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دعوى آل فتوش ُتكه ِرب جملس الوزراء ..وجنبالط يف بيت الدين اليوم

ظريف يلمح إىل «نقاط اتفاق»
مع ماكرون يف امللف النووي

تعيينات الدستوري« :القوّات» متتعض ..والردّ :تن ّصلتم فتن ّصلنا!

الوزراء
جملس
يعود
لالنعقاد الثالثاء يف 27
اجلاري ،وعلى جدول أعماله
سلسلة من املواضيع،
أبرزها استكمال التعيينات
يف جلنة الرقابة على
املصارف ،على ان تطرح
مسألة تعيني جملس إدارة
جديد ملصرف لبنان ،يف
اجللسات املقبلة.
وتعقد اجللسة اجلديدة عند
احلادية عشرة والنصف
من قبل ظهر الثالثاء يف
السراي الكبري برئاسة
الرئيس سعد احلريري،
النفايات
أزمة
لبحث
يف الشمال والضاحية
اجلنوبية.
الذي
السجال
وحول
اندلع على خلفية تعيينات
اجمللس الدستوري قال
مصدر وزاري لـ»اللواء»:
َمن تنصل من التصويت
للموازنة ،ال يسأل ملاذا
من
اآلخرون
يتنصل
اإللتزام حبصة.

الرئيس عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف بيت الدين
تعيينات «الدستوري»

استكملت احلكومة نصاب
اجمللس الدستوري بتعيني
من
اخلمسة
األعضاء
حصتها ومن خارج جدول
األعمال ،خالل اجللسة
األوىل جمللس الوزراء اليت

انعقدت يف املقر الرئاسي
الصيفي يف بيت الدين،
مستفيدة من التوافق الذي
ّ
مت االربعاء من االسبوع
رئيس
بني
احلالي،
احلكومة سعد احلريري
ورئيس «التيار الوطين

 Luxuryللسفر والسياحة

احلر» الوزير جربان باسيل،
املاروني
العضو
على
الثاني يف اجمللس ،وإبقاء
ّ
مرشح «القوات اللبنانية»

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

أشار وزير اخلارجية اإليراني
إىل
حممد جواد ظريف
وجود «نقاط اتفاق» مع
الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون ،ضمن مساعي
إنقاذ االتفاق النووي،
عشية زيارة يقوم بها
إىل باريس «بتكليف» من

خارجه حبيث سقط خالل
اجللسة اقرتاح «القوات»
بتعيني احملامي سعيد
مالك لعضوية اجمللس،
بعدما ايده فقط وزيرا
احلزب االشرتاكي ،فيما
أيد باقي الوزراء تعيني
ّ
احلر»
«التيار
مرشح
احملامي الياس بو عيد،
فيما حتفظ وزير «املردة»
يوسف فنيانوس على مبدأ
التعيني من خارج جدول
األعمال ،حبيث مل يتسن
للوزراء االطالع مسبقًا على
األمساء.
واالعضاء الذين مت تعيينهم
أمس االول هم :الدكتور
عمر حسن محزة (سين)،
خليل
فوزات
الدكتور
فرحات (شيعي) ،احملامي
الياس بو عيد (ماروني)،
احملامي الياس مشرقاني

الرئيس حسن روحاني.
«اتصل
ظريف:
وقال
الرئيس ماكرون بالرئيس
روحاني ،وعرض مقرتحات
عدة ،والرئيس روحاني
ّ
ولقاء
الذهاب
كلفين
الرئيس ماكرون ملعرفة إذا

التتمة صفحة 21

السلطة الفلسطينية تستعيد جزءاً من
أموال الضرائب احملتجزة لدى إسرائيل
أعلن وزير الشؤون املدنية
الفلسطينية حسني الشيخ
أن السلطة الفلسطينية
استعادت من اسرائيل،
عائدات ضريبة احملروقات
وقدرها حواىل بليوني
مليون
(512
شيكل
يورو).
وقال الشيخ لوكالة فرانس
برس «استلمنا األموال
اليت مت حتويلها».
وأضاف «مت اليوم تنفيذ
اتفاق مت التوصل إليه مع

التتمة صفحة 21

اجلانب اإلسرائيلي قبل عدة
أيام بتحويل أموال ضرائب
البرتول واحملروقات اليت

التتمة صفحة 21

ال تفوتوا حضور أمجل
عروض السريك

التفاصيل الصفحة 17

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

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

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

10 Nicholsen St, Penshurst

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7من االثنني حتى األربعاء من  5صباحا  5 -بعد الظهر..
ايام يف

األسبوع :من الخميس حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 10ليال
2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

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

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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لــبنانيات

الوفاء للمقاومة :احلوار املستدام يعاجل كل نقاط
االختناق بني االطراف املشاركني يف احلكومة
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري مبقرها يف
حارة حريك ،بعد ظهر امس
االول ،برئاسة النائب حممد رعد
ومشاركة أعضائها واصدرت
بعده بيانا اعتربت فيه ان «يوم
اخلامس والعشرين من آب ،هو
يوم وطين بامتياز ،ألن لبنان
جبميع مناطقه واللبنانيني بكل
أطيافهم واجتاهاتهم ،قد شكلوا
والرمسية
الشعبية
احلاضنة
للجيش وللمقاومة من اجل
حترير جرود البالد الشرقية من
االرهاب التكفريي ومجاعاته
املسلحة اليت كانت تهدد أمن
واستقرار الوطن وأبنائه وتتوعد
باقامة إمارة هلا متتد سيطرتها
اىل الساحل الشمالي اللبناني
يف سياق املشروع االمريكي
التخرييب الذي كان يستهدف يف
تلك الفرتة سوريا ولبنان معا».
وهنأت الكتلة «اللبنانيني مجيعا
بذكرى حترير اجلرود الشرقية
الذي سجل التاريخ انه التحرير
الثاني للبنان» ،وحيت «شهداء
اجليش والشعب واملقاومة»،
مؤكدة «صدقية وجدوى املعادلة
اليت حتقق التحرير واالنتصارات
الدائمة للبنان ضد أعدائه
الصهاينة والتكفرييني».
وعلى الصعيد االقليمي ،اشار
البيان اىل انه «تصادف هذه
االيام الذكرى اخلمسون إلحراق
املسجد االقصى املبارك الذي ال
يزال الكيان االسرائيلي الغاصب
يهدد بنيانه ومعامله ويعمل على
تقويض دعائمه ،وهو ميعن يف
احلفريات املمنهجة الزالة وحمو
كل ما له عالقة بالذاكرة الرتاثية
واحلضارية لشعب فلسطني
وهويته احلقيقية».
اضاف» اننا جندد ادانتنا
ولكل
الصهيوني
لالحتالل
ممارساته واعتداءاته اليت تطاول
احلجر والبشر والواقع والذاكرة
يف فلسطني ,ونشد على أيدي
الشعب الفلسطيين املقاوم
مؤكدين وقوفنا الدائم واحلازم
اىل جانب نضاله املشروع لنصرة
قضيته العادلة واسرتداد كل
حقوقه املنتهكة».
«باجلهود
الكتلة
ونوهت
واللقاءات اليت أمثرت عودة اىل
ممارسة احلياة السياسية يف
البالد وازالة هواجس الفلتان
االستقرار
وعدم
والفوضى
واستئناف جملس الوزراء جللساته
بشكل اعتيادي» ،مشددة على

ان «احلوار املستدام يف الداخل
عرب خمتلف االطر واالشكال،
من شأنه ان يعاجل كل نقاط
االختناق ،خصوصا بني االطراف
املشاركني ضمن احلكومة اليت
تدير امور العباد والبالد».
وابدت «أسفها البالغ الستقالة
األخ النائب السيد نواف
املوسوي من اجمللس النيابي
السباب قاهرة» ،معربة يف
الوقت نفسه عن «ثقتها الكاملة
حبسن اختيار قيادة حزب اهلل
للمرشح األخ الشيخ حسن عز
الدين عن دائرة صور لالنتخابات
الفرعية يف  15أيلول» ،مؤكدة
أن «أهلنا يف هذه الدائرة هم
على عهدهم مع الئحة الوفاء
واالمل حضورا ومشاركة واسعة
يف هذا االستحقاق االنتخابي».
ورأت ان «رفع املستوى االمنائي
يف بعض املناطق املهملة
تارخييا ،هو شأن وطين ضروري
ينبغي ان يلقى من مجيع أطياف
واللبنانيني
النيابية
الكتل
اهتماما وعناية ملا يف ذلك
من عائدات اجيابية للبالد كلها
وللبنانيني كافة .إن التأخر يف
انصاف هذه املناطق يؤثر سلبا
على االقتصاد ومستقبل الشباب
كما على التوازن االمنائي الذي
تؤثر تداعياته على كل البالد.
لذلك فاننا ندعو الكتل النيابية
للتعامل بكثري من املسؤولية
الوطنية مع اقرتاح انشاء جملس
امناء احملافظيت بعلبك  -اهلرمل
وعكار رأفة بالوطن كله وتلبية
حلاجات ابناء هاتني املنطقتني
اللتني طاوهلما االهمال احلكومي
املزمن».
واضاف البيان انه «يف الوقت
الذي يلتقط فيه املسؤولون
التصنيف
بانتظار
انفاسهم
املالي اجلديد للبنان على الصعيد
الدولي ،ومن موقع املسؤولية
الوطنية أمام اهلل والناس ،تذكر
الكتلة كل الفرقاء السياسيني
بضرورة االمتناع عن االجراءات
غري املسؤولة او تلك اليت تسبب
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أضرارا او هدرا للمال العام يف
اي مرفق من مرافق الدولة».
وتابع« :بناء عليه ونتيجة
تراكم امللفات املرتبطة بقطاع
االتصاالت اليت تفوح منها
روائح اهلدر والفساد مبا أدى
على مدى السنوات املاضية اىل
خسائر مبئات ماليني الدوالرات
للمالية العامة تؤكد الكتلة بأنها
ستقدم بالتعاون مع الكتل
والزمالء باقرتاح تشكيل جلنة
حتقيق برملانية لتتوىل هذه
اللجنة كشف التفاصيل الكاملة
هلذه القضية اليت شغلت الرأي
العام اللبناني اىل اىل يومنا
هذا ،وستستمر الكلتة بوضع
القضاء أمام مسؤولياته للقيام
بواجباته كاملة حيال ملفات
اهلدر والفساد داخل مؤسسات
الدولة».
ورأى ان «لسوريا كل احلق
القانوني والوطين والسيادي
يف ان تستعيد السيطرة على
كل ترابها الوطين وتتصدى
حملاوالت االرهاب اقتطاع بعض
املناطق والتسلط بالقوة على
ارضها وناسها .وان الدعم
اخلارجي الذي يتلقاه مشروع
االرهاب على االرض السورية
هو شراكة يف العدوان والتآمر
على سوريا اليت صمدت وقاومت
وستبقى قوية وموحدة رغم كيد
األعداء واملتآمرين».
وقال« :آن األوان لتحالف
العدوان االمريكي  -السعودي
على اليمن وشعبه املظلوم ان
يرعوي ويدرك ان ال فرصة
امامه لتحقيق مكاسب سيادية
جراء مواصلة العدوان ،ان اوراق
التني تساقط اكثرها وصار
واضحا ان اليد املمدودة من
اجليش اليمين واللجان الشعبية
لتحقيق تسوية عادلة جيب ان
جتد من يالقيها لوقف اراقة
الدماء وآلة التدمري احلاقدة،
خصوصا ان االدارة االمريكية
وحلفاءها قد ظهر عجزهم عن
محاية ادواتهم وعن اسقاط حق
الشعوب بالدفاع عن بلدانها
وسيادتها».
واكدت الكتلة ان «االدارة
االمريكية ليس هلا اي سلطة
ختوهلا التدخل فيما ال يعنيها
بالشأن اللبناني وال بالشأن
االقليمي والدولي ،وال حق
هلا اطالقا يف خرق املواثيق
والقوانني الدولية وانتهاك
سيادات الدول وفرض سطوتها
عرب القرصنة يف احمليطات
والبحار .ان اي عدوان امريكي او
تدخل امريكي يف شأن سيادي
ألي دولة من الدول فضال عن
تدخلها يف الشأن اللبناني
السيادي هو أمر مرفوض ومدان
مبعزل عن اي أمر آخر».

رئيس اجلمهورية ترأس جلسة جملس الوزراء وتعيني اعضاء
اجمللس الدستوري وجلسة الثالثاء

اجلراح :تصنيف الشركات املالية لن
يؤثر على االقتصاد

رئيس الجمهورية مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف املقر الصيفي يف قصر بيت الدين
عني جملس الوزراء الذي
انعقد عند الواحدة من بعد ظهر
امس االول يف املقر الرئاسي
الصيفي يف بيت الدين برئاسة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون وحضور رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري وغياب
نائب رئيس احلكومة الوزير
غسان حاصباني ،مخسة أعضاء
يف اجمللس الدستوري ،وهم
حصة جملس الوزراء ،ليكتمل
عدد اعضاء اجمللس بعد ان كان
جملس النواب انتخب حصته يف
اجمللس يف وقت سابق.
واالعضاء الذين مت تعيينهم
اليوم هم :الدكتور عمر محزة،
الدكتور فوزات خليل فرحات،
احملامي الياس بو عيد ،احملامي
الياس مشرقاني والنقيب عبد
اهلل الشامي.
وقد اعرتض على التعيني وزراء
حزب «القوات اللبنانية» وحزب
«املردة».
وكانت اجللسة بدأت بدرس
جدول االعمال الذي أقرت معظم
بنوده ،فيما مت تأجيل البنود
االخرى اىل اجللسة املقبلة.

الجراح

إثر اجللسة ،حتدث وزير االعالم
مجال اجلراح اىل الصحافيني،
فقال« :كان هناك بند بالغ
االهمية من خارج جدول اعمال
اجللسة ويتعلق بتعيني اعضاء
اجمللس الدستوري ،وقد مت
تعيني كل من :فوزات فرحات،
عمر محزة ،الياس ابو عيد ،ايلي
مشرقاني وعبد اهلل الشامي
اعضاء يف هذا اجمللس .كما
اقرت معظم البنود اليت كانت
مدرجة يف جدول االعمال،
وتأجلت بنود اخرى اىل اجللسة
املقبلة اليت ستعقد الثالثاء
املقبل .اما املوضوع االخري
الذي مت مناقشته يف اجللسة،
فهو تشكيل جلنة لدراسة امللف
الفلسطيين من جوانبه كافة،
على ان تكون برئاسة دولة
الرئيس سعد احلريري وعضوية
عدد من الوزراء».
سئل :هل سجلت اعرتاضات

يف ما خص تعيينات اجمللس
الدستوري؟
اجاب« :اقرتح وزراء «القوات
اللبنانية» اسم االستاذ سعيد
مالك ،ولكن مل يتم املوافقة
عليه ،فتم تعيني االمساء اليت
ذكرتها».
سئل :ماذا عن استمالك قطعة
االرض يف الشمال النشاء
املطمر؟
اجاب« :مت التوافق على
استمالك ارض وتكليف اهليئة
العليا لالغاثة اختاذ االجراءات
الضرورية».
سئل :يف اي منطقة تقع قطعة
االرض؟
اجاب« :يف منطقة احلواكري
يف املنية وسيعاجل املطمر كل
النفايات اليت يكون مصدرها
القرى واملناطق اجملاورة».
سئل :هل مت البحث يف تعيني
جملس ادارة لتلفزيون لبنان؟
اجاب« :كل التعيينات ستتم
وحتدثت مع فخامة الرئيس
مرتني يف موضوع التلفزيون،
وقد وعدني فخامته انه يف
فرصة قريبة سيتم تعيني
جملس ادارة جديد ولو كان
املوضوع من خارج جدول
االعمال».
العمالة
عن
ماذا
سئل:
الفلسطينية؟
اجاب« :مت تشكيل جلنة برئاسة
دولة الرئيس وعضوية عدد
من الوزراء لدراسة امللف
الفلسطيين بكامله».
الشركات
تتحضر
سئل:
الدولية الصدار تصنيف لبنان
االقتصادي ،فكيف تعاطى
اجمللس مع املوضوع؟
اجاب« :اوضح دولة الرئيس
يف بداية اجللسة اننا غري
معنيني مبا سيصدر من تصينف
للشركات املعنية بهذا االطار،
ولو ان االجواء اجيابية ومن
املتوقع ان يبقى التصنيف
على حاله ،لكن احلكومة تتخذ
االجراءات الضرورية للمحافظة
على االستقرار االقتصادي
واملالي ولن يكون هناك اي

تأثري هلذه التصنيفات».
سئل :من سيدرس الطعون
املقدمة باملوزانة ،اجمللس
القديم ام اجلديد؟
اجاب« :ان هيئة اجمللس
وعندما
واحدة،
الدستوري
يتشكل اجمللس الدستوري
بكامل اعضائه ،ميلك عندها
الصالحية للبت بكل املواضيع
املطروحة عليه».
سئل :ماذا عن مشاركة لبنان
يف قوات حفظ السالم التابعة
لالمم املتحدة؟
اجاب« :مت التوافق على
املشاركة اللبنانية يف عداد
هذه القوات عرب مندوبني ،علما
ان القوات الدولية موجودة يف
لبنان حلفظ االمن على احلدود،
امنا املشاركة اللبنانية لن تشمل
االعمال القتالية».
سئل :هل مت البحث يف تصنيف
للبنان
الدولية
الشركات
وتأثريها؟
اجاب« :اكد دولة الرئيس اننا
كدولة ،وبغض النظر عن تصنيف
الشركات واملؤسسات ،علينا
واجب حفظ الوضع االقتصادي
واملالي ،ويتم اختاذ االجراءات
حلفظ هذا االمر ،وقد تقدمنا يف
هذا اجملال وستستكمل احلكومة
كل االجراءات الالزمة من اجل
حتقيق هذا اهلدف».

خلوة

وكان سبق اجللسة خلوة بني
رئيسي اجلمهورية واحلكومة
تناولت جدول االعمال.

اعتصام للخفراء الناجحني يف
الجمارك

وبالتزامن مع انعقاد جلسة
جملس الوزراء ،نفذ الناجحون
يف مباراة خفري مجركي وعددهم
 ،853اعتصاما أمام قصر االمري
امني يف بيت الدين للمطالبة
بتعيينهم وتوظيفهم بعد ست
سنوات من صدور نتائج
التطويع .وتوجهوا اىل رئيسي
اجلمهورية واحلكومة النصافهم
وحل اخلالف القائم حول هذا
امللف واخذ القرار بقضيتهم
يف جملس الوزراء.
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استقبل وزير العدل وتابع مع اهلرب شؤون املهجرين

رئيس اجلمهورية :سيكون لبنان منبعا لرسالة السالم
بعدما فشلت املؤسسات الدولية يف حتقيق هذا اهلدف

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير الربت سرحان
قبيل ترؤسه جلسة جملس
الوزراء اليت انعقدت عند الساعة
الثانية عشرة والنصف ظهر
امس االول يف املقر الرئاسي
الصيفي يف بيت الدين ،اجرى
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون عدة لقاءات تناولت شؤونا
قضائية وامنائية.

جمددا
واحلوار»،
للتالقي
التأكيد على أن «هدف هذه
االكادميية تعميم السالم حول
العامل وتقريب املسافات بني
الشعوب ،وبذلك يكون لبنان
منبعا لرسالة السالم بعدما
فشلت املؤسسات الدولية يف
حتقيق هذا اهلدف».

قضائيا ،استقبل الرئيس عون
وزير العدل القاضي الربت
سرحان وعرض معه شؤون
والتعيينات
الوزارة
وعمل
املرتقبة يف عدد من املراكز
الشاغرة فيها.
بلدية الدامور
امنائيا ،استقبل الرئيس عون
رئيس بلدية الدامور شارل
غفري على رأس وفد من
أعضاء اجمللس البلدي وخماتري
املنطقة الذين رحبوا برئيس
اجلمهورية يف املقر الرئاسي
الصيفي .وحتدث غفري يف
مستهل اللقاء مشددا على حمبة
منطقة الدامور وابنائها لرئيس
اجلمهورية« ،وقد عادوا اليها
متمسكني بأرضهم ومبؤسسات
الدولة وعلى رأسها رئاسة
اجلمهورية بقيادة الرئيس عون
مبا جيسده من قيم وإرادة صلبة
ومنبع للصمود».
وبعدما عرض ملطالب وحاجات
املنطقة ،قدم غفري حملة عن
إجنازات البلدية مؤكدا تعاونها
وبذل جهودها لتعزيز وجود
مؤسسات الدولة يف املنطقة،
كاشفا ان البلدية «قدمت
أراضي للجيش اللبناني واالمن
العام ووزارة الصحة وستقدم
ارضا إلنشاء «أكادميية االنسان
للتالقي واحلوار».
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
مؤكدا على حمبته العميقة اليت
يكنها «ملنطقة الدامور خصوصا
اليت عانت الكثري جراء احلرب
وتبذل الدولة كافة اجلهود
لتلبية حاجاتها وامنائها باالضافة
اىل سائر املناطق يف الشوف
وذلك يف خمتلف اجملاالت».
وشكر رئيس اجلمهورية البلدية
على تقدميها عقارا كبريا
االنسان
«أكادميية
إلقامة

واستقبل الرئيس عون رئيس
الصندوق الوطين للمهجرين
العميد نقوال اهلرب واطلع منه

الوزير سرحان

صندوق املهجرين

على عمل الصندوق يف ضوء
اخلطة اليت وضعها وزير
املهجرين غسان عطاهلل ملتابعة
امللف.
وأشار العميد اهلرب اىل ان
الصندوق «حقق وفرا سنويا
يف اجيار مكاتبه بلغت قيمته
 440مليون لرية ،كما اعتمد
خطة حديثة حلفظ امللفات،
اضافة اىل اجراء اجلردات
الداخلية على القرى والبلديات
لتصفية امللفات».

عدوان  :املصاحلة ليست حزبية أو سياسية بل
هي بني مكونني قرأوا أحداث التاريخ وتعلموا
منها وحربنا على الفساد لن توفر احدا

شدد نائب رئيس حزب القوات
اللبنانية النائب جورج عدوان
على أن «الوقت حان لنتطلع
إىل وطن تكون مصلحته قبل
أي مصلحة أخرى ،وقبل أي
دولة أخرى ،وحان الوقت
لكي تنهض الدولة ،اليت جيب
أن تكون قوية وعادلة ،دولة
مؤسسات ال دولة حمميات
وصفقات».
وأكد أن «األحداث االخرية
أثبتت أن هناك ضمانة واحدة
حتمي اجلبل ،هي قرار أهله بأن
يعيشوا سوية وهم يؤمنون
الضمانة بعيشهم املشرتك»،
مشريا اىل «ان املصاحلة ليست
حزبية بني حزبني ،أو سياسية
من أجل االنتخابات ،بل هي
مصاحلة بني مكونني قرأوا
أحداث التاريخ وتعلموا منها».
وقال عدوان خالل العشاء
الشوف،
ملنطقة
السنوي
مركز دير القمر يف القوات
اللبنانية ،الذي حضره نائب
رئيس احلكومة غسان حاصباني
والنواب :مروان محاده وقيصر
املعلوف وبالل عبد اهلل واحملامي
وليد صفري ممثال رئيس اللقاء
الدميوقراطي النائب تيمور
جنبالط ،وطوني انطونيوس
ممثال النائب نعمه طعمه ورؤساء
بلديات وفاعليات وشخصيات:
«إن احلرب اليت ختوضها

بري :االغرتاب اللبناني نعمة وطنية
واقتصادية واحتياط إنساني واسرتاتيجي

الرئيس بري خالل استقباله بعض الوفود
أكد رئيس جملس النواب
نبيه بري أن «الطوائف نعمة
االغرتاب
وكذلك
للبنان،
اللبناني يف كل قارات العامل
ميثل نعمة وطنية واقتصادية،
االنساني
االحتياط
وهو
واالسرتاتيجي للبنان وللبلدان
اليت ينتشر فيها اللبنانيون.
وكما أقول دائما املغرتبون
اللبنانيون هم قرش لبنان
االبيض الذي جيب ان حيافظ
عليه ويستثمر فيه يف احملطات
احلالكة اليت قد تواجه الوطن،
ويا لالسف حنن عرضة ملثل

هذه احملطات االن ،لكن االمل
والرهان يبقى على اللبنانيني
مقيمني ومغرتبني لتجاوز هذه
احملطات ،وهم اثبتوا دائما
انهم خري من يؤمتن على محل
رسالة للبنان مقيما ومغرتبا».
وشدد خالل استقباله يف
عني التينة رئيس اجمللس
االغرتابي اللبناني لالعمال
الدكتور نسيب فواز على
رأس وفد من اجمللس على
«ضرورة استحضار وحدة
اللبنانيني اليت جيسدونها يف
املغرتبات كأسلوب حياة على

خمتلف املستويات ،وال سيما
يف السياسة واالقتصاد يف
اجتاه الوطن االم لبنان»،
مؤكدا «أهمية االستفادة من
مشاركة املتحدرين من اصول
لبنانية يف مواقع القرار سواء
من نواب او رؤساء او قيادات
سياسية او حزبية مبا خيدم
قضايا لبنان احملقة».
كذلك استقبل رئيس اجمللس،
يف حضور نائب رئيس حركة
«أمل» احملامي هيثم مجعة،
سفري لبنان يف روسيا شوقي
ابو نصار.

النائب عدوان يلقي كلمته
القوات على الفساد لن توفر
أحدا ،ألن الفساد ال دين وال
حزب وال طائفة وال منطقة له،
وان حربنا على الفساد ستكمل
حتى النهاية».
أضاف« :إن اعتقد البعض أن
هناك أي قدرة ستثنينا على
أن نكمل هذه احلرب ،أو أنه
سيدخلنا يف حماصصات يف
التعيينات ،أو سيشركنا يف
صفقات ،أو أننا سنتعب مع
الوقت ،فهو ال يعرفنا».
وشدد على «أن األحداث االخرية
أثبتت أن هناك ضمانة واحدة
حتمي اجلبل ،وهذه الضمانة هي
قرار أهله بأن يعيشوا سوية
وهم يؤمنون الضمانة بعيشهم
املشرتك ،فاملصاحلة ليست
حزبية بني حزبني ،أو سياسية
من أجل االنتخابات ،بل هي
مصاحلة بني مكونني قرأوا
أحداث التاريخ وتعلموا منها».
وقال« :حان الوقت لكي نعلم،
أن القوة الوحيدة لنا كأبناء
اجلبل هي تفاهمنا واحرتامنا
مسلمني
البعض،
لبعضنا
وموحدين دروز ومسيحيني».
وتابع« :موقفنا كقوات لبنانية
واضح ،حنن حراس هذه
املصاحلة ،وسنحرسها حنن
وشركاؤنا يف اجلبل ،معا يدا
بيد لندافع عن وحدة اجلبل وعن
سيادة لبنان وعن قيام دولة
فعلية يف لبنان».
وتوجه عدوان يف كلمته إىل
اجليل اجلديد بالقول« :أنتم
ورثتم دولة كرتونية ،مل تؤمن
مستقبال وفرص عمل واستقرارا
وأمنا لشبابها ،لذلك نسعى
لكي تكون هناك دولة تؤمن
كل هذه املعطيات ،ولكن جيب
أن تكونوا أنتم األساس يف
صنعها .حان الوقت لكي نبين
أحزابا وطنية بكل معنى الكلمة،
وأن تنخرطوا يف أحزاب لديها
مسار وخطة عمل ورؤية وعمل
يومي».

بو سابا

وكانت كلمة لرئيس مركز
القوات اللبنانية يف دير القمر
غسان بو سابا ،شكر فيها
«الدعم الكبري الذي قدمه
النائب عدوان الفتتاح املركز،
ويف جماالت أخرى يف بلدات
اجلبل .وقال متوجها للنائب
عدوان« :مواقفك السياسية
والوطنية مل تكن يوما ملنطقة
واحدة ،أو بلدة حمددة ،بل

كنت وال زلت املظلة اليت حتمي
اجلبل واملصاحلة التارخيية لكل
اللبنانيني .فالعيش املشرتك
يف اجلبل مل يرتسخ لوال هذه
املصاحلة ،ووجودنا يف بلداتنا
إىل جانب اخواننا الدروز هو أكرب
دليل على أن اخلوف والتخوين
واملواقف املتخاذلة والصبيانية
ليست سوى افكارا وهمية عند
عقول من ال يريد اخلري والسالم
للجبل ولبنان».
كانت
«القوات
أضاف:
وستبقى رافعة شعار بناء
الدولة واملؤسسات والقانون
والعدالة ،دولة السيادة واحلرية
واالستقالل ،سائ ًال «اي حزب
رافض اليوم التعيينات كما
ترفضها القوات؟ اي حزب قدم
خطة واضحة ومفصلة اقتصادية
ومالية واجتماعية كما قدمتها
القوات؟ اي حزب يسمى األمور
والتهريب
الكهرباء
كملف
اجلمركي واملرفأ واالتصاالت
وغريها غري القوات اللبنانية؟
مجيعنا نعرف دور النائب
عدوان يف فتح امللفات يف
جلنة اإلدارة والعدل واجللسات
التشريعية للمجلس النيابي،
فأداء القوات اللبنانية اليوم
جعل اخلصم قبل احلليف يعرتف
بنظافة وزرائها ونوابها».

نعمه

أما كلمة قطاع الشباب فقدمتها
ريتا بو صابر نعمه ،فقالت:
«قيل الشباب عماد الوطن
وراية احلرية والعمود الفقري
جلسم كل قوة واستقالل.
هذه املقولة تتماشى مع فكرنا
النضالي ومع دفاعنا الدائم
لبناء وطن امانينا واحالمنا،
ولنكون حنن اليوم رافعني راية
العنفوان واحلرية والكرامة،
هذه الراية رفعها قبلنا آباؤنا
واجدادنا ،وبذلوا من اجلها
التضحيات».
أضافت« :قد ينظر إلينا البعض
على اننا شباب ال منتلك قوة
التغيري ،وهلم اقول :ان الشباب
هم األساس وهم املداميك اليت
تبنى عليها األوطان ،ونعاهد
القيادة احلزبية أن نظل على
العهد أوفياء وأن نسري حنن
شباب القوات على الدرب اليت
سلكها من سبقونا وأن حنافظ
على االمانة اليت ستكون اليوم
وغدا».وكان قدم احلفل جاك
بوناصيف ،وختلله جمموعة من
األغاني للفنانة نسرين ديب.
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كتلة اللقاء الدميقراطي أكدت ارتياحها ألجواء املصاحلة
ودعت إىل إنصاف الناجحني يف جملس اخلدمة املدنية

تيمور جنبالط مرتئسا االجتماع
عقدت كتلة «اللقاء الدميقراطي»
اجتماعها ،مساء امس االول
اخلميس ،يف كليمنصو ،برئاسة
النائب تيمور جنبالط ،وحضور
وزيري الصناعة وائل أبو
فاعور والرتبية والتعليم العالي
أكرم شهيب ،والنواب :مروان
محادة ،هنري احللو ،فيصل
الصايغ ،هادي أبو احلسن،
الدكتور بالل عبد اهلل ،وهادي
أبو احلسن ،أمني السر العام يف
احلزب التقدمي اإلشرتاكي ظافر
ناصر ومستشار النائب جنبالط
حسام حرب.
ومت البحث يف كل القضايا
الوطنية املطروحة والظروف
واحملطات اليت مرت بها البالد
أخريا.

أبو الحسن

بعد االجتماع ،تال أبو احلسن
بيان الكتلة ،قال فيه« :بدعوة
من رئيس اللقاء الدميقراطي
النائب تيمور جنبالط ،عقد اللقاء
اجتماعا له اليوم ،ومت البحث يف
كل املسائل الوطنية املطروحة
والظروف واحملطات اليت مرت
بها البالد وما نتج منها على
الصعد كافة».
أضاف« :لقد عرب اللقاء عن
ارتياحه ألجواء املصاحلة اليت
متت يف بعبدا ،ومثن كل اجلهود
اإلجيابية اليت بذلت على هذا
الصعيد ،ونوه باجليش اللبناني
والقوى األمنية لدورهما يف
حفظ األمن واالستقرار .كما أكد
حرصه على سالمة عمل القضاء،
متطلعا إىل املضي قدما يف
سبيل إقرار قانون استقاللية
القضاء بهدف حتصينه وتعزيزه،
إميانا منه بأنه يستحيل القيام
بإصالح جدي ومحاية احلقوق
من دون قضاء مستقل ونزيه
وعادل».
وأشار البيان إىل أن «اللقاء
توقف عند الواقع البيئي،
النفايات
أزمة
وخصوصا
املستعصية ،حيث دعا اجلميع
اىل موقف موحد وجامع حلل هذه
املعضلة ،بعيدا عن احلسابات
الضيقة ،وأكد أن الوضع مل
يعد حيتمل أي تأجيل ملعاجلة هذا
االمر ،مثمنا اإلجراءات املتخذة
من قبل وزارة الصناعة وكل
املعنيني ملعاجلة التلوث يف نهر
الليطاني».
االقتصادي
الصعيد
وعلى
 االجتماعي ،أكد اللقاء أن«األولوية تكمن يف كيفية تشكل

القناعة واإلرادة احلقيقية والقرار
اجلريء لضبط مزاريب اهلدر على
املستويات كافة ،وهذا يتطلب
موقفا حامسا برفع الغطاء عن كل
الفاسدين واملهربني واملرتكبني
واملتطاولني على املال العام،
وتفعيل وإطالق عمل اهليئات
الرقابية وضبط التهريب يف
املوانئ واملعابر الشرعية وغري
الشرعية كافة .أما القرار
املرتقب صدوره عن مؤسسات
التصنيف املالي ،فيشكل احلافز
والفرصة رمبا األخرية للقيام
باخلطوات اإلصالحية املطلوبة،
وهذا حيصل من خالل إعداد
موازنة عام ???? انطالقا من
موازنة ???? ،وتطبيق القوانني
اإلصالحية اليت أقرت ،إضافة
إىل مضاعفة اجلهود واإلجراءات
لتأمني موارد إضافية للخزينة،
ومنها تبين وإقرار اقرتاحات
القوانني املقدمة من اللقاء
الدميقراطي ،وخباصة املوجهة
لدعم أدوية األمراض املستعصية
يف وزارة الصحة العامة،
ومؤسسات الرعاية االجتماعية،
والضمان االجتماعي ،واجلامعة
الوطنية اللبنانية».
كما دعا إىل «حتفيز القطاعات
كالزراعة
احمللية
اإلنتاجية
والصناعة والسياحة» ،مثنيا
على «إجراءات تشجيع ومحاية
الصناعة الوطنية ،والدوائية
منها بصورة خاصة».
وشدد اللقاء على «ضرورة
التحضري
خطوات
تسريع
والغاز،
النفط
الستخراج
بالتزامن مع املساعي الدولية
لرتسيم احلدود الربية والبحرية
اليت حتفظ حق لبنان بثروته
النفطية».
وطالب املعنيني ب»اإلسراع
يف تنفيذ خطة الكهرباء وتعيني
جمالس اإلدارة واهليئات الناظمة
لقطاع الكهرباء وغريه من
القطاعات».
«استكمال
إىل
دعا
كما

البلديات
مستحقات
دفع
ومؤسسات
واملستشفيات
الرعاية اإلجتماعية» ،مشددا
على «أهمية حث املصرف
املركزي واملصارف إلعادة
العمل بالقروض السكنية لذوي
الدخل احملدود ،بالتعاون مع
املؤسسة العامة لالسكان ،ملا
هلذه اخلطوة من أثر يف إعادة
االقتصادية
العجلة
حتريك
وإنعاش قطاعات البناء واملهن
احلرة اليت يعتاش منها قسم
كبري من اللبنانيني».
وشدد اللقاء على «أهمية االتفاق
الذي مت التوصل إليه حول قضية
العمالة الفلسطينية يف لبنان
مببادرة من اللقاء الدميقراطي،
والذي مت إجنازه بتحويل امللف
إىل جلنة وزارية مت تشكيلها يف
جملس الوزراء برئاسة رئيس
احلكومة وعضوية عدد من
الوزراء ،واليت ستكون مهمتها
إنصاف الالجئني الفلسطينيني
ومراعاة خصوصية أوضاعهم يف
لبنان ووقف أي إجراءات غري
عادلة حبقهم ،إضافة إىل إقرار
التعديالت القانونية وإصدار
املراسيم التطبيقية للقوانني
السابقة اليت حتمي الشعب
الفلسطيين يف لبنان وتؤمن
حقوقه ومطالبه».
وأخريا ،دعا اللقاء إىل «إنصاف
الناجحني يف جملس اخلدمة
إصدار
خالل
من
املدنية
مراسيم تعيينهم ،بعيدا عن كل
اإلجتهادات واإلعتبارات املخالفة
للدستور والتفسريات املتعلقة
باملادة  95من الدستور».
وجدد املطالبة ب»تثبيت متطوعي
وعناصر الدفاع املدني» ،داعيا
إىل «تعزيز قدرات ومراكز
الدفاع املدني من ضمن جمموعة
تدابري وإجراءات وقائية ملحة ال
بد من املباشرة بتنفيذها من
أجل محاية الثروة احلرجية من
خماطر احلرائق اليت تهددها يف
مثل هذا املوسم من كل عام».

شيخ العقل التقى وفدا من حركة أمل نقل حرص بري
على وحدة املوقف وسعيه لوفاق وطين جامع

استقبل شيخ عقل طائفة
املوحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن يف دار الطائفة يف
فردان ،وفدا من قيادة حركة
«امل» برئاسة نائب رئيس
املكتب السياسي الشيخ حسن
املصري ،وضم عضوي املكتب
السياسي طالل حاطوم وحسن
قبالن .ونقل الوفد اليه حتيات
الرئيس نبيه بري وحرصه
الدائم على وحدة الصف
الدرزي واإلسالمي والوطين
وسعيه لوفاق وطين جامع.
وقدم دعوة باسم احلركة
املهرجان
يف
للمشاركة
اجلماهريي يف الذكرى السنوية
احلادية واألربعني لتغييب
االمام السيد موسى الصدر
ورفيقيه ،يف  31من اجلاري
يف النبطية.
ورحب شيخ العقل «بالوفد يف
دار الطائفة» ،وشكره للدعوة،
«وتقديره للدور الوطين الكبري
الذي يعمل عليه دولة الرئيس
األستاذ نبيه بري خالل االزمات
اليت يتعرض هلا الوطن ،وآخرها
حادثة قربمشون ،وهو ما يعول
عليه كل املخلصني واملؤمنني
بسالمة امن واستقرار هذا البلد،
والعيش الواحد واملشرتك بني
مجيع أبنائه».
وبعد اللقاء قال املصري:
«تشرفنا بلقاء صاحب السماحة
عقل املشايخ وشيخ العقل،
لنقدم دعوة حلضور مهرجان
ذكرى إخفاء االمام القائد السيد
موسى الصدر اليت سوف تكون
يف النبطية هذا العام .ونقلنا
لسماحته حتيات دولة الرئيس
األخ نبيه بري وحرصه الدائم
على وحدة الصف الدرزي،
وعلى وحدة الصف اإلسالمي
ووحدة الصف الوطين .بدوره
محلنا مساحته الشكر الكبري
للدور املميز الذي قام به دولة
الرئيس األخ نبيه بري حيال
أزمة قربمشون ،واحلرص الدائم
من دولته على وحدة املوقف
الدرزي الذي يؤسس لوحدة
اسالمية جامعة سوف يعمل
دولته على حتقيقها ،مقدمة
ليكون هناك وفاق وطين جامع
يؤسس أيضا لوطن يليق بأهله
ويستأهله اهله النه وطن
احملبة والعيش املشرتك الذي
دعا اليه االمام القائد السيد
موسى الصدر».
وأضاف« :تناول احلديث مع
مساحته شؤونا وشجونا ،ويف
النهاية محلنا شكرا خاصا
لدولة الرئيس منه ،ودينا،
وحنن قلنا له ان ال ديون بيننا
وامنا دين قيم هو دين اهلل
الواحد االحد الذي جيمع اجلميع

احلريري استقبل ابو فاعور وبطيش وسفرية سريالنكا
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري عصر امس
االول ،يف السراي احلكومي،
وزير الصناعة وائل ابو فاعور،
وعرض معه األوضاع العامة
وشؤونا عائدة لوزارته.
ثم اجتمع الرئيس احلريري بوزير

االقتصاد منصور بطيش ،وحبث
معه يف األوضاع االقتصادية
العامة وشؤون وزارته.
وكان استقبل سفرية سريالنكا
يف لبنان وجيرياتين مندس يف
زيارة وداعية ،أوضحت بعدها
أنها شكرت الرئيس احلريري

على «كل املساعدة اليت وفرتها
احلكومة اللبنانية هلا طوال فرتة
واليتها ،من أجل حتقيق التقارب
بني البلدين».
كما التقى سفري لبنان يف
روسيا شوقي بو نصار ،وزوده
بالتوجيهات الالزمة.

الشيخ نعيم حسن

حتت راية االمام».
وكان شيخ العقل

استقبل

وفدا من «مؤسسة الشيخ
الدكتور حممد يعقوب للتنمية»
برئاسة الدكتور علي يعقوب،
قدم اليه دعوة للمشاركة يف
لقاء حتت عنوان «مظلومية
رجال الدين وكشف احلقيقة
املخفية» ،دعت اليه املؤسسة
ومطرانية جبل لبنان للسريان
الذكرى
يف
االرثوذكس،
احلادية واألربعني لتغييب
السيد موسى الصدر والشيخ
والصحايف
يعقوب
حممد
عباس بدرالدين ،واستمرار
خطف املطرانني يوحنا إبراهيم
وبولس يازجي ،يعقد يف
كنيسة السريان االرثوذكس.

العبسي تسلم من وفد امل
دعوة للمشاركة يف ذكرى
الصدر واستقبل زوارا

البطريرك العبسي مستقبال الوفد

أنطاكية
بطريرك
استقبل
وسائر املشرق للروم امللكيني
الكاثوليك يوسف العبسي وفدا
من حركة «أمل» ضم الشيخ
حسن املصري والدكتور طالل
حاطوم وحسن قبالن سلمه
دعوة للمشاركة يف ذكرى
تغييب اإلمام موسى الصدر
ورفيقيه.
بعد اللقاء قال املصري« :أتت
الزيارة لدعوة البطريرك إىل
املهرجان اجلماهريي ونقلنا
له حتيات دولة الرئيس نبيه
بري وكل قيادة حركة «أمل»
اليت تكن لغبطته كل احرتام،
وقد كانت فرصة للحديث عن
الثوابت الرئيسية اليت أرسى
أسسها اإلمام موسى الصدر
من (وحدة وطنية جامعة وعزة
وكرامة للبنانيني اليت أعطتها

تعدد الطوائف ألنها نعمة
لبنان .وحماولة البعد مهما
استطعنا عن النظام الطائفي
الذي يؤسس إىل خراب هذا
الوطن)».
أضاف« :إن الوحدة الوطنية
كفيلة بإنقاذنا من الصراعات
اليت حتيط بلبنان ومنطقتنا
محلنا صاحب
العربية .وقد
َّ
الغبطة حتياته لدولة الرئيس
نبيه بري وإكباره للدور الذي
يقوم به ملصلحة لبنان».
وكان العبسي التقى اليوم
للرهبنة
العام
الرئيس
الشويرية االرمشندريت شربل
معلوف وأعضاء جملس الرهبنة،
كما استقبل اخلبري االقتصادي
مندوب صندوق النقد الدولي
اميل مغبغب وأجرى معه جولة
أفق.

القوات طرابلس :لتحقيق العدالة يف ملف
تفجريي مسجدي التقوى والسالم

اعتربت منطقة طرابلس يف حزب
«القوات اللبنانية» يف بيان،
يف الذكرى السادسة لتفجري
مسجدي التقوى والسالم يف
طرابلس ،انه «لطاملا دفعت
طرابلس الثمن االكرب يف الدفاع
عن اخليارات اللبنانية الوطنية،
وما تفجريا مسجدا السالم
والتقوى إال انعكاس لضريبة
دم مستمرة يدفعها املواطن
الطرابلسي».

اضافت« :يف هذه الذكرى
نقف خبشوع ورهبة واحرتام امام
الشهداء وعائالتهم ،مطالبني
الدولة اللبنانية حتقيق العدالة
الكاملة يف هذا امللف عرب مالحقة
كل من تورط يف هذه القضية
وخاصة من ثبت تورطهم من
قبل النظام السوري».
وتقدمت بالتعازي من عائالت
الشهداء ،سائلة «اهلل أن
يتغمدهم برمحته».
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لـبنانيات

أمل وحزب اهلل جنوبا :للتمسك بثالثية اجليش
والشعب واملقاومة ملواجهة التحديات
عقدت قيادتا «حزب اهلل» يف
املنطقة األوىل وحركة «أمل»
يف إقليم جبل عامل ،اجتماعا
مشرتكا يف مقر قيادة احلركة
يف مدينة صور ،مت خالله
التداول يف آخر التطورات
الساحة
على
واملستجدات
اللبنانية ،كما جرى التشاور يف
مراسم إحياء ذكرى عاشوراء
هلذا العام يف القرى والبلدات
واملدن اجلنوبية.
وأكدت القيادتان يف بيان،
أن «ذكرى عاشوراء تطل
زاخرة بروح املعنويات واجلهاد
يف
الراسخة
والتضحية
املقاومني األبطال الذين اختذوا
اإلمام احلسني نهجا وسلوكا،
متزامنة مع الذكرى الواحدة
واألربعني لتغييب إمام الوطن
واملقاومة مساحة اإلمام السيد
موسى الصدر والذي بفكره
أعاد للناس ثقتهم بدينهم
ووطنهم وقدراتهم ووحدتهم
وعروبتهم ومقاومتهم».
أضاف البيان« :ويف هذه
املناسبة العظيمة جدد اجملتمعون
الدعوة اىل اجلماهري احلسينية
لكي تكون هذه املناسبة حمطة
ملزيد من الوحدة وااللتزام
بالقيم واملبادئ اليت خطها
االمام احلسني ،وإىل أوسع
مشاركة يف إحياء اجملالس
العاشورائية تأكيدا على ثباتنا

وعقيدتنا خبط ونهج ائمتنا
وبتعاليم مدرسة عاشوراء».
وتابع« :وقد أكد اجملتمعون
الوقوف اىل جانب الشعب
الفلسطيين املظلوم يف مواجهة
صفقة القرن اليت هي حماولة
لتصفية القضية الفلسطينية
واليت تتم وسط إنشغال األمة
يف اخلالفات واالنقسامات
واإلقتتال الداخلي ،داعني إىل
الوحدة وحتديد البوصلة بإجتاه
الصراع احلقيقي مع العدو».
وأشار اىل أن اجملتمعني دعوا
اىل «تعزيز الوحدة الوطنية
خصوصا يف هذه املرحلة
الدقيقة اليت مير فيها وطننا،
جمددين تأكيدهم على التمسك
والشعب
اجليش
بثالثية
واملقاومة» ،الفتا اىل ان
القيادتني دعتا «احلكومة إىل
االلتفات اىل هموم ومشاكل
الناس اإلجتماعية واإلقتصادية
واملعيشية ومعاجلة األزمات

احلياتية اليت تطال كل مواطن
وتأمني فرص العمل».
أضاف« :وتطرق اجملتمعون
إىل االنتخابات النيابة الفرعية
ودعوا اجلماهري الشريفة إىل
االقرتاع ملرشح حتالف الثنائي
الوطين الشيخ حسن عز
الدين».
وختم البيان «بالتأكيد على
اإللتزام خبيار املقاومة والثبات
على هذا اخلط والنهج املقاوم
الذى حرر لبنان من العدوين
االسرائيلي والتكفريي ،والثناء
على ما جتسد من وحدة وأخوة
بني حركة أمل وحزب اهلل يف
مسرية املقاومة وبناء الوطن
والوحدة الوطنية ،موجهني
الدعوة اىل أهلنا الشرفاء
للمشاركة يف املهرجان اخلطابي
الذي يقام يف مدينة النبطية،
الواحدة
الذكرى
ملناسبة
واألربعني لتغييب اإلمام السيد
موسى الصدر ورفيقيه».

Saturday 7 of September 2019
7,00 pm

روكز :املصاحلة يف
مرحلة نقاهة ومل
تسرتد صحتها بشكل
كامل

رأى النائب شامل روكز
يف حديث اىل اذاعة
«صوت لبنان،»93,3 -
ان «املصاحلة يف مرحلة
نقاهة ومل تسرتد صحتها
بشكل كامل ،فهي ال تزال
ترتنح والتصاريح تشري إىل
نفس غري صحي» ،آمال يف
أن «تأخذ األمور مسارها
حنو تعميق املصاحلة من
أجل عيش الناس بأمان
وسالم يف اجلبل وسواه من
املناطق اللبنانية».
ويف ظل احلديث عن لقاء
مسيحي موسع ،متنى أن
«يشكل فرصة تطرح فيها
القوى السياسية خماوفها»،
معتربا أن «احلل يكمن يف
احلديث الصريح والواضح يف
األمور الطائفية واحملاصصة
سعيا للتمكن من الوصول
اىل دولة مدنية».
االسرتاتيجية
وعن
الدفاعية ،أكد أنها «حق
اخلطة
ومضمون
وطين
األساسي يقوم على توافق
وطين كامل» ،مشددا على
«ضرورة دراسة قدراتنا
الوطنية ملواجهة األخطار».

كنعان استقبل دي بيولي وتثمني
ملوازنة  2019واالصالحات وأهمية
التنفيذ الستعادة الثقة

التقى رئيس جلنة املال
ابراهيم
النائب
واملوازنة
كنعان يف مكتبه يف اجمللس
النيابي ،القائمة بأعمال بعثة
االحتاد األوروبي يف لبنان
جوليا دي بيولي اليت نقلت
«تثمني االحتاد ملوازنة 2019
وما تضمنته من اصالحات
املطلوب التقيد بها».
ومت التأكيد على «دور اجمللس
النيابي الرقابي وضرورة
املوازنة
بتنفيذ
التشدد
واصالحاتها والتحضري للمزيد
من االصالحات البنيوية يف
موازنة  2020لتثبيت الثقة»،

كما جرى عرض التعاون بني
األوروبي
واالحتاد
لبنان
واملشاريع املمولة منه يف
لبنان.

كنعان

ورأى النائب كنعان انه
«مبراكمة االجيابيات والعمل
املشرتك نستطيع ان نتجاوز
التحديات الراهنة ،وهذا ما
اكدنا عليه يف عملنا كنواب
يف اجمللس النيابي ويف
اجتماع بعبدا الذي نقل البالد
اىل مرحلة جديدة نعمل على
تفعيلها وتطويرها يف االسابيع
املقبلة».
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مقاالت وتحقيقات

فروض العطلة :املدارس تقبض يف الصيف أيضاً تأجيل «التصنيف» :بأ ّي مثن سياسي؟
محمد وهبة

فاتن الحاج

الصيفية
الفروض
هم يرافق التالمذة
ّ
عليهم
و»ينغص»
عطلتهم ،رغم إدراكهم
بأنها ال تصحح وليست
جدية .هي قصاص
للضعاف
وعقاب
على
واملتميزين
السواء .ومع غياب
املؤشرات الرتبوية على
جدواها ،باتت دفاتر
العطلة أحد املداخيل غري
املنظورة يف موازنات
بعض املدارس.
يف اعتقاد بعض األهل
أن فروض العطلة
ّ
ّ
حل سحري
الصيفية
للرسوب وسد الفجوة ال يتفاعل األوالد مع الفروض بجدية ألنهم يعرفون أنها ال تصحح (أرشيف ــ بالل
جاويش)
وحبسب
التعليمية.

بعض املعلمني ،تنعش هذه الفروض ذاكرة
التلميذ وتبقيه على تواصل مع معلوماته .لكنها،
بالنسبة إىل معظم األوالد ،شكل من أشكال
العقاب والتعذيب النفسي وعبء ّ
ينغص عليهم
عطلتهم.
التضاد يكمن يف املفردة نفسها :فروض
وعطلة .الفروض تعين بالضرورة عم ًال إلزاميًا،
والعطلة وقت يفرتض أن ميضيه الطفل يف
اللعب والتواصل األسري ونشاطات أخرى مهمة
لنموه املعريف والنفسي .وحبسب تربويني ،ال
متفوق ومن يعاني من صعوبات
فرق هنا بني
ّ
ّ
تعلمية .الكل حباجة إىل أجواء االسرتخاء الصيفية،
«إذ ال ميكن مقاصصة التلميذ الراسب بفروض
صيفية ،وهناك اسرتاتيجيات تعليم كثرية ميكن
اعتمادها حتافظ على استمتاع هؤالء األطفال
أن األنظمة الرتبوية العاملية
بالصيف ،ال سيما ّ
ّ
ختلت عن خيار تكرار الدروس وإعادة الصف».
أما التالمذة الباقون ،فبإمكانهم أن يقرأوا
قصصًا خيتارون عناوينها بأنفسهم ،كما ينصح
الرتبويون ،لتحسني خمزونهم اللغوي ،وهو
وشتاء على أية حال.
يفرتض أن حيصل صيفًا
ً

ال قيمة تربوية لدفاتر العطلة

يف عملية التعلم جتري اإلجابة عن ثالثة أسئلة:
ماذا نتعلم؟ وكيف نتعلم؟ وكم نتعلم؟ وفق
الباحثة الرتبوية سهام أنطون« ،الفروض الصيفية
الكم،
املبنية على التمارين التطبيقية تركز على
ّ
وختاطب الذاكرة القصرية ،لكون مضمونها ال
يتجاوز حماولة ترسيخ معلومات أخذها التلميذ

خالل سنته الدراسية،
أن خماطبة
يف حني ّ
الذاكرة البعيدة املدى
ّ
تتطلب تعزيز مهارات
التساؤل واالستقصاء
لدى التلميذ ،لينتقل

املدرسة تتقاسم
مع دور النشر
األرباح على كل
املطبوعات بما فيها
دفاتر العطلة

معها إىل مرحلة االستنتاج والتحليل».
وسط منافسة غري مسبوقة بني «الدجييتال»
والورق ،تستغرب أنطون إصرار املدارس على
ّ
حمفزة« ،يعين
اعتماد وسائل تقليدية وغري
إذا تلميذ ما اشتغل بالصف وحيتاج إىل معاجلة
ّ
التذكر ،آخر
بعض النقاط ،هل نذهب إىل
هدف يف سلم األولويات بالرتبية والتعليم؟».
ما هو البديل؟ جتيب« :القراءة ميكن أن تدعم
وتثبت لدى التلميذ
جوانب التحليل والفهم
ّ
مهارات اللغة والتعبري .يف دول العامل ،يبلغ
معدل القراءة لدى األطفال  4إىل  5ساعات
يف األسبوع .أما يف لبنان ،فالنتائج فاضحة
واملعدل ال يتعدى الدقائق».

ربح غري منظور

إذا سلمنا جد ً
بأن «دعم الصيف» ال يكون
ال ّ
على شكل دفرت متارين تطبيقية ملراجعة مفاهيم
ومبادئ أساسية ُيفرتض اكتسابها خالل العام
فإن األمر غري بريء من األهداف
الدراسي،
ّ
التجارية .الفروض الصيفية باتت أحد املداخيل

غري املنظورة يف القسط املدرسي ،متامًا مثل
الكتب والقرطاسية والنقل والزي املدرسي
واألنشطة والكافيرتيا وغريها .بعض هذه
الفروض يأخذ شكل رزمة أوراق مطبوعة حتتوي
تعدها
نصوصًا وأسئلة يف اللغة العربية مث ًال،
ّ
بعض املدارس وتفرض بيعها جلميع التالمذة،
بـ  15ألف لرية للرزمة الواحدة ( 30ورقة باحلد
األقصى)! فيما بعض الفروض عبارة عن كتيبات
تصدر عن دور نشر معينة ،ومقابل مبالغ تصل
أحيانًا إىل  50دوالرًا للتلميذ الواحد.
وتوضح منسقة برنامج احللقة االبتدائية يف
بأن إدارة املدرسة تطلب
إحدى املدارس
ّ
منهم ،كمسؤولني أكادمييني ،اختيار كتب
معينة ،من دون النظر ما إذا كانت هذه الكتب
مربجمة إلعطاء طاقة إجيابية للتلميذ أم ال .ويف
أغلب األحيان« ،ال مكان للتعلم التميزي يف
الفروض اليت خنتارها واليت ال تراعي أعمار
التالمذة ومستوى تفكريهم والفروقات الفردية
بينهم ،إذ كيف نعطي األسئلة والتمارين نفسها
للمتميزين والضعاف؟».

الفروض قصاص لألهل

يف املقابل ،ينقسم األهالي بني من يرى
الفروض ضرورية لتذكري التلميذ باملعلومات
باستمرار وكي ال ينقطع نهائيًا عن الدرس،
وبني من يرفضها باملطلق .ويشكو البعض
من عدم تفاعل أوالده معها جبدية «ألنهم
يعرفون أنها ال تصحح ،وهذا هو األسوأ كأن
املدرسة تقول للتلميذ فيك تزعرب وفينا نكذب
وفيك ما تصدقنا» ،على حد تعبري أحد اآلباء.
ويبدو الفتًا ما يقوله آخرون جلهة أن الفروض
الصيفية هي قصاص لألهل «ألنن هين
بيعملوها وبتطلع براسن» .ومييل البعض إىل
أن تقرتح إدارة املدرسة على أبنائهم عناوين
لقصص هادفة وتربوية يقرأونها يف الصيف
وجيرون حوهلا تقارير « ،»book reportشرط أن
جتري مناقشتها مع بداية العام الدراسي املقبل
للتأكيد على جدية العمل .لكن األهالي الذين
يرفضون مبدأ الفروض الصيفية والشتوية
على السواء يشجعون على القراءة لذاتها ،ال
أن يكون الكتاب مادة للنقاش يف ما بعد أو
جزءًا من العالمة.

بعض املعلمني يدافعون عن منط جديد
من الفروض الصيفية بدأ يعتمده عدد من
املدارس وال يشبه الفروض املنزلية خالل
العام الدراسي ،وهو عبارة عن أحجيات رياضية
ولغوية وقراءة قصص ينجزها التلميذ عرب
ّ
املتبع
هاتفه الذكي أو اآليباد ،حبسب النظام
يف املدرسة ،وبالتالي هي أقرب إىل نشاط
ّ
ويقوي معلوماته،
ينشط ذاكرته
فكري ترفيهي
ّ
أن معلمني آخرين يدركون
عن طريق اللعب .إال ّ
أن معظم إدارات املدارس ال ختتار الفروض من
ّ
باب أنها تهتم بإعداد تلميذ يسائل وينتقد،
وخصوصًا حني يكون سقف خمرجات التعليم
لديها هو تسجيل معدالت مرتفعة يف االمتحانات
الرمسية!

تصلة بتصنيف لبنان .فقد بات حمسومًا أن «ستاندر
أند بورز» ستمنح لبنان مهلة ستة أشهر قبل إعادة
تقييم تصنيفه السيادي ،وهي أبلغت ،شفهيًا،
َ
مسؤولني
تقدم
رمسيني اثنني بقرارها من دون أن ّ
َّ
تربيرات مقنعة عن أسباب تراجعها عن املوقف السليب
متسكت به خالل األسابيع املاضية.
من التصنيف الذي ّ
وتقاطع هذا األمر مع معطيات تشري إىل أن رئيس
احلكومة سعد احلريري ،حصل على مساعدة أمريكية
مقابل مثن سياسي تظهر معامله قريبًا
بدأت تتكشف نتائج زيارة رئيس احلكومة سعد
احلريري لواشنطن .من أبرز مالحمها ،حبسب أوساط
قريبة منه ،حصوله على مساعدة أمريكية يف الضغط
على وكالة «ستاندر أند بورز» من أجل منح لبنان فرتة
ملدة ستة أشهر قبل خفضها تصنيفه من درجة
مساح ّ
( )-Bإىل ( .)+CCCتشري األوساط إىل أن الثمن
الذي دفعه احلريري مقابل تعوميه وإظهاره مبثابة
«بطل» أنقذ لبنان من «كارثة» خفض التصنيف،
ً
يكمن يف التزامه
جمموعة من البنود ،أوهلا يكمن يف
إعادة إحياء  14آذار ،وهي اخلطوة اليت سبق للواليات
أعدت هلا عرب إصدار سفارتها
املتحدة األمريكية أن ّ
يف لبنان بيان دعم للنائب وليد جنبالط على خلفية
حادثة قربمشون .وثانيها ،حتويل احلريري إىل شريك
بري يف املفاوضات املتعلقة برتسيم
مع الرئيس نبيه ّ
احلدود للمناطق املتنازع عليها بشأن الغاز مع الكيان
االسرائيلي ،ودعم فوز جنرال إلكرتيك يف مناقصات
الكهرباء.
املتحدة،
الواليات
من
عودته
وفور
صرح مستشار
ّ
احلريري ،النائب السابق غطاس خوري ،بأن «الزيارة
جنحت ،وكان هدفها أن نقول إن املسار االقتصادي
منفصل عن األزمات اليت تواجهها املنطقة» .سريعًا،
جاءت الرتمجة العملية هلذا املسار يف اتصال أجراه
املسؤولون يف وكالة «ستاندر أند بورز» إلبالغ حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة ،ووزير املال علي حسن
قررت منح لبنان فرتة السماح
خليل ،بأن الوكالة ّ
اليت طلبها عرب وزير العمل كميل بوسليمان ،الذي
منسق للجنة اليت راسلت الوكالة يف متوز
عمل مبثابة ّ
املاضي ،يف حماولة لثنيها عن قرار خفض تصنيف
لبنان.
ويتعزز هذا املشهد بتصرحيات رئيس جلنة الرقابة
ّ
على املصارف مسري محود لصحيفة نداء الوطن ،مشريًا
إىل أن «السلطات اللبنانية طلبت من
القيمني على
ّ
ستاندر أند بورز عدم االستعجال يف خفض التصنيف،
ألن البالد تسري على الطريق الصحيح… هناك إشارة
من الوكالة إىل احتمال تأجيل التصنيف».
رغم كل هذه اإلشارات إىل أن خفض التصنيف بات
حبكم املؤجل ،إال أن السوق الدولية حيث تتداول
سندات اليوروبوندز اللبنانية ،مل يكن لديها الثقة بأن
ما يقال صحيح« .فمن الصعب التصديق أن وكالة
تصنيف حمرتمة مثل ستاندر أند بورز ،قد تضرب
صدقيتها من خالل الرضوخ للضغوط السياسية من
املسؤولني األمريكيني ،وهي اليت خفضت تصنيف
أمريكا يف عام  2011مبا ُع ّد أنه أول إجراء من نوعه
يف تاريخ هذا الواليات املتحدة األمريكية» ،يقول أحد
مديري املؤسسات املالية يف لبنان .فبنتيجة الثقة
اليت أوالها املستثمرون حول العامل بهذه الوكالة،
عمد محلة أسهم سندات اليوروبوندز اللبنانية يف
اخلارج ،املقدرة قيمتها بنحو  4مليارات دوالر ،من
بينها حنو ثالثة مليارات هي ديون بضمانة السندات،
إىل عرض أسهمهم للبيع وتصفيتها للتخفيف من
قيمة اخلسائر اليت ميكن أن تلحق بها نتيجة خفض
أدى هذا األمر ،أول من
التصنيف املتوقع .وقد ّ
أمس ،إىل اخنفاض أسعار السندات اليت تستحق يف
 2020و 2021و 2027و 2037وارتفاع العائد عليها
إىل مستويات قياسية بلغ أقصاها ( %21العائد ّ
ميثل
الفائدة النهائية اليت حيصل عليها حامل السند).
عما يعنيه االلتزام السياسي للحريري
بصرف النظر ّ
يف االخنراط أكثر باملشروع األمريكي ،إال أن حصول
لبنان على فرتة مساح لستة أشهر
يعد مثنًا كبريًا
ّ
مقابل كل هذه االلتزامات .كذلك يعين أن وكاالت
التصنيف ميكن أن ختضع إلمالءات سياسية ،وليس
بالضرورة الثقة بها يف جمال تصنيف الديون السيادية
للبلدان .فالوكالة ،رمست يف آذار املاضي طريق
خفض تصنيف الدين السيادي للبنان أو رفعه .ذلك
حصل يوم أصدرت تقريرًا عن رؤيتها املستقبلية
وأسباب تعديلها من «مستقر» إىل «سليب» .فقد
زعمت الوكالة أن دواعي خفض التصنيف خالل
األشهر الـ 12املقبلة ،متصلة بارتفاع عجز املوازنة
ربطًا بتطورات سياسية ،أو تباطؤ إضايف يف
تدفقات الودائع اليت تعد شريان التمويل األساسي
للخزينة ،أو تقلص احتياطات مصرف لبنان بالعمالت

األجنبية.
يف الواقع ،يقول املطلعون ،إن مسؤولة الوكالة يف
الشرق األوسط ،ذهبية غوبتا ،أبدت
استياء شديدًا
ً
من األوضاع يف لبنان ،وذكرت يف أكثر من اتصال
مع املعنيني يف لبنان ،عدم ثقتها بنتائج موازنة
أقرت قبل أشهر قليلة من نهاية السنة
 2019اليت ّ
اجلارية ،ما يعين شبه استحالة حتقيق األرقام املزعومة
عن خفض نسبة العجز إىل الناتج إىل  ،%7.6وهي
سألت املسؤولني يف وزارة املال عن أوامر الصرف
اجملمدة بقيمة ملياري دوالر ،ومنها  900مليون دوالر
ّ
يف  ،2019وسألت املعنيني يف مصرف لبنان عن
توقف تدفق الودائع وخروج الرساميل وتضخم عجز
ميزان املدفوعات بشكل هائل .أيضًا سألت عن ّ
تأخر
تطبيق خطة الكهرباء… كل تلك األمور تركت انطباعًا
سلبيًا لدى الوكالة تراكم فوقه توقف اجتماعات
جملس الوزراء بسبب عدم االستقرار السياسي الناجم
عن حادثة قربمشون.
تلميحات غوبتا وفريق الوكالة كانت تنطوي على نتيجة
واحدة« :خفض التصنيف» .لكن ما حصل الحقًا من
عدل املسار يف
تدخالت وضغوط سياسية أمريكيةّ ،
اجتاه منح لبنان فرتة مساح ،رغم أن املؤشرات اليت
رمستها الوكالة ال تنطبق على احلالة اللبنانية؛
فالنمو
ّ
املتوقع حبسب صندوق النقد الدولي سيبلغ صفرًا
يف املئة يف عام  ،2019وهذا يعين أن ما يسمى
إصالحات مالية يف املوازنة لن تظهر هذه السنة،
كذلك إن احتياطات مصرف لبنان تراجعت من 31
مليار دوالر يف آذار  2019إىل  29.7مليارات دوالر
يف حزيران  ،2019وحمفظة السندات تراجعت من
 7.4مليارات دوالر إىل  6.6مليارات دوالر .وعندما
سألت غوبتا عن نتائج اهلندسات املالية يف متوز،
أجابها مسؤول يف مصرف لبنان ،بأن اهلندسات
اجتذبت ملياري دوالر ،لكنها ّ
علقت على الزيادة
املتواضعة يف االحتياطات بقيمة  700مليون دوالر
فقط ،ما يعين خروج  1.3مليارات دوالر!
تلميحات فريق «ستاندر أند بورز» عن احتمال خفض
حتول إىل شبه قناعة حملية،
التصنيف ،عدا كونه ّ
انتشر بني محلة األسهم من صناديق استثمارية
أجنبية ومؤسسات مالية أجنبية وافراد ،ما دفع حملل
غولدمان ساكس ،فاروق سوسا ،إىل التصريح علنًا
مفجرًا موجة بيع سندات
عن احتمال خفض التصنيفّ ،
يوروبوندز تكّبدت مبوجبها املصارف اللبنانية مبلغًا
مقدرًا بنحو  150مليون دوالر ،ألنها استدانت من
صناديق ومؤسسات مالية أمريكية بضمانة السندات
اليت حتملها .فمع اخنفاض األسعار ،باتت هذه
املصارف جمربة على تسديد فرق االخنفاض يف
السعر أو تصفية السندات.
املشكلة اليت واجهت املصارف ،أن تسديد مبلغ
الـ 150مليون دوالر خالل مخسة أيام ،ليس متوافرًا
ضمن سيولة غالبيتها ،ألن مصرف لبنان
امتص
ّ
ّ
الدوالرات من املصارف
وجفف السوق منها حتى
يتمكن من السيطرة على الطلب على الدوالر .كذلك،
كان مصرف لبنان يعاني من مشكلة يف تسييل جزء
من حمفظة السندات .فبحسب مصرفيني مطلعني،
عرض مصرف لبنان على صناديق استثمارية أجنبية
قبل أسبوع ،بيع سندات تستحق يف  2037بقيمة
 72دوالرًا للسند الواحد ،أي ّ
أقل من قيمته االمسية
املقومة بنحو  100دوالر ،إال أنه مل يتمكن من بيع
هذه السندات .ما يعين أن حاجته للدوالرات تزداد
يف ظل استنزاف احتياطاته وخروج الرساميل من
لبنان ،وما يعين أن قدرته على توفري الدوالرات
للمصارف أضعف مما كان عليه سابقًا.
رغم كل هذه املعطيات ،إال أن املستثمرين األجانب
مل يظهروا ثقة بكالم محود عن احتمال تأجيل
التصنيف( ،يقال إن احلاكم سالمة أوعز إليه إجراء
مقابلة للسيطرة على اهللع الذي ساد سوق سندات
اليوروبوندز) ومل تشهد سندات اليوروبوندز إال
حتسنًا متواضعًا جدًا.

تأجيل التصنيف = ضغط أكرب

تتوقع مصادر معنية أن تزيد الضغوط على لبنان
بنتيجة تأجيل التصنيف ،على عكس ما يشاع ،إذ إن
الثمن السياسي الذي دفعه احلريري هلذا التأجيل،
إذا حصل ،سيدفع يف اجتاه تأجيج الصراع احمللي
على اإلجراءات اليت جيب اختاذها يف موازنة ،2020
وعلى بعض اخلطوات املتعلقة برتسيم احلدود
ّ
البحرية ،وسيتيح للمؤسسات الدولية
التدخل يف
تفاصيل املالية العامة وطبيعة النفقات واإليرادات،
فض ًال عن أنها ستكون مبثابة عنصر ضغط متواصل
على القوى السياسية وابتزازها سياسيًا مع قرب
انتهاء فرتة السماح املوعودة.
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مـقاالت وتـحقيقات

احلريري «حيرتق» على بري

رئيس احلكومة التقى بولتون وكوشنر سراً يف واشنطن
ميسم رزق
َّ
يتخل سعد احلريري عن رغبته يف توليه شخصيًا
مل
ملف التفاوض حول احلدود الربية والبحرية.
اللقاءات اليت عقدها يف واشنطن ،وبعضها
طي الكتمان ،تطرح عالمات استفهام
بقي
ّ
حول اجتهادات رئيس احلكومة يف حديثه مع
املسؤولني األمريكيني ،يف ظل حماوالته الدائمة
لسحب امللف من يد الرئيس نبيه بري.
أصبح باإلمكان التأكيد أن الرئيس سعد احلريري
َ
َ
ِ
بواقع إدارة رئيس جملس
يرض التسليم
مل
النواب نبيه بري ُ
ملفاوضات ترسيم احلدود
الربية والبحرية بني لبنان وفلسطني احملتلة.
وكل املعلومات املتقاطعة بشأن زيارته األخرية
لواشنطن ّ
خترج عن سياق ما
تدل على ذلك ،وال ُ
رسم بعناية .فاحلماسة األمريكية جتاه لبنان
كان ُي َ
إلجناز هذا امللف مل ُ
جمرد تطور هامشي ،بل
تكن ّ
موسع سَبق أن طرحه األمريكيون
يف سياق عرض
ّ
على احلريري ،وحتديدًا ع َرب صهر الرئيس دونالد
ترامب ،ومستشاره جاريد كوشنر ،الذي ربط
تسهيل احلل باحلصول على مبالغ مالية لدعم
ِ
تصل قيمتها إىل حنو 6
مشاريع استثمارية
مليارات دوالر ،باإلضافة إىل مطالب أخرى .
ّ
يتحقق بواسطة
هذا ما أراد له األمريكيون أن
احلريري .وكان األمريكيون يفضلون أن يكون
احلريري هو املفاوض اللبناني ،بسبب عدم
معارضته الفصل بني احلدود الربية واحلدود
البحرية (وهو ما سعت إليه واشنطن ،وفقًا
يومها كان موقف رئيس
للمصلحة اإلسرائيلية)َ .
اجلمهورية العماد ميشال عون ووزير اخلارجية
جربان باسيل أقرب إىل رئيس احلكومة من موقف
َ
يتوحد املوقف اللبناني
قبل أن
حزب اهلل وبري،
ّ
َ
خلف آلية من عدة بنود أساسها ربط التفاوض
على احلدود الربية بالبحرية ،باإلضافة إىل رعاية
األمم املتحدة ألي مفاوضات.
الدفع القوي الذي ُمنح للرئيس بري خالل إدارته
التفاوض مع املوفدين األمريكيني ،وعلى رأسهم
وتشدده على قاعدة
وزير اخلارجية مايك بومبيو،
ّ
«إما قبول اآللية بكل بنودها وإما ال تفاوض»
دفع اجلانبني األمريكي واإلسرائيلي خالل
األشهر املاضية إىل املوافقة على أغلب الشروط
َ
حمملة
قبل أن ترتاجع «إسرائيل»،
اللبنانية،
ّ
الوسيط األمريكي ديفيد ساترفليد رسالة ترفض
فيها التفاوض برعاية األمم املتحدةُ ،
وتصر على
عدم االلتزام خطيًا بالتالزم بني احلدود ال ّربية
َ
تلك املدة ،مل يتوقف احلريري
والبحرية .طوال
بري إدارة هذا
عن التعبري عن استيائه من تولي ّ
امللف .وكان خالل تواصله الدائم مع حزب اهلل
ّ
يؤكد أنه األوىل بالتفاوض ألنه «صديق شخصي
لكوشنر» ،إال أن احلزب قطع الطريق عليه
بالتأكيد أنه «يقف خلف بري يف كل ما يقرره
بشأن التفاوض» ،علمًا أن رئيس احلكومة كان
ّ
احلل
صرحيًا إىل درجة القول إنه «يريد تقديم
ً
تعهد مبساعدات اقتصادية
هدية لكوشنر الذي
ّ
للبنان يف املقابل».
بعد حنو شهرين من تعليق الوساطة األمريكية
ّ
وتسلم ساترفيلد
نتيجة الرتاجع اإلسرائيلي
سفارة بالده يف تركيا ،أعيد إحياء امللف خالل
وجود احلريري يف واشنطن .إذ أعرب يف مؤمتر
بعد لقائه بومبيو «عن تفاؤله بإمكان
صحفي
َ
التوصل إىل قرار نهائي يف األشهر املقبلة ،نأمل
أن يكون يف شهر أيلول املقبل» ،وال سيما أن
وزير اخلارجية األمريكي أبلغه رمسيًا أن الوسيط
األمريكي اجلديد هو ديفيد شينكر.
ما قاله احلريري ال يعين أن األمور فع ًال تسري
يف اجتاه حل ،بل إنها مرجحة للتعقيد أكثر إذا
صحت املعلومات اليت وصلت إىل أكثر من
ّ
ّ
معين بهذا امللف .فبحسب مصادر
طرف داخلي
َّ
يتخل رئيس احلكومة عن رغبته يف
مطلعة ،مل
أن يكون هو ُ
فاوض ،وال حرصه على مسايرة
امل ِ
سجل له «اإلجناز» يف
لي ّ
«صديقه الشخصي» ُ
اإلدارة األمريكية .وما ُأعلن «هو اجلزء اليسري
من نقاشات أوسع حصلت بني احلريري وكوشنر
ومستشار األمن القومي جون بولتون يف اجتماعات
َ
وفق ما أكدت املصادر،
بقيت بعيدة من اإلعالم»

أي طرح يتعارض مع اآللية التي وضعها لبنان شرطاً للتفاوض
ستصوت ضده كتلة «التنمية والتحرير» (مروان بوحيدر)
مشرية إىل أن «عدم التصريح عن هذه االجتماعات
يعود إىل احلرج الكبري يف لقاء مهندس صفقة
القرن ،وأهم صقور اإلدارة األمريكية ميينية
وتطرفًا إلسرائيل».

زعم الحريري أنه اتفق مع بري على تخلي األخري
عن ملف التفاوض

َ
ّ
خلق «نقزة» يف الداخل اللبناني،
التكتم
هذا
وطرح عالمات استفهام كثرية على اجتهادات
احلريري «السرية» مع «أصدقائه» األمريكيني،
وذلك بالتزامن مع انتشار احلديث عن نيته طرح
ما ُّ
اتفق عليه حول الرتسيم مع بومبيو على جملس
الوزراء للتصويت عليه .األمر الذي يؤكد حماوالته
املستمرة لسحب امللف من يد الرئيس بري،
بالتزامن مع تروجيه خالل وجوده يف واشنطن
أنه «اتفق مع رئيس اجمللس على ذلك ،وأن
األخري لن يعارض ،لكنه سيكتفي بالتحفظ خالل
التصويت» .إال أن مصادر عني التينة نفت هذا
األمر ،مؤكدة أن «امللف كان وسيبقى بعهدة
الرئيس بري الذي كان قد قطع شوطًا مهمًا
فيه ،وسيكمل ذلك بالنقاشات اليت ستجري
مع الوسيط اجلديد» .وقالت املصادر إن «كتلة
التنمية والتحرير سرتفض أي اتفاق أو عرض
يتعارض مع اآللية اليت وضعها لبنان شرطًا
للتفاوض».
وحبسب معلومات «األخبار» ،تواصل احلريري مع
رئيس جملس النواب خالل وجوده يف العاصمة
األمريكية ،ومسع تشديدًا من بري على «وجوب
تأكيد موقف لبنان من التالزم وحماولة احلصول
على التزام من األمريكيني بذلك» .وإىل حني
حصول اجتماع مباشر بني بري واحلريري ملعرفة
نتائج البحث مع املسؤولني األمريكيني يف هذا
الشأن ،أكدت مصادر رفيعة املستوى أن «امللف
سيبقى يف يد رئيس اجمللس حصرًا ،الذي
سيلتقي شينكر الشهر املقبل يف بريوت» ،وإذا
فاتح احلريري حزب اهلل باملوضوع «فسيسمع هذا
اجلواب ،رغم كل تسويقه أن الفصل بني الرب
والبحر سيسمح للبنان بتلزيم البلوكات البحرية
للتنقيب عن النفط والغاز وجير إليه األموال».
كذلك سيكون موقف رئيس اجلمهورية ميشال
عون ووزير اخلارجية جربان باسيل مشابهًا ،تفاديًا
ألي خالف داخلي يمُ كن أي ينتج من ذلك.
ّ

عودة محيدة للمزين جيسكار
ابو عتمة والعائلة من لبنان
عاد الصديق ورجل األعمال جيسكار ابو
عتمة من الوطن الحبيب لبنان بعد زيارة
مع عائلته دامة أربعة أسابيع زار فيها األهل
واألقارب واألصدقاء مع العلم ان جيسكار
لديه صالون لتزيني الشعر Xpoze Hair
 & Beautyيف منطقة بانشبول.
واملعروف ان املزين جيسكار مبدع يف
التسريحات الجميلة واملميزة.
ال وسه ً
أه ً
ال بك مع العائلة يف وطننا
الثاني اوسرتاليا.

مصاحلة حزب اهلل–التقدمي االشرتاكي ُتطبخ عالبارد...
احلزب غري مستعجل
بوال أسطيح

مر أكثر من  3أشهر على اللقاء األخري الذي ُعقد
بني وفدين من «حزب اهلل» و»التقدمي االشرتاكي
» يف عني التينة برعاية رئيس اجمللس النيابي 
نبيه بري .عندها ُوصف اللقاء بـ»الفاشل» ،باعتبار
ان املواقف اليت صدرت بعده كانت باردة وتوحي
بأنه مل ينجح حتى بكسر اجلليد بني اجلانبني ،الذي
تراكم بعد استفحال اخلالف بينهما حول معمل
امسنت بيار فتوش يف عني دارة ،وبلغ أوجه مع
«التقدمي االشرتاكي» وليد
خروج رئيس احلزب
ّ
لبنانية مزارع شبعا قبل أن
جنبالط ليعلن عدم
ّ
يوضح ما قصده بذلك يف وقت الحق.
وفاقمت حادثة قربمشون األزمة بني كليمنصو
وحارة حريك .فبالرغم من عدم إقحام «حزب
اهلل» نفسه بشكل مباشر باألزمة ووقوفه خلف
حليفه رئيس احلزب «الدميقراطي اللبناني»
النائب طالل ارسالن ،اال ان ذلك وحده كان
كفيال بدفع االشرتاكيني للحديث عن حماولة حمور
املقاومة ومعه «التيار الوطين احلر» تطويق الزعامة
اجلنبالطية .وحاول رئيس «التقدمي االشرتاكي»
ّ
ّ
معطال
خالل األيام الـ 40اليت كان فيها البلد
ّ
يرتقب ًّ
يصور ّ
حل املشكلة
حال ألزمة قربمشون أن
ّ
بينه وبني «حزب اهلل» حبصول لقاء بينهما ،وذلك
لسببني رئيسيني ،االول رفضه االقرار بالزعامة
الثنائية على الساحة
االرسالنية وتثبيت نوع من
ّ
ّ
جر احلزب اىل حلبة التفاوض ّ
حلل
الدرزية ،والثاني ّ
كل املشاكل املرتاكمة معه دفعة واحدة ،رافضا
اخلوض يف مفاوضات مع من اعتربهم وكالء طالبا
لقاء «األصيل».
وبعد لقاء بعبدا الذي محل عنوان «املصارحة
واملصاحلة» ،وان كان ايا منهما مل يتحقق بشكل
مساع جديدة يبذهلا رئيس
جدي ،بدأ احلديث عن
ٍ
ثان بني
اجمللس النيابي نبيه بري لعقد لقاء
ٍ
وفدين من «حزب اهلل» و»التقدمي االشرتاكي»

ميهد للقاء جنبالط بأمني عام احلزب السيد حسن
ّ
االيام
ردد
نصراهلل .وقد ّ
االشرتاكيون كثريا يف ّ
ّ
كالما عن قرب عقد اللقاء االول ،اال
املاضية
ً
ان هذه
ان مصادر
مقربة من احلزب أشارت اىل ّ
ّ
املصاحلة ال تزال ُتطبخ على البارد ،داحضة بذلك
ما تردد عن لقاء قريب جدا خالل ساعات او ايام.
ان االمور مرتوكة لوقتها ،ما
واوضحت املصادر ّ
ان احلزب غري مستعجل لرأب الصدع مع
يوحي ّ
جنبالط وان كان ال ّ
اي دعوة
شك لن يرتدد بتلبية ّ
اي مبادرة يقوم بها عند
ّ
يوجهها بري او مالقاة ّ
منتصف الطريق.
ّ
ولعل أكثر ما جيعل احلزب مستاء وغري مستعجل،
ّ
معنية ،هو عدم متكنه حتى الساعة
حبسب مصادر
ّ
ّ
قضية مزارع شبعا يف
ختطي اقحام جنبالط
من
ّ
جمرد معمل امسنت ،وبالتالي
خالف داخلي حول
ّ
اسرتاتيجية على هذا املستوى مبصاحل
قضية
ربط
ّ
ّ
ان خوض نصراهلل
شخصية حمض .وقد بدا واضحا ّ
ّ
شخصيا يف منتصف متوز املاضي باحلديث عن
ًّ
ّ
امللف ،خري دليل على
تفاصيل ما حصل يف هذا
حجم امتعاض احلزب وأن االمور ال ميكن ان تعود
اىل جماريها بشكل تلقائي.
وبالرغم من شعور «التقدمي االشرتاكي» بنوع من
نشوة االنتصار بعد انتهاء كباش قربمشون ،ما
قد جيعل البعض يعتقد انه هو اآلخر لن يكون
ان
مستعجال المتام املصاحلة مع «حزب اهلل» ،اال ّ
ذلك ال يلقى صدى على أرض الواقع ،حبيث
يبدو أن االشرتاكيني ينصرفون العادة صياغة
عالقاتهم بالقوى واالحزاب كافة ،مستفيدين
من املوقع الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد دخول
وتوحد مكونات فريق  14آذار
واشنطن على اخلط
ّ
جمددا ملآزرتهم .وليس االنفتاح جمددا على رئيس
ن اال انطالقة يف هذا
اجلمهورية العمادميشال عو 
ّ
االجتاه.

Kfarsaroun Charity Association

ΔϳήϴΨϟ ϥϭέΎλήϔϛ ΔϴόϤΟ
In Conjunction with the

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

Venue :Orion Function Centre
155 Beamish Street Campsie
RSVP
9626 0162 / 0425 230 649

Elie Nassif

0433 773 779

Samia Elias

0414 799 049

John Ashak

All proceeds will support The Guide Dogs NSW/ACT
ΕΎΒρήϤϟϭ ˯Ύθόϟϭ ΓίΎϤϟ ϊϣ έϻϭΩ 80 ΔϗΎτΒϟήόγ
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اسرتاليات

فريدينربغ حيدد خريطة الطريق
إلصالح قطاع اخلدمات املالية
وجه وزير اخلزانة جوش فريدنربغ
حتذيرا لقطاع اخلدمات املالية
واملصرفية كشف فيه عن
خارطة طريق لتنفيذ توصيات
املفوضية امللكية.
فقد تعهد الوزير فريدنربغ
بإصالح قطاع اخلدمات املالية
العام
بنهاية
واملصرفية
املقبل ،على أمل إعادة بناء ثقة
املستهلك بعد مراجعة قاسية
هلذه الصناعة.
وكشف السيد فريدنربغ يف
خطابا له ،صباح االثنني املاضي
ً
أمام غرفة التجارة والصناعة
الفيكتورية ،عن خارطة طريق
لتنفيذ توصيات مفوضية هاين
امللكية.
وقال وزير اخلزانة «احلاجة إىل
التغيري ال ميكن إنكارها ويتوقع
اجملتمع أن تستجيب احلكومة
للمفوضية امللكية بسرعة».
وتتضمن اإلصالحات تغيريات
يف قوانني الشركات والتقاعد
والتأمني واخلدمات املالية حيث
قال السيد فريدنربغ إنها األكثر
مشولية خالل ثالثة عقود.
اخلزانة
وزارة
وستتلقى
ومكتب املستشار الربملاني
مبلغ  9.3ماليني دوالر لضمان
التقيد باجلدول الزمين الطموح
للحكومة.
وكا قد قدم املفوض كينيث
هاين  76توصية لإلصالح ،مبا
يف ذلك  54توصية للحكومة
و 12توصية للجهات التنظيمية
و 10توصيات للصناعة املالية.
ويقول السيد فريدنربغ إن أكثر
تغيريا سيتم إجراؤها أو
من 20
ً
تقدميها إىل الربملان حبلول
نهاية العام ،وسيتم إجراء مجيع
التغيريات حبلول نهاية العام
املقبل.
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وقال وزير اخلزانة للظل جيم
تشاملرز انه ،بعد ستة أشهر
من التقاعس عن العمل ،تريد
احلكومة ،اآلن ،ان نهنئها
إلصدارها جدولاً
متأخرا
زمنيا
ً
ً
لتنفيذ التوصيات.
ورأى السيد تشاملرز إن
ضحايا سوء السلوك املصريف
سيصابون خبيبة أمل عميقة،
حيث سيتأخر تنفيذ بعض
شهرا
التوصيات مدة 15
ً
أخرى.
«يعرف
يقول
واضاف
األسرتاليون أن حزب االحرار
ليس جادا يف التعامل مع
املمارسات السيئة للبنوك.
إنها ستستجيب على مضض
ومتأخر للقضايا الصادمة اليت
أثريت».
بولني
السيناتورة
وتقول
هانسون إنه ينبغي ترك وسطاء
الرهن العقاري حباهلم ،وجتادل
أنهم ال يتحملون مسؤولية عدم
الثقة يف القطاع املصريف.
وحذرت مجاعة الدفاع عن
املستهلكني من ان مجاعات
الضغط تقاتل بالفعل ضد
التغيريات يف هذه الصناعة،
مما جيعل الطريق إىل اإلصالح
صعًبا.
وقال آالن كريكالند الرئيس
:Choice
لشركة
التنفيذي
«ستحتاج احلكومة الفيدرالية
إىل الوقوف بقوة ضد ضغوط
الصناعة لضمان تنفيذ توصيات
بشكل
امللكية
املفوضية
فعال».
واعلن «إن الطريقة الوحيدة
حلل املشاكل اليت كشفت عنها
املفوضية امللكية املصرفية هي
التأكد من إقرار هذه اإلصالحات
يف أسرع وقت ممكن».

كل قواعد الواليات املتحدة
وحلفائها واملطارات واملرافئ
واملنشآت العسكرية الواقعة
يف غرب احمليط اهلادئ»،
مدعمة
تفتقر إىل بنى حتتية
ّ
وتواجه خطرًا حمدقًا.
وميكن استغالل هذه األفضلية
للسيطرة على مناطق يف تايوان
واجلزر اخلاضعة لليابان وحبر
الصني اجلنوبي ،قبل وصول
القوات األمريكية».

Australian News

األرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات سيدني بدون سائق

تظهر األرقام تدفق أكثر من 66
ألف مسافر يف قطارات املرتو
اجلديدة بدون سائق يف سيدني
يف املتوسط كل يوم من أيام
األسبوع يف أول شهرين من
تشغيلها على الرغم من موجة
االضطرابات.
وكان خط السكة احلديد
مشال غرب سيدني (Metro
 )Northwestالذي يبلغ طوله
كيلومرتا من تشاتسوود
36
ً
إىل روس هيل يف مشال
ً
أيضا
غرب سيدني يستخدم
كخط الضواحي الشرقية ،رابع
أكثر خطوط القطار يف سيدني
ازدحاما يف شهري حزيران
ً
ومتوز املاضيني.
وأظهرت اإلحصائيات ان عدد
الركاب يف حمطيت تشاتسوود
تعمالن
اللتني
وإيبينغ،
كمتقاطعات للركاب ،ارتفع
بنسبة  18يف املئة يف شهر
متوز ،مقارنة بالشهر نفسه من
العام السابق.
كما شهدت احملطات بني
التقاطعني ،مثل ماكواري بارك
و نورث رايد ،زيادة ترتاوح
بني  17إىل  19يف املئة يف
عدد الركاب الذين استخدموه
خالل شهر متوز ،مقارنة بالشهر
نفسه من العام السابق عندما
كانت تعمل فيها القطارات ذات
الطابقني.
كيلومرتا متتد من
ومت دمج 13
ً
إيبينغ إىل تشاتسوود يف خط
مرتو  Northwestعلى مدى
تسعة أشهر قبل فتح األخري
للمسافرين يف  26أيار.
وقال ماثيو هونسيل ،حملل
بيانات النقل يف معهد العقود
املستقبلية املستدامة ،إن حركة
اخلط اجلديد أظهرت أن الناس
جيدا للخدمات املتكررة
استجابوا ً
الشاملة.

تقرير أسرتالي عن «إفالس اسرتاتيجي» ألمريكا
وعجز عن مواجهة الصني يف احمليط اهلادئ
ّ
أعده مركز الدراسات
حذر تقرير ّ
حول الواليات املتحدة يف
جامعة سيدني ،من أن الواليات
املتحدة مل تعد تهيمن عسكريًا
على احمليط اهلادئ ،وقد تعاني
يف الدفاع عن حلفائها يف
مواجهة الصني.
وو َر َد يف التقرير أن اجليش
َ
األمريكي «قوة يف طور
الضمور» و»منهكة يف شكل
خطر» و»غري جاهزة» ملواجهة
الصني ،مضيفًا أن واشنطن
ستعاني يف الدفاع عن حلفائها،
ولو أرادت ذلك.
واتهم الواليات املتحدة بـ
منبهًا
«إفالس اسرتاتيجي»،
ّ
إىل أن احلروب يف الشرق
وضعف
والتحيز
األوسط
ّ
تعرض حلفاءها يف
االستثمار
ّ
احمليط اهلادئ خلطر.
وتابع أن «الصني ،على
العكس ،تزداد قدرة على حتدي
النظام اإلقليمي بالقوة ،نتيجة
استثمارها الضخم يف املنظومات
املتطورة».
العسكرية
ّ
ولفت التقرير إىل أن «تقريبًا
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وكان وزير الدفاع األمريكي
مارك إسرب أعلن أن بالده
تستعجل نشر صواريخ جديدة
توسع النفوذ
يف آسيا ،الحتواء
ّ
الصيين يف املنطقة.
ويف عهد الرئيس الصيين
شي جينبينغ ،ارتفعت املوازنة
العسكرية الرمسية لبالده بنحو
 75يف املئة إىل  178بليون
دوالر ،علمًا أن هناك تكهنات
بأن الرقم احلقيقي أكرب بكثري.

الطالبتان ايلي ريري وراشيل دوبي

وتابع يقول «إن النمو بنسبة
 ٪20تقريًبا على أساس سنوي
جيد ً
حقا .حنن نشهد تغيريات
يف أمناط السلوك لكنها مل
تهدأ بعد ..عادة ما يستغرق
شهرا حتى
الناس من  9إىل 12
ً
يعتادوا ً
حقا على خيار النقل
اجلديد ألن الناس ال يغريون
فورا».
عاداتهم ً
وقال السيد هونسيل إن احلركة
يف قطارات املرتو ذات الطابق
الواحد كانت قوية يوم األحد،
حيث بلغ متوسطها حوالي 60
يف املائة من أيام األسبوع.
باملقارنة  ،يبلغ متوسط رحالت
سيدني للقطارات أيام االحد
حوالي  42يف املائة منها يف
أيام األسبوع.
ومع ذلك  ،فقد شوهت العملية
سلسلة من االضطرابات يف
اخلدمات يف األشهر األوىل.
وأكد وزير النقل ،أندرو
أسباب
أن
كونستانس،
االضطرابات ،مثل قيام فين
بتكسري الزجاج على نظام إمخاد
احلرائق  ،ال عالقة هلا.
وقال األسبوع املاضي« :ال توجد
مشكلة منهجية تنشأ هنا».
لكنه استطرد قائال إنه يريد
حتسينات يف سرعة االستجابة
للحوادث ،مبا يف ذلك الوقت
الذي يستغرقه احالل احلافالت
البديلة حمل القطارات عندما يتم
ً
مؤقتا.
إغالق اخلط
إيلي ريري ،طالبة جامعة
ماكواري من كرميورن ،حتب
القطارات اجلديدة لكنها قالت
إنه كان هناك عدد من مشاكل

حركة واعدة

الطالب توم شيان

التسنني (.)teething problems
وقالت إن أبواب القطار تغلق
ً
أحيانا بسرعة كبرية بالكاد تسمح
للركاب بالدخول واخلروج.
وقالت زميلتها يف اجلامعة
راشيل دوبي ،من سنرتال
كوست ،إن ازدياد حركة
القطارات يعين أنها ستغادر
حمطة جامعة ماكواري بسرعة
أكرب إىل املنزل.
كما حيب توم شيان ()Schien
طالب اللغويات جبامعة ماكواري
اخلط اجلديد ،على الرغم من
أنه ال يزال يستغرق حوالي 40
دقيقة للسفر من مكانه بالقرب
من حمطة قطار السنرتال يف
مركز سيدني التجاري إىل
اجلامعة.
وقال« :إنه الشيء نفسه يف
الوقت احلالي ألنين جيب أن

أغادر [خدمات قطارات سيدني
الستقالل قطارات املرتو] يف
تشاتسوود أو إيبينغ ..ومبجرد
أن يفتح من السنرتال سيكون
جيدا».
االمر ً
ومن املقرر افتتاح املرحلة
الثانية من خط املرتو من
سيدني
حتت
تشاتسوود،
هاربر إىل وسط املدينة ،وإىل
سيدنهام وبانكستاون ،يف عام
 2024بتكلفة تبلغ حوالي 12
مليار دوالر.
قالت شركة  Tollلتشغيل
الطرق السريعة يف اآلونة
األخرية إن افتتاح اخلط اجلديد
أدى إىل اخنفاض بنسبة  2يف
املائة يف حركة املرور على
الطريق السريع  M2ونفق Lane
 Coveحيث اختار بعض الركاب
القطارات.
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مـقاالت وتـحقيقات

شيطنة حزب اهلل يف أمريكا الالتينية:

اجلاليات اللبنانية هدف واشنطن
علي فرحات

ما الذي تستفيده الواليات املتحدة من فرضها
تسمية حزب اهلل منظمة إرهابية ،يف األرجنتني
والربازيل والباراغواي حتديدًا ،حيث ال مكاتب
متثيلية للحزب هناك وال شركات جتارية تابعة
له؟ مصادر متابعة ترى أن اهلدف رمبا يكون
العربية
متهيدًا حلملة تستهدف أكرب اجلاليات
ّ
وأكثرها نفوذًا اقتصاديًا واجتماعيًا يف أمريكا
الالتينية
أمثر االجتماع الذي ترأسه وزير اخلارجية األمريكي
مايك بومبيو مع ممثلي ال�برازي��ل واألرجنتني
وال��ب��اراغ��واي ،ال��ذي ُعقد الشهر املاضي يف
بيونس أيريس ،عن نتائج عملية متثلت يف إعالن
حكومة الباراغواي اعتبار حزب اهلل اللبناني منظمة
إرهابية وربطه باملنظمات اإلجرامية احمللية،
فيما تواصلت ضغوط الرئيس الربازيلي جايري
يّ
تبن هذا
بولسنارو على حلفائه لإلسراع يف
القرار .هذه اإلجراءات أتت بعد إعالن األرجنتني
جتميدها ألرصدة احلزب واعتباره منظمة إرهابية
يف  18مت��وز امل��اض��ي ،وذل��ك قبل يومني من
االجتماع الرباعي املذكور يف عاصمتها.
وعن تفاصيل هذا االجتماع ،أكدت مصادر مطلعة
لـ»األخبار» أن بومبيو محل ملفًا واحدًا إىل القاعة
وعنوانه :مواجهة حزب اهلل يف املثلث احلدودي
بني ال��دول الثالث بكل الطرق ومن دون أي
مواربة ،وأنه كان يف رأس ذلك تصنيف احلزب
كمنظمة إرهابية لتسهيل مالحقة املشتبه فيهم
والتضييق على اجلاليات اإلسالمية اليت تتهمها
واشنطن بدعم حركات املقاومة ،ال سيما حزب
اهلل وحركة محاس.
مل يقتنع بومبيو مبطالعات الباراغواي والربازيل
يضر
اليت لفتت اىل أن مثل هذا اإلج��راء قد
ّ
مبصاحلها السياسية واالقتصادية ،فأنهى اللقاء
بتحذير واضح مفاده :إن عدم مالقاة بالده يف
هذه اإلج��راءات سينعكس سلبًا على العالقات
ّ
تلقفها األطراف
املشرتكة ،وهي اإلشارة اليت
املشاركون الذين مل يستطيعوا تسويق وجهة
نظرهم لدى األمريكي.
تلكأت الباراغواي يف الفرتة األوىل بعد االجتماع
على أمل أن ختفف واشنطن من حدة هلجتها وتفهم
مصاحل هذا البلد الفقري ،الذي متثل فيه اجلاليات
العربية واإلسالمية الثقل االقتصادي ،وعليه فإن
اختاذ مثل هذه اإلجراء قد يعطي إشارات سلبية
يف الداخل ويؤثر سلبًا على احلركة االقتصادية
يف البالد اليت ستخضع للرقابة السلبية ،ما قد
يثري الرعب لدى املستثمرين الذين سيتحولون
إىل رهائن القوانني التعسفية .آنذاك ،تسارعت
يف البارغواي أحداث حالت دون صمود هذا البلد
الالتيين ،أهمها األزمة السياسية اليت تعيشها
البالد إثر اتفاق سد «إيتايبو بيناسيونال» بني
الرئيس ماريو عبدو بنيتز ونظريه الربازيلي جايري
بولسنارو.
هذا االتفاق أثار جد ً
ال واسعًا يف الباراغواي حول
صفقة مشبوهة بني الطرفني حتدث عنها اإلعالم
فعمت اإلضرابات يف البالد حيث أدت
احمللي،
ّ
إىل إقالة وزير اخلارجية لويس كاستليوني الذي
كان يف زي��ارة للبنان أثناء استدعائه لتقديم
استقالته .تؤكد املصادر أن جلوء الباراغواي إىل
يّ
تبن القرار األمريكي ،بعد شهر من االجتماع مع
بومبيو ،أتى الستجداء املظلة األمريكية اليت قد
تنقذ احلكومة احلالية من وطأة الشارع وحترك
املؤسسات الدستورية إلقالة الرئيس ونائبه.
أما على الساحة الربازيلية ،فيسعى بولسنارو
وجنله إدواردو إىل ف��رض ه��ذه ال��رؤي��ة على
احلكومة وأقطابها ،إذ حتدثت مصادر قريبة من
القصر اجلمهوري عن أن سري االتفاقات التجارية
بني البلدين يتوقف على هذا اإلجراء ،الذي ما
زال يالقي اعرتاضًا داخليًا ،ال سيما من اجلهات
االقتصادية اليت ترى يف مثل هذا القرار خوضًا
يف صراعات دولية ال تفيد الربازيل يف شيء،
بل إنها تعكس صورة سيئة عن ّهذا البلد النائي
بنفسه عن الصراعات الدولية املعقدة.
تشري املصادر إىل أن هذا التصنيف يصطدم
بشكل مباشر م��ع ال��ق��ان��ون ال�برازي��ل��ي الذي

يفرض التناغم مع ق��رارات األم��م املتحدة يف
هذا الشأن ،وعدم يّ
تبن سياسات أحادية تضر
مبصاحل الربازيل وتبعدها عن الشرعية الدولية
اليت مل تلجأ إىل تصنيف أكرب األحزاب اللبنانية
منظمة إره��اب��ي��ة .رف��ض ع��دد م��ن التيارات
الربازيلية االنصياع للمطلب األمريكي يأخذ يف
االعتبار األضرار االقتصادية اليت قد تنجم عن
هذا القرار ،وأهمها الصادرات إىل اجلمهورية
اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة ،وه��ذه تصل إىل ثالثة
مليارات دوالر سنويًا ،وهي يف منو مستمر،
كما أنه سينجم عنه تضييق ومتييز سيطاالن
قطاعًا كبريًا من املستثمرين اللبنانيني والعرب،
وسينعكس ذلك على احلركة التجارية الداخلية،
إضافة إىل خرق النظم القيمية اليت تساوي
بني أبناء اجملتمع الواحد يف احلقوق والواجبات.
هكذا ،ورغم هذه التحذيرات ،اعترب إدواردو
بولسنارو ،ابن الرئيس اليميين املتطرف الطامح
إىل تسلم سفارة بالده يف واشنطن ،أن «من
املعيب» اعتبار حزب اهلل حزبًا سياسيًا ،وأن
بالده جيب أن تالقي حلفاءها يف إدراجه على
الئحة اإلرهاب.
مصرة على
اليمينية
احلكومة
بأن
تشي
تصرحيات
ّ
هذا التصنيف بصرف النظر عن تبعاته ،وأنها
قد تلجأ إىل إق��راره يف أق��رب فرصة متاحة.
يف احملصلة ،جنحت واشنطن يف ابتزاز الدول
الالتينية للتماهي مع احلرب األمريكية املفروضة
على ما تسميه «البيئة احلاضنة» حلزب اهلل يف
املنطقة ،وهذا ما تعلنه واشنطن وحلفاؤها ،لكن
الذي مل يعلن عنه وما زال ُيعمل عليه يف الدوائر
املظلمة هو اإلج��راءات العملية اليت ستستتبع
هذا القرار ،وسيكون حتمًا تضييقًا خانقًا على
اجلاليات اإلسالمية واخرتاق خصوصياتها ،كما
ال يستبعد توقيف عدد من رجال األعمال وجتميد
أصوهلم املالية حتت هذا العنوان املطاط.
ّ
املطلع من إجراءات قد
كذلك يتخوف املصدر
ضد املؤسسات الرتبوية والدينية اإلسالمية
تتخذ ّ
اليت تتعرض للحمالت الدعائية منذ مدة طويلة،
مؤكدًا أن اإلصرار األمريكي على هذا التصنيف
ليس له أي مفعول سياسي مباشر ،وال يفيد
على مستوى التأثري الدولي ،حيث إن حزب
اهلل ال ميلك مكاتب متثيلية وال شركات جتارية
يف املنطقة وال يتأثر بشكل فعلي جّ��راء هذه
التصنيفات ،اال أن اهلدف احلقيقي يكمن يف
إجياد خمارج قانونية حلملة تعسفية ستستهدف
أكرب اجلاليات وأكثرها نفوذًا اقتصاديًا واجتماعيًا
يف أمريكا الالتينية.
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مـقاالت وتـحقيقات

بـيت الـدين ــ املـختارة :قـصة أسـوأ جـارين هل يدغدغ ترامب أحالم أردوغان
العثمانية يف شرق الفرات؟
نـقوال ناصـيف

بني قصر بيت الدين واملختارة عداء
يصعد اىل التاريخ ،وبني القصر مقرًا
صيفيًا لرئاسة اجلمهورية واملختارة
سوء فهم تارخيي .ليس قليل االهمية
ان اجلرية بني هذين الصرحني تشكل
اصعب قراءة لتاريخ جبل لبنان قبل
لبنان الكبري ،واضحت مذذاك اىل
اليوم مستحيلة.
من املتعذر التفكري ،اىل اآلن حتى،
يف تسوية بازاء قراءة مشرتكة لكتابة
تارخ مرحلة امتدت عقودًا طويلة قبل
الوصول بكثري اىل عام  ،1920بني
يعد نفسه االصل يف جبل لبنان
َمن
ّ
ومن انتزع االمارة .ما بني
اجلنوبي
َ
قصر بيت الدين واملختارة ال يروي
قصة الصدام التارخيي القديم
فحسب ،بل يوحي بأن القصرين
منذ عام  1945على االقل هما أسوأ
جارين لبنانيني .منذ القرن التاسع
عشر يقفان يف عرض التاريخ.
يف ايلول  1945افتتح الرئيس
بشارة اخلوري حتويل قصر بيت
الدين اىل مقر صيفي للرئاسة بعد
اعادة ترميمه ،قبل أن يدرج من
العام التالي ،يف آب  ،1946على
االقامة فيه صيفًا .اال ان الشيخ
يصيف ايضًا
بشارة الذي اعتاد ان
ّ
يف عاليه حتى يوم استقالته عام
ّ ،1952
بكر يف اظهار املشكلة عندما
«محالني على الكتف» كلما
حتدث عن
ّ
صيف يف القصر الرئاسي ،وهو ما
ّ
يرويه يف «حقائق لبنانية» :االول
صاحب الكرسي املطران أوغسطني
البستاني ،والثاني صاحبة الدار نظرية
جنبالط .كالهما املطران والست ناوأا
الكتلة الدستورية واحنازا اىل الكتلة
الوطنية.
على شرفة بيت الدين ،يف اليوم
الثالث النتخابه رئيسًا للجمهورية
يف  26ايلول  ،1952اختلف الرئيس
كميل مشعون مع حليفه كمال جنبالط
للمرة االوىل ،ايذانًا باالفرتاق .دعا
مشعون جنبالط وزوجته َمي اىل عشاء
املقر الصيفي للرئاسة.
عائلي يف
ّ
بعد العشاء ،العاشرة لي ًال ،اختليا
على شرفة القصر ساعات قبل أن
يلتحقا بزوجتيهما يف الثالثة فجرًا.
لدى مغادرته بدت امارات االنزعاج
واالستياء على وجه الزعيم الدرزي
وطبعت الربودة نربته بعد عشاء بدأ
مرحًا .سألت زلفا مشعون زوجها
الرئيس عن سبب عدم ارتياح حليفه
يف «اجلبهة االشرتاكية الوطنية»،
فرد :أظن ان االمور ال تسري كما
جيب .اول خالفهما كان على اوىل
حكومات العهد اجلديد وحماكمة
الشيخ بشارة .مذذاك اصبحت دير
القمر ،مسقط الرئيس ،اجلار السيء
جلنبالط .لزم مشعون صيفًا القصر
التارخيي حتى اندالع «ثورة .»1958
اول عالمات انزعاج جنبالط ،حلظة
اعالن انتخاب مشعون ،اشتعال مساء
دير القمر باالسهم النارية .يومذاك
مل يزر جنبالط الرئيس املنتخب
لتهنئته .حبسب ما روى غسان تويين،
تذرع بأمل يف القدم قبل ان يقول:
ّ
هل خضنا كل هذه املعركة إلسقاط
بشارة اخلوري وانتخبنا رئيسًا آخر من
اجل ذلك ،وكي حيصل هذا الذي
ِ
انتظر سرتى اكثر.
حيصل؟
ما حدث كان ايذانًا ليس بانتقال
زعامة الشوف من املختارة اىل دير
القمر ،بل اول صعود سياسي
عدها الدروز
ماروني يف منطقة
ّ
ّ
ذكرت بالصراع
ارضهم تارخييًا.

قاسم عزالدين
االتفاق االمريكي مع تركيا بشأن
تقاسم مشال الفرات يف سوريا،
رمبا يشري إىل وجهة عودة التقارب
بني واشنطن وأنقرة يف إطار
السياسة الغربية حللف مشالي
األطلسي يف الشرق األوسط.

ترى املختارة يف املقر الرئاسي الصيفي تكريساً لشرعية قصر بُني باالقتصاص من
الدروز (مروان طحطح)
احملموم بني صاحب قصر بيت
الدين بشري الشهابي وصاحب قصر
املختارة بشري جنبالط.
ّ
فضل الرئيس فؤاد
مذ انتخب،
ويشيت
شهاب ان
ّ
يصيف يف عجلتون ُ
يف صربا وجونيه .اال ان قصر بيت
الدين ارتبط يف السنة االوىل لعهده
حبادثة ال ُتنسى .ما كاد الرئيس يصل
اىل القصر راعيًا احتفا ً
ال للمغرتبني
اللبنانيني مساء  27متوز  1959حتى
بلغه ان انصار جنبالط قتلوا بوحشية
بعصي وخناجر النائب نعيم مغبغب
يف طريقه اىل االحتفال ،انتقامًا
لدوره يف «ثورة  »1958يف الشوف
بسبب صلته الوطيدة بشمعون.
ومع ان عجلتون بعيدة كفاية عن
بيت الدين واملختارة كي ال يشعر
جنبالط باملنافسة الشعبية واالنتخابية
والسياسية كاليت خربها للمرة االوىل
مع ابن رمشيا الشيخ بشارة وابن دير
القمر كميل مشعون ،اال ان جنبالط
 كأحد اهم ركائز العهد الشهابيينس انه «بيك» ال
واقواها  -مل
َ
ّ
«يبكل أزرار اجلاكيت»
يسعه اال ان
يف حضرة أمري شهابي هو رئيس
اجلمهورية .بل ال تنسى ايضًا صورة
علم احلزب التقدمي االشرتاكي يقدمه
جنبالط ،منحنيًا ،اىل شهاب اجلالس
على مقعده .ما مل ينسه الزعيم
الدرزي كذلك ان شقيق جد شهاب،
االمري بشري ،استعان مبحمد علي باشا
كي يأمر والي عكا عبداهلل باشا بقتل
بشري جنبالط جد كمال جنبالط عام
 .1825مل متنعه هذه املهابة من ان
يضم حفيد بشري الشهابي ،عبدالعزيز
شهاب ،اىل كتلته يف انتخابات 1960
و.1964
يف ظل الرئيس سليمان فرجنيه شاع
«اجملمع الوزاري» الذي مل يتكرر
مذذاك ،منعقدًا يف قصر بيت الدين
عام  ،1974اقرب اىل خلوات جملس
الوزراء ناقش التعيينات وورش
الوزارات .اما الرئيس الياس
سركيس فلم يربح قصر بعبدا اىل
قصر بيت الدين سوى يومي 15
تشرين االول  1978و 17منه لرتؤس
اجتماع اللجنة العربية العليا بغية محل
اجليش السوري على انهاء حرب
املئة يوم يف االشرفية واالنسحاب
اجلميل
منها .مل ُيتح للرئيس امني
ّ
ان يقيم يف قصر بيت الدين طيلة
واليته ،بعدما افضت حرب اجلبل يف
ايلول  1983اىل رسم وليد جنبالط،
بدعم عسكري سوري ،امارته الدرزية
وطرد القوات اللبنانية من كل جبل

لبنان اجلنوبي .مع ان جنبالط االبن
مييز بني النسيان واملساحمة،
غالبًا ما ّ
مل يفته بعد سيطرته على الشوف
الدخول اىل قصر بيت الدين وفتح
ضريح بشري الشهابي ،واخراج ما
تبقى من رفاته كي يلقي بها يف
الوادي وجيعل الضريح فارغًا انتقامًا
للجد بشري جنبالط.
مر العقود تلك ،كمنت مشكلة
على ّ
املختارة مع قصر بيت الدين يف عالقة
رئيس الدولة بزعيم املختارة الذي
غالبًا ما يرى وجود ذاك يف القصر
الصيفي  -وإن
يف
لشهرين
السنة  -اضفاء
شرعية تارخيية
على قصر ُبنيت
من حوله إمارة
باالقتصاص من
الدروز.
وخالفًا للخوري
ومشعونّ ،
يصيف يف
فضل فرجنيه ان
ّ
واجلميل يف بكفيا ،والرئيس
إهدن،
ّ
الياس هراوي يف زحلة ،اىل ان
وقع ،للمرة االوىل ،اشتباك من طراز
خمتلف ،واجهته قائد اجليش العماد
اميل حلود ،مع ان القرار سياسي
يف حكومة احد وزرائها جنبالط .كان
القرار استعادة املنشآت الرمسية
املستوىل عليها يف سين احلرب
من امليليشيات .منذ  24متوز 1992
كانت املواجهة مع جنبالط االبن
الذي استقال ووزراؤه ،ثم عادوا
عن االستقالة ،جراء اسرتجاع اجليش
قصر االمري بشري ،املوضوع حتت
السلطة املباشرة جلنبالط منذ حرب
اجلبل ،بينما متلكه الدولة اللبنانية.
بيد ان املشكلة اضحت اكثر تعقيدًا
بعد انتخاب حلود رئيسًا للجمهورية.
صيف  1999عزم على االقامة يف
قصر بيت الدين ،وأمر بإزالة متثال
لكمال جنبالط عند مدخل القصر قبل
ان يدخل اليه .انفجر النزاع بني
رئيس اجلمهورية وزعيم املختارة،
بيد انه انتهى اىل سحب التمثال
صيف الرئيس
من الباحة .بعد حلود
ّ
ميشال سليمان يف القصر ثم من
بعده اآلن الرئيس ميشال عون.
على ان زيارة وفد حزبي وشعيب
جنبالطي كبري اىل القصر اليوم
ترحيبًا بالرئيس  -وإن بدت مبادرة
غري مألوفة لكنها مهمة وقد تكون
ضرورية  -ال تكظم ما حتت جبل
التاريخ بني أسوأ جارين.

بعد حرب
الجبل ،رمى
جنبالط االبن
رفات بشري
الشهابي يف
الوادي

لكن هذا االتفاق يدغدغ أحالم
الرئيس الرتكي يف إحياء «ميثاق
ّ
ملي» العثماني يف احتالل مشالي
سوريا والعراق.
هل يدغدغ ترامب أحالم أردوغان
العثمانية يف شرق الفرات؟
هل يدغدغ ترامب أحالم أردوغان
العثمانية يف شرق الفرات؟
إعالن اجلانبني األمريكي والرتكي
عن التوصل إىل اتفاق يف مباحثات
ّ
يدل على أن املساومة بني
أنقرة،
الطرفني اليت مل تتضح تفاصيلها
قد حفظت لكل من ترامب واردوغان
ما يسعيان إليه على املدى البعيد
بانتظار إرساء املعادالت يف املدى
املنظور.
قد يكون أساس التقاسم االمريكي
ــ الرتكي ملنطقة شرقي الفرات،
هو ما عبرّ عنه وزير الدفاع الرتكي
خلوصي أكار يف تأكيده «اقرتاب
الواليات املتحدة من وجهة النظر
تدعيه أنقرة
الرتكية» بشأن ما ّ
من هواجس وتهديات اسرتاتيجية
ألمنها القومي .ويف عبارات
تطرقت السفارة االمريكية
مشابهة
ّ
يف تركيا إىل موضوع االتفاق.
اخلالف االمريكي ــ الرتكي على
عمق «املنطقة اآلمنة» يبدو أنه مل
يتبدد يف احملادثات بني الوفدين
ّ
يف وزارة الدفاع الرتكية يومي 5
ــ  7آب /أغسطس احلالي .ومن
املستبعد موافقة تركيا على ما
ّ
اقرتحه املبعوث االمريكي على
رأس وفد عسكري بتاريخ  23متوز/
يوليو املاضي .وهو شريط أمين
بعمق  5كلم يليه شريط منزوع
من السالح بعمق  9كلم .ومن
املستبعد موافقة واشنطن على
َ
املطلب الرتكي «مبنطقة آمنة»
بعمق  32إىل  40كلم ،ما يلغي
إمكانية الوجود االمريكي والقوات
الغربية بذريعة مكافحة «داعش».
ترامب الذي مل تتجاوب مع دعوته
أملانيا وفرنسا وبريطانيا «حلفظ
األمن يف منطقة أمنية» ،ميكنه
االعتماد على احلليف الرتكي يف
التعويض عن الوجود العسكري
من حلفاء أوروبيني واالتفاق على
إنشاء «مركز عمليات مشرتكة»
كانت أنقرة تطمح أن تكون حتت
السيطرة الرتكية .ففي سبيل
برر
احملافظة على احلليف الرتكي ّ
ترامب يف قمة العشرين مسعى
اردوغان المتالك منظومة أس 400
الروسية.
وال يزال ترامب يرى تركيا حليفًا
ألمريكا يف سوريا ومشالي العراق
وامتدادا إىل القرم وأوكرانيا
وجورجيا والبحر األسود ،على الرغم
من ارتفاع التبادل التجاري بني

أنقرة وروسيا إىل حنو  40مليار
دوالر.
الرئيس الرتكي الذي يعلن عن
تدخل ثالث وشيك لتوسيع احتالل
يهدد منبج
الشمال السوري،
ّ
التمدد من عفرين
ويسعى إىل
ّ
والباب وجرابلس وأعزاز والراعي
ومنطقة مشالي شرق الفرات.
فاالتفاق على «ممر آمن» إىل هذه
املنطقة ،يوفر ألردوغان التغيري
الدميوغرايف يف الشمال السوري
والشمال العراقي حلشد اجلماعات
من أصول تركمانية ومجاعات عربية
وكردية موالية ،كما كانت الذريعة
الرتكية يف احتالل الشمال السوري
والعراقي وفق «امليثاق ّ
امللي» عام
 1920الذي ألغته اتفاقية لوزان يف
 23نيسان /أبريل عام .1923
اردوغان خيطط الستغالل انتهاء
صالحية اتفاقية لوزان يف العام
 ،2023بعد مرور مئة سنة على
ابرامها ،للعودة إىل ما قبل
التوسع باجتاه قربص
االتفاقية يف
ّ
واليونان والبحر األسود استنادًا
إىل التنقيب عن النفط والغاز
وإىل احتالل مشالي سوريا والعراق
استنادًا إىل الدعوة الستفتاء
سكان هذه املناطق اليت كانت
وخلوها من أغلبية
موالية لرتكيا
ّ
عربية.
يعزز االتفاق احلالي مع
ورمبا
ّ
واشنطن وفاق اجلانبني على
انعاش التحالف الرتكي ــ الكردي
التارخيي بني القوميني االتراك
وحزب العدالة والتنمية من جهة
وبني مجاعات البيشمركة من
مجاعة الربزاني ومجاعات «اجمللس
الوطين» الكرد من جهة ثانية .فهذا
األمر سعى إليه اردوغان يف بداية
األزمة السورية مع صاحل مسلم
قبل تصنيف احلزب الدميقراطي
وقوات محاية الشعب على الئحة
االرهاب الرتكية.
التحالف الرتكي مع الكرد أثناء
ّ
ملي»
التصويت على «ميثاق
عام  ،1920انقلب عليه مؤسس
اجلمهورية الرتكية مصطفى كمال
أتاتورك عام  1932يف القضاء على
القيادات الرتكية املوالية لرتكيا
حتت تأثري منو احلركة القومية
الرتكية.
طيب
فالرئيس الرتكي رجب
ّ
اردوغان الذي يدغدغ له ترامب
أحالم احتالل مشالي الفرات من
دون خسائر عسكرية يف العودة
إىل عام  ،1920هو أسري احلركة
أمنت
القومية الرتكية احلديثة اليت ّ
سدة الرئاسة ويف
له الوصول إىل ّ
التوسع يف سوريا
املراهنة على
ّ
واحلد
والعراق لتنصيبه بطال قوميًا
ّ
من أزمات داخلية عميقة كشفته
خسارة بلديات أنقرة واسطنبول.
لكن أردوغان الذي يلتحق يف
املهدد
الصعود إىل مركب ترامب
ّ
بالغرق يف سوريا واملنطقة ،قد ال
تسعفه األحالم العثمانية.
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مـقاالت وتـحقيقات

عقوبات أمريكية على وزراء ورجال أعمال مسيحيني؟
هيام القصيفي
يكثر الكالم عن
أمريكية
عقوبات
على حلفاء حزب
سيما
ال
اهلل،
املقربني من العهد
الوطين
والتيار
احلر وتيار املردة
السوي
واحلزب
القومي االجتماعي.
وحبسب املعلومات
يشيعها
اليت
« أ صد قا ء
فإن
واشنطن»،
العقوبات األمريكية
ستستهدف رجال
ووزراء
أعمال
من
مسيحيني،

ما قبل تصنيف لبنان وموازنة :2020

دخول ملياري دوالر وخروج  1.3مليار
محمد وهبة

يسجل العهد والتيار الوطني الحر تراجعاً ملموساً يف العالقة مع واشنطن

الذين تتهمهم الواليات املتحدة مبساعدة حزب
اهلل!
بدا املشهد يف بيت الدين ،بني رئيس اجلمهورية
ميشال عون ووفد احلزب التقدمي االشرتاكي،
سورياليًا ،مع ما رافقه من احتفالية وكالم عن
مصاحلة اجلبل ،والدور الذي أعطي للنائب أكرم
شهيب نفسه الذي كان جنم يوم حادثة قرب
مشون ،واحتمال زيارة عون للمختارة .كل ذلك
ليس صدفة ،والتهدئة اليت هبطت من عل،
بعد بيان السفارة االمريكية الذي يقول حلفاء
واشنطن يف لبنان إن مساعد وزير اخلارجية
االمريكي لشؤون الشرق االوسط السفري دايفيد
هيل أعده بالتعاون مع السفري االمريكي السابق
جيفري فيلتمان ،ليست االوىل على طريق توجيه
واشنطن رسائل باجلملة اىل من يعينهم االمر
يف لبنان.
يف جعبة حلفاء واشنطن ،وكالمهم مسنود
اىل معطيات أمريكية مباشرة ،أن ما حصل هو
أول الغيث بالنسبة اىل لبنان والعهد حتديدًا.
فاخلطوات االمريكية الالحقة لن تكتفي بتصعيد
عقوباتها ضد حزب اهلل وشخصيات شيعية ،بل
حُيكى منذ أشهر عن االنتقال اىل مرحلة جديدة
ستطاول قوى وشخصيات مسيحية تدور يف فلك
حزب اهلل وسوريا .الكالم اجلديد يف هذه النقطة
هو ان اللوبي الضاغط امريكيًا بدأ يأخذ موقعه
يف عقل االدارة االمريكية وقلبها ،ويستفيد من
توقيت حملي داخلي يتعلق باالنتخابات االمريكية
وخارجي يتعلق باالشتباك بني واشنطن وايران
والضغط االسرائيلي املتزايد على حزب اهلل
وحلفائه يف لبنان .يف اعتبار هذا الفريق
الضاغط ان خطوات متقدمة من هذا النوع
كفيلة بإحداث تغيري مباشر يف ادارة احلكم يف
لبنان ،ألن االكتفاء باستهداف مقربني شيعة
من حزب اهلل ،وإن حقق أهدافه املباشرة ،يبقى
دون املتوقع ما مل يطل حلقة مالية واقتصادية
اوسع ،ويصيب عدة اهداف معًا ،حزب اهلل من
جهة والقوى املوالية له والعهد وتياره من جهة
أخرى ،بذريعة منع هذه القوى من مضاعفة
حصارها على حلفاء واشنطن يف لبنان.
ما تقدم يترَ َجم بضرورة توسيع حلقة االستهداف
لتطاول سياسيني (بينهم وزراء) ورجال اعمال
يعملون يف لبنان أو خارجه ،وهم يف معظمهم
من مناصري التيار الوطين احلر وتيار املردة
واحلزب السوري القومي االجتماعي .يتحدث
حلفاء واشنطن عن حلقات
مقربة من وزراء يف
ّ
التيار الوطين واملردة ،تتهمهم الواليات املتحدة
بتسهيل أعمال احلزب ،لكنهم يف الوقت نفسه
هم من احللقة االقرب اىل قيادة التيارين،
وهذا يعين إصابة التيارين بسهام امريكية
مباشرة ،وال سيما التيار الوطين وحلقاته املالية
املتعددة ،علمًا بأن اي عقوبات تعين تضييقًا
ال يتعلق حصرًا بعملية نقل االموال ،بل بتقييد
كامل حلركة املعنيني وتنقالتهم خارج لبنان ،يف
الدول اليت تتماشى مع العقوبات االمريكية.
أي عقوبات تعين تضييقًا ال على نقل األموال
فحسب ،بل تقييدًا حلركة املعنيني خارج لبنان

قد ال يكون الكالم عن عقوبات على حلفاء احلزب
جديدًا ،لكن توقيت «التلويح» به ملتبس حاليًا
يف ضوء زيارة رئيس احلكومة سعد احلريري
اىل واشنطن ،واستعداد رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط لزيارتها ايضًا ،فيما
يسجل العهد والتيار الوطين احلر تراجعًا ملموسًا
يف العالقة معها .واذا كانت مصاحل املردة
واحلزب السوري القومي االجتماعي خمتلفة معها،
اال ان االصطدام املباشر بني واشنطن والتيار
الوطين سيكون هو االقسى واالشد تأثريًا ،ال
سيما انه االول على هذا الشكل املباشر بني
االدارة االمريكية ورئيس اجلمهورية ميشال عون
منذ التسعينيات .وسيكون ايضًا حلقة نافرة
يف مسار العالقة بني واشنطن وقوى مسيحية
موجودة يف السلطة ويف اجمللس النيابي.
فالعالقة بني واشنطن وعون كانت وال تزال على
توتر دائم ،مل تتحسن سوى يف مرحلة القرار
 ،1559لتعود بعدها اىل توتر وتباعد كلي .ومل
يتمكن الوزير جربان باسيل من حتسينها ،بل ان
عهده كوزير خارجية شهد توترًا مضاعفًا ،خصوصًا
انه مل يستطع ان يسجل اي لقاء على مستوى
عال يف الواليات املتحدة ،ومل يتمكن السفري
اللبناني غابي عيسى احملسوب على العهد من
كسر هذه احلالة .ويضاعف من حدة التوتر يف
املرحلة االخرية ،زيادة واشنطن عامل اهتمامها
بقائد اجليش العماد جوزف عون رئاسيًا ،ما
يشكل تطويقا لباسيل كمرشح رئاسي.
كل ذلك يبقى يف اطار حركة سياسية حبتة،
لكن اي تطور من نوع العقوبات اليت اعلنت
ضد شخصيات من حزب اهلل ،ميس التيار او
شخصيات وزارية حالية او سابقة او رجال اعمال
حمسوبني مباشرة على باسيل او العهد ،يعين ان
واشنطن قررت رفع منسوب مواجهتها مع لبنان،
على املستوى الرمسي.
حتى اآلن ،ورغم الضغط االمريكي الداخلي يف
هذا االجتاه ،والكالم عن شخصيات مسيحية
معروفة ،ال يزال حمور متابعة حملية وامريكية يف
ضوء التطور الذي سلكه العهد اخريًا يف جتاوبه
سريعا مع الرسالة االمريكية و»فك احلصار» عن
جنبالط ،يف الشكل الذي قلب كل االمور رأسًا
على عقب ،وأعاد تفعيل احلكومة وتطبيع الوضع
الداخلي.
تقدم يضع العهد ورجاله امام درس االحتماالت
ما ّ
املطروحة وكيفية جتاوبه معها ،يف حال طبقت
سريعًا ،ألن ما جرى من محلة تضامنية من العهد
والتيار مع حزب اهلل ،يف حمافل خارجية ،وعرب
وزراء التيار ،وال سيما وزير الدفاع الياس ابو
َ
صعب ،مل
يلق صدى اجيابيًا لدى االمريكيني.
لكنهم ايضًا يبلغون رسائل حرص على درس
خطواتهم ،فال متس االستقرار الداخلي يف اطار
توازن بني دورهم االسرتاتيجي يف ترسيم
احلدود اجلنوبية وملف النفط ،وبني دورهم
الداخلي يف لبنان اىل جانب حلفائهم إذا ختطى
خصومهم «اخلطوط احلمر» .وبيان السفارة كان
أول إنذار بعدم املس بهذه اخلطوط ،والتلويح
بالعقوبات االنذار الثاني.

قبل نهاية هذا األسبوع ستصدر وكالتا
«فيتش» و»ستاندر أند بورز» تصنيفهما
للدين السيادي يف لبنان .وفيما يتوقع أن
تعمد الوكالتان ،أو على األقل واحدة منهما،
تتسرب معطيات
إىل خفض التصنيف ،بدأت
ّ
عن رغبة قوى السلطة يف استعمال خفض
التصنيف كم ّربر لفرض املزيد من اإلجراءات
التقشفية القاتلة لالقتصاد واليت سيتم
تضمينها يف موازنة .2020
يتوقع أن تصدر وكالتا «فيتش» و»ستاندر أند
بورز» ،قبل نهاية األسبوع اجلاري ،تصنيفهما
للدين السيادي يف لبنان ،وسط ترجيحات
متداولة بني عدد من الوزراء واملصرفيني،
عن أن وكالة واحدة على األقل ستعمد إىل
خفض التصنيف .كذلك ،تنتهي يف نهاية آب
املهلة الدستورية املمنوحة لوزير املال إلحالة
مشروع موازنة  2020إىل جملس الوزراء متهيدًا
إلقرارها وإحالتها إىل جملس النواب يف بدء
عقد تشرين األول.
احلدثان يتقاطعان يف االجتماع املالي الذي
عقد أخريًا يف بعبدا .فمسألة ارتفاع احتماالت
خفض تصنيف لبنان واألثر السليب الناتج عن
هذا األمرّ ،
ّ
«سلة إصالحات»
شكال مدخ ًال لطرح
سيعمل على تضمينها يف مشروع موازنة
ّ
وتسرب
السلة،
 .2020عدم وضوح هذه
ّ
معطيات عن أنها استعادة ألفكار وإجراءات
كانت مطروحة أثناء النقاش يف موازنة 2019
يثريان القلق من استغالل خفض التصنيف
لفرض املزيد من اإلجراءات التقشفية
والضريبية «القاتلة».

الوضع ليس TOP

صرح
عند خروجه من اجتماع بعبدا املالي،
ّ
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة بأن «الوضع
صرح
 .»TOPاكتفى سالمة بهذا التعليق ،فيما ّ
رئيس احلكومة سعد احلريري بشكل رمسي عن
مداوالت متصلة بالوضع املالي واالقتصادي
تطرقت إىل تطبيق موازنة  2019بكل إجراءاتها،
ّ
وإقرار موازنة  2020يف موعدها الدستوري،
وتنفيذ ّ
خطة الكهرباء ،وبدء تنفيذ مقررات
سيدر ،وبدء تطبيق ّ
خطة ماكينزي ...ما قاله
سالمة واحلريري ،حبسب مصادر مطلعة ،كان
هدفه «تنظيف» صورة لبنان أمام وكاالت
التصنيف واجملتمع الدولي ،وإظهار حتلق
القوى السياسية حول معاجلة الوضع املالي،
لذا بدا البيان كأنه «إجابات» عن األسئلة
املطروحة من وكاليت «فيتش» و»ستاندر أند
بورز» عن املخاطر السياسية النامجة عن توقف
انعقاد احلكومة طوال فرتة حادثة قربمشون،
وتضاؤل قدرة مصرف
لبنان على مواجهة
التدفقات
توقف
إىل لبنان وهروب
الرساميل منه.
ميكن
الواقع،
يف

اجتماع بعبدا
يحاول تلميع
مشهد األزمة
املالية

اختصار املشهد كله بذلك السؤال االنتقادي
وجهته «ستاندر أند بورز» ملصرف
الذي
ّ
لبنان أثناء عملية التقييم .فقد سألت عن
نتائج العمليات املالية اليت نفذها مصرف
وأدت إىل ارتفاع سعر الفائدة
لبنان أخريًا
ّ
على ودائع الدوالر إىل  .%14.3أجاب أحد
مديري مصرف لبنان بأن هذه العمليات
أمنت تدفق حنو ملياري دوالر،
(«اهلندسات») ّ
مشريًا إىل أن املوجودات بالعمالت األجنبية
سجلت زيادة بقيمة  700مليون دوالر يف
ّ
ّ
شكلت صدمة لدى
شهر متوز .هذه اإلجابة
الوكالة ،فهي تعين أنه مقابل دخول ملياري
دوالر ،خرجت كتلة من الرساميل بقيمة 1.3
مليار دوالر ،ليصبح الفائض الصايف هلذه
احلركة  700مليون دوالر فقط (!) عندها

سألت الوكالة عن صايف موجودات مصرف
لبنان بالعمالت األجنبية (ما له وما عليه من
رد املدير املعين بأنه سيعود
عمالت أجنبية)ّ ...
باإلجابة بعد مراجعة احلاكم.
بعد أيام على الـ» »TOPالذي كشف عنه
سالمة ،عادت أسعار الفائدة على سندات
اليوروبوندز إىل االخنفاض وارتفاع العائد
عليها .فقد ارتفع العائد على السندات اليت
تستحق يف  ،2021يوم االربعاء املاضي إىل
 ،%15ما يعين أن املشرتين يعتقدون أن
درجة املخاطر مرتفعة على املدى القصري ،وأن
شراء السندات جيب أن يعكس هذا املستوى
من املخاطر ،وهو ما يرتجم عمليًا يف ارتفاع
سعر العائد عليها.
فاملشكلة اليت يدركها السوق ووكاالت
التصنيف ،ال تتعلق حصرًا بأزمة املالية العامة،
بل بأزمة ميزان املدفوعات (صايف الفارق
بني االموال اخلارجة من لبنان وتلك الداخلة
إليه) العاجز منذ عام  ،2011باستثناء فائض
مصطنع يف عام  2016حني ّ
نفذ مصرف لبنان
«اهلندسة املالية الكربى» ،كما توصف بني
املصرفيني.
فمن مؤشرات األزمة املالية ،أن مصرف لبنان
يسيل كمية كبرية من السندات
اضطر إىل أن
ّ
اليت حيملها يف حمفظته لتعزيز موجوداته
بالعمالت األجنبية ،وقد تراجعت هذه احملفظة
من  11مليار دوالر يف حزيران  2018إىل
 6.6مليارات دوالر يف حزيران  ،2019وفق
أحدث األرقام اليت نشرها مصرف لبنان .أما
موجوداته بالعمالت األجنبية فقد تراجعت يف
الفرتة نفسها من  33.1مليار دوالر إىل 29.7
مليار دوالر.

أي مسار الجتماع بعبدا؟

رغم السلبية الكبرية اليت حتيط باملؤشرات،
تبدي أوساط ّ
مطلعة على اجتماع بعبدا املالي
تفاؤ ً
مرده إىل أن «اخلطوات التطبيقية ملا
ال
ّ
جرى تداوله يف االجتماع ستبدأ بالظهور خالل
أيام ،وهي ستعكس منحى إجيابيًا قد تأخذه
وكاالت التصنيف يف االعتبار ،لكن حتى لو
ُخ ّفض التصنيف ،فإن املسار املعاكس قد
بدأ ،وسنشهد الكثري من اإلجراءات واخلطوات
اإلصالحية النامجة عن اجتماع بعبدا ،وستستعاد
الثقة ،وستبدأ أسعار الفوائد باالخنفاض.
هناك ّ
سلة إصالحات ستظهر قريبًا إىل جانب
إجراءات تطبيقية لكل ما ورد يف موازنة
ّ
وسيرتكز العمل يف موازنة  2020على
،2019
النمو االقتصادي».
تسرب عن اجتماع بعبدا ،يثري
املشكلة أن ما
ّ
القلق؛ فمن جهة هناك معطيات متداولة عن
استغالل خفض التصنيف إلعادة طرح أفكار
فشلت القوى السياسية يف إمرارها يف موازنة
 ،2019سواء االقتطاع من أجور العاملني يف
القطاع العام أو من املتقاعدين ،أو زيادة
الضرائب على االستهالك مثل الـTVA
أو توسيع قاعدة الشركات اخلاضعة هلذه
الضريبة ،أو زيادة الضريبة على استهالك
ّ
تقشفية قد يكون
البنزين ،أو أي إجراءات
هلا أثر سليب على االقتصاد احملتضر .وما
حيصل اليوم هو أن أسعار الفائدة املرتفعة
«قتلت» أي إمكانية لنمو االقتصاد ،ومل تعد
هناك جدوى ألي مشروع اقتصادي باملقارنة
تدره الفائدة« ،وحتى هذه
مع العائد الذي
ّ
األموال املغامرة باتت قليلة جدًا» ،وفق ما
هو متداول بني املصرفيني .ومن جهة ثانية،
يثري القلق من أن يكون خفض التصنيف هو
احلجة لفرض أجندة صندوق النقد الدولي،
ّ
وأن تكون هذه األجندة هي املسار الذي متشي
القوى السياسية يف اجتاهه لشراء الوقت
بكلفة يدفعها الفقراء ومتوسطو الدخل ،يف
انتظار ظهور النفط.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

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

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
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مـقاالت وتـحقيقات

حضانة األطفال بالقوة :تعديل املادة  845ال يكفي سن احلضانة :من يغلق باب االجتهاد؟
ال تزال مناقشات جلنة
الطفل واملرأة النيابية
بشأن اقرتاح تعديل
قانون إلغاء استعمال
القوة ودخول املنازل
تسليم
قضايا
يف
األطفال ،قائمة .إىل
حني ّ
اتضاح مسارها
التعديالت
وطبيعة
تفيد
املطروحة،
املعطيات بأن «التعقيد
احمليط
القانوني»
باملادة  845من قانون
احملاكمات
أصول
املدنية «يعرقل» عمل
اللجنة ،اليت تسعى
إلجياد حلول حتفظ
مبدأ «مصلحة الطفل

أكرم ياغي

زينب عثمان

مبدأ مصلحة الطفل الفضلى يف األحكام املتعلقة باألطفال يكاد ال يطبّق يف لبنان
خصوصاً يف قضايا الحضانة (مروان بوحيدر)

الفضلى».
مل تكن سلمى قد ّ
أمتت اخلامسة بعد ،حينما طرق
جديها
عناصر من قوى األمن الداخلي باب منزل ّ
من أمها ،بهدف تسليمها قسرًا إىل والدها .نهاية
العام املاضي ،بعيد إمتام طالق والديها ،عادت
األم إىل كنف بيت العائلة ،وأبقت صغريتها
برفقتها بانتظار أن تفصل حمكمة بعبدا الشرعية
اجلعفرية يف النزاع القائم حول حضانة الطفلة.
لكن النزاع انتهى سريعًا ملصلحة األب .وألن األم
سلب منها تلقائيًا
كانت على غري دين طليقهاُ ،
حقها يف حضانة طفلتها ،وكأن التمييز اجلندري
املتأصل يف أحكام قانون األحوال
يف احلقوق،
ّ
الشخصية ،مل يكفها ،حتى يطاهلا أيضًا التمييز
على أساس الدين .لكن القانون هو القانون.
واحتكامًا به ،انتزع األب «وصايته» على سلمى
اليت كانت ختاف صراخ الرجل الذي شاهدته مرة
ٍ
خالف حاد.
يرمي والدتها بإكسسوار املنضدة بعد
مل يسعفها بكاؤها وال استجداؤها جلدتها ،عندما
«عرج» والدها ،برفقة القوى األمنية ومأمور
ّ
التنفيذ ،ليأخذها «بالقوة» .هكذا تسود العدالة
ويطبق القانون .وبامسه ،متكن األب من «تأديب»
زوجته السابقة وتصفية حسابات شخصية ،من
دون اعتبار لآلثار السلبية النامجة عن ترهيب
ِ
تهتد بعد اىل معنى النزاعات األسرية.
طفلة مل
بعد عام من التسليم القسري ،تتحدث األم ،اليت
ترى ابنتها يومًا واحدًا يف األسبوع ،عن وضع
نفسي «صعب» للطفلة كان ميكن تفاديه لو
أن طليقها منحها بعض الوقت لتهيئتها نفسيًا.
«كان ميكن أن تذهب ابنيت معه بال خوف أو
صخب» ،لكنه ّ
فضل أن «يستقوي علينا بالقانون
وبالدرك» .وتبدي استغرابها من قوانني األحوال
ّ
الشخصية اليت ال تراعي مصلحة األطفال بالدرجة
األوىل ،خصوصًا أن مفاعيلها تتضارب مع ما
تنص عليه اتفاقيات حقوق الطفل الدولية اليت
وقع عليها لبنان.
انطالقًا من هذا التضارب ،تقدمت النائبة بوال
يعقوبيان ،نهاية العام املاضي ،باقرتاح قانون
يقضي بإسقاط البند الثاني من املادة  845من
قانون أصول احملاكمات املدنية ،الذي جييز
«تنفيذ احلكم الصادر بضم الصغري أو حفظه
أو تسليمه إىل األمني قسرًا ولو أدى ذلك
إىل استعمال القوة ودخول املنزل» .ويف آذار
املاضي ،بدأت جلنة املرأة والطفل النيابية أوىل
جلساتها ملناقشة االقرتاح ،وأعلنت شروعها
بإجراء «دراسة مستفيضة لوضع معايري لتنفيذ
القرار القضائي امللزم على حنو ال يؤذي مشاعر
الطفل ويرتك لديه آثارًا نفسية خطرية» ،كما جاء
يف بيانها .بيد أن النقاشات املستمرة حتى اآلن،
تفض إىل نتائج
حبضور «قضاة وخمتصني» ،مل
ِ
ُتذكر بسبب «تعقيدات قانونية ما زالت تعرقل
النتيجة اليت نطمح للوصول إليها» ،حسب رئيسة
اللجنة ،النائبة عناية عز الدين .إذ أن «إلغاء أي
مادة قانونية يستدعي أن يكون مثة بديل عنها»،
ذلك أن املادة « 845تستند إىل قانوني أصول
احملاكمات املدنية واملوجبات والعقود اللبناني».
وهذا «التعقيد القانوني» يتطلب ،وفق عز الدين،

ّ
تتمخض عنها
«مزيدًا من املناقشات» ،اليت قد
«منظومة قانونية تكون يف صاحل الطفل ،بغض
النظر عن اجلهة املوكلة باحلضانة».
من وجهة نظر قانونية ،يكرر احملامي املتخصص
يف املرافعة حول قضايا النزاعات العائلية،
شوكت حويال ،مسألة التعقيدات القانونية اليت
معمقة ،لكنه يشدد على أهمية
تتطلب دراسة
ّ
أن «يتضمن أي تعديل ضوابط بالتنفيذ» ،كأن
يتم تسليم األطفال حبضور ما يعرف باسم
«مندوب األحداث» .ال يؤكد احلقوقي ما إذا
كان هذا اخليار يندرج
ضمن خطة جلنة املرأة
والطفل أم ال ،لكنه
يطرح خيار «املندوب»
«يصب أي
درءًا ألن
ّ
تعديل غري مدروس يف

ثمة تخوّف من أن
يصبّ أي تعديل
للمادة  845يف
مصلحة املحاكم
الشرعية والروحية

مصلحة احملاكم الشرعية والروحية» ،اليت تسعى
«ألن يصبح موضوع تسليم األطفال حمصورًا بها
وخيضع لسلطتها ،يف حال مت التخلي عن سلطة
القوى األمنية املضمونة حبسب النص املوجود
حاليًا».

«مصلحة الطفل الفضلى» أو ً
ال

عام  ،1991صادق لبنان على اتفاقية حقوق
الطفل اليت تشرتط املادة الثالثة منها تطبيق مبدأ
مصلحة الطفل الفضلى يف مجيع األحكام املتعلقة
يطبق يف لبنان،
باألطفال .لكن املبدأ يكاد ال
ّ
خصوصًا يف قضايا احلضانة ،حيث ختتلف األحكام
باختالف حماكم امللل والطوائف ،اليت تطبق كل
منها قوانينها اخلاصة .ويف خضم هذا التعقيد
الذي ترافقه تعقيدات أخرى ،يشدد حويال على
ضرورة أن تلحظ التعديالت املقرتحة آلية تسليم
بـ»أقل األضرار املمكنة على صحة الطفل النفسية
والعقلية واجلسدية» .وهي آلية تستوجب ،حبسب
رئيسة قسم علم النفس يف جامعة البلمند نائلة
حناس« ،تهيئة الطفل نفسيًا حول كل ما يتعلق
بتفاصيل طالق والديه أو احلضانة» ،أي قبل
تنفيذ قرار التسليم .تولي حناس اهتمامًا كبريًا
لعنصر العمر لدى الطفل ،الذي تتحدد وفقه
«طريقة إطالعه على قرارات االنفصال واحلضانة،
لناحييت كمية املعلومات وأسلوب احلديث» .وهو
أمر يتطلب «اختصاصيني وخرباء يف علم نفس
النمو أو مساعدين اجتماعيني إلعداد الطفل
تدرجييًا ،فض ًال عن التناقش معه حول عالقاته
مع أفراد عائلته الذين استحصلوا على حق
احلضانة» .واحلال أن ما تقرتحه حناس مل يتضح
بعد ما إذا كانت التعديالت املقرتحة من قبل
جلنة املرأة والطفل ستلحظه ،لكن االختصاصية
ترفض متامًا مبدأ العنف الذي تكرسه املادة
 ،845والذي يتجلى مبا متثله صورة عنصر قوى
األمن املهيبة يف ذهنية الطفل« .يف حال دخوله
القسري مع أو من دون سالح إىل املنزل ،تنمو
لدى الطفل صورة سيئة وعنيفة عن واقع اجملتمع
الذي نعيش فيه» .وبرأيها ،يؤسس هذا العنف
حنو «يعيق متامًا
لشعوره الدائم بعدم األمان على ٍ
منوه السلمي».

أجرى اجمللس الشرعي االسالمي األعلى (بالقرار
رقم  46تاريخ  )2011\10\1تعديالت مهمة
على نظام أحكام األسرة ،مشلت املهر والنفقة
واحلضانة ،وترك الباب مفتوحًا أمام قضاة احملاكم
الشرعية السنية لالجتهاد يف موضوع الطالق
بالثالث لناحية اعتباره طلقة واحدة أم ثالثًا،
وتطليق الزوجة بطلب منها يف ما لو تعسف الرجل
يف استعمال هذا احلق .والسؤال الذي يطرح
نفسه لدى الطائفة الشيعية :هل أن باب االجتهاد
الوحيد املفتوح لتطبيق فقه األحوال الشخصية قد
أغلق؟ وملاذا؟
إذا كان الطفل ربيع العائلة ،مبا حيمله من صفات
الرباءة والطهارة والوداعة ،فإن احلياة اهلانئة له
تتأتى من خالل اإلهتمام حبقوقه البدنية وبصحته
وغذائه ومنوه وتربيته وتعليمه .وإذا كان
«امليثاق الغليظ» هو عماد تنظيم األسرة (وأخذن
منكم ميثاقًا غليظًا  -سورة النساء ،اآلية ،)21
وحاجة اإلنسان إىل استمرار وجوده مرتبطة باألبناء
واألحفاد ،فإنه ينبغي أال تكون هناك زوجية قائمة
على أساس الظلم والقهر واإلجبار .فالزواج ميثاق
تعايش ال ميكن أن يتم بغري املودة والسكينة
وحسن املعاشرة .أما إذا تباينت طبائع الزوجني
واختلفت أخالقهما ،فإن الرتابط واإلنسجام يصبح
مفقودًا ،وعليه ال مصلحة للمجتمع يف اإلبقاء على
مثل هذه الزوجية املضطربة .وهلذا ُ
شّرع الطالق
ليحسم ذاك الداء ،فهو الدواء والعالج والوقاية،
وليس عقوبة تنزل بطريف العقد.
إال أن فتح هذا الباب إلنهاء العالقة الزوجية تنجم
عنه مشكلة شديدة اآلثار تتعلق باحلضانة .إذ
حيرم الطفل من رعاية األب واألم وتوجيههما معًا،
وبالتالي من النمو العادي لألطفال ،ويتحول إىل
صندوق بريد متبادل بني الطليقني ،أو منصة
إليصال الرسائل املتبادلة بينهما ،وأحيانا إىل
مرتاس ووسيلة ابتزاز من كال الطرفني للحصول
على عرض أفضل للطالق.
واألخطر هو إهمال الطفل من احلاضن لزيادة
أوجاع الطرف األضعف ،أي األم ،من دون حسيب
أو رقيب ،وألن القضاء قد قام مبا عليه وترك
األمور على غاربها ،مما قد يدفع الطفل إىل كره
أحد الوالدين ورمبا اإلثنني معًا ،وقد يعاني من
والتشرد
عقد نفسية حادة حتمله على اإلحنراف
ّ
باملعنى النفسي ،وبالتالي اختاذه موقف املنتقم
من اجملتمع الذي يعيش فيه.
وإذا كانت احلضانة ،عمومًا ،تعرف بأنها االلتزام
برتبية الطفل ورعايته يف سن معينة ممن عليه
الواجب يف ذلك ،فإنها ختضع للمبدأ اإلسالمي
مبراعاة املصاحل االجتماعية .وهذا املبدأ شديد
األهمية يف الفكر التشريعي اإلسالمي .فقد وضع
الفقهاء قواعد حلماية املصلحة ،وقرروا تقديم
املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة درءًا للمفاسد
ورعاية حلاجات الناس ,وبنوا على أساس هذه
القاعدة أحكامًا كثرية احرتامًا للمصاحل االجتماعية
اليت تعترب الغاية األوىل لتشريع أحكام الوقوعات
واملعامالت .وضمن هذه املصاحل االجتماعية،
تدخل محاية الطفل .وبالتالي ال مصلحة للمجتمع
يف إقرار حضانة ال تتوافر فيها هذه احلماية.
واإلشكالية مطروحة أمام اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى باعتباره املتولي لشؤون الطائفة
واملدافع عن حقوقها واحلافظ ملصاحلها والعامل
على رفع مستواها (املادة  2من قانون رقم
 67\72املتعلق بتنظيم شؤون الطائفة اإلسالمية
الشيعية يف لبنان).
أما يف ما يتعلق مبوضوعات األحوال الشخصية،
واستنادًا اىل املادة  30من القانون نفسه ،فإن
أمر البت النهائي بأي أمر متصل بها هو بيد اهليئة
الشرعية .إذ ال جيوز مباشرة أي تنفيذ خالفًا ملا
تقرره اهليئة الشرعية املؤلفة من  12عضوًا من
علماء الدين اللبنانيني املنتخبني من علماء الدين
اللبنانيني (املادة  9من القانون عينه) ،ويعمل
على تنفيذ ما يتخذ من قرارات رئيس اجمللس
سندًا للمادة  2من القانون املذكور.
والسؤال املطروح :ملاذا الرتدد وعدم حسم
األمور املتعلقة باألسرة؟ وهل املسؤولية ملقاة
على كاهل اجمللس أم أن األمر حيتاج إىل تدخل
القيادة السياسية العليا للطائفة؟
الكتابة يف موضوع احلضانة ال تنطلق من

مماشاة العصر ،وال من أجل اللحاق بالطوائف
األخرى (خصوصًا اإلسالمية اليت تقدمت خطوات
جديرة بالثناء) ،وال مسايرة للجان حقوق املرأة
واجملتمع املدني ،بل ملصلحة الطفل أو ً
ال وأخريًا.
وهذا املوضوع يبقى من أدق املسائل القانونية
والشرعية ملا يف دراستها من تساؤالت معقدة
ونظريات متناقضة ووجهات نظر متعددة.
واألسباب اليت تربر رفع سن احلضانة عديدة نذكر
منها:
 -1إن هذه املدة تقع يف منطقة الفراغ التشريعي
الذي ُيسد عن طريق االجتهاد ،باعتبار أن غالبية
أحكام احلضانة اجتهادية ّ
ظنية .إذ ال يوجد نص
حيدد املدة ،ما عدا حديث
شرعي يف قرآن أو سنة ّ
ّ
املطلقة
خول املرأة
ورد عن الرسول (ص) ،وفيه ّ
حق حضانة ولدها ،بقوله« :أنت أحق به ما مل
تنكحي» .ولو فارقها الزوج الثاني بطالق أو فسخ
رجح أكثر الفقهاء عودة احلضانة
أو موت ،فقد ّ
إىل األم .فاملانع من احلضانة حال زواجها هو
انشغاهلا حبق الزوج الثاني ،فإذا زال املانع رجع
حقها إليها ،باعتبار أن لفظة «ما» يف احلديث
مصدرية ظرفية ،واملعنى أنها أحق بولدها يف زمن
عدم زواجها ،وهو خمصص زمين واملرجع بعده إىل
العموم الزمين املستفاد من قوله «ما مل تنكحي»
(أي تتزوجي) الشامل حلقها باحلضانة إال يف تلك
الفرتة.
والشيعة هم أهل الدليل حيث مييلون معه كيفما
مييل ،وهم أهل االجتهاد إذ أن أبوابه مل تقفل
كما يف املذاهب االسالمية األخرى (سابقًا).
وبالتالي ،فإن باب االجتهاد مفتوح انطالقًا
من مبدأ مراعاة املصاحل العامة واخلاصة .ومدة
احلضانة من املصاحل املتغرية زمانًا ومكانًا،
انطالقًا من مبدأ تغري األحكام بتغري األزمان ،كما
أن مفهوم احلضانة مفهوم نسيب يتطور حبسب
الزمان واملكان ما يصح أن يطلق عليه مفهوم
املصلحة الزمنية.
 -2رفع اآلثار السلبية عن الطفل وعدم حتميله
وزر خالفات األهل ،وعدم حتويل احلكم الصادر
عن احملكمة إىل قضية مقضية ترفع املالمة عن
احملكمة وترميها على كاهل الطفل من دون األخذ
يف االعتبار النتائج السلبية ملثل هذه األحكام.
وهذا ما يتطلب تكليف مرشد ومرشدة اجتماعية
متخصصة ملتابعة أحوال الطفل ورفع تقارير دورية
للمحكمة ليبنى على الشيء مقتضاه.
 -3الدولة يف إيران اليت تطبق املذهب اجلعفري
على أتباع هذا املذهب (وهم أكثرية السكان)
حددت مدة احلضانة يف قوانني أحواهلا الشخصية
ّ
بسنوات سبع للذكر واألنثى (قانون محاية األسرة)،
ويبقى القرار النهائي للمحاكم يف تقدير مصلحة
الطفل يف البقاء مع أمه أو عيشه مع أبيه .كما أن
قوانني األحوال الشخصية يف العراق املطبقة على
الشيعة العراقيني حددت مدة احلضانة لألم بعشر
سنوات للطفل ذكرًا كان أم أنثى ،وأعطت احملكمة
احلق بتمديد حق احلضانة حتى سن اخلامسة عشرة
ثم يعطى احملضون حق اإلختيار .وعليه ،ملاذا
اإلصرار يف احملاكم الشرعية اجلعفرية يف لبنان
على اتباع اجتهاد قديم (القرن الثامن للهجري)
والرتجيح بني روايتني ثم التوفيق بينهما على
سن حضانة الذكر سنتني وسن حضانة األنثى
سبع سنوات؟
 -4أصبح من الضروري حتديد مدة احلضانة تبعا
الحتياجات الطفل يف كل مرحلة من مراحل حياته،
واألخذ يف االعتبار حاجاته على أساس منوه اجلسدي
ووضعه النفسي والتعليمي والفكري نسبة لنموه
ّ
لسين عمره.
وليس
 -5ال بد من تعليل حكم احلضانة يف احملاكم
الشرعية اجلعفرية باالستناد إىل تقارير األخصائيني
النفسيني واالجتماعيني ويف تقدير مصلحة الطفل،
والتزام القاضي الشرعي مبا ورد يف هذه التقارير،
آخذًا يف االعتبار عالقة الطفل بأشقائه ومصلحته
القاضية بعدم التشتت والتشرذم .وعليه ال بد من
رفع سن احلضانة إىل عشر سنوات للطفل ،ذكرًا
كان أم أنثى ،على أن يصار عند انتهاء هذه املدة
اىل تقدير ملصلحة الطفل احملضون بابقاء حضانته
ألمه أو نقلها إىل األب.
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مقاالت وتحقيقات

الـفساد الـقضائي إلـى اللـفلفة!
أطلق القضاء سراح غالبية السماسرة
الذين أوقفهم فرع املعلومات يف
ملف «مكافحة الفساد القضائي»
الذي أدى إىل االشتباه يف
تورط عشرات القضاة واحملامني
واملساعدين القضائيني يف ملفات
فساد« .السماسرة» زعموا أن
القضاة واملساعدين واحملامني
املشتبه فيهم قبضوا رشى وتلقوا
«هدايا» من مطلوبني للقضاء
جبرائم خمتلفة .بعد أشهر على فتح
أحد موقوفًا بسببه.
التحقيق ،مل يبق ٌ
قرر القضاء «حترير» السماسرة
بضمانة منع السفر ال غري!
ال ُيريد كثريون من قوى السلطة
مكافحة الفساد ،كيف احلال يف

رضوان مرتضى

هدم حديقة املفيت حسن خالد:

هـل تـعود أمجل مـمّا كـانت؟
هديل فرفور

محامي ٌة وحيدة رُفعت عنها الحصانة لتُدكّ يف السجن ،فيما
العشرات من زمالئها املشتبه فيهم أحرار (مروان طحطح)

أكثر األماكن حساسية يف الدولة ،أي اجلسم
القيمون على ملف مكافحة الفساد
القضائي؟
ّ
القضائي يستشعرون سعيًا خفيًا لوأده .حرج
السلطة السياسية والقضائية ال يزال مكتومًا
إن أحدًا مل جيرؤ
يف التعامل مع هذا امللف ،إذ ّ
على أن يعرتض عالنية على طريقة التعامل مع
عما يرتدد عن
القضاة املشتبه فيهم .وبعيدًا ّ
إفراغ امللف أو فراغه ،هل يكفي طرد القاضي
من السلك أو الطلب منه تقديم استقالته إذا ثبت
جرم جزائي .أوليس التماس حامي العدالة
وقوع
ٍ
عد جرمًا جزائيًا؟ ملاذا ال ُيسجن
ملنفعة مادية ُي ُّ
َ
أسوة بالضباط واملوظفني القضائيني؟ بل
قاض
ٍ
أكثر من ذلك ،ملاذا ال يقوى القانون إال على
القاضي الضعيف؟ تزدحم األسئلة اليت ال يبدو أن
احدًا سيجيب عنها قريبًا ،ليحضر صوت مرجعية
أن «امللف انتهى
سياسية تكشف لـ «األخبار» ّ
ّ
أن
مما كان» ،مشرية إىل ّ
وأنه لن يكون أكثر ّ
«التوقيف سيقتصر على أولئك الذين أوقفوا،
مرجحة عودة أحد القضاة الستئناف عمله» .وتلفت
ّ
أن مسار امللف سيكون بطيئًا
هذه املرجعية إىل ّ
خرج
جدًا ُ
طي النسيان رويدًا رويدًا .فقد َ
ليصبح ّ
معظم السماسرة القضائيني الذين أوقفوا يف
ملف فضيحة الفساد القضائي من السجن .مل
َ
يبق سوى ثالثة موقوفني أساسيني من أصل أكثر
من عشرة جرى توقيفهم على مراحل جبرم دفع
رشى لقضاة وحمامني نقدية وعينية ،ورغم أن
سيف التوقيف مل يطل سوى السمسار املشتبه
يف أنه الراشي ،من دون أن يقرتب من القاضي
املشتبه يف كونه مرتشيًا يف أكثر من حالة
(باستثناء القضاة اخلمسة األوائل) .ليس هذا
ّ
أن
فحسب ،بل
تتكشف الفضيحة عندما يتبني ّ
أحدًا من السماسرة مل يعد موقوفًا بسبب ملف
الفساد ،بل إن الذين ال يزالون يف السجن إمنا
يقضون عقوبات جرائم أخرى هم مطلوبون فيها.
ترك القضاء «مساسرته» بضمانة منع السفر ال
أن
أكثر! أما الذريعة ،حبسب املصادر القضائيةّ ،
امللف حيتاج إىل وقت طويل ال جيوز أن ُيرتك فيه
املشتبه فيهم موقوفني طوال هذه املدة .وبذلك،
ٍ
سلك
أن لكل
يكون القضاء والساسة قد قرروا ّ
كبش فداء.

يف السلك القضائي ،أمساء مخسة قضاة باتت
ّ
تتدخل مرجعياتها
معروفة مرتوكة ملصريها إن مل
السياسية والطائفية حلمايتها .ويف سلك
لت ّ
ٌ
حمامية وحيدة ُرفعت عنها احلصانة ُ
دك
احملامني،
يف السجن منذ شهرين تقريبًا ،فيما العشرات
من زمالئها املشتبه فيهم أحرار طلقاء .وهؤالء
طبعًا يشتبه يف تورطهم مبا هو أكثر مما ُينسب
بناء على إفادة أحد عناصر
إىل احملامية املوقوفة ً
مكتب مكافحة املخدرات املوقوف أيضًا ،والذي
حتدث عن قبضه رشوة منها .ويف هذا السياق،
يقول احملامي ساسني ساسني ،وكيل احملامية
املوقوفة م .ع .لـ»األخبار»« :أوقف قاضي
ّ
موكليت بسبب وجود عسكري وضابط
التحقيق
موقوفني» ،وإذ استنكر وكيل احملامية املوقوفة
ّ
أصل ُ
ملوكلته جلهة االدعاء ّ
أنها
اجلرم املنسوب
دفعت مبلغًا من املال لرتيب ليخربها عن ملف
ّ
موكليها ،قال ساسني« :لقد أخطأ القضاء
أحد
أن
بتوقيف الضابط والعسكري» .واعترب احملامي ّ

«القرار الصادر عن نقابة احملامني برفع احلصانة
ّ
موكلته يف غري ّ
أن امللف ليس
عن
حمله» ،معتربًا ّ
ّ
موكلته «أعطت هدية
أن
فيه سوى فيديو ُيظهر ّ
عبارة عن جاكيت لصديقها الضابط يف عيد
ميالده أمام عشرات األشخاص ...وهذا ثابت».
واستغرب احملامي ساسني إصرار القاضي على
إبقاء ّ
موكلته موقوفة رغم انقضاء فرتة الشهرين.
ّ
مرتني،
سبيلها
إلخالء
بطلب
م
تقد
ه
أن
وكشف
ّ
ّ
ّ
لكنه ُرفض ،مشريًا إىل وجود طلب إخالء سبيل
يبت بعد.
ثالث يف عهدة القاضي مل ّ
أن ال عدالة يف ملف مكافحة
إذًاُ ،ل ُّب املشكلة ّ
الفساد ،حبسب قضاة وحمامني وسياسيني .ال
نية حقيقة ملكافحة الفساد فع ًال .فاحملظي حُيمى،
فيما الضعيف ُيضرب ليكون ِعربة للضعفاء أمثاله.
أن حتقيقات فرع املعلومات يف ملف مكافحة
فرغم ّ

الفساد القضائي كشفت
تورط عشرات القضاة
عن
ّ
يف قبض رشى وهدايا
مالحقني
مساسرة
من
مبلفات نصب واحتيال،
أن امللف الذي انطلق
إال ّ
ُ
انطالقة صاروخية ف ِ
رمل بضربة واحدة .اقتصرت
احملاسبة على بضعة قضاة ،قبل أن ينجح ضغط
السياسة يف جلم االندفاعة .تراجعت احلملة
هجوم مضاد ُ
ش ّن للتبخيس بالتحقيقات
حلساب
ٍ
اجلارية بإشراف فرع املعلومات يف قوى األمن،
املدعي
أولية جتري بإشراف
ّ
على الرغم من كونها ّ
العام التمييزي ،فض ًال عن ّ
أنها مل تقتصر على
إفادات املوقوفني ،بل ُد ِّعمت بتسجيالت صوتية
وحتليل االتصاالت الذي رصد حصول عشرات
االتصاالت بني القضاة املشتبه فيهم والسماسرة
أن نقطة الضعف فيها ،حبسب
املوقوفني .غري ّ
كسبحة أو
املناهضني هلا ،كانت ّ
أن هدايا بسيطة ُ
صينية شوكوال فاخرة أو قلم أو دعوة على عشاء،
هي األدلة اليت استند عليها حمققو فرع املعلومات
أن وجهة النظر املقابلة ترى
للنيل من القضاة .غري ّ
العربة يف هوية السمسار الراشي .فهل ُي َ
أن ِ
عقل
ّ
مطلوب للقضاء ،كائنًا
قاض هدية من
أن يقبل
ٍ
ٍ
ما كانت هذه اهلدية؟ فض ًال عن أن التحقيقات مع
السماسرة املوقوفني كشفت وجود قضاة كانوا
هم الذين يبادرون إىل الطلب من السمسار جلب
قاض
اهلدايا هلم! فهل يستوي قاض كهذا مع
ٍ
نزيه ال يقبل حتى دعوة عشاء؟
لقد كان ُيفرتض أن يسلك ملف حماسبة القضاة
مسارين :تأدييب وجزائي .األول يتولاّ ه كل
من هيئة التفتيش القضائي وجملس تأديب
القضاة ،فيما يأخذ النائب العام التمييزي على
أن
عاتقه مسؤولية حماسبة القضاة جزائيًا .غري ّ
احملاسبة اقتصرت على كبش فداء ُّ
اتفق عليه
إن املعلومات
من سلكي القضاة واحملامني .حتى ّ
تكشف ّ
أنه حتى القضاة الذين صدرت قرارات
بوقفهم عن العمل أو بطردهم ،قد يعودون بعد
إعادة احملاكمة يف االعرتاض املقدم من القضاة
أن انطالقة ملف
أنفسهم .وبالتالي ،يبقى الثابت ّ
الفساد القضائي الصاروخية مل ُت ِ
فلح يف ضمان
فرمل على أعتاب القاضي
استمراريته ،قبل أن ُي َ
مفوض احلكومة
احملسوب على التيار الوطين احلرّ ،
لدى احملكمة العسكرية بيرت جرمانوس.

تؤكد مرجعية
سياسية أن
«امللف انتهى
وأنـّه لن يكون
أكثر ممـّا كان»

طبقات
أربع
440
تستوعب
موقفًا للسيارات،
«دسها»
سيتم
ّ
ّ
حتت حديقة املفيت
الشهيد حسن خالد
اليت بوشرت أعمال
وعلى
هدمها.
الرغم من الوعود
اليت أطلقتها بلدية
بإعادتها
بريوت
ما
من
«أمجل
كانت» ،إلاّ
أن
ّ
التخطيط
خرباء
املدني يرون أن
الذي
املشروع
ُي ّ
شكل جزءًا من خطة

أكثر من ثمانية ماليني دوالر تبلغ كلفة إنشاء املرأب (مروان طحطح)

اجمللس البلدي ّ
حلل مشكلة السري ،لن تؤثر على
املعمرة
لألشجار
البيئي
والنظام
مساحة احلديقة
ّ
والتلوث الذي
االزدحام
ستزيد
بل
فيها فحسب،
ّ
وجدت احلدائق للتخفيف منه!
بوشرت ،اواخر االسبوع املاضي ،أعمال هدم
حديقة املفيت الشهيد حسن خالد يف ّ
تلة اخلياط
يف بريوت ،متهيدًا لتنفيذ مشروع إنشاء مرأب
ثم «إعادة تأهيلها».
للسيارات حتتها ،ومن ّ
ٍ
رجالن
ب»
«نص
اجلرف،
مقربة من آليات
على
َ
ُ
ّ
ّ
كرسييهما وباشرا
املنطقة
ان
سك
من
ان
سن
ُم
ّ
بلعب طاولة الزهر« .إىل أن ُتقفل نهائيًا احلديقة،
سنبقى نلعب كل يوم هنا» ،قال أحدهما ضاحكًا،
متسكهما باملكان ،فيما اكتفى
يف إشارة إىل
ّ
اآلخر باإلشارة إىل خوفه الكبري من «عدم تنفيذ
بلدية بريوت لوعودها املتمثلة يف إعادة احلديقة
مما كانت».
أمجل ّ
مل ُي ِ
بد معظم من ُو ِجد هناك غضبًا واضحًا من
سيدفن يف رحم احلديقة الوحيدة
الذي
املشروع
ُ
متتد على مساحة مخسة آالف
يف املنطقة ،واليت
ّ
«مستقبل» احلديقة
مربعُ .ي ّ
عول هؤالء على ُ
مرت ّ
ُ
«ستشبه حديقة الصنائع ورمبا تفوقها
اليت
حتولت
أن
بعد
أحدهم،
تعبري
حد
على
مجاال»،
ّ
ّ
خالل السنوات املاضية إىل «مزبلة».
ولعل ما أسهم يف تعزيز هذه «الرؤية» ُ
ّ
املرتبطة
بالنظر إىل املشروع كـ»خالص» لتحقيق التأهيل
املنشود منذ «زمن» ،هو «سلوك» بلدية بريوت
الذي أمعن يف إهمال احلديقة لسنوات طويلة،
متهيدًا إلنشاء هذا «املزاج» لدى ُكثر من أهالي
املنطقة وساكنيها.
سعد الدين خالد ،جنل املفيت الشهيد حسن خالد،
قال يف اتصال مع الزميلة «األخبار» إن رئيس
بلدية بريوت مجال عيتاني أطلعه على اخلرائط
مما
التنفيذية،
ّ
وإن «احلديقة ستعود أفضل ّ
كانت» ،الفتًا إىل أن أهالي املنطقة سيبقون
يراقبون املشروع« ،ويف حال ّ
ختلت البلدية عن
ّ
فلكل حادث حديث».
وعدها،
ُ
عمرة يف احلديقة؟ «ستقوم
امل
األشجار
عن
ماذا
ّ
البلدية بإعادة زرعها بعد االنتهاء من املشروع»،
يجُ يب املوظف ُ
املرسل من قبل البلدية القتالع
األشجار .وهي اإلجابة نفسها اليت قاهلا عدد
من املوجودين هناك ،نق ًال عن «وعد من الريس
عيتاني» (رئيس البلدية).
هذا األمر يتناقض وما يقوله اخلرباء جلهة
«استحالة زرع األشجار الضخمة اليت كانت
موجودة فوق مبنى املرأب ،ألن هذا األمر حيتاج
حد تعبري اخلبري يف
حساسة» ،على ّ
إىل تقنيات ّ
التخطيط احلضري ليفون تلفزيان ،الفتًا اىل أن
غيب
مشروعًا كهذا «غري
ّ
صحي للمدينة ،لكونه ُي ّ
اجملال احليوي الذي كانت تتيحه احلديقة».
«صحيًا» أيضًا،
عد
إىل ذلك،
فإن املشروع ال ُي ّ
ّ
ّ
وفق تلفزيانّ ،
ألنه يقضي بإدخال سيارات إىل
عامة« ،إذ جيب أن يكون الوصول اىل
حديقة
ّ

للمشاة الراغبني
يسرًا
ُ
احلدائق العامة سه ًال ُ
وم ّ
يف التوجه سريًا على األقدام من سكان املنطقة
وأهلها».
فإن هذا النوع من املشاريع «ال ُيعاجل
أما األهمّ ،
ّ
يتضمن رؤية
مسألة السري يف املدينة ،ألنه ال
ّ
شاملة ترتبط بإنشاء حركة نقل عام مع بريوت
الكربى».
أن رئيس بلدية
اجلدير ذكره يف هذا الصدد ّ
بريوت كان قد أعلن ،يف شباط املاضي ،عن ّ
خطة
اجمللس البلدي ّ
حلل ُمشكلة السري يف العاصمة،
مبان ملواقف السيارات (من شأنها
تقضي بإنشاء
ٍ
تؤمن  1850موقفًا) .حينها ،أعلن عيتاني أنه
أن ّ
من ضمن هذه املباني سيكون مبنى حتت حديقة
املفيت خالد وآخر حتت حديقة الرملة البيضاء.
ووفق املعلومات ُ
املستقاة من البلدية آنذاك،
فإن املشروع املزمع إنشاؤه حتت حديقة ُ
املفيت
ّ
(العقار  202املصيطبة) يقضي بإنشاء أربع طبقات
تستوعب  440موقفًا مع  69موقفًا فوق األرض،
فيما يقضي املشروع املزمع إنشاؤه حتت حديقة
الرملة البيضا بتشييد طبقتني للمواقف تستوعبان
 176سيارة.
وقتها ،أثارت هذه اخلطة انتقادات تنسجم وما
قاله تلفزيان جلهة التأثري على اجملال احليوي
وعدم معاجلة أزمة السري ،إذ أمجع عدد من خرباء
التخطيط املدني على خسارة احلديقة جلزء كبري من
مساحتها بعد إنشاء موقف حتتها (إنشاء منحدرات
ومصاعد وغريها) ،وعدم إمكانية إعادة البيئة
نفسها للشجرة يف حال أزيلت احلديقة وأعيد
ّ
التلوث
زرعها فوق اإلمسنت ،فض ًال عن زيادة
واالزدحام .وقد خلص هؤالء يومها اىل اعتبار
أن خطة البلدية هي مبثابة دعوة للسكان لدخول
ّ
العاصمة بسياراتهم اخلاصة.
ُيشار إىل ّ
«مشاريع مماثلة»
أنه سبقت هذه اخلطة
ُ
كانت ختطط هلا بلدية بريوت ،كإنشاء مرأبني
حتت حديقيت اليسوعية والسيويف ،قبل أن
ترتاجع البلدية بفعل االعرتاضات الشعبية .فما
متمسكة بهذا النهج
الذي جيعل بلدية بريوت
ّ
الذي يغيب فيه التخطيط املديين االسرتاتيجي؟
أن تكلفة هذه املشاريع تفوق كلفة
خصوصًا ّ
مشروع نقل عام متكامل؟
أن كلفة «خطة» اجمللس ملواقف
وفيما تردد ّ
السيارات تناهز  30مليون دوالرُ ،تفيد معلومات
حولت يف
«األخبار» ّ
بأن بلدية بريوت كانت قد ّ
كانون األول عام  2018أكثر من  8ماليني دوالر
أمريكي اىل جملس اإلمناء واإلعمار الذي قام
بتلزيم مشروع مرأب حديقة املفيت خالد .الالفت
قدم سعرًا أقل
أن
املتعهد الذي فاز باملناقصة ّ
ّ
بنسبة  %46من السعر الذي كان قد وضعه
االستشاري .وعلى الرغم من «الريبة» اليت أبداها
أعضاء اجمللس البلدي ،إلاّ
«أن عيتاني مضى
ّ
بالعقد بعد أسبوعني من دون أن يلتفت إىل
حد تعبري مصادر يف البلدية.
االعرتاضات» ،على ّ
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مـقاالت وتـحقيقات

عمليات اجليش قرب خان شيخون :طريق إدلب مت ّر من هنا
فراس الشويف

يتقدم اجليش السوري يف ريف
بتصميم وثبات،
ّ
بنفس
إدلب اجلنوبي ،رامسًا أهدافًا موضعية
ٍ
طويل ،للسيطرة على كامل احملافظة الواقعة
بأيدي الفصائل املدعومة من أنقرة .أول تلك
األهداف السيطرة على خان شيخون ،كربى مدن
الريف اجلنوبي .الزميلة «األخبار» اطلعت عن
توجت
كثب على سري العمليات العسكرية اليت
ّ
أمس بتقدم جديد ،ليصبح للجيش موطئ قدم
على أوتوسرتاد محاة ــــ حلب الدولي ،عند تلة
النمر وحاجزها.
املكيف البارد ُمَل ِّطفًا الريح
حسنًا يفعل هواء
ّ
ش َ
الساخنة اآلتية من ُ
باك ْي السيارة نصف
املفتوح نْي وهو حُم َّمل بالغبار ورائحة البارود.
َ
يقنص بعض اجلنود السوريون قلي ًال من النوم.
يتمددون حتت سقوف البيوت وركامها على
ّ
جانيب الطريق هربًا من هليب مشس الظهرية يف
ليل ساخن استعدادًا
ريف إدلب اجلنوبي ،بعد
ٍ
أشد سخونة .أشجار التني املنتشرة بني
لليل
ّ
ٍ
البيوت بكثافة تتمسك باخضرارها األغرب ،وتعطف
ّ
احملطمة بفيء قليل .اجلنود اآلخرون
على اجلدران
قوية
يستعجلون اإلعداد هلجوم املساء بأجساد
ّ
ووجوه مسراء ّ
بللها العرق ،وقوافل الشاحنات
والعربات واملدافع تكتظ بها الطرقات املتعبة.
بعضهم يلتفت إىل السيارة .يرى الضابط الرفيع
ّ
مسلمًا عليه ومطمئنًا
الشباك
يقودها ،فيقرتب من
ّ
إياه إىل أن االستعدادات تسري بانتظام.
يرفع العقيد بيده اليسرى صوت اجلهاز الالسلكي
باهتمام ،ويقود باليمنى فوق الطريق املتعرجة
خمرتقًا بلدة كفرعني آتيًا من بلدة اهلبيط حنو
حررها اجليش السوري من
مدايا ،البلدات اليت ّ
الفصائل املسلحة ،ويف مقدمها «جبهة النصرة»
ومئات اإلرهابيني األجانب ،قبل أيام .يزداد
تركيز الضابط الرفيع وصمته وهو يسمع نداءات
املراصد واجلنود اليت ُت ِ
بلغ عن تفجري انتحاري
ّ
ملغمة بأحد املواقع يف مزرعة كفريدين
لعربة
ّ
متكن اجليش من
القريبة ،ووجود جرحى ،بعد
تفجري سيارة أوىل قبل وصوهلا إىل هدفها.
ّ
تتكثف النداءات ،ويفتح اجليش النار مبختلف
األسلحة على جبهات اإلرهابيني يف أقل من
دقيقة ،بالتوازي مع توجيه الطواقم الطبية
إلسعاف اجلرحى .وحني جيد الضابط حاجة إىل
ّ
تدخله ،يعطي تعليماته للجنود بهدوء ووضوح،
موجهًا إياهم المتصاص صدمة التفجري ،والرتكيز
على ما بعد اهلجوم.
يعمل الضابط يف قوات إدارة املخابرات
اجلوية اليت يقود محلتها العميد الشهري سهيل
النمر كرأس حربة يف عمليات اقتحام مواقع
اإلرهابيني يف ريف محاة وجنوب إدلب .قبل
دقائق من التفجري ،روى لضيوفه عن الرابط
املعنوي والعائلي الذي جيمعه مع اجلنود وغريه
ّ
الضباط بعد سنوات من القتال كتفًا إىل
من
أشداء ،عيونهم خُ َ
ترِّب عنهم :واحد من
كتف .فقراء
ّ
الساحل السوري ،وواحد من ريف حلب وآخر من
الرقة ،وذاك من درعا ،وهذا من السويداء .ال
حيفزهم على هذا القتال الشرس
شعور ميكن أن
ّ
والتسليم باملوت مصريًا مسبقًا غري حب الدفاع
عن البالد.

يربك االقتحام يف الليل املسلحني ويعطي
الجنود معنويات عالية

فيقرر العقيد اختصار اجلولة يف
تشتد املعركة،
ّ
ّ
مدايا سالكًا طريق العودة بد ً
ال من املتابعة إىل
بلدات حصرايا واألربعني وزكاة وأبو رعيدة،
خطوط التماس مع بلدتي كفرزيتا واللطامنة
وغريهما من آخر بلدات ريف محاة الشمالي ،اليت
عزهلا اجليش يف عملياته األخرية ،فاص ًال إياها عن
ريف إدلب اجلنوبي وخان شيخون ،وواضعًا بذلك
اجملموعات املسلحة فيها بني ّ
فكي كماشة .العقيد
لديه عمل ميداني يتابعه ،واألوامر ــــ لألسف ـــــ
تتضمن منع املخاطرة مع الضيوف بالدخول إىل
ّ
مناطق االشتباك األوىل .يف طريق العودة إىل
مقر القيادة ،تتصاعد وترية القصف ،وصواريخ
ّ
الغراد وقذائف املدفعية تنطلق من ّ
حدب
كل
ٍ
وصوب على مواقع «النصرة» و»احلزب اإلسالمي

ا لرت كستا ني »
اجملموعات
وباقي
اليت
«اجلهادية»
ويغذيها
يدعهما
الرتكي
اجليش
واستخباراته.
بعيدًا عن ركام
يتصل
البيوت،
الفسيح
السهل
الغين بالسماء يف
آخر األفق مشا ً
ال،
وغربًا يشرف عليه
شحشبو الوعر،
جبل
ّ
الذي يقع حتت
سيطرة اإلرهابيني.
تتساوى
هنا
ينهشها
احلقول،
الربي
العشب
مستفيدًا
املرتفع
من خريها وترابها
اخلصب ،بعدما كانت
ّ
معلقة من
جنانًا
الكمون واليانسون
ّ
ُ
واخلضر والبطاطا،
احلليب،
والفستق
كنز محاة وحلب
زوار
النفيس ،قبل ّ
املزعومة،
الثورة
األوزبك والطاجيك
و ا لقو قا ز يني
وباقي
واإليغور
صنوف اإلرهابيني
اجملمعني يف الشمال الغربي السوري.
ّ

رسم الضبّاط طريق الوصول إىل مربّع «حاجز الفقري» على تخوم خان شيخون (هيثم املوسوي)

التخطيط للهجوم الليلي

يبدو جهاز «التاب» احملمول صغريًا بني يديه
الطبية إىل خريطة
وهو ينظر من خلف النظارة
ّ
ّ
ٌّ
مخسيين أشيب ،يلبس
ويفكر بصمت.
العمليات
البزة العسكرية التقليدية .يفرض سطوة الرتبة
مقره
واخلربة والدهاء على الضباط اجملتمعني يف ّ
للتخطيط هلجوم ليل األحد ـــ اإلثنني املاضي.
ّ
ّ
توفر
حمبة ال
لكنه ميازحهم ويراكم فوق اهليبة
ّ
اجلندي احلاجب الذي يسارع كل حني إىل توزيع
القهوة والشاي على القادة .اجلنرال هو من
أبرز كبار القادة يف محلة النمر ،وقد خاض
العشرات من معارك التحرير على كامل الرتاب
السوري ،والضباط العاملون معه «يفهمون عليه
على النفس» ،كما يقول .اجلميع حيملون قلمًا
ودفرت مالحظات ،وهو يتلو على مسامعهم مسار
التقدم املطلوب من «النمر» والقيادة ،باألمتار
واإلحداثيات الدقيقة.
ّ
ّ
الضباط باقرتاحات
يتدخل
بني حني وآخر،
يقررون
ثم
يتناقشون،
اجلنرال.
وأسئلة .يسمع
ّ
ويدونون .ساعة صباحية
التفاصيل النهائية،
ّ
ّ
كل يوم تقريبًا منذ بدء احلملة قبل حنو شهر
بقوة
من
ر،
يتكر
واملشهد
ونصف
جناح إىل جناحّ ،
ٍ
ّ
نارية هائلة تكاد تالمس ثالثني ألف مقاتل وعتاد
حمددة وتصميم كبري.
ثقيل نوعي ،وأهداف ّ
يف جلسة يوم اجلمعة من االسبوع املاضي من
الضباط مع العميد النمر
االسبوع املاضي ،رسم
ّ
مربع «حاجز الفقري» على ختوم
طريق الوصول إىل ّ
خان شيخون من اجلهة الشمالية الغربية ،الذي
يسمح بإشراف القوات السورية على الطريق
الدولي محاة ــــ حلب ( )M5يف تلك املنطقة ،من
على بعد مئات األمتار عنه.
قرر اجليش حصر عمليات االقتحام لي ًال
قبل مدةّ ،
يف مناطق مكشوفةّ ،
خمففًا تأثري صواريخ «التاو»
الغربية املضادة للدروع ،اليت ال يزال الرتكي
يزود فصائل املسلحني بها« .االقتحام يف الليل
ّ
يربك العدو ويعطي اجلنود السوريني معنويات
حر النهار» ،يقول اجلنرال.
عالية ويقيهم ّ

السياسة ألهلها

بالنسبة إىل الضابط األرفع بني احلاضرين كالم

السياسة لرجال السياسة؛ «حنن رجال حرب،
ّ
ننفذ تعليماتنا باحلرف من قيادتنا وتعليمات
اليوم مسعتها ،وروحيتنا حمسومة بتحرير كل شرب
من األرض السورية ،وإدلب من ضمنها ،كما
قال الرئيس بشار األسد» .لكن ماذا عن اتفاق
وتطورات آستانا؟ جييب« :أنت تهتم
سوتشي
ّ
لسوتشي وموتشي واملؤمترات الدولية( ،أما) أنا
فأهتم بكيفية استعادة األرض وقتل اإلرهابيني
وطردهم خارج سوريا.
االحتالل الرتكي أص ًال مل ينفذ التزاماته أمام
روسيا وإيران ،وهو دخل األراضي السورية
حبجة قتال اإلرهاب ،ووضع نقاط مراقبة
غازيًا
ّ
ّ
حتول حميط نقاط املراقبة إىل
ثم
إدلب،
يف
ّ
مواقع الستهداف قواتنا .ما يهمين أمر واحد:
مهميت واحلفاظ على حياة اجلنود ،ألن
تنفيذ
ّ
ً
ً
ً
نية
عن
مسعنا
ونهم.
حيب
ا
وأناس
ا
وبيوت
ال
أه
هلم
ّ
ّ
تركية إلدخال نقاط مراقبة جديدة خالل الساعات
املقبلة بذريعة منطقة خفض التصعيد ،حلماية
اإلرهابيني( .لكن) لن حيميهم أحد».
وبشأن املهمة احلالية ،يقول اجلنرال إن خان
شيخون «أصبحت على مرمى حجر ،وهي ساقطة
متى قررت القيادة الدخول إليها» ،مشريًا إىل
أن أحد األهداف اآلنية استعادة املدينة ،وبعبارة
أخرى« :املهمة هي القضاء على اإلرهاب يف
إدلب وإعادتها إىل الدولة والسيادة السوريتني
وفتح الطرقات الدولية إىل حلب ،وهذا أمر حتمي
جيري حتقيقه باهلدوء والثبات والقضم العسكري
مهما اشتدت الظروف امليدانية والسياسية».

ويضيف« :جيب أن يعرف اإلرهابيون أنه ال أحد
سيتمكن من محايتهم ،ال (الرئيس الرتكي رجب
طيب) أردوغان وال غريه».

وهو يستند إىل أن «التحرير يف املرحلة احلالية
عمليًا أول دخول للجيش إىل
مهم للغاية ،فهو
ّ
نقاط ّ
مؤثرة يف إدلب ،وعنوان إلعادة مؤسسات
الدولة إىل أرض احملافظة وإبعاد شبح اإلرهاب
عن كل املنطقة احمليطة يف محاة والالذقية
واملراكز العسكرية واملدنية .وإعالن لإلرهابيني
أن اجليش باستطاعته الوصول إىل أي نقطة
يقررها».
مع ذلك ،هناك تداخل كبري يف اجملموعات،

وهنا يروي أن «معظمها خمتلط ،من سوريني
وجنسيات خمتلفة» ،مستدركًا« :مث ًال اإلرهابيون
األجانب يقاتلون بشراسة واألدلاّ ء السوريون
إما يقتلون أو يبيعون ويشرتون
الذين يعاونونهم ّ
بهم ...الصينيون اإليغور سيطروا بالكامل على
وحولوها إىل منطقة مقفلة هلم،
جسر الشغور
ّ
وال ثقة لديهم باإلرهابيني السوريني ،لكنهم ال
يعرفون اجلغرافيا وحيتاجون إىل األدلاّ ء».
يعود اجلنرال إىل وضع اللمسات األخرية على
اخلطة وتوزيع القوات وفق مهماتها وحاجاتها،
قبل أن ينهي االجتماع مع معاونيه .خالل اجلولة،
مرة أو اثنتني على اجلهاز
يظهر صوت العميد ّ
الالسلكي معطيًا املعنويات جلنوده يف عمليات
القصف واالشتباكات احملدودة بعد الظهر.
ثم لي ًال يف طريق العودة ،قبل منتصف الليل
بقليل ،خيرج من الراديو خرب سيطرة اجليش على
ّ
املسلحني الذين
«حاجز الفقري» وقتله أعدادًا من
اعرتضوا الطريق.
وظهرا ثبتت معلومات العميد بالوقائع عن
احملاوالت الرتكية إلدخال قوافل حلماية
اإلرهابيني ،وعن عزم اجليش على منع أي تغيري
تفوقه يف امليدان.
يف ّ

«تبـّاً للديموقراطية» و»العلمانية كفر»

بعبارة «إخوانكم اجملاهدين»ّ ،
وقعت اجلماعات
اإلرهابية اليت كانت تسيطر على بلدات اهلبيط
احملررة عددًا من الالفتات «اإلرشادية»
وكفرنبودة
ّ
لـ «اإلخوة املواطنني» من أهالي املنطقة .الفتات
ال تتناسب مع احلمالت اإلعالمية اليت تقودها
ٌ
وسيل من الصحافيني
وسائل اإلعالم الغربية
والسياسيني وممثلي الدول وهم يتباكون على
آالف املسلحني الذين عاثوا تدمريًا وقت ًال يف
احملافظة بعد طردهم من غالبية األرض السورية.
األنكى أن هؤالء ميضون أيامهم األخرية يف حماولة
بائسة لوقف عمليات اجليش دفاعًا عن جمموعات
تدعيه احلضارات الغربية من مفاهيم
تنكر كل ما ّ
العلمانية والدميوقراطية وغريهما من أبسط
احلقوق اإلنسانية .ولذلك ،ترك اجليش السوري
ّ
معلقة على أن تنقلها الشاشات
تلك الالفتات
قررت أن تنقل ــــ للحظات
والصحافة الغربية ،إذا ّ
ــــ حقيقة ما جيري على األرض منذ .2011
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إعــالنات

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

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

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

Saturday 24 August 2019

Page 17

FUNDING FOR MULTICULTURAL FESTIVALS AND
EVENTS IN THE EAST HILLS ELECTORATE
Member for East Hills,
Wendy Lindsay announced, on thursday,
funding is available for
community organisations
delivering multicultural
festivals and events in
East Hills.
Ms Lindsay said applications for the NSW Government’s Celebrating
Diversity Events grants
program are now open.
“Multicultural festivals
and events play an important role in celebrating
our community’s cultural
diversity, and promoting
a message of inclusion
and welcome,” Ms Lindsay said.
“There are so many fantastic and hardworking
grassroots organisations
in our community, which
could be eligible for up to
$10,000 in funding.”
Minister for Multiculturalism, John Sidoti said all
eligible community organisations should consider
applying for the program.

17 صفحة
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22ND AUG - 1ST SEPT 2019
GOUGH WHITLAM PARK
BAYVIEW AVENUE

eARLWOOD
CASH SALES ONLY

عروض بهلوانية
مدهشة للكبار
والصغار

Member for East Hills, Wendy Lindsay

“NSW is home to hundreds of world class multicultural festivals that
celebrate our multicultural society,” Mr Sidoti
said.
“These festivals are often
only possible because of
community members who
volunteer countless hours
of their time between other responsibilities.”
“This program is here to
provide a helping hand.
The NSW Government is
proud to have supported

multicultural festivals and
events across every corner of our State.”
Celebrating
Diversity
Event Grants are now
open and will close 5pm
Friday, 20 September
2019.
For more information
about the Celebrating Diversity Events grants program, visit http://multicultural.nsw.gov.au/
MEDIA: Jennifer Mehanna
I 9772 2774

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

استعراضات دوالب
املوت واألحصنة
الصغرية والكالب
والرجل امله ّرج
وغريها من
االستعراضات
الشيقة والعروض
اجلذابة اليت
تنقلكم اىل عامل
الدهـشة
Next
Location

Liverpool

SHOW TIMES
Thur 22nd August
Fri 23rd August
Sat 24th August
Sun 25th August

6.00 pm
7.00 pm
3.00 pm & 7.00pm
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

Ticket prices
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

PHONE BOOKINGS:

0448 247 287 -- 0448 CIRCUS

ﻳﺪﻋﻮﻛﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ
 ﺳﻴﺪﻧـﻲ- ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺍﺱ ﺃﻻﻟﻬﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻧﻔﺲ

ﺷﻬﺪﺍء ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
4.00pm  ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ٢٠١٩/٠٩/٠٨ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴـﺔ ﻣﺎﺭ ﺷﺮﺑــﻞ
142 Highclere Ave. Punchbowl NSW 2196

ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﺎﻣﺔ

stainless steel  قياسا ألسياخ الشك من الـ60 نصنع أكثر من
لالستعمال املنزلي والتجاري بأجود املاركات

.نليب طلبات املطاعم وشركات املأكوالت
صناعة اسرتالية
 سنوات على5 كفالة
مجيع مصنوعاتنا مبواصفات عالية اجلودة

األسعار ابتدا ًء من
 باملية10 حسم
 للسيخ الواحد$12.80 لدى شـراء دزينة

ً عصرا5  صباحاً حتى الـ9 نفتح أيام الجمعة والسبت واألحد من الـ

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

استقبال ملكي كان بانتظار جنوى
كرم باألردن ..كيف علقت؟

استقبل اجلمهور االردني الفنانة اللبنانية جنوى كرم استقباال
ملوكيًا ،إذ جتمهر املعجبون على الطرقات حاملني الورود ،ورافقتها
فرقة الكشاف املوسيقية على وقع األنغام والتصفيق.
وعلقت كرم على فيديو نشرته عرب انستغرام من وحي هذه األجواء
قائلة« :بيكرب قليب فيكن ومبحبتكن اللي بتخليين استمر لقدملكن
األفضل ألن بتستاهلوا األفضل».
اىل ذلك استطاعت الفنانة اللبنانية جنوى كرم أن حتصد جناحا
ّ
ختطت نسبة مشاهدة فيديو كليب
جديدا مبسريتها الفنية ،إذ
أغنيتها اجلديدة «ملعون أبو العشق» الـ  60مليون مشاهدة بعد
طرحه يف  11نيسان املاضي ،عرب يوتيوب.
وعلقت كرم على صفحتها اخلاصة عرب تويرت قائلة « :بقولوا ليش
الغنية ضربت؟ أنا وأنتو بالنتائج منقول ليش».
حاليا
حتضر
أنها
عن
وكانت كرم قد كشفت يف عدة تدوينات،
ً
ألغاني ألبومها اجلديد.

ما حصل مع جنوى كرم يف سوريا مل
يكن بسبب التنظيم ..إليكم احلقيقة

أحيت مشس األغنية اللبنانية جنوى كرم حفال مميزا يف وادي
النصارى ،وذلك بعد غيابها عن احلفالت يف سوريا ملدة تسع
سنوات بسبب األزمة املستمرة يف البالد.
ولكن البعض ّ
أكد أن تنظيم احلفل كان سيئا ،خصوصا وأن
املسرح مل يكن مرتفعا .األمر الذي دفع بنا إىل التواصل مع
ّ
متعطش
املكتب اإلعالمي التابع لكرم ،وقال« :اجلمهور السوري
للفنانة جنوى كرم وألعماهلا الفنية ،وعلى الرغم من أنه مل يكن
هناك مسافة كبرية بني املسرح واحلضور ،إال أن جنوى قررت أن
تدخل بينهم أكثر».
وجاء بالتصريح أيضا« :احلضور مل يستطع ضبط نفسه حني أطلت
كرم ،وهلذا السبب اعترب البعض أن التنيظم مل يكن جيدا ،فاملشهد
عينه رأيناه سابقا عندما كانت كرم حتيي حفالت ضخمة بسوريا،
فباختصار ،مشهد األمس يتكرر اليوم».
اضغطوا على الصورة ملشاهدة فيديو قديم لنجوى كرم أثناء
إحيائها إحدى احلفالت الضخمة قي سوريا يف وقت سابق.

خمرج أمريكي شهري يطلب من بوتني أن
يصبح أبًا روحيًّا إلبنته

ابا إلبنة املخرج
عر ً
قد يصبح الرئيس الروسي فالدميري بوتني قريًبا ّ
ً
وفقا ملقابلة مع ستون بعد تصويره الفيلم
األمريكي أوليفر ستون،
مع بوتني نشرتها صحيفة «نيويورك بوست».
فإن بوتني حتدث يف مقابلته
وحبسب ما نقل موقع «سبوتنيك»ّ ،
جي ًدا ،امسه فيكتور
يعرفه
مع املخرج عن سياسي أوكراني
ّ
ميدفيدتشوك ،كان قد طلب منه أن يشارك يف معمودية ابنته.
وقال« :يف تقاليد كنيستنا األرثوذوكسية ال جيوز الرفض يف هذه
عرابًا هو دائما شرف عظيم».
احلالة ،فأن تكون ّ

هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب هذه هيفا وهيب إلليسا« :اللي مش عاجبه
الصورة وأحدهم يعلق :كرهت ِ
أباك بسببك هو اللي ينقرب ميشي» ..وماذا كشفت؟

كعادتهاّ ،
أطلت الفنانة الشابة جنا عمرو دياب ،عرب حسابها الرمسي
على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام» ،بإطاللة جريئة،
تعرضت بسببها هلجوم عنيف من قبل متابعيها وحميب والدها
«اهلضبة» عمرو دياب.
حيث ظهرت جنا عمرو دياب بإطاللة؛ رأى البعض أنها غري مناسبة
ملرحلة املراهقة اليت تعيشها ،وأنها ختتار إطالالت ال تناسب سنها،
وكانت أغلب التعليقات اليت تلقتها جنا تنتقد اختياراتها غري
املوفقة ،على حسب وصف الكثريين ،كما قام بعض األشخاص
ِ
أباك
بتوجيه بعض الشتائم هلا ولوالدها ،وقال أحدهم« :كرهت
بسببك!».
يشار إىل أن جنا عمرو دياب أكثر أبناء اهلضبة الذين أثاروا
جد ً
ال كبريًا عرب مواقع التواصل االجتماعي؛ وذلك بسبب إطالالتها
املختلفة ،والفيديوهات اليت تظهر من خالهلا ،وموهبتها يف الغناء
باللغة اإلجنليزية ،ونصيحة اجلمهور هلا بالغناء باللغة العربية.
ويستعد «اهلضبة» عمرو دياب ،خالل األيام املقبلة ،لطرح ألبومه
اجلديد «أنا غري» ،والذي طرح منه عددًا من األغاني خالل الفرتة
املاضية ،بعد أن أحيا حف ًال غنائيًا كبريًا باليونان ،وكانت تتواجد
معه الفنانة دينا الشربيين ،وقدمت معه عددًا من وصالت الرقص
على عدد من أغانيه املميزة.
وكان عمرو دياب قد أبدى إعجابه مبسلسل «زي الشمس» ،الذي
قامت ببطولته دينا الشربيين ،حبسب تعبريها يف عدد من الربامج،
وحقق املسلسل جناحًا كبريًا ،وشارك يف بطولته جمموعة كبرية
من جنوم الدراما املصرية ،من بينهم :سوسن بدر ،أمحد صالح
السعدني ،ريهام عبدالغفور ،مجال سليمان ،وغريهم من جنوم
الدراما ،ومن تأليف مريم نعوم ،وإخراج كاملة أبو ذكري ،وسامح
عبدالعزيز؛ الذي توىل إخراج املسلسل؛ بعد أن اعتذرت كاملة أبو
ذكري عن عدم إخراجه.

غردت
بعدما أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا قرار اعتزاهلا الفنّ ،
صديقتها الفنانة هيفا وهيب عرب تويرت قائلة « :انتصرتي على
ظروف أصعب يا اليسا ،ال حننا وال مجهورك وال ناسك منرضى
بهيك قرار!! بدك تضلك تغين وتنوري املسارح واللي مش عاجبه
هو اللي ينقرب ميشي!».
وعادت وهيب وردت على تعليق أحد املتابعني الذين طالبوها بإقناع
إليسا بالعودة عن قرارها بـ «قالتلي كالم بيوجع القلب!».

نقيب الفنانني التونسيني يهاجم
إليسا وأصالة وكارول مساحة بقسوة

كيم كارديشيان يف البيت األبيض
النقاذ هذا الفنان!

وجهت جنمة تلفزيون الواقع «كيم كارداشيان» إىل البيت األبيض
َّ
برفقة طفلتها الكربى «نورث ويست» ملقابلة الرئيس األمريكي
«دونالد ترامب» يوم اخلميس املاضي.
عاما ،جناحها
غادرت «كيم كارداشيان» ،البالغة من العمر 38
ً
الفندقي يف العاصمة األمريكية واشنطن ممسكة يد ابنتها البالغة
من العمر ست سنوات ،واختارت للقائها الرمسي إطاللة رمسية
مكونة من بنطال عريض وبليزر أنيق
أنيقة ،فارتدت بدلة بيج
َّ
نسقته بتيشريت ميتاليك أبرز منحنيات جسدها.
َّ
وأكملت «كيم» إطاللتها بتسرحية شعر منسدلة على جانيب كتفها،
واعتمدت مكياج برونزي أبرز مالحمها بطريقة طبيعية ،وانتعلت حذاء
خمملي باللون البيج ،ومحلت حقيبة يد ذهبية صغرية من العالمة
التجارية «هريمس».
تنس «كيم» ابنتها «نورث» ،واختارت هلا فستان
وبالتأكيد ،مل
َ
َّ
وسرحت شعرها على شكل
األسود،
باللون
ط
رق
م
أبيض
ماكسي
ُ
َّ
جديلتني جانبيتني.
وتأتي زيارة «كيم» للمطالبة حبقوق مغين الراب «آيساب روكي»
الذي وضع يف السجون السويدية منذ الثالث من شهر يوليو،
وسيبقى يف احلجز حتى جلسة حماكمته يف وقت الحق من هذا
الشهر ،فقد انتشر مقطع فيديو ِّ
وثق يف الـ 30من شهر يونيو،
يظهر فيه «روكي» والوفد املرافق له يضربان رجلني زعم أنهما
كانا يتبعانهما.

القبض على خمرج مشهور يف مطار
مصر!
ألقت أجهزة األمن يف مطار القاهرة القبض على املخرج خالد
مرعي ،فور عودته من رحلة سفر يف اخلارج وحبوزته كمية من
املخدرات ،حبسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «الوطن».

رد على كالم بوتني بالقول« :يف هذه احلالة أطلب
املخرج األمريكي ّ
عرابًا إلبنيت» ،فسأل بوتني «وهل تنتمي ابنتك إىل
منك أن تكون ّ
الكنيسة األرثوذوكسية؟» ،ليجيبه ستون قائ ًال« :سنجعلها تنتمي
إليها».

وبدأت نيابة النزهة التحقيق مع مرعي يف واقعة اتهامه حبيازة مواد
خمدرة عقب عودته من هولندا ،وطلبت النيابة إرسال املضبوطات
إىل الطب الشرعي كما طلبت حتريات املباحث حول الواقعة.

أو ً
رد على ستون قائ ًالّ :
ال
أن بوتني ّ
وأشار املوقع اىل ّ
«إنك حتتاج ّ
موضحا
عما إذا كانت ستقبل هي بذلك» ،فوافق املخرج
ً
أن تسأهلا ّ
عاما ونشأت وترعرعت على التقاليد
ّ
أن ابنته تبلغ من العمر ً 22
واألعراف املسيحية.

وبدأ مرعي حياته الفنية مونتريا ،قبل أن يتجه بعد عشر سنوات
جملال اإلخراج ،حيث أخرج العديد من األفالم الشهرية ،وبينها عسل
أسود وآسف على اإلزعاج ولف ودوران وبلبل حريان ،ومن أشهر
مسلسالته السبع وصايا وشربات لوز.

شن نقيب الفنانني التونسيني مقداد
يف أقسى هجوم له،
ّ
السهيلي ،هجومًا عنيفًا على الفنانات أصالة وكارول مساحة
إن ما
وإليسا ،وقال يف مقابلة إذاعية له عرب راديو موازييكّ ،
ميسهّ ،
حفالتهن ولو دفع
وإنه غري مستعد حلضور
ّ
ّ
يقدمنه من فن ال ّ
ً
إياهن
ا
مقارن
يقدمنه،
مبا
واستهزأ
حفل،
كل
لقاء
له عشرة ماليني
ّ
بالفنانة الراحلة ذكرى.
كما انتقد املطربني الذين ّ
ميثلون ،وقال ّ
إنهم ميتلكون أصواتًا
مجيلة ال تشفع هلم أمام الكامرياّ ،
وإنه غالبًا ما يشاهد مشهدًا
واحدًا ويكتفي.
ً
إن ّ
مثة مطربني
فقال
الفنية،
للساحة
ا
انتقاد
السهيلي
ووجه
ّ
ّ
يتمتعون بأصوات باهرة ،إال ّ
ّ
انهم
حد الصقيع ،وبعضهم
باردين
ّ
ميسونه.
ال ّ
ولدى طلب حماوره الزميل هادي الزعيم منه إعطاء أمساء تونسية
تنطبق عليها هذه املواصفات ،اختار أن يعطي أمساء فنانني من
العامل العربي.
إن صوتها يقوده إىل
فال
نصري
أصالة
عن
السهيلي
وحتدث
ّ
ّ
مستشفى األمراض العصبية ،وقارنها بالفنانة الراحلة ذكرى قائ ًال
«مقارنة بذكرى جيب أن تبيع الليموناضة ال أن تغن» .وشبه
صوتها بربودة الليموناضة.
ّ
أن ّ
مثة أشخاص
د
وأك
الدؤوب
عملها
إن سبب جناحها هو
ّ
وقال ّ
يتعاملون معها كمقاولة.
وشن هجومًا عنيفًا على إليسا متسائ ًال «من هي ومن تكون».
ّ
وتساءل «من لقبها مبلكة اإلحساس؟ هذا كالم كبري ،إذا كانت
إليسا ملكة اإلحساس فماذا تكون أم كلثوم».
ّ
ميسهّ ،
وإنه ال يقلل من جناحها ،بل يدلي برأيه
وأكد أن صوتها ال ّ
فحسب ،وتعليقًا على كون إليسا صاحبة الرقم األعلى يف نسبة
املبيعات يف شركة «روتانا» قال «اهلل يهدي من يشرتي ومن
يسمع».
ورددها بشكل خاطىء
إليسا،
أغاني
كلمات
من
السهيلي
وسخر
ّ
يثبت ّ
أنه ال حيفظها ،وزم شفتيه امتعاضًا متسائ ًال «هل هذه
الكلمات التافهة تصلح ألن تكون كلمات أغنية؟».
كذلك استخف بالفنانة كارول مساحة واستنكر الصيغة اليت سأله
«تتحدث عنها كأنها قنبلة» ،معربًا عن
بها املذيع عنها بالقول
ّ
تقدمه من فن.
استخفافه مبا ّ
ّ
حيب اجلمهور
جنم
ه
إن
قال
الذي
عالمة،
راغب
هجومه
واستثنى من
ّ
حيبه.
واجلمهور ّ
وقد تعرض السهيلي هلجوم حاد من قبل مجهور الفنانات
املذكورات ،وأكد تونسيون أن السهيلي كان مطربًا مل حيقق
ّ
يتمكن من حتقيق شهرة عربية ،وحفالته منيت بفشل
جنومية ،ومل
ذريع ،فانتقل إىل اهلجوم على الفنانني الناجحني.
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مـقاالت وتـحقيقات

شـارع الـسادات ...ال عـالقة لـه بأنـور!
راجانا حمية

أواخر عام  2018ويف أيار املاضي،
أرسل املؤرخ حسان احلالق كتابًا
مفتوحًا إىل بلدية بريوت يطلب فيه
«تصويب االلتباس يف اسم شارع
السادات» .أصل الطلب هو إعادة
اإلعتبار إىل صاحب اإلسم ،بيهم
العيتاني السادات ،بعدما صار إسم
الشارع ،يف الوعي كثريين من األجيال
املعاصرة ،مرتبطًا باسم الرئيس
املصري الراحل أنور السادات .هنا،
شذرات من قصة السادات «األصلي»
الذي حيمل الشارع امسه
ٍ
مير اسم «شارع
منذ
سنوات طويلةّ ،
السادات» كأمساء غريه من الشوارع
البريوتية :املقدسي ،بلس .،اللبان،
أدونيس ،ميوت ...من دون أن يكون
مييزه .كان جمرد إسم ُوضع
مثة ما ّ
لسهولة اإلستدالل إليه .ومل يكن يف
بال العابرين فيه أو الذاهبني إليه ،أو
حتى غالبية من يسكنه اليوم ،السؤال
عن هوية الشخص الذي ارتبط الشارع
بامسه .لكن ،قبل فرتة قصرية،
أيقظت رسالة مفتوحة وجهها املؤرخ
حسان احللاّ ق إىل رئيس بلدية بريوت
مجال عيتاني لـ»تصويب اإللتباس يف
ّ
لتفقد أثر
اسم الشارع» ذاكرة البعض
«السادات» الذي ُك يّن الشارع بامسه.
فمن هو صاحب اإلسم؟
جولة صغرية بهذا السؤال يف الشارع
ميتد من منتصف شارع بلس جنوبًا
الذي ّ
إىل ما يعرف اليوم بقصر عمر الداعوق
خترب قصة ذاكرة ناسها ضئيلة ،قد
ترجع يف مداها األقصى إىل سبعينيات
القرن املاضي ،وال تعرف شيئًا عن
حكاية السادات «األصلي» .واحد
متقدمة ،روى
منهم فقط ،يف سن
ّ
قصة يتوارثها الساكنون هناك عن
«ثالثة أشقاء كانوا يسكنون يف مغارة
على رأس ربوة يف تلك املنطقة وكانوا
ينعزلون نهارًا عن الناس وخيرجون لي ًال،
فيقول الناس عندما ّ
حيل سكون الليل:
إجوا السادات» .هذه الرواية «خرافة
من الرتاث الشعيب البريوتي» ،على
ما يقول احللاّ ق .أما من هو السادات،
فرواية أخرى.
ال أحد يف الشارع يعرف أصل احلكاية.
كل من سألناهم كانوا يستغربون
الرتباط اإلسم يف ذاكرتهم بالرئيس
املصري الراحل أنور السادات .لكن،
ال أنور السادات وال السادات الثالثة
املتصوفون هم املقصودون بالتسمية،
بل ،حبسب املؤرخ حلاّ ق ،حامل لقب
«السادات بيهم العيتاني» الذي سكن
ذلك احلي يف بداياته.
انطالقًا من هنا ،كان السؤال املعكوس
ألهالي الشارع والعابرين فيه :من
هو بيهم العيتاني؟ لكن ،مل يكن
ٍ
سنوات
مبقدور أحد أن جييب .فمنذ
طويلة ،مل يعد ناس شارع السادات
أنفسهم .تغيرّ ت الوجوه ،ومن كان
يعرف التسمية األصلية شاخ ثم مات.
فيما البقية يتغريون كل يوم .يأتون
ثم يرحلون .يستعيد احلالق قصة
الشارع لتصحيح «اخلطأ الذي يعيد
التسمية إىل الرئيس املصري ،وهو
ما صار دارجًا لدى الكثري من األجيال
املعاصرة» .لكن ،أنور السادات ال
عالقة له بكل ذلك .كل ما يف األمر،
أنه… مذ صار هناك إسفلت ،انقطعت
سرية السادات «األصلي» ،وحلت
مكانها سرية أخرى .يروي احلالق أن ما
قبل «اخلطأ» ،محل الشارع اسم حممد
أفندي بيهم العيتاني ،وهو أحد وجهاء

آل بيهم العيتاني .كان ذلك يف العهد
العثماني عندما محل «حممد بيهم أفندي»
لقب السادات «كونه كان من أهل
اخلري» .وكان لعائلته دور يف ذلك،
فوالده «كان ميلك امرباطورية جتارية
ويتميز وأوالده بالوجاهة والغنى».
وبامتالكهم لتلك األمرباطورية «واليت
ذاع صيتها ووصلت بضائعها إىل
مجيع املناطق اللبنانية ومجيع املدن
العربية (دمشق ،حلب ،محاه ،القاهرة،
االسكندرية ،بغداد…) وبعض دول
أوروبا (من فرنسا إىل بريطانيا
وإيطاليا وإسبانيا…) صار آل بيهم
العيتاني وجهاء يف املنطقة ومقصدًا
للكثريين».
يف ذلك احلني ،كان العيتاني األب
يسكن يف قصٍر يف منطقة زقاق
البالط .وكان لذلك القصر حكاية مع
الناس تتكرر «كل يوم مخيس» ،إذ
كان البيارتة «الذين جيلسون إىل
املقاهي يف ساحة السور (ساحة
رياض الصلح حاليًا) يالحظون يوم
اخلميس زمحة ناس متوجهني إىل حدود
القصر يف زقاق البالط .وعندما كان
أحد يسأل إىل أين يذهب هؤالء ،يأتيه
بيهم العيتاني».
اجلواب إىل ّ
ببيهم «أبوهم»،
وكان املقصود
ّ
يّ
كن بأبو الفقراء .هكذا ،صار
إذ
اجلواب يأتي تلقائيًا كل يوم مخيس
بيهم» .من هنا ،أخذ آل
«راحيني عند ّ
بيهم العيتاني لقبهم «الذي ال يعطى
إال للوجهاء» .وكانوا فرع الوجهاء
يف عائلة العيتاني ،قبل أن ينفصال
عائلتني :بيهم والعيتاني ،متامًا كما
كان آل احلص فرعًا من آل العيتاني،
قبل أن يصبحا عائلتني أيضًا.
زقاق
من
ا لبال ط ،
فرع
انتقل
من آل بيهم
العيتاني إىل
ما بات يعرف
اليوم بشارع

السادات هو
محمد أفندي بيهم
العيتاني الذي
امتلك امرباطورية
تجارية وصلت
بضائعها اىل أوروبا

السادات .هناك ،بنى حممد أفندي
بيهم يف املنطقة اليت كانت رملية
قصرًا على «ربوة من املنطقة تعرف
اليوم مبنطقة قريطم ،حيث كان مبنى
السفارة السعودية قدميًا» .وهو
القصر الذي اشرتاه يف عشرينيات
القرن املاضي آل الداعوق ،وصار آخر
حدود شارع السادات .عندما بنى حممد
أفندي قصره ،كان ينزل من هناك
جترها اخليول ومعها عربات أخرى
بعربة ّ
ومير يف الشارع الرملي« ،وكان البيارتة
يتجمهرون ويقولون أتى السادات
بيهم العيتاني» .بعدها ،محل حممد
أفندي لقبًا إضافيًا ،بعدما صار «ممث ًال
ملدينة بريوت يف جملس املبعوثان
العثماني فأضيف إىل وجاهته ومكانته
السياسية واالجتماعية والتجارية».
وكانت املنطقة اليت سكن عند ربوتها
السادات راقية ال يسكنها إال الوجهاء
واألغنياء ،قبل أن تأتي الكلية السورية
اإلجنيلية ،اليت صارت تعرف يف ما بعد
لتعزز
باجلامعة األمريكية يف بريوت،
ّ
هذا «الرقي» .مذذاك ،صار «التملك»
فيها حكرًا على األغنياء والتجار .ويروي
احلالق أن «هذه املنطقة كانت يف
العهد العثماني وأوائل عهد اإلنتداب
الفرنسي أغلى من بقية املناطق
وكانت مصيفًا للبيارتة األغنياء ،فيما

صورة للرسام مصطفى فروخ تضم السادات بيهم :عمر بك بيهم ونجليه محي الدين بك وخالد بك يف حرج بريوت
احلال
متوسطو
كانوا يصطافون
منطقة
يف
عند
األوزاعي
شاطئ البحر».
يف القرن التاسع
عشر ،محل الشارع
السادات
اسم
نسبة اىل حممد
بيك أفندي .يومها
الناس
مساه
وكرسوه قبل أن
ّ
تأتي البلدية يف
عشرينيات القرن
لتثبت
املاضي
ذلك .لكنه ،يف
الالحقة
الفرتة
ومع غياب الوجوه
اليت
الكثرية
ذاكرتها
حتفظ
السرية،
تلك
اخلطأ
حصل
وصار واقعًا .من
هنا ،أرسل احلالق
كتابه إىل بلدية
بريوت لتصويب
ووضع
األمور
كام ًال
اإلسم
اللوحات
على
يف
التعريفية
الشارع .وأسند
كتابه إىل مجلة
من الوثائق ،منها
صور عن مراسالت
ووثائق موجودة
سجالت
يف
احملكمة الشرعية
بريوت
يف
البلدية،
ويف
و مر ا سال ت
خاصة آلل بيهم
يوجد
العيتاني
قسم كبري منها
يف مكتبة اجلامعة

قصر محمد أفندي بيهم العيتاني الذي اشرتاه آل الداعوق يف عشرينات القرن املاضي

األمريكية يف بريوت ،ويشري بعضها
إىل وجود سوق سابق يف وسط بريوت
باسم سوق السادات بيهم .وسبق

منذ سنواتٍ طويلة لم يعد ناس شارع السادات أنفسهم (هيثم املوسوي)
كتاب احلالق كتاب بعثت به مجعية آل
العيتاني إىل بلدية بريوت تطلب األمر
نفسه .وقد عرض طلب التصويب

مرتني يف جلسات اجمللس البلدي،
وأرجئ لوجود ملفات طارئة ،على أن
يطرح قريبًا لتصحيح هذا اخلطأ.
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كـتابات

صـالة

األفول
متام امللح توقيت
ِ

يراودني غيابك عن ذهولي
فأوقظين ألرجع ملء لوزي

وألبسين مشارق من حقولي

حلم
فأعلو يف الرحيل بساط ٍ

اهلزيل
ألكتم موعد الليل
ِ
وأوغل بني أهداب املرايا

أكحل عند دهشتها مثولي
ّ

ً
ّ
صالة
جرة املعنى
أعتق ّ

املد العجول ِ
وأتلو سكرة
ّ
فخاصر سنديانات األغاني

النخيل
ليهدل مشرقًا فجر
ِ

سيندى لي
حزن
انهمار ذات ٍ
ٌ
املستحيل..
فلي معك اجرتاح
ِ

مثرية حسني  -سورية

اعالنكم
يف الهريالد
طريقكم
اىل النجاح
لالتصال
0403 482 345
أو
02 9632 4818

الكربياء ..مصدرها ..وهل
حنن حباجة اليها؟
ما هي صفة الكربياء وما هو مصدرها االساسي وهل
حنن حباجة اليها؟
هل الكربياء صفة نرفع بها رؤوسنا يف اجملتمعات؟
االنسان وتبعد عنه اكثرية
تدمر
ام هي صفة
ّ
ً
ً
الناس ليصبح وحيدا ومكروها ومرفوضا النها حاملة
العزل والفقراء
يف مضمونها حتقري اآلخرين واذالل
ّ
وصفة معادية هلل؟
من الضروري جدًا ان نثري هذا اجلدل من اجل الناس
احملبني للكربياء .ملاذا الكربياء هل هي وسيلة ليتأله
بها االنسان ولريفع بها نفسه عن اآلخرين ،لكي يرى
بها الناس او ينظر اليهم بطريقة غري حمرتمة توصل
أصحابها اىل الفشل وعداوة اآلخرين .ولكن على ما
يبدو اكثرية البشر املتكربين اعتبارهم قليل يف هذه
االيام ومرفوضون جدًا يف مجيع دول العامل الراقي
واملثقف.
الكربياء على ما اعتقد تبعد االنسان عن اخلالق العظيم
النها صفة شريرة واكرب صفة من صفات ابليس..
حتب التأله واملظاهر واألنانية واإلكراه لباقي الناس
وال تريد اخلري الحد.
وكما قال لنا الرب عن هذه االمور وهذه الظاهرة
ابعد انسان عن اهلل هو االنسان املتكرب
الشريرةَ ..
واملتعجرف ..وقال لنا ايضًا ويلك ايها االنسان
عندما تؤله نفسك ألنك جتلب لنفسك دينونة اعظم
وستشرب من قوة مخرية غضب اهلل املختمرة .لتصبح
حتت لعنة ابدية مرفوضًا كليًا نفسًا وروحًا وكيانًا ال
رجاء لك وال خالص وال قيامة وال حياة.
فيجب علينا أن نتجنب هذه الصفة اليت تبعدنا عن اهلل
يثمن والذي مصدره
والبشر ونبدهلا بالتواضع الذي ال ّ
اهلل ..بالتواضع الذي تنبع منه احملبة والتساوي
والتآخي وبذل الذات واالميان ..التواضع الذي هو
قمة العطاء وقمة التضحية من دون َاي ّ
منة..
ونصلي ونعطي ونشكر عن
فهيا بنا مجيعا نذهب
ّ
اميان وتواضع وخنلع عنا وعن اجسادنا وأفكارنا ثوب
الكربياء الذي هو اكرب صفة تديننا امام اهلل وتفشلنا
امام الناس وختلق لنا أعداء كثريين وتبعدنا عن
كل االمور الصاحلة ..فشكرا هلل ألذي علمنا احملبة
والتواضع لكي نصبح له فعلة بنائني ومثمرين يف كل
زمان ومكان ..حنب اجلميع كما حنب أنفسنا متساوين
يف الرجاء واالميان والتسامح ..حافظني مجيع وصاياه
رعية مقدسة .وبيعة مباركة.
املقدسة لكي نصبح له
ّ
متحدين معه بالتواضع واحملبة .إهلنا وفادينا يسوع
املسيح له كل احلمد والشكر اىل األبد امني.

ملاذا البعض ُي ْؤمِن دينياً
ويكفر أخالقياً

الشيء الغريب يف هذه االيام أننا نرى يف جمتمعنا العربي
تشجع على االخنراط والسري
واالغرتابي عوائد وتصرفات ال
ّ
ّ
وتكفر بعضها بعضًا منذ
قدمًا يف جمتمعات كهذه تبغض
ُ
زمن طويل.
فما هو السبب االساسي هلذه التشنجات وعدم الرتابط
اإلنساني والفشل االجتماعي؟
هل جيوز لبعض الناس أن يكونوا مؤمنني دينيًا وفاشلني
أخالقيًا واجتماعيًا؟
ّ
ونصلي من جهة ،ومن جهة اخرى
هل جيوز أن نصوم
نصنع أشياء ال تليق بالتوبة واالميان والعقيدة والدين؟
حنن نعلم جيدا أنه ال توجد أي ازدواجية او شراكة ما
بني اخلري والشر ،فلماذا اكثرية الناس يعيشون ازدواجية
ّ
ويصلون ويتعبدون
الشخصية؟ ..فهم من جهة يؤمنون
ومن جهة ثانية ميارسون القبائح واألشياء اليت ال ترضي

اهلل والضمري وختالف القانون ،ويصنعون كل ما يصب
يف خانة األنانية القاتلة والبيئة املنعزلة كليًا.
ولكن على ما يبدو انه روتني فاسد جدًا ال يليق بأي
انسان ..فمن العيب واملخجل ان نرى أناسا يعيشون هذا
الروتني ..يتبنون التخلف ويعملون اخلطأ ،ويبتعدون كل
البعد عن حقيقة اهلل وصفاته املقدسة وتعاليمه اإلهلية
تشجع على احملبة واحلق ومساعدة اآلخرين واالعمال
اليت
ّ
اخلريية والتسامح واملساواة بني االخوة يف االنسانية
احلقيقية والراقية اليت حتث على السالم والعيش اجلميل
خميب
والتعامل املشرتك من غري أي حواجز وانعزال
ّ
لألمال.
ً
لقد حان الوقت لنا مجيعا أن ننطلق اىل االفضل مما حنن
عليه اآلن ،ونتجه اىل احلياة السليمة من غري أي اذالل او
حتقري لآلخر..
إنين اعتقد أنه ليس هناك أي مربر او سبب يفصل االنسان
عن اآلخر اال املوت ،ألن احلياة ال تتحد مع املوت باي شكل
من األشكال..
ً
جيب علينا بأن نعلم يقينا أن احلياة املغلقة على ذاتها
كمثل زنزانة يف سجن مظلم ..فاالنطالق اىل احلرية ال
يكون اال باالنفتاح على اآلخرين وعدم العيش داخل أربعة
جدران ومن غري نوافذ ..فاملنعزل واملتوقع على ذاته
انسان غري صاحل وفاشل عمليًا واجتماعيًا ومستقبليًا..
فاالنغالق على الذات مرض عضال وختلف فطري وفشل
انساني ،ألن االنسان ،بطبيعته ،خملوق اجتماعي ،اي انه
ال يستطيع العيش مبفرده مستقال عن اجملتمع الذي هو
جزء منه واال فان احلياة لديه تصبح حالكة الظالم.
فلماذا ال نتحد مجيعًا مستنريين باحملبة واأللفة لكي
ننمو معًا ونصبح جمتمعًا مرتابطًا ،منتجًا ومثمرًا على مجيع
االصعدة وامليادين.
جيب علينا االبتعاد عن العقلية القدمية مبا فيها من تعصب
ديين أعمى وتزمت عرقي وانفصال مذهيب ..فهذه العقلية
ال توصل اال اىل الفشل يف حتقيق اي هدف من االهداف
االنسانية الراقية والسامية ،بل جتعلنا منفصلني عن
بعضنا بكل شيء علميًا وعمليًا واجتماعيًا ..فهل نستطيع
ان نبين أمة بهذه العقلية املوبوءة؟ طبعا ال.
ان أمة تعيش بعيدة عن بعضها البعض هي امة ممزقة
وفاشلة تتكل على األمم االخرى الراقية واملرتابطة يف
مجيع االمور احلياتية حيث تنتج وتصنع وتزرع لتأكل
وتلبس وتعيش على احسن ما يرام من الرفاهية ..وحنن
الشعوب العربية نذهب اليها لكي نأكل من خرياتها ونلبس
من مصانعها ونعمل فيها ،حتت شعار مهاجرين من الدرجة
الثانية والثالثة.
امتنى أن نصل اىل اعلى درجة من الوعي واالحرتام
واحلضارة والنمو والزراعة والصناعة ،متحدين يف كل
شيء ،لنطلق عجلة احلياة اىل اإلمام واألفضل ،من غري
أي مربر او إهمال لنصل اىل القمة يف كل شيء ..وإال
فاننا نبقى شعبًا فاشال اتكاليا وفضوليا نعيش على
حساب اآلخرين ..علينا ان نعمل ونسعى لنخلع عنا االسم
املزدري القديم وهو ان الشعب العربي من شعوب العامل
ّ
واملتخلفة يف شتى اجملاالت
الثالث أي الشعوب النائمة
وامليادين.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

تعيينات «الدستوري»...:
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

(كاثوليك ،والنقيب عبد اهلل الشامي (ارثوذوكس).
ووفقًا للمعلومات من مصادر «قواتية» ،فقد «أظهرت وقائع جلسة
جملس الوزراء توافقًا واسعًا بني أغلب أعضاء احلكومة ،وسط
بروز موقف مغاير لوزراء القوات واالشرتاكي واملردة .فبعد أن
ُطِر َح امللف على طاولة اجمللس ،اقرتح الوزير كميل أبو سليمان
ّ
باملرشح عن املقعد املاروني «سعيد مالك» فحصل على
السري
ّ
تأييد مخسة وزراء وهم وزيرا احلزب التقدمي االشرتاكي يف موقف
القوات مع غياب الوزير غسان حاصباني بداعي
الفت ،ووزراء
ّ
السفر».
ّ
وأكدت تعيينات األعضاء اخلمسة يف اجمللس الدستوري ،استنادًا
كي عنه ما بني ّ
ّ
كل من
إىل ما تقوله املصادر،
«التوافق الذي ُح َ
الشيعية ،رغم ما
تيار «املستقبل» و»التيار الوطين احلر» والثنائية
ّ
وعد أبرمه ّ
ٍ
ّ
كل من الرئيسني نبيه بري وسعد احلريري
مت تداوله عن
ّ
باملرشح الذي اختارته عن املقعد املاروني
بالسري
للقوات اللبنانية
ّ
ّ
سعيد مالك ،بعد أن درست ملفات ّ
تقدم للمركز وفق مبدأ
كل من ّ
اجلدارة».
وعزت املصادر القواتية مسؤولية تطيري االتفاق الذي أبرم يف
اجمللس النيابي ،عند انتخاب األعضاء اخلمسة من حصة اجمللس،
إىل الوزير جربان باسيل ،مدعومًا مبوقف «حزب اهلل» ،لكن مصادر
«التيار احلر» أوضحت ان «القوات» كانت يف الصورة ،منذ الليلة
املاضية ،بأنه من الصعب عليه استمرار السري يف املرشح املاروني
«للقوات» ،وانه إذا كانت القوات تصر على ان تتمثل يف اجمللس
الدستوري ،فليكن ذلك بعضو كاثوليكي أو ارثوذكسي ،لكن
«القوات» رفضت.
ويف تقدير مصادر مطلعة ،ان إخالل «التيار احلر» بوعده بالنسبة
إىل املرشح املاروني الثاني ،كان هدفه تأمني الفوز برئاسة
اجمللس الدستوري من خالل القاضي طنوس مشلب الذي انتخب
عضوًا من حصة اجمللس النيابي ،قبل شهرين ،وهو جنح يف ضمان
الفوز له بالرئاسة ،بعدما أزاح من طريقه مرشحًا الطائفة املارونية
رمبا كان يأمل بأن ينافسه على هذا املركز.
وقد علق وزير الشؤون االجتماعية ريشار قيوجميان ،على موضوع
رفض مرشح «القوات» لعضوية «الدستوري» ،وقال :حنن عقدنا
اتفاقا مع الرئيسني نبيه بري وسعد احلريري بان نؤيد يف جملس
النواب االمساء املتفق عليها للمجلس الدستوري ،على ان يتم
تعيني مرشحنا يف جملس الوزراء ،ولكن فؤجئنا انه مت االخالل
باالتفاق ونشكر وزيري احلزب التقدمي اللذين ايدا مرشحنا وهذه
لفتة اجيابية منهما ،ولكننا ننعي املصداقية واالخالق السياسية،
اما ملاذا مت االخالل باالتفاق فيجب توجيه السؤال اىل الرئيسني
بري واحلريري؟ وبكل االحوال معامل الصفقة واحملسوبيات بينهما
واضحة ،لكننا يف كل االحوال مستمرون يف عملنا وقد ضحينا
وحتملنا الكثري من اجل استقرار البلد وسيادته ،وسيبقى مفهومنا
للسياسة انها عمل ورسالة من اجل اخلري العام وليست مرتعًا
للمصاحل اخلاصة..
اىل ذلك ،جرى نقاش يف البند رقم  ٦املتضمن مشروع قانون
لتعديل بعض مواد قانون الدفاع الوطين ،حيث طلب الوزير
قيوجميان اضافة فقرة تقول «حبصرية السالح بيد الدولة» يف
الفقرة اليت تنص على «ان اجليش اللبناني يتوىل محاية احلدود
والسيادة» ،فقال وزير الدفاع الياس بوصعب :ان هذا االقرتاح
خارج املوضوع ،وهنا طلب الوزير حممود قماطي اضافة عبارة
ثالثية «معادلة اجليش والشعب واملقاومة» ،فضحك الوزراء،
فتدخل الرئيس احلريري ممازحا وطلب االبقاء على النص كما هو
بال تعديل ،وقال« :خليكن عالنص املوجود احسن» .وهكذا كان.
فأقر البند كما ورد.

العمالة الفلسطينية :انتصار قواتي

ويف سياق آخر ،قالت املصادر «القواتية» ،إن «ما حصل داخل
جملس الوزراء يف املوضوع الفلسطيين شكل انتصارا كبريا لوزير
العمل كميل أبو سليمان باعتبار ان املوضوع مل يقارب ال من قريب
وال من بعيد من زاوية جتميد قرار الوزير ،سيما أن اي جتميد هو
غري منطقي وخمالف للقانون».
وعندما بادر الوزير أكرم شهيب بالتنسيق مع الوزير أبو سليمان
إىل املطالبة بتشكيل جلنة ،دخل الوزير حممود قماطي على اخلط
مثنيا على خطة وزير العمل ،وقائال :الوزير أبو سليمان مل خيطئ،
قدم كل التسهيالت املمكنة للفلسطينيني ،وكان متعاونا إىل
أقصى احلدود ويتخذ اجراءات إجيابية ،ومل يتخذ اي خطوات جديدة
أو خارجة عن القانون ،بل يعمل كل شيء جيد ،واملشكلة ليست
عنده ،إمنا تكمن يف القانون الذي يستدعي تعديال ،وسنعمل داخل
اللجنة على هذا املوضوع ،واللجنة ستنكب على املراسيم التطبيقية
وتعديل القانون».
وشكلت اللجنة برئاسة الرئيس احلريري لدرس ملف العمالة
الفلسطينية ،وعضوية وزراء :العمل كميل أبو سليمان ،شؤون
رئاسة اجلمهورية سليم جريصاتي ،شؤون جملس النواب حممود
قماطي ،الرتبية اكرم شهيب ،ورمبا ينضم اليها وزير املال علي
حسن خليل.

«مالئكة» آل فتوش

وقرر جملس الوزراء كذلك ،تكليف حمامني للدفاع عن الدولة
ّ
اللبنانية ،يف الواليات املتحدة من قبل وزارة املالية ومصرف
لبنان ،يف الدعوى املقامة من آل فتوش حول تعويضات هلم عن
اقفال كسارة عني دارة ،لكن األمر مل خيل من مشادات كالمية

وخالفات بني الوزراء ،وال سيما بني الوزيرين وائل أبو فاعور
وصاحل الغريب ،غري ان الالفت كان وقوف وزراء «التيار احلر» إىل
جانب وزراء االشرتاكي ضد آل فتوش يف حني حاول وزراء «حزب
اهلل» مع الغريب «ترطيب» األجواء ضد الدعوى ،عرب الدعوة إىل حل
مع اصحاب العالقة ،حيول دون الوصول إىل الواليات املتحدة.
ويف هذا السياق ،لوحظ ان الوزير سليم جريصاتي اعترب ان حجز
سندات للدولة اللبنانية هو عمل جنائي ،وايده يف ذلك الوزير
باسيل مقرتحًا االدعاء على آل فتوش مثلما هم يدعون على الدولة
اللبنانية ،كاشفًا عن دعوى جديدة قدمها فتوش ضد بلدية عني
دارة بقيمة  200مليون دوالر ،كما اقرتح تكليف وزارة املال متابعة
املوضوع مع حاكم مصرف لبنان بشأن تهرب آل فتوش من دفع
الضرائب املالية للدولة مبعول رجعي.
حممد فنيش وحممود
ويف املقابل ،لوحظ ان وزيري حزب اهلل:
ّ
قماطي ،دعيا إىل مقاربة املوضوع مبوضوعية ،خصوصًا وان
الدعوى قدمية ،للحيلولة دون نقل القضية إىل أمريكا ،يف حني
اعترب الوزير صاحل الغريب ان جملس شورى الدولة أصدر احكامًا
مربمة وواجبنا أخذ هذه االحكام باالعتبار ،وان نتناقش مع أصحاب
العالقة للوصول إىل حل ،مؤكدًا ان تدخل السياسة يف القضاء
يؤذي القضاء.
رد الوزير أبو فاعور ،قائ ًال« :يبدو ان مالئكة فتوش موجودة
وهنا ّ
على الطاولة» ،فأجابه الغريب« :حنن مش مالئكة حدا».
فقال أبو فاعور« :انا أتوجه بكالمي إىل الرئيس» ،متمنيًا ان حيقق
التفتيش القضائي يف جملس شورى الدولة ،بعدما اعترب ان دعوى
فتوش تتضمن ابتزازًا ماليًا وسياسيًا.
وتدخل فنيش الفتا إىل ان استخدام كلمة «ابتزاز» يف غري موقعها،
يف حينّ قال قماطي« :ال مالئكة وال شياطني على طاولة جملس
الوزراء فنحن نبحث هنا مصلحة الدولة اللبنانية».
وهنا استعاد الرئيس احلريري الكالم مؤكدًا على أهمية احملافظة
على حق الدولة يف اجملالني البيئي واملالي ،وحل املوضوع من خالل
تكليف مكتب حماماة أمريكي متخصص متابعة امللف ،بالتنسيق مع
وزراء املال والعمل وشؤون رئاسة اجلمهورية ،نظرًا خلربتهم يف
القانون الدولي».

جلسة نفايات الثالثاء

وأعلن وزير اإلعالم مجال اجلراح بعد اجللسة ،انه ّ
مت التوافق على
استمالك ارض يف منطقة احلواكري يف الضنية ،وتكليف اهليئة
العليا لالغاثة اختاذ اإلجراءات الضرورية ،وسيعاجل املطمر كل
النفايات اليت يكون مصدرها القرى واملناطق اجملاورة.
وسيعقد جملس الوزراء جلسة عادية يف السراي يوم الثالثاء
املقبل ،تكون خمصصة ملعاجلة موضوع النفايات يف الشمال
وبريوت واجلبل ،يف ضوء خارطة الطريق اليت وضعها وزير البيئة
فادي جريصاتي ،واليت ستناقش يف اجتماع للجنة الوزراء مساء
االثنني.
لكن يبدو ان قرار جملس الوزراء باستمالك األرض يف منطقة
احلواكري يف الضنية ،مل مير من دون احتجاجات من قبل أهالي
القرى اجملاورة يف عيمار ودير نبوح ،وكهف امللول الذين نفذوا
اعتصامًا مساء أمس شارك فيه رؤساء بلديات وخماتري بلدات
وقرى املنطقة.
كذلك ،نفذ الناجحون يف مباراة خفري مجركي ،وعددهم 853
شخصًا ،اعتصامًا امام قصر األمري أمني يف بيت الدين ،بالتزامن
مع جلسة جملس الوزراء للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم بعد ست
سنوات من صدور نتائج التطويع ,وتوجهوا اىل رئيس اجلمهورية
ورئيس احلكومة مطالبني بإنصافهم وحل اخلالف القائم حول هذا
امللف واخذ القرار بقضيتهم يف جملس الوزراء.

التصنيف االئتماني

على صعيد آخر ،وفيما كان مرتقبًا صدور تقرير «ستاندر اند بورز»
اليوم خبصوص تصنيف لبنان ائتمانيًا ،توقعت أوساط اقتصادية
عدم صدور أي تقرير عن املؤسسة وتأجيله إىل ما بعد إقرار موازنة
العام  2020أي نهاية العام احلالي ،حبيث يبقى التصنيف على حاله
لناحية.B -
والالفت ان الرئيس احلريري طلب من الوزراء يف مستهل جلسة
جملس الوزراء عدم االسرتسال يف احلديث عن املسألة ،معتربا ان
الكالم الذي يصدر عن اختصاصيني وغريهم ال يصب يف مصلحة
البلد ،وقال« :بهذه الطريقة يؤذون البلد» ،مضيفًا بأنه مهما كان
التصنيف ،علينا ان نعمل للحفاظ على مؤسساتنا وتصحيح اوضاعنا،
وامامنا أشهر قليلة لتصحيح املسار .وهناك مؤمتر «سيدر» وخطة
«ماكينزي» وخطة الكهرباء والنفايات وبداية إطالق املناقصات،
ولذا ال يمُ كن تضييع الوقت ،وعلينا العمل لي ًال نهارًا لالنتهاء من
التعيينات ،كما علينا إجناز الكثري لكي ترتاح ّ
الناس.
اما وزير املال علي حسن خليل ،فأكد ،على هامش اجللسة ،ان كل
كالم غري دقيق عن ختفيض تصنيف لبنان االئتماني مضر ،الفتًا
إىل ان املسألة مرتبطة مبصلحة الدولة ،وجيب ان يكون التعاطي
معها تعاطيًا مسؤو ً
ال.
ويف هذا السياق ،علم ان الرئيس عون استدعى منذ أيام قليلة
ك ًال من وزير الدولة لشؤون االستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني
ورئيس جلنة املال واملوازنة النيابية إبراهيم كنعان وعددا من
اخلرباء االقتصاديني الذين ميثلون خمتلف اجلهات احلزبية عرف
بينهم مازن سويد وغازي وزني وعبد احلليم فضل اهلل وروي
بدارو وشربل قرداحي ،حيث كان استعراض للوضع االقتصادي
ومت التداول بأفكار من أجل وضع خطة إنقاذية اقتصادية للبلد
واملساعدة يف إجياد احلل استكما ً
ال لالجتماع املالي االقتصادي
الذي عقد يف قصر بعبدا.
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وكشفت مصادر مطلعة ان الرئيس عون قال ان البلد أمام فرصة
أخرية لالنقاذ ولن أجعله ينهار .مضيفًا« :سأستلم الدفة».

جنبالط يف بيت الدين اليوم

أول اجتماع له بعد مصاحلة
سياسيًا ،عرب «اللقاء الدميوقراطي» يف ّ
قصر بعبدا ،عن ارتياحه الجواء املصاحلة اليت حتققت يف بعبدا ،ومثن
كل اجلهود اإلجيابية اليت بذلت على هذا الصعيد ،منوهًا باجليش
اللبناني والقوى األمنية لدورهما يف حفظ األمن واالستقرار ،كما
ّ
أكد حرصه على سالمة عمل القضاء.
املقرر ان يزور رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط
ومن
ّ
قصر بيت الدين اليوم السبت للرتحيب بالرئيس عون يف اجلبل،
وسريافقه يف هذه الزيارة رئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب
تيمور جنبالط ،يف إشارة إىل ان عدم وجود وزير من اللقاء ضمن
الوفد الذي يرافقه يعين يف املقابل استبعاد حضور الوزير باسيل
لقاء بيت الدين ،والذي يفرتض ان يستكمل بلقاء عشاء يف
املختارة ،يف حال وافق الرئيس عون على تلبية الدعوة.
وحتدثت معلومات عن مسعى لدى جنبالط حلسم مسألة تعيني
النائب الدرزي الثالث حلاكم مصرف لبنان ،الطالق حلقة تعيينات
نواب احلاكم األربعة ،يف اجللسة املقبلة جمللس الوزراء ،واملرجح
ان تعقد أيضًا يف بيت الدين ،وقبل عودة الرئيس عون إىل
بعبدا.
بري الوزير السابق غازي
نبيه
الرئيس
إىل
أوفد
جنبالط
وكان
ّ
بري سيستكمل مساعيه
بأن
اعتقاده
عن
اعرب
الذي
العريضي
ّ
الستكمال احلوار بني احلزب االشرتاكي و»حزب اهلل» ،متوقعًا ان
تأخذ األمور جمراها الطبيعي قريبًا.

ظريف يلمح اىل...:

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إذا ما كان بإمكاننا وضع صيغة نهائية لبعض املقرتحات مبا
يسمح لكل طرف الوفاء بالتزاماته يف إطار خطة العمل الشاملة
املشرتكة».
ّ
«إنها فرصة ملناقشة مقرتح الرئيس ماكرون وعرض
وأضاف
وجهة نظر الرئيس روحاني ،ولنرى إذا كان باإلمكان الوصول إىل
أرضية مشرتكة .لدينا بالفعل نقاط اتفاق».
من جهة أخرى ،قال مصدر يف الرئاسة الفرنسية ،طالبًا عدم
إن احملادثات بني ظريف وماكرون ستكون استكما ً
ال
ذكر امسهّ ،
للمحادثات اليت كان بدأها موفد الرئيس الفرنسي إىل طهران،
مستشاره الديبلوماسي إميانويل بون.
ّ
املوقعة على االتفاق النووي اإليراني عام ،2015
وتقود فرنسا
اجلهود األوروبية إلنقاذه يف أعقاب انسحاب إدارة الرئيس
االمريكي دونالد ترامب يف ايار  ،2018وفرضها بعد ذلك عقوبات
اقتصادية صارمة على طهران.
وكان االتفاق الذي مت التوصل إليه بني إيران وجمموعة 1+5
(الواليات املتحدة ،والصني ،وروسيا ،واململكة املتحدة ،وفرنسا،
أقر برفع جزء من العقوبات عن إيران يف مقابل التزامها
وأملانيا) ّ
عدم السعي حليازة قنبلة نووية.
لكن يف ظل االنسحاب األمريكي والعجز األوروبي عن مساعدة
طهران على االلتفاف على العقوبات اجلديدة ،تراجعت االخرية عن
بعض التزاماتها الواردة يف االتفاق.
وهددت إيران بالتخلي عن التزامات أخرى يف حال مل تنجح باقي
األطراف يف إعانتها على االلتفاف على العقوبات األمريكية،
خصوصا مبا يتعلق ببيع النفط والغاز.
أن «باإلمكان إلغاء (تلك اإلجراءات) مبجرد احرتام
وكرر ظريف ّ
أوروبا اللتزاماتها ضمن خطة العمل الشاملة املشرتكة».
وبعد اللقاء املرتقب بني ماكرون وظريف ،سيتم التطرق اىل امللف
اإليراني خالل أعمال قمة جمموعة السبع يف بياريتس يف فرنسا
بني السبت واإلثنني.

السلطة الفلسطينية تستعيد...:
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تشرتيها السلطة الفلسطينية من إسرائيل وقدرها حواىل بليوني
شيكل».
وتشكل هذه األموال جزءًا من عائدات الضرائب اليت حتتجزها
إسرائيل منذ شباط املاضي ،حبجة أنها تدفع لعائالت الفلسطينيني
املتهمني بارتكاب هجمات ضد إسرائيل واألسرى املعتقلني لديها..
ويطلق على ضرائب احملروقات اسم «البلو» وذلك بسبب لون
الوقود.
وقال الشيخ «كانت إسرائيل تأخذ مثن احملروقات مع ضريبة
البلو وتسرتجعها السلطة بعد شهرين وقيمتها حواىل  220مليون
شيكل شهريا ( 63مليون دوالر تقريبا) ،إضافة لضرائب أخرى مت
اسرتجاعها مجيعها».وأكد «اسرتجاع هذه األموال بأثر رجعي أي منذ
بداية األزمة املالية بني السلطة وإسرائيل».
وأكد الشيخ ان «إسرائيل ما زالت حتتجز وترفض حتويل أكثر من
بليون دوالر للسلطة الفلسطينية».
وأوضح أن «هذا االتفاق سيكون مدخال بالتأكيد حلل باقي القضايا
املالية واالقتصادية العالقة وليس السياسية مع إسرائيل».
وكان الرئيس حممود عباس اكد مرارا ان «موقفنا كما هو ،ولن
نقبل استالم األموال من إسرائيل منقوصة».
بدوره ،أعلن رئيس الوزراء حممد اشتية خالل املؤمتر العام السادس
لالحتاد العام للمعلمني يف رام اهلل اخلميس أنه سيتم دفع  60يف
املئة من راتب هذا الشهر ملوظفي احلكومة.
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ملبـورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

 250مليون دوالر قيمة اليخت الذي
استأجرته كايلي جينر لالحتفال بعيدها

استأجرت جنمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ً
ضخما بقيمة 250
خيتا
ً
مليون دوالر للدخول يف عيد ميالدها الثاني والعشرين.
وأشارت صحيفة الـ «دايلي مايل» إىل أن جينر دفعت الكثري
من األموال من أجل االحتفال بعيدها مع عائلة «كارداشيان»
واألصدقاء ..وحيتوي اليخت الذي يبلغ طوله  300قدم على غرف
ً
ضيفا مبا يف ذلك جناح رئيسي وثالث غرف لكبار
تتسع لـ 22
الشخصيات يف الدولة و»سبا» وصالون جتميل وسينما وجيم
ومسبح على السطح وبار يف اهلواء الطلق ومهبط للطائرات اخلاصة
وخيدمها طاقم مكون من  29فردا.

عارضة األزياء جيجي حديد
تتعرض للسرقة خالل عطلتها

كشفت جيجي حديد خالل منشور هلا عرب موقع انستغرام ،أنها
تعرضت للسرقة أثناء إجازتها يف جزيرة ميكونوس اليونانية.
وعلقت حديد ،ال تدع صور االنستغرام تغريك ،فليس الوضع كما
يبدو يف الظاهر ،أنا تعرضت للسرقة ،ولن أعود إىل هنا أبدا وال
أنصح بالسفر إىل هنا أيضا.
وأضافت حديد ذات األصول الفلسطينية ،اصرف مالك يف مكان
آخر .ويبدو أن العارضة مل تستمتع بوقتها.
ووفقا ملصدر نقلته صحيفة «تي إم زي» ،تعرضت جيجي حديد
وشقيقتها للسرقة ،حيث عادتا إىل املنزل يف إحدى الليالي
األسبوع املاضي ووجدتا أشيائهما مبعثرة يف كل مكان ،وقد
سرقت جموهرات وثياب وحقائب يد ونظارات مشسية.

عالقة حب بني ريكي مارتن وزوجه
السوري جوان يوسف

مرييام كلينك عندما كانت اجنلينا جولي بإطاللة مثرية

بريئة« :أكره الثياب»

نشرت عارضة األزياء مرييام كلينك على صفحتها عرب انستغرام
صورة من مرحلة الطفولة ظهرت فيها بكامل براءتها.
وعلقت كلينك على الصورة قائلة« :الطفلة مرييام كلينك تكره
املالبس ..انا عندما كنت طفلة سعيدة وبريئة».

طائرة  Pinkتتحطم وحترتق..
هل ما زالت على قيد احلياة؟

حتطمت يف الساعات األوىل من يوم أمس الثالثاء من االسبوع
املاضي طائرة النجمة العاملية بينك  ،Pinkبعد انتهاء حفلتها يف
مدينة «أوسلو» يف النرويج.

عارية تغطي جسدها بـ
«شرشف» فقط!

روجت النجمة «أجنلينا جولي» لعطر جديد يف محلة مذهلة ومثرية يف
ّ
احمليط الريفي ملنزهلا الكمبودي.
الفيديو من إخراج املصور السينمائي احلائز على جائزة األوسكار
إميانويل لوبيزكي ،وظهرت بالفيديو مبلاّ ءات ساتان ،بينما كان
الوشم من أعلى ظهرها إىل أسفله ظاهرًا بالكامل.
وظهرت أجنلينا بإطاللة جريئة شبه عارية ،وهي ترتدي ملاّ ءات
ساتان ،وأخرى شفافة ،وكان وجهها خاليًا من املكياج ،أما على
صعيد التسرحية ،فقد اعتمدت الطريقة املنسدلة لشعرها ،ويف
لقطة اخرى الكعكة.
وكشف الفيديو جنمة فيلم  Maleficentوهي تبتسم بينما كانت
تستمتع برائحة العطر الفخم وأشعة الشمس ،إىل أن أظهرت ومشها
امللفت للنظر.
ومن احملتمل أن ومشها هذا هو واحد من الوشوم األكثر شهرة
اليت متلكها ،حيث حصلت عليه مع زوجها السابق براد بيت ،قبل
أشهر من انفصاهلما.

جيين إسرب« :نعم أعلنت
إفالسي»

وقد لفتت صحيفة ديلي ميل الربيطانية إىل أن النجمة العاملية
مل تكن على منت الطائرة ،كما جنا مدير أعماهلا وأعضاء فرقتها
املوسيقية على الرغم من احرتاقها.

جنمة تشعر باإلنزعاج بعدما تع ّرى
حبيبها أمامها يف أحد املنتجعات
السياحية

شاركت املمثلة السورية جيين إسرب متابعيها صورة جديدة نشرتها
على صفحتها اخلاصة عرب انستغرام ،وعلقت عليها قائلة« :نعم..
أعلنت افالسي من مشاعري وإحساسي  ...فرميت قليب ..يف
املاضي ..وقررت استعمال راسي ..ومضيت يف هذه الدنيا
وأصبحت من أجنح الناس ..لكن مل أصادف السعادة يف دربي
..ومل أشعر بنشوة اإلحساس ..ففهمت عندها أن العيش بال قلب
...قاسي ..قاسي».

وفاة الفنان الكوييت الشاب محود
ناصر إثر أزمة قلبية مفاجئة
تعترب عالقة احلب اليت جتمع النجم العاملي ريكي مارتن بزوجه
السوري جوان يوسف من أشهر القصص اليت يشهدها عامل
الفن.فمؤخرا كشف الثنائي عن أول صورة البنتهما لوسيا ،إذ
نشر يوسف على صفحته عرب انستغرام صورة للطفلة اليت تبنياها
قبل اشهر بعد والدتها ،والبالغة من العمر  7أشهر.
الطفلة الشقراء صاحبة العينني امللونتني متكنت من لفت االنظار
جبماهلا ،وعلق جوان قائ ًال« :هذه نور عيوني».

انتشر مؤخرا صورا للنجمة الرتكية إيرام ساك من عطلتها اليت
قضتها يف مدينة بودروم الرتكية ،واليت مت التقاطها لـ ساك
وصديقتها حينما كانتا يف أحد املنتجعات السياحية تستجمان
وتأخذان محام مشس بالبيكيين ويف مواجهتهما حبيبها الذي كان
يرتدي مايو أيضًا وظهر وهو حياول خلعه ليتعرى بالكامل بعد أن
أظهرت الصور كشف عن جزء من مؤخرته.
هذا األمر أزعج إيرام كثريا ،خصوصا وأنها الحظت تواجد
املصورين.

تويف الفنان الكوييت محود ناصر عن عمر يناهز  42عاما ،إثر أزمة
قلبية مفاجئة ..واشتهر املطرب الراحل بأغنية «إنت عالبال» اليت
حققت جناحا كبريا يف بداية األلفية ،حيث متيز بتقديم أغاني البوب
اخلليجية وغريها.
ومن أشهر أغانيه« :اطمئن»« ،تلون»« ،العني»« ،راحت أيامي».
ونعى الفقيد العديد من الفنانني واإلعالميني ،معربين عن حزنهم
الشديد لفقدانه ،مؤكدين أنه كان صاحب أخالق عالية وموهبة
يشهد هلا اجلميع.
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مــتفرقات

بعد  5سنوات على اختفائها

فرنسا تكشف عن حقيقة مقلقة
وصادمة حول كاتدرائية نوتردام خبري طريان يكشف :قائد املاليزية
قتل الركاب قبل االنتحار!

كشفت وزارة الثقافة الفرنسية عن حقيقة صادمة تفيد بأن
كاتدرائية نوتردام يف باريس ،ما تزال تواجه خطر االنهيار ،نظرا
لسقوط مزيد من احلجارة يف صحن البناء.
وأوقفت السلطات الفرنسية كافة عمليات الرتميم يف  25متوز
املاضي ،بسبب وجود تلوث بيئي جنم عن انصهار معدن الرصاص
خالل احلريق ،األمر الذي يعرض العمال والسياح خلطر حقيقي.
وأضافت الوزارة الفرنسية« :أن الضرورة امللحة املرتبطة مبخاطر
االنهيار احملتملة هي وحدها اليت تربر وترية العمل احلالية».
كما أكدت وزارة الثقافة أن أعمال الرتميم لن تستمر قبل منتصف
عام  ،2020باحلد األدنى ،وتابعت مضيفة« :أن صحة العمال هي
األولوية املطلقة ،وفوق كل اعتبار».
ويف سياق متصل ،كان املعماري الفرنسي البارز ،فيليب فيونوف،
قد تنبأ الشهر املاضي باحتمالية تأثر بناء الكاتدرائية املتداعي
مبوجة احلر اليت حلت على العاصمة باريس مع بداية هذا الصيف.
وكان الرئيس الفرنسي ،إميانويل ماكرون ،قد دعا مسبقا إىل
إنهاء عمليات ترميم الكاتدرائية يف غضون  5سنوات فقط ،اهلدف
الذي قد يصعب حتقيقه مع اكتشاف تلوث الرصاص وجتدد خماوف
االنهيار.

العثور على جثة ابنة مليونرية
بريطانية يف محام للسباحة

عثرت طواقم طبية على ابنة مليونرية بريطانية ميتة يف محام
للسباحة يف مدينة مايوركا اإلسبانية بينما كانت تقضي إجازتها
الصيفية برفقة أصدقائها ووالدتها.
وذكرت صحيفة «التلغراف» الربيطانية األربعاء ،أن املسعفني
حاولوا إنقاذ جوزي كالتشر ( 18عاما) ،بعد اكتشاف جثتها يف
محام للسباحة داخل فيال يف بلدة أالرو يف مدينة مايوركا عند
حوالي الساعة السابعة صباحا الثالثاء املاضي بعد ليلة قضتها مع
األصدقاء يف مايوركا.
وبدأت تفاصيل احلادثة بالتكشف عندما مسع اجلريان أصوات
صراخ تصدر من داخل الفيال ،إذ أبلغوا خدمات الطوارئ اليت
هرعت بدورها إىل مكان احلادث ،لكن أفرادها فشلوا يف إنقاذ
حياة الضحية.
وتعد راشيل كالتشر ،والدة الضحية جوزي ،أحد مؤسسي شركة
خدمات الرد على املكاملات اهلاتفية العاملية «مونيبيين» ،اليت يقال
إن قيمتها تزيد عن  100مليون جنيه إسرتليين.
وال يزال التحقيق جاريا ملعرفة مالبسات وفاة جوزي ،وهي واحدة
من بني ثالث شقيقات ،وكانت تلميذة يف مدرسة داخلية فاخرة
تدعى «موريتون هول» بالقرب من أوسويسرتي غربي بريطانيا.
وقال متحدث باسم شركة مونيبيين لصحيفة التليغراف« :لقد
دمرنا هذا اخلرب املأساوي ،وال نفكر حاليا إال يف العائلة يف هذا
الوقت احلزين للغاية».
وأكد متحدث باسم وزارة اخلارجية الربيطانية أن بالده على اتصال
مع السلطات اإلسبانية ،مؤكدا دعمه لعائلة الضحية.

قائد الطائرة املاليزية ومساعده قائد الطائرة املاليزية ومساعده
نشر خرباء أمريكيون يف شؤون الطريان املدني مؤخرا ،تقريرا
مثريا بشأن الطائرة املاليزية اللغز اليت اختفت سنة  ،2014وما
زالت أسباب الكارثة حتري العامل حتى يومنا هذا.
وحبسب التقرير املنشور يف جملة «أتالنتيك» األمريكية ،فإن
ربان الرحلة «إم إتش  ،»370تعمد رفع الطائرة إىل علو أكرب،
حتى يقل الضغط يف املركبة ،وميوت املسافرون ،قبل التحطم
يف احمليط اهلندي.
واختفت الطائرة اليت كان على متنها  239شخصا ،يف  8اذار
 ،2014ويف شهر أيار من العام نفسه ،أعلنت الشرطة املاليزية
انتهاء حتقيقاتها بشأن املركبة املثرية للجدل.
وأورد التقرير أن الربان ،زهاري أمحد شاه ،جعل الطائرة وهي
من طراز «بوينغ  ،»777تصعد إىل علو  40ألف قدم أي12
كيلومرتا ،فيما حتلق الطائرات التجارية ،عادة ،على علو  10أو
 11كيلومرتا.
وخلص تقرير اخلرباء ،إىل أن الربان ،هو الذي انتحر وتسبب
مبقتل  238شخصا كانوا على منت الطائرة ،ألنه كان يعاني
اضطرابا نفسيا.
ويرجح اخلرباء احتمالني اثنني؛ فإما أن يكون قد جعل الطائرة
حتلق إىل أن نفذ وقودها فسقطت يف البحر بعدما قام بزيادة
االرتفاع ،أو أنه تعمد حتطيم الطائرة بشكل مباشرة وسط مياه
احمليط.
ويف اذار املاضي ،قال خبري الطريان ،مايك كني ،إن برج االتصاالت
يف منطقة بينانغ املاليزية رصد رقما مسجال باسم مساعد الطيار،
فريق عبد احلميد ،قبل اختفاء الطائرة من الرادار.
ويرى كني وهو قائد طائرة سابق يف شركة «إيزي جيت» ،أنه
ال يستبعد أن يكون ربان الطائرة ،زهاري شاه ،قد انفرد بقيادة
الطائرة ثم هوى بها بشكل متعمد وانتحاري يف مياه احمليط.
ويعتقد اخلبري أن قائد الطائرة املاليزية طلب من مساعده أن
يذهب إىل مقصورة الطائرة ،ثم أغلق القمرة وظل بها وحيدا ،
وفق ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.

السجن مل ّدة عام لـ سيّدة بتهمة
اإلساءة اىل احليوانات

أصدرت حمكمة أمريكية حكما بالسجن على امرأة من مدينة كوتشيال
بوالية كاليفورنيا ملدة عام كامل ،منها  90يوما يف خدمة اجملتمع،
باإلضافة إىل وضعها حتت املراقبة ملدة  7شهور أخرى.
وجاء هذا احلكم حبق املتهمة ديبورا سو كالويل ،البالغة من العمر
 59عاما ،بعد أن أقرت جبميع التهم املوجهة إليها املتعلقة باإلساءة
إىل احليوانات ( 14تهمة) ،بعد أن قبض عليها إثر إلقائها كيسا
فيه  7جراء عمرها  3أيام ،يف حاوية إلعادة تدوير القمامة يف
درجات حرارة مرتفعة للغاية.
وذكرت صحيفة «ديزرت صن أن ديبورا» ،من مقاطعة ريفرسايد
بوالية كاليفورنيا أن املرأة أقرت بأنها مذنبة بتهمة القسوة على
احليوانات وهجرها ،وهو تغيري عن زعمها السابق بأنها غري مذنبة.
وكانت الشرطة ألقت القبض على ديبورا يوم  22أبريل املاضي،
بتهمة القسوة على احليوانات بعد أن رمت اجلراء حديثة الوالدة يف
حاوية قمامة ،يف ظل درجات حرارة مرتفعة ،األمر الذي أدى إىل
إصابة اجلراء باجلفاف الذي أدى إىل نفوق أحدها الحقا.
وقالت جانني حبر ،رئيسة مجعية «أوت كاست» إلنقاذ احليوانات،
اليت استضافت  5من كالب كولويل« ،أعتقد أننا شعرنا باحلزن
بعض الشيء ألنها مل حتصل على أكثر من عام يف السجن»،
مضيفة أنه من ناحية أخرى« ،عندما تنظر إىل ما حيدث يف العامل
اليوم ونظام العقوبات ،فمن احملتمل أننا حمظوظون ألنه أفضل من
أال يتم سجنها على اإلطالق».
وكانت قضية ديبورا أثارت غضب نشطاء حقوق احليوان ،وتصدرت
عناوين الصحف يف مجيع أحناء الواليات املتحدة ،ومت اعتقاهلا بعد
أن مت التعرف عليها من خالل لقطات فيديو للمراقبة ،حيث سجلت
كامريا املراقبة امرأة تلقي بكيس مغلق يف حاوية إلعادة تدوير
النفايات تبني الحقا أنه حيتوي على  7جراء حديثة الوالدة.
وأثناء البحث عن ديبورا ،وجد احملققون يف منزهلا  38كلبا آخر ،مت
تسليمها مجيعها إىل جمموعات إنقاذ احليوانات احمللية.
ويف تلك األثناء ،وصفت الشرطة سلوك ديبورا بأنه «مثري
للقرف» و»خمجل» ،بينما اعترب رئيس هيئة محاية احليوان يف
مقاطعة ريفرسايد جون ويلش أنه من الغباء رمي احليوانات ،يف
حني وصفت وسائل اإلعالم سلوك املرأة برمي اجلراء بأنه «حلظة
مثرية للقرف».

احرتام اخلصوصية سيكلف
مليونري خيصص  18ألف دوالر
ملن يستطيع أن يغوي حبيبته! «فيسبوك» مليارات الدوالرات!
نشر موقع «أودييت سنرتال» قصة إعالن ملليونري جمهول ابدى
فيه رغبته بتعيني شخص ما حملاولة إغواء حبيبته وزوجة املستقبل،
ملعرفة إذا ما كانت حتبه لشخصه.
ونشر املليونري إعالنه على منصة «هاش هاش» -سوق الرفاهية
الرائد يف العامل -وقال فيه إنه يرغب بتوظيف شخص حسن
املظهر ،ليتنكر بشخصية رجل ثري ،وحياول جذب حبيبته ،وهو
على استعداد لدفع مبلغ  18ألف دوالر مقابل تنفيذ هذه املهمة.
وباإلضافة إىل املكافأة اجملزية ،قال املليونري الذي فضل إخفاء
هويته ،إنه سيقوم بتزويد املرشح املناسب بكافة التسهيالت اليت
حيتاجها ،ليظهر مبظر رجل ثري أمام حبيبته ،مثل السيارات الفاخرة
واملنزل الفخم ،وميزانية ضخمة لإلنفاق على العملية.
وبرر رجل األعمال هذه احليلة ،بالقول إن مجيع النساء اللواتي ارتبط
منصبًا على أمواله ،ويرغب بالتأكد
بهن يف السابق ،كان اهتمامهن
ّ
من أن املرأة اليت ينوي االرتباط به حتبه لشخصه ال لثروته.
وأوضح صاحب اإلعالن أن هناك بعض اإلشارات اليت أظهرتها
حبيبته ،واليت جعلته يشك يف حبه هلا ،لكنه حيبها ويرغب بالتأكد
من مشاعرها جتاهه ،قبل اختاذ القرار املناسب.

ذكرت مواقع خمتصة بشؤون التقنية أن شركة «فيسبوك» قد
تتعرض لغرامات مباليني الدوالرات بسبب دعاوى مرفوعة ضدها
تتهمها بانتهاك قوانني خصوصية املستخدمني.
ووفقا للمعلومات املتوفرة فإن دعاوى مجاعية رفعت ضد شركة
«فيسبوك» منذ عام  2015تتهم الشركة مبخالفتها قوانني
خصوصية البيانات البيومرتية للمستخدمني يف والية إلينوي.
ويشري املدعون إىل أن «فيسبوك استغلت ميزة Tag Suggestions
جلمع بيانات تتعلق بصور مستخدمي موقعها الشهري للتواصل
االجتماعي وأصدقاء هؤالء املستخدمني على املوقع ،دون
موافقتهم».
كما أن حمكمة االستئناف يف سان فرانسيسكو األمريكية قد تفرض
على «فيسبوك» غرامات هائلة بسبب املخالفات املذكورة ،وقد
جتربها على تعويض كل مستخدم هلا يف والية إلينوي ،كانت قد
أساءت استعمال بيانات صوره عن غري قصد مببلغ  1000دوالر،
أما املستخدمون الذي تعمدت «فيسبوك» إساءة استعمال بياناتهم
فقد تضطر لتعويض كل منهم مببلغ  5000دوالر.
وكانت جلنة التجارة االحتادية األمريكية قد أكدت منذ مدة أن شركة
«فيسبوك» ستدفع أيضا غرامة قدرها  5مليارات دوالر النتهاكها
حقوق املستخدمني وتسريبها لبياناتهم.
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مــن هـنا وهـناك

«عمرة أون الين» ...مشروع
إلكرتوني جديد يف مصر

أعلنت وزارة السياحة املصرية إنشاء «بوابة العمرة املصرية»،
بالتعاون مع غرفة شركات ووكاالت السفر والسياحة املصرية،
بعد موافقة جملس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء بوابة
العمرة املصرية» ،على أن يتم إنشاؤها من
إلكرتونية باسم «بوابة ُ
ىّ
لتتول إدارتها واإلشراف عليها ورقابتها.
خالل وزارة السياحة
وقالت وزيرة السياحة املصرية إن املشروع «يكفل احلفاظ على
حقوق املعتمر املصري وشركات السياحة املصرية وضمان تنفيذ
الدولة ممثلة يف وزارة السياحة لدورها الرقابي» ،مضيفة أن
غرفة الشركات ووكاالت السفر ستقوم بتنظيم محلة إعالنية لتوعية
املواطنني وتعريفهم ببوابة العمرة املصرية.
وأشارت إىل أهمية ميكنة إجراءات احلج والعمرة يف مصر ،مضيفة
أن بوابة العمرة املصرية بداية الطريق للتطور التكنولوجي،
وتهدف إىل تنظيم سفر املعتمرين من خالل نظام إلكرتوني
متكامل يربط بني وزارة السياحة وكافة اجلهات املعنية بسفر
املعتمرين املصريني ،حيث يتم من خالهلا مجيع اإلجراءات اخلاصة
بسفر املعتمرين وخروجهم من املنافذ الربية والبحرية واجلوية مبا
يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحالت العمرة من خالل
وزارة السياحة ومبشاركة غرفة شركات ووكاالت السفر والسياحة
املصرية ،باإلضافة إىل أنه سيتم ربط هذه البوابة جبميع الوزارات
املعنية بالسفر «وزارة الداخلية مصلحة اجلوازات ووزارة الطريان
املدني».
وأوضحت أن هذا النظام له العديد من املزايا منها ضمان حق
املعتمر يف تنفيذ الربامج املتفق عليها مع الشركات املنظمة للعمرة،
اً
فضل عن
ومتابعة وضعه منذ احلجز وحتى عودته إىل أرض الوطن،
ضمان حق الدولة «وزارة السياحة» يف مراقبة هذا النظام وإتاحة
املعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين مبا يكفل حتقيق رضا
املواطن ،إىل جانب مواكبة التطور التكنولوجي والتقين يف ميكنة
اخلدمات اليت تقدم للمواطن كأحد احملاور الرئيسية إلسرتاتيجية
التنمية املستدامة .2030
وقال حسام الشاعر ،رئيس غرفة شركات ووكاالت السفر والسياحة،
«تارخييا» بالنسبة
قرارا
إن قرار إنشاء بوابة العمرة املصرية يعترب
ًّ
ً
للمواطن ولقطاع السياحة ،معت ًربا أن هذا القرار «حيافظ على كرامة
وأموال املعتمرين املصريني ويعطي العمل للمتخصصني».
وقال ناصر ترك ،نائب رئيس جملس إدارة االحتاد املصري
للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ،إن بوابة
العمرة املصرية «هي بوابة النجاة للمواطنني وخاصة البسطاء
حتما سيقع فريسة
من الشركات غري املرخصة ،خاصة أنه كان
ً
مؤخرا،
سهلة لتلك الشركات يف ظل حالة الفوضى اليت انتشرت
ً
وجاءت بوابة العمرة املصرية اجلديدة لتلغي الوكيل االفرتاضي
وتساعد على تنظيم موسم العمرة بشكل الئق وجيد ،وأنها طريق
النجاة للمواطن وشركات السياحة وحتافظ على كرامة اجلميع وعلى
االقتصاد املصري وتعيد هيبة الدولة».

ذبح مدوّنة شابة ...ووضع
جثتها عارية داخل حقيبة!
هزت اجملتمع
صدمة ّ
بعد
الروسي
مقتل مدونة شابة
اشتهرت عرب مواقع
التواصل االجتماعي
عثرت
جبماهلا،
عليها الشرطة عقب
للنحر،
تعرضها
جثتها
ووضعت
داخل حقيبة يف
شقتها.
وكانت إيكاتريينا ( 24عاما) قد حققت شهرة على مواقع التواصل
االجتماعي ،إذ يتابعها حنو  80ألف شخص على تطبيق «إنستغرام»،
ويشبهها كثريون باملمثلة الربيطانية الراحلة أودري هيبورن.
وحتمل الشابة الراحلة شهادة يف طب األمراض اجللدية من
جامعة بريوغوف الروسية الوطنية لألحباث الطبية ،حبسب تقارير
صحافية.
وكان والدا إيكاتريينا قد حاوال االتصال بها مرارا ،وعندما مل
يتمكنا من الوصول إليها ،طلبا من مالك الشقة اليت تستأجرها
يف العاصمة موسكو ،االطمئنان عليها ،ليعثر على جثتها عارية،
وقد تعرضت للنحر ،ووضعت داخل حقيبة ،وفق ما ذكرت صحيفة
«ميرتو» الربيطانية.
وبدأت الشرطة حتقيقاتها للتعرف على القاتل ،مع تركيزها على
عالقاتها الغرامية ،لالشتباه يف أن الغرية قد تكون الدافع وراء
اجلرمية.

قصة حزينة لسيدة مريضة تشييد مسجد حيمل إسم
ّ
بالسرطان كانت أمنيتها
الفنانة البحرينية الراحلة
األخرية أن متوت يف مصر
صابرين بورشيد
يف موقف «أشبه بقصص األفالم» ،أصرت راكبة مصرية بواشنطن
على العودة إىل مصر كأمنية أخرية هلا قبل وفاتها ،حيث كانت
تدهورت حالتها الصحية نتيجة إلصابتها بسرطان الكبد ،حبسب
موقع «بوابة فيتو» املصري.
يف البداية ،فوجئ طاقم رحلة واشنطن بالراكبة ومدى تدهور حالتها
الصحية وهو ما مينع سفرها ،فقام بالتشاور مع مديرة الرحلة ومدير
حمطة واشنطن ومتت املوافقة على سفرها ،حبسب املوقع الذي
متحرك
كرسي
أشار اىل أنها السيدة دخلت اىل الطائرة على
ّ
ّ
وحالتها الصحية صعبة نتيجة إصابتها بسرطان الكبد يف مراحله
املتأخرة ورغبتها يف العودة إىل أرض الوطن لتموت وتدفن فيها،
إنسانيا من قبل مدير الرحلة لتلبية رغبتها ،حيث إن
و»جاء القرار
ًّ
مثل تلك القرارات صعبة التنفيذ بسبب حالة الراكبة».
يتوان
ورغم طول رحلة العودة اليت جتاوزت الـ 10ساعات ،مل
َ
الطاقم عن العناية بالراكبة وتقديم كافة اخلدمات هلا واإلطمئنان
عليهاّ ،
لكنها «حتى قبل اهلبوط بلحظات مل تكن السيدة ترغب يف
شيء سوى إستنشاق هواء مصر».
ويف اللحظة اليت المست عجالت الطائرة أرض مطار القا

جدل يف بريطانيا ...مسلمون
يرفضون تطعيم أبنائهم بلقاح
لإلنفلونزا «غري حالل»!

كشفت تقارير أن عائالت مسلمة يف مجيع أحناء إنكلرتا ترفض
تطعيم أطفاهلا ضمن برنامج للقاح اإلنفلونزا ،بعد اعتباره «غري
شرعيا» من قبل جمموعة من علماء اإلسالم ،حبسب ما نقل
مقبول
ًّ
موقع «روسيا اليوم».
وتقدم إدارة الصحة الوطنية يف إنكلرتا لكل طفل يف املدرسة
لقاحا على شكل رذاذ أنفي يسمى  ،Fluenzحلماية
االبتدائية،
ً
األفراد من مجيع األعمار من الفريوس .ومع ذلك ،سحب اآلباء
املسلمون أطفاهلم من الربنامج ،ألن اللقاح حيوي جيالتني مشتق
من اخلنزير.
ً
بيانا قال فيه إن
وأصدر اجمللس اإلسالمي الربيطاني ()MCB
جمموعة من علماء اإلسالم يرون أن «اللقاحات احملتوية على اخلنازير
تتعرض األرواح للخطر وحال
غري مسموح بها يف اإلسالم ،ما مل
ّ
عدم وجود بدائل».
نظرا
وينظر إىل استهداف األطفال باللقاح على أنه أمر حيوي،
ُ
ً
إلعتبارهم «احلاملني الفائقني للمرض» الذين ينقلونه إىل الفئات
الضعيفة ،مثل كبار السن.
ودعا الدكتور شجاع شايف ،رئيس جلنة األحباث والتوثيق يف
 ،MCBاحلكومة وإدارة الصحة الوطنية إىل تقديم «لقاح بديل
حالل».
ويف الوقت نفسهّ ،
حث مقدم الرعاية الصحية يف إنكلرتا اآلباء
«نظرا
احلرمانية
من
اللقاح
واستثناء
التفكري
املسلمني على إعادة
ً
ً
خمتلفا عن تناول الطعام».
ألنه من املمكن اعتباره

بعد أيام على وفاة اإلعالمية صابرين بو رشيد ،إنطلقت محلة للتربع
باملال إلنشاء مسجد حيمل امسها ،تبلغ تكلفة بنائه  5500دينار
حبريين .وقد ّ
مت مجع املال بسرعة قياسية.
ونشرت شذى سبت صورة للمسجد املقرر بناءه صدقة جارية
عن روح صابرين بورشيد وأكدت أنه مت مجع املال املطلوب من
التربعات ،وشكرت كل من بادر اىل التربع باملال.
وكانت صابرين بورشيد قد رحلت قبل عدة أيام بعد صراع مع
املرض ،بعد تعرضها إلنتكاسة صحية مفاجئة بسبب جرثومة يف
الدم خالل وجودها يف املستشفى.

«آكلة الدماغ» تقتل رجالً كان
يسبح يف أحد محامات السباحة

قالت شبكة  CNNاألمريكية إن «األميبا آكلة الدماغ» قتلت رج ًال من
ٍ
ماله مائية.
والية كارولينا الشمالية األمريكية كان يسبح يف
الضحية ،الذي ُيدعى إدي جراي ،شعر باإلعياء وتويف إثر السباحة
يف مدينة املالهي املائية  Fantasy Lake Water Parkيف 12
متوز  ،2019حبسب ما ذكرت قناة  WTVDالتابعة لشبكة CNN
األمريكية.
أن عائلته
وأعلن جسنت بالمر ،حمامي زوجة الضحية إدي جراي ّ
طلبت «مراعاة اخلصوصية واالحرتام خالل هذا الوقت الصعب».
وذكرت وزارة الصحة واخلدمات البشرية بوالية كارولينا الشمالية،
يف بيان صحايف ،أن «النيجلرية الدجاجية» املعروفة باسم األميبا
آكلة الدماغ هي اليت تسببت يف وفاة جراي.
وأضافت الوزارة أن الكائن أحادي اخللية يظهر عندما ترتفع درجة
حرارة املياه العذبة وتكون يف مستويات منخفضة ،وعادة ما حيدث
ذلك خالل أوقات احلر الطويلة .ويصيب هذا الكائن ضحاياه
بالصداع الشديد واحلمى والغثيان والقيء ،وتتطور هذه األعراض
إىل تصلب الرقبة ،وتشنجات وغيبوبة.
حتدث
غري أن هذا الكائن ال يسبب العدوى عند ابتالع املاء ،إذ ُ
الوفاة فقط عند اندفاع املاء داخل األنف بسبب األنشطة الصيفية
مثل الغوص والتزجل على املاء.
وأوضح مركز مكافحة األمراض واتقائها يف الواليات املتحدة أن
الكائن ينتقل من األنف إىل املخ حيث يدمر األنسجة.
وحياول مسؤولو الصحة توعية املواطنني خبطورة األميبا آكلة
الدماغ ،حيث قال أخصائي الوبائيات يف الوالية زاك مور« :نعرب
عن خالص تعازينا ألسرته وحمبيه .وجيب أن يعلم الناس أن
هذا الكائن احلي يوجد يف حبريات املياه العذبة الدافئة ،واألنهار
والينابيع احلارة يف مجيع أحناء كارولينا الشمالية ،لذا كن حذرًا
أثناء السباحة أو االستمتاع بالرياضات املائية».
وتعمل مدينة املالهي مع مسؤولي الصحة احملليني لتعريف الناس
وتوعيتهم حول وجود األميبا.
ويوصي املسؤولون يف األماكن اليت تكثر فيها اإلصابة ،بإغالق
األنف ،أو استخدام مشبك األنف ،وعدم نبش الرواسب يف املناطق
الضحلة.
بالرغم من أن هذه العدوى خطرية وخميفة ،تندر اإلصابة باألميبا،
حبسب وزارة الصحة األمريكية .فقد ثبتت إصابة  145حالة فقط
يف الواليات املتحدة منذ عام  1962إىل .2018
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غـذاء وصـحة

خرباء حيذرون ..هذا ما حتتويه ما هي كمية العسل اليت ميكن منها فحص القدمني ...خطوات للتحكم يف مرض السكري
 5حبات من الزيتون اململح

تناوهلا يوميا؟

حتدث األطباء وخرباء التغذية عن كمية العسل
اليت ميكن أن يتناوهلا اإلنسان يف اليوم دون أن
تسبب له أي أضرار صحية.
ووفقا لألطباء وخرباء التغذية ،جيب أال تزيد
كمية العسل اليت يتناوهلا الشخص يف اليوم عن
ملعقيت طعام.
ّ
حذر خرباء الصحة العامة يف بريطانيا من اإلفراط
يف تناول الزيتون املخلل ،قائلني إن مخس
حبات فقط حتتوي على ثلث كمية امللح املوصي
يوميا للبالغني.
بها
ً
وقال باحثون من جامعة كوين ماري بلندن
ومنظمة «أكشن أون سولت» إن الناس مل
يدركوا كيف ميكن أن تشكل الوجبات اخلفيفة
خطرا على الصحة بعد اكتشاف أن بعض الزيتون
حيتوي على نسبة عالية من امللح ،حبسب صحيفة
دايلي تليغراف الربيطانية.
ووجد الفريق البحثي الذي قام بتحليل 555
صنفا من األطعمة اخلفيفة املتوفرة يف املتاجر
أن بعض أنواع الزيتون حتتوي على  5غرامات من
امللح لكل  100غرام ،بينما احلد اليومي املوصى
به للشخص البالغ هو  6غرامات فقط.
وجرى العثور على واحد من كل أربعة أطعمة
حتتوي على نسبة خطرية من امللح ،دون ذكر
ذلك يف احلقائق الغذائية املدونة على العبوات،
مما جيعل من الصعب على املستهلكني اختاذ
خيارات صحية.
واألمر ال يتعلق بالزيتون فقط ،فكثري من
األصناف املوجودة يف السوق حتتوي على نسب
عالية من امللح والدهون املشبعة.
وقال غراهام ماكغريغور ،أستاذ طب القلب
واألوعية الدموية جبامعة كوين ماري بلندن
ورئيس جملس إدارة أكشن أون سولت:
«بسبب تقاعس وزارة الصحة والرعاية االجتماعية
والصحة العامة يف بريطانيا يف تطبيق أهداف
خفض امللح لعام  ،2017ال يزال اجلمهور يتناول
كميات من امللح أكثر من املوصي بها ،مما
يردي إىل وفاة اآلالف بسبب السكتات الدماغية
وأمراض القلب».
و «يعد تقليل امللح أحد أكثر التدابري فعالية
من حيث التكلفة حلماية الصحة» ،حبسب
ماكغريغور.

يقول أليكسي بويفريوف بروفيسور قسم العالج
يف العيادات اخلارجية جبامعة سيتشينوف الطبية،
“يفضل تناول العسل يف النصف األول من
النهار ،على أن يرافقه منط حياة نشط”.
وأشار الربوفيسور ،إىل أن مضادات األكسدة
املوجودة يف العسل ،متنع تأكسد اخلاليا ،إضافة
إىل احتوائه على الفيتامينات وسكر الفركتوز
مصدر الطاقة.
أما يلينا تيخومريوفا ،اخلبرية يف التغذية ،فتشري
إىل أن فوائد العسل مبالغ فيها ،حيث للحصول
على الفائدة من تناوله جيب تناول كمية كبرية
 ،ولكن نظرا الحتوائه على نسبة عالية من
الكربوهيدرات فإنه يعطي سعرات حرارية كثرية،
لذلك جيب تناول كمية قليلة منه.
يتفق الطبيبان على أنه من األفضل شراء العسل
يف حالته الطبيعية أي خبالياه ،ألن هذا يؤكد
على أنه طبيعي .أما تناول الشاي مع العسل عند
اإلصابة بأمراض الربد ،فإنه ال يسرع يف الشفاء،
ألن العسل يفقد الكثري من فوائده عند اذابته
يف ماء حار.

يعد مرض السكري بأنواعه املختلفة ضمن
األمراض اليت ميكن للمريض التعايش معها
دون أن تقف حاجزا أمامه ملمارسة حياته
الطبيعية ،إال أن هذا التعايش ال يعتمد فقط
على األدوية ،لكنه يعتمد أيضا على منط احلياة
بشكل أساسي.
وعرض موقع « »bold skyعدة خطوات إرشادية
ميكن من خالهلا ملريض السكري أن يتعايش مع
مرضه بأقل قدر ممكن من االعتماد على الدواء،
وهذه اخلطوات تتمثل يف اآلتي
نظام غذائي بال نسب دهون عالية
من الضروري اتباع نظام غذائي بال أطعمة حتتوي
على نسبة عالية من الدهون والسكر وأن يتكون
من الكربوهيدرات واأللياف واألمساك الغنية
باألوميغا  3والدهون بنسبة بسيطة ،إضافة إىل
تناول اخلضروات خاصة الفاصولياء ومنتجات
األلبان والفواكه ،مع جتنب املشروبات الغازية؛
كثريا.
ألنها ترفع مستوى السكر يف الدم
ً
رياضة يف اهلواء الطلق
بذل جمهود بدني وممارسة التمارين الرياضة
أو السري يف اهلواء الطلق سيضبط مستوى
السكر يف الدم؛ حيث إنك حينما تبذل جمهود
حيتاج جسمك إىل السكر ليمتلك طاقة وبذلك
تضبط مستويات السكر يف الدم دون احلاجة
إىل أدوية.
جتنب التدخني واملدخنني
جيب التوقف عن ذلك فورا عن التدخني ،ألن
التبغ يؤثر على مستوى السكر يف الدم ،وإذا مل

ماذا حيدث للجسم إذا شربت القهوة يوميا؟

حتدث اخلرباء عن العواقب اإلجيابية والسلبية
للشغف بالقهوة ،وفقا ل.Medikforum
وقد أظهرت الدراسات أن شرب القهوة ميكن أن
حيسن احلالة املزاجية ،وكذلك تؤثر بشكل إجيابي
على الدماغ .لذلك ،شربها عند الشعور باالكتئاب
مفيد.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن بعض اخلرباء واثقون من
أن القهوة الطبيعية بدون سكر ميكن أن تقلل من
خطر اإلصابة مبرض باركنسون ،واألورام اخلبيثة
والسكري من النوع الثاني ،حسب املوقع.
بفضل استخدام الكافيني قبل التدريب الرياضي،
ميكنك حتسني نتائجك بسبب تأثريه املنشط.
أيضا ،القهوة مفيدة لزيادة الرتكيز وحتسني

الذاكرة.

ومع ذلك ،هناك عواقب سلبية .وتشمل هذه
زيادة يف ضغط الدم والكوليسرتول.
هذا ينطبق بشكل خاص على القهوة ،واليت
يتم إعدادها باستخدام إبريق الضعط الفرنسي
(فرنش برس).
حيتوي هذا املشروب على كستول أكثر ،والذي
ميكن أن يزيد الكوليسرتول ،وبالتالي يؤثر سلًبا
على نظام القلب واألوعية الدموية.
باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن يتطور القلق والنوم
املضطرب والصداع بسبب تناول القهوة.
ينصح اخلرباء بعدم شرب القهوة كثريا.

ً
أيضا جتنب
يكن املصاب بالسكر مدخنا ،فعليه
اجللوس جبانب املدخنني لوقت طويل ألنه بذلك
يكون مدخن سليب وحيصل على األضرار ذاتها.
مالحظة شكل القدمني
ينبغي االنتباه لشكل القدمني ،ألنه حينما ترتفع
مستويات السكر يف الدم ستالحظ ذلك يف
القدمني ،ألنها تؤدي إىل تورم القدم ويتطور
األمر إىل تلف يف األعصاب ،ولذلك على مريض
السكر مراقبة قدميه بشكل يومي.

استشارة الطبيب
قد يرى بعضهم أنه ال حاجة لزيارة الطبيب
طاملا استمر يف تناول الدواء ،لكن ينبغي
املتابعة مع طبيب تغذية إذا كنت مريض سكر
وترغب يف السيطرة عليه؛ حتى ال تتفاقم
حالتك الصحية.

كيف ميكن أن يعاني غري املدخنني
بأمراض يسببها التدخني؟
أظهرت دراسة جديدة أن اهلواء امللوث ال خيتلف
بضرره عما ينفثه مدخنو السجائر بشكل يومي.
وشارك يف الدراسة األمريكية  7071شخصا
بالغا ،ترتاوح أعمارهم بني  45و 84سنة،
يعيشون يف  6مدن أمريكية ،مت تعريضهم
ألربعة ملوثات تصيب الرئة ،حبسب جملة
«سيانس ديلي».
وتابع العلماء املشاركني ملدة عشر سنوات
وفحصوا مستويات النيرتوجني والكربون األسود
واألوزون ،يف رئتهم مقارنة مبا كانت عليه قبل
التجربة.
وتوصل الباحثون إىل استنتاج أن التعرض
لتلك العناصر امللوثة زادت من حاالت اإلصابة
بانتفاخ الرئة وهو اضطراب مزمن.
ويؤدي هذا االضطراب الصحي إىل انسداد
اجملاري التنفسية يف الرئة ،من جراء إتالف
احلويصالت اهلوائية أو زيادة حجمها.
والحظت الدراسة أن األشخاص الذين عاشوا
يف مدن يرتفع فيها منسوب األوزون عانوا
االضطراب الصحي ،مثل شخص استمر على
تدخني علبة سجائر كل يوم على مدى  29سنة.
وقال الباحث يف جامعة واشنطن ،جويل كوفمان،
إن النتائج كانت مفاجئة ،ألن تأثري التلوث بدا
يف مستوى مقارب لتبعات التدخني.
وأضاف األكادميي األمريكي« :يبدو أن التعرض
للهواء امللوث ،وهو أمر شائع ويصعب تفاديه،
من بني أبرز أسباب مرض انتفاخ الرئة».

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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Scott Morrison takes inspiration from Don- Frydenberg outlines bank overhaul road map
Josh Fryden- dations would not be im- flipped on putting an end
ald Trump’s promise to “drain the swamp” Treasurer
berg has put the financial plemented for another 15 to trail commissions for

Scott Morrison has launched an attack on the “Canberra bubble”
and those apparently inside it. Picture: AAPSource:AAP

Scott Morrison has taken
inspiration from Donald
Trump’s pledge to “drain
the swamp”, attacking
Australia’s version of the
insider’s bubble.
Scott Morrison launched,
on Monday, his own version of Donald Trump’s
promise to “drain the
swamp”, with a sharp offensive against public servants and lobbyists.
It was the prime minister’s
bid to deflate the Canberra
“bubble”, which he claims
contains priorities alien to
the concerns of most voters.
Just as the US president
portrayed government insiders as part of a powerful, unaccountable elitist
“swamp” that had to be
emptied, Mr Morrison today
accused public servants of
ignoring middle Australia from the comforts of a
bubble.
He did so with an array of
platitudes.
“The best teams are the
ones where everyone
knows what their job is
and they do it well,” Mr
Morrison said.
And of course, he had a
three-word slogan: “Respect and expect.
Whether or not his attacks
improve public service performance, they have four
potential political benefits
for Mr Morrison.
The speech today to the
Institute of Public Administration was an obvious
attempt to again appeal
to what he calls the ‘Quiet
Australians’, who he argues don’t get the attention
or acclaim they deserve.
It also was a deft ploy of
blame-shifting, which ex-

onerates his government.
Blame those cocooned bureaucratic tribes instead.
And it cost nothing, a vital
factor as the Morrison government puts all its actions
through the wringer of delivering a $7 billion Budget
surplus.
It’s important for the government to appear to be
doing something as long
as it adds to the Budget.
Plus, it might look prescient. The government
expects the review of the
public service by businessman David Thodey to
be with the PM soon.
It too might contain an unfriendly assessment of the
public service.
A bit of public service
bashing isn’t an original idea, even for Donald
Trump. But the federal
government has been able
to force its agenda through
the bureaucracy or changing bureaucrats.
When John Howard took
the Coalition into government in 1996, he introduced himself to the public service by sacking six
department secretaries.
In 1999, the Federal Court
upheld the government’s
powers of hire and fire,
following the dismissal
of Defence Secretary Pail
Barratt.
The court found a prime
minister did not require
cause to sack a department chief.
Scott Morrison didn’t question the priorities of public
servants alone. He took
aim at lobbyists by saying
those ordinary Australians
didn’t stay in Canberra’s
Hyatt hotel, or dine at the
highly regarded Ottoman

restaurant or relax in the
Chairman’s Lounge at
Canberra airport.
“There are many highly
organised and well-resourced interests in our
democracy,” he said in
a section of his speech
that read like a warning of
an encroaching menace
rather than just the usual
circus which forms when
parliament sits.
“They come to Canberra
often. They are on the airwaves and the news channels. They meet regularly
with politicians, advisers
and departments to advance policy ideas and
causes on behalf of those
they represent.
“Some will be corporate
interests. Some will be advocating for more welfare
spending or bigger social
programs. Many will be
looking for a bigger slice
of government resources.”
He wanted to identify a cohort of public service and
private enterprise players
who ignored the comfort
of middle Australia while
looking after their own.
It could be middle Australia doesn’t get into those
plush venues Mr Morrison
listed because they are
packed out with MPs on
travel allowances.
But Mr Morrison didn’t
want to touch on that issue. In fact, he seemed to
free politicians such as
himself as innocents in the
bubble.
“There is strong evidence
that the ‘trust deficit’ that
has afflicted many Western
democracies over recent
years stems in part from a
perception that politics is
very responsive to those
at the top and those at the
bottom, but not so much
to those in the middle,” Mr
Morrison said.
The absent point is that
for decades the public
service has been ordered
to implement government
policy, and undergoes regular scrutiny, not least at
parliamentary committee
hearings.

services sector on notice
as he unveils the road
map for implementing the
royal commission’s recommendations.
Treasurer Josh Frydenberg has vowed to overhaul the financial services
sector by the end of next
year, in the hope of rebuilding consumer confidence after a scathing
review of the industry.
Mr Frydenberg will use a
speech on Monday morning to the Victorian Chamber of Commerce and Industry to reveal the road
map for implementing
recommendations from
the Hayne royal commission.
“The need for change is
undeniable and the community expects that the
government’s response to
the royal commission will
be implemented swiftly,”
he said.
The reforms involve
changes to corporations
law, superannuation, insurance and financial services, with the treasurer
saying they are the most
comprehensive in three
decades.
Treasury and the Office
of Parliamentary Counsel
will receive a $9.3 million
boost to ensure the government’s ambitious timetable can be met.
Commissioner Kenneth
Hayne made 76 recommendations for reform,
including 54 for government, 12 for regulators
and 10 for industry.
Mr Frydenberg says more
than 20 changes will be
made or introduced to
parliament by the end of
the year, with all acted on
by the end of next year.
Shadow treasurer Jim
Chalmers said after six
months of inaction, the
government now wanted
to be congratulated for releasing an overdue timetable on implementing the
recommendations.
Mr Chalmers said victims
of banking misconduct
would be deeply disappointed some recommen-

months.
“Australians know that
the Liberals aren’t serious
about dealing with bank
rorts and rip-offs. They are
only reluctantly and belatedly responding to the
shocking issues that have
been raised,” he said.
The government has back-

mortgage brokers, instead
announcing a review into
the issue in three years’
time.
Senator Pauline Hanson
says mortgage brokers
should be left alone, arguing they’re not to blame
for a lack of confidence in
the banking industry.

Andrew Bolt ‘appalled’ by rejection
of George Pell’s appeal bid
Controversial columnist
Andrew Bolt has again
doubted George Pell’s victims, saying their account
of abuse “makes no logical sense”.
There has been a strong
reaction to the court’s rejection of George Pell’s appeal of his guilty sentence
to child sex offences, but
the disgraced cardinal still
has his supporters.
Controversial columnist
Andrew Bolt has written
in his blog for the Herald
Sun that he is “appalled”
by the dismissal of Pell’s
appeal.
Pell, one of Australia’s
most high profile Catholics, and the former treasurer for the Vatican, was
convicted of five charges
of sexually assaulting
choirboys in December
last year. The five charges
included the rape of one
choirboy, 13, and sexual
assault of another at St
Patrick’s Cathedral in Melbourne in 1996.
Bolt, a Melbourne-based
columnist who has previously expressed his cynicism over the victim’s accounts, said there were a
number of “improbabilities” in the case.
“Even if Pell could physically have been in the sacristy, in time, and without
being seen, and physically done these attacks,
how insane would he have
to be to do all this, attack
two boys he didn’t know,
in an open room in a busy
cathedral?” Bolt wrote on
his Herald Sun blog after
the verdict.

“A man like that, with no
past record of abuse?
“It makes no logical sense
that Pell attacked these
boys as described.”
Two of the three Supreme
Court judges took a different view to Bolt’s, saying
the victim who gave evidence was “believable”.
Chief Anne Justice Ferguson denied that argument, telling the court the
survivor was “clearly not
a liar”.
“Justice Maxwell and I accepted the prosecution’s
submission that the complainant was a compelling
witness, was clearly not
a liar, was not a fantasist and was a witness of
truth,” she said.
Victim’s rights advocates
and sex abuse survivors,
meanwhile, have reacted
with jubilation to the news
Pell would remain behind
bars.
Crowds cheered outside
court as his bid to have
his convictions overturned was rejected this
morning.
“This is one of the greatest moments now, and
our children are more protected than ever,” a victim’s right’s campaigner
said outside the court on
wednesday.
“It is a glorious day for us
and survivors everywhere.
It’s just wonderful.”
The father of one of Pell’s
victims also appeared in
court on wednesday and
as the appeal was dismissed, he was “smiling
broadly”, according to reports.
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George Pell’s defence torn to shreds by judges
Commuters pour onto Sydney’s new George
Pell will remain be- tails such as the layout were capable of being madriverless trains, figures show
hind bars after sensation- of the cathedral and the noeuvred in a way that

Patronage has been strong in the first months of the metro line opening.Credit:Dominic Lorrimer

More than 66,000 commuters have piled onto
Sydney’s new driverless
metro trains on average
each weekday in their first
two months of operation
despite a spate of disruptions, figures show.
The weekday patronage
in June and July makes
the 36-kilometre Metro
Northwest rail line from
Chatswood to Rouse Hill
in Sydney’s north west almost as well used as the
Eastern Suburbs line, the
city’s fourth busiest.
Patronage at Chatswood
and Epping stations, which
serve as interchanges for
commuters, surged by 18
per cent in July, from the
same month a year earlier,
the statistics from Sydney
Trains show.
Stations between the two
interchanges, such as
Macquarie Park and North
Ryde, also had growth of
17 to 19 per cent in the
number of commuters
passing through in July,
compared with the same
month a year earlier when
double-deck trains were
operating.
An existing 13-kilometre
stretch from Epping to
Chatswood was incorporated into the Metro
Northwest line over a
nine-month period before
the latter opened to passengers on May 26.
Mathew Hounsell, a transport data analyst at the Institute for Sustainable Futures, said the new line’s

patronage showed that
people responded well to
frequent all-stop services.
“Almost 20 per cent
growth year-on-year is really, really good. We are
seeing changes in behaviour patterns but they are
not bedded down yet,” he
said. “It usually takes nine
to 12 months for people
to really get used to a new
transport option because
people don’t change their
habits immediately.”
Mr Hounsell said patronage of the single-deck
metro trains was strong
on Sundays, averaging almost 60 per cent of weekdays. In comparison, Sydney Trains average about
42 per cent of weekday
patronage on Sundays.
However, a series of disruptions to services has
marred the first months of
operation.
Transport Minister Andrew Constance has emphasised that the causes
of the disruptions, such
as a technician inexplicably breaking the glass on
a fire suppression system,
were unrelated.
“There is no systemic issue that is arising here,”
he said last week.
But he said he wanted improvements to the speed
of the response to incidents, including the time
it took for replacement
buses to be put on when
the line was temporarily
shut.
Macquarie University stu-

dent Ellie Ryrie, from Cremorne, likes the new trains
but said there had been a
number of teething problems. Train doors sometimes closed too quickly
to allow passengers get
on and off, she said.
Fellow teaching student
Rachel Dobbie, from the
Central Coast, said the
frequency of the trains
means she gets to leave
Macquarie
University
station more quickly for
home.
Macquarie
University
linguistics student Tom
Schien also likes the new
line, although it still takes
him about 40 minutes to
travel from his place near
Central Station in the CBD
to the university.
“It is about the same at the
moment because I have
to get off [Sydney Trains
services to catch the metro trains] at Chatswood or
Epping,” he said. “Once it
opens from Central it will
be good.”
The second stage of
the metro line from
Chatswood, under Sydney Harbour to the central
city, and onto Sydenham
and Bankstown, is due to
open in 2024 at a cost of
about $12 billion.
Toll road operator Transurban recently said the
opening of the new line
resulted in a 2 per cent fall
in traffic on the M2 motorway and Lane Cove Tunnel as some commuters
opted for the trains.

ally losing his appeal, with
a judge tearing apart all 13
of his defence team’s arguments.
Cardinal George Pell has
sensationally lost his appeal against child sex
abuse convictions — and
one of the judges has torn
his defence to pieces.
Pell’s appeal against his
child sex abuse convictions was dismissed by the
Victorian Court of Appeal
this morning by a majority
of two to one.
Chief Justice Anne Ferguson and Court of Appeal
President Chris Maxwell
dismissed it, while Justice
Mark Weinberg upheld the
appeal.
The two judges agreed it
“was open to the jury to be
satisfied beyond reasonable doubt Cardinal Pell
was guilty as charged” and
also dismissed the appeal
on technical grounds.
The decision means Australia’s most prominent
Catholic cleric will remain
behind bars and continue
to serve his six-year prison
term.
Pell, 78, will be eligible
for parole three years and
eight months into his sentence, although he is also
free to appeal the decision
to dismiss his appeal in the
High Court.
Documents seeking special leave to appeal must
be filed within 28 days, although it is not guaranteed
the High Court will agree to
hear the matter.
Speaking shortly after the
ruling was delivered, Chief
Justice Anne Ferguson
described in detail the reasons why the appeal had
failed.
She explained all 13 of the
submissions made by Pell’s
lawyers at appeal had been
rejected, and that both she
and Justice Maxwell believed it was possible for
the offences to occur.
Those 13 obstacles to Pell
committing the crimes were
put forward by his lawyers
and included technical de-

weight of Pell’s robes.
Doubt over whether the
crimes were physically
possible to have been carried out had been central
to Pell’s defence, especially the maneuverability of
Pell’s robes at the time.
Pell’s team had argued
they were too heavy for Pell
to have been able to move
and expose his penis — but
that claim was rejected after all three judges held the
robes in question and were
able to pick them up.
Justices Ferguson and
Maxwell dismissed all 13
of those “obstacles” and
found there was nothing in
the complainant’s evidence
that would cause the jury to
doubt the account.
“Part of Cardinal Pell’s
case on the appeal was that
there were 13 solid obstacles in the path of a conviction. Justice Maxwell and I
have rejected all 13,” Justice Ferguson said.
“By way of example, one of
the 13 obstacles was said
to be that the acts alleged
to have been committed by
Cardinal Pell in the first incident were physically impossible.
“The defence relied on
categorical statements by
Monsignor and by the sacrister, that it was not possible to pull the Cardinal’s
robes to the side.
“The robes were an exhibit
at the trial and had been
available to the jury in the
jury room during their deliberation.
“Having taken the advantage of the opportunity to
feel the weight of the robes,
and assess
their manoeuvrability as
garments, Justice Maxwell
and I decided that it was
well open to the jury to reject the contention of physical impossibility.
“The robes were not so
heavy, nor so immovable
as the evidence of Monseigneur Portelli and Mr Potter
had suggested.

might be described as being pulled to one side or
pulled apart.”
According to the Herald
Sun, his legal team have
already indicated they will
take the matter to the High
Court.
However, there is no guarantee the High Court will
hear the case at all, as
certain legal requirements
must be met for that to happen.

PELL’S 13 EXCUSES
According to an account
published by The Age in
June, Pell’s lawyers had argued the crimes could not
have taken place due to 13
obstacles.
Those arguments included:
•Discrepancies surrounding the timing of the offences
•The weight and maneuverability of Pell’s robes
•Witness accounts which
claimed it wasn’t possible
for Pell to be inside the
sacristy a few minutes after
mass
•Church officials always
ensuring the archbishop
was never alone
•It wasn’t possible for two
boys to be assaulted in the
sacristy without anyone
witnessing it
•They wouldn’t have been
able to leave an outside
procession undetected
•Officials not seeing the
boys in the sacristy
•Someone would have noticed the boys’ absence
•The boys couldn’t have
re-entered the choir room
without being noticed
•A contradiction in the victim’s evidence over the
year the second incident
occurred
•No witnesses when the
victim claimed the second
witness took place in a
busy corridor
•Pell could not have been
present in the corridor as
he would have been in a
different location
•Witnesses not seeing anything consistent with the
“We found that the robes prosecution case
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Deputy Premier John Barilaro claims vic- ABC loses preliminary round in fight with AFP over raid
tory in Coalition stoush over energy jobs

NSW Deputy Premier John Barilaro and Premier Gladys Berejiklian earlier
this year.CREDIT:EDWINA PICKLES

Deputy Premier John
Barilaro has claimed
victory over his Liberal
colleagues after Energy
Minister Matt Kean ordered Essential Energy
to abandon its plans to
cut over 180 jobs in regional NSW.
Mr Barilaro last week
threatened to blow up
the Coalition partnership
and relinquish the title
of Deputy Premier after
his apparent failure to
convince Premier Gladys
Berejiklian, Treasurer
Dominic Perrottet and Mr
Kean of the need to intervene to save the jobs.
But on Tuesday afternoon Mr Barilaro was triumphant, declaring “the
NSW Nationals in government” had “saved 182
regional jobs today”.
“I’m pleased to announce, after weeks
of calling on Essential
Energy to abandon proposed job cuts, the stateowned corporation will
halt this decision, thanks
to the NSW Nationals in

government,” Mr Barilaro said in a statement.
Mr Barilaro’s statement
was issued moments
after Mr Kean released
a tersely-worded statement saying: “Today I
am announcing my intention to issue a direction to Essential Energy
to halt the proposed job
cuts.”
In question time on Tuesday, Ms Berejiklian said
Essential Energy would
look for alternative savings measures after the
government had taken
the “very serious and
appropriate action” to
intervene.
“The facts are yesterday
all those jobs were going, today they are not,”
Ms Berejiklian said.
But, the Premier ignored
Labor’s calls for the government to guarantee
that as many as 500 jobs
would not be axed from
the company over the
next five years.
In organisational briefing
document, dated July

2019, Essential Energy
flagged plans to reduce
its workforce from 3000
fulltime employees to
2500 by 2024.
The government’s intervention comes several
days after Mr Barilaro
circulated a memo to
his National Party colleagues asking their input on whether it was
time to “revisit our relationship with the Liberal
Party”.
“I feel that it can no longer stand that we bear all
the same risks of being
in government without
any of the benefits that
determine our futures,”
the memo said.
The NSW Labor Opposition had sought to use
the issue to wedge Mr
Barilaro, accusing him
of having “betrayed the
bush” by reneging on
the government’s promise following the state
budget in June to shield
regional NSW from public sector job cuts.
“NSW needs good government but all we are
getting is broken promises, disunity and posturing from a powerless
Deputy Premier,” Labor
leader Jodi McKay said
last week.
Swiping back, Mr Barilaro said “the grandstanding and showboating by
the Labor Party at the
eleventh hour has proven to be nothing more
than a political ploy.”

The federal police raid the ABC’s Sydney headquarters over a story known as The Afghan Files.CREDIT:NINE

The ABC did not have a
proper basis for claiming
Australian Federal Police
failed to take into account
the importance of protecting journalists’ sources
and other public interest
factors before it sought a
warrant to raid the broadcaster’s Sydney headquarters, a Federal Court
judge has said.
The national broadcaster
is challenging the validity
of the search warrant in
the Federal Court and is
seeking the return of documents seized by the AFP
during the June 5 raid.
The material seized related to a 2017 report called
The Afghan Files, which
relied on leaked defence
documents.
The broadcaster’s challenge to the warrant is due
to be heard in the Federal
Court over three days from
October 28. The ABC will
argue it was “legally unreasonable” for the AFP to
seek a search warrant in
the circumstances and for
the Local Court to issue it.
In a preliminary round on
Monday, the broadcaster
sought to amend its case

Nationals icon Tim Fischer dies aged 73

Former deputy prime minister and Nationals leader
Tim Fischer has died in a
southern NSW hospital after a fight with cancer.
Mr Fischer, 73, had been
battling acute leukaemia
and cancer for 10 years
and died surrounded by
close family members.
He is survived by his wife
Judy and his two sons,
Dominic and Harrison.

He was treated at the Albury Wodonga Cancer
Centre.
Mr Fischer was diagnosed
with acute myeloid leukaemia in 2016 but had
previously battled bladder
and prostate cancer.
Former deputy prime minister Tim Fischer has died
aged 73.
Widely respected by politicians from all sides, Mr

Fischer is remembered for
his quirky humour and his
trademark Akubra hat. He
also played a crucial role
in assisting former prime
minister John Howard to
legislate tough new gun
laws after the Port Arthur
massacre in 1996.
Mr Fischer was born at
Lockhart in the NSW Riverina on May 3, 1946. In
1966, he was conscripted

into the Australian Army
and, after being commissioned a second lieutenant, sent to Vietnam
where he suffered shrapnel wounds.
Mr Fisher told Australian
Story last year that doctors believed his cancers
could have been the result
of exposure to Agent Orange during his time serving in the Vietnam War.

to widen the range of allegations made against
the federal police and the
Local Court registrar who
issued the warrant.
This included an allegation that the decisions to
seek and issue the warrant were “affected by jurisdictional error” because
neither party took into account a range of “relevant
considerations”, such as
“the very significant intrusion of privacy that the
search warrant purported
to authorise”, “the importance of the protection of
[journalists’] sources”,
and “the public interest in
investigative journalism”.
But in a decision on Monday, reasons for which
were published on Tuesday, Justice Wendy Abraham rejected the ABC’s
bid to amend its case to
include those allegations.
Justice Abraham said the
claims were “speculative
at best” and “the only basis on which to allege that
these public policy considerations were not taken
into account was the fact
that the warrant was issued and sought”.
“The ground is premised
on the correctness of
that proposition,” Justice
Abraham said. “In other
words, there is no other
basis to support the inference that the considerations were not taken into
account.”
Justice Abraham also rejected as a “fishing expedition” an attempt by the
ABC to compel the other
parties to produce documents relevant to those
claims, under a legal pro-

cess known as discovery.
She said that making the
“bare allegation” that
there had been a failure
to take into account public policy considerations
that ought to have been
taken into account did
“not entitle [the ABC] ... to
any documentation from
which it might determine
what considerations were
taken into account”.
Previous cases had etablished that “there must be
some evidence or proper
basis for suggesting that
the warrant might have
been issued unlawfully”,
Justice Abraham said.
The ABC’s case includes
allegations the decisions
to seek and issue the
search warrant were “legally unreasonable” because, having regard to
public policy factors such
as privacy, the protection
of sources and the public
interest in investigative
journalism, “no reasonable person” in the position of the AFP or the Local Court registrar would
have made the decisions.
Those claims are unaffected by Justice Abraham’s
decision.
The AFP has given a temporary undertaking not
to access the documents
seized, which are being
held in sealed envelopes,
until the conclusion of the
court case.
Justice Abraham’s decision sets out a timeline of
events, including that the
AFP contacted the ABC
on January 24 this year
“about the possibility of
conducting a search of the
ABC’s premises”.
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
نفتح 7
أيام يف
األسبوع

بإدارة طوني شالال وأوالده

من االثنني حتى األربعاء من  5صباحا  5 -بعد الظهر
من الخميس حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 10ليال

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

نفتح  7أيام يف األسبوع:
مناقيش  -لحم
بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق
والشنكليش
والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج..
تشكيلة مميزة
ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية
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

