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توج رئيس احلكومة اللبنانية 
إىل  زيارته  احلريري  سعد 
الواليات املتحدة األمريكية 
بلقاء عقده عند الثالثة من 
عصر أمس االول )اخلميس( 
بتوقيت واشنطن، العاشرة 
مع  بريوت،  بتوقيت  ليال 
األمريكية  اخلارجية  وزير 
مقر  يف  بومبيو  مايك 
الوزير  حبضور  الوزارة، 
خوري  غطاس  السابق 
لشؤون  بومبيو  ومساعد 
ديفيد  األدنى  الشرق 
الوزارة  ووكيل  شينكر 
ديفيد  السياسية  للشؤون 
احملادثات  وتناولت  هيل. 
لبنان  يف  املستجدات  آخر 
والعالقات  واملنطقة 

الثنائية بني البلدين.
دام  الذي  االجتماع  بعد 
نصف ساعة، حتدث الرئيس 
للصحافيني،  احلريري 
اليوم  »التقيت  فقال: 
أعتربه  الذي  بومبيو  الوزير 

للبنان.  كبريا  صديقا 
وشكرته على دعم احلكومة 
لبلدنا،  املستمر  األمريكية 
والقوى  للجيش  سيما  وال 

وجددت  اللبنانية،  األمنية 
له تأكيد شراكتنا والتزامنا 
املشرتك حملاربة اإلرهاب. 
كذلك أكدت للوزير بومبيو 

Follow us on          ; The Middle East Herald

رئيس الوزراء من واشنطن: »اللي بيدق بوليد جنبالط بيدق فيي وبنبيه بري«

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

بومـبيو يهاجم »حـزب اهلل«: املـؤسسات ضـرورة لإلسـتقرار
الـحريري: نـعمل لتجنيب لبنان أي تبعات من الـعقوبات عليه

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

التتمة صفحة 21

املعارضة الربيطانية تسعى لالطاحة 
جبونسون لتجنب »بريكست« من دون اتفاق

العمال  حزب  زعيم  دعا 
الربيطاني املعارض جريميي 
كوربن، النواب املناهضني 
بوريس  الوزراء  لرئيس 
تعيينه  إىل  جونسون، 
موقتة  حلكومة  رئيسًا 
االحتاد  من  اخلروج  لتجنب 
التتمة صفحة 21االوروبي من دون اتفاق، 

أن دعوته لقيت ردود  إال 
االول  امس  متفاوتة  فعل 

)اخلميس(.
عندما  إنه  كوربن   وقال 
فإنه  السلطة  يستلم 
موعد  تأجيل  إىل  سيسعى 
يف  احملدد  »بريكست« 

مسار  مبتابعة  التزامنا 

 مصافحة بني الرئيس الحريري والوزير بومبيو

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

من االثنني حتى األربعاء من 5 صباحا  -  5 بعد الظهر.. 
من الخميس حتى األحد من الـ 5 صباحا - الـ10 ليال

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

نفتح 7 
ايام يف 

األسبوع: 

بإدارة طوني شالال وأوالده

سلطات جبل طارق تفرج عن 
الناقلة االيرانية »غرايس 1«

التتمة صفحة 21

جبل  حكومة  رئيس  قرر 
بيكاردو  فابيان  طارق 
االفراج عن الناقلة االيرانية 
هلا  والسماح   »1 »غرايس 

باملغادرة.
»فرانس  وكالة  ونقلت 
برس« عن قاٍض يف جبل 
سلطات  إن  قوله  طارق 
»تسمح  طارق  جبل 
باملغادرة  االيرانية  للناقلة 
العرقلة  حماولة  رغم 

االمريكية«.
ونقلت وكالة مهر اإليرانية 

البحرية  يف  مسؤول  عن 
صاحب  إن  قوله  اإليرانية 
»غرايس  اإليرانية  الناقلة 

ال تفوتوا حضور أمجل 
عروض السريك

التفاصيل الصفحة 17

يقودها  اليت  املفاوضات 
نيابة  ساترفيلد،  السفري 
األمريكية،  احلكومة  عن 
حبدودنا  يتعلق  ما  يف 
وقد  والبحرية.  الربية 
لرئيسي  االقرتاح  ُقدم 
ولي،  والربملان  اجلمهورية 
العملية  هذه  أن  ونعترب 
وسنواصل  للحياة،  قابلة 
دعمنا للخطوات الدستورية 
قرار  إىل  توصال  املقبلة، 
يكون  أن  نأمل  نهائي، 
)سبتمرب(  أيلول  شهر  يف 
وبالتوازي،  املقبل. 
ملؤمتر  مستمر  دعم  هناك 
»سيدر« وبرنامج االستثمار 
إحياء  إلعادة  الضروريني 
وحنن  اللبناني.  االقتصاد 
نتابع دعم هاتني املبادرتني 
اللتني ستعززان االستقرار 
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املاروني  البطريرك  ترأس 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
انتقال  عيد  قداس  الراعي، 
كنيسة  يف  العذراء  السيدة 
الصرح البطريركي يف الدميان، 
عاونه فيه املطران الياس نصار 
والقيم البطريركي اخلوري طوني 
اآلغا وامني السر اخلوري شربل 
جوقة  القداس  وخدمت  عبيد، 
قائمقام  حضور  يف  بقرقاشا، 
كسروان جوزيف منصور وحشد 

من املؤمنني.
ألقى  املقدس،  االجنيل  بعد 
»تعظم  بعنوان  عظة  الراعي 
وتطوبين مجيع  الرب...  نفسي 
 )48 و   46 )لو1:  األجيال« 
وفيها: »تعظم مريم العذراء اهلل 
ألنه، وهو العلي القدوس، نظر 
إىل تواضعها. وحنن نطوبها ألن 
العظائم.  هلا  صنع  القدير  اهلل 
نشيدها نشيٌد نبوي أصبح نشيد 
الكنيسة، ونشيد النفوس اليت 
تنعم بنظرة خاصة من اهلل واليت 
تاريخ  ويف  فيها  عظائمه  ختترب 
عظائمه  اهلل  توج  ولقد  البشر. 
واجلسد  بالنفس  بنقلها  ملريم 
إىل جمد السماء، حبيث ال يعرف 
القرب،  فساد  الطاهر  جسدها 
املتأنس،  اإلله  ابنها  مثل  متاما 
فادي البشر. فتمت فيها كلمة 
املزمور: »أنت ال ترتك قدوسك 

يرى فسادا« )مز10:16(«.
أضاف: »يسعدنا أن حنتفل مًعا 
يي  بهذه الليتورجيا اإلهلية، وحنحُ
عيد انتقال سيدتنا مريم العذراء 
السماء.  إىل  وجسدها  بنفسها 
وهو أكرب األعياد املرميية، وهي 
مكرمة يف أكثرية رعايانا. وإني 
أهنئكم بهذا العيد الذي يشكل 
أيًضا منتصف العطلة الصيفية، 
اليت نرجوها مألى باخلري والنعم. 
احيي  مجيًعا  بكم  ارحب  وفيما 
بقرقاشا  بلدة  ابناء  خاص  بنوع 
اليت  رعيتها  وجوقة  العزيزة 
تؤمن خدمة هذا القداس االهلي.
هي  االنتقال  سلطانة  مريم  إن 
البطريركي  الكرسي  شفيعة 
كانت  كما  الدميان،  يف  هنا 
وإيليج  قنوبني،  يف  شفيعته 
ويانوح، وكما هي اليوم شفيعة 
الكرسي البطريركي يف بكركي. 
الساهرة  العني  دائًما  فكانت 
على مسرية البطاركة يف خدمة 
والشفيعة  والرفيقة  شعبهم، 
الظروف  أثناء  السيما  واملالذ، 

الراعي يف عيد السيدة من الدميان: ال بد من وقفة وطنية إصالحية 
حتيي لبنان وتعيد مليزة التعددية واالنفتاح والدميوقراطية مكانتها

كنيستنا  تاريخ  من  الصعبة 
الطويل«.

وتابع: »انتقال السيدة العذراء 
السماء  إىل  وجسدها  بنفسها 
املكرم  أعلنها  إميانية  عقيدة 
يف  عشر  الثاني  بيوس  البابا 
 .1950 الثاني  تشرين  أول 
جمد  يف  لتشارك  اهلل  نقلها 
قيامة  وتستبق  ابنها،  قيامة 
كل أعضاء جسده، وتواصل من 
مجيعا.  بنا  األم  عناية  السماء 
إن انتقاهلا تتويج للعظائم اليت 
صنعها اهلل هلا. وحنن من أجلها 
العظائم  هذه  الطوبى.  نعطيها 
الالهوتية  األسس  تشكل 
أساسية،  أربعة  وهي  للعقيدة. 
األصلية  اخلطيئة  من  عصمتها 
منذ اللحظة األوىل لتكوينها يف 
معدة يف  كانت  إذ  أمها،  حشا 
تصميم اهلل اخلالصي لتصبح أم 
فادي البشر، ابن اهلل املتأنس. 
دنس  بال  احلبل  عقيدة  فكانت 
البابا  الطوباوي  أعلنها  اليت 
كانون   8 يف  التاسع  بيوس 
لالله  أمومتها   .1854 األول 
اجلسد  أخذ  منها  إذ  املتجسد، 
تربى  ذراعيها  وعلى  البشري، 
وأبيه  خطيبها  يوسف  بعناية 
أم  مريم  عقيدة  بالشريعة. 
أفسس سنة  أعلنها جممع  اإلله 
البتولية  دائمة  عذراء   .431
الكنيسة  وأعلنتها  أم،  وهي 
يف  مشاركتها  إميانية.  عقيدة 
عمل اخلالص وآالم الفداء. إنها 

وسيطة اخلالص من خالل وساطة 
املسيح الوحيدة. أما تأثريها على 
من  فينبع  واملؤمنات  املؤمنني 
الفياضة.  املسيح  استحقاقات 
عمل  يف  مشاركتها  بفضل 
أصبحت  الفداء،  وآالم  اخلالص 
السري  املسيح  أم  ايًضا  مريم 
الذي هو الكنيسة املولودة من 
حتمل  ولذا  وقيامته.  موته  سر 
وام  التارخيي  يسوع  »أم  لقب 
املسيح السري وأم الكنيسة«.

قنوبني،  كرسي  »يف  وقال: 
يف عمق الوادي املقدس عاش 
سنة  أربعماية  مدة  البطاركة 
سنة  من  العثمانيني  عهد  يف 
فالقوا   .1830 سنة  إىل   1440
واالضطهاد  واملضايق  الضيق 
صمدوا  لكنهم  واالعتداء. 
بالصالة والصرب والرجاء. فكانت 
صلواتهم وصلوات النساك يف 
ترتفع كالبخور من هذا  املغاور 
السماء،  حنو  املقدس  الوادي 
إىل أن كان االنفراج، فانطلقوا 
كل  متحدين  رسالتهم  يف 
مريم  أن  يقينا منهم  الصعاب، 
تغادر  مل  السماء  إىل  بانتقاهلا 
أرضنا. ومن مسائها ترافق بنيها 
املسافرين يف حبر هذا العامل، 
وعواصفه  أمواجه  من  وحتميهم 
سفينة  على  هبت  كلما  ورياحه 
وكنيستهم.  وجمتمعهم  حياتهم 

فأصبحت هلم املرجع واملالذ«.
سيدة  عيد  »يف  أضاف: 
االنتقال، كان البطاركة حيتفلون 
العيد  بقداس  قنوبني  يف 
املعروفني  البالد  أعيان  حبضور 
واألساقفة،  باملقدمني، 
وقناصل الدول. وكانوا يوجهون 
املارونية،  اجلماعة  ويقودون 
املعروفة »باألمة املارونية« يف 
سعيها  يف  البابوية،  الوثائق 
هذا  يف  مصريها  تقرير  إىل 
الشرق على ثوابت ثالث: األمن 
ويف  واخلصوصية.  واحلرية 
الوقت عينه تعمل، انطالقا من 
العيش  على  املسيحي  فكرها 
معهم،  والتفاعل  اآلخرين  مع 
حتى جتسد هذا اخليار التارخيي 
الكبري«  »لبنان  دولة  قيام  يف 
واكتمل   ،1920 أيلول  أول  يف 
وامليثاق  التام  باالستقالل 

الوطين سنة 1943، فكان لبنان 
وطن التعددية الثقافية والدينية 
يف وحدة وطنية، ومنارة احلريات 
املدنية العامة والدميقراطية يف 
هذا احمليط املشرقي. لكن هذه 
اخلصوصية اللبنانية اليت كانت 
فاعلة كخمرية يف هذا الشرق، 
أهمها  بانتكاسات  أصيبت  قد 
الوطين؛  الوالء  يف  النقص 
امليثاقية  الشراكة  ورهن 
بالتعددية،  ال  بالعدد  تدرجييا 
وبالسالح ال بالشرعية، وبعروبة 
ثم  بلبنانيتها؛  ال  لبنان  هوية 
إقليمية  مبشاريع  االلتحاق 
مناقضة للمشروع اللبناني. فال 
إصالحية  وطنية  وقفة  من  بد 
كيانه  جوهر  يف  لبنان  حتيي 
ورسالته،  ودوره  وصيغته 
التعددية  ميزة  تستعيد  لكي 
الدميقراطية  والروح  واالنفتاح 
واملمارسة  التعاطي  وأخالقية 
مكانتها، ولكي يستعيد العيش 
اإلسالمي  املسيحي  املشرتك 
رونقه ومجاله ورسالته يف هذا 

الشرق ويف العامل«.
مريم  انتقال  »عيد  وتابع: 
السماء  إىل  وجسدها  بنفسها 
بنفسه  اإلنسان  كرامة  عيد  هو 
احلياة  قدسية  وعيد  وجسده، 
البشري.  والشخص  البشرية 
صرخة  الكنيسة  تواصل  ولذا 
اإلجنيل وتندد بكل اعتداء على 
نوعه،  كان  أيا  اإلنسان،  هذا 
اعتداء روحيا أو معنويا أو عينيا 
أو جسديا. فإلينا تصل باستمرار 
واملظلومني  املشتكني  صرخة 
واملستضعفني  واحملرومني 
واخلاضعني  عليهم  واملعتدى 
عندما  وإنا  والتعذيب.  للضرب 
على  نرتكز  فال  الصوت  نعلي 
حقائق  على  بل  زور  إفادات 
املسؤولني  ونطالب  موثقة، 
ما  على  باالطالع  املعنيني 
جيري عندهم، ويصلحوا األمور. 
لبنان  يف  السياسي  فالنظام 
ليس نظاما ديكتاتوريا وال نازيا 

وال قمعيا«.
مريم  أمنا  »يا  الراعي:  وختم 
السماء،  إىل  بانتقالك  العذراء، 
تواصلني أمومتك جلميع البشر، 
لينالوا  باجلميع  وتشفعني 

الراعي يلقي عظته

احملامية  فأنِت  األبدي،  اخلالص 
والوسيطة.  والشفيعة  واملعينة 
أرضنا  دموع  وادي  من  وحنن 
والتسبيح  اجملد  نشيد  نرفع 
للثالوث القدوس الذي اختارك 
ملكة  انتقالك،  يوم  وتوجك، 
وإىل  اآلن  واألرض،  السماء 

األبد، آمني«.

استقباالت
الراعي  استقبل  القداس،  بعد 
املشاركني يف الذبيحة االهلية، 
السابقة  الوزيرة  التقى  ثم 
جورج  والسيد  الشبطيين  اليس 
الشبطيين وعرض معهما االوضاع 

العامة يف لبنان والشمال.

بزعون
املطران  ترأس  وللمناسبة، 
جوزيف نفاع القداس االحتفالي 
يف كنيسة سيدة بزعون يعاونه 
دمينيك  االب  الرعية  كاهن 
عرب، يف  خليل  واخلوري  نصر 
اسحق،  جوزيف  النائب  حضور 
فراعة  بو  رامي  البلدية  رئيس 

واملخاتري.
وحي  من  عظة  نفاع  وألقى 
امنا  شفاعة  طالبا  املناسبة، 
لبنان  لينعم  ومحايتها  العذرا 
املسؤولون  ويعي  باالمان 

بها  منر  اليت  املرحلة  خطورة 
داعيا للصالة وعيش قيم احملبة 
تطواف يف  واقيم   . والتسامح 

شوارع البلدة واحيائها.

حصرون
كاهن  ترأس  حصرون،  ويف 
انطونيوس  اخلوري  الرعية 
كنيسة  العيد يف  قداس  جبارة 
االباء  السيدة ومار البا وعاونه 
ابراهيم  جوزيف  اللعازاريني 
والبا عساف ورمزي جريج الذي 
اليوبيل  ملناسبة  البلدة  كرمته 
25 لسيامته، يف حضور النائب 
بعقيلته  ممثال  اسحق  جوزيف 
البلدية  ورئيس  جينان  السيدة 
واملخاتري  السمعاني  جريار 
وعائلة  البلدة  ابناء  من  وحشد 

االب املكرم.
القداديس  عمت  ذلك  اىل 
بشري  كنائس  واالحتفاالت 
حيث  القضاء،  وبلدات  وقرى 
والتطوافات  املسريات  جالت 
الرتاتيل  اصداء  وترددت 
وادي  ارجاء  يف  والرتانيم 
قنوبني وعبقت رائحة البخور يف 
مساء املنطقة ورفعت الصلوات 
يف الكنائس واالديار على نية 

السالم يف لبنان واملنطقة.

أكد مرشح »حزب اهلل« لالنتخابات 
الفرعية يف دائرة صور الشيخ 
تصريح،  يف  عزالدين  حسن 
»يف خدمة  ليكون  أنه سيسعى 
نهج املقاومة والشهداء وخادما 
هلذه املسرية اليت عمدت بالدم 
واألسرى  اجلرحى  وبتضحيات 
يكمل  بأن  واعدا  وعائالتهم«، 
وسلوكهم  خطهم  على  الطريق 
»فهذه املسرية اليت استطاعت 
التضحيات  هذه  كل  تقدم  أن 
خلدمة  املسؤوليات  علينا  حتتم 
ميكن  ال  الذين  الناس،  هؤالء 
كله«  ب«اخلري  سوى  وصفهم 
متمنيا  اهلل«،  رسول  قال  كما 
أن يكون عند حسن ظنهم وأن 
حيمل آالمهم وآماهلم وأن يعيش 

أوجاعهم.
»الصوت  يكون  بأن  ووعد 

املدوي للدفاع عن هؤالء الناس 
الذي  والبلسم  مطالبهم،  وعن 
الذين قدموا  أولئك  آالم  خيفف 
جزءا  وكانوا  املسرية  هلذه 

أساسيا يف تقدمها«.
»نائبا  سيكون  أنه  على  وشدد 
صور،  أهالي  وبني  لبنان  لكل 
املنطقة اليت ستنتخبين وأعيش 
وأتبنى  وأتراحها  أفراحها  معها 
قضاياها. ولكي أكون واقعيا، 
به  سأقوم  فعله  أستطيع  ما 
على أكمل وجه وما ال أستطيع 
أهلنا  ألجل  له  أناضل  سأبقى 
الصامد  اجلنوب  يف  وخصوصا 

وقضاء صور«.
وشكر القيادة اليت منحته هذه 
عاتقي  على  »وستلقي  الثقة 
أكون  أن  أمتنى  مسؤولية كربى 

أهال وحمال هلا«.

أول تصريح صحفي لـ »عزالدين« بعد 

ترشيحه النتخابات صور من قبل »حزب اهلل«:

سأسـعى لـخدمة نـهج املـقاومة

املرشح  حسن عز الدين
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للرمحة  الثاني  املؤمتر  إفتتح 
اإلهلية يف الشرق األوسط، يف 
دير  احلبيب  يوحنا  مار  كنيسة 
الكريم غوسطا كسروان، برعاية 
الكاردينال  املاروني  البطريرك 
مار بشارة بطرس الراعي، حتت 
كنوز  حامال  »أرسلين  عنوان 
املرشد  حضور  يف  رمحتك«، 
العام جلماعات الرمحة يف لبنان 
ومشاركة  السقيم،  ميالد  األب 
مجاعات الرمحة من لبنان وخمتلف 
بلدان الشرق األوسط وكهنة من 

أوروبا وأمريكا وأفريقيا.
صالة  االفتتاح  حفل  تضمن 
ثم  والوردية،  الرمحة  مسبحيت 
ترنيمة املؤمتر والدخول باالعالم 
والذخائر وايقونة السيدة العذراء 

وايقونة الرمحة االهلية.
عن  اعلن  الوطين،  النشيد  بعد 
الراحل  للمطران  املؤمتر  اهداء 
األب  ألقى  ثم  اسكندر،  جورج 
يف  رحب  الراعي  كلمة  السقيم 
املشاركني يف  مستهلها جبميع 
املؤمتر، راجيا هلم »طيب اإلقامة 
إليه  التعرف  مع  لبنان  يف 
بلدان  بني  اخلاصة  ميزته  وإىل 
الشرق األوسط، حيث التعددية 
وحدة  ضمن  والثقافية  الدينية 
املتوازنة  واملشاركة  وطنية 
واملسلمني يف  املسيحيني  بني 
املنظمة  الدولة  شؤون  إدارة 
يف الدستور على أساس ميثاق 
العيش معا فاصلني بني الدين 
والدولة مع إحرتام مجيع األديان 
بعقائدها وشؤونها اإلدارية، إنه 
نظام يضمن هوية كل مكون من 

مكونات اجملتمع اللبناني«.
هي  اإلهلية  الرمحة  »أن  ورأى 
األوسط  الشرق  بلدان  حاجة 

حيث احلروب والنزاعات والقتل 
والتباغض  والتهجري  والتدمري 
واحلقد والثأر، لكن هذا الواقع 
املر واملنايف للرمحة وللقب اهلل 
الرحيم  الرمحن  املسلمني  عند 
صلواتهم  يف  يرددونه  الذي 
أحدثته  قد  اليومية  اخلمس 
سياسة دولية أججت نريان هذا 
فلسطني  يف  زالت  وما  الواقع 
واليمن  وسوريا  والعراق 
بلدان  يف  حماوالت  مع  وليبيا 
مصاحل  أجل  من  والكل  أخرى 
إقتصادية  سياسية  إسرتاتيجية 

ودينية«.
أضاف: »ان محل رسالة الرمحة 
يف  املسيحيني  رسالة  هي 
األوسط  الشرق  وبلدان  لبنان 
املسلمني  مع  يعيشون  حيث 
وقد  وشريعتهم  ثقافتهم  فهي 
أسرار  األخص  على  بها  طبعتم 
واملصاحلة  والقربان  املعمودية 
رسالة  لكنها  اإلجنيل،  وثقافة 
شهادة  خالل  من  أيضا  لبنان 
املوصوف  املشرتك  العيش 
واملسلمني،  املسيحيني  بني 
غري أني ال أخفي عليكم أن هذه 
اليوم من بعض  الرسالة نعاني 
حروب  تداعيات  بسبب  الضعف 
واملذهبية  السياسية  املنطقة 
على اجملتمع اللبناني لكننا نبقى 
عليها  ونربي  بها  متمسكني 
مدارسنا  يف  الطالعة  أجيالنا 
وجامعاتنا ومعاهدنا حيث يلتقي 
على  واملسلمون  املسيحيون 

مقاعدها«.
وكانت كلمة ألمني سر مجاعات 
الرمحة األب أنطونيو الفغالي يف 
املؤمتر الذي يستمر على مدى 4 

أيام وخيتتم بقداس اهلي.

الراعي ملؤمتر الرمحة اإلهلية يف الشرق األوسط:

 هي حاجة بلدان الشرق األوسط حيث 

احلروب واحلقد والثأر

خالل املؤتمر

رأى نائب رئيس جملس الوزراء 
»الفساد  أن  حاصباني  غسان 
يلغي اإلصالح، واإلصالح خيفف 
كان  إذا  لذلك  الفساد،  من 
الضغط الذي نعيشه من احتمال 
البلد من  االنهيار فرصة إلنقاذ 
االنهيار والقيام بإصالحات فلم 

ال«.
ندخل يف صلب  مل  »أننا  وأكد 
نزال  وال  املطلوبة  اإلصالحات 
ندخل يف  وان مل  القشور،  يف 
صميم اإلصالحات فنحن مقبلون 
الفساد  جدا،  خطري  وضع  على 
من مسببات العجز الذي نعيشه، 
وعلينا ان نقوم ب«جردة« على 
املؤسسات العامة ألن بعضها مل 
فنلغي  دور،  أو  فائدة  له  يعد 

بعضها ونفعل البعض اآلخر«.
واشار عرب تلفزيون »mtv« إىل 
عقد  الذي  املالي  »االجتماع  أن 
يف بعبدا أساسي ومهم وكذلك 
يف  احلكومة  رئيس  نائب  دور 

هذا االجتماع«.
يكون  أن  جيب  »كان  وأضاف: 
موجودا  احلكومة  رئيس  نائب 
»ضيوف«  أشخاص  دعوة  قبل 
غري معنيني بامللف، جيب تأييد 
ودورها  الرئاسة  نيابة  موقع 

بطريقة كاملة ومتكاملة«.
يكون  »أن  حاصباني  واستبعد 
مقصودا،  احلاصل  التغييب 
املوقع  هذا  بأهمية  ونذكر 
واضحة  آراء  لدينا  أن  خصوصا 
يف هذا املوضوع، مل يوجد هذا 
املوقع لألخذ من صالحية رئيس 

احلكومة إمنا تكملة لدوره«.
من مسى  كل  »ليس  أن  ورأى 
له  يصح  أرثوذكسيا  نفسه 
أبناء  األرثوذكس،  باسم  التكلم 
عدة  إىل  ينتمون  الطائفة  هذه 
نفتخر  وحنن  سياسية  أطراف 
طائفتنا«،  يف  التنوع  بهذا 
الفتا إىل »أن حماوالت تهميش 
مستمرة  اللبنانية  القوات 
تكون  »أحيانا  مضيفا  دائما«، 
سهوا وأحيانا عن قصد، ال نريد 
القول إن تغييبنا كان مقصودا 
ال  األمور  توضيح  نريد  ولكننا 

أكثر وال أقل«.
موضوع  اىل  حاصباني  وتطرق 
املالي  والواقع  املوازنة 
»وضعنا  موضحا:  واالقتصادي 
جهدا يف موازنة 2019 لتقليص 
العجز على أرض الواقع، املوازنة 
ورأينا  مثالية  ليست  احلالية 
ككتلة يف اجمللس كان واضحا 
وإصالحاتها  متأخرة  أتت  بأنها 
ضئيلة«، مشريا إىل أن »هناك 
البنيوي  اإلصالح  بني  فرق 

ضمن  التقشفية  واإلصالحات 
أطر ضيقة«.

الذين  الوحيدين  »كنا  تابع: 
مشروع  نقاش  أن  على  أصروا 
املوازنة جيب أن يتابع يف جلسة 
بعبدا فهي ليست فقط لالعالن 
جلسة  بل  املوازنة  إقرار  عن 
مع  صورية  وليست  أساسية 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  وجود 

عون«.
واردف: »اول حتد هو العجز يف 
االئتماني  التصنيف  املوازنة، 
املالية  باملعايري  فقط  يأخذ  ال 
القضاء  باستقاللية  أيضا  إمنا 
واالستقرار السياسي وغريها من 
العوامل، أي ان التصنيف حيلل 
قدرة البلد واإلدارة على التنمية 
على  القدرة  وبالتالي  والتطوير 
اىل  مشريا  الديون«،  تسديد 
تصنيف  ختفيض  مت  »اذا  انه 
أن نستوعبه، وهذا  علينا  لبنان 
التصنيف ال خيضع لضغوط علما 
أنه مت ختفيض تصنيف الواليات 
علينا حنن  السابق.  املتحدة يف 
ان نربهن أن الدولة قادرة على 
القيام  وعلى  اجلدية  اإلدارة 
القيام  الواجب  باإلصالحات 

بها«.
»القوات  أن  حاصباني  واكد 
وكأشخاص  كفريق  موجودة 
داخل احلكومة للعمل على إقناع 
للوصل  غرينا  ولتحفيز  الزمالء 
األقل  على  أو  حلول،  إىل 
إىل  رسائل  إلرسال  لطرحها، 
بان اإلصالحات  الدولي  اجملتمع 

ممكن حتقيقها«.
اإلسراع  »علينا  أنه  على  وشدد 
والتأكد من تطبيق خطة الكهرباء 
وهذه  عليها  االتفاق  مت  اليت 
خطوة أساسية لالصالح، وزيرة 
الطاقة واملياه ندى البستاني مل 
من  هناك  كان  اذا  بعد  تعلمنا 
يعطل هذه اخلطة ومل ترفع أي 
تقرير عنها اىل جملس الوزراء«، 
مشريا اىل ان »ما سيحدث يف 
الطريقة  سببه  االتصاالت  قطاع 
القطاع،  هذا  فيها  يدار  اليت 
صدرت قوانني سنة 2012 لبيع 
اخلاص  للقطاع  اخللوي  شركات 
ومل يتم ذلك حتى الساعة. اذا 
يدخل  األصول،  هذه  بيع  مت 
ال6  حواىل  الدولة  خزينة  إىل 
على  يساعد  ما  دوالر،  مليار 
وبث  والفوائد  العجز  تقليص 
ثقة باملستثمرين، وان مل تطبق 
االتصاالت  قطاع  يف  القوانني 
يصبح شبيها بقطاع الكهرباء«.

املطلوب  »ان  وأضاف: 
قطاع  إلصالح  سياسي  قرار 

حاصباني:ان مل ندخل يف صميم اإلصالحات فمقبلون على وضع خطري جدا
االتصاالت. كان الرد دائما على 
طروحاتي يف جملس الوزراء بأن 
»مش وقتا« أو »حنن نريد ولكن 

غرينا لن يرضى بذلك«.
ولفت حاصباني إىل أن »اجملتمع 
بأنه  رسائل  يبعث  لنا  الدولي 
وعلينا  الكفاية  فيه  مبا  تفهمنا 
نكون  أن  بدورنا  اليوم  حنن 
بأن  ينذر  وذلك  متفاهمني، 
هناك سياسات اقتصادية مالية 
أخذ  وعلينا  السابق  عن  خمتلفة 

ذلك باالعتبار«.
احلكومة  رئيس  زيارة  وعن 
الواليات  إىل  احلريري  سعد 
املتحدة، أشار حاصباني إىل أال 
معطيات كحكومة باملواضيع اليت 
اخلارجية  سيتم حبثها بني وزير 
األمريكية مايك بومبيو واحلريري، 
مضيفا: »ال نستطيع أن نتوقع 
على  األمريكية  العقوبات  زيادة 
عادة  تكون  ألنها  اهلل  حزب 
حريصون  دائما  ولكننا  فجائية 
مع اإلدارة األمريكية على حتييد 
العقوبات  عن  املصريف  القطاع 

على حزب اهلل«.
جملس  »على  أن  إىل  ولفت 
التهرب  مبكافحة  البدء  الوزراء 

غري  املعابر  واقفال  اجلمركي 
الشرعية فورا من دون مزايدات 
وإجراء طلب البيان اجلمركي من 
على  السكانر  وتشغيل  املصدر 
بقي  »اذا  مضيفا  املرافئ«، 
الصفقات  حاله  على  الوضع 
السقف  ألن  أصحابها  تفيد  لن 
ولكننا  اجلميع  على  سينهار 
لنمنع  بوسعنا  ما  بكل  سنقوم 

ذلك من احلصول«.
ك«قوات  ميكننا  »ال  وتابع: 
من  أوضح  نكون  ان  لبنانية« 
الرتكيز  يكون  ان  ونتمنى  ذلك 
املنافسة  على  ال  العمل  على 
إنقاذ  علينا  ألنه  السياسية 
يريد  ومن  التدهور  من  البلد 
ورئاسية  انتخابية  خوض محالت 

فليخوضها يف وقتها«.
اإلدارية،  التعيينات  وعن 
ان  أعتقد  »ال  حاصباني:  قال 
يف  ستطرح  اإلدارية  التعيينات 
أول جلسة وحنن ال نزال مصرين 
على اعتماد اآللية يف التعيينات 
وال اعتقد ان هناك تفاهما بني 
وإال  املوضوع  هذا  األطراف يف 
لكانت طرحت التعيينات من قبل 

على جملس الوزراء«. 

نبه نائب رئيس حزب »القوات 
اللبنانية« النائب جورج عدوان، 
العشاء  خالل  ألقاها  كلمة  يف 
الشوف-  ملنطقة  السنوي 
»القوات  يف  الدين  بيت  مركز 
اللبنانية«، إىل أن البلدي يعيش 
ومالية  اقتصادية  »ظروفا 
والناس  جدا،  صعبة  ونقدية 
وحباجة  منها،  تعاني  مجيعا 
أكثر من أي أمر آخر، ألن نؤمن 
االستقرار، لكي ننصرف للوضع 

املالي واالقتصادي«.
أضاف: »هذا االستقرار يتطلب 
من الطبقة السياسية أن تتصرف 
حبكمة ومسؤولية، فالبلد مل يعد 
الظروف  يف  خصوصا  حيتمل، 
بها  مير  اليت  الصعبة  احلالية 
اللبنانيون، والوضع االقتصادي 
وأن  أولوية،  يكون  أن  جيب 
تنصرف احلكومة بكل عمل جدي 
ملعاجلة قضايا الناس، وتعوض 
التعطيل،  من  يوما   40 ال  عن 
النهار،  يف  مرة   40 جتتمع  بأن 
فاعلني يف حل مشاكل  ونكون 

الناس العديدة«.
االستقرار  هذا  أن  إىل  ولفت 
»أول من نعم به هم أبناء اجلبل، 
للمصاحلة  يعود  بذلك  والفضل 

اليت أجراها البطريرك الراحل مار 
نصراهلل بطرس صفري، مع رئيس 
احلزب التقدمي االشرتاكي وليد 
مصاحلة  أن  مؤكدا  جنبالط«، 
اجلبل »ليست مصاحلة سياسية، 
أو  انتخابات،  مصاحلة  وليست 
فريق  ضد  فريق  لتكون  متت 
بها  قام  مصاحلة  وليست  آخر، 
هي  بل  ثاني،  حزب  مع  حزب 
جمموعتان  بها  قامت  مصاحلة 
من جمموعات اجلبل، كانت هلما 
القراءة نفسها ملستقبل الوطن، 
وهذه املنطقة كانت حباجة لطي 
صفحة احلروب، ولعهد جديد من 
واملسيحيني،  الدروز  املوحدين 
بأنهم سيبنون هذا اجلبل سوية 
متبادل  وباحرتام  كاملة  بشراكة 
للنهوض  بيد  يدا  وبالعمل 
اجلبل  وحدة  وتكون  باجلبل، 

منطلقا لوحدة لبنان«.
هذه  »لوال  أنه  معتربا  وختم 
املصاحلة، مل يكن هناك استقالل 
آذار  بإمكان 14  ثان، ومل يكن 
السورية  الوصاية  خترج  أن 
اجلبل  سيبقى  لذلك  لبنان،  من 
موحدا، وسيبقى أبناء اجلبل يدا 
بيد، للمحافظة على لبنان وعلى 

استقالل لبنان«.

عدوان: نعيش ظروفا اقتصادية ومالية 
صعبة وعلى احلكومة ان جتتمع 40 مرة يف 

اليوم لتعويض 40 يوما من التعطيل

وجه الوزير السابق نقوال تويين، 
متوز  انتصار  مبناسبة  بيان  يف 
لشهداء  إجالل  »حتية   ،2006
اجليش واملقاومة وكل األبرياء 
الذين دفعوا بدمهم وأجسادهم 
واألرض،  الوطن  هلذا  شهادة 
وهاالت القداسة على أرواحهم 

الطاهرة«.
وانتصر  قاتل  »من  أن  ورأى 
لنا  فتح  الصهاينة  على 
ولألجيال القادمة دروب احلرية 
»كنا  وقال:  واالستقالل«، 
األراضي  ابناء  كبقية  نعيش 

ذل  احملتلة  وفلسطني  العربية 
وشهداؤنا  وبطشه،  املعتدي 
اجليش  أسطورة  حولوا 
ال  الذي  وسالحه  الصهيوني 
تتلطى  هاربة  فلول  اىل  يقهر 
خلف دروعها مرعوبة. ومل يتجرأ 
مشاة  سالح  من  واحد  عنصر 
ودروع العدو اىل خطوة واحدة 
باجتاه حدودنا منذ ان مت غلبهم 

سنة 2006«.
الظامل  يقهر  »ال  أضاف: 
القاهرة  العكسية  بالقوة  اال 
عليه  العدو  هذا  والغالبة. 

تويين: من قاتل وانتصر على الصهاينة فتح لنا ولألجيال 
القادمة دروب احلرية واالستقالل

سرقاته  على  حيافظ  ان  اآلن 
خلفها  وخيتبأ  اجلدران  فيبين 
املتخفي  باالستطالع  ويقوم 
بالتكنولوجيا  ويستعني 
ولكن  االصطناعية.  واألقمار 
لن  والتحرير  اإلرادة  مشس 

تستمهل الظالم. ونعزي بهذه 
الشهيد  الطفل  عائلة  املناسبة 
علي عباس شهيد لبنان ضحية 
هذا العدو الصهيوني الذي زرع 
باأللغام  الطاهرة  جنوب  أرض 

إنتقاما«. 

النواب  جملس  رئيس  اتصل   
نبيه بري، بعائلة الطفل الشهيد 
وقدم  معتوق،  عباس  علي 
التعازي باستشهاد الطفل علي 

الذي قضى  بفعل انفجار قنبلة 
احلروب  خملفات  من  عنقودية 
يف  االسرائيلية  العدوانية 

منطقة تول النبطية. 

بري اتصل بعائلة الطفل معتوق معزيا
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»القوات  حزب  رئيس  متنى 
اللبنانية« لرئيس جملس الوزراء 
سعد احلريري »كل التوفيق يف 
املتحدة  الواليات  إىل  زيارته 
األمريكية«، معتربا أنه »مل يكن 
يذكر  أن  الزيارة،  وخالل  جمديا 
السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني 
األمريكيني،  نصراهلل،  حسن 
يف أن هناك فريقا لبنانيا لديه 
إيران،  مع  جدا  وثيقة  عالقات 
املواجهة  خضم  يف  ذلك  وكل 
يف  اإليرانية   - األمريكية 

املنطقة«.
رئيس  »فخامة  جعجع  وطالب 
عون،  ميشال  العماد  اجلمهورية 
احلريري  سعد  احلكومة  ورئيس 
انطالقا  جمتمعة،  واحلكومة 
املسؤولية  يتحملون  أنهم  من 
الدستورية، وهم مسؤولون عن 
الشعب اللبناني، بالتحرك فورا، 
ال  القضايا  بعض  أن  باعتبار 

حتتمل مواقف ملتبسة«.
وقال: »يف مسألة اخلطر املمكن 
أشعر  بلبنان،  حمدقا  يكون  أن 
أن بعض املواقف ملتبسة، ففي 
مرات عديدة كرر السيد حسن، 
اندلعت  ما  إذا  أنه  معناه  ما 
احلرب يف املنطقة، ال مسح اهلل، 
حزب  فإن  وإيران  أمريكا  بني 
اليدين،  مكتوف  يقف  لن  اهلل، 
أنه  هذا منطق غري مقبول، كما 
من غري املقبول أيضا، أن يقوم 
يف  اللبناني  الشعب  بزج  أحد 
ساخن  والنار  احلديد  من  أتون 
ال  قضايا  من  وانطالقا  للغاية، 

عالقة لنا بها«.
خالل  أتت  جعجع،  مواقف 
لتكتل  الدوري  االجتماع  ترؤسه 
»اجلمهورية القوية«، يف معراب، 
نائب  حضور:  االول، يف  امس 
رئيس احلكومة غسان حاصباني، 
وزير الشؤون االجتماعية ريشار 
قيوجميان ووزيرة الدولة لشؤون 
الشدياق،  مي  اإلدارية  التنمية 
عماد  جعجع،  سرتيدا  النواب: 
واكيم، شوقي الدكاش، سيزار 
جوزيف  حواط،  زياد  معلوف، 
جورج  عاصي،  بو  بيار  إسحق، 
فادي  حبشي،  أنطوان  عقيص، 
اللمع  أبي  إدي  ماجد  سعد، 
ووهيب قاطيشا، الوزير السابق 
السابقني:  النواب  كرم،  طوني 
إيلي  زهرا،  طوني  كرم،  فادي 
كريوز، طوني أبو خاطر وشانت 
اإلعالم  جهاز  رئيس  جنجيان، 
وعضو  جبور  شارل  والتواصل 

اهليئة التنفيذية إيلي براغيد.
جملس  لرئيس  جعجع  متنى  وإذ 
»كل  احلريري  سعد  الوزراء 
التوفيق يف زيارته إىل الواليات 
املتحدة األمريكية، الدولة الكبرية 
اليت للبنان مصاحل كبرية معها«، 
رأى أنه »كان من اجملدي وخالل 
العام  األمني  يذكر  أن  الزيارة، 
حلزب اهلل، السيد حسن نصراهلل 
األمريكيني، يف أن هناك فريقا 
جدا  وثيقة  عالقات  لديه  لبنانيا 
مع إيران، وكل ذلك يف خضم 
اإليرانية   - األمريكية  املواجهة 

يف املنطقة«.
عن  مسؤولون  »إننا  وقال: 
الذي  اللبناني،  الشعب  كامل 
ماليني   4 قرابة  يعد  أصبح 
لكل  أن  وكما  املليون،  ونصف 

مهمتهم  عنه،  مسؤولني  شعب 
االهتمام به واحلفاظ عليه، فنحن 
االهتمام  األمر،  كذلك  علينا 
من  طالبا  وشعبنا«،  بوضعيتنا 
»فخامة رئيس اجلمهورية العماد 
احلكومة  ورئيس  عون  ميشال 
سعد احلريري واحلكومة جمتمعة، 
باعتبار أنهم يتحملون املسؤولية 
الدستورية، وهم مسؤولون عن 
الشعب اللبناني، التحرك فورا، 
ال  القضايا  بعض  أن  باعتبار 

حتتمل مواقف ملتبسة«.
اخلطر  مسألة  »ويف  أضاف: 
املمكن أن يكون حمدقا بلبنان، 
املواقف  بعض  أن  أشعر  فأنا 
ملتبسة، ففي مرات عديدة كرر 
إذا  أنه  معناه  ما  حسن،  السيد 
املنطقة،  احلرب يف  اندلعت  ما 
ال مسح اهلل، بني أمريكا وإيران 
فإن حزب اهلل، لن يقف مكتوف 
اليدين، هذا منطق غري مقبول، 
كما أنه من غري املقبول أيضا، 
أن يقوم أحد بزج الشعب اللبناني 
يف أتون من احلديد والنار ساخن 
ال  قضايا  من  وانطالقا  للغاية، 

عالقة لنا بها«.
وتطرق إىل األوضاع االقتصادية، 
فقال: »حتى الساعة ال نرى حدا 
أدنى من اجلدية يف التعاطي مع 
املرتدية،  االقتصادية  األوضاع 
اليت منر بها، حيث أقرت املوازنة 
بالشكل، الذي أقرت به، واجلميع 
يعرف موقفنا من هذا املوضوع، 
عادية،  من  أكثر  أتت  فاملوازنة 
ولكن بقدر بسيط، يف حني أننا 
اليوم حباجة ملوازنة ثورية، كي 
خماطر  البالد  جتنيب  نستطيع 
يف  أننا  كما  بانتظارها،  عديدة 
إشارات  إلرسال  احلاجة  أمس 
اللبناني  الداخل  اجتاه  إجيابية 
األدنى،  باحلد  توحي  واخلارج، 
بأن الدولة على طريق اإلصالح، 
ألن هذا األمر، ترتبط به مسألة 
املساعدات،  على  احلصول 
وثقة  املستثمرين،  وقدوم 

الشعب اللبناني يف الدولة«.
»امللفات  عن  أمثلة  قدم  وإذ 
إصالحها  على  العمل  جيب  اليت 
»األمثلة  قال:  سريع«،  بشكل 
عامل  تتطلب  ال  سأعطيها  اليت 
ميزانية  أو  بها،  للتفكري  ذرة 
وجل  حللها،  املتحدة  الواليات 
هو  املسائل،  هذه  تتطلبها  ما 
أصال،  موجودة  قرارات  تنفيذ 
من  وأبدأ  اجلميع،  عليها  ويتفق 
منذ  الشرعية، حيث  املعابر غري 
أيام عدة، شاهدنا مجيعا تقريرا 

جعجع: ال نقبل منطق نصراهلل بزجنا حبرب قد تندلع بني 
أمريكا وإيران وعلى رئيسي اجلمهورية واحلكومة التحرك

على حمطة »أم تي يف«، يوصف 
املعابر،  هذه  من  واحدة  حالة 
والصورة،  بالصوت  ويصورها 
أو  للجدال،  جمال  ال  حيث 
النكران، فقد صوروا الشاحنات 
ال  وحنن  املعرب،  هذا  على  متر 
علبة  حيمل  رجل  عن  هنا  نتكلم 
على  سريا  وميررها  دخان، 
األقدام عرب اجلبال، وإمنا نتكلم 
غري  معرب  على  متر  شاحنات  عن 
شرعي، واجلميع أصبح يعلن أن 
هناك  خصوصا،  اهلرمل،  جلهة 
معابر،  أو مخسة  أربعة  أو  ثالثة 
فالكالم  احلقيقة،  إغراق  ولعدم 
عن 150 معربا غري دقيق، فنحن 
الفردية،  املعابر  عن  نتكلم  ال 
سريا  ما  فرد  عربها  يعرب  اليت 
على األقدام، فتأثري هذه املعابر 
نتكلم  حنن  وإمنا  جدا،  صغري 
اللوجسيت،  باملعنى  معابر  عن 
يوميا  وجيتازها  شرعية، 
عشرات، ويف بعض األيام مئات 
بشكل  والصهاريج  الشاحنات 
يومي، ويقومون بإغراق السوق 
الصناعية  باملنتجات  اللبناني 
لذا  هنالك،  إىل  وما  والزراعية 
وزير  برسم  التقرير  هذا  أضع 
بيان صغري  وقد صدر  الدفاع، 
أنه مل  إال  اللبناني،  عن اجليش 
يربر لنا الشريط املصور، الذي 
شاهدناه، لذا أمتنى أال يستعمل 
عدم  لتربير  اجليش،  طرف  أي 

عمله«.
يف  للبنانيني  »كيف  وسأل: 
يف  املستثمرين  أو  الداخل، 
اخلارج، أو الدول، أن تعترب أن 
لدينا حدا أدنى من املصداقية، 
يف حني أن الدولة ال تتخذ القرار 
الالزم من أجل إغالق 3 أو 4 أو 
5 معابر غري شرعية، وكل ذلك 
كرمى لعيون فالن أو علتان؟«، 
حالة  يعي  »اجلميع  أن  مؤكدا 
اجلمارك، اليت ال تزال على ما هي 
اخلطوات  بعض  باستثناء  عليه، 
اختذت،  اليت  االستعراضية، 
كتحويل 17 أو 18 كشافا مجركيا 
على التحقيق، واليت تعترب على 
اجلمارك،  ما حيصل يف  هامش 
صلب،  هنا  ليس  أنه  باعتبار 
حنن  وإمنا  حيصل،  ملا  وأساس 

كل  على  كشف  آلالت  حباجة 
اعتماد  وعلينا  الشرعية،  املعابر 
من  اآلتية  اجلمركية  الكشوفات 
مل  حال  يف  إال  املصدر،  دول 
ثقة،  موضع  الدول  هذه  تكن 
يف هذه احلاالت نعتمد شركات 

أجنبية كشركة فرييتاس«.
غري  »املوظفني  موضوع  ويف 
عددهم  بلغ  الذين  القانونني، 
»هل  سأل:  موظف«،   5300
هذا  كل  تطلب  كهذه،  قضية 
عقود  توقيف  أجل  من  الوقت، 
هؤالء؟«، مؤكدا أن ال »أحد يقوم 
بأي أمر من أجل إنهاء هذا امللف 
»هل  متابعا:  اخللل«،  وتصحيح 
خصوصا  ناظمة  هيئات  تشكيل 
واالتصال،  الكهرباء  لقطاعي 
الوقت؟  هذا  كل  أيضا  حتتاج 
هذه  تطوير  عن  يتكلمون  كيف 
القطاعات وتنظيمها، وفيما بعد 
إشراك القطاعات اخلاصة فيها، 
من دون وجود هيئة ناظمة؟ ال 
األمر  هذا  تصديق  ألحد  ميكن 
باعتبار ان خطوات مماثلة حتتاج 

إىل هيئات ناظمة«.
مت  كهرباء  قانون  »آخر  وقال: 
املوافقة عليه يف جملس النواب، 
جملس  بتعيني  مشروطا  كان 
إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان 
خالل 4 أشهر، وحنن اليوم نصل 
اخلامس،  الشهر  حتى  تقريبا 
فهل  إدراة،  جملس  دون  من 
هذا األمر أيضا يتطلب كل هذا 
الوقت؟ ولكن ال يتم تعيني هذا 
بشكل  يريدونه  ألنهم  اجمللس، 
ويتماشى  معني،  ولون  معني، 
هذه  ويف  به،  يقومون  ما  مع 
احلال، حنن ال نريد جملس إدارة 
مبجلس  نطالب  فنحن  مماثل، 
يتصرف  أن  أجل  من  جديد، 
التصرفات،  عن  خمتلف  بشكل 
السابق،  كانت حتصل يف  اليت 
واليت أدت إىل ما أدت إليه، إن 
كان من خسائر يف الدولة، أم 

من انقطاع التيار الكهربائي«.
أضاف: »إننا ال نلمس أي جدية 
بالتعاطي يف كافة األمور، اليت 
ذكرتها، وحنن حناول من املكان 
بكل  التصرف  فيه،  حنن  الذي 
جدية، واملثل األكرب على ذلك، 
هو ما قام به وزير العمل كميل 
قرارا  اختذ  الذي  سليمان،  أبو 
 2000 بني  ما  اليوم  حتى  أمن 
جديدة  عمل  وظيفة  و3000 
ونظم  اللبنانيني،  للمواطنني 
عشرات  منذ  مهمال  كان  قطاعا 
بقية  نتمنى على  لذا  السنوات، 
بطريقة  يتصرفوا  أن  الوزراء، 
اخلروج  من  نتمكن  كي  مماثلة، 
اليت منر  االقتصادية  األزمة  من 

بها«.
وكان جعجع قد استهل كلمته، 
للبنانيني  التهنئة  بتوجيه 
العذراء،  السيدة  انتقال  بعيد 
علينا  يعود  أن  »أمتنى  قائال: 
من  بكثري  أفضل  بظروف  العيد 
الظروف، اليت نعيشها اليوم«. 

جعجع يلقي كلمته خالل اجتماع التكتل

ابرق األمني العام ل«حزب اهلل« 
السيد حسن نصراهلل برقية اىل 
الدكتور  االيرانية  اخلارجية  وزير 
حممد جواد ظريف، وزعت نصها 
احلزب،  يف  االعالمية  العالقات 
أعلنت  »عندما  فيها:  وجاء 
اإلدارة األمريكية فرض عقوبات 
اىل  وضمتكم  شخصيا،  علكيم 
الئحة الشرف، قررت انا واخواني 
برقية نعرب فيها  أن نرسل لكم 
عن تضامننا واحرتامنا، اال أنين 
فضلت أن أؤخر ذلك إىل اليوم، 
أي إىل يوم 14آب، اليوم الذي 
لبنان  يف  املقاومة  فيه  هزمت 
أمريكا وإسرائيل يف حرب ال33 
عام  وآب  يوما يف شهري متوز 
2006م، وبدعم ومساندة كاملة 
يف  اإلسالمية  اجلمهورية  من 

إيران.
وذلك  الظاملة  احلرب  تلك  يف 
القرار  كان  الكبري،  العدوان 
املشروع  وكان  أمريكيا، 
اإلدارة  يف  وكان  أمريكيا، 
كوندوليزا  و  اإلبن  بوش  جورج 
الفاشل،  بولتون  وجون  رايس 
ومت استخدام اجليش اإلسرائيلي 
أقوى  باعتباره  تنفيذية  كأداة 
جيش يف املنطقة كما يقولون.

بولتون،  قال  احلرب  تلك  يف 
أمريكا  مندوب  حينها  وكان 
ألحد  الدولي،  األمن  يف جملس 
جمال  »ال  العرب:  املسؤولني 
احلرب  ألن  الدبلوماسي،  للعمل 
اهلل  حزب  بسحق  إال  تتوقف  لن 

أو استسالمه«.
قال  قليلة  أسابيع  بعد  ولكنه 
العربي:  املسؤول  هلذا  بولتون 

»علينا أن نوقف احلرب اآلن«.
فقال له املسؤول العربي: وهل 

سحقتم حزب اهلل؟.
قال: ال.

قال: وهل استسلم حزب اهلل؟.
قال: ال.

قال: إذا ملاذا توقفون احلرب؟
إسرائيل  ألن  بولتون:  قال 
إذا  كبرية  لكارثة  ستتعرض 

استمرت احلرب.
حضرة الوزير العزيز والصديق، 
إن بولتون، الذي يهدد بإسقاط 
مل  اإلسالمية،  اجلمهورية  نظام 
يستطع أن حيقق أي اجناز ونصر 
يف حياته، ويف مثل هذه األيام 
أمريكا  كانت   2006 عام  من 
مقاومة  أمام  وتنكسر  ترتاجع 
شعبية، يف بلد صغري املساحة 
فكيف  نفسه،  على  ومنقسم 
سيكون حاهلا أمام دولة إقليمية 
ونظام  موحد،  وشعب  كربى، 

متماسك، وقائد عظيم.
الصوت  الوزير  معالي  يا  أنتم 
العالي يف كل احملافل الدولية، 
وينطق  احلقيقة،  يعلن  الذي 
أعتى  باحلق وجياهر به يف وجه 
طواغيت العامل أمريكا وترامب، 
وهذا  شاكلتهم،  على  هو  ومن 

أعظم اجلهاد.
وإبعادك  حماصرتك  أرادوا 
أقوى  فأصبحت  وإرهابك، 
وأعلى  تأثريا،  وأشد  حضورا 
شاء  إن  ستبقى  وهكذا  شأنا، 
املظلومني  عن  مدافعا  اهلل، 

واملستضعفني واملقاومني.
ونصرك  ورعاك  اهلل  حفظك 

وأيدك«.

نصراهلل ابرق اىل ظريف: 
أرادوا حماصرتك وإبعادك 

وإرهابك فأصبحت أقوى حضورا 
وأشد تأثريا وأعلى شأنا

مجالي  دميا  النائب  أسفت 
يومني  يف  بيانني  »الصدار 
متعاقبني لالعرتاض على أفعال 
اللبنانية  املرأة  وتصرفات متس 
عليهم  وجب  أشخاص  قبل  من 
أن يكونوا مسؤولني ومثاال، ال 
أقبح  يعطون  وعنفيني  همجيني 
الذكورية  عن  ممكنة  صورة 
االيام  لفظتها  اليت  النفسية 

وباتت يف عصرنا هذا جهال«.
»ما  ان  تصريح  يف  واعتربت 
صربا  بلدية  رئيس  به  قام 
بالضرب  تعرض  من  اجلنوبية 
جيزيل  البلدي  اجمللس  لعضو 
ممارسة  خلفية  على  فارس، 
حقها باملطالبة باالستحصال على 
نسخ عن حماضر جلسات وفواتري 
وجرم  حبقه  خمجل  عمل  شراء، 
وحماولة  القانون  عليه  يعاقب 
لتولي  منتخبة  امرأة  استضعاف 
مسؤولية بلدية والتهويل عليها 
وايذائها، وبالتالي فانه ال ميكن 

السكوت اطالقا عن هذه الواقعة 
اليت تدل يف ما تدل على حماولة 
لتغطية ممارسات فساد يف هذه 

البلدية«.
»تراكم  أن  اىل  مجالي  ولفتت 
يف  املرأة  على  االعتداء  احداث 
اجتماعية  وفئات  خمتلفة  مناطق 
ينذر  واحد،  يوم  يف  متنوعة، 
غري  اخالقي  تفلت  ببداية 
حد  اىل  بالبعض  وصل  مسبوق 
كل  أمرت  اليت  املرأة،  تعنيف 
وتفرض  بتكرميها،  الديانات 
االخالق والقيم والتقاليد صونها 
واحرتامها ال االعتداء عليها بأي 

شكل او وسيلة«.
وختمت مجالي: »ال يعتقدن أحد 
او  لبنان ضعيفة  املرأة يف  أن 
ولن  جانبها  اىل  فنحن  مرتوكة، 
نقبل باملمارسات اليت نشهدها، 
مقبلة  خطوات  لنا  وستكون 
تشريعية وعملية كثرية يف هذا 

الشأن«. 

مجالي دعت اىل معاقبة رئيس بلدية صربا:
 ال يعتقدن أحد أن املرأة ضعيفة او 

مرتوكة ولن نقبل باملمارسات اليت نشهدها

بلدة  بزي،  علي  النائب  زار 
الشهيد  بالطفل  معزيا  حاروف 
الذي  معتوق  عباس  علي 
استشهد بانفجار قنبلة عنقودية 
يف حميط منزله يف بلدة تول.

بأن  العامل  بزي  ذكر  وبعدما 
»إسرائيل زرعت ماليني القنابل 
يف  األلغام  وحقول  العنقودية 
اللبنانية،  والبلدات  القرى 
للمواثيق  صارخ  انتهاك  يف 

اإلنسان  وحقوق  الدولية 
ناشد  اإلنسانية«،  واملعايري 
واملنظمات  الدولي  »اجملتمع 
يف  لبنان  مساعدة  الدولية، 
تفكيك ونزع هذه احلقول من 

بزي عزى بالطفل الشهيد معتوق: إسرائيل زرعت ماليني القنابل واأللغام ونناشد اجملتمع الدولي املساعدة يف تفكيكها
وتطبيق  والقنابل،  األلغام 
بهذا  الدولية  القرارات  كل 
اليت  إسرائيل  على  الشأن 
تعترب نفسها استثناء يف هذا 

اجملال«.
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لـبنانيات

افتتحت مهرجانات صيف مزرعة 
الشوف وأحياء ساحة املصاحلة 
والعيش املشرتك برعاية رئيس 
اللقاء الدميوقراطي تيمور جنبالط 
اهلل  عبد  بالل  بالنائب  ممثال 
بدعوة من بلدية مزرعة الشوف 
البلدة،  يف  جرجس  مار  ورعية 
وعدد  جنبالط،  داليا  ومشاركة 
والفعاليات  الشخصيات  من 
واألهلية  والسياسية  الروحية 

واالجتماعية.
قدمت احلفل لورانس البعيين، 
ثم الفنان جمدي ذبيان بلوحات 
وطنية. فكلمة رعية مار جرجس 
نوه   . عزام  جان  األب  القاها 
نهاية  يف  باملناسبة  فيها 
السيدة  عيد  وليلة  األضحى 
عالمة  العيدين  والتقاء  العذراء 
عندها  فاملسيحية  السماء،  من 
هلل  حببها  مشرقة  وهي  التوبة 
واالنسان والزعيم وليد جنبالط 

يركز دائما على اإلنسان ».
لتشجيع  معا  عملنا  واضاف:« 
لقاء  وبذلك  وتدعيمها  العودة 
والدرزي،  املسيحي  الشباب 
كنيسة  يف  بلقاء  أمثر  والذي 
مار مارون يف بريوت، وامتنى 
واللقاء  للخري  متكررة  لقاءات 

واحلب«.
ذبيان  املختار حممود  القى  ثم 
املطرب  وقدم  شعرية،  أبياتا 
حتية  الصايف  وديع  جورج 

للعمالق وديع الصايف.
وألقى رئيس البلدية حييى ابو 
كروم كلمة شبه فيها »مزرعه 
الشوف بالوان ساحتها إستكماال 
لفرتة من التعاون ألجل تاريخ 
البلدة ووحدتها برجاهلا ورعيتها 
اخللوة  تعانق  اليت  والكنيسة 

حيث اعتادت الفرح واحملبة«.
بأصعب  البلدة  واضاف،«مرت 
بوحدة  واجتازتها  الظروف 
ألهلها  فتحية  أهاليها، 
استشهدوا  والذي  وشهدائها 
يف ذاك اليوم االسود وطالت 
الشهيد  املعلم  الغدر  يد 
البلدة  وها هي  جنبالط،  كمال 
اليت  املصاحلة  فيها  تكرست 
يف  وتالقينا  مبحبتنا  سنحميها 
مشروع وحدوي انطلق من وجع 
ألجل املصاحلة وخلق مساحة من 

التالقي والتعايش«.
عبداهلل

ثم ألقى النائب عبد اهلل كلمة 
اجلامع،  النشاط  فيها  حيا 
املصاحلة  جبل  وقال،«من 
والعيش املشرتك واملناضلني 
لبنان،  وقوة  وحدة  وتاريخ 
تتخطون  الذي  نشاطكم  حنيي 
توقيت  يف  السياسة  فيه 
طيا  شهدنا  بعدما  مناسب، 
مبعاجلة  االشكاالت،  لصفحة 
واعية عاقلة، أمام من كان حيلم 
باغتيال وليد جنبالط سياسيا، 
الذي بكربيائه وحرصه ابى اال 
وهذه  الصلح  هذا  يهدي  وان 
االجواء لكل لبنان، وملن يسأل 
اجلولة،  تلك  يف  انتصر  من 

الذي  الوطن هو  بأن  له  نقول 
بعد  انتصر. وها حنن سنشهد 
ايام ترحيبا بفخامة رئيس البالد 
وسنحتظنه  وبيئته  اهله  بني 
كما حنتضن كل الوطن، آملني 
ان يبقى كما كان يف املصاحلة 
ابا للجميع وحاضنا لكل اطياف 
اليوم  تفعلونه  وما  البلد،  هذا 
جيسد وحدة لبنان وكل خالفاتنا 
ما  وكل  السياسية  وتبايناتنا 
ميكن ان يفرقنا انتم ختطيتموه 
يعرف  ال  ملن  ونتمنى  اليوم، 
ان نعود مجيعا اىل فكر كمال 
جنبالط الذي كان يؤمن بالتنوع 
كغنى،  والطائفي  السياسي 
التيار  االحزاب،  وكل  فنحن 
الوطين احلر، والقوات اللبنانية، 
االجتماعي  السوري  والقومي 
ابناء  وسنبقى  كنا  وغريهم، 
السياسة  البلد خنتلف يف  هذا 
نرتقي  ان  جيب  لكن  نعم، 
جيب  وال  خالفاتنا،  تنظيم  اىل 
اخلالفات  باخنفاض  نسمح  ان 
دائما  نكون  وان  االرض  اىل 
حمصنني لوحدة هذا البلد، الن 
لبنان يف مهب وعني العاصفة 
االقليمية  احلسابات  وكل 
عينها،  والدولية تضعنا نصب 
االقتصادية  واالزمة  ذلك  كل 

واالجتماعية هلا مكانها«.
ونوه »بالوحده يف البلدة وكل 
احمليط واليت تالقي نداء وليد 
جنبالط اىل وحدة لبنان، وكما 
قلت حنرتم خالفاتنا وتنوعنا لكن 
جيب ان حنصن بقدر كبري من 
وهذه  بلدنا،  وحدة  املسؤولية 
احتضنت  ،اليت  الطيبة  االرض 
اجدادنا. نعمل لنعطي الوالدنا 
عليها  وحنافظ  الوحدة  هذه 
بالدم والعطاء والتضحية، هذه 
لكم  جنبالط  تيمور  رسالة  هي 
مزرعة  شباب  كل  جيتمع  بان 
لتكريس  القرى  وكل  الشوف 

الوحده الوطنية«.
من  كل  تكريم  جرى  ذلك  بعد 
املخرتع املهندس ربيع ذبيان، 
لبنان  يف  اخلامس  والطالب 
رجيف البعيين، والطالبة االوىل 
الشوف  مزرعة  مدرسة  يف 
الرمسية جوليانا االشقر، ضمن 
للتفوق  جنبالط  داليا  جائزة 
اليت وزعتها عليهم مع النائب 
كما  البلدية،  ورئيس  اهلل  عبد 
سليمان  املناضل  تكريم  جرى 
داليا  من  تسلمه  بدرع  البعيين 
جنبالط، مشريا يف كلمة شكر 
اىل االنتماء إىل »مدرسة كمال 
وليد  مشعل  ومحل  جنبالط 

وتيمور جنبالط«، وقال:«
اكثر  جنبالط  وتيمور  وليد  ان 
الناس حرصا على اجلبل بألوانه 
الطائفية ومتمسكون باملصاحلة 
وحتميها مبحبتنا ورموش العيون 

والتسامح ألجل لبنان«.
جنبالط  داليا  أضاءت  وختاما 
شعلة  املشاركة  والشخصيات 
بلدة  قلب  املصاحلة يف  ساحة 
مزرعة الشوف، فعشاء قروي. 

 احياء ساحة املصاحلة والعيش املشرتك 
يف مزرعة الشوف 

عبداهلل: سنحتضن بعد ايام رئيس 
البالد كأب للجميع

 2019 آب   17 Saturday 17 August 2019الـسبت 

البطريرك العبسي مرتئسا القداس

انطاكية  بطريرك  ترأس   
وسائر املشرق للروم امللكيني 
العبسي،  يوسف  الكاثوليك 
كاتدرائية  يف  احتفاليا  قداسا 
زحلة،  يف  النجاة  سيدة 
السيدة  انتقال  عيد  ملناسبة 
اىل  واجلسد  بالنفس  العذراء 
الفرزل  ابرشية  وعيد  السماء، 
وزحلة والبقاع، مبشاركة راعي 
األبرشية املطران عصام يوحنا 
أدوار  واملطران  درويش 

جاورجيوس ضاهر.
حضر االحتفال املطارنة جوزف 
الصوري،  انطونيوس  معوض، 
وبولس  صيقلي  نيفن 
جملس  رئيس  نائب  سفر، 
الفرزلي،الوزير  ايلي  النواب 
بنبيل  ممثال  جريصاتي  سليم 
ميشال  النواب  جريصاتي، 
وسليم  عقيص  جورج  ضاهر، 
السابقون:  النواب   ، عون، 
أبو  أنطوان  ماروني،  ايلي 
جنجنيان،  وشانت  خاطر 
الزراعة  لوزارة  العام  املدير 
العام يف  لويس حلود، املدير 
زعرت  كريستني  النواب  جملس 
العام ملؤسسة  معلوف، املدير 
املدير  رزق،  رزق  البقاع  مياه 
العلمية  العام ملصلحة األحباث 
الزراعية ميشال افرام، السفري 
الشرطة  قائد  الرتك،  ايلي 
العميد  البقاع  يف  العسكرية 
الركن حمبوب عون، قائد فوج 
اجليش  يف  السادس  التدخل 
املغوار  الركن  العقيد  اللبناني 
فوج  قائد  بشعالني،  دايفيد 
التدخل الثالث يف قوى األمن 
حداد،  أدوار  العقيد  الداخلي 
يف  الدولة  امن  جهاز  رئيس 
حداد،  بشارة  العقيد  البقاع 
للراهبات  العامة  الرئيسة 
األم  املخلصيات  الباسيليات 
العام  الرئيس  روكز،  ترييز 
الشويرية  الباسيلية  للرهبانية 
معلوف،  شربل  األرمشندريت 
الرئيس العام جلمعية املرسلني 
البولسيني األب مروان سيدي، 
ممثلو األحزاب يف زحلة وعدد 
وحشد  واملخاتري  القضاة  من 

من املؤمنني.
ألقى  املقدس  اإلجنيل  بعد 
هنأ  عظة  عبسي  البطريرك 
انتقال  بعيد  اجلميع  فيها 
قال:  ومما  العذراء  السيدة 
»حيتفل العامل املسيحي اليوم 
أو  العذراء  السيدة  رقاد  بعيد 
إىل  واجلسد  بالنفس  انتقاهلا 
يف  العيد  هذا  نشأ  السماء. 
اخلامس  القرن  يف  أورشليم 
وعم اإلمرباطورية البيزنطية بني 
عامي 588 و602. ويف القرن 
السابع أدخله البابا ثيوذورس 
األول )642 -649( إىل كنيسة 
روما وانتشر من ثم يف العامل 
كله. وإن وقوع هذا العيد يف 
شهر آب جيعل من هذا الشهر 
يف  احلقيقي  املرميي  الشهر 

ونسميه  البيزنطي.  الطقس 
انتقال  أو  العذراء،  رقاد  عيد 
يعين  التعبريين  وكال  العذراء 
نقلت  بل  متت  مل  العذراء  أن 
تقول  كما  حياة  إىل  حياة  من 

الصلوات.
متأخرا  العذراء  رقاد  عيد  جاء 
كان  الالهوتي  فحواه  ولكن 
منذ  املسيحيون  به  يؤمن  مما 
القديم وهو أن العذراء مل متت، 
املسيح،  ابنها  مثال  على  بل، 
انتقلت فورا إىل السماء لتالقيه 
بنفسها وجسمها. وهذا اإلميان 
أم اهلل  أن من كانت  نابع من 
ال ميكن إال أن تكون على مثال 
اهلل طاهرة بال عيب وال خطيئة، 
وإال ملا استطاعت أن تلد اهلل 

املنزه عن اخلطيئة«.
وأضاف: »إن كون العذراء أم 
اهلل مل حيصل من طرف واحد، 
من  أو  وحده  اهلل  طرف  من 
طرف اإلنسان وحده. فالعذراء 
صارت أما أوال ألن اهلل اختارها 
املنعم  أيتها  »إفرحي  لذلك 
رضيت  ألنها  وثانيا  عليها«، 
لي  »ليكن  كذلك:  تكون  بأن 
كان  ولئن  تقول«.  ما  حبسب 
ال  نعمة  للعذراء  اهلل  اختيار 
فضل هلا فيها، إال أن رضاها 
بإرادتها.  مت  وقد  منها  هو 
اهلل  نعمة  قبلت  عندما  وهي 
معها،  تتجاوب  أن  على  عملت 
مسؤوليتها  محلت  إنها  أي 
اهلل  أم  دور  مبقتضى  وعملت 
الذي أوكل إليها ورضيت به. 
فإن جناحها كأم هو من تالقي 

نعمة اهلل وإرادتها.
يف  الكنيسة  تدعونا  لذلك 
صلوات هذا العيد إىل تطويب 
اهلل وإىل متجيدها.  أم  العذراء 
اإلجنيل،  يشهد  كما  والناس، 
قد طوبوا مريم ألنها أجنبت ابنا 
»طوبى  املسيح:  يسوع  مثل 
وللثديني  محلك  الذي  للبطن 
فإكرامنا  رضعتهما«.  اللذين 
عالقتها  من  نابع  إذن  للعذراء 
ما  مبقدار  باهلل.  باملسيح، 
تكون هذه العالقة وثيقة يزيد 
اإلكرام. وهل أقرب إىل الولد 
املسيح  لكن  كال.  األم؟  من 

عبسي ترأس قداس عيد انتقال العذراء يف زحلة:

املطلوب أن يتحمل املسيحي مسؤوليته كالعذراء 
ويعمل مبقتضى مسيحيته

أجاب على من طوبوا أمه: »بل 
كلمة  يسمعون  للذين  طوبى 
هلم  فهؤالء  وحيفظونها«.  اهلل 
نظري  السالم  وعليهم  الطوبى 

العذراء.
ويف الواقع صارت العذراء أما 
عندما آمنت مبا قيل هلا من قبل 
اهلل،  كالم  ومسعت  املالك، 
قلبها،  وحفظت كل شيء يف 
تكون  أن  على  عملت  وعندما 
وأقواهلا:  بأعماهلا  األم  تلك 
والتواضع  اهلل  لكلمة  بالطاعة 
وكذلك  والتضحية.  واخلدمة 
وأقرباء  حاملني هلل  نصري  حنن 
اهلل  كالم  نسمع  ما  مبقدار  هلل 
وحنفظه ونعمل به. وهذا أيضا 
ما أعلنه املسيح حني قيل له: 
اخلارج  وأقاربك يف  إخوتك  إن 
إخوتي  إن  فأجاب:  يطلبونك، 
يعملون  الذين  هم  وأقاربي 
مشيئة أبي الذي يف السماوات 

)متى 12: 3(.«
كل  يدعو  اهلل  »إن  وتابع: 
إليه،  قريبا  ليكون  مسيحي 
املسيح؛  ليسوع  حامال  ليكون 
إن اهلل ينعم بهذه النعمة على 
املطلوب  وإمنا  مسيحي.  كل 
أن يتحمل املسيحي مسؤوليته 
مبقتضى  يعمل  أن  كالعذراء، 
التزامه  مبقتضى  مسيحيته، 

املسيحي.
ال  شعبا  اليوم  حنن  نكون  قد 
وال  يسمع  باحلري  أو  يسمع، 
نسمع،  وال  آذان  لنا  يفهم: 
العذراء  انتقال  عيد  ويأتي 
مثل  نكون  أن  إىل  ويدعونا 
اهلل،  لكالم  سامعني  العذراء 
حافظني له يف قلوبنا وعاملني 
قريبني  فنصري  حياتنا  يف  به 
وعندئذ  املسيح.  السيد  من 
يسعنا أن نعيد هذا العيد وأن 

نبارك ونهنئ العذراء بعيدها.
دعوة  هو  العذراء  انتقال  عيد 
لنا ألن نكون أبناء اهلل وحاملني 
له معا نظري العذراء، ألن نكون 
معا.  له  وواهبني  النور  أبناء 
فينا جيب  اليت  اهلل  إن صورة 
صافية  بعدنا  ملن  نسلمها  أن 
مثل  نرتقي  عندئذ  سليمة. 
وندخل  السماء  إىل  العذراء 

ننتقل  السماوية،  األخدار 
احلياة،  إىل  احلياة  من  نظريها 
قد  فقط  نكون  منوت  ويوم 

رقدنا، قد انتقلنا«.
صاحب  أخي  »أشكر  وختم: 
السيادة املطران عصام يوحنا 
درويش راعي األبرشية املوقر 
يف  ألشاركه  لي  دعوته  على 
يف  اإلهلية  الليتورجية  هذه 
عيد ابرشيته وعيد ابرشيتكم، 
ملكي.  كل  قلب  على  العزيز 
يف هذه املدينة، مدينة زحلة، 
دخولي  يف  الكثلكة،  عاصمة 
قلت  احبائي  اليكم  األول 
عاصمة  زحلة  نقول  عندما  اننا 
كواهلنا  على  نضع  الكثلكة، 
مسؤولية كبرية، هل حنن نعي 
يف  اليوم  املسؤولية؟  هذه 
عيد العذراء أرجو ان نعود اىل 
قلوبنا،  اىل  نعود  ان  ذواتنا، 
البعض  بعضنا  اىل  نعود  ان 
فرح  العذراء.  مع  نفرح  لكي 
من  ملتفني  نكون  ان  العذراء 
حوهلا، وال يتم فرح البيت اال 
تكون  ان  ارجو  أبنائه.  جبميع 
الذي  املثال  البيت  هذا  زحلة 
فرحا  يكون  ان  احد  أراد  اذا 
بابه  يقرع  يقصده،  وسعيدا 

وجيد من يفتح له الباب«.
وختم عبسي: »أهنئكم وأعايدكم 
مجيعا وال سيما اللواتي حيملن 
لنا  طالبا  وماري،  مريم  اسم 
مجيعا شفاعة أمنا مريم العذراء 

ومحايتها. آمني.«
احلضور  انتقل  القداس  وبعد 
الثاني  الطابق  تدشني  اىل 
بعد  النجاة  سيدة  مطرانية  يف 
جتديده، فكانت كلمة للمطران 
باحلضور  فيها  رحب  درويش 
واعلن »ان ما ندشنه اليوم هو 
املرحلة األوىل من األعمال اليت 
كل  تنتهي  ان  على  انتهت، 
األعمال يف األسابيع املقبلة«، 
من  كل  اىل  الشكر  موجها 
عمل وساهم يف إمتام مشروع 

التجديد.
وقطع عبسي واملطران درويش 
عبسي  ونضح  اإلفتتاح  شريط 
وجال  املقدس،  باملاء  املكان 
الطابق،  ارجاء  يف  اجلميع 
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الوزراء  أبرز امللفات اليت تنتظر جملس 
هو ملف مناقصة حمطات الغاز. التقرير 
الوزارية  اللجنة  أعضاء  أيدي  بني  صار 
قدمت  فقد  املبدأ،  حيث  من  املختصة. 
لكن  األفضل.  السعر  برتوليوم  قطر 
قبل اختيار الفائز، سيكون على جملس 
نريد  هل  سؤال:  عن  أن جييب  الوزراء 
واحدة  شركة  عرب  الثالث  احملطات  بناء 
أن  ميكن  اإلجابة،  حبسب  أكثر؟  أم 
لن  املعركة  لكن  الفائز.  اسم  يتغري 
تكون هنا. األهم هو اختاذ القرار بشأن 
استبعاد حمطة سلعاتا، اليت ال لزوم هلا، 
توفري  إما  بسيطة:  املعادلة  عدمه.  من 
ملياري دوالر أو احملافظة على القسمة 

الطائفية.
مّر قطوع اخلالفات السياسية اليت مّجدت 
وعادت  يومًا،  ألربعني  الوزراء  جملس 
عجلة االجتماعات احلكومية إىل االنتظام. 
هل هذا يعين أن ملف مناقصة حمطات 

 مناقصة حمطات الغاز: استبعاد سلعاتا يوّفر ملياَري دوالر

كل حمطة لتحالف، إذ مل يتقدم أي من التحالفات بعرض إلنشاء 
حمطة سلعاتا بشكل مستقل، بينما تقدم كل من حتالف »توتال« 
و«فيتول«  دبليو«  »بي  وحتالف  للطاقة«،  أر  و«زي  و«هوغ« 
و«بوتاك« بعرض إلنشاء حمطتني يف البداوي وسلعاتا، إال أن 
عرض »توتال« مل ُيقبل فنيًا لعدم تضمنه خط غاز إىل الزوق، 
على ما تؤكد مصادر مطلعة. وبالتالي مل يبق سوى عرض »بي 

دبليو« وحلفائها إلنشاء احملطتني الشماليتني. 
عروضها  قدمت  قد  الشركات  كل  كانت  وبعدما  املقابل،  يف 
إلنشاء حمطة البداوي منفردة، فإن »بي دبليو« وحلفاءها وحتالف 
»اكسيلرييت« )شركة أمريكية متخصصة مبحطات التغويز(، شل 
Shell )شركة أوروبية موردة للغاز(، »بي بي انرجي« )آلل بساتنة 
الوحيدين  كانا  احملروقات(  لتوزيع  أيبكو  شركة  أصحاب  وهم 

اللذين تقّدما بعرض إلنشاء حمطة الزهراني. 
وعليه، فإن حتالف »بي دبليو« سيفوز بعقد إنشاء حمطيت البداوي 
وسلعاتا، فيما ستفوز »برتوناس« بعقد إنشاء حمطة الزهراني، 
)يف  دوالر  مليار   13.995 هو  التحالفني  عرضي  جمموع  إن  إذ 
املرتبة الرابعة من بني كل العروض، ويف املرتبة األوىل يف حال 
استبعاد خيار إنشاء كل احملطات من قبل حتالف واحد(، فيما بلغ 
»بي دبليو« وحلفائها و«اكسيلرييت« وحلفائها  جمموع عرضي 
14.030 مليار دوالر، علمًا بأن »برتوناس« كانت الوحيدة اليت 
قدمت عرضني لكل حمطة، واحد يلتزم باملسار املوضوع من قبل 
وزارة الطاقة لألنانيب )خطوط سكة احلديد( وآخر يقرتح مسارًا 
بدياًل هلا )عرب البحر(، وكذلك األمر بالنسبة اىل حمطة الزهراني، 
حيث تسري األنابيب إىل معملي اجلية وصور عرب البحر والرب. يف 
القيمة اإلمجالية للعقد 14.048 مليار دوالر،  تلك احلالة تصبح 
علمًا بأن هذا اخليار قد وضع ملواجهة احتمال وجود عقبات تعيق 

متديد األنابيب على خط سكة احلديد.

    1.3 مليار دوالر الكلفة السنوية للغاز عرب البواخر
مثة احتمال آخر مل يتضمنه تقرير وزارة الطاقة، ألنه حيتاج إىل 
قرار سياسي. على جملس الوزراء أن يقرر، إما السري بإنشاء ثالث 
حمطات، كما سبق أن قرر، فيكون بذلك مراعيًا التوزيع الطائفي 
ــــ املناطقي للمحطات، وخمالفًا آلراء أصحاب االختصاص، الذين 
يؤكدون أن وجود حمطتني ال تبعد إحداهما عن األخرى أكثر من 
18 كلم )البداوي وسلعاتا( هو ضرب من اجلنون. وإما التخلي 
بنحو 200 مليون  تقدر  عن خيار سلعاتا، وتوفري كلفة إضافية 
دوالر سنويًا، أي ما جمموعه ملياري دوالر خالل فرتة العقد )من 
هذا  يأتي  وإذ  الدولة(.  تشرتيها  اليت  الغاز  كمية  تغيري  دون 
اخليار مصاحبًا ألزمة مالية حادة مير بها البلد، فإن إنشاء احملطة 
قبل إنشاء معمل سلعاتا للكهرباء، سيكون غري مربر أيضًا، ألن 
الذي  الزوق،  الغاز من احملطة سيكون حمصورًا مبعمل  تصريف 
ميكن تغذيته من البداوي وبكلفة تكاد تكون صفر باملقارنة مع 

سعر بناء حمطة سلعاتا واألنبوب الذي يصلها بالزوق. 
األكرب  إنشاء حمطة سلعاتا هي  كلفة  أن  ما سبق  إىل  وُيضاف 
باملقارنة مع احملطات األخرى )نظرًا اىل عدم وجود أي بنية حتتية 
التقرير،  الفتة يف  نقطة  وهذه  الغاز(.  بواخر  الستقبال  جاهزة 
يشري  ال  كما  حمطة،  كل  وجتهيز  إنشاء  كلفة  ُيفّصل  ال  الذي 
عرض،  كل  يف  الغاز(  قياس  )وحدة   BTU املليون  سعر  إىل 
فطريقة مقارنة األسعار مبنية على مجع العروض، مبا يؤدي إىل 
إنشاء احملطات الثالث معًا. كذلك، فإن استبعاد حمطة سلعاتا 
سيعين تلقائيًا توسيع املنافسة بني الشركات، انطالقًا من أن 
عدم وجود أي عرض مستقل إلنشاء ذلك املعمل، أدى تلقائيًا 
إىل األخذ بالعرض الوحيد املقبول لبناء حمطيت البداوي وسلعاتا 
معًا. وهذا اخليار اختذ بغض النظر عما إذا كانت كلفة بناء معمل 
البداوي على حدة أكرب أو أقل من العروض اخلمسة اليت قدمت 

إلنشائه ومل يؤخذ بها ومل يكشف عن قيمتها.

إيلي الفرزلي

تقرير »الطاقة« ال يوضح كلفة بناء كل محطة وال كلفة الوحدة الغازية )هيثم املوسوي(

هذا  أن  صحيح  هل  أدق،  بشكل  أو  سيتحرك؟   )FSRU( الغاز 
امللف كان له الفضل يف تعجيل احلل، ربطًا مبا حيمله من ماليني 
ومليارات؟ ال شيء مؤكد سوى أن نتيجة املناقصة صارت ملك 
رئاسة احلكومة. وجل ما حصل منذ ذلك احلني هو توزيع نسخة 
من التقرير الذي أرسل إليها من قبل وزارة الطاقة، على أعضاء 
وباللغة  ُيقرأ«،  »ال  صغري  حبرف  مكتوبًا  لكن  املعنية،  اللجنة 
اإلنكليزية )يرتدد وجود أكثر من نسخة عن التقرير تتضمن نتائج 

خمتلفة، لكن مل يتم التأكد من األمر(.
وإذ مل حيدد بعد موعد انعقاد اللجنة، وهو لن حيدد قبل األسبوع 
املقبل، فقد صار حمسومًا أن صالحية املناقصة ستنتهي جمددًا، 
آب،   20 حتى  أيار   20 من  »الطاقة«  مددتها  أن  سبق  بعدما 
)انتهت  جمددًا  متديدها  إىل  مضطرة  الوزارة  ستكون  وبالتالي 

صالحيتها يف 20 أيار ومددت ثالثة أشهر(.

    لم يـُقدّم أي عرض مستقل لبناء محطة سلعاتا
بذلك، يكون قد انقضى مثانية أشهر على إعداد االستشاري العاملي 
»Poten & Partners« تقريره بشأن النتيجة الفنية للمناقصة، من 
دون أي تقدم يذكر، باستثناء قيام وزارة الطاقة، يف 2 متوز 
املاضي، أي بعد سبعة أشهر من صدور التقرير الفين، بفض 

العروض املالية للشركات الست اليت شاركت يف املناقصة.
من  انطالقًا  األفضل،  العرض  اسم صاحب  عن  ُيعلن  مل  حينها 
أن النتيجة حباجة إىل حتليل، وال سيما أن دفرت الشروط يسمح 
للشركات بتنويع عروضها، مبا يشمل حمطة واحدة أو اثنتني أو 
إمكانية  السابقة كلها، مع  اخليارات  التقدم إىل  أو حتى  ثالثًا، 
صدر  بالنتيجة  الغاز.  أنابيب  لتمديد  بديلة  اقرتاحات  تقديم 
التقرير النهائي، متضمنًا كل اخليارات املطروحة حملطات حتويل 
الغاز املسال املستورد بواسطة الناقالت البحرية إىل غاز ميكن 
هي:  أماكن،  ثالثة  هلا  ُحّددت  اليت  الطاقة،  لتوليد  استخدامه 

البداوي، سلعاتا والزهراني.
وقد تبني على األثر أن السعر األفضل املقدم إلنشاء احملطات 
الوطنية  )الشركة  برتوليوم  قطر  حتالف  عرض  هو  معًا،  الثالث 
القطرية للنفط( وإيين )شركة إيطالية عضو يف التحالف الذي 
وّقعت معه الدولة اللبنانية عقدًا الستخراج الغاز(، إذ بلغت قيمة 
العرض 13.512 مليار دوالر على عشر سنوات )سعر مبيع الغاز 
للدولة اللبنانية خالل عشر سنوات، شاماًل كلفة إنشاء احملطات(، 
استخراج  على  العامل  التحالف  )عضو يف  »توتال  حتالف  يليها 
الغاز يف لبنان(، هوغ )Hoegh( وكيلها شركة pesco لصاحبها 
نديم صيقلي ودبانة غروب«، وعرضها بلغت قيمته 13.885 مليار 
دوالر، فتحالف »بي دبليو BW )شركة ماليزية تشّغل حمطة غاز 
يف مصر(، فيتول Vitol )شركة موّردة للغاز وميثلها روني راشد 
)ميلكها  املباني  يونس(،  نزار  )ميلكها   Butec بوتاك  لبنان(  يف 
النائب نعمة طعمة(، روز نفط Roseneft )شركة روسية لتوريد 

الغاز املسال(« الذي قدم عرضًا بقيمة 13.940 مليار دوالر.
هذا يعين عمليًا أنه يف حال قررت احلكومة السري بتلزيم احملطات 
و«إيين«  »برتوليوم«  قطر  حتالف  فإن  واحد،  لتحالف  الثالث 
سيكون الفائز بالعقد. أما إذا ارتأت احلكومة، وهو ما يرتدد، أن 
ال مصلحة هلا بتسليم أمنها الطاقوي إىل شركة واحدة، تتحكم 
بتدفق هذه املادة االسرتاتيجية، فعندها سُينظر إىل النتائج من 

منظار خمتلف.
يف ترتيب أسعار العروض، كان املعيار املعتمد من قبل الوزارة 

هو إنشاء احملطات الثالث معًا. 
بغض  اهلدف،  هذا  يليب  مبا  العروض  أسعار  ترتيب  ثم  ومن 
النظر عن عدد الشركات. وهلذا فإذا تقدمت شركة إلنشاء إحدى 
آخر  عرض  مع  يدمج  بل  مستقاًل،  عرضها  حيتسب  ال  احملطات 
أو اثنني، ويؤخذ السعر اإلمجالي إلنشاء احملطات الثالث. لكن 
حبسب العروض املقدمة، يتضح أنه ليس باإلمكان تلزيم إنشاء 

يفرتض أن تعود األسبوع املقبل العجلة السياسية إىل الدوران 
بعد التوقف القسري الذي فرضته حادثة اجلبل أواًل ومن ثم 
العذراء   انتقال  السيدة  وعيد  املبارك  األضحى   عطليت  عيد 
امللفات  من  رزمة  بالتأكيد  تنتظرها  العودة  وهذه  ثانيًا، 
عاد  اليت  النفايات  ملف  مقدمها  يف  يأتي  اجلديدة  القدمية 
جمددًا إىل حلبة التجاذبات منذرًا بدخول البلد جمددًا يف أزمة 
نفايات يف ظل التلويح مبنع استحداث طبقة ثانية من هذه 
النفايات يف مطمري  برج محود  والكوستا برافا من دون وجود 
أي معطيات تفيد بأن لدى احلكومة حلواًل جاهزة هلذه املشكلة 
اخلطرية، بل على العكس فإن ما ُيطلق من تصرحيات ومواقف 
ُيظهر وجود ختبط رمسي فاضح يف إجياد احلل هلذه املشكلة 
احلكومة  وإذا كانت  العالقة.  املشاكل  املزمنة، ولغريها من 
األخرى  بامللفات  بالك  فما  السياسي  االنشطار  بفعل  عاجزة 
األكثر تعقيدًا واليت تتطلب مقاربتها مناخات سياسية هادئة 
ما تزال مفقودة حتى اآلن رغم الرتقيعات اليت حتصل بني 

حني وآخر.

وبغض النظر عن القدرة اليت متلكها احلكومة يف ظرفها احلالي 
يف معاجلة امللفات املفتوحة، فإن ما جرى يف اجلبل وأدى 
إىل تكبيل احلكومة على مدى شهر ونيف أظهر هشاشة الواقع 
من  معاجلتها  املعنيني  على  ثغرات  وأبرز  املوجود  السياسي 
إحداث  باجتاه  والذهاب  احلكومي  العمل  تفعيل  إعادة  خالل 
العام  الرأي  احلكومة هيبتها وثقة  تعيد هلذه  إنتاجية  صدمة 
بها، وهلذا أبواب كثرية يأتي يف مقدمها إخراج ملف التعيينات 
من دائرة التجاذب واحملاصصة والذهاب باجتاه رفد اإلدارات 
العامة بدم جديد وبكفاءات مطلوبة يف هذه الظروف، وهذا 
إن حصل ُيشّكل حبد ذاته جرعة اوكسجني هلذه احلكومة من 
املمكن ان تستفيد منها لالنتقال إىل معاجلات أخرى، خصوصًا 
االنتظار  رف  على  املوضوعة  امللفات  من  الكثري  هناك  وأن 

بفعل الصراعات السياسية املوجودة.

ويف تقدير مصادر سياسية متابعة ان احلكومة ملزمة بالتقليع 
طالتها  اليت  الشظايا  بعد  املرة  هذه  كبري  وبزخم  جديد  من 
نتيجة احداث  قربمشون  اضف إىل ذلك التلكؤ الذي حصل يف 
أي  يوجد  إذ ال  املالية واالقتصادية،  القضايا  معاجلة بعض 
مربر الستمرار التباطؤ يف معاجلة القضايا املطروحة سيما وأن 
التحذيرات الدولية مل تتوقف واليت حتث على ضرورة احلفاظ 
املناخات  حتضري  باجتاه  والذهاب  الداخلي  االستقرار  على 
املناسبة لوضع مساعدات مؤمتر »سيدر« موضع التنفيذ وهذا 
 2020 للعام  العامة  إقرار  املوازنة   على  العمل  يتطلب  األمر 
اليت  املوازنة  نفسه يف  الشيء  يتكرر  ال  وأن  موعدها،  يف 
اقرها  جملس النواب  للعام احلالي واليت مل تكن رغم الرتحيب 
الدولي بها على مستوى ما كان مأمواًل منها يف سبيل كبح 

مجاح الرتدي االقتصادي والرتاجع املالي.

وترى املصادر ان كل هذه األمور جمتمعة تتطلب العودة إىل 
طاولة حوار تتم فيها تكريس املصاحلات بني كل األفرقاء أي 
مبعنى اجراء مصاحلة باجلملة ال باملفرق، ألن بلوغ هذا اهلدف 
يسهل على القوى السياسية الكثري من العناء، وبالتالي يعطي 
احلكومة قوة دفع كبرية باجتاه املزيد من االنتاجية والتعويض 
عّما فات، باعتبار ان زمحة التطورات يف املنطقة تفرض على 
لبنان بأن يكون مرتاح البال داخليًا ليكون لديه القدرة على 

التعامل مع هذه التطورات اليت ال ختلو من املخاطر.

اخلماسي  االجتماع  يتكرر  ان  مينع  الذي  ما  املصادر  وتسأل 
يف  قصر بعبدا  إمنا على نطاق أوسع تشارك فيه كل القوى 
السياسية وخصوصًا املمثلة يف احلكومة حيث ان الصراعات 
السياسية إن بقيت قائمة بني بعض القوى ال سيما »التيار 
الوطين احلر« و«القوات اللبنانية« من شأنها أن تضع العصي 
يف العجلة احلكومية ومتنع عنها التقدم يف أي جمال وتبقي 
البلد يف دائرة املراوحة يف الوقت الذي أحوج ما يكون فيه 
للتقدم خطوات إىل االمام ملالقاة اليد اليت متتد له من اخلارج 

وخصوصًا يف اجملالني املالي واالقتصادي.

البالد إىل اختاذ هذه  ُيبادر رئيس  وتأمل هذه املصادر ان 
اخلطوة اإلنقاذية وهو ُيدرك متامًا ان بقاء الوضع السياسي 
على ما هو عليه ال يصب يف مصلحة العهد وال يف مصلحة 
البلد بشكل عام وأن إمساكه العصا من النصف وضبطه االيقاع 
السياسي يدفع يف اجتاه تهدئة األمور وعودة الثقة الدولية 
بلبنان، وهذا بدوره يعيد ثقة املستثمرين الذين باتوا يفكرون 

ألف مّرة قبل توظيف امواهلم يف أي قطاع يف لبنان.

احلكومة أمام فرصة إحداث 
صدمة إنتاجية تستعيد بها الثقة

حسن زلغوط
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اىل  ينتمي  اللبنانية.  املشكلة  حيال  نهفاته  سعيد  لفارس 
الفريق الذي ال يعرض صلحة مع سالح املقاومة، لكنه، يقول 
ما يتجنب رفاقه السابقون قوله حيال الدعم اخلارجي للقوى 
املعارضة لسالح املقاومة. ال يزال سعيد متأثرًا مبرشده الراحل 
مسري فرجنية جلهة احرتام املقامات، والبكوات منهم على وجه 
التحديد. إال أنه ال يبدو مفتونًا بذكاء بعض القادة، ومنهم وليد 
جنبالط. لكن سعيد الذي له يف كل عرس قرص، استخلص 
درسًا واحدًا مفيدًا من املعركة األخرية: ما كان جنبالط ليحصل 

على دعم الغرب لوال أنه رفع الصوت يف وجه حزب اهلل!
برأي  يهتمون  ال  الذين  اللبنانيني  الزعماء  أبرز  هو  جنبالط 
األول  النصف  اىل  تعود  حكاية  اخلبثاء  أحد  يروي  اجلمهور. 
من تسعينيات القرن املاضي، وفيها أن جنبالط زار الرئيس 
نبيه بري يف مكتبه. وقال له ناصحًا كصديق: »ها أنت اليوم 
الشيعة  عند  بينهم  والبارز  لبنان  عند شيعة  األول  املسؤول 
العرب. لكن أقصى ما متنحك إياه اللعبة اللبنانية هي رئاسة 
اجمللس النيابي. لقد حان وقت أن خترج وجتول يف العامل. 
الوظيفة  هذه  عبء  من  وتتخلص  وعالقات  صداقات  تبين 
أنت  أين؟  »أنت جمنون، اذهب اىل  رّد بري عليه:  املمّلة«. 
مرتاح، ميكنك أن تغادر ملئة سنة، ثم تعود لتجد أتباعك يف 
انتظارك. أما أنا، إن غبت أيامًا قليلة، فسيتنافس العشرات 

على هالكرسي ... قوم يا زملة، روح حلالك!«
األوىل  الرسالة  ملا حصل يف قربمشون.  خطط  هذا،  جنبالط 
أنه ال يبدو راغبًا فعليًا يف التقاعد. وال هو مقتنع بأنه حان 
وقت تقاعد أركانه، وإخالء الساحة جلدد يفرتض أن يصطّفوا 
حول ابنه الوريث. لذلك، قرر أنها ساعة احلقيقة. وأن اللعبة 
اليت  اإلجازة  ابنه  أعطى  الوكيل.  ال  األصيل  حضور  تتطلب 
حيب )ويستحق( ثم دق النفري، لريتدي أركانه ثياب املعركة 
ويستعيدوا اللغة األحب اىل قلبهم. وحيلتهم هذه املرة، كالم 

يصدر عن »شاب طايش« ميثل العدو الوجودي للقبيلة. 
جنبالط،  لعبة  أداة يف  اىل  باسيل  جربان  ويف حلظات حتول 
هي لعبة الدم اليت يتقنها األخري وبأعصاب باردة، كان نائب 
الشوف السابق واثقًا من أنه كلما ارتفع الصراخ فوق صوت 

الرصاص، اضطّر اآلخرون اىل الركض خلف مصاحلته.
حتقيق  ميكن  أنه  قرر  احمللية،  اللعبة  اخلبري يف  جنبالط  لكن 
جمموعة أهداف دفعة واحدة: أن يظهر أواًل يف موقع املناهض 
انتباه  لفت  يعيد  ما  لبنان،  يف  اهلل  حزب  لسياسات  األبرز 
صفوف  يف  الشمل  مّل  ثانيًا  يعيد  وأن  إليه؛  وعربه  الغرب 
وأن  األخرية؛  السنوات  يف  عجزه  من  تعبوا  الذين  أنصاره 
يضرب ثالثًا منافسيه داخل القبيلة، وتصويرهم أمام اجلمهور 
كأدوات يف يد اخلصوم األصليني، وبأنهم ال يشكلون حيثية 

حبّد ذاتهم.
لكن جلنبالط حظوة عند آخرين من قادة البالد، املتذمرين أصاًل 
الرئيس  أعلن  واحدة،  هكذا، ويف حلظة  القائم.  الوضع  من 
بري أنه ال ميكن ترك جنبالط وحيدًا. بينما سارع الرئيس سعد 
احلريري اىل حمو كل تغريدات األسابيع السابقة والعودة اىل 
رفيق الوالد الشهيد، فيما تنّبه مسري جعجع اىل أن اشتباك 
له  مناسبة  يشكل  احلر  الوطين  والتيار  اهلل  حزب  مع  جنبالط 
)جلعجع( للخروج من عزلة أتعبته فوق تعبه الشخصي. وبعدما 
حمطات  عند  االنتظار  يف  ركابًا  وجد  حتى  الباص،  هذا  سار 
كثرية، سواء من خصوم حزب اهلل أو خصوم العونيني. لكن 
اجلديد، أن راكبًا مل يكن يف احلسبان، اعرتض طريق احلافلة. 
كاملة.  بصورة  إليه  يدخل  أن  دون  من  الباص  حبافة  تعلق 
رمبا يف انتظار حمطة أو رحلة جديدة. إنه قائد اجليش العماد 

جوزيف عون!

 شرح جنبالط بالدم والنار أن استدراج دعم الغرب يتطّلب رفع 
الصوت )وربما أكثر( يف وجه حزب اهلل

عندما وقعت األحداث األمنية يف قربمشون، كان البعض يرغب 
يف أن يتوىل اجليش عملية قمع أنصار جنبالط، ولو مع سقوط 
دماء. كان هؤالء يعتقدون أنه يف حال حصول ذلك، فسوف 
تكون البالد أمام درس قوي لكل خصوم العهد. لكن يف قيادة 
اجليش َمن قرر أن ما حيصل هو جمرد معركة بني متنافسني 
من القوى السياسية. وأن التورط يف هذا النزاع سوف يربك 
معركة الريزة حنو انتزاع استقاللية تامة للمؤسسة العسكرية 
عن النفوذ السياسي املباشر للقوى احلاكمة، وخصوصًا التيار 
أيضًا  تستهدف  معركة  وهي  باسيل.  برئاسة  احلر  الوطين 
توسيع هامش التمايز عن حزب اهلل واملقاومة، والذهاب بعيدًا 

يف التنسيق مع األمريكيني والربيطانيني وبعض العرب.
 ويف عقل هذه اجملموعة »من الضباط املبتدئني يف صفوف 
املدرسة السياسية اللبنانية«، أن فرصة ترشيح قائد اجليش 
للرئاسة األوىل تتطلب اآلن هذا النوع من السياسات، علمًا 
بأن احلديث عن الرتشيح الرئاسي لقائد اجليش مل يعد جمرد 

 قائد اجليش ينخرط يف اللعبة الداخلية
ابراهيم األمني
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همس هنا وهناك، بل إن القائد نفسه مل يعد يكتفي بالصمت 
حينما يسأل يف حلقات ضيقة. لكن أحد أعضاء فريقه الضيق 
ينسب إليه أنه لن ميانع تولي منصب يتوافق عليه الكبار يف 
لبنان، وحيظى بدعم العامل. وهذه العبارات، ملن يعرف لبنان، 
اىل  طامح  لكل  التقليدي  الرتشيح  بيان  جوهر  ببساطة  متثل 

الرئاسة يف لبنان، وحتى اىل أي منصب آخر.
جرمية  حيال  تتصرف  مل  اجليش  قيادة  أن  حصل  ما  عمليًا، 
وطبيعة  لبنان.  من  كثرية  أمكنة  يف  تصرفت  كما  قربمشون 
اجلرمية ال ختتلف يف الشكل واجلوهر عن جرائم أخرى ارتكبت 
يف أمكنة أخرى حيث تصرف اجليش بقسوة مبالغ فيها، كما 
حصل مرارًا يف الشمال والبقاع، حيث تنتهي كل عملية أمنية 
هناك بسقوط قتلى وجرحى. ومل تكتف قيادة اجليش باخلروج 
بقية  عن  سريعًا  االبتعاد  قررت  بل  اجلبل،  يف  الشارع  من 
مرحلة  يف  أمين  دور  بأي  القيام  عدم  عن  واعتذرت  امللف. 
التحقيق. وقبلت قيادة اجليش ألول مرة، وطوعًا، أن يقوم 
بالتحقيقات. وعندما  الداخلي  األمن  املعلومات يف قوى  فرع 
أثنى  من  أول  اجليش  قائد  كان  الظهور،  النتائج يف  بدأت 
على جهود فرع املعلومات. ويف جلسة »نقاش مهين«، وأمام 
وحضور  البالد،  والعسكرية يف  األمنية  األجهزة  ممثلي مجيع 
ممثل رئيس اجلمهورية ميشال عون، حسم قائد اجليش اجلدل 
مدّبرة،  تكن  »مل  البساتني  يف  املواجهة  أن  معلنًا  التقين، 
ابن ساعته«. وهي عبارات جعلت احلاضرين  بل هي إشكال 
اىل  يستمعون  وهم  مقاعدهم  يف  جلوسهم  ترتيب  يعيدون 

موقف يصب عمليًا يف مصلحة جنبالط وفريقه.
هذا  اجليش  قائد  قال  الصدفة،  وال شيء سوى  وللصدفة، 
الكالم قبل ساعات من تبلغ السفارة األمريكية موافقة إدارتها 
مباشرة  اتهامات غرب  بيان يتضمن  يف واشنطن على إصدار 
اىل الرئيس عون وفريقه السياسي بالتدخل يف عمل القضاء 

واألمن املعنيني مبتابعة ملف اجلرمية. 
به  قام  ما  كل  هي  السفارة  بيان  سطور  تكن  مل  طبعًا 

حتدثوا  فهم  األمريكيون. 
يهّمهم  الذين  مجيع  مع  أليام 
األمر يف لبنان، داخل احلكومة 
واملؤسسات ويف كتل نيابية 
إنهم  وأحزاب، وقالوا صراحة 
تكون  إجراء  أي  سيعارضون 
نتيجته هزمية جنبالط. ما ترجم 
احلكم  ألهل  دعوة  أنه  على 
وبأي  سريعة  مصاحلة  إلجناز 
جربان  به  قبل  ما  وهو  مثن، 
باسيل قبل طالل أرسالن ولو 

على مضض.
ليست  اجليش  قائد  خطوة 
املتفاقمة  مشكلته  عن  بعيدة 
مع باسيل. يعاني قائد اجليش 
الدائمة  باسيل  حماوالت  من 
املؤسسة  على  يده  وضع 
األمين.  وجهازها  العسكرية 
يعرف العماد جوزيف عون أن 
بباسيل  اخلاصة  الشغل  عدة 
باملؤسسة  اإلمساك  تقتضي 
تكتيكية  ألسباب  العسكرية 
االثنان  وكان  واسرتاتيجية. 
يذهبان اىل رئيس اجلمهورية 

للشكوى. 
األول  اليوم  منذ  كلف  األخري 
العميد  العسكري  مستشاره 
العالقة  ملف  إدارة  مطر  بول 
بني القصر اجلمهوري والريزة، 
ثم أضاف إليه مهمة التنسيق 
وباسيل.  الريزة  بني  أيضًا 
مطر ال يبدو حمتجًا على سلوك 
يريد  لكنه  اجليش،  قيادة 
ألن  باسيل،  مع  أكرب  تنسيقًا 
هذا ما يريده الرئيس. وصار 
مطر حياول احلصول من قيادة 
اجليش على جتاوب مع طلبات 
باسيل، إىل أن تطور األمر إىل 
الرئيس  فاضطّر  التوّتر،  حد 
عون اىل استدعاء قائد اجليش 

التعاون والتجاوب مع رئيس  باسيل  إليه يف حضور  وطلب 
لديه  باسيل  تعمر طوياًل. ألن  التسوية مل  هذه  لكن  التيار. 
تصور يقضي بإبعاد عشرات الضباط )املسيحيني( من مواقع 
العميد  املخابرات  مدير  ويتقدمهم  اآلن،  فيها  هم  أساسية 

طوني منصور.
إحداث تغيري كبري داخل قيادة  أن باسيل يدعم فكرة   كما 
اجليش، مبا يف ذلك تشجيع ضباط كبار على االستقالة مقابل 
إعطاء الدور لضباط أصغر عمرًا ورتبة العتقاد باسيل أنه يقدر 

على اإلمساك بهم بصورة أفضل. 
وباسيل يتصرف مع قيادة اجليش وفق اعتبارين: األول أنها 
السياسية  للقيادة  أن ختضع  اليت جيب  املؤسسات  من  جزء 
للمسيحيني  األوحد  املمثل  اليوم  املسيحية )وهو يرى نفسه 
الرتشيحات  »مكتب  إقفال  يريد  أنه  والثاني  احلكم(،  يف 
الرئاسية« يف »نادي قادة اجليش«. لكن باسيل يبدو أكثر 
توترًا، مع مالحظته أن قائد اجليش ينتزع منه التأييد الغربي 
الباب مفتوحًا أمام  كالعب مركزي يف لبنان. وهذا ما جيعل 
مشكلة جديدة وجدية بني املتنافسني على الرئاسة األوىل من 

املرشحني املوارنة.
ـــ البساتني وتداعيتها وآلية معاجلة  عمليًا، دّلت جرمية قربمشونـ 
البالد وهواجسهم. وحنن  نتائجها على أصل اهتمامات قادة 
لتحالفات  جديدة،  أطر  فيها  ترتسم  مرحلة  أبواب  على  اليوم 
وسيكون  األيام،  مع  فأكثر  أكثر  معاملها  وستظهر  جديدة، 
عمادها املوقف من ملف رئاسة اجلمهورية، واجلامع الوحيد بني 
احلالي،  العهد  خصومة  هو  جلنبالط«  احلامي  »النادي  أعضاء 

ومنع وصول )أو بقاء( باسيل يف القصر اجلمهوري.
املواجهات، ورمبا  املزيد من  انتظار  اللبنانيني  أن على  يبدو 
تغيريات  يتوّقع  أال  جيب  عاقل  أي  لكن  الدماء.  من  املزيد 
جوهرية يف املشهد احمللي، ما مل يقرع اجلرس إيذانًا مبواجهة 
العامل، بني حمورين، يستعدان ليل  كبرية يف اإلقليم ورمبا 

نهار ملنازلة القرن!
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احلكومة  حقوقيون  نشطاء  حث 
على  األسرتالية  الفيدرالية 
أسرتالي  عجوز  إلعادة  التدخل 
من  سنوات   3 بعد  البالد  إىل 

حبسه ظلما يف سجون قطر.
الدولية  العفو  منظمة  ودعت 
اخلارجية  وزيرة  أسرتاليا  يف 
ماريز باين ملطالبة قطر بإطالق 
 70( سارالك  جوزيف  سراح 
عاًما( ، حبسب موقع »9 نيوز« 

األسرتالي.
على  حكم   2016 متوز  ويف 
يف  ظلما  بالسجن  سارالك 
بشريكه  تتعلق  ديون  قضية 
آل  عائلة  شيوخ  أحد  القطري، 
ثاني، ورغم حل التهم املتعلقة 
بالشيكات بدون رصيد، اليزال 
موجوًدا يف السجن؛ بسبب عدم 
امتالكه تأشرية صاحلة وال ميكنه 
احلصول على واحدة بدون كفيل 

قطري.
منظمة  من  أوكونر  تيم  ودعا 
اخلارجية  وزيرة  الدولية  العفو 
األمر،  يف  للتدخل  األسرتالية 
موضًحا أنهم طلبوا منها االحتجاج 
لدى السلطات القطرية، والعمل 
تأمني  على  اهلجرة  وزير  مع 

تأشرية له.
وأوضح أوكونر لشبكة »9 نيوز« 
السجن  داخل  يقبع  أن سارالك 
تأشرية  امتالكه  عدم  بسبب 
متكنه من مغادرة البالد، مؤكًدا 
ميكنها  األسرتالية  احلكومة  أن 
معاجلة هذا األمر بسهولة، وأنهم 
»التصرف  على  الوزيرة  حيثون 

اآلن«.
سارالك  عائلة  أن  إىل  وأشار 
حالته  بشأن  بالغ  قلق  لديها 
إصابته  بسبب  الصحية؛ 
الدم  ضغط  وارتفاع  بالقلب 
عن  فضال  والكوليسرتول، 
مؤكًدا  املفاصل،  يف  التهابات 
يف  للوطن  إعادته  يف  رغبتهم 
»جيب  وأنه  أسرع وقت ممكن، 

إعادة جوزيف لعائلته«.
جوزيف  شقيق  أمري  وقال 
ناشدت  العائلة  إن  سارالك 
التدخل، وإنهم يأملون  احلكومة 
قريًبا،  الكابوس  هذا  انتهاء 
ألن  يتطلعون  أنهم  إىل  مشرًيا 
تبدي احلكومة »قليال من القلق 
أعوام  ثالثة  بعد  »جو«  حيال 

صعبة مر بها«.
نشر  األسرتالي  املوقع  وكان 
حتدث  سابق،  وقت  تقريًرا يف 
سارالك  عائلة  خماوف  عن  فيه 

إطالق  يتم  مل  حال  وفاته  من 
من  يعاني  وأنه  خاصة  سراحه؛ 
القلب واضطرابات  مشاكل يف 

صحية خطرية أخرى.
 2016 عام  ظلًما  سارالك  سجن 
بعد مزاعم متعلقة بشيكات بدون 
رصيد لشركة البناء اخلاصة به، 
حملاكمة  خيضع  مل  أنه  ويعتقد 
اعرتاف  توقيع  على  وأجرب  أبًدا، 

مكتوب باللغة العربية.
شريكه  إن  سارالك  ويقول 
آل  عائلة  شيوخ  أحد  القطري، 
ثاني، هو السبب يف الشيكات 

دون رصيد.
ثالثة  األسرتالي  اجلد  وأمضى 
أنه  كما  القضبان،  خلف  أعوام 
تأشريته  بسبب  االحتجاز  رهن 

حقوقيون يطالبون أسرتاليا بإنقاذ عجوز 
بريء من جحيم سجون قطر

وال ميكنه  تعد صاحلة،  اليت مل 
تأمني واحدة جديدة بدون كفيل 

قطري.
يف  سارالك  مشاكل  وبدأت 
الدوحة عام 2016، عندما وجهت 
دون  بشيكات  اتهامات  له 

رصيد.
وقالت حماميته رادها ستريلينغ، 
املتحدة،  اململكة  يف  املوجودة 
إن أحد الشيوخ القطريني الذي 
الشركة،  إدارة  يف  معه  عمل 

استغلها كمصدر دائم للربح.
ورفضت سفارة قطر يف كانبريا 
الدوحة  يف  اخلارجية  ووزارة 

التعليق على األمر.

املصدر: العني اإلخبارية

موريسون  حكومة  ستطلق 
حتقيًقا قوًيا يف برنامج اهلجرة 
الباب  يفتح  مما  األسرتالي، 
يف  التخفيضات  من  ملزيد 
والتحرك  املهاجرين  أعداد 
املهاجرين  من  املزيد  لدفع 
إىل املناطق االقليمية لتخفيف 
الضغط عن املناطق املزدمحة 

يف سيدني وملبورن.
الشاملة،  املراجعة  وستواجه 
اهلجرة  جلنة  ستقودها  اليت 
املشرتكة يف الربملان، واليت 
االحتجاز  مراكز  عادة  تفحص 
ضغوط  التأشريات،  وقوانني 

السكان والبنية التحتية.
من  يوم  بعد  ذلك  يأتي   
التحتية  البنية  مؤسسة  حتذير 
 Infrastructure( األسرتالية 
تكلفة  أن  من   )Australia
بسبب  املفقودة  اإلنتاجية 
االزدحام ستتضاعف إىل 38.8 
مليار دوالر حبلول عام 2031 

إذا مل تتحرك احلكومة.
املقاعد  من  أعضاء  وكان 
اخللفية يف االئتالف قد دعوا، 
يف العام املاضي، إىل مراجعة 
جعلت  اليت  املهاجرين  اعداد 
أسرع  من  واحدة  أسرتاليا 
البلدان منوا سكانيا يف العامل 

املتقدم.
عدد  يرتفع  أن  املتوقع  ومن 
املائة  بنسبة 24 يف  السكان 
تقريًبا ليصل إىل 31.4 مليونا 
لـ  وفًقا   ،2034 عام  حبلول 
Infrastructure Australia، كما 
أن يعيش معظم  املتوقع  من 
السكان اجلدد يف سيدني أو 

ملبورن.
خطط  عن  احلكومة  أعلنت 
املهاجرين  أعداد  لتقسيم 
الدائمني، لكن أرقام املوازنة 
نيسان  لشهر   الفيدرالية 
تظهر أن إمجالي صايف اهلجرة 
 271 عند  ذروته  إىل  سيصل 
بزيادة  أي   ، العام  هذا  ألفا 
كان  عما   50000 إىل  تصل 
-2018 موازنة  يف  متوقعًا 

.1919
الربملاني،  التحقيق  يقيم 
األربعاء  يوم  عنه  اعلن  الذي 
وزارة  بني  منافسة  املاضي، 
اخلزانة ووزارتي البنية التحتية 
حول  الداخلية  والشؤون 
لوالية  اهلجرة  سياسة  اجتاه 

موريسون الثانية.
ودعمت وزارة اخلزانة تارخييا 
برنامج هجرة كبري، على الرغم 
من معارضة الوزارات األخرى، 
إيرادات  بتدفق  للسماح 
إىل  املتزايدة  الضرائب 
املوازنة ودفع أسرتاليا إىل 28 

عاًما من النمو االقتصادي.
املنظم  التحقيق  وسيناقش 
كال  من  وهم  اللجنة،  ألعضاء 
معدل  الرئيسيني،  احلزبني 
وتأثريها  أسرتاليا  اهلجرة يف 
على البنية التحتية واالقتصاد 
تشجيع  وأساليب  األوسع 
اهلجرة اإلقليمية خارج سيدني 

وملبورن.
تكون شكلت  أن  املتوقع  من 
مراجعة مؤسسة  البنية التحتية 
 Infrastructure( األسرتالية  

يوم  جرت  اليت   ،)Australia
من  رئيسًيا  جزًءا  الثالثاء 
أخربت  أن  بعد  املداوالت 
اجلهة الرقابية احلكومة بزيادة 
والطرق  النقل  على  إنفاقها 
واخلدمات األخرى للحفاظ على 

جودة حياة األمة.
وادعى رئيس الوزراء سكوت 
 Infrastructure أن  موريسون 
يف  فشلت  قد   Australia
مليار   23 االعتبار   يف  األخذ 
الوعود  يف  إضافية  دوالر 
املوازنة  منذ  تقدميها  مت  اليت 

الفيدرالية.
»لقد  موريسون  السيد  وقال 
يف   50 بنسبة  زيادة  حققنا 
ذلك،  من  وأكثر  املائة، 
يف  كحكومة  نستثمره  فيما 
وضعنا  وقد  التحتية،  البنية 
ممارسات وأطر إدارة السكان 
لدعم ذلك..وهذا ما سنواصل 

القيام به.«
البنية  مؤسسة  تقرير  لكن 
أن  يظهر  األسرتالية  التحتية 
القليل من املشروعات اليت مت 
اإلعالن عنها يف شهر نيسان 
أكثر  مع  مباشرة  تتعامل 
حددتها  اليت  ازدحاما  الطرق 
أو  سيدني  يف  ؤسسة  الــم 

ملبورن.
ومن بني 7.3 مليار دوالر من 
إنفاق نيو ساوث ويلز املعلن 
عنه يف املوازنة الفيدرالية، مت 
ختصيص 3.5 مليارات دوالر 
احلديدية  السكك  خط  لوصلة 
سيدني،  وجنوب  مشال  بني 
أخرى  دوالر  مليار   1.6 مع 
 M1 السريع  الطريق  لتوسيع 
 Raymond( إىل رميوند ترياس

.)Terrace
مليون  التعهد مببلغ 700  ومت 
على  للعمل  أخرى  دوالر 
 Newell( طريق نيويل هايواي
الوالية،  غرب  يف   )Highway
جلسر  دوالر  مليون   500 و 
عبور ثالث لنهر هاوكيسبوري 
لطريق  دوالر  مليون   500 و 
 Princes( هايواي  برينسيس 
الساحل  على   )Highway

اجلنوبي.
املشاريع  من  أي  يتعامل  ال 
ازدحاًما  الطرق  أكثر  مع 
حددتها  كما  سيدني  يف 
 ..Infrastructure Australia
الذي  الطريق  تشمل  وهي 
يبلغ طوله 4 كيلومرتات بني 
نورث سيدني ومركز سيدني 
بريدج،  هاربور  عرب  التجاري 
بني   M4 السريع  والطريق 
وويستميد  درويت  ماونت 
بني   M5 السريع  والطريق 

ليفربول ومطار سيدني.
من  دوالر  مليار   6.2 بني  من 
مت  الذي  اإلضايف  اإلنفاق 
اإلعالن عنه يف والية فيكتوريا 
الفيدرالية،  املوازنة  يف 
دوالر  ملياري  ختصيص  مت 
 - جيلونغ  قطار  ملشروع 
ملبورن السريع الذي لن يبدأ 
العمل فيه حتى 2023-24 على 

أقل تقدير.
ومت ختصيص 360 مليون دوالر 
هايواي بني  لويسترين  أخرى 

وستاويل   )Ararat( أرارات 
ماليني  و208   ،)Stawell(
االلتفافية  للطريق  دوالر 
من    Goulburn Valley يف 
مليون   300 و   Shepparton
يف   seal roads لـ  دوالر 

.Dandenong Ranges
إىل  موريسون  السيد  وأشار 
الركاب  لسيارات  موقًفا   30
عرب   )commuter car parks(
ملبورن وعدت بها احلكومة يف 
انتخابات  سبقت  اليت  الفرتة 
اجلهود  على  كأمثلة  ايار 

املبذولة ملكافحة االزدحام.
مواقف  من  أي  تكن  ومل 
املناطق  تقريًبا يف  السيارات 
البنية  مؤسسة  حددتها  اليت 
أنها  على  أسرتاليا  التحتية 
كربى  ازدحام  مشكالت  تواجه 
إىل  معظمها  يذهب  حيث   ،
الناخبني الليرباليني يف جنوب 

شرق ملبورن.
العمال  حزب  زعيم  واتهم 
بعدم  احلكومة  ألبانيز  أنطوني 
للركاب  اإلصبع«  »رفع 
احملاصرين لساعات يف حركة 

املرور املزدمحة.
سكوت  على  »جيب  وقال 
موريسون االستماع إىل اخلرباء 
 Infrastructure Australia يف 
واالستثمار السريع يف مشاريع 
السكك احلديدية والطرق اليت 
ستجعل اقتصادنا يتحرك مرة 

أخرى«.
الوزراء  رئيس  واستبعد 
الفائض  ببعض  التضحية 
مليار   7.1 والبالغ  املتوقع 
إدارة  يف  للمساعدة  دوالر 
مما  التحتية،  البنية  ضغوط 
إىل  اخلاص  القطاع  دفع 
موريسون  السيد  التماس 

للسماح له باملشاركة.
وقالت IFM Investors، الذراع 
 Industry لـ  االستثماري 
املاضي  الثالثاء  يوم   ،Super
اإليديولوجي  التحيز  إن 
الوصول  من  مينعها  للحكومة 
مليار   140 إىل  يصل  ما  إىل 
دوالر من األموال اليت حتتفظ 
املوالي  والعمالق  النقابة  بها 

لرب العمل.
االقتصاديني يف  كبري  وقال 
إنه  جوينر،  أليكس   ،  IFM
عدة  بعد  الثقة  تعزيز  يلزم 
سنوات من التوتر بني القطاع 
احلكومة  واتهمت  واحلكومة. 
بالفشل  التقاعد  صناديق 
يف التصرف مبا حيقق مصاحل 

أعضائها.
وقال السيد Joiner إن أموال 
تستخدمها  أن  ميكن   IFM
احلكومة لتجنب تقليل الفائض 
مشاريع  تقديم  أثناء  املتوقع 

البنية التحتية الرئيسية.
واضاف  »نريد أن نفعل هذا، 
لدينا رأس املال للقيام بذلك 
من  األفضل  نفعل  أن  ونريد 

قبل أعضائنا«.
وقال السيد جوينر »إنها قصة 
قوية للغاية بالنسبة للمدخرات 
لألسرتاليني  التقاعدية 
القدرة  يف  الستثمارها 

اإلنتاجية لبلدهم.«

برنامج اهلجرة قيد املراجعة وسط 
تزايد خماوف االزدحام

قدم رجل أسرتالي اليوم آخر ما 
يستطيع من دمه يف جلسة تربع 
 1173 تربع  أن  بعد  األخرية  هي 
إنقاذ  على  مرة سابقة، وساعد 

أكثر من مليوني جنينا.
هاريسون  جيمس  دم  ويتميز 
البالغ من العمر 81 عاما بأجسام 
استخدمها  استثنائية،  مضادة 
حيارب  دواء  لتصنيع  األطباء 
يتسبب  الذي  الريسوس  مرض 
بأن يهاجم دم األم األجنة اليت 

مل تولد بعد.
باسم  يعرف  هاريسون  وأصبح 
الذهبية«  الذراع  ذو  »الرجل 
بسبب التربع الذي مل يسبق له 
موسوعة  أدخله  والذي  مثيل، 
القياسية،  لألرقام  جينيس 

وميدالية يف بلده أسرتاليا.
صحيفة  نقلت  ما  وحبسب 

فقد  الربيطانية  »اإلندبندنت« 
قال هاريسون إنه فخور بالعدد 
الذي أنقذه من األطفال بعد ما 
وصل إىل السن الذي ال ميكنه 
»لقد  وتابع:  جمددا  التربع  من 
زاد عدد السكان بضعة ماليني 

بسبيب على ما أعتقد«.
وقال للقناة اإلخبارية التاسعة، 
إنه كان سيواصل بالتربع بدمه 

لو أن األطباء مسحوا له بذلك.
هاريسون  دماء  قصة  وتعود 
املتميزة إىل اخلمسينيات عندما 
أجرى عملية نقل رئة واحتاج إىل 
قصته  بعدها  لتبدأ  بالدم  تربع 
بالتربع بالدم املتميز الذي ينتجه 

جسمه.
مقر  هاريسون  يزور  بعدها  من 
بالدم  للتربع  األمحر  الصليب 

مرتني كل شهر.

دم نادر لرجل مثانيين ينقذ حياة 
املاليني.. هكذا حصل عليه
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اإلرهابية  احلرب  اإلسرائيلي  العدو  استغّل  عام 2013،  منذ مطلع 
على اجليش السوري لينّفذ غارات على قوافل املقاومة يف سوريا. 
ورغم أن عمليات العدو اليت منحها تسمية »املعركة بني احلروب« 
تؤدي عمليًا إىل اإلضرار بـ«الصورة الردعية« حملور املقاومة، إال 
أّن نتيجتها العسكرية، وفق األمني العام حلزب اهلل، السيد حسن 

نصر اهلل، كانت »ال شيء«.
مل يلَق إعالن األمني العام حلزب اهلل، السيد حسن نصراهلل، لنتائج 
»املعركة بني احلروب« اليت ختوضها إسرائيل ضد حزب اهلل منذ 
أكثر من ست سنوات، االهتمام والرتكيز الذي تستحقه. والسبب، 
كما يبدو، يعود إىل تصّدر احلديث عن إرجاع الصهاينة إىل العصر 
احلجري، وعن خريطة فلسطني اليت عرضها واحتّلت احليز االوسع 

من النقاش يف لبنان وفلسطني واملنطقة.
أّن نصراهلل سبق أن تناول نتائج هذه االعتداءات يف مراحل  مع 
سابقة، إال أن ما أدىل به يف سياق مقابلته مع قناة »املنار« يوم 
12 متوز 2019، وباملضمون الذي ورد فيه، انطوى على حتديد دقيق 
لنتائج هذه املعركة: »إذا أجرينا حمّصلة لكل القصف اإلسرائيلي 
)على قوافل مفرتضة للمقاومة يف سوريا( الذي جرى منذ بدايته 
ونقول هذا القصف ما هي أهدافه؟ وماذا حتقق من هذه األهداف؟ 

النتيجة ال شيء، ال شيء إن حتدثنا باملنطق العسكري«.
ما تقدم يشكل خالصة إمجالية لنتائج معركة متواصلة كانت جتري 
بعض.  مع  بعضها  ومتفاعل  الطرفني،  بني  أخرى  معارك  مبوازاة 
فإىل جانب مواجهة اجلماعات اإلرهابية والتكفريية، واحلرب األمنية، 
األخــرى، كانت هناك معركة قاسية ضد مساعي  احلروب  وأنــواع 
يف  ُوصَفت  والصاروخية،  العسكرية  جاهزيته  لتطوير  اهلل  حزب 
»إن منوذج  بالقول:  العدو احملدثة عام 2018،  اسرتاتيجية جيش 
عمل »املعركة بني احلروب« منوذج هجومي ومبادر، وهو جيري حتت 

عتبة احلرب«.
كان هلذه املعركة نقطة انطالق ومبادئ وأهداف وسياسات ورهانات 
أو  ومهزوم.  منتصر  فيها  كان  وبالتالي  نتائج.  وأيضًا  وخماطر، 
بعبارة أخرى، فاشل وناجح. نقطة البداية هلذه املعركة كانت نهاية 
كانون الثاني عام 2013 )موعد أول اعتداء إسرائيلي يف سوريا( 
ثم استمرت مع توالي الشهور والسنوات، بوترية متفاوتة ومرتبطة 
إسرائيل هلذه  اختيار  يكن  وردعية. مل  ميدانية وسياسية  بعوامل 
السياسة العمالنية من بني بدائل أخرى، إال نتيجة دراسة لتطورات 
بيئتها اإلقليمية، وتقدير للخيارات العمالنية اليت راوحت بني البقاء 
مكتوفة األيدي بانتظار سقوط النظام يف سوريا )كما كانوا يراهنون 
الواسع يف احلرب  العسكري  التدخل  يف حينه(، وصواًل إىل خيار 
الدائرة يف الساحة السورية. وتؤكد الوقائع والتقارير من اجلهات 
ذات الصلة مباشرة بهذه املعركة أن تبين هذه االسرتاتيجية انطلق 
من تقدير مفاده أن التطورات اليت تشهدها الساحة السورية متنح 
بنحو مدروس ومضبوط،  إسرائيل هامشًا واسعًا الستخدام قوتها 
بهدف منع تزود حزب اهلل بأسلحة كاسرة للتوازن. واملبدأ األساسي 
إىل  تــؤدي  أاّل  العمالني  اخليار  هلذا  أساسية  ضابطة  شّكل  الــذي 
مواجهة واسعة النطاق ال ترغب فيها إسرائيل. وانطلق الرهان على 
جناح تفادي هذا السيناريو من أنه ليس من مصلحة النظام السوري 
الذي يواجه التهديد التكفريي فتح جبهتني يف آن واحد، ما دام 

منسوب هذه الضربات ميكن احتماله.
 11 املــادة  من  ب،  الفقرة  )يف  العدو  جيش  اسرتاتيجية  نصت 
يف الفصل الثاني: استخدام القوة يف اجليش اإلسرائيلي( على 
أهداف هذه املعركة )بني احلروب(: »تقليص التهديدات القائمة 
واآلخذة يف التشكل. إبعاد احلرب القادمة، وخلق الظروف األفضل 
لالنتصار فيها. احلفاظ على الردع وتقويته. تعزيز قدرات إسرائيل 
عمومًا واجليش اإلسرائيلي خصوصًا. واحلفاظ على حرية عمل اجليش 

اإلسرائيلي وتقليص حرية العدو«.
بالقياس  املعركة  هذه  نتائج  نصراهلل  السيد  أمجل  املقابل،  يف 
إىل أهدافها »وفق املنطق العسكري« بـ«ال شيء«. بالتأكيد، إن 
األمني العام حلزب اهلل هو الوحيد القادر على تقديم صورة دقيقة 
عن نتائج هذه املعركة، مبا يف ذلك إسرائيل، ألن جيش العدو قد 
يعلم وقد ال يعلم نتائج ما استهدفه، واألهم أنه بالتأكيد ال يعلم 

عما كان خارج »راداره االستخباري« وما هو خارج متناول يده.
مع ذلك، ميكن استيضاح النتيجة اليت كشفها نصراهلل، عرب مقارنة 
احلروب يف  للمعركة بني  العدو  عليها جيش  اليت نص  األهــداف 

اسرتاتيجيته املعلنة.
يف ما يتعلق بالبند األول، تقليص التهديدات. هل تراجع التهديد 
الذي تشكله صواريخ حزب اهلل بعد أكثر من ست سنوات على بدء 
هذه املعركة؟ النتيجة اإلمجالية هلذا املسار تتضح عرب عدة قنوات، 
بأن ترسانة  به كبار املسؤولني اإلسرائيليني  ما يقّر  من ضمنها 
يطال  ما  منها  صــاروخ،  ألف   150 تتجاوز  الصاروخية  اهلل  حزب 
وحبسب  هائلة.  تدمريية  بقدرات  ويتمتع  احملتلة،  فلسطني  كل 
السيد نصراهلل، هي قادرة على إدخال إسرائيل يف العصر احلجري. 
واألبرز يف هذه املرحلة أن حزب اهلل فاجأ العدو بنوعية جديدة من 
األشد  لكونها  إليه،  بالنسبة  األول  اهلّم  إىل  حتولت  الصواريخ، 
وقادرة حبسب  العدو،  لكيان  االسرتاتيجية  بالبنية  وفتكًا  خطورة 

اعرتاف نتنياهو على تغيري معادلة الصراع جذريًا.

غارات العدو على قوافل املقاومة يف سوريا:

عـسكرياً »ال شيء«... مـجرَّد خـدش فـي الـصورة
العدو يقصد  أن  الواضح  من  القادمة.  احلرب  إبعاد  الثاني،  البند 
من هذا اهلدف، أن يتمكن من حتقيق األهداف عرب »املعركة بني 
احلروب« مبا يغنيه الحقًا عن احلرب لتحقيقها. لكن مشكلة تل أبيب 
أيضًا. ومن  باحلرب  تتحقق  تعد  تتحقق، ومل  األهداف مل  أّن هذه 
الواضح أيضًا أنه يف ضوء تطور قدرات حزب اهلل كّمًا ونوعًا، مل تؤّد 

املعركة بني احلروب إىل »إنتاج ظروف أفضل لالنتصار فيها«.
اهلل  حزب  أن  يالحظ  وتقويته.  الردع  على  احملافظة  الثالث،  البند 
عن  لبنان  دت  حيَّ ردع  معادلة  إسرائيل  على  يفرض  أن  يف  جنح 
متامًا.  إسرائيل  والتزمتها  املاضية،  السنوات  طوال  املعركة  هذه 
بل جنح أيضًا يف أن يفرض معادلة ردع حتى يف سوريا اليت متلك 
فيها إسرائيل قدرًا من زمام املبادرة. متّثل ذلك بفرض حزب اهلل 
فإنها  وإال  منه،  على جتنب سقوط شهداء  احلرص  إسرائيل  على 
ستتلقى ردودًا عسكرية مالئمة. وهو أمر عاد وأكده السيد نصراهلل: 
»اإلسرائيلي حيفظه بصم، أنه إذا قتل اإلسرائيلي أحدًا من شباب 
حزب اهلل يف سوريا فنحن سنرّد ونرّد بلبنان، وهذا ليس جديدًا... 
اإلسرائيلي يعرف. لذلك هو حياذر حتى عندما يقصف بعض نقاط 
وسائل النقل هو حياذر أن يقتل أخانا الذي يقود وسيلة النقل هذه، 
ألنه يعلم أنه سيحدث رّد عليه«. وللتذكري، مل تتبلور هذه املعادلة 
إال بعدما ملس العدو جدية حزب اهلل، )الرد على اعتداء القنيطرة، 
وعلى اغتيال الشهيد مسري القنطار( اليت عّززها حزب اهلل بالرسائل 
احلازمة اليت أطلقها السيد نصراهلل. ويف سياق الردع أيضًا، يالحظ 
أن ثقة حمور املقاومة بقدرته الردعية تطورت إىل درجة أن األمني 
»مستقبل  أمام معادلة  إسرائيل وواشنطن  العام حلزب اهلل وضع 

إسرائيل« يف مقابل عدوان أمريكي إسرائيلي واسع.
البند الرابع، تعزيز قدرات إسرائيل وجيشها. ميكن القول إن تعزيز 
املتحدة،  الواليات  بدعم  يتصل  األول  وجهان:  له  القدرات  هذه 
وهذا خارج متناول يد حزب اهلل. والوجه اآلخر مرتبط مبدى تعزيز 
قدرات حزب اهلل. ويف هذا اجملال ميكن إعادة استحضار املعطيات 
اليت وردت أعاله لتؤكد أن معادلة القوة بني حزب اهلل وإسرائيل 
يف عام 2019، تفوق بأضعاف )ملصلحة حزب اهلل( معادلة القوة 
اليت كانت قائمة بني الطرفني خالل حرب عام 2006. وهو مفهوم 

باتت معامله وجتلياته أوضح يف أكثر من جمال.
البند اخلامس، احلفاظ على حرية عمل اجليش اإلسرائيلي وتقليص 
حرية العدو. يف ما يتعلق حبزب اهلل، من الواضح أنه جنح يف ردع 
لبنان  »املعركة بني احلروب« إىل  العدو عن توسيع نطاق  جيش 
العمالنية(. يف  املبادرة  عن  العدو  جيش  عمل  تام حلرية  )تقييد 
املقابل، جنح حزب اهلل يف تقييد مبادرات جيش العدو يف الساحة 
السورية )منع استهداف عناصر حزب اهلل( يشكل جتسيدًا ملموسًا 
لتقليص حرية عمل اجليش )تقييد نسيب حلرية جيش العدو(. ومن 
عمليات  حلماية  القيد  هذا  استثمار  اهلل جنح يف  حزب  أن  املؤكد 
النقل والتطوير يف احلاالت اليت كان يتجنب العدو االعتداء، جتنبًا 

لرد حزب اهلل بفعل سقوط شهداء.
السورية  الساحة  املبادرة يف  العدو زمام  آخر المتالك  يبقى وجه 
حتديدًا، ينطوي على بعد معنوي سليب خيدش صورة معادلة الردع 
يف الساحة السورية، كما يبدو يف الظاهر، لكنه يف الواقع كما 
أكد السيد نصر اهلل »عمل فوضوي عشوائي لن يؤدي إىل نتيجة«. 
مبعنى أنه خدش معنوي يف اعتداءات مل تؤّد إىل نتائج جوهرية على 

جممل قدرات حزب اهلل العسكرية.
جدًا يف  دقيقًا  كان  اهلل  نصر  السيد  أن  يالحظ  اجملال،  هذا  يف 
احلروب«  بني  »املعركة  نتائج  جممل  توصيف  يف  عباراته  اختيار 
ويعين  شيء«.  ال  العسكري،  املنطق  »وفق  بعبارة  قّيدها  عندما 
كالم األمني العام حلزب اهلل أنه ال ينفي أن جيش العدو أصاب 
صاروخًا هنا أو هناك... أو منشأة ما تابعة للمقاومة داخل األراضي 
السورية. وإمنا مل تنجح هذه االعتداءات يف التأثري برتاكم قدرات 
حزب اهلل العسكرية وتطورها، ولو بصيغة احلد األدنى. »نقول هذا 
القصف ما هي أهدافه؟ وماذا حتقق من هذه األهداف؟« )السيد 

نصر اهلل(.
أنه  لوال  املعركة  النجاح املذهل يف هذه  مل حيقق حزب اهلل هذا 
باسرتاتيجية مضادة، ميكن تلمس معاملها وفق  العدو  واجه خطة 
الردع، سالمة األولويات، احلصانة )االستخبارية(، السرية  اآلتي: 
والتضليل، واإلبداع. ولكل من هذه العناوين مصاديقها وتفاصيلها 
اليت كانت وما زالت مطوية حتت غطاء كثيف من السرية. وميكن 
التقدير أن هذه السرية املطلوبة أسهمت أيضًا يف تعظيم اخلدش 
املعنوي لدى بعض الرأي العام، انطالقًا من أن االنسان عدّو ما 
جيهل، لكن شروط االنتصار يف هذا النوع من املعارك تطلب أن 
يكون املنسوب السري فيها أعلى بكثري من العلين، وهو ما كان. 
مع ذلك، إن سرية اجلهود الوقائية واالستباقية اليت انتهجها حزب 
اهلل، مل تشكل مانعًا بعد مضّي ست سنوات على هذه املعركة، 
لكل  كــان  معركة  يف  الكبري  االنتصار  هــذا  مفاعيل  تلّمس  من 
وتكتيكاته  خططه  مضت  اليت  السنوات  طوال  فيها  الطرفني  من 
ورسائله ومعادالته وتقديراته. املعطى األكثر حضورًا يف دالالت 
هذه املفاعيل متّثل بتطور معادالت القوة والردع، حلزب اهلل وحمور 
املقاومة إىل املستوى الذي بات فيها قادرًا على تهديد الصهاينة 

بإعادتهم إىل العصر احلجري.

أمريكا عبي حيدر تتوىّل  أن  على  املراهنة  احلثيثة يف  اإلسرائيلية  املساعي 
بنفسها احلرب على إيران، تكشف أن أمريكا مل يعد بوسعها، بعد 
انتصار متوز، االعتماد على »إسرائيل« خلوض حروبها بالوكالة يف 
املنطقة. لكن مأزق العجز اإلسرائيلي عن احلرب ضد املقاومة، رمبا 

تتعّرض له أمريكا ضد إيران.

»إسرائيل« املّتفق على تسميتها بأنها قاعدة أمريكية يف الشرق 
أمريكية، كما يصفها  حاملة طائرات  أرخص  تكون  رمبا  األوسط، 
بعض االسرتاتيجيني اإلسرائيليني الذين يدعون إىل زيادة الدعم 
املنطقة  يف  بها  تقوم  اليت  اخلدمات  مقابل  إلسرائيل  األمريكي 
األوسط  الشرق  على  اهليمنة  األمريكية يف  االسرتاتيجية  ملصلحة 

أثناء احلرب الباردة وبعدها.

احلرب اإلسرائلية اليت أّدت إىل هزمية الدول العربية العام 67، هي 
اليت قلبت هذه الدول إىل املعسكر األمريكي الذي كافأ إسرائيل  
وتثبيت  وإيابًا  ذهابًا  واشنطن  إىل  أبيب  تل  املرور يف  باشرتاط 

اهلزمية العسكرية بهزمية سياسية عنوانًا لالستسالم واالنهيار.

احلرب اإلسرائيلة هلزمية املقاومة والقضاء على حزب اهلل يف نيسان 
العام 1996، كشفت عجز »إسرائيل« عن حتقيق الدور العسكري 
الذي أوكلته إليها أمريكا والدول الغربية وما يسمى حمور االعتدال 
العربي يف مؤمتر شرم الشيخ وقتذاك يف املراهنة على إزالة حاجز 
إيران وحمور املقاومة أمام سالم »كامب ديفيد«، الذي وصفه أحد 
أقطاب هذا السالم، مشعون برييز، بأنه »الشرق األوسط اجلديد«، 

حيث ميكن منح الفلسطينيني إدارة ذاتية.

لكن فشل احلرب اإلسرائيلية يف امليدان ضد املقاومة، أنتج الفشل 
السياسي للمراهنات األمريكية - الغربية على تطويع إيران وحمور 
املقاومة، وأدى إىل توازن الردع املعروف »بتفاهم نيسان« لتحييد 

املدنيني يف لبنان مقابل حتييد املدنيني يف فلسطني احملتلة.

جورج  ملصلحة  الدولية  املعادالت  تغيري  يف  األمريكي  التصعيد 
اإلقليمية  التوازنات  لتغيري  اجلدد  احملافظني  شهية  فتح  بوش، 
باجتاه »الشرق األوسط اجلديد«، حبسب تعبري كونداليزا رايس، 

يف احتالل العراق واملراهنة على استسالم سوريا وخنق إيران.

ويف هذا السياق أخذت »إسرائيل« على عاتقها احلرب ضد املقاومة 
أماًل بالقضاء على قيادة وكوادر حزب اهلل وترحيل بيئته احلاضنة 
إىل إيران، حبسب دعوة املندوب األمريكي يف األمم املتحدة وقتها 

جون بولتون.

لكن فشل »إسرائيل« يف هذه احلرب عام 2006 محل معه فشل 
الداعمة  والعربية  الغربية  الــدول  يف  وحلفائها  أمريكا  مراهنات 
للحرب، وأنتج منذ انتصار متوز توازن الرعب الذي أفقد »إسرائيل« 
حسن  السيد  قال  كما  اهلزائم،  زمن  بذلك  ووىّل  املبادرة،  زمام 

نصر اهلل.

ما يكشفه انتصار املقاومة يف متوز مع مرور الوقت، أن »إسرائيل« 
القاعدة العسكرية األمريكية فقدت أوراق اعتمادها العسكرية يف 
السعي إلخضاع املقاومة للهيمنة األمريكية باحلرب، وإخضاع إيران 
بالقضاء على حمور املقاومة يف لبنان وسوريا والعراق وفلسطني 

احملتلة ويف اليمن.

فقد كان رّد باراك أوباما عندما طالبه نتنياهو بالعدوان على سوريا 
واحلرب ضد إيران، معربًا عن هذا التحّول يف قوله »ال متنعك أمريكا 
من العمل العسكري لكنها ال تقوم مكانك مبا عليك أن تقوم به«.

على الرغم من دعم ترامب غري املسبوق إلسرائيل، ال تعّول أمريكا 
املقاومة يف  إيــران وضد حمور  احلــرب ضد  نتنياهو خلوض  على 
سوريا ولبنان والعراق. وال تراهن على احلرب اإلسرائيلية للهيمنة 
األمريكية يف املنطقة. فبينما يدعو ترامب حلفاءه العرب والغربيني 
للحرب ضد إيران واعدًا مبساعدتهم، يدعوه احللفاء وإسرائيل إىل 

أن يسبقهم للحرب لكي يساعدوه من اخللف.

يبدو أن املأزق اإلسرائيلي يف العجز عن احلرب ضد حزب اهلل بعد 
حتقيق توزان الرعب بتداعيات انتصار حرب متوز، هو نفسه املأزق 
الرعب  تــوازن  إيــران بسبب  احلــرب ضد  العجز عن  األمريكي يف 
األمريكية  القواعد واملصاحل  اإليراني حبرب شاملة ضد  والتهديد 

يف املنطقة. 

فمن موقع النّدية تفرض إيران على ترامب معادالت املضيق مقابل 
موقع  ومن  األمــن،  مقابل  واألمــن  النفط  مقابل  والنفط  املضيق 
الرعب  ترامب  أمريكا  على  املقاومة  وحمور  إيــران  تفرض  النّدية 
مقابل الرعب، كما فرض حزب اهلل انتهاء املراهنة األمريكية على 

احلروب اإلسرائيلية.

كيف أّسس انتصار متوز لنهاية االعتماد 
األمريكي على حروب إسرائيل؟

قاسم عز الدين
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مـقاالت وتـحقيقات

هديل فرفور
نتائج  لقيت 
تثبيت األساتذة 
يف مالك اجلامعة 
كية  مري أل ا
بريوت،  يف 
الثانية  للسنة 
التوالي،  على 
من  اعرتاضات 
ُرفضت  أساتذة 
طلبات تثبيتهم. 
هؤالء  أثار  وقد 
تكرار  شبهة 
 » يو ر سينا «
الفائت  العام 
ملف  باستخدام 
وسيلة  التثبيت 
 » ء قصا إ » لـ
غري  األساتذة 
امُلرضى عنهم.

 2019 آب   17 Saturday 17 August 2019الـسبت 

بكفاءتهما  هلما  »مشهود  األعمال  إدارة 
األكادميية«. ونقل أحد األساتذة أّن أحدهما 
ُأبلغ من قبل عميد الكلية بأّن تقييم ملفه 
ُيفهم  »ومل  إجيابيًا  كان  العمادة  قبل  من 

سبب رفض اإلدارة للطلب«.
طلبات  شهدت  اليت  اهلندسة  كلية  أّما 
أساتذتها »تشحياًل« العام املاضي )%44 
فقط قبلت طلباتهم(، فتقول املصادر إّنه 
الطلبات  كل  قبول  عرب  األمر  »تدارك«  مت 
أن  وأضافت  واحد.  باستثناء  العام  هذا 
طلبات  ُقبلت  ممن  عددًا  أّن  »امُلفارقة 
تثبيتهم هم طالب سابقون ألساتذة ُرفضت 

طلباتهم العام املاضي«.
حمايدة  مصادر  تلفت  سبق،  ما  كل  رغم 
أساتذة  حظوظ  أن  اىل  للملف  ومتابعة 
»ألّن  أسالفهم،  من  أعلى  الثانية  الدفعة 
آلية االسرتحام مغايرة ملا كانت عليه العام 
املاضي،  »العام  وأوضحت:  املاضي«، 
كانت اآللية حمصورة بطلب ُيقّدمه االستاذ 
املعرتض اىل رئيس اجلامعة فقط. ولألخري 
فيما  الطلب،  ودرس  القبول  حرية  وحده 
تدرس طلبات االسرتحام حاليًا جلنة مؤلفة 
من 13 عضوًا، ما جيعل درس األمر أكثر 
علمًا  الشخصانية«،  عن  بعدًا  وأكثر  جّدية 
بأن 21 طلب اسرتحام ُقّدمت العام املاضي 
رفضها رئيس اجلامعة فضلو خوري كلها.

قال  األمريكية  اجلامعة  يف  رمسي  مصدر 
يف اتصال مع الزميلة »األخبار« إّن اجلامعة 
»لن ُتعّلق أبدا على األمور املرتبطة بشؤون 
املوظفني أو املعلومات املتعلقة بالتقييمات 

األكادميية«.
يف  األمريكية  اجلامعة  أمناء  جملس  جّدد 
قبل   ،)Board of TrusTees( بريوت 
فضلو  اجلامعة  لرئيس  أشهر،  ستة  حنو 

خوري لوالية ثانية تنتهي سنة 2025.
اجمللس  أّن  »األخبار«  الزميلة   وعلمت 
 spencer sTuarT بشركة  استعان 
لتقييم أداء خوري قبل اّتاذ القرار، »وهو 
ليكون  كان  وما  اجلامعة،  تعتده  مل  أمر 
أداء  حول  استفهام  عالمات  وجود  لوال 
إدارية  مصادر  تعبري  حّد  على  الرئيس«، 
خلوري  »املنحاز  اجمللس  أن  إىل  أشارت 
حراجلي،  حممد  األكادميية  للشؤون  ونائبه 
ُمنكفئ عن أداء دوره الفعلي يف احملاسبة 
تناقضات  آلية عمله  واملساءلة«، و«حتكم 
امُلستقلني  أعضائه  ببعض  دفعت  كثرية 
ممن يتمتعون خبلفيات أكادميية عالية اىل 

تقديم استقاالتهم«.

:auB نتائج تثبيت أساتذة

نـهج »اإلقـصاء« مسـتمر؟

بتّ طلبات االسرتحام لم يعد يف يد رئيس الجامعة وحده )مروان طحطح(

األساتذة  تثبيت  الثانية، يثري ملف  للسنة 
يف اجلامعة األمريكية يف بريوت اتهامات 
لإلدارة باعتماد »االستنسابية«، وباستخدام 
هذا امللف لـ »إقصاء غري امُلرضى عنهم«.

وحبسب املعلومات، فإّن من بني 45 أستاذًا 
 ،2018 آب  يف  تثبيتهم  بطلبات  تقّدموا 
تسعة.  ُرفضت  فيما   ،36 طلبات  ُقبلت 
»عدم  لـ«األخبار«  أّكدت  االساتذة  مصادر 
مقابل  يف  تثبيتهم  متَّ  من  بعض  أهلية« 

إقصاء أساتذة »ُيشكلون أرقامًا صعبة«.
تبدو  االعرتاضات  هذه  مثل  أّن  ورغم   
متوّقعة من املتضررين من النتائج، إاّل أنها 
تذّكر باملالبسات اليت أحاطت مبلف التثبيت 
العام الفائت )عندما أعيد إحياء هذا امللف 
أكثر  أبدى  إذ  توقفه(،  من  عامًا   45 بعد 
استياءهم  يومها،  أستاذًا،  ثالثني  من 
أن  مؤكدين  الطلبات،  دراسة  آلية  من 
هؤالء،  ونقل  بهم.  حلق  كبريًا«  »غبنًا 
للشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  يومها، عن 
األكادميية حممد حراجلي إقراره بأّن بعض 
يّتسمون  أصحابها  ألّن  ُرفضت  الطلبات 
سلوكهم«  »حتسني  وعليهم  بـ«التمّرد«، 
املّرة  يف  التثبيت  يف  فرصهم  ليأخذوا 
امُلقبلة. )راجع اجلامعة األمريكية: تنظيم أم 
hTTps://al-akhBar.com/ تطهري؟ 

 .)263890/communiTy
املعرتضون على نتائج التثبيت العام املاضي 
أّكدوا أّن ملفات األساتذة مل تدرس وفق 
اليت  األكادميية  واملعايري  العلمية  القواعد 
تنص عليها اجلامعة، بل وفق »استنسابية 
غري ُمرّبرة«، خصوصًا أّن غالبية من رفضت 
طلباتهم كان قد مضى على تدريسهم يف 
اجلامعة حنو عشر سنوات على األقل )تنّص 
اجلامعات  يف  األساتذة  »مجعية  توصيات 
تثبيت  مبدأ  على   »aaup« األمريكية« 
متواصلة  سنوات  سبع  يعمل  أستاذ  أي 
يف مالك أي جامعة، باعتبار أن هذه فرتة 

كافية ليثبت كفاءته(.
اليوم  بامللف  املعنيني  األساتذة  بعض 
يّتهمون إدارة اجلامعة باعتماد املعيار نفسه 
ُيرفض  أن  ُيعقل  كيف  »إذ  العام،  هذا 
يف  االقتصاد  قسم  رئيسة  تثبيت  طلب 
اجلامعة  اليت دفعت  والعلوم  اآلداب  كلية 
لتوّلي  اخلارج  من  عالية الستقدامها  كلفة 
ُتقبل  فيما  كفاءتها،  بسبب  املهمة  هذه 
طلبات من هم أقل كفاءة منها يف الكلية 

نفسها؟«.
كلية  يف  أستاذين  طلبا  ُرفض  كذلك   

لني ابي رعد
اللبنانية  السياسة  يف 
ُنشرت  وتشعباتها، 
واملقاالت  الكتب  آالف 
الطائفي  النظام  عن 
اإلقليمية  واألدوار 
من  وغريها  واحلرب 
احلديث  لكن  القضايا. 
اللبناني  االقتصاد  عن 
وشبكة املصاحل الراعية 
له، يبقى شحيحًا مقارنة 
هذا  وسط  بالسياسة. 
األحباث  مشلت  الُشّح، 
انعدام  عن  املتواصلة 
لبنان  املساواة، 
بلدان  عن  كنموذج 
نظرًا  األوسط،  الشرق 
املعلومات  توافر  إىل 

جدًا متثل األوجه االجتماعية والثقافية واليت لديها 
املساواة  عدم  مستوى  نقدر  عندما  كبري  دور 
التفاعل بني اجلوانب  العربية«. إن  يف املنطقة 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية يعزز حالة عدم 
املساواة يف العامل العربي. فاألشخاص القادمون 
من خلفية ثرية يتمتعون بفرص تعليمية وفرص 
عمل أفضل، ما يسمح هلم جبمع املزيد من الدخل 
والثروة وبالتالي االستمرار يف حلقة مفرغة من 

عدم املساواة.
واالجتماعية،  الثقافية  العوامل  إىل  باإلضافة 
تأثري  املنطقة  يف  الدميوغرافية  للتغريات  كان 
ما  فرتة  املساواة. يف  عدم  مستوى  على  كبري 
القرن املاضي،  والثمانينات من  الستينات  بني 
اخنفضت معدالت اخلصوبة بشكٍل أبطأ من معدالت 
الوفيات، ما أدى إىل ازدهار سكاني يف معظم 
الدول العربية. ومع ارتفاع معدالت اخلصوبة بني 
أفقر قطاعات اجملتمع، توسعت الطبقات الوسطى 
والدنيا وازداد العبء على الدولة لتوفري خدمات 
املساواة.  عدم  مستوى  زاد  وبالتالي  اجتماعية 
ويف اآلونة األخرية، تسبب االضطراب السياسي 
عدم  على  التأثري  ُيدرس  ومل  مجاعي  بنزوح 

املساواة بعد.
األشقر  ُيّمل  اخلارجية،  العوامل  إىل  بالنسبة 
كبرية«  »مسؤولية  الدولية  املالية  املؤسسات 
أن  بيد  املساواة.  عدم  تعزيز  خصوص  يف 
ُتفاقم   )imf( الدولي  النقد  صندوق  سياسات 
املشاكل االجتماعية وعدم املساواة االقتصادية 
يف املنطقة. »العقيدة النيوليربالية« اليت تعترب 
ال  للنمو،  الرئيسي  احملرك  هو  اخلاص  القطاع 
تطبق على السياق العربي الذي يتميز »بالتقلب 
وغياب دولة القانون« وعدم االستقرار اإلقليمي، 
وال يشجع هذا الواقع رأس املال اخلاص )الذي 
يسعى إىل حتقيق أرباح سريعة(، لالستثمار يف 
فيوضح  للنمو.  ضرورية  األجل  طويلة  مشاريع 
بالصدمة«  »العالج  باستخدام  األمر  هذا  األشقر 
املطبق يف مصر على سبيل املثال. لقد قاد عبد 
الفتاح السيسي »التنفيذ األكثر تطرًفا لسياسات 
أنه ضار  أثبت  والذي  الدولي«،  النقد  صندوق 
ملستويات معيشة املصريني وأدى إىل اخنفاض 
»الصدمة  إن  فقال  والتضخم.  الشرائية  القوة 
السياسات  هذه  العالج«.  ليس  ولكن  حتصل، 
الدولي ملدى طويل،  النقد  ستبقى مع صندوق 
النقد  صندوق  رمسه  الذي  الوحيد  »الدرس 
إىل  حباجة  أنك  هو  العربي[  الربيع  ]من  الدولي 

املزيد من الشيء نفسه«.
عدم  لقضية  احللول  بعرض  اجللسة  انتهت 
املساواة يف العامل العربي، واليت تراوحت بني 
حلول عملية وتزايدية إىل حلول راديكالية. وسلط 
عثمان الضوء على أهمية التعليم كمفتاح للحراك 
االجتماعي- االنتقال من طبقة إىل أخرى باجلدارة. 
ثالثة حلول مرتابطة وهي تطبيق  أسود  وقدمت 
الضرييب  التهرب  ومكافحة  الضرييب،  التقشف 
املستقبل،  واالستثمار يف  الشفافية،  خالل  من 

وخباصة التعليم والصحة.
أما أشقر، فرفض »احللول السطحية« للمشكلة. 
»املنطقة كما أصبح واضحًا يف عام 2011، حتتاج 
حقًا إىل تغيري ثوري، وتغيري يف الطابع السياسي 
االجتماعي للحكومة وللدولة. ال ميكن إصالح هذا 

النوع من الدولة... انها فاسدة للغاية«.

انعدام املساواة يف لبنان كما تعكسه بيانات ضريبة الدخل

من تظاهرات االتحاد العمالي العام يف بريوت

فيه مقارنة حبجبها يف بقية الدول العربية. ليديا 
أسود من خمترب انعدام املساواة وأستاذها توماس 
بيكيت، مؤلف كتاب »رأس املال« الشهري، شاركا 
مع باحثني آخرين يف دراسة انعدام املساواة يف 

لبنان، بناء على بيانات ضريبة الدخل.
يوم اخلميس 31 أيار املاضي، ناقشت أسود بعض 
أفكار حبثها يف جلسة استضافها مركز كارنيغي 
للشرق األوسط يف بريوت، حتت عنوان »الواحد 
املساواة  انعدام  العربي:  العامل  من  املئة  يف 
والتنمية«. شارك يف احلوار املؤلف الربوفيسور 
يف جامعة لندن جيلبري األشقر، وماجد عثمان من 
»بصرية«،  العام  الرأي  لبحوث  املصري  املركز 

والباحث االقتصادي يف كارنيغي وائل مجال.
قدمت أسود صورة عامة عن التفاوت الطبقي يف 
املنطقة، وبينها وبني العامل، استنادًا إىل تقرير 
عدم املساواة )الصادر عن خمترب انعدام املساواة 

يف العامل(.
على الصعيد العاملي، ارتفعت نسبة عدم املساواة 
مع ارتفاع نصيب الواحد يف املئة األغنى من 15 
يف املئة من إمجالي الدخل إىل أكثر من 20 يف 
املئة، أما أفقر 50 يف املئة فشاهدوا استقرارًا 

يف نصيبهم من الدخل العاملي.
أعلى  إذ يظهر من بني  لبنان حالة خاصة  يعترب 
مستويات عدم املساواة يف العامل. فيمثل أغنى 
1 يف املئة من السكان 25 يف املئة من إمجالي 
املئة  يف   10 أغنى  ميثل  بينما  القومي،  الدخل 
القومي.  الدخل  إمجالي  من  املئة  يف   55 نسبة 
تكشف املعلومات الضريبية أن نسبة أغنى 1 يف 
املئة تستمد ثروتها بشكل رئيسى من اإلجيارات، 
يليها العمل التجاري ثم الدخل الوظيفي. وهذه 
جبل  قمة  جمرد  »رمبا  أو  جزئية«  »صورة  جمرد 
ضرورة  إىل  تشري  اليت  أسود  حبسب  اجلليد« 
من  الناجتة  األرباح  عن  معلومات  على  احلصول 

الفوائد واألسهم لتقديم صورة أوضح.
املساواة  انعدام  يتسم   ، العربي  العامل  يف 
أسود:  تقول  وكما  ومستقر«.  »متطرف  بأنه 
عدم  من  أعلى  مستويات  تيل  الصعب  »من 

املساواة«.
أما األشقر، فريى أن عدم املساواة ليس فقط 
داخل الدولة، بل أيضًا بني الدول العربية. »حنن 
جزء من العامل حيث يوجد عدد قليل من الدول 
اليت تتنافس مع لوكسمبورغ من أجل أعلى نصيب 
فردي من الناتج احمللي اإلمجالي يف العامل، يف 
حني هناك دول مثل اليمن وموريتانيا يف القاع، 
العامل«. يف  منوًا يف  البلدان  أقل  بني  من  أي 
»أكثر من  أن  األرقام حبقيقة  حالة قطر، تشوه 
نصف السكان يكسب أقل مما نعتربه حدًا أدنى 
لألجور«، مشريًا إىل العمال املهاجرين. إذا أخذنا 
هذا األمر يف االعتبار، سيكون نصيب الفرد من 

الناتج احمللي اإلمجالي أعلى بكثري.
توافق أسود على أن عدم املساواة بني الدول 
هو  بالسكان  الغنية  والبلدان  بالنفط  الغنية 

احملرك الرئيسي لعدم املساواة يف املنطقة.
عوامل  من  ناتج  العربي  العامل  يف  الواقع  هذا 
اجتماعية  عوامل  ومنها  خارجية،  و  داخلية 
وثقافية أيضًا. من خالل أعماله املتعلقة بالعدالة 
االجتماعية وكيفية قياسها، ياول عثمان إدخال 
أوجه اجتماعية وثقافية غالًبا ما تكون مفقودة من 
التحليل. وهو يصف نوعًا من »فسيفساء معقدة 
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مـقاالت وتـحقيقات

بوال أسطح
اذا كان منطق التسويات وتبويس اللحى كفيال 
بطمأنة بعض اجملتمع الدولي واملستثمرين حيال 
ال  ال شك  أّنه  اال  عام،  بشكل  اللبناني  الوضع 
االجتماعية  املشاكل  صعيد  على  له  يذكر  أثر 
بلغت ذروتها يف ظّل وعود  اليت  واالقتصادّية 
أو  »سيدر«  مقبلة من خالل مشاريع  بانفراجات 
شيئا  ا  عمليًّ اللبنانيون  منها  يلمس  مل  سواه، 
ُيذكر. وال تزال أزمة االسكان أبرز األزمات اليت 
جتعل  الشباب اللبناني  يئّن طاحما لفيزا تتيح له  
بعدما  آخر،  بلد  جديد يف  من  واالنطالق  اهلجرة  
بات عاجزا يف بلده عن تأمني احلّد األدنى من 
وسكن  منزل  تأمني  وبالتحديد  العيش  مقّومات 
للدولة  اسكانّية  سياسة  أّي  بغياب  له،  مالئم 
زعماء  بني  الصدع  برأب  املنهمكة  اللبنانّية 

الطوائف وتطييب خواطرهم!.
وتتفاعل أزمة االسكان بعيدا عن األضواء مسّببة 
 100 حنو  رفع  آخرها  شتى،  اجتماعّية  أزمات 
انتقاهلم  تعّذر  بعد  عاليا  الصوت  وشاّبة  شاب 
السكين  يوسف  مار  مشروع  يف  شققهم  اىل 
يف منطقة الفنار، الذي تولت انشاؤه مطرانّية  
وخيتصر  خمّفضة.  بأسعار  الكاثوليك   السريان 
املشروع  يف  شّقة  اشرتى  الذي  الشّبان  أحد 
معاناة العشرات سواه الفتا اىل اّنهم دفعوا حنو 
العام 2015 مع  أوىل يف  ألف دوالر دفعة   30
املطرانّية  بعدما قّدمت هلم  البناء  انطالق عملّية 
عرضا ممتازا مقارنة بباقي العروض يف املنطقة 
مبلغا  يدفعوا  أن  االتفاق  حلظ  وقد  نفسها. 
شهريا خالل 4 سنوات حتى موعد التسليم يف 
لطلب قروض من   حينها  فيلجأوا   ،2019 آذار 
املتبقي  املبلغ  كامل  لتسديد  االسكان   مؤسسة 
عليه  اتفق  ما  أّن  اال  شققهم.  دخول  قبل 
يف  الواقع  أرض  على  طريقه  جيد  مل  الطرفان 
ظّل توقف قروض االسكان نتيجة األزمة املالّية 
واالقتصادّية اليت تتخّبط فيها الدولة، ما جعلها 
تعتمد سياسة التقّشف بعد عشرات السنوات من 

اهلدر والفساد والسرقات.
ويشري الشاب الذي روى معاناته لـ »النشرة« 
مفضال عدم ذكر امسه طاحًما لتسويات وتفاهمات 
انه مّت تسليم  مقبلة مع القّيمني على الطائفة، 
او 15 شقة من اصل 140 ملن متكنوا  حنو 10 
كاملة،  شققهم  أسعار  من  تبقى  ما  تأمني  من 
باسرتجاع  شخصا   40 حنو  يطالب  وقت  يف 
أمواهلم، لكن البند اجلزائي يف العقد يلحظ ان 
يتخلوا عن 30 الف دوالر من املبلغ الذي دفعوه 
والذي يرتاوح بني 70 و80 ألف دوالر. ويضيف 
الشاب: »عرضوا علينا ان ندفع 70% مما تبّقى 
من سعر الشقة وان نستكمل عملّية تقسيط ما 
تبقى على سنتني، ولكن كيف لنا وحنن جمموعة 
من حمدودي الدخل ان نقّسط للمصرف اذا ما 
الوقت  وبنفس  قروًضا،  يعطينا  مصرًفا  توفر 
املشروع؟  على  للقّيمني  اخرى  دفعة  ندفع  ان 
أضف ان القروض اليت تعطيها املصارف اليوم 
حمدودة جدا وان توّفرت فهي بفوائد عالية جدا 

حنن غري قادرين على تسديدها«!.
ويشري الشاب اىل انهم طلبوا لقاء  البطريرك مار 
اغناطيوس يوسف الثالث يونان  لشرح ظروفهم 
والطلب اليه ان يدخلوا اىل شققهم واستكمال 
عملّية التقسيط بينهم وبني الكنيسة املستمرة 
منذ 4 سنوات، اال انهم ُأبلغوا ان البطريرك ال 
ملتابعته.  حمامني  أوكل  وقد  باملوضوع  يتدّخل 
ويتابع الشاب: »يف احد بنود العقد املوّقع ورد 
الشّبان  لتشجيع  املشروع  أنشأت  الكنيسة  ان 
الوطن  يف  والبقاء  التمّلك  على  املسيحيني 
منه،  اهلجرة  وعدم  فيه  عائلة صاحلة  وتأسيس 
ا من ذلك يف املعاناة  اال اننا لألسف مل نلحظ أيًّ
اليت نرزح حتتها حاليا... فنحن »ال معّلقني وال 
مطّلقني« ال نعرف مصرينا خاصة ان قسما كبريا 
مّنا اما يعيش باالجيار او كان ينتظر تسلم شّقته 

للزواج«.
شرجبي  ايلي  احملامي  الكنيسة  وكيل  ويشرح 
وجهة نظرهم مفصال امللف منذ انطالقته، الفتا 
اىل ان »عقود البيع مل تلحظ حصر القروض اليت 
سيحصل عليها الشارون مبؤسسة االسكان، امنا 
حلظت عدم تسليم الشقق قبل تسديد سعر الشقة 

أزمة االسكان تتفاعل وتضع عشرات الشبان مبواجهة الكنيسة
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كامال«. ويشري اىل ان »ما بني 15 و20 شخصا 
أّمنوا املبلغ كامال ومعظمهم عرب مصارف تعطي 
قروض اسكان ك مصرف لبنان  وسوريا و مصرف 
االسكان  وغريهما، لكن املشكلة ان الكثري من 
مرتفعة  يعتربونها  فوائد  يرفضون دفع  الشبان 
االسكان  مؤّسسة  اعطاء  على  يعّولون  زالوا  وال 

قروضا من جديد بفوائد منخفضة«.
اشرتى  من  على  اقرتحوا  أنهم  ويوضح شرجبي 
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Cordially invites you to join us in celebration of our yearly fundraiser 

To be held on the 21st of September 2019 

Cost of the ticket is $80 per person

John Ashak

املتبقي  املبلغ  من   %70 كدفع  فكرة  من  أكثر 
فوائد،  دون  من  سنتني  على   %30 وتقسيط 
يرتّيث.  من  ومنهم  وافق  من  منهم  وهناك 
»حنن قدمنا تسهيالت كثرية وعروضا  ويقول: 
منخفضة جّدا حبيث تراوح سعر املرت يف املشروع 
بني 1150 و1500 دوالر يف وقت سعر املرت يف 
املنطقة ما بني 1800 و2000 دوالر«. ويضيف: 
»لقد وقعنا يف خسارة ألّننا ندفع القروض اليت 

أخذناها الكمال املشروع، وها حنن اليوم حناول 
التوّصل لصيغ مناسبة للكنيسة والشبان، خاصة 
على  اصراره  جلهة  واضحا  كان  البطريرك  وان 
عدم حتميل أحد تبعات ما حيصل من خالل دفع ما 

يرد يف البنود اجلزائية«.
اذا، هي حلقة جديدة من حلقات املواجهة بني 
اللبنانيني اليت تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة. 
غياب  فاتورة  باهظا  املواطن  يدفع  متى  فاىل 
اّي  وعن  واالجتماعّية؟  االقتصادّية  السياسات 
لبنان،  اىل  للعودة  املهاجرين  للبنانيني  دعوة 
لعدم  باملغادرة  حيلمون  فيه  يقطنون  واّلذين 

متكنهم من تأمني سقف يأويهم؟!.

كثرية هي األقاويل اليت رافقت لقاء امُلصارحة 
وامُلصاحلة الذي ُعقد يف قصر بعبدا، والذي َمّهد 
مُلعاودة جلسات جملس الوزراء بعد طول إنقطاع. 
امُلفاجئ،  اإلجيابي  التحّول  هذا  أسباب  هي  فما 
عن  بعيًدا  جرت  وتعّهدات  ضمانات  من  وهل 

اإلعالم؟.
بداية ال ُبّد من اإلشارة إىل أّن »الضوء األخضر« 
إلنهاء هذه األزمة، إختذ من خارج إرادة كل من 
السابق  وليد  والنائب  أرسالن   النائب  طالل 
اجلمهورّية  رئيس  من  كّل  توافق  حيث  جنبالط ، 
احُلكومة  سعد  ورئيس  عون   العماد  ميشال 
احلريري ، على ُمعاودة جلسات جملس الوزراء من 
دون أّي تأخري إضايف، لوقف األضرار اجلسيمة 
األسابيع  خالل  اللبناني  باإلقتصاد  حلقت  اليت 
القليلة املاضية، يف حني جرى تبيّن طرح رئيس 
جملس النواب  نبيه بّري  القاضي بإمتام امُلصاحلة 
السياسّية قبل أّي شيء آخر. ويف الوقت الذي 
مُلعاجلة  لبنان،  على  الَدولّية  الُضغوط  تصاعدت 
تصاعد  ظّل  يف  الالزمة،  بالسرعة  امُلشكلة 
»ستاندر  ُمؤّسسة  تقرير  أن يصدر  املخاوف من 
أند بورز« يف الثالث والعشرين من الشهر احلالي 
بتقييم سليب عن الواقع املالي يف لبنان، حتّرك 
»احلزب  رئيس  إجتاه  النّواب يف  رئيس جملس 
أمني  ُموفدون عن  اإلشرتاكي«، يف حني حتّرك 
عام » حزب اهلل « السّيد حسن نصر اهلل، وكذلك 
من جانب »التّيار الوطين احُلّر« يف إجتاه رئيس 

»احلزب الدميقراطي اللبناني«.
طالل  النائب  بتنازل  اإلتصاالت  هذه  وإنتهت   
أرسالن عن شرطه السابق بضرورة إحالة أحداث  
قربمشون  والبساتني إىل  اجمللس العدلي  يف أّول 
الدولة  وزير  فإّن  وإال  الوزراء  للمجلس  جلسة 
الدولة لشؤون النازحني  صاحل الغريب  سُيقاطع 
اجللسة، وتراجع النائب السابق وليد جنبالط من 
جهته عن شرطه السابق بأن تكون امُلصاحلة مع 
»حزب اهلل« ُمباشرة، وكذلك تراجعه عن ضرورة 
يف  املطلوبني  كل  تسليم  امُلصاحلة  يسبق  أن 
إىل  امُلنتمني  أولئك  وحتديًدا  اجلبل«،  »أحداث 
عن  تراجعه  إىل  إضافة  الدميقراطي«،  »احلزب 
التينة وليس  طلبه أن جتري امُلصاحلة يف عني 

يف القصر اجلمهوري يف بعبدا.
وحبسب املعلومات امُلتوّفرة، فإّن تنازل النائب 
ضمانات  على  ُحصوله  بعد  جاء  جنبالط  السابق 
التحقيقات  أاّل تكون  النّواب،  من رئيس جملس 
»احملكمة  جانب  من  امُلعتمدة  واحمُلاكمات 
قربمشون  »أحداث  قضّية  يف  العسكرّية« 
»احلزب  من  للنيل  ُمسبًقا  ُموّجهة  والبساتني« 
حسابه  على  تأتي  وأاّل  اإلشرتاكي«،  التقدمي 
الشخصي أو على حساب أّي نائب أو مسؤول من 
»احلزب اإلشرتاكي«. واألهّم من هذه الضمانات 
متّثل بتعّهد رئيس جملس النّواب-ودائًما حبسب 
امُلستقبل  يف  يعمل  بأن  امُلتوّفرة،  امَلعلومات 
مسؤولني  بني  قريب  لقاء  تنظيم  على  القريب 
من »اإلشرتاكي« وآخرين من »حزب اهلل«، بهدف 
إعادة ترتيب ُمقّومات »تنظيم اخلالف« الذي كان 
قبل  طويلة،  سنوات  منذ  الطرفني  بني  قائًما 
يف  امُلرتاكمة  املشاكل  من  جمموعة  تتسّبب  أن 
النائب  تعّثره، ومن ثم يف جتميده، بعد موقف 
إجراءات  وبعد  شبعا،  مزارع  من  جنبالط  السابق 
وزير الصناعة وائل أبو فاعور إزاء معمل اإلمسنت 

العائد إىل »آل فّتوش« يف »عني داره«، إخل.
أرسالن  النائب  تنازل  أّن  ُعلم  أخرى،  جهة  من 
جانب  من  تعّهدات  على  بدوره  ُحصوله  بعد  جاء 

»التّيار الوطين احُلّر« بأّن حتقيقات قضّية أحداث 
القانوني  طريقها  ستسلك  والبساتني  قربمشون 
دماء  على  تسويات  أي  دون  من  النهاية،  حتى 
يف  سقطا  اللذين  الغريب  الوزير  ُمرافقي 
األحداث، وبأّن كل امَلطلوبني يف هذه األحداث 
معهم.  للتحقيق  آجاًل  أم  عاجاًل  توقيفهم  سيتم 
النائب  إّن  أيًضا،  امُلتوّفرة  امَلعلومات  وحبسب 
قضية  حلّل  أهّمية  ُيعطي  ما  وبقدر  أرسالن، 
أيًضا على ضرورة  اجلبل«، هو حريص  »أحداث 
حفظ موقعه السياسي والشعيب يف أي تعيينات 
ُمقبلة وكذلك يف أي قرارات إسرتاتيجّية خاصة 
الُدروز، وقد حصل من جانب  امُلوّحدين  بطائفة 
»التّيار الوطين احُلّر« على تعّهدات بأّن »التّيار« 
ما مل يتم خالهلا حفظ  تعيينات،  بأّي  لن يسري 
التعّددية الُدرزّية، حيث أّن صفحة ُحصول النائب 
قد  التعيينات،  كل  على  وحزبه  جنبالط  السابق 
يرفض  »التّيار«  وبأّن  رجعة،  غري  إىل  ُطويت 
أيًضا األحادّية اجلنبالطّية اليت كانت سائدة سابًقا 

يف القرارات السياسّية اخلاصة بالُدروز.
وإنطالًقا من كل ما سبق، مُيكن القول إّن جملس 
الوراء  إىل  عودة  اإلنعقاد، وال  إىل  عاد  الوزراء 

يف هذا السياق، ولكن عملّيات »شّد احلبال« بني 
ستبقى  و«الدميقراطي«  »اإلشرتاكي«  احلزبني 
»الكباش«  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك  قائمة، 
الوطين  و«التّيار  »اإلشرتاكي«  بني  احلاصل 
احُلّر«، بشأن أكثر من قضّية. ووترية التصعيد 
بدء  عند  جديد،  من  ترتفع  أن  مُيكن  السياسي 
تنفيذ امُلداهمات األمنّية لتوقيف كل امَلطلوبني 
حال  يف  خاصة  والبساتني،  قربمشون  بأحداث 
طاولت ُمناصري »اإلشرتاكي« من دون عناصر 
ُمواكبة الوزير الغريب، وكذلك عند طرح موضوع 

التعيينات على طاولة البحث من جديد.
وبالتالي، األنظار ستّتجه خالل األّيام واألسابيع 
اليت  امللّفات  من  جمموعة  إىل  امُلقبلة،  القليلة 
اإلرتياح  أجواء  بتعميم  تتسّبب  أن  شأنها  من 
التوّتر،  أجواء  بإعادة  ذلك  من  العكس  على  أو 
امَلطلوبني يف  التعاطي األمين مع  بدًءا بأسلوب 
»أحداث اجلبل«، ُمروًرا بأسلوب التعامل مع خُمتلف 
القوى السياسّية على صعيد التعيينات امُلرتقبة، 
ُوصواًل إىل مدى جناح الوساطات القائمة إلعادة 
التواصل بني »احلزب اإلشرتاكي« و«حزب اهلل«، 

إخل...

ماذا طلب جنبالط من بّري... وماذا تعّهد »التيّار« ألرسالن؟
ناجي س. البستاني



Page 12صفحة 12     

الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

 2019 آب   17 Saturday 17 August 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2019 آب   17 Saturday 17 August 2019الـسبت 

 تفاصيل زيارة »محاس« إىل طهران: 
معركة املصري الواحد

عام  منذ  األوىل  للمرة 
2012، التقى وفٌد قيادي 
املقاومة  »حركة  من 
)محاس(،  اإلسالمية« 
أواخر متوز/ يوليو املاضي، 
اإليرانية،  الثورة  مرشد 
خامنئي.  علي  السيد 
مرحلة  بداية  شّكل  اللقاء 
وإعالنًا  قدمية،  ــــ  جديدة 
بني  التحالف  لعودة 
بإعادة  وإيذانًا  الطرفني، 
املقاومة  حمور  ترتيب 
كان  اليت  الصورة  وفق 
األزمة  اندالع  قبيل  عليها 

السورية عام 2011.
املغلق،  اللقاء  بدء  قبل 
السيد  الوفد،  سّلم 

اليوم، أصبحت املقاومة يف غزة أقوى مما مضى، 
وهي متلك صواريخ دقيقة ميكنها إصابة هدفها 
خامنئي  السيد  قال  فكما  بسيط.  خطأ  بهامش 
خالل اللقاء، »يف األعوام القليلة املاضية، كان 
اليوم  لكنهم  باحلجارة،  يناضلون  الفلسطينيون 
بدل  )الدقيقة(  النقطوّية  بالصواريخ  جمّهزون 
س له منذ حرب 2014،  احلجارة«. تطّور نوعي ُأسِّ
عندما توّجهت قيادات من »كتائب القسام« إىل 
 7 األخبار  )راجع  دقيقة  صواريخ  طالبًة  طهران، 
شباط 2015(، لتتعّهد اجلمهورية اإلسالمية بإيصال 
تقنية هذه الصواريخ إىل قلب غزة، وهو ما حصل 
املوجودة يف  الدقيقة  الصواريخ  عدد  أما  فعاًل. 
القطاع، فهو سرٌّ من أسرار »القسام« سيكتشفه 

العدو يف أي حرب مقبلة.
يف ختام لقائه بوفد »محاس«، أكد السيد خامنئي 
توجه إيران الداعم لفلسطني، قائاًل: »أيًا كانت 
اإلسالمية  اجلمهورية  فإن  والتحّديات،  الظروف 
الشعب  جانب  إىل  إمكاناتها  بكل  ستكون 
فلسطني«.  حترير  حتى  ومقاومته  الفلسطيين 
يف  اللقاء،  لتفاصيل  املتابعني  أحد  ويقول 
كسر  خامنئي  »السيد  إن  »األخبار«،  إىل  حديث 
يلتقي  عادة  فهو  ملكتبه،  املّتبع  الربوتوكول 
إال  والتنظيمات،  للدول  األول  الصف  قيادات 
جعله  غزة  من  اخلروج  على  هنية  قدرة  عدم  أن 
الرجل  للقاء  إجيابي  بشكل  بروتوكوله  يتجاوز 
احلضور  لفت  ما  أكثر  أما  احلركة«.  يف  الثاني 
فهو وصف خامنئي »محاس« بأنها »تقع يف قلب 
حركة فلسطني، كما أن فلسطني تقع يف قلب 
بقوله  أنه  يعتربون  إذ  اإلسالمي«،  العامل  حركة 
هذا »ثّبت دور احلركة ضمن حمور املقاومة، وأنها 
الطائفية  الصبغة  بذلك  جزء أصيل منه، مسقطًا 
دًا إياه بأنه صراع بني جبهة  للصراع القائم، وحُمدِّ
تريد التطبيع مع العدو اإلسرائيلي، وحمور يقف 

ضد بيع فلسطني ويقول ال«.
الوفد  والتقى خالهلا  أيامًا  استمرت  اليت  الزيارة 
جمّرد  كان  اإلسالمية،  اجلمهورية  يف  قيادات 
حتققها كافيًا لتوجيه رسائل عديدة، إذ، وحبسب 
السعودية، قبيل  أرسلت  »محاس«،  مصادر يف 
إىل  رسالة  إيران،  إىل  الوفد  توّجه  من  أسبوع 
احلركة تطالبها فيها بقطع عالقاتها مع طهران، 
لكّن  بها.  عالقاتها  ستقطع  الرياض  فإن  وإال 
»محاس« رّدت على الطلب السعودي بالقول إن 
»عالقتها مع إيران متينة وستستمر، وإذا أرادت 
السعودية تنفيذ تهديدها، فهي ستكون اجلانب 

اخلاسر وليس احلركة«. 
التهديد  قبل  هلا  طًا  ُمطَّ كان  الزيارة  أن  ومع 
عالقة  لعمق  جتسيدًا  جاءت  أنها  إال  السعودي، 
مطلب  على  مباشر  غري  وردًا  بطهران،  احلركة 
أرادوا  من  السعوديون وحدهم  الرياض. وليس 
أيضًا  مصر  إّن  إذ  منعها،  أو  الزيارة  إفشال 
له  للسماح  إيران  توّجه هنية إىل  اشرتطت عدم 
ما رفضه، معلنًا عدم  القطاع، وهو  باخلروج من 
مؤكدًا  زياراته،  برنامج  على  قبوله وضع شروط 

نيته التوجه إىل إيران يف أّي رحلة خارجية.

قاسم س. قاسم

السياسي  املكتب  رئيس  من  رسالة  خامنئي، 
أربعة  تضمنت  هنية،  إمساعيل  لـ«محاس«، 
حماور: أّوهلا ماطر »صفقة القرن« على املنطقة 
ثانيها  مواجهتها،  يف  احلركة  واسرتاتيجية 
بوجه  املنطقة  لكيفية وقوف دول  احلركة  تصّور 
للتصعيد  »محاس«  قراءة  ثالثها  الصفقة،  هذه 
فشكر  رابعها  أما  له،  التصّدي  وآلية  اإلقليمي 
الشكل، توقف  للمقاومة. يف  إيران على دعمها 
»احلمساويون« عند تسّلم مرشد الثورة رسالة من 
هنية، بعد رفضه قبل أيام من لقائه بهم تسّلم 
رسالة محلها رئيس احلكومة الياباني،  شينزو آبي، 
من الرئيس األمريكي دونالد ترامب، معتربين ذلك 
دلياًل على تقديره للحركة وعمق العالقة معها. بعد 
عليها  خامنئي  السيد  عّقب  هنية،  رسالة  قراءة 
بالتشديد على »ضرورة مواجهة صفقة القرن«، 
حتى إفشاهلا. وقال خامنئي للحضور إن »النصر 
نصر  حسن  والسيد  أنتم  وستصّلون  حليفكم، 

توقف »الحمساويون« عند تسّلم املرشد رسالة هنية بعد رفضه تسّلم رسالة 
ترامب )من الويب(

األقصى«،  يف  اهلل 
ضيوفه  عليه  فرّد 
»وأنت  بالقول: 

ستكون معنا«.
الصور  التقاط  بعد 
اإلعالم،  وخروج 
»قوة  قائد  انضّم 

اجلنرال  اإليراني،  الثوري  احلرس  يف  القدس« 
وفد  حتّدث  اجملتمعني.  إىل  سليماني،  قاسم 
احلركة، هنا، عن التطورات اليت شهدتها ذراعها 
حتتاج  وما  عوائق  من  تواجهه  وعّما  العسكرية، 
أهمية  على  احلاضرون  وشّدد  سالح.  من  إليه 
وحدة احملور، ورفض كسر أي طرف فيه، وعليه 
فإنه يف حال ُشّنت حرب ضد أحد أطرافه، فإن 
كسره.  ومنع  ملساندته  ستنضّم  اجلبهات  باقي 
»محاس«،  قادة  أحد  يقول  اإلطار،  هذا  ويف 
لـ«األخبار«: »يف ما يتعلق جببهة غزة، إذا شّن 
وكان  القطاع،  ضد  عدوانًا  اإلسرائيلي  العدو 
تقديرنا أنه معركة حمصورة ولن تتطور إىل حرب 
»لكن  لكسرنا، فإننا سنواجه وحدنا«. ويضيف: 
إذا حاول العدو كسر املقاومة )كما تقضي خطة 
الفصول األربعة اليت ناور عليها جيش العدو منذ 
إىل  احملور سينضمون  أطراف  باقي  فإن  أيام(، 
املعركة«. هذا التوجه كان مطروحًا يف السابق؛ 
عام  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  فخالل 
أطراف  بني  اليومي  التواصل  ينقطع  مل   ،2014
الوضع  ملتابعة  وذلك  القطاع،  وفصائل  احملور 
أن  الفصائل، حينذاك،  ُأبلغ قادة  ميدانيًا. وقد 
إذا  أخرى،  جبهة  لفتح  جاهزون  احملور  أطراف 
رّدت  سُتكسر.  بأنها  غزة  يف  املقاومة  شعرت 
الفصائل، وقتها، بأنها ال حتتاج إىل املساعدة، 
استمرار  مع  طويلة  لفرتات  الصمود  وتستطيع 
يف  نفسها.  اليومية  بالوترية  الصواريخ  إطالق 
اجلبهات«  »توحيد  مبدأ  ُأقّر  األخري،  االجتماع 
و«وحدة املصري« بشكل رمسي، وأصبح جزءًا من 

سياسة »حمور املقاومة«.

سبقت اللقاء رسالة 
من السعودية إىل 
»حماس« تطالبها 
بقطع العالقات مع 

إيران

الساعات  اوحت 
سبقت  اليت  القليلة 
بعبدا  قصر  لقاء 
الرؤساء  حضور  يف 
الثالثة وطريف النزاع 
جنبالط  وليد  الدرزي 
انه  ارسالن،  وطالل 
بتوقعات  حاصل 
اقرب  هو  مفوضة. 
من  قليل  وضع  اىل 
الثلج على التورم منه 

معاجلة الورم.
ليل  جهود  عّولت 
ظهر  وقبل  اخلميس 
حصول  على  اجلمعة 

الظاهر على االقل، هي حادثة قربمشون واقران 
الكالم عنها بالدعوة اىل مراجعة قضائية شفافة، 
وجتنيب احلادثة مواقف سياسية ونعرات طائفية 
ومناطقية. ليس قليل االهمية ان بيان السفارة 
اخلوض يف مسائل حساسة  ما حتاذر  غالبًا  اليت 
االدارة  مع  تشاورها  قبل  يصدر  مل  كالقضاء، 

االمريكية.
 منذ وصول السفرية مورا كونيللي اىل لبنان عام 
ريتشارد،  اليزابيت  احلالية  السفرية  اىل   2011
التدخل  إظهار  يف  االفراط  عن  السفارة  احجمت 
يف شؤون حملية على غرار ما كان السفري جيفري 
واملواقف  املعلومات  بتبادل  مكتفية  فيلتمان، 
لذا  االعالم.  من  بعيدًا  اللبنانيني  اصدقائها  مع 
احتاج هذا البيان احلساس اىل إذن من اخلارجية 
اىل  فحسب  موجهًا  يبدو  بأنه  ناهيك  االمريكية، 
رئيس اجلمهورية وفريقه، باعتبار انهما متهمان 
بالتأثري على القضاء من جهة وامساكهما مبفاتيح 
هذه السلطة من الوزير صعودًا اىل جملس القضاء 
االعلى نزواًل اىل القضاة الكبار. بالتأكيد مل تعِن 
تناوهلا  اليت  السلبية  االشارات  يف  السفارة، 
اللبنانيني  اصدقائها  اقرب  احد  جنبالط  البيان، 
الذي التقى باركانها قبل ايام، اضف انه يتحضر 
لتكريم فيلتمان مساعد االمني العام لالمن املتحدة 

مع قرب احالته على التقاعد.
كنزاهة  مبدئية  نقاط  عن  حتدث  البيان  ان  مع 
مضمون  على  بالفعل  انطوى  انه  اال  التحقيق، 
اللبنانيني،  االفرقاء  لفت  هو  مضمر،  سياسي 
املنقسمني، اىل ضرورة التنبه اىل عدم االخالل 
التماس املنصوبة بينهم منذ عام 2005  خبطوط 
بسبب حادثة قربمشون، واحلرص على ابقاء هذا 
التماس هادئًا ومستقرًا، وإن بعيدًا من اصطفاف 
على  للمطلعني  تبعًا  خافيًا،  ليس  آذار.  و14   8
دالالت بيان السفارة االمريكية، ان االمريكيني 
يأخذون يف االعتبار االنقسام الداخلي احلالي بني 
وبني  وحلفائهما،  اهلل  وحزب  اجلمهورية  رئيس 
جنبالط وحزب القوات اللبنانية يف مقلب مناوئ. 
بني الفريقني، يتقّلب احلريري من غري ان يفقد 
احلكومة  رئيس  استقر  اذ  منهما.  بكل  عالقته 
على املعادلة املعقدة التالية: ال يريد االشتباك 
مع رئيس اجلمهورية، وال اخلالف مع حزب اهلل، 
ومتمسك بالتسوية مع الوزير جربان باسيل، وال 
يسعه التخلي عن جنبالط او التحّرك يف معزل عن 
بّري. االهم يف ذلك كله ان يقطف من اليمني 

واليسار يف آن.
ثالثها، لعل االجيابية الرئيسية املنبثقة من لقاء 
رغبة  وتاليًا  املصافحة،  اتاحت  انها  املصاحلة 
العنف  دوامة  من  اخلروج  يف  وارسالن  جنبالط 
الدرزي - الدرزي، ما قد يؤول اىل طي صفحة ما 
حدث يف الشويفات وقربمشون على السواء. بيد 
ان قلب املشكلة واوهلا مل ُيسوَّ بعد. قبل ايام 
جتاوز احلزب التقدمي االشرتاكي اخلالف الدرزي 
الصحايف،  مؤمتره  يف  اعاد،  عندما  الدرزي   -
النزاع الدموي اىل اصله السياسي، وهو اخلالف 
مع باسيل والتيار الوطين احلر، واستطرادًا توجيه 
سهام اىل رئيس اجلمهورية. بيد ان هذا الشق 
من املشكلة ال يزال عالقًا، وهو ما محل جنبالط، 
منذ 30 حزيران، على القول انه مستهدف ككيان 
ما  كل  بل  ارسالن،  يعِن  مل  بالتأكيد  وزعامة. 

ترتب على مرحلة ما بعد انتخابات 2018.

لقاء املصاحلة: قليٌل من الثلج على التوّرم
نقوال ناصيف

»مصارحة«.  لقاء  على 
ارسالن  اتصل  ثم  من 
وكرر  اجلمهورية  برئيس 
له املوقف نفسه، مفضاًل 
على  سلفًا  االتفاق 
ملشكلة  متكاملة  معاجلة 
ارسالن  خابر  قربمشون. 

وفق  لقاء  على  موافقًا  اجمللس  رئيس  ثم  من 
مواصفاته هو، ارفقه باصدار بيان بذلك. جواب 
بري ان املطلوب يف االساس اللقاء، ثم يصار 
اكتملت  احلد  هذا  عند  املواضيع.  كل  طرح  اىل 

حلقة احلضور.
الساعات  جبهود  احاطت  معطيات  بضعة  ان  بيد 
استعجال  على  متفاوتًا  تأثريًا  وتركت  االخرية، 

اللقاء:
اوهلا، بيان كتلة نواب حزب اهلل الذي دعا اىل 
وقف السجاالت واملماحكات، اعقبه تعميم داخلي 
من جنبالط اىل نواب حزبه بوقف السجاالت ايضًا 
حيال كل من التيار الوطين احلر وارسالن. مل خيِف 
حزب اهلل تضامنه مع ارسالن ووقوفه اىل جانبه، 
واهدار دم  اجلبل  بأمن  التالعب  انه حذر من  اال 
درزي - درزي فيه. كل ذلك ال حيجب خالف حزب 
اهلل مع جنبالط وانقطاع التواصل معه، واحملافظة 
على هدنة القطيعة، اال ان بعض املعلومات رجح، 
حوار  قنوات  فتح  املصاحلة،  لقاء  مع  بالتزامن 

حمددة مع الزعيم الدرزي جمددًا.
االمريكية  للسفارة  املسبوق  غري  البيان  ثانيها، 
يف  حمض،  امين  بعد  ذات  قضية  عن  بتحدثه 

 هل يـُستكمل 
لقاء قصر بعبدا 

بفتح قنوات حوار 
بني حزب اهلل 

وجنبالط؟

االشرتاكي  التقدمي  احلزب  رئيس  بني  مصاحلة 
وليد جنبالط ورئيس احلزب الدميوقراطي اللبناني 
االخرية  الساعات  فإذا  ارسالن،  طالل  النائب 
املمهدة هلا ركزت على الشق الشكلي فيها اواًل - 
وهو مهم يف ذاته - املرتبط بلقاء الرجلني، على 

ان يصار اىل إجناح املضمون يف اللقاء نفسه.
هذه اخلالصة كانت افضل ما ميكن توقعه حتى 
انعقاد االجتماع: حضر جنبالط بعد ايام قليلة على 
قوله انه ال يشارك يف لقاء مصاحلة مع ارسالن 
ايضًا  قوله  على  ساعات  وبعد  بعبدا،  قصر  يف 
ان رئيس اجلمهورية وفريقه يريدان »االنتقام«. 
كذلك حضر ارسالن قبل ان يتحقق اي من شروطه 
نبيه  النواب  جملس  رئيس  ُيرد  مل  للمصاحلة. 
مساعي  من  اساسًا  املصاحلة،  هذه  عّراب  بّري، 
الليلة السابقة وتواصله مع رئيس احلكومة سعد 
حادثة  بني  ما  الكامل  الفصل  سوى  احلريري 
اجتماعاته،  الوزراء  جملس  واستعادة  قربمشون 
اجلدية حتتاج اىل  املصاحلة  ان  االعتبار  آخذًا يف 
وقت بعدما تسببت نزاعات جنبالط وارسالن يف 
اهدار دم درزي يف الشارع مرتني على التوالي 
يف سنة واحدة تقريبًا، يف الشويفات وقربمشون. 
بني  الوحيد  املشرتك  القاسم  كان  املقابل  يف 
جنبالط وارسالن ان وزراءهما ال حيضرون جملس 
التقيا  بذلك  منهما،  كل  بشروط  يأخذ  ال  وزراء 

وحلفاؤهما على تعطيل اجللسات.
منه  وطلب  ارسالن  بري  خابر  امس  صباح 
بعبدا  قصر  يف  املصاحلة  لقاء  يف  املشاركة 
برعاية الرؤساء الثالثة، بعدما كان حتدث مع عون 
واحلريري وجنبالط، فرد بالتحفظ، موافقًا فحسب 
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كعادتها، وصلت االمور اىل نهايتها املرجوة ومت 
ترقيع السقوف العالية اليت ُخرقت من قبل اجلميع 
بالكالم واالفعال، ويبقى التضرع اىل اهلل ان يرحم 
تزال  ال  االرض السباب  على  حياتهم  انتهت  من 
جمهولة الن ايًا منها مل يتحقق. نعم، كل االهداف 
اليت وضعت من قبل االطراف كافة، مل تتحقق اما 
االكيد والثابت فكان واحدًا وهو ان شبانًا ُفقدوا 
يوم،  كل  اهلهم  ويفتقدهم  اليومية  حياتهم  من 

وباتوا يف حضرة اخلالق.
وبعد ان وصلت االمور اىل خواتيمها، وفق مبدأ 
وهي  مغلوب«  او  غالب  و«ال  اجلميع«  »ارضاء 
الكثريون  اللبنانيني، تهافت  لدى  الصيغ احملببة 
وعودة  متت  اليت  املصاحلة  عّراب  عن  للرتويج 
العجلة اللبنانية اىل الدوران، غري ان تعّدد هوّيات 
االشخاص اضاع بوصلة »البطل« اجملهول، فمنهم 
ومنهم  اجلمهورية،  رئيس  اىل  الفضل  عزا  من 
اىل  حزب اهلل ، وآخرون اىل حكمة كل من النائب 
السابق  وليد جنبالط  والنائب احلالي  طالل ارسالن ، 
والبعض ارتأى ان رئيس جملس النواب هو مفتاح 
العام  لالمن  العام  املدير  آخرون  اّيد  فيما  احلل، 
بالبعض اىل  االمر  احللول، ووصل  كونه صاحب 
شكر الواليات املتحدة على »فرض« احلل وربطه 
بإفراج سوريا عن املواطن الكندي كريستيان لي 

باكسرت عرب وساط  اللواء عباس ابراهيم .
تعّدد االبطال مل يساهم سوى يف اضاعة بوصلة 
احلل السحري الذي انهى »صيام« جلسات جملس 
واثار تساؤالت اضافية حول دور وزير  الوزراء، 
اخلارجية  جربان باسيل  يف املسألة، خصوصًا وانه 
العب اساسي فيها وركن مهّم تلقى سهامًا كثرية 
يف املوضوع كما انه مل يبخل يف توجيه سهامه 
بعد  الشكوك  وزادت  معّينة.  اطراف  على  ايضًا 
غيابه عن اجللسة االوىل جمللس الوزراء بعد انقطاع 
طويل بسبب حادثة انطلقت مع زيارته للجبل ومل 
تنته بعد قطعها وانهائها بشكل سريع. ويف حني 
عدم حضور  اتى  اجللسة،  عن  اي طرف  يغب  مل 
باسيل وكأنه رسالة مزدوجة: االوىل انه غري راض 

من هو عّراب املصاحلة وعودة العجلة اللبنانية اىل الدوران؟
طوني خوري

التضليل هو حتديدًا ما مارسه وزير االتصاالت 
حممد شقري يف مؤمتره األخري عن صفقة شراء 
األّول يف  بإجنازه  اليت وصفها  »تاتش«  مبنى 
الوزارة، باعتبار أنها أّدت إىل استمالك املبنى 
املذكور بقيمة أقل من بدالت استئجاره بنحو 21 
مليون دوالر... إاّل أن املستندات اليت حصلت 
عليها »األخبار« تبنّي أن حسابات شقري خاطئة، 
بنحو  تزيد  املبنى  لشراء  الفعلية  القيمة  وأن 
52 مليون دوالر على قيمته السوقية الفعلية، 
مليون دوالر   30 بنحو  أكثر  احلاالت  بكّل  وهي 
 103 إىل  إذ وصلت  رمسيًا،  امُلعلن  الرقم  من 
 110 عند  تنتهي  أن  ويتوقع  دوالر،  ماليني 

ماليني دوالر.
املشبوهة  »تاتش«  مبنى  شراء  صفقة  تنطوي 
)يف وسط بريوت( على مرحلتني وسيناريوهني: 
األساسي  بالسيناريو  تتمّثل  األوىل  املرحلة 
رئيس  بني  الصفقة  أعّدت  عليه،  بناًء  الذي، 
جملس إدارة شركة »ميك 2« )املشهورة باسم 
اللبنانية،  الدولة  من  واململوكة  »تاتش«، 
اخللوي  اهلاتف  شبكيت  من  لواحدة  واملالكة 
ووزير  اخلرايف  بدر  »زين«(  شركة  تديرها   -
ل(،  ميثِّ )وَمن  اجلّراح  مجال  السابق  االتصاالت 
كرم  نبيل  من  اجلديد  »تاتش«  مبنى  الستئجار 
عمل  عالقة  تربطه  الذي   ،SEG شركة  صاحب 
بـ«جمموعة اخلرايف« يف الكويت، وفق ما يظهر 
املرحلة  أّما  اإللكرتوني.  الشركة  موقع  على 
نتج  الذي  املعّدل  بالسيناريو  فتتمّثل  الثانية، 
احلكومة  رئيس  وتدّخل  الصفقة،  انكشاف  من 
سعد احلريري عرب وزير االتصاالت حممد شقري 

إلطاحة السيناريو األول.
السيناريو األساسي كان يقضي بتمّلك جمموعة 
الغطاء  عّياش،  حسنّي  ومنهم  األفراد،  من 
 8 »األخبار«،  )راجع  اخلرايف  لبدر  املفرتض 
آب 2019(، البلوكني B وC يف العقار 1526/ 
االتفاق مع  السياق، جرى  الباشورة. ويف هذا 
دفلومبنت«  »سييت  شركة  صاحب  كرم،  نبيل 
البلوكني   »2 »ميك  تأجري  على  العقار،  مالكة 
املذكورين بقيمة 6.4 ماليني دوالر سنويًا، على 
الرغم من أنهما مل يكونا منجزين بالكامل، يف 
مقابل، حتويل »ميك 2« مبلغ 22.6 مليون دوالر 

إىل كرم، بغية إكمال بناء البلوكني. 
به  اخلاّص  املبنى  بإكمال  لكرم  مسح  ما  وهو 
اإلجيار  قيمة  رفع  وبالتالي  العام،  املال  من 
التخمني  لتقرير  وفقًا  دوالر،  ماليني   4 من 
 »2 »ميك  بني  املراسالت  يف  الوارد  العقاري 
ووزير االتصاالت السابق مجال اجلّراح، إىل 6.4 
ماليني دوالر. وجيدر التذكري بأن »ميك 2« إمنا 
يدفعه مشرتكو  ما  ألن  العام،  املال  من  تنفق 
اهلاتف اخللوي للشركتني املشّغلتني )»تاتش« 
الشركتان  جتبيه  عام  مال  هو  إمنا  و«ألفا«( 

حلساب خزينة الدولة.
بالتوازي مع املفاوضات القائمة بني »ميك 2« 
وكرم، ُأنشئت شركة AC REAlty اليت ميلكها 
حسني عّياش للقيام بتمّلك البلوكني B وC من 
خالل االستحصال على قرض مالي طويل األجل 
من فرنسبنك بقيمة 22 مليونًا و174 ألف دوالر 
حماضر  وفق  الشراء،  عملية  لتمويل  أمريكي 
اجلمعيات العمومية للشركة، يف مقابل التنازل 
بدالت  النامجة عن  املبالغ  كامل  لفرنسبنك عن 
اإلجيار املعقود مع شركة »ميك 2« لدفع أقساط 
القرض والفوائد املرتتبة عنه، مع التأمني على 
القرض بضمانة العقار 1526/ الباشورة اململوك 

من شركة »سييت ديفلومبنت«.

    خيار شراء املبنى »رفضه كرم رفضًا 
قاطعًا« وفق ما جاء يف مراسالت »ميك 2« 

إىل الجرّاح
ما يعين بصورة أوضح، أّن كرم كان ينوي بيع 
البلوكني B وC بقيمة 44.8 مليون دوالر )22.6 
املبنى،  إلكمال   »2 »ميك  من  مباشر  بتمويل 
و22.2 مليون دوالر مبوجب قرض حصلت عليه 
شركة AC REAlty بضمانة عقد اإلجيار املوّقع 
مع »ميك 2« ورهنية العقار(، وهو ما يعّد صفقة 
جمزية لكرم، ألنه كان عاجزًا عن بيع البلوكني 

كلفة مبنى »تاتش« على الدولة: 110 ماليني دوالر!
فيفيان عقيقي

بالقيمة املذكورة قبل إجنازهما، ويعين أيضًا أن 
 Cو B تكون قد متّلكت البلوكني AC REAlty
يف العقار املذكور من دون دفع أي مبلغ من 
أمواهلا اخلاّصة، باعتبار أن القرض الذي كانت 
تنوي االستحصال عليه لدفع القيمة الباقية من 
الذي  اإلجيار  من  أقساطه  سُتسّدد  البلوكني، 

ستدفعه »ميك 2«.
هذا يعين أيضًا أن »ميك 2« كانت ستدفع حنو 
98.6 مليون دوالر خالل عشر سنوات من املال 
العام )يقول شقري إنها 75 مليون دوالر(، بدل 
مليون   91.1( واستئجاره  املبنى  بناء  إكمال 
وتشغيله  صيانته  إىل  وباإلضافة  دوالر(، 
ونقل الداتا سنرت وتأمني املواقف )7.5 ماليني 
دوالر(، علمًا أنه كان هناك خيارات بديلة ُمتاحة 
من  إدارية  ملصادر  وفقًا  كلفة،  وأقل  أمامها 
داخل »تاتش«، وال سّيما أن وزارة االتصاالت 
الدكوانة، وهو  منطقة  عقارًا شاسعًا يف  متتلك 
كاٍف النتقال كّل من شركيت »ميك 2« و«ميك 
جيري  اليت  والتجهيزات  سنرت  الداتا  وبناء   »1

التخطيط هلا.
بيع  ينوي  كان  كرم  أن  مبا  هنا،  والسؤال 
 ACبقيمة 44.8 مليون دوالر لـ Cو B البلوكني
REAlty، من كان سيستفيد من قيمة بدالت 
اإلجيار الباقية من السنوات األخرى، اليت تصل 
إىل 46.1 مليون دوالر حتى السنة العاشرة من 

العقد؟

السيناريو املعدّل
أدى انكشاف هذه العملية برّمتها إىل التعديل 
احلاصل يف الصفقة، أي شراء »ميك 2« للمبنى 
بداًل من استئجاره، وهو خيار كان قد »رفضه 
مراسالت  جاء يف  ما  وفق  قاطعًا«  رفضًا  كرم 
املفاوضات  خالل  اجلّراح  الوزير  إىل   »2 »ميك 

مع كرم.
االتصاالت  وزير  وتوّجه  األوراق،  خلط  فأعيد   
إىل  احلريري  الرئيس  من  بتكليف  شقري  حممد 
استمالك املبنى املذكور بداًل من إلغاء الصفقة 
وحماسبة املتوّرطني فيها، علمًا أنها مّتت بقيمة 
يف  للبلوكني  الفعلية  القيمة  ضعفي  تتجاوز 

السوق راهنًا.
الصحايف،  مؤمتره  يف  شقري  تصرحيات  وفق 
األسبوع املاضي، بلغت قيمة شراء املبنى حنو 
73 مليون دوالر، لكن فعليًا ما دفعته »ميك 2« 
لتمّلك املبنى يصل إىل 103 ماليني دوالر من 
املال العام، أي أكثر من ضعفي القيمة الفعلية 
للمبنى، اليت تقّدر بنحو 51 مليون دوالر وفقًا 
بنحو  أكثر  احلاالت  مجيع  ويف  السوق،  ألسعار 
30 مليون دوالر من الرقم الذي أعلنه شقري. 
 7.5 حنو   »2 »ميك  تكّبد  تقّدم  ما  إىل  ُيضاف 
ملوّظفيها  إضافية  مواقف  بدل  دوالر  مليون 

وصيانة املبنى وتشغيله ونقل الداتا سنرت.
وينقسم مثن شراء املبلغ كاآلتي: 22.6 مليون 
دوالر دفعت نقدًا الستكمال تشييد املبنى، 6.4 
و68.6  األوىل،  السنة  إجيار  بدل  دوالر  مليون 
البيع،  عقد  وفق  املبنى  بيع  مثن  دوالر  مليون 
الفوائد  قيمة  دوالر  5.1 ماليني  إىل  باإلضافة 
املرتتبة عن تقسيط املبلغ على ثالث سنوات، 
وحنو 234 ألف دوالر لفّض عقد اإلجيار وإبرام 

عقد بيع.
وهو ما يعين أن كرم حّصل 96.3 مليون دوالر 
و68.6  املبنى،  إلنهاء  دوالر  مليون   22.6(
مليون دوالر لبيعه، و5.1 ماليني دوالر فوائد 
دوالر  ماليني   6.4 مبلغ  عن  التقسيط(، فضاًل 
اجلهة  بعد  ُتعَرف  مل  الذي  األول  العام  كإجيار 
مل  )الذي  املبلغ  وهذا  تقاضته.  اليت  احلقيقية 
مليون   22.6 تقاضيه  لوال  عليه  ليحصل  يكن 
دوالر من املال العام إلكمال املبنى( أكثر بنحو 
لـ  البلوكني  بيع  قيمة  من  دوالر  مليون   51.5
وفق  دوالر  مليون   44.8 بنحو   AC REAlty
 45.3 بنحو  أكثر  وأيضًا  األساسي،  السيناريو 
للبلوكني يف  الفعلية  القيمة  من  دوالر  مليون 
فهل  دوالر.  مليون   51 البالغة  راهنًا،  السوق 
مّثة  هو املستفيد الفعلي من هذه األموال، أم 

مستفيدون آخرون؟

يبدو أّن نهج قضم حرج بريوت، 
آخر اجملاالت العامة اخلضراء يف 
بلدية  قبل  من  ُمستمّر  املدينة، 
ُيفرتض  اليت  اجلهة  العاصمة، 
أنها املؤمتنة عليه. هذا ما ُتفيد 
من  عدد  سّربها  معلومات  به 
املهندسني املعنيني يف البلدية 
حول »توّجه جدي« الستثمار جزء 
التابع   1925 رقم  العقار  من 
للحرج )من جهة شاتيال( وحتويله 
السيارات  لركن  مرآب  اىل 

احملتجزة.
»ضاحييت  محلة  نّفذت  وعليه، 
املاضي،  اجلمعة  يوم  تفرز«، 

حرج بريوت: القضم مستمّر
»مقربة« للسيارات احملتجزة يف آخر املساحات اخلضراء يف املدينة

هديل فرفور

على ما آلت اليه االمور، والثانية انه كان ينوي 
هلا  يتعّرض  قد  »لطشة«  أّي  عن  السكوت  عدم 
داخل اجللسة ما كان سيؤدي اىل اعادة االمور اىل 
باسيل،  ان  القول  هنا، ميكن  من  الصفر.  نقطة 
وبطريقة غري مباشرة، كان سبب جناح املصاحلة، 
ولكّنه ظهر ايضًا وكأّنه سبب أي خالف قد يطرأ 
بد من غيابه عن  يف وقت الحق، وعليه كان ال 
الساحة علمًا انه من الصعب ان »ميون« عليه احد 
يف عدم الكالم على غرار ما حصل مع وزير الدولة 
لشؤون النازحني  صاحل الغريب ، حتى ولو كانت 
هذه »امَلونة« من عّمه رئيس اجلمهورية العماد  

ميشال عون .
من  كان  القلق  ان  السياق،  هذا  يف  والالفت 
على  احملسوبني  عرب  »اللطشة«  تأتي  ان  احتمال 
احلزب االشرتاكي، او عرب احملسوبني على القوات 
من  سيحضر  الرد  كان  احلالتني  ويف  اللبنانية، 
اىل سابق  املشاكل  ويعود سيناريو  باسيل  قبل 

عهده.
يكون  ان  فعاًل  املستبعد  من  آخر،  خّط  على 
التحرك االمريكي باجتاه باسيل )كما ذكر العديد 
االمور،  حتريك  اىل  أّدى  الذي  هو  احملّللني(  من 
فاالوراق االمريكّية يف لبنان باتت معدودة وهي 
ورقة  انه  )علمًا  االقتصادي  الضغط  تتخّطى  ال 
بالغة االهمية(. ولكن االمريكيون حذرون جدًا يف 
استعماهلا الّن مصلحتهم ال تقتضي حاليًا انهيار 
االوضاع يف لبنان، فهل كان هناك من حتذير من 
امكان زيادة الضغط على حزب اهلل ومؤيديه يف 
»طبخة  تسريع  يتّم  مل  اذا  الشّق  هذا  لبنان يف 
املصاحلة«؟ هذه الفرضّية استبعدها ايضًا حمّللون، 
رأوا يف املقابل اّن الورقة اليت ميكن ان تكون قد 
اسُتعملت هي ورقة الرتسيم وعامل التنقيب عن 
النفط، وهما موضوعان باتا اساسيان يف خريطة 

لبنان للنهوض من كبوته.
هي قضية جديدة ستدخل دهاليز النسيان، لكنها 
قسرّية« جمللس  »عطلة  كل  عند  مرجعًا  ستشكل 

الوزراء يف املستقبل القريب او البعيد.

اخرى... ولكن كالهما  نقل املبنى من جهة اىل 
موقعًا  امُلصّنف   1925 العقار  من  جزءًا  يشكالن 
طبيعيًا ممنوع البناء عليه«، حُمّمال املسؤولية اىل 
اىل  االخرية  الفرتة  يف  يدعو  كان  الذي  شبيب 
أنه  حني  »يف  العام  امللك  على  التعّديات  إزالة 

يقوم بشرعنة التعدي على احلرج«.
وبالعودة اىل اجلزء املهدد حاليًا من، فإّنه - إذا 
مل يتم جتميد مشروع تأجريه - سينّضم اىل آالف 
األمتار اليت ُسلبت من احلرج واستبدلت مبشاريع 
واحدًا  شارعًا  بأن  التذكري  يكفي  أخرى.  ومراكز 
يفصل بني مبنى األمن العام الذي يتم تشييده 
الداخلي  األمن  لقوى  التابعني  واملبنيني  حاليا 
اللذين ُشيدا خالفا للقانون عام 2008. إىل ذلك، 
العسكري«  »املستشفى  بـ  مّسّي  ما  مبنى  فإّن 
للسيارات  اخللفي  املوقف  يزال ينتصب على  ال 
التابع للحرج شاهدا على مسار »التفريط« امُلستمّر 
بهذه الفسحة »اليتيمة« اخلضراء يف مدينة يأكلها 

اإلمسنت.

التعدي املستمّر على  احتجاجية ضّد مسار  وقفة 
احلرج الذي ُيشكل »رئة بريوت الوحيدة«، فيما 
للمباشرة  غدًا،  احلملة،  ناشطي  من  عدد  يتجّهز 
بتشجري العقار كـ«مبادرة استباقية الرساء الدور 
عامة  خضراء  مساحة  بوصفه  للعقار  الوظيفي 
مفتوحة للعموم«، وفق الناشطة يف احلملة راضية 

حيدر.
ومعلوم أنه سبق أن شّيد فوق هذا العقار مبنى 
مقررًا  كان  العام  لألمن  العامة  للمديرية  تابع 
إنشاؤه على عقار احلرج من جهة الطيونة، قبل أن 
ينقل اىل اجلهة اخللفية من احلرج بعد إعرتاضات 
أثارها ناشطون. وعليه، فإن إنشاء املرآب يعين 

أنه سيتم إشغال هذا اجلزء من احلرج كاماًل!
أجاز  زياد شبيب  القاضي  املدينة  وكان حمافظ 
للمديرية العامة لألمن العام يف 25 أيلول 2015 
)القرار 2194( إشغال حنو 1500 مرت من العقار 
ووفق  العام.  لألمن  كمركز  إلستعماله   1925
املدير التنفيذي جلمعية »حنن«، حممد أيوب، »مت 

العقار 1925 مصنف موقعًا طبيعيًا ممنوع البناء عليه )مروان بوحيدر(
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 فوضى املساخل: ثالثة فقط من 160 تلتزم بالشروط البيئية

صحة اإلنسان«.

القرار 7060/ت
يف تفاصيل القرار7060/ت الذي طلبت وزارتا البيئة والصناعة 
التزامه تنص املادة األوىل منه على ضرورة »قيام املساخل بأخذ 
عينة من النفايات السائلة الناجتة عنها لُتحدد نوعيتها وحجمها، 
على أن ُيّهز بعدها املسلخ مبحطة معاجلة تلتزم باملعايري البيئية 
حتى تنَتج املواد ضمن تراكيز معينة تسمح بتصريفها يف ما بعد 
يف شبكات الصرف الصحي أو إىل املاء السطحية أو إىل البحر، 
إذ أن لكل من هذه املصارف أو القنوات معايريه وحمدداته«. 
ويف وقت تؤكد وزارة البيئة أن عدد من التزموا بالقرار ثالثة 
الصناعة  وزارة  يف  الرتاخيص  مصلحة  رئيس  يتحدث  مساخل، 
املهندس علي شحيمي عن »حواىل 20% من املساخل باتت جدية 
اآلن.  إىل  تلتزم  أن  من دون  البيئية«،  املعايري  التزام  لناحية 
أن  أما يف ما خيص فوات املهل احملددة، فلفت شحيمي إىل 
الوزارة »لن تلتزم حرفيًا مبوضوع الوقت وقد عملت على منح مدة 
إضافية بسبب األوضاع االقتصادية، خصوصًا بعدما ملسنا جدية 
من قبل أصحاب املنشآت«، مؤكدًا، من جهة أخرى، أن »مهل 
إجراءات  بعدها  لتبدأ  أيلول  نهاية  حتى  مفتوحة  البيئي  االلتزام 

اإلقفال ألن املوضوع مل يعد حممواًل«.
الثانية،  الفئة  وتندرج املساخل ضمن املؤسسات الصناعية من 
وهي املؤسسات األكثر ضررًا على الصحة العامة والبيئة. وتأخذ 
إنشائها على مرحلتني: اإلنشاء واالستثمار. يف املرحلة  رخصة 
وختضع  اإلنشاء،  تراعي  اليت  التفاصيل  درس  يري  األوىل، 
املؤسسة املنوي إنشاؤها لدراسة تقييم أثر بيئي حبسب مرسوم 
أصول تقييم األثر البيئي الذي صدر عام 2012. ومن املفرتض 
أن تتضمن الدراسة البيئية حتديد نوع املسلخ )دواجن أو مواش(، 
وحميطه )ما إذا كان يف منطقة مصّنفة للفئة الثانية(. أما إن كان 
يف منطقة غري مصنفة ضمن الفئة املذكورة، فيجب أن يكون 
بعيدًا عن البيوت السكنية حنو 1000 مرت. كما تتضمن الدراسة 
األنهر، ويري توصيف  وبعده عن  العقار  معلومات عن مساحة 
العملية الصناعية وحتديد نوعية النفايات املنتجة وكمياتها ومن 

ثم اإلجراءات اليت ستعتمد للمعاجلة وفق معايري بيئية.

    أحصى مسح »الزراعة« وجود 60 مسلخًا للمواشي و100 
شة« للدواجن وحواىل 2000 »ملاّ

بيئية،  إدارة  بالشروط، تصدر وثيقة تسّمى خطة  االلتزام  بعد 
وهي خطة ملشروع مل ينشأ بعد، ويصدر على إثرها ترخيص من 
وزارة الصناعة، ومن بعدها ينال رخصة االستثمار بعد موافقة 
اإلدارات املعنية على الدراسة. وهنا، يكون على صاحب املسلخ 
إجراء حتاليل دورية ملا ينتج، وإرسال نسٍخ دورية مبضمونها إىل 

وزارتي الصناعة والبيئة.
الواقع،  أرض  على  أما  الورق.  على  الرتخيص  آلية  هي  هذه 
من  تعمل  املؤسسات  من  »كثريًا  إن  إذ  كليًا،  مغاير  فالوضع 
دون ترخيص، وبعضها اآلخر يعمل وفق تراخيص قدمية سبقت 
إجراءات  فيها  تغيب  وبالتالي  واآلليات  القوانني  هذه  صدور 

رحيل دندش

تنتشر  والنظر،  العني  مّد  على 
على  والدواجن  املواشي  مساخل 
عددًا  لكن  اللبنانية.  األراضي  طول 
البيئية  باملعايري  يلتزم  منها  ضئياًل 
تصريف  لناحية  خصوصًا  والصحية، 
املخلفات اليت تنتج عنها. باألرقام، 
بتلك  تلتزم  فقط  مساخل   3 هناك 
»تبدي  منها   %20 مقابل  األسس، 
رغبة« باإللتزام. أما البقية، فمستمرة 
يف »زعزعة« استقرار معيشة جريانها 
بالنفايات  األنهر  جماري  رفد  ويف 

الصلبة والسائلة.
يف أيار املاضي، منحت وزارتا البيئة 
والصناعة، مبوجب قرار رمسي محل 
الرقم 7060/ت )بتاريخ أيار 2018(، 
املساخل غري املرخصة فرصة »أخرية« 
مدتها ثالثة أشهر لتسوية أوضاعها 
البيئية مبا يتوافق مع النظم الصحية 
والبيئية. فيما منحت املرّخصة، وهي 
»الخّتاذ  سنة  مهلة  نسبيًا،  قليلة 
وضعها  لتصحيح  الالزمة  التدابري 
البيئي«. يف اهلدف املعلن، أرادت 
أن  املهلة  تلك  خالل  من  الوزارتان 
تعطيا املساخل احلّق »يف احلفاظ على 
استمرارية عملها وفق األصول«. أما 

مناطق  من  عدد  يف  املاضي،  االربعاء  مداه،  التوتر  بلغ 
الشمال، إثر إعالن وزير البيئة فادي جريصاتي عودة العمل 
األمن  مواكبة كبرية من قوى  مع  بالتزامن  تربل،  يف مطمر 
املطمر  اىل  زغرتا  من  النفايات  لشاحنات  واجليش  الداخلي 

إلفراغ محولتها
بالوعد  تربل  مبطمر  احمليطة  املناطق  أبناء  فرحة  تكتمل  مل 
العمل يف  بوقف  احلريري  احلكومة سعد  الذي قطعه رئيس 
إنشاء مطمر يف بلدة تربل حلل أزمة النفايات املرتاكمة يف 
أربعة أشهر، إذ سرعان ما  شوارع أقضية الشمال منذ حنو 
المتصاص  حماولة  كانت  العمل  عن  التوقف  فرتة  أن  تبنّي 
غضب األهالي، قبل أن تعاود اآلليات واجلرافات عملها يف 
املطمر، يف ساعة متأخرة من ليل الثالثاء املاضي، يف ظل 
مواكبة أمنية مشددة، حيث عمد عناصر اجليش وقوى األمن 
اىل قطع الطرق املؤدية اىل املطمر من اجلهات األربع ملنع 
فك  على  احملتجني  وأجربوا  اليه،  الوصول  من  املعرتضني 
اعتصامهم إفساحًا أمام شاحنات النفايات إلفراغ محولتها من 

دون اعرتاض.
مواقع  على  رحاها  دارت  الكلمة  معنى  بكل  أهلية«  »حرب 
التواصل اإلجتماعي بني أبناء املنية ومرياطة وحيالن ومركبتا 
من جهة، وأهالي زغرتا وبشري من جهة ثانية، فيما انفجر 
واكبها  الشعبية  االعتصامات  من  سلسلة  الشعيب  الغضب 

قطع طرق وإحراق دواليب. 
وعمد أهالي منطقة مرياطة وحيالن اىل حتطيم شاحنات حمملة 
بالنفايات من الضنية ومنعوها من إكمال طريقها اىل املطمر. 
وقطع أهالي املنية أوتوسرتاد املنية الدولي مؤكدين أنهم 

لن يقبلوا بتحويل منطقتهم مكبًا لنفايات بقية األقضية.
بأن  علمًا  متامًا،  السمع  عن  زغرتا  نواب  غاب  املقابل،  يف 
النائب عثمان علم الدين أكد سابقًا لـ«األخبار« أنه سريفض 
أي مكّب ينشأ يف املنية »ولو اضطرني ذلك اىل الوقوف 

وحدي يف الشارع«.
وحده النائب جان عبيد أصدر بيانًا رفض فيه »إقامة مطمر 
يؤدي اىل تلويث ثروة املياه اجلوفية يف تربل«، وأعلن أنه 
أجرى اتصاالت ببلدية علما إلقفال معرب البلدة أمام شاحنات 
النفايات املتوجهة اىل تربل، ألن »من غري املسموح أن تكون 

علما ممرًا ملا يتسّبب بضرر الناس وبتهديد سالمتهم«.
من جهته، وزير البيئة فادي جريصاتي أكد يف مؤمتر صحايف 
أنه »يف كل مكان نبحث فيه عن حّل جند معارضة وعلينا أن 
خنتار بني مصلحة األكثرية ومصلحة األقلية، وأن خنتار املوقع 
األقل ضررًا، ولن نساوم على مصلحة الشعب الذي عليه أن 

يعطينا فرصة«.
اىل ذلك، انتشر فيديو ُيظهر اعتداء أحد عناصر قوى األمن 
الداخلي على إحدى املعتصمات ضد مطمر تربل، ما أدى إىل 
موجة غضب لدى املواطنني الذين طالبوا وزيرة الداخلية ريا 
احلسن بالتحقيق يف األمر. وعلقت قوى األمن الداخلي يف 
وسائل  تداول  »بعد  أنه  للجرمية(  تربيرية  نربة  )محل  بيان 
التواصل فيديو ُيظهر عنصرًا من قوى األمن يقوم بالتعّرض 
لسّيدة، تبنّي أّنه أثناء تنفيذ مهمة حفظ أمن ونظام، تفاجأ 
باعرتاض شقيقته سري الدورية بالقرب من منزهلما يف علما 
ــ زغرتا فحاول ردعها من دون أن تستجيب فصفعها، طالبًا 
القضاء«!  بإشراف  جاٍر  التحقيق  املنزل.  إىل  العودة  منها 
وغّردت احلسن على »تويرت« بأنها طلبت فتح حتقيق »ولو أن 
السيدة املعتدى عليها هي شقيقة العنصر األمين، ألن هذا 

ال ييز له ضربها«.

املزارع واملسالخ هي »الرافد« األساس لألنهر واملياه الجوفية والهواء بامللوثات )هيثم املوسوي(

معاجلة خمالفات املساخل«، وفق محدان. أما الطامة الكربى فهي 
أن هناك »مؤسسات صناعية جديدة نالت وتنال تراخيصها حتى 
اىل  محدان  تشري  ذلك،  مع  الدراسات«!  هذه  إجراء  دون  من 
»املعايري املوضوعة صعبة على املؤسسات الصغرية«، من  أن 
هنا يبقى األفضل »إقامة مسلخ مركزي يف نطاق كل حمافظة 
أو قضاء، حيث يب أن تتوفر كمية نفايات ضخمة حتى تكون 
حضور  يتطلب  ذلك  لكن،  واقتصاديًا«.  بيئيًا  جمدية  املعاجلة 
شبكات  من  الالزمة  التحتية  البنى  إجناز  دون  من  إذ  الدولة، 
»يصعب  صناعية  مناطق  وإنشاء  تكرير  وحمطات  صرف صحي 

اخرتاع أي حل«.

فرضهما على املساخل »احرتام األسس وفقًا لـ7060/ت« فيحّقق 
اهلدف األهم، والذي يتعّلق بـ«خفض كلفة التدهور البيئي الناجم 
عن هذا القطاع«، خصوصًا بعدما باتت املساخل مصدرًا للتلّوث 
األنهر،  تلويث  »تقيم« فيها، و«شريكًا« يف  اليت  املناطق  يف 

خصوصا نهر الليطاني.
أوائل  الليطاني  لنهر  الوطنية  املصلحة  أجرته  مسٍح  آخر  ففي   
العام اجلاري، تبنّي أن »7 مساخل كربى تقع يف احلوض األعلى 
لنهر الليطاني تساهم يف تلويثه من خالل تفريغ خملفاتها فيه، 
بعدما  الكارثة،  حدود  إىل  األحيان  بعض  األمر يف  وصل  وقد 
اصطبغت جماري النهر وروافده باللون األمحر من دم الذبائح«.

انتهت مهلة األشهر الثالثة، لكن الوضع مل يتغرّي. مل تأت النتيجة 
كما اشتهت ال »البيئة« وال »الصناعة«. فمن أصل 160 مسلخًا 
على األراضي اللبنانية )بني شرعي وغري شرعي(، ثالثة مساخل 

فقط التزمت بالشروط.
 وقد أبلغت هذه األخرية الوزارة بـ«اإلجراءات اليت اختذتها ملعاجلة 
املخلفات«، حبسب رئيسة دائرة محاية البيئة السكنية يف وزارة 
جماري  »رفد«  يف  فمستمرة  البقية،  أما  محدان.  ألفت  البيئة، 
األنهر واملياه اجلوفية واهلواء بامللوثات، بال حسيب وال رقيب. 
»جريان«  يطلقها  اليت  املتكررة  الصرخات  برغم  ذلك،  حيدث 
املساخل يف أكثر من منطقة حيث بات يصعب »التعايش« معها، 
وآخرها الصرخة اليت علت من منطقة الشويفات بسبب الروائح 
17 مسلخًا، فضاًل عن جمموعة  وجود  بها  يتسبب  اليت  الكريهة 

كبرية من املزارع.

    مسالخ جديدة تنال تراخيص من دون االلتزام بأي من املعايري 
املطلوبة

هذا يف الشويفات وحدها، إال أن املشكلة متتد على جممل األراضي 
اللبنانية. وحبسب مسٍح قامت به، مؤخرًا، وزارة الزراعة، يسهل 
منها.  الكثري  شرعية  وال  املساخل  »قطاع«  فوضى  عن  احلديث 
حبسب املسح، تبنّي أن هناك 60 مسلخًا للمواشي و100 مسلٍخ 
للدواجن، وأن »مثة عددًا قلياًل جدًا منها مرخص«، فيما البقية 
قائمة، كما غريها من املؤسسات اليت انفلشت يف غياب الرقابة 
»املالشات«  احلال،  بطبيعة  يضم،  ال  الرقم  وهذا  والقانون. 
)حمال ذبح الدواجن( اليت بنّي املسح أنها حبدود 2000، إضافة 
إىل عدد كبري من املالحم الصغرية اليت مل حيصها املسح. تؤكد 
املصادر يف وزارة الزراعة أن املسح »مل يشمل كل القطاع«، ما 

يعين أننا أمام أرقام »ناقصة«. 
مع ذلك، تشي تلك األرقام بالواقع املأزوم، وتبنّي، على األقل، 
»كم« النفايات الضخم الذي تنتجه تلك املساخل واملالشات والذي 
من  املساخل  تصدره  ما  أن  إىل  ُيشار  عشوائية.  بطريقة  يرمى 
نفايات ميكن تقسيمه إىل قسمني: نفايات صلبة )كروش وأمعاء 
وفضالت احليوانات والقرون واجللود والعظام والريش(، وسائلة 
والدهون...(.  األرضية  غسيل  وماء  الذبائح  غسيل  وماء  )دم 
الصلبة،  النفايات  البيئة، ال تكمن املشكلة يف  وحبسب وزارة 
بل »يف النفايات السائلة، فنحن نتحدث هنا عن كمية مرتفعة 
من النفايات العضوية اليت تسبب ضررًا كبريًا على البيئة وعلى 

أزمة نفايات الشمال تشعل 
»حرباً مناطقية«

محمد خالد ملص
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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 ألن: 0418690009

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

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية
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نفتح أيام الجمعة والسبت واألحد من الـ 9 صباحًا حتى الـ 5 عصرًا 

22/3 Dursley Road, Yennora NSW, 2161, Ph: 0420 753 937 , www.bbqskewer.com.au 

حسم 10 باملية 
لدى شـراء دزينة

األسعار ابتداًء من 
12.80$ للسيخ الواحد

 كفالة 5 سنوات على 
مجيع مصنوعاتنا

صناعة اسرتالية 
مبواصفات عالية اجلودة

 stainless steel نصنع أكثر من 60 قياسا ألسياخ الشك من الـ
لالستعمال املنزلي والتجاري بأجود املاركات

نليب طلبات املطاعم وشركات املأكوالت.

SHOW TIMES

22ND AUG - 1ST SEPT 2019
GOUGH WHITLAM PARK

BAYVIEW AVENUE

Thur 22nd August    6.00 pm
Fri     23rd  August   7.00 pm
Sat    24th  August   3.00 pm & 7.00pm
Sun    25th  August   11.00 am ONLY

Thur 29th  August    6.00 pm
Fri     30th  August   7.00 pm
Sat    31th  August   3.00 pm & 7.00pm
Sun    1st  September   11.00 am ONLY

VIP:  Adult:   $42 - Child $32
RINGSIDE: Adult:  $35 - Child $25
A RESERVE: Adult:  $30 - Child $20
B RESERVE: Adult:  $28 - Child $18

HEATED TENT

(Child pays 3 to 14 years)
(Tickets on sale 1 hour before each 
show) or CASH SALES, EFTPOS 
& CREDIT CARD at the onsite box 
office (Wed to Sun)
(10 am - 5pm) or BOOK ONLINE: 
www.weberscircus.com

Ticket prices
«With a Touch of the Wild 
West» Featuring Wheel of 
Death, Trapeze, Miniature 
Horses, Dogs & clowns 
plus exciting circus acts 
and Western dancing.

PHONE BOOKINGS: 
0448 247 287 -- 0448 CIRCUS

eARLWOOD
CASH SALES ONLY

عروض بهلوانية 
مدهشة للكبار 

والصغار

استعراضات دوالب 
املوت واألحصنة 

الصغرية  والكالب 
والرجل املهّرج  

وغريها من 
االستعراضات 

الشيقة والعروض 
اجلذابة  اليت 

تنقلكم اىل عامل 
الدهـشة
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مدير أعمال هيفاء وهيب 
خيرج عن صمته ويكشف 

تفاصيل مرضها بعد استقالته!

على  الرمسي  حسابها  باختفاء  وهيب  هيفا  الفنانة  متابعو  تفاجأ 
موقع انستاغرام دون سابق انذار يف حني مل يتضح سبب ذلك. 
قدم  الذي  الوزيري  اعماهلا حممد  مدير  قد خسرت  وكانت هيفا 
استقالته مطلع الشهر اجلاري وقام بإغالق كل حساباته املعروفة 
على مواقع التواصل االجتماعي وإنشاء حساب جديد وخاص على 
هيفا،  من مجهور  قاسي  هلجوم  تعرض  بعدما  إنستغرام   موقع 
وتعطل  الفنية  واملهرجانات  احلفالت  أغلب  عن  غيابها  بسبب 

مشروعاتها الدرامية، وهو ما اعتربه إهانة قاسية.

خرج حممد الوزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهيب سابًقا، 
عن صمته لتوضيح العديد من الشائعات التى انتشرت مؤخًرا بعد 
تركه إدارة أعماهلا، مؤكًدا أن عالقته بها ليس هلا عالقة بالعمل 

ومل تتأثر إطالًقا.
وأكد الوزيري فى تصرحيات صحفية، أن هيفاء وهيب تعرضت 
أصيبت  بعدما  بالفعل  شديدة  صحية  لوعكة  األخرية  الفرتة  يف 
بفريوس فى املعدة وليس يف الكبد كما أشيع، مشدًدا على أنها 
مل تصب بالسرطان وأن كل ما مت تداوله خالل الفرتة األخرية 

ليس له أساس من الصحة.
أنها  أكد  فقد  واملخدرات،  للخمور  هيفاء  تناول  شائعة  عن  أما 
بعيدة كل البعد عن هذه األجواء متاًما، وأنها مل تتناول مثل هذه 

األشياء، موضًحا أنها شائعات تالحق أي فنان.
أن  الوزيري،  ُمقّرب من حممد  »فوشيا« عن مصدر  موقع  ونقل 
عالقة األخري بهيفاء عميقة ومليئة باملواقف اجليدة، اليت يصعب 
على الفنانة اللبنانية التفريط فيها، مؤكًدا أنه ليس ُمرد مدير 
مديرين  أشقاءهم  يتخذون  النجوم  من  الغالبية  إن  إذ  ألعماهلا؛ 

ألعماهلم، لكونهم األقرب هلم.
وأضاف املصدر أنه بسبب تلك العالقة، أجرت هيفاء بضع حماوالت 
إلقناع وزيري بالرجوع مرة أخرى لعمله معها، وعدم االلتفات وراء 
ما ُيقال عنهما؛ إذ إنها جنمة وُمعرضة للقيل والقال من آن آلخر، 
مشرًيا إىل أن هيفاء اعتادت على إخالص ومهنية وزيري ورأت 

أنه من الصعب تعويضه.
أعلن  كان  وهيب،  هيفاء  أعمال  مدير  الوزيري  حممد  أن  يذكر 
ا من إدارة أعمال الفنانة اللبنانية، بسبب تعرضه  استقالته رمسيًّ
هلجوم عنيف من جانب مجهورها ومتابعيها النتقاده فرقة »مشروع 

ليلى« املثرية للجدل. 

انتقدت ممثلة األفالم اإلباحية السابقة، ميا خليفة، شركات اإلنتاج 
بشكل  النساء  وتوقع  الفتيات  »تستغل  بأنها شركات  ووصفتها 

قانوني كي يوقعن على العقود عندما يكن يف حالة ضعف«.
وكانت ميا،البالغة من العمر 26 عاما، قد قضت ثالثة أشهر فقط 
يف العمل يف صناعة األفالم اإلباحية قبل اعتزاهلا يف عام 2015، 
»بورن  موقع  قائمة  متقدما على  مركزا  تزال جنمة حتتل  لكنها ال 

هب«.
وقالت ميا خالل حديث خاص مع صديقتها ميغان أبوت إنها: »غري 
راضية بعد عن ماضيها، لكنها مستعدة للكشف عن كل حلظة من 
ماضيها تدور بشأنها تساؤالت«، مشرية إىل أنها لو متكنت من 

ذلك، فال ميكن أن ُتستغل هذه اللحظات ضدها.
تعترب أعمال ميا من األكثر مشاهدة على اإلطالق بني جنوم اإلباحية 
مالي،  مكسب  إىل  بالضرورة  ترمجته  ميكن  ال  هذا  إن  وتقول   ،
أداء أدوراها،  أنها رحبت حنو 12 ألف دوالر خالل فرتة  وتضيف 

و«مل تر سنتا واحدا مرة أخرى بعد ذلك«.
وال يزال ينشط موقع على اإلنرتنت حيمل امسها، وتقول إنها ال 

متلكه وال تستفيد منه.
اسم  تغيري  هو  املاضية  السنوات  خالل  أردته  ما  »كل  وتقول: 

املوقع املستمد من إمسي مباشرة«.
بعد  قدما  املضي  صعوبة  عن  املولد  اللبنانية،  املمثلة،  وحتدثت 
حاولت ممارسة  عندما  ذلك  واكتشفت  اإلباحية،  مال  العمل يف 
بالضيق السيما  »أصابين ذلك  الرياضة، وقالت:  مهنة يف مال 
عندما ترفض الشركات وال ترغب يف التعامل معي بسبب املاضي، 

كما كنت أعتقد أنين لن أجد رجال مثل خطييب«.
واكُتشفت املمثلة يف ميامي بالواليات املتحدة عام 2014، وقدمت 

أول فيلم إباحي هلا يف أكتوبر/تشرين األول من نفس العام.
وقالت مليغان أبوت إنها مل تكن تعتزم أن يعرف شخص ذلك، 

وأضافت أنها كانت ترى ذلك »سرها الصغري القذر«.
األول  املركز  األول صاحبة  ديسمرب/كانون  وأصبحت حبلول شهر 

على موقع »بورن هب«.

اختفاء حساب هيفا وهيب عن 
موقع انستاغرام!

جنمة األفالم اإلباحية ميا خليفة 
عاطلة عن العمل... وتكشف ما 

جنته من التمثيل!

املؤمتر  عقب  إعالمي  ظهور  أول  يف  صابر  أمال  املغنية  كشفت 
الصحفي الذي عقدته بأحد فنادق الرباط لتقديم أغنيتها اجلديدة 
الشهري  بالالعب  مجعتها  اليت  العاطفية  عالقتها  بأن  »زينينو« 
كريستيانو روالندو كانت يف فرتة عابرة من حياتها، وحدثت يف 
وقت كانت متر فيها بظروف صعبة متكنت من التغلب عليها، متمنية 
بأن يتم التعامل معها كمغنية، وفنانة حتمل كثريا من الطموحات 

يف الساحة الغنائية وليس كصديقة سابقة لالعب رونالدو.
وعن لقب )جنمة العري( اليت تلقب به يف الوسط الفين اإلعالمي 
أحرار  الناس  اإلسباني، أوضحت صابر وفق ملة »سيدتي« بأن 
يف التعليق، وترويج وإطالق األلقاب، فأنا إنسانة قبل كل شيء 
وفنانة حرة يف اختياراتها، كما أنه ممكن كذلك أن تروج أشياء غري 
صحيحة كما هو الشأن مثال بالنسبة لالعب املغربي النيبت الذي هو 
فقط صديق لصديقي. واملناسبة فأنا العبة رياضية سابقة بإحدى 

الفرق اإلسبانية.
عامليًا  رياضيًا  تصادف جنمًا  أن  بأنه ممكن  أمال صابر  وأضافت 
يف هذا الفندق نفسه الذي تقيم فيه مؤمترها اإلعالمي وتأخذ معه 
صورة تذكارية فقط، إال أنه مبجرد ما تنشرها على مواقع التواصل 
االجتماعي سيعتقد أغلب رواد املواقع بأن هذه الصورة غري بريئة 
وأن هناك عالقة عاطفية مبطنة.. يف حني أن األمر عاد متاما لذلك 

فالالعب ليس بصديقي.
وجتدر اإلشارة إىل أن املغنية أمال صابر واملقيمة بإسبانيا تنحدر 
قد  كانت  املغرب(،  شرق  )مشال  الناظور  مدينة  من  األصل  يف 
هاجرت إىل إسبانيا وعمرها )8( سنوات هربا كما يروج لذلك يف 
مواقع التواصل من معاملة والديها وعاشت لفرتة غري قصرية يف 

مراكز إيواء القاصرين.

أمال صابر: عالقيت العاطفية 
مع كرستيانو رونالدو كانت 

عابرة!

أطلقت الشرطة املصرية الفنان فادي خفاجة وشقيقه هادي بعد 
يف  لألضحية  متهيدًا  خروفًا  شرائهما  بسبب  القسم  إىل  إحالتهما 

العيد!
على  صفحته  عرب  تعليقًا  فادي  الفنان  والد  خفاجة  سيد  ونشر 
»فايسبوك« أعلن فيه عن حبس ابنه هادي بسبب خروف العيد: 
مش  عشان  الشرطة  جايبني  اهلنا  جريان  مصريني،  يا  »تصدقوا 
والنصف  الثانية  الساعة  جبناه  اللي  اخلروف  من  يناموا  عارفني 
فجرًا والشرطة الساعة عشرة بتخبط وتقول اجلريان مش عارفني 
يناموا من اخلروف والكالب... معقولة ناس بنشغل الشرطة حبروب 

ملهاش أي الزمة... طيب ليه وعلشان إيه حد يفهمين«.
الفنان خفاجة حتدث عن الواقعة، ونشر مقطع فيديو يف حسابه عرب 
»فايسبوك« إثر تصريح لـ »بوابة الفجر« حتدث فيه عن تفاصيل 
اعتقاله، وأرفق التصريح بتعليق: »احلمدهلل على كل شيء وهنفضل 

برضه بعون اهلل، بسم اهلل... توكلنا على اهلل«.

ولفت خفاجة، خالل سرده تفاصيل الشكوى، إىل أن بعض العناصر 
يف قسم الشرطة دخلوا يف موجة من الضحك بعدما علموا أّن سبب 
توقيفه انزعاج أحد اجلريان من صوت اخلروف الذي ابتاعه، وإصرار 
القانونية جلهة كتابة حمضر  األخري على استكمال مجيع االجراءات 
العامة  النيابة  إىل  إحالته  إىل  تسبب  الذي  االمر  خروف،  بسبب 

واستكمل مجيع االجراءات القانونية. 

خفاجة عرب عن سخريته من تعرضه هلذا املوقف، خصوصًا أن الضباط 
املسؤولني يف القسم أكدوا للجار املنزعج أن اخلروف سيذبح يف 
صبيحة العيد، وبالتالي االنزعاج الذي يشعر به موّقت، ورغم ذلك 

أصّر على استكمال شكواه يف الدوائر املعنية.

توقيف فنان مصري وشقيقه 
بسبب »خروف العيد«!

حّلت الفنانة كارول مساحة ضيفة على إذاعة »موازييك أف ام« مع 
االعالمي التونسي هادي الزعيم الذي سأهلا عن شائعة طالقها اليت 

عادت مددًا لالنتشار  بعد رصدها من دون خامت الزواج.
وأبدت مساحة انزعاجها من هذه الشائعة، مؤكدة أنها مستقرة يف 
حياتها مع زوجها وابنتهما، الفتة إىل أن مصطلح »املطّلقة« جاء 
عرب االغنية اليت محلت العنوان نفسه، ورغم ذلك ال يزال البعض 

مصّرا على تصديق هذه الشائعة.
وبررت مساحة سبب عدم وضعها خامت الزواج دائمًا أنها ال حتب 
ارتداء اخلوامت واألساور وال الساعات ألنها تقيد حريتها، مشرية إىل 

أنها عندما تسافر تنتفخ أصابع يدها فتنزع اخلامت.
حملاورها  هدية  وقّدمته  زواجها  خامت  نزعت  اللقاء،  خالل  كارول 

التونسي على سبيل املزاح.

كارول مساحة تنزع خامت زواجها خالل 
لقاء مصّور بعد احلديث عن طالقها!
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أندري كونت سبونفيل: الفلسفة ولغز الفن
يتضّمن الفن بعض اللغز. العامل ذاته لغز، واإلنسان كذلك.

من هو أندري كونت سبونفيل؟
أندري كونت سبونفيل  André Comte-Sponville املولود سنة 
1952 يف باريس، فيلسوف فرنسي المع وذائع الصيت، تتلمذ 
يف اجلامعة على يد مارسيل كونش الذي أشرف على أطروحته 
الفلسفة يف  تعليم  مارس   .)1983( الدكتوراه  لنيل شهادة 
املدارس الثانوية قبل االلتحاق بالسوربون للتدريس بها إىل 
وإلقاء  والتأليف  للكتابة  تفّرغ  ذلك  بعد   .1998 عام  حدود 
انشغاالت  تعانق  اليت  الكتب  من  العديد  أصدر  احملاضرات. 
»هل  فلسفي«،  »معجم  منها:  نذكر  املعاصر،  اإلنسان 
»اليأس  »الفلسفة«،  اجلسد«،  »عن  أخالقية؟«،  الرأمسالية 
احلب«،  إىل  العبث  من  »كامي،  البشرية«،  »احلياة  املرح«، 
عن  صغرية  »رسالة  فلسفية«،  »تربية  واحلقيقة«،  »القيمة 

الفضائل الكبرية«، إخل.

من  »الفن،  لكتاب  كتبها سبونفيل  مقدمة  هو  التالي  النص 
أفالطون إىل دولوز« من تأليف سريل مورانا وإريك أودان؛ 

دار نشر إيرول، 2010، باريس.

الفلسفة ولغز الفن
يربك  أو  يغضب  ما  هذا  رمبا  اللغز.  بعض   الفن  يتضمن 
هو  عجب  »أي  صريح:  بشكل  ذلك  باسكال  قال  الفالسفة. 
الفن التشكيلي الذي جيذب اإلعجاب بتشابه األشياء اليت ال 

تستحسن أبدًا أصوهلا«.
ضد(  باألحرى  )أو  بالنسبة  إال  له  قيمة  ال  ذلك  إن  سيقال 
الفن التصويري.رمبا. لكن من املشكوك فيه أن يكون الكاتب 
العبقري لــ »اخلواطر«، رأى يف موسيقى زمانه، أو قد يكون 
رأى، يف الفن التجريدي لزماننا، شيئًا آخر غري تسليات ثانوية 
يف اجململ. قد يسأل ما أتفه موسيقى أو رسم ما ال يشبهان 
أي شيء؟ بؤس اإلنسان من دون إله؛ بؤس الفن من دون 

دين.
باسكال جمّرد مثال. حيدث كل شيء كما لو أن الفالسفة، أمام 
الفن، كانوا يشعرون بأنفسهم يف وضعية خطر أو منافسة. 
التدّين، كان يرتاب من  أبيقورس، الذي مل يكن كثري  حتى 
إفراط يف  إفراط يف األهواء،  إفراط يف املتخّيل،  الفنانني. 
الرغبات التافهة...وماذا نقول عن أفالطون، الذي طرد الشاعر 
اكاة  من املدينة؟ وعن أرسطو الذي حصر رسالة الفن يف محُ
أو عن كانط كذلك،  رة؟  طهِّ رة ومحُ طهَّ أكانت محُ الطبيعة فقط، 
أكثر  وباحلكم  بالفن،  اهتمامه  من  أكثر  باجلميل  يهتم  الذي 
من االنفعال، والذي كان يفّضل مجال الطبيعة اخلالص على 
اجلمال، املّتهم دومًا بعدم الطهر وبأال أخالقية، الذي يعرضه 

علينا الفنانون؟

جدًا،  العارف  جدًا،  القوي  جدًا مع ذلك،  العميق  حتى هيغل، 
ورغم أنه يضع الفن يف مرتبة أعلى من مرتبة الطبيعة، فإنه ال 
يرى يف الفن سوى درجة أوىل، املتجاوزة نهائيًا عالوة على 
ذلك، يف مسرية الفكر- الذي ال يعّب عن ذاته يف مادة حسّية 
ق الكامل مع ذاته.  )املنجزة الفنية( إال ألنه مل يبلغ بعد التطابحُ
بشكل  )املسيحي  الدين  يف  ذاته  يقّدم  الذي  ق  التطابحُ ذلك 
بشكل  )اهليغيلية  الفلسفة  يف  أفضل،  بتعبري  أو،  خاص(، 

خاص(.

الكثري  يعطون  عظام  عباقرة  هم  الفالسفة  فهؤالء  ذلك  ومع 
للتفكري، مبا فيه التفكري يف الفن. رمبا أنه امتياز العبقري: ال 
حًا )خطأ يرتكبه ديكارت،  حيتاج إىل أن يكون مّقًا ليكون موضِّ
كما كان يقول آالن، أفضل من حقيقة يقوهلا تلميذ إبتدائية(، 

وال أن نكون متفقني معه إلثراء معرفتنا عب مصاحبته.

ال يفّكر املرء مبفرده، وال من خالل التعبري عن املوافقة فقط. 
من  ويكون  ومواجهتها،  اآلخرين،  أفكار  مقابلة  كذلك  ينبغي 
األحسن جدًا لو تفّوق علينا اآلخرون، حتى لو مل يكن مبقدورهم 
إال أكثر حرية يف  الفكر جّراء ذلك،  إقناعنا دائمًا. لن يكون 
البحث عن طريقه وسط اآلثار اليت تركها اآلخرون، واتباعه، 

وابتكاره يف بعض األحيان، وتلك هي الفلسفة عينها.

إن املاضي، بالنسبة للفن مثلما هو أيضًا بالنسبة للفلسفة، 
ال ميضي - أو باألحرى إنه ميضي )أرسطو أو مونتفريدي هما 
تاحًا إىل ما ال نهاية: لن تكفي  إىل األبد خلفنا( لكنه يبقى محُ
العديدة اليت خّلفتها  الفنية  الروائع  حياة فرد لإلعجاب بتلك 
ثالثة آالف سنة من احلضارة )من دون احلديث عن فن ما قبل 

التاريخ(.

إنه شبيه مبخر البشرية، يف ميط الزمن، وقد يكون أيضًا قمته. 
يتضّمن الفن بعض اللغز كما يوجد كذلك يف الفلسفة، ورمبا 

قد يكون هو نفسه: أن 
تكون احلقيقة سببًا يف 
وأن  انفعال،  أو  متعة 
تكون املتعة واالنفعال 
يبهجنا  وأن  حقيقيني، 
ما نتعّرف عليه بوصفه 
الواقعي )نعم هو ذاك، 
أو  بالضبط!(،  هو  إنه 
يربكنا )حقيقة شوبرت، 
حقيقة  منها  وأعلى 
أن  أخريًا  موزارت!(. 
الَوْهم  ستطاع  مبحُ يكون 
عينه أن يساعدنا )على 
عدم املوت من احلقيقة( 
، كما قال نيتشه، بل 
وأن يساعدنا على مبته 

والعيش به.

نسّميه  ما  هو  ذلك 
يوجد،  ال  وهو  الفكر، 

يريدون ال القيام بأي شيء كيفما كان، وحنن نتفّهم موقفهم، 
وال االستسالم لتكرار ما فعله الغري سابقًا.

إن هذا ال يدين الفن احلّي، بعيدًا من ذلك، لكنه جيعله من 
 - اخلالية  القرون  يف  عليه  كان  مما  أكثر  صعبًا  شك  دون 
بالضبط ألن هذه القرون، يف ما يتعّلق بالفن، تبقى سهلة 
املوسيقية  احلفالت  وقاعات  ومكتباتنا،  متاحفنا،  )يف  البلوغ 
شرفة على كل حاضر ممكن من علو  السينما(، ومحُ أو قاعات 

أبديتها الضرورية.

اإلعالم،  ووسائل  والسوق،  املال،  ثقل  ذلك  إىل  أضف 
والتكتالت، واملؤّسسات، والسلطات، وستتكّون لديك فكرة 

عما يثقل كاهل فنانينا.

لقد استشعر نيتشه ذلك، رمبا بشكل أفضل من هيغل. شيء 
عالقتنا  إلرباك  وجاء  الدميقراطية،  جمتمعاتنا  يف  حدث،  ما 
املوسيقية،  والعروض  املسرح  عادات  النقد  ظم  نحُ بالفن: 
هيَمن الصحايف على املدرسة، وحتّكمت الصحافة يف اجملتمع، 
واحنط الفن إىل جمّرد تسلية من الَدَرك األسفل؛ وصار النقد 
أنانية،  الذهن،  مشّتتة  مغرورة،  إلجتماعية  أداة  اإلستيطيقي 
َر احلديث عن الفن بقدر مل  بتذلة بشكل بائس؛ إىل درجة َكثحُ ومحُ

يعهد من قبل، وأهمل كثريًا.  

يلزم فنانو العصر احلالي الكثري من الشجاعة ملواجهة مناخ من 
هذا القبيل، خاصة إذا كانوا صادقني، وكانوا مزجيًا، نادرًا 
العبقرية؟  ذلك  يعّوض  ال  والتواضع.  اجلرأة  من  بالضرورة، 
أفهم ذلك جيدًا. لكن ليس مبقدور أّي عبقري االستغناء عن 

ذلك.

بذلك.  أؤمن  ال  نهائية،  خلفنا بصفة  العظيم  الفن  يكون  أن 
موضوع  كان  لو  حتى  أمامنا،  هو  ما  كافة  أن  يعين  ال  لكنه 
احتفال، وحتى لو كان مثنه باهظًا، هو عظيم. لكل واحد احلق 

كم، وهذا ما نسّميه الذوق، أو القرف. يف احلحُ

ليس  اإلستيطيقية  أحكامنا  أن  جّيد  بشكل  كانط  أوضح  لقد 
أفق  ذلك حنو  مع  تنزع  لكنها  يناقش(  ال  )الذوق  برهان  هلا 
بهذا  مبناقشته(.  يسّمه  ما  )وهو  األقل  على  الكونية  ممكن 
مثل  ذاتية  مفاِرقة:  هي  الفن،  يف  رائعة،  منجزة  كل  فإن 
متعة أو انفعال، وكونية مثل حقيقة، يف اآلن ذاته مدودة 
وال نهاية هلا )منفتحة على ال نهائي األحاسيس واالنفعاالت 
التاريخ  بني  ممّزقة  الدوام  على  كانت  لو  كما  والتأويالت(، 
ل، وبني  واألبدية، وبني اجلسم والفكر، وبني الواقعي واملتخيَّ
الفرجوي، وبني األكثر  السر والعرض  العمل واإلهلام، وبني 
األكثر  الالشعور واجلليل، وبني  محيمية واألكثر رحابة، وبني 

غموضًا واألكثر إبهارًا.

يتضّمن الفن بعض اللغز، وهذا اللغز يشبهنا. إنه مثل نور يف 
ليلتنا، حيث الليل هو الذي ينرينا. ذلك أن مثة لغزًا يف العامل 
أيضًا، أو باألحرى أن العامل ذاته لغز، واإلنسان كذلك. وهو 
ما تذّكرنا به الفنون، وما به مّتت إىل امليتافيزيقا، وما جيب 

أن يتذّكره الفالسفة.

ترجمة: عبد الرحيم نور الدين

على أية حال هنا يف العامل السفلي، سوى جمّسدًا يف جسم 
أو يف منجزة.

مثل  ترن  واليت  الشهرية،  هيغل  بصيغة  قليل  قبل  رت  ذكَّ
ساطور: إن الفن من حيث غايته العليا، هو وسيبقى بالنسبة 
لنا شيئًا من املاضي. لقد َفَقَد كل ما كان ميتاز به من حقيقة 

وحياة أصيلتني.

أو  بتهوفن  منجزات  أن  مشروعة،  وبصورة  اعتبار،  ميكن 
هولدرلني، مواطنيه ومعاصريه، قد خطأته، مثلما تفعل باألوىل 
)ألنها الحقة عليه( منجزات فان غوخ أو ريلكه، تشيخوف أو 
كوروساوا... أو  بريغمان  بروست،  أو  رودان  ستارفنسكي، 
سرعة - اليوم أكثر مما كانت عليه  أنظروا إىل هذه احلشود املحُ
التاسع عشر- إىل املتاحف، مبا فيها متاحف الفن  يف القرن 

املعاصر!

أال يكون هذا كافيًا لدحض هيغل. أنا موافق، إال أنه يضفي 
إرضاء  عن  الفن  يتوّقف  مل  تشخيصه.  مدى  على  نسبية 
واحلب  التأّمل  فرصة  منح  عن  وال  إبهارهم،  عن  وال  الناس 
واالستمتاع...حيدث لي كما حيدث آلخرين، أمام ما قد حتّول 

إليه الفن املعاصر، أن أكّرر مجلة هيغل، حبنني أو حبرية.

لكين أرى، عندما أمعن فيها النظر، أنها تشتمل على َقْدٍر من 
احَليف. إن الروائع الفنية العديدة اليت راكمتها البشرية، خالل 
ما يقارب الثالثة آالف سنة، تشّكل ما يشبه كتلة ضخمة، ال 
تنفد وال تقبل التجاوز، وجبوارها قد تبدو كل منجزة جديدة، 

دية. يف تفّردها املادي وتقريبًا احلكائي، زهيدة وغري جمحُ

ذلك ما مّسيته، منذ زمن طويل، وأنا أفّكر يف ماركس، الــ 
اع ملعّدل اإلبداع«: كل منجزة جديدة، وإن كانت  »االخنفاض النزَّ
أكثر  تضائلة  محُ قيمة،  متناسب  بشكل  تضيف  جوهريًا،  ناجحة 
رتاكم، حبيث نادرًا ما يستطيع  فأكثر، لرأس املال الفين املحُ
تراكم املنجزات املاضية الزائد، أن حيدث، كما هي احلال يف 

االقتصاد، من دون اخنفاض قيمة كل إنتاج جديد.

املشهد  عاش  اإللياذة.  ظهرت  عندما  اليونان  بالد  ختّيلوا 
الشعري حالة ارتباك تام ونهائي جّراء ذلك. أبدًا لن حيدث هذا 
مرة أخرى. لن تكون لشاعر ما أهمية هومريوس، وال ملوسيقي 
ما أهمية باخ، وال لنّحات ما أهمية فيدياس أو ميكيل أجنلو، 

وال لرّسام ما أهمية جيوتو أو رامبانت.

ماذا ستضيف لوحة أخرى إىل َمن حيتمل أن يكون ماِلكًا ملاليني 
للماليني.  تخمني  املحُ املالكني  اللوحات؟ حنن، مبتاحفنا، هؤالء 
طئني إذا ما اشتكينا من ذلك )إن إمكان االستمتاع  سنكون محُ
بالفن املاضي فرصة رائعة(، وإذا ما آخذنا به فنانينا الذين 
ال يستطيعون ولكن. هل هو خطأهم إذا ولدوا يف وقت متأّخر 
أو مونطني،  جدًا، وإذا كانوا معاصرين لنا، وليس لسقراط 
وإذا كان جمد البدايات ممنوعًا عليهم؟ ماذا يستطيع »العمل 
احلّي« فعله، كما يقول ماركس، أمام ثالثني قرنًا من الروائع 

الفنية اخلالدة؟

من هنا، ما جنده عند بعض الفنانني من إغراء للقيام بشيء 
غاير متامًا، من أجل تفادي املقارنات. وتثبيط آخرين، الذين ال  محُ
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أّما وقْد
احلواِس  عند  مكانه  الفراغ  أخذ 

وصودرْت
قبالتنا  البيضاء قسرًا
عند حّراس الفضيلِة،

والفناْء
فأنا سأجنو بالرباءة من مداخِن موتهْم

وأعيد خلقك يف القصيدة ردًة جلاللة 
الّتفاح يف املعنى احملّرم

حيث ينتعش البقاْء
احلرب  قّصة  أبدأ  العزالء  بأصابعي 

اليقنْي
وأقيم يف جسد الكالم معابدًا خضراء 
تنشد  سفوحك  على  للوقوف  تنمو 

الّشجر املبنْي 
الليل  أجنم  أشعل   العزالء  بأصابعي 

ال تصّوف حتت إبطِك
كي أضيء سكينًة للنهِد 
متسك باحلليب وتقتفي 

عذرية اخلصر املسافر يف اهلديل ويف 
احلننْي

هو خصرك الوترّي 
يرفع بالغناء صالتنا 

سّرتك  فوق  الرباءة  عصفور  فيحّط 
الشفيفِة

يشرب املعنى 
ويبكي يف الّطريق إىل الّنهايِة

عند صمت القافيْة
قدماك قافية القصيدِة

والنهاية شهقٌة
ألصابعي العزالء 
تأخذ حربها املائّي

يف غيبوبة  اخللق املعاد..

حــراس الفضيلة

حممد عامر األمحد - سورية
بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

هل القداسة شيء مستحيل 
وضمن دإئرة  معّينة؟

هل القداسة شيء مستحيل وضمن دإئرة  معّينة؟
ما هو املعنى واهلدف احلقيقي من كلمة قداسة؟

أم  الناس فقط  القداسة تعطى لعدد قليل من  هل 
ال؟

جوهر  على  احصل  أن  أستطيع  كيف  األهم  السؤال 
القداسة وأصبح مقدسًا او قديسًا؟

وهل حيق لي أن اتقدس  أم ال؟
اجلواب هو ان كلمة قداسة  ومصدرها الروح القدس 
الكامل  اهلل  وجوهر صفات  قوة  هو  القدس  والروح 

القدوس.
والذي يقبل ويؤمن بقوة وعمل الروح القدس الذي 
يعمل لياًل نهارًا بال كلل او ملل وبدون انقطاع بأنه 
الكامل   الوحيدة لكل انسان يقبل فكر اهلل  الشهادة 
ويؤمن ويقبل الفداء العظيم واملّخلص الوحيد ابن اهلل 
الوحيد والشفيع  الوسيط  الذي هو  القدوس  الوحيد 
الوحيد بيننا وبني اهلل.. واملصدر الوحيد لكي نتقدس 
عقاًل وروحًا قواًل وفعاًل وكما قال لنا عندما نؤمن به 
وبكالمه نتقدس ونتبارك  ونأخذ الرب الكامل والروح 
القدس حيل علينا ليشهد لنا وألرواحنا  بأننا ابناء اهلل 

القديسني.
وكما تعلمنا عن القداسة يف الكتاب املقدس وكيف 
أصبح التالميذ قديسني وكما حنن قرأنا بأن املسيح 
قد وعدهم باملعّزي او الربقليتوث يف اللغة اليونانية 
َأي الروح القدس  وكّلمهم عن حلول الروح القدس 
ليحل عليهم ولكي ميتلئوا  منه كلمة اهلل وقوة اهلل 
وروح اهلل وارادة اهلل وبر اهلل الكامل القدوس َوَهَذا  
اْلَيْوَم يسمى بيوم اخلمسني بعد صعود املسيح اىل 
سنويًا  عيدًا  له  تعّيد  الكنائس  بعض  كما  السماء.. 
حتت شعار عيد العّنصره أي يوم اخلمسني وهو يوم 

حلول الرح القدس على التالميذ.
 وكما ذكرت سابقًا يف بعض املقاالت، أنين ال أستطيع 
بأن أكون مسيحيًا ان مل اتقدس أواًل. فالقداسة  هي 
وعمل  منه  الكامل  واالمتالء   العظيم  اإلميان  شهادة 
مبارك ومباشر بيننا وبني اهلل وباب القداسة مفتوح 
لكل انسان أينما كان وعندما نؤمن باملسيح ونعرتف 
به ونؤمن بكالمه فلقد جعلنا قديسني مباركني أينما 
كّنا ومن اي شعب من كل الشعوب َعلى وجه االرض 
فكلنا قديسون يف امياننا وحمبتنا للمسيح. وحنن له 
بأنه خّلصنا وقّدسنا ومات وقام وصعد اىل  شهود 
واألموات  األحياء  ليدين  السماء وسيأتي مبجد عظيم 
ُيْؤِمن به قدوسًا وربًا وشفيعًا واهلًا  وكل انسان مل 
وديانًا. له كل احلمد والشكر واجملد اىل األبد امني 
القراءة وكل من يقرأها وشكرًا  .والرب يبارك هذه 

للجميع. 

البلدان  بعض  يف  له  قيمة  ال  االنسان  اصبح  هل 
واالوطان، ويقتل يف بعض األحيان ألنه بريء وألنه 

ضعيف؟
نأسف عندما نتغنى يف الوطن والوطنية وخندم الوطن 
بالروح والدم والبعض ميوت من اجل الوطن، وخيدم 
العلم، ولكنه يف املقابل ال مثن له وال حقوق له وال 
احرتام.. ُيقتل ال مثن له، جيوع ال احد يطعمه وميرض 

ال احد يداويه.
هل  الوطنية؟  نّدعي  وملاذا  وطن  كلمة  معنى  فما   
فشلنا يف أن يكون لنا وطن كما جيب؟ او أصبحنا 
قبائل تغزو بعضها منذ زمن طويل يف عدة حقبات 
من التاريخ ، وإعداد بشرية يف صحراء كبرية، رماهلا 

متحركة وعقول متحجرة وحياة تشبه حياة اجلحيم؟
 وهل اصبح االنسان  حتت خيارات حمدودة ال مفّر 
له منها.. ما املوت  جوعًا من بال كساء، او املوت 
مرضًا  بال دواء، او الذهاب اىل حروب جمنونة لِيقتل 

او ليْقتل من اجل تأمني لقمة عيشه؟
بعضًا  بعضها  تأكل  الشعوب  اصبحت  نقول  هل 
كسنك البحر الكبري يأكل الصغري،  او اصبح اإلقطاع 
يأكل األخضر واليابس، والربجوازية واملاسونية تقرر 
مصري الشعوب ، ألن اإلقطاع  يف طبيعته ال يعطي 
الشعوب حقوقها على اإلطالق، بل انه يهدم االنسان 

والبنيان.
له يف  بال مثن وال قيمة  االنسان  اقول اصبح   هنا 
األنظمة ال حتافظ على حياة  الدول، ألن بعض  تلك 
ومصري  أمور  وال  الناس  معيشة  يهمها  وال  الناس 
الناس، الشيء الوحيد املهم لديها هو أن تستخدم 
الناس ملصلحتها اخلاصة وترتكوهم  يعيشون حياة 
ولكي  اسيادهم،  ان خيدموا  اجل  من  والذل  البؤس 
يبقوا حراسًا للزعماء او ميوتوا ضحية من اجل ان يبقى 
الزعماء، ويكونوا أسيادًا وسادة على الناس الفقراء 

واحملرومني.
 ال ادري ما هو السبب، وملاذا ال أحد جيرؤ ويتكلم 
جتتاح  اليت  الكربى  واملأساة  االجتماعي  الفشل  عن 
العامل الثالث وبعض دول الشرق االوسط، وال احد 
يعلم ما هو مصري الشعوب اليت تتقهقر وتعاني من 
أمور معيّشية كثرية ومؤسفة.. فقر  وحرمان، أمراض 
وجماعات، أوبئة وغريها الكثري، فاين اصبح التدين 
االنسان  على  بأن  اهلل  بها  اوصانا  وصية  وأوىل   ،
مجيع  يف  االنسان  اخيه  اجل  من  ويّضحي  حيب  أن 
الظروف، واين اصبحت الرمحة، اين اصبحت وصايا 
ونسدد  بعضنا  حنب  أن  وهي  اياها  علمنا  اليت  اهلل 
اجل  من  العشور  اصبحت  اين  الضعفاء،   حاجات 
اىل  انظروا  واملعوزين،  واملرضى  الفقراء  مساعدة 
الغرب األوروبي الذي ال يذهب اىل الصالة كل يوم 
ولكنه  آالخر،  واالنسان  االنسان  بني  ما  يفّرق  وال 
مجيع  ومّطبق  اهلل،  لوصايا  اليومي  عمله  يف  مطّبق 
حقوق األنسان وحيرتم اإلنسانية اىل ابعد حدود، وال 
يفّرق بني زيد او عمر، وعلى سبيل املثال اذا مات 
احد وعليه ديون كثرية او قليلة، يعفى منها مجيعها 
من  واسطة  َاي  غري  من  األوروبية  الدول  بعض  يف 
احد، ألن الدولة ستدفع مجيع ما عليه من الديون من 
غري اي مقابل من عائلته، ألن الكثري من  هذه الدول 

تعطي االنسان حقوقه يف حياته ويف مماته.
اجليدة واحلياة  األشياء  الغرب  نتعلم من   فلماذا مل 
اجلميلة والقوانني اليت تساوي الناس ببعضها البعض 
والعيش املشرتك يف كل الظروف العملية واحلياتية، 
لكي نرفع احلياة ومعنويات الناس اىل االفضل، ولكي 
ندعم ونردع مجيع الناس،ونبعد عنهم كابوس الظلم 
واملستوى  السافلة  والوظائف  واالمراض  والبؤس 
اىل  البشر  مستوى  ونرفع  واملوت،  واجلوع  املرتدي 
املستوى العاملي املطلوب واحلياة الكاملة اىل اعلى 

مستوى من احلضارة والرقي االجتماعي والبيئي. 

هل اصبح االنسان ال قيمة 
له يف بعض البلدان؟
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تتـمات
بومبيو يهاجم »حزب اهلل«...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
واألمن يف لبنان واملنطقة«.

بومبيو: املنطقة مهددة من إيران
وقال:  احلريري  بالرئيس  فرحب  بومبيو  الوزير  حتدث  جهته،  من 
اللبناني. لقد اجتمعت بك يف السنوات  الوزراء  »أهال بك رئيس 
أكدنا  حديثنا  وخالل  اليوم.  حضورك  وأقدر  ممنت  وأنا  املاضية 
التزام أمريكا مبستقبل مشرق للشعب اللبناني، وحنن نستمر يف 
دعم املؤسسات اللبنانية اليت تتمتع مبصداقية داخل لبنان، وهي 
ضرورية للمحافظة على استقرار وأمن وسيادة لبنان، ولتوفري كل 
على  فّعال  لرد  أيضا  وهي ضرورية  اللبناني.  الشعب  احتياجات 
التحديات السياسية واإلنسانية واالقتصادية املوجودة يف لبنان. 
هذه املنطقة مهددة من قبل إيران، وهذا الشعب مهدد مبا يقوم به 
نيابة عنها »حزب اهلل«. وحنن نقدر االلتزام الشجاع لرئيس احلكومة 
لتحمل كامل املسؤولية يف الدفاع عن لبنان وبالقيام باإلصالحات 
الضرورية اليت ستفتح اجملال لتعزيز االقتصاد اللبناني، ونشكره 

على ذلك أيضا«.
لبنان لتوفري املساعدة  الذي قدمه  »نرحب أيضا بااللتزام  وزاد: 
باستضافة أكثر من مليون شخص من النازحني من سورية، فقد 
أمنتم هلم أيضا اللجوء من احلكم املستبد لنظام األسد، وحنن نقدر 
ذلك، ونتطلع ملزيد من التقدم يف شراكتنا. كما أننا ممتنون أيضا 
لتصريح رئيس الوزراء يف ما يتعلق بااللتزام مبتابعة النقاط املتبقية 
اإلسرائيلية،   - اللبنانية  البحرية  واحلدود  األزرق  باخلط  واملتعلقة 
أن  ونأمل  أيضا،  ووسطاء  كمسهلني  للمشاركة  مستعدون  وحنن 
نرى أيضا نتائج حسية هلذه املناقشات، وهو ما سيكون ذو فائدة 

كبرية للبنان وللمنطقة ككل. شكرا جمددا لزيارتكم لنا اليوم«.
الحريري: يلي بدق بجنبالط بدق فيي وبالرئيس بري

ويف دردشة مع الصحافيني أكد احلريري »أننا ال نستطيع تغيري 
موقف  اإلدارة األمريكية  من العقوبات ضد  حزب اهلل ، ولكننا نعمل 

على جتنيب لبنان أي تبعات«.
وشدد على أن »وقف التهريب هو قرار لبناني وليس مطلبا أمريكيا 
وسنضع سكانر يف املعابر الربية واملرافق البحرية، وسنقفل املعابر 
غري الشرعية، وهذه القرارات ستظهر نتائجها يف موازنة ٢٠٢٠«.

وردا على سؤال قال: »يف السياسة يلي بدق بوليد جنبالط بدق 
فيي وبالرئيس بري وحلفاء آخرين له من بينهم »القوات اللبنانية«، 
البلد إىل  وجنبالط غري مستهدف جسديا ومن يفكر بذلك سيأخذ 

حرب أهلية«.
... والتقى دايفيد مالباس

وكان احلريري إستهل لقاءاته أمس االول )اخلميس(، يف العاصمة 
األمريكية واشنطن، باجتماع عقده مع رئيس جمموعة البنك الدولي 
التنفيذي  املدير  خوري،  حضره  البنك،  مقر  مالباس، يف  دايفيد 
الدولي  البنك  جمموعة  يف  التنفيذيني  املديرين  جمللس  املناوب 
السفري راجي األتربي، القائم بأعمال نائب رئيس البنك لشؤون 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا رباح أرزكي ومساعدة رئيس البنك 
هانيا داوود، ومت خالله عرض عالقة البنك بلبنان واملشاريع اليت 

ميوهلا.
بعد االجتماع، الذي دام أكثر من ساعة، حتدث الرئيس احلريري 
بهم  عالقتنا  أن  الدولي،  للبنك  »أكدنا  فقال:  الصحافيني،  إىل 
مهمة جدا، وأننا مستمرون بالعمل، وخاصة يف قطاعات كالكهرباء 
متحمسني  كانوا  بدورهم  وهم  النفايات،  وإدارة  واالتصاالت 

ملساعدة لبنان، والعالقة معهم ممتازة للغاية«.
أضاف: »كذلك هنأت اليوم، الرئيس اجلديد للبنك، وشرحت له 
التحديات، اليت نواجهها يف لبنان، سواء على الصعيد االقتصادي 
أو السياسي، وقد أكد من جهته مواصلة دعم البنك لنا، وإن شاء 
اهلل، ستكون هناك خطوات واجتماعات أخرى سنجريها يف لبنان«.

»البنك الدولي شركاء لنا«
عدم  عن  أعربوا  الدولي،  النقد  لصندوق  تصريح  آخر  يف  سئل: 
محاستهم للعمل مع لبنان؟ أجاب: »صندوق النقد الدولي ينظر إىل 
الوضع املالي بشكل حمدد، أما البنك الدولي فهم شركاء لنا، وننفذ 
العديد من املشاريع معهم، وال شك أن األرقام يف لبنان صعبة، 
وهو ما حناول أن نقوله، فقد أقررنا يف موازنة العام ٢٠19، اليت 
كانت صعبة، لكنها مسار، وجيب أن ننظر إىل املوازنات، اليوم 
األعوام ٢٠٢٠  موازنات  وبعدها هناك  العام ٢٠19،  موازنة  أجنزنا 
و٢٠٢1 و٢٠٢٢، وإذا نظرنا إىل القرارات، اليت اختذناها يف موازنة 
العام ٢٠19، على صعيد وقف التوظيف على مدى ثالث سنوات، 
فإن هذه إحدى اخلطوات لوقف النفقات لدينا، ويف موازنة العام 
٢٠٢٠، سنتخذ خطوات مماثلة، ومبا أننا أقررنا اسرتاتيجية الكهرباء، 
الذي  الدعم،  ختفيض  علينا  يوجب  هذا  فإن  ننفذها،  أن  وجيب 
نوفره للكهرباء حبوالي بليون دوالر، وهذا جيعلنا نصل إىل األرقام 

اليت نسعى إليها«.
يف  منحها  اليت  األموال،  استخدام  الدولي  البنك  بدأ  اذا  وعما 
»سيدر«، باملشاريع احلالية؟ أجاب: »بالتأكيد بدأوا يستخدمونها، 
اآلن حنن نعمل مع الفرنسيني لكي ننتهي من اللجنة، اليت ستتابع 
اجتماع هلذه  أول  هناك  يكون  اهلل  وإن شاء  املشاريع،  هذه  كل 

اللجنة يف أيلول )سبتمرب( املقبل«.
»حني أعود إىل لبنان سيكون لدي كالم واضح وصريح«

قيل له هناك أزمة حقيقية يف موضوع النفايات، فهل ستنتظرون 
متويل هذا امللف من مشاريع سيدر؟ أجاب: »حني أعود إىل لبنان، 
سيكون لدي كالم واضح وصريح يف موضوع النفايات، وأنا أرى 
أن هذا املوضوع يتخذ طابعا مؤسفا، طائفيا ومذهبيا، وهذا أمر 

مقزز، أننا وصلنا إىل مكان أصبح فيه املواطن ال يعرف نفسه ما 
النفايات،  إنه ال يريد أن يستقبل  الذي يقوله، هناك من يقول 
فلنمنع بعضنا إذا من الذهاب إىل املنطقة الفالنية، لتناول العشاء 
إذا تعشيت يف هذه املنطقة، جيب أن تأخذ نفاياتك  مثال، ألنك 
هناك  »مسخرة«،  أصبح  األمر  هذا  منطقتك،  إىل  وتعيدها  معك، 
أشخاص ال يفكرون مبا يقولون، ميكن أن يأتي من يقول لك إنك 
هذه  ختدم  أن  فيجب  املنطقة،  هذه  كهرباء يف  أقمت حمطة  إذا 
املنطقة فقط، لكن حني أعود إىل لبنان سيكون لدي كالم واضح 
وصريح، يف هذا املوضوع، وستكون لدي حلول بأن تفرض الدولة 

قراراتها وانتهينا«.
»أرقام لبنان املالية صعبة«

وحني سئل: هل أنت متفائل من خالل اللقاءات، اليت ستجريها بأن 
يكون هناك حتسن يف تصنيف لبنان؟ أجاب: »أنا أعلم أن أرقام 
لبنان املالية صعبة، واليوم لدينا حتد كبري جدا مع ستاندرد أند 
بورز، ونعمل من أجل حتسني هذا املوضوع، لكن هذا ال يعين أن 
وضعنا غري جيد، بل على العكس، حنن نقوم بكل اخلطوات اليت 
ستوصلنا إىل بر األمان، املهم أال نكون نتلقى األخبار السلبية من 
دون أن نقوم بأي حترك، الفكرة األساسية أنه مهما كان اآلتي 
إلينا، فإن علينا أن نقوم بواجباتنا، وإال إن بقينا ننتظر ونقول ملاذا 
حصل ذلك، يكون هذا خطأ، علينا أن نقوم مبا جيب أن نقوم به، 

ونوصل أنفسنا إىل بر األمان«.
وعن تقييمه للزيارة أجاب: »أنا أقّيمها بطريقة وأخصامي يقّيمونها 

بطريقة أخرى«.
»هم من  أجاب:  أمريكية؟  إمالءات  يعتربونها  له: هم  وحني قيل 

تأتيهم اإلمالءات، أنا ال أحد ميلي علّي شيئا«.
رود

»فور  إقامته يف فندق  الرئيس احلريري إىل مقر  بعد ذلك توجه 
رود،  جون  األمريكي  الدفاع  وزير  نائب  استقبل  حيث  سيزنز«، 
دعم  سبل  سيما  وال  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  معه  وحبث 

اجليش اللبناني والقوى األمنية.
كما استقبل احلريري السناتور السابق جو ليربمان.

مهمة صعبة
وكان الفتًا لإلنتباه، عشية اللقاء املنتظر بني الرئيس احلريري ووزير 
اخلارجية األمريكية مايك بومبيو، قول القائد العام للحرس الثوري 
اإليراني اللواء حسني سالمي ان »حزب اهلل« اكتسب قدرات يف 
سوريا متكنه من القضاء على إسرائيل وحده يف أي حرب حمتملة، 
مربزًا مّرة جديدة االرتباط العضوي بني احلزب وطهران اليت تستثمر 
فيه وتراه ذراعًا قوية ميكن ان تستخدمها يف معاركها اإلقليمية 

متى اقتضت احلاجة.
ويف تقدير مصادر دبلوماسية غربية ان هذا املوقف اإليراني اجلديد 
زاد من صعوبة املهمة اليت يقوم بها الرئيس احلريري يف العاصمة 
واملساعدات  العقوبات  ملوضوع  بالنسبة  سيما  وال  األمريكية، 

اخلارجية.
رئيس  األمريكيون  املسؤولون  يبلغ  ان  املصادر  هذه  رجحت  إذ 
احلكومة اللبنانية انزعاجهم مما يصفوه تساهل احلكومة مع »حزب 
على  رأسًا  جتاهه  سياستهم  تغيري  املستبعد  غري  من  وانه  اهلل« 

عقب، أقله يف الوقت الراهن.
وقالت هذه املصادر ان واشنطن ماضية يف اسرتاتيجية العقوبات 
جتاه مؤسسات تدعم حزب اهلل، وتوقعت ان تصيب حلفاء للحزب 
قد يكونوا من خارج الثنائي الشيعي، ولفتت اىل انه ما من مؤشر 
يدل على جناح الرئيس احلريري يف تعديل املوقف األمريكي، بل 
من  نوع  فيه  كالمًا  األمريكية  اخلزانة  وزير  مساعد  من  لعله مسع 

التذمر حول أداء احلكومة جتاه حزب اهلل.
عون يف بيت الدين

يف هذا الوقت، دخل لبنان الرمسي يف عطلة جديدة، هي عطلة 
انتقال السيدة العذراء، بعد عطلة األضحى، ومل يكن هناك يف نهاية 
األسبوع، أي نشاط رمسي ذي طابع سياسي، سوى انتقال رئيس 
الدين  بيت  الصيفي يف قصر  املقر  إىل  عون  ميشال  اجلمهورية 

اجلمعة )امس(، حيث من املقّرر ان ميضي هناك حنو أسبوعني.

املعارضة الربيطانية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تشرين األول املقبل، وبعد ذلك سيدعو اىل انتخابات عامة.
إىل  الدعوة  ميكنه  الذي  الوحيد  الشخص  وهو  كوربن،  وسيفعل 
التصويت حبجب الثقة عن حكومة جونسون، ذلك بعد عودة النواب 
إىل الربملان يف الثالث من أيلول )سبتمرب( املقبل، إذا كان واثقًا 

من الفوز.
املوعد  األوروبي يف  االحتاد  من  بريطانيا  اخراج  جونسون  وتعهد 
املقرر من دون اتفاق، إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق جديد مع 

بروكسيل.
ومع نفاد الوقت؛ سعى النواب املعارضون لـ«بريكست«، أو على 
األقل للخروج من االحتاد من دون اتفاق، إىل وضع خطط لوقف 

جونسون.
ألوروبا  املؤيدين  النواب  إىل  موجهة  رسالة  يف  كوربن  وقال 
واملعتدلني، إن خطته »ميكن أن توقف التهديد اخلطر باخلروج من 
دون اتفاق، وتنهي حال عدم اليقني والفوضى والسماح للشعب 

باختاذ قرار حول أفضل الطرق املستقبلية«.
وفيما رحب حزب الوطنيني االسكتلندي، ثاني أكرب أحزاب املعارضة 
يف الربملان، بالفكرة، إال أن احلزب الليربالي الدميوقراطي، ثاني 
أكرب حزب معارضة يف الربملان، وصف الفكرة بـ«اهلراء«، وقال إن 

كوربن ال يستطيع القيادة.

وتبنى كوربن ما يسمى ب،«الغموض البناء« يف شأن »بريكست«، 
باالرتياح  العمال  حزب  من  الربملان  أعضاء  من  الكثري  يشعر  وال 

لفكرة أن يصبح رئيسًا للوزراء.
وقال األعضاء احملافظون األحرار أنهم مستعدون ملناقشة الفكرة 
مع كوربن، حبسب ما أورد تلفزيون »سكاي نيوز«، بينما عرض 

حزب اخلضر والقوميون الويلزيون الدعم املشروط.
العموم  جملس  يف  واحد  صوت  بغالبية  جونسون  حكومة  وحتظى 

الربيطاني.
ودعت زعيمة احلزب الليربالي الدميوقراطي جون سوينسون، النواب 
إىل دعم قانون مينع خروج بريطانيا يف 31 تشرين األول املقبل، 
من دون اتفاق، وطلبت تأجيل تاريخ اخلروج من أجل إجراء استفتاء 

ثان.
منه  الثقة  سحب  عرب  جبونسون  االطاحة  يف  سوينسون  وترغب 

وتعيني حكومة طارئة.
ولكن بداًل من تعيني كوربن أو نفسها بداًل منه، اقرتحت أن يقود 

احلكومة النائب الذي خدم ألطول فرتة يف جملس العموم.
واقرتحت أن يتوىل هذا املنصب وزير املال احملافظ السابق كني 

كالرك أو زعيمة حزب العمال السابقة هارييت هارمان.
وأكدت املتحدثة باسم شؤون األعمال يف حزب العمال ريبيكا لونغ-
بيلي على أن خطة كوربن »هي األبسط واألكثر دميوقراطية لتجنب 

اخلروج من دون اتفاق«.
وقالت إن الفكرة ميكن أن متنع جونسون من الدعوة إىل انتخابات 

عامة جترى بعد 31 تشرين األول )أكتوبر( املقبل.
وصرحت الذاعة »بي بي سي«: »علينا أن نوقف اخلروج من دون 

اتفاق«.
وصرح متحدث باسم احلكومة الربيطانية أن كوربن »سيعيد هيكلة« 
من  اخلروج  لصاحل  الربيطانيون  فيه  الذي صوت   ٢٠16 استفتاء 

االحتاد، و«يدمر االقتصاد«.
ويف حال خسارة جونسون التصويت على الثقة، فإن ذلك سيطلق 
فرتة من 14 يومًا جيب أن يتمكن يف نهايتها هو أو أية شخصية 

أخرى من اثبات قدرته على امتالك غالبية يف جملس العموم.
يقرر موعدها  عامة  انتخابات  اجراء  ويف حال مل حيدث ذلك جيب 

جونسون.
احملافظني  أن  ايليكتس«  »بريتني  معهد  أجراه  استطالع  وأظهر 
على  العمال  حزب  سيحصل  بينما  املئة  يف   3٠ على  سيحصلون 
يف   18 على  الدميوقراطيون  الليرباليون  وسيحصل  املئة  يف   ٢5
املئة، وحزب »بريكست« على 15 يف املئة وحزب اخلضر على 6 

يف املئة.
واالربعاء اّتهم جونسون االحتاد األوروبي بالتشدد حيال لندن ألن 
بروكسيل برأيه تعترب أن الربملان الربيطاني قادر على وقف مسار 

»بريكست«.
يعتقدون  من  بني  جيري  رهيب  تواطؤ  »هناك  جونسون  وقال 
الربملان وأصدقائنا  بريكست يف  أنهم قادرون على وقف مسار 

األوروبيني«.
وتابع »إنهم ال يقدمون أي تنازل على اإلطالق يف ما يتعّلق باتفاق 
مسار  وقف  ميكن  أنه  يعتقدون  يزالون  ال  النهم  االنسحاب... 

بريكست يف الربملان«.
وأضاف جونسون »كّلما طال هذا األمر أصبحنا أكثر فأكثر جمربين 

على اخلروج من االحتاد األوروبي من دون اّتفاق«.
اليت  »بريكست«  خطة  مرات  ثالث  الربيطاني  الربملان  ورفض 
بروكسيل  مع  ماي  ترييزا  السابقة  الوزراء  رئيسة  إليها  توصلت 

العام املاضي ما أدى يف نهاية املطاف اىل استقالتها.

سلطات جبل طارق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
1« يقول إنها ستتجه إىل موانئ البحر املتوسط.

ويف هذا السياق، اتهم وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف 
أمريكا مبحاولة »القرصنة« يف إشارة للناقلة اإليرانية احملتجزة يف 

جبل طارق.
الناقلة االيرانية يف جبل طارق  ولفت ظريف إىل أن االفراج عن 

يؤكد »فشل القرصنة االمريكية«.
بدوره قال السفري اإليراني يف لندن إن أمريكا »بذلت حماوالت 
مستميتة ملنع اإلفراج عن الناقلة اإليرانية غريس 1 لكنها لقيت 

هزمية«.
وكان بيكاردو أعلن يف وقت سابق أن سلطات بالده أفرجت عن 
قبطان ناقلة النفط اإليرانية »غرايس 1«، و3 من أفراد طاقمها، 
غري أنها أرجَأت اإلفراج عن الناقلة بعد تقّدم وزارة العدل األمريكية 
الحقًا  القرار  ستتخذ  أنها  إىل  وأشارت  احتجازها،  لتمديد  بطلب 

بشأن مصري الناقلة احملتجزة بعد تلّقيها الطلب األمريكي.
وكانت صحيفة »ذا صن« الربيطانية قد نقلت عن مصادر مقربة 
من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، أّن سلطات املنطقة 

سُتفرج اليوم اخلميس عن ناقلة النفط اإليرانية »غرايس-1«.
وذكرت الصحيفة أّن بيكاردو »لن يطلب جتديد أمر احتجاز الناقلة 
العقوبات  خترق  ولن  سوريا  إىل  تتوّجه  لن  السفينة  دامت  ما 

األوروبية على دمشق«.
وتنظر احملكمة يف وضع الناقلة اإليرانية اليت احتجزتها قوات مشاة 

البحرية امللكّية الربيطانية يف متوز املاضي.
إن  قال  قد  ربيعي  علي  اإليرانيِة  احلكومة  باسم  املتحّدث  وكان 
بالده تعتقد أن حمكمة جبل طارق سُتصدر ُحكمًا إجيابيًا خبصوص 
ناقلة النفط اإليرانية.  وأضاف ربيعي: »حنن بانتظار هذا اإلجراء 

االجيابي لنبادل حسن النية حبسن نية أيضًا«.
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مـن هـنا وهـناك
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عروس تنقذ زوجها بعد 
سقوطه يف بركان يف أول 

أيام شهر العسل
املتحدة  الواليات  مستشفى  يف  الزواج  حديث  شاب  ميكث 
زوجته  وقيام  العسل  شهر  يف  خامد  بركان  يف  سقوطه  إثر 

بإنقاذه.
وُأصيب كالي تشاستني بكسور يف اجلمجمة أثناء التنزه على 
جزيرة سانت كيتس يف البحر الكارييب. وتشبثت زوجته أكاميي، 

بالصخور احمليطة بالربكان للهبوط حتى تتمكن من إنقاذه.
واتكأ تشاستان على كتف زوجته، وهو يف حالة إعياء وغثيان، 

وهما يسريان حنو ميلني )3.2 كيلو مرت( إىل سفح اجلبل.
التلفزيونية »متكنها من  وقال تشاستان لشبكة سي بي إس 
بالكاد  كنت  عندما  الربكان  أسفل  الطويل  الطريق  يف  محلي 

أستطيع الوقوف أمر مذهل. ليس اقل من معجزة«.
يف  عرسهما  من  يوم  بعد  متوز،   18 يوم  احلادث  ووقع 

كروفردسفيل، يف والية إنديانا، بلدتهما.
وبعد السري إىل قمة جبل ماونت ليامويغا، قال تشاستني إنه 
يريد اهلبوط إىل الربكان لرؤية الغابات اخلضراء القريبة من قاع 

الربكان.
أخشى  القاع...وأنا  تقارب  تكاد  »الغابات  اكاميي  وقالت 

املرتفعات«، مفسرة قرارها يف البقاء قرب قمة اجلبل.
وأضافت »مسعت صوت حتطم وما بدا لي كصوت تدحرج صخرة 

ضخمة أسفل اجلبل«.
باهلبوط  أسرعت  للمساعدة،  طلبا  زوجها  صياح  وبعد مساعها 
على  تراه طرحيا  أن  قبل  وقبعته  هاتفه احملمول  على  وعثرت 

األرض والدماء تنزف من رأسه.
للمساعدة،  آخرين  متسلقني  أي  وجود  لعدم  إدراكها  وبعد 
قررا  مقطوعة،  احملمول  اهلاتف  عرب  االتصاالت  أن  واكتشاف 
ثالث  استغرقت  رحلة  وهي  مبفردهما،  السفح  إىل  السري 

ساعات.
 47 وتزن  سنتيمرتا   157 طوهلا  يبلغ  اليت  أكاميي،  وقالت 
يف  صعوبة  يواجه  وكان  بقوة  علًى  متكئا  »كان  كيلوغراما 
التنفس بصورة متزايدة، وكان يكثر من السؤال عن املسافة 

املتبقية من الطريق«.
وساعدت محلة جلمع التربعات على مجع أكثر من 30 ألف دوالر، 
مما مسح للزوجني باستئجار طائرة طبية إىل فورت لودرديل 

يف والية فلوريدا.
عرب  النخاعي  للسائل  تسرب  من  يعاني  إنه  أطباء  ويقول 
األنف، ولكنه مل يصب بأي كسور إال يف عظام اجلمجمة ويف 

الفقرات.
أنه  معجزة  »إنها  ستار  إنديانابوليس  لصحيفة  أكاميي  وقالت 
من  الرغم  على  املدة  هذه  نفسه طوال  على  التحامل  استطاع 

اإلصابات اليت كان يعاني منها«.

حصل طالب سوري على مكافأة مالية من إدارة تطبيق »فيسبوك«، 
يف  خطرية  أمنية  ثغرة  اكتشافه  بعد  األمين،  فريقه  من  وإقرار 

التطبيق.

يدرس  الذي  احلماد،  علي  حممد  الطالب  متكن  التفاصيل،  ويف 
هندسة املعلوماتية يف اجلامعة االفرتاضية السورية، من اكتشاف 
إلدارة  مراسلته  وبعد   ،»Facebook Pages« خدمة  يف  أمنية  ثغرة 
الفريق  تواصل  اكتشافه،  تقريرا دقيقا عن  وتقدميه  »فيسبوك« 
بصحة  إقرارا  له  وقدم  السوري  الطالب  مع  لفيسبوك  األمين 
وأهمية اكتشافه وأبلغه بتخصيص مكافأة مالية جمزية له لقاء هذا 

االكتشاف.

قال الدكتور خليل عجمي رئيس اجلامعة االفرتاضية السورية لوكالة 
»سبوتنيك«:«إن الثغرة اليت اكتشفها الطالب احلماد تسمح للمهاجم 
البوست املنشور يف صفحة منها  بتسريب معلومات حساسة عن 

.»Get Messages« عن طريق استغالل ميزة الـ admin اسم الـ

يف  مستخدم  عام  تطبيق  هو  »فيسبوك  الدكتورعجمي:  وأضاف 
مجيع أحناء العامل وإدارة هذا التطبيق تعتمد سياسة املكافآت لكل 
العامل يكتشف  التطبيق، فأي شخص حول  من يكتشف تغرة يف 
ثغرة يف تطبيق فيسبوك يستطيع مراسلة الفريق األمين لفيسبوك 
مكافأة ملكتشفها،  ويرسل  الثغرة،  هذه  من  بدوره  يتحقق  الذي 
من هنا فإن فريق فيسبوك األمين اتصل بالطالب احلماد وأعلمه 
بأنه خصص له مكافأة قدرها 4 آالف دوالر أمريكي، كما أرسل له 

رسالة تؤكد على أنه بالفعل اكتشف هذه الثغرة.

وأوضح الدكتور عجمي »أن حممد احلماد هو طالب هندسة معلوماتية 
عن  األول  التقين  واملسؤول  السورية،  االفرتاضية  اجلامعة  يف 
التحقق من الثغرات األمنية يف األنظمة اليت تطورها وتستخدمها 
اجلامعة االفرتاضية السورية، واملسؤول األول عن التحقق من كل 

التطبيقات املستخدمة يف اجلامعة وتطويرها.

»فيسبوك« يكافئ طالباً سورياً 
اكتشف ثغرة أمنية!

يف لقطة ُمضحكة، وضعت امرأة كربياءها جانبًا ومحلت رجاًل يرتدي 
ة على ظهرها حتى ال تبتل قدماه. ُحلَّ

حدثت تلك الواقعة يف حمطة قطارات يف منطقة شورت هيلز بوالية 
نيوجريسي األمريكية، يوم األربعاء املاضي 17 متوز 2019، عندما 
ضربت عواصف رعدية املنطقة وضواحيها، وفق ما نقلت »عربي 

بوست« عن صحيفة Daily Mail الربيطانية.
ة  ُحلَّ يرتدي  الذي  الرجل  رؤية  مُيكن  للواقعة،  فيديو  مقطع  ويف 
م حمطة القطار من  داكنة اللون وهو ينتظر بفارغ الصرب على ُسلَّ
كالشالالت  األمطار  مياه  تنهمر  بينما  القطار  عربة  إىل  يصطحبه 

لترتاكم يف الرواق املؤدي إىل عربة القطار.
ثم تظهر بعدها امرأة وهي تناول الرجل مظلتها فيما كانت تنحين 

كفاية له ليتمكن من اعتالء ظهرها.
مساع  مُيكن  بينما  القطار  عربة  إىل  الرجل  املرأة  محلت  وبعدها، 

أصوات ضحكات املارة يف مكان قريب.
مقطع  ماس  أشلي  تدعى  تويرت  موقع  على  مستخدمة  وشاركت 
القطار يف  »هبطت من  بتعليق:  الفيديو على حسابها، وصاحبته 
شورت هيلز وشاهدت هذا الشخص الغين نادر الوجود«، وأرفقت 

تعليقها بوجه ضاحك.
الرجل واملرأة اليت حتدت  العالقة بني  الواضح طبيعة  وليس من 

مياه األمطار املنهمرة بينما اختار هو محاية حذائه.

عثر خرباء احملافظة على البيئة على سلحفاة حديثة الوالدة برأسني 
يف جزيرة مابول يف أرخبيل املاليو الواقع بني جنوب شرق آسيا 
وأسرتاليا، حبسب ما نقل موقع »روسيا اليوم« عن صحيفة »ذي 

ستار«.

ونقلت الصحيفة عن العلماء قوهلم إنهم مل يشاهدوا من قبل مثل 
ألف سلحفاة ولدت يف  السالحف وخاصة بني 13  النوع من  هذا 

مركز البحوث.

يتنفس  رأس  كل  ماكان:«إن  ديفيد  البحرية  األحياء  عامل  وقال 
ويستجيب للمحيط بشكل منفصل. إنه أمر مذهل. ويبدو أن الرأس 
األمين يتحكم يف الزعنفة اليمنى األمامية وأن الرأس األيسر يتحكم 
يف الزعنفة اليسرى األمامية. ومع هذا فإن التنسيق موجود بشكل 

متناغم من أجل سهولة احلركة والسباحة«.

وتسمى هذه احلالة يف العلوم Dicephalic، وهي حالة نادرة للغاية 
ورأسني  واحد  جسد  يف  ينموان  حيث  التوائم،  بني  منطية  وغري 

خمتلفني.

وكشفت الصحيفة أن السلحفاة ما لبثت أن فارقت احلياة، بعد 72 
ساعة من والدتها.

عثر فريق من علماء اآلثار على هيكل عظمي يف خندق يف مدينة 
مسولينسك الروسية، ُيرّجح أن يعود ألحد أشهر جنراالت نابليون 
نابليون  بقيادة  أوروبا  جيوش  غزو  إبان  روسيا  قتلوا يف  الذين 
صحيفة  عن  اليوم«  »روسيا  موقع  نقل  ما  حبسب   ،1812 سنة 

»لوفيغارو«.
الفرنسي املشرتك، إن اهليكل  الروسي  اآلثار  وقال فريق علماء 
املكتشف أوائل شهر متوز قد يعود للجنرال شارل إيتيان غودان 
دو ال سابلونيري، حيث متت املطابقة بني اإلصابات املالحظة على 

عظام اهليكل واإلصابات اليت قتلت جنرال نابليون.
ووجد اخلرباء أن اهليكل كان منقوًصا من الساق اليسرى، فيما كانت 
ا، وهو ما يتوافق مع ظروف مقتل  عظام الساق اليمنى متضررة جدًّ

اجلنرال الفرنسي الذي مات بقذيفة مدفع برتت ساقه اليسرى.
وأكد املؤرخ دافيد شانتريان أن ترجيح فرضية أن يكون اهليكل 
املعروف  الوجود  هي  عناصر  ثالثة  إىل  يستند  اجلنرال،  هلذا 
والساق  مماثلة،  خنادق  يف  مدفونة  املستوى  رفيعة  لشخصيات 
املفقودة، وحطام مدافع مرتوكة يف ساحة املعركة، الفتا إىل أن 
يف  احلروف  على  النقاط  سيضع  للعظام  النووي  احلمض  فحص 

مصري اجلنرال الفرنسي الكبري املفقود.
وقتل اجلنرال غودان املنقوش امسه على قوس النصر يف باريس، 
أثناء معركة فالوتينا يف مسولينسك غربي روسيا، وكان شخصية 

مرموقة كّن هلا نابليون احرتاما مّجا.

ادعى جوني ديب أن زوجته السابقة أمرب هريد »أطفأت سيجارة« 
ألقت  إنها  أيًضا  على خده يف قتال مزعوم عام 2015، و يقول 

زجاجة على رأسه وقطعت إصبعه.
وتأتي تصرحيات ديب يف اطار دعوى التشهري اليت رفعها ضد 
جمموعة Limited اليت متتلك صحيفة  The Sun حيث اتهمته بأنه 

الرجل املعِنف لزوجته.
وجاءت هذه املعلومات يف موقع The Blast، وورد فيه أيضًا  أن 
ديب يزعم أن شجار آذار/مارس 2015 يف أسرتاليا قد بدأ بعد أن 
مسعته هريد وهو يتحدث مع حماميه حول »نيته الدخول يف اتفاق 

بعد الزواج«.
أنه سكب كأس فودكا وشربه، فألقت هريد زجاجة  يدعي ديب 
على وجهه ومل تصبه فحملت الزجاجة الثانية ورمته بها مما أدى 

إىل قطع إصبعه.
ثم وضعت سيجارة على خده األمين.

جوني ديب تعرض للضرب 
من زوجته وأطفأت 
السيجارة يف وجهه!

امرأة حتمل رجالً على 
ظهرها حتى ال يبتّل حذاؤه 

من مياه األمطار!

العثور على رفات أحد أعظم جنراالت 
نابليون يف روسيا .. من هو؟!

العثور على سلحفاة نادرة 
برأسني... »إّنه أمر 

مذهل«!
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مــن هـنا وهـناك

يتعرض النحل الربيطاني للتهديد بعد أن أحضرت أسرة من مدينة 
بريستول، بطريق اخلطأ، حنلة غريبة معها من رحلة يف تركيا، وفقًا 

للـ »بي بي سي«. 
النحلة الرتكية على قيد احلياة مسافة تقارب 2000 ميل،  وظلت 
وهي خمبأة يف حقائب األسرة، قبل أن تهيئ لنفسها شرنقة غري 

عادية يف أريكة غرفة زجاجية يف حديقة املنزل.
ولكن النحلة، اليت يعتقد أنها من فصيلة أومسيا أفوسيتا، اختفت 

اآلن عن األنظار.
النحلة  على  »العثور  سيحاولون  إنهم  احلكومة  لدى  علماء  وقال 

لتحديد نوعها رمسيا قبل القضاء عليها«.
وقالت أميليا توي إنها الحظت وجود شرنقة على األريكة، مكونة 

من بتالت الزهور.
فوجدتها  البتالت(،  من  )شرنقة  عن  غوغل  »حبثت يف  وأضافت: 
يف  فقط  يوجد  الشرانق  من  النوع  هذا  أن  وعرفت  الفور.  على 

تركيا، أو إيران. وساعتها عرفت أنها ليست من هنا«.
وتعتقد أميليا أن النحلة جاءت مع والديها اللذين كانا يف إجازة يف 

داالمان يف تركيا، أوائل هذا الشهر.
ولكن النحلة اختفت قبل أن يتمكن العلماء التابعون إىل هيئة صحة 

احليوان والنبات يف بريطانيا من العثور عليها وحتديد هويتها.
وال متثل النحلة خطرا على البشر، لكنها قد حتمل فريوسات، ميكن 
أن »تدمر النحل احمللي«، حبسب ما قاله مايكل هانت، من مجعية 

النحالني يف مقاطعة غولستشري.
وأضاف: »أنها جين يف قمقم. وإذا خرجت فال سيطرة عليها«.

وقال متحدث باسم هيئة صحة احليوان والنبات إن اهليئة »ستتخذ 
اخلرباء  ولتقييم  البيت،  يف  شرنقة  أي  عن  للبحث  فوريا  إجراء 

هلا«.
يعدون  حينما  يقظني،  البقاء  إىل  املسافرين  الربيطانيني  ودعا 
حقائبهم للسفر أو للعودة من السفر إىل بريطانيا، للحيلولة دون 

دخول أنواع أجنبية من احلشرات إىل البالد«.

حنلة تركية غازية تهّدد 
النحل الربيطاني
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ملك تايالند يتزوج من 
ممرضة حبضور زوجته!

أسطوري  زفاف  حفل  فاغريالونغكورن  ماها  تايالند  ملك  أقام 
لعشيقته حبضور زوجته امللكة، حبسب صحيفة ذا صن. 

جعل  قد  عاما   66 البالغ  تايالند  ملك  يكون  الزفاف  حفل  وبإمتام 
امللكية  اعرتاف  أعقاب  وذلك يف  نبيلة«،  ملكية  »زوجة  عشيقته 

احلديثة يف البالد بتعدد الزوجات.
والغريب أن زوجة امللك، امللكة سوثيدا فاغريونغكورن نا أيوديا، 

هي اليت جلست جبوار امللك العريس أثناء حفل الزفاف. 
ويأتي هذا بعد أقل من ثالثة أشهر من اقرتان امللك بزوجته احلالية 

سوثيدا، اليت كانت مضيفة طريان.
امللك الذي سبق وتزوج أربع مرات، أقدم على هذه اخلطوة علنا بعد 
اعرتاف اململكة بتعدد الزوجات، وهي املرة األوىل منذ عام 1932، 
امللكية  »الزوجة  اليت يعطى فيها لقب  األخرية  املرة  حيث كانت 
النبيلة« يف العام 1921، بعدما اكتفى امللوك األربعة السابقون 
أبدا يف  يتزوج  مل  الذي  الثامن  راما  امللك  عدا  ما  واحدة  بزوجة 

العلن.
زوجة امللك اجلديدة، هي سنينات ونغفاغريأباكدي البالغة 34 عاما، 

وكانت تعمل ممرضة وحارسة يف اجليش.

مصري يصّور زوجته داخل غرفة 
العمليات أثناء والدتها ويواجه 

انتقادات عنيفة وعقوبات قانونية

 تعّرض مصري يدعى أمحد حسن وزوجته  زينب، إىل موجة قوية 
من الغضب واالنتقادات العنيفة، بعدما نشر فيديو لزوجته داخل 
للطفلة  فيديو  نشر  كما  مولودتهما،  تضع  وهي  العمليات  غرفة 
داخل غرفة العمليات وهي تبكي، لتتحول االنتقادات إىل اتهامات 
للطفولة  القومي  اجمللس  أعلن  بعدما  بالسجن،  تهّدده  قانونية 
لطفلة  إساءة  واقعة  يف  العام،  للنائب  ببالغ  التقدم  واألمومة، 

وتعريضها للخطر.
 

وكشف اجمللس القومي للطفولة واألمومة، أنه وردت إليه بالغات 
والديها  ِقَبل  من  للخطر  وتعريضها  لطفلة  إساءة  واقعة  بشأن 
أن  »اليوتيوبر« الشهريين، أمحد حسن وزوجته زينب، الفتًا إىل 
هناك مادة يف قانون العقوبات جتّرم االستغالل اجلنسي والتجاري 
واالقتصادي للطفل، وتعتربها جناية إذا ما ثبت ذلك، حيث تصل 

إىل السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه. 
وتتضمن الفيديوات على قناة »اليوتيوبر« أمحد حسن، واحدًا يف 
أثناء والدة زوجته زينب، مصورًا مشاهد داخل غرفة العمليات، وهو 
ما يعرضه للمساءلة القانونية، وخباصٍة أنها من األماكن احملظور 
فيها التصوير إال يف حالة التدريب العملي، حيث حيمي القانون 

ذلك املكان نظرًا خلصوصيته املتعلقة بأسرار املرضى. 
ويواجه الرجل وزوجته عقوبات ما بني السجن والغرامة، باإلضافة 
إىل حتويل من مسح له بالتصوير إىل املساءلة أمام النيابة اإلدارية، 

بتهمة االستغالل التجاري للرتّبح والكسب. 
ويتضمن القانون املصري مادة تنص على حظر كل مساس حبق 
الطفل يف احلماية من اإلجتار به أو االستغالل اجلنسي أو التجاري 
أو االقتصادي أو استخدامه يف األحباث والتجارب العلمية، ويكون 
للطفل احلق يف توعيته ومتكينه من جمابهة هذه املخاطر، ويعاقب 
بالسجن املشدد ملدة ال تقل عن 15 سنة وال تزيد على 20 سنة 
وغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه وال جتاوز مائيت ألف جنيه كل 
من باع طفاًل أو اشرتاه أو عرضه للبيع، وكذلك من سّلمه أو تسلمه 
أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو جتاريًا أو استخدمه 
يف العمل القسري، أو غري ذلك من األغراض غري املشروعة، ولو 

وقعت اجلرمية يف اخلارج.
كما واجه الزوجان املصريان، موجة عنيفة من االنتقادات من رواد 
مواقع التواصل االجتماعي، واتهامات باستغالل طفلتهما يف حصد 
االقتصادي  واالستغالل  بالطفلة  واملتاجرة  عالية،  نسب مشاهدة 

هلا.

شهدت حسابات العازفة اللبنانية جويل سعادة على »إنستغرام« 
اليت  العراقية  اجلماهري  من  مسبوق«  غري  »غزوا  و«فيسبوك« 

تسابقت على إضافتها، حبسب وصف »روسيا اليوم«.
وأصبحت جويل حديث الساعة على مواقع التواصل االجتماعي يف 
حفل  العراقي يف  الوطين  النشيد  عزف  خالل  تألقها  بعد  العراق 
افتتاح بطولة »آسيا سيل« الحتاد غرب آسيا، على أرضية ملعب 

كربالء الدولي أمام أكثر من 30 ألف متفرج.
وازداد عدد املعجبني بصفحة جويل على »إنستغرام«، بسرعة خالل 
الساعات املاضية، حيث ارتفع عدد املتابعني إىل أكثر من 61 ألف 

شخص والعدد يتزايد مبرور الوقت.
فيها  شكرت  صفحتها  على  صورة  اللبنانية  العازفة  ونشرت 

العراقيني على حسن ضيافتهم.

لبنانية تعزف النشيد 
الوطين العراقي يف كربالء

منح النجم الكندي »جاسنت بيرب« وزوجته عارضة األزياء األمريكية 
»هايلي بالدوين« متابعيهما نظرة خاطفة للعقارهما الفاخر اجلديد 

يف مدينة بيفرلي هيلز.
شارك »جاسنت بيرب« سلسلة مقاطع فيديو عرب حسابه على موقع 
»إنستغرام« يستعرض من خالهلا عقاره الفاخر الذي تبلغ تكلفته 
يتألف من مخس  والذي  أمريكي،  دوالر  مليون  الـ8.5  يقارب  ما 
غرف نوم، وسبع محامات، ومسرح، مكتبة بألواح خشبية، وحانة، 

باإلضافة إىل قبو نبيذ.
غرفة  أحناء  يف  جولة  يف  متابعيه  »بيرب«  أخذ  اجلولة،  بداية  يف 
تلفاز  وأمامها شاشة  خشبية  أثاث  قطع  من  تتألف  اليت  املعيشة 
َن احلائط بلوحة عمالقة وردية مكتوب عليها كلمة  عمالقة، كما ُزيِّ

»أنا أحبك« باللون األسود.
العقار،  حيتوي  ال  الربيطاني،  ميل«  »ديلي  موقع  نقله  ما  ووفق 
ة  الذي تبلغ مساحته 6.132 قدم مربع، على باحة خلفية كبرية ُمغطيَّ
بالعشب، لكن توجد بركة سباحة كبرية ممتدة األطراف ومقصورة 

جُمهزة مبدفأة.
ه »بيرب« لغرفة النوم اجمُلهزة بأثاث أبيض حديث  من بعدها ، توجَّ
على  »أوسكار«  كلبها  برفقة  »هايلي«  استلقت  حيث  ومدفأة، 

السرير يشاهدان التلفاز.
ويبدو أن دافع شرائهما عقار ضخم كهذا يعود لرغبتهما يف إنشاء 
شائعات محل  انتشرت  سابق،  وقت  ففي  أطفال،  وإجناب  عائلة 
إلبنة  صورة  على  تعليقها  عقب  األول  بطفلها  بالدوين  »هايلي 
صديقتها جنمة تلفزيون الواقع »كايلي جينر«، تقول فيها: »من 

فضلك توّقفي عن إصابيت حبّمى األطفال، إنها ألطف فتاة«.
بنفيها، حيث  الشائعات  رّدت هايلي على  الرغم من هذا،  وعلى 
أنين  اجلميلة، هذا ال يعين  بابنة صديقيت  اإلعجاب  »جمّرد  قالت: 

سأجنب طفاًل يف الوقت القريب«.

تعرفوا على منزل جاسنت بيرب 
الذي كلفه 8.5 مليون دوالر!

رغد صدام حسني مستاءة من 
»فيسبوك« و«إنستغرام«!

ت  كر ذ
صدام  رغد 
إبنة  حسني، 
ئيس  لر ا
قي  ا لعر ا
 ، حل ا لر ا
إدارتي  أن 
كيت  شر
 » ك »فيسبو

»من  الشخصيتني على املوقعني  أوقفتا صفحتيها  و«إنستغرام« 
»السومرية«  قناة  موقع  أفاد  ما  حبسب  معلنة«،  أسباب  دون 

احملّلّية.

طلبت  »تويرت«،  موقع  على  حسابها  على  نشرتها  تغريدة  ويف 
إلستعادة  مساعدتها  واحملّبني«  اخلربة  »أصحاب  من  حسني  رغد 

حساباتها.
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غـذاء وصـحة

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

 2019 آب   17 Saturday 17 August 2019الـسبت 

الدم  تدفق  فقدان  عند  القلبية  النوبة  حتدث 
ما  القلب،  عضلة  من  جزء  إىل  مفاجئ  بشكل 

ميكن أن يؤدي إىل الوفاة يف بعض احلاالت.
إىل  القلبية  األزمات  مرضى  معظم  وحيتاج 
عالج طارئ الستعادة تدفق الدم إىل الشريان 
التاجي. لذا، من الضروري أن يتعرف الشخص 
على األعراض الشائعة، للتصرف بسرعة وجتنب 

املضاعفات الصحية اخلطرية.
وعلى الرغم من أن أعراض النوبة القلبية ختتلف 
من فرد آلخر، وفقا ملؤسسة القلب الربيطانية، 
للحالة  شيوعا  األكثر  الثالث  العالمات  إليك 

الصحية اخلطرية:
- أمل يف الصدر يظهر فجأة وال يزول.

اليمنى  أو  اليسرى  الذراع  إىل  األمل  انتشار   -
أو إىل الرقبة والفك والظهر واملعدة. بالنسبة 
بينما  شديدا،  الضيق  أو  األمل  يكون  للبعض، 

يشعر آخرون بعدم االرتياح.

- الشعور باملرض، التعرق وضيق التنفس.
وأوضح خرباء الصحة أنه »من املمكن أن تصاب 
املذكورة  لألعراض  التعرض  دون  قلبية  بنوبة 
أعاله أو وجود أمل يف الصدر. إنها أعراض أكثر 
شيوعا لدى كبار السن أو النساء أو املصابني 
بداء السكري، ألنه النوبة القلبية ميكن أن تسبب 
تلف األعصاب، واليت ميكن أن تؤثر على الشعور 

باألمل.
قلبية،  نوبة  من  تعاني  أنك  شعرت  حال  ويف 

جيب القيام باإلجراءات التالية وفقا للخرباء:

- اجلس وابَق هادئا.
يف  كان  حال  ملغ(   300( األسربين  تناول   -

متناول اليد.
- اتصل باإلسعاف قبل كل شيء.

على  فجأة  القلبية  بالنوبات  األفراد  وال يصاب 
األشخاص  من  العديد  يشعر  حيث  الدوام، 
بعالمات وأعراض حتذيرية قبل ساعات أو أيام 
أو أسابيع مقدما. وميكن أن يكون التحذير املبكر 
عبارة عن أمل متكرر يف الصدر أو ضغط ينجم 

عن اجملهود.
عن  الربيطانية  الوطنية  الصحة  إدارة  وكشفت 

طرق متنع اإلصابة بنوبة قلبية، تشمل ما يلي:
- إنقاص الوزن عند اإلصابة بالسمنة.

- ممارسة التمارين الرياضية مبا ال يقل عن 150 
دقيقة أسبوعيا.

وعالي  الدهون  منخفض  غذائي  نظام  اتباع   -
األلياف، مبا يف ذلك احلبوب الكاملة واستهالك 

الكثري من الفواكه واخلضروات.
- جتنب شرب الكحول.

3 عالمات مفاجئة لإلصابة 
بنوبة قلبية!

للبقاء على قيد  املاء ضروري  أن  اجلميع  يعلم 
العمل  احلياة. ألن اجلسم ميكن أن يتوقف عن 

إذا كانت كمية املاء فيه غري كافية.

للماء الدافئ فائدة كبرية لصحة اإلنسان. فماذا 
يتغري يف اجلسم عند تناوله؟.

املاء  بفضل  الغذائي-  التمثيل  عملية  تتحسن 
العملية  هذه  األيض.  عملية  تتحسن  الدافئ 
يؤثر  بدوره  وهذا  الغذائي،  للتمثيل  ضرورية 
وحيسنه.  اجلسم  أجهزة  معظم  عمل  إجيابيا يف 
لذلك من املفيد جدا تناول كوب ماء دافئ على 
األمعاء  حيفز  هذا  ألن  يوم.  كل  صباح  الريق 

وأجهزة اجلسم األخرى على العمل.

عملية  يف  تكمن  الدافئ  املاء  فائدة  أن  كما 
اهلضم، حيث أن تناوله حيفز العملية، ويسمح 

بتجنب اإلمساك.

أمراض الربد- ميكن بواسطة املاء الدافئ التخلص 
احلنجرة. ألن  الربد والسعال وآالم  أمراض  من 
إخراجه  ويساعد يف  البلغم  الدافئ حيلحل  املاء 
من املمرات التنفسية وخيفف آالم احلنجرة. كما 
يساعد استخدام املاء الدافئ يف تنظيف األنف 

يف حال الزكام.

بآالم  يشعرن  النساء  من  العديد  احليض-  آالم 
خالل الدورة الشهرية، واملاء الدافئ يساعد يف 
ختفيف هذه التشنجات، ألن له تأثريا مهدئا يف 

عضالت البطن.

التخلص من السموم- يكون املاء الدافئ وسيلة 
ممتازة ملكافحة حاالت التسمم. ألن حرارة اجلسم 
تبدأ باالرتفاع وهذا يؤدي إىل التعرق. أي أنه 
بفضل املاء الدافئ يتم طرد السموم املوجودة 
املاء  تناول  من اجلسم ويتم تنظيفه. ويفضل 
الدافئ يف هذه احلالة مع الليمون، حيث يكون 

مفعوله أقوى وأسرع.

يؤخر الشيخوخة- تناول املاء الدافئ يبطئ عملية 
استعادة  على  يساعد  ألنه  أيضا.  الشيخوخة 
لذلك  نتيجة  حالتها.  اجللد وحيسن  خاليا  مرونة 
يصبح اجللد ناعما ومجيال. كما أن املاء الدافئ 
أسباب  بعض  ويزيل  اجللدية  املسامات  ينظف 

العدوى اليت تسبب حب الشباب.

الدافئ  املاء  تناول  بفضل  الشعر- ميكن  مجال 
نعومة  أكثر  يصبح  حيث  الشعر،  حالة  حتسني 
ويسهل تسرحيه. وذلك ألن املاء الدافئ ينشط 

فوائد كثرية »الحتصى« لتناول املاء الدافئ
النهايات العصبية يف جذور الشعر، وهذا مهم 

لنموها وصحتها.

الدموية كثريا  الدورة  تتحسن  الدموية-  الدورة 
عند تناول املاء الدافئ. وهذا مهم جدا للصحة 
املاء  أن  كما  واألعصاب.  العضالت  ونشاط 
خالل  من  العصيب  اجلهاز  عمل  حيسن  الدافئ 

إزالة الرتاكمات الدهنية حوله.

باملواد  مباشرة  بصورة  الرجال  صحة  ترتبط 
نظامهم  يف  تقريبا  يتناولونها  اليت  الغذائية 
الغذائي يوميا. لذلك حيذر األطباء من مواد ميكن 

أن تسبب خلال وظيفيا.

األوىل  وبالدرجة  كل شيء  قبل  األطباء  ينصح 
املقرمشة  البطاطا  شرائح  تناول  عن  بالتخلي 
»الشيبس«، على الرغم من أنها جتذب الرجال 
عادة عند تناوهلم مشروبات كحولية خفيفة مثل 

اجلعة.

مل يعد »الشيبس« يف الوقت احلاضر مصنوعا 
يصنع  بل  املاضي،  يف  كان  كما  البطاطا  من 
ارتفاع  إىل  إضافة  والدقيق،  النشاء  خليط  من 
مستوى الدهون ونكهات املذاق املختلفة فيها.

ميكن أيضا أن يسبب »الشيبس« السمنة ورفع 
مستوى الكوليسرتول يف الدم. واألهم من هذا، 
إذا أفرط الرجل بتناول »الشيبس«، فإنه جسمه 

يبدأ بإنتاج اهلرمون األنثوي.

كما ينصح اخلرباء بالتقليل من تناول احللويات، 
ألنه  نباتي.  مسن  على  احملتوية  تلك  وخاصة 
الغذائي  التمثيل  عملية  يف  اضطرابا  يسبب 
وانسداد  الكوليسرتول  ارتفاع  إىل  ويؤدي 

األوعية الدموية.
مثل  الصلصات  تناول  يسببه  التأثري  وذات 
املايونيز. ألن املايونيز ال يصنع حاليا من املواد 
من  عالية  نسبة  على  حيتوي  لذلك  الطبيعية، 
واملستحلبات.  واخلل  املكررة،  النباتية  الزيوت 

مجيع هذه املواد تؤثر سلبا يف صحة الرجال.
هذه  إىل  احملالة  الغازية  املياه  األطباء  يضيف 
املواد. ألنها حتتوي على نسبة عالية من السكر، 
لذلك ميكن أن تسبب السمنة وارتفاع مستوى 

الكوليسرتول وأمراضا أخرى.

مواد غذائية مضرة بفحولة 
الرجال

»خل التفاح« ميتلك العديد من الفوائد الصحية 
 9 بـ  قائمة  وضع   »h lifestyle« موقع  للجسم، 
تغيريات حتدث باجلسم عن تناول ملعقة من خل 
التفاح قبل النوم .. وأردف املوقع أن القيام 

بذلك ميكن أن يغيري حياتك.
1- إذا كنت تعاني من التهاب احللق فإن شرب 
ملعقة صغرية من خل التفاح قبل الذهاب للنوم 

بساعة يعمل على القضاء على املشكلة. 
بساعة  النوم  قبل  التفاح  خل  تناول  يعمل   -2
الكريهة،  الفم  التخلص من مشكلة رائحة  على 
الن خل التفاح يزيل البكترييا اليت تسبب تلك 

الرائحة. 
3- شرب خل التفاح يعمل على استعادة البيئة 
خلط  عليك  بذلك  وللقيام  باملعدة،  احلمضية 
ملعقة من خل التفاح بكوب من املاء وشربه قبل 

النوم بساعة.

من  عالية  نسبة  على  حيتوي  التفاح  خل   -4
البوتاسيوم، مما جيعله مفيدا فى التخلص من 
اآلمل، خاصة آالم الساق، فمجرد خلط ملعقتني 
من خل التفاح مع كوب ماء دافىء قبل النوم 
املصاحبة  اآلالم  من  تتخلص  سوف  وشربه 

للجسم.

إىل  التفاح  خل  من  صغرية  ملعقة  أِضف   -5
قبل  وتناوهلم  والعسل  املاء  من  قليل  جانب 
الوقاية  على  يعمل  فذلك  ساعة  بنصف  النوم 

ومنع حدوث عسر اهلضم. 

6- يعمل خل التفاح على ختفيض نسبة السكر 
املرتفع يف الدم، كذلك مينع األرق أثناء الليل، 
قبل  التفاح  خل  ملعقة صغرية   2 تناول  لذلك 

النوم لضبط السكر ومنع األرق. 

7- تناول ملعقة صغرية خل التفاح بعد وضعها 
فى كوب من املاء الدافئ قبل الذهاب للسرير 

يعمل على ختفيف آالم املعدة. 

8- خل التفاح حيارب احلساسية، خذ كوب من 
املاء واخلط معه ملعقة صغرية من خل التفاح 

وتناوله قبل ساعة من الذهاب للنوم. 

خل  من  ملعقة  خلط  حديثة،  لدراسة  وفقا   -9
التفاح مع املاء وتناوهلم يعمل على التخلص من 
مشاكل السمنة والنوم معا، كذلك ميكنك تناول 
هذا اخلليط عندما تشعر باجلوع فإنه سيشعرك 

بالشبع وعدم الرغبة فى تناول الطعام. 

ماذا حيدث عن شرب 
ملعقة خل تفاح قبل النوم 
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While we were caught up 
in an alleged knifeman’s 
Sydney rampage, the 
death of his first victim 
highlights a problem Aus-
tralia needs to address.
Outside an eerily quiet 
block of apartments on 
Clarence Street in Syd-
ney’s CBD today, a soli-
tary pink and white toy 
bear sits next to a dark 
green doorframe.
Sharply dressed jour-
nalists loiter nearby and 
check their smartphones 
for the latest updates be-
fore looking into the cam-
era to tell Australians of 
the horrors that took place 
here just 24 hours ago.
It was here that a young 
woman was killed — be-
lieved to have had her 
throat slit — allegedly by 
Mert Ney before he took 
a butcher’s knife onto the 
crowded city streets to 
terrorise pedestrians.
As police investigate the 
alleged knifeman’s mo-
tive and his past is exam-
ined in great detail by the 
media, the angry world of 
Twitter and Facebook has 
Australians tearing shreds 
off one another over why 
it all happened.
All the while, the solitary 
toy bear that rests on the 
dark green doorframe 
holds a message that sim-
ply reads: “Rest in Peace. 
Taken too soon.”
It’s a tribute to Michaela 
Dunn, 24, from Sydney’s 
inner west, whose violent 
death has been overshad-
owed by her alleged kill-
er’s six-minute rampage 
on Sydney’s streets.
Her mother described 
her daughter to Nine as a 
“beautiful, loving woman 
who had studied at univer-
sity and travelled widely”.
However, when media out-
lets reported the former 
Rose Bank college stu-
dent was a sex worker, her 
tragic death did not come 
as a surprise to those who 
share her occupation.
“I’m not shocked by it, but 
it saddens me because I 
think violence and mur-
der is part of our job,” sex 

‘Murder is part of our job’: Sex worker calls for protections after Sydney stabbing

The Morrison government 
will launch a powerful in-
quiry into Australia’s mi-
gration program, opening 
the door to further cuts in 
immigrant numbers and 
moves to push more mi-
grants into the regions 
to take pressure off con-
gested areas in Sydney 
and Melbourne.
The comprehensive re-
view, to be led by Parlia-
ment’s joint migration 
committee, which usually 
examines the nation’s de-
tention centres and visa 
laws, will take in popula-
tion and infrastructure 
pressures. It comes a day 
after Infrastructure Aus-
tralia warned the cost of 
lost productivity due to 
congestion would double 
to $38.8 billion by 2031 
if the government did not 
act.
The Morrison government 
will launch an inquiry into 
Australia’s migration rate. 
Members of the Coali-
tion backbench last year 
called for a review of the 
migrant intake, which has 
given Australia one of the 
fastest-growing popula-
tions in the developed 
world.
The population is expect-
ed to grow almost 24 per 
cent to 31.4 million by 
2034, according to Infra-
structure Australia, and 
most new residents are 
expected to live in Syd-
ney or Melbourne.
The government has an-

nounced plans to slice 
permanent migrant num-
bers, but April’s federal 
budget figures show total 
net overseas migration 
will peak at 271,000 this 
year, up to 50,000 more 
than was assumed in the 
2018-19 budget.
The parliamentary in-
quiry, expected to be an-
nounced on Wednesday, 
sets up a contest between 
the Treasury, Infrastruc-
ture and Home Affairs 
portfolios over the direc-
tion of immigration policy 
for the second term of the 
Morrison government.
Treasury has historically 
backed a large migration 
program, despite resis-
tance from the other port-
folios, to allow increased 
tax revenue to flow to the 
budget and push Austra-
lia through 28 years of 
economic growth.
The broadly structured 
inquiry will enable com-
mittee members, drawn 
from both sides of poli-
tics, to interrogate Aus-
tralia’s migration rate, its 
impact on infrastructure, 
the broader economy and 
methods of encouraging 
regional migration out-
side of Sydney and Mel-
bourne.
It is expected Tuesday’s 
Infrastructure Australia 
audit will form a key part 
of deliberations after the 
regulator told the gov-
ernment to ramp up its 
spending on key trans-

port, roads and other ser-
vices to maintain the na-
tion’s quality of life.
Prime Minister Scott Mor-
rison claimed Infrastruc-
ture Australia had failed 
to take into account an 
extra $23 billion in prom-
ises made since the fed-
eral budget.
“We’ve had a 50 per cent 
increase, and more, in 
what we are investing as 
a government in infra-
structure and we’ve put in 
place the population man-
agement practices and 
frameworks to support 
that. So that’s what’s re-
quired,” he said on Tues-
day. “That’s what we’ll 
keep doing.”
But Infrastructure Austra-
lia’s report shows few of 
the projects announced 
in April directly address 
the most congested roads 
it identified in either Syd-
ney or Melbourne.
Of the $7.3 billion in ex-
tra NSW spending an-
nounced in the federal 
budget, $3.5 billion was 
earmarked for the west-
ern Sydney north-south 
rail link, with another $1.6 
billion for extending the 
M1 to Raymond Terrace.
Another $700 million was 
pledged for work on the 
Newell Highway in the 
state’s west, $500 mil-
lion for a third crossing 
of the Hawkesbury River 
and $500 million on the 
Princes Highway on the 
south coast.

Migration under review amid grow-
ing congestion concerns

worker Jessie Lee Pierce 
said.
“Unfortunately, I think 
the stigma attached to 
our profession leads us 
to be looked upon by lots 
of men as second-class 
people.
“That leads to disrespect 
and that leads some men 
to believe they can do 
whatever they want with 
us.”
Asked to confirm whether 
Ms Dunn was working as 
a sex working at the time 
of her death, NSW Police 
Commissioner Mick Will-
ing would confirm, but 
said: “The sort of informa-
tion that’s out there that 
would glean to the fact 
that he was there for the 
purposes of prostitution. 
“But in fairness, we need 
to canvass and get state-
ments from neighbours. 
We need to look at her 
history, look at her social 
media, before we confirm 
that.”
Police have established 
Ney made phone contact 
ahead of an appointment 
with the 24-year-old vic-
tim.
However, before that, it’s 
understood the victim had 
advertised her services on 
Locanto — an online clas-
sifieds network on which 
Aussies advertise every-
thing from job opportuni-
ties to second-hand baby 
clothes.
Ms Pierce says the web-
site is well-known by 
Aussie men who are look-
ing for sex workers and 
she used it herself to get 
her career started.
“All the guys know it (Lo-
canto)”, she said. “It’s ei-
ther very cheap or free for 

sex workers, unlike some 
of the top-end sites like 
Scarlet Blue where you 
can end up spending hun-
dreds of dollars to adver-
tise.”
However, she said the 
downside to using Locan-
to, and similar sites like 
Cracker and Backpage, is 
that sex workers end up 
with a lot of “last-minute” 
bookings.
Ms Pierce has previously 
spoken out about sites 
like these, saying they at-
tract “sick” clients.
When she used Back-
page, she said one man 
wanted to act out a rape 
scene with her and anoth-
er asked her if she could 
have sex with animals.
After advertising online, 
Ms Pierce was confronted 
with a client who wanted 
to tie her up as well as 
gag and strangle her — in 
what she said sounded 
like “organised rape”.
She now advertises on 
higher-end websites, 
where the standard prac-
tice is to take a deposit 
and the client’s full name 
and number before a 
meeting.
This means that if anything 
happens to her, the client 
can be easily traced.
It does not, however, 
make her job safe by any 
means.
 “Violence is something 
that’s always in the back 
of your mind. It doesn’t 
really matter where you 
advertise, you’re likely to 
encounter violence and 
mistreatment,” she said. 
“It needs to stop.”
Ms Pierce said a major 
part of preventing vio-
lence against sex workers 

lies in law reform across 
the country, meaning sex 
workers should not be 
scared of incriminating 
themselves by reporting 
violence against them to 
the police.
After the death of Ms 
Dunn, police allege Ney 
ran down to a city pub 
where he stabbed a 41-
year-old woman in the 
shoulder.
Heroic bystanders spot-
ted Ney running around 
the city’s streets with a 
butcher’s knife about 2pm 
before they managed to 

detain him with chairs and 
a milk crate.
In a statement this after-
noon, NSW Police said of-
ficers were working with 
the heartbroken Dunn 
family.
 “The investigation into 
the circumstances sur-
rounding Michaela’s mur-
der is being led by detec-
tives from the Homicide 
Squad under Strike Force 
Lalchere,” police said.
Ms Pierce advised that for 
sex workers to eliminate 
as much risk as possible, 
they should do the follow-

ing:
— Get a bank deposit. This 
can be instant through 
smart ATMs.
— Get a mobile number 
and run it through social 
media.
— Possibly get a refer-
ence of another escort the 
client has seen.
— Always trust their gut 
instinct and pay close at-
tention to the client com-
munication, as it will tell 
you a lot.
Michaela Dunn was al-
legedly killed by Mert 
Ney. 

Michaela Dunn was a former Rosebank College student. Picture: NSW 
PoliceSource:Supplied
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 Australia’s elite special 
forces will gain new cut-
ting-edge body armour, 
weapons, and parachuting 
and climbing systems as 
part of a $3 billion invest-
ment from the federal gov-
ernment.
Prime Minister Scott Morri-
son will announce on Mon-
day the approval the first 
stage of Project GREYFIN, 
which will provide the first 
$500 million of the multibil-
lion-dollar spend over two 
decades.
Mr Morrison said the fund-
ing would ensure special 
forces, which include the 
commando and SAS regi-
ments, can better respond 
to threats, including terror-
ism.
“I’ve always said keeping 
Australians safe is my gov-
ernment’s No.1 priority,” 
Mr Morrison said. “That’s 
why we’re ensuring the 
men and women in our spe-
cial forces have the equip-
ment and training they 
need to succeed in their 
operations.”Australian 
special forces undertake 
complex, highly demand-
ing operations in high 
threat environments.”
Mr Morrison said as glob-
al threats continued to 
evolve, the funding would 
ensure special forces had 
cutting-edge capabilities 
“to stay ahead of those 
who might threaten Aus-
tralia’s interests”.
The boost to defence 
spending presents signifi-
cant opportunities for Aus-
tralian industry as the gov-
ernment continues to push 

small-to-large enterprises 
onto the world export mar-
kets.
The investment coincides 
with a $200 billion injec-
tion into Australia’s mili-
tary capabilities over the 
next decade – the nation’s 
biggest peacetime invest-
ment in defence – as the 
government aims to re-
store spending to 2 per 
cent of GDP.
The injection into defence 
capabilities includes build-
ing 54 naval vessels in 
Australia, modernising the 
army and introducing a 
world-leading fifth-genera-
tion air force.
The need for more invest-
ment in special operations 
capabilities was outlined 
in the 2016 Defence White 
Paper.
Defence Minister Linda 
Reynolds said project 
GREYFIN would ensure 
special forces had the best 
medical search and rescue, 
communications, training 
and support to help ensure 
Australia’s security.
“Our special forces, now 
more than ever, need to be 
ready and able to deploy 
on operations anywhere in 
the world, at short notice, 
and in very uncertain con-
ditions,” Senator Reynolds 
said.
“This first stage of funding 
enables our special forces 
to engage with intelligence, 
science and technology, 
and innovation organi-
sations to ensure future 
threats and opportunities 
are assessed, to make sure 
we are delivering them the 

capability they need in the 
future.”

Special forces gain $3b 
equipment boost

Asylum seekers moved 
from Manus Island to new 
PNG detention facility, 
pending deportation
About 50 asylum seek-
ers in Papua New Guinea 
who have had their claims 
rejected have been trans-
ferred to a newly opened 
detention facility in Port 
Moresby, pending their 
removal from the country.
Their transfer to the Bo-
mana Immigration Cen-
tre follows recent calls 

by PNG Prime Minister 
James Marape for the 
“full closure” of asylum 
seeker facilities on Manus 
Island.
Authorities shifted the 
men from the Hillside 
Haus facility on Manus 
Island early last month, 
initially telling them it was 
a temporary shift to hotel 
accommodation in the 
capital because repairs 
were being conducted on 
the centre.
On Sunday night, the men 
were moved to the new 
Bomana facility, which 
received $20 million in 
funding from the Austra-
lian government.
According to a notice 
obtained by refugee ad-
vocates, the men were 
told they would need to 
“surrender your mobile 
phone”, any medication 
and pack belongings to 
prepare for the move to 
the new facility.
“You will not leave room. 
Your meals and drinks 
will be provided to you 
in your room. If you are 
on medication, we will 
administer to you,” the 
document says.
The transfer leaves about 
150 refugees and asylum 
seekers on Manus Island 
and 80 in temporary hotel 
accommodation in Port 
Moresby. Last month, Mr 
Marape said he wanted a 
“mutually workable time-
table and closure pro-
gram” of asylum process-
ing on the island.
In a statement, Austra-
lia’s Department of Home 
Affairs said the manage-
ment of asylum seekers 
in regional processing 
centres was a matter for 
PNG authorities.
The department said PNG 
law permitted detention 
and removal of non-cit-
izens who do not have 
a right to remain in the 
country.
“As the Papua New Guin-
ea government seeks to 

resolve the regional pro-
cessing caseload, it has 
determined that these 
failed asylum seekers 
should be detained pend-
ing removal,” the depart-
ment said.
“Papua New Guinea will 
continue to manage refu-
gees in the community 
pending their resettle-
ment in a third country, 
settlement in Papua New 
Guinea or voluntary de-
parture.”
According to the Aus-
tralian government, no 
people determined to 
be refugees by the PNG 
government had been 
detained. People with 
“known migration path-
ways” were also not de-
tained.
“Failed asylum seekers 
are encouraged to depart 
Papua New Guinea volun-
tarily and will be provided 
with support by the gov-
ernment of Papua New 
Guinea to do so,” the de-
partment said.
There are about 50 refu-
gees awaiting transfer to 
the United States under 
the people swap arrange-
ment struck between the 
Turnbull government and 
Obama administration.
Refugee Action Coalition 
spokesman Ian Rintoul 
said the men had been 
moved to Port Moresby 
under a “ruse”.
“There was never any in-
tention of returning them 
back to Manus Island,” he 
said.
“Many of those being de-
tained are deemed not to 
be refugees although they 
have never had a refugee 
determination in PNG.”
Mr Rintoul said the Bo-
mana facility was “every 
bit as bad” as the now 
closed Lombrum centre 
on Manus Island.
He said people who had 
had their applications re-
jected should be released 
and have their cases re-
viewed.

‘You get rid of all the petrol in the 
tank’: John Howard warns interest 
rates may have been cut ‘too far’

PM Scott Morrison says Australia’s special forces need cutting-edge equipment to succeed in their opera-
tions.Credit:AAP

The laws and rules guiding 
the National Disability Insur-
ance Scheme will go under 
the microscope, in an effort 
to reduce wait times for par-
ticipants.
Australians with a disabil-
ity are being asked to share 
their experiences with a 
new review aimed at cutting 
wait times under the Na-
tional Disability Insurance 
Scheme.
But Labor has dismissed 
the review as unnecessary, 
believing it is an opportu-
nity for the federal govern-
ment to put off improving 
the NDIS.
Former finance department 
secretary David Tune will 
review the scheme’s legisla-
tion and rules, with a view to 
streamlining processes.
NDIS Minister Stuart Robert 
said the inquiry will help the 
federal government deliver 
on its promise to address 
the time taken to set up or 
alter plans for NDIS partici-
pants.
The coalition has vowed to 
introduce the new standards 
by mid-2020.
‘We are listening and will be 
consulting,” Mr Roberts said 
on Monday.
Advocates say any review of 
the NDIS rules must centre 
on people with disabilities, 
concentrating on what they 
want and need.
Romola Hollywood from 
People with Disability Aus-
tralia said her members had 
long complained of lengthy 
wait times for support and 
equipment.
“People with disability need 

the NDIS to be easier to ac-
cess, easier to deal with and 
more focused on us,” Ms 
Hollywood told AAP.
“To achieve these goals, it 
is essential that the govern-
ment removes the staffing 
cap and improves the train-
ing of NDIA planners, so that 
we get better access to the 
scheme and better quality.”
Consultations will begin lat-
er this month with an online 
survey, discussion paper 
and face-to-face workshops 
across the country.
Mr Tune retired from the 
public service in 2014 and 
has since led reviews into 
MPs’ parliamentary entitle-
ments and the aged care 
system.
Labor NDIS spokesman Bill 
Shorten said the scheme 
needs more funding, not an-
other review.
There have been at least 20 
inquiries into the system in 
the past six years.
“The government is simply 
kicking the can down the 
road and ensuring more 
months of dysfunction,” he 
said.
Labor argues the real issue 
is that the NDIS is under-
funded.
“The Liberals are deliberate-
ly underfunding the NDIS so 
they can prop up their bud-
get position,” Mr Shorten 
said.
The NDIS will support up 
to 500,000 people over the 
next five years.
The average wait time for 
children to receive NDIS 
plans at the moment is 127 
days.

Waiting times targeted by NDIS review
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Australia will redirect 
more than half a billion 
dollars in foreign aid to-
wards renewable energy 
projects and disaster re-
lief throughout the Pacific, 
as Prime Minister Scott 
Morrison faces direct calls 
from leaders to “do more” 
to curb the threat facing 
the region.
Mr Morrison will unveil 
a $500 million climate 
change and oceans pack-
age at the Pacific Islands 
Forum on Wednesday, 
promising Australia will 
be a “champion” of the 
environment and ensure 
the Pacific remained eco-
nomically stable and “sov-
ereign politically”.
The Great Pacific Garbage 
Patch is the largest accu-
mulation of ocean plastic 
in the world and is located 
between Hawaii and Cali-
fornia. Scientists of The 
Ocean Cleanup Founda-
tion have conducted the 
most extensive analysis 
ever of this area.
Pacific Island leaders held 
a climate roundtable ahead 
of the forum in Funafuti, 
the capital of Tuvalu, on 
Monday, highlighting the 
need for Australia play a 
bigger role to address the 
issues many low-lying na-
tions face through climate 
change.
The historic meeting took 
place amid growing con-
cern by Western nations 
over China’s influence in 
the region as Beijing at-
tempts to buy favour with 
massive foreign aid proj-
ects in return for bolster-
ing its military presence.
Fijian Prime Minister 
Frank Bainimarama ap-
pealed directly to Austra-
lia on Monday to transition 
away from coal-powered 
energy and said the Co-
alition must “more fully 
appreciate” the threat fac-
ing Pacific nations.Add to 
shortlist
But he warned other na-
tions about lecturing the 
Morrison government 
about emissions over the 

coming days, recognising 
coal had helped build a 
strong economy which in 
turn supported the region.
He said it was not for Fiji 
nor any other nation “to 
be prescriptive” as to how 
Australia ran its affairs, 
but added as a leader in 
the region it should do 
everything possible to 
achieve a fast transition 
to low-emission energy 
sources.
“That transition should be 
just for your own people 
and just for us here in the 
Pacific, where we face an 
existential threat that you 
don’t face and challenges 
we expect your govern-
ments and people to more 
fully appreciate,” Mr Baini-
marama said.
Mr Morrison said Austra-
lia recognised the climate 
change challenges the Pa-
cific faced.
He said he would detail a 
new package from existing 
aid funds to help Pacific 
nations invest in renew-
able energy and climate 
and disaster resilience.
“The Pacific is our home, 
which we share as a fam-
ily of nations. We’re here 
to work with our Pacific 
partners to confront the 
potential challenges they 
face in the years ahead,” 
Mr Morrison said.
“This highlights our com-
mitment to not just meet-
ing our emissions reduc-
tion obligations at home 
but supporting our neigh-
bours and friends.”
Mr Morrison said Aus-
tralia was doing it part to 
cut global emissions and 
had set out “to the last 
tonne” how it would meet 
its 2030 target under the 
Paris Agreement.
The additional $500 million 
will be used to invest in 
renewable energy, ensure 
new infrastructure can 
withstand disasters and 
better equip health ser-
vices to adapt to changing 
needs.
He said the federal gov-
ernment had already con-

tributed to funding new 
roads and bridges that 
were more resilient to ex-
treme weather in Papua 
New Guinea, the Tina Riv-
er Hydropower project in 
the Solomon Islands and 
building climate resilient 
schools in Kiribati.
The government has also 
set aside $140 million 
from the aid budget for the 
Australian Private Sector 
Mobilisation Climate Fund 
to harness private sector 
investments in low emis-
sions technology for the 
Pacific and South-East 
Asia.
Tuvalu Prime Minister 
Enele Sopoaga told the 
forum on Monday he had 
concerns about Australia’s 
coal policy - which he had 
previously expressed to 
Mr Morrison - and warned 
the positive relationship 
could change if the future 
of his people was not tak-
en seriously.
“I hope we can be more 
understanding that the 
people of Tuvalu and 
small island countries are 
already submerged, are al-
ready going underwater,” 
Mr Sopoaga said.
“I certainly hope we do not 
come to that juncture to 
say we cannot go on talk-
ing about partnerships.. 
while you keep pouring 
your coal emissions into 
the atmosphere that is kill-
ing my people and drown-
ing my people into the wa-
ter.”

Australia to redirect $500 million in 
foreign aid to new Pacific projects

The supply of water to the 
nation’s major cities faces 
repeating the mistakes that 
drove up power costs, In-
frastructure Australia has 
warned, with fears of soar-
ing bills and a lack of sup-
ply to the fastest-growing 
parts of Australia.
Releasing a report on the 
nation’s infrastructure 
needs, the agency said it 
appeared the lessons of 
the Millennium Drought 
had been ignored or for-
gotten, just as much of 
the country faced grow-
ing risks from drought and 
wide-scale water short-
ages.
Despite the country having 
the highest per-capita sur-
face water storage capacity 
in the world, Infrastructure 
Australia said poor pricing 
policies, a failure to plan 
for surging population 
growth, ageing pipes and 
climate change were all 
putting at risk the supply 
of water to urban areas.
Both Sydney and Mel-
bourne have been forced to 
boost supplies from their 
desalination plants this 
year due to the drought 
across eastern Australia. 
The Bureau of Meteorology 
this month revealed the dry 
hitting the Murray-Darling 
basin is the worst since 
the 1900-02 drought.
Infrastructure Australia 
said the drought highlight-
ed the failure of authorities 
across the country to learn 

from previous dry periods.
“Despite undergoing 
an extended period of 
drought at the beginning of 
the century, known as the 
Millennium Drought, Aus-
tralia’s urban water sector 
has largely failed to embed 
the lessons from this ex-
perience into planning and 
decision-making frame-
works,” the agency said. 
“With large parts of the 
country drought-declared 
and the onset of another 
El-Nino phase, this pres-
ents major issues for 
governments and utilities 
to manage over coming 
years.”
Water consumption per 
person dropped 16 per 
cent in the immediate wake 
of the Millennium Drought, 
but improvements in water 
efficiency “tapered off” as 
public interest and aware-
ness waned.
There are also large dif-
ferences in water usage 
and prices between cit-
ies. Sydney households 
use almost 50 per cent 
more water than those in 
Melbourne, while the cost 
of filling a swimming pool 

in Brisbane is 70 per cent 
more than in Perth.
The agency said the shift 
to desalination plants in 
recent years had been 
expensive and difficult to 
justify when there were 
other, cheaper ways to 
manage urban water sup-
plies.
These included much 
greater use of water re-
cycling and preventative 
maintenance, which was 
needed given much of the 
nation’s water pipes had 
been installed between 
1900 and 1975.
Upgrading water systems 
was likely to be expensive 
and could lift prices 50 per 
cent within a decade – the 
same sort of cost increas-
es inflicted on house-
holds due to changes in 
the electricity sector.“The 
combined impacts of cli-
mate change, population 
growth, rising community 
expectations and ageing 
networks mean that costs 
of providing services are 
likely to put upward pres-
sure on household bud-
gets over coming years,” 
the agency said.
It also noted that risks to 
water were not confined to 
the nation’s major cities. It 
found rural communities 
with moderate or small 
populations would also 
run into financial troubles 
as they sought to upgrade 
or replace ageing infra-
structure.

Lessons not learnt: Cities warned 
of water shortages, soaring bills

Victoria’s Court of Appeal 
will hand down its deci-
sion on Cardinal George 
Pell’s appeal over his child 
sex abuse conviction on 
Wednesday, August 21.
Disgraced Cardinal George 
Pell will learn his fate in a 
week, with the outcome 
of his appeal against his 
choirboy molestation con-
viction due on Wednes-
day.
The 78-year-old could walk 
free, be sent to a retrial or 

remain in prison depend-
ing on the decision by the 
justices.
Chief Justice of the Su-
preme Court Anne Fergu-
son will read out a summa-
ry of the Court of Appeal’s 
decision on August 21.
The proceedings will 
be live-streamed on the 
court’s website for the 
world to watch, just as his 
sentencing in the County 
Court was broadcast.
The convicted pedophile is 

George Pell appeal decision due August 21
serving at least three years 
and eight months behind 
bars for sexually abusing 
two 13-year-old choirboys 
at Melbourne’s St Patrick’s 
Cathedral in 1996.
The former senior Vatican 
official has always denied 
the charges.
He first went on trial in 
August 2018, but the jury 
was discharged because 
it could not make a unani-
mous decision.
A retrial in November and 

December convicted Pell, 
but the verdict was sup-
pressed because of anoth-
er child sexual abuse case 
which eventually did not 
go ahead.
In their appeal, Pell’s legal 
team urged the judges to 
accept as “unsafe and un-
satisfactory” the verdicts 
on one charge of sexual 
penetration of a child and 
four of committing inde-
cent acts with or in the 
presence of a child.
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Defence Minister Linda 
Reynolds has left the door 
open to shifting mainte-
nance for Australia’s Col-
lins class submarines to 
WA after the state’s de-
fence issues minister Paul 
Papalia went public with a 
pitch for the work.
But a decision to relocate 
“full cycle docking” to the 
west would create political 
angst in South Australia, 
where the complete main-
tenance program is now 
located, and cross-bench 
senators have issued a 
veiled threat to Prime 
Minister Scott Morrison 
threatening to thwart his 
legislative agenda if he 
fails to issue an assur-
ance the work would stay 
put.
In Perth on Monday, 
Senator Reynolds said 
no decision on a move 
been made, but said she 
had been working with 
the governments of both 
states and Australia’s $90 
billion shipbuilding plan 
would create industrial 
opportunities and jobs on 
both sides of the border.
“I have been a very pas-
sionate advocate for our 
state but now as the min-
ister for defence I’ve also 
got to make sure that any 
decision we take is in our 
nation’s interest,” she 
said.
“And fortunately in this 
case, what is good for our 
nation in naval ship build-
ing is not only good for 
South Australia, it is also 
great for Western Austra-

lia because we have two 
very capable naval ship 
building centres in this 
country.
“Both states under our na-
val ship-building plan will 
benefit and will grow sig-
nificantly and both loca-
tions will have thousands 
of multi-generational jobs 
to sustain this industry.”
Centre Alliance senator 
Rex Patrick, who has been 
campaigning for the work 
to stay in South Austra-
lia, said the case to move 
didn’t stack up.
He said there would be 
political pushback on the 
federal government from 
South Australia.
“Don’t try and fix what is 
not broken,” he said.
“For us it is $350 million, 
maybe $400 million a year, 
there are about 700 or 800 
companies involved in the 
supply chain and 700 di-
rect jobs.
“It’s important to us, but 
more importantly, the case 
to shift does not stack up.
“Is the Western Australian 
government willing to put 
a billion dollars into the 
move? Are they willing to 
put all of the money into 
training?
“And how do they mitigate 
against the loss of capa-
bility in the meantime?”
In June, Senator Patrick 
and fellow South Austra-
lian Centre Alliance sena-
tor Stirling Griff wrote to 
Prime Minister Scott Mor-
rison seeking a public 
assurance Collins class 
maintenance would stay 

in their state.
The crossbench senators, 
who play a crucial role 
in determining the fate 
of Coalition bills, told Mr 
Morrison his response to 
their request for a public 
assurance would “signifi-
cantly influence our ap-
proach to dealing with the 
government’s legislative 
program in the Senate”.
On Monday morning Mr 
Papalia said moving full 
cycle docking for the sub-
marine to WA would be in 
the national interest, cre-
ate more than 3000 jobs 
and add up to $8.4 billion 
to the state’s Gross State 
Product.
“Collins class submarines 
will be vital to Australia’s 
Navy for many years and 
Western Australia is ready 
to play a greater role,” he 
said.
“Defence West is work-
ing closely with Defence 
to ensure WA is ready to 
meet the current and fu-
ture needs of the nation.”
In February, taxpayer-
owned shipbuilder ASC 
revealed it had been com-
missioned by the gov-
ernment to come up with 
options to relocate deep 
maintenance of the sub-
marine fleet to the west.
The company told Senate 
estimates it was devel-
oping options for begin-
ning full cycle docking 
of the submarines in WA 
in 2022, 2024 or 2026, 
along with a fourth op-
tion of remaining in Ad-
elaide.

Submarine maintenance spat could 
threaten Coalition’s crossbench support

Speaking in Perth on Monday, Defence Minister Linda Reynolds said the government had yet to decide on wheth-
er submarine maintenance would be moved to WA from South Australia.Credit:AP Photo/Rick Rycroft

In a candid interview Ju-
lie Bishop condemned 
the “pathetic” moment 
which has haunted the Lib-
eral party for the past six 
years.
Julie Bishop has con-
demned a sexist attack on 
former prime minster Julia 
Gillard, labelling it both 
“pathetic” and “grotesque 
in its brutality”.
Back in 2013, a Liberal Na-
tional fundraiser in Queen-
sland caused uproar over 
its menu, which described 
a “Julia Gillard Ken-
tucky Fried Quail — small 
breasts, huge thighs and a 
big red box”.
The event, whose guest 
of honour was then shad-
ow treasurer Joe Hockey, 
sparked mass outrage and 
was eventually condemned 
by party leader Tony Ab-
bott.
Recalling the incident on 
Andrew Denton’s Inter-
view, Ms Bishop made no 
secret of what she thought 
of the incident, which was 
just one of several gender-
related attacks Ms Gillard 
faced during her political 
career.
Sighing deeply, Ms Bishop 
described the incident as 
“grotesque in its brutality, 
it was so childish under-
graduate — no, not even 
undergraduate — hu-
mour”.
“See, we have to remem-
ber that until recent times 
parliament was all male,” 
she continued. “So you 
had a whole bunch of 
men in Canberra and they 

set the rules, they set the 
customs, the precedents, 
the environment, it was all 
men.
“It was very much that cul-
ture around politics … but 
that kind of behaviour is 
just pathetic.”
Ms Bishop said “numbers 
do matter” when it came to 
changing things, namely 
getting more women into 
parliament.
“There must be a critical 
mass of women and 50 per 
cent sounds like a good 
idea,” she told Denton.
“I would think that the more 
women that are in politics, 
the more they would say 
that behaviour was unac-
ceptable.”
During the wide-ranging 
interview Ms Bishop also 
reflected on her five years 
as foreign minister, be-
coming emotional as she 
recalled the MH70 plane 
crash that claimed 38 Aus-
tralian lives.
Ms Bishop played a key 
diplomatic role in ensuring 
the return of victims’ bod-
ies to Australia after the 
Malaysia Airlines flight was 
shot down over Ukraine in 
2014.
She recalled how she had 
called every single one of 
the “more than 30” fami-
lies who lost a loved one.
“(I was) on my way to New 
York sitting in an airport 
lounge (and) I started ring-
ing the families. Terrible, it 
was really, really terrible. It 
makes me sad even think-
ing of it now.”
Particularly difficult for Ms 

Bishop was Anthony Mas-
lin and Marite Norris, who 
were from her WA elector-
ate and lost three children 
Mo, Evie and Otis and the 
kids’ grandparent, Nick 
Norris, in the crash.
“They were very well 
known in my electorate and 
I spoke to Maz (Mr Maslin) 
that day and it was terribly 
sad,” she said.
“They were on the edge, 
they didn’t think they could 
go on.”
Ms Bishop said she doesn’t 
“know if I ever have” let go 
of the sadness she feels 
over MH70 and is still reg-
ularly approached over her 
role to this day.
“I still see the families when 
there are anniversaries or 
memorial services … they 
get in touch with me from 
time to time,” she said.
“It’s quite remarkable the 
number of times I will be 
somewhere quite random 
and someone will sidle 
up to me and say, ‘I’m the 
cousin of so and so, I was 
the brother of’ … it touched 
so many lives.”
Ms Bishop resigned from 
parliament earlier this year, 
ending a more than two de-
cade-long political career 
which saw her serve as 
Liberal deputy leader un-
der three different leaders.
Her decision not to recon-
test her seat at the May 
federal election came just 
months after she resigned 
as foreign minister follow-
ing Malcolm Turnbull’s 
ousting as prime minister 
in August last year.

Andrew Denton’s Interview: Julie Bish-
op on sexism and politics

Julie Bishop on Andrew Denton’s Interview.Source:Channel 7
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