطور يف ما
فمن جهة طرأ
ّ
خص تعيني رئيس جديد
جمللس اإلمناء واالعمار،
واحياء املبادرة الروسية
يف ما خص عودة النازحني
السوريني ،يف ضوء بلورة
موقف لبناني موحد جتاه
قضية النازحني السوريني،
إذ ان «لبنان مل يعد يقوى
على حتمل أعباء أكثر من
مليون ونصف مليون نازح
من اخوتنا السوريني على
أراضيه» ،والكالم الرئيس
سعد احلريري.
والحظت مصادر مطلعة ان
املوقف اللبناني هذا يأتي

وزع مساء
من ضمن ملحق ّ
األول على الوزراء
أمس
ّ
يتضمن مخسة بنود ذات
طابع مالي تتعلق بنقل

التتمة صفحة 21

العالناتكم

األكراد ينفون السيطرة
على الباغوز بشكل كامل

بعد ساعات على إعالن
الرئيس االمريكي دونالد
ترامب أنه ستتم السيطرة
على آخر جيب لتنظيم

«داعش»
والعراق،
سورية

سورية
يف
نفت «قوات
الدميقراطية»

التتمة صفحة 21

حنو  100قتيل يف غرق عبّارة يف املوصل
والعراق يعلن احلداد الوطين  3أيام
التفاصيل ص 21

رفض عربي وأوروبي لتصريح ترامب عن
االعرتاف بسيادة «إسرئيل» على هضبة اجلوالن

يرجى االتصال
بصاحب الخربة
والكفاءة
مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
واالختصاص
فرصة استثمار نادرة ألصحاب اخلربة
ايلي على الرقم :يف جمال صناعة احللويات العربية
التفاصيل ص 21

الرئيس بري مستقبال املوفد األممي بيدرسون

عشية وصول وزير اخلارجية
األمريكي مايك بومبيو إىل
بريوت ،يف إطار جولة يف
بعض دول املنطقة ،ومن
ضمنها لبنان.
وكشف مصدر لبناني مطلع

ان لبنان ملتزم سياسة
«النأي بالنفس» ،وهو لن
يكون ال يف هذا احملور وال
ذاك.

وكانت

خطة الكهرباء
األمانة

العامة

 Luxuryللسفر والسياحة

جمللس
موضوع

الوزراء ادرجت
خطة الكهرباء،

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
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

0412 224 604

احملل جمهز بالكامل

لالتصال0414 600 042 :

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

بإدارة

خربة طويلة

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

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

10 Nicholsen St, Penshurst

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم
الطازجة يوميا
يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال
امللحمة  FRANCIS MEATSاىل مرييالندز
Add: 414 Merrylands Rd,
Merrylands - Tel: 96371759

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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لــبنانيات

عون يف حوار مع االعالم الروسي :اجملتمع الدولي يسعى الخذ النازح
رهينة ليقبض مثنه يف احلل السياسي ولبنان سيتصرف وفق مصلحته العليا

اجرى رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا ،حوارا
صحافيا مع مراسلي وسائل
االعالم الروسية ،عشية زيارته
االحتادية
روسيا
جلمهورية
ولقائه نظريه الروسي فالدميري
بوتني.
واكد الرئيس عون للمراسلني،
ان «عالقة لبنان بروسيا تارخيية
وتعود للقرن التاسع عشر»،
الفتا اىل انه سيبحث يف خالل
الزيارة «سبل تطوير هذه
العالقات على خمتلف االصعدة،
باالضافة اىل مواضيع البحث
االخرى ،ومن بينها قضيتا
النازحني ،يف ضوء املبادرة
الروسية ومسيحيي الشرق»،
مشددا على «أهمية دور روسيا
يف املساعدة على إنشاء أكادميية
االنسان للتالقي واحلوار عرب
املساهمة فيها».
وعن ملف النازحني ،قال:
«ان لبنان يأخذ علما بالشروط
الدولية ،لكنه سيتصرف وفق
ما متليه عليه مصلحته العليا،
فاجملتمع الدولي ال يساعده،
فيما هو يساعد السوريني
على العودة ،حبيث بلغ عدد
العائدين من لبنان  172الف
نازح لغاية اليوم» ،ولفت اىل
ان «املفوض السامي لشؤون
الالجئني فيليبو غراندي الذي
جال اخريا يف سوريا واتصل
شخصيا وبكل حرية ومن دون
مراقبة مع العائدين ،ابلغنا ان
وضع هؤالء جيد وهم يعيشون
هناك بارتياح».
وعن العالقات مع سوريا،
اكد رئيس اجلمهورية انها
«مطبعة» ،وكشف عن «رغبة
لبنان باملشاركة يف اعادة
االعمار فيها» ،الفتا اىل ان
«الضغوط متارس على اجلميع
لعدم املشاركة يف هذه
العملية ،يف ظل ربط اجملتمع
الدولي االعمار وعودة النازحني
باحلل السياسي» ،موضحا ان
«اجملتمع الدولي يسعى الخذ
النازح رهينة كي يقبض مثنه
يف احلل السياسي».
واعترب الرئيس عون ان «احلصار
على «حزب اهلل» يصيب كل
اللبنانيني» ،مشددا يف املقابل،
على ان «لبنان بلد حمايد وليس
بامكان احد حجبنا عن اي بلد يف

العامل .صحيح اننا ال نتدخل
مبشاكل االخرين ولكننا نريد
احملافظة على شخصيتنا».

وقائع الحوار

ويف ما يلي وقائع احلوار،
حيث رد الرئيس عون على
اسئلة الصحافيني ،فأوضح ان
«مواضيع البحث مع الرئيس
بوتني متعددة وان برنامج
احملادثات الذي يتم حتضريه
بناء على رغبة اجلانبني ال يزال
قيد االجناز» ،الفتا اىل ان «بني
املواضيع ما يتعلق مبنطقة الشرق
االوسط واحلروب اليت اندلعت
يف عدد من دوهلا ونتائجها
اليت ال يزال لبنان يتحملها،
باالضافة اىل انعكاسها على
وضع املسيحيني يف املشرق
وملف النازحني ،يف ضوء
املبادرة الروسية اليت تنص
على تشجيع عودتهم ،واملوقف
اللبناني من هذه القضية الذي
تؤيده روسيا».
وقال« :قد نتطرق اىل قضية
القدس واسرائيل ،باالضافة
اىل تقوية العالقات اللبنانية
الروسية الثقافية واحلضاريةوتلك القائمة بني الشعبني
اليت نرغب بتطويرها يف خمتلف
اجملاالت ،يف ظل وجود مراكز
ثقافية وتعليم اللغات ،فضال
عن السياحة بني البلدين .كما
يهمنا حبث العالقات االقتصادية
اليت نرغب ايضا بتوسيعها».

املبادرة الروسية

وعما اذا كان لبنان قادرا
على تنفيذ املبادرة الروسية
من دون ان يأخذ يف عني
االعتبار الشروط اليت يضعها
اجملتمع الدولي قبل عودة
النازحني اىل وطنهم ،قال:
«ان لبنان يأخذ علما بالشروط
الدولية ،لكنه سيتصرف وفق
ما متليه عليه مصلحته العليا،
فاجملتمع الدولي ال يساعده،
فيما هو يساعد السوريني
على العودة ،حبيث بلغ عدد
العائدين من لبنان  172الف
نازح لغاية اليوم» ،الفتا اىل
ان «املفوض السامي لشؤون
الالجئني فيليبو غراندي الذي
جال اخريا يف سوريا واتصل
شخصيا وبكل حرية ومن دون
مراقبة مع العائدين ،ابلغنا ان
وضع هؤالء جيد وهم يعيشون
هناك بارتياح».
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الرئيس عون خالل الحوار مع االعالم الروسي
التطبيع مع سوريا واعادة االعمار

وعن بروز مصطلح جديد
حول «التطبيع» مع سوريا،
ومدى استعداد الرئيس عون
للقيام بزيارة اىل هناك اذا
ما تطلبت املصلحة اللبنانية،
لعودة النازحني بالرغم من
اخلالفات القائمة ،اوضح رئيس
اجلمهورية «اننا يف لبنان
«مطبعون» للعالقات مع سوريا
اليت تتميز بوجود سفراء يف
كال البلدين ،وهي تاليا ليست
مبقطوعة .ان لبنان بلد جماور
لسوريا وجيمعهما العديد من
القضايا املشرتكة اليت سنبحث
بالتأكيد يف حلها .واذا تطلب
االمر زيارة ،فسيتم ذلك،
اما اذا مل يتطلبها ،فبإمكان
السفراء والوزراء واجمللس
االعلى القائم بني البلدين،
البحث يف القضايا ذات الصلة،
حيث ان زيارة الرؤساء تتطلب
وضعا خاصا وال تكون بغرض
السياحة».
وعن املشاركة اللبنانية يف اعادة
اعمار سوريا والدور الروسي
يف ذلك ،اكد رئيس اجلمهورية
ان «باستطاعة لبنان املشاركة،
وفيه العديد من الشركات
اللبنانية اليت تتوىل االعمار.
كما باستطاعته املساهمة من
الناحية اجلغرافية من خالل
وطرابلس.
بريوت
مرفأي
فبامكان االخري ان يغذي منطقة
محص ومحاه وغريها ،فيما
باستطاعة مرفأ بريوت تغذية
املنطقتني الوسطى واجلنوبية.
وبذلك بامكان لبنان نقل مواد
البناء واالعمار اىل سوريا.
واننا خنطط النشاء سكة حديد
ساحلية ،حيث ان هناك مدخلني
لسوريا ،احدهما يف الشمال يف
محص والثاني باجتاه دمشق من
البقاع .وهذه اخلطة تستلزم
بعض الوقت واالعمار يف سوريا
لن يتم على املدى القصري».

الضغوط الدولية

وعما اذا ملس اي نوع من
الضغوط على لبنان لعدم
املشاركة يف اعادة اعمار
سوريا ،اوضح الرئيس عون ان
«الضغوط متارس على اجلميع
حاليا ،يف ظل ربط اجملتمع
الدولي االعمار وعودة النازحني

باحلل السياسي» ،وقال« :ان
االمر يتطلب اجياد مصادر متويل
ليس من لبنان او من سوريا
بالتأكيد ،اللذين بالكاد يكفيان
حاجاتهما بعد الظروف اليت مرا
بها ،بل من كل الدول االخرى،
مبا فيها اوروبا وامريكا ودول
اخلليج .واذا متنعت هذه الدول
عن ضخ الرساميل ،فسيتوقف
االعمار اذا ما حصل ضغط او
مل حيصل».
اضاف« :ان الضغوط السياسية
مباشرة ،واجملتمع الدولي ال
يرتدد بقراره وبربطه عودة
النازحني باعمار سوريا واحلل
السايسي فيها .ان النقاش مع
املوفدين الدوليني عندما يزوران
لبنان يتمحور حول هذه النقطة
بالتحديد .ولبنان يرفض االمر،
الن ال ارتباط بني رغبة النازحني
بالعودة ومنعهم من قبل اجملتمع
الدولي الذي يسعى الخذ النازح
رهينة كي يقبض مثنه يف احلل
السياسي .ان اخذ الرهائن
وخصوصا البشرية ممنوع ،ومثة
خمالفات كثرية يف ذلك .ثم ان
لبنان صغرياملساحة ،واصبحت
الكثافة فيه  600شخص يف
الكيلومرت املربع الواحد ،وهذه
كثافة مدنية بطبيعتها وليست
كثافة وطن».
وردا على سؤال ،اشار رئيس
اجلمهورية اىل أن «لبنان
يعيش ضمن احلصار املفروض
على املنطقة ،ال سيما وأنه ال
يستطيع العمل مع سوريا ،كما
ان «حزب اهلل» حماصر ماليا.
فأصبحنا بذلك حماصرين عامليا،
ألن التأثري السليب للحصار
على «حزب اهلل» يصيب كل
املصارف
كما
اللبنانيني،
اللبنانية ،فكل مصرف لبناني
لديه توجس من التعامل مع
اي مودع خوفا من أن يكون
لديه عالقة مع «حزب اهلل».
فاملصرف أصبح لديه خوف من
الزبائن الذين بدورهم خيافون
منه .وهذا اخلوف املتبادل ال
يبين اقتصادا وعالقات جتارية
سليمة .وبذلك اصبح لبنان
ضمن احلصار املفروض على
اآلخرين ،ال سيما على إيران،
وهو مير نتيجة لذلك بأزمة
كبرية ولكن ال نتوقع املزيد من

االجراءات على املصارف».

الحدود البحرية

وعما اذا سيبحث مع الرئيس
الروسي يف موضوع اخلالف
اللبناني  -االسرائيلي حول
احلدود البحرية وملفي النفط
والغاز ،واذا ما ميكن لروسيا
ان تقوم بدور الوسيط النزيه،
قال الرئيس عون« :ال شيء
مينع ذلك» ،ولفت اىل ان «هذا
املوضوع سيتم حبثه مع وزير
اخلارجية االمريكي مايك بومبيو
غدا خالل زيارته للبنان ،وعلى
ضوء ما ميكن ان نستنتجه نبين
على الشيء مقتضاه».

التقارب اللبناني  -الروسي

وعما يرتدد عن انزعاج امريكي
من التقارب اللبناني -الروسي
والضغوط اليت متارس لكبحه،
اوضح رئيس اجلمهورية ان
«ما جيمع لبنان وروسيا اعرتاف
متبادل وعالقات تارخيية متيزت،
حتى يف ايام االحتاد السوفياتي
السابق والتوتر بينه وبني
الواليات املتحدة ،باحملافظة
على التمثيل الديبلوماسي على
الرغم من حمدودية العالقات
آنذاك .اننا يف لبنان ال نتأثر
باخلالفات ،بل نقيم االمر على
ضوء مصاحلنا وصداقتنا مع
الشعوب .فلبنان بلد حمايد وقد
اقرتحت جعله مركزا عامليا حلوار
الثقافات واحلضارات واالديان
واالثنيات .وليس بامكان احد
حجبنا عن اي بلد يف العامل.
صحيح اننا ال نتدخل مبشاكل
االخرين ولكننا نريد احملافظة
على شخصيتنا».
وعن اهلواجس اللبنانية من قبول
اهلبات العسكرية الروسية ،فاكد
الرئيس عون ان «االسلحة اليت
حبوزة القوى العسكرية اللبنانية
ختتلف عن االسلحة الروسية
حاليا ،ولبنان يقوم باستقدام
التجهيزات من الواليات املتحدة
استعمال
فيما
االمريكية،
االسلحة الروسية يتطلب تغيري
نظام االسلحة املستخدم» ،الفتا
اىل ان «لبنان حباجة اىل مصدر
اسلحة ،ويف املستقبل ال نعلم
كيف يتطور الوضع».
وعما اذا كانت اتفاقية التعاون
اللبناني مع شركة «روسنفط»
تعد بداية لتعاون اوسع بني

البلدين ،قال« :ان التعاون مع
روسيا بدأ قبل ذلك ،فهناك
كونسورسيوم ايطالي فرنسي
روسي ،و»نوفاك» من ضمنه،
وقد حاز بالتزام التنقيب عن
النفط وسيبدأ العمل يف العام
احلالي ان شاء اهلل» ،وشدد
على ان «ليست هناك من عالقة
اقتصادية تبدأ اال وتتطور».
ويف موضوع الكهرباء واالستعانة
اوضح
الروسية،
باخلربات
رئيس اجلمهورية ان «النظام
اللبناني حر ،وجيب طرح اي
التزام على املناقصات» ،الفتا
اىل ان «ال شيء مينع ان تتقدم
روسيا على مناقصات فتحصل
على االلتزامات اذا ما كانت
عروضها افضل».
وعن لقاء مصاحل البلدين،
شدد الرئيس عون على ان
«للبنان وضعا خاصا ودقيقا
جدا ،فهو مطوق ويقع ضمن
مثلث متساوي االضالع بني
روسيا وامريكا والصني ،فيما
ال تزال السياسة العامة يف
الشرق االوسط غري واضحة
املعامل .ووضعه ال يسمح له
باالختيار ،فهو لن يدخل يف
حروب مع اي من االفرقاء ،بل
يسعى للتفتيش عن صداقات
اجلميع .من هنا حنن نقول
بالصداقة للجميع واخلالفات ملن
هم خمتلفون».
واكد ان «اللبنانيني على عالقة
تارخيية مع روسيا ،تعود اىل
القرن التاسع عشر» ،مشريا
اىل أنه «عندما وقعت أحداث
 ،1860ووضع اتفاق 1864
وتوزعت محايات الدول على
اساس ديين ،كانت روسيا
من ضمن اجملموعة اليت منحت
احلماية للمسيحيني اللبنانيني
االرثوذكس وفرنسا للموارنة
والنمسا للكاثوليك وانكلرتا
للدروز .ومن هنا نشأت
العالقات القوية مع روسيا
وانتشرت بني اللبنانيني على
خمتلف اطيافهم .ومن دون ان
ننسى ان لدى روسيا اهتماما
خاصا باالراضي املقدسة يف
فلسطني».

اكاديمية االنسان للتالقي والحوار

واشار رئيس اجلمهورية اىل
«أهمية دور روسيا باملساعدة
على إنشاء أكادميية االنسان
للتالقي واحلوار عرب املساهمة
فيها» ،الفتا اىل أنه «مت
طرح هذا املشروع امام االمم
املتحدة حتت رعاية االونيسكو،
واملطلوب اليوم من اجلميع
تأييده واملشاركة فيه ،ال
سيما وأنه يعين العامل كله»،
كاشفا أنه «بدأ طرح مشروع
إنشاء هذه االكادميية لدى
دول عدة ،كفرنسا وأملانيا
واهلند والصني» ،مشريا من
ناحية ثانية ،اىل أن «عصبة
االمم فشلت بعد احلرب العاملية
االوىل بتحقيق اهلدف الذي
أنشئت ألجله وهو نشر السالم،
فاندلعت احلروب ،وهذا ما حصل
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عون يف حوار مع االعالم...

احلريري عرض مع بيدرسون االوضاع يف لبنان واملنطقة وموضوع النازحني السوريني

بعد احلرب العاملية الثانية مع االمم املتحدة» ،موضحا أن «سبب
ذلك يعود اىل أن معاهدات السالم وضعت فقط على الورق وبني
حكومات لديها مصاحل ،من دون حتقيق مصاحلات حقيقية بني
الشعوب اليت ختتلف عن بعضها البعض يف املعتقدات ،ومل يتخط
تفكريها االنساني حدود دوهلا».
ورأى الرئيس عون ان «االنسان عدو ما ومن جيهل ،ولذلك عليه
أن يتعرف على اآلخر ،فيكتشف يف احملصلة انه يفتش مع هذا
اآلخر عن اهلدف ذاته ،اي السالم واالزدهار .وهذه هي النقاط
اليت حنن يف لبنان نعمل على تطويرها وتثبيتها ضمن ثقافتنا،
لذلك يتضمن املشروع املطروح مركزا للحوار،
اىل جانب أكادميية متنح شهادات يف هذا اجملال،
فننشر عرب ذلك هذه الثقافة بني دول العامل وبني
خمتلف االعراق واجلنسيات».
وشدد على «أهمية تربية املواطن على معرفة اآلخر
املختلف عنه باللون واالتنية واملعتقد والتقاليد ،مع
ضرورة احرتام حرية املعتقد وحق االختالف وحرية
الرأي ،وبذلك يعيش االنسان بسالم ،إال أن حرب
املصاحل تبقى موجودة وعلينا التخفيف منها ،ألن
اجلميع يريد االستمرارية والعيش».

مسيحيو املشرق

ونفى الرئيس عون ،ردا على سؤال عن وجود
خماوف من تقسيم املسيحيني يف املشرق ،ولفت
اىل أن «املسيحيني يريدون أن يعيشوا ضمن جمتمع
متعدد بعيدا عن اآلحادية اليت هي ضد تفكرينا
وثقافتنا» ،مشريا اىل «سقوط اآلحادية الدينية كما
السياسية املتمثلة باالنظمة الديكتاتورية ،وكذلك
اآلحادية العرقية ،فال ميكن العودة اليها جمددا او
القبول بها».
وحتدث يف هذا اجملال ،عن وجود «ما خيالف هذا
املسار العاملي احلضاري ،وهو اقرار اسرائيل مبا
يسمى ب»الدولة القومية اليهودية» اليت حتمل
صفة اآلحادية ،وتريد أن تعيش ضمن حميط خمتلط
ومتنوع ما يسبب املشاكل».
وقال« :لقد دفعت منطقة الشرق االوسط حواىل
 1400سنة من حروب ومشاكل بني االسالم
واملسيحية ،حتى متكنا من الوصول اىل االستقرار
الذي ننعم به .فلدى املشرقيني ثقافة مشرتكة
مقتبسة من االسالم واملسيحية ،ما جيعل من
لبنان بلدا فريدا من نوعه ،يتميز مبجتمعه املتنوع
الذي خيتلف أبناؤه يف بعض االحيان يف ما بينهم
سياسيا ،ككل الدول الدميوقراطية ،لكن ال خيتلفون
على الوطن وهذا هو االهم».
وعن إمكانية وجود قوة حتاول بث اخلالف بني مسيحيي
املشرق كما حصل يف اوكرانيا ،أكد الرئيس عون
«عدم وجود هكذا حالة يف منطقة الشرق ،ففي
لبنان يوجد ارثوذكس يونانيون ،وهناك ارثوذكس
روس ،وال أرى اي اختالف بني االثنني ،وال حتى
بني خمتلف الكنائس املسيحية» .وقال« :كل لديه
احلرية باعتقاداته وتفسريه واجتهاداته .ولكن
اساس الدين املسيحي هو االجنيل وتعاليم السيد
املسيح .فاملسيحية نشأت يف مناطق خمتلفة يتميز
كل منها بتقاليدها وثقافتها وال بد من أن تتأثر
بهذه التعددية املوجودة».

جنبالط عرض مع بيدرسون االوضاع
يف لبنان واملنطقة والتقى كوبيش

استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري مساء امس االول
اخلميس يف «بيت الوسط»
املبعوث اخلاص لألمني العام
لألمم املتحدة إىل سوريا غري
بيدرسون ،يف حضور الوزير
السابق غطاس خوري.
وقد تناول اللقاء عرض
األوضاع يف لبنان واملنطقة
وطبيعة املهمة اليت يقوم بها
يف سوريا وموضوع النازحني

.ϢϜϴϠϋϡϼδϟ

السوريني يف لبنان .واستكمل

باملناسبة.

البحث إىل مأدبة عشاء أقيمت

Bill Shorten
Leader of the Opposition
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استقبل رئيس احلزب التقدمي اإلشرتاكي وليد
جنبالط يف دارته يف كليمنصو مساء امس االول،
موفد االمني العام لألمم املتحدة اىل سوريا غري
بيدرسون وعرض معه االوضاع والتطورات يف
لبنان واملنطقة.
كما استقبل جنبالط املنسق اخلاص لألمم املتحدة
يف لبنان يان كوبيش ،حيث مت عرض للمستجدات
السياسية الراهنة.

Bill Shorten MP
Leader of the Opposition
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جملس الوزراء عني اعضاء اجمللس العسكري وشكل جلنة لدرس
استقبل بيدرسون والياس املر ومنتدى العشائر
بري:هناك مصلحة للبنان وسوريا بعودة النازحني يف اقرب وقت خطيت الكهرباء واملوارد البرتولية سريعا وخصص اعتمادات
النتخابات فرعية طرابس

الرئيس بري مستقبال بيدرسون
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ظهر امس االول ،يف
عني التينة ،موفد االمني العام
لالمم املتحدة اىل سوريا غري
بيدرسون وعرض معه لالوضاع
والتطورات يف لبنان واملنطقة،
وتركز احلديث حول قضية
النازحني السوريني.
وأكد بري ان «هناك مصلحة
للبنان وسوريا بعودة النازحني
اىل سوريا يف اقرب وقت»،
مشريا ،اىل ان «الدليل على
ذلك ان الذين عادوا بارادتهم
تبني ان التعاطي معهم كان
تعاطي الوطن مع مواطنيه.
وبالتالي جيب القيام بكل
اجلهود جتاه هذا املوضوع».

املر

واستقبل بري بعد الظهر نائب
رئيس احلكومة السابق ورئيس
الدولي
االنرتبول
مؤسسة
الياس املر وعرض معه االوضاع
العامة.
بعد اللقاء قال املر« :اجللسة
اليوم مع دولته كالعادة جلسة
عائلية وكلما نزوره نشعر اننا
يف بيتنا .وقد تطرقنا اىل
اساسيني،الوضع
موضوعني
السياسي واالمين يف املنطقة
وكلنا نعرف ماذا جيري اكان
يف فلسطني احملتلة او يف كل
املنطقة العربية .واكد دولته
ان وضع لبنان على الصعيد
االمين هو من افضل البلدان
كي ال نقول االفضل يف الدول
العربية ،واستطيع ان اؤكد هذا
الشيء من موقعي احلالي وما
يقوله دولته دقيق مئة يف املئة
فنحن اليوم من افضل البلدان
يف العامل على الصعيد االمين
وان شاء اهلل نستمر على هذا
الشكل ويكون لالجهزة االمنية
الغطاء السياسي النه ال ينقصنا
شيء على املستوى التقين».
اضاف« :املوضوع الثاني هو
موضوع الساعة اي املوضوع
االقتصادي وهو موضوع حساس
وصعب ودقيق وال نستطيع
ان نضيف شيئا ،الناس يف
ضيق ولديها مشاكل ،والدولة
ايضا لديها مشاكلها .امللف
االقتصادي ليس بيد فريق
او بيد الفريق الثاني ،امللف
االقتصادي حيتاج اوال التفافا
سياسيا فاذا ال مسح اهلل وقع
البلد فانه ال يقع على طرف
دون الطرف االخر بل سيسقط

على رؤوس اجلميع ،لذلك
فان مسؤوليتنا االوىل مجيعا
ان يكون هناك غطاء سياسي
جامع حول امللف االقتصادي
مثلما يوجد غطاء سياسي جامع
مثل االمن ،النه عندما يكون
هناك مشاكل اقتصادية علينا
مجيعا ان نتحمل املسؤولية مع
بعضنا البعض ونقول اذا كان
هناك «سواد وجه» يف مكان
ما وال يوجد شعبوية بالقرارات
علينا ان نأخذها مجيعا ونتجاوز
املرحلة اكانت شهرا ام اثنني
او ستة لكي خنلص البلد من
ازمته».
وتابع« :اما يف ما يعود للوضع
املالي واملصريف فال شيء يف
الوقت احلاضر يثري القلق ،وقد
اكد دولة الرئيس هذا الشيء
وانا لدي ايضا معلومات بهذا
اخلصوص ولذلك فانه ال يوجد
مشكلة على صعيد الوضع
املالي واملصريف ،هناك مشكلة
بالشق االقتصادي وان شاء اهلل
يف االيام املقبلة تظهر وحدة
سياسية حول امللف االقتصادي
كما يوجد وحدة امنية لتتخذ
قرارات دقيقة وحساسة لكي
ان شاء اهلل نقطع هذه املرحلة
بأقل االضرار املمكنة».

منتدى العشائر

وكان بري استقبل وفدا منتدى
العشائر العربية الثقايف يف
لبنان الذي اشاد «بدور بري
الوطين وقيادته احلكيمة على
رأس السلطة االشرتاعية»،
مؤكدا انه «الضمانة الوطنية
لوحدة الوطن».
وقال الشيخ طالل امني الضاهر
باسم الوفد« :الشعب اللبناني،
وحنن منه يعلق على دوركم
الوطين هذا اآلمال الكبرية،

دفاعا عن الوطن وحفظ عيشه
اجتماعيا
وامنائه
املشرتك
وسلمه واستقراره .اننا يا
دولة الرئيس ،جئناكم اليوم
وفدا ميثل عشائرنا العربية حتت
مسمى « منتدى العشائر العربي
الثقايف يف لبنان « ،وحنن جزء
ال يتجزأ من الشعب اللبناني
االصيل ،والقاطنني يف مناطقه
ومدنه وبلدانه وقراه .جذورنا
يا دولة الرئيس عربية اصيلة،
وما زلنا حنمل صفة العشائر
والقبائل ال «للتمييز» وامنا
للتأكيد على هويتنا العربية
اليت هي موضع فخرنا واعتزازنا
ومقياس عروبتنا وعروبة لبنان،
والذي كان ملوقفكم البطولي
الدور الكبري يف تأكيد عروبة
هذا الوطن بالدستور اللبناني،
حيث حسمت وبصورة قاطعة
هوية الوطن».
واضاف« :انتم رئيس حلركة
احملرومني يف لبنان ،وحنن اآلن
نشكل جزءا من هؤالء احملرومني،
حرمنا هذا النظام السياسي من
وظائف اخلدمة العامة ومن تبوؤ
املؤسسات وكأن لبنانيتنا هي
درجة ثانية او ثالثة رغم ان
عشائرنا زاخرة باملؤهالت العلمية
املطلوبة .العشائر العربية يف
لبنان تعدادها مخسماية الف
مواطن لبناني ،وهم مقيمون
على مساحة الوطن ،كما
يعتزون بهويتهم وامنائهم
للبنان وانتمائهم للبنان الوطن
والرسالة ،يقفون اليوم مع
املوقف الوطين البارز كما كل
طروحاتكم بضرورة اقامة دولة
القانون والعدالة واملساواة
بني كل اللبنانيني لنستحق ان
ننتمي للبنان العربي احلر السيد
املستقل».

اقر جملس الوزراء يف جلسته
اليت عقدها قبل ظهر امس االول
يف قصر بعبدا برئاسة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
وحضور رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري والوزراء ،تعيني
اعضاء اجمللس العسكري يف
وزارة الدفاع الوطين .وشكل
اجمللس «جلنة وزارية برئاسة
الرئيس احلريري لدرس خطيت
الكهرباء واملوارد البرتولية
اللتني عرضتهما وزيرة الطاقة
واملياه ندى البستاني ،على
ان تعود اللجنة يف مهلة اسبوع
اىل اجمللس من اجل عرض
مالحظاتها متهيدا القرار اخلطة
والبدء بتنفيذها».
طلب الرئيس عون من الوزراء
«االسراع يف االنتهاء من
وضع املوازنة لعرضها على
اجمللس».
وكان رئيس اجلمهورية استهل
اجللسة بتهنئة االم اللبنانية
بعيدها ،متمنيًا هلا العافية
واخلري لتستمر يف دورها الرائد
يف اجملتمع اللبناني.
وبعد اجللسة ،قال وزير االعالم
للصحافيني:
اجلراح
مجال
«عقد جملس الوزراء جلسته
يف قصر بعبدا برئاسة فخامة
رئيس اجلمهورية ،وحضور
دولة الرئيس والوزراء ،واختذ
قرارا بتعيني اعضاء اجمللس
العسكري يف وزارة الدفاع
الوطين ،وهم :العميد الركن
امني العرم رئيسا لالركان،
العميد ميالد اسحق مفتشا عاما،
العميد حممود االمسر امينا عاما
جمللس الدفاع ،والعميد الياس
الشامية عضوا متفرغا.
وقبل جملس الوزراء استقالة
االمني العام للمجلس االعلى
للخصخصة االستاذ زياد حايك
بناء على طلبه.
ويف ما يتعلق خبطة الكهرباء
اليت عرضتها معالي وزيرة
الطاقة ندى البستاني ،وخطة
املوارد البرتولية ،فقد شكلت
جلنة فرعية للبحث يف االمر
األول مؤلفة من :دولة الرئيس
سعد احلريري ،ونائب رئيس
حاصباني،
غسان
احلكومة
ووزراء :الطاقة ندى البستاني،
الصناعة وائل ابو فاعور ،املال
علي حسن خليل ،الشباب
والرياضة حممد فنيش ،االشغال
العامة والنقل يوسف فنيانوس،
العمل كميل ابو سليمان ،ووزير

مشعون استقبل عطااهلل وتأكيد ضرورة إنهاء ملف املهجرين ودفع التعويضات

استقبل رئيس حزب الوطنيني
األحرار دوري مشعون يف البيت
املركزي للحزب يف السوديكو،
وزير الدولة لشؤون املهجرين
غسان عطااهلل يف حضور عضو
اجمللس السياسي كميل دوري
مشعون ومفوض الشوف يف
احلزب يوسف صفري.
وجرى البحث يف «اوضاع تتعلق
بشؤون الوزارة ومنطقة اجلبل،
وكانت وجهات النظر متطابقة
لضرورة إنهاء ملف املهجرين

باسيل مستقبال بيدرسونشمعون مستقبال عطااهلل
ودفع التعويضات الالزمة لتأمني

ذلك» ،حبسب بيان للحزب.

تكنولوجيا
لشؤون
الدولة
املعلومات عادل افيوني ،ووزير
االعالم حممد اجلراح.
وأعطى فخامة الرئيس مهلة
قصرية جدا للجنة ال تتعدى
االسبوع ،للعودة اىل جملس
الوزراء بدراسة كاملة عن اخلطة
للبدء بتنفيذها .وبالنسبة اىل
خطة املوارد البرتولية ،فإن
اللجنة نفسها اعطيت مهلة
قصرية للعودة اىل جملس
الوزراء لدرسها».
وأضاف« :اما يف موضوع البيئة
والكسارات واملرامل ،فقد
شكلت جلنة وزراء :الداخلية
والبلديات ريا احلسن ،الدفاع
الوطين الياس بو صعب ،البيئة
فادي جريصاتي ،املال علي
حسن خليل ،والزراعة حسن
اللقيس لوضع خمطط توجيهي
عام خالل ثالثة اشهر ،على ان
تقوم وزارة البيئة واجمللس
الرتاخيص
اصدار
املكلف
بالتعامل مع االمر وفق املخطط
التوجيهي القائم لفرتة انتقالية.
وعند اقرار املخطط التوجيهي
النهائي يصبح الرتخيص ضمن
املخطط التوجيهي العام».

حوار مع الصحافيني

ثم دار حوار بني الوزير
اجلراح والصحافيني ،فأوضح
ردا على سؤال «ان جملس
الوزراء خصص االعتمادات
الالزمة لالنتخابات الفرعية يف
طرابلس ،ومت درس املوضوع
بكل تفاصيله ،واتفق على
اعتماد الورقة املطبوعة سلفا
يف العملية االنتخابية».
وسئل عن مهمة اللجنة الوزارية
املنوط بها درس خطة الكهرباء،
فأوضح «ان هذه اللجنة لديها
مهلة اسبوع لدرس خطة
الكهرباء اليت عرضتها معالي
تفصيليا،
الطاقة،
وزيرة
واعطاء مالحظات اذا ما وجدت،
والعودة اىل جملس الوزراء
واقرارها نهائيا والبدء بالتنفيذ.
يف املبدأ ،يف ما يتعلق بسياسة
الكهرباء ،كلنا متوافقون على
املوضوع .وبالتفصيل ،حنن
يف حاجة اىل درسها مع املدد
الزمنية واالجراءات املرافقة
لتنفيذ اخلطة .واللجنة سرتفع
توصياتها خالل اسبوع اىل
جملس الوزراء .واالرجح ان شاء
اهلل ،ان يتم يف اجللسة املقبل،
اقرار سياسة الكهرباء ،وما
تشمله من خطة كاملة».
سئل هل جرى احلديث عن
مسألة النازحني يف اجللسة،
فقال« :لقد قال فخامة الرئيس
رأيه يف هذا املوضوع ،ودولة
الرئيس احلريري عرب كذلك عن
رأيه باالمس خالل احتفال تكريم
االستاذ جورج شعبان ،وكان
واضحا بتأكيده ان على روسيا
والدول االخرى ممارسة ضغوط
لتسهيل عملية عودة النازحني.
وهناك اتفاق شامل وكامل
بني كل القوى السياسية
بضرورة العودة واجياد السبل
واالسراع
لتسهيلها
اآليلة
فيها ،واالتصال مع اجملتمع

الدولي اضافة اىل املبادرة
الروسية للقيام باجراءات مع
لتسهيل
السورية
احلكومة
عودة النازحني .واجلميع بالطبع
ضد التوطني .هذا املوضوع
سيتناوله فخامة الرئيس يف
روسيا مع الرئيس الروسي
فالدميري بوتني الذي لديه تأثريه
يف الواقع السوري .ونأمل ،يف
هذا االطار ،التوصل اىل امر
اجيابي ،وان تساعدنا روسيا مع
احلكومة السورية بازالة بعض
العقبات املانعة لعودة النازحني
السوريني».
سئل هل هناك موقف لبناني
موحد ملقاربة ما قد يطرحه
وزير اخلارجية االمريكي غدا،
فأجاب« :ان مواضيع البحث مع
وزير اخلارجية االمريكي اصبحت
معروفة واهمها مسألة املياه
االقليمية .وهناك طروحات
سيسمعها فخامة الرئيس منه،
وبناء على ما سيسمعه ،سيعطي
رأيه به .وليس هناك من امر
مسبق سيطرحه على فخامته كي
نقول ان فخامته سريد بهذه
الطريقة او تلك».
وسئل هل تشرف اللجنة الوزارية
على فض العروض ،فأجاب:
«ان اللجنة ستدرس السياسة
اليت تقدمت بها معالي وزيرة
الطاقة ،وحتدد مالحظاتها.
وقد اخذت الوزيرة البستاني
خالل اجللسة وقتا يف شرح
اخلطة ،وقد رأينا ان ال وجود
المور مهمة قد تشكل موضع
خالف .وسرتفع اىل اللجنة مع
مهلة قصرية القرارها .وان
اقرار السياسة امر ،واقرار
املناقصات امر آخر».
وعن املوازنة ،قال« :لقد طلب
فخامة الرئيس االسراع باالنتهاء
من موضوع املوازنة».
وردا على سؤال عن استكمال
التعيينات يف اجللسات املقبلة،
اجاب« :ان كل ما ينجز
سوف يتم التقدم به اىل جملس
الوزراء .وانا شخصيا حتدثت
اىل فخامة الرئيس يف موضوع
«تلفزيون لبنان» وبضرورة
تعيني جملس ادارة له .وقد
وعد فخامته بأن هذا املوضوع
سيتم يف وقت قريب».
وهل يتم اشرتاط آلية للتعيينات
كما فعل الوزير السابق لالعالم
ملحم رياشي ،اجاب« :ان اآللية
مطروحة ،فإما ان تطبق على
اجلميع ،او ال تطبق .وعندما
سيطرح االمر يف جملس الوزراء
سنرى هل يتم اعتمادها يف كل
التعيينات او ال؟».
وردا على سؤال اوضح «ان ال
تصويت حصل حول اي موضوع
يف اجللسة .ويف ما يتعلق
مبسألة البطاقة املطبوعة سلفا
مل يكن لوزيرة الداخلية مشكلة
حول اي خيار ،فاعتمد خيار
البطاقة املطبوعة سلفا».

خلوة بني عون والحريري

وسبقت اجللسة خلوة بني
الرئيسني عون احلريري مت
يف خالهلا البحث يف املواضيع
املدرجة يف جدول االعمال.
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لـبنانيات

البستاني يف مؤمتر صحايف :خطة الكهرباء الراعي استقبل وفدين من الوكالة الفاتيكانية للحج الديين ومن عني
هدفها ختفيف العجز وحتسني اخلدمات وزيادة
إبل وعرض مع االمسر أجواء احلركة العمالية يف هولسيم
االنتاج وأهم عامل لنجاحها هو التوافق السياسي

الوزيرة البستاني خالل املؤتمر الصحايف

عقدت وزيرة الطاقة واملياه
ندى البستاني مؤمترا صحافيا
يف مبنى الوزارة أكدت خالله أن
«هدف خطة الكهرباء هو ختفيف
العجز املالي ،وحتسني اخلدمات
الكهربائية عرب خفض إمجالي
اهلدر وزيادة االنتاج» ،مؤكدة
ان «أهم عامل لنجاح هذه اخلطة
هو التوافق السياسي حوهلا
بالشكل واملضمون».
واشارت اىل ان «موضوع
الكهرباء يطال املواطن اللبناني
بشكل مباشر ومن الطبيعي أن
يكون لكل حزب نظرته ومقاربته
حلل مشكلة الكهرباء يف لبنان،
لذلك وإميانا منا بأهمية احلوار
واإلنفتاح واالجيابية ،خصوصا
بإطار العمل يف حكومة العهد
االوىل ،إجتمعت وتناقشت مع
غالبية االحزاب والقوى السياسية
وملست منهم جتاوبا على
األقل على املبادىء االساسية
املطروحة يف اخلطة».
أضافت« :اجتهنا اىل جلنة وزارية
للتحدث يف اخلطة ،ومن هنا
أشكر فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون على حزمه
وإصراره على الفعالية والسرعة
يف النقاش ،من خالل إعطائه
اسبوعا واحدا للجنة كي تقدم
تقريرها اىل جملس الوزراء».
تابعت« :انها تيويم خلطة
الكهرباء اليت وافقت عليها
احلكومة اللبنانية عام .2010
وعملنا عليها بالتعاون مع البنك
الدولي ،أهم عامل لنجاح اخلطة
هو التوافق السياسي عليها،
والتوافق ال يكون بالشكل
املفارقات يف املضمون ،ألن أي
تأخري ممكن ان يؤثر على مسار
اخلطة املتكامل .وان اهلدفني
األساسيني للخطة هما :ختفيف
العجز املالي لكهرباء لبنان
وحتسني اخلدمات الكهربائية،
ولتحقيق هذين اهلدفني إقرتحنا
العمل على ثالث عوامل:
أوال ،خفض إمجالي اهلدر من
خالل خفض اهلدر الفين وغري
الفين ونزع التعديات يف كل
املناطق .كما وان لكهرباء لبنان
أمواال غري جمباة من املؤسسات
واإلدارات الرمسية واملخيمات
الفلسطينية ومتأخرات جباية
سنعمل على االستحصال عليها،
وهذا الشيء يؤمن مدخوال
إضافيا يتجاوز الـ  3مليارات
لرية لبنانية».
ثانيا ،زيادة االنتاج :املقاربة

اليت نعتمدها تركت الباب
مفتوحا لكل تقنيات االنتاج
وكل أنواع احملروقات واملواقع
املمكنة ،علما أننا ندمج يف
هذه املقاربة بني احللول
املؤقتة واحللول الدائمة .هذا
االمر سيسمح لنا بأن نزيد
من التنافسية والشفافية من
خالل مناقصة عاملية واجراءات
إدارية سريعة وغري متسرعة.
كما سيسمح بأن نؤمن الكهرباء
بأسرع وقت ممكن وأرخص
كلفة ممكنة وبأقل أثر ممكن
على البيئة».
اضافت« :ومن أجل االستغناء
عن املولدات اخلاصة ،إقرتحنا
أن نعمل بشكل سريع على حلول
مؤقتة بقدرة  1450ميغاوات
نستغين عنها الحقا .كما أننا
سنعمل على إنشاء معامل دائمة
بقدرة  3100ميغاوات وأول
مرحلة منها ستكون مبعامل
جديدة يف الزهراني وسلعاتا
واحلريشة ،واملرحلة الثانية
القدمية
معاملنا
سنستبدل
بالذوق وصور واجلية مبعامل
جديدة صديقة للبيئة».
وقالت« :ثالثا ،زيادة التعرفة
يف هذا املوضوع حيث ال يوجد
شركة يف العامل قادرة أن تعمل
وهي ختسر ألنه فعليا هناك
قسم كبري من عجز كهرباء لبنان
هو دعم للفارق بني التعرفة
اليت يدفعها املواطن والكلفة
احلقيقية اليت تدفعها املؤسسة.
لذلك اقرتحنا ان نزيد تعرفة
مؤسسة كهرباء لبنان .وان
املواطن اللبناني يضطر ان يدفع
اليوم فاتورتني للكهرباء واحدة
للمؤسسة والثانية للمولدات
االستغناء
ومبجرد
اخلاصة،
عن املولدات اخلاصة وبالرغم
من زيادة التعرفة ،الفاتورة
اإلمجالية اليت يدفعها املواطن
ستنخفض آخر كل شهر».
وختمت« :ان كل يوم مير وحنن
نرتك وضع الكهرباء على ما هو
عليه ،يكلفنا الكثري .واذا ما
بدأنا بتنفيذ اخلطة بعد أسبوع من
اليوم سنكلف الدولة اللبنانية
أكثر من  150مليون دوالرا كل
شهر .ان بلدا كلبنان ال ينقصنا
أي شي حلل مشكلة الكهرباء،
اال ان نتوافق حول قرار ونفهم
أن حل املشكلة ليس حلزب
واحد ال بل هو للمواطن اللبناني
الذي يتحمل تبعات هذا االمر يف
حياته اليومية واالقتصادية».

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،بعد ظهر امس االول،
يف الصرح البطريركي ببكركي،
الفاتيكانية
الوكالة
وفد
للحج الديين Opera Romana
 Pellegrinaggiوالوفد اإلعالمي
املرافق ،الذي ميثل حنو  17وسيلة
اعالمية فاتيكانية وايطالية،
حبضور مسؤولني كنسيني من
الفاتيكان واألب خليل علوان
والسفري خليل كرم.
ولفت متحدث باسم الوفد
اىل ان «هذه الزيارة للبنان
تأتي بعد انقطاع قسري
بسبب احلرب» ،وقال« :اردنا
استئناف زيارات احلج للبنان
هذه االرض املقدسة ،كوجهة
للسياحة الدينية ،نظرا للتاريخ
العريق الذي حتتضنه .واليوم،
نزور هذا الصرح الديين
املقدس لنستمع اىل كالم رأس
الكنيسة املارونية حول عدد من
املواضيع املتعلقة بلبنان».

الراعي

ورحب الراعي بالوفد متمنيا له
«زيارة موفقة للبنان» ،مذكرا
ب»زيارات للبابوين القديسني
البابا يوحنا الثالث والعشرين
والبابا يوحنا بولس الثاني
هلذا البلد الذي وصفه ببلد
الرسالة».
كما نوه بـ «الوثيقة التارخيية
اليت وقعها قداسة البابا
فرنسيس وشيخ األزهر يف
مؤمتر األخوة اإلنساني يف ابو
ظيب» ،الفتا اىل «قرار قداسته
العظيم بإدراج لبنان على خريطة
السياحة الدينية».
وعرض ل»املراحل العصيبة
اليت مر بها لبنان ،ومتكن بعدها
كطائر الفينيق من العودة
جمددا إىل احلياة» ،مركزا على
«النموذج الفريد الذي يتمتع به
هذا البلد ،وهو منوذج العيش
املسيحيني
بني
املشرتك
واملسلمني واحرتام الديانات
وحرية الرأي والتعبري».
كما حتدث عن «قيمة لبنان
ودوره ورسالته يف منطقة
الشرق األوسط وأهمية احلضور
املسيحي يف هذه املنطقة ألن
املسيحيني هم اصيلون فيها.
ولقد بنوا مع املسلمني حضارة
مشرتكة ادخلوا اليها اإلعتدال
والثقافة والتطور على كل
املستويات».

األسمر

ثم التقى الراعي رئيس االحتاد
العمالي العام بشارة األمسر،
يرافقه رئيس نقابة شركة
«هولسيم» ،وكان عرض «ألجواء
احلركة العمالية يف الشركة،
نتيجة توقف معمل هولسيم عن
العمل».
وأكد األمسر «ضرورة حضور
الدولة الكامل والتام يف هذه
القضية ألنها الراعي والضامن،
وذلك من خالل خلق مناخات
واضحة لالستثمار تكون قائمة
على التقيد باملعايري الدولية
سواء يف املعمل او يف املقالع او
يف الكسارات ،وهذا امر حيفظ
البيئة واملعمل والعاملني فيه».
كما التقى الراعي وفدا من أبناء

بلدة عني أبل اجلنوبية ،يرافقه
املطران شكر اهلل احلاج وكاهن

الرعية حنا سليمان ،وكان عرض
ل»أبرز املراحل اليت نفذت يف

عملية بناء مزار أم النور يف
البلدة».

أمني اجلميل يف ندوة عن مستقبل الصحافة اللبنانية :جتسيد لكيانية
لبنان املتالزمة مع احلرية ومعاناتها مرآة تعكس معاناة الوطن

افتتح الرئيس أمني اجلميل ندوة
«أي مستقبل للصحافة اللبنانية»
اليت نظمتها مؤسسة «بيت
املستقبل» ،بالتعاون مع كلية
اإلعالم يف اجلامعة اللبنانية-
الفرع الثاني ،يف مبنى الكلية يف
سد البوشرية ،وشارك فيها عميد
الكلية الدكتور جورج صدقة،
الوزير السابق ملحم الرياشي،
رئيس حترير صحيفة «اللواء»
صالح سالم ،الناشر واإلعالمي
مالك مروة ،واإلعالمي بشاره
شربل .وحضرها النائب ادي ابي
اللمع ومدير الكلية الدكتور هاني
صايف ومديرو كليات ودكاترة
واساتذة واعالميون وطالب.
بداية النشيد الوطين ،فنشيد
اجلامعة اللبنانية .وحتدث اجلميل،
فاعترب ان «مبادرات مجع اجلامعة
اللبنانية مع مراكز التوثيق
هلا اهمية كبرية وهي خطوة
نوعية لدعم اجلامعة اللبنانية
ومراكز التوثيق وهي تعمل
على إنفتاح اجلامعة على الشأن
العام واملشاكل املعاصرة ،إغناء
مراكز التوثيق والبحوث بالبعدين
األكادميي والتخصصي ،تعزيز
التعاون بني اجلامعة اللبنانية
ومؤسسة «بيت املستقبل»
الذي بدأ منذ زمن ويتكلل اآلن
بهذه الندوة املشرتكة مع كلية
اإلعالم .ولقد عقدنا عدة ندوات
حتت عنوان «الشراكة مع اجلامعة
اللبنانية».
وقال« :لن أستبق مداخالت
ومناقشات الدكاترة املشاركني
يف هذه الندوة عن «أي
مستقبل للصحافة اللبنانية»
يف هذه الظروف النتشال ليس
فقط الصحافة بل لبنان من
املستنقع اخلطري الذي يغرق
فيه .فحساسية هذه املسألة
عند اللبنانيني تعود إىل أسباب
عدة ،أهمها العالقة اليت تربط
لبنان واللبنانيني بالصحافة حتى
قبل نشوء الكيان اللبناني يف
العام  ،1920كما الدور الذي
لعبته يف الداخل أو يف اخلارج،
جلهة الرسالة التحديثية اليت
نشرتها يف املنطقة والنهضة
الفكرية والثقافية اليت دفعت
بها .وال بد من أن نذكر أن
وراء النهضة العربية احلديثة،
العابرة حلدود األقاليم ،كانت
خنبة لبنانية مثقفة أمثال سليم
وبشارة تقال ،مؤسسي جريدة
«األهرام املصرية» ،ورئيس
حتريرها لعقدين تقريبا ،أنطوان
باشا اجلميل .وأهمية الصحافة
اللبنانية ،أنها كانت جتسيدا
حلقيقة :أن كيانية لبنان متالزمة
مع احلرية .ومبدأ اإلنفتاح
والدميوقراطية وقبول اآلخر».
وأعلن أن «عدد الدوريات ،أي
الصحف واجملالت ،اليت أسسها
لبنانيون يف لبنان واخلارج بني
عام  1858مع ميالد «حديقة
األخبار» لصاحبها ميخايل جربايل

اخلوري وعام  ،1974بلغ 1500
دورية ،مثلت عن حق احلضور
اللبناني يف العامل العربي ونقلت
هموم هذا األخري إىل العامل
برمته .واليوم ،من املؤسف أن
معظم هذه الدوريات الثقافية
والعلمية واألدبية توقفت عن
الصدور ،ومل يعد معروفا منها
سوى اإلسم .وهذا ما نشهده
اليوم يف لبنان وحيز يف أنفسنا
مع اختفاء ليس فقط الدوريات
الثقافية والعلمية واألدبية ،بل
أيضا كربيات الصحف على غرار
السفري واألنوار وشقيقاتها من
جمالت دار الصياد وعددها أربع،
إىل املستقبل واالحتاد».
وقال« :صحيح أن مسار الصحافة
اللبنانية واجه يف تطوره معضالت
كثرية :أبرزها حرية التعبري اليت
بلغت أوجها يف العهد العثماني
مع إعدام مجال باشا يوم 6
أيار من العام  1916لعدد من
الصحافيني أصحاب القلم احلر،
وصوال إىل شهداء احلرية بني
الصحافيني يف تاريخ لبنان
احلديث من فؤاد حداد ونسيب
املتين وكامل مروة مرورا بسليم
اللوزي ورياض طه ،وصوال إىل
مسري قصري وجربان التويين.
ومع ذلك قاومت ومتكنت ليس
فقط من الصمود بل أيضا
التطور واالزدهار واملدافعة عن
احلق اإلنساني ،إمنا مل تصل
مصاعبها إىل املستوى اليت
وصلت إليه اليوم حيث تشابكت
لتشمل جوانب عدة ،من هجمة
التكنولوجيا احلديثة اليت غريت
مفهومي اإلعالم واإلعالمي ،إىل
العائق املالي واالقتصادي إىل
البيئة السياسية واالجتماعية
اليت ال نبالغ إذ نقول أنها
أصبحت طاردة لإلقالم الشجاعة
احلرة مثل استدعاء الصحافيني.
وإذا أردنا أن نكون واقعيني،
ال بد لنا من االعرتاف أن كل
هذه األسباب جمتمعة ما كانت
لتؤثر يف الصحافة كما فعلت
لو أنها بقيت كما عهدناها.
قامت الصحافة اللبنانية على
أكتاف جبابرة وعقول نرية
وحكيمة ونفوس حرة أبية،
متيزوا بتهذيب الكلمة واملعرفة
الشاسعة وما تتطلبه املهنية من
موضوعية واستقاللية وجرأة.
كانت الصحافة حرة وليست
مأجورة ،وكانت رسالة سامية
قبل أن تكون جتارة.
باختصار ،معاناة الصحافة يف
لبنان ما هي إال مرآة تعكس
معاناة الوطن ،ولعلنا يف تشريح
أسباب السقوط نكون يف الوقت
عينه نتبصر يف حال اإلنكماش
اليت وصلنا إليه يف السياسة
والرتبية والثقافة واالجتماع
واالقتصاد .إن أسباب السقوط
كثرية كما شروط النهوض،
وأترك مناقشتها هلذه الندوة مع
خرباء معنيني وأبناء املهنة».

وختم« :يبقى أنين على قناعة بأن
كلية اإلعالم يف اجلامعة اللبنانية
قادرة على تشخيص الواقع املرير
الذي تعيشه صحافتنا اليوم ،وما
يعاني منه الصحافيون اللبنانيون
من صعوبات على أنواعها ،وأن
قادر أن جيرتح
هذا املؤمتر
ٌ
احللول اليت من شأنها أن تنهض
بصحافتنا من جديد ،وتعيد هلا
بريقها وحضورها وإنتشارها
ورسالتها».

صدقة

وألقى صدقة كلمة بدأها
بالرتحيب باحلاضرين واملشاركني
يف الندوة ،وأثنى على التعاون
مع «بيت املستقبل» ،مؤكدا أن
«كلية االعالم هي مقلع احلرية
يف لبنان والعامل العربي ،واذا
انتفت احلريات اإلعالمية يف
بلدنا تفقد كلية اإلعالم دورها
ورسالتها» .وتطرق اىل تعاون
اجلامعة اللبنانية مع «بيت
املستقبل» من خالل انشطة
تسعى اىل احلض على اعادة بناء
اجملتمع اللبناني وإشراك الشباب
من خمتلف االجتاهات يف هذا
املشروع النهضوي الذي خيدم
بناء الدولة واملؤسسات وإعالء
القيم االنسانية».
اجللسة األوىل
والتأمت اجللسة األوىل حتت
عنوان «السبل اآليلة اىل وقف
انهيار الصحافة الورقية» ،أدارها
الدكتور علي رمال وحتدث فيها
الصحايف بشارة شربل والناشر
واإلعالمي ملك مروة واالستاذ
اجلامعي الفرنسي ماتيو الردو
عرب السكايب .وطرح رمال
سلسلة أسئلة متحورت حول ما
اذا وصلت الصحافة املكتوبة
اىل نهايتها ،ام ان األزمة احلالية
هي حمطة إلعادة خلق صناعة
الصحافة على أسس جديدة؟

الجلسة الثانية

عقدت اجللسة الثالثة حتت
عنوان «انهيار الصحافة الورقية
ام انهيار لبنان ودوره» ،أدارها
الدكتور جوزف عساف ،وحتدث
فيها الرياشي ورئيس حترير
صحيفة «اللواء» صالح سالم.
وعرض الرياشي ملشروع القانون
الذي قدمه حلماية الصحافة
الورقية والذي حتول اىل اقرتاح
قانون يف جملس النواب ،كما
عرض لتجربة اخلبري الكندي الذي
اتت به وزارة اإلعالم لالنتقال
من الصحافة الورقية اىل
الصحافة الرقمية ،واليت شارك
فيها رؤساء حترير الصحف
اللبنانية .وتطرق اىل قانون
اإلعالم الذي طور بالتعاون مع
جلنة اإلعالم واإلتصاالت« ،اما
قانون تطوير نقابة احملررين
فال يزال يف ادراج األمانة العام
جمللس الوزراء» ،وحتدث عن
مندرجاته بالتفصيل ،وختم بان
«الدولة العميقة يف لبنان تكره
اإلعالم».
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لـبنانيات

بو عاصي :أال ميون حزب اهلل على النظام الذي قاتل يف
سوريا من أجله إلقناعه بضرورة عودة النازحني؟
اعترب عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب بيار بو عاصي أن
«مقاربة النزوح السوري وقعت
يف مطبني ،األول هو املزايدات
الشعبية ،والثاني هو العنصرية»،
مشريا إىل أن «مجيع اللبنانيني
حريصون على عودة النازحني إىل
سوريا ،ولكن طرح املوضوع من
دون حلول يهدف إىل الشعبوية
والغوغائية».
وأكد يف مقابلة ضمن برنامج
«بريوت اليوم» عرب «لبنان احلر»
أن األموال املرصودة يف «سيدر
 »3ملساعدة دول اجلوار اكثر من
املتوقع ووزير الشؤون االجتماعية
ريشار قيوجميان اصر على رفع
مستوى دعم لبنان لئال يكون
الدعم فقط للنازح السوري»،
وقال« :إن العام املاضي طالبنا
ب 100مليون دوالر لدعم األسر
األكثر فقرا ،وتوصلنا يف بروكسل
 2إىل دعم الربنامج ،ولو يف
مبلغ أقل ،وطالبنا بزيادة املبلغ
املخصص هلذا الربنامج وما نطالب
به إعادة النازحني السوريني إىل
بالدهم اليوم قبل الغد».
ولفت إىل أن مقاربة «القوات
اللبنانية إنسانية وواقعية ،ولكن
همها األساس هو مصلحة لبنان
وسيادته» ،وقال« :لذا ،فإن
احلل الذي طرح من قبلها منطقي
وعملي ،فعودة النازحني تتطلب
أمرين ال بد منهما ،األول حتفيز
العودة ،والثاني وضع حلول».
وأوضح أن «التحفيز على العودة
يكون بدعم السوريني يف بلدهم
من خالل إعادة ترميم منازهلم
وامور اخرى» ،وقال« :إن كان
النظام السوري بوارد أذية
السوريني ،فهنا تقع املسؤولية
على عاتق اجملتمع الدولي ،وهذا
تأكيد أنه جيب اال نتواصل مع
النظام .وما تركه السوري من
منازل وامالك يف سوريا هو ملكه،
وليس ملك النظام .ولذا ،يتوجب
على األخري تسهيل أمور العودة،
وال حيق له فرض شروط أو فرز
ممتلكات املواطنني السوريني».
وأكد أن «دور لبنان كان احتضان
النازحني ،ال التواصل مع نظام
األسد .ولذا ،ال ينفع التهويل
وممارسة الضغوط» ،وقال« :ال
مفاوضات من دون مثن ،يف وقت
حنن كلبنانيني لسنا مستعدين
لدفع مثن النزوح السوري مرتني،
فاألول كان مثنا دميوغرافيا
واقتصاديا وعلى صعيد البنى
التحتية .اما الثاني فسيكون
إن حصلت املفاوضات مع نظام
األسد».
أضاف« :البعض يستطيع زيارة
سوريا بشكل فردي أو كجهة
سياسية منفردة ،ولكن حنن
نرفض أي تواصل مع النظام
السوري ،وهو من نصبنا العداء،
هو الذي حاربنا على ارضنا وليس
العكس« .حزب القوات» تصدى
هلذا النظام يف االشرفية عام
 1978ومل نقاتله يف الشام ،هو
من فجر مسجدي التقوى والسالم،
وليس حنن من فجر يف سوريا».
وتابع« :لكل املنظمات الدولية
وجود يف سوريا ،ومثة نزوح
داخلي تأتي مساعداته من هذه
املنظمات ،ولكن هذه االخرية
تعاني األمرين يف مساعدة
السورين يف بلدهم».

ولفت إىل أن «املوقف الدولي
اليوم هو «ال إعادة إعمار يف
سوريا من دون عودة النازحني»،
موضحا أن «فرنسا يف أساس هذه
املقاربة ،وهي أقنعت املاحنني
بها ألن النظام يستعمل النازحني
ورقة ضغط».
وجدد التاكيد ان «املطلوب
حرص النظام السوري على عودة
املواطنني إىل ربوعهم آمنني
ساملني» ،معتربا ان «ما حيكى عن
املبادرة الروسية ليس دقيقا،
اذ يعتقد انه حتى اليوم ال تصور
واضحا ملا يسمى مببادرة ،واجلميع
جيمع على أنها ال تزال جمرد فكرة،
وبالتالي ما يسمى ب»املبادرة
الروسية» جيب أن تتحول إىل خطة
للعودة اليت تصب يف مصلحة
لبنان العليا».
وقال« :رغم وجود عدد من
األفرقاء يف الدولة ،اال انه ال ميكن
إال أن يعلو صوت واحد ألن جتزئة
القرار اللبناني الرمسي أخطر من
أزمة النزوح السوري ملا هلا من
تداعيات على الداخل اللبناني».
وجدد «االصرار على ضرورة
وجود موقف لبناني واضح
وجامع» ،مذكرا بأنه «أول من
نادى بضرورة عودة النازحني قبل
احلل السياسي ،علما بأن العملية
ليست فقط يف يد احلكومة»،
وقال« :النظام ليس صاحب
القرار مبوضوع تسهيل العودة،
بل هو ملزم بذلك ،فهذا واجبه
ومن دون أي مقابل .وأنا شخصيا
أحبذ الطلب احملق واملشروع منه
بالتعويض عما رتبته أزمة النزوح
من تداعيات على لبنان .وعلى
حزب اهلل أن يتمتع بالقدرة املطلقة
إلقناع النظام بعودة النازحني مبا
انه قاتل يف سوريا من أجل بقاء
هذا النظام وسقط له شباب .من
هنا ،سؤال يطرح :أال ميون حزب
اهلل على النظام إلقناعه بضرورة
عودة النازحني السوريني ملا فيه
مصلحة لبنان؟».
وطالب بـ «تعاون أكرب من السفارة
السورية يف لبنان ملساعدتهم على
احلصول على اجلنسية السورية،
ألنه من الطبيعي ان ترسل
األوراق إىل السفارة كي ال يصبح
النازح مكتوم القيد يوما ،وهذه
كارثة إنسانية» ،مشريا اىل ان
«العدد األكرب من مكتومي القيد
هو من اللبنانيني بسبب اجلهل او
الفقر او مشاكل عائلية ،ما ادى
اىل كوارث اجتماعية».
وذكر بو عاصي بأنهم «وضعوا
خطة عمل مع األمم املتحدة
للمسح الشامل والتأكد من حيازة
النازحني أوراقا ثبوتية» ،متحدثا
عن «ضرورة التعاون مع املنظمات

الدولية إلجياد احللول ال إدارة
الظهر هلا» ،وقال« :السوريون
املسجلون لدى املفوضية العليا
لشؤون الالجئني أقل من مليون،
ولكن جمموع السوريني الذين
يعملون يف لبنان والنازحني حنو
املليون ونصف املليون .احلكومة
اللبنانية اختذت قرارا بوقف
التسجيل منذ عام  2015أي قبل
ان نشارك يف احلكومة وال أعلم
السبب ،ولكن اعتربه من اسوأ
القرارات اليت اختذت ،فاملفوضية
العليا كانت تتشارك مع الشؤون
االجتماعية يف تسجيلهم».
ومتنى من «اجملتمع الدولي يف
أسرع وقت تسوية وضع املدارس
لألطفال السوريني يف بلدهم
األم ،اذ ان التعليم والتثقيف
حق كل طفل ألن املكان األفضل
له هو حضن أمه واملدرسة .ومن
هنا ،ال جيوز حرمان أيا كان من
التعليم».
وعن التوطني ،قال بو عاصي:
«التوطني يعين البقاء الطويل
األمد والدائم والتام ،ومبجرد
وجود مئات اآلالف من رعايا
غري لبنانيني مقيمني يف لبنان
وال أفق هلم باملغادرة ،وبالتالي
منحهم اجلنسية سيكون جزءا من
التوطني .لذا ،جيب رفض هذا
القرار ،خصوصا ان منع التوطني
مكرس رمسيا يف الدستور ومتمثل
بكيفية إعطاء اجلنسية اللبنانية.
وهناك توطني آخر مقنع عرب
ربط العودة باحلل السياسي يف
سوريا».
أضاف« :منذ جنيف  1مل نر أي
حل سياسي قريب مطروح،
فاملواطنون السوريون جزء من
احلل السياسي ،وعليهم العودة
ليكونوا جزءا من إعادة إعمار
بالدههم».
ورد على منتقدي اجملتمع الدولي
بالقول« :كنت حمرتف عالقات
دولية من جراء تسلمي جهاز
العالقات اخلارجية يف القوات
اللبنانية ،ومن خربتي البسيطة
لست مع القائلني إن «اجملتمع
الدولي يريد تدمري لبنان» ألن
مشكلة لبنان الفعلية هي داخلية.
سيدر استحقاق كبري ،لكنه ليس
األكرب ،وال دولة تستطيع العيش
باستقاللية تامة ومبعزل عن
اجملتمع الدولي .املشكلة ليست
باإلمكانيات فقط ،إمنا باجلدية يف
معاجلة املشاكل ،واألهم بسيدر
هو اإلصالحات املطلوبة اليت إن
مل تتم ستذهب األموال سدا من
دون حتقيق أي أهداف».
ويف تعليق على مصطلح «البيان
الوزاري» ،رأى انه «بدعة خلقت
يف لبنان ال مثيل هلا يف دول

العامل ،وذلك بدل وضع سياسات
عامة واضحة» ،معتربا ان «هذا
يدل على انفصام بالشخصية
السياسية يف البلد» ،لذا ،طالب
بـ «سياسات عامة واضحة».
وعن اهلبات ،قال بو عاصي:
«لكل هبة مرسوم لقبوهلا يف
جملس الوزراء ،وانا خففت
اهلبات ،وزدت املشاريع خالل
تسلمي الشؤون االجتماعية ال بل
طالبت فقط باملشاريع».
يتميز
«لبنان
أن
وأوضح
سلبيا بإراداته وحبجم النفقات
االستثمارية املنخفضة» ،وقال:
«وصلنا اليوم إىل املهوار،
البلد ليس شركة ،وأنا حريص
على املال العام ،لكن املسألة
ليست حسابات دفرتية ،بل وضع
سياسات عامة واحرتام كرامة
اإلنسان وحقوقه».
وأكد أن ما تعرضه «القوات
اللبنانية خطة مدروسة ألن لديها
مسؤولية جتاه شعبها» ،مشددا
على «متسكها جبذورها وهويتها»،
وقال« :أنا أحرتم املال العام،
ولسنا يف مرحلة حببوحة ،فاملال
العام هو مال الناس».
وتوقف عند خطة الكهرباء ،مشددا
على انه «ال ميكن ان حيكم عليها
ألنه شخصيا مل يطلع عليها ومل
يتسن له التواصل مع الوزراء
لالطالع عليها بعد جلسة جملس
الوزراء اليوم» ،وقال« :إذا كانت
اخلطة متماسكة لن يتم رفضها من
قبل القوات .اما اذا وجدت فيها
قطبة خمفية فلن تقبل بها».
اضاف« :يف املبدأ العام ،اخلطة
هي كناية عن احلاجة إىل الطاقة
ملدة معينة وكيفية تأمنيها
وتفاصيل عن املناقصات والتمويل
وامور اخرى ،وهذا جيب ان حيدد
يف اخلطة اليت ستطلق حلل االزمة
نهائيا ،وجيب ان نعرف ما احلل
املوقت الذي سيعتمد إىل حني
اقرارها .وهنا ،نشري اىل ان كلفة
انتاج الكهرباء اقل من سعر البيع
ب 30يف املئة ،يف وقت لدينا
هدر كبري وسرقة .واذا مت مجع كل
هذا يعادل خسارة ملياري دوالر
سنويا أي ما يقارب 12مرة موازنة
وزارة الشؤون االجتماعية».
وتطرق اىل «سلسلة الرتب
والرواتب» ،الفتا اىل أن «إقرارها
كان قرارا غري مسؤول ،واملقاربة
كانت خاطئة من األساس إذ كان
من املفرتض تأمني التمويل،
ثم إقرارها .واليوم ،ما تأمن
يقدر بأقل من النصف» ،سائال:
«ايعقل انهم مل ينتبهوا خالل إقرار
السلسلة اىل املتقاعدين؟».
وقال« :ال نستطيع صرف األموال
من دون إجراء حسابات بسيطة،
والصادرات مل تقلع مع أننا
عملنا يف مؤمتر بروكسل على
خطة للتصدير ،لكننا مل نضع
سياسة واضحة لنوعية اإلنتاج او
لكلفته».
وعن زيارة وزير اخلارجية االمريكية
مايك بومبيو ،أكد أن «هلا هدفا
إجيابيا يف دعم اجليش اللبناني
والقوى األمنية من الواليات
املتحدة األمريكية» ،مشريا اىل
انه «ستتم مناقشة موضوع حزب
اهلل وإيران» ،آمال يف «أن يطرح
موضوع احلدود الربية والبحرية
ضمن ثوابت لبنان ومصلحته
العليا».

بيدرسون بعد لقائه باسيل:نأمل ان يكون هناك
مسار سياسي يقوده السوريون وبتسهيل منا

باسيل مستقبال بيدرسون
استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل مساء امس االول
اخلميس املبعوث اخلاص لألمني
العام لألمم املتحدةإىل سوريا
غري بيدرسون الذي قال بعد
اللقاء« :ان رساليت الرئيسية
للبنان هي ان فريقي وانا نبذل
قصارى جهدنا لتنفيذ القرار
الدولي  ،2254ونأمل ان يكون
هناك مسار سياسي يقوده
السوريون وبتسهيل منا .ولقد

كانت لنا حمادثات جيدة حول
النازحني السوريني».
وافادت مندوبة «الوكالة الوطنية
لالعالم» مي نهرا ان «بيدرسون
وضع الوزير باسيل يف تطورات
الوضع الداخلي يف سوريا،
وابلغه بأن االمن مستتب يف
دمشق وعدد من املدن االخرى،
وان االمم املتحدة تعترب ذلك
تطورا اجيابيا من شأنه املساهمة
يف تسهيل احلل السياسي».

اعتصام للشيوعي مبشاركة القومي والدميوقراطي الشعيب
واجلبهة الدميوقراطية يف عوكر احتجاجا على زيارة بومبيو
أقام احلزب الشيوعي اللبناني
عصر اليوم ،مبشاركة احلزب
الدميوقراطي الشعيب وممثلني
عن احلزب السوري القومي
االجتماعي واجلبهة الدميقراطية
لتحرير فلسطني ،اعتصاما يف
ساحة عوكر وعلى الطريق املؤدية
اىل السفارة االمريكية احتجاجا
على «زيارة وزير اخلارجية
األمريكي مايك بومبيو للبنان
وتنديدا بسياسات الواليات
املتحدة يف العامل عموما ،ولبنان
خصوصا» ،وذلك وسط إجراءات
أمنية مشددة ،حيث أقفلت كل
املداخل املؤدية إىل ساحة عوكر
والسفارة االمريكية.
وألقى األمني العام للحزب
الشيوعي حنا غريب كلمة قال
فيها« :نعتصم اليوم أمام
السفارة األمريكية يف عوكر
لنعلن موقفا وطنيا مقاوما ضد
زيارة وزير اخلارجية األمريكية
مايك بومبيو للبنان ،ملا حتمله هذه
الزيارة من أخطار عليه ،من جراء
التهديدات العدوانية والضغوط
السياسية واالقتصادية اليت
حياول فرضها على لبنان وحتت
عناوين شتى ،فهو يأتي ليفرض
تعليماته بقبول توطني الالجئني
الفلسطينيني يف لبنان ،تنفيذا
لصفقة القرن مبنع الشعب
الفلسطيين من حقه يف العودة
خدمة للكيان الصهيوني يف
تصفية القضية الفلسطينية
وعلى حساب لبنان».
وتابع« :كما يأتي ليفرض على
لبنان ترسيم احلدود مع الكيان
الصهيوني ،مبا يستجيب ملصاحل
الكيان الصهيوني أيضا يف
نهب ثروتنا النفطية والغازية،
واالعرتاف بهذا الكيان .ويأتي
كذلك ملنع عودة النازحني
السوريني عودة آمنة بالتنسيق
مع سوريا وملنع مشاركة لبنان
يف اعمارها حتت حجج ال ختدم
إال املشروع األمريكي يف املنطقة
ودعاته ،مبا يف ذلك مواصلة
ترسيخ الشرخ بني البلدين
الشقيقني .ويأتي للتحريض

على خيار املقاومة وحصارها،
ورفض تسليح اجليش اللبناني
إال من خالهلم ،وبالشروط اليت
يريدون ،مبا خيدم توفري أمن
الكيان الصهيوني واستمرار
اعتداءاته املتكررة على لبنان.
ويأتي أيضا الستخدام األزمة
االقتصادية االجتماعية واملالية
اليت اوصلتنا اليها احلكومات
املتعاقبة لفرض املزيد من
الضغوط والتهديدات للقبول
بهذه األوامر والتعليمات ،اليت
تشكل تدخال سافرا يف الشؤون
اللبنانية الداخلية».
وختم« :لكل ما تقدم ،اخرتنا عن
سابق تصور وتصميم االعتصام
امام سفارة الواليات املتحدة
األمريكية يف عوكر ،رفضا لكل
هذه اإلمالءات األمريكية على
لبنان اليت تؤكد الواليات املتحدة
االمريكية أنها رأس اإلرهاب
العاملي الذي جيب مقاومته ،أنها
عدوة الشعب اللبناني والراعي
األول للكيان الصهيوني وان
سفارتها يف بريوت هي رمز
العدوان والغطرسة االمربيالية.
لقد اخرتنا االعتصام امام
سفارتها لنطلقها بأعلى صوتنا
ادانة عارمة هلذه الزيارة،
حمذرين من أهدافها وانعكاساتها
اخلطرية على لبنان .ويف الوقت
عينه ،كي نكرر ان من مسح
ويسمح بهذا التدخل األمريكي
واخلارجي ،وبهذا الشكل الفظ،
هو هذا النظام الطائفي املذهيب،
والفساد،
احملاصصة
نظام
واملتمسكون به والذين يتحملون
قسطا من املسؤولية يف وصول
هذا الوضع املرتدي واملهني
لكرامة كل اللبنانيني ،والذي
جيري استغالله سياسيا من قبل
الواليات املتحدة االمريكية».
من جهته ،أكد عضو املكتب
السياسي للجبهة الدميوقراطية
لتحرير فلسطني علي فيصل أن
«املقاومة الفلسطينية ستستمر
وحق العودة سيبقى مطلبا رئيسيا
لكل فلسطيين حتى العودة وجعل
القدس عاصمة لفلسطني».
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لـبنانيات

اكد لـ»النشرة» انه مع زيارة الرئيس عون اىل سوريا مع آخر  100نازح سوري

جعجع :لن نقبل بأي تعيني من دون اآلليّة املعتمدة

اختصر رئيس حزب القوات
مسري جعجع معركة «القوات»
يف املرحلة املقبلة بعدة عناوين
ابرزها «ختفيض عجز املوازنة
واصالح الكهرباء وتشكيل هيئة
ناظمة للكهرباء واالتصاالت،
وحتويل كل املناقصات اىل
دائرة املناقصات» ،معتربا
ان «احلديث عن معركة رئاسة
اجلمهورية حاليا ساذج ،النه
بالسياسة اسبوع وقت طويل
فكيف اذا كان  4سنوات»؟
واكد ان «القوات دخلت
احلكومة كي تصنع الفرق»،
مشريا اىل ان «اخلالفات حول
ّ
أخرت
التعيينات والكهرباء
انطالقتها».
اىل
حديث
ويف
جعجع
«النشرة» ،أضاف« :همنا
االساسي يف القوات هو الوضع
االقتصادي واالجتماعي ،وأي
معاجلة لالقتصاد عليها ان تبدأ
من املوازنة حيث جيب ختفيض
االنفاق اىل  5مليارات دوالر
بعد ان كان  6مليارات يف
موازنة العام  ،2018وختفيضه
اىل نسبة  8باملئة بعد ان سجل
 11باملئة عام .2018

«تطبيق اآللية بالتعيينات»
ولفت جعجع اىل انه «مع
تشكيل احلكومة اجلديدة كنت
اتصور اننا لن ننام الليل جراء
االجتماعات السريعة الخراج
البلد من وضعه االقتصادي
الصعب ،اال ان ما شهدناه
كان غري ذلك بسبب وضع
البعض للعصي يف دواليب
رئيس احلكومة سعد احلريري»،
وأسف على هذا الوضع ،موضحا
انه ال يستوعب اخلالف على
التعيينات ،خاصة وان هناك
آلية هلا وحنن مع تطبيقها،
كاشفا ان القوات تعمل مع
افرقاء آخرين يف احلكومة
اعتمادها
بإجتاه
للضغط
موضحا انه مع
بالتعيينات،
ً
تعديلها اذا كان هناك مالحظات
على احلالية ،اال ّ
انه لن يقبل
بالتعيينات يف احلكومة اال وفق
ّ
املتبعة« ،مع العلم أنه
اآللية
اذا اردنا احملاصصة كل فريق
يتمثل حبسب حجمه ،اي أن
الفريق الذي ميثل  51باملئة
من املسيحيني ال ميكن ان
يأخذ  100باملئة من التعيينات،

رغم أن القوات ليست مع
احملاصصة ،والعهد يقوى
بالتعيينات وفق اآللية».
اجمللس
تعيينات
وحول
العسكري ،قال جعجعّ :
انه
مؤسسة خاصة مبعايري خاصة،
واالفضل ّ
اال يتدخل بها أحد
غري رئيس اجلمهورية واحلكومة
وقائد اجليش.

«تخفيض هدر الكهرباء»
ويف ّ
ملف الكهرباء ،اعلن جعجع
ان اول خطوة على هذا الصعيد
جيب ان تكون عرب ايقاف اهلدر
الذي يقدر بـ 50باملئة15 ،
باملئة منها هدر تقين و35
باملئة هدر بني جباية والتعليق
على الشبكة ،وال جيوز انتاج
الكهرباء قبل ختفيف اهلدر اىل
أن املعدل
 6او  7باملئة ،رغم ّ
العاملي هو بني  2و 3باملئة.
واستغرب استمرار احلديث
عن االستعانة بالبواخر ،نافيا
ان يكون سعر طاقة البواخر
هو االرخص ،مع العلم ّ
انها
ّتستعمل يف دول العامل
السباب طارئة كالكوارث وما
يشبهها ولفرتة وجيزة بني
اسبوع وعدة اشهر فقط ،خالف
ما هو حاصل يف لبنان اليوم.
واشار جعجع اىل ان «سيمنز»
اقرتحت خالل زيارة املستشارة
االملانية اجنيال مريكل اىل لبنان
تقديم دراسة عن اهلدر ،اال ان
صد هذه
هناك من عمل على
ّ
اجملانية ،داعيا يف
املساعدة
ّ
السياق اىل بناء معامل جديدة
وفق نظام الـ»،».B.O.T
وحني ننتهي من وقف اهلدر
نبدأ بالعمل على تغطية العجز
حلني االنتهاء من بناء املعامل
عرب البواخر او أي طريقة أخرى
عرب دائرة املناقصات ،وحنن
أي مناقصة
لن نرضى بإجراء ّ
املذكورة.
الدائرة
خارج
وشدد على ان الكهرباء يف
ّ
والقوات
فعلية
لبنان مأساة
ّ
ّ
عملية يف هذا
ستطرح خطوات
ّ
وحتدث عن ضغوط
املوضوع،
ّ
مورست على القوات اللغاء
ورشة العمل اليت اطلقتها يف
هذا االطار للخروج بتوصيات
حبجة ان موضوع الكهرباء ليس
ّ
عند القوات ،اال اننا مل نرضخ
للضغوط واصدرنا دراستنا.
ولفت اىل انه مت التعاقد مع

حزب القوات اللبنانية يستنكر
يستنكر حزب القوات اللبنانية  -منسقية اسرتاليا
املجزرة املزدوجة التي وقعت يف نيوزيلندا واستهدفت
املصلني يف مسجدين واودت بحياة عشرات الضحايا
االبرياء ،اذ تعترب القوات اللبنانية ان هذا العمل
االجرامي ترفضه جميع االعراف الدينية واملدنية
واالخالقية.
كما تقدم العزاء لجميع املفجوعني بانسبائهم وتطلب
من اهلل الرحمة الرواح الضحايا الذين قضوا جراء العمل
االرهابي واسكنهم فسيح جناته.

مؤسسة
مقدمي اخلدمات يف
ّ
كهرباء لبنان لرتكيب العدادات
الذكية ،اال ان السؤال اليوم
ّ
اين هي؟ وردا على سؤال قال
جعجع ان «العدادات الذكية
ّ
يركبها»
حباجة اىل ذكي كي
داعيا اىل تعيني هيئة ناظمة
ادارة
وجملس
للكهرباء،
للمؤسسة كما تعيني هيئات
ناظمة حيث تدعو احلاجة ال سيما
يف قطاع االتصاالت .كما دعا
اىل التعيني يف جملس االمناء
االلية املتبعة.
واالعمار وفق
ّ

«اعادة النازحني»
ّ
ويف ملف النازحني،
اكد
جعجع ان موقف القوات واضح
وصريح بهذا اخلصوص وهو
جيب اعادتهم اليوم قبل
الغد بعزة وكرامة ،الننا منذ
 8سنوات حنمل عبء مليون
ومخسمئة الف باالضافة اىل
االمنية املرتتبة على
املخاطر
ّ
ذلك ،مؤكدا ان الرئيس
السوري بشار االسد ال يريد
اعادتهم اىل سوريا ،موضحا
احلالية يف سوريا
ان الرتكيبة
ّ
تناسب النظام حيث يتمثل
السنة بأقصى االحوال بنسبة
 60باملئة مقابل العلويني
أن
والشيعة
واالقليات ،كما ّ
ّ
السنيّ
وال
م
سوريا
يف
املوجود
ُ ٍ
للنظام ،وحتدث رئيس القوات
عن «التشييع» املستمر يف
وعمليات نقل القبائل
سوريا
ّ
االفغانية اليها.
ة
الشيعي
ّ
ّ
القوات ان
واكد رئيس حزب
ّ
النظام السوري مل يقبل بإدخال
االالف من النازحني ،الفتا اىل
ان املكاتب اليت فتحها حزب
تؤد
اهلل والتيار الوطين احلر مل ِّ
الغرض املنشود منها ،مشريا
السورية
أن بلدة القصري
اىل ّ
ّ
خري مثال على ذلك ،حيث
ان أهلها يناشدون الخالئها
والعودة اليها وهذا ما مل
حيصل حتى الساعة ،مع العلم
ان امني عام حزب اهلل السيد
حسن نصراهلل يستطيع فرض
موضوع إعادة النازحني على
االسد.
«زيارة عون اىل سوريا»

اضاف جعجع «انا مع زيارة
الرئيس ميشال عون اىل
دمشق مع آخر  100نازح
عائد اىل سوريا ،وردا على
مقولة وزير اخلارجية جربان
باسيل «إما اعادة النازحني
او ال حكومة» قال جعجع «اذا
كان باسيل يستطيع اعادتهم
داعيا يف
سأقبله بني عينيه»،
ً
ّ
السياق عينه لتبديد هواجس
فريق من اللبنانيني ،وكبادرة
حسن نية جتاه لبنان إلعادة
 200الف نازح سوري ،وبعدها
نبدأ احلديث مبواضيع أخرى.
يؤيد ربط عودة
واكد انه ال
ّ
ّ
باحلل السياسي او
النازحني
ان العودة
اال
االعمار،
اعادة
ّ
ّ
متوفر اليوم،
حباجة ملناخ غري
ولذلك ال نتيجة للحديث مع
وجدد
االسد بهذا اخلصوص.
ّ
التأكيد ان النظام السوري
الن األسد يسري
لن يستمرّ ،
أن الوضع
كما
عكس التاريخ،
ّ
االقتصادي واالجتماعي يف
سوريا صعب جدا.

«مكافحة الفساد»
ّ
ملفات الفساد،
وعلى صعيد
ّ
اكد انه ال يوجد نتيجة حتى
الساعة وحنن بإنتظار اجتماعات
اجلدية يف
احلكومة ملعرفة
ّ
املوضوع ،خاصة وان «سيدر»
يطبق من دون اصالحات
لن
ّ
جدية ،واوضح انه يتطلع لنتائج
ّ
اجتماعات جلنة املال واملوازنة
خص التوظيفّ ،
مؤكدا انه
فيما ّ
ّ
ملف
ال يوجد مراعاة الحد يف
الفساد ،معتربا انه كان على
رئيس احلكومة االسبق فؤاد
السنيورة ان يسبق اجلميع اىل
القضاء الثبات براءته عرب فتح
ّ
سيما الـ 11مليار
امللفات ال
ّ
دوالر.
واعترب ان حزب اهلل ال يتحمل
التهرب اجلمركي
مسؤولية
ّ
والبضائع عرب املرفأ بل الدولة
هي املسؤولة عن توقيف
والتهرب اجلمركي،
التهريب
ّ
مشريا اىل ان التقاطع بني
القوات وحزب اهلل على ّ
ملفات
الفساد تكون وفق نظام «على
السكني يا ّ
بطيخ» ،أي كل
ّ
ّ
مبلفه ،وقد التقينا سابقا
ملف

إعالن من السفارة اللبنانية يف كانبريا ،أسرتاليا
حول اإلنتخابات الفرعية للدائرة الصغرى يف طرابلس
ورد من وزارة اخلارجية واملغرتبني تعميم يفيد بأن اجمللس
َ
الدستوري يف لبنان أصدر قراره رقم  10تاريخ  2019/2/21الذي
قضى بإبطال نيابة السيدة دميا مجالي وإعالن املقعد السين يف
طرابلس شاغرًا .وتنص الفقرتان الرابعة واخلامسة من املادة 43
من قانون اإلنتخاب على أن جتري اإلنتخابات الفرعية مللء املقعد
الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى اليت يعود هلا هذا املقعد،
حبسب نظام اإلقرتاع األكثري على دورة واحدة ،شرط أن مُت َارس
عملية اإلقرتاع على األراضي اللبنانية.
ّ
ميكن ّ
اإلطالع على القوائم اإلنتخابية األولية
للناخبني املعنيني
العائدة لدائرة طرابلس الصغرى يف حماقظة لبنان الشمالي عرب
املوقع اإللكرتوني  .www.dgps.gov.lbوعلى الراغبني باملشاركة
حددها املرسوم رقم
يف عملية اإلقرتاع بتاريخ  14نيسان  2019كما ّ
 ،2019/4384القدوم شخصيًا إىل لبنان وحبوزتهم بطاقة اهلوية
اللبنانية أو جواز السفر اللبناني الصاحل.

ّ
مبلف البواخر ،ولكن السؤال
اليوم هل يستطيع احلزب حتمل
خسارة حلفائه االسرتاتيجيني
يف معركة الفساد ،ال سيما
وان لديه معارك اسرتاتيجية
أهم من هذه املعركة؟ اال اننا
ّ
بإنتظار النتائج ولن حنكم على
النوايا.
ونفى رئيس القوات سيطرة
ايران على لبنان ،النها قوية
فيه وصوت حزب اهلل اعلى
من صوت غريه ،مشريا اىل
عدة وقائع تناقض نظرية قوة
ايران يف لبنان ،ومنها استبعاد
النائب البري منصور من جملس
حماكمة الرؤساء والوزراء ،كما
ان زيارة وزير اخلارجية االيراني
حممد جواد ظريف اىل بريوت
اتفاقية رغم
مل ينتج عنها أي
ّ

انه وزير مشهود له بكفاءته،
موضحا ان التعاطي مع زيارة
وزير اخلارجية االمريكي مايك
عاديا
بومبيو اىل لبنان سيكون
ًّ
كمان كان التعاطي مع زيارة
ظريف.
اكد
ة،
البحري
احلدود
خص
ّ
وفيما ّ
ّ
انه ضد التنازل عن شرب ارض
من لبنان ،اال ّ
انه باملقابل ليس
مع اخرتاع املشاكل على طريقة
مزارع شبعا ،وهي مشكلة
مفتعلة ميكن ان تنتهي جبلسة
بني لبنان وسوريا وتقديم
اوراق اىل االمم املتحدة الثبات
لبنانية املزارع.
جتدر االشارة اىل أن كالم
جعجع جاء خالل لقائه رابطة
خرجيي االعالم برئاسة عامر
مشموشي.

الرابطة املارونية يف
اسرتاليا تقيم لقاء الشبيبة

أقامت الرابطة املارونية يف أسرتاليا لقاء للشبيبة يف قاعة
«ووترفيو» يف هومبوش حبضور رئيس الرابطة الدكتور أنطوني
سعيد اهلاشم وعدد كبري من الشباب والصبايا وأعضاء الرابطة.
وحتدث يف اللقاء عن اخلطوات واألساليب اليت تؤدي اىل
النجاح ،الدكتور شاين جحا املعروف بنجاحاته ونشاطاته املتعددة
األكادميية واملهنية.
وكانت كلمات للدكتور اهلاشم وأمني سر الرابطة جوزيف املكاري
ومسؤول الشؤون اخلارجية جو بعيين ،متحورت حول أهمية دور
الشبيبة واحلاجة اىل مشاركة أكرب عدد من الشاب والصبايا يف
نشاطات الرابطة املارونية.

الرابطة املارونية يف اسرتاليا تدين
جمزرة املسجدين يف نيوزيلندا
أدانت الرابطة املارونية يف اسرتاليا بشدة اجملزرة النكراء اليت
أودت حبياة مخسني من األبرياء من األخوة املسلمني يف مسجدي
مدينة كرايست تشريش يف نيوزيلندا.
وجاء يف بيان الرابطة «يدين رئيس الرابطة املارونية يف اسرتاليا
الدكتور أنتوني هاشم واألعضاء ،اهلجوم املريع على إخواننا من
اجلالية اإلسالمية يف نيوزيلندا يف هجوم إجرامي وحشي ضد
اإلنسانية مجعاء وضد مجيع األديان .واننا إذ نصلي من أجل
مجيع الضحايا وعائالتهم ،نتقدم بتعازينا احلارة لعائالت الضحايا
ولكل اخواننا املسلمني يف العامل».
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اسـرتاليات

حزب اخلضر يطالب بالسماح ملواطين
أسرتاليا برعاية الالجئني

أعلن حزب اخلضر األسرتالي
هذا األسبوع سياسته اخلاصة
بالالجئني وتتضمن السماح
للمواطنني برعاية الالجئني
بشكل خاص كجزء من خطة
القدرة
زيادة
تستهدف
االستيعابية الستقبال احلاالت
اإلنسانية يف أسرتاليا مبقدار
.10000
ويف كانون االول املاضي،
أعلن حزب العمال األسرتالي
الفيدرالي خطة لزيادة قدرة
استيعاب برنامج الالجئني مبقدار
 5000سنويا.
يشار إىل أن برنامج الدعم
اجملتمعي «سي إس بي» يسمح
للمواطنني والشركات ومنظمات
اجملتمع بتمويل سفر وإعادة
توطني الالجئني القادمني من
اخلارج.
لكن عدد التأشريات املسموح
بها مبوجب هذا الربنامج متثل
جزءا من حصة شاملة ألحد
الربامج اإلنسانية يف أسرتاليا.

ويقام املركز املذكور يف
املناطق الشمالية الصناعية
مبدينة ملبورن عاصمة والية نيو
ساوث ويلز.
يأتي ذلك يف ظل سعي
كوفالند زيادة وترية نشاطها
يف أسرتاليا.
يشار إىل أن كوفالند هي جزء
من رابع أكرب تكتل شركات بقالة
يف العامل ،حيث ستقوم باستثمار
 459مليون دوالر إلنشاء خمزن
هائل مبساحة  110000مرت مربع
على أرض قامت بشرائها يف
مرييفيلد بيزنس بارك اململوكة
لـ  MAB CorpوGibson
.Property
بيد أن اجملموعة مل تستقر بعد
على شركة املقاوالت اليت
ستقوم ببناء مركز التوزيع الذي
سيحتوي على مناطق ختزين يتم
التحكم يف حرارتها ،وختزين

Australian News

لقاء صحفي للنائب عثمان علم الدين

ويعين ذلك أنه مقابل رعاية
كل طالب جلوء بشكل خاص،
تتناقص أحد األماكن املتاحة
يف برنامج إعادة التوطني الذي
متوله احلكومة.
كما يتطلب برنامج «سي إس
بي» أن يكون طالب اللجوء
قادرا على العثور على وظيفة
بسرعة ويتحدث اإلجنليزية اليت
متكنه من أداء وظيفته.
وبشكل عام ،يسعى الربنامج
إىل االستفادة من حسن نية
اجملتمع مع حتويل نفقات إعادة
التوطني بعيدا عن احلكومة.
ويعزى تاريخ االرتباط اجملتمعي
يف رعاية الالجئني إىل «خطة
إعادة توطني الالجئني» اليت
كان يتم تطبيقها منذ  1979إىل
.1997
وكان للخطة املذكورة الفضل
يف إعادة توطني أكثر من 30
ألف طالب جلوء ،معظمهم من
فيتنام.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كوفالند» تشعل حرب املتاجر يف
أسرتاليا
من املقرر أن تقوم سلسلة
العمالقة
األملانية
املتاجر
«كوفالند» بإنشاء مركز توزيع
عمالق يف أسرتاليا سيكون بني
األكرب من نوعه.
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أوتوماتيكي ،ومكاتب
مساحة  3600مرت مربع.

على

ومن املتوقع أن خيدم املركز
شبكة من متاجر «اهلايربماركت»
اليت قامت سلسلة املتاجر
األملانية بتأسيسها يف الواليات
األسرتالية الشرقية وفقا جلوليا
كرين مديرة كوفالند.
يذكر أن استثمار كوفالند يف
بناء مركز توزيع على أحدث
طراز سوف يثري منافسة هائلة
يف قطاع متاجر التجزئة بأسرتاليا
البالغ قيمته  90مليار دوالر.
يشار إىل أن متاجر «كولز»
وولورث» تقبعان حتت حصار
االنتشار الكبري الذي حققته
متاجر «ألدي» األملانية اليت تعد
مبثابة الغريم اللدود لكوفالند.
كوفالند ستقوم باستثمار 459
مليون دوالر إلنشاء خمزن
هائل مبساحة  110000مرت مربع
على أرض قامت بشرائها يف
مرييفيلد بيزنس بارك اململوكة
لـ  MAB CorpوGibson
.Property
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

عقد النائب اللبناني االستاذ
عثمان علم الدين ممثال دولة
رئيس احلكومة اللبنانية الشيخ
سعد الدين احلريري لقاء صحفيا
يف مركز التيار يف بانشبول
حبضور السيد عمر شحادة
منسق مدينة سيدني ومقرر
اجمللس االستشاري احلاج عمر
ياسني وأعضاء جملس املنسقية
والسيد حممد برجاق منسق مدينة
كانبريا.
وحضر عن املؤسسات االعالمية
االستاذ انطوان القزي عن
صحيفة التلغراف الدكتور مجيل
الدويهي عن صحيفة املستقبل
واالستاذ امحد سليم عن صحيفة
النهار واالستاذ ابراهيم الزعيب
مدير إذاعة الصوت االسالمي
والسيدة اهلام حافظ عن راديو
تو أم إي والسيدة سوزان
حوراني عن إذاعة صوت الغد
وحضر عن األحزاب السياسية
السيد جهاد داغر منسق حزب
القوات والسيد سعيد الدويهي
عن حركة االستقالل ،ممثل
اجمللس الوطين يف التيار الوطين
احلر ،السيد كلوفيس البطي
مفوض عام حزب الوطنيني
والسيدة لودي فرح
األحرار
منسقة حزب الكتائب اللبنانية
والسيد بيرت مارون نائب منسق
حزب الكتائب والدكتور ممدوح
مطر منسق احلزب التقدمي
االشرتاكي.
وحضر اللقاء الدكتور مصطفى

علم الدين رئيس الرابطة
الثقافية العربية والسيد نصر
كفروني رئيس بلدية هولرويد
السابق والدكتور عماد برو
والسيد عادل احلسن وعدد من
ابناء اجلالية.
استهل اللقاء املنسق شحادة
مرحبا بسعادة النائب وممثلي
وسائل اإلعالمي العربي ورؤساء
ومنسقي األحزاب اللبنانية يف
اسرتاليا وكافة احلضور .ثم
قدم سعادة النائب إللقاء كلمته
إيذانا ببدء اللقاء.
بدأ النائب علم الدين لقاءه
الصحفي بكلمة عرب فيها اسفه
واستنكاره للعملية اإلرهابية
اليت حصلت يف نيوزيلندا ضد
مصلني آمنني يف مساجدهم.
الصحف
اصحاب
وشكر
والوسائل االعالمية العربية يف
اسرتاليا على عملهم القيم وذلك
ألن البلد الوحيد غري عربي الذي
تصدر فيه صحف وتوجد فيه
إذاعات عربية هي اسرتاليا.
وقال ان الرئيس سعد احلريري
أشاد يف مناسبات عديدة
باإلعالم اللبناني والعربي يف
اسرتاليا تعبريا عن تقديره هلم.
ونوه بالدور الكبري الذي تقوم
فيه اجلالية اللبنانية افرادا
ومؤسسات يف دعم بلدهم األم
لبنان واهلهم ماديا ومعنويا.
ومن ناحية أخرى النائب عثمان

علم الدين خالل املؤمتر الصحفي
ان عددا من املشاريع يف املنية
سيتم تنفيذها ومن خالل متابعته
هلا مع دولة الرئيس سعد
احلريري و نذكر منها:
 :١االوتوسرتاد الدولي الذي
ميتد العمل به من البداوي اىل
العبودية و سيتم بدأ العمل به
خالل أيام.
 :٢أخذ املوافقة املبدئية من
دولة الرئيس احلريري على
زيادة السقف املالي ملستشفى
احلكومي اىل ثالثة
املنية
مليارات وقابل لالزدياد.
:٣البدأ بتنفيذ الكورنيش
البحري مبساحة  ٢كلم ومرفأ
للصيادين ومت تكليف فريق
من الوزارات املختصة ملتابعة
ومباشرة العمل.
:٤مشروع الضم و الفرز الذي
يبدأ من دير عمار مرحلة أوىل
ومرحلة ثانية سيتم من خالل
متويل االوتوسرتاد العربي الذي
حيتاج اىل متويل كبري له.
الثقايف الكوييت
:٥املنتدى
الذي وضع حجر االساس له
أيام املرحوم النائب هاشم علم

الدين وبعده مت ايقاف العمل به
ألكثر من عشر سنوات ومن خالل
صداقتنا مع الكويتيني و متابعة
دولة الرئيس احلريري خصص له
مبلغ مالي وسيتم إكمال العمل
به ضمن خطط مدروسة.
:٦ملعب مقدم من دولة اإلمارات
بعد عودته من اوسرتاليا سيوضع
حجر األساس.
 :٧مشروع سد البارد حلماية
املياه اجلوفية ومحاية مياه الري
ملنطقة املنية وعكار وسينفذ
مبواصفات عاملية ويف نهاية
كلمته شكر منسقية سيدني
على إعداد هذا اللقاء ثم فتح
باب األسئلة أمام ممثلي االعالم
واحلضور لطرح أسئلتهم.
األسئلة كانت متنوعة ووجيهة
تناولت خمتلف القضايا السياسية
واالجتماعية
واالقتصادية
واألمنية وقضية املسجونني
اإلسالميني وقضية الالجئني
السوريني اجاب عليها سعادته
بإسهاب وبشفافية.

فيصل قاسم
الشؤون االعالمية
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اسـرتاليات

موريسون مينح أماكن العبادة
 55مليون دوالر منحا أمنية

Australian News

جملس الكنائس الشرقية
الرسولية يف أسرتاليا
ونيوزيالندا
بيان صحايف

من :مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية
الشرقية يف أسرتاليا ونيوزيلندا (.)AMEC
املوضوع :االعتداءات املروّعة على املسجديْن يف
كرايست تشرش 15 ،آذار/مارس 2019
موريسون مع املطران انطوني فيشر يف كاتدرائية سانت ماري يف
سيدني

موريسون خالل قداس يف كنيسة سانت ماركوس لالقباط يف روكدايل
الفيدرالية
احلكومة
قدمت
وأماكن
الدينية
للمدارس
العبادة مبلغ  55مليون دوالر
إضايف من املنح اجملتمعية
لتعزيز احلماية االمنية لديها
بعد مذحبة مسجد كرايست
تشريش.
فقد اعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون إن احلرية الدينية
تبدأ باحلق يف العبادة وااللتقاء
بأمان.
وقال السيد موريسون لزعماء
يهود يف ملبورن «ان تأمني هذه
احلرية جيب ان تكون له االولوية
ملمارسة إميانهم بسالم ،على ان
تتبعها (احلريات) األخرى».
واضاف يقول «احلرية الدينية
ليست جمرد حق غري قابل
للتصرف كمواطنني أحرار.
انها يف غاية االهمية لتماسك
جمتمعنا ذاته ..ومن املستحيل
للعديد من األسرتاليني فصل
إميانهم عن ثقافتهم».
وسيتم اعطاء منح دينية
ترتاوح
الدينية
للمجموعات
قيمتها بني  50،000و 1.5
مليون دوالر لإلنفاق على
اإلجراءات األمنية مثل كامريات
واإلضاءة
االمنية،
املراقبة
مكربات
وأنظمة
واالسيجة
الصوت.
سيتم توفري األموال من خالل
«تسريع وتوسيع» صندوق
جمتمعي قدم  70مليون دوالر
للمدارس ورياض األطفال
وجمموعات اجملتمع واجملالس
احمللية منذ عام .2016
كما قدم برنامج أمن املدارس
سنويا
حوالي  6ماليني دوالر
ً
خلطر
املعرضة
للمدارس
االعتداء أو املضايقة أو العنف
الناجم عن التعصب العنصري
أو الديين.
وقال السيد موريسون إن
ُ
ستمنح
الدينية
املنظمات

األولوية للوصول إىل التمويل
العام.
وتابع يقول «أمتنى أال حنتاج
إىل ذلك يف أماكن العبادة
يف أسرتاليا ،سواء كانوا معابد
اليهود أو املدارس أو املساجد
أو الكنائس».
وقال «حيزنين أن هذا ضروري،
لكن لألسف هذا أمر ضروري..
وإذا كانت هناك حاجة إىل
مزيد من املوارد ،أعدكم بذلك،
وسأضمن لكم ذلك ،وسيتم
تسليمها».
وقد بدأت اجلولة اجلديدة
من طلبات املنح يوم الثالثاء
املاضي ،وستفتح جولة متويل
أخرى يف متوز املقبل.
ويف الوقت نفسه ،قال
السيد موريسون انه يف حني
تعاونت شركات وسائل اإلعالم
االجتماعية مع طلبات إلغالق بث
الرعب ،إال أنها مل تكن قادرة
على ذلك بسبب القيود.
وقال« :جيب أن تكون هناك
القدرة على إغالق هذه األشياء
الفظيعة».
وقال إنه ال ميكن التعجيل
باحللول وأن هناك حاجة إىل
رد فعل أكثر من الالزم إليقاف
مثل هذه األحداث املتكررة.
واستطرد يقول إن وسائل
التواصل االجتماعي مل تكن
فقط هي اليت كانت تشعر
بالقلق حيال انتشار الكراهية..
مع كون األلعاب اإللكرتونية
ً
أيضا.
مصدر قلق
واعلن« :ال ميكننا جتاهل التأثري
ً
أيضا على كيفية
احملتمل هلذا
تأثري ذلك على العقول امللتوية
ملن يشاركون يف هذا النوع من
العنف».
«اتهاما» ،بل
وقال إنه ليس
ً
«مالحظة» أن هناك الكثري من
األشياء الالزمة للمساعدة يف
محاية األسرتاليني.
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«أبكوا مع الباكني» ،هذا ما يوصينا به القديس بولس يف
رسالته إىل أهل رومة (.)15 :12
جتمع املسلمني
بعد ظهر يوم اجلمعة املاضي ،وهو وقت ُّ
يف مساجدهم للصالة ،فيما اليهود يستعدون الستقبال
ّ
حيضرون أنفسهم للتقاطر على
يوم السبت واملسيحيون
كنائسهم من أجل املشاركة يف صلوات املساء خالل
ّ
لتعكر صفو
زمن الصوم ،امتدت يد الشر مرة أخرى
ً
ً
موج ً
ضربة جديدة حاملة معها
هة
هذه التجمعات السلمية،
ّ
الفوضى واحلزن ،وهذه املرة إىل قلب اجملتمع املسلم يف
كرايست تشرش ،نيوزيلندا.
حنن ،أساقفة وأعضاء جملس الكنائس الرسولية الشرقية
ُ
جراء هذا
يف أسرتاليا ونيوزيلندا ( ،)AMECأصبنا باحلزن ّ
احلادث املأساوي وأعماله الوحشية اليت حصلت على تراب
بلد جماور عزيز على قلوبنا وقلوب مؤمنينا ،بلد معروف
املتنوعني.
حببه للسالم والوئام بني مواطنيه
ّ
جندد رفضنا التام للعنف ،ونعبرّ عن قلقنا العميق النتشار
قوى الظالم اخلبيثة اليت ّ
تدنس بشكل همجي أماكن العبادة
املقدسة ُ
وترهب املؤمنني األبرياء يف كل أحناء العامل،
ّ
ّ
يصلوا إىل خالقهم الرحيم،
يتمنون ببساطة أن
الذين
متوسلني إليه لكي مينح قلوبهم وقلوب البشر مجيعًا
السالم .هذه اهلجمات اليت يقوم بها أشخاص أضاعوا
بوصلة األخالق تتكرر مع األسف بوترية غري مسبوقة مل
املروعة لكونها
يعرفها عاملنا احلديث .ندين هذه األعمال
ّ
جرائم ضد اإلنسانية وخطايا ضد اهلل .هذه األعمال ضد
ّ
تبشر به األديان السماوية وكل ما تصبو إليه
كل ما
الكرامة البشرية.
ّ
نتحد مع مؤمنينا يف أسرتاليا ونيوزيلندا بالصالة إىل
نقدم تعازينا العميقة
ماتوا.
الذين
أنفس
يرحم
لكي
اهلل
ّ
لعائالت مجيع املتوفني ،ونطلب من اهلل تعاىل أن مينح
اجلرحى الشفاء العاجل .كلنا ثقة بأن العناية اإلهلية سوف
ترشد املسؤولني املدنيني والروحيني يف نيوزيلندا لكي
سببها الشر،
يعملوا على تضميد اجلروح اجلديدة اليت
ّ
ّ
مذكرين إياهم بكلمات نشيدهم الوطين« :البشر من كل
يتجمعون هنا أمام وجه اهلل ،طالبني منه
عقيدة وعرق
ّ
أن يبارك هذا املكان؛ السالم ال احلرب ،هو ما جيب أن
يكون فخرنا .»...بذلك يكونون أكثر تصميمًا على احلفاظ
على حرية التعبري وحرية العبادة ،باإلضافة إىل التآلف
املميزة لنيوزيلندا على مدى القرن
والتناغم ،وهما السمة
ّ
املاضي.
نتمنى أن تسود رسالة احملبة والسالم اليت هي جوهر
األديان اإلبراهيمية ،وأن يتم التبشري بها على رغم ما يبدو
أخوتنا الروحية األساسية.
أنه حماولة
متعمدة للنيل من ّ
ّ
ندعو مجيع مؤمنينا ،خصوصًا خالل زمن الصوم املقدس،
ّ
يصلوا بشكل متزايد لكي يحُ ِ َّل ربنا وخملصنا يسوع
إىل أن
املسيح ،ملك السالم ،سالمه الدائم على البشرية ،خصوصًا
على األبرياء احلزانى واملتأملني.
ملزيد من املعلومات ميكن االتصال بالرقم 61297863444+
أو اإلميايل eparchy@melkite.org.au
املطران روبري رباط
رئيس مجلس الكنائس الشرقية الرسولية يف أسرتاليا ونيوزيالندا
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احلكومة تلمح إىل إعالن ختفيضات
يف عدد املهاجرين وتوجيه املهرة
منهم بعيدا عن املدن الكربى
من املتوقع أن تعلن احلكومة
حتد
الفيدرالية عن سياسات
ّ
من اهلجرة إىل  160ألف شخص
وإجبار قسم من املهاجرين
املهرة على العيش خارج
سيدني وملبورن.
فوفقا للتقارير فقد أعطى جملس
الوزراء الضوء هلذه التغيريات
اليت من شأنها خفض العدد
السنوي للمهاجرين الدائمني
بنسبة تصل إىل  30الفا.
االستقرار
سياسة
تتطلب
اإلقليمية أن يعيش عدد معني
من املهاجرين املهرة ملدة مخس
سنوات على األقل يف مدن
أخرى غري سيدني وملبورن.
ً
أيضا حوافز
وستوفر احلكومة
لاللتحاق
األجانب
للطالب
بعيدا عن يف سيدني
باجلامعات
ً
وملبورن ،كجزء من حماولة
للحد من االزدحام يف هاتني
املدينتني الرئيسيتني.
وستؤدي هذه السياسة إىل
خفض األهداف اليت كانت
ً
سابقا .وقد مت تنظيم
موجودة
هذه اخلطوات من قبل جلنة
مراجعة اإلنفاق االحرارية ()ERC
وهي جزء من السياسة االسكانية
األوسع للحكومة.
ً
أيضا حوافز
وستكون هناك
للطالب األجانب للدراسة يف
اجلامعات اإلقليمية أو يف مدن
أخرى غري سيدني وملبورن.
ففي العام املاضي ،درس أكثر
من  500ألف طالب من اخلارج
يف اجلامعات األسرتالية.
وتهدف سياسة اهلجرة هذه إىل
ختفيف االزدحام يف سيدني
وملبورن.
ووفقا للزميلة «ذي أسرتاليان»
فقد مت الوصول إىل الرقم
النهائي وهو  160ألفا بعد
أن جادلت جلنة مراجعة اإلنفاق
االحرارية بتخفيض العدد اىل
أقل بكثري.
وستؤثر سياسة اهلجرة على
تقديرات موازنة احلكومة ،حيث
يرتبط النمو السكاني جراء
االقتصادي.
بالنمو
اهلجرة
وكان االئتالف قد وضع آخر
مرة حدا للهجرة يف عام 2015
عند  190ألفا.
وخيتار حوالي  70إىل  80يف املئة
من املهاجرين اجلدد االنتقال
إىل سيدني أو ملبورن.
ففي السنة املالية املاضية
 2018-2017اختار  112ألف
مهاجر من املهرة وصلوا إىل
أسرتاليا اإلقامة الدائمة يف
سيدني أو ملبورن من جمموع
جديدا.
مهاجرا
162،417
ً
ً

ويعزى ختفيض هذا العدد
ُ
إىل االجراءات اليت اختذها
وزير الداخلية بيرت داتون حول
التأشريات اليت مت تقدميها بعد
نقاش حول مشاكل االزدحام
يف العواصم.
وكان وزير الداخلية بيرت داتون
قد قدم العام املاضي تدابري
معينة إلدارة النمو السكاني،
ليقفز بعدها رفض التأشرية
اىل نسبة  46يف املئة كما ان
التأشريات اليت جرى سحبها
زادت بنسبة  17يف املئة يف
ظل التشديد يف التدقيق.
ويف حني دعت نيو ساوث ويلز
وفكتوريا إىل إجراء ختفيضات
على اهلجرة ،طلب رئيس الوزراء
سكوت موريسون من الواليات
تقديم عروض واقرتاحات بشأن
عدد املهاجرين الذين ميكنهما
استيعابهم ،وأشارت جنوب
أسرتاليا إىل أنها تريد 5000
آخرين لتعزيز اقتصادها.
واعلن وزير البنية التحتية
الفيدرالي االن تادجي العام
املاضي إن إجراءات التخطيط
ستحتاج إىل تنفيذ إلدارة أمناط
اهلجرة املتغرية يف أسرتاليا.
وقال يف تشرين األول إن
النمو السكاني غري املخطط له
قد أدى إىل خلل يف معدالت
االستقرار يف مجيع أحناء البالد،
مضيفا «بشكل عام ،فإن
تكاليف االزدحام على االقتصاد
كبرية بالفعل ،وترتفع بشكل
حاد».
وتابع يقول «هذا حتد خطري
ٍ
اقتصادي
وحتد
للعائالت
خطري للبالد .مل تكن هناك
بنية أساسية كافية بنيت يف
أوائل العقد األول من القرن
العشرين ،وال سيما يف ملبورن
وسيدني ،لتلبية النمو املتوقع،
ناهيك عن النمو الفعلي».
وأعلنت رئيسة حكومة نيو ساوث
ويلز غالديس بريجييكليان
يف تشرين االول املاضي أن
الوالية كانت تكافح مع قفزة
االعداد خالل العقد املاضي،
حيث ارتفعت األرقام من 45
إىل  100ألف ،واعلنت «حنن
حباجة إىل أخذ َن َفس».
وقالت «أن حكوميت تقوم ببناء
املزيد من الطرق واجلسور
واملدارس واملستشفيات أكثر
من أي وقت مضى يف واليتنا.
حنن نعمل للحاق بالركب ،وعلينا
أن نتنفس للتأكد من أن لدينا
البنية التحتية القائمة وللتأكد
من أن النمو السكاني لدينا
مستدام».

اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403482345
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مـقاالت وتـحقيقات

عمليات صرف مجاعي« :تنظيف»
بنك «السنّة» ...مِن أهله!
محمد نزال

«للحريرية» أن تكون يف لبنان،
مل يكن
ّ
كظاهرة أبعد ِمن «مالية» (مبعنى تقدميات
احلريري ملواطنني) ،لوال املصارف .لوال بنك
املتوسط ،حتديدًا ،الذي أصبح أخريًا «بنك
البحر
ّ
ميد» .هو املصرف الذي اقرتن امسه باسم
رئيس احلكومة السابق ،الراحل رفيق احلريري،
منذ منتصف تسعينات القرن املاضي .كانت
وكالة «رويرتز» نشرت ،قبل  14عامًا ،إثر
اغتيال احلريري ،تقريرًا يستعرض تراجع أرباح
املصرف.
نقل التقرير عن مصرفيني ّ
بد ،كواحد ِمن
أنه ال ّ
العالجيةِ ،من «تقليص العمالة الزائدة
احللول
ّ
عن احلاجة».
ّ
سرًا
احلديث هنا عن صرف
موظفني .مل يكن ّ
حد بعيد ،كانت
أن توظيفات ذاك املصرف ،إىل ّ
ّ
مذهبية ،على طريقة «التنفيعات»
سياسية -
ّ
ّ
مد نفوذ الزعيم وكسب
الشعبوية اهلادفة إىل ّ
ّ
الوالء له .اليوم ،يبدو أن الفقاعة وصلت إىل
حد االنفجار.
ّ
حقيقي
وبدأت عمليات الصرف .مثة تضارب
ّ
يف ما خص عدد املصروفني .إدارة املصرف
يتحدثون
ترفض إعطاء رقم واضح .العاملون
ّ
ّ
موظف ،والنقابة تقول بأن الرقم
عن 400
يتجاوز املئة بقليل.
بداية ،ارتفع صوت بعض املصروفني علنًا،
وبعض ُ
هددين بالصرف تلميحًا ،على مواقع
امل َّ
يرتحم على
التواصل االجتماعي .أحدهم راح
ّ
تأسفه على
مغردًا ،يف مقابل
رفيق احلريري،
ّ
ّ
ما ّ
حل بعده« :يا ريت أخدتنا معك .»...آخر
غرد ،على طريقة «حيصل يف أحد البنوك»
ّ
اللبنانية ،عن الرواتب اهلائلة لبعض املدراء
ّ
ّ
مبوظفني آخرين.
مقارنة
ّ
أن الصرف يطال ،يف أكثره،
يتضح الحقًا ّ
موقعية ِمن «صغار
ومن مياثلهم
احلراس
َ
ّ
ّ
ّ
املوظفني» .هؤالء الذين ،حبسب أحدهم ،هم
«الذين ّ
مثلوا ،خالل السنوات املاضية ،البيئة
احلاضنة الصلبة للحريري وتيار املستقبل...
ما بعرف إذا الشيخ سعد (احلريري) بيعرف إنو
هيدي البيئة هي اللي عم تنضرب اليوم».
ّ
موظف غاضب آخر يكتب« :سائق املدير يقول
إن مديره ميلك فيال يف شانيه تكلفتها ما يقارب
ّ
 6ماليني دوالر ،من أين لك هذا؟ مديرة متلك
شقة سعرها  3ماليني دوالر.
من املسؤول عن إخراج موظفني من لون واحد،
هو لون ابن بريوت فقط؟» .نشر األخري صورة
إلحدى أشهر الناشطات يف تيار املستقبل ،على
املستوى الشعيب ،وإىل جانبها صورة الرئيس
احلريري ،قائ ًال« :دولة الرئيس هيدي نسما،
بتحبك بلبنان».
أكثر وحدة
ّ
إياها ،اليت
يبدو ّ
أن الصرف يطال نسماّ ،
ظهرت يف الصورة حاملة للعلم السعودي.
يصعب متابعة هذا املشهد ،وتغريدات موجعة
أخرىِ ،من غري أن خيرج خبالصةّ :
إنهم يقولون
إياها «أخدتونا حلم ورميتونا
لـ»احلريرية» ّ
ّ
عظم».
أكثر ِمن ذلك .الصرف ،حبسب بعض
«أخالقيًا» ّ
حتى يف الشكل.
املصروفني ،مل يكن
ّ
ُعِرض على بعضهم ،كصفقة ،ألاّ ُيصرفوا ولكن
يف املقابل سيتغيرّ موقعهم الوظيفي .مث ًال،
عرض على احلارس ،الذي محى سائر العاملني
ُي َ
ومن كان هو يف دائرة اخلطر،
لسنوات طوالَ ،
«مقدم قهوة» أو «عامل تنظيفات».
أن ُيصبح
ّ
احلمامات» حتديدًا.
أحدهم ُعِرض عليه «تنظيف
ّ
عزت عليه واختنق.
ّ
ّ
مقنع .ال يحُ كى عن قانون هنا،
هذا صرف
ّ
حتمًا ،وال ّ
أقله عما
حتى عن وفاء هلؤالء ،بل
«إنسانية» .آه ،نسينا ّ
أننا
يسمى لباقة أو
ّ
ّ
نتحدث عن مصرف.
ّ
ّ
ملوظفي املصارف نقابة؟ بلى،
عمومًا ،أليس
يوجد .رئيس هذه النقابة ،أسد خوري ،خيربنا
ّ
وأن املصرف «أجرى
أنه على علم مبا جيري،
ّ
ّ
موظفني زيادة ،وعم
إعادة هيكلة ،فطلع يف

إضافية بتوصل ،بأحسن
يدفعوهلم تعويضات
ّ
احلاالت ،حلدود  3سنوات» .هذه أحسن
احلاالت.
أن عدد املصروفني
جيزم خوري ،حبسب علمهّ ،
«مل يصل إىل  400موظف ،بل احلديث عن أكثر
ِمن  100موظف ،ولكن ِمن غري الواضح إىل أي
عدد ُيريد املصرف أن يصل .هل يصل إىل
صرف  400فع ًال ...ما بعرف».
يخُ ربنا النقيب أن بعض املصروفني تواصلوا
معه ،لذا «عقدنا اجتماعات مع إدارة املصرف،
حنسن للمصروفني العطاءات» .ماذا
وحاولنا أن
ّ
احلمامات وما شاكل؟ يجُ يب
عن حكاية تنظيف
ّ
خوري« :حاولنا التدخل لفرملة هذه املسألة.
يبدو ّ
أنها توقفت .يف مسألة العطاءات حنن
نتحدث عن قانون ،القانون هنا بيسوى
ال
ّ
( ،)...ولكن عمومًا التعويضات مقبولة باحلدود
الدنيا».
تواصلت «األخبار» مع إدارة املصرف ،ملعرفة
رأيها يف ما حيصل .املدير العام التنفيذي
للمصرف ،راوول نعمة ،أخربنا عن مسألة إعادة
وأن «هناك أيضًا بعض الفروع القريبة
اهليكلةّ ،
ِمن فروع أخرى ،هذه نعمل على إقفاهلا .لقد
ّ
راعينا حالة ّ
موظف على انفرادّ ،
كنا كرماء
كل
قدمنا هلم «باكيدج» متكاملة» .يوضح
معهمّ ،
نعمة ،الذي مل ُيكمل عامه األول بعد يف
أن بعض املوظفني «كان ال بد ِمن
اإلدارةّ ،
إرساهلم إىل بيوتهم .هؤالء مل يكونوا يعملون
واقعًا ،نبحث عن أحدهم فنجده نائمًا مث ًال ،أما
البعض اآلخر فشملته إعادة اهليكلة ببساطة».
طبعًا ،مدير البنك ليس
هو صاحب البنك ،هو
ّ
ً
تركة مبا فيها
تسلم
ّ
تضخم التوظيف
من
إياه ،ومعلوم
الزبائين ّ
ّ
املوظفني
أن بعض
ّ
تعد تتسع
الذين مل
ُ
هلم مؤسسات أخرى

عُرض على
ِ
ّ
بعض املوظفني
قبل صرفهم أن
يـَعملوا يف تقديم
القهوة أو تنظيف
الحمـّامات

للحريري ،على مدى السنوات املاضية ،كانوا
يحُ َّولون إىل املصرف .بناء على ذلك يأتي
سؤال :هل سعد احلريري على علم مبسألة
صرف املوظفني أخريًا؟ يجُ يب نعمة« :بالتأكيد،
كل املساهمني يف املصرف (احلريري أحدهم)
على علم بذلك».
ماذا عن حكاية تقديم القهوة وأعمال
التنظيفات؟ ال تنفي إدارة املصرف ذلك
باملطلق ،وتسأل« :هل خيجل أحد أن ُي ّ
نظف
منزله؟ عمومًا ّ
كنا نفكر بطريقة إجيابية حتى ال
ُيصبح املعروض عليهم ذلك بال عمل .يمُ كننا
أن نتعاقد مع شركة تنظيفات ،وبتكلفة أقل،
ولكن قررنا أن ندفع أكثر مقابل عدم صرف
موظفني إضافيني».
إىل ذلك ،ترفض اإلدارة أن ُتفصح عن
الرقم احلقيقي للمصروفني ،مع اإلشارة إىل
املعنيون
«توظيفات جديدة حصلت» .يعلم
ّ
يف املصرف بوجود حالة امتعاض ِمن جانب
وأن
املصروفنيِ ،من جانب بيئتهم أيضًا،
ّ
حزبيًا .بديهي أن
مذهبيًا -
املسألة تأخذ ُبعدًا
ّ
ّ
يكون املصروفون ،يف أكثريتهمِ ،من أهالي
سنيّ
بريوت ِ
السّنة ،ذلك
ومن
ّ
«ألن املصرف ُ
ُ
ِ
السّنة ،فبطبيعة احلال أن
ن
م
موظفيه
وأكثر
ُ
يكون أكثر املصروفني كذلك».
يف أرشيف صفحات بعض املصروفني ،على
مواقع التواصل االجتماعي ،الكثري ِمن مفردات
التعصب و»االستعداد للتضحية» ِمن أجل
ّ
الشيخ سعد .بعضهم يصمت اآلن خوفًا ِمن
الشماتة.
بعض «املرتاحني» ينصحون بذلك .لو أن أعتى
أي جهة ،أرادوا اإلضرار
كارهي احلريريِ ،من ّ
به يف العمق ،ملا فعلوا حبقه أكثر مما يفعل
هو ّ
حبق نفسه .أتراه ليس لديه خيارات أخرى؟
ربمّ ا .هكذا تكون النهايات.

املصرف الذي كان على وشك السقوط..

جمموعة البحر املتوسط :أصبح
للحريري شركاء
محمد وهبة
َ
يسلم «بنك ميد» من تهاوي إمرباطورية
مل
احلريري املالية .منذ نهاية الثمانينيات كان
رفيق احلريري مسيطرًا على املصرف .اليوم بات
لدى وريثه سعد شريكانّ .
ختلى شقيقه أمين عن
حصته الوازنة لعالء اخلواجة (رجل األعمال األردني
ّ
وحامل اجلنسية اللبنانية منذ بضع سنوات) ،وأخريًا
استحواذ شركاء اخلواجة رميون وتيدي رمحة ،على
حصة يف رأس املالُ .يقال إن أسهم احلريري
ّ
مرهونة أيضًا .معاناة «بنك ميد» مل تقتصر على
هذا اجلانب ،فرغم أن حاكم مصرف لبنان أغدق
عليه باألرباح من املال العام ،مل ُيفلح املصرف
تقرر إعادة هيكلته.
يف اخلروج من أزمته .هكذا ّ
مبوجب هذه العملية مت تعيني راوول نعمة مديرًا
تنفيذيًا يف املصرف ،وانغمس هذا األخري يف
بنية التسليفات
صرف املوظفني و»شدشدة»
َ
والودائع ،وتسييل حمفظة االستثمارات والعقارات
ّ
املتعثرة.
املسرتدة مقابل الديون
ّ
مع اكتمال عملية زيادة رأس املال قريبًا ،يصبح
مساهمني يف جمموعة
تيدي رمحة وشقيقه رميون،
َ
ّ
سيضخ
البحر املتوسط اليت متلك «بنك ميد».
الشقيقان حنو  100مليون دوالر يف رأس املال
حصة تصل إىل
ويستحوذان يف املقابل على
ّ
ّ
كل من سعد احلريري
 .%9.9وبذلك
تتدنى ّ
حصة ٍّ
من  %42.23إىل  ،%38.04وعالء اخلواجة من
 %42.24إىل  ،%38.05ونازك احلريري من
 %15.571إىل .%14
يف آذار  2017استحوذ رجل األعمال عالء اخلواجة
عرب جمموعته  ،OLT Holdingعلى أسهم أمين
احلريري اليت كانت توازي حبجمها أسهم شقيقه
سعد يف جمموعة البحر املتوسط .اخلواجة الذي
السياسية والتجارية يف لبنان
تنشغل األوساط
ّ
بقوة وحجم
بروزه
ة
كيفي
عن
بامسه وتسأل
ّ
ّ
ً
أول
ا
عملي
صار
معه،
يعمل
من
ثروته وهوية
ّ
شريك لورثة رفيق احلريري يف جمموعة البحر
املتوسط ،مذ اشرتى رفيق احلريري املصرف يف
الثمانينيات .بعد سنتني ،صار للحريري شريك
ثالث :الشقيقان رمحة .هما يتشاركان مع اخلواجة
أعما ً
ال واستثمارات يف لبنان ،واستحوذا على
حصة وازنة يف اجملموعة من خالل االستحواذ على
ّ
كامل زيادة رأس املال اليت ّ
تنفذها اجملموعة.
اخلواجة كان قد دخل أيضًا على جمموعة احلريري
من خالل شراء شركة «أوجيه إنرتناشيونال» يف
فرنسا .كما صار مساهمًا رئيسيًا يف شركة
اشرتت أكرب عقارات العائلة يف كفرفالوس شرق
صيدا ،وله أسهم يف شركات كان للحريري
ورجاله احلصة الوازنة فيها ،باإلضافة إىل حصته
الكبرية يف مشاريع إنتاج الطاقة يف دير عمار
وطاقة الرياح يف عكار.
دخول اخلواجة والشقيقني رمحة ،يعكس حجم
األزمة اليت ضربت اجملموعة املصرفية بعد تهاوي
شركات احلريري وأبرزها «سعودي أوجيه» .فهذه
ّ
تصنف يف املرتبة
اجملموعة املصرفية اليت كانت
السابعة جلهة ترتيب األصول بني مصارف «ألفا»
ويف املرتبة السادسة جلهة ترتيب الودائع بني
مصارف «ألفا» ،كادت أن تتهاوى مثلها مثل
شركات احلريري اليت سقطت قبل سنوات وأبرزها
«سعودي أوجيه» .فقد ظهرت يف ميزانيتها
اختالالت بنيوية بالتوازي مع بدء انهيار شركات
احلريري نظرًا للرتابط العميق بينها .وحبسب
ّ
املوثقة ،فإن قيمة الديون املتعثرة
املستندات
يف «البحر املتوسط» بلغت  461.5مليون دوالر
يف  ،2017منها  134.4مليون دوالر تسليفات
ُمنحت ملقاولني من الباطن مع شركة «سعودي
أوجيه» ،و 127.2مليون دوالر تسليفات ُمنحت
لشركة  ،AGEو 56.1مليون دوالر تسليفات
ُمنحت لشركة  ،BEATAو 39.8مليون دوالر
تسليفات ُمنحت لشركة  ،OTASو 95مليون
دوالر هي عبارة عن خسائر عمالء املصرف الناجتة

الخواجة والشقيقان رحمة شركاء الحريري يف
مجموعة البحر املتوسط (مروان طحطح)

عن إعادة جدولة ديون شركة .CELL C
يف تلك السنة ،أي  ،2017كانت حمفظة تسليفات
«البحر املتوسط» للقطاع اخلاص تصل إىل 4.4
مليار دوالر ،وكانت أرباحه تبلغ  120مليون دوالر
(اجلزء األكرب من هذه األرباح ناتج من توظيف
األموال يف سندات الدين احلكومية وشهادات
إيداع مصرف لبنان) .لذا ،فإن الديون غري
ّ
(املتعثرة) البالغة  990مليار لرية (656
العاملة
مليون دوالر) ،كانت ستأكل أرباح  3سنوات و9
ّ
تشكل  %14.7من حمفظة
أشهر بالكامل ،وهي
معدل مرتفع جدًا قياسًا على
التسليفات ،وهذا
ّ
ّ
املتعثرة يف القطاع املصريف.
معدل الديون
كان واضحًا الرتابط التمويلي بني البحر املتوسط
وتساقط الشركات اليت ورثها سعد احلريري عن
أبيه .فالشركات األربع املذكورة أعاله هي شركات
تأسست على يد األب لتقوم بأعمال خمتلفة يف
قطاع االتصاالت BEATA holdings .وAGE
 LTDهما من الشركات
املساهمة يف «أوجيه
تيليكوم» وفق بيانات
بورصة دبي املنشورة
على موقعها اإللكرتوني.
أما  OTASفهي شركة
مملوكة من شركة «أوجيه
تيليكوم» وتعمل يف

 461مليون
دوالر ديون
ّ
متعثرة من أربع
شركات تابعة
لـ«أوجيه تيليكوم»

تركيا وترتبت عليها ديون هائلة أعيدت جدولتها
مرة من دون أن تتمكن من إيفائها .و
أكثر من ّ
أسسها رفيق احلريري
 CELL Cهي الشركة اليت ّ
يف  2001ومتلكت شبكة خلوية يف جنوب أفريقيا
وكانت مملوكة بنسبة  %75من «أوجيه تيليكوم»
قبل إعادة هيكلة هذه األخرية.
يف الواقع ،كانت جمموعة البحر املتوسط اليت
متلك «بنك ميد» ،هي الذراع التمويلية لشركات
احلريري األب .عربها ّ
متت الصفقات الكربى .فهذا
املصرف حصل منه احلريري األب على أول كفالة
اللتزاماته يف السعودية ،ثم اشرتاه بعدما عرضه
جوزف اخلوري للبيع .وهذه اجملموعة كانت لديها
شركة شقيقة هي «عقارية البحر املتوسط» اليت
اقتصر عملها على ّ
متلك العقارات اليت يتخلف
أصحابها عن سداد ديونهم للمجموعة .ومن ضمن
موجوداتها ،كانت «عقارية البحر املتوسط» متلك
عقارات الرملة البيضا (املسبح الشعيب) واليت
ضجة كبرية يف السنوات املاضية
ُأثريت حوهلا
ّ
بعدما اشرتاها رجل األعمال وسام عاشور .وبتمويل
حصة وازنة
من «بنك ميد» اشرتى احلريري األب ّ
يف البنك العربي (بيعت قبل سنتني) ،باإلضافة
إىل ثلث بنك االستثمار السعودي .كذلك جرى
ّ
ومتلك عرب اجملموعة قصر
متويل تأسيس .CELL C
ً
قريطم .هذا العقار كان معروفا باسم قصر صاحلة،
إال أن أبناء رجل األعمال جنيب صاحلة كانوا مدينني
جملموعة البحر املتوسط مببالغ كبرية مقابل رهن،
وعندما ّ
ختلفوا عن السداد ُأبرمت صفقة اسرتداد
حصة يف أسهم فندق فينيسيا
القصر وبقيت
ّ
مرهونة للمجموعة أو «بنك ميد»

Saturday 23 March 2019

الـسبت  23آذار 2019

صفحة 11

Page 11

مـقاالت وتـحقيقات

اّ
طلبنا بني األكثر تأخراً يف العامل:

إبـنك ذكـي يا ثـريا ...بـس حـمار!
ماحد جابر
ليس صحيحًا أن اللبناني دائمًا «بيجي واقف وين ما ّ
زتيتو».
الرتهل الذي يضرب خمتلف مناحي حياتنا جيعل «األغنية» اليت
ّ
«صدر األجبدية إىل العامل» بال
طاملا رددناها حول البلد الذي
ّ
يهدد جديًا النظام الرتبوي اخلاضع لسلطة
ترهل بات
ّ
معنى .وهو ّ
نظام سياسي طائفي حيول دون أي إصالح جدي ،يبدو شديد
ّ
حيققها الطالب اللبنانيون
االحلاح بعد النتائج غري املطمئنة اليت
يف االختبارات الدولية .آخر هذه النتائج الباهتة كشف عنها اختبار
 TIMSSالدولي الذي أظهر تأخرًا شديدًا للتالمذة اللبنانيني يف
مادتي الرياضيات والعلوم .نتائج تقرع جرس االنذار من أجل
القيام خبطوات اصالحية جدية يف املناهج وطرائق التعليم ،حتى ال
ّ
نتغنى بها.
تبقى «العبقرية اللبنانية» جمرد أسطورة
يف آب املاضي ،أصدر «املنتدى االقتصادي العاملي» تقريرًا ّ
حل
فيه لبنان يف املركز األول عربيًا والرابع عامليًا لناحية جودة تعليم
ّ
الرياضيات والعلوم .يومهاّ ،
شكك
هلل كثريون للتقرير الذي
املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء يف صدقيته ،كونه ال يتمتع مبعايري
بينته بالفعل النتائج الباهتة اليت
االختبارات الدولية .وهذا ما ّ
ّ
حققها التالمذة اللبنانيون يف اختبار ( TIMSSاالجتاهات الدولية
يف دراسة الرياضيات والعلوم) .فقد نشر املركز  ،أخريًا ،ملخصًا
بالعربية لنتائج االختبار لعام ( 2015جيري كل أربع سنوات)،
ّ
البتة .ففي
وتقريرًا مفص ًال باإلنكليزية أظهر معطيات غري مطمئنة
الرياضياتّ ،
حل لبنان يف املرتبة الـ 27من بني  39دولة شاركت
ّ
ّ
صف «الثامن أساسي» ،واملرتبة الثالثة عربيًا من
على مستوى
بني  10دول عربية مشاركة يف االختبار .أما يف العلوم ،فكانت
الصورة أكثر قتامة ،إذ أحرز املرتبة  34من  ،39والسابعة عربيًا من
ّ
صف «الرابع
بني الدول العشر .ولو متت املشاركة على مستوى
أساسي» ،على غرار الدول الستني املشاركة ،لكانت النتيجة،
رمبا ،أكثر كارثية!

تفاوت مع االمتحانات الرسمية

عام  ،2015كانت املشاركة الرابعة للبنان يف هذا االختبار الدولي
بـ  3873تلميذًا وتلميذة من  48مدرسة رمسية ( 1283تلميذًا/ة)
أن معدل
و 90مدرسة خاصة ( 2590تلميذًا/ة).
وبينت النتائج ّ
ّ
حتصيل التالمذة اللبنانيني يف الرياضيات بلغ  442نقطة ،أي
أدنى من املعدل الدولي الوسطي ( 505نقاط) ،وأدنى من معدل
أن املعدل يف 2015
 TIMSSنفسه ( 500نقطة) .األكثر إثارة للقلق ّ
اخنفض عن الدورات السابقة ( 433عام  ،2003و 449يف 2007
و .)2011وتظهر الفجوة بوضوح لدى املقارنة مع معدالت دول
كسنغافورة ( 621نقطة) ،وكوريا ( ،)606الصني  -تايبه (،)599
الكيان اإلسرائيلي الغاصب ( .)511ويف العلوم ،تراجع معدل
التالمذة اللبنانيني من  406نقاط إىل  ،398وهو أدنى بأشواط
من املعدل الوسطي ( ،)486علمًا ّ
بأنه وصل إىل  414نقطة عام
.2007
أيًا من التالمذة اللبنانيني مل حيقق معدل
أن
أكثر
والالفت
ّ ّ
املعيار الدولي املتقدم ( 625نقطة)
يف الرياضيات ،أي انه ليس لدى
أي من هؤالء القدرة على التطبيق
والتفكري والتعليل منطقيًا يف
وضعيات ملشكالت خمتلفة .وتبينّ
أن  8يف املئة فقط ( 310تالمذة)
من الطالب اللبنانيني ميكنهم تطبيق
ّ
معقدة
املعرفة والفهم يف وضعيات

لم يحقق أي من
التالمذة اللبنانيني
املعدل الدولي
املتقدم يف مادة
الرياضيات

أن
نسبيًا ،فيما جتاوز  %35املعيار املتوسط ( 475نقطة) ،أي ّ
هؤالء ميتلكون القدرة على تطبيق املعارف الرياضية األساسية يف
وضعيات خمتلفة .وجتاوز  %73املعيار املنخفض ( 400نقطة)،
أن هؤالء ميلكون «بعض
ونال  %27أقل من  400نقطة (وهذا يعين ّ
املعارف» بشأن األرقام الكلية والرسوم البيانية األساسية).
أما يف العلوم ،فلم تكن النتائج أقل إثارة للقلق .إذ جتاوز %1
فقط املعدل املتقدم ،و %7ختطوا املعدل املرتفع ،و %24املعيار
املتوسط ،و %50املعيار املنخفض (األعلى بني املعدالت كان يف
الكيمياء بـ  438نقطة ،واألدنى لعلوم األرض بـ  365نقطة).
هذه األرقام تظهر نتائج معكوسة لنسب النجاح يف االمتحانات
الرمسية اليت تالمس  ،%100فيما ال يكاد يتجاوز عدد املتميزين
يف الدرجات النصف .ماذا يعين ذلك؟ يعين ،ببساطة ،أن نظام
يعتد به
االمتحانات لدينا ضعيف ،حمدود القياس ،وينبغي أال
ّ
لتقويم فعالية نظامنا التعليمي .والتفاوت بني نتائج TIMSS
ونتائج االمتحانات الرمسية يدفع إىل الشك يف شأن صدقية
االمتحانات الوطنية وشفافيتها وفاعليتها.
مفارقة مهمة أفرزتها نتائج االختبار أيضًا ،وتتمثل يف أن معدالت
تالمذة املدارس الرمسية املشاركة كانت أعلى من أقرانهم يف

املدارس اخلاصة يف كل املواد :رياضيات ( 445,67رمسي،
 440,8خاص) ،فيزياء ( 413,61رمسي 411,66 ،خاص) ،كيمياء
( 443,98مقابل  ،)434,74علوم ( 402,31مقابل ،)396,09
طبيعيات ( 367,94مقابل  )364,98وعلوم األرض ( 370,85مقابل
 .)362.64علمًا أن مشاركة املدارس اخلاصة ( )%66.9كانت
ضعفي املدارس الرمسية (.)%31,1

تلقني بدل تنمية التفكري

أن حتصيل التالمذة يف معظم
نتائج االختبار تشري بوضوح اىل ّ
مستويات التفكري (معارف ،تطبيق ،حتليل وتعليل) كان أقل من
معدل التحصيل الدولي .إذ ّ
تدنى املعدل بصورة كبرية بالنسبة إىل
التحصيل املرتبط بقدرات التفكري العليا (حتليل وتعليل) .كما كان
معدل حتصيل التالمذة متدنيًا وأقل من املعدل الدولي يف التعامل
مع اإلجابة على خمتلف أمناط األسئلة (خيار من متعدد ،ربط ،سؤال
مفتوح ،امأل الفراغ ،إجابة خمتصرة ،صح أو خطأ) ،ويف طريقة
استخدام املستندات (بيانات ،رسوم ،جداول ،نصوص) ،وحتى
األسئلة املبتدئة بأفعال إجرائية وأسئلة أدوات االستفهام .وهذه
املؤشرات تثبت أن التلقني ال يزال هو السائد يف التعليم ،وأن
أدمغة التالمذة حتولت إىل أوعية تصب فيها املعلومات من دون أن
تكون لدى التلميذ القدرة على التحليل والنقد والنقاش والرتكيب،
ّ
منظمة
وعلى تشغيل «ميكانيزم» التفكري للوظائف العقلية بطريقة
ومرتابطة.

املوارد وتخصص املعلمني

االختبار يكشف أيضًا تأثري بعض املتغريات على نتائج حتصيل
التالمذة (اللغة األجنبية ،اجلندر ،نوع املدرسة ،املناخ املدرسي،
األمان واحلماية املدرسية ،مواقف التالمذة ،غرفة الصف ،إعداد
املديرين واملعلمني ،البيئة والدعم املنزلي) .وقد تبني أن أدنى
املعدالت حققها التالمذة الذين أفاد مديروهم بأن مدارسهم تتأثر
بنقص يف املوارد .وأوضحت النتائج ،على الصعيدين اللبناني
والدولي ،أن التالمذة الذين يعانون من تسلط أقرانهم حيرزون
نتائج أدنى .كما أن اهتمام التالمذة باملادة له تأثري إجيابي على
نتائجهم ،والنتائج األفضل حصل عليها من يتعلمون لدى أساتذة
متخصصني باملادة وبطرائق التعليم.

سياسة الرتقيع

بال شك ،تساعدنا االختبارات الدولية على تشخيص الواقع
بهدف مواكبة التطور على مستوى املناهج العاملية احلديثة .قد
أن تبين نتائج هذا االختبار بشكل مطلق غري
يناقش البعض يف ّ
أن مناهجنا ال تغطي كل احملتوى
ممكن العتبارات كثرية ،منها ّ
أن االختبار ال حيقق
العلمي الذي تنشده االختبارات الدولية ،أي ّ
شرط الصدق يف تطبيقه على التالمذة اللبنانيني .كما أن بعض
الكفايات مت وقف العمل بتقوميها يف االمتحانات الرمسية ،مثل
الكفايات املتعلقة بالعمل املخربي يف العلوم (الفيزياء والكيمياء
والطبيعيات) ،إضافة إىل أن التالمذة حيتاجون إىل تدريب أكرب على
منط األسئلة املطروحة.
لكن تربيرًا كهذا يدفعنا إىل طرح تساؤالت جدية :ملاذا مل نعمل
على تقويم وتعديل مناهج العلوم والرياضيات بعد تشخيص كثري
من اخللل يف املشاركات السابقة يف االختبار؟ وإذا كانت ظروفنا
الراهنة غري مؤاتية للمشاركة ومل نكن مستعدين كما جيب ونتوقع
نتائج سلبية مسبقًا ،بسبب غياب الرؤية والسياسة الرتبوية
املناسبة ،فمن السذاجة أن نعيد التجربة نفسها باستخدام األدوات
نفسها (املناهج وتوابعها) ،ونتوقع نتائج خمتلفة .فلماذا خناطر
ونضع صورتنا التعليمية اهلشة حتت اجملهر العاملي قبل أي عملية
جتديد جدية؟
أن املشكلة األساس تكمن يف أن النظام الرتبوي يف لبنان
صحيح ّ
وأن أي
خاضع لسلطة النظام السياسي التابع للطوائف واألحزابّ ،
عملية تغيري أو جتديد مهما كانت ينبغي أن حتظى برضى وموافقة
هذا النظام السياسيّ ،
إال أنه حان الوقت لنعرتف أن اإلصالح
والتطوير الرتبوي حيتاجان إىل إرادة وطنية جدية ،تتخذ من التعليم
قضية أساسية جيب أن تبقى يف منأى عن التجاذبات والتناوشات
والتناحرات السياسية.

«حزب اهلل» يصوِّب على عهد رفيق احلريري؟
طوني عيسى
يستشعر «حزب اهلل» مرحلة حافلة بالضغوط الدولية عليه .لذلك،
قرر إشهار كل األسلحة .مبدئيًا ،يف الداخل ال أحد خييفهّ .
كلهم
ّ
عاجزون عن مواجهته .وال خيشى «احلزب» خروج رئيس احلكومة
سعد احلريري من حتت الغربال ،وال طبعًا ابتعاد رئيس اجلمهورية
أن احلريري ،إذا
ميشال عون والوزير جربان باسيل .لكنه يعتقد ّ
ّ
تلقى جرعات سعودية وأمريكية ،فقد يصبح مؤه ًال الستثارة أزمة.
ورقة الضغط األساسية اليت يراهن عليها «حزب اهلل» هي ورقة
«الفساد» .وقد اختار من فصول الفساد حتديدًا اسم الرئيس
فؤاد السنيورة ،وجتاهل سواه ،أو رمبا تركه إىل مراحل أخرى.
و»خطورة» فتح امللفات اليت تعين السنيورة ،تكمن يف امتداداتها
اليت ال أحد يعرف أين تبدأ وأين تنتهي ،سواء بالنسبة إىل املراحل
السياسية أو امللفات أو األشخاص واملرجعيات.
أن الغاية املقصودة من فتح
ويعتقد بعض أوساط «املستقبل» ّ
يتمدد ليشمل املرحلة السابقة للعام  ،2005أي
امللفات هو أن
َّ
تلك اليت كان فيها السنيورة اليد اليمنى للرئيس رفيق احلريري.
ووفق األوساط ،سيجد «املستقبل» نفسه يف إحراج شديد لسببني
على األقل:
ست َ
أن امللفات ُ
فتح يف شكل عادل وطبيعي،
 -1هو ال يثق يف ّ
حبيث تظهر مسؤوليات كل القوى السياسية على حقيقتها،
أن
ومَر ّد انعدام الثقة هو ّ
أيًا كانَ .
وينكشف الفاسد احلقيقي ّ
َ
«املونة» اليوم على كثري من األجهزة واملؤسسات
«حزب اهلل» له
وخيرتقها ،وال جيرؤ بعضها على معاكسة توجهاته.
إن استثارة عنوان الفساد ،ولو بالشبهات البعيدة والظنون،
ّ -2
خالل عهد الرئيس رفيق احلريري ميكن أن تكون له تداعياته
تستعد احملكمة الدولية إلعالن ُ
احلكم يف ملف
املعنوية ،فيما
ُّ
ويرجح البعض أن َيصدر احلكم على كوادر من «احلزب».
اغتياله.
ِّ
فإن اإلحراج يكون متباد ً
ال لدى «احلزب» و»املستقبل».
وهكذاّ ،
وااللتفاف القوي الذي أظهره «املستقبل» ،حلماية السنيورة،
مستعينًا بدار الفتوى ،هو يف الواقع تطويق حملاولة «حزب اهلل»
يتحدث عنه .ولقاء
توريط عهد احلريري األب يف الفساد الذي
ّ
الرئيس سعد احلريري قبل أيام مع امللك السعودي سلمان بن عبد
احلساسة.
العزيز يشكل دعمًا كبريًا له يف هذه املواجهة
ّ
ولذلك ،أعيدت احلرارة إىل العالقة بني احلريري والسنيورة ،وأعيد
أتعب
عز َل ْته االنتخابات النيابية ،بعدما
االعتبار إىل الرجل الذي َ
َ
وبتشدده إزاء «حزب اهلل».
«املستقبل» بانتقاداته ملسار التسوية
ُّ
وفوق ذلك ،جنح يف أن يكون الوسيط الذي أعاد اللواء أشرف
ريفي إىل كنف احلريرية.
ّ
املطلعون يتوقفون عند اللحظة السياسية اليت أنضجت «الصفقة»
بني الثالثي احلريري  -السنيورة  -ريفي .فالسعوديون ضغطوا
ّ
السنية ،وتقوية جبهة  14آذار
لتحقيقها لكي يعيدوا متاسك اجلبهة
يف املواجهة مع «احلزب».
ّ
السنية غري احملسوبة على «حزب
واليوم ،كل القوى السياسية
اهلل» ،مبا فيها الرئيس جنيب ميقاتي ،باتت مع «املستقبل» أو
طيبة به.
على عالقة ِّ
أن احلريري ،يف ظل هذا التحالف السنيّ ،
ولكن ،من الواضح ّ
سيوحي أنه أكثر «ممانعة» مع نهج «احلزب» .وحال التباعد بينه
وبني السنيورة ميكن أن تعود ،وكذلك حال الطالق بينه وبني
ريفي ،إذا عاد احلريري إىل نهج التسوية السابق .ويف أي حال،
الرسائل املتالحقة اليت حيملها املوفدون األمريكيون ،واليت ُي َتِّوجها
تصب يف هذا االجتاه.
وزير اخلارجية مايك بومبيو اجلمعة (أمس)،
ّ
ِّ
يذكر مبرحلة خريف  .2017آنذاك،
بالنسبة إىل «حزب اهلل» ،األمر
كان احلريري سائرًا يف التسوية وفق املناخ الذي يريح «احلزب»،
كما هو اآلن ،فطلب منه السعوديون أن «ينتفض» ،واستقال .ثم
حتسن الوضع بعد
ورهان على
بتفهم سعودي
جرت تسوية املسألة
ُّ
ٍ
ُّ
االنتخابات النيابية.
املرة ،فاألمريكيون
هذه
أكرب
يات
التحد
يعترب
لكن «احلزب»
ّ
ّ
ّ
رفعوا مستوى الضغوط عليه وعلى إيران بالتوازي .وهم يدفعون
مهمة
ببعض القوى ،ويف مقدمها احلريري ،لكي تأخذ على عاتقها
ّ
التصدي.
ّ
َّ
ويتوقع أن ُت ِ
تعبه ،بل هي مصريية
هذه املرحلة خيشاها «احلزب»
حد ما .وإذا مل تتم صفقة بني واشنطن وطهران تؤدي إىل
إىل ّ
فإن املواجهة اليت سيخوضها «احلزب» يف
وقف الضغط األمريكيّ ،
لبنان ستكون قاسية ،إذ ال ميكن االستهانة بانعكاس العقوبات على
يتصدى هلا بكل ما ميلك من أوراق.
املدى البعيد .ولذلك ،هو
ّ
ّ
إن املعارك اليت اندلعت بني احلريري والوزير
يقول
املطلعون ّ
جربان باسيل هي يف أحد وجوهها انعكاس لضغط «حزب اهلل» على
مهمة
احلريري .وغالبًا ما ارتأى «احلزب» أن يرتك حلليفه املسيحي
ّ
ّ
وحيقق
االشتباك مع «املستقبل» لريتاح هو يف خلفية الصورة
هدفني على األقل:
أن يضمن صالبة موقف عون و»التيار» معه يف امللفات
االسرتاتيجية ،وأن يزرع إسفينًا يف تفاهم احلريري  -باسيل.
ولطاملا اعتمد «احلزب» على حليفه املسيحي ملواجهة «املستقبل»
يف األزمات الكربىّ ،
جتنبًا لتسعري النزاع املذهيب.
وحتى اليوم ،ال خماوف كبرية من انهيار التسوية .فاجلميع يرون
ِّ
يفضل حماصرة احلريري،
لكن «حزب اهلل»
مصاحلهم يف استمرارهاّ .
من باب االحتياط على األقل.
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الدلـيل الـتجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
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

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Say it With

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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:

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مـقاالت وتـحقيقات

منازل السوريني املدمّرة ...ومشروع «األلف ميل»!
زياد غصن
مرت من هنا .ال شيء يعكس هذه
احلرب ّ
العبارة أكثر من صور األبنية السكنية اليت
حول الرصاص جدرانها إىل ما يشبه «شبكة
ّ
صيد» ،وحفرت القذائف عميقًا يف سقوفها
تصح متامًا املقولة« :ما
وأساساتها .هنا
ّ
أسهل اهلدم ،وما أصعب البناء بعده!»
حتى وقت قريب ،كان حمظوظًا من جيد
منزله ال يزال قائمًا يف املناطق املنكوبة.
فعلى األقل ،باستطاعته أن يعود لإلقامة
ّ
والتخلص
فيه بعد إجراء بضعة إصالحات،
تاليًا من عبء اإلجيارات املرهقة .لكن مع
حدوث انهيارات «مميتة» يف بعض األبنية
السكنية ،وصدور حتذيرات رمسية من وقوع
املدمرة اليوم ،كليًا
أخرى ،أصبحت املنازل
ّ
ّ
كفة واحدة ،جلهة انتفاء
أو جزئيًا ،يف
اجلدوى من إمكانية إعادة إصالحها ،ودرجة
خطورة ّ
كل منها على حياة شاغليها.
وفيما كانت وسائل اإلعالم مشغولة
بانهيارات حلب وخسائرها البشرية واملادية،
شدة الرياح تسبب لي ًال انهيار ما بقي
كانت ّ
من بناء سكين متصدع مؤلف من ثالث
ٌ
حدث
طبقات يف إحدى املناطق املدمرة.
أرعب السكان العائدين إىل املدينة احملررة،
وال سيما أن الشقق السكنية اليت يشغلونها
ترسل بني الفينة واألخرى إنذارات سلبية
بشأن وضعها اإلنشائي املتضرر ،من
تساقط لألحجار اليت تكسو الواجهة اخلارجية
لتلك الشقق ،إىل التشققات اليت تكثر يومًا
بعد يوم يف جدرانها وشقوقها.
قبل عدة أشهر ،عاد قاسم وعائلته إىل مدينته
يف ريف دمشق .كان منزله الواقع يف بناء
سكين مؤلف من عدة طبقات ال يزال قائمًا.
لذلك ،مع بعض الرتميمات ،أصبح املنزل
ظاهريًا قاب ًال للسكن .لكن شاءت األقدار كما
يروي شقيق قاسم لـ»األخبار» ،أن يسقط
حجر من واجهة ذلك البناء على رأس قاسم،
مسببًا له كسورًا يف اجلمجمة ،مضيفًا أن
«تساقط األحجار بات اعتياديًا ،إضافة إىل أنه
مع كل موجة أمطار تتعرض هلا املدينة ،تبدأ
املياه بالتسرب إىل داخل الشقق السكنية
نتيجة التشققات املوجودة» ،والنامجة عن
املعارك اليت دارت يف شوارع املدينة قبل
حتريرها .مثل هذه احلوادث وغريها تدفع
كثريين إىل اجلزم بأن مجيع املناطق السكنية
اليت شهدت معارك عسكرية حباجة إىل إعادة
بناء كاملة؛ إذ إن أبنيتها الناجية من التدمري
تنج من التصدع اإلنشائي ،وآثار ذلك
مل
ُ
ستظهر عاج ًال أو آج ًال.
تحدّيات لوجستية كثرية
تتباين التقديرات يف عدد املنازل اليت
تعرضت على مدى سنوات احلرب الثماني
املاضية للتدمري الكلي أو اجلزئي .ففيما
تتحدث األرقام «املتفائلة» عن تضرر حنو
 1.5مليون منزل يف مجيع املناطق السورية،
َ
مليوني
تؤكد األرقام «املتشائمة» جتاوز الرقم
منزل .كذلك األمر بالنسبة إىل تقديرات
قيمة األضرار اليت حلقت باملباني أو بقطاع
البناء والتشييد عمومًا .فاللجنة االقتصادية
قدرت
واالجتماعية لغرب آسيا« ،أسكوا»ّ ،
يف تقريرها األخري قيمة األضرار اليت حلقت
باملباني والبنى التحتية بأكثر من  90مليار
دوالر خالل السنوات اخلمس األوىل من
عمر احلرب .أما «املركز السوري لبحوث
السياسات» فيشري يف تقريره األخري ،الذي
ّ
«التشظي» ،إىل أن خسائر قطاع
محل عنوان
البناء شكلت ما نسبته حنو  %4من إمجالي
تقديرات اخلسائر املرتاكمة يف الناتج احمللي

اإلمجالي ،والبالغة بنهاية عام  2015حنو 163
مليار دوالر.
ومع احنسار احلرب عن مناطق واسعة من
البالد ،فإن أكثر ما يضغط شعبيًا على
أولويات الدولة يف املرحلة املقبلة يتمثل
يف إعادة إعمار املنازل املدمرة كليًا وجزئيًا،
وذلك بغية توفري املأوى اآلمن ألكثر من
تضررت.
مليون عائلة فقدت منازهلا متامًا أو
ّ
ال بل إن الصورة املطبوعة يف أذهان الناس
لعملية إعادة اإلعمار تكاد خُتتصر دومًا بإزالة
ركام احلرب من املدن واملناطق السكنية،
وبنائها من جديد وفق خمططات عمرانية
عصرية ،وهذا بالفعل ما ّ
حفز شركات حملية
وأجنبية على توجيه اهتمامها االستثماري
حنو قطاع العقارات ،وحتديدًا ما يتعلق
ببناء املساكن والضواحي السكنية ،وطرح
مشروعات طموحة ،بدليل العروض املقدمة
أخريًا من شركات روسية وصينية لتنفيذ
وحدات سكنية بكلفة اقتصادية متدنية،
واالتفاق السوري ـــ اإليراني على تأسيس
شركات مشرتكة من أجل إعمار الوحدات
السكنية ،واملشاريع السكنية ذات البعد
التنموي يف سوريا.
لكن األمر ليس بتلك البساطة ،فثمة حتديات
عديدة ستظهر تباعًا ،بدءًا من احلاجة إىل متويل
كبري لبناء ما ال ّ
يقل عن مليون ونصف مليون
وانتهاء
شقة سكنية متثل احلاجات الوطنية،
ً
باألولويات واألهداف اليت تضعها شركات
االستثمار العقاري نصب عينيها عند طرحها
أي مشروعات استثمارية عقارية .وحبسب
املهندس رشاد كامل ،اخلبري املتعاقد مع
األمم املتحدة ،فإن «بعض املناطق احمليطة
باملدن الرئيسية ستكون مغرية للشركات
لالستثمار فيها ،لكن القسم األخطر من إعادة
اإلعمار ،واخلاص باملناطق اليت ّ
كنا نسميها
أظن أنه سيجد
شعبية أو ريفية بعيدة ،ال
ّ
ُ
سترتك لتعود حاضنات
أي مستثمر ،فهل
ُ
سترتك
للمظلوميات التنموية والعنف؟ أم
لتصبح خميمات تنمو تدرجيًا وتتحول إىل
مدن خمالفات؟» .ويذهب املهندس كامل،
يف قراءته للتحديات اليت ستواجه عملية
إعادة بناء منازل السوريني املدمرة ،إىل
توقع حدوث نزاعات على امللكيات العقارية
ألسباب عدة ،مستندًا يف ذلك إىل جتربته
مع األمم املتحدة عام  2014يف مدينة عدن
اليمنية لدراسة األراضي اليت صودرت بعد
حرب عام 1994؛ إذ تبني بعد عشرين سنة
من تلك احلرب ،أن حجم اخلالفات الناشئة
أراض وعقارات جتاوز،
عن املنازعات حول
ٍ
بسهولة ،عتبة  350ألف قضية يف عدن
فقط ،معظمها عمليًا فيه ملكيات مركبة،
أي إن هناك أكثر من شخص ميلك املكان،
تقدر أن الرقم يف سوريا
واألمم املتحدة
ّ
عما واجهته يف
املرات
عشرات
قد يتضاعف
ّ
عدن.
العربة بالتكلفة
َّ
ملف إعادة بناء املساكن واملباني
حتكم
ُ
ثالثة عوامل
املدمرة يف سوريا ،اليوم،
أساسية .األول يتعلق بالتكلفة االقتصادية
للمسكن وقدرة خمتلف الشرائح االجتماعية
على حتمل تلك التكلفة ،خاصة أن إعادة بناء
املنازل وتوزيعها لن تكون جمانًا يف مرحلة
إعادة اإلعمار.
والعامل الثاني يتمثل يف توافر التمويل
الالزم لبناء احتياجات البالد من املساكن،
وهو رقم لن يكون من السهل توفريه
بالتزامن مع دخول احلرب مرحلة احلصار

االقتصادي.
أما العامل الثالث ،فهو خاص بسرعة اإلجناز
املتحقق ،وضرورة التزام برنامج زمين حمدد
بالنظر إىل الطلب املتزايد على السكن من
جهة ،وإىل نتائج التجربة السابقة للجمعيات
واالحتادات السكنية من جهة ثانية.
ورمبا هذا كان سببًا رئيسيًا يف املشروع
احلكومي األخري ،املتمثل بالتوجه إىل بناء
شقق سكنية صغرية يف حمافظة ريف دمشق،
تراوح مساحتها بني  40و 60مرتًا .كذلك
األمر بالنسبة إىل االشرتاط الواجب على
شركات التطوير العقاري التزامه .فبحسب ما
يذكر مصدر خاص يف اهليئة العامة للتطوير
واالستثمار العقاري احلكومية« ،تشرتط
اهليئة على شركات التطوير العقاري ،عند
تقدميها ملشروعاتها السكنية ،ألاّ تقل
نسبة املساكن ذات الطابع االجتماعي عن
 %70باستثناء املشروعات اليت هلا طبيعة
خاصة».
ويتوقع املصدر أن يشهد العام احلالي «بدء
تنفيذ أول ضاحية سكنية من بني  25منطقة
تطوير عقاري حمدثة مبوجب قرارات صادرة
عن رئيس احلكومة منذ سنوات ما قبل احلرب
وخالهلا ،وغالبًا فإن تكلفة أي مشروع بهذا
ّ
تقل عن  30-20مليار لرية».
املستوى لن
هذا يف الوقت الذي عادت فيه شركات
خاصة ومجعيات تعاونية الستكمال بعض
مشاريعها السكنية اليت بدأت بتنفيذها قبل
احلرب ،أو املباشرة بتنفيذ مشاريع جديدة.
لكن تبقى العربة يف كل املشاريع املعلنة،
يف مدى قدرة العائالت على احلصول على
يعوضها عن ذلك الذي فقدته بسبب
منزل
ّ
احلرب ،وال سيما يف ّ
ظل تراجع دخول شرحية
ّ
وتبخر مدخراتهم
واسعة من السوريني،
املالية.
«مبادرات أهلية» أيضاً
الالفت يف «ضوضاء» احلديث عن إعادة بناء
املناطق السكنية املدمرة ،دخول املبادرات
تأسست يف زمن احلرب ،على
األهلية ،اليت ّ
خط إطالق رؤى وتصورات جملمعات سكنية
عصرية متكاملة ،وهو أمر يدفع البعض إىل
التشكيك يف جدية هذه الطروحات أو قدرة
أصحابها على وضعها موضع التنفيذ ،وذلك
يف ضوء التحديات التمويلية اليت تواجه
مشروع إعادة اإلعمار بكل قطاعاته ،واليت
تزداد حدة حاليًا مع دخول الغرب مرحلة
تطبيق احلصار االقتصادي .إال أن بشرى
ديب ،املسؤولة عن العالقات العامة يف
«جتمع سورية األم» ،تؤكد أن املشروع الذي
أعلنته املؤسسة أخريًا لديه مصادر متويل
وسي َّ
متنوعة،
نفذ ضمن مدة زمنية ال تتجاوز
ُ
مخس سنوات .واملشروع املذكور املسمى
«مدينة الزيتون» ،يتجه حنو املساحات
غري املستثمرة وغري املأهولة يف البادية
السورية ،ويتألف من وحدات سكنية وخدمية
ومرافق عامة ومشروعات إنتاجية متعددة،
أبرزها تأسيس مبقرة تضم  50ألف رأس
حلوب ،وإقامة مصنع إلنتاج األلبان واألجبان
واحلليب اجملفف وغريها.
ّ
يعلق مصدر خاص يف «هيئة االستثمار
السورية» على املشروع املطروح بالتأكيد
أن األمر ال يتعدى إىل اآلن جمرد طرح فكرة
جيدة وفق ما محلته من أهداف ،ومل حتصل
على الرتاخيص املطلوبة ،وبالتالي إن احلكم
على جدوى مثل هذه املشاريع يبقى مرهونًا
باإلجراءات التنفيذية على األرض.

من املمانعة إىل املواجهة
وليد شرارة
االغاية الرئيسية لألطراف اإلقليمية والدولية اليت
ّ
شنت احلرب على سوريا منذ مثاني سنوات حتت
أدته
ذرائع شتى ،كانت ضرب الدور املركزي الذي ّ
يف التصدي للمشاريع األمريكية ـــ اإلسرائيلية.
مع بداية األلفية الثانية ،وانتقال أصحاب هذه
املشاريع إىل اهلجوم بذريعة احلرب على اإلرهاب
وصياغة شرق أوسط جديد ،كانت لسوريا مساهمة
رئيسية يف إفشال هذا اهلجوم على جبهاته الثالث:
العراقية واللبنانية والفلسطينية .التوصيف األدق
هلذا الدور يف تلك الفرتة كان املمانعة ،أي قيام
الذين ُغُزوا يف ديارهم مبقاومة الغزاة جبميع السبل
والوسائل املتاحة ،ومنعهم من االستقرار وحتقيق
أهدافهم .وقد شاركت يف عملية التصدي هلذا
االجتياح الرببري أطراف عدة ،دولتية وغري دولتية،
وجنحت يف مهمتها.
لكن قوى احملور املعادي مل تتقبل نتائج هزميتها
يف العراق ولبنان وغزة ،وقررت انتهاز أول فرصة
للهجوم جمددًا ،على احللقة احملورية السورية هذه
املرة .وهذا ما فعلته يف آذار  ،2011عندما اعتقدت
أن بإمكانها استغالل أزمة داخلية ،تكثر مثيالتها يف
العديد من الدول النامية ،لتحويلها إىل حرب ضروس
تفضي إىل تدمري الدولة واجملتمع السوريني .من
املمكن القول ،بعد مثاني سنوات ،إن هذه احلرب
فشلت يف حتقيق أهدافها ،على الرغم من األهوال
البشرية واملادية اليت سّببتها ،بل إنها على املستوى
اجليوسياسي أدت إىل حتول كبري يف موازين القوى،
انتقلت معه أطراف املمانعة إىل وضعية املواجهة،
حبسب االتهامات األمريكية واإلسرائيلية املتزايدة
يف اآلونة األخرية .أفضت اهلجمة اجلديدة إىل عكس
ما ابتغته قواها ،ما يفتح الباب أمام احتماالت شتى
يف املستقبلني القريب واملتوسط.
رأى الكثريون عند بداية األزمة يف سوريا أنها جزء
من موجة ثورية طال انتظارها جتتاح العامل العربي
شب يف تونس ومصر .مل يلتفت
بعد احلريق الذي
ّ
هؤالء ،واألصح بعضهم من حسين النية ،إىل ما
َع َن ْته السابقة الليبية مع دخول الـ»ناتو» على خط
ضد نظام معمر القذايف حتى
األزمة ،وقيادته احلرب ّ
إسقاطه ،وتصفية األخري جسديًا ،وتقسيم ليبيا.
لقد راعت االنتفاضات الشعبية يف تونس ومصر،
البلدين احلليفني للغرب ،قواه املسيطرة ،ودفعته
إىل التدخل يف سياق املوجة الثورية حملاولة السيطرة
عليها ،وحرفها عن مسارها ،ودعم القوى واألطراف
املستعدة للتسليم باستمرار هيمنته االسرتاتيجية
واالقتصادية على املنطقة .هذا التدخل آذن ببداية
الثورة املضادة بقيادة الغرب ،الذي سرعان ما
انتقل من ليبيا إىل سوريا .ما شهده العامل العربي
يف تونس ومصر واليمن والبحرين كان بالفعل
بداية مسار ثوري داخلي ،لكنه ّ
حفز ،كما هو حال
مجيع الثورات يف التاريخ املعاصر ومنها الفرنسية
والروسية مث ًال ،القوى املتضررة منه ،دولية كانت
أو إقليمية أو حملية على اهلجوم املضاد لوأده أو
حرفه عن مساره.
لكن سوريا ليست ليبيا .وما جنح يف الثانية بفعل
العدوان اخلارجي أساسًا ،فشل فش ًال ذريعًا يف األوىل
بفضل ثبات قيادتها ،وصمود جيشها ،وهّبة حلفائها
ملناصرتها مع تعاظم التدخل اخلارجي .ومع االجنالء
اجلزئي والتدرجيي لغبار احلرب الكثيف ،اتضح أن
عدة صراعات خيضت حتت سقف األخرية ،أهمها ذلك
املستمر مع إسرائيل .هي يف احلقيقة كانت طرفًا
غري رمسي فيها يف مراحلها األوىل ،لكنها أصبحت
الحقًا طرفًا بارزًا يعلن رئيس وزرائها ،بنيامني
نتنياهو ،مسؤوليته عن مئات الغارات ،يليه رئيس
هيئة أركانها السابق ،غادي أيزينكوت ،ليتبنى آالف
«اهلجمات» ،أي إن مشاركتها مل تقتصر على ضربات
من اجلو فقط ،بل على عمليات على األرض.
من املفرتض أن يدفع ظهور هذه احلقائق إىل تغيري
ّ
شككوا يف صحة
مواقف بعض حسين النية الذين
قرار أطراف حمور املقاومة الذهاب إىل القتال يف
سوريا .عملية بناء القدرات العسكرية والصاروخية
ومراكمتها حتت النار اإلسرائيلية اليت شرعوا بها مع
تطور الصراع جعلت من سوريا ولبنان ،من منظور
إسرائيلي ،منصة هجوميةَ .من يعرف طبيعة الكيان
الصهيوني ودوره الوظيفي مع القوى الغربية،
باعتباره جيشًا ميتلك دولة وليس دولة متتلك جيشًا،
يعلم أن قادته اليوم ال ينامون نومًا هنيئًا ،وأن
االنتصار على الساحة السورية وما قد يرتتب عنه
يف املستقبل هما من أسوأ كوابيسهم.
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Michael Daley
and Labor

efore
Schools and Hospitals B

Charishma Kaliyanda

Hugh McDermott
Member for Prospect

Labor for Holsworthy

Guy Zangari

Michael Daley

0HPEHUIRU)DLUǙHOG

Member for Maroubra

Lynda Voltz

Jihad Dib

Steve Kamper

Chris Minns

Labor for Auburn

Member for Lakemba

0HPEHUIRU5RFNGDOH

Member for Kogarah

Julia Finn
Member for Granville

Stadiums

Putting
People
First!
Sophie Cotsis

Tania Mihailuk

Member for Canterbury

Member for Bankstown

Funded training at
no cost to student!
JB Hunter (RTO ID 90277) is offering funded training for unemployed people interested
in gaining employment in the Telecommunications and related industries.
Qualifications can be gained in NSW in either our Sydney or Newcastle training facilities.
The offer is available to:
•

People who are Australian/ New Zealand citizens or Permanent Residents,

•

People over the age of 15 and not qualified in Certificate level courses,

•

Persons who are fit and available for placement and have a current valid
drivers license, and

•

The ability to pass a language, literacy and numeracy test.

JB Hunter has 10 spots on offer to candidates who meet all the requirements.
Contact Konrad Janson by phone or email to find out more!
konrad.janson@jbhunter.edu.au
www.jbhunter.edu.au

1800 672 933
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مـقاالت وتـحقيقات

صراع احلدود والوجود :الدخان ال يزال أسود «حبصة» تدوير األنقاض تسند
«إعادة اإلعمار»؟
صهيب عنجريني

عدادات احلرب السورية إىل
عام آخر تضيفه ّ
عمرها ،من دون أن تشري املعطيات إىل انفراجة
حقيقية يف األفق .األحداث الدامية اليت عرفتها
البالد قبل مثانية أعوام أفلحت تدرجيًا يف انتزاع
إمجاع على تسمية واضحة« :حرب مفتوحة» ،لتنتقل
انقسامات السوريني من اخلالف على التسميات،
إىل السجال على األسباب واملآالت .وحتى اليوم،
سيد املشهد يف معظم
ال يزال التضارب اهلائل ّ
ما ّ
يتصل باحلرب من «أرقام»:
أعداد الضحايا ،حجم الدمار ،أكالف «إعادة
اإلعمار» وممكناته ومستحيالته ...إخل .وحده
الرقم مثانية حيظى بـ»إمجاع» حاسم ،ويستدعي
إقرارًا بأن آذار  2011كان مفتاحًا لـ»تغيرّ كل
شيء» ،ورمبا إىل األبد.
 15آذار  .2019ال جديد فعليًا حيمله هذا التاريخ،
ّ
«يبشر» به .هو يوم يضاف إىل روزنامة
أو
احلرب ،مفتتحًا عامًا آخر من عمرها ،من دون
معطيات تشري إىل أنه قد يكون األخري .وبرغم
االحنسار الكبري الذي شهدته جغرافيا املعارك يف
العام املنصرم ،فإن يوميات السوريني ما زالت
«يوميات حربية» بامتياز ،مع اختالف جوهري يف
طبيعة «الفاتورة» الواجب سدادها مقابل «اللقمة
املغمسة بالدم».
ّ
وال يزال املعنى احلريف للعبارة ساري املفعول يف
إدلب ومحاة وحلب والالذقية والرقة ودير الزور،
بنسب متفاوتة ،وألسباب خمتلفة ،فيما يكتسب
ٍ
املعنى اجملازي قسوة مضاعفة يف مناطق سيطرة
دمشق؛ بفعل خناق اقتصادي يضيق أكثر فأكثر،
ينافسه يف ذلك واقع الالجئني يف املخيمات
ودول اجلوار.
ومل يتغري شيء يف قدرة السوريني احملدودة
على التأثري يف شكل اخلواتيم املفرتضة حلربهم
تعمقت
(واألرجح أن هذه القدرة اخنفضت) ،بينما ّ
االنقسامات اإلقليمية والدولية ،وصارت تباينات
الرؤى واملصاحل داخل هذا احملور أو ذاك أكثر
مد عمر احلرب.
عالنية،
وأشد تأثريًا يف ّ
ّ
ويبدو الرهان على إطالة أمد الصراع حاضرًا بقوة
ّ
املؤثرين ،وعلى
على أجندات بعض الالعبني
رأسهم واشنطن ،اليت مل تغيرّ خالفاتها الداخلية
بشأن امللف السوري شيئًا يف تعاطيها العام
معه .وبرغم الزوبعة اليت أثارها قرار «االنسحاب
العسكري» املزعوم ،تبدو اخليارات األمريكية
ّ
ً
التخلي (طوعًا) عن املنطقة
حمسومة جلهة عدم
الشرقية «حتت أي ظرف».
ويفتح هذا التفصيل الباب أمام حتويل شرق سوريا
ّ
معقدة ،األمر الذي يتكامل
إىل «مسألة إقليمية»
مع تعقيدات ملف الشمال السوري .ويبدو الفتًا
يف هذا السياق احلديث املتزايد عن «وصفة»
جديدة تعكف «دولة األمن القومي» على تكريسها
حلاًّ وحيدًا لالشتباك األمريكي الداخلي حول مسألة
االنسحاب ،مبا يضمن «استيعاب نزوات ترامب،
يعرض مصاحل الواليات املتحدة للخطر».
وال
ّ
وتقوم هذه الوصفة على نقل الوجود األمريكي
من طور احلضور العسكري إىل حالة «احلرب
االستخبارية» ،مع إعطاء الصدارة لضباط وكالة
االستخبارات األمريكية لقيادة «القوات احمللية»
وتوجيهها على األرض.
ُ
مجلة مقرتحات أمريكية
وعادت إىل التداول
لـ»خطط مستقبلية» ميكن أن يضمن تنفيذها
توفري «بيئة خادمة» ملصاحل واشنطن ،اليت هي
مهددة للمصاحل السورية.
بطبيعة احلال
ّ
وتزايدت النقاشات حول إعادة إحياء مقرتح
«قوة حرس احلدود» اليت سبق لقوات «التحالف
الدولي» أن أعلنت العزم على تشكيلها يف
الشرق السوري (مطلع العام املاضي) .اجلديد
اليوم ،أن مقرتحات إحياء هذه اخلطوة تلحظ
«إغراء أنقرة بإبعاد وحدات محاية الشعب الكردية
عن هذه القوة ،وإشراك البيشمركة فيها ،إىل
جانب عناصر من العشائر العربية تكون نسبتها
هي األكرب».
وغري بعيد عن هذا ،تدور أحاديث خافتة يف
الكواليس األطلسية عن احتمال دخول رمسي
ّ
خط «املناطق
مشالي األطلسي» على
لـ»حلف
ّ
اآلمنة» ،برغم املخاض العسري الذي ُيتوقع أن

يقطعه مقرتح من هذا النوع قبل إبصاره النور،
فيما لو أبصرهُ .
وتظهر خطط «البنتاغون» حرصًا
على توفري متويالت عسكرية صاحلة لتغطية
سيناريو من هذا النوع ،حتت عنوان «دعم
املعارضة املفحوصة».
عد برنامج «املعارضة املفحوصة» خيارًا
وي ّ
ُ
«اسرتاتيجيًا» انتهجته وزارة الدفاع األمريكية،
منذ حقبة النزاع بينها وبني إدارة الرئيس السابق
باراك أوباما ،لفرض إيقاع «اجلنراالت» على
امللف السوري ،وتكريس «حرب طويلة األمد».
(راجع «األخبار»  18آب .)2016 ،وحتضر يف
قائمة اخليارات األمريكية «املدروسة» أيضًا
برامج متويلية لـ»دعم استقرار املناطق املحُ ّررة
من داعش».
وتلحظ اخلطط ضرورة «استحداث الوظائف
ّ
«حث
وتنشيط اخلدمات األساسية» ،فض ًال عن
جهات أخرى على املشاركة يف هذه الربامج،
مثل بعض احلكومات األوروبية ،وبعض حكومات
الشرق األوسط ،واملؤسسات املالية الدولية،
واألمم املتحدة» .ويبدو جليًا أن أي حترك جدي
يف هذا اإلطار إمنا يهدف إىل تكريس سيناريو
«كانتونات األمر الواقع».
وليست واشنطن الطرف الوحيد الساعي إىل
«مأسسة» امليليشيات العسكرية املتحالفة معها،
و»دعم اجملتمعات» اخلارجة عن سيطرة دمشق.
مساع تركية مماثلة انطلقت فصوهلا يف
مثة
ٍ
املسماة «درع
الرتكية
االحتاللية
اجلولة
أعقاب
ّ
وتعززت الحقًا مع احتالل عفرين
الفرات»،
ّ
(«غصن الزيتون»).
وقطعت أنقرة شوطًا كبريًا على طريق هيكلة جزء
من اجملموعات املسلحة العاملة حتت لواء «درع
الفرات» ،يف صورة تتعدى احلالة امليليشياوية،
ّ
وتتوخى تشكيل «جيش وطين معارض» .ودفعت
أنقرة حنو افتتاح «كليات عسكرية» ،كما عملت
على تشكيل «شرطة حرة» ،إضافة إىل مواصلة
العمل على ترتيك اجملتمع يف الشمال السوري.
ويبدو الفتًا أن معظم اجملموعات املسلحة العاملة
حتت راية «درع الفرات» هي جمموعات سبق هلا
أن حازت الرضى األمريكي.
استمر تنفيذ اخلطط الرتكية على هذا
وإذا ما
ّ
وانضمت إليها
الفرات،
غرب
مناطق
يف
الصعيد
ّ
شرقي الفرات ،فستكون
مشابهة
أمريكية
خطط
ّ
النتيجة متهيدًا للبدء يف تكريس «كانتونات»
تفوق قدرة دمشق على إخضاعها.
وتصلح كل املعطيات
لالستثمار
املذكورة
الحقًا يف صورة حرب
عسكرية ،أو فرض «أمر
واقع» جيعل ّ
كل حديث
عدًا
عن «وحدة سوريا» ُم ّ
اإلعالمي
لالستهالك
فحسب .وميكن متييز

ليست واشنطن
الوحيدة الساعية
إىل «مأسسة»
امليليشيات
املتحالفة معها

ثالث جغرافيات قابلة للتحول إىل مسرح عسكري
نشط يف املراحل التالية من احلرب ،على رأسها
مثلث «إدلب ،حلب ،محاة» الذي تهيمن عليه
«الرايات السود» .وحيتفظ احتمال التفجري
ّ
أقل على خطوط التماس بني
العسكري حبظوظ
اجليش السوري ومناطق االحتالل الرتكي (ريف
حلب الشمالي) ،كما على خطوط التماس بني
شرقي
اجليش و»قوات سوريا الدميقراطية»
ّ
الفرات .كذلك حتضر احتماالت التصعيد العسكري
بني «قسد» وأنقرة على امتداد املسافة بني منبج
وعني ديوار.
وبرغم خروج بعض الالعبني من خريطة الصراع
على مشال سوريا وشرقها ،فإن املشهد اليوم
ُي ّ
ذكر مبا كانت عليه األمور قبل أكثر من أربعة
أعوام
 .وال يغيب جنوب البالد عن االحتماالت املفتوحة،
يف ّ
ظل عدم استقرار «بيئة املصاحلة» يف درعا،
واستمرار التحديات «األمنية» يف السويداء،
وحضور خماطر اعتداءات الكيان اإلسرائيلي
دائمًا.

رحاب اإلبراهيم
جيلس أبو أمحد القرفصاء أمام بيته شبه املدمر،
حي احلميدية
وسط أكوام من األبنية املهدمة يف ّ
يف دير الزور ،بعد عودته إليه هربًا من اإلجيارات
املرتفعة يف دمشق« .نعيش ظروفًا صعبة بال
كهرباء ومياه ،مع التهديد بوقوع األبنية اجملاورة
بأي حلظة ،لكن ذلك يبقى أرحم من إجيارات
ّ
تقصم الظهر» ،يقول الرجل اخلمسيين ،واضعًا
خده.
يده على ّ
حي احلميدية يف دير الزور يشابه واقع
حال ّ
أحياء يف حلب ومحص وريف دمشق ،وال اختالف
بينها إال يف حجم اخلراب .الكوارث العمرانية
اليت ّ
خلفتها احلرب حتضر عنصرًا مهمًا يف سباق
بعض جهات دولية لرفع تكاليف «إعادة اإلعمار»
حصتها من «الكعكة الدمسة» .وال تبدو
لنيل
ّ
الدولة السورية غافلة عن هذا السباق ،فهي
اختذت قرارها بالتشارك مع الدول الصديقة،
واالعتماد على ذاتها أو ً
ال عرب خطط ،مثل مشروع
تدوير األنقاض ،جلدواها االقتصادية مقارنة
بالرتحيل .وباشرت احلكومة تنفيذ املشروع يف
عدد من املناطق املدمرة كمدينة حرستا .ويؤكد
رئيس جملس املدينة ،عدنان الوزة ،البدء يف
إزالة األبنية اآليلة إىل السقوط وبعض األبنية
ّ
خملفاتها
الساقطة وتدوير أنقاضها ،بعد جتميع
مكب ،وفرزها (فصل احلديد عن اإلمسنت)،
يف
ّ
وطحنها ،مشريًا إىل وجود تعميم إىل اجلهات
احملتاجة هلذه املواد لالستفادة منها يف تعبيد
الطرقات واألرصفة وطمر األنفاق .ويشرح أن ما
ُد ّور حتى اآلن بلغ قرابة  85ألف مرت مكعب من
املخلفات ،الفتًا إىل أنه خالل عام ميكن اخلالص
من مشكلة األنقاض ،خاصة أن «احلكومة أولت
حرستا اهتمامًا كبريًا».
احلل الفعال واجملدي اقتصاديًا يف حرستا ال ينفع
حي احلميدية الديري مث ًال ،إذ يوضح رئيس
يف ّ
املكتب الفين يف حمافظة دير الزور ،فادي
طعمة ،أن «املواد األولية متوافرة بنوعية جيدة
وأسعار مقبولة ،فالدير بادية كبرية وحتتوي على
صخر ومقالع ...كذلك إن أنقاض دير الزور ال
حتوي ألومنيوم أو خشبًا أو حديدًا ،بسبب سرقتها
وحرقها من ِقَبل املسلحني واملعفشني أيضًا».
ويؤكد أنه بدأ االعتماد على ترحيل األنقاض
واستخدامها يف طمر الوديان اليت تعوق إنفاذ
املخطط التنظيمي ،حيث نقل حنو  250ألف مرت
مكعب حتى شهر آب من العام الفائت.
عقبات التدوير والرتحيل
عد األمالك اخلاصة أبرز املشاكل اليت تعرتض
ُت ّ
تدوير األنقاض ،إذ ال ميكن السلطات اختاذ قرار
بتدوير ما هو ملك ألفراد من دون موافقتهم.
ّ
وحلل هذه األزمة ،وحفاظًا على ملكيات األهالي،
عرضت احلكومة التكفل مبصاريف إزالة أنقاض
البيوت املدمرة مبوجب تصاريح خطية من مالكيها،
وقد تقدم عدد من أهالي حرستا بعدد من تلك
التصاريح .أما يف دير الزور ،فيؤكد رئيس
املكتب الفين يف احملافظة «عدم االقرتاب إىل
املقاسم اخلاصة ،فالرتحيل اقتصر على األمالك
العامة فقط» ،مشريًا إىل أن «كلفة ترحيل أنقاض
بناء مؤلف من أربع طبقات تصل إىل حنو  6ماليني
لرية ،وال آلية لفرز ما جيب أن تتحمله الدولة أو
املواطن».
وتبدو مهمة تقدير الكلفة الفعلية لتدوير
األنقاض صعبة نسبيًا ،يف ّ
ظل تفضيل الرمسيني
عدم ذكر أرقامها ،لكن اخلبري العقاري الدكتور
عمار يوسف ،أكد أن ذلك يستلزم حتديد عدد
تقرييب للمساكن املدمرة وملحقاتها ،وأهمها
املدارس والدوائر الرمسية ومباني القطاع اخلاص
من جتارية وصناعية وجسور وطرقات وباقي
املنشآت .ويشرح أن آلية التقدير توجب «حتويل
كافة أشكال الدمار إىل وحدات بيتونية ،فيمكن
املدرسة وحسب املساحة والتسليح أن متثل
قرابة  200وحدة مكافئة ،مساحة الواحدة منها
 120مرتًا مربعًا ،وضمن هذه املعادلة يصل حجم

الدمار يف سوريا إىل ستة ماليني ومخسمئة ألف
قدر تكاليف
وحدة بيتونية مكافئة،
وبناء عليه ُت َّ
ً
ترحيل األنقاض وإزالتها ،بافرتاض أن مكان
الرتحيل ال يبعد عن مكان إزالة الدمار أكثر من
 25كيلومرتًا ،بنحو  546مليار لرية (قرابة 1.092
مليون دوالر)».
ويف ما خيص تدوير األنقاض ،يؤكد اخلبري
العقاري أن كل وحدة بيتونية مبساحة 120م2
ميكن أن تنتج ما يعادل وسطيًا ثالثة أطنان حديد،
باإلمكان إعادة تصنيعه واستعماله يف إعادة
البناء ،األمر الذي ينتج منه ما يقارب 19.5مليون
طن من مادة احلديد القابل للتدوير .كذلك ،ميكن
كل وحدة بيتونية إنتاج ما يقارب  20مرتًا مكعبًا
من الربادة القابلة إلعادة التدوير ،حيث ميكن
استخدامها يف صناعة مواد البناء ،األمر الذي
يوفر قرابة  30يف املئة من املواد الالزمة إلعادة
اإلعمار ،كذلك ميكن استخراج مواد بالستيكية
وحناسية ومواد صناعية أخرى من الردم ،وهي
كمية ال يستهان بها.
وفورات باملليارات!
حقق مشروع تدوير األنقاض ،منذ انطالقه يف
حلب ومحص والغوطة الشرقية ،وفرًا بأكثر من
مليار لرية .ويوضح مدير فرع املنطقة اجلنوبية
يف الشركة العامة للطرق واجلسور ،خدام عبد
اهلل ،أن «الركام الذي ّ
حول
خلفته احلرب
سي ّ
ُ
إىل مشروع اقتصادي واستثماري تستفيد منه
الدولة ،ال ليكون عبئًا عليها ،وخاصة أنه سيوفر
مليارات اللريات وخيفف النفقات النامجة عن
الرتحيل» .ويشرح عبد اهلل أن احلكومة عمدت منذ
ثالث سنوات إىل تأهيل القطاع العام واخلاص
للمشاركة يف إعادة اإلعمار ،عرب جتهيز كوادر
وزارة األشغال للمرحلة املقبلة ،وألجل هذا
«صنعت كسارات حملية تفرز األنقاض
الغرض
ُ
وتطحنها ،مع استرياد آليات جديدة ،لكن تبقى
اإلمكانات حمدودة قياسًا حبجم اخلراب» .ويرى
ّ
«شكلت نواة لشركات وطنية تعمل
أن الدولة
يف املناطق احملررة ،لكنها حتتاج إىل التعاون مع
أصدقائها يف مرحلة إعادة اإلعمار».
ويؤيد عضو جملس نقابة املقاولني واملشارك
ّ
يف جلان إعادة تدوير األنقاض ،حممد جاد اهلل،
تصدت
هذا التصور ،بتأكيده أن «وزارة االشغال
ّ
ملسألة تدوير األنقاض بقوة حينما بادرت إىل
تشكيل جلنة لدراسة الشروط الفنية إلعادة
تدوير األنقاض ،وأخرى لدراسة اجلانب املالي
واحلقوقي» ،معتربًا أن بدء تدوير األنقاض يف
حرستا ليس مؤشرًا على انطالق املشروع ،لكون
املرحلة املقبلة حباجة إىل عمل كبري وعدد هائل
من اآلليات .وهنا ،يطلب جاد اهلل التفريق بني
ما تقوم به الدولة بنحو إسعايف لناحية فتح
الطرقات وتسهيل أمور املواطن ،وبني عملية
تدوير األنقاض متهيدًا ملرحلة إعادة اإلعمار،
عدها «موضوعًا سياديًا اقتصاديًا ،يستلزم
اليت ّ
بيئة تشريعية مناسبة ملعرفة كيفية التعامل مع
األنقاض اليت تنطوي على أمالك خاصة مبلكيات
متعددة ،مع قوانني أخرى تشجع على االستثمار
يف سوريا» ،مشددًا على «ضرورة تطوير قانون
العقود ليكون عصريًا ومرنًا» .وعن دور القطاع
اخلاص يف تدوير األنقاض ،والحقًا يف إعادة
«سي َ
علن تأسيس شركة
اإلعمار ،أكد جاد اهلل أنه
ُ
مقاوالت كربى خالل شهرين تقريبًا».
ورغم أهمية اعتماد الدولة على خربات كوادرها
يف تدوير األنقاض ،يشدد اخلبري العقاري عمار
اليوسف ،على أن «حتقيق هذه العملية جدواها
يشرتط االقتناع بأن سوريا بدأت مبرحلة إعادة
اإلعمار ،مع وجوب قرب معامل التدوير من مناطق
إزالة الدمار ،لتوفري أجور النقل واملدد الزمنية،
وتوفري البنى التحتية املتعلقة بإعادة التدوير وفق
املعايري العاملية احلديثة ،واستجرار مصانع إعادة
التدوير ،وحماولة تصنيعها يف سوريا بالسرعة
الكلية ،ودون ذلك ستكون العملية خاسرة».
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اعــالنات

WORLD FRUIT

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

عـنب أخـضر ( 1كيلو) بـ $ 2,99

بـصل ( 10كيلو) بـ $ 5,99

بـإدارة السيد الـيان بولـس

ليمون حامض ( 1كيلو) بـ $ 2,99

مـرطبات بنـكهات عدة (1,25ليرت) بـ $ 1,50

ماء ( 12( )Cedarsقنينة) بـ $ 2,99

جــوز ( 1كيلو) بـ $ 11,99

عـدس أخــضر ( 1كيلو) بـ $ 1,99
مسحوق درايف( 11كيلو) بـ $ 38,99

بـندورة ( 1كيلو) بـ $ 2,99

زيت بلدي اسرتالي (..)Extra Virgin

مشكـلة مستوردة من دبي
حلويات ّ

بزورات مشكـّلة
نبيع بالجملة هذا العرض
ورق تواليت عدد  48بـ
نؤمـن صاحل لغاية
 $ 7,99واملفرّقّ ..
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت طلبات املطاعم..
يوم
بـ
$15,00أخرى بأسعار خيالية نفتح  7أيام يف
اجلمعة
وموجودات
األسبوع
 29آذار
عـسل بـلدي
World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726
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مـناسبة

مرده أسرتاليا حُييي حفلَ ُه السنوي بنجاح وسط حضور ديين ورمسي وشعيب حاشد

جان عجاقة

املطران طربيه

شوكت مسلماني

فادي مللو يقدم درعا لنبيل حنا

اللجنة االدارية لتيار املردة  -سيدني

فادي مللو

بدوي الحج

عبد القادر قرانوح ،رمزي فرنجيه ،د ،عماد برو ،ابو زيد وحضور

ريشارد طنوس وعقيلته ريتا ،اليان بولس وولده جورج ،ساروفيم وحضور

القوات اللبنانية مع فادي مللو واليان بولس

الوطنيون االحرار

اليان بولس وعقيلته ميشلني وحضور

ايلي ناصيف وجمعية كفرصارون الخريية

باخوس وناديا بو فرنسيس ،سيمون وبربارة نجيم ومنى بو رزق

أحيا تيار املرده – أسرتاليا حفله السنوي
بنجاح باهر ،حيث َأ َّمت صالة «البلفيو» اجلموع
َ
خمتلف األحزاب اللبنانية واألسرتالية و من
من
كافة الروابط واجلمعيات واألفراد ،على رأسهم
سيادة املطران أنطوان شربل طربيه وسيادة
املطران ميالتيوس ملكي وحبضور ممثلني عن
مطارنة الكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية
والسريانية يف أسرتاليا ،إضافة إىل العديد
من النواب والوزراء األسرتاليني والسيناتور
جان عجاقة عن حزب األحرار والسيناتور شوكت
مسلماني عن حزب العمال والنواب جهاد ديب،
تانيا ِم ِ
هايلك ،جوليا فني ،صويف كوتسيس
ورئيس بلدية كانرتبري/بانكستاون كال
وعضوي بلديتها جورج ذخيا وبالل
عصفور
َ
حايك ومرشح حزب األحرار عن غرانفيل طوني
عيسى ،إضافة إىل رئيس اجلامعة الثقافية يف
العامل الشيخ ميشال الدويهي ورئيس التجمع
املسيحي اللبناني األسرتالي والي وهيب وحشد
من الصحافة واإلعالم ورجال األعمال .

َعَّرف احلفل املهندس بدوي احلاجُ ،مشددًا على
عروبة وعلمانية وثبات موقف تيار املرده ورئيسه
الوزير والنائب السابق سليمان فرجنيه .
تاله كلمة للمطران طربيه شدد فيها على دور
األحزاب الفاعل يف أسرتاليا بشكل عام ودور
الدؤوب على مجع الكل حتت راية
تيار املرده َّ
الوطنية واإلنفتاح .
كذلك دعا طربيه اجلميع للصالة على أرواح
التعصب األعمى
األبرياء الذين سقطوا ضحية
ّ
صلون يف نيوزيلندا .
وهم ُي َ
السيناتور ْين
من
لكل
كلمات
كانت
ذلك
بعد
َ
(عمال) ،حيث
ومسلماني
(أحرار)
عجاقة
ّ
شددا على أهمية تفاعل اللبناني يف السياسة
َّ
مما يزيد من تأثريه على القرار
األسرتاليةّ ،
األسرتالي جِتاه وطنه األم ،كذلك دعا إىل شجب
واستنكار ما حصل يف َمساجد نيوزيلندا .
َ
آخر الكالم كان ملسؤول مكتب املرده يف
أسرتاليا ،السيد فادي َم ّ
للو ،حيث شدد على
التكاتف والتعاضد فيما بيننا كجالية واحدة

جانب من الحضور

ُم َو َّحدة ونبذ كل الشوائب اليت تعرتض طريقنا
«تكاتف قوي» ،وشدد َم ّ
ُ
للو
يف الوصول إىل
على ُ
ِ
اإلنتخابات النيابية
الفعالة يف
املشاركة
َّ
َ
حصلت ،وعلى دور األحزاب
اللبنانية ،متى
ُ
واملغترَ ِ ب يف الوصول إىل لبنان َ
الغ ّد ،وأكد
على ضرورة حماربة التطرف واإلرهاب يف كل

مكان.
قدم مللو درعًا تقديريًا ملسؤول مكتب
كذلك ّ
َ
وشكَره على حضوره
املرده يف ملبورن نبيل حنا
احلفل والقدوم إىل سيدني والوفد ُ
املرافق له.
يّ
الفن احلافل الذي استمر
بعدها بدأ الربنامج
الصباح األوىل.
حتى ساعات
َّ
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كـتابات

أراد ترمب التخلص من ابنته وصهره
ألنهما مل جييدا اللعبة السياسية
جواد الصايغ  -ايالف

إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر
كشفت الصحافية الربيطانية فيكي وورد يف
كتابها اجلديد عن حماولة الرئيس األمريكي دونالد
ترمب التخلص من ابنته إيفانكا وزوجها جاريد
كوشنر ،بالتزامن مع تولي جون كيلي منصب كبري
موظفي البيت األبيض يف صيف عام .2017
كتاب «كوشنر وشركاؤه :طمع .طموح .فساد.
قصة غري عادية عن جاريد كوشنر وإيفانكا ترمب»
Kushner, Inc.: Greed. Ambition. Corruption.
The Extraordinary Story of Jared Kushner and
 Ivanka Trumpصدر يف التاسع عشر من مارس
اجلاري ،وهو حيتوي على قصص تتناول تفاصيل
بعض احلوادث وطريقة تعامل مستشاري ترمب يف
ذاكرا دور الثنائي كوشنر
البيت األبيض معها،
ً
وزوجته إيفانكا يف إدارة شؤون البالد .استغرق
العمل على إجناز هذا الكتاب حواىل عامني ،أجرت
خالهلما وورد مقابالت مع  220شخصية ،طلب
معظمهم عدم الكشف عن هويته.

لم يجيدا اللعبة

تقول وورد ،املقيمة يف نيويورك ،يف كتابها:
«أراد ترمب التخلص من جاريد وزوجته بسبب
أدائهما السيء ،وطلب إعادتهما إىل نيويورك»،
تذمره من عدم قدرتهما على إجادة اللعبة
مبديا
ّ
ً
السياسية ،كما أراد إيكال هذه املهمة إىل كبري
املوظفني يف البيت األبيض ،جون كيلي.
ويف الوقت الذي كان فيه الرئيس األمريكي
ً
حمبطا من أداء ابنته وصهره ،أخربه كيلي بصعوبة
املهمة .فالزوجان رافقا ترمب منذ بداية محلته
ً
نفوذا داخل
االنتخابية ،وأصبحا من أكثر األعضاء
الدائرة الضيقة للرئيس ،لكن كيلي وترمب
توافقا على جعل احلياة صعبة بالنسبة إىل كوشنر
وإيفانكا ،لدفعهما يف نهاية املطاف إىل تقديم
ً
وعوضا من
استقالتهما .لكن ،هذا مل حيصل.
ذلك ،خرج كيلي من البيت األبيض خبفي حنني
يف أواخر العام املاضي.

ليس عنصريـًا

ً
وفقا ملا نسبته وورد إىل مصدر
أراد الثنائي،
يف وزارة اخلارجية ،التحكم يف موضوع سفر
ممولة من الوزارة،
األشخاص على منت رحالت
ّ
وعندما رفض وزير اخلارجية السابق ريكس
تيلرسون طلبات إيفانكا بالسفر على منت إحدى
طائرات سالح اجلو ،عمد الزوجان إىل توجيه دعوة
خيوهلما
إىل وزير اخلزانة ستيفن مانوشني كمنفذ ّ
استخدام الطائرة.
ً
أيضا ،ما جرى عقب حادثة
يتناول الكتاب
شارلوتسفيل يف فرجينيا ،حيث اصطدم
القوميون البيض مبجموعات تعارض أفكارهم،
وتصريح ترمب املثري للجدل ،الذي ألقى باللوم
على الطرفني ،حيث تشري وورد إىل أن كبري
املستشارين االقتصاديني غاري كوهن كان
يدرس تقديم استقالته ،وخالل حمادثة بينه وبني
ص ِدم من رد فعلها إزاء املخاوف اليت
إيفانكاُ ،
توجهت إليه بالقول« :والدي ليس
أثارها ،إذ
ّ
عنصريا».
ً
دفع الكتاب ،الذي يسلط الضوء بشكل كبري على
جاريد كوشنر ،دفع ببيرت مريجيانيان ،املتحدث
باسم آبي لويل حمامي صهر الرئيس ،إىل انتقاد
خياليا بدلاً من أي حماولة
كتابا
وورد قائلاً « :كتبت
ً
ً
جادة للحصول على احلقائق .إن تصحيح كل شيء
ً
وقتا طويلاً  ،ولن يكون له أي
خاطئ سيستغرق
معنى».

السود واحللم األمريكي  ...من
منظورين خمتلفني
مليس فرحات -ايالف
كتابان خمتلفان من شخصني خمتلفني ،هما دافيد
غوغينز وكيسي جريالد ،يقدمان منظورين خمتلفني
حول املوضوع نفسه :حصة الرجل األسود يف أسطورة
احللم األمريكي يف القرن احلادي والعشرين.
إيالف من بريوت :حيظى دايفيد غوغينز بشهرة
واسعة باعتباره الرجل الوحيد يف التاريخ الذي
استكمل تدريب النخبة للبحرية واجليش ،والقائد
ً
متطرفا ،وخدم
رياضيا
التكتيكي للقوات اجلوية .كان
ً
سنوات بصفته أحد أبرز سفراء اجليش األمريكي يف
محلة جتنيد املزيد من األمريكيني األفارقة.
عند التقاعد ،قضى وقته يف التنافس يف عشرات
حاليا الرقم
من سباقات املاراثون ،وهو حيمل
ً
القياسي العاملي يف موسوعة غينيس لألرقام
القياسية لعدد متارين رفع اجلسم يف وقت معينّ
( 4.030مرة يف  17ساعة).

قصة دايفيد غوغينز

كتاب «ال ميكن أن يؤذيين :حتكم بعقلك وحتدى
الصعاب» Can’t Hurt Me: Master Your Mind
 and Defy the Oddsهو سرية ذاتية لغوغينز ،تروي
قصته ودروس احلياة اليت تعلمها خالل مسريته.
الكتاب الذي شاركه فيه الصحايف آدم سكولنيك
يتميز بالصدق والبعد عن تلميع الصورة.
ّ
يزيف غودغينز حياته ،وحيب تعابريه وشتائمه
ال ّ
وعالمات التعجب اليت ينثرها بني السطور ،يف حني
ً
بريقا ومهنية على
أن الصحايف سكولنيك أضفى
صفحات الكتاب.
يصف غوغينز نفسه يف املاضي على أنه شاب
ّ
متعطل ،يعاني زيادة الوزن ،وشعور باالكتئاب،
يرهبه أب عنيف ،ويعوقه الفقر ويعاني من
اإلساءة العنصرية ومن نوع من املشكالت الصحية
اجلسدية.
ضوءا يف
دائما إن هناك
يقول« :إنهم يقولون
ً
ً
نهاية النفق ،لكنك لن تراه إذا اعتادت عيناك على
وبائسا يف
خدرا،
ً
الظالم .وهذا ما حدث لي .كنت ً
زواجي».
عاقب غوغينز نفسه باخلضوع لربامج التدريب
القاسية ودراسة األنظمة من أجل اجتياز امتحان
خالصا من
دخول اجليش ،فكانت املهنة العسكرية
ً
حياته الفاشلة ومهنته السابقة يف إبادة احلشرات
وقضاء اليوم يف تناول الدوناتس.
كانت العقيدة العسكرية اليت اعتمدها الكاتب
متطرفة للغاية ،تعتمد على تبين املسؤولية الكاملة
يسميه
لألفعال والقليل من العالج النفسي  -ما
ّ
«استدعاء العقل»  -من خالل اختبارات التحمل
اجلسدي والعقلي ،واستخدام أساليب تأديبية اليت
جزءا من البوذية (احلياة معاناة واحتضان حتى
تبدو ً
وجزءا من الرواقية.
اإلمتصاص)،
ً
ً
وفقا لصحيفة «تاميز األيرلندية» ،يشبه كتاب غوغينز
قصة احملارب «روكي» ،وقد تهافت الناشرون إىل
شرائه ،لكنه رفض وأصر على اإلعتماد منوذج «النشر
عند الطلب» ،ما جعل كتاب «ال ميكن أن يؤذيين»
األكثر طلًبا على قوائم القصص احلقيقية.

قصة كيسي جريالد

متاما.
سرية حياة كيسي جريالد هي قصة أخرى
ً
فهو ابن جنم كرة قدم سابق عانى إدمان املخدرات،
ووالدته شابة تتمتع بكاريزما هائلة ،لكنها تعاني
مشكلة عقلية ،تسببت يف غيابها عن عائلتها سنوات
عدة.
«ال توجد معجزات هنا :مذكراتي» There Will Be
 No Miracles Here: A Memoirكتاب يروي قصة
كيسي ،ويستخدم الفكاهة اخلبيثة للحديث عن
ً
واصفا كيف
مثليته اجلنسية ومرض والدته العقلي،
كانت تضع املكياج كل صباح بدقة متناهية ،وكأن
حياة البشر تعتمد على تركيزها!.
كيسي ال يهرب من ذكرياته املؤملة ،مثل اختفاء
عاما« :شعرت بأمل حاد
والدته عندما كان يبلغ ً 13
يف معدتي وكأنين أريد التقيؤ .كنت كمن يسرع
للحاق بالقطار .كأنين أقف على حافة املنصة ،وأحدق
يف النفق املظلم ،متسائلاً ما إذا ماتت أمي».
كتاب «ال توجد معجزات هنا :مذكراتي» قصة مثرية
لالهتمام ،مكتوبة بإتقان ،وجتعلك تقفز من صفحة
إىل أخرى ،لتعرف ما سيحدث.

املاء اكرب ثروة طبيعية من روائع مسابقة 2019
يف العامل
واحدة ال ْ
ٌ
ٌ
تكفي
زجاجة

ال شك ان اكرب ثروة طبيعية يف العامل واليت هي
ً
احلياة للبشر
حمور احلياة والقاعدة األساسية يف
والشجر واالرض واحلجر ،وال احد يستطيع بأن
يتجاهلها ويستغين عنها بتاتًا هي الثروة املائية
اليت هي احلياة يف طبيعتها وعملها الدؤوب لكل
خملوق وكل كائن حي ومصدر اهلواء واالوكسجني
والرطوبة اليت ّ
تغذي اخلضار على أنواعها ومجيع
انواع أشجار الفاكهة واليت تساهم يف حتريش
الطبيعة لتصبح اجلنة اخلضراء ،واىل اخره.
تقدر باي
واذا صح التعبري فان املياه ثروة ال ّ
مثن وال مبال العامل ،ألن املاء حياة واحلياة ماء،
فهو حياة لكل شيء بدءا من االنسان ،وكل
خملوق على وجه االرض ألنه ال حياة لنا من غري
وجود املاء ،وكما نعلم عن معامل تكرير املياه
املاحلة اليت يستخرجونها من البحار لكي يكرروها
ماء عذبا وصاحلا للشرب واالستهالك
لتصبح ً
والزراعة وغريها واليت ال نستطيع بإن نقارنها
مباء الثلوج اليت تذوب من على اجلبال العالية
من حيث اجلودة والنقاوة والطعم اجليد واخلالي
ّ
املضرة
من كل انواع اجلراثيم واملواد الكماوية
والبكترييا والسموم.
وال ميكن املقارنة بني املياه الثلجية واجلوفية،
واملياه املكررة اصطناعيًا ألنه الفارق كبري جدًا
ما بني االثنتني ..مياه طبيعية جبلية ارتوازية
او جوفية من باطن اجلبال الشاهقة ،ومياه
اصطناعية مكررة من املياه املاحلة َاي مياه
البحر.
واليوم يف بعض البلدان الصحراوية الرملية
وبلدان عديدة تعيش األربعة فصول يف اجلفاف
وقلة املياه ،خيصصون مبالغ هائلة جدًا لتكرير
مياه البحر لكي يسدوا حاجتهم من املاء..
فاملقارنة مستحيلة والفرق شاسع بني هذه املياه
املكررة وبني املياه يف لبنان ،أو ً
ال يف لبنان
تكرير املياه طبيعيًا بواسطة الغيوم واألمطار
والثلوج تصل الينا من على رؤوس اجلبال خالية
من البكترييا الضارة وهي من انظف انواع املياه
الصحية ،واليت فيها مجيع املواصفات املطلوبة
ّ
وصحية بنسبة .٪١٠٠
عامليًا ودوليًا وصاحلة
ّ
ولكن عندما تنزل هذه املياه يف األنهر اللبنانية
وتصل اىل البحر نلوثها بكل انواع التلوث
املتسرطن واملواد الكماوية السامة واجلراثيم
واالمراض وغريها.
السؤال ملاذا مل نصنع سدودًا كبرية هلذه املياه
َاي الثروة اهلائلة أو ً
ال لتوليد اكرب طاقة كهربائية
بكلفة صئيلة جدًا ملساعدة املواطنني لتخفيض
فاتورة الكهرباء ودعم املشاريع لنؤمن اكرب عدد
من العمال واملهندسني واحلرفيني وال ندع هذه
املياه تذهب هدرًا اىل قاع البحور ،ونرتك اجلبال
عطشى واخلضار مفقودة ،واألسعار جمنونة،
والكهرباء مفقودة ،والطبيعة حمرومة ،واألنهر
مسمومة ،واحلركة مشلولة ،والزراعة معدومة،
والسيولة مفقودة.
وأحب أن أقول ان مجيع هذه االمور يف منتهى
االهمية للبنية التحتية املهملة اليت نفتقدها
بسبب الغباء وعدم احرتام وتقدير ما اعطانا
اهلل من جمده األهلي ثروة املاء واهلواء النظيف
والطبيعة اخلالبة لكي ال منوت حنن واألرض من
تلوث النفايات ومن تلوث اإلشعاع الكيماوي
ولتصبح االرض صاحلة البقاء ولكي تعطي احلياة
ملن فيها وعليها على الدوام.
اننا نستطيع أن نستغين عن كل شيء يف هذه
ابتداء من البرتول ومجيع مواد اخلام
الدنيا
ً
والذهب واملعادن واملاس ومجيع األحجار الكرمية
والدرر الثمينة واىل اخره ،ولكن ال نستطيع ان
نستغين وحنيا ونعيش دقيقة واحدة من غري
مكونا
ماء ،واإلنسان يف طبيعته وتكوينه اخللقي ً
من  ،٪٧٠من املاء ،ونشكر اهلل على نعمة املاء
وروحه وجوهره وعطائه ،لكي نعيش وحنيا من
خالل هذه الربكة ،اليت هي عطية اهلل اجملانية
واحملورية يف هذا الكون الذي ال نهاية له،
وشكرًا.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي وخادم كلمة
اهلل البشارة الحسنى
سدني اوسرتاليا بتاريخ ٢٠١٩-٣-16
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A Big Thank you to Humanity
The President of Muslims Australia AFIC Dr Rateb Jneid extends his gratitude
and thanks to all the wonderful people around the globe and especially from New
Zealand and Australia for their support in this time of grief,
He said while it is hard to come to terms in this tragic situation it is heartening to
see the support pouring for the Muslim community from all over the world. The
messages of solidarity, the memorials and the emotional tributes received were
exceptional, clearly showing that humanity can unite and negate evil.
The view of Islam is clear: God says in the Quran.
“O people, We have created you from a male and a female and made you into
races and tribes so that you may know each other. Surely the most honoured of
you in the sight of God is the one who is the most righteous of you” (49:13).
Instead of enabling human beings to know each other better, there is no reason
why these diversities should create barriers, or cause animosity among human
beings.
All faiths advocate seeking truth through knowledge and faith speaks to faith in a
process of acceptance, tolerance, compassion, justice and humility. And when we
talk about differences we must be generous and patient always bearing in mind
that we are all God’s creation and to God shall we return.
However, work remains to be done but with such support and solidarity I am
hopeful that this will be instrumental in bringing necessary changes to combat evil
and ridding the world of this insidious plague of terrorism.
Once again thank you all for your support in this difficult time.
END
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فــن ومـشاهري

أصالة يف بريوتّ ...
ملف تعاطي املخ ّدرات ال يزال مفتوحاً
لبلبة :أم كلثوم أعطتين
والقضاء اللبناني حيوّهلا إىل جلنة مكافحة اإلدمان
منديلها وطلبت مين أن أقلدها
إميان إبراهيم  -سيدتي
أصالة يف بريوت بعد أقل من سنتني على توقيفها يف
املخدرات ،يومها أفرج
مطار بريوت بتهمة حيازة وتعاطي
ّ
تعهدت بالعودة إىل بريوت للخضوع
عن الفنانة اليت
ّ
لفحوصاتّ ،
املخدر ليتم إغالق امللف.
تؤكد خلو دمها من
ّ
إذَا امللف مل يغلق بعد ،فكيف حضرت أصالة إىل لبنان،
وكيف عربت من املطار ،وهل كان ينبغي مبوجب القانون
توقيفها؟
عدة طرحها لبنانيون عرب مواقع التواصل
تساؤالت ّ
املصمم نيكوال جربان صورة
االجتماعي ،بالتزامن مع نشر
ّ
ّ
لتصور حلقة يف
بريوت
إىل
الفنانة ،اليت حضرت
له مع
ّ
برنامج يعرض يف شهر رمضان ،رغم ّ
أنها مل تعلن بنفسها
لضجة مماثلة.
عن وجودها يف بريوت ،رمبا منعًا
ّ
ويف اتصال معهّ ،
أكد احملامي أشرف املوسوي
لـ»سيدتي»ّ ،
القضية ،مل يكن ينبغي بالقوى
أنه مبوجب
ّ
األمنية أن توقف أصالة يف املطار.
ّ
وأضاف املوسوي «املفرتض ّ
أنه صار هناك علم لدى
املختصة أن أصالة موجودة يف لبنان،
األمنية
القوى
ّ
ّ
ّ
ويتأكدوا من إجرائها فحوصات تثبت خلو
ليستدعوها
املخدر».
دمها من
ّ
وتابع املوسوي ّ
«مثة جلنة ملكافحة اإلدمان تابعة لوزارة
حتول املدمن إىل خمتربات ليجري فحوصات تثبت
العدلّ ،
ّ
املدعي
أساسها
وعلى
رات،
املخد
من
خال
أنه ٍ
تتم مراجعة ّ
ّ
ّ
العام خّ
التاذ اإلجراء املناسب».
إذًا وحبسب اإلجراءات املعتمدة ،ينبغي على جلنة مكافحة
املخدرات يف وزراة العدل ،أن تعينّ طبيبًا للفنانة ،يقوم
ّ
بإجراء فحص ويعرضه على القاضي ،الذي بدوره ّ
يتخذ
قراره إما بإيقافها ،أو اإلفراج عنها بسند إقامة ،أو حفظ
املخدر.
امللف يف حال أثبتت خلو دمها من
ّ
وأشار املوسوي إىل ّ
أنه يف حال أثبتت الفحوصات وجود
خمتصة جبرم
حمكمة
إىل
ل
حيو
املدمن،
خمدر يف جسم
ّ
ّ
ّ
اإلدمان.
أن امللف أقفل؟
فهل ستخضع أصالة للفحوصات ،أم ّ
ليتم التثّبت
لبنان،
اجلواب لن حيسم قبل أن تغادر أصالة
ّ
ّ
قانونية ،تضع حدًا لعالمات
ملفها أقفل بطريقة
أن
من ّ
ّ
االستفهام.
القاضي محود :وجدنا الكوكايني ضمن أغراض وعليها أن
تثبت شفاءها وإال...
وكانت أصالة قد أوقفت يف مطار بريوت يف صيف ،2017
وأفرج عنها بعد ساعات رغم ثبوت تعاطيها للمخدرات
حبسب نتيجة الفحص الذي خضعت له يف املطار.
قضية الفنانة املادة
املقرر أن تنطبق على
وكان من
ّ
ّ
 127من قانون العقوبات واليت تقضي بالسجن ملدة
كمية من
املخدرات بعد ضبط
ثالث سنوات بتهمة تعاطي
ّ
ّ
الكوكايني يف حقيبتها.
إال ّ
أنه ّ
مت إطالق سراحها مبوجب سند إقامة وغادرت
لبنان.
وقد أثار إطالق سراح الفنانة يومها جد ً
ال قانونيًا يف
أن بعض الشباب الذين يقبض عليهم
لبنان خصوصًا ّ
ويف حوزتهم سيكارة حشيش ،يقضون فرتة طويلة يف
تتم حماكمتهم.
السجن قبل أن ّ
مدعي عام التمييز القاضي مسري محود
رد على اجلدل ّ
وقد ّ
ّ
للمخدرات
مؤكدًا أن التوقيف يتم حصرًا يف حالة الرتويج
ّ
أو اإلجتار بها أو تسهيل حصول املتعاطني عليها ،أما
املتعاطي حصرًا فال يتم توقيفه ،سواء كان لبنانيًا أو
غري لبناني.
وتابع محود يف مقابلة مع جريدة «الديار» تلت توقيف
الفنانة واإلفراج عنها «خالل اجتماعاتي السابقة مع املدعني
العامني أبلغتهم بوجوب عدم توقيف األشخاص الذين يتعاطون
املخدرات ،بل طلبت منهم إخضاع هؤالء إىل العالج املناسب حتى
ّ
ّ
يتخلصوا من هذه اآلفة ،مستندًا يف ذلك إىل قانون املخدرات رقم
ينص على إخضاع املدمن على تعاطي
 673الصادر عام  1998والذي
ّ
قاض
املخدرات إىل العالج وتشكيل جلنة ملكافحة اإلدمان برئاسة
ٍ
وعضوية خمتصني ،كما يلحظ القانون إحالة أي مدمن إىل اللجنة
املشار إليها للعالج وليس للتوقيف ،ويلحظ كذلك ّ
انه إذا ثبت للجنة
ً
يتوجب على القاضي وقف التعقبات نهائيا حبقه،
شفاء املدمن،
ّ
املدعني
وجهت التعميم إىل
ّ
وعلى أساس مضمون هذا القانون ّ
العامني خبصوص عدم جواز التوقيف».
محود على اتهام القضاء اللبناني بفربكة ّ
ملف أصالة ألسباب
كما ّ
رد ّ
سياسية بقولة «لو فعلنا ذلك مع أصالة نصري ما كنا لنفرج عنها،
ّ
ألن اهلدف من الفربكة يكون التوقيف وليس اإلفراج».
القضية قال «حنن وجدنا الكوكايني ضمن أغراض
وعن تفاصيل
ّ
نصري ،ما يعين ّ
أنه يعود هلا ،وكل القرائن أثبتت ذلك ،مع اإلشارة

أن الكمية احملدودة املضبوطة ُتبني أنها للتعاطي الشخصي».
إىل ّ
أن إطالق سراح نصري مل حيصل بفعل أي ّ
تدخل أو
كما ّ
شدد على ّ
ضغط سياسي ،بل هي عوملت كما يعامل أي شخص مدمن آخر،
أن «الفحص الذي أجريناه هلا أثبت أنها تتعاطى املخدرات،
الفتًا إىل ّ
علمًا ّ
أنها حاولت أن تنكر ذلك مدعية أن كمية الكوكايني اليت
ضبطت معها ليست هلا».
حتول إىل
أما عن كيفية التعاطي مع أصالة الحقًا ،فقال «امللف ّ
املدعي العام يف جبل لبنان ،وعلى
املرجع القضائي املختص وهو
ّ
ّ
أنها ُ
أصالة نصري أن تثبت ّ
لتتوقف املالحقة
شفيت من التعاطي
ً
حبقها ،أما إذا مل تربز تقريرا بهذا الصدد أو إذا خضعت لفحص جديد
وتبني ّ
أنها تستمر يف ّ
التعاطي فإنها تبقى قيد املالحقة وميكن أن
ّ
يصدر حبقها حكم يرتاوح بني عقوبة السجن أو الغرامة املالية.».
إذًا امللف ما يزال مفتوحًا ،فهل ستنصاع أصالة إىل أوامر القضاء
اللبناني لتثبت ّ
أن امللف كما
أنها ليست فوق القانون كما يشاع؟ أم ّ
مسوغ قانوني؟
اإلعالمية أقفل من دون أي
تشري بعض املصادر
ّ
ّ

رغدة عباس  -سيدتي

قام مهرجان األقصر للسينما األفريقية ندوة تكريم الفنانة لبلبة،
وكان حمور الندوة عن مسريتها املليئة باألعمال املميزة؛ حيث
بدأت لبلبة مشوارها يف سن  ٥سنوات وقدمت حتى اآلن  ٨٦فيلمًا
وتصور فيلمًا جديدًا ،ليصل رصيدها إىل  ٨٧ونالت من قبل 13
جائزة عن فيلمها «ليلة ساخنة» ،وشاركت  16مرة كعضو جلنة
حتكيم بعدد من املهرجانات الدولية.
وأكدت لبلبة خالل الندوة أنها حضرت 18دورة ملهرجان كان
السينمائي ،وأضافت :كنت على األقل أشاهد  40فيلمًا وخاصة
أفالم املسابقة الرمسية ،وكنت أسافر على حسابي الشخصي
واستفدت من التجربة جدًا.
وردًا على سؤال من إعالمية مغربية حول طفولتها وحلظة تكرميها
قالت :كأنين استعدت ذكريات طفوليت ،خاصة أن تكرميي يف
هذا املهرجان حتديدًا أسعدني ،خاصة أنين قمت بالغناء يف معظم
حمافظات الصعيد.
أما عن شعار املهرجان «السينما حيوات أخرى» فهو يشبه
مشواري.
وعن غنائها لألطفال قالت :غنيت لألطفال أكثر من  200أغنية،
وكان مكتوبًا جبواز سفري إنين مطربة وممثلة ،أما عن مرحلة تقليد
الفنانني فقالت إنها مرحلة كانت مهمة ،وقمت بتقليد كل الفنانني
وبعضهم كان سعيدًا ،وأضافت« :قمت بتقليد كل املطربني الكبار
إال أم كلثوم ومل أفكر يف تقليدها ويف إحدى احلفالت كنت أقوم
بتقليد الفنانني وحبضورها وعمرى 7سنوات ،وفوجئت بأنها تتوجه
ناحييت وتعطيين منديلها لتقليدها وهي املرة الوحيدة اليت قلدتها
وأمامها فقط ،أما فايزة أمحد فطلبت مين تقليدها وكانت تتصل
بي وتقول لي ملاذا ال تقلدينين؟
وأضافت :جناة الصغرية هي الوحيدة اليت انزعجت من تقليدي
هلا يف إحدى احلفالت ،وكان ظهوري قبلها فكنت سببًا يف إثارة
ضحكات اجلمهور مبجرد رؤيتها على املسرح بعد تقليدها ،ولكين
اعتذرت هلا ومل أقلدها مرة أخرى.
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الـسبت  23آذار 2019

تتـمات

عون :جيب اعادة النازحني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اعتمادات من احتياطي املوازنة ،من بينها مشروع مرسوم حتديد
التعويضات لرئيس وأعضاء هيئة االشراف على االنتخابات النيابية
الفرعية اليت ستجري يف مدينة طرابلس ،إىل جانب االعتمادات
املالية اليت طلبتها وزارة الداخلية الجراء هذه االنتخابات ،حبسب
ما ورد يف البند الثاني من جدول األعمال األساسي الذي سبق
وزع على الوزراء ومنه  54بندًا ،حظي مشروع قانون املوارد
ان ّ
ً
أول فيه ،مع البند الرابع الذي يتضمن تعيني اجمللس
ا
بند
البرتولية
ّ
العسكري.
ويالحظ ان اخلطة اليت وضعتها وزيرة الطاقة واملياه ندى البستاني،
استنادًا إىل البيان الوزاري للحكومة وقرار جملس الوزراء رقم 1
تاريخ  ،2010/6/21بعنوان «ورقة سياسة قطاع الكهرباء2010 -
امليومة» ،تضمنت خطة عمل تنفيذية وافق على بنودها البنك
الدولي ،اال ان الورقة ال تتضمن أية إشارة إىل موعد االنتهاء من
تقنني التيار الكهربائي ،وال إىل موضوع استئجار بواخر جديدة،
مع انها حتدثت عن موعد خروج البواخر احلالية عن الشبكة حبلول
العام  ،2022ما يعين استمرار االستعانة بالباخرتني املوجودتني
يف معمل الذوق حتى ذلك املوعد ،يف حني حلظت انه ابتداء من
العام  2020سيتم استقدام أو إنشاء معامل مؤقتة ولفرتة ترتاوح
بني ثالث ومخس سنوات وبقدرة  1450ميغاوات ،يتم تركيبها يف
أي موقع مناسب لتصريف اإلنتاج اإلضايف بشكل سريع ،على ان
يتم بالتوازي إنشاء معامل دائمة يف كل من سلعاتا والزهراني
واحلريشة.
وحبسب ما جاء يف امللخص التنفيذي للخطة ،فإن العجز املالي
ملؤسسة كهرباء لبنان بلغ يف العام  2018أكثر من  1،8مليار
عدة أهمها :تثبيت معدل التعرفة على معدل
دوالر ،بسبب عوامل ّ
أقل من كلفة اإلنتاج ،استخدام معامل قدمية ذات كفاءة متدنية
وكلفة تشغيلية مرتفعة ،نسبة هدر فين تصل إىل  16يف املائة
ونسبة هدر غري فين مرتفعة تصل إىل  21يف املائة ،إضافة إىل
اثر النازحني السوريني الذين قدر استهالكهم بـ 500ميغاوات،
وان استمرار معظم هذه العوامل طوال السنوات اخلمس والعشرين
املاضية أدى إىل تراكم عجز مالي وصل إىل أكثر من  30مليار
دوالر ،حيث يتم صرف معظم املساهمات املالية للدولة من أجل
شراء الفيول وتغطية دعم التعرفة ودعم االستهالك الكهربائي
للقطاع العام ومؤسساته.
ويستند احلل املقرتح من الوزارة على ركائز ثالث جيب العمل على
إجنازها بشكل متواز:
 - 1خفض اهلدر الفين وغري الفين وحتسني اجلباية.
 - 2زيادة القدرة اإلنتاجية وحتسني فعاليتها وخفض كلفة
احملروقات من خالل استخدام الغاز الطبيعي.
 - 3زيادة التعرفة من  138لرية للكيلوات ساعة ليصبح ابتداء من
أول العام  2020حنو  217لرية ،علمًا ان هذه الزيادة سيكون هلا
ّ
اثر ضئيل على جممل فاتورة الكهرباء اليت يدفعها املواطن يف ظل
االخنفاض املتوقع لفاتورة املولدات اخلاصة.
وترتكز اخلطة على اعتماد أعلى معايري الشفافية والتنافسية عرب
مناقصة عاملية تضمن تأمني الكهرباء ،بأسرع وقت ممكن ،أدنى
كلفة ممكنة واقل اثر على البيئة ،لذلك اعتمدت اخلطة على نوعني
من احللول أحدهما مؤقت واآلخر دائم مع إمكانية دجمهما ضمن حل
موحد.
وتأخذ اخلطة بيعن االعتبار ان الفيول املتوفر حاليا يف لبنان يقتصر
على الغاز اويل وزيت الفيول الثقيل ،غري ان العروض املقدمة
مُيكن ان تقرتح نوع وقود خمتلفًا على ان يكون تأمينه على عاتق
العارض ،كما انه سيتم إخراج املعامل القدمية يف الذوق واجلية
واحلريشة من اخلدمة ،ابتداء من العام  2020الستبداهلا يف نفس
املواقع تباعًا مبعامل حديثة صديقة للبيئة وذات مردودية وفعالية
عاليتني ،وبالتوازي يتم العمل حاليًا على تأمني الغاز الطبيعي
املسال يف العام  ،2021عرب حمطات ختزين ،إضافة إىل ان مشاريع
الطاقة املتجددة ستلعب دورًا اساسيًا يف هذه املرحلة ،حيث سيتم
تركيب عدد من احملطات الشمسية بقدرة تفوق  840ميغاوات
تقريبًا ،باإلضافة إىل مزارع طاقة الرياح بقدرة تفوق الـ600
ميغاوات تقريبًا.

مجلس الوزراء

ويف تقدير مصادر وزارية انه بالنظر إىل تشعب هذه اخلطة ومشوهلا
عدة ،تقع يف  29صفحة فولسكاب ،فإنه من املرجح ان
جماالت ّ
ُيصار يف جملس الوزراء ،إىل اعتماد واحد من خيارين.
االول :تشكيل جلنة وزارية برئاسة الرئيس احلريري تأخذ على
عاتقها درس تفاصيل اخلطة وحتويل املقرتحات الواردة فيها إىل
قرارات كثرية جدًا من جملس الوزراء ،انطالقًا من ان اخلطة حتتاج
إىل جلسة خاصة ،أو إىل أكثر من جلسة.
والثاني :ارجاء البحث يف اخلطة إىل موعد آخر ،وهو اخليار الذي
سيقرتحه وزراء «القوات اللبنانية» يف ضوء االجتماع الذي عقد لي ًال
يف معراب برئاسة الدكتور مسري جعجع ،لدرس بنود جدول أعمال
جلسة اليوم واالتفاق على مسار النقاش حوهلا ،علمًا ان مثل هذا
االجتماع يعقد دوريًا عشية كل جلسة جمللس الوزراء ،اسوة بسائر
الكتل النيابية.

ملف النازحني

وعلى صعيد آخر ،بقي ملف النازحني السوريني حاضرًا يف املشهد
السياسي ،خاصة مع وجود مبعوث األمم املتحدة إىل سوريا غري

بيدرسن يف لبنان ،حيث زار قصر بعبدا ،وكذلك املدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم ،حيث كان هذا امللف املوضوع الرئيسي
على الطاولة.
وحبسب املعلومات الرمسية ،فإن الرئيس ميشال عون أبلغ املبعوث
األممي بأنه مل تعد لدى لبنان القدرة على حتمل تداعيات النزوح
السوري على خمتلف الصعد االجتماعية واالقتصادية واحلياتية،
وقال له بصراحة« :بتنا كمسؤولني قلقني على بالدنا» .مشددًا
على وجوب إعادة هؤالء النازحني إىل املناطق اآلمنة يف سوريا
واليت باتت شاسعة وميكنها ان تستعيد أهلها» ،مشريا «إىل ان
لبنان مل يرفض خالل سنوات احلرب السورية أي نازح سوري
ألسباب إنسانية ،اما اليوم فلم تعد هناك حاجة ألن سوريا بدأت
وجدد دعوته
تستعيد أمنها واستقرارها باستثناء جيوب صغرية».
ّ
األمم املتحدة والدول املاحنة اىل تقديم املساعدات إىل السوريني
العائدين إىل بالدهم» ،مشريا إىل ان أكثر من  172ألف سوري
عادوا من لبنان ،وهو الرقم الذي اذاعه األمن العام اللبناني أمس
االول ،وابلغه اللواء إبراهيم إىل بيدرسن ،مؤكدا بأن هؤالء مل
يتعرضوا ملضايقات أو ممارسات غري إنسانية.
ويف السياق نفسه ،ورمبا باملعنى ذاته ّ
أكد عليه الرئيس احلريري،
خالل حفل العشاء الذي أقامه يف «بيت الوسط» تكرميًا ملستشاره
للشوون الروسية جورج شعبان ،ملناسبة تقليده وسام الصداقة
مؤخرا من قبل الرئيس فالدميري بوتني ،إذ أعلن ان «لبنان مل
يعد يقوى على حتمل أعباء أكثر من مليون ونصف مليون نازح من
االخوان السوريني على ارضه» ،مشريا إىل ان «سياسة احلكومة
هي العمل على عودتهم اآلمنة والكرمية يف أسرع وقت ممكن»،
معتربا «بأن املبادرة الروسية يف هذا اجملال بالتعاون مع املفوضية
العليا لشؤون الالجئني تعمل على هذا اهلدف حتديدًا ،وهي اليوم
بصدد البحث عن خطوات لضمان العودة اآلمنة والكرمية ،شاكرا
روسيا حكومة وشعبا والرئيس بوتني حتديدًا على حرصه الدائم
على استقرار لبنان وسيادته ومنع أي تدخل يف شؤونه ،كاشفًا
انه التقى بوتني  9مرات منذ العام  2006إىل اآلن.
ولفت احلريري إىل ان املبادرة الروسية لتشجيع النازحني على
العودة هي املبادرة الرباغماتية الوحيدة املوضوعة على الطاولة،
وان من ضمن الضمانات املطلوبة استصدار قانون للعفو العام
وجتميد التجنيد االجباري ملدة سنتني.

بري

استقبل رئيس جملس النواب نبيه بري ظهر امس االول ،يف عني
التينة ،موفد االمني العام لالمم املتحدة اىل سوريا غري بيدرسون
وعرض معه لالوضاع والتطورات يف لبنان واملنطقة ،وتركز احلديث
حول قضية النازحني السوريني.
وأكد بري ان «هناك مصلحة للبنان وسوريا بعودة النازحني اىل
سوريا يف اقرب وقت» ،مشريا ،اىل ان «الدليل على ذلك ان
الذين عادوا بارادتهم تبني ان التعاطي معهم كان تعاطي الوطن مع
مواطنيه .وبالتالي جيب القيام بكل اجلهود جتاه هذا املوضوع».

مصالحة جنبالط وارسالن

غسان عطا اهلل ان
على صعيد آخر ،كشف وزير شؤون املهجرين ّ
الرئيس عون سريعى لقاء مصاحلة سيجمع رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط ورئيس احلزب الدميقراطي اللبناني النائب
طالل أرسالن يف قصر بعبدا غدًا اجلمعة.
قداس التوبة والغفران ،الذي سيقام
وتأتي هذه املصاحلة ،عشية ّ
سيدة التلة يف دير القمر السبت ،والذي سيحضره
يف كنيسة
ّ
جنبالط ووزير اخلارجية جربان باسيل ،ملناسبة ذكرى استشهاد
كمال جنبالط ،وختليدًا لذكرى شهداء اجلبل ،ورمبا ُيشارك يف
القداس أيضًا النائب أرسالن الذي كان اشرتط ان ال يلتقي
ّ
جنبالط اال برعاية الرئيس عون وحضوره.

االكراد ينفون السيطرة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

(قسد) صحة تقارير صحافية أكدت االنتهاء من حترير آخر جيب
حتت سيطرة «داعش» شرق الفرات على يد «قسد» ذات الغالبية
الكردية واملدعومة من التحاف الدولي.
وأكدت «قسد» أنها تواصل متشيط منطقة الباغوز الواقعة يف
ريق دير الزور الشرقي قرب احلدود مع العراق .وقال مسؤول
إعالمي يف القوات نق ًال عن قادة اهلجوم« :ما زال التمشيط جاريًا
يف خميم الباغوز» .وزاد« :ال صحة عن حترير البلدة يف شكل
كامل» .وكانت وكالة أنباء «هاوار» التابعة لإلدارة الذاتية يف
مشال سورية وشرقها إن «قسد» سيطرت بالكامل على اجليب
وإن «داعش» ُهزمت.
وقال موقع «فرات بوست» إن مزراع وخميم بلدة الباغوز تشهد
متشيط دقيقة من قبل «قسد» مدعومة بقوات التحالف الدولي
حبثًا عن خمازن أسلحة وعناصر تنظيم «داعش» الذين مل يسلموا
أنفسهم وخمتطفني وأسرى عسكريني لدى التنظيم .وأشار املوقع
إىل أن املنطقة مل تشهد أي إشتباكات منذ صباح اليوم اخلميس،
مرجحًا إعالن السيطرة الكاملة على بلدة الباغوز خالل الساعات
القليلة املقبلة.
وكانت «قسد» أعلنت الثلثاء سيطرتها على خميم الباغوز ،وحصارها
مسلحي التنظيم يف جيوب صغرية.
ضد «داعش»
احلرب
يف
احملرز
بالتقدم
وأشاد الرئيس ترامب
ّ
ّ
ً
أن سقوط «اخلالفة» اليت
إىل
ا
مشري
السلطة،
منذ وصوله إىل
ّ
أعلنها التنظيم بات وشيكًا .وزاد ،كاشفًا عن خريطة متثل سورية
«هناك نقطة صغرية ،وقد ختتفي هذه الليلة» .أما وزير اخلارجية
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الفرنساي جان إيف لو دريان الذي تشارك بالده يف احلملة ضد
التنظيم اإلرهابي فتوقع إعالن «اهلزمية النهائية للتنظيم على
األرض ...يف غضون األيام القليلة املقبلة».

حنو  100قتيل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

لقي حنو مئة شخص معظمهم نساء وأطفال ،مصرعهم امس االول
ّ
تقل عائالت وسط نهر دجلة يف مدينة
اخلميس إثر غرق عبارة
املوصل ،ثاني أكرب مدن العراق مشال البالد.
وكانت املوصل معق ًال رئيسيًا لتنظيم الدولة اإلسالمية على مدى
ثالث سنوات عاشت خالهلا حتت وطأة اجلهاديني وال تزال تتعافى
من أثار دمار املعارك.
واعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي احلداد الوطين
لثالثة ايام وتفقد مكان احلادث وزار املشرحة اليت نقلت اليها
اجلثث.
واخذت احلصيلة ترتفع تدرجيا .وقالت وزارة الداخلية ان  94شخصا
قضوا يف غرق العبارة ،بينهم  19طف ًال ،ومت إنقاذ  55آخرين.
وحبسب رئيس الوزراء فإن الغالبية العظمى من القتلى هم نساء،
إذ بلغ عددهن  61قتيلة.
وشاركت فرق الدفاع املدني والقوات االمنية فضال عن متطوعني
يف انتشال جثث الضحايا الذين كانوا يف طريقهم اىل مدينة
سياحية واقعة يف غابات املوصل للمشاركة يف احتفاالت عيد
النوروز.
وحتدثت بعثة االمم املتحدة يف العراق عن «مأساة رهيبة» ،علما
بأن آخر حادث غرق يعود اىل آذار/مارس  2013حني غرقت عبارة
مطعم يف نهر دجلة يف بغداد ما اسفر عن مخسة قتلى.
واعلن القضاء العراقي مساء انه أمر بتوقيف تسعة مسؤولني
معنيني باحلادث وأصدر مذكرات توقيف حبق مالكي العبارة
واملدينة السياحية.
حتقيق فوري وتسليمه النتائج خالل 24
بفتح
أمر
وكان عبد املهدي
ٍ
ساعة إلظهار احلقيقة وكشف هوية املسببني.
وأوعز وزير الصحة والبيئة الدكتور عالء الدين العلوان باستنفار
وزارة الصحة يف اقليم كردستان ودوائر الصحة يف حمافظيت
كركوك وصالح الدين فضال عن كوادر دائرة صحة نينوى املتواجدة
حاليا يف مكان احلادث.
عند الطبابة العدلية وسط املدينة جتمع عشرات االشخاص من نساء
ورجال للبحث عن ذويهم ،فيما قامت دائرة الصحة بتعليق صور
الضحايا على جدران املبنى التاحة الفرصة لذوي الضحايا للتعرف
عليهم.
وخيم احلزن على اجلميع بانتظار معرفة مصري املفقودين من
ذويهم.

رفض عربي واوروبي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامبّ ،
إنه «حان الوقت العرتاف
أمريكا الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة اجلوالن» السورية
احملتلة ،اليت مُتثل حبسبه «أهمية اسرتاتيجية حساسة ألمن إسرائيل
واالستقرار اإلقليمي».
ومن جهته شكر رئيس وزراء حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ،ترامب على «اخلطوة الشجاعة املتمثلة باالعرتاف باجلوالن»
على حد وصفه.
أما وزير اخلارجية والنقل واالستخبارات اإلسرائيلي ،يسرائيل
ّ
أن «االعرتاف األمريكي باجلوالن يعزز أمن
كاتس ،فاعترب ّ
أن «قرار
إسرائيل» .ورأى السيناتور اجلمهوري ،ليندسي غراهامّ ،
ترامب االعرتاف باجلوالن كجزء من إسرائيل هو حكيم اسرتاتيجيًا
ومذهل بشكل عام».
ورفضًا إلعالن ترامب ،قال أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،صائب عريقات «أمس اعرتف ترامب بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،واليوم يقول ّ
إنه ألمن املنطقة جيب أن تكون
هضبة اجلوالن السورية احملتلة حتت سيادة إسرائيل ،ما الذى
سيأتى به الغد؟ عدم استقرار وشالل دم يف منطقتنا؟».
ومن ناحيته ،اعترب السيناتور الروسي إيغور موروزوف تعليقًا على
أن «واشنطن تسعى لتقسيم العامل العربي
تصرحيات ترامبّ ،
أن «روسيا لن تعرتف
وضرب الشراكة الروسية السورية» ،مؤكدًا ّ
أبدًا بسيادة إسرائيل على اجلوالن احملتل».
كما نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن دبلوماسيني روس،
بضم اجلوالن إلسرائيل».
معارضتهم «كل قرار لالعرتاف
ّ
وأكد وزير اخلارجية الرتكي مولود جاويش أوغلو ردًا على ترامب،
أن «حماوالت إضفاء الشرعية على انتهاكات إسرائيل ستؤدي
ّ
ملزيد من العنف باملنطقة».
أن «االحتاد ال
وأشار املتحدث الرمسي باسم االحتاد األوروبيّ ،
يعرتف بالسيادة اإلسرائيلية على اجلوالن».
«أي
أما األمني العام جلامعة الدول العربية ،أمحد أبو الغيط ،فاعترب ّ
ّ
اعرتاف بسيادة إسرائيل على اجلوالن السوري غري ذي حيثية وال
يرتتب عليه حقوق» .وأضاف «جامعة الدول العربية تقف بالكامل
وراء احلق السوري يف أرضه احملتلة ولدينا موقف واضح بهذا
الشأن».
ويأتي إعالن ترامب قبل أيام من زيارة نتنياهو للبيت األبيض
األسبوع املقبل.
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ملبـورن

مواقف سياسية يف حياة كوكب الشرق
أم كلثوم تستحق وسام «الكمال» بتنفيذ أوامر امللكة نازلي
مبناسبة مرور الذكرى الـ 44لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم،
تسلط «ايالف» الضوء على مواقف سياسية يف حياة هذه
الفنانة اليت أثرت احلياة الفنية بصوتها العذب ،وأصبحت
إحدى ايقونات الغناء يف العامل العربي من احمليط إىل
اخلليج.
ويف احللقة األوىل من املواقف السياسية اليت تسردها
الزميلة «إيالف» عن كوكب الشرق ،نتناول قصة تنازهلا عن
مبادئها استجابة لرغبة امللكة نازلي.
حني مت اإلعالن الرمسي عن زواج شاه إيران حممد رضا بهلوي
الذي كان آنذاك ولي عرش والده االمرباطوري اإليراني ،من
االمرية فوزية اخت امللك فاروق ،وبعد حتديد مراسم الزواج
واالتفاق على تفاصيله أرادات امللكة نازلي إقامة فرح غري
مسبوق البنتها سواء يف الوسط السياسي داخليًا أو خارجيًا
أو حتى يف الوسط الفين.
وطلبت امللكة من أم كلثوم أن تزف العروس األمرية فوزية،
واألمري رضا بهلوي ،وكان من مبادئ أم كلثوم أنها ال تزف
أي عروس حُتيي فرحها ،فقد كانت تقوم بالغناء فقط،
وكانت كربيات العائالت تلجأ لفرقة بديعة مصابين ،أو فرقة
إحسان وثريا سامل أو غريهما من الفرق الفنية للقيام بزفاف
العروسني.
لكن امللكة األم أرادت أن خترج عن هذه التقاليد فبحثت عن
ً
األقوى واألكثر
قيمة ،فلم جتد غري صوت أم كلثوم ،وكانت
امللكة نازلي يف ذلك الوقت امرأة قوية ،وخرجت لتوها من
ذلك السجن الكبري الذي وضعها فيه زوجها امللك فؤاد،
الذي رحل قبل شهور قليلة ،وبالتالي اسرتدت حريتها
وقوتها واليت ظهرت جبالء يف اصرارها على اختيار ابنها
كملك ملصر والسودان خلفًا ألبيه.
ووقعت أم كلثوم يف حرج شديد من املوقف الذي كان
ينذر بكارثة هلا وملن حوهلا ،إذ كيف تسلم من سطوة امللك
وحاشيته إذا رفضت هذا الطلب .فوقعت يف
حرب شديدة
ٍ
بني مبادئها يف احلياة واخلضوع للسلطة واألسرة احلاكمة.

وأمام هذه الضغوط النفسية ،قبلت هذا الطلب على أن
تكون أول وآخر عروس تزفها ،وهكذا فعلت .إذ كلفت بريم
التونسي كي يضع هلا كلمات أغنية جديدة تتناسب مع هذه
املناسبة ،وبالفعل كتب بريم التونسي أغنية كان مطلعها
«مربوك على مسوك ومسوه».

الفستان

لكن األمر مل ينته عند هذا احلد ،بل فكرت أم كلثوم يف
التعبري عما كان خيتلجها من مشاعر ضيق أمام هذا الطلب

امللكي اليت كادت أن ترفضه لوال تدخل أمحد حسنني باشا
بنفسه الذي كان يدير يف ذلك الوقت دفة احلكم يف مصر
بعد رحيل امللك فؤاد .فأعدت هلذه املناسبة السعيدة فستانًا
من الدانتيل األسود ،وعلمت بذلك امللكة نازلي من اخلياطة
ِ
ريتا وطلبت منها
للمرة الثانية تغيري لون الفستان ،فكانت
تعليمات امللكة أوامر ال ميكن أن تناقشها.
فلم جتد أم كلثوم أمامها إال تغيري بطانة ذلك الفستان من
اللون األسود إىل اللون البميب(الوردي) وكانت تلك أول مرة
يبطن فستان أسو بلون فاتح أو لون آخر ،ومن ثم حتول هذا
الفستان إىل موضة نسائية اطلقت عليها مدام ريتا موضة
ثومة .وهكذا كان البد من مكافأة يقدمها البيت امللكي إىل
أم كلثوم تقديرًا النصياعها لألوامر امللكية وعدم وقوفها يف
وجه ما يصدر عن القصر امللكي وقصر احلكم من أوامر أو
تعليمات ،هذه املكافأة وإن تأخرت لبضعة سنوات.
معبة تعبريًا قويًا على خضوع أم
إال أنها جاءت بالفعل
رِّ
كلثوم لسلطة ولسلطان امللك وأمه ،حيث صدر األمر امللكي
يقدم إال لألمريات
مبنح أم كلثوم نيشان الكمال الذي مل يكن َّ
من بيت امللك فقط.
ولقد كانت أم كلثوم ُتغين حبفل النادي األهلي باجلزيرة،
وفوجئ احلاضرون أثناء احلفل بدخول امللك فاروق إىل
ِ
النادي وجلوسه على املائدة اليت كان جيلس عليها أمحد
حسنني باشا رئيس النادي آنذاك ،وكانت أم كلثوم تغين
«هلت ليالي القمر» ،وملا انتهت تلك األغنية نادى امللك
على مصطفى أمني الذي كان بني احلاضرين وطلب منه
أن يصعد للمسرح ويعلن نبأ حصول أم كلثوم على وسام
الكمال.
وفرحت أم كلثوم بهذا التكريم امللكي العظيم يف حينه،
بالرغم من االنتقادات اليت واجهتها الحقًا .حيث
فوج َئت
ِ
بهجوم األمريات وزوجات رؤساء وزارات مصر ،ألن النيشان
مل يكن مينح إال هلن فقط ،وأعلنت إحدى االمريات يف الصحف
تنازهلا عن الوسام اعرتاضًا على منحه ألم كلثوم.

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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مـن هـنا وهـناك

فتاة تروي تفاصيل جرمية عاد للحياة بعد تأكيد وفاته
إقدام شقيقها على اغتصابها  3مرات ...ما قصة «الطفل
املتكرر ..وأنثى تتحوّل إىل رجل
املعجزة»؟!

قدم اإلعالمي السعودي داوود الشريان ،مساء يوم أمس األحد،
حلقة جريئة عن دوافع ونتائج هروب الفتيات السعوديات من
ذويهن إىل خارج اململكة ،عندما استضاف يف برنامج حواري جديد،
وشابا كان يف
شابة تعرضت يف صغرها لالغتصاب من أخيها،
ً
ً
فتاة قبل أن يغري جنسه.
السابق
ويبث
وأطل الشريان ،يف أوىل حلقات الربنامج الذي حيمل امسهُ ،
ً
معرفا بضيوفه ،وهم
على قناة  Sbcوإذاعة الرياض احلكوميتني،
شابة خفت هويتها وشاب يدعى عبداهلل ،وقد أخفى وجهه بالكامل،
وكالهما يقيمان يف لندن ،جبانب ضيف ثالث يف األستوديو يدعى
بندر صعيدي.
وروت الشابة يف البداية حكايتها مع اهلروب ،وطلب اللجوء يف
لندن ،موضحة أنها تعرضت لالغتصاب من أخيها وهي بعمر 8
سنوات ،وظلت تتعرض للتحرش واالعتداء بعد ذلك ،قبل أن تغادر
اململكة إىل لندن خشية التوقيف ،بعد أن كشفت زميالتها يف
اجلامعة أنها ناشطة يف موقع تويرت باسم وهمي للدفاع عن حقوق
النساء.
وروى عبداهلل ،وهو يف األصل فتاة سعودية ،حكايته مع اهلروب
إىل خارج اململكة ،بعد أن نصحه األطباء يف السعودية عندما كان
ً
فتاة بإجراء عملية تصحيح جنس ،ففضل إجراءها يف اخلارج لصعوبة
تغيري هويته اجلنسية يف دائرة األحوال املدنية.
كما حتدث بندر عن دوافع هروب زوجته إىل أسرتاليا ،وطلب
اللجوء ،رغم حصوهلا على موافقة لالبتعاث يف اجلامعات األسرتالية،
عازيا قرار الزوجة ،اليت مل تظهر يف الربنامج ،إىل حتريض آخرين
ً
التقت بهم يف أسرتاليا.
وبرزت قضية هروب الفتيات من ذويهن يف السعودية منذ الشهر
املاضي بشكل الفت ،إذ سلطت تفاصيل هروب شابة تدعى رهف
القنون ،الضوء على القضية ،بعد أن حظيت قصتها باهتمام عاملي
منذ وصوهلا إىل تايلند ،وحتى حصوهلا على اللجوء يف كندا رغم
حماوالت عائلتها إلعادتها.

ذبح زوجته بعد عشرة أيام
من زواجهما ألنها عريته بعدم
رجولته!

قام تاجر مالبس بقرية عرب أبو ذكرى مبركز قويسنا ،يف دلتا
النيل يف مصر ،بذبح زوجته بعد  10أيام من زواجهما.
وقام فوزي ابن قرية عرب الرمل بالزواج منذ  10أيام بعد وفاة
زوجته لتعريه زوجته اجلديدة بعدم رجولته ،فأحضر سكينا من
املطبخ وانهال عليها حتى لقيت حتفها.
وفتحت السلطات املصرية حتقيقا يف احلادثة ،ولدى استجواب
املتهم أكد أن زوجته اجلديدة تعريه بعدم رجولته فانهال عليها
بسكني حتى لفظت أنفاسها األخرية.

عاد للحياة بعد تأكيد وفاته  3مرات ...ما قصة «الطفل
املعجزة»؟! عاد للحياة بعد تأكيد وفاته  3مرات ...ما قصة
«الطفل املعجزة»؟!
ُذ ِه َل والدان حني اكتشفا أن طفلهما املعجزة الذي ُأ ِ
عل َنت وفاته 3
مرات يتنفس يف كفنه.
ُ
اعت ِق َد أن الطفل تويف خالل والدته بعد  27أسبوعًا من احلمل ،يف
 8شباط  ،2019حسب صحيفة  .The Sunوصف مدير املستشفى
يف مدينة سانتا كروز يف بوليفيا ما حدث بـ «املعجزة» ،رغم أن
السلطات البوليفية تعتقد أن ما حدث هو إهمال طيب.
وقال مدير املستشفى ،فيديريكو أوركيزو ،لوسائل إعالم حملية:
«و ِل َد الطفل دون ظهور أي عالمات تدل على أنه حي ،فتقرر أنه
ُ
موت جنيين .ثم فحصه األطباء مرة أخرى ،إال أن احلالة كانت كما
هي».
وأضاف« :بعد ساعة فحص األطباء الطفل مرة أخرى وكان
َّ
وتأك َدت
التشخيص كما هو ،وبعد ساعتني فحصه األطباء جمددًا
وفاته .وال ميكننا قول شيء غري أن ما حدث كان معجزة».
ٌ
جلنة من أطباء املستشفى،
وطبقًا لوسائل إعالم حملية انعقدت
ً
واستنتجوا أن الطفل ُو ِل َد ميتًا ،لكن شيئا ما حدث وجعله يعود
للحياة بعد ساعتني.
َّ
ويتلقى الطفل ،الذي ُيدعى ديالن دارين ،الرعاية حاليًا يف
وحدة العناية املركزة باملستشفى .وأظهر والد الطفل ،ريتشارد
جورادو ،شهادة الوفاة املوثقة للصحفيني ،وطلب شهادة ميالد
على الفور.
وأفادت تقارير أن والد الطفل التقى باملدعي املسؤول عن
سيحقق مع الفريق الطيب خالل
القضية ،لورجيو فيفريوس ،الذي ُ
األيام املقبلة .وال يزال التحقيق جاريًا.

«باربي» حتتفل بعيد ميالدها
الستني

حتتفل باربي دمية األزياء املشهورة عامليًا بعيد ميالدها الستني
اليوم مبجموعات جديدة جتسد مناذج حقيقية حيتذى بها ومهنا
مازالت املرأة مل متثل فيها بشكل جيد.
ويعد هذا جزءا من تطور «باربي» على مدى عشرات السنني منذ
ظهورها ألول مرة يف معرض الدمى بنيويورك يف التاسع من أذار
عام .1959واحتفاال بهذه املناسبة صنعت شركة «ماتيل» نسخا من
«باربي» لعشرين امرأة متثل إهلاما آلخريات ابتداء من جنمة التنس
اليابانية نعومي أوساكا إىل عارضة األزياء والنشطة الربيطانية أدوا
أبواه.وطرحت الشركة أيضا ست دمى متثل رائدة فضاء وقائدة
طائرة والعبة قوى وصحفية وسياسية وإطفائية وكلها جماالت
قالت شركة «ماتيل» إن النساء مل متثل فيها بالقدر الكايف.

رجل اعمال يكتشف عقمه بعد
إجناب  3أبناء!

أثبتت فحوص احلامض النووي أن الثالثة ليسوا أوالده أثبتت فحوص
احلامض النووي أن الثالثة ليسوا أوالده
وصف رجل األعمال ريتشارد ماسون اللحظة اليت أخربه فيها األطباء
قبل عامني بأنه مصاب بالتليف الكيسي ،بالقول« :كان األمر وكأن
أحدهم ضربين مبطرقة على رأسي».
اىل ذلك وحبسب موقع «بي بي سي»الربيطاني فان ماسون البالغ من
العمر ( 54عاما) ،وهو شريك مؤسس ملوقع MoneySupermarket.
 comالربيطاني املتخصص يف مقارنة األسعار ،مل يكن ِعلمه حبمله
للمرض الوراثي واملتطور هو مبعث الصدمة األكرب بالنسبة له ،وإمنا
اكتشافه أن هذا املرض يعين بالتبعية أنه عقيم منذ طفولته ،ومن ثم
فهو ليس األب الطبيعي لثالثة أبناء من زوجته السابقة كيت.
ُ
خربت بأن كل الرجال
وقال املليونري لراديو بي بي سي  5اليف« :أ ُ
املصابني بالتليف الكيسي عقيمون ،وأن إجنابهم أطفاال هو أمر شديد
الندرة».
وأضاف ماسون« :ظننت أن التشخيص كان خطأ ،لكن األطباء أكدوا
لي حاجيت إىل التحدث مع زوجيت السابقة يف األمر».
وأجرى ماسون وزوجته احلالية ،إميا ،فحوصات بعد عدم متكنها من
احلمل.
ثم سأل ماسون زوجته السابقة ،كيت ،اليت طلقها عام  2007بعد
 20عاما من الزواج .وأخربته أن التوأمني «إد» و»جويل» ( 19عاما)
و»ويليم» ( 23عاما) كلهم أبناؤه .ولكن فحوص احلمض النووي أثبتت
أنها كاذبة.
وقال ماسون« :لوقت طويل شعرت بهذه احلقائق تطن يف أذني وبأن
العامل يدور من حولي».
ويتابع« :وظللت أفكر فيمن يكون األب الطبيعي .ومل يتسن لي أن
أعرف أي شيء أكثر».
ورفع ماسون دعوى قضائية ضد زوجته السابقة يطعن يف نسب
أبنائه ،ويف نوفمرب /تشرين الثاني املاضي وافقت كيت على دفع
 320ألف دوالر تعويضات له  -وكانت قد تلقت  5مليون دوالر إبان
الطالق.
لكن القاضي مسح لـ كيت باإلحتفاظ بهوية والد األطفال الطبيعي
سرا.
ً
وقال حمامي ماسون ،روجر ترييل ،لصحيفة الديلي تلغراف« :مل ترغب
الزوجة السابقة يف تسمية الوالد -ولكن ملاذا؟ ،ال نعرف .ولذلك
ارتضت بعمل تسوية مالية ومن ثم مل تكن مضطرة لتسمية الوالد».
ويعتقد ماسون أنه« :وعند نقطة مستقبلية ما ،سريغب األبناء يف
معرفة هوية والدهم الطبيعي  -وستكون لدي املعلومات من أجلهم.
وال أعرف ما إذا كان هو أحد أصدقائي ،وميكن أن يكون شخصا مقربا
مين».
وقال ماسون ليب بي سي« :لرمبا كان شخصا جيلس عن قرب مين وأنا
أراقب األبناء يلعبون كرة القدم أو الرغيب ،أو يف احلفالت املسائية
اليت تقيمها املدارس ألولياء األمور .فقط لست أدري».
سر غامض كهذا ،ويؤثر عليك إىل
وأضاف« :عندما يكتنف حياتك ٌ
هذا احلد البعيد ،عندئذ ترغب ،كأي شخص يف مكانك ،يف معرفة
احلقيقة».
ووعد رجل األعمال مبكافأة  6400دوالر لكل من يساعده يف الوصول
إىل هوية األب الطبيعي.
وقالت الديلي ميل الربيطانية إن ماسون يعتقد أن والد أبنائه قد
يكون رجال كان يرتدد على زوجته السابقة يف حقبة التسعينيات -
ولرمبا كان زميال يف بنك باركليز بلندن حيث كانت كيت تعمل.
وتسببت الدعوى القضائية يف مزيد من األمل لـماسون ،الذي توقف
اثنان من أبنائه عن احلديث إليه.
وقال ماسون للديلي ميل« :أرى ما ينشرون على صفحة التواصل
خترج األكرب قريبة
االجتماعي فيسبوك ،وهذا حيطم قليب .كانت حفلة ّ
ومل يوجه دعوة إلي».
ومل يبق على اتصال به هذه األيام سوى «إد» أحد التوأمني.
وظل األمر كذلك حتى كسر جويل ،ثاني التوأمني ،الصمت وحتدث
األسبوع املنصرم إىل الديلي ميل منتقدا سلوك ماسون ،قائال« :إنه
رجل شديد التسلط ،وليس من نوع الشخصيات اليت ترغب يف البقاء
معها .لقد بدأت أالحظ ذلك منذ أن كنت يف اخلامسة عشرة».
ومع ذلك ،أعلن الشاب أنه ال يرغب يف حتديد والده الطبيعي،
«ريتشارد هو أبي ولن أحبث عن احلقيقي .أشك يف أنه حتى يعرف
بوجودنا».
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حترش جنسي يف إحدى حانات
بريوت« ...حاول بالقوة إدخال
أصابعه يف مهبلها»!

شابة
ضجت مواقع التواصل االجتماعي بقصة
ّ
ّ
حترش جنسي يف مكان
لبنانية وقعت ضحية
ّ
السابق ،تزامنًا مع االحتفال بيوم املرأة
عملها
ّ
العاملي .ويف التفاصيل مبقال جلويس جريس
يف صحيفة «النهار» ،فقد اختارت الفتاة واليت
تدعى دينا عياش كسر حاجز الصمت ونشر
قصتها يف حسابها على موقع «فايسبوك»،
ً
حاصدة دعمًا كبريًا من رواد مواقع التواصل
إن بعضهم دعا إىل مقاطعة
حتى
االجتماعي،
ّ
حانة راديو بريوت اليت تقع يف منطقة مار
خمايل ،اليت وقع التحرش فيها بتاريخ  6شباط
خالل حفل استضافته الشابة.
أن أحد املوسيقيني املوجودين
وروت عياش ّ
يف احلانة حاول التحرش بها إذ «حاول بالقوة
إدخال أصابعه يف مهبلها» حبسب ما ذكرت،
لتقدم استقالتها بعد احلادثة بفرتة وجيزة،
طالبة منه ألاّ
ً
وأبلغت ما حصل معها للمالك
يستضيف املوسيقار خالل األيام األخرية من
وجوده يف احلانة .إال أن األخري استضاف
الرجل من جديد ،ما أجرب دينا على مواصلة
العمل معه.
وشرحت ّ
أن
علمها
بعد
تها
قص
اخبار
رت
قر
ها
أن
ّ
ّ
ّ
صاحب احلانة كان خيطط لتنظيم حدث مبناسبة
يوم املرأة العاملي ،يف الوقت الذي ّ
قلل فيه
تعرضت إليه خالل فرتة
من قيمة التحرش الذي ّ
عملها معهم.
الضجة اليت أثارها املوضوع عرب مواقع
وبعد
ّ
التواصل االجتماعي ،أصدرت الصفحة الرمسية
للحانة توضيحًا واعتذارًا رمسيني عن الطريقة
ادعاءات التحرش
اليت تعاملت بها املؤسسة مع ّ
اجلنسي األخرية .وأشارت اىل ّ
أنها «منذ
ً
مكانا ً
آمنا جلميع
تأسيسها ،عملت جاهدة لتكون
وجهت اعتذارًا إىل دينا على
األشخاص» .كما ّ
الطريقة اليت تعاملت بها مع مطالبها ،وآخر عن
لية االستفزازية والدفاعية حول
ردودهم
ّ
األو ّ
املوضوع فض ًال عن كونها شاملة.
تعهدت املؤسسة بالقيام بتغيريات
كما
ّ
واالستفادة من الدروس اليت نتجت عن
احلادثة لتطوير بيئة العمل ،عن طريق توجيه
الطاقم وإدارته على الفور حول مسألة التحرش
اجلنسي واملعنوي يف مكان العمل ،بهدف
ً
أمانا ،واعتماد
حتقيق بيئة عمل أفضل وأكثر
سياسة عدم التحرش اجلنسي واألخالقي،
مستلهمة من مدونة السلوك اليت اقرتحتها
دينا بنفسها واملقرتحات القانونية اليت
صاغتها مجاعات حقوقية ومجاعات نسوية يف
لبنان خالل السنوات القليلة املاضية وتعليقها
على جدران املؤسسة ،لتكون مبتناول مجيع
ً
إضافة إىل فتح أبواب
الزبائن واملوظفني.
«راديو بريوت» للناشطني الذين يعملون يف
القضايا املتعلقة باملسائل اجلنسانية وألفراد
اجملتمع .وأخريًا بتعليق تعاونها مع الشخص
املتهم بالتحرش ،حتى إجراء حتقيق سليم.
ً
شارحة إدراكها عواقب
وختمت املؤسسة بيانها
التحرش اجلنسي واملعنوي الوخيمة على
الضحاياّ ،
جمتمع تغيب
وأنها قضية شائكة يف
ٍ
القانونية املناسبة والكافية حول هذه
فيه األطر
ّ
القضايا ،مغتنمني الفرصة ملطالبة املشرعني
باختاذ اإلجراءات والتشريعات املناسبة يف هذا
الصدد.
ً
وأملة
وشكرت اجملتمع على إثارة هذه القضية
التوصل إىل بيئة عمل أكثر عد ً
ال ونزاهة
يف
ّ
ً
ً
وخاصة للنساء.
وأمانا،
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مـتفرقات

راقصة يف نادٍ ليلي تبتز رجالً متزوجاً
بصور له ومقاطع فيديو إباحية!

اتهمت حمكمة جنايات إمارة دبي ،راقصة مغربية
عاما) ،بارتكاب جناييت التهديد لشخص
(35
ً
بأمور خادشة للشرف باستخدام وسيلة تقنية
املعلومات ،واإلساءة للذات اإلهلية.
وهددت الراقصة املغربية املواطن اإلماراتي
عاما) ببضع رسائل ومقاطع فيديو «خملة
(35
ً
معا وهددته بإرساهلا ألسرته
باآلداب» مجعتهما ً
جمددا.
وزوجته ،إذا مل يعد عالقته بها
ً
وطلبت الراقصة من الرجل مبلغ  140ألف درهم
(ما يعادل  38.000دوالر) ،ومبلغ  4500درهم
شهريا ( 1.233دوالر) ،كما وجهت له الشتائم عرب
ًّ
تطبيق واتس اب ،وذلك وفق ما أوردته صحيفة
«ذا ناشونال» اليت تصدر باللغة اإلجنليزية.
ويف التفاصيل ،فإن الراقصة املتهمة التقت
باجملين عليه ،الذي قطع عالقته بها يف ايار
 ،2018قبل عامني ووقعا يف احلب ،وعرض
عليها االرتباط بشرط التوقف عن ممارسة مهنتها
ٍ
ناد ليلي واإلقالع عن تعاطي
كراقصة يف
املشروبات الكحولية ،لكنها مل تلتزم بشرطه
فقطع عالقته بها ،وقام بتغيري رقم هاتفه.
وقال الرجل خالل جلسة احملاكمة ،إن «املتهمة
أخذت تلومه لرتكه هلا ،ثم بدأت مبطالبته باملال،
فحول إليها  5500درهم (ما يعادل 1.500
دوالر) ،وبعدها أغلق هاتفه ،وغري رقمه».
لكن الراقصة حصلت على رقمه اجلديد بطريقة ما،
ً
الحقا باتصاالت ترده من
إذ فوجئ اجملين عليه
أصدقائه خيربونه بأن املتهمة تبحث عنه بإحلاح،
فأعاد تشغيل هاتفه القديم ،فاتصلت به وطلبت
مساعدة مالية وواصلت ابتزازه إلرغامه على
إعادة عالقته بها ،وأبلغته أنه يف حال امتناعه
ماليا ،وإال ستكشف لزوجته
فعليه تعويضها
ًّ
وأشقائه وأصدقائه سر عالقتهما ،وترسل إليهم
صورا وفيديو هلما يف أوضاع خملة بإحدى الدول
ً
األوروبية.
وأضاف أنه «كان خارج البالد حني وردت
االتصاالت ومقاطع الفيديو ،وحني عاد يف آب
 ،2018قرر إبالغ السلطات ،وسلمهم هاتفه،
الذي ضم مجيع املقاطع والرسائل اليت هددته
بها».
وأوضح أنه حني أيقن أن املتهمة جادة يف
هاتفيا مع زوجته
تهديداتها ،وأنها تواصلت
ًّ
وجنحت بنسخ مجيع األرقام اليت كانت على
هاتفه ،أبلغ اجلرائم اإللكرتونية ،وطلب احلماية
ً
خوفا على والدته املريضة.
ومل متثل املتهمة أمام حمكمة اجلنايات يف اجللسة
األوىل ،لكنها أقرت أمام النيابة العامة بأنها
صاحبة الرسائل املسجلة.

تقّدم لل ّزواج منها يف
«املول» ...فاعتقلتهما
ّ
الشرطة اإليرانية!

ألقت الشرطة اإليرانية القبض على شاب وفتاة
بعد أن عرض األول الزواج عليها أمام العشرات
يف أحد االسواق يف مدينة آرك مشالي البالد.
ويف مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل
يتقدم لطلب يد
اإلجتماعي ،ظهر الشاب وهو
ّ
الفتاة أمام عدد من الشبان والشابات يف أحد
املراكز ّ
جارية ،ثم وقفا داخل حلقة على شكل
الت ّ
قلب مرسومة بأوراق الورد .وبعد موافقة الشابة
الزواج منه ،عانقته وسط تصفيق احلضور،
على ّ
حبجة «خمالفة
لكن ما لبث أن ألقي القبض عليهما ّ
مبادىء الشريعة اإلسالمية» ،حبسب تصريح
نائب شرطة اإلقليم حممود خالجي لوكالة أنباء
«فارس».
وقال خالجي للوكالة اإليرانية ّ
إنه «مت القبض
على شابني حاوال تقديم طلب للزواج يف متجر
جولستان مبدينة آراك ،وأطلق سراحهما بكفالة
أن ذلك
حتى صدور احلكم النهائي» .وأشار اىل ّ
جاء إثر «تداول ناشطني إيرانيني أمس مقطع
فيديو يظهر قيام شاب بطلب يد فتاة للزواج
منها» ،معت ًربا أن «هذه اخلطوة تتناقض مع
الشريعة اإلسالمية».
ً
ولفت إىل ّ
وفقا ألوامر املدعي العام ملدينة
أنه،
األمنية باعتقال الشاب
آراك ،قامت السلطات
ّ
والفتاة بسبب سلوكهما و»نشرهما للثقافة
الغربية وخمالفة العفة اإلسالمية» ،وقال« :ما
قام به الشخصان خيالف اآلداب العامة ونتيجة
تأثرهما بالثقافة الغربية الفاسدة».
وأثارت الواقعة جدال على وسائل التواصل
االجتماعي بني اإليرانيني الذين انقسموا بني
مؤيد ومعارض ملا اقدم عليه الشاب والفتاة،
وكذلك حول االختالط بني اجلنسني يف األماكن
العامة والقيود اليت تفرضها السلطات يف هذا
رواد املوقع قائ ًال« :املسكينان
فغرد أحد ّ
اجملالّ .
بد ً
ال من االبتهاج والفرح اضطرا إىل دفع كفالة
للخروج من السجن وهما يبكيان» ،وكتب آخر:
«أمر مثري للتقزز ،كانا يهدفان إىل تصوير ما
فعاله ونشره ،وإال ما الداعي إىل اإلثارة والصخب
حول أمر شخصي جدًا مثل الزواج؟».

نسيت رضيعها باملطار واستقلت الطائرة ...كيف تصرف
الطيار بعد االقالع بطائرته!؟

اضطرت إحدى الرحالت التابعة للخطوط
اجلوية السعودية العودة جمددا بعد
اإلقالع مباشرة ،بسبب نسيان راكبة
رضيعها يف املطار ،حبسب ما اشارت
وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وقد تسببت راكبة سعودية يف عودة
الطائرة إىل مطار امللك عبد العزيز يف
جدة مرة أخرى عقب إقالعها ،بعدما
فاجأت اجلمیع بنسیانها الرضیع يف
املطار.
ويف السياق وثق مقطع فیديو

متداول حمادثة بنی قائد الطائرة وبرج املراقبة
باملطار ،يطلب خالهلا قائد الطائرة التحضری

لعودة الرحلة مرة أخرى ،إلحضار رضیع نسیته
أمه يف املطار.

«فايسبوك» يغ ّرد «على
تويرت» :عطل مفاجئ
أصاب املوقع!

يغرد «على تويرت» :عطل مفاجئ
«فايسبوك»
ّ
يغرد «على تويرت»:
«فايسبوك»
املوقع!
أصاب
ّ
عطل مفاجئ أصاب املوقع!
تعرض موقعا «فايسبوك» و»إنستغرام» للتواصل
االجتماعي ،مساء اليوم لعطل فين مفاجئ منع
وصول ماليني املستخدمني للموقعني يف عدة
دول.
وعلى الرغم من أنه ميكن فتح كال التطبيقني ،إال
أن املستخدمني مل يتمكنوا من إرسال أو تلقي
اية رسالة ،كما أنهم مل يتمكنوا من نشر أي
حمتوى جديد.
وانتشر هاشتاغ  #facebookdownعلى «تويرت»
تضمن عشرات التغريدات عن تعطل «فايسبوك»
ّ
عن العمل.
وأعلنت «فايسبوك» يف تغريدة على «تويرت» «حنن
على علم أن العديد من املستخدمني يواجهون حاليًا
مشكلة يف الدخول اىل «فايسبوك» والتطبيقات
جار على حل املشكلة يف أسرع
التابعة له والعمل ٍ
وقت ممكن»
كما أفاد بعض املستخدمني بأن عط ًال مفاجئًا
أصاب خدمة الـ»واتساب» ،ولكن موقع «ذا
فريج» أكد أن تطبيق واتساب هو الوحيد الذي
بقي قيد العمل على الرغم من امتالك «فايسبوك»
له.

قامت بتقبيل مجيع
املوجودين بعد خروجها من
قبضة «داعش» يف الباغوز!

تداول ناشطون سورين تسجي ًال مصورًا وزعه
األكراد يف سوريا يظهر احتفاالت هستريية قامت
بها إمرأة خرجت من قبضة تنظيم «داعش» قبل
أيام.
التسجيل الذي قامت بتوزيعه «وحدات محاية
املرأة « الكردية ( )YPGأظهر أيضًا قيام املرأة
بتقبيل مجيع املوجودين ،وتقبيل األرض ،فيما
أظهرت لقطات أخرى احتفاالت جنونية شاركت
فيها طفلتني مت حتريرهما من «داعش».
وكانت القوات الكردية قامت باإلعالن عن وقف
إلطالق النار قبل أيام للمساعدة يف إخراج من
يرغب باخلروج من منطقة الباغوز ،آخر معاقل
«داعش» يف سوريا ،قبل أن تعود العمليات
العسكرية أمس.
وذكر بيان أصدرته «قوات سوريا الدميوقراطية»
اليت تنفذ اهلجوم على «داعش» ،ويشكل األكراد
نواتها ،أن وقف إطالق النار ساهم يف «حترير
عشرات آالف املدنيني ومت نقلهم إىل خميمات
اإليواء ،واستسلم أكثر من  /4000/مسلح».
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فــن

الظهور األول لفلة اجلزائرية بعد
عملية جتميل «صادمة»

نشر اإلعالمي زاهي وهيب عدة صور عرب حسابه على «تويرت» خالل
حضوره افتتاح فيلم «دمشق – حلب» يف العاصمة بريوت ،وكان
من بني احلاضرات الفنانة فلة اجلزائرية.
وشارك وهيب متابعيه عدة صور مع فنانات ،منهن الفنانتان
السوريتان صباح اجلزائري وكندة حنا ،والفنانة فلة اجلزائرية ،واليت
ظهرت ألول مرة يف العلن بعد انتشار مقطع فيديو هلا قبل يومني
متورما.
لعملية جتميلية أجرتها ،وكان وجهها
ً
وأثارت فلة آنذاك صدمة متابعيها ،وهي ترقد على سرير داخل
املستشفى ووجهها متورم ومنتفخ ،فيما قالت مديرة أعماهلا إن
الفيديو يعود إىل  10أيام على األقل ،وأن الفنانة اجلزائرية أجرت
عملية تصحيحية لتأثري عملية جتميلية سابقة.

رسالة حزينة من املخرج السوري طالل
ديركي يف ليلة «االوسكار»

رسالة حزينة من املخرج السوري طالل ديركي يف ليلة «االوسكار»
رسالة حزينة من املخرج السوري طالل ديركي يف ليلة «االوسكار»
نشر طالل ديركي عرب حسابه على موقع انستغرام صورًا له من حفل
ّ
وعلق برسالة حزينة عليها معلنًا افتقاده ألحد املشاركني
االوسكار
يف اجناز الفيلم حبسب ما اوضح وهي هبة خالد.
وقال :وصلنا اىل البساط االمحر باستثناء هبة خالد الشريكة يف
الفيلم حيث مت رفض تأشرية دخوهلا اىل الواليات املتحدة االمريكية
وهي صانعة موهوبة للغاية وليس من العدل ان ال تكون معنا.
يذكر ان فيلم «عن االباء واالبناء» استغرق سنة ونصف لتصويره
حيث يتناول تأثري العنف على مستقبل االطفال ويتناول فكرة
كيف يتأثر االبن بوالده ،وشارك يف االوسكار عن فئة افضل فيلم
وثائقي.

مي عز الدين تتحدى نادين
جنيم « :أنا أرق وأشيك»!

نشر اإلعالمي زاهي وهيب عدة صور عرب حسابه على «تويرت» خالل
حضوره افتتاح فيلم «دمشق – حلب» يف العاصمة بريوت ،وكان
من بني احلاضرات الفنانة فلة اجلزائرية.
وشارك وهيب متابعيه عدة صور مع فنانات ،منهن الفنانتان
السوريتان صباح اجلزائري وكندة حنا ،والفنانة فلة اجلزائرية ،واليت
ظهرت ألول مرة يف العلن بعد انتشار مقطع فيديو هلا قبل يومني
متورما.
لعملية جتميلية أجرتها ،وكان وجهها
ً
وأثارت فلة آنذاك صدمة متابعيها ،وهي ترقد على سرير داخل
املستشفى ووجهها متورم ومنتفخ ،فيما قالت مديرة أعماهلا إن
الفيديو يعود إىل  10أيام على األقل ،وأن الفنانة اجلزائرية أجرت
عملية تصحيحية لتأثري عملية جتميلية سابقة.

رامي مالك يسقط على املسرح بعد
حلظات من تتوجيه خالل «األوسكار»

سقط النجم األمريكي من أصول مصرية ،رامي مالك ،يف موقف
حمرج بعد حلظات من تتوجيه التارخيي جبائزة األوسكار كأفضل
ممثل ،عن دوره يف فيلم «بوهيميان رابسودي».
وأظهرت صور متداولة ،التقطتها كامريات الصحفيني الذين حضروا
حفل «األوسكار» الـ ،91الذي أقيم على مسرح «دوليب» يف لوس
أجنلوس ،سقوط رامي من على املسرح بعد حلظات من تسلمه
ً
أرضا جبانب املنصة.
متاما وسقط
اجلائزة ،إذ فقد توازنه ً
وحاول مالك إخفاء حرجه من السقوط ،برسم ابتسامة على وجهه،
وسط جمموعة من املسعفني الذين تدخلوا لفحصه بشكل عاجل
والتأكد من سالمته.
يذكر أن رامي مالك بينّ اعتزازه بأصوله املصرية ،فور تسلمه
اجلائزة ،وعبرّ عن فرحة أهله يف مصر بنجاحه وصعوده وتقدمه،
قائلاً « :أنا ابن مهاجرين مصريني ،وأنا اجليل األمريكي األول».

فوز ثالثة أفالم إيرانية...
هكذا توز ّعت جوائز مهرجان
شرم الشيخ للسينما

جاءت جوائز مهرجان شرم الشيخ للسينما يف مصر كالتالي:
يف مسابقة الطلبة :حصل فيلم «وأنا راحية السينما» ،للمخرجة
سندس طارق ،على جائزة أفضل فيلم ،واكتفت اللجنة جبائزة
واحدة هلذه املسابقة بسبب تقارب مستوى باقي األفالم.
ويف مسابقة الفيلم القصري :حصل الفيلم املصري «رسالة
لوالدي» ،للمخرج لؤي جالل ،على تنويه خاص ،وحصل الفيلم
الفلسطيين «العبور» ،للمخرج أمني نايفة ،على املركز الثالث يف
املسابقة ،وحصل على جائزة املركز الثاني الفيلم السوري «خنب
ثاني ،للمخرج أسامة عبيد ،أما الفيلم الفائز باملركز األول فهو
اإليراني» نسيان» للمخرج فاطمة حممدي.
ويف مسابقة أفالم التحريك :ذهبت جائزة أفضل فيلم حتريك طويل
للفيلم اإليراني «اخليال األخري» للمخرج أشكان راهوجزار.
وأعلنت جلنة حتكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل عن جوائزها،
حيث حصل الفيلم اإليراني « 76دقيقة و 15ثانية مع عباس
كياروستامي» ،للمخرج سيف اهلل صمديان ،على تنويه خاص،
وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل للفيلم األفغانستاني
«روك كابول» ،للمخرج ترافيز بريد ،وذهبت جائزة جلنة حتكيم
النقاد للفيلم الفيتنامي»سونج ألنج» للمخرج ليون لي.
ويف جوائز مسابقة الورش :حصل فيلم «لقاء عائلي» على املركز
الثالث ،وحصد فيلم «حارس املسرح» املركز الثاني ،وكنت املركز
األول من نصيب فيلم «ذاكرة الغروب».
كما أعلنت جلنة حتكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل عن
جوائزها:
حيث حصل فيلم «باجيال» للمخرج إلدار فجفاروف ،على تنويه
خاص ،وحصل الفيلم الياباني» املسدس» على جائزة أحسن
سيناريو لكاتبا الفيلم ماساهارو تاكي وهايديكي شيشيدو.
وحصلت على جائزة (سعاد حسنى) ألحسن ممثلة ،وقيمتها ثالثة
آالف دوالر مقدمة من نقابة املهن التمثيلية ،الطفلة «كني سي
آه» ،بطلة فيلم «اآلنسة بايك».
وحصد جائزة (أمحد زكي) ألحسن ممثل ،وقيمتها ثالثة آالف دوالر
مقدمة من نقابة املهن التمثيلية« ،هوانج جني جي» ،بطل الفيلم
الصيين «الضلع» ،أنا جائزة أحسن خمرج فقد ذهبت إلي «ليون
لي» خمرج فيلم «سونج النج» من فيتنام.
كما حصد فيلم «مسافرو احلرب» ،للمخرج جود سعيد ،جائزة
أفضل فيلم عربي ،وأخريًا جائزة أفضل فيلم ،وقيمتها ثالثة آالف
دوالر مقدمة من قناة الغد ،وفاز بها فيلم «رونا ..أم عظيم» من
أفغانستان ،إخراج جامشيد حممودي.
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صـحة وغـذاء

احذروا أحواض السباحة ..مهما بدت نظيفة
ال يكفي أن تكون أحواض السباحة يف الفنادق
واملنتجعات أو حتى يف املنازل «نظيفة» لكي
يعتقد املرء أنها آمنة وميكن السباحة فيها من
دون قلق أو خوف على السالمة.
فقد كشفت تقارير تتعلق بالسالمة العامة أن
ما ال يدركه أولئك ،الذين يفضلون السباحة يف
األحواض املخصصة للسباحة أنها قد حتتوي على
عدد من البكترييا والطفيليات القاتلة ،وفقا ملا
ذكرته صحيفة «ذي صن» الربيطانية.

لكن هناك بعض املالمح اليت تشري إىل تلوث
مياه أحواض السباحة تلون جدران تلك األحواض
أو أرضياتها.
وتعترب بكترييا الزائفة الزجنارية ،من أنواع
البكترييا اليت قد توجد يف أحواض السباحة،
وقد تتسبب مبشكالت صحية كبرية ،خصوصا
ملن كانت صحتهم ليست على ما يرام.

كثريون يقعون فيها ..أخطاء خطرية
نرتكبها مع امليكروويف
يطهو كثريون بعض األطعمة يف امليكروويف
استغالال للوقت ،يف حني يلجأ آخرون إىل
تسخني أغذية يف أوان ال يصلح أن توضع
يف اجلهاز ،األمر الذي قد يتسبب هلم بأضرار
صحية خطرية.
ووفق تقرير نشره موقع «ريديرز داجيست»
فهناك جمموعة من األطعمة ال ينبغي أن توضع
يف امليكروويف كونها قد تولد موادا كيماوية
ضارة كما يف القائمة التالية:

وقال مدير التطوير النوعي يف موقع «سيفيت
ترينينغ أورودس» ،لوك غريفيثس ،ملوقع
صن أونالين للسفر «ال يكفي أن تبدو
أحواض السباحة نظيفة وصافية ..فهي قد
تكون مالذا لعدد من امليكروبات الضارة مثل
«كريبتوسبوريديوم» الذي يسبب جمموعة من
أمراض اجلهاز التنفسي واهلضمي.

دوية شائعة تصيب
الدماغ بأمراض خطرية

تذويب اللحم

اكتشف علماء من الدمنارك أن تناول املضادات
احليوية له عالقة باإلصابة بأمراض نفسية
خطرية.

ميكن للميكروويف أن حيرق أطراف قطعة اللحم
يف حني يبقى الوسط كما هو ،مما يسمح بنمو
البكرتيا الضارة للصحة.

وهلذا السبب دعا غريفيثس مرتادي أحواض
السباحة إىل عدم الشرب من مياه تلك الربك
أو األحواض.

ويفيد موقع « »Conversationبأن العلماء أجروا
دراسة مبشاركة أكثر من مليون شخص ،ولدوا
مجيعا خالل أعوام .2012-1995

وأشار غريفيثس إىل وجود نوعني من الطفيليات
الضارة واملؤذية املوجودة يف أحواض السباحة
اليت ال ميكن رؤيتها بالعني اجملردة يف العادة
هما كريبتوسبوريديوم وجياردية ،واألخرية
عبارة عن طفيل ذي سوط يستقر يف األمعاء
الدقيقة.

وحدد األطباء األمراض اليت أصيب بها كل
مشرتك لغاية عام  ،2013مبا فيها تلك اليت
تطلبت رقودهم يف املستشفى ،واألمراض
اخلفيفة اليت ميكن معاجلتها بأدوية مضادة
للعدوى.

الفواكه اجملمدة
يتسبب وضع الفواكه اجملمدة يف امليكروويف
يف حتويل املواد املضادة لألكسدة يف الفواكه
إىل أخرى مسرطنة.

ويف حني أن األشخاص الذين يتمتعون بصحة
جيدة ميكن أن يشفوا من األمراض اليت تتسبب
بها هذه الطفيليات والبكترييا ،يف غضون 3
أسابيع ،فإن من يعانون من ضعف يف جهاز
املناعة قد يواجهون «خطر املوت».
وأشارت الصحيفة إىل أن العشرات من
الربيطانيني الذين ارتدوا مسابح خالل العطلة
الصيفية أصيبوا باإلسهال نتيجة الطفيليات
يف تلك املسابح.
وحبسب هيئة اخلدمات الصحية الوطنية ،فإنه ال
يوجد عالج حمدد هلذه الطفيليات.
لكنها أشارت إىل أنه ميكن ملن أصيب باجلياردية
أن يتناول املضادات احليوية حيث ميكن الشفاء
من أعراضها يف غضون أسبوع ،لكنها توصي
بضرورة أجراء فحوصات بعد الشفاء للتأكد من
خلو اجلسم منها.

كما مت حتديد مجيع االضطرابات النفسية
استنادا إىل تشخيص األطباء والوصفات
الطبية.
واتضح أن األمراض املعدية زادت من خطر
تطور االضطرابات النفسية بـ  1.84مرة .وعند
تناول األدوية مبا فيها املضادات احليوية،
ارتفع هذا املؤشر بـ  1.4مرة.
كما أن تناول أدوية مضادة للبكترييا تسبب
يف اضطرابات :طيف الفصام ،الوسواس
القهري ،اضطراب الشخصية والسلوك ،طيف
التوحد ونقص االنتباه.
وميكن توضيح هذه العالقة بالتفاعل بني
النبيت املعوي واجلهاز العصيب املركزي .فكما
هو معروف ،فإن املضادات احليوية تسبب لدى
الثدييات تغريات يف أنواع وأعداد البكترييا
يف األمعاء ،ما قد يؤدي إىل اخنفاض القدرات
املعرفية لإلنسان.

البيض
ينبه خرباء التغذية من خطورة وضع البيض يف
امليكروويف ،لكون ذلك يتسبب يف تكوين
مواد سامة ،األمر الذى يضر باجلهاز اهلضمي.
احلليب
تنصح دراسات طبية بتجنب تسخني احلليب يف
امليكروويف كون ذلك يتلف نسبة جيدة من
فوائد املواد الغذائية املوجودة فيه.
آنية حتتوي معادن
ميكن أن حتدث آنية الطعام الورقية اليت حتتوي
على مقابض معدنية حريقا داخل امليكروويف،
لذا ينصح بالتأكد من أن يكون اإلناء املستخدم
خمصصا لالستعمال يف امليكروويف ،وهو ما
ميكن أن جتده مكتوبا أسفل اإلناء.
األواني البالستيكية
حتتوي العديد من األواني البالستيكية على
مواد كيماوية ميكن أن تتسرب إىل طعامك عند
تسخني البالستيك .وإن كنت تقوم بتسخني
املشروبات باستخدام أكواب بالستيكية فعليك
التوقف عن ذلك فورا.

هل امليكروويف خطر على الطعام؟ ..خبري
يكشف احلقيقة
آنية الفلني
ميكن ملثل هذا النوع من األوان إطالق املواد
الكيماوية الضارة يف طعامك عند تسخينها،
وينصح بتفريغ الطعام على طبق زجاجي بدال
من ذلك.
األكواب القدمية
بعض األكواب القدمية حتتوي على مواد كيماوية
مشعة ،مثل الرصاص واملعادن الثقيلة الضارة
األخرى ،لذا ينصح اخلرباء بعدم وضع مثل هذه
األكواب يف امليكروويف.

احلمضيات حتمي من السمنة
أثبت علماء جامعة سان باولو الربازيلية أن تناول
احلمضيات حيمي من مضاعفات خطرة ناجتة عن
السمنة ،ألنها حتتوي على مركبات فالفونويد
اليت متنع تلف اخلاليا بسبب السمنة.
وخالل التجارب اليت أجراها الباحثون ،مت تقسيم
الفئران املخربية إىل جمموعات ،األوىل تناولت
أطعمة دهنية فقط ،والثانية أطعمة تقليدية.
أما الثالثة فأكلت أطعمة دهنية مع مواد
حمتوية على مركبات احلمضيات :هسبرييدين
وإريوسرتين وإيروديكتيول.
واكتشف الباحثون أنه يف جسم الفئران اليت
تغذت على أطعمة دهنية ،يزداد خطر تلف
اخلاليا بسبب زيادة تركيز محض ثيوباربيتوريك
يف الدم ،بالتزامن مع زيادة الوزن .ومل يالحظ
الباحثون هذا األمر يف اجملموعة اليت تغذت على
أطعمة تقليدية.
أما يف اجملموعة اليت تناولت أطعمة دهنية مع
مركبات احلمضيات ،فقد الحظ الباحثون اخنفاضا
ملموسا يف تركيز محض ثيوباربيتوريك.
كما وجد فريق البحث أن تناول مركيب
إريوسرتين وإيروديكتيول يبطئ عملية تراكم
الدهون يف اجلسم.

* 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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New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern seeks advice on deportation options for accused Brenton Tarrant
New Zealand Prime Minister
Jacinda Ardern is seeking advice on any possible deportation of the man accused of the
mosque shootings.
Brenton Tarrant, 28, is Australian and had been living in
Dunedin until his alleged killing spree at two Christchurch
mosques on Friday.
Ms Ardern was asked by reporters whether Tarrant was
likely to be deported to Australia.
“I don’t want to go too far down
that track while we’re obviously in early stages. Charges
have been laid, we can expect
additional charges, he’ll be appearing in the High Court on
the 5th of April, so there’s obviously a process that needs
to be gone through here.
“But I can say I am seeking
advice on what will happen
thereafter.”
Ms Adern earlier said there
was no place in New Zealand
for perpetrators of such acts
of “extreme and unprecedented violence”.
Asked whether Ms Ardern was
referring to deportation before
a sentence was served or after, a spokesman said she was
looking at the issue in its entirety and getting advice on all
options.
Tarrant did not require a visa
to enter New Zealand because
as an Australian he was able
to enter the country and live
there without one.
Immigration New Zealand,
which said it could not comment specifically on Tarrant,
said Australians were subject
to the same deportation liability as any other visitor.
Ms Ardern would not say how
long Tarrant had been in New
Zealand but said he had visited “sporadically”.
At present Tarrant is charged
with one count of murder under the Crimes Act.
Ms Ardern confirmed Tarrant
will be prosecuted in New Zealand.
The Prime Minister also confirmed her office received his
manifesto minutes before the
attack on Friday.
Relatives of the accused are
devastated their own could
partake in a massacre.
Brenton Tarrant’s grandmother, Marie Fitzgerald, said the
family was gobsmacked he’d
been charged with murdering Muslims at mosques in
Christchurch.
“It’s just so much of everything

to take in that somebody in our
family would do anything like
this,” the 81-year-old woman
told Nine in the NSW city of
Grafton on Sunday.
“The media is saying he has
planned it for a long time so
he is obviously not of sound
mind.” Tarrant reportedly went
to Europe after his father died
of cancer in 2010 and came
back a different man, Mrs
Fitzgerald said.
“It’s only since he travelled
overseas I think, that that boy
has changed completely to the
boy we knew,” she said.
His uncle Terry Fitzgerald
apologised on behalf of the
family for his nephew’s alleged murderous act.
“We are so sorry for the families over there, for the dead
and the injured,” Terry Fitzgerald said.
“What he has done is just not
right.” Tarrant spent most of
his time on computer games
during his high school days
rather than chasing girls, his
grandmother added.
The family had dinner with
Tarrant 12 months ago for his
sister’s birthday in Grafton.
His sister and mother have
been put under police protection after Friday’s attack.
Islamic Council of Victoria
spokesman Adel Salman
turned his thoughts to the
many victims of Friday’s attack including the alleged
gunman’s relatives.
“It is a horrendous massacre
and has many many victims ...
even the family of the alleged
killer. My heart goes out to
them as well,” he told AAP.
WHAT WE KNOW ABOUT THE
ATTACKS
A total of 50 people are
confirmed dead. Health officials say 39 people remain
in hospital, with 11 critical in
intensive care. The youngest
victim is two. One child, aged
four, has been transferred to
Starship children’s hospital in
Auckland.
Police allege Tarrant travelled between the Al Noor
Mosque beside Hagley Park
in central Christchurch and
Linwood Mosque some five
kilometres away within seven
minutes.
The Prime Minister Jacinda
Ardern confirmed hers was
one of 70 email addresses
sent a manifesto from the alleged gunman nine minutes
before the attack took place.

Within six minutes, armed
police staff were on the scene.
After just 36 minutes dozens
were dead and injured.
Tarrant was caught on
Brougham St, dragged from a
car by two police officers, and
taken into custody.
Two others arrested during
the chaos of the shooting aftermath - one of those has been
released and the other has
been charged with firearms offences. They are not believed
to have been involved in the
attacks on the two mosques.
Tarrant had allegedly been
living in Dunedin for two
years, spending much of his
time travelling overseas. He
was not on any watch lists in
New Zealand or Australia.
Police said five guns were
used in the attacks, with two
semi-automatic weapons, two
shotguns, and a lever action
firearm recovered from the
scenes.
Ardern said Tarrant acquired
a gun licence in November
2017.
Police guard Deans Rd as
evidence gathering continues at the Al Noor mosque in
Christchurch, New Zealand.
Picture: Fiona Goodall/Getty
Images
Police guard Deans Rd as
evidence gathering continues at the Al Noor mosque in
Christchurch, New Zealand.
Picture: Fiona Goodall/Getty
ImagesSource:Getty Images
West Australian Imam Yahya
Ibrahim also prayed for the
families of the innocent victims killed on Friday’s attack,
and the gunman’s relatives.
“May his family find comfort
in the fact that as a Muslim, as
Muslims I speak on behalf of
my community, that our heart
is open to them,” he said in
Perth on Sunday.
“I don’t blame them, but I
blame the actions of that one
individual, as I would expect
in reflection when someone
does an atrocity that is falsely
attributed in my name and in
my community.”
Flower are left at the Al Noor
mosque March 17, 2019 in
Christchurch, New Zealand.
Picture: Fiona Goodall/Getty
Images
Flower are left at the Al Noor
mosque March 17, 2019 in
Christchurch, New Zealand.
Picture: Fiona Goodall/Getty
ImagesSource:Getty Images
Pakistan will observe a day
of mourning on Monday for

victims of the New Zealand
mosque attacks and honour
a man who died after trying to
tackle the gunman.
Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi said on Sunday that flags would fly at
half-mast. He praised Naeem
Rashid, saying he showed
courage in trying to take down
the attacker and would be
honoured at a Pakistan Day
function on March 23.
Nine Pakistanis were among
the 50 people killed when an
immigrant-hating white nationalist opened fire at two
mosques in Christchurch during Friday prayers. Qureshi
said foreign ministers from
members of the 57-nation
Organization of Islamic Cooperation would meet in Istanbul
next week to discuss ways of
addressing anti-Islam sentiment.
Pakistan’s foreign ministry
spokesman says three more
Pakistanis have been identified among those killed in the
attacks on two mosques in
New Zealand. That brings the
number of Pakistanis killed to
nine.
Among them were Sohail
Shahid, Syed Jahandad Ali,
Syed Areeb Ahmed, Mahboob
Haroon, Naeem Rashid and
his son Talha Naeem. Rashid
and Naeem gave their lives
attempting to snatch the attacker’s gun.
Spokesman Mohammad Faisal
in his latest tweet on Sunday
said Zeeshan Raza, his father
Ghulam Hussain and mother
Karam Bibi are now confirmed
to have been killed in the terrorist attack in Christchurch.
A fund send up to help the
families of victims killed in the
mosque attacks along with
those who suffered injuries
has raised over $NZ4.3 million
($4.15 million).
The page on the site givealittle
was created by a council of
victim support groups. The
council said it had been overwhelmed with the number of
donations, which were more
than it thought possible, and
it would need to create a formal process to distribute the
money.
The group said all the money
would go directly to victims
and their families, and that
some would need it for bills,
while others might need it for
support services.
Prime Minister Jacinda Ardern
hugs a mosque-goer at the

Kilbirnie Mosque on March 17,
2019 in Wellington, New Zealand. Picture: Hagen Hopkins/
Getty Images
Prime Minister Jacinda Ardern
hugs a mosque-goer at the
Kilbirnie Mosque on March 17,
2019 in Wellington, New Zealand. Picture: Hagen Hopkins/
Getty ImagesSource:Getty Images
New Zealand Prime Minister
Jacinda Ardern says the bodies of the 50 people killed in
Friday’s mosque attacks were
slowly being released to family members.
Ardern says only a small number of bodies will be released
initially, and that authorities
hope to release all the bodies
by Wednesday.
Islamic law calls for bodies
to be cleansed and buried as
soon as possible after death,
usually within 24 hours.
Anguished relatives have been
anxiously waiting for authorities to release the remains.
Police Commissioner Mike
Bush says they are working
as quickly as they can, but authorities have to be absolutely
clear on the causes of death
and confirm identities before
they can release bodies.
Jacinda Ardern reiterated
her promise that there will be
changes to the country’s gun
laws in the wake of a terrorist
attack on two mosques and
said her Cabinet will discuss
the policy details on Monday.
At a Sunday news conference, Arden used some of her
strongest language yet about
gun control, saying that laws
need to change and “they will
change.”
New Zealand has fewer restrictions on rifles or shotguns
than many countries, while
handguns are more tightly
controlled.
Ardern declined to discuss
more details until she’d talked
to her Cabinet, the group of
top lawmakers that guides
policies.
New Zealand Police Commissioner Mike Bush said that two
people arrested around the
time suspect Brenton Harrison Tarrant was apprehended
are not believed to have been
involved in the attacks on two
mosques last Friday.
He says one of those people
has been released and the
other has been charged with
firearms offences.
Facebook has removed 1.5 million videos of the Christchurch

mosque shootings “in the first
24 hours” after the attack, the
social media giant says.
“We continue to work around
the clock to remove violating
content using a combination
of technology and people,”
Facebook New Zealand’s Mia
Garlick said on Twitter on
Sunday.
Garlick said that, of the removed videos, 1.2 million were
“blocked at upload.”
“Out of respect for the people
affected by this tragedy and
the concerns of local authorities, we’re also removing all
edited versions of the video
that do not show graphic content,” she said.
Copies of the distressing 17minute live stream circulated
online for hours after the twin
attacks that killed 50 people.
Hours after the attack, New
Zealand police said they were
working to have the footage
removed while urging people
not to share it.
Later on Friday, New Zealand
Prime Minister Jacinda Ardern
echoed the police’s call, saying that citizens “should not
be perpetuating, sharing, giving any oxygen to this act of
violence and the message that
is sitting behind it.”
The live-stream video shows a
white man in camouflage and
black clothing driving to what
appears to be the Al Noor
Mosque on Deans Avenue in
Christchurch. There is nationalist Serbian music playing in
the car, and multiple rapid-fire
weapons can be seen in the
passenger seat. The guns have
writing on them, including one
featuring the name “Ebba Akerlund,” an 11-year-old girl
who was killed in a 2017 terrorist attack in Sweden.
After entering the mosque, the
man appears to shoot at least
two dozen men in the building
as well as at least two people in
the street. The video is filmed
in the style of a first-person
shooter computer game.
He returns to the car to retrieve
more weapons and then reenters the mosque. The video
ends with the shooter driving
away from the crime scene at
full speed and shooting out of
the window of his car.
The proliferation of this footage online is dangerous due
to the risk of copycat killings, according to Alexander
Gillespie, a professor of international law at New Zealand’s
University of Waikato.
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أخــبار

دانيال أندروز ينوه بدور املسلمني يف اغناء اسرتاليا ثقافيا
ويدين بشدة االعتداء االرهابي على املسجدين يف نيوزيالندا
معلنا وقوف فيكتوريا اىل جانب اجلالية االسالمية
أعلن رئيس والية فيكتوريا
دانيال أندروز خالل افتتاح
مسجد يف احدى الضواحي
الشمالية مللبورن ان اجلالية
االسالمية تشكل مصدر غنى
للتنوع والتعددية الثقافية يف
اسرتاليا.
وقدم السيد اندروز تعازيه
وتعازي والية فيكتوريا لذوي
ضحايا املسجدين يف تشريش
كرايس يف نيوزيالندا خاصة
وللمجتمع االسالمي عامة،
واصفا هذه اجلرمية باالرهابية
والوحشية والنكراء ،وقال
ان والية فيكتوريا تقف بقوة
اىل جانب اجلالية االسالمية
بالصالة والدعم يف هذا
الوقت العصيب.
واعلن رئيس الوالية ان
فكتوريا تفخر بدور ومساهمات
املسلمني فيها وان مثل هذه
االعمال االجرامية واالرهابية
البشعة تزيدنا قوة بالتمسك
بالتعددية الثقافية وكسر
احلواجز بني ابناء اجملتمع
الواحد.
وقال «اننا لن ننقسم ولن
يعرتينا اجلنب بل سنزداد
تالمحا وصالبة يف وجه كل
من تسول له نفسه الرتبص
شرا واملس بأمن اجملتمع يف
فيكتوريا وتنوعه وتعدديته
الثقافية والدينية»

Julia Finn and Labor’s
Bring back the M4 Cashback
Improve Hospitals by employing
more nurses per patient
Review the train timetable
Increase funding for language
education

Julia Finn
ϲϓϞϤόϟΔτΧϭ
Granville
ΕΎϴϔθΘδϤϟϦϴδΤΗ
ΎϣϒϴχϮΗϝϼΧϦϣ
ΕΎοήϤϤϟϦϣϲϔϜϳ
ξϳήϣϞϜϟ
ϝϭΪΠϟΔόΟήϣ
έΎτϘϟϲϨϣΰϟ
ϞϳϮϤΘϟΓΩΎϳί
ΔϐϠϟϢϴϠόΘϟ
وشكر السيد اندروز اجلالية
دورها
على
االسالمية

ومساهمتها يف بناء فيكتوريا
واسرتاليا.

Plan for Granville
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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
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Government tipped to announce cuts to migrant intake, Coalition’s population plan for Australia
directing skilled migrants away from major cities
The Morrison government in the regions for two years social cohesion programs,
The government is set to
announce a cap on immigration at 160,000 and
directing some skilled migrants to move away from
major cities.
The federal government
is expected to announce
policies capping immigration at 160,000 and forcing a portion of skilled
migrants to live outside
Sydney and Melbourne.
Cabinet has authorised
the changes, which would
slash the targeted annual
intake of permanent migrants by up to 30,000,
The Australian reports.
A regional settlement
policy would require a
certain number of skilled
migrants to live for at
least five years in cities
other than Sydney and
Melbourne.
The government will also
provide incentives for foreign students to attend
universities away from
the two major cities, as
part of its bid to reduce
congestion in Sydney
and Melbourne.
The policy announcement
will lower targets that were
previously in place. The
moves have been orchestrated by the Liberals’ Expenditure Review Committee (ERC) and are part of
the government’s broader
population policy.
There will also be incentives for international students to study at regional
universities or at cities
other that Sydney and
Melbourne. Last year over
500,000 students from
overseas attended Australian universities.
The immigration cap is
aimed at easing congestion in Sydney and Melbourne. The final number
of 160,0000 was reached
after the ERC had argued
for a much lower number,
according to The Australian.
The migration policy will
affect the government’s
budget estimates, as population growth from migra-

tion is linked to economic
growth. The coalition last
placed a cap on migration
in 2015 at 190,000.
About 70 to 80 per cent
of new migrants choose
to move to either Sydney
or Melbourne.
In the past financial year
112,000 skilled migrants
arriving in Australia had
chosen to permanently
settle in Sydney or Melbourne. In total Australia
took in 162,417 new migrants in the 2017-2018
financial year.
The lowering of the intake is due to Home Affairs Minister Peter Dutton’s integrity measures
around visas, which were
introduced after debate
around congestion issues
in capital cities.
Home Affairs Minister Peter Dutton last year introduced integrity measures
to manage population
growth.
After Mr Dutton introduced the integrity measures, visa refusal jumped
by 46 per cent. There was
also a 17 per cent rise
in visa applications being withdrawn under the
greater scrutiny.
While NSW and Victoria have been calling for
cuts to immigration, as
Prime Minister Scott Morrison called on the states
to make submissions on
how many migrants they
could
accommodate,
South Australia signalled
it wants 5000 more as it
strengthens its economy.
The Federal Infrastructure Minister Alan Tudge
said last year that planning measures would
need to be implemented
to manage changing patterns of migration in Australia. He said in October
unplanned population
growth had led to an imbalance in the rates of
settlement across the
country.
“Overall, the costs of
congestion to the economy are already great, and

rising steeply,” he said in
October last year.
“This is a serious challenge for families and a
serious economic challenge for the nation.
There was insufficient
infrastructure built in the
early 2000s, particularly
in Melbourne and Sydney, to cater for forecast
growth, let alone the actual growth.”
NSW Premier Gladys Berejiklian flagged last October the state was struggling with a jump in intake
over the last decade, with
numbers rising from
45,000 to 100,000.
“We need to take a
breather,” Ms Berejiklian
said last year.
“Because my government is building more
roads and rails, schools
and hospitals than ever
before in our state. We
are playing catch-up and
we need to take a breather to make sure that we
have that infrastructure
in place and to make
sure that our population
growth is sustainable.”

has released a key policy
for managing population
growth across Australia,
aiming to encourage migrants to settle in regional
areas.
IMMIGRATION
* Restrict annual permanent migration to 160,000
annually for at least the
next four years - down from
190,000 and roughly in line
with actual intake last year.
* 23,000 regional visa
spots where skilled workers would have to live and
work in regional Australia for three years before
applying for permanent
residency - split between
9000 places in the employer-nominated stream and
14,000 for the state and
territory-nominated stream
(up from 8500 and a twoyear requirement).
* “Regional” areas are anywhere outside of Sydney,
Melbourne, Perth, Brisbane
and the Gold Coast.
* Almost two-thirds of Australians live in cities of
more than a million people
(all capital cities bar Hobart,
Canberra and Darwin).
* Analysis shows 80 per
cent of people who had visas requiring them to live

Fast rail projects could receive a boost in the upcoming federal budget, but the
opposition says a more ambitious plan is needed.
Labor says Australia needs
“genuine” high-speed rail
project to link big cities with
regional centres.
A “fast rail” project involving links between Melbourne
and Shepparton, Sydney and
Newcastle and Brisbane and
the Sunshine Coast formed
part of a population plan
released by Prime Minister
Scott Morrison on Wednesday.
However, Mr Morrison said
details would be revealed in
the April 2 budget.
Opposition infrastructure
spokesman Anthony Albanese said the coalition had
ignored the 2013 Labor
government blueprint for
high-speed rail connecting
Brisbane and Melbourne via
Sydney and Canberra.
In 2013 the former federal

Labor government published
a detailed feasibility study
which found a line between
Brisbane and Melbourne via
Sydney and Canberra would
produce $2 of public benefit
for every $1 invested.
An independent panel then
recommended the creation
of a High Speed Rail Authority to advance the project
and begin acquisition of the
corridor, but the work was
shelved.
“As the government scrambles for solutions to traffic
congestion exacerbated by
its own neglect and lack of
infrastructure investment, it
pretends it is acting by periodically re-announcing its
‘faster rail’ proposal,” Mr Albanese said.
“Genuine high-speed rail
down Australia’s east coast
would allow people to move
between capital cities in
as little as three hours at
speeds of up to 350km per
hour.”

Government plan off the rails: Labor

were still there after five.
* No change to numbers in
the family visa stream.
MORE FUNDING
* $7 million for compliance
to make sure regional visa
holders stick to the rules.
* $15,000 annual scholarships over the next four
years for 4720 Australian
and international students
to study in regional areas.
International students who
go to a regional university
will be allowed to work in
Australia for an extra year
after graduating.
* $75 billion for road, rail
and air projects around the
country - details to come
in the April 2 budget.
* $1 billion for specific
“congestion busting” road
projects.
* $71 million in grants for

$10 million in funding
for community language
schools, and $3 million for
a second round of fostering innovation grants.
POPULATION PLANNING
* Investigate fast train links
for Melbourne-Shepparton,
Sydney-Newcastle and
Brisbane-Sunshine Coast.
* Continue to work on city
and regional deals to drive
economic development in
specific areas.
* Set up a Centre of Population to deliver a central,
consistent and expert perspective on population
growth, and improve data
collection and research.
* The plan has been in
development since Scott
Morrison took over as
prime minister in late August.

I’ll wait on Hanson preferences: Morrison
Prime Minister Scott Morrison has rejected calls to
preference One Nation last
at the next election, saying
he’ll wait until nominations
close to make a decision.
Labor has challenged the
coalition to put Pauline
Hanson’s party last after
criticising her views on
Muslim migration and her
Queensland Senate ticket
allowing Fraser Anning to
enter parliament.
Mr Morrison said he
wouldn’t do any deals with
One Nation, but accused
Labor of having an agreement with the minor party
at the last election.
“We will wait until nominations close and as is always the case we’ll set our
preferences and the full
range of tickets,” the prime
minister told ABC News
Breakfast on Wednesday.
Senator Hanson says several Liberal Party members
have reached out to her in
disagreement with Mr Morrison not wanting to do
deals with her.
“They’re very disgusted
with the prime minister’s
comment and so let’s just
see what happens when
it gets closer to election
time,” she told ABC Radio
National.

The Queenslander says
Mr Morrison has “fallen
into the trap of the Labor
Party”, considering she
has worked well with the
coalition to pass their legislation.
“They’ve said I’ve been
very good to work with,
I’m not an extremist,” she
said.
Senator Anning, who replaced disqualified One
Nation senator Malcolm
Roberts before quitting the
party after a falling out with
Senator Hanson, has been
widely condemned for
blaming the Christchurch
terror attack on Muslim immigration.
Mr Morrison said he would
stick to the Liberals’ policy
of not doing preference
deals.
“We don’t know who some
of the nominees are? What
if Fraser Anning runs candidates around the country? We’re not going to
prejudice that,” he said.
The decision around how
to suggest voters order
their preferences is usually left to each state branch
of the party, however, in
the past federal leaders,
including John Howard,
have ordered them to put
One Nation last.
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$1.3 BILLION FOR BANKSTOWN-LIDCOMBE HOSPITAL

The NSW Liberals & Nationals Government will
redevelop BankstownLidcombe Hospital on a
new site, to deliver comprehensive healthcare for
south-western Sydney, including the latest in emergency medicine, surgical
services and critical care.
Premier Gladys Berejiklian said this $1.3 billion investment was only
possible because of the
strong economic management of the NSW Liberals
& Nationals Government.
“We have a strong track
record when it comes to
delivering health infrastructure, having already

built or upgraded more
than 100 hospitals and
other health facilities
across the State, with another 100 on the way,” Ms
Berejiklian said.
The redeveloped hospi-

tal will include enhanced
emergency, critical care,
medical and surgical services. There will also be
expanded and integrated
ambulatory care services,
including cancer treat-

ment and community
health services.
Health Minister Brad Hazzard said the redeveloped
hospital would transform
the delivery of healthcare
in Bankstown and sur-

rounding suburbs.
“We are committed to
building new, and improving existing, hospitals and
health facilities across
the state. Since we were
elected, the NSW Liberals
& Nationals Government
has invested nearly $10
billion in health infrastructure with another $8 billion
committed over the next
four years,” Mr Hazzard
said.
Planning for the project,
along with early works
construction, will commence during the next
term of government.
Liberal candidate for East
Hills Wendy Lindsay said

the redeveloped hospital
would increase capacity
for local communities, ensuring people can get the
care they need close to
home.
“Only a NSW Liberals &
Nationals Government will
ensure the local community gets a world-class hospital to meet its needs,”
Ms Lindsay said.
In the immediate term, a
$25 million expansion of
the existing BankstownLidcombe Hospital emergency department is due
be completed next year, to
ensure the community is
well served while the hospital is redeveloped.

 هكذا، و حسومات الطاقةOur Active Kids Rebate  مثل،تحقيق دعم كلفة املعيشة
.يكون املزيد من املال يف جيوبكم يف نهاية االسبوع
مع الرتكيز الرئيسي

-  وظيفة وتعزيز الفرص للعمال ونمو املهن250،000 خلق

. تبقى نيو ساوث ويلز مركز القوة االقتصادية ألسرتاليا- على غرب سيدني

 مزيد من املمرضني واملمرضات، مزيد من األطباء،باالستثمار يف مزيد من الشرطة
. هكذا هناك مساعدات يف حالة الطوارئ تدعو اىل االطمئنان،ومزيد من املستشفيات

