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أزمة بدائل مالية لإللغاءات الضريبية ..وجملس الوزراء بعد إقرار املوازنة  ١٠٠قتيل مبعارك بني النظام واملعارضة
يف ريف محاه

حـلحلة فـي «فـك اإلشـتباك» الـدرزي
تـمهِّد ملـصاحلة فـي بـعبدا؟

سرعت تداعيات الوضع
ّ
اإلقليمي  -الدولي املتفجر،
االتصاالت
وترية
من
لتجاوز عقدة أو قطوع
«االحد الدامي» يف اجلبل،
والذي استأثر بوضعية
يضرب
الذي
اجلمود،
جلسات جملس الوزراء،
يف ظل انقسام حاد،
داخل مكونات احلكومة،
ولعبة «القطة والفأر»
املكون األكرب ،وسائر
بني
ّ
املكونات املتحالفة ،واليت
شكلت (أي اللعبة) أخطر
منعطف ،متر به البالد ،يف
السنوات العشر املاضية.
ويف املعلومات ان مشروع
احلل ،الذي قدمه املدير
العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم لرئيس
اجلمهورية ،وعاد وانتقل
به إىل السراي الكبري،
وتداول يف نتائجه مع

التتمة صفحة 21

ُّ
حترش إيراني بناقلة بريطانية..
وواشنطن لـ«مـواكبة» يف اخلليج

قالت احلكومة الربيطانية
أمس االول إن ثالث سفن
إيرانية حاولت اعرتاض

سبيل ناقلة مملوكة هلا
لدى مرورها عرب مضيق

التتمة صفحة 21

سليمينغ ستديو
ستديو تنحيف
للـنساء والـرجال

خربة اكثر من  12عاما
إختصاصيون بـ:

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال طالل ارسالن والوزير صالح الغريب
احلريري

حقق

الرئيس
تقدمًا.
ان
املعلومات
وقالت
أكثر
بدت
املواقف
ليونة ،جلهة التجاوب مع
االقرتاحات ،سواء يف ما
يتعلق باحلزب االشرتاكي

واحلزب
(فريق

(فريق جنبالط)
الدميقراطي
ارسالن).
وقالت ان مشروع احللحلة
خطوتني
من
ينطلق
متالزمتني :األوىل تسليم
مجيع املطلوبني ،واحملتمل

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

قتل اكثر من مئة يف
النظام
قوات
صفوف
والفصائل املقاتلة على
رأسها هيئة حترير الشام
(جبهة النصرة سابقًا) يف
اشتباكات عنيفة منذ مساء
أمس األول بني الطرفني
يف مشال غرب سوريا،
تزامنًا مع مقتل مثانية
مدنيني على األقل أمس
االول جراء القصف.

وتتعرض حمافظة إدلب
ّ
ومناطق حماذية هلا ،تديرها
هيئة حترير الشام وتؤوي

حنو ثالثة ماليني نسمة،
لتصعيد يف القصف منذ

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

تورطهم يف احلادث من
الفريقني..

التتمة صفحة 21

لاليــجار

Granny Flat

مؤلفة من غرفة
نوم وغرفة جلوس
وغرفة سفرة
وغريها ..بحالة
ممتازة
لالتصال:
0413 222 622
0412079757

بعد العالج

قبل العالج

 التنحيف فقدان الوزن حبرق الشحومواللحم الزائد
 إزالة التجاعيد من الوجهوالرقبة
 ش ّد اجللد املرتهل يف الوجهوالرقبة والبطن
 رفع اجلفون وشدها -ازالة الوشم ..وغري ذلك

تكسري الدهون بالاليزر واألمواج الصوتية
جلسة العالج األوىل بـ  70دوالرا وبعدها  100دوالر للجلسة

بعد العالج

قبل العالج

بعد العالج

نفتح  6أيام
يف االسبوع

قبل العالج

Add: 6/ 450 High Street, PENRITH (NK Centre), Ph: 0430 197 136

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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لـبنانيات

احلريري استقبل عالوي وترأس اجتماعا للجنة املقالع دعا من الدميان اىل االبتعاد عن التشنجات واالهتمام رئيس اجلمهورية استقبل ارسالن
وزير البيئة :األمور تسري على باالمور احلياتية :الراعي يؤكد ان احلل واحد وهو والغريب ويواصل اتصاالته ملعاجلة
الدستور والتمسك بالطائف
حادثة قربمشون

الطريق الصحيح

الرئيس الحريري مستقبال د .عالوي والوفد املرافق بحضور غطاس خوري
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،عصر امس
االول ،يف السراي احلكومي،
نائب رئيس اجلمهورية رئيس
احلكومة العراقية السابق الدكتور
اياد عالوي والوفد املرافق ،يف
حضور الوزير السابق غطاس
خوري.
ومت خالل اللقاء عرض جممل
املستجدات واألوضاع يف لبنان
واملنطقة والعالقات الثنائية
بني البلدين.

لجنة املقالع والكسارات

وكان الرئيس احلريري ترأس،
عند الرابعة بعد الظهر ،اجتماعا
للجنة الوزارية املكلفة دراسة
موضوع املقالع والكسارات،
يف حضور نائب رئيس احلكومة
غسان حاصباني ،والوزراء :علي
حسن خليل ،يوسف فينيانوس،
وفادي جريصاتي .وحبثت اللجنة
يف املخطط التوجيهي املطروح
ملعاجلة هذا امللف.
بعد االجتماع ،قال وزير البيئة:
«تداولنا اليوم بالعديد من
باملخطط
املتعلقة
األفكار
التوجيهي للمقالع والكسارات،
وكان االجتماع إجيابيا .وطرح
بعض الوزراء مالحظاتهم حوله،
يف حني أننا ال نزال ننتظر
مالحظات وزراء االشغال العامة
والنقل واملالية والصناعة على
ان تكون جاهزة بداية االسبوع
املقبل .وحدد دولة الرئيس
موعدا الجتماع اللجنة يعقد
االسبوع املقبل ،ونأمل أن يكون
االخري إلجناز املخطط التوجيهي
واالسرتاتيجية النهائية للمقالع
والكسارات .إن األمور تسري
على الطريق الصحيح ،وكل
االفكار املتداولة تهدف اىل
حتسني املسودة املوجودة ،على

أن نتوصل االسبوع املقبل إىل
وضع االسرتاتيجية النهائية هلذا
امللف».
أضاف« :تطرقنا أيضا إىل
موضوع آخر مهم أيضا ،وهو
زيادة أسعار البحص من قبل
بعض التجار الذين يستفيدون
من املرحلة االنتقالية اليت
انتهت يف  21حزيران .واليوم،
بدأنا باملرحلة الثانية ،وأثرنا
هذا املوضوع مع الرئيس
احلريري الذي كان اجيابيا جدا
وسيعمل على وضع تسهيالت
كبرية لنقل املخزون املوجود
يف البلد ،والذي يكفي حاجة
السوق اللبناني ل 6أشهر.
وأطلب بكل وضوح من التجار
الذين لديهم تراخيص ويعملون
بطريقة شرعية وميلكون خمزونا
ان يتفادوا اي تالعب باالسعار
الن هذا سيعرضهم الحقا
ملالحقات ومشاكل مع الدولة
ووزارتي املالية والبيئة».
وأشار إىل أن «استغالل هذه
الفرتة االنتقالية لزيادة األسعار
واألرباح بطريقة غري شرعية
سيضر بأصحابها» ،وقال:
«أنبه اجلميع على هذا األمر،
فنحن سنقوم بكل ما جيب
القيام به ،ودولة الرئيس تعهد
العمل على اراحة االسواق يف
موضوع نقل املخزون املتوافر
بكثرة يف البلد .وأطمئن كل
املقاولني واملهندسني وكل من
اتصل بنا إىل أن هذه املواد
متوافرة بكثرة ،وسننجز املخطط
يف أسرع وقت ممكن وال داعي
للهلع .وتعهد الرئيس احلريري
بطرح املخطط التوجيهي النهائي
هلذا املوضوع يف أقرب جلسة
جمللس الوزراء للتصويت عليها.
وخالل  48ساعة ،ستلمسون
نتيجة عملية هلذا املوضوع».

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

الراعي مستقبال ميقاتي
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،ظهر امس االول يف
الدميان ،الرئيس جنيب ميقاتي
وعقد معه خلوة لنصف ساعة
جرى خالهلا البحث يف االوضاع
السياسية الراهنة.
ثم انضم اىل االجتماع
للبطريرك
العامون
النواب
الراعي ووزير الدولة لشؤون
االستثمار والتكنولوجيا عادل
افيوني وعضوا «كتلة الوسط
املستقل» النائبان جان عبيد
وعلي درويش ،الوزير السابق
وليد الداعوق ،والدكتور خلدون
الشريف.

ميقاتي

بعد االجتماع ،أدىل الرئيس
اآلتي:
بالتصريح
ميقاتي
«سعدت باللقاء مع صاحب
الغبطة خصوصا يف هذه
والنظرة
الصعبة
االوقات
القامتة يف البلد ،وارحتت للكالم
الذي مسعته منه عن متسكه
بالعيش الواحد وبلبنان الذي
حنبه مجيعا .اما على الصعيد
االداء السياسي فيؤكد غبطته
ان احلل واحد وهو الدستور
والتمسك باتفاق الطائف ،وهذا
هو الكالم احلقيقي الذي جيب
ان يقال من قبل كل مواطن
خملص كونه يشكل املدخل
للخروج من االزمة اليت منر بها.
جيب ان نقوم مبصاحلة انفسنا
مع وطننا ومن ثم نتصاحل مع
بعضنا البعض ،والنداء الذي
اطلقه السادة املطارنة يف
اجتماعهم االخري اكد هذا االمر
وشدد على إبعاد الشخصانية
عن الشأن العام .هذا هو لبناننا
مجيعا .املطلوب هو االبتعاد عن
التشنجات واالهتمام باالمور
املعيشية واحلياتية واالقتصادية
اليت تشهد صعوبات كثرية.
صاحب الغبطة هو الرائد يف
االنفتاح على مجيع اللبنانيني،
وحنن ال ننسى زيارته اىل
مدينة طرابلس واجلولة اليت
قام بها يف املدينة ،حيث ملس
مدى حمبة الناس له ومتسكهم
بالوحدة اليت هي ثروتنا
مجيعا ،وكيف جتاهل بعض
النصائح اليت اسديت اليه قبل
الزيارة».
سئل :كيف ترد على هجوم
وزير اخلارجية جربان باسيل
على بعض نواب طرابلس وعلى

مشروع «شركة نور الفيحاء
«حتديدا؟
اجاب« :لقد مسعت ما قاله
معالي الوزير بشأن «نور
الفيحاء» ،وهي ليست جمرد
أمر يتعلق بتأسيس شركة بل
حتولت اىل عنوان عريض النارة
مدينة طرابلس بطريقة قانونية
وفنية مقبولة من اجلميع من
دون عوائق .حنن ال ندافع
عن»نور الفيحاء» كشركة ،بل
همنا هو انارة طرابلس ،وميكن
خالل تسعة أشهر تأمني التيار
الكهربائي لطرابلس على مدى 24
ساعة بأسعار أقل مما يتم دفعه
اليوم .وهذا املشروع يستويف
كل الشروط القانونية والفنية،
واملطلوب القيام مبناقصة
قانونية لتلزيم املشروع كائنا
من يكون امللتزم ،الن الغاية
هي انارة طرابلس».
اضاف« :اما بشان كالم الوزير
باسيل السياسي ،فليس هذا
املقام هو املكان املناسب للرد
وحنن حنرتم املنرب الذي نتحدث
منه».
سئل :ماذا عن موضوع تعطيل
جلسات جملس الوزراء؟
اجاب« :احلل هو يف العودة
اىل الدستور وحتييد املواضيع
السجاالت
عن
الدستورية
والتجاذبات ،وهذا ما تطرقنا
اليه يف اللقاء مع صاحب
الغبطة .جملس الوزراء جيب
ان يأخذ دوره كامال مع اعطاء
فرتة زمنية الجناز التحقيقات
يف االحداث اليت حصلت ،ومن
ثم حيسم املوضوع ما اذا كان
امللف يستدعي ان حيول اىل
اجمللس العدلي .اما العناد
فليس وقته وال مصلحة الحد
به ،ويف هذا االطار فانين أثين
على رئيس جملس النواب نبيه
بري ومسعاه الدائم ،واحيي
رئيس احلكومة سعد احلريري
على حرصه على وحدة جملس
الوزراء ،وعلى التضامن الوزاري
ووحدة احلكومة .الظرف ليس
مناسبا الي خضة سياسية وجيب
جتاوز كل اخلالفات .املطلوب
يف هذا الظرف التعالي على
اجلرح وال بد ايضا من الرتحم
على الشهداء الذي سقطوا».
وعن التلويح بالثلث املعطل
جمللس الوزراء ،قال ميقاتي:
«الرئيس احلريري يتابع الشأن
احلكومي آخذا يف االعتبار دقة
الظرف واملصلحة العامة».

رئيس الجمهورية مستقبال ارسالن والوزير الغريب

استقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بعد ظهر يوم امس
االول اخلميس يف قصر بعبدا،
رئيس «احلزب الدميقراطي
اللبناني» النائب طالل ارسالن
ووزير الدولة لشؤون النازحني
صاحل الغريب ،يف حضور وزير
الدولة لشؤون رئاسة اجلمهورية

سليم جريصاتي ،وجرى عرض
االوضاع العامة واملستجدات
يف ضوء املشاورات املستمرة
حادثة
تداعيات
ملعاجلة
قربمشون.
وسيواصل رئيس اجلمهورية
خالل الساعات املقبلة اتصاالته
يف اطار مساعي املعاجلة.

احلريري ترأس اجتماعا ماليا لبحث التعديالت
على مشروع املوازنة والتقى ابراهيم

الرئيس الحريري مرتئسا االجتماع املالي يف السراي
ترأس رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري مساء امس االول
يف السراي احلكومي اجتماعا
ماليا حضره نائب رئيس جملس
الوزراء غسان حاصباني والوزراء
علي حسن خليل ،جربان باسيل،
حممد فنيش ،يوسف فنيانوس

ووائل ابو فاعور ورئيس جلنة
املال النيابية ابراهيم كنعان،
وخصص االجتماع لبحث مشروع
موازنة العام  2019يف ضوء
التعديالت اليت ادخلتها جلنة
املال عليه متهيدا ملناقشته يف
اجمللس النيابي االسبوع املقبل.

الكتائب :مواجهة العقوبات بالعودة للدولة
ووضع إسرتاتيجية دفاعية وتوحيد السالح
السياسي
املكتب
اجتمع
الكتائب
حلزب
املصغر
اللبنانية برئاسة رئيس احلزب
النائب سامي اجلميل ،يف
البيت املركزي يف الصيفي،
حبث خالله ،حسب بيان
التطورات
«يف
اصدره،
املتسارعة احمللية واالقليمية،
وال سيما العقوبات االمريكية
اجلديدة ضد قيادات يف
«حزب اهلل».
واعترب احلزب ان «ما حيصل
اليوم يف إطار العقوبات
يتحمل مسؤوليته من خرج عن
منطق الدولة اللبنانية وتفرد
بقرار السلم واحلرب يف لبنان
واملنطقة ووضع اللبنانيني
يف موقع الرهينة املعرضة
للتصفية يف اي حلظة ،ومع
أخذنا العلم بقساوة العقوبات

االمريكية ،ندعو اىل مواجهة
تداعياتها بالعودة اىل الدولة
املكتملة املواصفات».
ودعا «حزب اهلل» اىل فصل
مساره عن اي مسار إقليمي
وعدم الدخول على خط
املواجهات الدولية كي ال
يدفع الشعب اللبناني مرغما
مثن زج لبنان يف صراعات
ال عالقة له بها ،وال قدرة له
على حتمل تبعاتها ،كالعقوبات
اليت صدرت اخريا».
وفت احلزب اىل ان «حزب اهلل
مدعو للعودة اىل اعالن بعبدا
والتزام احلياد واملساهمة
يف وضع إسرتاتيجية دفاعية
حلماية لبنان وتوحيد السالح
يف يد اجليش اللبناني ،حفاظا
على سيادة لبنان ووحدته
وسالمة أراضيه».
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قائد اجليش استقبل قائد الشرطة العسكرية االيطالية
وامللحق العسكري املصري ووفدا من كفى
اجليش
قائد
استقبل
العماد جوزاف عون يف
مكتبه بالريزة ،القائد

العام للشرطة العسكرية
اإليطالية اجلنرال جيوفاني
نيسرتي على رأس وفد،

بو صعب عرض ورامبلنغ التحضري
لزيارته اىل بريطانيا

الوزير بو صعب مستقبال السفري هيلتون

عقد وزير الدفاع الوطين
الياس بو صعب اجتماعا
مع سفري اململكة املتحدة
كريس رامبلنغ وامللحق
العسكري املقدم أليكس
هيلتون ،حتضريا لزيارة
الوزير بو صعب املرتقبة
للمملكة ،إعتبارا من السبت
املقبل ،برفقة وفد عسكري
من قيادة اجليش اللبناني،
فضال عن الفريق اإلداري
واإلعالمي ،حيث سيلتقي
وزيرة الدفاع الربيطانية
بيين موردانت ،ووزير

الدولة لشؤون القوات
املسلحة مارك النكاسرت
ورئيس أركان الدفاع
اجلنرال السري نيكوالس
كارتر باإلضافة إىل فريق
عمله.
وسيرتكز البحث والنقاش
على الدعم الذي تقدمه
اململكة يف جمال تنفيذ خطة
ضبط احلدود الربية وسبل
تطويرها ،واإلستفادة من
خربات اجليش الربيطاني يف
حتديث املؤسسة العسكرية
وإعادة هيكلتها.

قماطي :العقوبات األمريكية عدوان على لبنان
بسبب رفضه ترسيم احلدود مع إسرائيل

اعترب وزير الدولة لشؤون
جملس النواب حممود قماطي
أن «العقوبات االمريكية
اليت طالت النائبني حممد
رعد وأمني شري ومسؤول
وحدة االرتباط والتنسيق
يف حزب اهلل وفيق صفا
ليست بعقوبات ،بل هي
عدوان اقتصادي على
لبنان والسيادة اللبنانية
والشعب اللبناني» ،وقال:
«إن هؤالء النواب انتخبوا
أوال من الشعب اللبناني،
وال ميكن ألمريكا وغريها
أن تصنفهم إرهابيني.
ومن باب اإلرهاب ،أن
تفرض أمريكا ما تسميه
هي عقوبات بسبب تهمة
االرهاب».
وعن سؤاله عن كيفية
هلذه
احلزب
تصدي
العقوبات ،قال« :إن احلزب
سينظر اىل العقوبات كأنها
مل تكن .إنها عدوان وهمي
واعتباري وتصنيفي ال
يطال احلزب ،فال تستطيع
اإلدارة األمريكية او أي أحد
يف العامل أن يطال احلزب
من هذا الباب أو أي باب
آخر ألنه خارج سياق احلركة
املصرفية اللبنانية وال
يتعاطى مع املصارف وال
احلواالت املالية».
أضاف« :يعلمون ذلك جيدا،
وحياولون أن حياصروا
لبنان ،ألن لبنان الرمسي
من رئيس اجلمهورية العماد

ميشال عون ورئيس جملس
النواب نبيه بري ورئيس
سعد
الوزراء
جملس
احلريري رفضوا الضغوط
األمريكية لرتسيم احلدود
مع إسرائيل ،اليت كان
يقوم بها املبعوث األمريكي
دايفيد ساترفيلد».
ونفى «أن تكون هلذه
العقوبات تداعيات على
نشاطات احلزب وحركته
وعمله املستمر واملتواصل،
لكن هناك تداعيات على
بني
الرمسية
العالقة
لبنان الرمسي واإلدارة
األمريكية».
وأشار إىل أن «حزب اهلل
مل يطلب من احلكومة
اللبنانية أي إعالن واضح
ضد العقوبات األمريكية»،
وقال« :حنن مل نطلب
أي شيء من أحد ،فهناك
تصريح واضح من رئيس
اجلمهورية رافض هلذه
االعتداءات على احلزب.
وكذلك ،صرح تصرحيا
قريبا منه رئيس احلكومة.
كما أن موقف رئيس
جملس النواب واضح».
هذه
«أصال
أضاف:
اخلطوة هي يف وجه
رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة ورئيس جملس
بسبب
حتديدا
النواب
الرفض اللبناني ملبادرة
ساترفيلد لفرض ما تريده
إسرائيل».

وجرى البحث يف عالقات
جيشي
بني
التعاون
البلدين.
امللحق
استقبل
كما
العسكري املصري العقيد
حممد صالح الدين أمحد
سيد يف زيارة وداعية،
قدم خالهلا خلفه العميد
أمحد حممد حممد علي

الشحات.
والتقى أيضا ،وفدا من
مجعية «كفى» برئاسة زويا
روحانا.
ثم استقبل قائد اجليش
العماد عون إيلي مشنتف
يرافقه وديع حنا ،وجرى
شؤون
يف
التداول
خمتلفة.

العماد جوزيف عون مستقبال الجنرال نيسرتي
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جعجع :املوازنة احلالية لن تستطيع أن تؤدي املطلوب منها ولن تستقيم امور لبنان
واملواطنني اللبنانيني ما دام هناك سالح غري شرعي
عقد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع مؤمترا
صحافيا يف معراب ،يف حضور
وزير الشؤون اإلجتماعية ريشار
قيوجميان ،النواب :جورج عقيص،
فادي سعد ،سيزار املعلوف وزياد
حواط ،والنائب السابق طوني
زهرا.
واستهل كالمه بالقول« :اجلميع
يعلم أن همنا األساسي يف هذه
األيام هو الوضع اإلقتصادي
اإلجتماعي املالي املرتدي ،ومن
هذا املنطلق عندما طرح مشروع
قانون املوازنة على جملس الوزراء
انكب وزراء القوات ونوابها
ومجيع اللجان املتخصصة فيها
على دراسته .وللوهلة األوىل
كان واضحا بالنسبة الينا أن
هذه املوازنة ال تزال تتعامل مع
القضايا وامللفات وكأن الوضع
يف البالد مستقر وطبيعي ،وإذا ما
قارنا املوازنة اليت خرجت من جلنة
املال واملوازنة وهي يف طريقها
إىل اهليئة العامة يف جملس
النواب وموازنة عام  ،2018فهما
تقريبا متشابهتان باستثناء بعض
األرقام ،يف الوقت الذي نعيش
اليوم يف ظل وضع بعيد جدا عن
االوضاع اليت كانت سائدة خالل
 2018أو  2017أو  ،2016وقد
طرح وزراء «القوات» هذا األمر
مرات خالل اجللسات اليت عقدتها
احلكومة من أجل دراسة مشروع
املوازنة ،باعتبار ان املسألة ال
تنحصر فقط يف خفض النفقات
قليال من هنا أو هناك ،باعتبار أن
املردود من جراء هذه التخفيضات
ال يشكل أكثر من  %5من عملية
اإلنقاذ املطلوبة ،كما أن القضية
ليست رهن زيادة قليلة يف
مداخيل الدولة ،بغض النظر عن
أهمية خطوة مماثلة ،ألن مداها
أصبح اليوم حمدودا ،خصوصا
يف ظل معدل النمو اإلقتصادي
املنخفض جدا يف البالد».
وأضاف« :يف احملصلة مل نصل
إىل أي نتيجة من خالل رفع
وزراء القوات الصوت يف جملس
الوزراء ،باعتبار أن األكثرية
الوزارية فضلت عدم املضي يف
خطة اإلنقاذ هذه ،واإلستمرار يف
هذا املسار واإلنتهاء إىل إطار
للموازنة كالذي نشهده اليوم.
وبالرغم من كل ذلك قررنا أن
حناول قدر املستطاع ومن ضمن
اإلطار املطروح مناقشة كل
التفاصيل وحماولة الدفع باجتاه
موازنة أفضل».
وتابع« :ما شجعنا أكثر من أجل
الدخول يف التفاصيل هو أنه مت
طرح بندين كان من املمكن أن
ينجزا نوعا من التصحيح للمسار
يف ظل عدم وجود رؤية كاملة
وهما :إكتتاب املصارف ما بني
 11ألف مليار أو  12ألف مليار
لرية لبنانية بفوائد متدنية جدا ما
بني صفر وواحد باملئة مما يعطي
للدولة اللبنانية نفسا ومدى ليس
بقليل .فهذه العملية منفردة كان
من املمكن أن توفر على الدولة
اللبنانية قرابة الـ 800مليون دوالر
أمريكي لتصبح قادرة على اإليفاء
بإلتزاماتها يف تشرين األول 2019
وشباط  ،2020أما البند الثاني
فهو وضع رسم ما بني  2و 4يف
املئة على اإلسترياد الذي لن يؤثر
على أسعار السلع يف لبنان وذلك
تبعا لدراسات مجيع اخلرباء إال أنه

من املمكن أن يدفع باجتاه تعزيز
وضع الصناعة اللبنانية األمر املهم
جدا بالنسبة لنا ،وبالتالي إدخال
كمية ليست بقليلة من املال إىل
خزينة الدولة».
ولفت جعجع إىل ان «وزراء القوات
اللبنانية حتفظوا عن املوازنة يف
جملس الوزراء بعد مناقشتهم كل
بند فيها ،إال أنه عندما وصل
مشروع املوازنة إىل جلنة املال
واملوازنة فلم يبق ماال وال موازنة،
فالبندان الرئيسيان اللذان كانا
ميكن أن حيدثا توازنا يف الوضع
القائم ،وهما اإلكتتاب والرسوم
على اإلسترياد ،مت تطيريهما،
ليس ألن أحدا عمل على تطيريهما
وإمنا قد حضر إجتماع املناقشة
ممثل عن مجعية املصارف وآخر
عن حاكم مصرف لبنان وقاال:
«حنن لسنا مستعدين لإلكتتاب،
وإذا كنا مستعدين لذلك فنحن
ال إمكان لدينا للقيام بأمر كهذا،
وبالتالي ال حاجة اىل البحث يف بند
اإلكتتاب» .وهكذا مت إلغاء هذا
البند ،أما موضوع الرسوم على
االسترياد فقد حدث خالف كبري
حوله ،األمر الذي أدى إىل إخراجه
من املناقشات يف املرحلة األوىل
متهيدا إللغاء جزء منه يف مرحلة
ثانية ،وبالتالي فإن هذه اخلطوة
لن تؤدي يف نهاية املطاف املرجو
منها».
وشدد على أن «حزب القوات يعترب
املوازنة على ما هي عادية جدا،
تتماشى مع أوضاع مستقرة وليس
مع وضع كالذي نعيشه اليوم يف
لبنان ،فهي لن تستطيع أن تؤدي
ما هو مطلوب منها وما كنا نتمناه
مع اإلعرتاف بوجود بعض البنود
اجليدة فيها واليت ساهمنا يف
الوصول إىل إقرارها».
واعترب أن «املشكلة الرئيسية
يف املوازنة احلالية أنها كان
من املفرتض أن تتواكب مع
جمموعة إصالحات مل يبق أحد يف
الكون وليس فقط يف لبنان مل
يتداوهلا ،بدءا من صندوق النقد
الدولي وصوال إىل الصندوق
الكوييت وما بينهما إىل مجيع
مكاتب الدراسات يف لبنان ومجيع
مسؤولي الدراسات يف املصارف
اللبنانية وكل من يتعاطى الشأن
اإلقتصادي واملالي ،وبالتالي كان
من املفرتض أن تقرتن املوازنة
مبجموعة إصالحات لكي تصبح
ذات جدوى وتؤدي املطلوب منها
يف ظل األزمة الفعلية اليت منر
فيها واليت ال حتل مبجرد إنكار
وجودها».
واوضح جعجع أن «رئيس احلكومة
سعد احلريري مل يأل جهدا خالل
مراحل دراسة املوازنة حملاولة
دفع األمور باإلجتاه الذي أتكلم
عنه إال أنه مل يوفق بذلك وآراء
فريق رئيس احلكومة ليست بعيدة
جدا عن اآلراء اليت أطرحها ولكن
األكثرية الوزارية ال تريد ذلك
ال بل هناك بعض األطراف يف
احلكومة الذين وافقوا على بنود
معينة يف احلكومة كبند الرسوم
على اإلسترياد إال أنهم عادوا
ليبدلوا موقفهم يف جلنة املال
واملوازنة لذلك نرى احلريري ليس
مسرورا جدا يف هذه األيام وذلك
ألنه ال يدرك على أي أرضية يقف
وبالتالي كيف جيب أن يعمل».
ودعا جعجع «مجيع الكتل النيابية
إىل أخذ النقاط اليت نطرحها بعني

جعجع يلقي كلمته

اإلعتبار من أجل أن نتمكن معهم
على إعتماد خارطة الطريق هذه
اليت نطرحها أو أجزاء كبرية منها
يف حماولة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه
ماذا وإال اللهم قد بلغت».
ولفت جعجع إىل أنه «إذا ما كان
البعض ال ميكنهم بناء زعامات
سوى على خطابات التشنج إال
أن هذه اخلطابات ستدمر البلد
وعندها لن يبقى هناك إمكانية
ألي زعامات ،لذا جيب الركون إىل
احلوار يف مواضيعنا احلالية واآلنية
وهذا أمر مشروع ولكن العودة إىل
«إخراج املوتي من القبور» بشكل
مغلوط جدا ويعادي كل حقيقة من
أجل إثارة الضجة حولنا ألمر مثري
لإلستغراب والشفقة».
وذكر أن «األمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصراهلل لطاملا قال
«دعونا حنافظ على اإلستقرار
الداخلي ،وليقم يف اخلارج كل منا
مبا يراه مناسبا» ،وهذا ما أوصلنا
اليوم إىل ما وصلنا إليه من
عقوبات رأيناها باألمس» ،مشريا
إىل أن «الدولة حتمي أبناءها
الذين هم حتت جناحها ،إال أنها ال
ميكن أن حتمي أبناءها الذين خرجوا
من حتت جناحها وذهبوا إىل أماكن
أخرى ،وحنن موقفنا واضح جدا
منذ العام  ،2005ونكرره بكل حمبة
وهدوء انه لن تستقيم امور لبنان
واملواطنني اللبنانيني ما دام
هناك سالح غري شرعي إىل جانب
سالح الدولة ،وما دام القرار
اإلسرتاتيجي والعسكري ليس
ضمنها ،ويف هذا املوضوع من
األفضل ان يكون اإلنسان واضحا
وصرحيا وحمبا يف موقفه».
وتطرق جعجع إىل جمموع اإلصالحات
اليت كان من املفرتض إقرارها،
وقال« :بعض هذه اإلصالحات مل
يتم القبول بالبحث فيها إطالقا
فيما البعض اآلخر جرى نقاش
حوهلا ولكن اخلالصات بقيت حربا
على ورق» .أضاف« :إن حزب
القوات اللبنانية لديه خارطة طريق
واضحة من أجل إنقاذ الوضع
الراهن يف البالد .وأنا أردت أن
أعقد هذا املؤمتر الصحايف اليوم
نيابة عن كل رفاقي يف تكتل
اجلمهورية القوية وحزب القوات
اللبنانية ليكون صرخة واضحة
قبل وصول مشروع املوازنة إىل
جملس النواب باعتبار أن اإلمكانية
ال تزال متاحة من أجل إنقاذ الوضع
من خالل األخذ باإلعتبار البندين
األساسيني اللذين مت حذفهما من
املوازنة وهما :إكتتاب املصارف
والرسوم على اإلسترياد ،واألهم
من هذا كله البدء بتطبيق جمموعة
إصالحات كان من املفرتض أن نبدأ
بتنفيذها البارحة قبل اليوم».
وتابع« :اإلصالحات اليت كان من
املفرتض إقرارها ليست مستحيلة
أو قفزة إىل القمر وإمنا خطوات

عملية حتتاج إىل قرار سياسي من
أجل تنفيذها ،وهذا القرار ال يزال
مفقودا حتى يومنا هذا بالرغم من
كل ما منر فيه».
وفند هذه اإلصالحات ،متوقفا عند
كل واحدة منها ،وشارحا سهولة
تطبيقها واملردود «املالي اهلائل
الذي من املمكن أن تؤمنه خلزينة
الدولة يف حال تطبيقها».
وعدد جعجع اإلصالحات وهي:
« -1ضبط التهريب واملعابر غري
الشرعية اليت ال تتطلب عديدا
كبريا من القوى األمنية كما يدعي
البعض ،حبكم وجود األدوات
التكنولوجية املطلوبة هلكذا أمر.
كما أن عددا من الدول الغربية
يف طليعتها بريطانيا ،أبدت
استعدادها للتربع للبنان يف هذا
اجملال إال أن احلكومة اللبنانية
رفضت هذا األمر ومت تنفيذ جزء
صغري من هذا املشروع على
احلدود الشمالية يف عكار والبقاع
فقط ،فيما نرى الدولة تفرض
ضريبة على األرغيلة حيث ال عديد
لضبط احلدود ولكن هناك العديد
الكايف من أجل إحصاء كل نفس
أرغيلة ووضع ضريبة عليه.
 -2ضبط اجلمارك الذي أمجع
املسؤولون اللبنانيون على وجوب
القيام به ،ويف هذا اإلطار
تقدم نائبان من تكتل اجلمهورية
القوية وهما جورج عقيص وماجد
إدي أبي اللمع منذ قرابة الثالثة
أشهر بإخبار يتضمن  17نقطة
عن خمالفات ونقاط استفهام
موجودة يف اجلمارك للنيابة العامة
التمييزية ،إال أننا مل حنصل على
أي جواب حتى هذه الساعة .كما
أنه مت طرح العديد من األفكار
خالل مناقشة املوازنة واليت
ليست حباجة إىل اي تشريع وإمنا
فقط لقرار سياسي من أجل ضبط
الوضع يف اجلمارك.
 -3التهرب الضرييب خصوصا
لدى الشركات والذي يقدر ما
بني الـ 500مليون واملليار دوالر
يف وقت أن أي بند من املوازنة
احلالية ال يعطي أكثر من  50مليون
دوالر سنويا ،والعذر كان عندما
طرح هذا األمر يف جملس الوزراء
أن وزارة املال ليس لديها فرق
العمل الالزمة من أجل ضبط هذه
املسألة ،فلما اجلهد الذي نتكبده
اليوم من أجل تأمني فلس من هنا
أو هناك .صحيح أننا من املفرتض
أن نقوم بكل ما نقوم به باعتبار
أن أي أمر يقدم الوضع شعرة إىل
األمام جيب أن نقوم به إال أنه ال
إمكان للخروج من األزمة الراهنة
من دون الركون إىل اخلطوات
الكبرية.
 -4املؤسسات العامة اليت ميكن
أن نعتربها «الثقب األسود»
يف الدولة اللبنانية يف طليعتها
اإلتصاالت ،الكهرباء ،املرفأ،

املياه إخل ...واملشكلة الرئيسية
فيها أنه يف كل الدول تكون
هذه املؤسسات هي مصدر الدخل
الرئيسي للدولة ،فيما يف لبنان
الدولة هي آخر من يعلم حيث أننا
ال نقبل بإشراك القطاع اخلاص
فيها من أجل ضبطها فنحن تكلمنا
كثريا عن اهليئة الناظمة لقطاع
الكهرباء فيما نرى إجتماعات
تعقد من أجل النقاش حول نظام
هذه اهليئة .أما احلقيقة فهي أن
البعض يريد تفريغ هذه اهليئة من
أي صالحية لتبقى الصالحيات بيد
الوزير أو الوزيرة ،بينما يف مجيع
دول العامل يدير القطاع اخلاص
اإلتصاالت إال ان هذا القطاع
عندنا والذي يعطي مردودا
للدولة وهناك إمكانية بزيادة هذا
املردود .واألهم من ذلك هو أن
جمموع املؤسسات العامة اليت عدد
كبري منها فاشل ،ميكن أن نأخذ
قرارا سريعا يف إشراك القطاع
اخلاص فيها ،األمر الذي من
املمكن أن يدخل إىل خزينة الدولة
خالل  6أشهر قرابة  6مليار دوالر
يف الوقت الذي حياول اليوم
مصرف لبنان إدخال العمالت
األجنبية بفوائد تصل إىل  13أو
 14باملئة مما سيزيد العجز عجزا،
واملثال جلي أمامنا يف قطاع الربيد
الذي حتسنت خدمته مبوظفني أقل
بعد اشراك  Liban Postفيه،
ولنقارن هذا القطاع باإلتصاالت
والكهرباء واملرفأ وسنرى النتيجة
جلية وواضحة أمامنا ولكن بعض
املسؤولني يتمسكون باملؤسسات
العامة ويرفضون إشراك القطاع
اخلاص فيها ألنهم يستفيدون
منها ،فهل جيوز أن خنرب البالد
بأكملها كرمى أن يبقى البعض
مستفيدا ماديا من املؤسسات
العامة من دون ان تتأمن اخلدمات
كالكهرباء واملياه للناس ،وأال
تستفيد الدولة كما جيب من
اإلتصاالت واملرفأ.
 -5مشلكة التوظيف اليت لن أتطرق
هلا بشكل كامل باعتبار أنين ال أحب
طرح أمور غري عملية ،لذا سأذهب
مباشرة إىل جانب عملي منها وهو
أن جلنة املال واملوازنة أصدرت
تقريرا تؤكد فيه أن هناك قرابة
الـ 5000موظف مت توظيفهم بشكل
غري قانوني مع األخذ باإلعتبار أن
اللجنة مل تستطع الدخول إىل
بعض املؤسسات العامة ما يعين
أن الرقم الفعلي أكرب من هذا
الرقم بكثري ،وأخذ ديوان احملاسبة
تقرير جلنة املال واملوازنة ومبكان
ما وافق عليه فلماذا ال يتم صرف
هؤالء املوظفني غري القانونيني
الذين مل تنه عقود سوى  9منهم
وهم املوظفون يف وزارة الدولة
لشؤون التنمية اإلدارية حيث
هناك وزيرة أخذت القرار الصحيح
عقب صدور تقرير جلنة املال
وموافقة ديوان احملاسبة ،ويبقى
 5291موظفا يف الدولة اللبنانية
يتقاضون رواتب شهرية وهم غري
شرعيني يقولون ،إن شر البلية
ما يضحك إال عندنا شر البلية ما
يبكي».
وتطرق جعجع إىل تطبيق خطة
الكهرباء كمثال يف إطار حديثه،
وقال« :اقررنا خطة الكهرباء منذ 4
أشهر وحنن أول من صفق لوزيرة
الطاقة ،إال أن تعيني جملس إدارة
جديد ملؤسسة كهرباء لبنان يف
طليعة الشروط اليت على أساسها

صوت جملس النواب إلعطاء
سلفة جديدة للكهرباء ،فاجمللس
منتهي الصالحية منذ أكثر من 10
سنوات .فهل ألحد أن يقول لي
ملاذا تعيني جملس إدارة جديد
يستغرق كل هذا الوقت؟ كيف
ميكن أن نتعاطى مع األمور يف ظل
هذا األداء؟ جمرد تعيني جملس
إدارة جديد هو إشارة إجيابية
لكل الناس يف الداخل واخلارج
يف ظل مطالبة كل الدول املاحنة
بهذا األمر ،فما اإلنطباع الذي
ستأخذه هذه الدول؟ من الطبيعي
أن يكون هذا اإلنطباع أننا شعب
خنفشاري ال فائدة منه ،الفتا إىل
أنهم يعملون جبهد كبري من أجل
تشكيل هيئة ناظمة وإقرارها من
دون صالحيات».
أضاف« :ان الثقة الدولية بنا
تعود يف جزء منها إىل الشق
التقين واألرقام وباجلزء األكرب
إىل املشهد السياسي العام».
وقال« :تشكلت هذه احلكومة
على أساس أنها حكومة «إىل
العمل» ومت اإلتفاق على اإلبتعاد
عن املشاكل السياسية واإلنكباب
على مشكلتنا الفعلية يف الوقت
الراهن وهي إقتصادية مالية
معيشية ،األمر الذي أكده رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
ورئيس احلكومة مرات عدة إال
أننا منذ شهرين حتى اليوم ومن
دون أي سبب ،يقوم الوزير
باسيل مبجموعة جوالت ،مرحب بها
وجيب علينا مجيعا أن نزور مجيع
املناطق اللبنانية ،ولكن رافقت
هذه اجلوالت جمموعة مواقف
وتصاريح أعادت إحياء جو احلرب
األهلية من جديد بدءا من البقاع
الغربي مرورا باجلبل وليس انتهاء
يف طرابلس .صحيح أنين كمواطن
لبناني لدي احلق بالذهاب إىل أي
منطقة لبنانية وهذا حق يكفله
الدستور إال أنه يف هذه الدنيا
هناك لباقة وحسن دراية وتدبري
لألمور تأتي إىل جانب القانون،
كما هناك حس املسؤولية يف
إطالق التصاريح .وإىل جانب
كل هذا واألدهى أنه بعد احلادثة
املؤسفة جدا اليت وقعت يف
اجلبل اختذ فريق  8آذار قرارا
بتعطيل جلسات جملس الوزراء
بذريعة أنهم يريدون حتويل حادثة
قربمشون إىل اجمللس العدلي.
ويف هذا اإلطار ال ميكن ألحد أن
يرفض يف املطلق أو يوافق يف
املطلق ،فهذه العملية تأخذ مداها
الطبيعي وال عالقة هلا جبلسات
جملس الوزراء».
وتابع« :مرة جديدة وعلى ما عودنا
فريق  8آذار عندما يريد أي مطلب
شخصي له يقوم بتعطيل الدولة
واحلكومة من دون األخذ باإلعتبار
بأي أمر من أجل الوصول إىل
مطلبه ،وغري املفهوم يف القضية
هو أن هناك فريقا يقوم بتعطيل
الدولة وهو يف السلطة جملرد أنه
يريد موافقة مسبقة على اإلحالة
على اجمللس العدلي .حنن ال نريد
هذه اإلحالة وهذا حقنا يف القرار
إال أنهم يستمرون بالتعطيل».
وسأل« :يف ظل مشهد سياسي
مماثل وتصرف أحد أفرقاء احلكومة
بهذا الشكل ماذا سيكون انطباع
الدول املاحنة؟».
وختم« :هذا املشهد السياسي
ميكن أن نعده قاتال بالنسبة لوضعنا
اإلقتصادي واملالي ،وأطرح هذا
األمر لناحية تأثريه على هذه
األوضاع وخصوصا على أوضاع
السوق والثقة بلبنان وصورتنا
أمام الدول املاحنة ،لذا املطلوب
فورا العودة إىل اجتماعات جملس
الوزراء اليوم قبل الغد».
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لـبنانيات

رئيس اجلمهورية استقبل وفد حبارة طريق لبنان وفهد وزوارا:

تفادينا احلروب بفضل التضامن الوطين ووحدة لبنان تعزز االستقرار واالمن فيه
اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ان لبنان «تفادى
امتداد احلروب اليت تدور حولنا
بفضل التضامن الوطين الذي
عرب عنه ابناؤه ،فحافظوا بذلك
على وحدة وطنهم ومحوه من
النار اليت اندلعت حوله».
وشدد الرئيس عون على ان
«هذه الوحدة هي اليت تعزز
االستقرار واالمن يف البالد اليت
تستقطب العديد من املؤمترات
واللقاءات الدولية ،اضافة
اىل حركة سياحية متنامية
خصوصا من الدول االوروبية
واخلليجية».
كالم رئيس اجلمهورية جاء يف
خالل استقباله قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا ،وفدا من
حبارة «طريق لبنان» «La route
 »du Libanبرئاسة القبطان
الفرنسي جان ماري فيدال،
والذي يزور لبنان ضمن رحلة
إىل شواطىء البحر األبيض
املتوسط بعنوان «دعم حرية
اجملموعات الدينية اليت تعيش
سوية يف الشرق ورفض
اضطهاد اي منها» ،يف حضور
وزير الدولة لشؤون رئاسة
اجلمهورية سليم جريصاتي،
املدير العام لرئاسة اجلمهورية
الدكتور انطوان شقري ،السفري
خليل كرم واملستشار االعالمي
يف رئاسة اجلمهورية رفيق
شالال.

كرم

يف مستهل اللقاء حتدث السفري
كرم ،فقال« :استقبلنا امس يف
مرفأ جونية  150حبارا جاؤوا على
منت  32مركبا شراعيا من مدينة
مرسيليا الفرنسية ،اليت انطلقوا
منها قبل  3اسابيع ،ومعظمهم
مطلع على مسرية فخامتكم،
وذلك بهدف دعم الفئات
املضطهدة يف الشرق ،وهم
يعرفون مدى اهتمامكم بهذه
القضية العادلة والنبيلة».
فيدال
ثم حتدث القبطان فيدال،
فأعترب ان «استقبال الرئيس
عون للوفد يعكس االهتمام
الذي يوليه لشهادة أعضائه،
هذه الشهادة املرتكزة على
تأكيد حقوق االشخاص بعيش
معتقداتهم وثقافتهم حبرية ،كما
التأكيد على انه ال حيق ألحد او
لنظام بان يفرض افكاره بالقوة
على اآلخرين».
وقال« :حنن نعرف ان هذا
الشرق قريب منا جغرافيا وال
يفصلنا عنه سوى املتوسط،
ويف الوقت نفسه هو بعيد جدا،
وهناك الكثري لنتعلمه عنه .ان
بالدكم هي مثال لكيفية عيش
اجملموعات مع بعضها البعض
ونتمنى ان تقتدي بكم البلدان
اجملاورة».

حمادة

بعدها حتدث احد اعضاء الوفد
خالد محادة ،فاعترب أن «القصر
اجلمهوري مل يعد فقط بيت
الشعب اللبناني بل بيت شعوب
العامل» ،وقال« :احببنا يف
موسم الصيف ان نؤكد ان
الفرنسيني والشعوب االوروبية
ال خوف لديهم من اجمليء اىل

االحوال ،بل عصاميون يسعون
اىل العمل واالجتهاد كي حيققوا
مبتغاهم» ،مشددا على ان
«هؤالء العصاميني هم من يتكل
عليهم يف النهوض باجملتمعات
االستمرار
على
حلرصهم
مبسريتهم واجتهادهم يف العمل
كما على مقاعد الدراسة».
وختم الرئيس عون باالشارة
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اىل «اختالف اجلامعة اللبنانية
عن سائر اجلامعات يف لبنان من
ناحييت عدد طالبها ونوعيتهم»،
مؤكدا متابعته وسعيه الدائمني
«لتعزيز اوضاعها» ،متمنيا
«ان ينعكس حتسن االوضاع
االقتصادية يف البلد يف املقبل
من االيام حتسنا يف اوضاعها
وتطويرا لكلياتها».

الوفاء للمقاومة :حادثة قربمشون أبلغ شاهد
على اهتزاز احلياة السياسية والقرار االمريكي
ضد نواب احلزب لن يغري شيئا يف قناعتنا

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الوفد
لبنان ،ويعرفون من هو اليوم
على رأس البالد ،فلدينا
الرئيس القوي الذي حلمنا به
كلبنانيني منذ زمن بعيد».

جريصاتي

ثم حتدث الوزير جريصاتي
لبنان،
يف
بالوفد
مرحبا
وقال« :انتم اليوم يف القصر
اجلمهوري يف حضرة رئيس
متيز مبسرية منوذجية تشبه
اىل حد ما مسرية حمرر فرنسا
اجلنرال شارل ديغول .حنن
هنا ألن دميوقراطيتنا انتصرت
على كل التحديات ،وحققت
واقعا يعكس الوحدة الوطنية،
عرب حكومة االقوياء الذين
انطالقا من جمموعاتهم يتخطون
خصوصياتهم للوصول اىل
توافق وطين».
ولفت جريصاتي اىل «بعض
ما حققه رئيس اجلمهورية
يف الفرتة املاضية ،من اقرار
قانون نسيب لالنتخابات افضى
اىل جملس نيابي ميثل بنسبة 90
 %اجملموعات املكونة للمجتمع
اللبناني» ،مشريا اىل ان
«طموح الرئيس عون الوصول
اىل بلد علماني مع احلفاظ على
غنى خصوصيات اجملموعات
اللبنانية».

رئيس الجمهورية

ويف اخلتام حتدث الرئيس عون
مرحبا بالوفد ،الفتا اىل «التاريخ
الطويل من الصداقة واالخوة
والتحالف الذي يربط لبنان
بفرنسا» ،شاكرا اعضاء الوفد
على «مبادرة الصداقة والدعم
املعنوي اليت يقومون بها جتاه
لبنان» ،مشريا اىل ان «فرنسا
ادارت وجهها يف الفرتة االخرية
صوب احمليط االطلسي ،وعليها
اليوم ان تديره صوب البحر
املتوسط».
ومن جهة اخرى ،حتدث الرئيس
عون عن «احلرب اليت تدور
حولنا ،اليت استطاع لبنان تفادي
امتدادها اىل اراضيه بفضل
التضامن الوطين البنائه».

فهد

اىل ذلك ،كانت لرئيس
اجلمهورية لقاءات عدة تناولت
وتربوية
قضائية
مواضيع
وامنائية.
قضائيا ،استقبل الرئيس عون
رئيس جملس القضاء االعلى
القاضي جان فهد الذي عرض
معه اوضاع القضاء وعمل
احملاكم.
وشكر القاضي فهد رئيس
اجلمهورية على حضوره االحتفال
الذي اقيم ملناسبة اليوبيل

املئوي حملكمة التمييز يف
لبنان ،واطلعه على القرارات
والتوصيات اليت صدرت عن
املؤمتر الذي عقد للمناسبة
مبشاركة رؤساء حماكم التمييز
يف عدد من الدول العربية
والفرانكوفونية.
كذلك اطلعه على نتائج
اجتماع «شبكة حماكم التمييز
الفرانكوفونية» اليت انتخبت
القاضي فهد رئيسا هلا ،وعلى
اطالق «شبكة حماكم التمييز
العربية» اليت اختذت من بريوت
مقرا هلا .واشار اىل «اطالق
مشروعي املكننة واالرشفة
بالتعاون مع السفارة االمريكية
يف بريوت».
واوضح القاضي فهد ان
«البحث مع الرئيس عون تناول
ايضا وضع حجر االساس ملبنى
حمكمة بعبدا ،والصعوبات اليت
تواجه مبنى حمكمة جونيه».
وخالل اللقاء قدم القاضي
فهد لرئيس اجلمهورية الطابع
الربيدي اخلاص الذي صدر
ملناسبة اليوبيل املئوي حملكمة
التمييز واملنشورات اخلاصة
باملناسبة.

متفرغو اللبنانية

واستقبل الرئيس عون وفد
رابطة االساتذة املتفرغني يف
اجلامعة اللبنانية برئاسة رئيس
اهليئة التنفيذية للرابطة الدكتور
يوسف ضاهر ،الذي القى كلمة
عرب فيها عن «تقدير اساتذة
اجلامعة جلهود رئيس اجلمهورية
ماضيا وحاضرا ومستقبال»،
واضعا اساتذة اجلامعة بتصرفه
«للمساعدة يف ورشة البناء
الكبرية اليت اطلقتموها منذ
تسلمكم سدة الرئاسة».
وقال« :نتساءل كاساتذة منلك
كل املهارات ،ملاذا تستغين
الدولة عن خدماتنا وخرباتنا،
منذ نشأة اجلامعة تقريبا؟ بينما
عشرات االف اخلرجيني يعملون
يف الداخل واخلارج ويشكلون
اهم اركان البناء اللبناني يف
االقتصاد والعيش الوطين
والوجه احلضاري ،ونرى ان
السلطات املتعاقبة كانت دائما
ال تعري اهتماما كبريا هلذه
اجلامعة اليت هي ثاني اكرب
مؤسسة بعد اجليش الوطين،
اذ فيها ما يقارب مئة الف
مواطن بني طالب واستاذ
وموظف .وهلذا مسيت حبق
اجليش الوطين الثاني ،ملا هلا
من دور وطين جامع مساعد
على تعزيز الوحدة الوطنية بني
الطالب واالساتذة واملوظفني
داخل الكليات والفروع يف كل

اصقاع الوطن».
اضاف« :هذه اجلامعة يا فخامة
الرئيس ،رغم مشاكلها الكبرية،
ما زالت تعطي افضل واملع
الشهادات وبشهادة اجلامعات
الكربى والشركات واملؤسسات
اليت توظف خرجيي اجلامعة
الوطنية .لكن عدا شهاداتها،
فهي حباجة لعناية الدولة الفائقة
على مجيع الصعد .ففيها جممع
جامعي واحد يف احلدث وربع
جممع يف الفنار وربع جممع جديد
يف رأس مسقا جنوب طرابلس.
اما يف باقي املناطق يف اجلنوب
والبقاع وجبل لبنان وعكار،
فاجلامعة تستأجر مبان مهلهلة
متصدعة ومببالغ طائلة تصل
اىل حدود ال 20 -مليار سنويا.
فال وجود ملسكن جامعي للطالب
وال منح تعليمية هلم وال مالعب
وال انرتنت مقبول ،وغالبيتهم
يأتون من عائالت متواضعة».
وطالب ضاهر ب»تعيني عمداء
جدد ليستقيم العمل يف جملس
المركزية
وحتقيق
اجلامعة،
تكاملية لكي تهون وتتسرع
مهماتها يف املناطق البعيدة،
وهي حباجة لقانون جديد
ولنظام مالي جديد بعد مرور
اكثر من  50عاما على قانونها
احلالي .حباجة الستقاللية اقرها
القانون هلا كما اقرتها توصيات
«مؤمتر االونيسكو» اليت وافق
عليها لبنان».
واورد ضاهر سلسلة مطالب
سبق ان عرضت مع وزير الرتبية
والتعليم العالي ومتت املوافقة
عليها.

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
مشددا على «اهمية اجلامعة
اللبنانية للبنان ككل وحاجتها
تاليا اىل التطوير ،يف ظل
وترية تقدم العلوم السريعة
اليت ال تنطبق بالضرورة على
عملية تطوير اجلامعة».
واذ اعاد التأكيد على «ارث
لبنان الثقيل من الدين العام»،
اعترب ان «ما يعرتض العمل على
حتسني اوضاع اجلامعة هو،
وبالدرجة االوىل ،الوضع املالي
الراهن ،ذلك انه حيث ال مال
ال امكانية لتحسني الوضعني
االقتصادي والتعليمي ،كما
تنتفي امكانية التجديد عامة».
اجلمهورية
رئيس
ونوه
كليات
بعض
ب»مستوى
التعليمي
اللبنانية
اجلامعة
العالي واليت يتفوق طالبها يف
عدد من اجلامعات االوروبية»،
الفتا اىل ان «هؤالء الطالب هم
مبعظمهم ليسوا من ميسوري

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
إجتماعها الدوري مبقرها يف
حارة حريك ،بعد ظهر اليوم
برئاسة النائب حممد رعد
ومشاركة أعضائها.
وعرضت الكتلة ،حبسب بيان
اصدرته« ،لالحداث واملعضالت
اليت تطل برأسها بني احلني
واالخر لتطعن السلم االهلي
واالستقرار يف لبنان ومتثل
خروجا عمليا عن االلتزام بالقانون
وللمجتمع
للدولة
وإشغاال
بالشأن األمين على حساب
الشؤون االقتصادية واالدارية
والتنموية االخرى إضافة اىل
الشأن السياسي وما يتعرض
له من ارباك .ولعل حادثة
قربمشون وتداعياتها احملزنة
هي أبلغ شاهد على االهتزاز
الذي يصيب احلياة السياسية
يف البالد جراء االحتكام لغري
القانون يف معاجلة التباينات
واالختالفات».
اضافت« :ان التصاحل شأن
داخلي يف صلب تقاليد
اللبنانيني وممارساتهم احلياتية
وهو أمر حنبذه دائما ونشجع عليه،
ونشد على أيدي من يسعى إليه
بني االطراف املتنازعني .وكلما
استند التصاحل اىل القواعد
القانونية كان أثبت وأقوى
وأدوم ،واننا اذ نشارك أهل
اخلري اهتمامهم وجهودهم ،فإننا
نأمل التوصل يف اطار القانون
اىل حل تصاحلي يعزز االلتزام
بالسلم االهلي وباحكام الدستور
ووثيقة الوفاق الوطين».
وتابعت« :أما فيما يتصل
مبشروع قانون املوازنة العامة
للعام  ،2019فإن كتلة الوفاء
للمقاومة قد أدلت بدلوها يف
جلنة املال واملوازنة وأسهمت
اجيابا عرب مناقشات اعضائها
املشاركني باللجنة ،يف التوصل
اىل توافقات على مجلة تعديالت
مهمة ترفع الضغط املالي عن
ذوي الدخل احملدود وتسهم
يف الوقت عينه يف خفض
العجز اىل أكثر مما توصلت اليه
احلكومة سابقا ،وهي تأمل أن
تسلك طريقها لالقرار النهائي
بعد مناقشتها يف اهليئة العامة
للمجلس النيابي».
واعتربت الكتلة ان «ما تضمنه
القرار االمريكي الذي صدر
مؤخرا من إجراءات كيدية
اضافية طاولت رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة االخ النائب
حممد رعد وكذلك عضو الكتلة
االخ النائب أمني شري،
االرتباط
وحدة
ومسؤول
والتنسيق يف حزب اهلل االخ
احلاج وفيق صفا ،هو متاد يف
العدوان على لبنان وعلى شعبه

وخياراته ،وهو امر مرفوض
ومدان بكل املعايري السيادية
واالخالقية ،ولن يغري شيئا يف
قناعتنا وال يف رفضنا ومقاومتنا
لالحتالل واالرهاب االسرائيلي
وللسياسات االمريكية الداعمة
والراعية هلما».
واذ شكرت «كل املتضامنني
معها من قيادات ومسؤولني
وشخصيات وهيئات وجتمعات
«التزامها
اكدت
وأهال،
بثوابتها الوطنية واالخالقية
وبنهجها السيادي املقاوم
لكل اشكال االرتهان واخلضوع
والتبعية».
واعربت عن «تفهمها للصرخة
اليت اطلقها رئيس احتاد بلديات
الضاحية اجلنوبية بوجه االهمال
الرمسي املتعمد وعدم االلتزام
بكميات النفايات املقرر مؤقتا
طمرها يف مطمر الكوستابرافا،
وهي تقف اىل جانب االحتاد يف
مطالبه واجراءاته اىل حني يتم
التوصل اىل حل دائم وسريع
هلذه املشكلة».
«تأييدها
الكتلة
وجددت
ودعمها للشعب اليمين املظلوم
الصابر والشجاع يف مواجهته
العدوان
لتحالف
البطولية
االمريكي  -السعودي عليه»،
مدينة «يف الوقت نفسه
استمرار احلرب الظاملة ضده
وضد بالده ،وتشاركه التطلع
حنو النصر القريب اليت تشري
اليه العمليات النوعية وتطورها
ضد مناطق ومراكز وآليات
التحالف العدواني ،كما تدل
عليها االنباء املتواترة عن بدء
التفكك يف التحالف وانسحاب
بعض القوى االساسية منه».
واكدت ان «تنصل الواليات
املتحدة االمريكية من التزامها
باالتفاق النووي مع ايران،
االوروبي
املوقف
وميوعة
وتردده ازاء التطبيق اجلدي
لالتفاق ،فضال عن مواصلة
امريكا لسياسة فرض وتشديد
العقوبات وتصعيد التوتر اىل
حد التلويح باحلرب كل ذلك
ال يسقط حق ايران بالتخصيب
النووي للغايات السلمية وبدعم
حركات املقاومة والتحرر يف
املنطقة والعامل ضد سياسات
القمع واالحتالل واالستبداد
ومناهضة التسلط واهليمنة
والتبعية».
وختمت« :ان الواليات املتحدة
االمريكية تدرك متاما ان احلرب
ضد ايران لن جتر على العامل
اال الوبال ،ولن تكون منطقتنا
مبنأى عن هليب احلريق الذي
االوىل
بالدرجة
سيصيب
الكيان االسرائيلي والنظام
السعودي».
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لــبنانيات

مراد :األجدى بكل حريص على
صالحيات رئاسة احلكومة أن ميد يده
لشركائه يف الطائفة والوطن

الوزير مراد يلقي كلمته
أكد وزير الدولة لشؤون
التجارة اخلارجية حسن مراد أن
«يدنا ممدودة للجميع ،ليصبح
لبنان أمجل وأكثر صالبة».
وقال يف كلمة خالل رعايته
حفل ختريج طالب اجلامعة
اللبنانية الدولية فرع صيدا:
دائما نسمع نغمة أن أحدا ما
يريد أخذ صالحيات رئاسة
احلكومة ،قلناها وسنبقى
نقوهلا ،يف هذا الوطن ال
أحد يأخذ صالحيات أحد وال
نقبل بأن ميس أحد بصالحيات
اآلخر ،ألننا تعلمنا بعد  15عاما
من احلرب أن لبنان ال ميكن أن
حتكمه طائفة أو حزب أو تيار
أو مذهب .لبنان واحة تالق
جيمع اجلميع».
أضاف« :إن الناس يرون
ويعرفون جيدا من هم وراء
الشرذمة ،وأن اليد ال تالقي
اليد املمدودة ،وأن سياسة
اإلحتكار واألحادية والتفرد
مل تعد تنفع .اخلالصة أن ال
أحد يريد أن ميس بالصالحيات
أو باحلقوق ،واألجدى بكل
حريص على محايتها أن ميد
يده لشركائه يف الطائفة أوال
ويف الوطن ثانيا ،وساعتها
الدنيا بألف خري».
وتوجه اىل اخلرجيني بالقول:
«أرعى خترجكم اليوم ،وقد
يكون قدركم أن تكونوا يف
زمن العجز والفساد ،زمن
دولتكم فيه ليست متماسكة،
لكن تذكروا أن أمامكم اخليار،
إما أن ترتكوا لبنان وحترموه
من كفاءاتكم أو تناضلوا
يف سبيل الوطن وجتندوا
كل خرباتكم إلمنائه وتلعبوا
أدوارا قيادية يف خدمته
وخدمة الناس وتكونوا مثاال
يف النزاهة والتجرد .كلي ثقة
يف أنكم ستناضلون ليصبح
التوظيف يف الدولة وفقا
للكفاءات ،وليصبح لبنان بلدا
منتجا ال مستهلكا ،ولتقدموا
النموذج احلقيقي للعيش
املشرتك».
وتابع« :رحم اهلل القائد مجال
عبد الناصر حني قال :عندما
تتعارض الثورة مع الشعب
فإن الثورة على خطأ .وحنن
نقول :عندما تتعارض احلكومة
مع املواطنني فإن احلكومة
على خطأ وعلينا أن نعيد
النظر بأمور كثرية والعمل
بكل جدية لوقف اهلدر بعيدا
من احلسابات الضيقة ،وعلينا
وتسهيل
املواطن
خدمة

العيش عليه يف وطنه ،ألن
املواطن حر وال جيوز إستغالل
النفوذ والسلطة عليه ألننا
مؤمتنون على خدمته وألننا
موظفون لديه ،والزعيم أو
القائد ليس بعدد األشخاص
الذين خيدمونه بل بكم شخص
خيدم هو».
واعترب أن «الطريق أمامنا
طويل وشاق وحيتاج للكثري من
اجلهد واهلمة العالية والعطاء
املخلص املتجرد الذي ال
ينتظر املكافأة من أحد ،بل هو
يف سبيل رفعة األمة ورقيها
إلعالء شأن لبنان ومنزلته بني
الدول ،لكنين عندما أراكم
وبسمة النجاح على وجوهكم،
أتأكد أنكم أمل لبنان والغد
األفضل وستحققون هذا األمل
باملثابرة والعمل اجلدي والوعي
الرافض للجهل والتعصب
واإلنغالق .وحنن لن نبخل
عليكم بالسعي اىل حتسني
إقتصادنا وزيادة فرص العمل
وإعطائكم الفرصة لتنجحوا
وتتميزوا وترفعوا إسم لبنان
اىل العامل».
وأضاف« :ينتظركم عمل
أساسي وجوهري ووطين
لتساهموا يف إعادة رسم
سياسة تربوية جديدة تواكب
األساليب احلديثة ،ورسم
وعلمية
إقتصادية
خطط
وزراعية وجتارية وإمنائية
وبيئية ،لنعيد للبنان دوره
الريادي يف املنطقة .بلدنا
هو جامعة ومستشفى وسياحة
العرب ،جيب أن نعيده ملتقى
واألصدقاء
األشقاء
لكل
العرب وعليكم دور كبري يف
إعادة إحياء الثقة بني شرائح
اجملتمع اللبناني».
ودعا اجلميع اىل «التكلم بلغة
واحدة هي لغة الوحدة الوطنية
واللغة العربية ألن اهلجمة
كبرية على تارخينا وعروبتنا،
ومن دون تعزيز ثقافتنا
وإمياننا
العلمية
وقدراتنا
حبقنا يف التحرر والتحرير
سنبقى لقمة سائغة ألطماع
العدو الصهيوني» ،الفتا
اىل أن «املطلوب من اجلميع
رفع الصوت للبدء حبوار
جيمع أقطاب األمة العربية
على ثوابتها وعلى ضرورة
حتسني العالقات مع األصدقاء
والوقوف يف صف واحد
يف وجه عدونا الصهيوني
ومشاريعه التخريبية لتبقى
القدس عاصمة فلسطني».

العريضي من بنشعي :ال أحد حباجة إلذن ليدخل اىل اي منطقة لكن املسألة مربوطة
بطريقة الدخول اىل املناطق وبأي خطاب

استقبل رئيس تيار «املرده»
سليمان فرجنية ،يف دارته يف
بنشعي ،وفد «احلزب التقدمي
االشرتاكي» الذي ضم النائب
فيصل الصايغ ،الوزير السابق
غازي العريضي ،نائب رئيس
احلزب الدكتور كمال معوض،
امني السر العام يف احلزب ظافر
ناصر ،ومستشار رئيس اللقاء
الدميقراطي حسام حرب.
وقد عقد لقاء يف حضور نواب
«التكتل الوطين» طوني فرجنية،
فريد هيكل اخلازن ،مصطفى
احلسيين ،اسطفان الدويهي،
وفايز غصن ،والوزير السابق
يوسف سعاده ختلله حبث يف
املستجدات الراهنة وحادثة
اجلبل.

العريضي

بعد
العريضي
وقال
اللقاء»:تشرفنا بزيارة الوزير
فرجنية ،واللقاء معه يف حضور
اخوة اعزاء ربطتنا بهم وتربطنا
بهم رفقة درب طويلة يف
جماالت العمل الوطين يف لبنان
يف النيابة والوزارة .طبعا هذه
حمطة من حمطات التشاور مع
سليمان بك ومثة لقاءات كثرية
تعقد بيننا وبينه منها ما هو معلن
ومنها ما هو غري معلن ،وكانت
مناسبة للتشاور يف أوضاع
البلد ربطا مبا حييط بنا ويف
املستجدات األخرية اليت حصلت
وتركت هذا األثر السليب الكبري
على املناخ السياسي العام
واملالي االقتصادي املؤسساتي
يف لبنان».
اضاف« :حنن حتت سقف القانون
وانتظام عمل املؤسسات ،نأمل
ان نصل اىل احللول اليت تؤكد
مرجعية الدولة من جهة وتأخذ
بعني االعتبار ايضا الواقع
السياسي القائم يف البالد ،ومن
الضرورة تفعيل عمل املؤسسات
يف هذه الدولة مبا فيه مصلحة
اجلميع يف لبنان».
وعن زيارة «حزب اهلل» اىل
بنشعي وايضا زيارة الوزير
صاحل الغريب وموقف «املرده»
من حادثة قربمشون قال« :من
الطبيعي ان حتصل هذه اللقاءات
من قوى سياسية حليفة او
صديقة او شريكة من مواقع
خمتلفة ،هذه الدار كما استقبلت
الوفود السابقة تستقبلنا اليوم
وهذا امر طبيعي ،وانا آمل ان
يكون الصراع السياسي يف
لبنان واخلالف خالفا سياسيا
على مستوى الرؤى واألفكار
والربامج ،آن لنا ان خنرج من
كل هذه املماحكات الداخلية
واحلسابات الضيقة وشهوات
سلطة او حسابات استقواء او
استخدام مؤسسات من هنا او
هناك ،وان نلجأ اىل خطاب
هادئ عقالني حكيم نستطيع
من خالله ان نتحاور ونتشاور،
ان نتفق او خنتلف ،واذا اختلفنا
عب عن اخلالف
من الضروري اال ُن رِّ
خبطابات ال تقدم اطالقا اال
املزيد من املشاكل يف البلد،
حيث جيب التعبري بطريقة حنرتم
فيها بعضنا بعضا ،والكل يدخل
املناطق اللبنانية من دون اذن
من أحد».
وتابع« :املسألة هي مسألة
سلوك يف اخلطاب وطريقة

الوزير فرنجيه مستقبال الوفد االشرتاكي
التعاطي ال أكثر وال أقل ،لن
نصبح فريقا واحدا لن نصبح
حزبا واحدا .هذا هو لبنان هذه
هي نكهة السياسة اللبنانية
والتميز املوجود يف لبنان هو
هذا التنوع الذي حنرص عليه
كثريا ،لكن املشكلة هي أحيانا
يف االداء ،يف طريقة التعاطي،
يف هذا اخلطاب الذي يزعج
كثريين وليس فريقا واحدا».
وعما إذا كان فرجنية يف حال
التصويت سيصوت معهم او مع
فريق آخر ،قال»:هذا األمر يقرره
سليمان بك اذا وصلنا اليه ،لن

نناقش هذه املسألة من هذه
الزاوية ومل نصل بعد اىل هذه
اخلطوة ،األمور مرهونة بأوقاتها
والقرار بعقد جلسة جمللس
الوزراء هو بني يدي رئيس
جملس الوزراء ،وهو الذي يقرر
والذي خيتار التوقيت املالئم
وعندما تطرح األمور بهذا الشكل
او ذاك يكون لكل منا املوقف
املالئم».
وعن استقبال وزير اخلارجية
جربان باسيل يف راشيا قال:
«األمر مرهون ليس بنا كيف
نستقبل الناس ،من عاداتنا

ولياقتنا وتارخينا وأصول هذه
العادات وهذه التقاليد التعاطي
مع اي شخص يأتي اىل أي
منطقة ،ليس منة من أحد وال
أحد حباجة إلذن من أحد ليدخل
اىل اي منطقة ،املسألة مربوطة
بسلوك وخطاب الناس وبطريقة
الدخول اىل البيوت واىل املناطق
وبأي خطاب ،أما الدخول وزيارة
املناطق فكلنا نذهب ،وقبل هذه
الفرتة كنا يف هذه الدار الكرمية
وكل املناطق اللبنانية ،هل سجل
علينا أحد كلمة تستفز شخصا
او فريقا او منطقة او تيارا او
حزبا؟ أبدا ،ذهبنا خلدمة الناس
وال نزال نذهب خلدمة الناس،
وأهم خدمة اليوم هي ضمان
األمن واالستقرار يف البلد،
ومعرفة خماطبة بعضنا ،لتبقى
هذه السياسة كبرية واللعبة
السياسية كبرية ،حنرتم بعضنا،
نتفاعل ونتشارك مع بعضنا يف
األفكار واآلراء ،نتفق او خنتلف
فهذا موضوع يف احلياة السياسية
الدميقراطية اللبنانية»..

جتمع العلماء :الختاذ قرارات حامسة ضد العقوبات االمريكية

رأى «جتمع العلماء املسلمني»
يف بيان بعد االجتماع األسبوعي
هليئته اإلدارية ،أن العقوبات
األمريكية على نواب «حزب اهلل»
هي «إمعان من اإلدارة األمريكية
يف إهانة الشعب اللبناني ويف
دعم الكيان الصهيوني ،سواء
يف حماولة فرض وجهة نظره
يف مسألة ترسيم احلدود أو
يف مسألة منع اجليش اللبناني
من امتالك أسلحة فتاكة ملواجهة
التحديات واألطماع الصهيونية».
ودعت «الدولة اللبنانية اىل
اختاذ قرارات حامسة بوجه هذه
القرارات والتعامل معها كأنها
غري موجودة ،وتوفري احلماية
الالزمة ملن استهدفهم هذا
القرار».
وطالبت «بقطع العالقات مع
الواليات املتحدة أو خفض
مستوى التمثيل الديبلوماسي
على األقل ،وأن يبادر مصرف
لبنان اىل جتاهل كل القرارات
األمريكية املتعلقة بالعقوبات
من
الناجتة
االقتصادية
تصنيف املقاومة أنها حركة
إرهابية .واملطلوب أيضا محلة
ديبلوماسية واسعة مع دول
القرار إلطالعها على خصوصية
الوضع اللبناني وعدم حتمله ألي
عملية إقصاء أو عقوبات ميكن
أن تزعزع االستقرار الداخلي
ومتس بالسلم األهلي».
ودعت «اجمللس النيابي اىل
جلسة عامة ختصص هلذا الشأن
واإلعالن عن رفض اجمللس
للقرارات األمريكية املتعلقة
بكتلة وازنة يف اجمللس بشخص
رئيسها احلاج حممد رعد والطلب
من إحتاد الربملانات اإلقليمية
والدولية اختاذ املوقف املناسب
يف هذا االجتاه».
واعتربت أن «على احلكومة
اإلعالن بشكل واضح ال لبس
فيه أن املقاومة يف لبنان هي
فعل مجاهريي تتبناه الدولة
اللبنانية باعتباره أحد أهم
اخليارات األساسية اليت أقرها

البيان الوزاري ،وان التصنيفات
األمريكية هي مواقف ال تبنى
على قواعد سليمة وإمنا هي جزء

من النهج املتبع لدى الواليات
املتحدة يف الدعم املطلق للكيان
الصهيوني والتبين خلياراته».

قبالن استقبل وفدا من هيئة شورى
جائزة فلسطني العاملية لآلداب محادة

استقبل رئيس اجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمري قبالن ،ظهر امس
االول يف مقر اجمللس ،رئيس
هيئة شورى جائزة فلسطني
العاملية لآلداب الدكتور ميثم
نيلي ونائبه الوزير السابق
الدكتور طراد محادة على رأس
وفد اهليئة يف حضور نائب
رئيس اجمللس العالمة الشيخ
علي اخلطيب واالمني العام
للمجلس نزيه مجول.
نشاطات
الوفد
وعرض
اهليئة واجنازاتها ومشاريعها
املستقبلية ،وجرى التباحث يف
القضايا والشؤون االسالمية
وال سيما القضية الفلسطينية،
ومت التشديد على «ضرورة
العمل النقاذ القدس ودعم
مقاومة الشعب الفلسطيين بوجه
االحتالل الصهيوني».

قبالن

ورحب الشيخ قبالن بالوفد يف
مقر اجمللس «الذي يعترب قضية
فلسطني ونصرة شعبها وانقاذ
مقدساتها يف أولوية حتركاته،
فالقضية الفلسطينية هي حمور
الصراع بني احلق والباطل،
واملسلمني
العرب
وعلى
واملسيحيني ان يعيدوا تصويب
البوصلة باجتاه نصرة القدس
لتظل قضيتها حية يف الوجدان
االنساني».
وطالب قبالن «قادة العرب
واملسلمني بالعمل جبد لرأب
الصدع ومل الشمل والتضامن
يف مواجهة الكيان االسرائيلي
الذي زرعه االستعمار يف
بالدنا لبث الفنت وتفريق
الصفوف ،فاجلميع مطالبون

للشعوب
استنهاض
حبركة
بوجه االستعمار اجلديد ،والعمل
اجلاد لدعم الوحدة والتوجه
لنصرة فلسطني وبذل اجلهود
واملساعي ملا حيقق مصلحة االمة
وشعوبها».
محادة
محادة:
قال
اللقاء،
بعد
«استمعنا اىل حديث وتوجيهات
مساحة االمام الشيخ عبد االمري
قبالن ونائبه مساحة الشيخ علي
اخلطيب ،وعرضت هيئة شورى
اجلائزة تأسيس جائزة فلسطني
العاملية لآلداب اليت ستمنح يف
االدب والشعر والرواية والقصة
وقصص االطفال والسرية،
وهذه اجلائزة تشارك فيها عدة
دول اسالمية مثل اجلمهورية
وتركيا
االيرانية
االسالمية
وتونس وسوريا ولبنان والعراق
واليمن ،وهي مفتوحة ملشاركة
قوى اهلية ومدنية من احتادات
الكتاب والناشرين والشعراء
واهل
واملفكرين
واالدباء
العلم والقلم .وان هيئة شورى
اجلائزة ستعقد يف العاصمة
اللبنانية بريوت مؤمترا يف
نقابة احملررين غدا اجلمعة عند
الساعة احلادية عشرة والنصف
تشرح فيه اهدافها ،وايضا
تدعو الكتاب واملهتمني باالدب
الفلسطيين املقاوم وبالقضية
يف
للمشاركة
الفلسطينية
الوقت الذي تدير فيه الكثري من
الدول ظهرها لفلسطني يف زمن
تتآمر الواليات املتحدة االمريكية
واتباعها والعدو الصهيوني على
فلسطني وقضيتها ،ونشكر
مساحته واالخوة يف اجمللس
على االستقبال».
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مـقاالت وتـحقيقات

سالمة يتجاهل حتذيرات صندوق النقد:

تـو ّسع إضـايف فـي الـهندسات

إعادة تأهيل على نفقة البلدية:

تـنفيعة مـن عـيتاني
لـ«ســوليدير»؟
هديل فرفور

مـحمد وهبة
مل يستجب مصرف لبنان لتحذيرات
صندوق النقد الدولي اليت انتقدت
املصارف
مع
املالية
عملياته
(اهلندسات) ،بل ذهب قبل أيام يف
اجتاه توسيعها حبثًا عن الدوالرات اليت
حيتاج إليها لرتميم احتياطاته بالعمالت
األجنبية ،ما سيؤدي إىل ارتفاع أسعار
الفائدة السوقية على الدوالر ،إذ إن
«املركزي» يدفع للمصارف ما بني ٪19
و ٪21مقابل االستحواذ على الدوالرات
اجملمعة من الزبائن واملصارف نفسها
ّ
أيضًا.
خالل األسابيع املاضية برزت تطورات
«خميفة» على الساحة النقدية .ففيما
يروج لـ»منتجات»
بدأ بعض املصارف ّ
جديدة الستقطاب ودائع من الزبائن
بالدوالر بفائدة سنوية تصل إىل
حد أدنى من الودائع
 ٪14.33وضمن ّ

تتساءل مصادر يف البلدية عن مدى أولوية املشروع على مشاريع أخرى يف
العاصمة (هيثم املوسوي)

توسيع الهندسات املالية يعكس الحاجة امللحّة إىل الدوالرات (هيثم املوسوي)

يرتاوح بني مليون دوالر و 20مليون دوالر ،أصدر مصرف لبنان
ّ
املنفذة مع
تعميمًا يتيح للمصارف تسجيل الناتج عن اهلندسات
املصارف منذ مطلع السنة اجلارية ،أرباحًا فورية يف ميزان األرباح
ّ
ضخها يف رأس املال ،وأن تكون دوالرات
واخلسائر بشرط
طازجة من غري املودعة لديه أو تكون ناجتة عن عمليات قطع (بيع
وشراء العملة) .تزامن هذين التطورين أحدهما مع اآلخر يوحي
يتوسع يف تنفيذ العمليات املالية إىل حدود
بأن مصرف لبنان
ّ
قياسية تعكس مدى حاجته إىل الدوالرات يف ضوء استنزافها
يعب عنه عجز ميزان املدفوعات الذي قفز عن مستوى
الذي
رّ
 5مليارات دوالر يف نهاية أيار  ،2019أي مبعدل مليار دوالر
شهريًا.
وحبسب مصرفيني اتصلت بهم «األخبار» ،فإن غالبية كبرية
من املصارف اخنرطت يف هذه العمليات املالية من خالل إصدار
منتجات جديدة مغرية للزبائن .هذه املنتجات ختتلف بني مصرف
احلد األدنى للوديعة .تقول املصادر،
وآخر بأمر واحد هو قيمة
ّ
احلد األدنى للوديعة إىل مليون دوالر،
إن بعض املصارف خفض
ّ
احلد األقصى الذي رصده العاملون يف األسواق املالية
فيما بلغ
ّ
 20مليون دوالر.
وتتشابه املنتجات املصرفية املعروضة على الزبائن يف طريقة
تركيبها ،سواء لتسديد مبلغ  ٪10من قيمة الوديعة فورًا ويوضع
يف حساب مستقل وهي غري خاضعة لضريبة الفوائد .وحيصل
موزعة على ثالث سنوات
الزبون على ما يقارب  ٪30من الفوائد ّ
من فرتة التجميد ،أي إنه وفق احلسابات الدقيقة هلذا املنتج،
سيحصل املودع على معدل فائدة سنوية تبلغ .٪14.33
وحبسب املعطيات املتداولة يف السوق ،فإن مصرفًا كبريًا
واحدًا متكن من مجع مبلغ يفوق  500مليون دوالر بعد عرض
املنتج اجلديد بأيام قليلة ،لكن التوقعات بأن تتمكن املصارف
من مجع مبلغ كبري هي متدنية نسبيًا .ورغم ذلك ،فإن األموال
املستقطبة ال تكمن يف أموال الزبائن «الطازجة» ،فللمصارف
حتوهلا إىل لبنان للمشاركة يف
أموال مودعة يف اخلارج بدأت ّ
اهلندسات املوسعة اليت ينفذها مصرف لبنان.
إزاء ما حيصل ،برز سؤال حموري يف ظل هذه الظروف املالية
الدقيقة واحلساسة اليت يشهدها لبنان :إذا كانت املصارف تدفع
للزبائن هذه الفوائد ،فما هي الفوائد اليت حتصل عليها من
توظيف األموال لدى مصرف لبنان مبا يكفي لتسديد كلفة الودائع
ولتحقيق أرباح تستعملها يف التعميم الذي صدر أخريًا؟
جتيب مصادر مصرفية على هذا األمر باإلشارة إىل أن مصرف لبنان
ّ
مبؤشر اسعار فائدة سندات
حدد آلية لتنفيذ اهلندسات مرتبطة
ّ
اليوروبوندز .فإذا ّ
وظفت املصارف األموال لدى مصرف لبنان
على ثالث سنوات ،فهي حتصل على فائدة سندات اليوروبوندز
ّ
توظف األموال لفرتة
قررت أن
املصدرة لثالث سنوات ،وإذا ّ
زمنية أبعد ،أي ملدة عشر سنوات ،على سبيل املثال ،فهي
حتصل على فائدة العشر سنوات.
يف الواقع ،إن تشابه أسعار الفائدة على سندات اليوروبوندز
بني الفرتات الزمنية القصرية األجل وبني الفرتات الزمنية
املتوسطة والطويلة ،دفع املصارف إىل دراسة جدوى أظهرت
ملدة ثالث سنوات واالستفادة من
أن من األجدى توظيف األموال ّ
عائد عليها يوازي تقريبًا العائد على الفرتات اليت تصل إىل 10
سنوات .وهذا األمر فيه إغراء أكرب للمودعني وفيه أيضًا إغراء

للمصارف اليت لديها أموال مودعة يف اخلارج.
على هذا األساس باتت اهلندسات املوسعة على الشكل اآلتي:
 يستقبل مصرف لبنان ودائع من املصارف بالدوالر ،سواءأودعتها لديه أو اشرتت منه أدوات مالية بالدوالر ،على أن
تكون الفائدة اليت يدفعها على هذه األموال موازية لفائدة
سندات اليوروبوندز وفق آجال االستحقاق (فائدة السنة ،أو
فائدة الثالث سنوات ،أو فائدة العشر سنوات…) .ويف املقابل،
مينحها مصرف لبنان قروضًا باللرية اللبنانية مبا يوازي ٪125
ّ
توظف
من قيمة املبالغ أو السندات وتكون فائدتها  ،٪2ثم
املصارف هذه االموال لدى مصرف لبنان بنفس الفرتة الزمنية
الستحقاقات هذه املبالغ وبفائدة تصل إىل .٪12
عمليًا ،إن الفائدة اليت ستحصل عليها املصارف من توظيف
األموال لدى مصرف لبنان بالدوالر سترتاوح بني  ٪10و٪11
على ثالث سنوات بد ً
ال من أن تكون  ٪9على عشر سنوات.
وبالتالي سيدفع مصرف لبنان ما بني  ٪19و ٪22فوائد
للمصارف.
يتوسع هو
أن
املصارف
أحد
ر
قر
إذا
أنه
إىل
املصادر،
وتشري
ّ
ّ
ّ
حيصلها
اليت
األموال
ف
يوظ
أن
فبإمكانه
العمليات،
هذه
يف
اآلخر
ّ
من الزبائن على ثالث سنوات،
على فرتات زمنية أطول لدى
مصرف لبنان مقابل احلصول
على فوائد أعلى ،ما يتيح له
احلصول على توسيع ميزانيته
يعوض
ورأمساله بشكل كبري
ّ
له الفرق الزمين بني توظيفاته
وودائعه ،إال أن هذا األمر له
حماذيره وقد يرفع مستوى
املخاطر على املصارف اليت

املركزي يدفع
فائدة ما بني
 ٪19و٪21
للمصارف لجذب
الدوالرات بكلفة
٪14.3

تعاني من سيولة متدنية نسبيًا.
يأتي هذا األمر بالتزامن مع صدور بيان عن البعثة الرابعة
لصندوق النقد الدولي اليت درست أوضاع لبنان املالية والنقدية
واالقتصادية ،وخلصت إىل التحذير من ارتفاع كبري يف سعر
الصرف الفعلي احلقيقي .وانتقدت البعثة كلفة اهلندسات على
ميزانية مصرف لبنان وارتفاع أسعار الفائدة واالنكشاف على
الدين احلكومي ،معللة األمر بأن مصرف لبنان جيذب الدوالرات
من خالل تقديم عوائد مرتفعة ،ما مسح للمصارف بأن ترفع
معدالت الفائدة للمودعني ولتغطية أرباحها أيضًا ،ويف احملصلة
باتت السندات احلكومية ّ
متثل  %14من أصول القطاع املصريف،
متثل  %55من هذه األصول ،فضالً
والودائع لدى مصرف لبنان ّ
الدين السيادي بنسبة  %68.5من
عن انكشاف كامل على َّ
األصول ،أي أكثر  8مرات من األموال اخلاصة للمصارف ،ما
ّ
ختلف الدولة
يعين ،حبسب الوزير السابق شربل حناس« ،أن
الد ْين العام أو ّ
تعثر البنك املركزي
عن السداد أو اخنفاض قيمة َّ
ملدخراتهم بعد خسارة املصارف
ّ
ستؤدي إىل خسارة املودعني ّ
ّ
لكل رساميلها» .وختم الصندوق بيانه بالطلب من مصرف لبنان
يعزز
«الرتاجع تدرجييًا عن العمليات شبه املالية (اهلندسات) ،وأن ّ
ميزانيته العمومية ،وأن يرتاجع عن شراء السندات احلكومية».

حبجة خلق حركة ُمشاة من منطقة السان جورج إىل وسط البلد،
ّ
قدمته شركة «سوليدير» إلعادة
تدرس بلدية بريوت اقرتاحًا ّ
«تأهيل» أحد شوارع ميناء احلصن .كلفة املشروع مل تعرف بعد،
إال أن مصادر يف بلدية بريوت تؤكد أنها تصل إىل ثالثة ماليني
دوالر ملشروع ليس إال «تنفيعة» للشركة اليت تعاني من خسائر
مرتاكمة.
قدمته شركة «سوليدير» إلعادة
تدرس بلدية بريوت اقرتاحًا ّ
تأهيل شارع عدنان احلكيم يف منطقة ميناء احلصن يف وسط
بريوت .يقضي االقرتاح بتوسعة الرصيف املخصص للمشاة
وتضييق الشارع العام مع توسيع الوسطية ،بهدف «خلق مساحات
خضراء وإنشاء خط أساسي حلركة مشاة من السان جورج إىل
منطقة املقاهي داخل األسواق» ،حبسب رئيس مصلحة اهلندسة
يف البلدية املهندس جهاد البقاعي.
االقرتاح الذي مل ّ
يطلع عليه أغلب أعضاء اجمللس البلدي «ال يزال
قيد الدرس ،وحنن بصدد وضع مالحظات عليه ،وبالتالي مل حنسم
إن كلفة املشروع «مل ّ
تتضح»
خيارنا» ،وفق البقاعي الذي قال ّ
بعد .فيما مل يتجاوب املعنيون يف «سوليدير» مع طلب «األخبار»
احلصول على تفاصيل إضافية.
مصادر داخل بلدية بريوت ّ
أكدت ،مبعزل عن تفاصيل املشروع
املخطط له ،أن مشروعًا كهذا لن ّ
وطبيعة «التأهيل» ُ
يكلف أقل من
ستتكبدها البلدية .و»األخطر» ،وفق املصادر
ثالثة ماليني دوالر
ّ
أن االقرتاح ليس إال «تنفيعة» للشركة العقارية اليت كان
نفسهاّ ،
يديرها رئيس اجمللس البلدي مجال عيتاني سابقًا .وتوضح أن
الشركة ستحقق منافع من املشروع من ناحيتني :األوىل ،تضييق
الشارع لن يسمح بركن سيارات رواد املقاهي واملطاعم القريبة
يف الشارع ،كما هي احلال اآلن ،ما يعين جلوء هؤالء إىل مواقف
السيارات اليت تديرها «سوليدير» .والثانية أن توسعة الرصيف
املساحات
بزيادة
«ستسمح
اليت تشغلها املطاعم واملقاهي
املوجودة يف املنطقة ،ما يرفع
رسوم إجياراتها» .ولفتت إىل
أن اإلجيارات وعائدات مواقف
السيارات تشكل حاليًا «أهم
املوارد املالية للشركة» اليت

املشروع يسمح
لـ»سوليدير» برفع
اإليجارات وزيادة
عائدات مواقف
السيارات

(سجلت خسائر بقيمة  114مليون دوالر
تعاني من وضع مالي حرج
ّ
يف نهاية العام املاضي ،و 122مليونًا عام  .2017وسألت املصادر
عما إذا كان املشروع حماولة من «سوليدير» لتعويض بعض
ّ
خسائرها على حساب البلدية ،كذلك تساءلت عن مدى أولوية هذا
املشروع وحجم احلاجة إليه واجلهة املستفيدة منه.
هذا الكالم ينسجم وما تقوله أستاذة التخطيط املدني يف اجلامعة
فواز ،يف حتديد «أولويات» املدينة
األمريكية يف بريوت ُمنى ّ
املقيمني فيها .توضح فواز أنها مل ّ
وحاجات ُ
تطلع على املشروع
جدًا يف املدينة،
«أن مبدأ توسعة الرصيف مهم ّ
بعد ،وتلفت إىل ّ
خصوصًا لناحية إبعاد السيارات عن الشوارع اليت تشهد حركة مشاة
لكن السؤال عن هذه املنطقة حتديدًا مشروع ومنطقي.
نشطة.
ّ
إذ إن حركة ُ
املشاة فيه ليست نشطة ،فيما حيتاج الكثري من
املناطق املكتظة يف العاصمة إىل أرصفة للمشاة وإىل ختطيط
فواز إىل
يقضي باستيعاب السيارات ومنع دخوهلا» .وختلص ّ
ّ
أن ُ
تتعلق دائمًا باألولويات،
املستمرة مع بلدية بريوت
املشكلة
ّ
فإن األولويات ّ
حتتم إعادة
جيدة باملبدأّ ،
«وحتى عندما تكون الفكرة ّ
النظر باملشروع».
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تلسرتا «تفوتر» أمـّاً لثالثة بـ  465ألف دوالر

السيد رود سيمز
وض�����ع رئ���ي���س املفوضية
للمنافسة
االس��ت��رال�����ي�����ة
واالستهالك رود سيمز عالمة
ش��ك على ق���درة تلسرتا على
ش��راء الشبكة الوطنية للنطاق
العريض )NBN( ،حم���ذرًا من
أنه كانت لديه خماوف بشأن أي
شركة مرتبطة بشركة االتصاالت
ال��رائ��دة حت���اول ش���راء احتكار
اإلن�ترن��ت امل��م��ول م��ن دافعي
الضرائب.
ج���اء ذل���ك يف ال��وق��ت الذي
دع��م فيه منافسو تلسرتا يف
ب��ي��ان هل��م وزي��ر االتصاالت
ب���ول فليتشر امل��ؤي��د لسوق
النطاق العريض والذي قال أن
تلسرتا ال تستطيع شراء شبكة
ال�برودب��ان��د الوطنية ()NBN
البالغ سعرها  51مليار دوالر
مبوجب التشريع احلالي.
وقال سيمز« :سيكون من غري
املناسب [بيع  ]NBNألي من جتار
التجزئة يف شركات االتصاالت،
مبا يف ذلك تلسرتا».
عندما أنشأت تلسرتا InfraCo
ً
نطاقا يف
كجزء من جهد أوسع
العام املاضي ،وضعت شركة
االتصاالت العمالقة يف حسابها
صفقة مستقبلية م��ع شركة
 NBNأو عملية استحواذ عليها.
وقال رئيس شركة تلسرتا جون
مولن يف ع��ام  2018إن ذلك
سيكون «حال» حمتم ًال للحكومة
يف ح��ال حبثت ع��ن خصخصة
الشبكة.
وعلى الرغم من استبعاد الوزير
ت��ورط جت��ار اإلن�ترن��ت للتجزئة
ألسباب تتعلق بالسياسة ،ال
تزال مصادر االتصاالت تعتقد
أن تلسرتا ميكنها أن تبين ذراعها
يف البنية التحتية،InfraCo ،
ككيان منفصل لشراء الشبكة
وعدم اإلخالل بالقواعد.
رئ���ي���س املفوضية
ل���ك���ن
األسرتالية املنافسة واملستهلك
السيد رود سيمز أوض��ح أنه
سيكون ض��د أي حم��اول��ة من
تلسرتا لشراء الشبكة ()NBN
حتى من خالل كيان آخر.
وع��ن��دم��ا سئل عما إذا كانت
تلسرتا قد تكون ق��ادرة على
شراء الشبكة املمولة من دافعي
الضرائب يف سيناريو مت فيه
فصل  InfraCoع��ن العمل

الرئيسي لتلسرتا ،ق��ال« :لن
مشرتك يف
نريد أي تاجر جتزئة
ِ
أي كيان ان يشرتى ».NBN
وقال إن أي شركة تتطلع إىل
ش��راء ش��رك��ة  NBNستخضع
لقوانني االندماج نفسها اليت
ختضع هلا أي صفقة أخرى ،مبا
يف ذلك اختبارات حول كيفية
تأثر املنافسة.
ورح��ب جت��ار التجزئة للموبايل
واإلنرتنت خبطة منع تلسرتا واي
شركة اتصاالت أخرى من شراء
الشبكة (.)NBN
وق���ال أن���درو ش�يري��دان نائب
رئ��ي��س ال���ش���ؤون التنظيمية
والعامة يف Singtel Optus
يف بيان له إن شركة االتصاالت
متاما» وجهة نظر السيد
«تدعم
ً
فليتشر.
وقال السيد شرييدان« :كان
اهلدف التأسيسي لشبكة NBN
ه��و تقديم اإلص�ل�اح اهليكلي
للصناعة الثابتة والتأكد من أن
مصاحل املستهلكني واملنافسة
ال ميكن إخضاعها للفدية من
قبل شركة اتصاالت متكاملة
مهيمنة عموديًا».
واض����اف ي��ق��ول «املقرتحات
ال��داع��ي��ة إىل السماح لشركة
 Telstraأو الكيانات املرتبطة
بها ب��ام��ت�لاك  NBNتتعارض

مع إط��ار سياسة  NBNوجيب
متاما».
رفضها ً
وق��ال مدير االسرتاتيجية يف
شركة فودافون أسرتاليا دان
لويد إن شركة  NBNتأسست
كشبكة مفتوحة باجلملة فقط
ملعاجلة احلواجز اليت حتول دون
املنافسة م��ن سيطرة تلسرتا
التارخيية على الشبكة.
وق��ال لويد« :جيب أن تضمن
أي عملية خصخصة بقاء التجارة
باجلملة حتى ال يتم تقويض
اجلهود املكثفة ومتويل NBN
من قبل دافعي الضرائب».
ورحبت متحدثة باسم جمموعة
م��اك��واري تيليكوم بتعليقات
السيد فليتشر ،قائلة إنها
«مشجعة» حيث أكد أن شركة
 NBNل��ن تتم خصخصتها يف
أي وق��ت ق��ري�ًب��ا ألن الشبكة
حتتاج إىل وقت إلكمال العرض
وإنشاء منوذج تسعري مستدام.
وق���ال���ت يف ب���ي���ان هل���ا «إن
فصل البنية التحتية االحتكارية
ال�تي ت��رب��ط امل��ن��ازل بشبكات
االت���ص���االت ل��دف��ع املنافسة
وحتسني اخلدمات واألسعار اىل
االم��ام ك��ان السبب الرئيسي
وراء إنشاء شبكة .»NBN
ورف��ض ك��ل م��ن شركة NBN
شركة وتلسرتا التعليق.

احلكومة تعمل لتقليص فرتة
انتظار االوالد املعاقني اىل النصف
يريد الوزير الفيدرالي املسؤول
عن اخلطة الوطنية للتأمني ضد
االع��اق��ة ختفيض وق��ت انتظار
األط��ف��ال ،قبل ال��وص��ول إىل
خدمات الدعم ،اىل النصف خالل
أشهر.
ويعد الوزير ستيوارت روبرت
خبفض متوسط فرتات االنتظار
ح��ت��ى يتلقى األط���ف���ال خطط
التأمني الوطين لإلعاقة ()NDIS
يوما.
يوما إىل ً 50
من ً 127
بالنسبة لألطفال الذين ينتظرون
يوما بسبب تعقيد
أكثر من ً 50
ق��ض��اي��اه��م ،ستقدم احلكومة
ً
ً
خططا مؤقتة مدتها ستة
أيضا
أشهر.

سيبدأ سريان «سقف» االنتظار
اعتبارا من
يوما
اجلديد البالغ ً 50
ً
شهر تشرين االول.
وق���ال ال��وزي��ر روب���رت لراديو
إي��ه بي سي ي��وم ام��س االول
اخلميس «سنعمل على زيادة
املوارد يف هذا اجملال».
ويستضيف الوزير اجتماعات مع
املشاركني يف نظام التأمني
ال��وط�ني لإلعاقة ( )NDISيف
مجيع أحن��اء ال��ب�لاد ،حيث يرى
إن أوقات االنتظار كانت قضية
رئيسية.
وق���ال «ال��ن��اس يبحثون عن
قرارات الوصول بسرعة ،خاصة
يف جمال الطفولة املبكرة».

اعتادت أم لثالثة أطفال على
دف��ع  400دوالر مث��ن فاتورة
ت��ل��س�ترا لعائلتها ،غ�ير انها
عندما فتحت آخر فاتورة وجدتها
مضاعفة  1000مرة.
ففي وقت اعلنت فيه تلسرتا
وف��وداف��ون ع��ن خطط جديدة
ببيانات غري حمدودة ،جيد بعض
االسرتاليني أنها جملرد احلصول
على صفقة أولية ...
اعتادت أم لثالثة أطفال على
شهريا
ختصيص  400دوالر
ً
إلرساهلا إىل تلسرتا ،إىل أن
صدمت بأحدث فاتورة هاتفية
تطلب منها ان ت��دف��ع 1000
ضعف هلذا املبلغ.
فقد ُتركت كارين  ،من بانبريي
يف غ��رب أسرتاليا ،ترتنح من
الصدمة عندما فتحت فاتورة
ال���ط���اق���ة يف ش��ه��ر نيسان
ورأت أنها تدين لتلسرتا بـ
 465.595.23دوالرا.
ويف حديثها إىل A Current
 ، Affairقالت ك��اري��ن إنها
تساءلت كيف تعامل مودمها
م���ع ه����ذا ال���ع���دد ال��ك��ب�ير من
التنزيالت.
وأخربت كارين الربنامج «هل مت
اخرتاقه؟ كيف متكنت بالفعل من
القيام بالكثري من تنزيل البيانات
دون اشتعال النريان؟».
لكن عندما حاولت كارين حل
اخلطأ الواضح ،أصبحت املشكلة
أسوأ.
وقالت« :ال ميكنك جتاوز مركز
االتصال ،ال احد ميكنه جتاوزه،
ل��ذل��ك ع��ن��دم��ا يتفاقم التوتر
والقلق ..ماذا سأفعل؟»
بعد أسابيع من املكاملات مع
ف��ري��ق خ��دم��ة ال��ع��م�لاء ،قررت
ك��اري��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع شخص

كارين وبيدها الفاتورة

الفاتورة «السمينة»

م��ا وج��ه �ًا ل��وج��ه وتوجهت إىل
حم��ل حملي ل��ـ  Telstraيف
.Bunbury
أخ�بره��ا روب���ي ،وه��و عامل يف
ً
«خطأ
امل��ت��ج��ر ،أن ذل��ك ك��ان
ً
مطلقا» ووعد حبله.
وألقى روبي اللوم على «اختالل
يف النظام»  ،وق��ال لكارين:
«ب��ق��در م��ا ن��ع��ل��م ،حن��ن مجيعا
يف الطريق الصحيح ونتحرك
قدما».
ولكن بعد شهر ،فتحت كارين
فاتورتها التالية وأدرك��ت أن
فاتورتها كانت أكثر تكلفة.
فقد أضافت تلسرتا مبلغ 400
دوالر املعتاد إىل مبلغ  465ألف
دوالر.
أخ�برت ك��اري��ن A Current
 Affairقائلة «فشلت عملية
إع���داد ال��ف��وات�ير اخل��اص��ة بها،
فشلت تقنيتهم  ،فشلت خدمة
العمالء اخلاصة بهم بالتأكيد
وفشلت إدارتهم».
ويف ال��ن��ه��اي��ة ،ت��دخ��ل مايكل
أكالند ،املسؤول التنفيذي يف
معتذرا «دون حتفظ»
تلسرتا،
ً

لكارين عن اخلطأ.
وق���ال السيد أك�لان��د «كانت
هناك مسألتان ..ح��دث خلل
يف النظام تسبب يف املشكلة
األصلية ،ثم حدث خطأ بشري
يف ع��دم التقاطها ب��أس��رع ما
ميكن».
واوضح ان على «(كارين) أن
تتجاهل هذه الفاتورة ألن األمر
يستغرق بعض الوقت ألنظمة
الفوترة ملعاجلة عملية اإلزالة،
كتابيا أن مجيع
وقد أكدنا هلا
ً
ه��ذه ال��رس��وم قد متت إزالتها
وجيب أن تتجاهلها».
ام��ا خبري التقنية تريفور لونغ
فقال إنه حتى تصل الفاتورة
اىل ه���ذا احل����د ،ي��ت��ع�ين على
األس��رة مشاهدة  30000فيلم
يف الشهر.
وقال السيد لونغ« :أعتقد أنه
إذا كانت هناك بالفعل حركة
م���رور ك��ب�يرة مت��ر ع�بر شبكتك
املنزلية  ...ال أعتقد أن جهاز
التوجيه امل��ن��زل��ي ال��ع��ادي أو
الشبكة املنزلية ميكن أن تتعامل
معها».
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فرايدنبريغ يعتمد على املرجتعات الضريبية
معرتاجع ثقة املصاحل واالعمال
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Australian News

معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة

ألبانيزي يطالب بأجوبة حول طلب الشرطة
الفيدرالية سجل سفر مراسل

الوزير جوش فرايدنبريغ
ي��أم��ل وزي���ر اخل��زان��ة جوش
ف���راي���دن���ب�ي�رغ أن ي���رت���اد
االس�ترال��ي��ون االس����واق يف
خمتلف احناء البالد وأن ينفقوا
مرجتعاتهم الضريبية مع تنامي
الدالئل على أن طفرة ثقة
رجال األعمال واملستهلكني
منذ إع���ادة ان��ت��خ��اب حكومة
موريسون بدأت يف الرتاجع.
وقال الوزير فرايدنبريغ إنه
واثق من أن املبالغ املرجتعة،
وه��ي اجل��زء األول من حزمة
الضريبة احلكومية ،اليت تبلغ
 158مليار دوالر ،واملمتدة
لعشر سنوات ،ستتم إعادة
تدويرها من خالل االقتصاد،
إىل جانب األموال اليت حتررها
ختفيضات البنك املركزي
األسرتالي األخرية يف أسعار
الفائدة الرمسية.
وقد قام ،بالفعل ،أكثر من
 810آالف شخص ،وهو رقم
قياسي يف وق��ت مبكر من
السنة املالية اجلديدة ،بتقديم
إقراراتهم الضريبية ،حيث ان
قيمة املبالغ املسرتدة وهي
دوالرا ألصحاب الدخل
1080
ً
امل��ن��خ��ف��ض وامل��ت��وس��ط من
املقرر أن تصبح ،تباعا ،يف
اعتبارا
حساباتهم املصرفية
ً
من يوم امس اجلمعة.
وقال وزير اخلزانة انه مع هيئة
تنظيم احلصيفة االسرتالية
ختفيف حظر ال��ق��روض على
البنوك يف ال��ب�لاد ،وخفض
أسعار الفائدة سيكون هناك
املزيد من األم��وال املتدفقة
من خالل االقتصاد.
واض��اف ال��وزي��ر فرايدنبريغ
ي���ق���ول «ال ي���ع���ود األم����ر
للحكومة لتقول لألسرتاليني
عن كيفية إنفاق أمواهلم..

االم���ر ي��ع��ود هل��م وألسرهم
ولألفراد املعنيني يف حتديد
أولوياتهم».
جدا من أن هذه
واثق
وقال «أنا
ً
األم���وال ستستخدم لضمان
ن��ش��اط اق��ت��ص��ادي أك�ب�ر..
سيتم استخدامه يف املتجر
احمللي وسيدعم أرباب العمل
احملليني والشركات احمللية..
هناك عدد من األشياء اليت
حت��دث مع ه��ذه التخفيضات
ال��ض��ري��ب��ي��ة ال�ت�ي ستستمر
لرؤية نشاط اقتصادي قوي
يف مجيع ن��واح��ي االقتصاد
األسرتالي».
وب��ع��د ع����ودة احل��ك��وم��ة يف
انتخابات  18أيار ،كان هناك
ارتفاع يف ثقة رجال األعمال
واملستهلكني.
لكن الدراسة الشهرية اليت
أجراها الناشيونال بنك ،عن
كثب ،لظروف العمل والثقة
تظهر أن الربيق بدأ يتآكل.
ع��ادت الثقة وال��ظ��روف اىل
م���ا دون م��ت��وس��ط��ه��ا على
املدى الطويل ،حيث ال تزال
الطلبيات اآلجلة ،وهي مؤشر
رئيسي للظروف االقتصادية
املستقبلية ،سلبية للغاية.
ال يزال البيع بالتجزئة أسوأ
ج��زء يف االقتصاد ،كما أن
ً
أيضا
ظروف التداول سلبية
يف قطاعات التصنيع والبيع
باجلملة والنقل.
ويعد قطاع التعدين ،الذي
يدعمه االرت��ف��اع الكبري يف
أسعار خام احلديد هذا العام،
أكثر القطاعات ثقة ويتمتع
بأقوى الظروف.
وقال كبري االقتصاديني يف
الناشيونال بنك  ،أالن أوسرت
 ،إن��ه يف ح�ين ك��ان هناك

اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403482345

تشديد يف استخدام القدرات
 ،أظهر االستطالع أن النشوة
احمل��ي��ط��ة ب��االن��ت��خ��اب��ات قد
انتهت.
وقال «يبدو أن ثقة الشركات
مل ترتفع يف شهر أيار ،واليت
نعتقد أن���ه ك��ان��ت مدفوعة
ب�ت�راج���ع ق��ص�ير األج����ل يف
االنتخابات وزي��ادة التفاؤل
ح��ول دورة اع���ادة ختفيض
سعر الفائدة من قبل البنك
املركزي األسرتالي».
وتشري امل��ؤش��رات التطلعية
إىل أنه من غري احملتمل أن
يكون هناك حتسن مادي يف
الظروف خالل األشهر القليلة
املقبلة ،م��ع ب��ق��اء الطلبات
اآلجلة ضعيفة للغاية .هذا
يشري إىل أن خ��ط أنابيب
الطلب ضعيف ومتسق مع
ثقة أقل من املتوسط».
ال ت�تراج��ع الثقة يف قطاع
األع��م��ال فقط  ،حيث أظهر
مؤشر ANZ-Roy Morgan
األس��ب��وع��ي لثقة املستهلك
ً
ً
أيضا.
اخنفاضا
كان أحد أكرب جماالت السقوط
هو التساؤل حول ما إذا كان
الوقت مناسبا لشراء قطعة
منزلية اساسية.
وقال ديفيد بالنك ،رئيس
قسم االقتصاد األسرتالي
يف ب��ن��ك اي ان زد ،إن
الثقة تراجعت على الرغم
من ختفيض البنك املركزي
األس�ترال��ي االخ�ي�ر ألسعار
الفائدة ،موضحا انه «مل يكن
مترير التخفيضات الضريبية
دفعة فورية للمعنويات».
واستطرد يقول «على كل
حال حنن حباجة لوضع هذا
يف السياق ..فقد ارتفعت
ث��ق��ة املستهلك حب���دة يف
األسبوع السابق مبا هو أعلى
م��ن امل��ت��وس��ط  ،ل���ذا فإن
بعض التوحيد ليس غري
متاما».
متوقع
ً
وق��ال «كما تراجعت الثقة
مباشرة بعد خفض البنك
امل��رك��زي االس�ترال��ي سعر
الفائدة يف شهر حزيران،
مم��ا يشري إىل أن الرتاجع
ال���ف���وري ب��ع��د التسهيل
النقدي ليس باألمر اإلجيابي
بالضرورة».

انطوني البانيزي
جيري حث حكومة موريسون
ع��ل��ى ت��أك��ي��د م��ا إذا كان
الصحفيون الذين ينشرون
وثائق سرية للغاية ستتم
مقاضاتهم خلرقهم القانون،
وسط الكشف عن أن الشرطة
الفيدرالية األسرتالية طلبت
من شركة كوانتس تسليم
س���ج�ل�ات ال��س��ف��ر اخلاصة
مب���راس���ل ب����ارز يف شبكة
.ABC
فقد حت��دى زعيم املعارضة
أن��ط��ون��ي أل��ب��ان��ي��زي ،يوم
االث���ن�ي�ن ،امل���دع���ي العام
كريستيان بورتر توضيح ما
إذا كان يقف إىل جانب ادعاء
سابق بأنه ال يوجد «دليل
ع��ل��ى» أن الصحفيني هم
حمور إجراءات إنفاذ القانون
يف أعقاب املداهمات املثرية
للشرطة يف سيدني وكانربا
الشهر املاضي.
وكشفت صحيفة سيدني
مورنينغ هريالد وذي آيدج يف
وقت سابق عن أن الشرطة
الفيدرالية االسرتالية زارت
ً
حبثا
من كوانتاس يف آذار
عن تفاصيل ح��ول رحلتني
قام بهما مراسل التحقيقات
دانييل أوكس ،وهو مراسل
يف ش��ب��ك��ة اي ب���ي سي
االعالمية تلقى ونشر مواد
حكومية سرية للغاية تتضمن
مزاعم بسوء سلوك القوات
األسرتالية يف أفغانستان.
وع���ن���وان وث��ي��ق��ة التبادل
ب�ين ال��ش��رط��ة الفيدرالية
االسرتالية وكوانتاس عنوان
«Statement in the
matter of R v Daniel
 »Michael Oakesوتشري
إىل أن الشرطة ميكن أن تبين
قضية ضد املراسل باإلضافة
إىل م�لاح��ق��ة املبلغني عن
قوات الدفاع الذين اعرتفوا
بالفعل بتسريب املعلومات.
وق��ال السيد ألبانيزي إن
الوثيقة تشري إىل «فجوة»
بني ما يقول املدعي العام
«إن�����ه حي����دث وم����ا حيدث
بالفعل».
واض��اف زعيم حزب العمال

«يقول (بورتر) إن الصحفيني
ً
هدفا هلذه التحقيقات،
ليسوا
لكن حقيقة أن هناك طلبا،
من قبل الشرطة الفيدرالية
لسجالت
االس��ت�رال����ي����ة
الرحالت اجلوية لصحفي ،من
كوانتاس يدل على أن هذا
ليس هو احلال».
واضاف يقول «ان احلكومة،
وعلى وجه اخلصوص السيد
ب��ورت��ر  ،حب��اج��ة إىل شرح
بالضبط م��ا ه��ي الظروف
هنا .حنن قلقون بشأن حرية
الصحافة».
ويف ح�ين ينبغي توقيع
السيد بورتر على أي خطوة
ملقاضاة الصحفيني ،فإن
املسؤولية الوزارية الشاملة
ع��ن ال��ش��رط��ة الفيدرالية
االسرتالية تقع على عاتق
وزير الداخلية بيرت داتون.
وق��ال السيد ب��ورت��ر ،الذي
رفض التعليق يوم االثنني
امل��اض��ي ،يف وق��ت سابق
إنه «ال مييل جديا» للتصريح
مبقاضاة الصحفيني.
ووف� ً
��ق���ا ل��وث��ي��ق��ة الشرطة
الفيدرالية االسرتالية ،تلقى
م��وظ��ف ق��ان��ون��ي يف شركة
 Qantasرسالة إلكرتونية
يف  15آذار «خبصوص
طلب من الشرطة الفيدرالية
االس�ترال��ي��ة للحصول على
معلومات تتعلق حبجوزات
سفر السيد دانيال مايكل
أوكس».
وقام الضابط بالوصول إىل
نظام احلجز الداخلي بعد ثالثة
ً
حبثا عن رحلتني ،يف
أي��ام
حزيران وايلول  ، 2016كانتا
موضع اهتمام الشرطة.
طبعت معلومات
وقال «لقد
ُ
احلجز وتأكيد السفر مبجرد
تسلمها».
وح������دث ط���ل���ب الشرطة
الفيدرالية االسرتالية من
ش��رك��ة كوانتس بعد ستة
أش��ه��ر تقريًبا م��ن اعتقال
احملامي العسكري السابق
دي��ف��ي��د م��اك�براي��د بسبب
تسريبه املعلومات إىل حمطة
.ABC

وقال بول مرييف ،الرئيس
التنفيذي لتحالف وسائل
اإلع�لام والرتفيه والفنون،
إن ال��ط��ل��ب امل���ق���دم إىل
ك��وان��ت��س «ي��ؤك��د خطورة
الوضع الذي نواجهه».
وت��اب��ع ي��ق��ول «ي��ب��دو أنه
أم��ر ال يصدق أن الشرطة
ال��ف��ي��درال��ي��ة ميكنها ،دون
أي تفكري ،الذهاب وطلب
معلومات سفر خ��اص��ة من
كوانتس لصحفي سافر على
منت احدى طائراتها ..نه مثال
آخر على الثقافة اليت نشأت
يف ه���ذا ال��ب��ل��د م��ن جتاهل
ت��ام ل���دور الصحفيني يف
دميقراطية ليربالية مفتوحة،
وازدراء مطلق للمبلغني».
وق��ال متحدث باسم شركة
كوانتس يوم األح��د« :مثل
مج��ي��ع ش��رك��ات الطريان،
ت��ت��ل��ق��ى ش��رك��ة كوانتس
طلبات عديدة للحصول على
معلومات من وكاالت إنفاذ
القانون وحنن نلتزم بهذه
الطلبات وف� ً
�ق��ا اللتزاماتنا
وتشريعات
ال��ق��ان��ون��ي��ة
اخلصوصية».
يشري بيان سياسة شركة
الطريان إىل أنه ميكن الكشف
عن معلومات العميل اخلاصة
إىل «وكاالت إنفاذ القانون
التنظيمية
وال��س��ل��ط��ات
واحلكومات يف مجيع أحناء
ال��ع��امل وم��ق��دم��ي خدماتهم
فيما يتعلق بتحقيقاتهم أو
فرزهم أو وظائف أخرى».
ي��دف��ع احت����اد الصحفيني
واإلعالميني حكومة موريسون
ب���اجت���اه ت��غ��ي�ير القوانني
لتحسني محاية حرية الصحافة
يف أسرتاليا.
وقال السيد موريف إن بعض
امل��راس��ل�ين ق��د يضطرون
إىل إع��ادة النظر يف كيفية
حجزهم للسفر بسبب مسألة
كوانتس.
ومل يستبعد مفوض الشرطة
ال��ف��ي��درال��ي��ة بالنيابة نيل
غوغان اتهام الصحفيني أو
أرب��اب عملهم بنشر وثائق
سرية.
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مـقاالت وتـحقيقات

إجناز  %7من املشروع بدالً من !%35

«األلياف الضوئية» :مسري السلحفاة لإلنرتنت الفائق السرعة
ايلي الفرزلي

بعد مرور أكثر من عام على إطالقه ،ال يزال
مد األلياف الضوئية يف بدايته .حبسب
مشروع ّ
اخلطة املوضوعة ،كان يفرتض أن يكون ثلث
املشروع قد أجنز حاليًا ،لكن ذلك مل حيصل .ما
أجنز ال يتجاوز  7يف املئة .البطء يف اإلجناز يعين
خسائر مالية واقتصادية يصعب إحصاؤها ،لكن
املشكلة األكرب ليست يف ما سبق ،بل يف ما
سيأتي .إذا بقي العمل على الوترية نفسها ،فلن
املخصصة للمشروع كافية
تكون السنوات الثالث
ّ
إلجنازه ،وكذلك لن تكفي السنة اإلضافية ،اليت
يسمح العقد بتمديدها
أن يكون قد ُأجنز من مشروع األلياف الضوئية
سبعة يف املئة فقط ،فهذا يعين أن األعمال
يردده موظفون
يفسر ما
بالكاد بدأت .هذا ما
ّ
ّ
يف أوجريو عن أن املشروع ال أثر له ،وأن
الشركات الفائزة ال تعمل وال ُيرى موظفوها
أو عماهلا يف السنرتاالت .بالرغم من أن هذا
الكالم ليس دقيقًا ،إال أنه يعبرّ تعبريًا واضحًا
عن تأخر األعمال .وهو ما تؤكده مناقشات جلنة
االتصاالت اليت وضعت يدها على امللف كجزء من
رقابتها الربملانية على أعمال وزارة االتصاالت،
واليت يؤكد رئيسها النائب حسني احلاج حسن
لـــ»األخبار» ،أن هدفها أمران :معرفة أسباب
التأخري يف التنفيذ ،ومعرفة أسباب تغيري اخلطط
اخلاصة باملشروع ،وتأثريها بكلفته .لكن يف
احلالتني ،يرى احلاج حسن أن التأخري غري مربر،
وال سيما أن كلفته باهظة على املالية العامة.

تصريح غري صحيح

يف  5كانون الثاني  ،2018أوضح وزير االتصاالت
حينها مجال اجلراح (قبل توقيع العقد) أنه «حبسب
التوقعات اليت وضعناها سنكون قادرين على
متأت من شبكة
حتقيق مبلغ مليار دوالر كدخل
ٍّ
الفايرب .ويف خالل أول سنتني سنحقق مبلغ 300
مليون دوالر فيما نكون قد أنفقنا  200مليون
دوالر».
بعد سنة ونصف سنة يظهر جليًا أن هذا التصريح
مل يكن مبنيًا على أي وقائع أو دراسات علمية،
بل كانت وظيفته حمصورة بتسويق املشروع الذي
صدر القرار السياسي بتلزميه لشركات خاصة،
بالرغم من أن أوجريو بإمكاناتها كانت قادرة
على تنفيذه .أضف إىل أنها كانت قد بدأت فع ًال
بتمديد الفايرب يف أكثر من منطقة.

كريدية وعيتاني :الخرائط القديمة أسهمت يف
التأخري

الشكوك بشأن املشروع وما آلت إليه نتيجة
املناقصة كانت قد بدأت باكرًا ،لكن جرى ختطيها
مجيعها ،وسارت املناقصة كما كان مقررًا،
فتقدمت أربع شركات لبنانية بعروضها إليها،
أقصيت إحداها (ليباتيل) لعدم استيفاء عرضها
الشروط األولية املطلوبة ،فيما قبلت عروض:
«باور تيك» (معداتها من نوكيا) لصاحبها نبيل
حداد ،و»سريتا» (معداتها من هواوي) لصاحبها
هشام عيتاني ،و»بي أم بي» (معداتها من
كاليكس) اليت تعود ملكيتها آلل ضومط.
ّ
فض العروض املالية ،تبني أن «سريتا»
عند
قدمت السعر األدنى ( 319.9مليون دوالر من
ضمنها  20مليون دوالر كلفة التشغيل والدعم)،
ّ
فض العروض وزير االتصاالت
فأوصت جلنة
تقدمت بالسعر
«بإسناد التلزيم للشركة اليت
ّ
األدنى أو إىل أكثر من واحدة بالنسب والتوزيع
اجلغرايف اليت تراها مناسبة (الوزير) ...بعد
ختفيض كافة األسعار اإلفرادية بالتساوي مع
أسعار باقي العارضني ،على ألاّ تتعدى القيمة
اإلمجالية للعقد أو العقود  282.9مليون دوالر
(من دون الضريبة على القيمة املضافة) ُيضاف
إليها  20.3مليون دوالر قيمة أعمال الصيانة
والدعم والتشغيل خلمس سنوات (علمًا أن شركة
«باور تيك» كانت قد قدمت عرضًا للتشغيل

والصيانة بقيمة  16.8مليون دوالر).

 74مليون دوالر دفعة أوىل

يف اخلالصة ،تقرر توزيع التلزيم (أعمال توريد
Active Cabinets
جتهيزات
وتركيب
ومتمماتها ووضعها يف اخلدمة ومد وتوصيل
شبكة ألياف ضوئية  FTTXو)Passive ODN
على الشركات الثالث ،كما يأتي:
«سريتا» :القيمة اإلمجالية للعقد (مع الضريبة
على القيمة املضافة)  220مليون دوالر ( 74يف
املئة من املشروع) .تغطي أعماهلا مناطق بريوت،
جبل لبنان ( 1كسروان وجبيل) ،جبل لبنان 2
(املنت وبعبدا) ،اجلنوب والبقاع.
«بي أم بي» :القيمة اإلمجالية للعقد  32مليون
دوالر ( 11يف املئة) .تغطي أعماهلا جبل لبنان 3
(الشوف وعاليه) والنبطية.

محمد شقري :الشركات تعهدت بإنجاز ثلث
املشروع مع نهاية العام

«باور تيك» :القيمة اإلمجالية للعقد  44مليون
دوالر ( 15يف املئة) .وتعمل يف الشمال
وعكار.
ّ
املوقع يف  12نيسان  ،2018حصلت
حبسب العقد
كل شركة على  25يف املئة من قيمة العقد
كدفعة أوىل ،أي  55مليون دوالر لسريتا و11
مليون دوالر لباور تيك و 8مليون دوالر ليب أم
بي ،أي ما جمموعه  74مليون دوالر ،مقابل كفالة
مصرفية تدفعها الشركات بالقيمة نفسها.
مر عليها أكثر من سنة .والشركات
تلك مرحلة ّ
اليت قبضت الدفعة األوىل بني أيار وتشرين
األول ( 2008حبسب تاريخ إصدارها الفاتورة)
ُيفرتض أن تكون قد انكبت على العمل منذ ما
قبل ذلك التاريخ.
أي دفعات الحقة.
مل حتصل الشركات على ّ
وهذه إشارة أخرى إىل أن األعمال مل ُتنجز ،ألن
قبض الدفعات الالحقة ال يكون إال مبوجب فاتورة
بناء على حمضر أو حماضر
صادرة عن الشركات ً
استالم مؤقتة مرفق بها كشف شهري لألعمال
ّ
املنفذة يف كل منطقة.

أرقام متناقضة

كل من ُيدقق يف املستندات اليت قدمتها
أوجريو إىل جلنة االتصاالت يكتشف أن املشكلة
ال تعود إىل التنفيذ فحسب .الفوضى تبدأ منذ
إطالق املشروع .على سبيل املثال ،يشري أحد
املستندات بوضوح إىل أن اهلدف تركيب 8000
علبة ( )Active Cabinetيف السنرتاالت (كل
علبة خمصصة لـ 137مشرتكًا فقط) ،لكن يف
مستندات أخرى يتبني أن العدد املنوي تركيبه
 6514علبة فقط ،علمًا بأن كمية الكوابل واألعمال
املدنية وتكلفتها مرتبطة مباشرة بعدد العلب.
األمر نفسه يتكرر عند اإلشارة إىل املقاييس
التجارية اليت ُبنيت عليها عملية تقدير احلاجة إىل
العلب .فأوجريو تشري إىل أنها وضعت خططها
على اعتبار أن متوسط استهالك املشرتك يف
عام  2017كان  600جيغابايت /السنة .لكن تبعًا
إلحصاءات اهليئة نفسها ،يتبني أن هذا الرقم
غري دقيق ،فالعام نفسه شهد استهالك 138
مليون جيغابايت من قبل  409آالف مشرتك،
وهذا يعين أن االستهالك السنوي للفرد هو
 338جيغابايت ،أي ما يعادل نصف العدد الذي
بنيت عليه احلاجات ،ومن ثم املناقصة .علمًا
أن هذا الرقم ارتفع يف عام  2018إىل 446
جيغابايت ،قبل أن ينخفض يف الفصل األول
من عام  2019إىل  438جيغابايت /السنة .وعليه،
ُ
احتسب االستهالك السنوي ومعدل النمو
كيف
السنوي لالستهالك ،وعلى أي أساس ُحدد معدل
االستهالك بـ 600جيغابايت؟

تلزيم بال دراسات؟

مل ترتدد إدارة أوجريو يف حسم املوضوع يف

اللجنة :نعم ،ال وجود لدراسات تفصيلية أسندت
إليها األرقام .لكن ما كتب قد كتب واملشروع
انطلق على الورق ،فيما على األرض ال يزال
يتلمس بداياته .فهل سيكتمل؟ يؤكد رئيس
ّ
جملس إدارة سريتا هشام عيتاني لــ»األخبار»
أن الشركة موجودة حاليًا يف  60سنرتا ً
ال من
أصل  104سنرتاالت .ويعلن أنه ُأ ِع َّد جدول
زمين ،بالتعاون مع أوجريو ،إلجناز  60يف املئة
من السنرتاالت ،وبالتالي تسليمها تباعًا بدءًا من
اخلريف املقبل.

معطيات متناقضة أوصلت إىل مناقصة الـــ300
مليون دوالر

التأخري يربره عيتاني باإلشارة إىل أن املرحلة
األوىل من العمل كانت تأسيسية ُ
وخصصت للمسح
امليداني (الواقع احلالي ،متطلبات املواطنني
والشركات ،الطلب املتوقع ،القدرة اخلدماتية).
وبناء على هذا املسح ،تبني أن اخلرائط املتوافرة
ً
يف الوزارة قدمية وال ميكن الركون إليها لبدء
فعمل على حتديثها ربطًا باملسح الذي
العملُ ،
ومد الكوابل
أجنز ،قبل البدء باألعمال املدنية
ّ
وتركيب العلب يف السنرتاالت.
رئيس هيئة أوجريو عماد كريدية ،يؤكد بدوره أن
مشاكل كبرية ظهرت يف خرائط مسالك الكابالت،
ألن معظمها مل يحُ ّدث ،واتضح بعد املعاينة على
األرض أنها ال تظهر كل املؤسسات واملباني
احلالية ،وبالتالي إن إعادة حتديثها عمل شاق،
خاصة أن كل سنرتال خيدم ما يصل إىل 300
مبنى .كل ذلك صار من املاضي حبسب كريدية،
الذي أبلغ «األخبار» أن األمور ُحّلت والعمل انطلق
وقد أجنزت حتى اآلن سنرتاالت بعبدات وبر
الياس والبحصاص وبرمانا واحلمرا ورأس بريوت
والنبطية.

 %30يف نهاية العام

ما يقوله كريدية وعيتاني يتبناه وزير االتصاالت
حممد شقري .يتفهم التربيرات ،ويكشف
لــ»األخبار» أن الشركات تعهدت له باالنتهاء من
 30يف املئة من األعمال مع نهاية العام.
التأخري قد يكون له ما يربره فع ًال ،لكن هل
يعفي ذلك الوزارة من تطبيق املادة  12من دفرت
الشروط ،اليت تشري إىل أنه «إذا عجز امللتزم عن
أي جزء من األشغال الواجبة ضمن
إجناز أو تنفيذ ّ
الوقت احملدد يطبق عليه عن كل يوم تأخري غرامة
نقدية قدرها واحد باأللف من قيمة األشغال غري
املنفذة يف املوعد احملدد»؟

أوجريو يف خطر؟

حبسب املعطيات املقدمة من هيئة أوجريو إىل
جلنة االتصاالت النيابية ،ال تزال أوجريو حتقق
منوًا يف عدد مشرتكي اإلنرتنت .فقد زاد العدد
اإلمجالي لالشرتاكات  11ألف اشرتاك يف
عام  ،2018لكن املقارنة مع عام  2017تظهر
تراجعًا يف نسبة النمو .يف ذلك العام زاد عدد
املشرتكني  38,278ألفًا .االستمرار على املنوال
ذاته يعين أن «أوجريو» لن تتأخر قبل حتقيق منو
سليب يف عدد االشرتاكات.
لكن لرئيس هيئة أوجريو عماد كريدية ،رأي آخر.
هو يرى أن الوضع مستقر وأن مشرتكي اإلنرتنت
يف زيادة مستمرة ،بدليل أن الفصل األول من
عام  2019سجل تركيب  4000خط جديد .كريدية
يطمئن إىل أن هذا العدد جيد يف الوقت احلالي،
حتد من
خاصة يف ظل مشكلة سرعة اإلنرتنت اليت ّ
منو عدد املشرتكني عمومًا ،أضف إىل أن جزءًا
ليبادروا إىل
من هؤالء ينتظرون تركيب الفايرب ُ
االشرتاك.
ينكر كريدية كل ما يحُ كى عن حركة انتقال
املشرتكني من أوجريو إىل الشركات اخلاصة.
يقول إن األرقام تؤكد أن احلصة السوقية
ألوجريو ارتفعت من  65يف املئة إىل  67.5يف
املئة ،مشريًا إىل أن املواطن اللبناني ال يزال

يثق بالشركة الوطنية وخبدماتها ،بالرغم من
القدرة التنافسية األعلى للشركات اخلاصة .تلك
الشركات متلك هامشًا أعلى لتقديم عروض أسعار
وباقات ال تقوى أوجريو ،املقيدة مبرسوم التعرفة،
على جماراتها .ألوجريو جمال آخر للمنافسة هو
نوعية اخلدمة .فاهليئة املالكة خلطوط  E1تربط
كل خط بـ 16مشرتكًا على سبيل املثال ،فيما
تعمد الشركات إىل ربط  32مشرتكًا على كل
خط.
هذا عنصر ،على أهميته ،إال أنه ال يكفي
ملواجهة العروض املغرية من الشركات .لذلك،
املطلوب مراجعة مرسوم التعرفة لتتمكن اهليئة
من املنافسة .وبالفعل ،يكشف كريدية عن اجتاه
ّ
خمفضة
لتحضري مرسوم أسعار جديد (أسعار
يقدم
وخدمات إضافية كالساعات املفتوحة لي ًال)
ّ
ُ
قر بدفع
قريبًا إىل جملس الوزراء ،سيسمح إذا ما أ ّ
خدمات اهليئة إىل األمام ،ومبا ينافس األسعار
والباقات املقدمة من الشركات اخلاصة.
هذا املرسوم إذا وصل فع ًال إىل جملس الوزراء،
سيعين وضع احلكومة أمام مسؤولياتها جتاه
املواطنني .هل ترفض املرسوم ألنه يؤدي
إىل تراجع املداخيل املباشرة لقطاع االتصاالت،
من دون أن تبالي بتأثريه اإلجيابي يف النمو
االقتصادي ،أم توافق عليه ،انطالقًا من أن
القطاع خدمة عامة قبل أن يكون دجاجة تبيض
ذهبًا؟
إىل أن يتضح مصري ذلك املرسوم ،يخُ شى أن
يكون قد فات األوان .فوزارة االتصاالت مسحت
أخريًا بانتقال املشرتكني بني مقدمي خدمات
اإلنرتنت ( .)ISPهذا يعين أن أي مشرتك مع
أوجريو أو مع الشركات اخلاصة سيكون قادرًا
على نقل اشرتاكه مبجرد توقيع ورقة النقل .قبل
ذلك ،كان على املشرتك ،الباحث عن تغيري مقدم
اخلدمات ،أن يلغي اشرتاكه ثم يتقدم بطلب جديد
إىل اجلهة اليت يرغب يف االنتقال إليها ،وهي
آلية حتتاج عادة إىل حنو شهرين من الزمن .فهل
قررت وزارة االتصاالت املغامرة بالسماح بتسرب
املشرتكني من أوجريو إىل الشركات اليت تقدم
خدمات أرخص وأكثر تنوعًا؟
بناء
كريدية يؤكد بداية أن اهليئة أضافت،
ً
على طلب وزارة االتصاالت ،املنصة التقنية
( )Platformاليت تسمح باالنتقال بني مقدم
خدمات وآخر ،إال أن عمل املنصة مل يبدأ بعد،
بانتظار اتفاق الشركات فيما بينها على مهلة
النقل (مبا يضمن للشركة السابقة احلصول على
كامل مستحقاتها من املشرتك).
بأن هذه اخلطوة ُ
ستسهم
يرفض كريدية التسليم ّ
يف ضرب أوجريو .هو بداية ،ومن حيث املبدأ،
يرى أن التنقل بني مقدمي اخلدمات حق للزبون ال
بأن اهليئة ال تعرتض
جيوز أن يكون مقيدًا .وجيزم ّ
على هذه اخلدمة ،وال ختشى منها ،بل تثق ،ربطًا
بالطلبات املقدمة إىل أوجريو ،بأنها ُ
ستسهم يف
زيادة عدد مشرتكيها.

تعليق مساهمات الهيئة

حصلت هيئة أوجريو على حصة األسد من مناقشة
موازنة وزارة االتصاالت يف جلنة املال واملوازنة
النيابية.
وبالرغم من إقرار موازنتها ،إال أنه ُعِّلق عدد
من البنود اليت طالب النواب بإيضاحات قانونية
بشأنها بسبب الزيادة امللحوظة يف العام املاضي.
من هذه الزيادات كانت مساهمة الرواتب اليت
قفزت من  176مليار لرية إىل  190مليارًا ،بالرغم
من جتميد التوظيف ،أضف إىل أن ملفات 453
مياومًا ختضع حاليًا للتحقيق يف خمالفتها قانون
سلسلة الرتب والرواتب ،بعد ادعاء النيابة العامة
لدى ديوان احملاسبة عليهم.
مجدت اللجنة بندي الصيانة ( 94مليار
كذلكّ ،
لرية) والتجهيزات ( 64مليار لرية) إىل حني
تقديم اإليضاحات املطلوبة من قبل اهليئة.
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مـقاالت وتـحقيقات

أ ّي رسالة تنتظر باسيل يف جولة اجلنوب؟
بعد اجلبل والشمال ،من شأن جولة الوزير
جربان باسيل على اجلنوب نهاية هذا
األسبوع تلقف رسالة خمتلفة ،رمبا إجيابية
بال تدليع ،أبسط حججها أن الرجل سيكون
هذه املرة أكثر تواضعًا.
يف جولتيَ األسبوعني املنصرمني ،محل
الوزير جربان باسيل إىل كل من اجلبل
ُ
خيلوا من
والشمال خطابني متباينني ،مل
متعمد للذين قصدهم ،وبينهم َمن
استفزاز
ّ
أدخلهم يف االشتباك من غري أن يكونوا
طرفًا يف املنطقة .انتهت اجلولة األوىل
باشتباك دموي درزي  -درزي ،واجلولة
الثانية مبا يشبه مقاطعة سياسية للزيارة
ترافقت مع انزعاج معلن .بيد أن باسيل
واحمليطني به خلصوا إىل استنتاج مفاده

نقوال ناصيف

رئيس جديد لـ«القومي»:

األزمـة الـحزبية تتـعمّق
ليا القزي

باسيل ،كالحريري ،يشعر باكتفا ٍء جراء عالقة تجمعه بأحد
قطبي الثنائية (مروان طحطح)

أن كلتا الزيارتني جنحتا ألكثر من سبب:
 حصلتا رغم ما أحاط بهما ،وإن غري مكتمليتالربنامج.
ثبت فكرة اخلصومة مع أولئك الذين انفجر
 ّالنزاع معهم على هامشها.
 أكد وصول التيار الذي يرأس إىل كل املناطق،كي يؤكد أن ال أبواب موصدة أمامه.
أبر َز أكثر من ذي قبل قدرته على إيصال
 َخطابه ،املتشدد حتى ،على غري أرضه املنسجمة
مع ذلك اخلطاب.
 أخريًا ،جهر ــ وإن على حنو غري مباشر ــ بقيادتهمحلة زعامته يف وجه كل من يقف يف وجهها.
وجهة النظر املعاكسة أن جولتيَ اجلبل والشمال
أفضتا إىل إخفاق قد يكون أبرز مغازيه أنه جبه،
أكثر من أي وقت مضى ،شارعني غاضبني مل
يرتددا يف اإلفصاح له عن عدائهما له :طرابلس
ومجهور وليد جنبالط.
لكن ماذا عن اجلنوب يف جولة نهاية هذا
األسبوع؟
ليس خافيًا أن عالقة التحالف اليت جتمع باسيل
وتياره حبزب اهلل ،تقف على طرق نقيض من
حركة أمل .فالرجل ،شأن الرئيس سعد احلريري،
ٍ
باكتفاء جراء عالقة وطيدة جتمعه بأحد قطيب
يشعر
ثنائية حزب اهلل  -أمل .اخلصومة ،املعلنة أحيانًا
واملضمرة يف كل حني ،مع حركة أمل ليست
أقل أهمية من تلك اليت تطبع عالقة احلريري
حبزب اهلل .يف ظن كل من رئيس احلكومة ووزير
اخلارجية أن ارتواءه من أحد هذين اخلزانني كفيل
يعول كالهما على أحد
شر اآلخر عنه ،ولذا ّ
بإبعاد ّ
احلليفني يف الثنائية بغية ختفيف وطأة اخلالف
مع الطرف اآلخر.
ليست املسألة نفسها ،بالنسبة إىل باسيل،
حيال الدرزية السياسية .خالفه  -والواقع خالف
الرئيس ميشال عون  -التارخيي مع زعيم املختارة
عوضه تعاونه مع طالل أرسالن .يف الواقع،
مل ُي ّ
منذ انتخابات  ،2018بدا أرسالن يف حاجة لباسيل
إىل جانبه كي يقوى على نده يف طائفته ،متامًا
على غرار حاجته الدائمة إبان املرحلة السورية إىل
ضمان حصته من خالهلا .حدث ذلك يف نتائج تلك
االنتخابات وانضواء أرسالن يف كتلة لبنان القوي
فور ارفضاض االستحقاق ،قبل بدء اخلوض يف
تأليف حكومة جديدة ،فإذا زعيم خلدة حيتاج إىل
نائبني عونيني كي يؤتى كتلة تمُ نح حق التمثل يف
السلطة اإلجرائية .مع ذلكّ ،
تعذر توزير إرسالن،
إال أن رئيس اجلمهورية فرض الوزير الدرزي
الثالث غري اجلنبالطي .يف املواجهة الدرزية -
الدرزية األخرية ،وبعض أسبابها ،وليس كلها
حتمًا ،خطاب باسيل يف طريقه إىل اجلبل،
كان وزير اخلارجية أقوى َمن خيوض ،سياسيًا
رد االعتبار
أكثر منه إعالميًا وتلفزيونيًا ،معركة ّ
إلرسالن .اجتماع الوزراء الـ 11يف كتلة لبنان
القوي يف وزارة اخلارجية أسطع مؤشر على عدم
بلي الذراع السياسية ،بل أيضًا توسل
االكتفاء ّ
الصالحيات الدستورية وتعطيل التئام جملس
الوزراء .كذلك مطالبة باسيل بإحالة حادثة قرب
مشون على اجمللس العدلي.
يف الشمال ،مل تكن اخلسارة فادحة .ليس للتيار
الوطين احلر بعد تربة خصبة يف الشارع الطرابلسي،
أضف حداثة ّ
سنه السياسية واالنتخابية يف عكار.
عول على دعم غري مفضوح متامًا للحريري ،وإن
ّ

مل يكن تيار املستقبل يف عداد مستقبليه.
تبدل هلجة الوزير السابق
اإلشارة الدالة هناّ ،
أشرف ريفي بني ليلة وضحاها من الزيارة يف
اليومني اللذين سبقاها :رفضها على حنو مطلق،
ثم أكد أن طرابلس مدينة غري مقفلة ،مفض ًال
التحدث معها خبطاب خمتلف .ومع أن احلريري
أحد زعماء طرابلس ،ومل يعد زعيمها الوحيد ،بدا
من السهولة مبكان  -بعدما غطى ذهاب باسيل
إىل هناك  -عدم توقع تشدد من الزعماء اآلخرين
يف الشارع الطرابلسي كالرئيس جنيب ميقاتي
والوزير السابق حممد الصفدي.
يف اجلبل توخى باسيل إظهار إصراره على موطئ
قدم أساسي ،بعدما أضحى شريكًا فيه بفضل
يرم
انتخابات  2018وتداعياتها ،يف طرابلس مل ِ
تلح بالضرورة
إال إىل توجيه رسالة سياسية ال ّ
على موطئ قدم ال يزال مبكرًا للغاية ،إال أنها
ّ
الكنة واجلارة يف آن
جتزم مبسألتني كي تسمع
واحد :أنه أقوى الزعماء املسيحيني ،ويف الوقت
نفسه احلليف املسيحي الوحيد الذي حيتاج إليه
احلريري ..املسألة الشيعية شأن آخر متامًا.
ص ُع َب وال
قد تكون وحدها اجلدار السميك الذي َ
يزال منذ عام  2005اخرتاقه للتالعب بداخله .إىل
يّ
والسن،
اآلن ،خالفًا للتفكك يف البيتني الدرزي
وبالتأكيد املسيحي ،مل يسع أحد الولوج إىل
داخل البيت الشيعي بغية تعريضه لالهتزاز ،أو
زرع بذور شقاق .عندما انفجر املوقف بني التيار
الوطين احلر وحركة أمل قبل سنتني ،سارع حزب
اهلل إىل التوسط والتهدئة ،مع ترجيح كفته إىل
بري .يف ذروة تباعد وجهيت النظر،
الرئيس نبيه ّ
يظل احلليفان الشيعيان متفقني ،وقد يكون
صوت
انتخاب عون رئيسًا للجمهورية أبرز دليل.
ّ
بري ضده ،رغم أن حزب اهلل قاد معركة فرض
انتخابه رئيسًا طوال سنتني من الشغور الرئاسي.
حدة نزاع رئيس اجمللس
مرارًا مع وزير اخلارجية
مل جتعله يقطع شعرة
رئيس
مع
تواصله
اجلمهورية ،وبقي  -شأن
دوره على الدوام  -ميثل

خالفاً للجبل
والشمال ،ال
جدول أعمال يف
الجنوب سوى
املقاومة

التقاطع الذي حيتاج إليه األفرقاء مجيعًا.
يف تقاسم األدوار يف االنتخابات النيابية وتأليف
اللوائح ،املتفق عليه أن الكلمة الفصل يف البقاع
حلزب اهلل ويف اجلنوب لربي ،إال أنهما شريكان
يف املنطقتني .بذلك ،يبدو السؤال املتوقع،
الذي يسبق جولة نهاية هذا األسبوع ،أي رسالة
تنتظر باسيل هناك؟
قد يكون من الغلو االعتقاد أنه سيواجه شارعًا
غاضبًا كالشمال ،أو منقسمًا على نفسه كاجلبل.
يعده
من املبالغة الظن أيضًا أن اخلطاب الذي
ّ
يشبه ما محله يف اجلولتني املنصرمني .من الوهم
الركون إىل فكرة أن ثنائي حزب اهلل  -حركة
أمل يف صدد توجيه رسالة سلبية إىل الوزير
الزائر على وفرة شكاوى بعضه منه .لكن املؤكد
أن إجيابيتها ،بكل مظاهر الرتحيب اليت سرتافقها
كجزء ال يتجزأ من فحوى خطاب باسيل يف منطقة
ال جدول أعمال فيها سوى املقاومة والصراع مع
إسرائيل والعيش املشرتك ،لن تتيح التوسع يف
االجتهاد أكثر مما يقتضي ،وأبعد من الزيارة
نفسها.

تسعة أصوات من أعضاء اجمللس األعلى حصل
عليها فارس سعد ،ليصبح رابع رئيس للحزب
السوري القومي االجتماعي يف غضون ثالث
سنوات .كان ُيفرتض باالنتخابات ُمعاجلة أزمة
داخلية ولدت يف والية الرئيس املستقيل حنا
أن مسار يوم االنتخاب ،ومقاطعة
الناشف .إال ّ
عدد وازن من أعضاء اجمللس األعلىُ ،ينذران
مبرحلة جديدة من اخلالفات القومية الداخلية
من حيث املبدأ ،سيكون فارس سعد «خامتة»
رؤساء احلزب السوري القومي االجتماعي للوالية
الرئاسية احلالية اليت بدأت يف  2016وتنتهي
عام  .2020أربعة رؤساء يف ثالث سنوات ليس
ٍ
انعكاس لألزمة الداخلية اليت
عافية ،بل
دليل
ٌ
يتخبط فيها احلزب منذ سنوات .كان ُيفرتض
أن تؤدي استقالة الرئيس حنا الناشف إىل فتح
«نافذة ّ
حل» ،وانطالقة جديدة للمرحلة املقبلة
اليت ستشهد تنظيم انتخابات قومية ومؤمتٍر
قومي ُينتج جملسًا أعلى ،ينتخب بدوره رئيسًا
أن وقائع جلسة االنتخاب السبت،
جديدًا .إال ّ
واجلو ُ
املعارض الناتج عنهاُ ،يشريان إىل اجتاه
ّ
لتعمق األزمة القومية.
ّ
هي مرحلة ُتنذر بـ»مواجهة» بني أعضاء من
اجمللس األعلى ممتعضني من «طريقة إدارة
احلزب» ،وكانوا ُيشكلون فريقًا واحدًا مع رئيس
اجمللس األعلى النائب أسعد حردان ،وبني
الفريق الذي يقوده األخري ،ويسعى إىل تدعيم
زعامته .بداية املؤشرات هي يف حضور األعضاء
عد من
جلسة السبت .انتخاب
رئيس للحزبُ ،ي ّ
ٍ
أهم مهام اجمللس األعلى ،ويندر أن يغيب عنه
ّ
قرر ستة أعضاء
أي عضو .لكن هذه
املرةّ ،
ّ
املقاطعة ما أفقد اجللسة نصاب الثلثني .فمن
أصل  17عضوًا ،حضر  11فقط إىل مركز احلزب
يف الروشة ،وغاب ّ
كل من غسان األشقر وأنطون
خليل وكمال النابلسي وعصام البيطار وحسام
مسوح .يف هذه احلالة ،ينبغي
عسراوي وبشرى ّ
أن تتم الدعوة إىل جلسة ثانية بعد  24ساعة على
أن حردان فاجأ اجلميع بتوجيهه الدعوة
األقل .إال ّ
إىل اجللسة الثانية يف اليوم نفسه« ،من دون
أن يستمع إىل اعرتاضات عضوي اجمللس األعلى
توفيق مهنا وقاسم صاحل» ،حبسب املصادر.
وبصفته ناموس (أمني سر) اجمللس األعلى،
كان على مهنا الدعوة إىل اجللسة الثانية ،إال
ّ
أنه رفض ذلك ،فقام باملهمة عنه عضو اجمللس
األعلى الرديف الناموس املساعد مساح مهدي.
بعد ظهر السبتُ ،أعلنت النتائج :فارس سعد
رئيسًا لـ»القومي» بـ  9أصوات ،مقابل ورقتني
بيضاوين ُن ِسبتا إىل مهنا وصاحل.
مل ُتصبح الورقة البيضاء «منافسة» سعد إال بعد
عدم ّ
متكن كمال النابلسي من الرتشح .فبحسب
رواية الفريق ُ
املعارض ،كان سيحضر اجللسة كلّ
ومسوح (تسكن يف سوريا).
من خليل واألشقر
ّ
وكان هؤالء الثالثة استقالوا سابقًا من اجمللس
األعلى (مع الراحل جربان عرجيي) ،من دون أن
مرة على تالوة استقاالتهم ،فكانوا
يوافق حردان ّ
ُيقاطعون جلسات اجمللس .الطارئ الذي ّ
عطل
مسوح على احلدود السورية
مشاركتهم« ،توقيف ّ
 اللبنانية ومنعها من دخول لبنان ،حبجة وجودمسوح
مشكلة يف أوراقها الثبوتية .واملفارقة ّ
أن ّ
تستخدم األوراق نفسها يف ّ
كل تأتي إىل البلد».
مسوح تنتظر لنحو ساعتني على
وفيما كانت
ّ
احلدود« ،كان عضو اجمللس األعلىُ ،
املقرب من
حردان ،صفوح سلمان قد أصبح يف بريوت قادما
قرر النابلسي
من سوريا» .أمام هذا الواقعّ ،
والبيطار وعسراوي مغادرة «الروشة» ،أما مهنا
وصاحل فارتأيا تسجيل موقف من الداخل ،فيما
بزي السري خبيار حردان بعدما ّ
تيقن
«قرر عاطف ّ
ّ
من انتفاء املنافسة» .كل تلك األمساءُ ،تشكل
فريقًا واحدًا داخل اجمللس األعلى ،ملواجهة
قرارات املرحلة املقبلة.
أن حردان تدخل ملنع
يعترب الفريق املعارضّ ،
مسوح من دخول لبنان وإضعاف جبهتهم« ،بعدما
ّ
تثبت من ّ
أننا تسعة أصوات ،مقابل مثانية له.

لذلك دعا إىل جلسة ثانية بعد أربع ساعات من
ومسوح
وسجل أمساء خليل واألشقر
األوىل،
ّ
ّ
حيز
كمستقيلني ،رغم ّ
أن استقاالتهم مل تدخل ّ
ّ
َ
يوضع
كل ما جيري،
التنفيذ لعدم تالوتها».
 من وجهة نظرهم  -يف سياق «قيام حردانبتعميق األزمة احلزبية» .انتخاب سعد «ال هدف
له سوى تأمني حردان التعيينات الالزمة ،قبل
االنتخابات القومية ،ليضمن األكثرية» .لن ينام
أن
األعضاء املعرتضون على «الضيم» .يوضحون ّ
ضد سعد .فهو شخصية حمرتمة،
«املعركة ليست ّ
إمجاع حوله» .أما خطواتهم
وكان يعتقد وجود
ٍ
قرار نهائيا بشأنها بعد .االحتماالت
املقبلة« ،فال
ٍ
مفتوحة ،بدءًا من تقديم االستقالة وتعطيل
اجمللس األعلى ،وصو ً
ال إىل تكرار جتربة جربان
عرجيي يف اجمللس حيث كان مصدر أرق عرب
أدق األمور».
متابعته ونقاشه حول ّ
صدى لدى
يتحدث عنه املعرتضون ،ال يلقى
ما
ّ
ّ
مصادر رئيس اجمللس األعلى اليت ُتنكر منع
مسوح من دخول لبنان« :دائمًا الفاشل يضع
ّ
ألف ُم ّربر لفشله .لنفرتض ّ
أنهم حضروا مجيعهم
اجللسة ،هل كانوا سريحبون؟ ال أحد مينع أي
شخص من احلضور ،هذه لعبة دميقراطية ،واحلزب
كبري يتسع للجميع» .ال توافق مصادر حردان
عد
أن تبديل أربعة رؤساء يف ثالث سنوات ُي ّ
على ّ
دليال على أزمة عميقة« ،ماذا نفعل؟ كان هناك
ظروف .احملكمة احلزبية أبطلت رئاسة حردان.
ّ
ولكنه
ويكمل،
كان بإمكانه أن ال يستجيب ُ
التزم بقرارها .علي قانصو اختار أن يكون وزيرًا
واستقال من الرئاسة .أما حنا الناشف ،ففشل
يف إدارة احلزب وغرق بالتفاصيل (كان اجمللس
األعلى قد أصدر بيانًا بعد استقالة الناشف،
ينوه فيه بإدارة األخري للحزب القومي) .األحزاب
ولكن
العقائدية ُتغيرّ حتى تبقى متماسكة».
ّ
األزمات ُتنهك «القومي» ،وعند ّ
كل منعطف يبدو
ترد مصادر حردان بوصف
أضعف من السابقّ .
احلزب كالنار« ،ال يتوقف ،وبعد ّ
كل أزمة خيرج
ٍ
حباجة إىل مناضلني يقفون إىل
كبريًا .القوميون
جانبهم ،وليس إىل أشخاص ُيكثرون من الكالم
ليشرف على
يف الصالونات» .هل اختري سعدُ ،
انتخابات جملس قومي ملصلحة حردان؟ «مهمته
صعد األعضاء
إدارة احلزب وتنظيمه» .ماذا إذا
ّ
«فليصعدوا .هم أحرار
املعرتضون واستقالوا؟
ُ
باالستقالة .ولكن ،األنا ال مكان هلا داخل احلزب
القومي» ،ختتم مصادر حردان.

فارس سعد

األمني فارس سعد ،قومي منذ عام .1960
الرجل ذو اخللفية االقتصادية ،يأتي من بلدة
عني زحلتا (الشوف) ،ضيعة رئيس احلزب
السوري القومي االجتماعي الراحل إنعام رعد،
الذي عاش سعد «يف كنفه» .ابن الـ  78عامًا،
كان يف مرحلة االنقسام القومية ،جزءًا من جناح
اجمللس األعلى مقابل «الطوارئ» ،إال ّ
أنه كان
من املؤمنني بضرورة الوحدة ،وتعاون من أجل
ّ
عدة داخل «القومي» :مدير
إمتامها.
تسلم مهمات ّ
مديرية ،ناظر ،عضو يف جلان حزبية مالية وإذاعة
وثقافية ،عضو مكتب سياسي ،عميد االقتصاد
أكثر من مرةّ .
رشحه حزبه إىل االنتخابات النيابية
األخرية ،عن املقعد اإلجنيلي يف دائرة بريوت
احلر يومها
أن إصرار التيار الوطين
الثانية ،إال ّ
ّ
أدى إىل سحب سعد.
على احلصول على املقعدّ ،
ال ُي ّ
علق أعضاء من اجمللس األعلى اآلمال على
ّ
«ألنه سريأس احلزب لعشرة أشهر
رئاسة سعد،
ّ
أن له
فقط،
عينه» .إال ّ
وألنه سيكون ُمقيدًا مبن ّ
علي ّ
كل القوميني.
رأيًا آخر« ،يمُ كن أن يعتمد
ّ
ضحى» .يقول سعد
الكل متساوون ،واجلميع
ّ
إن السوري القومي االجتماعي «حزب
لـ»األخبار» ّ
مؤسسات ،أبوابنا ستكون مفتوحة لكل القوميني،
لن ّ
مكن احلزب من أن يلعب دوره األساسي ،وال
ُ
سيما يف الظروف اخلطرية اليت متر بها األمة».
مهمته ستكون «التحضري النتخابات القومي
واملؤمتر املقبل».
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الدليل التجاري

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

استمعوا الة االذاعة العربية 2000FM
يوميا مقابالت ،منوعات واعالنات
لالتصال0400449000 :

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

عشية مئوية معاهدة لوزان:

مدن الشمال السوري حتت سوط «الترتيك»
زياد غـصن

حتى وقت قريب ،كانت املدن السورية القريبة من
احلدود مع تركيا حتاول أن حتافظ على استقرارها
املعيشي واالجتماعي ،وقد جنحت يف ذلك إىل
حد ما ،إىل أن جاءت الدبابات الرتكية لتنسف
ّ
البنية الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية
حماو ً
لة إرساء واقع جديد ،يرى فيه
لتلك املدن،
ِ
البعض مقدمة لطموحات حكومة أردوغان
كأي دولتني متجاورتنيَ ،ت ّ
قلبت حال احلدود
السورية ـــ الرتكية تبعًا لتطورات العالقات
السياسية ،اليت وصلت إىل مرحلة من التناقض
جعلت البلدين يف منتصف تسعينيات القرن
املاضي على حافة صدام عسكري ،ثم ما لبثت
أن حتولت مع العشرية األخرية إىل «شهر عسل»
وتعاون ُوصف باالسرتاتيجي ،وذلك قبل أن تعاود
انهيارها السريع جمددًا مع بدايات األزمة احلالية.
وسط كل ذلك ،كانت املناطق احلدودية تدفع
ً
فتارة تتحول إىل حقول ألغام
مثن تلك التحوالت؛
ً
وتارة أخرى تصبح مستهدفة من
أو مناطق نائية،
حكومتيَ البلدين بالتنمية والتطوير .إمنا يف األزمة
ُ
استثمرت احلدود جيدًا لتحقيق أهداف
األخرية،
فهِّرب عربها
عسكرية وسياسية ،إقليمية ودولية؛ ُ
ّ
احتلت
آالف «اجلهاديني» والسالح إىل سوريا ،ثم
القوات الرتكية بعض مدنها ومناطقها ،حبجة
«إبعاد جمموعات مسلحة ذات توجهات انفصالية،
تشكل خطرًا على األمن القومي الرتكي».
لكن عمليًاُ ،خّ
اتذت إجراءات من شأنها تغيري البنية
الدميوغرافية واالجتماعية لتلك املناطق ،اليت رمبا
مل يعرف كثريون أن األوضاع املعيشية لسكانها،
منذ بدايات األزمة وحتى احتالهلا تركيًا ،كانت
جيدة وفق نتائج مسوح سكانية مستقلة .وهذا
على خالف حال معظم املناطق السورية ،اليت
عانت من اختالالت اقتصادية عديدة بفعل احلرب.
وسجل مؤشر الشروط املعيشية ملدينة عفرين،
ّ
املؤلف من  10مؤشرات فرعية تبدأ بشروط
املسكن وتنتهي باملواصالت والنفايات ،رقمًا
قدره  0.75وفق بيانات مسح السكان الذي جرى
يف عام  ،2014ويف مدينيت منبج وعني العرب
حنو  ،%0.50علمًا أنه كلما كان املؤشر أقرب
إىل الرقم  ،1كان الوضع أفضل .ورمبا هذا ما
دفع كثريًا من األفراد ،من خمتلف القوميات ،إىل
النزوح إىل تلك املناطق .فحتى نهاية عام ،2017
بناء على بيانات
كانت مدينة عفرين تستقبل
ً
أممية حمدثة حنو  55.5ألف نازح ،مشكلني بذلك
حنو  %38.6من إمجالي عدد سكان املدينة البالغ
حنو  144ألف شخص .وكذلك كان الوضع يف
منبج ،اليت استقبلت حنو  54.7ألف نازح بنسبة
تصل إىل  %26.8من إمجالي سكان املدينة،
املقدر عددهم بنحو  204آالف نسمة .أما حالة
َّ
ً
فس ّجلت يف مدينة عني
،
ا
تواضع
األكثر
النزوح
ُ
العرب ،حيث مل يتجاوز عدد النازحني أكثر من
 500شخص ،مقارنة بنحو  94ألف نسمة ،عدد
سكان املدينة عام .2017

بعد أربعة أعوام!

كل تلك املؤشرات طويت مع دخول القوات
الرتكية إىل بعض املناطق ،فيما تتوجس أخرى
من تعرضها للمصري نفسه ،يف ظل تساؤالت
عن اهلدف الرتكي من ختريب جمتمعات مستقرة،
وتغيري بنيتها الدميوغرافية عرب إعادة إحياء سياسة
«الترتيك» .فهل هو هدف اهليمنة ،الذي ال جيد
باحث اقتصادي سواه هدفًا مناسبًا حلجم اإلنفاق
العسكري واملخابراتي الرتكي اهلائل؟ أم أن
هناك أطماعًا اقتصادية يف املنطقة املشهورة،
اليت هلا «أهمية اقتصادية لكونها مناطق غنية
بالثروات ،وأيضًا هلا أهمية جيوسياسية» حبسب
وصف الدكتور حسن حزوري ،نائب عميد كلية
االقتصاد يف جامعة حلب؟ أم أنه اخلوف فع ًال
من األكراد «وطموحاتهم» القومية كما هي حال
احلديث الرتكي دومًا؟
هنا تلتقي األهداف الثالثة املذكورة يف املشروع
الرتكي ُ
امل َع ّد للشمال السوري .فاهليمنة باتت
جزءًا من اسرتاتيجية الرئيس الرتكي ،طيب رجب
أردوغان ،يف املنطقة .وحبسب أمحد اإلبراهيم،
«صرح أردوغان أكثر
الباحث يف الشأن الرتكي،
ّ

هل أخطأ باسيل بعدم إلغاء
زيارة طرابلس؟!
حسني عاصي

تحاول أنقرة تثبيت حضورها يف الشمال السوري
عرب الحضور العسكري واملطالبة بإقامة منطقة آمنة
(األناضول)

مرة أمام عدسات الكامريات قائ ًال:
من ثالثني ّ
أنا الرئيس اإلقليمي ملشروع الشرق األوسط
ّ
علي تنفيذها ...وسنعمل
ومكلف مهمات
الكبري،
ّ
جبد من أجل نضج مشروعنا عام  .»2023ويضيف
ٍّ
اإلبراهيم يف حديثه إىل «األخبار» أن «هذا التاريخ
يشري إىل أمرين :األول هو الذكرى املئوية
النهيار الدولة العثمانية وتأسيس اجلمهورية،
سي ّ
دق املسمار األخري يف نعش
ويف هذا العام ُ
ّ
تفككت مؤسساتها ،من أجل
اجلمهورية ،بعد أن
إعادة بناء السلطنة .والثاني يتمثل باالنتهاء
من العمل مبعاهدة لوزان ( )1923والعودة إىل
صدق عليه جملس املبعوثان
امليثاق القومي الذي
ّ
العثماني ،والذي يرسم احلدود الرتكية انطالقًا
ويضم إدلب وحلب ودير
من مشال الالذقية،
ّ
الزور وكركوك واملوصل».
وحتضريًا لذلك العام ،حتاول أنقرة تثبيت حضورها
يف الشمال السوري عرب احلضور العسكري
ً
تارة ،واملطالبة بإقامة منطقة آمنة
املباشرة
ً
تارة أخرى .وهي يف احلقيقة ستكون «منطقة
أمنية وليست آمنة ،أي لن تكون منطقة منزوعة
سي َ
حافظ على الفصائل اإلرهابية
السالح ،بل
ُ
اجلهادية اليت ُت َع ّد اجليش ال ّربي ألصحاب مشروع
الشرق األوسط الكبري .كذلك فإنها ستكون
اخلطوة األوىل من أجل توطني السوريني الذين
نالوا اجلنسية الرتكية يف هذه املناطق ،إضافة إىل
أتراك األويغور الذين ُأ ِ
حضروا من الصني ،وذلك
بغية تهيئة األرضية الالزمة إلجراء استفتاء شعيب
بهدف إعادة ترسيم احلدود السورية ـــ الرتكية»،
مبا حيقق مصاحل أنقرة اجليوسياسية واالقتصادية.
فالشريط احلدودي كما يوضح فارس الشهابي،
رئيس احتاد غرف الصناعة السورية ،لـ»األخبار»
له «أهميته الصناعية والزراعية والتجارية،
وسابقًا كانت هناك اتفاقية بني البلدين إلنشاء
منطقة جتارة حرة فيه» .ويستشهد الشهابي يف
تأكيده البعد االقتصادي للمشروع الرتكي يف
سوريا «بعمليات النهب والسرقة اليت تعرضت
هلا معامل حلب ومصانعها واحملاصيل الزراعية
االسرتاتيجية من قمح وقطن وزيتون ،إضافة إىل
حماولة إغراق األسواق السورية بالسلع الرتكية
املهربة لإلضرار بالصناعة السورية».
وهو ما يذهب إليه أيضًا السياسي الكردي
السوري ،ريزان حدو ،الذي يرى يف حديثه
إىل «األخبار» أن السلطة احلاكمة يف تركيا ال
ختفي «مشروعها التوسعي للهيمنة على شعوب
املنطقة ومقدراتها حتت عنوان إعادة أجماد
السلطة العثمانية» .ومن املفيد التذكري هنا بأن
استهداف االقتصاد السوري ،وحتديدًا مناطق
الشمال ،مل يكن فقط إثر األزمة السورية عام
 ،2011بل بدأ منذ عام  2005تقريبًا ،األمر الذي
صناعيو حلب وجتارها يستذكرونه مبرارة
ال يزال
ّ
كبرية ،ملا محل من خسارات القتصاد مدينتهم
ويصر
مقابل مكاسب كبرية لالقتصاد الرتكي.
ّ
السياسي الكردي السوري على أن «املشروع
الرتكي يف الشمال السوري ال يستهدف األكراد
فقط ،بل كل السوريني ،بدليل توعد أردوغان
بالصالة يف اجلامع األموي ،وال أعتقد أن من
حي احلميدية واملناطق احمليطة باجلامع
يسكن يف ّ
األموي هم من األكراد ،كذلك فإن أصحاب
املعامل املنهوبة يف حلب أغلبهم عرب سوريون،
وليسوا كردًا سوريني».

ّ
كانت ّ
ترجح أن يلغي رئيس «التيار
كل
التوقعات ّ
الوطين احلر» وزير اخلارجيةجربان باسيل زيارته
الضجة اليت أثريت
إىل مدينة طرابلس ،بعد
ّ
حوهلا ،خصوصًا ّ
ٍ
واحد على
أسبوع
أنها جاءت بعد
ٍ
ّ
أحداث اجلبل ،اليت خلفت قتيلني من مرافقي
وزير الدولة لشؤون النازحني صاحل الغريب،
واليت جاءت على وقع زيارة باسيل.
لغ الزيارة ،اليت جاءت للمفارقة
إال ّ
أن الرجل مل ُي ِ
ً
متزامنة مع مراسم تشييع أحد مرافقي الغريب،
عدل يف توقيتها ومضمونها ،ما جعلها
وإن ّ
ٍ
لقاء
برأي كثريين باهتة ،بعدما اقتصرت على
حزبي يتيم وحبضور خجول ،ما ّ
دل على إصرار
ّ
باحلد األدنى
«رمزية» الزيارة ،ولو
باسيل على
ّ
ّ
ُ
املتاح ،تفاديًا رمبا لسيناريو تصويره مرتاجعًا
ً
أو منهزما.
ٍ
التقليدية
وقت أحيت الزيارة الصراعات
ويف
ّ
املكونات اللبنانية ،سواء بني باسيل
بني
ّ
الطرابلسية ،أو بني «التيار الوطين
والقيادات
ّ
احلر» و «القوات اللبنانية» ،يتساءل كثريون
عما إذا كان باسيل أخطأ بعدم إلغاء الزيارة،
ّ
ظروف أفضل هلاّ ،
ٍ
أقله أسوة جبلسة
حتى توفري
عرابي تأجيلها...
احلكومة اليت كان هو من ّ

انتقاداتٌ بالجملة...

ٍ
بسالسة
مرت
صحيح ّ
ٌ
أن زيارة باسيل إىل طرابلس ّ
ومن دون أضرار ُت َ
ً
مقارنة مبا حصل قبل
ذكر،
أسبوع يف اجلبل ،إال ّ
أنها يف املضمون ،ويف
ضجة اعتربها كثريون
دون
متر من
ّ
السياسة ،مل ّ
ضجة استبقت الزيارة وواكبتها،
مفتعلة ،وهي
ّ
واستمرت بعدها.
ّ
ّ
الضجة جاء من حيث التوقيت
ولعل م ّربر هذه
ّ
أو ً
إن باسيل ّ
حط يف طرابلس ،يف الوقت
إذ
،
ال
ّ
نفسه الذي كان فيه أحد مرافقي الوزير صاحل
يشيع إىل مثواه األخري ،بعدما قضى يف
الغريب
َّ
معركة ال طائل منها ،على هامش زيارة وزير
حية
اخلارجية إىل اجلبل ،واليت ال تزال تداعياتها ّ
يف الواقع اللبناني.
أن زيارة طرابلس
من هنا ،يعترب خصوم باسيل ّ
ٍ
وقت مل يكن ضحايا
تتم يف
ما كان جيب أن
ّ
ّ
ِ
ِ
مما
الع
ألخذ
ه
أقل
بعد،
نوا
ف
د
أحداث اجلبل قد ُ
برَ ّ
ً
أن
ا
علم
مكان،
أي
يف
تكراره
حصل ،وتفادي
ّ
ّ
زيارة طرابلس أتت مشابهة شك ًال لزيارة اجلبل،
إذ ّ
أي من القيادات
إنها مل تكن
منسقة مع ّ
ّ
«الطرابلسية» ،اليت كان الفتًا ّ
أنها «نأت
إن معظمها ارتأى االبتعاد
بنفسها» عنها ،بل ّ
عن طرابلس خالهلا ،يف حني جاهر آخرون
برفضها ،كما فعل الوزير السابق اللواء أشرف
حد تشبيهها
ريفي ،الذي وصلت به املبالغة إىل ّ
بزيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابقأرييل
ن إىل املسجد األقصى.
شارو 
أن
لكن ،أبعد من الشكل ،يرى خصوم باسيل ّ
أن الزيارة ما كان جيب أن
الدليل األسطع على ّ
ّ
تتم يتجلى يف نتائجها ،إذ ّ
حتقق أيًا
إنها مل
ّ
املرجوة أو املبتغاة ،بدليل احلضور
من أهدافها
ّ
الباهت يف اللقاء الذي أجراه باسيل مع احملازبني
واملناصرين ،والذي فاقه حجمًا وتأثريًا احلضور
امل َ
العسكري ُ
بالغ به املواكب للزيارة.
فإن باسيل حاول صرف
ومن وجهة نظر هؤالءّ ،
النظر عن فشل الزيارة الواضح هذا ،باستعادة
مكان ما ،خصوصًا
اخلطاب «االستفزازي» يف
ٍ
إزاء «القوات» ،مفتع ًال بذلك صراعًا جديدًا،
يبدو ّ
أنه «يهوى» أن يرافقه أينما كان ،على
حد قوهلم.
ّ

شكراً للخصوم!

لكن ،يف مقابل وجهة النظر هذه ،وجهة نظر
أخرى ،تستغرب احلكم املربم بالفشل على
ٍ
زيارة ،مل تستحوذ فقط على اهتمام الشارع
الطرابلسي ،بل على اهتمام الرأي العام كام ًال
ّ
وجتندت وسائل اإلعالم لتغطيتها
يف البلد،
ٍ
أي من
بشكل مباشٍر ،يف
ٍ
مفارقة مل حتدث يف ّ
الزيارات اليت قام بها باسيل سابقًا ،يف إطار
جوالته املناطقية األسبوعية.
أن فكرة
أن
املقربني من باسيل ال ينكرون ّ
ومع ّ
ّ
ٍ
وقت ما جديًا على
إرجاء الزيارة ُطِرحت يف
بساط البحثّ ،
أن خصوم باسيل
فإنهم جيزمون ّ
هم الذين دفعوا األخري إىل صرف النظر عنها،
ثبتوا الزيارة يف موعدها ،أيًا كانت الظروف،
بل ّ
املربر عليها،
املتعمد وغري
من خالل تشويشهم
َّ
َّ
ّ
مكان ما،
وكأنها جرمية أو خيانة يف
وتصويرها
ٍ
أن باسيل سبق له أن زار طرابلس أكثر من
مع ّ
طنة أو ّ
أي ّ
رنة.
مرة ،من دون ّ
ّ
وانطالقًا من ذلك ،يرى «التيار الوطين احلر»
أن خلصوم باسيل فض ًال ال لبس فيه ،يف جناح
ّ
ّ
حولوا وجود
بكل مضامينها ،بعدما
الزيارة
ّ
أن
باسيل يف طرابلس ّ
حبد ذاته «انتصارًا» ،مع ّ
متر مرور الكرام ،شأنها
الزيارة كان ميكن أن ّ
شأن غريها من الزيارات السابقة ،فإذا بهم
ويؤمنون له «الربوباغندا»
جيعلونها «حدثًا»
ّ
املطلوبة ،وهو ما مل يكن ليغيظ باسيل ،الذي
ميد يده إىل
مرة أخرى مبظهر املنفتح الذي ّ
ظهر ّ
أن بعض هؤالء
شركائه يف الوطن ،يف حني ّ
مكرسًا
يصر على قطع الطريق عليه،
الشركاء
ّ
ّ
منطق الغيتوات الذي ال يشبه أهالي طرابلس.
ّ
ّ
يستغل هذه النقطة،
ولعل باسيل عرف كيف
توجه بالشكر يف خطابه إىل املعتصمني
عندما
ّ
أن عددهم كان خجو ً
ال
احملتجني على زيارته ،مع ّ
ّ
جدًا ،وهو بذلك أراد أن يقول ّ
دين هلؤالء،
إنه َم ٌ
ومن دفعهم إىل التحرك ،بالشكرّ ،
ألنهم منحوا
ّ
يتوقعه ،بعدما اضطر إىل
زيارته جناحًا مل يكن
ٍ
لقاء
أي
تعديل برناجمها وأجندتها ،ليغيب عنها ّ
أي من قيادات املدينة ،مبن فيهم النائب
مع ّ
ي الذي كان يفرتض أن يستقبله
فيصل كرام 
ّ
استغل األمر أيضًا يف اخلطاب
يف دارته .وهو
الذي ألقاه ،والذي شرح فيه كيف ّ
أنه ال ميكن
أن يمُ َنع من زيارة طرابلس ،وهو ما ال جيب
ّ
ورد وجدال ،يف ٍ
بلد
حمط أخذ
أن يكون أص ًال
ّ
يتباهى لي ًال ونهارًا بالعيش املشرتك.

من أخطأ؟!

ٍ
إن وزير
يف اخلالصة ،ليس
مببالغة القول ّ
اخلارجية مل خيطئ بعدم إلغاء زيارة طرابلس،
على رغم ّ
كل «الشكليات» اليت رافقتها ،واليت
أن «الرمزية»
قد ال
تصب يف صاحله ،باعتبار ّ
ّ
ّ
حتققت ،وهنا
اليت أرادها باسيل من الزيارة
بيت القصيد.
ٍ
إن
ويف املقابل ،ليس
مببالغة القول أيضًاّ ،
خصوم باسيل هم الذين أخطأوا بالتصويب
على الزيارة ،اليت يفرتض أن تكون أمرًا بديهيًا
ّ
فقدموا له
يستحق أص ًال النقاش،
وعاديًا ال
ّ
ً
متر
اجملانية،
اهلدايا
ّ
ّ
وحولوا زيارة كان ميكن أن ّ
ّ
بكل ما للكلمة من
مرور الكرام إىل «حدث»
معنى.
وإذا كان باسيل ّ
مت َهمًا من خصومه باعتماد
فإن الواقع يوحي ّ
أنهم
نهج «االستفزاز»،
ّ
ّ
ُ
موفقة ،بل
ردة فعلهم
فع ًال
است ِفّزوا ،ومل تكن ّ
مما كان يتمناه
ّ
قدمت لوزير اخلارجية أكثر بكثري ّ
ويطمح إليه.
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قـداس وجـناز الـسنة

قـداس وجـناز الـسنة

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

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

من بلدة عشاش  -قـضاء زغرتا وذلك يـوم الخميس املـوافق يف  25تموز الجاري الساعة  6مساء يف كنـيسة مار شـربل
يف بانـشبول.
تقـبل التـعازي اىل جانب الكنيسة.

الداعون يف اسـرتاليا:

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

يف لـبنان:

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

يف الكويت:

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

اجلمارك للبيع! ..مهام املديرية العامة إىل شركة خاصة تعمل ملصلحة املديرية!
راجانا حمية

مواكبة للمعايري العاملية اليت تنص عليها منظمة
اجلمارك العاملية ،تقرتح وزارة املال  -هيئة
اجمللس األعلى للجمارك مشروع مرسوم يستهدف
«تنظيم معاينة ومراقبة احلاويات والبضائع
واملركبات يف املوانئ اللبنانية» .حبسب
املشروع ،جيري تنظيم هذه «اخلدمات» من خالل
تكليف شركة خاصة تقوم مبهام ،يرى موظفو
اجلمارك أنفسهم والعاملون على خط ختليص
نية
البضائع أنها
ّ
متس صلب عملهم .ما بني ّ
مواكبة التطور وحسابات العاملني ،ال أحد يسأل
الدولة عن سلوكها طريق اخلصخصة.
ميرر
«عالسكت» ،كاد وزير املال علي حسن خليل ّ
مشروع مرسوم «خصخصة اجلمارك» على طاولة
جملس الوزراء .يف اجللسة األخرية للمجلس ،اليت
عقدت قبل أسبوعني ،كان البند الـ 15على جدول
ّ
يتعلق بـ»نظام
خمصصًا ملشروع مرسوم
األعمال
ّ
إلزامي ملعاينة ومراقبة احلاويات والبضائع
«س ِحب»
واملركبات يف املوانئ اللبنانية» .البند ُ
يف اللحظات األخرية ،غري أن «تطيريه» مل ينه
اجلدل حوله وال قلق «املمسوسني» بتداعياته
املستقبلية ،يف حال إقراره ،بدءًا بـ»أعلى الرتب»
ّ
مبخلصي
يف املديرية العامة للجمارك ،مرورًا
البضائع ،ووصو ً
ّ
«العتالني».
ال إىل
ما حدث قبل أسبوعني واحدة من جوالت كثرية
مرة يدرج فيها هذا
حتصل منذ سنوات .يف كل ّ
املشروع على اجلدول ُيعاد سحبه ،ولكن ليس إىل
«أبد اآلبدين» حبسب متابعيه .إذ مثة «إصرار على
متريره بطريقة أو بأخرى» .وهذه املرة« ،الوضع
أصعب» خصوصًا أنه مسنود مبوافقة جملس
شورى الدولة (تشرين الثاني  ،)2017ومبباركة
اجمللس األعلى للجمارك ،صاحب املشروع يف
األصل ،الداعي اىل «اختاذ اإلجراءات التنفيذية
ملشروع املرسوم وحتضريه».
اخلوف من مشروع مرسوم «نظام معاينة ومراقبة
احلاويات والبضائع يف املوانئ اللبنانية» ال يأتي
من فراغ .مثة «كلمات  -مفاتيح» كافية إلثارة
اخلشية ،منها اجلهة اليت ستؤول إليها مهمة
إدارة نظام معاينة ومراقبة احلاويات والبضائع
واملركبات .املشروع يأتي يف  10مواد ،اثنتان
منها ختتصران بيت القصيد :املادة الثالثة تتعلق
بهوية هذه اجلهة ،وهي «مؤسسة خاصة بإنشاء
وتشغيل نظام معاينة ومراقبة احلاويات والبضائع
واملركبات لدى دخوهلا إىل األراضي اللبنانية
وخروجها منها وخالل عبورها فيها ،حتت األوضاع
اجلمركية كافة» .واملادة اخلامسة اليت تستعرض
واجبات املؤسسة املعتمدة «حيث تتوىل تشغيل
نظام املعاينة واملراقبة (…) ومتويل وتركيب
وادارة وتشغيل التجهيزات واألنظمة والربامج
كافة ،وتأمني املوظفني والعمال وسائر األدوات
واملعدات لتشغيل هذه التجهيزات واألنظمة
والربامج».
ميكن ترمجة هذا اجلزء ،عمليًا ،على النحو التالي:
تعمد الدولة اللبنانية إىل تكليف شركة خاصة
للقيام مبهامها هي .مبرسوم وزاري« ،تبيع الدولة
مهام اجلمارك» ،يقول املدير العام للجمارك بدري
ضاهر .وتكون عملية البيع من خالل إيكال املهام
املنصوص عنها يف قانون اجلمارك ( )4461إىل
شركة ستفعل ما تفعله أص ًال املديرية العامة،
ومعها «طفرة» من الشركات اخلاصة .وتعطيها
 عالوة على ذلك  »Bonus« -عرب السماح هلاباستيفاء «جعالة مباشرة من أصحاب العالقة لدى
القيام خبدمة معينة ومراقبة احلاويات والبضائع
واملركبات لصاحل إدارة اجلمارك» ،وذلك «طيلة
مدة اإللتزام» اليت حيددها املشروع مبا «ال يزيد
على عشر سنوات» ،على أن تعود التجهيزات
واإلدارة إىل الدولة .وهذه «نكتة مسجة أخرى»،
تلزمت
خصوصًا أنه «وال مرة شركة خاصة
ّ
ورجعت فلت» ،يقول سامر سوبرة ،أحد أعضاء
نقابة خملصي البضائع .هي نتيجة جتربة لبنانية
حبتة ،يستحيل معها «كل مؤقت دائمًا».
من هنا ،ينبع خوف املوظفني والعاملني على ّ
خط
املعاينة واملراقبة .وهو خوف يتأتى من ناحيتني:
من مفهوم اخلصخصة ومن املساس بلقمة
عيشهم .وقد أثبتت كل خصخصة أنها تهديد
مباشر للموظفني والعاملني يف أي قطاع ،انطالقًا

من جتربة فشل التكامل بني القطاعني العام
واخلاص ،إذ أن األخري غالبًا ما ينتهي بابتالع
األول بأمه وأبيه.

خصخصة «سكانر»!

يفرتض أن تقوم الشركة املكلفة بتجهيز املرافق
احلدودية اليت جيري حتديدها بـ»سكانر» للكشف
الشعاعي على بضائع احلاويات واملركبات ،على
أن متنح صاحب العالقة بعد ذلك إفادة .وقد
بررت «األسباب املوجبة» للمرسوم هذا اللجوء
للشركة اخلاصة بعدم قدرة الدولة على جتهيز
املعابر ،إضافة إىل مكافحة التهرب الضرييب
ومواكبة املعايري العاملية اليت تنص عليها منظمة
اجلمارك العاملية .مصدر يف اجمللس األعلى
للجمارك ّ
يقلل من شأن كل حديث عن اخلصخصة،
انطالقًا من أن األمر «جمرد أداة تصوير تزودنا
بصورة ،هذا كل ما تفعله» .ويؤكد «بكلمتني»
أن املشروع املطروح «ال هو بيع وال هو خصخصة
للجمارك التزامًا بتوصيات منظمة اجلمارك العاملية
اليت متنع منعًا باتًا تنازل الدولة عن إداراتها
السيادية .وهذا املرفق مرفق سيادي» .أما
«كل ما يف األمر أن لدينا سكانر ما زلنا منذ
 2007غري قادرين على صيانتها بسبب الكلفة.
حتمل هذه املسؤولية؟ نكلف
فلماذا على الدولة ّ
شركة عملها يّ ّ
فن لتعطينا الصورة .يف النهاية
نريد الصورة بصرف النظر عن طريقة احلصول
تشبه مصادر اجمللس األعلى
عليها» .ببساطة،
ّ
الوضع القائم بـ»واحد ميلك آلة تصوير باملكتب
بتضل تتعطل وتصويرها سيئ ،لذلك كان اللجوء
إىل شركة جتهز املرافق بسكانر هي أداة بيد
الكشاف وال حتل مكانه أو مكان أي عامل آخر».

املرسوم وقانون الجمارك :أين التكامل؟

مثة فارق بني البساطة اليت تتحدث بها مصادر
اجمللس األعلى وبني قلق املوظفني والعاملني يف
املرافق احلدودية .تتحدث املصادر يف املديرية
العامة للجمارك عن «عدم جدوى هذا التكليف،
خصوصًا أن مهمة مراقبة البضائع وتصويرها
يف صلب مهامنا» .وتستند اىل قانون اجلمارك
(املرسوم  .)4461إذ حتصر الفقرة الثانية من
املادة « 138معاينة البضائع مبوظفي اجلمارك
املختصني دون غريهم ،ويتم ذلك داخل نطاق
املكاتب اجلمركية واألمكنة التابعة هلا وعند دخول
املنافذ اجلمركية أو اخلروج منها» .وهذه تشري
اىل تضمن مشروع املرسوم أول خمالفة صرحية
للقانون ،وليس آخرها .ففي تتمة املادة ،138
وحتديدًا الفقرة الثالثة اليت تعيد تأكيد «حق
املصلحة باملعاينة (…) على أنه ميكن أن يكون
الكشف جزئيًا أو كليًا حسب تقدير املصلحة أو
وفقًا للتعليمات اليت تضعها اإلدارة» .وانطالقًا
من هنا ،جيب أن «يراعى يف التعليمات املذكورة
يف الفقرة السابقة ضرورة تيسري التجارة
دون اإلخالل بالرقابة الفعالة ،ويسرتشد بذلك
باألساليب احلديثة يف تقدير وإدارة املخاطر
لتحديد البيانات الواجب التدقيق فيها والبضائع
الواجب معاينتها (( »)...الفقرة الرابعة).
خمالفات باجلملة يوردها مشروع املرسوم .ففيما
يشري إىل خضوع مجيع «الطرود» للمعاينة ،حيمل
القانون اخليارين :الكشف اجلزئي والكلي «يف
حال ارتأت املصلحة ذلك» (الفقرة الثالثة من
املادة  )138و»بصورة انتقائية كلما رأت اجلمارك
حاجة أو فائدة من اللجوء إىل ذلك» (الفقرة هـ
من املادة  .)4وحبسب التجارب« ،ال خيضع أكثر
من  %10من البضائع للكشف يف حال الشك
متر سريعًا فهي
فيها .أما بقية البضائع اليت ّ
معروفة املصدر واملستورد كما نوعية البضائع».
مثة جانب آخر تلفت إليه مصادر املديرية العامة،
إذ أن املصلحة غالبًا ما تلجأ للكشف الشعاعي
«يف احلاالت األمنية ،مثل الكشف عن السالح
أو املخدرات ،وليس معمو ً
ال بها من أجل التهرب
الضرييب كونها تستخدم بنسب ضئيلة هلذا
املوضوع» .وهو «ما يطرح عالمات تساؤل حول
اجلدوى منها ،فهل املطلوب هو الكشف األمين؟»
هذا السؤال يعين الكثري ملديرية اجلمارك،

ّ
تسلم
فأن
«داتا» كاملة
لشركة خاصة
معلومًا
ليس
اليوم
حتى
من سرياقب
يعين
عملها،
الناحية
من
أن
األمنية
« معلو ما ت
باتت
التجار
مكشوفة ،ومن
تاليًا
يضمن
عدم استثمارها
أو بيعها جلهات
أخرى» ،وهو
ما خيالف نص
عن
القانون
«محاية السرية

إخضاع كل البضائع للكشف مخالف لقانون الجمارك الذي ينص على املعاينة بشكل سريع
ومبسط وانتقائي (هيثم املوسوي)
يف املديرية
هو القديس
ستكون آلية
أبي صاحل،

التجارية» ،حبسب أحد املسؤولني
العامة للجمارك .والسؤال هنا «من
الذي سرياقب عمل الشركة؟ وكيف
حد قول رفيق
احملاسبة؟» ،على ّ
رئيس نقابة الرتانزيت يف املرفأ.
خيتصر املسؤولون يف املديرية العامة بالقول
«اإلكس راي ال يكافح التهريب .واألوىل هنا
مكافحة التهريب عند املعابر غري الشرعية ،اليت
قدرها وزير املال بـ 124معرب تهريب» .يتهكم
هؤالء على «السبب املوجب» ،انطالقًا من جتربة
يهرب عادة يكون مسنودًا
طويلة تفيد بأن «من
ّ
سياسيًا ...وطول عمرهن كانوا بيدوروا السكانر
ويطفوه بس بدهن».
مثة ناحية أخرى تطاهلا مهمة الكشف الكلي ،وهو
ضرب مبدأ «التيسري التجاري» .فإخضاع كل
البضائع للكشف هو أيضًا خمالف لقانون اجلمارك
الذي ينص على «املعاينة بشكل سريع ومبسط
وبصورة انتقائية (…) دون اإلخالل بالرقابة
الفعالة ،على أن يسرتشد بذلك باألساليب
احلديثة يف تقدير وإدارة املخاطر» .والسؤال
هنا :إن كان الكشف كليًا ،فماذا عن مهمة تقدير
إدارة املخاطر اليت «هي
أحد املهام األساسية
ظل
ويف
للجمارك».
تغييب التقدير ،ستخضع
كل البضائع للكشف ،مع
ما يعنيه ذلك من تأخري
يف ختليص البضائع ويف
فرض تكاليف إضافية.
ليس آخرها «اجلعالة»

ستتقاضى
الشركة املكلفة
مهام الجمارك
«جعالة» عن كل
«كونتينر» ما يعني
رسماً إضافياً
على املستورد
واملستهلك

اليت ستتقاضاها الشركة عن كل «كونتينر»
حبسب مواصفاته ووزنه .ما يعين «رمسًا إضافيًا
يفرض على املستورد ،الذي سيفرضه بدوره
على املستهلك» ،يقول جوزف صادر ،رئيس
نقابة خملصي البضائع اجلمركية .ينطلق صادر
من اجلعالة للحديث عن التحجيم املتوقع لعمل
املخلصني ،مشريًا إىل أن مثة مادة قانونية
(املادة  )5تقول بأن «الشركة تتقاضى الرسم
مباشرة من أصحاب العالقة لدى القيام خبدمة
املعاينة واملراقبة».
وهنا ،يأتي املساس بعمل خملصي البضائع ،إذ
حبسب هذه املادة ،تصبح العالقة بني املستورد
والشركة مباشرة «وهو األمر الذي يلغي عمل
ّ
املخلصني الذين كانوا حلقة الوصل بني اجلمارك
املصدر».
واملستورد أو
ّ
ّ
خملصي
يف اآلونة األخرية ،اجتمع ممثلو نقابة
البضائع مع اجمللس األعلى ،فكان الرد بأن «ال
ّ
املخلصني» .إال أن النقابة آثرت
مساس بعمل
بأن يكون «التوضيح خطيًا ،خصوصًا يف ظل
وجود التباس يف بعض املواد اليت تركت مهام
خملصي البضائع إىل الشركة» ،منها ما يتعلق
بالتواصل املباشر مع أصحاب العالقة ،ومنها ما
يتعلق بتقدير القيمة الفعلية للبضائع اليت أحيلت
إىل الشركة هي األخرى .خياف هؤالء من «سرية»

الشركات اخلاصة ،ويستعيدون بعض النماذج،
وليس آخرها مث ًال شركة  ،DHLفـ»أول ما بلشت
هيدي الشركة كانت بريد وصارت ختليص
وترانزيت واليوم حننا منشتغل عندها» .خياف
هؤالء من تكرار السيناريو ،عندها «ما بيعود فيه
ّ
ملخلص بضائع والشركة اخلاصة برتميك
لزوم
برا وبتجيب موظفيها» .وما يعزز تلك الفرضية،
هو تغاضي الدولة عن «حق» الكثري من ّ
خملصي
البضائع باحلصول على رخص ،إذ كانت آخر مرة
فتح فيها الباب للرتخيص يف العام .2004

النموذج املكرر

تعيد الدولة صياغة منوذج آخر من مناذج اخلصخصة:
تبقي على جهازها وتوكل عمله إىل شركة خاصة.
صحيح أن لكل منوذج «فرادته» ومراسيمه ،إال
أنه يف معظم األحوال تتشابه السيناريوهات.
يف احلالة هذه ،ميكن استعادة سيناريو وزارة
اإلتصاالت  -هيئة أوجريو (رغم أن األخرية ليست
شركة خاصة) ،ففي تسعينيات القرن املاضي،
أعاد رئيس احلكومة الراحل ،رفيق احلريري،
إحياء أوجريو من خالل تكليفها بأعمال الصيانة
للمنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة الربيد
واملواصالت السلكية والالسلكية (…) على أن
حتدد هذه األعمال مبوجب اتفاقيات بني الوزارة
واهليئة .بعد اإلحياء ومبرور السنوات ،صارت
أوجريو هي «اليد التنفيذية لوزارة اإلتصاالت».
بعدما انتقلت إليها بالتدريج املهام اليت كانت
تقوم بها الوزارة .وقد نتج عن تلك الرتكيبة أن
قامت الدولة بتكليف موظفيها بالعمل لدى أوجريو
إلجناز املهمات اليت تطلبها وزارة اإلتصاالت!،
على أن يتقاضى هؤالء «بدل خدمات» ،يضاف
إىل رواتبهم اليت يتقاضونها من الوزارة .فعليًا،
بهذا النموذج ،قامت الوزارة بتأجري موظفيها
للقيام مبا هو يف صلب مهامهم وضخمت عمل
هيئة أوجريو تاليًا.
يف النموذج احلالي ،تقوم الدولة بـ»تشليح»
موظفي مديرية اجلمارك مهام مراقبة ومعاينة
ما يدخل إىل األراضي اللبنانية وما خيرج منها
وإعطائها إىل شركة خاصة .ما تقوم به الدولة ال
عالقة له مبرفق دون غريه .مثة نهج ،فالدولة بقرار
سياسي ّ
تفكك أنظمتها الوظيفية واالجتماعية ،من
تفكيك نظام األجور إىل التقدميات إىل نظام
التقاعد .ومقابل كل ذلك ،تكبرّ القطاع اخلاص.
أما يف ما خيص هذا املرفق بالذات ،فهناك من
يقارب املوضوع من ناحية أخرى هلا عالقة مبكانة
«اجلمرك» ،إذ أن هذا األخري هو أحد املصادر
األساسية لـ»الدولرة» .وهو املصدر الثاني،
بعد اهلاتف اخللوي ،من ضمن املصادر احملدودة
لتحصيل الدوالر .من هنا ،ميكن تفسري اللجوء
لـ»تسليمه» لشركة خاصة .ففي احلالة اللبنانية،
أكثر األماكن اليت حيكى بتخصيصها هي تلك
املتعلقة مبصادر الدوالر :اإلتصاالت واملرفأ
واملطار .وهذا يظهر الحقًا من خالل تركيب
السلطة والنفوذ ،فمن يتحكم مبصادر الدوالر
يتحكم بالسلطة والنفوذ تاليًا.
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Australia’s Largest Animal Circus

أقوى عروض
بهلوانية STARDUST CIRCUS
للحيوانات يف اسرتاليا

Performing: Lions, Horses, Monkeys, Goats, Dogs, Pigs, Flying Trapeze, 12 Person Teeter Board Act, Clowns, Comedy, Acrobat & Much, Much More.

ROSEHILL RACECOURSE
UBD - Map
211 K4

CAR PARK NO:2, James Ruse Drive & Grand Ave

Fri 5th July to Sun 28th July

Cash & Cards available
( Fees Apply) at CIRCUS
للحجز واملعلومات:

0418 247 287
0428 247 287

Book online
www.stardustcircus.com.au

Show Times

Fri 5th July 7.00 pm
Sat 6th July 3.00 pm & 7.00 Pm
Sun 7th July 11.00am & 3.00 pm
Tue 9th July 11.00 am
Wed 10th 11,00 am & 2.00 pm
Thur 11th July 11,00 am
Fri 12th July 7,00 pm
Sat 13th July 3.00pm & 7.00 pm
Sun 14th July 11,00am & 3.00pm
Tue 16th July 11,00 am
Wed 17th July 11,00am & 2.00pm
Thur 18th July 11.00am
Fri 19th July 7,00 pm
Sat 20th July 3,00 pm & 7,00 pm
Sun 21th July 11.00am & 3.00pm
Wed 24th July 7,00 pm

أســعار الـتذاكـر
2 Years and under
Thur 25th July No Show
free if nursed
VIP
Ringside:
Adult
$45
Chid
$35
Fri 26th July 7,00 pm
Ringside:
Adult
$40
Chid
$30
Also
Ticket on sale
Sat 27th July 3,00am & 7,00 pm Elevated: Adult $35 - Chid $25
one hour before show
Sun 28th July 11,00am & 3,00pm

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

عزيزي املقيم
أرحب باإلجراء الفوري الذي اتخذته
وزيرة الحكومة املحلية الجديدة يف
نيو ساوث ويلز  ،والذي يبدو أنه
يتبع نهجا أكثر توفيقا يف التعامل مع
املجالس البلدية مقارنة بسلفها.

كل دافع سعر ورسم يف نيو ساوث
ويلز.
حسب تقدير الوزيرة الجديدة ،
من الواضح أنها استمعت إىل مكتب
الحكومة املحلية الذي نقل مخاوفنا.
وأعلنت السيدة هانكوك الح ًقا أنها
تعتزم تأخري بدء أي إدخال لنظام
أسعار جديد  ،حتى يتم االنتهاء من
العمل على هيكليته .تصرفاتها حتى
اآلن تظهر أنها تستمع إىل املنطق
والعقل السليم.

فقد أظهرت شيللي هانكوك Shelley
 Hancockريادة كبرية يف تقييم
ومعالجة ما كان يتطور كحالة أزمة،
فيما يتعلق بإنشاء نظام أسعار ورسوم
جديد للمجالس البلدية املدمجة ،مثل
لقد شجعتني بداية الوزيرة يف حقيبة
كانرتبري  -بانكستاون.
الحكومة املحلية وأتطلع إىل العمل
فعندما تم دمجنا بالقوة ،يف عام  2016عن كثب معها ومع الدائرة ،لجعل
 ،قيل لنا إنه كان لدينا حتى حزيران كانرتبري بانكستاون مكانـًا أفضل
 2020لطرح نظام أسعار ورسوم للعيش والعمل فيه وزيارته.
جديد .لكن ،حتى اآلن ،لم تقدم
الحكومة تفاصيل عن الشكل الذي
تفضلوا بقبول فائق االحرتام
يبدو عليه هذا النظام ،حتى نتمكن من
رئيس البلدية
إعالمكم بالتغيريات التي تؤثر على
كال عصفور

Bargain Warehouse
Mould Resistance
Int + Ext

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

)APCO (Roof Paint
APCO (Luxe) Acrylic
100% Accrlic 20L : $175 20 L : $90
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سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

جلميع حاجاتكم من قطع غيار وتبديل لكافة األدوات الكهربائية للمنازل
واحملالت التجارية من غرف التربيد وبرادات املنازل واحملالت على أنواعها.
لدينا مكيفات هواء للمنازل واحملالت التجارية مع قطع غيار وتبديل هلا.
مهندسونا وخرباؤنا مستعدون لتقديم النصائح واالرشادات
اجملانية للزبائن.

لالتصال بـ :نوفل 0401440011 :أو ألن0418690009 :
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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مــتحف

مـن مـتحف املـشاهري :هـنا يـجتمع «املـختلفون» دون خـالف!

«متحف املشاهري» يف منطقة ذوق مصبح – جعيتا
 مشال بريوت هو األول من نوعه يف العامل منحيث الفكرة ونوعية متاثيله املصنوعة من مادة
ّ
يتكلم بعضها ...ورمبا يغين
«السيليكون» ،حيث
ويتحرك!
القيمني على «متحف
بدأت القصة بعرض
ّ
املشاهري» متثا ً
ال فلكلوريًا سنة  2000اهلدف منه
كان للرتويج ملنتجع سياحي مائي يف منطقة نهر
الكلب ،فكان تفاعل الناس كبريًا جدًا ،ما دفع
أصحاب الفكرة لتطويرها إىل متحف يضم أكثر
شخصيات العامل «اختالفًا من دون خالف».
تقيم
اختيار الشخصية يكون وفق رأي جلنة
ّ
الشخصيات األكثر جد ً
ال أو حتظى مبحبة بني
القيمون على املتحف على وضع
ويعمد
الناس،
ّ
ّ
صندوق اقرتاحات يتمكن الزائر عربه من وضع
أمساء الشخصية اليت يتمنى رؤيتها كتمثال.
أما ما جيعل املتحف مميزًا فهو استخدام مادة
ّ
«السيليكون» ،حبيث أمسى مضاهيًا ألهم املتاحف
العاملية كمتحف «جريفني» بباريس ومتحف «مدام
تيسو» يف لندن.
حركات حقيقة....
متاثيل تظنها للوهلة األوىل حقيقة ،من حيث
مطابقتها ملعامل وتفاصيل جسم اإلنسان ما
يضفي عليها رونقًا حقيقيًا ،الشعر مزروع بعناية،
الشرايني تنفر من حتت اجللد فيبدو طبيعيًا ،العيون

تبدو حقيقية مع اجلفون والرموش املتحركة...
حتى أن بعض احلركات اليت يستخدمها املشاهري
ملحوظة يف جتسيده ،فمث ًال يالحظ الزائر رجفة
شفيت الرئيس الفلسطيين الراحل ياسر عرفات
يف السنوات األخرية قبل رحيله ،كما يلحظ حركة
قدم رئيس جملس النواب اللبناني نبيه بري...
وميكن له أن يتخيل خطابًا طوي ًال ميتد لساعات
لقائد الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسرتو.
ميز شخصيات املتحف إذ إنه
«السيليكون» ّ
حترك التمثال ،فداخل بعضها جهاز
يساعد على ّ
املختصون يف املتحف
حاسوب كامل يربجمه
ّ
النسجام حركاته.
املهمات واالختصاصات
متشعب
فريق مميز
ّ
ّ
يشرف على إجناز هذه النماذج منه اختصاصي
هندسة ميكانيكية ،خبري فين وجتميلي...
فتح املتحف أبوابه بـ  22شخصية لبنانية وعربية
وعاملية ،ليصل عدد متاثيله اآلن إىل حواىل
تنوعت بني سياسيني وفنانني
الـ  60شخصية ّ
وخمرتعني ومبدعني ،فض ًال عن شخصيات من
موسوعة «غينيس» لألرقام القياسية.
«امليادين نت» شارك يف إزاحة الستارة عن
متثال بطريرك أنطاكيا وسائر املشرق الكاردينال
ما بشارة بطرس الراعي ،حيث دخلنا إىل قاعته
ّ
وعاينا التمثال الرائع التصميم بثيابه احلقيقية
قبل وسائل اإلعالم الزميلة.
للتو إىل املتحف
كما الحظنا وجود متثالني وصال
ّ

وهما للرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي يرمق
نظريه الروسي فالدميري بوتني!
وهنا نستحضر كالم أحد مسؤولي بلدية ذوق
مصبح الذي قال خالل حفل إزاحة الستارة عن
التمثال «هنا يتواجد املختلفون دون خالف».
األشقاء جورج وميشال وبيار معلوف من بلدة
قدموا لوطنهم
كفرقطرة (جبل لبنان) الذين
ّ
مشاريع هامة ،وآلوا على أنفسهم البقاء فيه
رغم كل الصعوبات واألزمات اليت مرت بالبالد،
أسسوا املتحف الفريد من نوعه عامليًا ،وهو انضم
ّ
إىل سلسلة مشاريع سياحية متميزة هلم ،تعترب
األوىل يف العامل والشرق األوسط.
أما عن آلية العمل يشرح املهندس بيار معلوف
ّ
«قد يأخذ معنا متثال واحد سنة للتنفيذ ألننا
نعمل عليه ثم نعود لنتأكد من القياسات
الصغرية والتفاصيل الدقيقة كالشعر واحلواجب
والبشرة ...أو إذا هناك أي خطأ لنعاجله».
وأضاف «نصنع القالب أو ً
نصبه من ثم
ال ومن ثم ّ
يضاف إليه «السيليكون» ومن بعدها ننطلق إىل
احلركة والقسم امليكانيكي» .ويردف بيار «لو
نضرمت إىل متثال الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي
العتقدمت أنه إنسان ألنها تستخدم كثريًا جسدها
يف التعبري».
من جانبه ،يقول شقيقه ميشال« ،ال شك بأن
ال أحد ميكن أن ينوب عن خلق اهلل لكن هناك
ّ
دقة العمل ويصرخون
أشخاص يصدمون من

«كأنه حي» ويتصورون جبانب التمثال حبرارة
واندفاع».
وعن أهم متثال يتفاعل معه الناس يضيف:
«يكون ذلك حسب بلد كل شخص أو وفق االنتماء
السياسي له» ،متابعًا «جنسيات عربية وأجنبية
تزور املتحف ،فالسياحة الداخلية خفيفة».
التمثال القادم؟
كبري األشقاء جورج معلوف يشري إىل أن «للمتحف
جتربة مميزة مع طالب املدارس ،فعندما يرى
هؤالء متثال املخرتع توماس إديسون أو الفنان
ليوناردو دافينشي أو متثال الرسام فان غوغ،
والعامل أينشتاين ...أو أي أحد من العلماء الذين
مسعوا عنهم وعن اجنازاتهم يف التاريخ فإنهم
يتفاعلون معهم بشكل أكثر حيوية ،خاصة وأنهم
شخصيات مسعوا عنها وكانت بالنسبة هلم جمرد
خيال».
ويف ٍ
رد على سؤالنا امليادين نت قال إن «إدارة
تقدمت بطلب من الدولة أن تدرج املتحف
املتحف
ّ
على اخلريطة السياحية للبنان وكان لنا ذلك».
ختامًا ،وبعد حماوالتنا للسؤال عن شخصية
املرجح
التمثال التالية القادمة ،استنتجنا أنها من
ّ
أن تكون للفنان العربي السوري دريد حلام،
خاصة وأن «ملف حتضري التمثال له يف شخصية
«غوار الطوشة» بات جاهزًا» ،حبسب كالم أحد
مؤسسي املتحف.
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إعــالن

ك

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..
مناقيش ع الصاج ..تشكيلة مميزة ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية.

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

نفتح  7أيام يف األسبوع:

االثنني من 5
صباحا 5 -
بعد الظهر

من الثالثاء
حتى األحد
من الـ 5
صباحا -
الـ 10ليال

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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كـتابات

من وحي املقدس

كيف يدبّر األمريكيون
صحافتهم املنحازة؟
مليس فرحات  -ايالف
من املسؤول عن غياب املوضوعية يف الصحافة األمريكية؟..
ليس دونالد ترمب وحده املسؤول ،إمنا يقع بعض املسؤولية
ومعدي التقارير أنفسهم.
على الصحافيني
ّ
يعتقد مارك ليفني أن غرف األخبار والصحافيني احلاليني هم
السبب وراء عدم حيادية الصحافة ،وأن املكلفني بإعداد التقارير
يدمرون حرية الصحافة من داخلها ،وليس القمع
اإلخبارية هم من ّ
احلكومي أو توجيهات الرئيس األمريكي دونالد ترمب.

ّ
القلب ال ّ
يبشر بي أنا
لنيب واحد فهل من
يتسع إال
ّ
ميلينا عيسى ؟ أرسلت له مالكًا على هيئة قصيدة
وقلت فيها /..جنوني حبر من اهليام ..اذهيب إليه
ّ
وإني ّ
إني ّ
وحدثيه ّ
املتعبد
وإني  /كان يف
الشعري
ّ
ّ
يقول ما أنا بقارئ فقلت له /ما
فرط
ّ
تيسر منك وما ّ
بي  .. /أمسك كتابي ودس أنفه حماوال أن يتنفس
احلرب  ،نهرته القصيدة وقالت /كم
متنيتك يوحنا ألتكئ
ّ
بعيدًا عن الفجيعة وجرمك /ترك الكتاب جانبًا وسأل
وهو يرجتف  ..وما هو جرمي ؟ فأوحيت له أن كتابي
ّ
الريح ريثما
ال يرتك جانبًا  ،مّإنا
يعلق على مشجب ّ
تفرغ من مألوفك يف القراءة ومن خوائك يف ّ
التدبر
 ،ثم تأتي برشاقة عصفور لتنقر حبات الغيم بعد أن
حتشد يف رأسك كل ماهو إنساني من فلسفة وتاريخ
وموروث  ..وعندما تصبح جاهزًا فعليك أن تضغط على
املخيلة ..
زناد
ّ
أخاف أن أصري الفادي وأصلب من قبل أصحاب العقل
والوضوح
سيدتي تذهبني يف الغموض مذهب التالشي
فأنت يا ّ
ً
علي اجلنون أسطورة تغوي
ومتلني
بالسراب  ..ثم من
ّ
ّ
يزملين إذا ارتعد احللم بي وأنا ال أمتلك نار اجملوس
ّ
املتقلب يف يف فصوله ؟
أمام مهبك
زمل نفسك بعشب املعنى وأشعل املوسيقى قربوسادتك واقرأ البياض برؤيا غري مصابة
بالزكام جتد
ّ
ما أوحي إليك من خيول تقفز يف اهلواء  ..وإال فأنت
إىل جوار مسيلمة .
أيتها
املقدسة  ..سأفعل مايف وسعي ألختلص
ّ
ال ّمن القراءة الواحدة  ..أنا
مدعو إىل فك االشتباك بني
ّ
الصوفية والسريالية
..مدعو إىل آيات مشاكسة حتطم
ّ
متاثيل املعتاد وتتجاوز الذائقة الساكنة  ..أنت ضد
العجز يف قصيدتك  ..أنت تقولني ماال تقوله اللغة
 ..أنت اإلحياء بكل ماهو غريب
وعلي أخذ كتابك على
ّ
ّ
ألبشر بلغة
حممل السحر
مبنية على اخللق اهلادف فأنت
ّ
ّ
/األمة الثكلى هي من تعطب هراء املبشرات/
قلت
ّ
ّ
سأبشر بقصيدة نثر ال تسعل عند القافية كما أوحي
إلي من قولك /قافية ّ
الشعر ياعزيزي حتتاج إىل وحي
ّ
ّ
ّ
السيادة /
تسفحة
ال
وقربان
ابة
وث
أعذار
،إىل
سأبشر
ّ
بأنثى أوحت يف مزمور
/شغب أخضر  /بسؤال طاعن
ٌ
ٍ
يف الصدق /ماالفائدة من
ليلة فاسدة تتلوى بثوب
ّ
قديس يسرت عورة املفردات ؟/
سأبشر باجلنون مبا
ّ
جاء يف بوحك /من يبتغي انتعال اجلنون وتأبط دوافعه
عليه إتقانه ،ليس ّ
كل ما يسقط من السماء آية /
ّ
سأبشر مبزامري حتمل عناوين ال تكتب يف جسد النص
ّ
وإمنا تقطف باختمار الفكرة يف رأس من يقرأ ..سأبشر
مبيلينا البياض
ف /البياض ّ
فخ ينحت املشهد /
فليصلبين ّ
كل عاجز  ..ولريمجين من ال حيمل اهللوسة
طريقًا للوصول  ..إليك قربي أيتها الشاعرة فاكتيب
على شاهدته ما ورد يف
مقدسك البهي /القبور وإن
ّ
تندي مابني ساقي حفارها/
منع عنها اآلس ّ
أمحل صلييب بيد ..وكتابك بيد ..
ّ
ٍ
أبشر
وأمسيه إجنيل ميلينا الثالث ..
بغد أخضر
ّ
للشعر..

محمد عامر األحمد  -سورية

الالحرية
ففي كتابه «ال حرية الصحافة» ( Unfreedom of the Pressاملؤلف
من  258صفحة ،منشورات تريشولد28 ،
دوالرا) ،يقدم ليفني
ً
حتليلاً
مدروسا بدقة وأسلوب ممتع ،يف دراسة استقصائية
ً
موجزة عن املمارسات الصحافية من األيام االستعمارية إىل توقيع
مرورا
دستور الواليات املتحدة ،وتطوير اجلمهورية ومنو الصحف،
ً
بعصر التقدميني ،وحتى الوقت احلاضر ،حيث تتمتع الصحافة
احلزبية مبنزلة صوت حلزب سياسي واحد.
يقول ليفني« :النشاط االجتماعي والتفكري اجلماعي التقدمي
والتحيز إىل احلزب الدميقراطي والدعاية واألخبار الزائفة كلها
ّ
حتولت إىل أنباء يف كثري من األحيان ،بدلاً من مجع احلقائق
أمور ّ
املوضوعية والتقارير اإلخبارية» ،حبسب مضيف برنامج حواري،
ورئيس مؤسسة الندمارك القانونية ،ومضيف برنامج فوكس
نيوز «احلياة واحلرية وليفني» ومؤلف مخسة كتب من بني األكثر
مبيعا.
ً
يضيف« :حل هذا األسلوب حمل التفكري املستقل والنزيه،
والشعب األمريكي يعرف ذلك .وبالتالي ،مصداقية وسائل
ً
اإلعالم ليست موجودة
إطالقا».
أمثلة منوذجبة
يقول ليفني« :من املؤكد أن احلكومة ليست من يسيطر على
الصحافة ،لكن الصحافة غري قادرة على ضبط نفسها .جيب أن
نتذكر أننا بصفتنا مواطنني لسنا جمرد مراقبني» .هناك سبب
كبري لالنزعاج مما جيري ملفهوم الصحافة احلرة ،وتأثريه النهائي
يف حرية التعبري.
على الرغم من أنه ال يعبرّ عن وجهات نظر حزبية حادة ،فإنه يرى
دميقراطيا ،مثالاً
دونالد ترمب ،رئيس الواليات املتحدة املنتخب
ً
رئيسا ملا ميكن أن حيدث عندما تتحد وسائل اإلعالم الوطنية
ً
يف عداء جامح ،وتشارك يف تقارير
متحيزة وتعليقات من دون
ّ
معرفة.
هذه بعض األمثلة النموذجية ،من بني العشرات اليت يتضمنها
كتاب «ال حرية الصحافة» :احمللل السياسي يف MSNBC
مايكل إريك دايسون« ،يتحدث دونالد ترمب كعنصري ،ويدلي
بتصرحيات عنصرية .إنه يستحضر املشاعر اليت تقدم العون
والدعم إىل املتعصبني البيض والقوميني البيض .لقد
شجع
ّ
التفوق األبيض على التقدم».
ً
يوما
حمافظا إىل حد ما ،لكنه اآلن
أما جو سكاربورو ،الذي كان ً
متحدث رئيس يف  ،MSNBCفقال عن معاملة األطفال الالجئني
حتت قيادة ترمب إنهم «يسريون
متاما
ً
بعيدا من أجل االستحمامً ،
مثلما كان النازيون يأخذون الناس إىل الدوشات وال يعودون
بعدها».
حلوار مثمر
تقول أندريا ميتشل ،من شبكة إن بي سي ،إن األطفال حمتجزون
على احلدود يف «معسكرات االعتقال» ،مستذكرة ممارسات
جوزيف ستالني ،يف حني أن منتج  MSNBCيقدم مقارنة ضمنية
األخرى واضحة ،من خالل اتهام إدارة ترمب باتباع «النمط الدقيق
الذي حدده هتلر».
يف دراسته،
واعتمادا على مزيد من األمثلة ،كتب ليفني:
ً
«إن كره وسائل اإلعالم للرئيس ترمب وحزبه يتناقضان مع
مزاعم الصحافة اليت ختدم مصاحلها االحرتافية واملعايري العالية.
وعليه ،خالل فرتة رئاسة ترمب ،اخنرطت الصحافة يف األكاذيب
والتشوهات وسوء التصرف بشكل عام إىل حد غري مسبوق يف
العصر احلديث».
ً
كتاب ليفني مليء باألدلة واألمثلة ،وال يلقي اإلتهامات
جزافا.
يقول إن اهلدف من الكتاب هو «البدء يف حوار طال انتظاره،
ونأمل أن يكون
مثمرا بني املواطنني األمريكيني حول أفضل
ً
السبل للتعامل مع القضية املعقدة املتمثلة يف دور وسائل
اإلعالم املنهارة كحصن للحرية ،اجملتمع املدني ،واجلمهورية».

ملاذا العامل ينقسم اىل قسمني؟
ابتدأ العامل ينقسم اىل قسمني يف منتصف القرن التاسع
يشجع العلم
عشر ،القسم أألول العامل احلضاري الذي
ّ
والعلمنة والعوملة والتقدم واالزدهار على مجيع االصعدة
وامليادين  ،والقسم اآلخر يعيش يف طقوسه القدمية
وعقليته املتخلفة وتعصبه القاتل وبيئته الضيقة ،لكي
ينتهي ال حياة له ،وال مصري غري احلائط املسدود ،والبيت
املهدود.
من املعروف جدًا أن العلم نور والعلمنة ال تتالقى بتاتًا
مع التخلف الفطري والتخلف البيئي والتعصب الديين ،
ثانيًا ولد االنسان ليتعلم ويتطور لكي يصل اىل حياة
راق واىل اعلى مستوى من التمدن،
أفضل وجمتمع
ٍ
واالكتفاء الذاتي واهلدف املنشود  ،والعيش الرغيد،
ولكن ما نراه انه يف اكثر بلدان العامل الثالث ال يريدون
االندماج مع هذه الشعوب املتفوقة يف شتى امليادين
واالمور وعلى مجيع االصعدة االمنائية واالنسانية ،ولكنهم
يعيشون حياتهم العكس متامًا جلميع هذه الشعوب اصحاب
هذه احلضارات الرائعة والعلمنة املتفوقة واحلياة اجلميلة
والرفاهية واالسرتخاء واىل اخره.
فما هو السبب يف ان تعيش هذه الشعوب هكذا؟ ملاذا
تعيش اكثرية شعوب العامل الثالث يف مستنقع التخلف
واالكتئاب عاجزين عن أن يتقدموا ،علميًا او اجتماعيًا؟ ملاذا
حياتهم فوضى وحروب من اجل تأمني لقمة العيش من
كثرة البطالة والفقر واجلوع واملرض؟ ملاذا تنتهي حياتهم
املادي وعجزهم املعنوي مأساة كربى
املتبلبلة ،بفقرهم
ّ
 ،او ينتهي البعض منهم أي العدد الكبري من السكان يف
احضان املوت الذي ال يرحم احدا.
لكن الذي نراه على شاشات التلفزة واألنرتنيت بأن
هناك مؤسسات خريية ،يف مجيع أحناء أوروبا وامريكا
وكندا واوسرتاليا ،ميدون يد املساعدة جلميع الفقراء
يف مجيع دول العامل الثالث ،إلعطائهم الدواء واحلساء
واأللبسة والبطانيات وغريها الكثري من لوازم العيش..
ومن املعلوم ان مجيع هذه الدول االوربية مع عدة دول
اخرى مثل الواليات املتحدة االمريكية وكندا واوسرتاليا ،
فتحت بالدهت وبيوتها وجيابها ،لكي تساعد اكثرية العامل
الفقراء املشردين من بالدهم من قوة احلروب الساخنة
على الساحة العربية واإلقليمية
وعدة بلدان اخرى ،وزيادة
ّ
على املساعدات اإلنسانية حيث أن مجيع هذه الدول اعطت
احلقوق لكل شخص دخل اىل بالدها ليصبح مثله مثل
أي مواطن أصلي ،وأعطتهم أشياء كثرية مثل الطبابة
والدواء والتعليم اجملاني ..فما هو البديل الذي اعطته هذه
الشعوب املرتزقة باملقابل؟ اعطوها الكراهية والتخريب
والتهديد ..ويقولون عنهم الكفار والفاسدين ..مثال من
هو الذي يعيش يف الدول العربية واالفريقية ويأخد حقه
كامال يف املواطنة؟ اما الذي بعيش يف الدول االوربية
وكندا واوسرتاليا فيحصل على حق املواطنة كامال ..انين
متأكد جدًا بأنه ال توجد أي مقارنة بيننا وبني الشعوب
االوربية ..انظروا اىل الشعب الذي هاجر من دول العامل
الثالث والذي يعيش يف الغرب ما هو املستوى العلمي
والثقايف واحلياتي والثقايف الذي ميلكه!! وانظروا اىل
الشعب الذي بقي يعيش يف البلدان العربية حيث ال توجد
أي مقارنة على اإلطالق بني هذا الشعب الذي ال يتمتع بأي
حقوق ،علميًا طبيًا وماديًا واجتماعيًا وبني من يعيش يف
الدول الغربية الذي لديه كل احلقوق.
فلماذا دائما نضع اللوم عل الغرب..اننا نعاني معاناة كبرية
ّ
املستمر بيننا وبني الواقع األليم واملميت
جراء الصراع
وبيننا وبني األنظمة الرجعية وبيننا وبني الزعامة التقليدية
وبيننا وبني اإلقطاعية الساحقة ،بيننا وبني حقوق املواطن
وبيننا وبني قراصنة الشعوب وبيننا وبني األنظمة القمعية،
اي وقت مضى ،بأن نكون
لقد حان الوقت ،اكثر من ً
عادلني ومنصفني بيننا وبني الشعب احلي ،أي الشعوب
االوروبية وبأن ّ
نقدر هذه الشعوب على نشاطها الرائع
وعملها الدؤوب وكرمها الكبري واحرتامها وحمبتها جلميع
ابتداء من اجلنس البشري وتشجيعها لكل
خملوقات اهلل
ً
انسان لديه صفة احملبة والسالم واالنسانية احلقيقية..
اننا نأسف بأن نقول هذه احلقيقة ..هناك دول وحكام
يقتلون ويشردون شعوبهم ،وهناك دول تستقبل وتطبب
وتطعم وحتتضن أعداءها.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد
روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا
بتاريخ ٢٠١٩-6-27
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تتـمات

حلحلة يف «فك االشتباك»...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وبعد ذلك ُيصار إىل عقد جلسة حكومية ،تقرر يف ضوء نتائج
التحقيقات ما جيب فعله من الناحية القضائية :قضاء عادي أو
جملس عدلي..
ويف إطار اخلطوة الثانية ،واملستبعد ان تكون قريبة ،تعقد مصاحلة
بني رئيسي احلزب وليد جنبالط وطالل أرسالن ،يرعاها الرئيس
عون يف قصر بعبدا ،متهد بدورها ،للعودة إىل طاولة جملس الوزراء
من دون أي تشنج.
وإذا كان التعويل السياسي ما يزال منصبًا على جهود املدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،الذي يتنقل بني بعبدا والسراي
الكبري ،وخلدة وكليمنصو ،وعني التينة بني احلني واآلخر ،فإن
الرئيس سعد احلريري ،وفقا للمنهجية اليت وضعها ،استعاض عن
جلسات جملس الوزراء ،بتفعيل العمل الوزاري ،لعدم تعطيل الدولة،
وملواكبة االستحقاقات امللحة سواء يف ما يتعلق باملوازنة أو مقررات
«سيدر».
ويف هذا اإلطار ،ترأس الرئيس احلريري مساء أمس االول يف
السراي احلكومي اجتماعا ماليا ،حضره نائب رئيس جملس الوزراء
غسان حاصباني والوزراء :علي حسن خليل ،جربان باسيل ،حممد
فنيش ،يوسف فنيانوس ووائل ابو فاعور ورئيس جلنة املال النيابية
ابراهيم كنعان ،وخصص االجتماع لبحث مشروع موازنة العام 2019
يف ضوء التعديالت اليت ادخلتها جلنة املال عليه ،متهيدا ملناقشته
يف اجمللس النيابي االسبوع املقبل.
ووصفت مصادر وزارية شاركت يف االجتماع ،االجتماع بأنه «جيد»،
وإجيابي ،وناقش املسائل املالية مبرونة وبطريقة مثمرة.
ومن املقرر ان يكون قد عاد اجملتمعون امس اجلمعة لالجتماع ثانية
يف اإلطار نفسه.
وكشف املصدر ان االجتماع املالي خصص لبحث مصادر التمويل
البديل للبنود اليت سقطت من املشروع األصلي ،ال سيما ضريبة
 ٪2على الواردات.
وقال املصدر ان االتفاق ّ
مت بني الوزراء على االمتناع عن الكالم،
وهذا ما حدث ،نظرًا لصعوبة تأمني البدائل املالية ،للبنود الضرائبية
اليت اسقطتها اجتماعات جلنة املال النيابية.
وقال مصدر وزاري ان االجتماع املالي هو مبثابة جملس وزراء مصغر
أو «بروفة» تكشف عن تقدم احللحلة ،والسري باالجتاه املطلوب.
واستبعد املصدر عقد جلسة جمللس الوزراء قبل بدء جلسات مناقشة
املوازنة أيام الثالثاء واالربعاء واخلميس ،علىان تعود اجللسة بعد
إقرار املوازنة.
ومن املقرر ان يكون قد ترأس الرئيس احلريري عند اخلامسة من بعد
ظهر امس اجلمعة اجتماعًا للجنة الوزارية املكلفة مبوضوع النفايات.
ومل يصدر عن االجتماع الذي أخذ قرابة الساعتني من الوقت ،أي
بيان ،إال ان مصادر مطلعة وصفته بأنه كان بدي ًال عن صعوبة
انعقاد جلسة جمللس الوزراء ،بالنظر إىل أهمية املداوالت اليت جرت
خالله ،خاصة لناحية الصعوبة يف تنفيذ التعديالت واالقرتاحات اليت
وضعتها اللجنة النيابية ولناحية موضوع قطع احلساب ,وستعود
اللجنة الوزارية إىل االجتماع جمددًا اليوم الستكمال املداوالت.
ولفتت هذه املصادر إىل ان الصعوبة يف تنفيذ تعديالت اللجنة،
تكمن اساسًا يف إلغاء رسم  2يف املائة على البضائع املستوردة،
واستبداله برسم حسب السلعة ،مشرية إىل ان هناك التزامات اخذها
رئيس احلكومة على عاتقه ،بالنسبة لرفض االحتاد األوروبي فرض
هذه الرسوم على منتوجاته ،ولذلك جيري حبث إعادة هذا البند اىلما
كان عليه.
اما بالنسبة إىل سقف العجز الذي وصلت إليه اللجنة النيابية وهو
 6،57يف املائة ،بدال من سقف عجز مشروع احلكومة وهو ،7،59
فقد عرب اجملتمعون عن ارتياحهم للوصول إليه ،خالفًا لألجواء اليت
كانت متوجسة من احتمال جتاوز السقف احلكومي يف ظل التعديالت
يف املشروع ،على الرغم من اقتناعهم بصعوبة الوصول إليه ،وهو
ما عرب عنه النائب كنعان ،حيث ترك هذا األمر على عاتق احلكومة،
معتربًا ان «العربة يف التنفيذ».

صيغة حل

يف هذا الوقت ،استمرت املساعي جارية على خطي احلزب التقدمي
االشرتاكي واحلزب الدميوقراطي اللبناني ملعاجلة ذيول حادثة
قربمشون -البساتني ،وعلى ضفافهما فكفكة العقد ونزع األلغام
التعجيزية على املستوى السياسي ،مبا يسمح بعودة جلسات جملس
الوزراء ،وانتظام عمل هذه املؤسسة الدستورية.
ويف تقدير مصادر رمسية ،فإن الصورة لنتائج هذه املساعي يفرتض
ان تتبلور خالل يومني على األكثر ،ومعها اآللية اليت ستعتمد بعد
انتهاء التحقيقات مع املوقوفني األربعة ،وتوقيف باقي املطلوبني
من الطرفني ،حيث يتوقع ان يتم تسليم هؤالء خالل  24ساعة،
بد من استدعائهم واالستماع إليهم ،وإىل
مشرية إىل وجود شهود ال ّ
ان التوجه إجيابي ونتائج التحقيق هي اليت ستحدد وجهة املسار
القضائي سواء إحالة احلادثة إىل اجمللس العدلي أم القضاء العادي،
مع ان خيار اجمللس العدلي ما زال مرجحًا أكثر ملزيد من البحث.
وكان الفتًا لالنتباه على هذا الصعيد اللقاء الذي عقده رئيس
اجلمهورية ميشال عون ،أمس االول ،مع النائب طالل أرسالن
والوزير صاحل الغريب ،وهو الثاني بينهم يف غضون أيام ،مبا
يوحي ان االتصاالت أو املفاوضات اجلارية ،بلغت حدًا يفرتض
تدخل رئيس اجلمهورية ،اال أن أية معلومات مل ترشح عن اللقاء
الذي استمر على مدى ساعة ونصف الساعة ،سوى تأكيد مصادر
مواكبة حلركة االتصاالت ،ان املعاجلات تسري بإجيابية ويفرتض ان
حتصل بلورة للحل الذي يعمل عليه يف الساعات األربع والعشرين
املقبلة ،مشرية إىل ان املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
يتابع اتصاالته لوضع القيادات يف صورة الصيغة اليت ُيصار إىل

اعتمادها ،وهو زار مساء أمس االول الرئيس احلريري يف السراي،
بري والوزير جربان باسيل
بعدما كان التقى الرئيسني عون ونبيه ّ
وارسالن وتواصل هاتفيًا مع جنبالط.
ً
لكن ،لوحظ ان أرسالن غرد قبل لقاء الرئيس عون ،ملمحا استعداده
للتعاون مع التحقيقات القضائية بعد إحالة القضية إىل اجمللس
العدلي ،وقال ان «موقفه واضح وهو ان اجمللس العدلي هو
األساس ،وكل ما يطلبه احملقق العدلي الذي يعني سنكون حتت
سقف القانون ،وحاضرون لتسهيل مهمته يف اإلجراءات املطلوبة»،
مشددًا على ان حماولة اغتيال الوزير الغريب لن متر».
ويف ما يشبه الرد على أرسالن ،أكد جنبالط ،يف تغريدة عرب
«تويرت» بأن ال وجود جمللس عدلي يف غري دول حسب الدراسات
واملعلومات.
وذكرت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات ان أرسالن ُي ّ
ؤكد ان
ليس لديه مطلوبني بل شهود وهم مستعدون للمثول امام القضاء
العدلي ،وان الرئيس عون حيض مجيع األطراف على اعتماد املسار
القضائي واألمين الذي يعمل عليه اللواء إبراهيم ،واآللية اليت
ستعتمد للوصول إىل نتائج إجيابية تنهي األزمة.
وقال اللواء إبراهيم حملطة  NBNبعد جولة مشاوراته اجلديدة:
«االجواء جيدة وكل األطراف متجاوبة مع صيغة للحل».
تيار «املردة» دخل على خط تقريب
وذكرت بعض املعلومات ان ّ
وجهات النظر يف مالبسات حادثة قربمشون ،مبا ُيعيد االستقرار
األمين والسياسي ،مع ترجيح تصويت وزيره يوسف فنيانوس إىل
جانب إحالة القضية إىل اجمللس العدلي ،إذا وصل األمر إىل مرحلة
التصويت يف جملس الوزراء ،رغم ان هذا األمر مازال مستبعدًا حتى
اآلن بانتظار انتهاء املساعي.
ُيشار إىل ان طريف األزمة واصال حتركهما باجتاه القيادات واملرجعيات
السياسية والروحية ،فزار الوزير الغريب مفيت اجلمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،بينما كان وفد من احلزب االشرتاكي برئاسة الوزير
تيار «املردة» سليمان فرجنية
السابق غازي العريضي يزور رئيس ّ
يف بنشعي ،من دون ان يكشف أي من الطرفني عن نتائج اللقاءات
اليت يعقدانها ،مع ان حمورها بات معروفًا ،وهو شرح موقف كل منهما
من حادثة قربمشون ،ومن إحالة القضية على اجمللس العدلي.

منحى إيجابي ولكن

ويف السياق ،اعتربت مصادر وزارية متابعة ان األمور تتجه حنو منحى
إجيابي ،وهي غري مقفلة متامًا ،لكنها ال تزال حتتاج الي بذل املزيد
من اجلهود من قبل مجيع األطراف وتقديم التنازالت للوصول إىل
تقارب يف وجهات النظر ،مشرية إىل انه عندما يرى الرئيس احلريري
إمكانية لعقد جلسة جمللس الوزراء تكون توافقية باحلد األدنى وغري
تعجيزية ،فهو سيدعو بطبيعة احلال لعقد اجمللس الذي ترتاكم على
جدول أعماله الكثري من البنود وامللفات األساسية والطارئة واليت ال
بد يف األيام
يمُ كن تأجيلها لفرتة طويلة من األمن ،وهي رأت انه ال ّ
املقبلة من الوصول إىل حل وسطي بني مجيع املكونات السياسية
عندما تهدأ النفوس.
إىل ذلك ،استبعدت مصادر وزارية مواكبة لالتصاالت انعقاد جلسة
جمللس الوزراء يوم االثنني (بعد غد) ملواكبة جلسات مناقشة املوازنة
بدءًا من الثالثاء ،ألن األجواء ال زالت توحي باحتمال حصول مواجهة
سياسية خالل اجللسة ،ولو كانت خمصصة للنظر يف قطع حساب
موازنة العام  2017واقراره حتى تستقيم جلسة اجمللس النيابي
دستوريًا يف إقرار موازنة الـ.2019
لكن املصادر رأت انه قد ال يكون امام اجمللس النيابي من خمرج
سوى اعتماد الصيغة السابقة اليت اعتمدت يف إقرار موازنات
سابقة ،وهي إصدار قانون يف اجللسة التشريعية يقضي بتمرير
املوازنة «ملرة واحدة من دون قطع احلساب على ان يتم طرحه
واقراره الحقًا».
معلوم ان اهليئة العامة تواجه معضلة دستورية تتعلق باملادة 87
واليت توجب اعداد احلسابات العامة وإرساهلا إىل اجمللس قبل نشر
املوازنة ،لكن يف حال بقيت األمور على حاهلا بالنسبة إىل قطع
احلساب ،فإن امام اجمللس اما الدخول يف تسوية على قطوعات
احلساب ما قبل العام  ،2017مرفقًا بتقرير ديوان احملاسبة الذي
يعلن عجزه عن االيفاء بكل احلسابات السابقة نظرًا لضيق الوقت
وقلة اإلمكانات البشرية ،أو ان يكون احلل كما حصل سابقًا بإقرار
املوازنة مع قطع حساب  ،2017علي ان تأتي احلكومة الحقًا مبشاريع
القطوعات ضمن مهلة تلتزم بها إىل اجمللس.
وحبسب املعلومات ،فإن رئيس جلنة املال واملوازنة النائب إبراهيم
كنعان ومعه العديد من النواب ،باإلضافة إىل ما كان ذكره الرئيس
بري باشرتاطه وصول القطوعات إىل اجمللس قبل حتديد موعد
ّ
اجللسة،
يصرون على رفض أي تسوية ،اال ان احلل برأي املصادر
ّ
النيابية ال يمُ كن ان مير من دون تفاهم سياسي يف ظل عدم قدرة
احلكومة على االجتماع.
الرئيس
فإن
ووفق هذه املصادر
بري يعلم صعوبة هذا األمر ،وان
ّ
دعوته لعقد اجللسة توحي بأن صيغة ما قد جتد طريقها للحل بطريقة
أو بأخرى ،قبل موعد مناقشة املوازنة ببنودها القانونية ،أي بعد
اخلميس املقبل.
وتعتقد املصادر ان اجتماع السراي الوزاري املالي والذي شارك
فيه النائب كنعان ،والذي خصص ملقاربة التعديالت اليت ادخلتها
جلنة املال على مشروع املوازنة ،قد يكون فيه املخرج الذي ال مينع
إقرار املوازنة وال يثبت مبدأ خمالفة الدستور كأمر واقع.

 100قتيل مبعارك...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أكثر من شهرين ،يرتافق مع معارك عنيفة ترتكز يف ريف محاة
الشمالي.
شن الفصائل وبينها هيئة
واندلعت االشتباكات ليل امس االول إثر ّ
حترير الشام (النصرة سابقًا) هجومًا متكنت مبوجبه من السيطرة على

قرية احلماميات وتلة قربها يف ريف محاة الشمالي الغربي ،وفق ما
أفاد املرصد السوري حلقوق االنسان.
وتسببت املعارك مبقتل  57عنصرًا من قوات النظام و 44مقات ًال
من الفصائل ،وفق املرصد .وقال مدير املرصد رامي عبد الرمحن
لوكالة فرانس برس «ال يزال القتال مستمرًا اخلميس (أمس االول)،
مع
شن قوات النظام هجومًا معاكسًا الستعادة القرية ،يتزامن مع
ّ
قصف جوي ومدفعي لقوات النظام» على مناطق سيطرة الفصائل.
وأوضح املتحدث العسكري باسم هيئة حترير الشام أبو خالد الشامي
لفرانس برس أن اهلجوم بدأ مساء «على مواقع النظام» يف احلماميات
قبل أن يتمكنوا من السيطرة على القرية وتلتها.
وتعد هذه التلة ،وفق الناطق باسم فصائل «اجلبهة الوطنية
ّ
للتحرير» ناجي مصطفى« ،اسرتاتيجية جدًا ألنها تشرف على طرق
إمداد» قوات النظام.
وتتزامن املعارك مع استمرار الغارات على مناطق عدة يف ريفي
إدلب اجلنوبي ومحاة الشمالي.
ومتسك هيئة حترير الشام بزمام األمور إداريًا وعسكريًا يف إدلب
وحميطها ،حيث تتواجد أيضًا فصائل إسالمية ومقاتلة أقل نفوذًا.
على جبهة ثانية ،يف مشال سوريا ،قتل  13شخصًا غالبيتهم مدنيون
أمس االول يف تفجري سيارة مفخخة قرب حاجز لفصائل سورية
موالية ألنقرة عند مدخل مدينة عفرين يف مشال سوريا ،وفق ما أفاد
املرصد السوري حلقوق االنسان.
وقال عبد الرمحن لفرانس برس إن «السيارة املفخخة انفجرت
عند مدخل مدينة عفرين قرب حاجز للفصائل حيث تتجمع اآلليات
والسيارات للتفتيش».
وتسّبب التفجري مبقتل مثانية مدنيني بينهم طفالن على األقل،
وأربعة من املقاتلني املوالني ألنقرة ،إضافة اىل قتيل آخر مل ُيعرف
ما إذا كان مدنيًا أم مقاتال .كما أصيب أكثر من ثالثني جبروح،
وفق املرصد.
وقال أبو اسالم وهو قائد عسكري لفصيل موال ألنقرة لفرانس
برس إن «السيارة عبارة عن شاحنة حمملة مبادة «تي أن تي» ومت
تفجريها يف نقطة مكتظة باملدنيني».
واتهم املقاتلني األكراد بالوقوف خلف التفجري بهدف «ضعضعة
الوضع األمين يف املنطقة».
كذلك ،انفجرت سيارة مفخخة مساء أمس االول أمام بوابة كنيسة
يف مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية يف مشال شرق سوريا،
وفق ما شاهد مصور لوكالة فرانس برس.
وأفاد التلفزيون السوري الرمسي بأن التفجري تسبب بإصابة 11
شخصًا ،بينما أورد املرصد السوري حلقوق االنسان أن سبعة
أشخاص أصيبوا جبروح ،ثالثة منهم يف حالة خطرة.
وتقع الكنيسة يف حي الوسطى ذي الغالبية املسيحية يف املدينة،
حيث حتتفظ قوات النظام مبقار حكومية وإدارية وبعض القوات.

حترش ايراني بناقلة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

هرمز ،الذي يتحكم يف تدفق النفط من الشرق األوسط للعامل ،لكنها
انسحبت بعد حتذيرات من سفينة تابعة للبحرية امللكية الربيطانية
فيما أعلن البنتاغون انه يدرس تأمني مواكبة عسكرية للسفن اليت
تبحر اخلليج.
وقال اجلنرال مارك ميلي املرشح لتولي رئاسة هيئة األركان
االمريكية املشرتكة إن للواليات املتحدة «دورا حامسا» يف ضمان
حرية املالحة يف اخلليج ،وإن واشنطن تسعى لتشكيل حتالف «بشأن
تأمني مواكبة عسكرية وحبرية للشحن التجاري».
واضاف خالل جلسة للجنة القوات املسلحة يف جملس الشيوخ «أعتقد
أن ذلك سيتبلور يف االسبوعني املقبلني».
وجاءت تعليقات ميلي بعد إعالن لندن أمس االول أن قوارب ايرانية
مسلحة حاولت اعاقة مرور ناقلة نفط بريطانية يف تصعيد دراماتيكي
يف اخلليج.
وقالت بريطانيا إن القوارب االيرانية حاولت اعرتاض طريق السفينة
«بريتش هرييتيج» يف مضيق هرمز ،وهي ناقلة نفط عمالقة متلكها
«بريتش برتوليوم شيبينغ» ويبلغ طوهلا  274مرتا وبامكانها نقل
ّ
مليون برميل من النفط ،قبل ان تتدخل البحرية امللكية
وحتذر
القوارب اليت عادت ادراجها.
وقال متحدث باسم احلكومة الربيطانية «حنن قلقون بسبب هذا
احلادث ومستمرون يف حض السلطات االيرانية على وقف تصعيد
الوضع يف املنطقة».
ونفى احلرس الثوري اإليراني يف بيان نشرته الوكالة الناطقة بامسه
«سباه نيوز» أن يكون حاول منع مرور ناقلة نفط بريطانية يف
مضيق هرمز.
وقال يف البيان «مل حتدث مواجهة مع سفن أجنبية مبا يف ذلك سفن
بريطانية يف الساعات الـ 24األخرية».
ويبدو أن تهديد إيران للناقلة الربيطانية العمالقة كان ردا على
احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية يعتقد أنها تنقل النفط اخلام إىل
سوريا.
وافادت مصادر يف وزارة الدفاع الربيطانية وسائل اإلعالم أن
زوارق احلرس الثوري االيراني حاولت أوال ايقاف الناقلة ثم حتويل
مسارها باجتاه السواحل اإليرانية.
ثم قامت فرقاطة البحرية امللكية «اتش ام اس مونرتوز» بتصويب
بنادقها على القوارب اإليرانية وبعثت برسالة السلكية اىل القوارب
بضرورة «التوقف والكف» عن هذا العمل.
ويأتي هذا احلادث غداة حتذير الرئيس اإليراني حسن روحاني
األربعاء بريطانيا من «عواقب» قرارها اعرتاض ناقلة نفط إيرانية
قبالة سواحل جبل طارق األسبوع املاضي.
وحذر مسؤول كبري يف احلرس الثوري امس االول من ان واشنطن
ولندن «ستندمان» على احتجاز ناقلة النفط االيرانية.
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ملبـورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

«القطط الكبرية» تنتقم مسابقة ملكة مجال تفرض الظهور من تطبيق جي ّرد النساء من
دون مساحيق التجميل
منور تهاجم مدرّبها وتقتله!
مالبسهن ويصورهن عراة!

ذكرت وسائل إعالم إيطالية يوم اجلمعة من االسبوع املاضي أن
جمموعة من النمور وهي من فصيلة «القطط الكبرية» يف سريك يف
جنوب إيطاليا هامجت مدربها املخضرم خالل التدريبات وقتلته.
وقد هاجم واحد من النمور األربعة املدرب إيتوري ويرب ( 61عامًا)
الذي يعمل يف سريك أوريف اخلميس حتت اخليمة الكبرية يف ترجيانو
الواقعة يف بوليا وهي وجهة سياحية شهرية يف جنوب إيطاليا ،قبل
انضمام ثالثة منور إليه.
وأوردت وسائل اإلعالم احمللية أن النمور لعبت باجلثة لدقائق عدة
قبل أن يتدخل املسعفون واملوظفون.
وصل سريك أوريف إىل بلدة ترجيانو يف مقاطعة باري يف  15حزيران
ومن املتوقع أن يبقى يف املدينة حتى  14متوز.
وقد حظرت حوالي  40دولة ،مبا يف ذلك  20منها يف أوروبا ،على
األقل جزئيًا استخدام احليوانات الربية يف عروض السريك.
وختطط بريطانيا إلقرار قانون مماثل العام املقبل.

زوجة تطلب اخللع بعد  3أشهر
من زواجها والسبب عجز زوجها

بعد  3أشهر فقط من الزواج أقامت سيدة عشرينية دعوى خلع ضد
زوجها أمام حمكمة األسرة يف مدينة أكتوبر ،قالت فيها« :اكتشفت
جنسيا وصربت عليه كتري لكنه رفض
أن زوجي مصطفى عاجز
ً
اخلضوع للطبيب» ،وطالبت الفتاة احملكمة باملوافقة على خلعها من
زوجها الستحالة العشرة بينهما حتى ال تسقط يف احلرام.
وأضافت الزوجة «نهى» يف دعواها إنها تعرفت على زوجها
«مصطفى» خالل دراستها اجلامعية ومجعتها به قصة حب استمرت
قرابة  10أشهر قبل أن تتطور إىل الزواج بعد التخرج يف اجلامعة،
لكنها فوجئت بعجزه اجلنسي بعد الزواج ،وأنها كانت تشجعه من
أجل البحث عن حلول لدى األطباء لكنه كان يتهرب من زيارة
الطبيب ،وأنها ظلت طوال  3أشهر تطلب منه اللجوء إىل احللول
الطبية ،لكنه كان يرفض بشكل مستمر.

مسابقة ملكة مجال تفرض الظهور من دون مساحيق التجميل
مسابقة ملكة مجال تفرض الظهور من دون مساحيق التجميل
قرر القائمون على مسابقة ملكة مجال إنطلرتا إدراج جولة جديدة
ضمن املراحل األساسية تتطلب من املتنافسات على اللقب الظهور
بوجوههم خالية من أي مساحيق جتميلية ،يف خطوة تهدف إىل
االحتكام إىل مالمح الوجه الطبيعية.
وذكرت صحيفة «التليغراف» الربيطانية أن «هدف تلك اخلطوة
تعزيز اإلجيابية جتاه اجلسم واجلمال الطبيعي يف جمتمعات باتت
مهووسة مبعايري غري واقعية للجمال ،واليت عززتها صور العارضات
اليت حتتل وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم العاملي».
وسيتوجب على املشاركات يف املسابقة إرسال صور فوتوغرافية
ألنفسهم من دون مساحيق التجميل أو التعديالت على الصور اليت
توفرها تطبيقات الصور.

بعد زواج دام لـ 15عاما

رجل يطلق زوجته ليتزوج شقيقتها!
«البيوت أسرار» ،وأي أسرار عائلية ختبئها جدران البيوت السميكة
وأبوابها املغلقة ،تكشف علنًا داخل أروقة وجدران حماكم األسرة.
وعشرات القصص والقضايا تكشف سرقة وخطف النساء أزواج
أقرب الصديقات واجلارات لكن نادرًا ما ختطف امرأة زوج شقيقتها
منها ،وحترم أطفال شقيقتها من حضن والدهن لكن هذا ما حصل
يف أحدث قضية قانونية يف الكويت.
وكشفت مصادر قضائية كويتية ،عن واقعة غريبة ،متثلت يف قيام
مواطنة بإقامة دعوى أسرية ضد طليقها األستاذ اجلامعي بعدما
طلقها وتزوج شقيقتها.
وحبسب صحيفة «األنباء» الكويتية ،وموقع «مزمز» ،أوضحت
املصادر ،أن الزوج وهو أستاذ جامعي يف بداية العقد اخلامس
من عمره قام بتطليق زوجته عقب عشرة زوجية مستقرة دامت ما
يقارب  15عامًا رزقا خالهلا بثالثة أبناء.
وأضافت« :بعد أقل من أسبوع من الطالق تزوج شقيقتها ،وهي
يف نهاية العقد الثاني من عمرها ،سرًا وأعلن عن ذلك وصارحها
به بعد أيام ،األمر الذي ترك هلا ولذويها صدمة واستهجانًا
كبريين».
فقد أخفيا الزوج والشقيقة عالقتهما لفرتة طويلة عن اجلميع حتى
تزوجا سرًا ووضعا اجلميع أمام األمر الواقع.
وأوضح املصدر «أن العالقة بني الدكتور والشقيقة نشأت عندما
كانت األخرية ترتدد على بيت شقيقتها بذريعة تلقي دروس تقوية
جامعية على يد زوجها الدكتور».
وأشار إىل أن «املدعية ذكرت يف أوراق الدعوى أنها صدمت
من زوجها وشقيقتها اللذين دخال بعالقة ودية ورتبا لتطليقها
وزواجهما مبا خيالف التقاليد االجتماعية واألعراف اإلنسانية».
وذكر املصدر ،أن الدعوى اليت حدد لنظرها خالل شهر أغسطس
املقبل ،تطالب بإلزام الطليق بالنفقات األسرية على الطليقة
واألبناء ،باإلضافة إىل احلكم حبضانتهم إليها.

طائرة جتسس تصوّر السيدات داخل
غرف نومهن يف بلد عربي!

متكنت األجهزة األمنية مبحافظة القليوبية يف مصر ،من ضبط
شخص يستخدم طائرة جتسس بها كامريا صغرية ،لرؤية سيدات
داخل منازهلن مبدينة بنها.
ووفقا جلريدة «أخبار اليوم» يف مصر ،فقد تلقى قسم شرطة بنها،
بالغا من أحد املواطنني مبنطقة كفر السرايا بعثوره على طائرة
جتسس بها كامريا على باب شرفة شقته ،أثناء نومه مع زوجته،
فتحفظ عليها.
ومت ضبط املتهم الذي يعمل حماميا ،وتبني أنه يستخدمها عن بعد
يف التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن يف منازهلن من خالل
«البلكونات والشبابيك».

طور أحد املربجمني تطبيقا يسمح بتجريد النساء من مالبسهن يف
ّ
الصور األصلية وجعلهن عراة جبودة تشبه الواقع.
وأثار التطبيق الذي حيمل اسم  ،DeepNudeوهو خمصص ألجهزة
الكمبيوتر ،ويستخدم الذكاء الصناعي ،انتقادات واسعة بسبب
األضرار اليت ميكن أن تسببها الصور الزائفة ،ما أدى إىل إغالقه
بعد يوم واحد من تلقيه اهتماما واسع النطاق عرب وسائل اإلعالم.
وقالت رسالة ُنشرت على حساب تويرت اخلاص بالتطبيق« :ال نريد
كسب املال بهذه الطريقة» وأضافت رسالة اإلعالن عن إيقاف
تشغيل التطبيق« :العامل ليس جاهزا بعد لتطبيق  .»DeepNudeكما
عرض موقع ويب الربنامج صفحة تتضمن رسالة توضيحية شرحت
أسباب إغالق التطبيق.
وقال الفريق املطور للتطبيق إن «احتمال إساءة استخدام الناس
للتطبيق مرتفع للغاية» ،وحذروا من مشاركة نسخ من الربنامج عرب
اإلنرتنت قائلني إنه سيكون ضد شروط خدمة التطبيق.
ولن يتم عرض  DeepNudeأو إطالق إصدارات أخرى منه ،لكن
الفريق يعرتف بأن بعض النسخ بالتأكيد ستتسرب عرب اإلنرتنت.
واستخدم التطبيق املتاح لنظامي التشغيل «ويندوز» و،Linux
الذكاء الصناعي لتغيري الصور وجعل الشخص يبدو عاريا ،وهو
خمصص للعمل على النساء فقط.
وتوضع عالمة كبرية يف الصورة املعدلة عرب النسخة اجملانية
للتطبيق تشري إىل أنها مزيفة ،بينما تكون العالمة صغرية للغاية
يف زاوية الصورة يف النسخة املدفوعة من التطبيق ،واليت ميكن
إزالتها بسهولة.
وطور  DeepNudeمن قبل مربمج يعرف باسم ألربتو ،وبيع التطبيق
لبضعة أشهر قبل اجلدل الواسع الذي أثري حوله يف الفرتة
األخرية.

نهاية مروعة ملراهقة حاولت التقاط
سيلفي مع غروب الشمس
يف حادثة مروعة ...لقيت
مراهقة روسية حتفها ،بعدما
سقطت من الطابق التاسع أثناء
حماولتها التقاط صورة على
سطح مبنى شاهق مع غروب
الشمس .
فقد لقيت إيكاترينا تشرينوفا
عاما من مدينة موسكو،
15
ً
مصرعها ،إثر سقوطها من
مرتا ،عندما كانت حتاول التقاط صورة مثالية تظهرها
ارتفاع ً 90
مع غروب الشمس ،لكنها فقدت توازنها.
وتعد إيكاترينا احلالة السادسة اليت تلقى مصرعها أو تصاب جبروح
ّ
خطرية ،خالل شهرين ،أثناء حماولتها التقاط مثل هذه الصورة.
وفق صحيفة «مريور» الربيطانية.
وقالت صديقة الفتاة« :طلبت مين صديقيت التقاط صورة تظهر
بها خلفية غروب الشمس ،ولكنها فقدت توازنها أو رمبا تعثرت يف
شيء ما ،لتسقط وتفارق احلياة .
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سـيارات

باريس تواجه أزمة املرور خالل
استضافتها األوملبياد بسيارات
أجرة طائرة!

« »Miniتطلق سيارتها
الرياضية األقوى

تستعد شركة «ميين» اىل إطالق سيارتها الرياضية األقوى ،وذلك
بعد تسريبات لصور مركبة «.»JCW GP
تتطلع باريس ملواجهة أزمة املرور املتوقعة خالل استضافتها دورة
األلعاب األوملبية عام  2024بنقل املشاركني عرب سيارات أجرة
طائرة ملواقع الدورة من املطار مباشرة.
وحيتاج زوار باريس اآلن إىل ركوب قطار أو حافلة ملدة تصل إىل
ساعة داخل املدينة كي ينتقلوا من مطار شارل ديغول إىل مشال
باريس .لكن أفادت يف هذا السياق صحيفة الدايلي ميل بأنه
إذا جنحت شركة مطارات باريس ( ،)ADPشركة ايرباص واهليئة
املستقلة للنقل يف باريس يف مترير تلك الرؤية املستقبلية،
فسيكون مبقدور املسافرين أن يعودوا للجو مرة أخرى عرب سيارات
أجرة حضرية ذاتية الطريان.
واستغلت الشركات السالف ذكرها مشاركتها يف معرض باريس
اجلوي ،الذي أقيم قبل أيام ،لإلعالن عن أن دورة األلعاب األوملبية
أتاحت الفرصة املثالية لتقديم خدمة الطائرات املستقبلية اليت
تقلع وتهبط عموديًا وأنها ستطلق دراسة جدوى لبحث األمر.
ونقلت الدايلي ميل عن الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص ،غيوم
فيوري ،قوله «كان يعيش أكثر من نصف البشرية عام  2010يف
مناطق حضرية ،وذلك للمرة األوىل ،وحنن نتصور أننا سنتجاوز
حاجز ال  % 60حبلول عام .»2030
كما قال ادوارد أركرايت ،املدير العام التنفيذي لشركة مطارات
باريس ،إنه إذا كان لدينا قناعة بأن االرتفاعات املنخفضة مساحة
سيتم استغالهلا خالل ال  20 ،15 ،10 ،5أو ال  30عامًا القادمني،
فإنه يتعني علينا أن نوفر الظروف الالزمة خلدمة ذلك التوجه من
اليوم.

وستأتي هذه السيارة بهيكل رياضي حيمل روح مركبات «mini
 ،»cooperمزود بفتحات هوائية كبرية يف مقدمته وعلى جانبيه،
وجناح هوائي مزدوج من اخللف ،ستساعد مجيعها على زيادة ثبات
املركبة على السرعات العالية.
كما ستزود هذه املركبة مبصابيح أمامية وخلفية مميزة تعمل
بتقنيات  ،LEDوعجالت رياضية مبقاس  15إنشا ،وقمرة تتسع لـ
 5ركاب ،فيها مقاعد رياضية أيضا.
وسيضمن أداء السيارة القوي،حسب موقع روسيا اليوم ،نظاما
دفع أمامي ورباعي ،وحمرك توربيين بسعة لرتين ،وعزم 300
حصان ،قادر على زيادة تسارعها من  0إىل  100كلم/ساعة يف
أقل من  5ثوان ،والوصول بها إىل سرعة  290كلم/ساعة.
ومن املفرتض أن تصنع « »Miniعددا حمدودا يقدر بـ  3000نسخة
من هذه السيارة ،ستبدأ بطرحها يف األسواق أواخر العام اجلاري،
أو مطلع العام املقبل.

مرسيدس تدخل حتديثات على
طرازاتها الناجحة

ٍ
حتديثات جديدة على الطرازات
تعمل مرسيدس AMG -على إدخال
الناجحة من سيارة  ،+GLC 63 4MATICحيث ستعزز ديناميكيات
ّ
وترقي خصائص التوصيل والوظائف التشغيلية من خالل
السيارة
التحكم باإلمياءات.
كما تضفي مرسيدس AMG-على هذه السيارة بطرازيها الرياضي
املتعدد االستعماالت والكوبيه تصميمًا جديدًا أكثر متيزًا يشمل
األضواء ونظام املعلومات والرتفيه  MBUXمن خالل إضافة وظائف
وشاشات العرض اخلاصة من.AMG
كما ستتعزز أساليب القيادة املتعددة وتتنوع أكثر مع إضافة نظام
التحكم الديناميكي اجلديد ( )AMG DYNAMICSوقفل الرتوس
التفاضلية  ،الذي أصبح باإلمكان اآلن التحكم به إلكرتونيًا يف
مجيع الطرازات كتجهيز أساسي .وتعترب سيارة Mercedes-AMG
 +GLC 63 S 4MATICحاليًا السيارة األسرع يف العامل ضمن فئة
السيارات الرياضية متعددة االستعماالت ،وذلك بعد أن سجلت
رقمًا قياسيًا رمسيًا على حلبة نورث لوب نوربورغرينغ بزمن اجلولة
جزء من الثانية.
الذي بلغ  7دقائق و 49ثانية وً 369

الرئيس التنفيذي لـ BMW
يعلن رحيله العام املقبل

بنتلي حتتفل باصدارها األول

وتشري تقديرات شركة ديلويت املعنية باخلدمات املهنية إىل أن
سوق السيارات األجرة احملمولة جوًا سيقدر حبوالي  17مليار دوالر
يف أمريكا فقط حلني بلوغ عام .2040

بي إم دبليو وداميلر تطوران
تكنولوجيا قيادة آلية
ينتظر أن يتعاون ما يقرب من  1200مطورًا من شركيت بي إم دبليو
وداميلر لتطوير تكنولوجيا مبتكرة خاصة بالقيادة اآللية ،ميكن أن
جُ َ
تَّرب بالشوارع حبلول عام .2024
وقالت الشركتان يف بيان مشرتك هلما بهذا اخلصوص إن
شراكتهما اإلسرتاتيجية ستنصب فعليًا على تطوير تقنيات أنظمة
قيادة مساعدة ،قيادة آلية على الطرق السريعة ومواقف سيارات
آلية ،وأنهما ستنفذان التقنيات يف سياراتهما بشكل مستقل.
وكانت الشركتان قد أعلنتا يف البداية عن خططهما لتطوير
تكنولوجيا القيادة اآللية يف شهر فرباير املاضي ،وقالتا وقتها
إنهما تتناقشان يف إمكانية توسيع نطاق شراكتهما.
وأوضحت الشركتان قبل بضعة أيام أنهما انتهيتا من وضع
اللمسات األخرية على االتفاقية املربمة بينهما ،وأنهما تتوقعان
تعميم التكنولوجيا اجلديدة يف املركبات اليت يتم إنتاجها بأعداد
بدء من عام  ،2024وسط ترقب للشكل الذي ستكون
كبرية
ً
عليه.

ّ
سيشكل احتفاء
طرازًا فريدًا بإصدار حمدود
ابتكرتBentley
بالسيارة األسطورية  No. 1 Bentley Blowerللعام .1929
ُ
عد Continental GT Convertible Number 1 Edition by Milliner
وت ّ
تعبريًا عصريًا عن سيارة سباقات أيقونية فع ًال ،وهي حتوي شعارًا
مميزة من
مطليًا بالذهب عيار  18قرياط على الرفراف وقطعة
ّ
مبحرك سيارة No.1
تاريخ  Bentleyالعريق مأخوذة من مكبس خاص
ّ
الدوارة (Bentley Rotating
األصلية وموجودة ضمن شاشة العرض
ّ
املبتكرة من .Bentley
)Display
َ

أعلن رئيس  BMWالتنفيذي هارالد كروغر أنه لن جيدد عقده مع
الصانع األملاني والذي ينتهي يف الـ  30من إبريل العام املقبل
 ،2020وهو ما يعد مبثابة دعوة للشركة بالبحث عن بديل له خالل
األشهر املقبلة.
ويقال بأن كروغر البالغ من العمر  53عامًا فقد ثقة جملس اإلدارة،
وليس من املعروف ما إذا كان قراره هذا من تلقاء نفسه أو أنه
مدفوع إليه ،ووفقًا لرويرتز ميكن أن يكون خليفة كروجر إما رئيس
اإلنتاج أوليفر زيبس ،املدير املالي نيكوالس بيرت أو عضو جملس
إدارة البحث والتطوير كالوس فروهليتش.
ويعد زيبس هو املرشح األقرب إىل املنصب وفقًا جمللة فرانكفورتر
اجلماين األملانية ،لكن  BMWرفضت التعليق بشكل رمسي على أمر
املرشحني ملنصب الرئيس التنفيذي هلا مكتفية بالقول بأن األمر
سيناقشه جملس اإلشراف يف إجتماع سيقام يف الـ  18من يوليو.
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جــنس

أفضل األوقات ملمارسة العالقة احلميمة

ممارسة العالقة اجلنسية من أهم الغرائز الطبيعية
ً
عادة ميكنك ممارستها يف اي
يف حياة اإلنسان و
وقت .لكن هناك أوقات معينة يف حياة كل من
الرجل واملرأة تعترب من أفضل األوقات ملمارسة
عالقة محيمية ممتعة! فما هي يا ترى؟
أجريت الكثري من الدراسات واألحباث العلمية
اليت أثبتت أن هناك أوقات مثالية حلدوث عالقة
محيمية بني الرجل واملرأة .يقوم اجلسم بإفراز
هرمونات جنسية معينة تعزز من األداء اجلنسي
وتزيد من الرغبة واإلثارة اجلنسية عند الزوجني.
نصح الباحثون أيضًا مبواعيد حمددة إلقامة عالقة
جنسية لكي يشعر كل من الزوجني بالراحة
واالستمتاع واإلشباع اجلنسي .تتحقق السعادة
الزوجية لديهما ومن خالل هذا املقال سوف نذكر
ما هي االوقات املثالية ملمارسة عالقة جنسية
محيمية رائعة.
 -1بعد ممارسة التمارين الرياضية
هناك دراسة أجريت يف جامعة تكساس قد أثبتت
أن بعد ممارسة التمارين الرياضية ميكنك أن
تقيم عالقة جنسية ممتعة ألنها تعترب من األوقات
املثالية .وذلك على الرغم من العرق والتعب إال
أنه ممتع للغاية .أثبتت تلك الدراسة أن ركوب
الدراجة ملدة عشرون دقيقة تسمح لتدفق الدم
بنسبة عالية جلميع األعضاء التناسلية .قد تزداد
نسبة اهلرمونات اجلنسية يف اجلسم بشكل أكرب
مما يساعد على زيادة الرغبة اجلنسية يف هذا
الوقت و الشعور بأنك أثناء العالقة سوف تكوني
ً
عامةالرياضة متد اجلسم بالطاقة
رشيقة ومجيلة.
واحليوية و حتد من الشعور بالتوتر وكل هذا قد
يساعد يف احلصول على عالقة محيمية رائعة.
 -2يف الصباح
يف البداية البد أن نعلم أن ممارسة العالقة احلميمة
قد تساهم يف حتسني املزاج .لذلك من املفضل
املمارسة يف الصباح بعد االستيقاظ مباشرة
لكي تساعد على التواصل الودي والعاطفي
بني الزوجني طوال اليوم وذلك الرتفاع نسبة
هرمون «األوكسيتوسني» يف اجلسم أثناء هذه
ِ
زوجك عندما تستيقظي.
الفرتة .قومي مبداعبة
يكون هرمون التستوستريون عند الرجل يف أعلى
نشاطه وهذا اهلرمون يسمى بهرمون السعادة
ألنه هو املسؤول عن األداء اجلنسي و يعزز من
اإلثارة اجلنسية بشكل سريع .تؤثر ممارسة
العالقة احلميمة يف الصباح تأثريًا إجيابيًا يف
زيادة نسبة األدرينالني يف الدم.
 -3يف فصل الصيف
فصل الصيف من أفضل فصول السنة إلقامة
عالقة محيمة ممتعة ومدهشة وذلك لزيادة الرغبة
والشهوة اجلنسية عند الزوجني .يعترب الصيف هو
فصل الرتفيه والراحة واملتعة مع سطوع الشمس
الذي يصاحبها ارتفاع يف درجة احلرارة قد تزداد
البهجة والنشاط واحليوية اليت تؤثر على اجلسم
بصورة فعالة وقوية حيث يقوم اجلسم بإفراز غدد
اجللد العرقية .تتحسن الدورة الدموية ويزداد
تدفق الدم بشكل سريع إىل مجيع أحناء اجلهاز
التناسلي لدى الرجل واملرأة .يرتفع هرمون
التستوستريون وقد يصل إىل أعلى مستوياته

عند مجيع الرجال .يساهم اجلسم يف تعزيز
فيتامني «د» .تناول فاكهة الصيف اليت تساعد
يف زيادة الرغبة اجلنسية وتعزز الدافع اجلنسي
مثل البطيخ ،والفراولة ،وعصري الرمان .ارتداء
املالبس الصيفية اليت تربز أنوثة وأناقة املرأة و
تربز رجولة الشريك هلا تأثريًا قويًا إلثارة الشهوة
اجلنسية عند الرجل و املرأة.
 -4يف الساعة الرابعة بعد الظهر
ممارسة اجلماع اجلنسي يف الرابعة بعد الظهر يعد
من أفضل األوقات واألفكار املختلفة بالنسبة
للزوجني .يكون االستمتاع واالنسجام يف هذا
الوقت قد يزداد بشكل أكرب .أطلقت خبرية
اهلرمونات اليسا فت وصف على هذا الوقت
وقالت بأنه «فرحة بعد ظهر اليوم» وذلك الرتفاع
هرمون األسرتوجني عند الرجل والذي يساعد يف
زيادة الرغبة واإلثارة اجلنسية لديه .تعترب املرأة
يف هذا الوقت لديها طاقة هائلة من اليقظة
واحليوية وذلك الرتفاع هرمون الكورتيزون .مع
ازدياد هذه النسب العالية من اهلرمونات فيكون
وقت لثالثة بعد الظهر من أهم وأفضل األوقات
املثالية اليت تعزز من األداء والدافع اجلنسي
لديهما.
 -5عندما تكونني متعبة
ممارسة العالقة احلميمة قد تعمل على حتسني
أداء جهاز املناعة يف اجلسم .تقلل من اإلصابة
باألمراض وختلص اجلسم من الشعور بأي وجع أو
أمل .مبجرد الشعور بأي مرض من هذه األمراض
مثل فريوس اإلنفلونزا أو أالم املفاصل احلادة أو
الشعور بأمل الصداع أو أعراض الدورة الشهرية
املزعجة ،يكون هذا هو الوقت ...املثالي إلقامة
عالقة جنسية! هذا ألن ممارسة اجلماع والوصول
لإلثارة والنشوة اجلنسية فيقوم اجلسم بإفراز
هرمونات معينة تكون مبثابة مسكنات طبيعية
لتخفف الشعور باألمل و متنع اإلصابة باألمراض
مثل هرمون األوكسيتوسني واإلندروفني.

 5أخطاء تقوم بها املرأة أثناء العالقة
احلميمة وال حيبها الرجل

جيدا مدى أهمية العالقة احلميمة
يدرك اجلميع
ً
كسبب من أسباب جناح واستمرار احلياة الزوجية
بني الرجل واملرأة على حد سواء.
وعلى الرغم من انعدام ثقافة اجلنس يف جمتمعنا
العربي ،إال أنها من أبرز املوضوعات األساسية
اليت البد من تسليط الضوء عليها ،والتحدث
بكثافة حوهلا وعالج القضايا واملشاكل املتعلقة
باحلياة اجلنسية بني أي زوجني.
وسلطت جملة حياتك املتخصصة تقريرا عن بعض
األشياء واألمور اخلاطئة اليت ترتكبها الزوجة أثناء
ممارسة العالقة احلميمة اليت تتسبب يف شعور
الزوج باالنزعاج والضيق ،كما تؤدي إىل فقدان
املتعة واإلثارة اجلنسية بشكل كبري .من خالل
ِ
ِ
ميكنك معرفة أهم
متابعتك سيدتي هلذا املقال،
األخطاء اليت تقع فيها بعض السيدات خالل
العالقة احلميمة حتى تتجنبيها وتبتعدي عنها.
رفض الزوجة للتغيري
من أكثر األخطاء اليت تقع فيها الزوجة أثناء
ممارسة العالقة احلميمة ،هي رفضها للتغيري ،أو
جتربة أوضاع وحركات جنسية جديدة تكسر امللل،
جدا
وتقضي على الروتني اجلنسي .من الضروري ً
تغيري األوضاع اجلنسية بني كل حني وآخر ،والعمل
على جتربة بعض الوضعيات اجلنسية األخرى املرحية
واملناسبة للطرفني .كذلك ،تغيري مكان اجلماع
واستبداله بأي مكان آخر داخل املنزل ،وهذا من
أجل التخلص من امللل والروتني الزوجي الذي
يتسلل إىل غرفة النوم ،ويؤثر بشكل سليب على
العالقة احلميمة بني الزوجني .ولكن لألسف هناك
بعد السيدات اللواتي تفضلن األوضاع اجلنسية
التقليدية ،دون أن يكون لديها رغبة يف تغيري
الوضع وجتربة أوضاع وطرق جنسية أخرى كثرية.
ِ
عليك بتصحيح هذا اخلطأ والتخلي عن فكرة
لذلك،
رفض التغيري خالل ممارسة اجلماع.
عدم املبادرة
كذلك عدم مبادرة الزوجة بطلب ممارسة العالقة

املتحدث باسم بوتني :املرأة الروسية حرة يف ممارسة اجلنس
خرج دمييرتي بيسكوف ،املتحدث باسم
الرئيس الروسي فالدميري بوتني عن
صمته بعد دعوات إىل منع حسناوات
روسيا من ممارسة اجلنس مع املشجعني
ّ
وعلق على ذلك برفضه املطلق
األجانب
لدعوات من هذا القبيل ،من خالل قوله
يف تصرحيات لوسائل إعالمية إن املرأة
الروسية حرة يف ممارسة اجلنس مع
السائحني الذين قصدوا روسيا من
أجل متابعة مباريات بطولة كأس العامل
هلذه السنة ...وجاءت أقواله يف هذا
اجلانب ،بعد أن دعت رئيسة اللجنة الربملانية
الروسية ،الروسيات لتجنب السياح الزائرين
ملوسكو ،خاصة خالل املونديال ،مشددة على
منعهن من ممارسة اجلنس معهم.
إلزامية
ّ
ورد دمييرتي بسيكوف يف هذا اخلصوص وهو
ّ
يستبعد املخاوف املثارة من طرف السياسية

املذكورة من ممارسة الروسيات للجنس مع
املشجعني األجانب ،قبل أن حييل إىل أن هذه
التخوفات تطفو يف هذا اجلانب من قبل البعض
بسبب «املثلية والعنصرية» ،قائال« :البعض
خيافون من العنصرية واملثلية ولكن هذا ال عالقة
له بكأس العامل».

احلميمة من زوجها بطريقة مباشرة ،أو بطرق اخرى
غري مباشرة ،من أكثر األخطاء الشائعة اليت تقع
فيها معظم السيدات .املرأة بطبيعتها خجولة
وتشعر باإلحراج واخلجل من طلب ممارسة اجلماع
مع زوجها ،وغالًبا يف معظم األوقات تنتظر زوجها
هو الذي يقوم بطلب إقامة عالقة جنسية معها،
ِ
عليك
حتى ولو كانت ترغب يف ذلك .لذلك،
سيدتي التخلي عن هذه الفكرة ،و أن تأخذي
زمام األمور وتقومي باملبادرة ،فالرجال حباجة إىل
أن يشعروا بالرغبة من ِقبل زوجاتهم ،ومن أفضل
ِ
لزوجك مدى رغبتك واشتياقك
الطرق اليت تظهر
إليه ،هو أن تبدأي بطلب ممارسة اجلنس معه.
إطفاء األضواء
من أكثر األخطاء املتداولة اليت تقع فيها الزوجة
خالل ممارسة اجلماع مع زوجها ،هي رغبتها
متاما ،و ً
أيضا
الدائمة يف خفض أو إطفاء األضواء ً
حماولة احلفاظ على مالبسها أثناء ممارسة العالقة
احلميمة .فهي غلطة كبرية متنح الزوج الشعور
ِ
ِ
بنفسك ،وعدم إحساسك باألمان معه،
ثقتك
بعدم
وهذا شعور مثري للقلق واالنزعاج .هذا باإلضافة
إىل فقدان شعور الزوج باملتعة احلقيقة أثناء
ِ
ِ
وجبسدك
بنفسك
اللحظات احلميمية .لذلك ،ثقي
واجعلي األضواء خافتة لكي متتلئ الغرفة باألجواء
الرومانسية خالل ممارسة اجلماع ،واعلمي أن
ِ
ِ
إليك أثناء
كثريا عندما ينظر
زوجك يشعر باملتعة
ً
العالقة ،فهذا يثري رغبته ومتعته بشكل كبري،
ويثري شهوته.
اإلهمال يف النظافة الشخصية
ِ
نظافتك الشخصية سيدتي،
عندما تهملني يف
ِ
فأنت بذلك ترتكبني أكرب األخطاء يف حق نفسك
وحق زوجك بشأن عالقتكما احلميمية .النظافة
الشخصية عامل اساسي للغاية لنجاح أي عالقة
جنسية بني الزوجني ،وذلك ألنها من أبرز العوامل
املساعدة يف شعور الزوج باإلثارة ،والرغبة
اجلنسية ،وزيادة شعور املتعة والنشوة خالل
ممارسة العالقة احلميمة .فهناك بعض السيدات
اللواتي ال تهتمن مبظهرهن ومجاهلن ورائحتهن
أثناء اجلماع ،وهذا ينعكس بشكل سليب ويرتك
ِ
عليك
سلبيا على أداء الزوجني .لذلك،
أثرا
ً
ً
سيدتي الزوجة باالهتمام بنظافتك الشخصية من
خالل إزالة الشعر الزائد من املناطق احلساسة،
والتعطر بأروع العطور والروائح الطيبة والذكية،
هذا إىل جانب وضع كرميات الرتطيب اليت متنح
ِ
جسدك ملمس ناعم ومثري.
إرتداء املالبس املرحية والفضفاضة
كذلك ترتكب الزوجة خطأ كبري خالل ممارسة
العالقة اجلنسية مع زوجها ،أال وهي حبها الرتداء
ِ
فعليك أن
املالبس القطنية املرحية والفضفاضة.
تعلمي سيدتي أن هذه املالبس الواسعة واملرحية
ال تسبب أي إثارة للزوج ،وتفقده الشعور باملتعة
والرغبة اجلنسية أثناء ممارسة اجلماع .فعلى الرغم
جدا يف النوم ،إال
من أن املالبس القطنية مرحية ً
أنه ال يفضل ارتدائها خالل ممارسة اجلنس أو
اجلماع ،والبد من ارتداء املالبس الداخلية اجلريئة
واملثرية اليت تشعل الرغبة واإلثارة اجلنسية
بينكما.
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صـحة وغـذاء

أطعمة ترفع الكوليسرتول وأخرى تساعد على التخلص منه
يعاني الكثري من الناس من ارتفاع نسبة
الكوليسرتول يف الدم ،مما يثري خماوفهم من
تناول الكثري من االطعمة ،ويدفعهم إىل االبتعاد
عنها ،بالرغم من أنها قد تكون مفيدة جدا
للجسم.
والكوليسرتول هو مادة مشعية توجد يف الدم،
حيتاجها اجلسم لبناء اخلاليا الصحية ،إال أن ارتفاعه
قد يزيد من خطر اإلصابة بالنوبة القلبية.
فبسبب الكوليسرتول املرتفع ،ميكن أن تتكون
ترسبات دهنية يف األوعية الدموية اخلاصة
باملريض ،لتنمو مع الوقت وتؤدي إىل صعوبة
تدفق الكمية الكافية من الدم عرب الشرايني .وقد
ّ
لتشكل جلطة تسبب
تنفجر تلك الرتسبات فجأة
النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
ومما يزيد املخاوف لدى الكثريين من
الكوليسرتول ،هو أنه ال توجد أية أعراض على
ارتفاعه ،وأن اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة
للكشف عن اإلصابة به.
وقد تدفع هذه املخاوف الكثري من األشخاص إىل
جتنب تناول أطعمة غنية بالكوليسرتول ،دون ان
يدركوا أنها مفيدة وأن اجلسم حباجة هلا.
ومن األطعمة الصحية الغنية بالكوليسرتول:
البيض
يعد البيض من أكثر األطعمة املغذية اليت ميكنك
تناوهلا ،بالرغم من أنه حيتوي على نسبة عالية من
الكوليسرتول ،إذ أن بيضة كبرية واحدة حتتوي
على  211ملغ من الكوليسرتول  ،أو ما يعادل 70
يف املئة من الكمية اليت ينصح األطباء باحلصول
عليها من الكوليسرتول يوميا.
غالبا ما يتجنب الناس البيض خوفا من أن
يتسبب يف ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم،
إال أن األحباث أظهرت أن البيض ال يؤثر سلبا
على مستويات الكوليسرتول ،وأن تناول بيضة
كاملة ميكن أن يؤدي إىل زيادة «الكوليسرتول
احلميد».
كما أن البيض يعد مصدرا ممتازا للربوتني،
باإلضافة إىل عناصر غذائية مفيدة مثل فيتامينات
ب والسيلينيوم وفيتامني أ ،حسب ما ذكر موقع
«هيلث الين».
اجلنب
حتتوي كمية أونصة واحدة من اجلنب ( 28غرام) على

 27ملغ من الكوليسرتول ،أو
حوالي  9يف املئة من احلصة
املسموح بتناوهلا يوميا.
من
العديد
وأكدت
الدراسات ،أن اجلنب كامل
الدسم ال يؤثر سلبا على
الكوليسرتول،
مستويات
إذ وجدت دراسة أجريت
على  162شخصا وامتدت
 12أسبوعا ،أن تناول
كمية كبرية من اجلنب كامل
الدسم يوميا ،تصل إىل 80
غراما ،مل تؤدي إىل ارتفاع
الكوليسرتول الضار يف
الدم ،مقارنة بنفس الكمية
من اجلنب قليل الدسم ،أو نفس العدد من
السعرات احلرارية من اخلبز واملربى.
يشار إىل أن الفوائد الغذائية ختتلف باختالف
أنواع اجلنب ،لكن معظم األجبان توفر كمية
جيدة من الكالسيوم والربوتني وفيتامينات ب
وفيتامني أ.
ولكن نظرا ألن اجلنب غين بالسعرات احلرارية ،
فيجب االلتزام حبجم احلصة املوصى بتناوهلا يف
املرة الواحدة ،واليت تبلغ  2-1أوقية.
احملار
احملار وسرطان البحر والروبيان ،مجيعها
مصدر ممتاز للربوتني وفيتامينات ب واحلديد
والسيلينيوم ،وهي غنية أيضا بالكوليسرتول.
وعلى سبيل املثال ،فإن  3رطل ( 85غراما) من
الروبيان ،حيتوي على  166ملغ من الكوليسرتول،
أي ما يزيد عن  50يف املئة من احلصة املسموح
بتناوهلا يوميا.
باإلضافة إىل ذلك ،حتتوي احملاريات على
مضادات األكسدة الكاروتينية وتوراين األمحاض
األمينية ،اليت تساعد على منع اإلصابة بأمراض
القلب وختفيض الكوليسرتول الضار.
يذكر أن الشعوب اليت تستهلك كميات كبرية
من املأكوالت البحرية ،لديها اخنفاض واضح يف
أمراض القلب والسكري وااللتهابات.
حلوم احليوانات اليت متت «تربيتها» يف
املراعي
متتلئ شرحية حلم احليوانات اليت متت تربيتها يف
املراعي أو املزارع ،ومل تبق حمتجرة يف أماكن
مغلقة بعيدا عن أشعة الشمس ،على كميات كبرية
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الكوليسرتول الضار وضغط الدم ،فضال عن
اخنفاض خماطر اإلصابة بالسكتة الدماغية وأمراض
القلب والسكري.

ساعتك ومرحاضك..
حتذير خميف «للجميع»

من الربوتني والفيتامينات واملعادن املهمة ،مثل
فيتامني ب  12والزنك والسيلينيوم واحلديد.
وحتتوي هذه اللحوم على كوليسرتول أقل من
ذلك املوجود يف حلم البقر الذي متت تغذيته
من قبل البشر يف أماكن مغلقة ،كما أنها حتتوي
على أمحاض أوميغا  3الدهنية بشكل أكرب ،وهلا
خصائص مضادة لاللتهابات.
السردين
ال حيتوي السردين فقط على عناصر غذائية
مهمة ،ولكن أيضا يعد مصدرا مهما للربوتني،
إذ حتتوي كمية  3.75أونصة ( 92غرام) من هذه
األمساك الصغرية على  131ملغ من الكوليسرتول
 ،أو  44يف املائة من احلصة اليومية املسموح
بتناوهلا.
ويعد السردين مصدرا للحديد والسيلينيوم
والفوسفور والزنك والنحاس واملغنيسيوم
وفيتامني إيه.
الزبادي كامل الدسم
هو غذاء غين بالكوليسرتول ومليء بالعناصر املهمة
مثل الربوتني والكالسيوم والفوسفور وفيتامينات
ب واملغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم.
وحيتوي كوب واحد ( 245غرام) من اللنب كامل
الدسم على  31.9ملغ من الكوليسرتول ،أي 11
يف املائة من احلصة اليومية املسموح بتناوهلا.
وأظهرت األحباث أن زيادة استهالك منتجات
األلبان املخمرة كاملة الدسم ،مرتبطة باخنفاض

على الرغم من أن الناس يهتمون كثريا مبالبسهم
وأحذيتهم قبل اخلروج من املنزل ،إال أنهم يغفلون
االعتناء ببعض األشياء املهمة ،اليت يستخدمونها
أيضا بشكل يومي ،من بينها ساعة اليد.
وقالت صحيفة «مرتو» الربيطانية إن إهمال
ساعة اليد جيعلها عرضة لرتاكم البكترييا ،مما قد
يعرض صاحبها ملشكالت جلدية خمتلفة ،مضيفة
«البكترييا قد ال تكون مرئية لكنها قد جتعل
ساعتك قنبلة موقوتة من األوساخ قد تنفجر يف
أي حلظة».
وتشري نتائج دراسة حديثة ،أجرتها إحدى
الشركات املتخصصة يف الساعات والنظارات
الشمسية ،إىل أنالساعة اليدوية قد تكون «أقذر
 3مرات» من مقعد املرحاض.
وأجرت شركة «تيك واتشز» اختبارات على 10
أنواع خمتلفة من الساعات ،ملعرفة مدى نظافتها
وخلوها من البكترييا ،فوجدت أن كل ساعة
خضعت للبحث قد حتمل «كمية مثرية للقلق من
األوساخ».
وقالت «بشكل عام ،وجدنا أن الساعات كلها
عرضة للقذارة ،كانت األنواع املصنوعة من
البالستيك واجللد أكثر اتساخا مقارنة مع األنواع
املعدنية».
وأضافت «تبني لنا أيضا أن  24يف املئة من
الربيطانيني مل ينظفوا ساعاتهم أبدا ،وأن  21يف
املئة يفعلون ذلك مرة واحدة كل  6أشهر».
وختمت حبثها قائلة «حنن حماطون بكمية كبرية
من األوساخ والغبار بشكل يومي ..علينا فقط أن
حنرص على عدم تركها ترتاكم يف أغراضنا».

* 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

Sutherland
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‘They need to explain’: Albanese demands answers
over AFP request for reporter travel record

Anthony Albanese has challenged the Attorney-General to explain whether he stood by a previous claim that there was “no evidence” journalists
were the focus of law enforcement action.Credit:Alex Ellinghausen

The Morrison government
is being urged to confirm
whether journalists who
published top secret documents will be prosecuted
for breaking the law, amid
revelations the Australian Federal Police asked
Qantas to hand over the
private travel records of a
senior ABC reporter.
Opposition Leader Anthony Albanese on Monday
challenged Attorney-General Christian Porter to
explain whether he stood
by a previous claim that
there was “no evidence”
journalists were the focus
of law enforcement action
following dramatic police
raids in Sydney and Canberra last month.
The Sydney Morning
Herald and The Age earlier revealed the AFP approached Qantas in March
seeking details on two
flights taken by investigative reporter Daniel Oakes,
an ABC reporter who received and published topsecret government material containing allegations
of misconduct by Australian troops in Afghanistan.
A document recounting
the exchange between the
AFP and Qantas is headlined “Statement in the
matter of R v Daniel Michael Oakes”, suggesting
police could be building a
case against the reporter
in addition to pursuing
the Defence whistleblower
who has already admitted
to leaking the information.
Mr Albanese said the document pointed to “a gap”
between what the Attor-

ney-General “says is happening and what is actually happening.”
“He says that journalists
aren’t the target of these
investigations, but the fact
that there was a demand
by the AFP for records of
flights from a journalist
from Qantas shows that
that’s not the case,” the
Labor leader said.
“And the government, and
in particular Mr Porter,
needs to explain exactly
what the circumstances
are here. We are concerned about freedom of
the press.”
While Mr Porter would
need to sign-off on any
move to prosecute reporters, overall ministerial responsibility for the AFP
rests with Home Affairs
Minister Peter Dutton.
Mr Porter - who declined
to comment on Monday has previously said he is
“seriously disinclined” to
authorise the prosecution
of journalists.
According to the AFP
document, a Qantas legal
officer received an email
on March 15 “regarding a
request from the AFP for
information concerning
the travel bookings of Mr
Daniel Michael Oakes”.
The officer accessed the
internal booking system
three days later in search
of the two flights, in June
and September 2016, that
police were interested in.
“I captured and printed
the booking information
and confirmation of travel
once received.”
The AFP appeal to Qan-

tas occurred roughly six
months after former military lawyer David McBride
was arrested for leaking
the information to the
ABC.
Media, Entertainment and
Arts Alliance chief executive Paul Murphy said the
request to Qantas “underlines the seriousness
of the situation we’re facing”.
“It seems incredible that
the federal police can just,
without any thought, go
and request private travel
information of a journalist
from Qantas,” he said.
“It’s yet another example
of the culture that’s been
created in this country of
an absolute disregard for
the role of journalists in an
open liberal democracy,
and absolute contempt for
whistleblowers.”
A spokesman for Qantas
on Sunday said: “Like all
airlines, Qantas receives
numerous requests for
information from law enforcement agencies and
we comply with these requests in accordance with
our legal obligations and
privacy legislation.”
The airline’s policy statement notes it can disclose a customer’s private information to “law
enforcement agencies,
regulatory authorities and
governments around the
world and their service
providers in connection
with their investigations,
screening or other functions.”
The journalists’ union and
media chiefs are pushing
the Morrison government
to change laws to better
protect press freedom in
Australia.
Mr Murphy said some reporters might have to reconsider how they book
travel given the Qantas
matter.
AFP acting commissioner
Neil Gaughan has not ruled
out charging journalists
or their employers for the
publication of confidential
documents.

Frydenberg banks on tax refund boost
as business confidence ebbs

Treasurer Josh Frydenberg is hoping shoppers use their tax refunds to
funnel their cash back into the economy.CREDIT:ALEX ELLINGHAUSEN

Treasurer Josh Frydenberg is hoping Australians
hit the nation’s shops and
spend their tax refunds as
signs grow that the surge
in business and consumer confidence since the
Morrison government’s
re-election is starting to
wane.
Mr Frydenberg said he
was confident the refunds, the first part of the
government’s 10-year,
$158 billion tax package, would be recycled
through the economy,
along with the money
freed up by the Reserve
Bank of Australia’s recent cuts in official interest rates.
More than 810,000 people, a record so early in a
new financial year, have
already submitted their
tax returns, with refunds
worth up to $1080 for
low- and middle-income
earners set to hit bank accounts from Friday.
The Treasurer said with
the Australian Prudential Regulation Authority
loosening loan restrictions on the nation’s
banks and the cut in interest rates there would
be more money flowing
through the economy.
“It’s not up to the government to tell Australians how to spend their
money. It’s for them, their
families, for the individuals involved, to determine their priorities,” Mr
Frydenberg said.

“I’m very confident this
money will be used to
ensure greater economic
activity. It will be used at
the local shop. It will be
supporting local employers and local businesses.
“There are a number of
things that are happening
together with these tax
cuts that will continue to
see strong economic activity across the Australian economy.”
Following the return of
the government at the
May 18 election, there
was a lift in business and
consumer confidence.
But the closely watched
National Australia Bank
monthly survey of business conditions and confidence show the sheen
is wearing off.
Both confidence and
conditions are back under their long-term average, with forward orders,
a key indicator of future
economic conditions, still
deeply negative.
The government’s tax
cut package has passed
through
Parliament.
Here’s what you’ll be getting.
Retail remains the worst
part of the economy, although trading conditions are also negative
in the manufacturing,
wholesale and transport
sectors. Mining, aided
by this year’s large lift
in iron ore prices, is the
most confident sector,
enjoying the strongest

conditions.
NAB chief economist
Alan Oster said while
there had been a tightening in capacity utilisation,
the survey showed the
euphoria around the election had come to an end.
“Business confidence appears to have unwound
its spike in May, which
we think was driven by
a short-term election
bounce and increased optimism around a renewed
interest rate easing cycle
by the RBA,” he said.
“Forward-looking indicators suggest that there is
unlikely to be a material
improvement in conditions over the next few
months, with forward
orders remaining very
weak. This suggests the
pipeline of demand is
weak and is consistent
with below-average confidence.”
Confidence is not only
waning in the business
sector, with the ANZ-Roy
Morgan weekly measure
of consumer sentiment
also showing a dip.
One of the biggest falls
was in the question on
whether it was a good
time to buy a major
household item.
ANZ’s head of Australian
economics, David Plank,
said confidence was
down despite the RBA’s
cut to interest rates last
week.
“The passage of the tax
cuts has also not been an
immediate boost to sentiment,” he said.
“We need to put this in
context, however. Consumer confidence rose
sharply in the prior week
and is above average, so
some consolidation is not
completely unexpected.
“Confidence also fell immediately following the
June RBA rate cut, suggesting the immediate
take-away from monetary
easing is not necessarily
positive.”
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اعــالنات

نتعهد مجيع أنواع املشاريع
السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل
البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية
يف صناعة األملنيوم

نستعمل أفضل املاركات
االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب وماهر درويش مع املوظفني والعمال

خدماتنا تشمل
سائر أحناء سيدني

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455, E; info@technal.com.au
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‘That’s when the stress and anxiety builds Telstra purchase of NBN ‘inappropriate’:
up’: Mum’s whopping $465k Telstra bill Competition watchdog

promised to get it sorted.
Blaming a “misalignment
in the system”, Robbie told
Karen: “As far as we’re
aware, we’re all good and
moving forward.”
But a month later, Karen
opened her next bill and
realised her bill was even
more expensive.
Telstra had added her usual $400 onto the $465,000
it was trying to charge her.
“Their billing process
failed, their technology
failed, their customer service definitely failed and
their management have
failed,” Karen told A Current Affair.
Telstra executive Michael

Ackland eventually became involved, apologising “unreservedly” to Karen for the mistake.
“There were two issues —
there was a system glitch
error that created the original problem and then human error to not pick it up
as quick as we possibly
could,” Mr Ackland said.
“(Karen) should ignore
that bill because it takes a
little bit of time for the billing systems to process the
removal, and we have confirmed with her in writing
that all those charges are
removed and she should
ignore them.”
Tech expert Trevor Long
said for a bill to cost that
much, the family would
have to watch 30,000 movies in the month.
“I think if there was actually that much traffic going through your home
network … I don’t think the
average home router or
home network could cope
with it,” Mr Long said.

The federal government
has snubbed out suggestions the National Broadband Network could be
sold to Telstra.
Communications Minister
Paul Fletcher has ruled
out selling the national
broadband network to
Telstra when the rollout of
the $51 billion project is
finished.
Telstra raised the prospect of acquiring the network or striking a deal
with the government over
the network last year.
Mr Fletcher pointed to
safeguards within existing laws preventing a retail telco like Telstra from
owning the network, saying the measures were
good public policy.
“A clear feature of the policy structure is that NBN
cannot be owned by a ver-

tically integrated telco,”
he told The Sydney Morning Herald and The Age.
“In other words, somebody who delivers retail
telecommunications services cannot own NBN.
That’s baked into the legislation.”
Mr Fletcher, who took
over the communications portfolio after the
coalition was re-elected
in May, said the government needed to ensure
the owner of a wholesale
network did not also supply retail services.
“I don’t see any scenario
in which the very clear
legislative restriction on
the NBN being owned
by a company which is
also a retailer of telecommunications services is
changed,” he told the
newspapers.

The bill eventually hit $466,000. Picture: A Current AffairSource:Channel 9

A mum-of-three was used
to paying $400 for her family’s Telstra bill. Then she
opened the latest one and
found it was 1000 times
more expensive.
As Telstra and Vodafone
announce new plans with
unlimited data, some Aussies might find they are getting a raw deal on t...
A mum-of-three was used
to budgeting $400 a month
to send to Telstra — until
her most recent phone bill
was asking her to cough
up 1000 times that.
Karen, from Bunbury in
Western Australia, was left
reeling when she opened
her family’s bill in April and
saw that she owed Telstra
$465,595.23.
Speaking to A Current Affair, Karen said she wondered how her modem
even handled such a high
amount of downloads.
“Has it been hacked? How
has it actually managed to
do that much data download without bursting into
flames?” Karen told the
program.
But when Karen tried to
solve the obvious mistake,
the problem only became
worse.
“You can’t move past the
call centre, there’s no-one
past that, so that’s when
the stress and anxiety
builds up — what am I going to do?” she said.
After weeks of calls with
the customer service team,
Karen decided to deal with
someone face-to-face and
headed to her local Telstra
store at Bunbury.
Robbie, a worker at the
store, told her it was “absolutely a mistake” and

Minister rules out selling
NBN to Telstra

ACCC chairman Rod Sims has added further doubt to any Telstra-NBN tie up.

Competition tsar Rod
Sims has poured scorn
on Telstra’s ability to buy
the National Broadband
Network, warning he had
misgivings about any
company associated with
the leading telco buying
the taxpayer-funded internet monopoly.
It came as Telstra’s rivals
in the broadband market
backed Communications
Minister Paul Fletcher’s
emphatic statement that
Telstra could not buy the
$51 billion NBN under
current legislation.
“It would be inappropriate
[to sell the NBN] to any of
the telco retailers, Telstra
included,” Mr Sims said.
When Telstra created InfraCo, as part of a broader turnaround effort last
year, it positioned the
telco for a future deal with
the NBN Co or an acquisition. Telstra chairman
John Mullen said in 2018
that it would be a potential “solution” for the government should it look to
privatise the network.
Despite the Minister ruling out involvement from
internet retailers on policy grounds, telco sources still believed Telstra
could structure its infrastructure arm, InfraCo, as
a separate entity to buy
the network and not fall
foul of the rules.
But Mr Sims, the Australian Competition and

Consumer Commission’s
chairman, has now made it
clear he would be against
any attempt from Telstra
to buy the network - even
through another entity.
When asked whether Telstra might be able to buy
the taxpayer-funded network in a scenario where
InfraCo was separated out
from the main business,
he said: “We would not
want any retailer involved
in any entity that bought
the NBN.”
Any company looking to
buy the NBN Co would
also be subject to the
same merger laws as any
other deal, he said, including tests about how
competition might be affected.
The plan to block Telstra
and other telcos from buying the network has been
welcomed by rival mobile
and internet retailers.
Singtel Optus vice president of regulatory and
public affairs Andrew
Sheridan said in a statement that the telco “fully
supports” Mr Fletcher’s
view.
“A foundational objective
of the NBN was to deliver
structural reform of the
fixed industry and ensure
that competition and consumer interests cannot be
held to ransom by a dominant vertically integrated
telecommunications company,” Mr Sheridan said.

“Proposals to allow Telstra or its related entities
to own the NBN are contrary to the NBN policy
framework and should be
dismissed out of hand.”
Vodafone Australia director of strategy Dan Lloyd
said the NBN Co was established as “an open
access wholesale-only
network to address the
barriers to competition
from Telstra’s historic
control of the network”.
“Any privatisation must
ensure it remains a wholesale business so that the
extensive efforts and
taxpayer funding of NBN
are not undermined,” Mr
Lloyd said.
A spokeswoman for Macquarie Telecom Group
welcomed Mr Fletcher’s
comments, saying it was
“encouraging” he had
confirmed the NBN Co
wouldn’t be privatised any
time soon as the network
needed time to complete
the roll out and establish a sustainable pricing
model.
“Separating the monopoly infrastructure connecting homes to communications networks to drive
competition and better
services and prices was
a core reason behind the
creation of the NBN,” she
said in a statement.
The NBN Co and Telstra
both declined to comment.

سليمينغ ستديو
ستديو تنحيف
للـنساء والـرجال
خربة اكثر من  12عاما
إختصاصيون بـ:

بعد العالج

قبل العالج

 التنحيف فقدان الوزن حبرق الشحومواللحم الزائد
 إزالة التجاعيد من الوجهوالرقبة
 ش ّد اجللد املرتهل يف الوجهوالرقبة والبطن
 رفع اجلفون وشدها -ازالة الوشم ..وغري ذلك

تكسري الدهون بالاليزر واألمواج الصوتية
جلسة العالج األوىل بـ  70دوالرا وبعدها  100دوالر للجلسة

بعد العالج

قبل العالج

بعد العالج

نفتح  6أيام
يف االسبوع

قبل العالج
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