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خارطة  احلكومة  وضعت 
يف  الشواغر  مللء  طريق 
الدولة  يف  العليا  املّراكز 
اليت  أو  الشاغرة  سواء 
جعلتها شاغرة، مثل بعض 
كبار  أخذ  اليت  املواقع 
حني  على  فيها  املوظفني 
عنهم،  بدائل  وعنّي  غرة، 
»احملاسبة  صيغة  ضمن 
يف اإلدارة واملال العام«، 
سائر  تستكمل  ان  على 
جلسات  يف  التعيينات، 
املوازنة  تسبق  الحقة، 
بدا  وقت  يف  تليها،  أو 
األمريكي  املوفد  فيه 
ديفيد  مكان  حل  الذي 
شنكر  ديفيد  ساترفيلد 
يرسم خارطة طريق للبنان، 
على  التحريض  من  بدءًا 
بأن  والتبشري  اهلل  حزب 
لبنانية  شخصيات  عشر 
للعقوبات  ستتعّرض 
إىل  وصواًل  األمريكية، 
للمباشرة  احلكومة  دعوة 

وعدم االنتظار سنة جديدة 
للحصول على أموال سيدر، 
مذكرًا  بثروات دفينة )يف 
إشارة إىل النفط والغاز(، 
جمددًا سعيه للوساطة بني 
أجل  من  وإسرائيل  لبنان 
البحرية  احلدود  ترسيم 
واصفًا حزب اهلل بأنه حزب 

وال  االنتماء،  لبناني  غري 
اللبنانية،  للسيادة  خيضع 
مع  باألمر  حتدثنا  وقد 
اللبنانيني«،  املسؤولني 
للمسؤول  والكالم 

األمريكي.
يف  اجلنوبي،  والوضع 
امليدانية  التطورات  ضوء 

Follow us on          ; The Middle East Herald

»َتقاُسم سياسي« للتعيينات القضائية.. واعرتاض قواتي على اخلارطة اجلديدة

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

بوتني يدعو نتنياهو إلحرتام اإلستقرار يف اجلنوب.. 
وشنـكر يكـشف عـن خـطأ تـسليم لـبنان لـسوريا

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

التتمة صفحة 21

بيان أوروبي مشرتك حيذر من تصريح 
نتنياهو بشأن ضم غور األردن والضفة

التتمة على الصفحة 21

طاولة  على  كان  األخرية 
الرئيس  بني  احملادثات 
بوتني  فالدميري  الروسي 
رئيس  نتنياهو  وبنيامني 

 الرئيس عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

نفتح 7 
ايام يف 

األسبوع: 

بإدارة طوني شالال وأوالده

ال تفوتوا حضور أمجل 
عروض السريك

التفاصيل الصفحة 2

اإلسرائيلي،  الوزراء 
لوالية  األبرز  واملرشح 
احلكومة  رئاسة  يف  جديدة 

بعد انتخابات الكنيست.
وعلم من مصادر دبلوماسية 
ان بوتني أّكد على ضرورة 
استمرار اهلدوء يف اجلنوب، 
فضال عن االستقرار العام، 
 ،1701 بالقرار  وااللتزام 
وتنشيط دور وحدات حفظ 

السالم )اليونيفل(.
ستكون  األوضاع،  وجممل 
بني  حوار  طاولة  على 
احلريري  سعد  الرئيس 
يف  املشاركني  ومجهور 
الرقمي  االقتصاد  مؤمتر 
الذي ينعقد اجلمعة )أمس( 
يف فندق فينيسيا، وذلك 
على مدى ساعة من اخلامسة 

اعترب بيان أوروبي مشرتك  
تصريح نتنياهو عن فرض 
على  اإلسرائيلية  السيادة 
يف  ومناطق  األردن  غور 
جسيمًا  انتهاكًا  الضفة 
حال  يف  الدولي  للقانون 

حصوله.
اخلارجية  وزير  وشدد 
األردني على ضرورة اختاذ 
واجملتمع  األمن  جملس 

من  موقفًا  برمته  الدولي 
ذلك

أوروبي  بيان  حّذر  فقد 
مشرتك يضم كل من فرنسا 
واسبانيا  وإيطاليا  وأملانيا 
غور  ضم  من  وبريطانيا 
األردن ومناطق يف الضفة 
وقال إن ذلك يعّد انتهاكًا  
جسيمًا للقانون الدولي يف 

بوليتيكو: »اسرائيل« جتسست 
على ترامب

التتمة على الصفحة 21

بوليتيكو  جملة  نقلت 
مسؤول  عن  األمريكية 
أمريكي سابق أن إسرائيل 
جتسس  أجهزة  زرعت  
اخلليوية  اهلواتف  ملراقبة 
وجدت قرب البيت االبيض 
يف  حساسة  ومواقع 

واشنطن.
إىل  املسؤول  ولفت 
هدفها  كان  األجهزة  أن 

التجسس على ترامب وكبار 
منه،  واملقربني  مساعديه 
مضيفًا أن االدارة وخبالف 
توبخ  مل  املماثلة  احلوادث 

إسرائيل على سلوكها.
أن  املسؤول  أّكد  كما 
آي«  بي  »أف  حتقيقات 
االستخبارية  واألجهزة 
زرع  إىل  خلصت  األخرى 
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Find out more
westernsydney.edu.au/thecollege CRICOS Code: 00917K

     

Last modi ed:  4:12 pm

     

Last modi ed:  4:12 pm

SHOW TIMES
Thurs  12th  Sep        7.00 pm
Fri     13th  Sep          7.00 pm
Sat    14th   Sep   3.00 pm & 7.00pm
Sun    15th   Sep    11.00 am & 3. 00pm
Thurs   19th  Sep        7.00 pm
Fri     20th  Sep          7.00 pm
Sat    21th   Sep   3.00 pm & 7.00pm
Sun    22th   Sep    11.00 am ONLY

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

HEATED TENT
(All children pay 3 to 14 years and to be 
accompanied by an adult)
(Tickets on sale 1 hour before each 
show)  
CASH and  CARD facility on site 
box office (10 am - 5 pm Wed to 
Sun)
BOOK ONLINE: www.weberscircus.com

Ticket prices
Wild West

 Featuring Wheel of Death, 
Trapeze, Miniature Horses, 
Dogs & clowns plus exciting 

circus acts and Western 
dancing.

Fun & Laughter for all ages

For enquiries & BOOKINGS: 
0448 247 287 -- 0448 CIRCUS

عروض بهلوانية 
مدهشة للكبار 

والصغار
استعراضات دوالب 
املوت واألحصنة 

الصغرية  والكالب 
والرجل املهّرج  

وغريها من 
االستعراضات 

الشيقة والعروض 
اجلذابة  اليت 

تنقلكم اىل عامل 
الدهـشة

Heated
Tent

أ�� ���
 ����� ����� ������ي إ����ود، ١٥

 ��رع ��رك، إ����ود، �����وث و���
٢٢٠٦

األر���ء ٢ ���� األول/ أ�����
٩:٠٠ ص – ٢:٣٠ م

Earlwood

Supported by  
Sophie Cotsis MP, 

Member for Canterbury

• MetroAssist
• Sydney Water

• Canterbury Bankstown Council
• Energy & Water Ombudsman NSW

• Revenue NSW
• Department of Human Services – 

Centrelink
• NSW Trustee and Guardian

• Canterbury Earlwood Caring Association
• Service NSW

 * ��ا�� ا���ز وا������ء ا������ 
 * ��ا�� ا���ز وا������ء ا������ 
* ر���� �� ����� ا�����ت 
* �����ت ا�������� أو اال����زات 

 ������ ���ى ����� EWON ���� اال���ل �ـ

@������� أو ا���ه

 �� ١٣١٤٥٠. ��� �����ص ا��� أو ���ف ا���� أو ا���� �����ن �� إ���� (TIS) ������ام ����، ا��� ����� ا����� ا�������� وا����� ا������ EWON �����ث إىل

.�� ��ل ا����� ا������ ������� ا������ �� ١٣٣٦٧٧ EWON يف ا���م اال���ل �ـ

Reply Paid 86550, Sydney South NSW 1234
Level 11, 133 Castlereagh Street, Sydney

1800 246 545       ewon.com.au 
complaints@ewon.com.au

 ����� ������� – ��ث ���ين

ا����ن ����ون �����م إ���� �����ل �� د�� ���ين و��� ����.

ا�����ت ا��� ���

�����ً ������� ����ور ���ا ا���ث ا���ص.

 ��� ا������ت وا����ث إىل ا����� ا������ ا���� ��ف �����ا ����� �������ة يف �� ا�����

 ا������ ���ا�� ا����� وا���ه، و����� ا����، وا���ا��ت ا�����، ا�������� وأ�� �� ذ�� ����. ����ن

.األ�� وا��يص يف �����وث و��� ����� �����ث �� ا������ وا������ ا��ا�� وا������ت

 ��م أ�� ��ا��ك
و���ض ا�����
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جلسة  الوزراء يف  أقر جملس   
االول  امس  ظهر  قبل  عقدها 
رئيس  برئاسة  بعبدا  قصر  يف 
اجلمهورية العماد ميشال عون، 
قضائية  تعيينات  سلسلة 
واالداري  العدلي  القضاء  يف 
الشغور  حاالت  إلنهاء  واملالي، 
من  بدال  االصيل  وتعيني 
اكثر  لفرتة  بالوكالة  املكلفني 
القاضي  أبرزها:  15 سنة،  من 
سهيل عبود رئيسا أول حملكمة 
التمييز ورئيس جملس القضاء 
األعلى، القاضي غسان عويدات 
القاضي  متييزيا،  عاما  نائبا 
جمللس  رئيسا  الياس  فادي 
حممد  القاضي  الدولة،  شورى 
بدران رئيسا لديوان احملاسبة.

بفوز  علما  اجمللس  أخذ  كذلك 
الدين  عز  حسن  املرشح 
بالتزكية يف االنتخابات النيابية 
الفرعية يف صور، ووافق على 
من  اختاذها  الواجب  التدابري 
وزارة الداخلية والبلديات الجراء 
واالختيارية  البلدية  االنتخابات 
جلسة  عقد  وقرر  الفرعية. 

الثالثاء املقبل.
جريصاتي

اعلن  اجللسة،  انتهاء  بعد 
رئاسة  لشؤون  الدولة  وزير 
جريصاتي  سليم  اجلمهورية 
املقررات، وقال: »عقد جملس 
بعبدا  قصر  يف  جلسة  الوزراء 
برئاسة فخامة رئيس اجلمهورية 
ويف حضور دولة رئيس جملس 
غاب  الذين  والوزراء  الوزراء 
منهم السادة: وائل ابو فاعور، 
مجال اجلراح ومجيل جبق. تداول 
االعمال،  جدول  بنود  اجمللس 

وأقر معظمها، وأبرزها:
أوال:

عبود  القاضي سهيل  تعيني   -
التمييز  حملكمة  اول  رئيسا 
ورئيس جملس القضاء االعلى.

- تعيني القاضي غسان عويدات 
نائبا عاما متييزيا.

- تعيني القاضي فادي الياس 
رئيسا جمللس شورى الدولة.

جدايل  روال  القاضية  -تعيني 
مديرة عامة لوزارة العدل.

جويل  القاضية  تعيني   -
التشريع  هليئة  رئيسة  فواز 

واالستشارات.
بدران  حممد  القاضي  تعيني   -

رئيسا لديوان احملاسبة.
- تعيني القضاة: مجال حممود، 
بستاني،  انعام  عكاري،  خالد 
نيللي ابي يونس، بسام وهبه، 
مروان عبود، عبد الرضى ناصر 
يف  غرف  رؤساء  محود  وزينب 

ديوان احملاسبة.
- تعيني القاضية ريتا غنطوس 
رئيسة للهيئة العليا للتأديب.

وزارية  جلنة  تشكيل  ثانيا: 
لدرس أوضاع املؤسسات العامة 
متهيدا الختاذ القرارات املناسبة 
يف شأنها، وهي برئاسة دولة 
الرئيس سعد احلريري وعضوية 
حاصباني،  غسان  الوزراء: 
حسن  علي  جريصاتي،  سليم 
ابو  وائل  اجلراح،  مجال  خليل، 

فاعور ومي شدياق.
ثالثا: تشكيل جلنة برئاسة وزيرة 
تصور  لوضع  االدارية  التنمية 
يف  الوظيفي  التوصيف  إلجناز 

إطار هيكلية االدارة وتطويرها.
االمناء  جملس  تكليف  رابعا: 
واالعمار، بالتنسيق مع اجمللس 
االعلى للخصخصة، اعداد دراسة 
»لينور«  اولية لتحديث مشروع 
الوزراء  جملس  على  وعرضه 

الختاذ القرار الالزم بشأنه.
خامسا: اخذ جملس الوزراء علما 
بفوز املرشح عن املقعد النيابي 
حممد  حسن  صور  يف  الشاغر 

علي عز الدين بالتزكية.
الوزراء  جملس  وافق  سادسا: 
على خطة العمل الوطنية لتطبيق 
القرار 1325 الصادر عن جملس 
والسالح  املرأة  حول  االمن 

واالمن.
الوزراء  جملس  وافق  سابعا: 
على التدابري الواجب اختاذها من 
وزارة الداخلية والبلديات الجراء 
واالختيارية  البلدية  االنتخابات 

الفرعية«.
حوار مع الصحافيني

جريصاتي  الوزير  بني  ودار 
والصحافيني احلوار اآلتي:

سئل: حصل إشكال على اسم 
فكيف  الياس،  فادي  القاضي 

مت حل املوضوع؟
دستورية  آلية  »هناك  اجاب: 
على  تقوم  القضاة  لتعيني 
اقرتاح من وزير العدل، ويصوت 
جملس الوزراء، وفق املادة 65 
تعيني  بالثلثني.  الدستور،  من 
باالمجاع  حصل  اليوم  القضاة 
امساؤهم،  وردت  الذين  جلميع 
»القوات  وزراء  حتفظ  مت  امنا 
دون  من  اسم  عن  اللبنانية« 
هذا  جتاوز  ومت  االسباب،  ذكر 
وفق  القرار  اختاذ  بعد  التحفظ 

اآللية واالكثرية الدستورية«.
مشروع  توزيع  مت  هل  سئل: 
قانون موازنة العام 2020 على 

الوزراء؟
املشروع  يوزع  »سوف  اجاب: 
بصورة عاجلة يف اقرب فرصة 
املال،  وزير  وعد  كما  ممكنة 
بعدما  وذلك  بشأنه،  للتداول 
جلسة  وستخصص  أجنزه، 
لدرس املشروع ضمن املهل«.

سئل: يقال انه مل تتم مراعاة 
القانون يف اختيار قضاة رؤساء 

غرف ديوان احملاسبة؟
املواد  عرض  »مت  اجاب: 
وتبني  اجللسة،  يف  القانونية 
مراكز  هناك  يكون  قد  انه 
»عند  وكلمة  االولوية  تراعي 
االقتضاء«، ويف ضوء النبذات 
الرأي  كان  تقدميها،  مت  اليت 
بتعيني بعض الرؤساء من خارج 

مالك ديوان احملاسبة«.
قد  الدفاع  وزارة  كانت  سئل: 
طرحت مشروع املسودة النهائية 
املتكاملة  االدارة  السرتاتيجية 

للحدود يف لبنان IBM؟
اجاب: »مت ارجاء درس املشروع 

بناء على طلب الوزير«.
سئل: هل ميكن القول انه اعتبارا 
من اليوم لن نشهد تعيينات من 
خارج جدول االعمال، وان تدرج 

النبذات ضمن اجلدول؟
اليت  التعيينات  »ان  اجاب: 
نبذات  وفق  أتت  اليوم  متت 
جدول  اىل  ضمها  مت  شخصية 
االعمال، والبند هو السابع يف 
اجلدول. وال بد من االشارة اىل 

جملس الوزراء عني عبود رئيسا جمللس القضاء وعويدات نائبا عاما 
متييزيا والياس رئيسا جمللس الشورى وبدران رئيسا لديوان احملاسبة
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عملية  تنظم  اليت  اآلليات  ان 
او  دستورية  هي  التعيينات 
االخرى  اآلليات  وكل  قانونية، 
هي مبثابة توجيه وليست ملزمة. 
ان اآللية امللزمة وفق الدستور 
هي اقرتاح الوزير املعين، على 
أكثرية  وفق  اجمللس  يقرر  ان 
عليه  تنص  كما  الثلثني، 
كان  واذا  و66.   65 املادتان 
يرغب  معينة  آليات  من  هناك 
البعض من الوزراء املعنيني يف 
املهم  امنا  مانع،  فال  اقرتاحها، 
الوزير  من  االقرتاح  مراعاة 

املعين فقط«.
االتفاق  ان  يرتدد  سئل: 
السياسي الذي سبق التعيينات 
يف  سياسي  بتدخل  يبشر 

القضاء؟
اجاب: »هذا االمر غري صحيح، 
التزمت  التعيينات  هذه  ألن 
القانونية حبذافريها،  النصوص 
وقانون  الدستور  نصوص  اي 
ديوان  العدلي وقانون  القضاء 

احملاسبة«.
سئل: ما قيمة االتفاق السياسي 

الذي سبق التعيينات؟
تنسيقي  اجتماع  »كل  اجاب: 
جملس  يلزم  ال  لكنه  مطلوب، 
بدليل أن اجمللس هو  الوزراء، 

الذي يتخذ القرارات«.
هذه  حترتم  مل  ملاذا  سئل: 
اآللية عندما اقرتح وزير االعالم 
امساء  الرياشي  ملحم  السابق 
ادارة  جملس  رئيس  لتعيني 
لبنان«؟ وهل سيتم  »تلفزيون 
االدارة  جمللس  رئيس  تعيني 
اقرتاح  دون  من  املرة  هذه 

امساء؟
االعالم  وزير  »سيقرتح  اجاب: 
ما يرغب يف اقرتاحه من امساء 
ادارة  جملس  رئيس  لتعيني 
تلفزيون لبنان، وجملس الوزراء 

هو الذي سيقرر«.
سئل: كم بقي من شواغر يف 

التعيينات؟
باكورة  اليوم  »شهدنا  اجاب: 
االساسية،  الذراع  التعيينات، 
العدلي  اكان  القضائية،  اي 
املالي، واالخري  ام  االداري  ام 
اساسي بعد اختاذ قرار للتدقيق 
السنوات  حسابات  يف  السريع 
قطع  إلقرار  متهيدا  السابقة 
تزخيم  جيب  وكان  احلسابات، 

التعيينات  القضاء املالي بهذه 
يف ديوان احملاسبة، وهو ما مت 

اليوم«.
يف  اليوم  تعيينات  هل  سئل: 
متهيد  هي  احملاسبة  ديوان 
ضمن   2020 موازنة  القرار 

املهل واالطر الدستورية؟
اليت  التعيينات  »ان  اجاب: 

مللء  ممهدا  تعترب  اليوم  اقرت 
مهام  قضاة  وتولي  الشواغر 
رؤساء غرف بالوكالة الكثر من 
15 سنة، وهو أمر غري طبيعي. 
انه عهد انتظام عمل املؤسسات 
وغريها،  واالدارية  القضاية 
وهو أمر يفرتض تعيني أصيل، 

وهذا ما حصل«.

سئل: كانت هناك مشكلة يف 
وجود  لعدم  احملاسبة  ديوان 
قطوعات  بت  اجل  من  موظفني 
هذا  حبثتم يف  هل  احلسابات؟ 

املوضوع؟
وزير  معالي  »اثار  اجاب: 
هذا  باسيل  جربان  اخلارجية 
االمر خالل اجللسة، ومت االتفاق 
الرؤساء  استالم  فوز  انه  على 
لديوان  اجلديد  والرئيس 
اجتماع  يعقد  سوف  احملاسبة، 
لوضع  احلكومة  رئيس  برئاسة 
آلية العمل لتزخيم عمل الديوان 
ال  املثال  سبيل  على  ومنها 
للمدققني  مباراة  اجراء  احلصر 

املاليني، وهو أمر متاح«.
من  قريبا  ينتظرنا  ماذا  سئل: 

قرارات؟
ستتم  »التعيينات  اجاب: 

تباعا«.
اجللسة  موعد  متى  سئل: 

املقبلة؟
اجاب: »تقرر أن يعقد اجمللس 
اطار  املقبل يف  الثالثاء  جلسة 

تفعيل عمل اجمللس«.
وسبق اجللسة لقاء بني الرئيس 
مت  احلريري،  والرئيس  عون 
املدرجة  املواضيع  حبث  خالله 

على جدول االعمال.

استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
امس  ظهر  قبل  عون،  ميشال 
رئيس  بعبدا،  قصر  يف  االول 
حزب »التيار الوطين احلر« وزير 
اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل 
احملامية  احلزب  رئيس  ونائبيت 
كتيلي،  ومارتني  خريش  مي 
تناولت  افق  جولة  معهم  واجرى 
الراهنة  السياسية  االوضاع 

والتطورات االخرية.
واتت هذه الزيارة بعد االنتخابات 
االخرية يف »التيار الوطين احلر« 
باسيل  الوزير  من  كل  وفوز 

وخريش وكتيلي بالتزكية.
الوزير  عون  الرئيس  واستقبل 
وعرض  قزي  سجعان  السابق 
معه االوضاع العامة. وقال قزي 
بزيارة  »تشرفت  اللقاء:  بعد 
املرحلة  الرئيس يف هذه  فخامة 

على  عازم  والرئيس  الدقيقة. 
من  انطالقا  التحديات  مواجهة 
مفهوم السيادة الوطنية والوالء 
مصلحة  االعتبار  آخذا يف  للبنان 

لبنان العليا واستقراره«.
تقدير  من  بد  ال  »كان  اضاف: 
يف  السياسية  األخرية  مبادراته 
واالقتصادية  اجلبل،  مصاحلات 
يف اللقاء الذي عقد يف القصر 

اجلمهوري، ويف مواقفه احلازمة 
النازحني  عودة  ضرورة  حيال 
ذلك  ربط  دون  من  السوريني 
سوريا.  يف  السياسي  باحلل 
االرتياح  عن  لفخامته  وأعربت 
املتمسك  موقفه  تركه  الذي 
بالقرارات الدولية وال سيما منها 
القرار 1701 خصوصا يف وقت 

ترتفع فيه نسبة األخطار«. 

الرئيس عون استقبل رئيس التيار الوطين ونائبتيه

قزي: الرئيس عازم على مواجهة التحديات انطالقا 
من مفهوم السيادة الوطنية والوالء للبنان

خليل: ما يتم تداوله حول اموال تغذية 
اجليش غري صحيح

غرد وزير املال النائب علي حسن 
»تويرت«  على  حسابه  عرب  خليل 
قائال »خالفا لكل ما يتم تداوله 
اجليش،  تغذية  اموال  حول 
االدارات  مراجعة  املهتمني  على 

غري  األمر  ان  ليكتشفوا  املعنية 
بشكل  حتول  األموال  صحيح. 
التجار  بعض  ومطالبة  طبيعي، 
تتعلق بأموال سابقة احتاجت اىل 

إجراءات وفق األصول«.

رئيس الجمهورية مستقبال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جربان باسيل ونائبتيه
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يف  اجلميل  نديم  النائب  اعترب 
»أم.تي.يف«  حملطة  حديث 
اليوم«  »بريوت  برنامج  ضمن 
على  سنة   37 بعد  »لبنان،  أن 
غيابه، مشتاق أكثر إىل الرئيس 
ويتعلق  ونضاله  اجلميل  بشري 
شخص  عن  ويفتش  أكثر  به 
من  الكثري  »إن  وقال:  مثله«، 
املسيحيني أخطأوا حبق القضية 
إنهم  نقول  أن  قبل  والشعب، 

أخطأوا حبق بشري«.
وأشار إىل أن »أحدا مل ميأل فراغ 
شخصية  مصاحل  مثة  إذ  بشري، 
بصلة  متت  ال  سلطة  وصراعات 
اىل خدمة القضية اللبنانية اليت 
ناضل بشري من أجلها«، وقال: 
خطة  من  جزء  هو  متوز   7 »إن 
بشري لفرض اهليبة على االراضي 
لبنان  قضية  خلدمة  اللبنانية 
واحلرية والدميوقراطية يف البلد، 
ولكن ما نراه اليوم أن الصراع 

هو فقط على السلطة«.
ـ  العام  األمني  تصرحيات  وعن 
نصر  حسن  السيد  اهلل«  »حزب 
اسرائيل،  على  احلزب  ورد  اهلل 
ليس  اهلل  »نصر  اجلميل:  قال 
إمنا  اليوم،  السلطة  من  جزءا 
والقرار  بذاتها،  السلطة  هو 
السلم  قرار  سيما  ال  اللبناني، 
واحلرب، حمصور حبزب اهلل، فهو 

حيتكر قرار سيادة لبنان«.
ولفت إىل أن »حزب اهلل يستفز 
وقال:  اللبناني«،  الشعور 
مسلح  إيراني  حزب  »هناك 
يف  حيارب  لبنانية  بعناصر 
واستدرج  هناك  وضرب  سوريا 
الرد داخل لبنان، وأدخل لبنان 
يف الصراع. إن نصر اهلل يربط 
وهو  بسوريا،  لبنان  مصري 
مستعد الدخال لبنان بأزمة كي 

حيمي سوريا«.
على  »الرد  أن  إىل  وأشار 
يكن  مل  االسرائيلي  االنتهاك 
الغتيال  امنا  لبنان،  لسيادة 
يف  اهلل  حزب  من  عنصرين 
أن  »ضرورة  مؤكدا  سوريا«، 
مستقال  اللبناني  الكيان  يكون 
وقال:  املمانعة«،  حمور  عن 
مستقال  حرا  سيدا  لبنان  »أريد 
يضرب  اهلل  فنصر  ومزدهرا، 
االقتصاد اللبناني وتوازن القوى 
واالستثمارات  والسياحة  داخليا 
يتحمل  والقطاع املصريف، وهو 

املسؤولية«.
السلطة  »كل  أن  إىل  وأشار 
اهلل«،  حزب  وطأة  حتت  اليوم 
وضع  إىل  وصلنا  »لقد  وقال: 
ميكن  ال  إذ  حتمله،  نستطيع  ال 
وعلي  الفقيه  بوالية  لبنان  ربط 
خامنئي والصراع االقليمي وحمور 

املمانعة«.
السلطة  على  »ممنوع  أضاف: 
السياسية وجملس الدفاع األعلى 

تغطية أي سالح غري شرعي«.
وتابع: »ال نريد إلغاء حزب اهلل، 
ولكن لن نعطيه براءة ذمة ولن 

نعطيه توقيعنا«.
وسأل: »من عطل البلد لوصول 
رئيس حليف للممانعة؟«، وقال: 
»إن املطلوب هو الوعي الوطين 
واملؤسسات  الدولة  واحرتام 
وقرار الدولة، فهذا العهد تنازل 

كليا عن قرار السيادة«.

وعن التعيينات القضائية، شدد 
على »ضرورة استقاللية القضاء 
ولكن  السياسي،  القرار  عن 
تتم  اليت  التعيينات  إن  لألسف 
سياسية  تعيينات  هي  قضائيا 
القضاة«،  عن  النظر  بغض 
بني  الفصل  »جيب  وقال: 
السلطتني االجرائية والقضائية، 
من  يعينوا  ان  جيب  والقضاة 

قبل جملس القضاء االعلى«.
االقتصادي،  بعبدا  لقاء  وعن 
»الغطاء  أن  اجلميل  أوضح 
االقتصادية  للورقة  السياسي 
الوزراء«،  جملس  يف  حيصل 
متسائال: »من شارك يف طاولة 
احلوار يف بعبدا من خارج السلطة 

غري الكتائب؟«.
البلد  يف  »لألسف،  وقال: 
رديفة،  املؤسسات  كل  باتت 
على  املوافقة  جدية  أعرف  فال 
للمرة  وتبحث  ترسل  ورقة 
االوىل يف ظرف ساعتني ونصف 
إال  الورقة مل تقدم،  ساعة. إن 
والكثري  االصالحات  من  القليل 
اإلصالحات  أين  الضرائب.  من 
املوازنات  اليت حتدثوا عنها يف 
سلسلة  قانون  ويف  السابقة 

الرتب والرواتب؟«.
»االصالحات  أن  إىل  وأشار 
لتنفذ.  حتتاج إىل سنني طويلة 
أما الضرائب فبسرعة قياسية«، 
وقال: »إن هناك سلطة سياسية 
تسرق مال الشعب عرب الضرائب 

نديم اجلميل: ال أحد ميأل فراغ بشري وكثري من 
املسيحيني أخطأوا حبق القضية والشعب وممنوع 

على السلطة السياسية تغطية أي سالح غري شرعي

والقروض يف املصارف لتمويل 
أن  جيب  هنا،  ومن  مجاعاتها. 

يبدأ وقف اهلدر«.
قانون  »أي  أن  اجلميل  واعترب 
هو  السالح  بوجود  نسيب 
خطر«، الفتا إىل أن :الصوتني 
على  كارثة  التفضيليني 
ظل  يف  سيما  ال  املسيحيني، 
وضع  وعدم  بالتنازل  االستمرار 

حد حلزب اهلل«.
وعن التهريب عرب املعابر، أشار 
اهلل  أن حزب  »املشكلة  أن  إىل 
الفتا  احلدود«،  على  يده  يضع 
إىل أن »وزير الدفاع اعرتف بأن 
حل موضوع املعابر غري الشرعية 
قرار  »إن  وقال:  سياسي«، 
الدولة سائب، فهي تعطي حزب 

اهلل صك براءة«.
»املسيحيني  أن  على  وشدد 
اليوم حيتاجون إىل إعادة ثقتهم 
»تشاؤمه  عن  معربا  بالدولة«، 
من املرحلة احلالية الن التدهور 
سيما  ال  رهيب،  نعيشه  الذي 
غري  سالحا  تدعم  السلطة  أن 

شرعي«.
نقرر  »عندما  اجلميل:  وختم 
رغم   ،2005 عام  وقفة  الوقوف 
لبناء  والصعوبات  التحديات 
بلد، ميكن أن ننتقل إىل مرحلة 
إن   ،1975 عام  ويف  إجيابية. 
الوضع مل يكن أفضل، فاالحتالل 
اليوم إيراني وأخطر من االحتالل 

الفلسطيين«.

النائب نديم الجميل

دعا الرئيس جنيب ميقاتي خالل 
بلدية طرابلس  استقباله رئيس 
الولي  خالد  ونائبه  ميق  رياض 

البلدية  »تركيز  اىل  واالعضاء، 
يف عملها على أمور ترتك ارتياحا 
معاجلة  مقدمها  الناس يف  لدى 

النائب علي خريس خالل   قال 
جملس عاشورائي يف البازورية: 
العدو  هزمية  »استطعنا 
وإصرارنا  مبقاومتنا  االسرائيلي 
عليه،  وانتصرنا  مواجهته  على 
كل ذلك تعلمناه من ثورة االمام 

احلسني«.
هي  احلسني  »كربالء  أضاف: 
حرارة يف قلوبنا ال تنطفئ فنحن 
سائرون على خطاه. وان امتداد 
عنه  عرب  قد  احلسينية  املسرية 
القادة الشهداء بتضحياتهم يف 

مواجهة العدو«.
وكان اجمللس بدأ بتالوة مباركة 
للمقرئ  الكريم  القرآن  من 
شريف احلسيين، ثم القى حممد 

اهمية  فيها  أكد  كلمة  كرشت 
وتأثريها  احلسينية  »الثورة 
تثبيتهم  يف  املسلمني  على 
الدين وااللتزام بتوجيهات  على 
هلذه  وامتدادا  االكرم  الرسول 
اهل  مسرية  العطرة  املسرية 

البيت عليهم السالم«.
اليوم  وقال: »ان ما حنن عليه 
الذي  احلسني  االمام  بركة  من 
ونصمد  نقاوم  منه كيف  تعلمنا 
واجلنوب  االحتالل  وجه  يف 
اهله  تضحيات  على  دليل  خري 

وصمود شعبه«.
املسؤول  احلفل  حضر  وقد 
عامل  جبل  القليم  التنظيمي 
امساعيل  علي  »أمل«  حركة  يف 
لالقليم  الثقايف  وواملسؤول 
مسؤول  قبيسي،  ربيع  الشيخ 
»حزب  يف  االمنية  اللجنة 
شغري،  جهاد  صور  يف  اهلل« 
جفال،  حممد  صور  قائمقام 
بهيج  البازورية  بلديات:  رؤساء 
عز  علي  العباسية  احلسيين، 
الدين وبدياس املهندس صدر 
خماتري  رابطة  رئيس  داود، 
ممثل  عون،  رضا  صور  قضاء 
حركة »فتح« يف لبنان اللواء ابو 
امحد زيداني وشخصيات رمسية 
من  وحشد  وعسكرية  وحزبية 

اهالي البلدة واجلوار.
السرية  بتالوة  احلفل  واختتم 
للشيخ  عزاء  وجملس  احلسينية 

حسن خليفة.

خريس: هزمنا العدو االسرائيلي 
مبقاومتنا

النفايات  وملف  السري  ازمة 
والعناية  كافة  املخالفات  ومنع 
بالطرق، اضافة اىل العمل على 
التل  من  املدينة،  قلب  تطوير 
واألسواق«  القدمية  املدينة  إىل 
معتربا ان »لدى البلدية امكانات 

وطاقات قادرة على العطاء«.
النجاح هو  »االساس يف  وقال 
متجانسا  عمل  فريق  تكونوا  ان 
يضع مصلحة طرابلس يف اولوية 
اخلالفات  عن  بعيدا  اهتمامه 
جانبكم  اىل  وحنن  واملناكفات، 
االساس  ولكن  يلزم،  حيث 
وعملكم  تعاونكم  هو  املطلوب 

وفق رؤية واهداف واضحة«.
بدوره شكر ميق الرئيس ميقاتي 
على  وشدد  استضافته،  على 
رئاسة  ملف  إنهاء  ضرورة   «
وضرورة  الفيحاء  بلديات  احتاد 
الداخلية  وزيرة  مع  التواصل 
السيدة ريا احلسن حلضها على 
إرسال عناصر لتنظيم السري يف 

طرابلس«.
ميقاتي  للرئيس  شكر  كما 
مع  طرابلس  مشاريع  »متابعته 
رئيس احلكومة ونواب املدينة«. 
واستكمل البحث اىل مأدبة غداء 
شارك فيها النائب نقوال حناس 

والدكتور خلدون الشريف.
من  وفدا  ميقاتي  استقبل  كما 
االسالمية«  الطبية  »اجلمعية 
دار  »مستشفى  عام  مدير  ضم 
ورئيس  خالد  امحد  الشفاء« 
السيد  حممود  الدكتور  اجلمعية 
لشكر  »الزيارة  ان  قال  الذي 
املساعي  على  ميقاتي  الرئيس 
األموال  لتأمني  بها  قام  اليت 
الصحة  وزارتي  لدى  املستحقة 
الشفاء.  دار  ملستشفى  واملال 
كيفية  يف  االراء  تبادلنا  وقد 
تعزيز التعاون مع »مجعية العزم 

والسعادة االجتماعية«. 

ميقاتي استقبل ميق: لرتكيز البلدية على أمور تريح 
الناس كمعاجلة ازمة السري وملف النفايات ومنع املخالفات

الرئيس ميقاتي خالل استقباله رئيس بلدية طرابلس

»كتلة  رئيسة  استقبلت   
النائبة  النيابية  املستقبل« 
جمدليون،  يف  احلريري  بهية 
الشيخ  وأقضيتها  مفيت صيدا 
سليم سوسان، حيث مت عرض 
البالد  يف  العامة  األوضاع 
والشأن الصيداوي من خمتلف 

جوانبه.
إثر اللقاء، قال سوسان: »إن 
احلريري  النائبة  مع  البحث 

الكتائب  حزب  رئيس  التقى 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية 
يف  املركزي  الكتائب  بيت  يف 
الربيطاني  السفري  الصيفي، 
كريس رامبلينغ، وكان حبث يف 

آخر التطورات.

»تناول  رامبلينغ فقال:  وحتدث 
لبنان  يف  التطورات  اللقاء 
احلديث  تناول  كما   ، واملنطقة 
لبنان  يف  االقتصادي  الوضع 
وضرورة الشروع يف العديد من 

اإلصالحات الضرورية«.
وتابع رامبلينغ :« تناول البحث 

سوسان التقى بهية احلريري:

 ملسنا حرصها على حتريك املدينة وتنميتها
املدينة،  قضايا  كل  تناول 
وسبل  منها  احلياتية  سيما  ال 
اليت تعانيها  معاجلة املشكالت 
االقتصادية  األوضاع  ظل  يف 
البلد،  بها  مير  اليت  الصعبة 
أبواب  على  وحنن  خصوصا 

الشتاء واملدارس«.
األخت  من  »ملسنا  وقال: 
السيدة أم نادر كل حرص على 
البحث  وعلى  املدينة  مصلحة 

الكفيلة  السبل  كل  عن  دائما 
اقتصادها  عجلة  بتحريك 
وتنميتها من خالل ما تدعو اليه 
وحوار  ومنتديات  لقاءات  من 
القطاعات  كل  مع  وتشاور 
ملشاريع  متابعة  ومن  املعنية 
وقضايا املدينة ومحل مشاكلها 
املختصة  الرمسية  اجلهات  اىل 
احللول  اجياد  على  للعمل 

الناجعة هلا«.

ضرورة ان تعود الدولة اللبنانية 
واألمن  بالسيادة  االمساك  اىل 

رامبلينغ بعد لقائه رئيس الكتائب: للشروع يف العديد من اإلصالحات وتطبيق الـ 1701

على أراضيها وتطبيق القرارات 
الدولية ال سيما ال 1701«. 



Page 5صفحة 5     

لـبنانيات

 2019 أيـلول   14 Saturday 14 September 2019الـسبت 

استقبل وزير الشؤون االجتماعية 
ريشار قيوجميان وفدا دامناركيا 
االمنائي  التعاون  وزير  برئاسة 
براين،  رامسوس  الدامناركي 
الدامناركية  السفرية  يف حضور 
البحث  وتناول  جويل،  مرييت 
ملف النزوح السوري اىل لبنان 
الصعد  خمتلف  على  وتداعياته 

وسبل العودة.
أن  للوفد  قيوجميان  وأكد 
قدراته  كل  سخر  »لبنان 
السوريني،  النازحني  الستقبال 
لالستمرار  له  طاقة  ال  أن  إال 
على  مشددا  باستضافتهم«، 
أنه »البلد االول يف العامل من 
حيث حجم النازحني مقارنة بعدد 

املواطنني«.
النازحني  عودة  »إن  وأضاف: 
ملحة  بالدهم  اىل  السوريني 
السلبية  تداعياتها  ألن  جدا، 
املضيف  اللبناني  اجملتمع  على 
اجملتمع  من  املطلوب  تتفاقم. 
وضع  املناحة  والدول  الدولي 
العودة  هذه  لتحقيق  اكرب  جهد 
احلل  انتظار  دون  من  سريعا 

عليهم  وبالتزامن  السياسي، 
تقديم دعم أكرب للمجتمع اللبناني 
املضيف، إذ إن النزوح استهلك 
ليس فقط البنية التحتية لدينا، 
من  عدة،  قطاعات  أنهك  بل 
الطاقة  اىل  الرتبية  اىل  الطبابة 

واملياه«.
السوري،  النزوح  ملف  وكان 
قيوجميان  أيضا بني  مدار حبث 
وممثلة املفوضية العليا لشؤون 
 UNHCR لبنان  يف  الالجئني 
كارولينا  ونائبتها  جريار  مرياي 
عرض  وجرى  بيلينغ.  ليندهومل 
وزارة  بني  املشرتكة  للمشاريع 

الشؤون واملفوضية.
قيوجميان  استقبل  كذلك، 
عضو تكتل »اجلمهورية القوية« 
برفقة  الدكاش  شوقي  النائب 
طوني  حراجل  بلدية  رئيس 
جورج  الرئيس  ونائب  زغيب 
جورة  بلدية  رئيس  عقيقي، 
الرتمس شربل الدكاش والياس 
الدكاش.  وطوني  الشدياق 
امنائية  ملفات  البحث  وتناول 

ملنطقة كسروان.

قيوجميان التقى وزير التعاون اإلمنائي الدامناركي:

جلهد دولي أكرب من أجل عودة سريعة للنازحني

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
سعد احلريري مساء امس االول 
اجتماعا  احلكومي  السراي  يف 
الرقمي،  للتحول  الوزارية  للجنة 
يف حضور نائب رئيس احلكومة 
والوزراء: حممد  غسان حاصباني 
شقري، مي شدياق، عادل أفيوني 
يف  وشارك  سرحال.  وألبريت 
جمموعة  رئيس  نائب  االجتماع 
منطقة  لشؤون  الدولي  البنك 
أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق 
االقليمي  واملدير  بلحاج  فريد 
الشرق  قسم  الدولي-  للبنك 
جاه  كومار  ساروج  االوسط 

ووفد من البنك وعدد من اخلرباء 
واملستشارين.

على  أفيوني  الوزير  وأوضح 
ملف  درست  »اللجنة  أن  األثر 
القطاع  يف  الرقمي  التحول 
مشروع  وهو  واالقتصاد،  العام 
على  للغاية  ومهم  اسرتاتيجي 
والنهوض  الدولة  صعيد 
الوزراء  االقتصادي. وقد عرض 
مت  ما  االجتماع  خالل  املعنيون 
البنك  أمام ممثلي  إليه  التوصل 
الدولي الذي يدعم لبنان يف هذه 
أيضا  البحث  وتناول  املشروع، 

خطة العمل يف كل قطاع«.

احلريري ترأس اجتماع اللجنة 
الوزارية للتحول الرقمي

رأى النائب العميد شامل روكز 
الزمن  »بئس  أنه  بيان،  يف 
فيه  تضرب  زمن  بلغناه،  الذي 
خالل  من  العسكرية  املؤسسة 
غذاء  بتأمني  االلتزام  عدم 

اجليش«.
واملخزي  املعيب  »من  وقال: 
بل  احلد،  نبلغ هذا  أن  واملخجل 
إن العيب واخلجل ال يصفان حجم 
اجلرمية اليت يرتكبها كل مسؤول 
االموال  صرف  بتأخري  تورط 
اجليش  خمصصات  من  الالزمة 
الغذائية. فعال تعدى األمر حدود 
بضرب  املخطط  بدأ  املنطق: 
عيشهم،  بلقمة  املتقاعدين 
واليوم يستكمل باستهداف لقمة 

غذاء من هم يف اخلدمة«.
واعترب أن »تقاذف املسؤوليات 
يف هذا املوضوع غري جمد، فاذا 
من  املتقشفة  املوازنة  كانت 
جهة وضغوطات اخلارج من جهة 
اجليش  حرمان  اىل  ادت  أخرى 

وال  حجة  فال  النوعي،  السالح 
من  حرمانه  اىل  للوصول  مربر 
املوازنة،  ببنود  املصان  الغذاء 
وال مربر لتأخري دفع املستحقات 

املتعلقة به«.
والندالة  احلقارة  »حقا  وتابع: 
املسؤولني  هؤالء  من  تتربآن 
بالقول  نستذكرهم  الذين 
الشهري: »الذي خان وطنه وباع 
بالده مثل الذي يسرق من مال 
أبيه ليطعم اللصوص، فال ابوه 

يساحمه وال اللص يكافئه«.
اجليش  يضحي  »أن  وختم: 
فهذا من صلب العقيدة، أما أن 
الفساد  ذروة  فهذه  به  يضحى 
ومساس خبط الدفاع األخري عن 
الدولة واملؤسسات. إنه ناقوس 
اخلطر ملن مل يبع ضمريه بعد من 
أهل السلطة: أنقذوا لبنان الذي 
سيسقط حتما مع سقوط جيشه، 
وهذا ما لن نسمح به مع الشرفاء 

من أهل هذا الوطن«. 

روكز: التضحية باجليش ذروة 
الفساد ومساس خبط الدفاع األخري 

عن الدولة واملؤسسات

أكد أمني سر تكتل »اجلمهورية 
فادي  السابق  النائب  القوية« 
كرم يف تصريح، أن »اللبنانيني 
حلزب  العام  األمني  يفوضوا  مل 
شيء،  على  نصراهلل  حسن  اهلل 
إيراني-إسرائيلي  نقاش  وهذا 
ال عالقة للبنان به ولو كان من 
كان  أنه  لألسف  لبناني،  يطبقه 
انتماءه  أن  ليقول  جدا  صرحيا 
للبنان،  وليس  إليران  األول 
مرات  ناقشناها  املسألة  وهذه 

عدة«.
»االسرتاتيجية  أن  اىل  ولفت 
بعد«،  توضع  مل  الدفاعية 
جمددا الدعوة لرئيس اجلمهورية 
ميشال عون لوضع اجلميع أمام 
ليس  املسألة  الن  مسؤولياته 
اللبنانية  االسرتاتيجية  بسيطة. 
تنطلق  ألنها  تتغري  ال  الدفاعية 
اللبناني  الشعب  مصلحة  من 
كل  يراها  اليت  واملصلحة 
يطلقه  ما  ال حبسب  اللبنانيني، 
ويفرضه  ميليشيا  رئيس 
التكتيك فيبقى رهن  أما  علينا، 

التطورات«.
وشدد على أنه »تارخييا، لبنان 
وإرثه وواقعه يفرضان نفسيهما 
إلغاء  دائما، لبنان مر مبحاوالت 
وبقي  ذهب  اجلميع  لكن  كثرية 
لبنان. الواقع اليوم صعب جدا 
الداخل  من  أفرقاء  نرى  ألننا 
اللبناني  الواقع  تغيري  يريدون 
والعيش  اللبناني  والتاريخ 
واقع  فرض  ويريدون  املشرتك 
كل  ولكن  لبنان  عن  مغاير 
حماوالت إلغاء لبنان ستفشل«.

وعن زيارة مساعد وزير اخلزانة 
األمريكي لشؤون الشرق األدنى 
أن  اىل  أشار  شنكر،  ديفيد 
استطالعية  زيارات  »للموفدين 
يف  شنكر  زيارة  وأضع  دائمة 
هذا اإلطار، هو مسع من خالهلا 
آراء اللبنانيني الختاذ قرار على 
أساسها«، وقال: »نشهد اليوم 
لذلك  هجومية  أمريكية  سياسة 

االنطباعات  تكون  ان  أمتنى 
علما  جيدة  شنكر  اختذها  اليت 
أن ما مسعناه منه ال يدعو إىل 

التفاؤل«.
القضائية  التعيينات  وعن 
جلسة  يف  اليوم  ستحصل  اليت 
جملس الوزراء، أكد أن »القوات 
التعيينات  ليست مقتنعة مبسار 
تبين  لن  اليت  احملاصصتية 
وهذا  الذهنية  هذه  مؤسسات، 
السياسي  العمل  من  املسار 
شهدناه على مر سنوات ودفعنا 
مثنه غاليا«، وقال: »التعيينات 
اليت حتصل اليوم مبهمة وفيها 
يطرح  وما  الشكوك  من  نوع 
أحد  يف  الوزراء  جملس  على 
الكثري  فيه  القضائية  امللفات 
قررت  والقوات  الشكوك،  من 
أال تدخل يف هكذا حماصصة«، 
الذي  القانون  مذكرا ب«اقرتاح 
والعدل  اإلدارة  به جلنة  تقدمت 
عدوان  جورج  رئيسها  بشخص 
واضحة  آلية  يضمن  والذي 
األكثر  توصل  التعيينات  يف 

كفاءة«.
وأوضح أن »القوات اللبنانية ال 
تقصى من ال شيء وهي مل ترد 
ان تدخل يف هذا املسار وهناك 
إقصاء لذهنيتها وهي لو قبلت 
تكن  مل  الطباخني  مع  تدخل  أن 

لتقصى«.
القوات  »وجود  أن  إىل  وأشار 
ال  إصالحي  احلكومة  داخل 
أننا  معروفون  وحنن  معارض، 
املعارضة  جملرد  نعارض  ال 
خصوصا أننا مسؤولون عن هذا 
العهد الذي ساعدنا بوصوله إىل 
السلطة، مل نعلن املعارضة بل 

أعلنا اإلصالح«.
حزب  رئيس  زيارة  تأجيل  وعن 
الشوف،  إىل  اللبنانية  القوات 
أكد ان »زيارة جعجع إىل الشوف 
شخصي  لسبب  ألغيت  السابقة 
بسيط جدا وستتم إعادة جدولة 

هذه الزيارة«.

كرم: كل حماوالت إلغاء لبنان ستفشل والقوات 
ليست مقتنعة مبسار التعيينات احملاصصتية

املباحث  من  العدل  وزارة  طلبت 
اجلنائية املركزية استدعاء رئيس 
حترير صحيفة نداء الوطن بشارة 
عن  املسؤول  واملدير  شربل 
للحضور  برباري  جورج  الصحيفة 
قصر  يف  يف   تعقد  جلسة  اىل 
 18 يف  االربعاء  بريوت  عدل 
والنصف  التاسعة  الساعة  أيلول 

صباحا.
بشارة  الوطن  نداء  حترير  رئيس 
هذا  إن  اجلديد  لقناة  قال  شربل 
وزير  كالم  بعد  جرى  االستدعاء 
اجلمهورية  رئاسة  لشؤون  الدولة 
بعد  قال  الذي  جريصاتي،  سليم 

قصر  يف  الوزراء  جملس  جلسة 
بعبدا إن هناك محلة تشنها »نداء 
الوطن« وهي مسيئة للبلد والدليل 
مانشيت  جريصاتي  قال  كما 
فيه  قالت  الذي  اليوم  الصحيفة 
»سفراء جدد يف بعبدا...أهال بكم 

يف مجهورية خامنئي«
قال  جريصاتي  أن  شربل  وتابع 
إنه يريد التفريق بني حرية الرأي 
قانون  بتعديل  وطالب  واإلساءة 

املطبوعات.
وصل  االستدعاء  أن  وأضاف 
جلسة  انعقاد  قبل  للصحيفة 

احلكومة.

يف  افرام  نعمة  النائب  طالب 
الدفاع  ملنظمة  السنوي  املؤمتر 
العاصمة  يف  املسيحيني  عن 
وأمام  واشنطن،  األمريكية 
الشيوخ  جملسي  من  أعضاء 
أمريكية  وفاعليات  والنواب 
صياغة  »بضرورة  لبنانية،   -
إىل  يشمل  جديد  اجتماعي  عقد 
اإلنتاجية  تأمني  معا  العيش 
واألمن  والعدالة  واالزدهار 
جلميع املواطنني«. وحث »على 
لتعكس  الدساتري  تطوير  أهمية 
حقيقة هموم وتطلعات ومصاحل 
كل جمموعة من مكونات الوطن، 
وتكوين أمة من األقليات املبدعة 
املرتبطة ببعضها البعض، ليس 
املشرتك  بالكثري  بل  باخلوف 

الذي جيمع ما بينها وباحلب«.
وشكر فريق عمل منظمة الدفاع 
رأسه  وعلى  املسيحيني  عن 
بتميزه  ونوها  بعقليين،  توفيق 
قضية  أجل  من  النضال  »يف 
لكن  مجيعا،  قلوبنا  على  عزيزة 
تزال خميبة آلمالنا«.  لألسف ال 
لبنانيني  قادة  من  وقال:«كم 
مشرفة،  أمساؤهم  وأمريكيني 
بذلوا كل ما يف وسعهم لتغيري 
جمرى األحداث بالتعاون مع أهل 
من  وكم  املتفانني.  االنتشار 
خطط إنقاذ ذهبت أدراج الرياح 
وسقطت أحالم وانهارت أخرى، 
تسكنه  أوسط  شرق  أجل  من 
وحرية  سالم  بكل  الشعوب 

وكرامة«.
وشرح كيف اننا »اليوم يف لبنان 
واملنطقة، أمام مشهد تفوح فيه 
رائحة نتنة لدول تلفظ أنفاسها 
يكفي  ال  أنه  والعربة  األخرية، 
الرمل  يف  خطوطا  نرسم  أن 
نتبادل  أن  وال  األوطان،  لنبين 
دول  لتشكيل  التعايش  عهود 
تطور جمتمعات منتجة ومستقرة 
سياسات  مع  باحلياة  ونابضة 

اقتصادية متطورة«.
للشعب  ممثال  أضاف:«بصفيت 
على  مؤمتنا  ورئيسا  اللبناني 
والتخطيط  االقتصاد  جلنة 
اللعنة  أن  إىل  أنبه  النيابية، 
وطين  على  اليوم  حتل  اليت 
هي أقوى من أي وقت مضى، 
بشكل  هجرة  أمام  اليوم  فنحن 
جديد ال تعود أسبابها هذه املرة 
النزاعات،  أو  االضطهاد  إىل 
مأساوي  تدهور  نتيجة  هي  إمنا 
ضوء  وعلى  احلياة.  لنوعية 

السوريني  النازحني  أزمة 
والالجئني الفلسطينيني، ووفق 
اخلطرية  االقتصادية  املؤشرات 
العامة،  اخلدمات  قطاع  وانهيار 
بأعداد  اليوم  اللبنانيون  يغادر 

هائلة«.
على  اليوم  نشهد  وتابع:«حنن 
املرض  هوية  مفاجىء يف  تغري 
الذي نكافحه منذ تاريخ تأسيس 
املسيحيني.  عن  الدفاع  منظمة 
مل يعد أعداؤنا على شكل داعش 
أو القاعدة، فهم اليوم أقل جلبة 
اليوم  عدونا  منهجية.  وأكثر 
ببساطة هو تلك املسألة املعقدة 
الشرق  دول  بتالشي  املتمثلة 
األوسط، ولست هنا الليلة ألعرب 
عن غضيب أو إحباطي، حنن هنا 
ومن  الفرق،  لنصنع  الليلة  معا 
هذا  معاجلة  إن  نظري،  وجهة 
حتوال  يفرض  املفاجىء  التغري 
منظمة  رسالة  يف  منوذجيا 
للرتكيز  املسيحيني  عن  الدفاع 
على جماالت ثالثة: التجديد يف 
العقود الوطنية، تطوير الدساتري 
الوطنية، واإلسراع يف حل أزمة 

النازحني والالجئني«.
اجتماعي  عقد  »بصياغة  وطالب 
التعايش  على  يركز  ال  جديد 
الدول  لقيام  أساسي  كهدف 
تأمني  يشمل  بل  فحسب، 
والعدالة  واالزدهار  اإلنتاجية 
وال  املواطنني.  جلميع  واألمن 
الدساتري  تطوير  من  أيضا  بد 
وتطلعات  هموم  تعكس  حبيث 
ومصاحل كل جمموعة من مكونات 
مع  حقا  منسجم  بشكل  الوطن 
خري الوطن. فلمواجهة التحديات 
علينا أن نكون أمة من األقليات 
املبدعة املرتبطة ببعضها البعض 
بالكثري  بل  باخلوف،  ليس 
بينها  ما  جيمع  الذي  املشرتك 
وباحلب. كما أن مسألة النازحني 
والالجئني يف املنطقة هي قنبلة 
موقوتة، وكارثة دميوغرافية ذات 
تداعيات وعواقب وخيمة مهددة 
لالستقرار تفوق كل تصور، جيب 

العمل السريع على حلها«.
وختم قائال:«املطلوب اليوم من 
منظمة الدفاع عن املسيحيني أن 
والفارس  الشعلة  حامل  تكون 
هذه  لتقبل  املستعد  املنقذ 
وأي  التعقيد،  الشديدة  املهمة 
سيكون  ذلك،  من  أقل  أمر 
طريق  اهلل  أنار  املطلوب،  دون 

الصاحلني«.

افرام من واشنطن: للتجديد يف العقود 
والدساتري وحل أزمة النازحني

بسبب مانشيت »مجهورية خامنئي«...

 استدعاء رئيس حترير صحيفة 
نداء الوطن ومديرها املسؤول!

أخذ جملس الوزراء علما من وزيرة الداخلية والبلديات ريا احلسن بفوز 
حسن عزالدين بالتزكية يف االنتخابات الفرعية يف قضاء صور.

احلسن أعلمت جملس الوزراء بفوز حسن عز 
الدين بالتزكية يف انتخابات صور الفرعية

مذكرة  العسكري  لقضاء  اصدر 
توقيف حبق العميل عامر الياس 
اىل  غدا  وسيحال  الفاخوري 

احملكمة العسكرية. 
وكان العميل الفاخوري قد قدم 
إىل لبنان مستخدمًا جواز سفره 
قبل  من  اعتقاله  ومت  األمريكي 
والتحقيق  صباحًا  العم  األمن 

معه.
وكان العميل الفاخوري املعروف 
بـ » جزار اخليام« كان مسؤواًل 
يف جيش حلد عن معتقل اخليام 
سابقًا وترهيب وتعذيب اآلالف 

القضاء العسكري يصدر مذكرة توقيف 
حبق العميل عامر الياس الفاخوري!

املواطنني الذين كانوا معتقلني 
هناك. 
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لـبنانيات

اجلراح  مجال  االعالم  وزير  أكد 
»مونيت  إذاعة  اىل  حديث  يف 
كارلو«، أن »التعاون الفرنسي 
ومستمر،  عميق  اللبناني 
ففرنسا كانت دائما اىل جانب 
باريس  مؤمتر  من  بدءا  لبنان، 
وصوال  و3   2 باريس  اىل   1
يؤمن  الذي  سيدر  مؤمتر  اىل 
املالي  االقتصادي  الدعم 
الكبري للبنان، اىل جانب كافة 
والبنى  االقتصادية  اجملاالت 

التحتية الالزمة يف لبنان«.
الفرنسية  »احلكومة  وقال: 
املساعدين  من  دائما  كانت 
للبنان  جدا  واملهمني  االوائل 
النهج  هذا  يف  مستمرة  وهي 
املستوى  على  كان  سواء 
على  او  واملالي  االقتصادي 
وقضايا  السياسي.  املستوى 
والسياسية  االقتصادية  لبنان 
هي يف رأس اولويات احلكومة 
العهود،  مر  على  الفرنسية 
املرحلة  هذه  يف  خصوصا 
الدقيقة اليت متر فيها املنطقة 
تأخذ  دائما  فرنسا  العربية. 
باالعتبار  اللبنانية  املصاحل 

وتعمل على حتقيقها«.
الفرنسي  للموفد  كانت  سئل: 
اىل لبنان ملتابعة مؤمتر »سيدر« 
بيار دوكني مواقف غري مشجعة 
كليا من مشاريع االصالح، هل 
تنفيذ  على  تأثري  الكالم  هلذا 

تعهدات املؤمتر؟
أجاب اجلراح: »ال نستطيع القول 
ان املالحظات كانت غري مشجعة، 
بل هي عملية حث على االسراع 
يف االصالحات، وحنن كحكومة 
لبنانية نعرف ضرورة السري بها 
وضرورة اجراء بعض التعديالت 
على نظامنا االقتصادي واملالي 
الضرييب، وحل  النظام  وكذلك 
واهمها  املستعصية  املشاكل 
حلكومة  اساسي  وهذا  الكهرباء 
اليت  احلريري  سعد  الرئيس 
هذا  حل  على  جاهدة  تعمل 
بتنفيذ  بدأنا  وقد  املوضوع. 
أقرتها  اليت  املوضوعة  اخلطة 
حتقق  وهي  اللبنانية  احلكومة 
ان  ونأمل  االرض،  على  نتائج 
وننتهي  اخلطة  هذه  نستكمل 
املوازنة يقارب 2  من عجز يف 

مليون دوالر امريكي«.
هل  لبنانية  كحكومة  سئل: 
شعيب  انفجار  من  تتخوفون 
بسبب تردي الوضع االقتصادي 
والنفايات  امللوثة  والبيئة 
عن  والكالم  الغالء  وصفقات 
مسؤولني  قبل  من  الفساد 
معنيني  غري  وكأنهم  لبنانيني 

بإجرءات عملية للمعاجلة؟
يف  كثري  كالم  »لدينا  أجاب: 
وكذلك  السياسي  املوضوع 
الوقت  نفس  لكن يف  الفساد 
تقوم  احلريري  الرئيس  حكومة 
موضوع  يف  عملية  خبطوات 
لدينا  اصبح  وقد  النفايات، 
وكيفية  منها  للتخلص  خطة 
معاجلتها سنبدأ بتنفيذها قريبا. 
من  نسمعه  الذي  الكالم  كل 
خلفيات  من  هو  السياسيني 
او  تقنية  وليست  سياسية 
موضوعية او هلا اي اساس من 

الصحة«.
التهرب  موضوع  »يف  أضاف: 
لدى  خطة  هناك  الضرييب، 

اجلراح أكد ضرورة تطوير قانون االعالم: احلكومة بدأت تنفيذ 
االصالحات والدول املاحنة حتث على االسراع يف اخلطوات املطلوبة
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االمنية  واالجهزة  املالية  وزارة 
ملنعه وقد شكلت جلنة برئاسة 
الرئيس احلريري لضبط املعابر 
املرافىء  على  والتهريب 
الشرعية،  وغري  الشرعية 
طويلة  حدودنا  ان  وتعلمون 
معابر كثرية  مع سوريا وهناك 
غري شرعية نعمل على ضبطها. 
من  العديد  لديها  احلكومة 
وبعضها  االصالحية  اخلطوات 
اي  التنفيذ،  اصبح على طريق 
يقتصر  فقط  يعد  مل  االمر  ان 
من  انتهينا  اليت  اخلطط  على 
احلكومة  يف  واقرارها  وضعها 
العملية،  املرحلة  اىل  وانتقلنا 
وما قاله السيد دوكني نعرفه 
متاما وقد بدأنا بعملية االصالح. 
والدول املاحنة يف مؤمتر سيدر 
تود رمبا ان ترى خطوات عملية 
أكثر، وهذا من باب احلث على 
اخلطوات  تنفيذ  يف  االسراع 

االصالحية املطلوبة«.
العام  االمني  تصرحيات  سئل: 
حسن  السيد  اهلل«  ل«حزب 
ذكرى  يف  وآخرها  نصراهلل 
عاشوراء، كانت حتوي هلجة حرب 
املمانعة،  مبحور  لبنان  وتربط 
هل هذا الكالم يعرب عن املوقف 

الرمسي للدولة اللبنانية؟
حسن  السيد  »كالم  أجاب: 
نصراهلل ال يعرب عن موقف احلكومة 
الواضح يف هذا االمر وهو ان 
لدينا القرار 1701، قرار دولي 
ناظم للعالقة بني لبنان والعدو 
خطوات  وهناك  االسرائيلي، 
الستكماله برتسيم احلدود الربية 
نقول،  ولالمانة  لكن  والبحرية. 
ان اسرائيل خترق يوميا القرار 
كبرية  خبروقات  وتقوم   1701
وهو  لبنان،  على  جانبها  من 
ان  االحيان  بعض  يف  مضطر 
كما  االعتداءات  هذه  على  يرد 
حصل يف اآلونة االخرية. لكننا 
كحكومة لبنانية نقول ان القرار 
1701 هو القرار الدولي الراعي 
ان  وجيب  االقليمي  للموضوع 
حيرتم  ان  وجيب  بالكامل  ينفذ 
من مجيع االطراف املوقعة على 
قريبني  كنا  لقد  االتفاق.  هذا 
ترسيم  حول  حمادثات  بدء  من 
ان  اال  والبحرية  الربية  احلدود 
بالطائرات  األخرية  العملية 
هذا  على  سلبا  أثرت  املسرية 
االمريكي  واملوفد  املسار، 
يف  لبنان  اىل  أخرى  مرة  عاد 
حماولة الحياء هذه املفاوضات 
واستكماهلا واالنتهاء من ترسيم 
فلسطني  وبني  بيننا  احلدود 

احملتلة«.
املكتب  عضو  قاله  وعما 

السياسي يف »تيار املستقبل« 
رد  ان  علوش،  مصطفى 
كالم  على  احلريري  الرئيس 
عجز  عن  يعرب  نصراهلل  السيد 
املواجهة،  على  القدرة  وعدم 
هل هذا العجز ناجم عن استدارة 
يف موقف الرئيس احلريري او 
يف  التوازنات  يف  اختالل  انه 

لبنان؟
الرئيس  ان  »اعتقد  اجاب: 
هذه  على  اجاب  احلريري 
املسألة، وقال انه غري مسؤول 
عن نشأة حزب اهلل او متويله او 
االمر  هذا  سالحه،  او  عسكرته 
لقد  سنة،  ثالثني  منذ  حصل 
 ،1984 العام  يف  احلزب  نشأ 
وبالتالي مل يكن سعد احلريري 
رفيق  الرئيس  يكن  ومل 
احلريري يف احلكم آنذاك، وهو 
الوضع  هذا  عن  مسؤوال  ليس 
الرئيس  وصفه  الذي  القائم، 
مشكلة  ليس  بأنه  احلريري 
لبنانية فقط امنا مشكلة إقليمية 
وهلا امتدادات إقليمية ودولية 
وهو مرتبط )حزب اهلل( عضويا 
احلل  وبالتالي  بإيران،  وجذريا 
حل  هو  اهلل  حزب  ملوضوع 

إقليمي«.
يف  تغيريات  توجد  اال  سئل: 
التحالفات بني القوى السياسية 
عن  وماذا  لبنان؟  الداخلية يف 
االنتقادات اليت وجهها النائب 

السابق وليد جنبالط؟
اجاب: »هناك دائما حراك يف 
هو  من  التحالفات،  موضوع 
حليفك اليوم قد يكون خصمك 
وأتفه  وألبسط  غدا  السياسي 
اتفاقا  هناك  لكن  االسباب. 
يف  أساسية  مبادىء  على 
معظم  بني  السياسية  احلياة 
القوى السياسية، وهي مسألة 
السيادة واالستقالل واالستقرار 
السياسي واالقتصادي واالمين 
االرهاب ومنع متويله.  وحماربة 
السياسة  يف  مسلمات  هناك 
معظم  عليها  جتتمع  اللبنانية 
القوى السياسية، وهناك اخرون 
املنطلقات  بهذه  يؤمنون  ال 
هنا  من  السياسية.  واملبادىء 
نرى يف بعض االحيان ان هناك 
وبعضها  التحالفات  يف  تغريا 
املبادىء  يف  ولكن  ظريف، 
االساسية هناك جمتمع عريض 

يلتف حوهلا«.
للحريات  بالنسبة  سئل: 
االعالمية يف لبنان، يف الفرتة 
االخرية شهدنا استدعاءات من 
للمدونني  امنية  جهات  قبل 
هل  االجتماعية،  املواقع  على 
هناك قوانني تنظم شكل هذه 

احلريات مبا ان ال حدود هلا؟
اجاب: »أعلنا اكثر من مرة اننا 
والصحافة،  التعبري  حرية  مع 
لبنان  به  يتميز  امر  وهذا 
البقعة  وكنا  التاريخ،  مر  على 
املضيئة يف الشرق العربي يف 
هذا املوضوع، لكن اليوم حنن 
بعض  غريبة  مرحلة  نعيش يف 
الشيء، اذ حتول مخسة ماليني 
ماليني  مخسة  اىل  لبناني 
صحايف، كل يغرد او يكتب او 
ينشر على هواه. االن، حياول 
قانون االعالم رسم خط فاصل 
من  وبني  إعالمي  هو  من  بني 
هو غري إعالمي، ال بد من تطوير 
واضح  بشكل  االعالم  قانون 
ورسم خط واضح بني من هو 
مصانة،  تعبريه  وحرية  إعالمي 
وهذا االمر ال يعفينا من امليثاق 
االخالقي للمهنة، فالصحافة هلا 
وحدود  ومبادىء  اخالقيات 
وجيب على اجلميع ان حيرتمها، 
االخبار  هناك  اخرى  جهة  ومن 
ان  جيب  االمر  وهذا  املزيفة، 
حياسب عليه ملا ميكن ان يسببه 

من ضرر او اذى.«
اضاف: »حنن حناول يف القانون 
اجلديد ان يكون واضحا وضوح 
الفصل  مسألة  يف  الشمس، 
اإلعالمي،  وغري  اإلعالمي  بني 
وكيفية  املزيفة  االخبار  وبني 
نضع  وان  معها.  التعامل 
القيم  منظومة  حبية  بطريقة 

االخالقية للصحافة اللبنانية«.
سئل: بالنسبة إلغالق عدد من 
اآلونة  يف  اإلعالمية  الوسائل 
هل  السبب؟  هو  ما  االخرية، 

هي مسألة متويل فقط؟
اجاب: »طبعا، يف االساس هي 
مسألة متويل، الن لبنان تعود 
ان يكون املركز الوحيد لالعالم 
احلر،  االعالم  الشرق،  يف 
املناسب  التمويل  جيد  وكان 
لكل  اصبح  اليوم  الستمراره. 
منفتح  اعالم  العربية  الدول 
استغنت  وبالتالي  ومتطور، 
حاجتها  عن  الدول  من  الكثري 
لقد  هلا.  إعالمي  كمنرب  للبنان 
الضائقة  ونتيجة  التمويل،  خف 
اإلعالنات  خفت  االقتصادية 
هذه  مداخيل  على  اثر  مما 

الوسائل«.
سئل: هل يوجد تعاون اعالمي 

بني فرنسا ولبنان؟
لدينا  حنن  »بالتأكيد،  اجاب: 
 12 وتتضمن  اللبنانية  اإلذاعة 
من  بث  وساعة  بث،  ساعة 
تلفزيون  على   »24 »فرانس 
هي  اليوم  زيارة  وان  لبنان 
لتطوير هذا التعاون بني لبنان 
وفرنسا ال سيما انها تأتي مع 
حدثني كبريين هما: اوال مئوية 
لبنان الكبري ولفرنسا تاريخ مع 
لبنان، وثانيا مؤمتر سيدر الذي 
جدا  مهم  اقتصادي  حدث  هو 
خالل  من  للبنان، وحنن حناول 
العالقة  تطوير  احلدثني  هذين 
وان  واألحسن  األفضل  اىل 
يكون هناك استمرارية وايصال 
اللبنانيني  اىل  فرنسا  صوت 
جهة  من  واللبنانيون  جهة  من 
نقول  اىل فرنسا. وحنن  اخرى 
كل الشكر لفرنسا على دعمها 
املتواصل للبنان من باريس 1 

حتى االن«.

الوزير الجراح خالل املقابلة

وقفة  احملررون  األسرى  أقام 
يف  العدل  قصر  أمام  احتجاجية 
»التساهل  لـ  رفضا  بريوت، 
االسرائيلي  االحتالل  عمالء  مع 
والتغطية على جرائمهم واملطالبة 
الفاخوري  عامر  العميل  بتوقيف 
النائب  حضور  يف  وحماكمته«، 
مركز  رئيس  هاشم،  قاسم 
زهران،  اإلعالمي سامل  اإلرتكاز 
ياسني،  أنور  احملرر  األسري 

وفاعليات.
هاشم

النائب هاشم كلمة قال  وألقى 
التهاون  هذا  »نرفض  فيها: 
يف التعاطي مع العمالء ألنه قد 
يؤدي مستقبال إىل تسهيل نظرة 
العدو  مع  والتواصل  التعامل 
الدستور  ففي  االسرائيلي، 
اللبناني يعاقب باالعدام كل من 

خيون الوطن«.
وأكد »وجوب العمل على حماسبة 
العمالء، إكراما لتضحيات شهداء 

الوطن وأهالي املقاومني«.
ياسني

هيئة  باسم  ياسني  وحتدث 
األسرى احملررين من املعتقالت 
فقال:  االسرائيلية  والسجون 
»نؤكد موقفنا الرافض لتسهيل 
وعودة  ودخول  العمالة  فكرة 

العمالء اىل الوطن«.
وسأل: »هل سيكون هناك موقف 
للدولة والقضاء لالقتصاص من 
هناك  سيكون  أو  هؤالء  مثل 
املقاومني  قبل  من  آخر  حديث 
الذين كانوا وما زالوا على أهبة 
للعمالة  للتصدي  االستعداد 

وأزالمها؟«.
ودعا إىل »املشاركة يف اعتصام 
 15 يف  )غدا(  األحد  مجاهريي 
ايلول 2019 مبعتقل اخليام، عند 

الثانية عشرة ظهرا«.
زهران

قال  االعتصام،  هامش  وعلى 
زهران: »مفهوم أن يكون هناك 
والكهرباء  املاء  حول  اختالف 
لألسف  لكن  املعيشية،  واألمور 
حول  نظر  وجهة  أمام  فإننا 
العمالة إلسرائيل، وهو أمر غري 

مقبول«.
الياس فاخوري،  »عامر  أضاف: 
معتقل  وجزار  العمالء  كبري 
اخليام، وصل إىل مطار بريوت 
بطريقة  يدخل  أن  حياول  وكان 
طبيعية ألن هناك جهة قد نظفت 
 303 الربقية  وحتديدا  سجله  له 
اليت ال تسقط مع مرور الزمن، 
أو  باإلرهاب  مرتبط  جرم  فكل 
عن  اجملرم  حبق  يصدر  بالعمالة 
 ،303 الرقم  حتمل  برقية  طريق 
وهذه الربقية ال تسقط مع مرور 
هذه  من شطب  وهناك  الزمن، 
العميل  هذا  سجل  عن  الربقية 

الوقح«.
العام  »األمن  أن  إىل  وأشار 
إبراهيم  عباس  واللواء  اللبناني 
العميل«،  هذا  جرأة  بكل  أوقفا 
الدفاع  بوزير  »اتصل  أنه  معلنا 
الذي  بو صعب  الياس  الوطين 
سطر  اللبناني  القضاء  أن  أكد 
فاخوري،  حبق  توقيف  مذكرة 
يكفي«،  ال  لكنه  حسن  وهذا 
فاخوري  حماكمة  »جيب  وقال: 
ساحات  يف  علنية  حماكمة 
فنحن  اخليام،  وساحات  بريوت 
وإال  القانوني،  القصاص  مع 
حقهم  سيأخذون  الناس  فإن 

بيدهم«.
حيصل  أن  جيب  »ال  أضاف: 
بل  حتقيق مع فاخوري فحسب، 
مع من قام بشطب املذكرة 303 

الصادرة حبقه«.
وتابع: »هذا العميل جاء كبالون 
اختبار لكي ينظروا ماذا سنفعل، 
بطريقة  العميل  هذا  دخل  وإذا 
 100 يوميا  فسيدخل  طبيعية 

عميل«.
ليست  »العملية  أن  وأوضح 
»رئيس  داعيا  نظر«،  وجهة 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
إىل فتح حتقيق حول من سهل 
عودة هذا العميل ومن استقبله 
 ،?303 املذكرة  له  شطب  ومن 
مؤكدا أن »املواطن الذي يصدر 
توقيفه  يتم  سرعة  ضبط  حبقه 
ولو بعد سفره ب50 عاما، لكن 
يسقطان  ال  واإلرهاب  العمالة 
»مجيع  داعيا  الزمن«،  مرور  مع 
حضور  إىل  احملررين  األسرى 

جلسة حماكمة هذا العميل«.
عبد الساتر

من جهته، أشار مدير مركز »دال 
لالعالم« فيصل عبد الساتر إىل 
الفاخوري  عامر  »العميل  أن 
كانوا  الذين  العمالء  أكرب  من 
اخليام  معتقل  عن  مسؤولني 
اجلرائم  أنواع  كل  ومارسوا 
باملعتقلني  والتنكيل  والتعذيب 
هذه  »إن  وقال:  واملعتقالت«، 
كل  أمام  الباب  تفتح  القضية 
بدأ  والذي  برمته،  امللف  هذا 
عندما كانت االحكام خمففة حبق 

العمالء«.
اليت  االصوات  »بعض  وانتقد 
خرجت يف لبنان وتنادي بتسوية 
باملبعدين  يسمى  ما  ملف 
داخل  املوجودين  اللبنانيني 
فلسطني احملتلة، واليت تقول ان 
هؤالء بإمكانهم العودة من دون 
ان يكون هناك ما ينتظرهم على 
وقال:  القضائي«،  املستوى 
ما  عمال  هناك  أن  يعين  »هذا 
ترتيبه لتسوية هذا امللف.  يتم 
واملقاومة  البعض  كان  إذا  أما 
ومل  سكتوا  قد  ومجهورها 
فلكي  املوضوع،  بهذا  يتعاطوا 
ال يثار الكثري من املشكالت يف 
لبنان، لكن ال ميكن ابدا القبول 
على  والسكوت  حاليا  جيري  مبا 

هذا امللف«.
الشهداء  »دماء  أن  إىل  وأشار 
وعذابات  رخيصة  ليست 
ليست  واملعتقالت  املعتقلني 
أحد يف  أي  من  استخفاف  حمل 
»قضية  أن  إىل  الفتا  لبنان«، 
الفاخوري اليوم تفتح الباب أمام 
ازمة حقيقية جيب االجابة عنها«، 
متسائال: »كيف ال تكون هناك 
هؤالء  حبق  قضائية  اشارات 
العمالء؟ وكيف لدى هذا العميل 
اجلرأة بأن يأتي اىل لبنان لو مل 
قد حصل  هناك شيئا  أن  يعلم 
من  ميكنه  العدلي  سجله  يف 

العودة«.
اجلهات  »من هي  أيضا:  وسأل 
هذا  عن  مسؤولة  كانت  اليت 
التغاضي  املوضوع؟ وملاذا يتم 
عن مثل هذا االمر؟ جيب االنتباه 
فتح  ميكن  إذ  العمالء  وحماسبة 
الباب امام االنتقامات الشخصية، 
أو  املعتقلون  يعلم  عندما 
املعتقالت أنه ال يوجد من يأخذ 

حبقهم بالطرق القانونية«.

وقفة احتجاجية لألسرى احملررين طالبت 
بتوقيف عامر الفاخوري.. هاشم: نرفض 

التهاون يف التعاطي مع العمالء
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سرحان،  ألربت  العدل  وزير  أصدر 
نهاية الشهر املاضي، قرارًا بإحلاق 
مساعدين قضائيني باللجان الناظرة 
يف تطبيق األحكام املتعّلقة بتطبيق 
وفق  اإلجيار،  بدالت  على  الزيادات 
ما يقتضيه قانون اإلجيارات اجلديد. 
هذا اإلجراء يعين، عمليًا، أّن القانون 
امُلستأجرين  مجيع  على  ُيطّبق  بات 
الذين ال يستفيدون من الصندوق، 
فيما جيب على من يستفيدون منه 
خالل  طلباتهم  بتقديم  املباشرة 
شهرين محاية حلقوقهم، يف وقت ال 
يزال اجلدل دائرًا حول التاريخ الذي 

يفرتض ان تبدأ مهل القانون منه.
ُيطّبق  بات  اجلديد  اإلجيارات  قانون 

اخلالف على املهل مستمر
 قانون االجيارات حنو التطبيق

قضاًء، أن يتقدّم بطلب حلفظ حّقه باالستفادة يف 
مهلة شهرين من تاريخ بدء تلّقي اللجان طلبات 
االستفادة، وذلك حلفظ حقوقه )نصت املادة 8 
على سقوط حق املستأجر يف االستفادة يف حال 
مل يلتزم باملهل(. أّما امُلستندات الواجب إبرازها 
يف طلب االستفادة فهي، وفق جعارة، التالية: 
أي  املستفيد،  الفريق  أعضاء  بأمساء  جدول 
األفراد املقيمني يف املأجور. إفادة عمل صادرة 
أو  عاماًل  أو  أجريًا  كان  إذا  الصاحل  املرجع  عن 
موّظفًا، وتصريح شخصي بالدخل إذا كان يعمل 

على حسابه اخلاص.
رزق  باتريك  املؤجرة  األبنية  مالكي  نقابة  رئيس 
اهلل رّحب بقرار وزير العدل الذي »يأتي التزامًا 
املالكني  إلنصاف  القانون  تطبيق  املشرتع  بنّية 
أن  اىل  الفتًا  امُلستأجرين«،  فقراء  وُمساعدة 
الدولة رصدت 200 مليار لرية لتمويل الصندوق 

يف موازنات 2017 و2018 و2019.
خالف على املهل

يف سياق آخر، يربز خالف جديد بني امُلستأجرين 
القدامى واملالكني حول املهل الواجب اعتمادها. 
 26 يف  مرة  أول  اإلجيارات  قانون  صدر  فقد 
حزيران 2014، وأصبح نافذًا بتاريخ 2014/12/28. 
إاّل أّن جملس النواب عاد وأقّر قانونًا آخر معّداًل 
بتاريخ  نافذًا  أصبح   2017 الثاني  كانون   19 يف 

.2017/2/28
على  نّص  بنسختيه،  اإلجيارات،  قانون  أن  ومبا 
يتم  أن  على  عامًا،   12 ملدة  اإلجيار  عقود  متديد 
حني  اىل  السنوات  خالل  تدرجييًا  البدالت  رفع 
حترير عقود اإلجيارات القدمية، فإن النقاش يدور 
إذ يرى  التمديد،  »مهلة«  بدء  تاريخ  حول حتديد 
التوازن  بعض  وإعادة  للثغرات  سّدًا  امُللمتضمن 
وجود  إىل  ُمشريًة  عدالة،  أكثر  ليصبح  للقانون 
أحكام قضائية تنص على وجود قانونني، وجاء يف 
األحكام حرفيًا: »)...( ال سّيما يف ظّل التغيريات 
املهّمة اليت أحدثها قانون 2017، واليت تنفي عنه 
القانون  أن  عن  فضاًل  التعديلي،  القانون  صفة 
نفسه نّص على نفاذه من تاريخ نشره يف املادة 
بدء  على  الداخلية  نصوصه  تضمن يف  كما   ،60
تنفيذ أحكامه من تاريخ نفاذه، أي 2017/2/28«. 

لذلك »حنن أمام إعادة احتساب املهل«.

هديل فرفور

بدء تلقي طالبات املستفيدين من السوق ضمن مهلة شهرين )هيثم املوسوي(

صندوق  من  امُلستفيدين  غري  امُلستأجرين  على 
منه،  يستفيدون  الذين  أولئك  أّما  املساعدات. 
جزئيًا أو كليًا، فعليهم أن يتقّدموا خالل شهرين 
بطلبات االستفادة من الصندوق محايًة حلقوقهم، 
النظر يف  امُلكّلفة  اللجان  تأليف  إجراءات  إّن  إذ 
بدالت  على  بالزيادات  املتعّلقة  األحكام  تطبيق 
اإلجيارات اكتملت، بعدما أصدر وزير العدل ألربت 
 1912 الرقم  القرار  املاضي  آب   28 يف  سرحان 
باللجان  قضائيني  ُمساعدين  بـ«إحلاق  املتعّلق 
بتطبيق  املتعّلقة  األحكام  تطبيق  يف  الناظرة 

الزيادات على بدالت اإلجيار«.
يف   4773 املرسوم  صدور  سرحان  قرار  وسبق 
اجلريدة الرمسية )عدد 27 تاريخ 2019/5/23( الذي 
احملافظات  على  موزعة  جلنة   24 بتشكيل  قضى 
مهمتها بّت اخلالفات اليت تنشب بني امُلستأجرين 
حول  القدمية،  املؤجرة  البيوت  ومالكي  القدامى 
الزيادات  وحتديد  املثل  وبدل  املأجور  ختمني 
الذي  املثل  لبدل  تبعًا  الزيادات  حتديد  )يتم 
البيعية  القيمة  من  بـ4%  اجلديد  القانون  حيدده 

للمأجور(.
وينقص هذه اإلجراءات كي يدخل القانون مرحلة 
امُلساعدات  صندوق  إنشاء  الكلي،  التطبيق 
امُلخّصص للمستأجرين الفقراء، إذ قضت املادة 
القانون  58 من قانون اإلجيارات 2017/2 بتعليق 
من  تستفيد  اليت  الفئات  على  تطبيقه  وعدم 

ُمساعدات الصندوق إىل حني إنشائه.
ويستفيد من الصندوق كليًا )أي تتكّفل الدولة 
بدفع بدالت الزيادة طوال فرتة متديد عقد اإلجيار 
بـ12 عامًا بشكل كلي(، املستأجر الذي  احملددة 
ال يتخّطى جمموع دخله ودخل من معه يف البيت 
مليونني  )أي  لألجور  األدنى  احلد  أضعاف  ثالثة 
)تتكّفل  جزئيًا  منه  ويستفيد  لرية(.  ألف  و25 
الذي  املستأجر  البدالت(،  من  جزء  بدفع  الدولة 
ال يتخّطى جمموع مدخوله ومدخول من معه مخسة 
أضعاف احلّد األدنى لألجور )أي 3 ماليني و375 

ألف لرية(.
املستشارة القانونية للجنة األهلية للمستأجرين، 
مع  اتصال  يف  أوضحت  جعارة،  مايا  احملامية 
من  يستفيد  الذي  امُلستأجر  على  أن  »األخبار« 
أو  رضاًء  مثله  بدل  مّت حتديد  والذي  الصندوق، 
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Cordially invites you to join us in celebration of our yearly fundraiser 

To be held on the 21st of September 2019 

Cost of the ticket is $80 per person

John Ashak

Venue :Orion Function Centre
155 Beamish Street Campsie 

ة قواعد االشتباك: بدأت بـ»اخلط األزرق« وال تنتهي باملسيرَّ
نقوال ناصيف

احاطت بامتحان 24 آب، عندما سقطت الطائرتان 
اجلنوبية  الضاحية  فوق  اإلسرائيليتان  املسرّيتان 
تكهنات وهواجس شتى بشأن قواعد االشتباك. 
أتى بعد ذلك هجوم احلزب يف األول من أيلول 
على آلية إسرائيلية كي يضعه يف خانة الرد على 
مع  أيام،  قبل  دمشق  على  اإلسرائيلية  الغارة 
التأكيد أن الرد على إسقاط الطائرتني املسريتني 

حمسوم وحتمي، لكنه ينتظر توقيته املناسب.
حمدثًا،  ليس  االشتباك«  »قواعد  تعبري  أن  مع 
ويعود إىل عام 2000، إال أنه دخل يف األسبوعني 

املنصرمني يف القاموس اليومي للمفردات األكثر 
توترًا لدى اللبنانيني، ويف الوقت نفسه مصدرًا 
للذعر تارة، والتخويف طورًا لدى خصوم احلزب.

أوىل قواعد اشتباك ُرمست بني لبنان وإسرائيل، 
من غري أن يكون حزب اهلل طرفًا مباشرًا فيها، 
من  اإلسرائيلي  اجليش  انسحاب  إثر  على  كانت 
اجلنوب يف أيار 2000، واملفاوضات اليت أجراها 
رود  تريي  موفدها  عرب  املتحدة  األمم  مع  لبنان 
الرسن لرسم خط حدودي جديد جنم عن االنسحاب 
إسرائيل  رفضت  يومذاك،  األزرق«.  »اخلط  هو 

االنسحاب  وتاليًا  شبعا،  مزارع  بلبنانية  االعرتاف 
خارج  اعتربتها  بأن  هلا  باحتالهلا  متمسكة  منها، 
حزب  ومعه  لبنان  عّدها  عندئذ  األزرق«،  »اخلط 
اهلل أرضًا حمتلة، للمقاومة حق مشروع يف تنفيذ 
 - األزرق«  »اخلط  أما  املزارع تلك.  هجمات على 
وقد اعتمده لبنان وال يزال خط انسحاب وليس 
غري  من  الطرفان،  فاحرتمه   - دولية  حدود  خط 
املتفرقة  األمنية  احلوادث  من  عدد  من  ينجو  أن 
تنطبق عليه  أن  آخر، لكن من غري  إىل  من حني 
مواصفات مزارع شبعا اليت أضحت منطقة عمليات 

عسكرية توّسعت ما بني عامي 2000 و2006.
تبعًا ملعادلة الفصل بني »اخلط األزرق« ومزارع 
شبعا، ُولدت أوىل مقومات قواعد االشتباك اليت 
يفاوض  الرجل  وبدا  الرسن،  إىل  لبنان  أبلغها 
عن إسرائيل أكثر منه ممثاًل لألمم املتحدة. مفاد 
إسرائيل  دامت  ما  اآلتي:  تلك  االشتباك  قواعد 
أن  هلا  فليس  احلدود،  وراء  ما  إىل  انسحبت 
انتهاك  كل  أن  يعين  ما  األزرق«،  »اخلط  خترق 
لألراضي اللبنانية سُيقابل مبثله لألراضي احملتلة. 
يف مقابل اعتداء إسرائيلي عرب »اخلط األزرق«، 
سرُيد عليه عرب »اخلط األزرق« أيضًا، ويف مقابل 
العمق  عليه يف  ُيرد  اللبناني  العمق  على  اعتداء 
»اإلسرائيلي«، ويف مقابل اعتداء من مزارع شبعا 
اليت هي خارج خط االنسحاب ُيرد عليه يف املزارع 

احملتلة.
األوىل  القواعد  كّرست  االشتباك  قواعد  ثانية 
يف  آخذة   ،2006 متوز  حرب  إثر  على  وثّبتتها 
اهلل  حزب  تدمري  يف  إسرائيل  إخفاق  االعتبار 
وصدور القرار 1701، وتوسيع نطاق دور القوة 
الدولية واجليش اللبناني يف منطقة فصل ما بني 
احلزب مشالّي نهر الليطاني وإسرائيل وراء »اخلط 
األوىل  القواعد  رافق وضع  ملا  وخالفًا  األزرق«. 
يف ظل وجود اجليش السوري يف لبنان وسلطة 

سياسية حليفة حلزب اهلل وّفرت له الغطاء الكامل 
حد،  إىل  عنه  بالنيابة  املتحدة  األمم  وفاوضت 
سوريا  خروج  بارزان:  تطوران   2006 حرب  رافق 
قوى  مثلتها  سياسية  سلطة  وصعود  لبنان  من 
بعيد  حد  إىل  أربكته  اهلل  حلزب  مناوئة  آذار   14
السلطات  حترتم  مل  العسكرية.  املواجهات  إبان 
2000 وإطالق  اللبنانية قواعد اشتباك  السياسية 
اليت   2008 أيار   7 أحداث  بعد  إال  اهلل  حزب  يد 
وضعت حدًا للدور السليب لسلطة قوى 14 آذار 
حياله، وفرضت عليها اإلقرار بواقع القواعد تلك 
اليت متّكن حزب اهلل - كمقاومة - من الرد على كل 
انتهاك إسرائيلي. مذذاك، ُأعيد االعتبار الرمسي 
اللبناني إىل قواعد االشتباك، وإشعار حزب اهلل، 
يف مواجهة إسرائيل، بأن له ظهريًا يشبه - وإن 

بتحفظ - مرحلة 2000.
إسرائيل  انتهكت  البارحة،  إىل   2006 عام  منذ 
قواعد االشتباك مرتني يف مدة متباعدة: يف 18 
كانون الثاني 2015 باغتياهلا يف القنيطرة جهاد 
عماد مغنية، فلّوح األمني العام للحزب بالرد من 
بغية  تعّرض ملقاتليه يف سوريا  لبنان على كل 
تأمني محاية هلم يف دعمهم نظام الرئيس بشار 
عندما   2019 آب   24 يف  االنتهاك  تكّرر  األسد. 
أغارت إسرائيل على ريف دمشق وقتلت مقاتلني 
للحزب هما حسن زبيب وياسر ضاهر، فرّد حزب اهلل 
يف األول من أيلول بهجوم على آلية إسرائيلية داخل 
األراضي احملتلة. يف الغداة، 25 آب، وكانت قد 
سقطت طائرتان مسرّيتان فوق الضاحية اجلنوبية، 
من  لالشتباك  جديدتني  قاعدتني  نصراهلل  وضع 
احلزب يف  وجود  أوىل،  القتالية:  قدراته  ضمن 
سوريا امتداد لوجوده من لبنان، والرد تاليًا يكون 
من لبنان كما لو أن االعتداء يف لبنان بالذات. 
ثانية، اعتبار الطائرات اإلسرائيلية املسرّية فوق 

األراضي اللبنانية هدفًا للحزب.
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فيسبوك  ملوقع  تصفحها  أثناء 
صفحة  العبسي  نور  وجدت 
إنها  تدعي  أسرتالية  ملؤسسة 
على  احلصول  على  تساعد 

تأشرية جلوء ألسرتاليا.
اسم  حتمل  اليت  الصفحة  مدير 
»مؤسسة أنزاك للهجرة واللجوء 
منذر  هو  ألسرتاليا«  والسفر 
خضر، رجل أسرتالي من ملبورن 
يصف نفسه على الصفحة بأنه 
األسرتالي  الربملان  يف  عضو 
عن حزب العمال وحيمل شهادة 
الدكتوراة يف اهلندسة املدنية.

بالنسبة لنور كانت هذه الصفحة 
أن  فبعد  النجاة،  طوق  مبثابة 
غادرت سوريا بسبب احلرب مع 
للسعودية،  وانتقلت  عائلتها 
حلمت نور باالنتقال ألسرتاليا.

يف  تعيش  وأنها  خاصة 
وأختها  والديها  مع  السعودية 
سيئة،  ظروف  يف  وشقيقيها 
»من  قائلة:  الوضع  نور  تصف 
أو  بالدراسة  لنا  املسموح  غري 
بالعمل، لذلك شعرت بالسعادة 
حني عثرت على الصفحة، وكأن 
مرور  مع  لي.«لكن  ٌفتح  باب 
الباب  أن  نور  عرفت  الوقت 
باب  يكن  مل  هلا  ُفتح  الذي 

السعادة.
مدير  خليل  وأخوها  نور  سألت 
منذر  األسرتالي  الصفحة 
للجوء  التقدم  تكلفة  عن  خضر 
ألسرتاليا، حينها وعد خضر عائلة 
واستخدام  باملساعدة  العبسي 
يف  كعضو  القوية  عالقاته 
عائلة  باحضار  لإلسراع  الربملان 
العبسي، وأكد أن الزمن الذي 
يستغرقه الطلب إذا مت التقدم 
يرتاوح  أسرتاليا  داخل  من  به 
شهور،  ستة  إىل  أربعة  بني 
مقارنة بعامني إذا مت التقدم به 
خارج أسرتاليا كما توضحه  من 
تطبيق  عرب  املتبادلة  الرسائل 

الواتساب.
العائلة املنكوبة تدفع آالف 

الدوالرات
بني  التواصل  من  عام  خالل 
عرب  العبسي  وعائلة  خضر 
وعرب  اهلاتف،  عرب  الصفحة، 
خضر  طالب  واتساب،  تطبيق 
طلب  لتقديم  بنفقات  العائلة 

اللجوء بالنيابة عنهم.
كانت العقبة األكرب اليت واجهت 
أسرة العبسي هي قلة األموال، 
فالعبسي ليست أسرة غنية، بل 
أن األب اغرتب لسنوات عديدة 
كمدرس  وعمل  السعودية  يف 
لالنفاق على أسرته اليت كانت 
قرب  احلفة  قرية  يف  تعيش 

الالذقية.
احلفة  من  القصف  اقرتاب  مع 
سوريا  من  األسرة  ونزوح 
شحت األموال، لكن حلم احلياة 
خميلة  حيرك  مازال  والتعليم 
يطمحون  الذين  العبسي  أبناء 
يف استكمال دراستهم اجلامعية 
نفسها  األسرة  حرمت  والعمل، 
من  واقرتضت  الضروريات  من 
طلب  نفقات  لسداد  املعارف 

اللجوء.
منذر خضر يطلب أموال من عائلة 

العبسي
اليت  املالية  التحويالت  بلغت 
وأفراد  خلضر  العائلة  دفعتها 

أسرتالي  دوالر   9500 عائلته 
عرب  حواالت  مثانية  على  مقسمة 
شركة ويسرتن يونيون لتحويل 
اطلعت  أس  بي  أس  األموال. 
على ايصاالت هذه التحويالت.

احلواالت  بعض  أن  خضر  زعم 
»حمامي  لتكليف  خصصت 
التقديم لعائلة  مشهور« بتولي 
العبسي، والبعض ذهب إلقناع 
على  امسهم  بوضع  ضامنني 

طلب جلوء العائلة.
ذهبت  الدوالرات  آالف  لكن 
نور:  تشرح  كما  للهدايا  أيضا 
هدية  شراء  يود  إنه  »قال 
مكتب  مدير  سكوت  ملسرت 
هو  اهلدية  مثن  اهلجرة.«  وزير 
»مشروبات  لشراء  دوالر  ألفي 
كحولية ملسرت سكوت« بدال من 
هدية  الوزير  مكتب  مدير  منح 
أخرى يبلغ متنه ثالثة آالف دوالر 

من شركة خضر.
الشك يعصف باألسرة

طلبات  وكثرة  املدة  طول  مع 
أي  حدوث  دون  املالية  خضر 
عائلة  يساور  الشك  بدأ  تقدم، 
العبسي، خاصة نور اليت كانت 
خضر:  مع  االتصال  تتوىل 
»كنت عم بتواصل معه يوميًا، 
يف بعض األحيان كان خيتفي، 
يف  أسبوعني،  أسبوع،  أوقات 

مرة اختفى شهر.«
لكن رغم االختفاء الغري مربر إال أن 
نور متسكت باألمل، خاصة وأن 
منذر أرسل هلا صورا من وثائق 
للضامنني:  األسرتالية  اجلنسية 
»أقول لنفسي: من غري املمكن 
أن يكون واحد نصاب وحيصل 
على هذه املستندات إن مل تكن 

حقيقية.«

منذر خضر يدعي أنه صديق 
سفري أسرتاليا يف السعودية

ألمساء  باستخدامه  خضر  لعب 
كمعارف  حقيقيني  مسؤولني 
وأصدقاء دورًا يف اقناع عائلة 
يعتمد  شخص  بأنه  العبسي 
زعم  الرسائل  أحد  ففي  عليه، 
لسفري  شخصي  صديق  أنه 
وأنه  السعودية  يف  أسرتاليا 
عن  شخصيا  للسفري  حتدث 
العبسي، كما  عائلة  طلب جلوء 
يف  عمله  على  التأكيد  واصل 
تعامالته  حجم  وكرب  الربملان 
عدم  و  الدائم  انشغاله  لتربير 
بسرعة، ففي  الرد  على  قدرته 
»نور  لنور  يقول  الرسائل  أحد 
إيدي  حتت  أنا  وعزيزتي  أخيت 

أسرتالي يدعي أنه نائب يف الربملان خلداع عائلة 
سورية الجئة ولالستيالء على أمواهلا

انه مل  اكد سكوت موريسون  
يكن على علم مسبق باملداهمة 
اليت نفذتها  الشرطة الفيدرالية 
واملسؤول  الدبلوماسي  ملنزل 
السابق يف املخابرات كامريون 
غيل يف كانبريا يف اطار حتقيق 
معلومات  تسريب  حول  جتريه 

حكومية حساسة.
وأججت املداهمة ضراوة اجلدل 
الدائر منذ فرتة يف البالد حول 
حرية الصحافة وحق الصحافيني 

يف محاية مصادرهم.
احلكومة  ان  موريسون  وقال 
الصحافة  حبرية  متاما  ملتزمة 
بتطبيق  ايضا  ملتزمة  لكنها  و 

القانون على اجلميع.

عضوة  اعتربت  جهتها،  من 
جملس الشيوخ من حزب اخلضر 
ان  يونغ   - هانسون  سارة 
املداهمة تأتي يف سياق ترهيب 
احلكومة للصحافيني ملنعهم من 
قول احلقائق، مشددة على ان 
الشفافية يف عمل احلكومة هي 

أساس للدميقراطية.
قد  الفيدرالية  الشرطة  كانت 
موظف  منزل  األربعاء  داهمت 
كامريون  السابق  االستخبارات 

جيل يف كانربا.
وذكرت الشرطة ان املداهمات 
حكومية  مبعلومات  عالقة  هلا 

مسربة.
.SBS :املصدر

برملانية تدعي إن »احلكومة 
تهّدد الصحفيني لنشرهم 

أخبار ال تعجبها«

حّلت أسرتاليا يف املركز األخري 
على قائمة الدول األعضاء يف 
االقتصادي  التعاون  منظمة 
والتنمية OECD اليت تضم 36 
دولة من ناحية تكلفة اشرتاك 
انرتنت  يف  األساسية  احلزمة 
 broadband النطاق العريض أو
يف  أسرتاليا  وحلت   .network
يف  والستني  السابعة  املرتبة 
قائمة أوسع مشلت دول عربية 
أفريقية  ودول  كالسعودية 

كالسنغال.
طلب  قد  العمال  حزب  وكان 
من املكتبة الربملانية الفيدرالية 
من  الثاني  الربع  بيانات  مجع 
شركات  أحدى  من   2019 عام 
يف  االنرتنت  بيانات  حتليل 
تلك  وأظهرت  املتحدة،  اململكة 
صاحبة  أسرتاليا  أن  البيانات 
يف  شهري  اشرتاك  أغلى 
خدمات اإلنرتنت من بني دول 

.OECD الـ
جونار  التكنولوجيا  خبري  وقال 
نادر إن خدمات االنرتنت مرتفعة 
الثمن يف أسرتاليا ألن الشركة 
هي  للخدمة  املزودة  األساسية 
بدورها  تقوم  واليت  تلسرتان 
اخلاص  النطاق  من  جزء  ببيع 
وأضاف:  أخرى.  لشركات  بها 
»الشركات اليت تقوم بإعادة 
إىل حتقيق  اخلدمات حتتاج  بيع 
من  لتتمكن  معني  ربح  هامش 
السعر  فإن  ولذلك  االستمرار 

يرتفع على املستهلك.«
قيمة  على  يقتصر  ال  األمر 
فسرعة  فقط،  االشرتاك 
ليست  أسرتاليا  يف  اإلنرتنت 
مع  املنافسة  مستوى  على 
الدول املتقدمة. وقال نادر إن 
سرعة اإلنرتنت تصل إىل 1000 
ميغابت يف الثانية يف اململكة 
املتحدة على سبيل املثال. كما 
وجه خبري التكنولوجيا انتقادات 
الوطنية  الشبكة  ملشروع 
أو  النطاق  عريض  لإلنرتنت 
تكلفته  وصلت  واليت   NBN

إىل 50 مليار دوالر حتى اآلن 
طموحات  يليب  يليب  أن  دون 

األسرتاليني.
لشركة  االلكرتوني  املوقع 
اعتمد  واليت   Point Topic
أرقامها،  على  األخري  التقرير 
حذر من النظر إىل متغري واحد 
بني  اإلنرتنت  أداء  مقارنة  عند 
إىل  وأشار  املختلفة.  الدول 
باستنتاج  اخلروج  عدم  ضرورة 
حتتاج  أخرى  عوامل  عن  مبعزل 

إىل دراسات موسعة.
ومن جانبها دعت الناطقة باسم 
االتصاالت  لشؤون  املعارضة 
إىل  احلكومة  روالند  ميشيل 
اإلنرتنت  سرعة  مسألة  وضع 
قائمة  على  االشرتاك  وسعر 

أولوياتها.
عن  صادر  آخر  تقرير  ويف 
 Infrastructure مؤسسة 
Australia تبني أن اعتماد شبكة 
NBN أكثر من تكنولوجيا واحدة 
الضوئية  كاأللياف  بنائها  يف 
والكابالت   Optical cables
احملورية Coaxial cables سيؤدي 
إىل تكاليف أعلى وخدمات أقل 

جودة لبعض املشرتكني.
جلنة  رئيس  أبدى  جانبه،  ومن 
املستهلك  ومحاية  املنافسة 
رود سيمز حتفظًا على   ACCC
 .NBN ارتفاع كلفة االشرتاك يف
عن  املسؤولة  الشركة  وكانت 
 Alpha الشبكة قد كلفت شركة
قدرة  دراسة حول  بإجراء   Beta
اخلدمة  كلفة  حتمل  على  األسر 
السنوي.  الدخل  مع  باملقارنة 
أسرتاليا  إن  الدراسة  وقالت 
حتتل املرتبة السابعة يف قائمة 
فيما  متطورة  دولة   22 ضمت 
لكن  اإلنرتنت.  بكلفة  يتعلق 
متحدثا باسم شبكة NBN قال 
إن أسعار البيع باجلملة لإلنرتنت 
مل  البالد  يف  النطاق  عريض 

ترتفع منذ مثاني سنوات.

.SBS :املصدر

خدمة اإلنرتنت يف أسرتاليا 
األعلى سعراً باملقارنة مع 36 

دولة متقدمة

باإلضافة  موظف   400 من  أكثر 
لعمل الربملان.«

ومل تتلق أس بي أس ردًا من 
وزارة األمن الداخلي على سؤال 
صلة  أي  هناك  كانت  إذا  عما 

بني السفري و خضر.
بضائقة  العبسي  عائلة  مرت 
وتأخرت  يونيو  شهر  يف  مالية 
شهور  لعدة  اإلجيار  دفع  عن 
خلضر،  النقود  حواالت  بسبب 
اليت  الشقة  صاحب  رفع  كما 
السعودية  يف  بها  يسكنون 
السعودية  احملاكم  أمام  قضية 
وحني  اإلجيار،  سداد  لعدم 
بذلك  خضر  العائلة  أخربت 
حتمل  وثيقة  خضر  هلم  أرسل 
شعار شرطة فيكتوريا لتقدميها 
لصاحب العقار الذي تسكن فيه 

العائلة يف السعودية.

الوثيقة تقول إن عائلة العبسي 
يف  جلوء  بطلب  تقدمت  قد 
العدد  بسبب  ولكن  أسرتاليا، 
البت  تأخر  الطلبات  من  اهلائل 

يف الطلب.
الوثيقة مليئة باألخطاء اإلمالئية، 
حمامي  توقيع  الوثيقة  وحتمل 
تواصلت  ملبورن،  من  هجرة 
أس بي أس مع احملامي الذي 
خضر  مبنذر  له  علم  أي  نفى 
أن  وأكد  العبسي،  بعائلة  أو 

اإلمضاء مزور.
تزوير هذه الوثيقة ينتهك عدة 
فيكتوريا  والية  يف  قوانني 
أس  بي  جرمية.أس  ويعترب 
فيكتوريا  شرطة  مع  تواصلت 
وقالت  احلادث،  على  للتعليق 
أي  »ستحقق يف  إنها  الشرطة 

عمل ارتكب جرمية خالله.«

 منذر خضر
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لزيارة  موعدًا  احلريري  سعد  الرئيس  طلب 
اهتمامًا  يولي  أن  دون  من  قريبًا،  موسكو 
خيّبئها يف  اليت  العسكري  التعاون  التفاقية 
جارور جملس الوزراء، منذ عامني، على الرغم 
من وعوده للمسؤولني الروس. فهل يتهّرب 

مرة جديدة؟
اللبنانية   - الروسية  احلكومية  اللجنة  أنهت 
املشرتكة اجتماعاتها يف بريوت قبل يومني، 
وم��ن أب���رز ب��ن��ود ج���دول أع��م��اهل��ا، التعاون 
ثالثة  م��دى  على  البلدين.  ب��ني  العسكري 
عديدة،  روسية  هيئات  ممّثلو  ناقش  أي��ام، 
العسكرية  والصناعات  التسليح  هيئة  بينها 
والتعاون مع الدول األخرى، مع ضباط القوى 
املسّلحة اللبنانية ممّثلني عن خمتلف األسلحة، 
لبنان  بني  العسكري  التعاون  مستوى  رفع 

وروسيا.
اللبنانيون، عن  الّضباط  ولعّل أهّم ما مسعه 
استعداد  الروسي، هو  اجليش  لسان ممّثلي 
موسكو ملّد لبنان باألسلحة اليت حيتاج إليها 
للدفاع عن ترابه وحبره وجّوه، من أي جهة أتى 
وهو  سياسية.  شروط  دون  ومن  التهديد، 
األمر الذي يسمع اللبنانيون نقيضه من القوى 
أسلحة  اللبناني  للجيش  تقّدم  اليت  الغربية، 
عصابات  وملكافحة  الداخلي،  للقتال  تصلح 
من  خيجلون  ال  بينما  جم��ان��ًا،  ول��و  إرهابية، 
التأكيد أن أسلحتهم غري خمصصة للدفاع عن 
لبنان من االعتداءات اإلسرائيلية، ويرفضون 
حبري.  أو  ج��وي  دف��اع  أسلحة  لبنان  تسليم 
يف الوقت الذي يؤّكد فيه اجلانب الروسي، 
األخرية،  االجتماعات  خ��الل  وآخ��ره��ا  دائ��م��ًا، 
مضادة  أسلحة  لبنان  لتسليم  اس��ت��ع��داده 
للطائرات يف عّز احلاجة إىل محاية مساء لبنان 
األقل  على  أو  اإلسرائيلية،  االنتهاكات  من 
تقييد حركة الطائرات املسرية، خصوصًا بعد 
إعالن املقاومة احلرب على طائرات التجسس 

املعادية.
إاّل أن كل األجواء اإلجيابية والرغبة يف التعاون 
جتاه  اللبناني  اجليش  ويبديها  أبداها  ال��يت 
»حسن  تظّل  روسيا،  مع  العسكري  التعاون 
نوايا« ال أكثر، ما دام الرئيس سعد احلريري 
التعاون،  هذا  رفع مستوى  أمام  عائقًا  يقف 

عماًل بالرغبة األمريكية والغربية.
حبيٍل  يؤّجل  رّبا،  العاشرة  للمّرة  فاحلريري، 
إذن  الدفاع  وزي��ر  منح  ق��رار  إدراج  خمتلفة، 
العسكري  التعاون  اتفاقية  على  التوقيع 
أعمال  ج���دول  على  وروس��ي��ا،  لبنان  ب��ني 
أو  السياسية  األزمات  حمّماًل  الوزراء،  جملس 
االستحقاقات مسؤولية هذا التأخري. لكّنه يف 
الوقت ذاته ال ينفّك يعد املسؤولني الروس، 
بدءًا من السفري الروسي يف بريوت ألكسندر 

احلريري يتهّرب من »التعاون العسكري« مع روسيا؟
فراس الشويف

 2019 أيـلول   14 Saturday 14 September 2019الـسبت 

زاسبيكني، إىل املسؤولني يف موسكو، عرب 
بتوقيع  شعبان،  جورج  الشخصي  مستشاره 

االتفاقية يف أسرع وقت!
يف املّرة املاضية، »َخرَّب« شعبان واحلريري 
زيارة وزير الدفاع الياس بو صعب ملوسكو، 
ال���ذي ك��ان م��ن امل��ف��رتض أن ي��ش��ارك يف 
 .»2019 الروسي  اجليش  »منتدى  احتفالية 
وزارة  يف  تنّقل  احلكومة  رئيس  فمستشار 
الدفاع الروسية متحّدثًا باسم اجليش اللبناني 
مسؤولني  أبلغ  إّن��ه  حتى  ال��دف��اع،  ووزارة 
بنود  تعديل  يطلب  اجل��ي��ش  أن  روس��ي��ني 
االتفاقية. ويف الوقت نفسه، كان احلريري 
جدول  على  البند  وض��ع  يرفض  ب��ريوت  يف 
أن كان  بعد  التأجيل،  احلكومة، طالبًا  أعمال 
اجليش ووزارة الدفاع قد أنهيا، منذ أشهر، 

إرسال االتفاقية كاملة إىل جملس الوزراء!
التعاون  جتاه  احلريري  نية  على  دليل  وخري 

وزارة الداخلية لم ترسل حتى اآلن أي طلب للحصول على هبة الذخائر املخصصة للجيش )هيثم املوسوي(

روسيا،  مع  العسكري 
هو االستجابة للضغوط 
برفض  األم���ريك���ي���ة 
هبة  اللبناني  اجليش 
قبل  الروسية  الذخائر 
حنو عام. ووقتها ابتدع 
احل��ري��ري خم��رج تسّلم 

اجليش،  بدل  الذخائر  هلذه  الداخلية  وزارة 
إرضاًء للمسؤولني الروس، الذين عربوا عن 
ورغم  املعنوّية.  اخلطوة  من  كبري  امتعاض 
حّصة  من  وهي  الداخلية،  وزارة  فإن  ذلك، 
واحدة  رسالًة  اآلن  حتى  ترسل  مل  احلريري، 
تطلب فيها من اجلانب الروسي احلصول على 

اهلبة!
قبل أيام، زار مستشار رئيس احلكومة موسكو 
مع  املستقبل  تيار  لرئيس  م��وع��دًا  وطلب 
الرئيس فالدميري بوتني. مّطلعون على العالقة 
يهرع  »احلريري  أن  يؤّكدون  الطرفني،  بني 
الرئيس  مع  لقاء  إىل  اهتزاز  كل  بعد  دائمًا 
إىل  حيتاج  عندما  أو  صورته،  لرتميم  بوتني 
روسيا«،  من  الطلب  إىل  يسارع  املساعدة 
أحد  عمد  عن  »يهمل  نفسه  الوقت  لكّنه يف 
فيما  البلدين،  ب��ني  التعاون  أش��ك��ال  أه��م 
الشرقية  أوروبا  اتفاقات مع دول يف  يوّقع 
ختاصم روسيا وتعمل ضد مصاحلها يف حلف 

الناتو«.
حصول  احتمال  ع��ن  احل��دي��ث  جي��ري  وفيما 
الزيارة بداية الشهر املقبل، مل ُيظهر احلريري 
بعد أي نّية لوضع تفويض وزير الدفاع توقيع 
الوزراء،  جملس  أعمال  جدول  على  االتفاقية 
رغم أن بو صعب طلب مرارًا بت األمر. فما 

هي ذريعة احلريري هذه املّرة أمام بوتني؟

أبدى الوفد 
استعداد موسكو 

لتسليم لبنان 
سالحًا من دون 
شروط سياسية

مصرف  ي���واص���ل 
الوقت  شراء  لبنان 
ر  بكلفة باهظة. تقدَّ
اهلندسات  ك��ل��ف��ة 
األخ����رية ال���يت مجع 
 2.8 م��ب��ل��غ  ع��ربه��ا 
يف  دوالر  م��ل��ي��ار 
بنحو  أسابيع  بضعة 
دوالر  مليون   540
إىل  تضاف  سنويًا، 
ملياري  م��ن  أك��ث��ر 
ناجتة  سنويًا  دوالر 
من هندسات ُنّفذت 
على مدى السنوات 
األخ��رية، ما  الثالث 

اإلمجالية الناجتة من اهلندسات. كذلك كانت 
اخلزينة العامة تشارك يف حتّمل هذه الكلفة 
من االستدانة مباشرة من السوق. ويف مّرات 
من  جزء  حتّمل  املصارف يف  شاركت  ن��ادرة 
هذه الكلفة )إصدار بقيمة 3.6 مليارات دوالر 

بفائدة صفر يف املئة إثر مؤمتر باريس 2(.

    فضل اهلل: يجب البدء بخفض كلفة خدمة 
الدَّين عرب هندسات خاصة

يف الواقع، متّثل املبالغ املدفوعة من مصرف 
لبنان كلفة شراء الوقت اليت ميارسها مصرف 
يف  األوكسيجني  لضّخ  سنوات  منذ  لبنان 
على  القائم  االقتصادي  النموذج  شرايني 
استقطاب العمالت األجنبية من اخلارج لتمويل 
السلع  )استرياد  واخل��اص  العام  االستهالك 
بدأت تصبح  الكلفة  الدولة(. هذه  واستدانة 
الالحق  التدهور  ظل  يف  م��ا،  ح��ّد  إىل  عبثية 
االقتصادي.  واالنكماش  النقدي  باالستقرار 
صرف  لسعر  نظامية  غري  سوق  نشأت  فقد 
اللرية  تسعري  وب��ات  ال��دوالر،  مقابل  اللرية 
املضاربة  بعمليات  ف��أك��ث��ر  أك��ث��ر  م��رت��ب��ط��ًا 
أمس،  واملستهلكني.  الشركات  وهواجس 
سّجل سعر الصرف غري النظامي 1570 لرية 
حاد يف  نقص  وسط  الواحد  ال��دوالر  مقابل 
وبدأت  ال��س��وق.  يف  )النقدية(  ال���دوالرات 
شركات استرياد احملروقات والقمح والدواء 
بصعوبة  تشعر  املستوردين  م��ن  وس��واه��ا 
السترياد  الالزمة  ال���دوالرات  على  احلصول 
على  فأكثر  أكثر  تضغط  باتت  لذا،  السلع. 
مصرف لبنان من أجل احلصول على »كوتا« 
عمليات  لتمويل  وح��ده��ا  ه��ي  تستعملها 
االسترياد. مشكلة هذه الشركات أنها تدفع 
مثن السلع املستوردة بالدوالر وتقبض مثنها 

من السوق احمللية بالدوالر.
نتج هذا األمر، أساسًا، من السياسات النقدية 
االنكماشية اليت أّدت إىل إمساك مصرف لبنان 
بهدف  واللرية  ال��دوالرات  من  األكرب  بالكتل 
السيطرة على أي شكل من أشكال االنهيار. 
أّدى هذا األمر إىل رفع أسعار الفائدة احمللية، 
االقتصادي  النشاط  على  األعباء  ف��ازدادت 
احلقيقي الذي تقلص بداًل من النمو، ما يعين 
أن االستهالك يرتاجع والشركات تقّلص حجم 
البطالة  يزيد  ما  العمال،  وتصرف  أعماهلا 

والفقر.
فضل  يعتقد  األولويات،  هذه  كل  زمحة  يف 
ين  اهلل أن األهّم بينها، خفض كلفة خدمة الدَّ
استقطاب  أن  من  اهلل  فضل  ينطلق  العام. 
األموال جيب أن يشّكل فرصة لتمرير نقاش 
النقدية،  الضغوط  عن  بعيدًا   2020 موازنة 
لبنان  اش��رتاه  الذي  الوقت  يستعمل  أن  أي 
يعد  »مل  اجل��ذري.  للعالج  تكريس مسار  يف 
ين باللرية  هناك مربر ألن تكون كلفة خدمة الدَّ
تنفيذ  ميكن  لبنانية.  أط��راف  بني  متضخمة 
هندسة مالية ملصلحة الدولة اللبنانية تؤدي 
إىل خفض هذه الكلفة. صيغة هذه اهلندسات 

ميكن التوافق عليها«.

سياسة شراء الوقت مستمّرة: العالج اجلذري غائب
محمد وهبة

2.5 مليار دوالر الكلفة التي يدفعها مصرف لبنان الستقطاب األموال )مروان طحطح(

ميزانية  يف  التمويل  كلفة  ترّكز  إىل  يؤدي 
عليه  املخاطر  مستوى  ويرفع  لبنان،  مصرف 
وسط غياب للحلول اجلذرية اليت يعتقد خرباء 

ين العام. أن أهمها خفض خدمة الدَّ
متّكن مصرف لبنان من مجع مبلغ يفوق 2.8 
مليارات دوالر يف بضعة أسابيع عرب نوعني 
من العمليات املالية. األوىل قضت بأن تبيع 
مالية  مبالغ  إي��داع  يتضمن  منتجًا  املصارف 
بعد ثالث  بقيمة تفوق مليون دوالر تستحق 
سنوات بفائدة سنوية إمجالية تبلغ %14.3، 
وأن ُتوِدع املصارف، يف املقابل، هذه األموال 
لدى مصرف لبنان يف حسابات جمّمدة لفرتة 
أن  مماثلة مقابل فائدة بعدل 11%، وعلى 
حتصل أيضًا على قروض تساوي 125% من 
قيمة الودائع باللرية بفائدة 2%، وأن تعيد 
إىل  تصل  بفائدة  املقرتضة  املبالغ  توظيف 
املصارف  حّصلته  الذي  العائد  معدل   .%13
من هذه العمليات يصل إىل 22% على مبلغ 
يقّدر بنحو 1.4 مليارات دوالر. أما النوع الثاني 
لعب  واحدة  عملية  كان  فهو  العمليات،  من 
و«غولدمان  بنك«  جنرال  »سوسييتيه  فيها 
ساكس« دور الوسيط الستقطاب مبلغ يفوق 
بأن  العملية  هذه  قضت  دوالر.  مليار   1.4
تشرتي إحدى الشركات الفرنسية املتخصصة 
إيداع  إدارة األصول والثروات شهادات  يف 
صادرة عن مصرف لبنان، وتستحق بعد مخس 
إىل  تصل  إمجالية  سنوية  وبفائدة  سنوات، 
مدرجة  الشهادات  ه��ذه  تكون  وأن   ،%14
يف شركة »يوروكلري« )مقّرها بلجيكا(، بداًل 
»ميدكلري«  شركة  يف  مدرجة  تكون  أن  من 
اللبنانية. وبنتيجة هذه العملية حصل الزبون 
 ،%12 على  قلياًل  تزيد  سنوية  فائدة  على 
فيما حصل الوسيطان على عمولة تصل إىل 
1.5%. وحبسب مصادر مصرفية معنية، فإن 
التزامًا حلاكم  »سوسييتيه جنرال بنك« قّدم 
على  بالعمل  سالمة،  ري��اض  لبنان  مصرف 
يقوم  وهو  مماثلة،  أخ��رى  ودائ��ع  استقطاب 
جبولة على صناديق أجنبية إلقناعها بتوظيف 

األموال يف لبنان.
لبنان  مصرف  على  العمليتني  هاتني  كلفة 
تقّدر بنحو 540 مليون دوالر سنويًا، تضاف 
إىل مبلغ ملياري دوالر سنويًا يدفعها مصرف 
خالل  استقطبها  ال��يت  املبالغ  على  لبنان 
السنوات الثالث املاضية، حبسب أحد أعضاء 
ال  األمر  هذا  املصارف.  إدارة مجعية  جملس 
يعين أن الكلفة تزداد باطراد فحسب، »بل 
لبنان«،  أكثر فأكثر لدى مصرف  هي ترتّكز 
للدراسات  املركز االستشاري  حبسب رئيس 
يثري  ما  اهلل،  فضل  احلليم  عبد  والتوثيق، 
سؤااًل أساسيًا عن كيفية تغطية مصرف لبنان 

هلذه الكلفة.
هذا  يف  متاحة  كثرية  خيارات  هناك  ليست 
اإلطار، فاملصرف املركزي كان ينفذ هندسات 
مالية الستقطاب الدوالرات وتعزيز احتياطاته 
يرفع  كان  أنه  يعين  ما  األجنبية،  بالعمالت 
الكلفة  لتغطية  النقد  وخيلق  الفائدة  أسعار 
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مـقاالت وتـحقيقات

فاتن الحاج
أقفل  األمحر،  بالشمع 
أكرم  الرتبية  وزير 
مدرسة   14 شهيب، 
طائلة  حتت  خاصة، 
املالحقة القانونية وإلغاء 
الطلبات املقدمة، اليت مل 

تبّت الوزارة فيها بعد.
بـ«القنبلة  ُوصف  القرار 
الصوتية«، لكونه عاقب 
بضع مدارس، من بينها 
طلبات  قّدمت  مخس 
الدراسي  للعام  ترخيص 
اجلاري أو العام املقبل، 
ومل حتصل أي منها على 
رد من وزارة الرتبية أو 

وزير الرتبية يعاقب مدارس مل 
تفتح ابوابها... وميهل املخالفني!

 2019 أيـلول   14 Saturday 14 September 2019الـسبت 

وهي ال تزال تعمل مبوافقة استثنائية(، بل 
الوثائق  كل  ولديها  نظامية  مدارس  هناك 
القانونية، تسجل على لوائحها - لقاء مبالغ 
مالية - تالمذة درسوا يف مدارس خاصة أخرى، 
لكنها ترفض تسجيلهم، ألنهم راسبون، وال 
تريد أن يؤثروا مبعدالت النجاح لديها. كذلك 
هناك مدارس ترفع لوائح بأعداد كبرية من 
التالمذة ال يداومون فعليًا يف الصفوف، يف 

أنها  العام  هذا  وصودف  الدراسية،  املراحل  بقية  ويف  الربيفيه 
مل ترشح أي تلميذ لالمتحانات، ومل ُتكَشف، أي أن هناك مشكلة 

أيضًا يف لوائح املدارس يف السنوات الدراسية األخرى.
تسأل مصادر مواكبة للملف: ما املعايري اليت أقفلت على أساسها 
هذه املدارس بالذات دون غريها، فيما جرى جتاهل مدارس أخرى 
قدمت طلبات مماثلة للحصول على الرتخيص وتنتظر رد الوزارة؟ 
وهل تكون هذه املدارس كبش فداء؟ وهل ميكن الوزير أن يقفل 
مدرسة جملرد أنها قدمت طلبًا بالرتخيص ويشّهر بها، فيما اسُتثيَن 
مدرسة  تقفل  مل  وملاذا  والطائفية؟  السياسية  احلظوة  أصحاب 

واحدة خمالفة على األقل؟
مصادر شهيب أكدت أنها »املرة األوىل اليت يقارب فيها وزير 
للرتبية هذا امللف الشائك مبهنية، وما حصل أن بعض املدارس 
العام  اآلخر  والبعض  سنتني،  منذ  أبوابه  فتح  إقفاهلا  املنوي 
املاضي، وجيري تسجيل تالمذة من دون أن ترفع لوائح لوزارة 

الرتبية، ما خيلق بلبلة وفوضى يف القطاع الرتبوي«.
لكن ماذا عن املدارس اليت ثبتت خمالفاتها وتعمل مبوجب موافقات 
استثنائية؟ جتزم املصادر بأن »لن تكون هناك مدرسة غري مرّخصة 
حبلول العام الدراسي 2020 - 2021، باعتبار أن مذكرة الوزير الرقم 
57 أعطت املدارس احلائزة موافقات استثنائية مهلة حتى نهاية 
شباط لتسوية أوضاعها واحلصول على الرتخيص، على أن تتعهد 

بعدم تسجيل أي تلميذ يف العام املقبل، ومن ثم اإلقفال«.

املدارس املقفلة
هي:  شهيب  أكرم  الرتبية  وزير  أقفلها  اليت   14 الـ  املدارس 
قاسديم كولدج يف املروانية - اجلنوب، اجلواد الدولية يف السعيدة 
 Edumotion بعلبك، االبتسام يف زيتون - طرابلس، معهد -
يف حارة حريك، عقول حرة يف اهلرمل، مدرسة رائد فارس يف 
ببنني - عكار، املبدعون يف عكار - مشحة، مدرسة الوديسيه يف 
قرطبون - جبيل، حممد الصاحل - سبلني الشوف، مار بهنام وسارة 
سكول يف  أنطوني  سانت  أكادميية صيدا،  املنت،   - الفنار  يف 
برحليون - الكورة، املتميزون يف عرمون، وأمريكان هاي سكول 

يف اللبوة - بعلبك.

أعطى شهيب 
فرتة سماح 

إضافية 
لعشرات 
املدارس - 
الدكاكني

موافقات استثنائية، ومل تفتح أبوابها ومل تستقبل تالمذة أصاًل. 
الوزراء.  إصدارها يف جملس  مراسيم  أخرى  مدارس  تنتظر  فيما 
إال أن الالفت أن شهّيب، يف املقابل، أعطى فرتة مساح إضافية 
لعشرات املدارس - الدكاكني األخرى، جملرد أنها حائزة موافقات 
استثنائية. علمًا بأن الوزارة وّثقت، أخريًا، خمالفات هذه املدارس 
خالل الدورة الثالثة االستثنائية المتحانات الربيفيه، سواء من خالل 
عمليات التزوير اليت تقوم بها عرب ترفيع لتالمذة راسبني وتسجيل 
الدراسي، وتربيرهم بتواطؤ من  وهميني وعدم احرتام التسلسل 
موظفني يف مصلحة التعليم اخلاص يف الوزارة. ومل يشمل القرار 
لالمتحانات  ترشيح  اليت قدمت طلبات  املخالفة  املدارس  أّيًا من 
من  ذلك  يعنيه  ما  مع  القانونية،  املهلة  خارج  األخرية  الرمسية 

تسجيل طالب غري نظاميني مل يدخلوا قاعاتها الدراسية.
التنبه  أمكنه  الرمسية  االمتحانات  من  الثالثة  الدورة  واكب  ومن 
إىل أن املشكلة ال تتعلق فقط مبا إذا كانت املدرسة متلك مرسوم 
ترخيص أو حتى قرار مباشرة تدريس )هناك مدارس لديها مرسوم 
ترخيص ومل حتصل على مباشرة تدريس وال حيق هلا أن تفتح، 

مصادر شهيب: لن تكون هناك مدرسة غري مرخّصة 
بحلول العام الدراسي املقبل )مروان بوحيدر(

عاد رئيس حكومة العدو اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، من بريطانيا، 
اخلميس من االسبوع املاضي، حاماًل معه تقديرات متشائمة جدًا حول 
لقاء بات قريبًا بني الرئيسني األمريكي دونالد ترامب واإليراني 
شبه  بات  بأنه  العربي  اإلعالم  وصفه  اللقاء  هذا  روحاني.  حسن 
حمسوم، األمر الذي ُيعّد إخفاقًا للسياسة اإلسرائيلية جتاه إيران، 
إذ كانت تل أبيب تأمل كسر اجلمهورية اإلسالمية واستسالمها جراء 

العقوبات واحلصار، ال مفاوضتها.
صحيفة »هآرتس« ذكرت أن تقدير املؤسسة األمنية يف إسرائيل 
يفيد بأن اللقاء بني ترامب وروحاني بات »حمسومًا وأمرًا مفروغًا 
تبلور  التقدير  هذا  أن  املاضي،  االحد  تقرير  موضحة، يف  منه«، 
بناًء على اجتماع نتنياهو بوزير الدفاع األمريكي، مارك إسرب، يف 
العاصمة الربيطانية لندن، األمر الذي يطرح مجلة من األسئلة على 
رأس جدول أعمال نتنياهو على رغم انشغاله باالنتخابات العامة، 
من بينها ماذا ميكن إلسرائيل فعله للحؤول دون اللقاء الذي َيعتقد 
لذلك  ميكن  وهل  بعد؟  تنضج  مل  عوامله  أن  العدو  وزراء  رئيس 
التطور أن حيدث قبل االنتخابات اإلسرائيلية، األمر الذي سيكون 

كارثيًا على نتنياهو؟
تقول  »هآرتس«،  عنها  نقلت  كما  األمنية،  املؤسسة  مصادر يف 
واملواقف  اهلجمات  رغم  وعلى  وواشنطن،  طهران  اجلانبني،  إن 
بل  اللقاء،  باجتاه  تدرجييًا  متوضعهما  ُينضجان  بينهما،  املتشددة 
الدورة  أعمال  هامش  على  اللقاء  هذا  موعد  يكون  أن  يبعد  »ال 
املقبلة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف النصف الثاني من الشهر 

اجلاري«.
 يأتي ذلك يف سياق إشارات ترد إىل تل أبيب مفادها أن ما حظي 
به نتنياهو يف السنوات الثالث األخرية من تأثري لدى ترامب وفريق 

عمله بدأ يتقّلص، أو يف حّد أدنى »يتغري إىل حّد ما«. 
هذه اإلشارات يف اإلعالم العربي عّززها نتنياهو نفسه بتأكيده غري 
ترامب  بأن  الثقة  اللقاء، على رغم تشديده على  إمكانية  املباشر 
أوباما،  باراك  سلفه،  من  إيران  جتاه  تشددًا  أكثر  خطًا  سيقود 
و«سيجلب معه إىل هناك )طاولة املفاوضات( روحًا هجومية وأكثر 

ذكاًء مما كان عليه« املفاوض األمريكي يف السابق.
أنه كان هاجم اجلانب الفرنسي قبل  املفارقة يف موقف نتنياهو 
ساعات من لقائه إسرب، ثم جاءت تصرحياته »املتفّهمة« للموقف 

األمريكي.
 بالطبع، يتعذر على الرجل انتقاد ترامب أو قيادة محلة ضده يف 
الواليات املتحدة كما فعل مع أوباما، لكن األمر من جهته حيتمل 
كل السيناريوات، ومن بينها األكثر تشاؤمًا وكارثية على املصاحل 
األمنية اإلسرائيلية، خاصة أن اجلانب الثاني يف اللقاء اإليراني ــ 
»ال ميكن  لـ«هآرتس«،  تقول مصادر  ترامب، كما  أي  األمريكي، 

»كابوس« لقاء ترامب ــ روحاني يؤّرق نتنياهو
يحيى دبوق

التنّبؤ بأفعاله ومواقفه«. 
التقدير  خيلو  ال  ذلك،  مع 
فعلي  استباق  من  اإلسرائيلي 
)من  اجلانبني  بني  للوساطات 
تبدو  واليت  جهة(،  من  أكثر  ِقَبل 
غالبًا مدفوعة من اإلدارة األمريكية 
صانع  يقلق  الذي  األمر  نفسها، 
األخري  ألن  أبيب،  تل  يف  القرار 

ترامب خبصوص  توّجهات  تغيري  على  قادر  أنه غري  يدرك مسبقًا 
هذا امللف حتديدًا، بعدما رأى أن ما فعله الرئيس األمريكي احلالي 
ال ميكن لرئيس غريه عمله، وهو اآلن بات يف املوقع الذي يسمح 
له بالعمل على مصاحله اخلاصة من دون توقع حتفظات إسرائيلية 

حول قراراته وتوجهاته.
ومن اإلشارات اليت تلقتها إسرائيل من اإلدارة األمريكية أيضًا، 
تراجع مكانة مستشار األمن القومي، جون بولتون، لدى ترامب، وهو 
املعروف بأنه يقود خطًا متشددًا جتاه اجلمهورية اإلسالمية. ووفق 
توجهات  مع  اإلدارة  يف  املسؤولني  كبار  سيتماشى  التقديرات، 
أيضًا  يشمل  مبا  اإليرانيني،  مع  التحادث  قّرر  حال  يف  الرئيس 
املتطّرفة  الـ12  الشروط  الذي صاغ  بومبيو،  مايك  اخلارجية  وزير 
كانت  بأنها  علمًا  التفاوض،  قبل  قبوهلا  إىل  طهران  ودعا  جدًا، 
تعين استسالمًا مطلقًا أمام واشنطن. املصادر األمنية اإلسرائيلية 
أعربت عن قلقها، يف حديثها مع »هآرتس«، من االنعكاس السليب 
للموقف األمريكي على أنشطة إسرائيل يف الساحات املختلفة ضد 
واشنطن ومسعاها  استعداد  إن  إذ  املنطقة،  وحلفائها يف  إيران 
للتفاوض مباشرة من شأنهما أن يؤديا إىل توقعات أمريكية بأن 
واحلرس  اهلل  حزب  مع  العسكرية  احتكاكاتها  عن  إسرائيل  تكّف 
توجهات  يف  عسكرية  ــ  أمنية  انتكاسة  ُيعّد  الذي  األمر  الثوري، 
إسرائيل، يف موازاة االنتكاسة السياسية يف حال مت اللقاء بني 

اجلانبني.
 لدى املؤسسة األمنية أيضًا عناصر قلق من املوقف األمريكي الذي 
يؤثر سلبًا يف هامش  ما  نفسها، وهو  أبيب كبح  تل  من  يتوقع 
مناورة إسرائيل، بل ردعها يف مرحلة حساسة جدًا تقّدر فيها أن 
استحقاق »إغالق حساب« اهلجمات اإلسرائيلية الشهر املاضي مل 
ينتِه بعد، خاصة مع تهديدات األمني العام حلزب اهلل، السيد حسن 

نصر اهلل، باستهداف املسرّيات اإلسرائيلية يف السماء اللبنانية.

من اإلشارات 
التي تلّقتها 

إسرائيل تراجع 
مكانة بولتون لدى 

ترامب

التاريخ ُيثبت أّنه عند نهاية أي حرب أو ُمواجهة عسكرّية بني طرفني، 
غالًبا ما يرتافق توّقف القتال مع فرض ُمعادالت ميدانّية حُتّدد قواعد 
اإلشتباك. ويف لبنان، هذا ما حصل بعد إنسحاب  اجليش اإلسرائيلي  
من  جنوب لبنان  يف أيار من العام 2000، ثم جاءت حرب مّتوز يف العام 
ُمراقبة  ظّل  الطرفني، يف  بني  جديدة  إشتباك  قواعد  لتفرض   ،2006
دولّية)1(. وما حيصل اليوم، هو حُماولة واضحة من جانب » حزب اهلل « 
لتثبيت قواعد إشتباك جديدة، تكون ُمتوازنة أكثر مع اجلانب اإلسرائيلي 
الذي متّتع يف املاضي بتفّوق جّوي، وبُقدرة على تنفيذ عملّيات إغتيال 
وقصف، بدون رّد مناسب. فما هي أسباب وخلفّيات هذا القرار، وما 

هي تداعياته وإرتداداته، وهل مُيكن أن يقود املنطقة إىل حرب؟.
ال شّك أّن »حزب اهلل« بدأ بتنفيذ حُماولة جّدية لتثبيت قواعد إشتباك 
جديدة مع إسرائيل، عرب إستهداف آلّية عسكرّية إسرائيلية يف مستعمرة 
أفيفيم يف األول من أيلول احلالي، ثم إستكمل ذلك بإسقاط طائرة 
رامية اجلنوبّية يف  بلدة  اللبنانّية من فوق  ُعبورها احلدود  ُمسرّية عند 
التاسع من أيلول، علًما أّن هذه امُلاولة سُتستكمل بضربات أخرى يف 
امُلتوّفرة  املعلومات  كل  تؤّكد  السياق،  هذا  القريب. ويف  امُلستقبل 
أّن  مبعنى  َمفتوح،  اإلسرائيلّية  امُلسرّية  الطائرات  إستهداف  قرار  أّن 
»احلزب« سيعمل يف األّيام واألسابيع امُلقبلة على إستهداف طائرات 
إسرائيلّية ُمسرّية أخرى، بشكل َمدروس جيمع بني توّفر الُفرصة امُلناسبة 
من جهة وبني ُصدور »الضوء األخضر« لكل عملّية على حدة، تبًعا للقرار 
السياسي وللرسالة امَلطلوب توجيهها ولتوقيتها. واهلدف اإلسرتاتيجي 
يتمّثل بفرض ُمعادلة ردع جديدة، لكن من دون التسّبب بإنفالت األمور 

عسكرًيا، وال بكشف ُقدرات الدفاع اجلّوي اليت ميلكها »حزب اهلل«.
من جهة أخرى، ال ُبد من اإلشارة إىل أّن رفع »احلزب« ُمستوى امُلواجهة 
أمني  أّكده  والذي  بالتحديد،  املرحلة  هذه  اإلسرائيلي يف  اجلانب  مع 
عام »حزب اهلل« السّيد  حسن نصر اهلل  جُمّدًدا يف خطابه أمس، يعود 
إىل مجلة من األسباب امُلستجّدة والتغيريات امللّية واإلقليمّية. ويف 
هذا السياق، مل يعد »احلزب« حمط إنتقاد دائم وُضغوط حملّية، بعد 
تبّدل التوازنات السياسّية على الساحة اللبنانّية بُوصول العماد  ميشال 
عون  إىل منصب رئاسة اجلمهورّية، وتراجع ُنفوذ األحزاب اليت كانت 
ُتشّكل »قوى 14 آذار« وتشّتتها، األمر الذي جعل »حزب اهلل« طليق 
ُقّوة  أكثر  »احلزب«  وصار  لبنان.  وقت مضى يف  أّي  من  أكثر  اليد 
عليه يف  عّما كان  أيًضا  وأكثر تسليًحا  العسكرّية،  الناحية  من  وخربة 
العام 2006، ما جعله أكثر ثقة بقدراته على امُلواجهة أيًضا. وهو عاد 
إىل التفّرغ للملّف اإلسرائيلي بشكل كبري، بعد جناح النظام السوري، 
بدعم روسي- إيران ي، يف ربح احلرب اليت وقعت يف  سوريا  منذ العام 
2011، حبيث مل يعد »احلزب« مكشوف الظهر-إذا جاز التعبري، وصار 
تركيزه ُمنصّبا على قتال اإلسرائيلّيني من جديد. إىل ذلك، إّن احلصار 
حتريك  إىل  طهران  دفع  إيران،  له  تتعّرض  الذي  اخلانق  اإلقتصادي 
أمنّية ُتستثمر يف نهاية  امَلدعومة منها، لتوجيه رسائل  خُمتلف القوى 
املطاف يف امُلواجهة امَلفتوحة بني إيران و الواليات املتحدة  األمريكّية. 
ويف هذا السياق، وحبسب العديد من اخُلرباء، إّن الُضغوط اإلقتصادّية 
ُتقابل  مُتارسها واشنطن على طهران، واليت  اليت  اهلائلة  والسياسّية 
برسائل أمنّية ُمتعّددة من قبل هذه األخرية يف أكثر من ساحة قتال من 
اليمن والسعودية، ُمروًرا بسوريا، وباألراضي الفلسطينّية اليت ُتسيطر 
عليها حركة »محاس«، ُوصواًل إىل لبنان، تهدف كّلها إىل تعزيز أوراق 

التفاوض عندما تصل األمور إىل مرحلة اللقاءات السياسّية واحُللول.
حُماوالت  لتصعيد  اإلسرائيلّية  اإلنتخابات  مرحلة  إختيار  أّن  واألكيد 
تغيري قواعد اإلشتباك، هو خيار مدروس بعناية من جانب »حزب اهلل« 
ومن يقف وراءه، ألّن ُقدرة اإلسرائيلي على الرّد حَمدودة جًدا، بسبب 
حساسّية اإلنتخابات وتأّثر الناخبني يف إسرائيل بنتائج أي ُمواجهة غري 
ناجحة مُيكن أن تقع، ما يعين عملًيا أّن رئيس احلكومة اإلسرائيلّية احلالي  

بنيامني نتانياهو  هو ُمكّبل اليدين إىل حّد كبري.
وبالنسبة إىل تداعيات وإرتدادات ما حيصل، وإمكان أن يقود املنطقة 
إىل حرب، من الضروري اإلشارة إىل أّن الضربات اليت ُتنّفذها إسرائيل 
يف العراق، تبقى من دون رّد مباشر لعجز القوى املعنّية يف العراق 
عن ذلك. والضربات اليت ُتنّفذها إسرائيل يف سوريا، تبقى من دون 
ُمعلنة  غري  هدنة  يف  دخل  كان  الذي  الُسوري  النظام  جانب  من  رّد 
إسرائيل  ألمن  التعّرض  بعدم  ُمرتبطة  طويلة  ُعقود  منذ  إسرائيل  مع 
رّد غري  حُماوالت  احُلكم، مع تسجيل  األسد« يف  »آل  بقاء  ُمقابل  يف 
ُموّفقة يف إجتاه إسرائيل من جانب باقي القوى وامليليشيات امُلسّلحة 
يف  اإلسرائيلّية  والضربات  حالًيا.  الُسورّية  األراضي  على  امُلنتشرة 

املناطق الفلسطينّية ُتقابل بردود حَمدودة وغري رادعة.
ويف ما خّص لبنان، فإّن الوضع خُمتلف، ألّن »حزب اهلل« قادر على 
علًما  خُمتلفة،  ألسباب  السابق  يف  ذلك  عن  ميتنع  كان  لكّنه  الرّد، 
اجلوّية  باإلنتهاكات  تكتفي  كانت  الواقع،  هلذا  إسرائيل-امُلدركة  أّن 
والبحرّية دون سواها يف أغلب األوقات. أّما اليوم، ومع قرار »احلزب« 
بالنسبة  اخُلروقات اإلسرائيلّية، مبا فيها اجلوّية، وحتديًدا  ُمواجهة كل 
تطّور  فإّن  الساعة،  حتى  طّيار-أقّله  دون  من  امُلسرّية  الطائرات  إىل 
ُمباشرة  ُمرتبط  الوضع حنو ُمواجهة شاملة بني إسرائيل و«حزب اهلل« 
بوترية الضربات اليت سُتوّجه للطائرات اإلسرائيلّية ومبدى قساوتها. 
فإسرائيل اليت تنتهك اجملال اجلوّي اللبناني بشكل َدوري منذ ُعقود، 
السليب إلسقاط طائرة من هنا  امَلعنوي  الوقع  إمتصاص  قادرة على 
أو هناك يف أوقات ُمتباعدة زمنًيا، أّما يف حال تكثيف هذه الضربات 
من جانب »احلزب« فإّن هيبة إسرائيل بكاملها ستكون على املّك، ما 
سُيضطّرها إىل امُلبادرة من جهتها لتعديل قواعد اإلشتباك من جديد، 
وعندها ستكون األمور َمفتوحة على كل اخليارات مع كل امُلخاطر امُلرتّتبة 

على ذلك، ُوصواًل إىل إحتمال إنزالق اجلميع ال إرادًيا إىل احلرب!.

احلرب بني إسرائيل و«حزب اهلل« تقع يف هذه احلال
ناجي س. البستاني
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مـقاالت وتـحقيقات

مالك حمود

استقالة غرينبالت وصعود »صيّب كوشنر«: إسرائيل، العائلة واألصدقاء

لعلَّ أغرب ما متكن مالحظته يف استقالة 
ملاذا  توقيتها.  غرينبالت،  جايسون 
أبرز مهندسي »صفقة  يستقيل أحد 
القرن« قبل أسابيع قليلة من طرح 
ترامب  »خطة  من  السياسي  اجلانب 
تتضح  أن  انتظار  ويف  للسالم«؟ 
مآالت االستقالة هذه، برز اسم آيف 
بريكوفيتش، صديق جاريد كوشنر، 

ا وريث املنصب الشاغر. وربمّ
الرئاسة،  ترامب  دونالد  ي  تولمّ منذ 
درجت عادة استبدال أعضاء اإلدارة، 
املستقيلني  عدد  حصر  بات  حتى 
دون  من  مستحيل  شبَه  وامُلقالني 
الشخصيات.  قائمة  إىل  الرجوع 
هي  املشكلة  بشكلة.  ليست  تلك 
اإلدارة،  تشكيل  إعادة  عملية  أن 
سنوات،  ثالث  حنو  منذ  املتواصلة 
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مفاوضات إسرائيلية فلسطينية«.
مستشار املستشار

مل يكد البيت األبيض يعلن استقالة غرينبالت حتى 
ي آيف بريكوفيتش  بدأت التكهنات يف شأن تولمّ
)30 عامًا( املنصب، على رغم اكتفاء البيت األبيض 
باإلشارة، يف بيان االستقالة، إىل أن بريكوفيتش 
»سيضطلع بدور أكرب« يف فريق »خطة السالم«، 
ل اخلاص لوزارة اخلارجية لشؤون  إىل جانب املمثمّ
إيران براين هوك. وال يقلمّ خرب انضمام هوك إىل 
إدارة  أن  إىل  يشري  إذ  إثارًة،  »السالم«  فريق 
ترامب ترى يف احتواء إيران، وإقامة سالم بني 
إسرائيل والفلسطينيني والدول العربية األخرى، 
قطعة واحدة، حبسب وصف »جريوزاليم بوست«. 
»ترامبية«  قصة  تروي  بريكوفيتش  ترقية  لكن 

أكثر واقعية: ترقية املقرمّبني من العائلة.
ال يوجد الكثري من املعلومات حول بريكوفيتش، 
إنه  املقربني.  كوشنر  أصدقاء  أحد  أنه  سوى 
ترامب  قام  عام،  قبل  متبادل.  حب  مهرجان 
برتقية بريكوفيتش من مساعد كبري املستشارين 
)كوشنر(، إىل نائب مساعد الرئيس و«مستشار 
املستشار.  مستشار  أو  املستشارين«،  كبري 
تعترب  »املستشار«  إىل  »املساعد«  من  القفزة 
من  طوياًل  شوطًا  قطع  فهو  األهمية.  يف  غاية 
اللوجسيت  الدعم  و«تقديم  اهلاتف  على  الردمّ 
يوميًا مثل إحضار القهوة وترتيب املواعيد«، إىل 
خترمّج  الذي  الشاب  ز  يتميمّ السياسات.  تشكيل 
نفس  من  بكونه  هارفرد  يف  احلقوق  كلية  يف 
الدينية  وفريدمان  وغرينبالت  كوشنر  قماشة 
واأليديولوجية. مجيعهم نشأوا يف منازل يهودية 
نيويورك، ومجيعهم  من  أرثوذوكسية، ومجيعهم 
اإلسرائيلية  احلكومة  مع  جيدة  بعالقات  عون  يتمتمّ

ومؤسساتها الدينية.
 ،2011 منذ  كوشنر  صديق  بريكوفيتش،  انضممّ 
 ،2016 عام  االنتخابية  ترامب  محلة  فريق  إىل 
ملساعد  كنائٍب  هارفرد.  من  خترمّجه  بعد  مباشرة 
الرئيس، شارك يف اجتماعات ومشاورات البيت 
األبيض حول سياسات املنطقة، با يف ذلك قرار 
نقل السفارة األمريكية إىل القدس احملتلة. كما 
اليت  جولته  خالل  اصطحابه  على  كوشنر  حرص 
واإلمارات  وقطر  والبحرين  عمان  سلطنة  مشلت 
حتضريًا  فرباير،  شباط/  يف  والسعودية  وتركيا 
ظلمّ  هذا،  ومع  االقتصادية.  املنامة«  لـ«ورشة 
ة خربته يف السياسة  بعيدًا من األضواء. لكن قلمّ
أمثال  غرينبالت،  عن  املدافعني  ببعض  دفعت 
مارتن إنديك، إىل التشكيك يف قدرته على »ملء 
الفراغ«. وعلى رغم أن غرينبالت نفسه مل تكن 
اخلارجية،  السياسة  جمال  تذكر يف  خربة  أيمّ  له 
فإن إنديك رأى أن استبداله بهذا الشاب سيكون 
رجل  إنه  املنصب...  منزلة  يف  »خفض  بثابة 
لطيف، لكنه ال يتمتع بثقل أو خربة غرينبالت«. 
تعيني بريكوفيتش أثار كذلك غضب آرون ديفيد 
ميلر الذي قال يف حديث إىل صحيفة »تاميز أوف 
إسرائيل«: »لديك مهندس ملا يسمى »الصفقة 
الرجل الذي أجنز معظم العمل، فجأة  النهائية«، 
يعلنون أنه سيغادر قبل أسابيع من طرح اخلطة... 
أنَت تسحب عضوًا أساسيًا، وربا العضو الرئيس 
على مستوى العمل... هذا يشري إىل غياب اجلدية 

واملصداقية«.

لم يكد البيت األبيض يعلن استقالة غرينبالت حتى بدأت التكهنات يف 
شأن توّلي بريكوفيتش املنصب )أ ف ب(

أنتَجت مناذج من أمثال جون بولتون )َخَلَف هربرت 
ماكماسرت(، ومايك بومبيو )خلف ريكس تيلرسون( 
وغريهما الكثري، يف انتظار أن ينضممّ إىل هؤالء 
األمريكي  الرئيس  مبعوث  أو  بريكوفيتش،  آيف 
الشرق األوسط، خلفًا جلايسون  لـ«السالم« يف 
وبينما  القرن«.  صفقة  »مهندس  غرينبالت، 
ل«،  مؤهمّ »غري  قانونٍي  الستبدال  ترامب  يستعدمّ 
تساؤالت  ُتثار  )بريكوفيتش(،  ة  أهليمّ أقل  بآخَر 
كثرية يف شأن توقيت استقالة غرينبالت، قبل 
اجلانب  عن  املتوقع  الكشف  من  فقط  أسابيع 

السياسي من الصفقة.
على مدى سنتني ونصف سنة، ُكلِّف غرينبالت، 
جاريد  وصهره  الرئيس  مستشار  جانب  إىل 
كوشنر، والسفري األمريكي لدى إسرائيل ديفيد 
فريدمان، بوضع »رؤية« ذات جانبني: اقتصادي 
)ُكشف عنه يف »ورشة البحرين يف أواخر حزيران/ 
األبعد  مداها  رؤيٌة تهدف يف  يونيو( وسياسي. 
إىل تصفية القضية الفلسطينية. ويوم اخلميس 
لـ«السالم«  اخلاص  املبعوث  أعلن  املاضي، 
استقالته املفاجئة من منصبه، واصفًا عمله لدى 
اليت  األسئلة  ومن  بـ«االمتياز«.  األبيض  البيت 
فريق  بات  هل  اآلنف:  اإلعالن  شأن  أثريت يف 
مقتنعًا  يقوده كوشنر  الذي  األمريكي  »السالم« 
بعدم وجود فرص لنجاح هذه الصفقة؟ الرئيس 
اإلعالن،  من  مسافة  أخذ  جهته،  من  األمريكي، 
السابق:  مستشاره  عًا  مودمّ »تويرت«  عرب  وكتب 
سيغادر  إدارتي،  يف  أعوام  ثالثة  حنو  »بعد 
جايسون غرينبالت لالنضمام إىل القطاع اخلاص. 
كان جايسون شخصًا وفيًا وصديقًا كبريًا وحماميًا 
إىل  إخالصه إلسرائيل وسعيه  ننسى  لن  رائعًا. 

السالم بني إسرائيل والفلسطينيني«.
هناك فرضية )دقيقة( تقول بأن نهج إدارة ترامب 
اإلسرائيلي   - الفلسطيين  الصراع  قضية  جتاه 
واالتفاقات  القواعد  ي  حتدمّ أساس  على  قائٌم 
نقل  من  السابقة:  اإلدارات  وضعتها  اليت 
السفارة األمريكية إىل القدس احملتلة، وخفض 
مكتب  وإغالق  الفلسطينية،  للسلطة  املساعدات 
»منظمة التحرير الفلسطينية« يف واشنطن. كثريًا 
ما يوصف فريق ترامب لـ«السالم« بأنه يتصرمّف 
احلكومة  رئيس  فريق  من  جزءًا  كان  أنه  لو  كما 
ليس  وغرينبالت  نتنياهو؛  بنيامني  اإلسرائيلية 
على  مثال  أوضح  الدينامية.  هذه  قلب  يف  إال 
ذلك نقُده املتواصل لكل ما هو فلسطيين. فقد 
بعدما  املثال،  سبيل  على  املاضي،  الشهر  غرمّد 
قامت الواليات املتحدة حبظر قرار جمللس األمن 
الدولي يدين هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية، 
ز الكالسيكي ضدمّ إسرائيل يف األمم  قائاًل: »التحيمّ
املتحدة: أراد أعضاء جملس األمن إدانة إسرائيل 
إسرائيل  تعتربها  اليت   - للمباني  هدمها  بسبب 
خطرًا أمنيًا على مواطنيها - لكنهم ال يستطيعون 
حتى إدانة محاس...«. جيادل آرون ديفيد ميلر، 
ظلمّ  »يف  يعمل  كان  غرينبالت  أن  يرى  الذي 
قيود شديدة اخلطورة« بالنظر إىل ميول رئيِسه، 
بأنه كان جزءًا من جهود اإلدارة اليت سعت إىل 
تغيري جذري لطريقة تعامل واشنطن مع الصراع. 
ويقول: »هذا جهد إلعادة صياغة النهج األمريكي 
يف املفاوضات اإلسرائيلية - الفلسطينية... لقد 
ني خبلق أساس جديد ملا يعنيه إجراء  كانوا مهتممّ

هديل فرفور

»إصالحات« وزارة الصحة: أين احللول اجلذرية؟

مجيل  العامة  الصحة  وزير  جيزم  ُمستغربة،  بثقٍة 
الصحي  بالقطاع  املالية  األزمة  تأثري  بعدم  جبق، 
مل  اليت  الوحيدة  هي  وزارته  إن  يقول  لبنان.  يف 
على  حصلت  غريها،  دون  وإنها،  موازنتها  ض  خُتفمّ
ف  20 مليارًا إضافية ستجعلها بأمن من شبح التقشمّ
مع  امُلقتضبة  مقابلته  يف  البالد.  على  م  ُييمّ الذي 
»األخبار«، ُيشري جبق إىل توفري 60 مليون دوالر يف 
ملف األدوية السرطانية وامُلستعصية، الفتًا إىل أن 
إجراءاته دفعت شركات األدوية إىل خفض أسعارها 
بني 40 و80 يف املئة. يعُد بافتتاح املخترب املركزي 
يف مستشفى بريوت احلكومي، وتوحيد الئحة األدوية 
الوزارة وصندوق الضمان االجتماعي، وتفعيل  بني 
مراكز الرعاية الصحية األولية يف املناطق، وحيسم 
امتناعه عن توقيع كتب استثناءات. لكن، يف ُمقابل 
عنها  »قفز«  حتديات  ة  مثمّ »الوردية«،  الصورة  هذه 
من  ال  الدولة،  عرب  الدواء  استرياد  ي  كتحدمّ الوزير، 
بجالس  النظر  وإعادة  اخلاصة،  الشركات  خالل 
قانون  وإقرار  احلكومية،  امُلستشفيات  إدارات 

التغطية الصحية الشاملة.
»لبنان يعاني من واقع تقشفي يف موازنته املالية، 
كلنا يف  ألننا  بعضًا  بعضنا  ل  يتحممّ أن  يستدعي  ما 
ا خنلص مجيعًا وحنافظ على بلدنا أو  مركب واحد، فإممّ
ر البلد«. هذا  ندخل يف مشكالت جزئية وفئوية فندممّ
ما صرمّح به وزير الصحة العامة مجيل جبق قبل أكثر 
من شهرين، يف معرض »تضامنه« مع امُلستشفيات 
ذ اعتصامًا أمام وزارته احتجاجًا  اخلاصة اليت كانت ُتنفمّ
على تراكم ديون هذه املستشفيات على الدولة إىل 
1.3 مليار دوالر. بعنى آخر، كان جبق يقول حينها 
ف  التقشمّ أن  إالمّ   ، حقمّ امُلستشفيات  تلك  أموال  إن 
جبق،  أكده  وما  يتناقض  ما  الصرب. وهو  يستوجب 
يف مقابلة مع »األخبار«، حول »نأي نفس« القطاع 

الصحي عن التقشف واألزمة.
يف  الصحي  القطاع  فإنمّ  اخلرباء،  من  عدد  وفق 
األزمة  تداعيات  عن  بنأًى  ُحكمًا،  يكون،  لن  لبنان 
على  يقتصر  ال  واألمر  ف.  التقشمّ وسياسات  املالية 
عنها  ينجم  وما  للُمستشفيات  املرتاكمة  الديون 
أدوية  يف  ونقص  موظفني  وصرف  إقفال  من 
املوردين واملعدات. بل هو مرتبط، أيضًا، بتسعرية 
األمريكي مثاًل. كذلك فإنه مرتبط  بالدوالر  األدوية 
للضمان  الوطين  الصندوق  يرزح حتته  الذي  بالعجز 
االجتماعي، األمر الذي سيؤثر حكمًا بوزارة الصحة، 
وُيصبحون  الصندوق  يرتكون  قد  املضمونني  لكون 

على نفقة الوزارة.
جبق،  مع  املقتضبة  املقابلة  يف  حاولت،  »األخبار« 
االستفسار حول الرؤى اليت متلكها الوزارة ملواجهة 
هذا الواقع، فكان جواب الوزير أنمّ »األزمة االقتصادية 
ف ال متتمّ إىل وزارة الصحة بشيء.  وسياسات التقشمّ
وهذا ما تتفق عليه كل األحزاب والقوى السياسية. 
مليار   20 الوزارة  موازنة  زادت  العكس،  على  بل 
لرية، 10 مليارات يف بند االستشفاء، و10 مليارات 
ضت فيه كل موازنات  يف بند الدواء، يف وقت ُخفمّ
ة قطاع حساس. نستطيع  الوزارات، ألنمّ قطاع الصحمّ
نا ال نستطيع تأجيل  ل الطرقات واألكل، لكنمّ أن نؤجمّ
خرباء  ده  يؤكمّ وما  يتناقض  الكالم  ة«...هذا  الصحمّ
جلهة »استحالة التعويل على زيادة املوازنة 20 مليار 
العجز السنوي للوزارة  لرية، يف وقت يتجاوز فيه 
الواقع  هذا  ملواجهة  واملطلوب،  لرية«.  مليار   120
احلرج، »اختاذ إجراءات إصالحية جذرية جتعل من ملف 
عرب  ال  فعليًا،  الدولة  على  مفروضة  أولوية  الصحة 

اجراءات جزئية غري فاعلة«.
التغطية الصحية الشاملة

مع  اتصال  يف  د  أكمّ حناس،  شربل  السابق  الوزير 
»األخبار« أنمّ إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة 
الصحي  بامللف  اإلمساك  على  القادر  اإلجراء  وحده 
عرب توحيد مالحمه وجعله واضحًا أمام الدولة وحتويله 
اجلهات  توحيد  »ألن  كأولوية،  مفروض  ملف  إىل 
امللف  ل  سيحومّ الصحي  العمل  ومأسسة  الضامنة 
الصحي حكمًا إىل باب إنفاق ضخم وضاغط وواضح، 
وبالتالي يفرض نفسه على الدولة من أجل االلتفات 
بعثرته بني صناديق  من  عوضًا  أولوية  وجعله  إليه 

وجهات، وتسكني األزمة بشكل ُمشرذم وجزئي«.
د جبق أن الوزارة تعمل حاليًا،  يف هذا السياق، يؤكمّ
إقرار  على  العاملية،  الصحة  مة  منظمّ مع  بالتعاون 
قانون التغطية الصحية الشاملة، »ونتوقع أن نصل 
إىل اهلدف حبلول عام 2030. هذا مشروع حيتاج إىل 
بذلك.  تسمح  ال  احلالية  واملوازنة  ضخمة،  ميزانية 
إنشاء مراكز  نا نعمل على موضوع أساسي، هو  لكنمّ
ر عالجات وفحوصات  الرعاية الصحية األولية اليت توفمّ
خمربية وصورًا شعاعية جلميع املواطنني على حساب 
جهات  من  يستفيدون  الذي  ألولئك  حتى  الدولة، 

التغطية  نظام  إقرار  عن  واحلديث  أخرى«.  ضامنة 
الصحية الشاملة حبلول عام 2030 يتناقض وما ورد 
يف »حوار بعبدا« حول خطة جلنة اخلرباء االقتصاديني 
إقرار هذا  اهلل( بشأن  ت ممثاًل عن حزب  )اليت ضممّ

النظام حبلول عام 2020!
األدوية السرطانية

رت  وفمّ وزارته  ان  إىل  جبق  الدواء، يشري  ملف  يف 
حنو 60 مليون دوالر يف فاتورة األدوية السرطانية 
وامُلزمنة، الفتًا إىل أنه ألغى احتكار حنو أربع شركات 
خفض  إىل  ى  أدمّ الذي  »األمر  الدواء،  السترياد 
أسعار بعض األدوية بني 40 و80%«. وأوضح أن 
مناقصات استدراج عروض األدوية جتري على أساس 
ت«. ماذا  تركيبة الدواء و«أيام األمساء التجارية ولمّ
يوجد  »ال  الكرنتينا؟  مركز  يف  األدوية  انقطاع  عن 
انقطاع يف األدوية. أحيانًا يكون سبب انقطاع الدواء 
أنمّ الشركة عجزت عن توفري الدواء، فتقوم الوزارة 
بتوفري بديل له. وغالبية هذه األدوية ليست غالية 
الثمن، لكنمّ املستورد صار يتلكأ يف استريادها مذ 

أصبح ذلك غري مربح له«.
إيران  من  األدوية  استرياد  عن  ماذا  ولكن، 
تها شركات إيرانية وتنام يف  والعروضات اليت قدممّ
اإليرانيني  تأكيدات املسؤولني  الوزارة وفق  أدراج 
أثناء جولة نظمتها وزارة الصحة اإليرانية للصحافيني 
اللبنانيني العام املاضي؟ ينفي جبق أن تكون هناك 
إىل  الفتًا  الوزارة،  إىل  مة  ُمقدمّ إيرانية  »عروضات« 
غياب اآلليات اليت تسمح للبنان باسترياد الدواء من 
دولة لدولة، »ولو كنا منلك آلية معينة، ملا تعاملنا 
هذه  غياب  سبب  ا  أممّ فرنسا«.  مع  بل  إيران،  مع 
الوزراء،  من جملس  قرار  إىل  »حاجتها  فهو  اآللية، 
ألن الدفع سيكون حينها من طريق ديوان احملاسبة. 
ال  وغالبًا  أشهر،  االنتظار ستة  الدفع  آلية  وتفرض 
شركة  أي  »لكنمّ  ويستطرد:  علينا«  الدول  تنتظر 
للمواصفات  مطابقًا  دواًء  تستورد  أن  تريد  خاصة 
وملعايري القانون اللبناني تستطيع أن تسجل الدواء، 

سواء كان من اهلند أو من إيران أو من أي بلد«.
يف هذا الصدد، يتساءل رئيس هيئة »الصحة حق 
وكرامة« النائب السابق إمساعيل سكرية: »هل تعجز 
من  األدوية  باسترياد  قرار  اختاذ  عن  مثاًل  احلكومة 
ر بنحو 200 مليون  خالل الدول، ما دام هناك وفر ُيقدمّ
دوالر على األقل؟«، مشددًا على أن من شأن اإلبقاء 
على الشركات اخلاصة وسيطًا يف استرياد الدواء، 

أن ُيبقي على أسعار الدواء مرتفعة.
أين املخترب املركزي؟

»لقد جتاوزنا هذا املوضوع منذ زمن«. هكذا أجاب 
الوزير عن سؤال »األخبار« بشأن خفض كلفة الدواء 
ر  عرب تعزيز صناعة الدواء، الفتًا إىل أن لبنان ُيصدمّ
حاليًا أدوية إىل بلدان مل يكن يدخلها الدواء اللبناني. 

ما هذه األدوية؟ »أدوية«، هكذا أجاب الوزير!
د أن صناعة الدواء يف لبنان  سكرية، من جهته، أكمّ
األدوية  بعض  تغليف  على  بغالبيتها  أصاًل  تقوم 
لبنان،  يف  »جتميعها«  بعد  وتعليبها،  املستوردة 
حيوية  مضادات  عن  عبارة  اآلخر  بعضها  »فيما 
الدواء،  صناعة  تعزيز  أما  بسيطة«.  وفيتامينات 
فتستوجب جهدًا وتعاونًا مع جهات أكادميية وعلمية 
باملخترب  ق  تتعلمّ األهم  والنقطة  القطاع.  لتفعيل هذا 
ر دواًء  املركزي للدواء، إذ كيف ميكن لبنان أن يصدمّ
من دون وجود خمترب؟ يقول جبق إن غياب املخترب كان 
ل عائقًا كبريًا أمام تصدير لبنان لألدوية »إال أن  ُيشكمّ
بعض البلدان اتفقت معنا على معاملتنا كما لو أننا 
منلك خمتربًا مقابل حصوهلا على شهادات منشأ تثبت 
تطابقها مع مواصفات البلد وقوانينه«. ويلفت إىل 
د مركز للمخترب املركزي يف مستشفى بريوت  أنه ُحدِّ
احلكومي، »ومن املتوقع أن ُيبصر النور قريبًا«. علمًا 
أن دون ذلك حتديات كبرية، ألن إعادة فتح املخترب 
تستوجب توظيف فريق عمل إلدارته، يف ظل جتميد 

جملس الوزراء التوظيف.
حظر االستثناءات وتعديل الئحة أدوية الضمان

»على أيمّ مضمون يلجأ إىل وزارة الصحة العامة أن 
يراجع الصندوق، ال الوزارة. عليه أن حيلمّ املشكلة مع 
الدولة، ال مع الوزارة«. حبسم، قال جبق لـ »األخبار« 
إنه سيمتنع عن توقيع االستئناءات ملرضى السرطان 
واألمراض امُلستعصية، »كوزارة ما فيين آخد مرضى 
ه  لكنمّ ميزانيتو«.  أعطاني  الضمان  إذا  إال  الضمان 
استطرد يف هذا الصدد: »هناك إجراء جيد قمت به، 
وهو أننا اتفقنا مع إدارة الضمان بتوقيع بروتوكول 
يقضي بتوحيد لوائح األدوية بني الوزارة والضمان. 
فأي دواء توافق عليه الوزارة سيوافق الضمان عليه 
حكمًا«، الفتًا إىل أن كل اجلهات الضامنة »صارت 
ل خالل الشهر  حتت مشسية الوزارة« والضمان سيعدمّ

املقبل الئحته.
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

 2019 أيـلول   14 Saturday 14 September 2019الـسبت 



Page 13صفحة 13     

مـقاالت وتـحقيقات

الكتب املدرسية بالدوالر
القانون حيظر إلزام التلميذ بشراء الكتب من املدرسة ومنعه من استخدام كتب مستعملة

اخلاصة  النشر  دور  عن  الصادرة  املدرسية  الكتب 
بالدوالر مبوافقة وزارة  الناشرين  اللبنانية تسّعرها نقابة 
»التحايل« على  االقتصاد، فيما ال تتوقف املدارس عن 
القانون واألهالي عرب »تغيري« الطبعات و«تنقيحها«، ومنع 
الطالب من استخدام الكتب املستعملة، أو جتزئة الكتاب 
الواحد اىل سبعة كتيبات بذريعة التخفيف من ثقل احلقيبة 

املدرسية.
أهالي  بال  اجلديدة  الكتب  كلفة  تشغل  عام،  كل  كما 
تالمذة املدارس اخلاصة. محالت تبادل الكتب املستعملة 
تفلح  ال  خارجها  أو  املدارس  داخل  البعض  ينظمها  اليت 
الكتب  هذه  اعتماد  امكانية  أن  إذ  الفاتورة.  خفض  يف 
الناشرين  نقابة  حبسب  عليها،  ُيقبل  اليت  املستعملة 
املدرسيني، بني 50% و70% من أولياء األمور، تكاد ال 
تتجاوز 30% من جمموع الكتب. واألسباب كثرية، تتعلق 
إما بتغيري الطبعات أو منع املدرسة التلميذ من استخدام 
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األمر  باملخالفني، وقد يصل  وُينزلون غرامات  باألسعار،  وبالتقيد 
إىل اإلحالة إىل النيابة العامة«.

تبيع  اليت  املدارس  منافسة  من  املكتبات  بشكوى  يتعلق  ما  ويف 
العامة  املديرية  والقرطاسية يف حرمها، قالت مصادر يف  الكتب 
الرتبية،  وزارة  وصاية  حتت  تقع  املدارس  إّن  االقتصاد  لوزارة 
»وحنن حاضرون كوزارة اقتصاد لتنفيذ دوريات مشرتكة مع وزارة 
الرتبية ملراقبة هذه العملية«. إاّل أّن كرّيم يقّر بأّن بعض املدارس 
»تساوم الناشرين جتاريًا وتطلب حسومات تفوق النسبة املعتمدة يف 
معايري التسعري )أي 20%(، أو تتفق مع مكتبات يف حميطها«. وإذ 

فاتن الحاج

تضاعف دور النشر أرباحها بتجزئة الكتاب الواحد إىل 7 كتيبات )مروان بو حيدر(

أن  خصوصًا  تربوية،  ال  جتارية 
الكتب  من  اجلديدة  الطبعات  غالبية 
عن  األصل  طبق  نسخة  تكون  تكاد 
سابقتها، وغالبًا ما ينحصر »التجديد« 
من  األوىل  واألوراق  الغالف  بتغيري 

كل حمور و«شقلبة« بعض احملاور.
ما ال يعرفه كثريون أن نقابة الناشرين 

املدرسيني، ومبوافقة مديرية محاية املستهلك يف وزارة االقتصاد 
)!(، تسّعر الكتاب املدرسي بالدوالر األمريكي، وتقّرشه املكتبة أو 
املدرسة باللرية، شرط االلتزام بسعر الصرف الرمسي. لكن ملاذا 

بالدوالر ومن يراقب التزام الناشرين واملكتبات بالسعر الرمسي؟
يوضح رئيس دائرة مكافحة الغالء واالحتكار يف وزارة االقتصاد، 
وزارة  يف  جلنة  مهمة  من  كان  الكتب  تسعري  أّن  كرّيم،  موسى 
االقتصاد قبل عام 2004، عندما أصدر وزير االقتصاد آنذاك مروان 
محادة قرارًا جعل األمر من مهمة جلنة متخصصة يف النقابة، وفق 
معايري تتصل بكلفة الصناعة الفنية للكتاب )نوع الورق، الكرتون، 
الطباعة والتجليد...(، مع إعطاء الوزارة سلطة املوافقة أو الرفض. 
وجيزم بـ«استحالة أن يصدر أي ناشر كتابًا مدرسيًا قبل أن يقّدم 
نسخة منه مع جدول تكاليفه إىل النقابة والوزارة. وتدرس النقابة 
حتت رقابة الوزارة الطلب وحتدد سعر املبيع وتبلغه للناشر«. وعما 
إذا ما سبق أن خّفضت الوزارة سعرًا وضعته النقابة، أقّر كرّيم بأن 

»السعر يبقى كما هو يف معظم األوقات«.
كرّيم لفت اىل أّن النقابة أصرت على التسعري بالدوالر باعتبار أن 
هناك تكاليف تدخل يف صناعة الكتاب )كالورق واملواد األولية( 
ُتدفع بالعمالت األجنبية. إاّل أّنه أكد أّن املكتبات »ملزمة التسعري 
للدوالر  لرية   1515 يتجاوز  ال  الذي  الصرف  سعر  وفق  باللبناني 
)...( والدائرة تنّظم يف هذا الوقت من العام جوالت ميدانية على 
املكتبات ودور النشر ويدقق مراقبوها، على قّلتهم، يف الفواتري 

منذ 2004 سُحب 
تسعري الكتب من 

وزارة االقتصاد وُأوكل 
اىل نقابة الناشرين!

كتب مستعملة، أو عدم امكانية تبديل كتب التمارين التطبيقية، أو 
بسبب ما باتت تلجأ إليه دور النشر، أخريًا، جلهة جتزئة الكتب إىل 
ما يصل اىل 7 كتيبات وبيعها سلة واحدة )package(، ما جيعل 
استخدامها يف العام التالي متعذرًا. ويزيد الطني بّلة أّن أصحاب 

املكتبات يشرتون الكتب املستعملة بربع سعرها!
حممود قطايا، منسق الشؤون املالية يف احتاد جلان األهل وأولياء 
األمور يف املدارس اخلاصة، يلفت على سبيل املثال اىل أن فاتورة 
كتب ابنه، التلميذ يف الرابع أساسي، تالمس الـ 700 ألف لرية. 
ويشري خصوصًا إىل سعر كتاب اللغة األجنبية الثانية مع تطبيقاته 
)أي اإلنكليزي لتالمذة القسم الفرنسي( الذي يصل اىل حنو 100 
وكذلك  للتطبيقات(،  ألفًا  و42  للكتاب  لرية  ألف   56( لرية  ألف 
جمموعة كتّيبات اللغة العربية اجملزئة إىل حماور ويبلغ مثنها 86 ألف 
ألفًا عندما كانت كتابًا واحدًا مع تطبيقاته(.  لرية )يف مقابل 36 
جيزم قطايا أن ابنه لن يستخدم كل هذه الكتب هذا العام، ولن 

يستفيد منها أخوه من بعده!
نقابة الناشرين املدرسيني تقلل من حجم املشكلة، باعتبار أّن حصة 
الكتب ال تتجاوز 5 يف املئة من سلة كلفة التعليم اليت تتضّمن 
أّن  وتؤّكد  وغريها.  والنقل  والقرطاسية  املدرسي  والزي  القسط 
»تعديل الطبعات جيب أن يكون منطقيًا ومربرًا باملستجدات العلمية، 
احلديثة  التعليم  وطرائق  الرتبوية  املفاهيم  ملواكبة  ضروري  وهو 
والتوصيف الذي يطرأ على اسئلة االمتحانات«. وتشّدد على أّن 95 
يف املئة من دور النشر املدرسية حترتم عملها املهين، فيما تعتمد 
5% منها فقط التغيري الشكلي. إال أن الالفت هو تأكيد النقابة 
أّنها تبقي على األسعار نفسها للكتب اليت ال تتغرّي جذريًا، علمًا أن 

جولة بسيطة على املكتبات تثبت عدم االلتزام بذلك.
أما األهالي، فمعظمهم مقتنع بأن جتديد الطبعات يتم غالبًا ألهداف 

يشري إىل أن ال مانع من أن تبيع 
املدرسة الكتب يف حرمها، يلفت 
اىل أن املادة 7 من القانون 515 
/1996 متنع عليها يف نص صريح 
وواضح احتكار لوائح الكتب. إذ أن 
الكتب  لوائح  حتدد  أن  »للمدرسة 
ومواصفات اللوازم املدرسية، غري 
بشراء  التلميذ  الزام  جيوز  ال  أنه 
هذه الكتب واللوازم من املدرسة 
أو أي مرجع خاص آخر. كما ال جيوز 
مدرسية  كتب  استعمال  من  منعه 
لالستعمال...«.  صاحلة  مستعملة 
كما أّن املادة 50 من قانون محاية 
الزام  عدم  على  تنص  املستهلك 

املستهلك بأي سلعة ال يرغبها.
أمني سر احتاد املؤسسات الرتبوية 
اخلاصة، فرنسوا حبيقة، ينفي أن 
تكون االلزامية موجودة يف مدارس 
»ما  لكن  األدنى،  باحلد  االحتاد 
املدارس  إدارات  أن  هو  حيصل 
تسّهل على األهالي احلصول على 
الكتب فتؤمنها هلم يف املدرسة، 
عنها  البحث  عناء  يتكلفوا  ال  كي 
يف املكتبات ال سيما بالنسبة إىل 
الكتب األجنبية املستوردة«. وهو 
ما يؤكده مدير دار الفكر اللبناني 
»ال  أن  على  مشددًا  عاصي  جاد 
يف  التجارية  للصفقات  مكان 
الكبرية،  اخلاصة  املدارس  غالبية 
املعيار  تغّلب  مؤسسات  لكونها 
مادي،  اعتبار  أي  على  العلمي 
وما حيصل بني دار النشر وإدارة 
املنافسة  ضمن  يدخل  املدرسة 
دار  أن  اىل  ويلفت  املشروعة«. 
مكتبة،  أو  مطبعة  ليست  النشر 
تربوية  جلانًا  تضم  »مؤسسة  بل 
التعليمية  املواد  يف  متخصصة 
كتب  لتأليف  أحباث  ومراكز  كافة 
الصادرة  الرمسية  املناهج  توافق 
يعترب  وفيما  الرتبية«.  وزارة  عن 
ثقل  »ختفف من  الكتب  أن جتزئة 
على  يشدد  املدرسية«،  احلقيبة 
أن »جتارة الكتب خاسرة«. إذ أن 
»20% من سعر الكتاب هي عبارة 

عن حسومات تعطى للمدارس وألصحاب املكتبات وبني 15 و%20 
لالطالع  للمدارس  تعطى  جمانية  )مناذج  هدرًا  و%5  تأليف  حقوق 
عليها متهيدًا العتمادها(، ويبقى للناشر 30% رحبًا غري صاٍف لكونه 
يتضمن رواتب موظفني وإجيار مستودعات وغريها من املصاريف«، 
ناهيك عن »املنافسة غري املشروعة من املكتبات املتنقلة واملكتبات 
سجل  لديها  ليس  اليت  النشر  ودور  الفايسبوك  على  تبيع  اليت 

جتاري«.

الكتب األجنبية خارج الرقابة
االقتصاد،  وزارة  يف  واالحتكار  الغالء  مكافحة  دائرة  رئيس  ُيقر 
موسى كرّيم، بأن مستوردي الكتب األجنبية ال حيضرون االجتماعات 
اليت تعقد لتنظيم قطاع الكتب املدرسية، يف حني أن »هناك حاجة 
إىل ضبط أكرب للكتب األجنبية والتشدد يف الرقابة من جانب وزارتي 
الرتبية واالقتصاد، إن جلهة السعر أو جلهة املضمون الذي جيب أن 
يتوافق مع خصوصيتنا الثقافية«. كما »ال ختضع هذه الكتب ألسعار 
نقابة الناشرين املدرسيني ووزارة االقتصاد اللتني تتأكدان فقط 
أمريكا.  أو  اوروبا  املنشأ يف  بلد  أسعار  يلتزم  املستورد  أن  من 
والسعر جيب أن ال يتجاوز ضعف الكلفة. لكن املشكلة تكمن يف 

ارتباط سعر هذه الكتب بسعر صرف الدوالر أو اليورو«.
الكتب  بيع  حتتكر  اليت  اخلاصة  املدارس  بعض  أن  والالفت 
املستوردة، تطلب من الوكيل املستورد )دار نشر( عناوين معينة 
وبالتالي  باإلنكليزية،  الكتب، ال سيما  وتسليمها عددًا حمددًا من 
ال يعثر التالمذة عليها يف املكتبات. واملفارقة أّن الكتاب األجنيب 
القديم يصبح خارج التداول مبجرد انتهاء العام الدراسي. إذ أن دور 

النشر تعمد كل سنة إىل تغيري الطبعة أو تبديل الكتاب نفسه.
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السبت  إيران،  أعلنت 
تفاصيل  املاضي، 
يف  الثالثة،  اخلطوة 
تقليص  سياسة  إطار 
التزاماتها مبوجب االتفاق 
النووي. خطوٌة تستهدف 
على  الضغوط  تصعيد 
األوروبيني بهدف دفعهم 
بتعهداتهم  اإليفاء  إىل 
مبوجب االتفاق، مع إبقاء 
قناة التفاوض الفرنسية 

مفتوحة.
إيران  اختذت   | طهران 
إطار  يف  الثالثة  اخلطوة 
من  التخّفف  سياسة 
باالتفاق  االلتزامات 
أدت  حينما  النووي، 

 إيران تصّعد الضغوط بـ»خطوة ثالثة«
محمد خواجوئي
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فريوتا،  كورنيل  الذرية، 
حبسب  فتتعّلق،  لطهران، 
برفع  إيرانيني،  مسؤولني 
والتطوير  األحباث  عن  القيود 
للضغط  رمزية  وُتعدُّ   ،)R&D(
على األوروبيني، كونها لن تؤّثر 
االتفاق. وبينما  بشكل جاد يف 
تتخذ  أن  يتوّقع  البعض  كان 
إيران إجراءات أكثر تشّددًا، مثل 
التخصيب بنسبة 20%، فّضلت 
التحّرك بشكل مدروس  األخرية 
هنا،  من  الراهنة.  املرحلة  يف 
فإن توسيع النشاطات يف جمال 
أجهزة  أنواع  وتطوير  األحباث 
كان  مهما  املركزي،  الطرد 
جادًا، فليس مبقدوره يف احلقل 
النووية،  للصناعة  العملياتي 
الغربيني  لدى  بالغ  قلق  إثارة 

على األمد املتوسط.

العجز األوروبي
تسعى  إيران  أن  رغم  على 
التدرجيي  خفضها  من  لإلفادة 
للضغط  كوسيلة  اللتزاماتها، 
بيَد  األوروبي،  املفاوض  على 
أن مثة شكوكًا كبرية حول قدرة 
احملادثات  وجدوى  األوروبيني 
األشهر  مدى  وعلى  معهم. 
الـ16 األخرية اليت تلت انسحاب 
واشنطن من االتفاق النووي، مل 
يستطع األوروبيون التعويض عن 
ُمنيت بها طهران  اليت  اخلسائر 
ذلك،  ومع  الواقع.  أرض  على 
أن  منها  يتوّقعون  كانوا  فإنهم 
هو.  كما  باالتفاق  ملتزمة  تبقى 
املعروفة  املالي  التبادل  فآلية 
بـ«إنستكس«، واليت كان مقررًا 
أن تفتح قناة للتبادل املالي مع 
إيران، مل تكن جمدية حلّد اآلن. 
للرئيس  األخري  االقرتاح  أما 
ماكرون،  إميانويل  الفرنسي، 
مبنح خط ائتماني بقيمة 15 مليار 
دوالر لبيع النفط اإليراني، فلم 
حتقيق  اآلن،  لغاية  يستطع، 
الرئيس  والسبب  خرق.  أي 
معارضة  يف  يكمن  ذلك،  وراء 
واشنطن ألي تعليق للعقوبات، 
النفط  لشراء  إعفاءات  منح  أو 
اإليراني، وهو األمر الذي أكده 
دونالد  األمريكي،  الرئيس 

ترامب، أخريًا.
يذهبون  الكثريين  فإن  وعليه، 
املواقف  بأن  االعتقاد  إىل 
املستقلة لباريس هي استعراض 
مواقف  منها  أكثر  اسرتاتيجي 
حقيقية، إذ أظهرت هذه األخرية 

الجمهورية اإلسالمية أظهرت أنها لن تتخذ موقفًا انفعاليًا يف مقابل الضغوط )أ ف ب (

 خروج من التكتيك إىل االسرتاتيجيا

من  يومًا   180
اإليرانية  املهل 
خّفضت  الثالث 
اجلمهورية  خالهلا 
يف  االسالمية 
التزاماتها  إيران 
تعّهدت  اليت 
يف  بتنفيذها 
النووي.  االتفاق 
االتفاق نص على 
األنشطة  خفض 
وجتميد  النووية 
بعضها ملدد تصل 
مخسة  إىل  أحيانًا 
مقابل  عامًا  عشر 
العقوبات  رفع 
ضة  و ملفر ا

ومن جهة أخرى، اخلطوتان األوىل والثانية ميكن 
مع  املفاوضات  يف  التقدم  حال  يف  إيقافهما 
اآلن  الضغط  سياسة  أن  خاصة  األوروبيني، 
انتقلت من امللعب اإليراني إىل اجلانب الغربي، 
فإيران قادرة على إيقاف وخفض املخزون من 
معدودة،  أيام  يف  الثقيلة  واملياه  اليورانيوم 
لكن استئناف العمل الفعلي على تطوير األجهزة 
وضخ الغاز فيها يعين خطوة كبرية باجتاه مواكبة 
التأخر يف تطويرها، ما  النووية وعدم  الصناعة 
يشي بأن مثة فرصة فتحت لألحباث وانطالقها، 
وأن طهران لن تتوقف عن هذه األحباث يف حال 
طلب منها ذلك، ألنها سابقًا مل تكن جتري هذه 
االختبارات، وكان من املقرر أن تتوقف ما بني 
8 إىل 15 سنة. لذلك، املشروع، حتى يف حال 
االتفاق، لن يتوقف، فضاًل عن معرفة اإليرانيني 
بأنه ال حّل قريبًا هلذه القضية، أقّله خالل وجود 

ترامب يف البيت األبيض.
اخلطوات  ماهية  هو  اآلن  األبرز  املوضوع 
اليت  اإلضافيني  الشهرين  ومهلة  املستقبلية 
منحت لألوروبيني؛ فإيران ما زالت لديها أوراق 
لتخرجها. وبقراءة بسيطة لالتفاق النووي، ميكن 
أن نالحظ أن اجلمهورية اإلسالمية متتلك خيارات 
من شأنها أن حترج اجلانب األوروبي وتعيد خلط 
الربنامج  بسلمية  متمسكة  أنها  خاصة  األوراق، 
وبالتالي  الدولية«،  »الوكالة  باعرتاف  النووي، 
فاخليارات  الغموض،  مرحلة  مشروعها  يدخل  مل 

مفتوحة ومباحة، ومن ضمنها:
1. رفع عدد أجهزة الطرد املركزي إىل أكثر من 

6000 يف منشأة نطنز.
2 استبدال أجهزة »IR1« بأجهزة من اجليل الرابع 

.»IR4«
3 االنسحاب من الربوتوكول اإلضايف الذي يسمح 
بزيارة مفاجئة إىل املنشآت النووية، وهذا ممكن 

بقرار من »جملس الشورى«.
وتبقى خطوتان تعتربان عودة إىل النقطة الصفر 

وهما:
1. إعادة تشغيل مفاعل »أراك« للمياه الثقيلة 
تصميم  وإعادة  نفسها،  السابقة  باالستخدامات 
يشكل  كان  الذي  للمفاعل  القديم  القالب 
عقدة يف التفاوض وهدفًا أمريكيًا، إضافة إىل 
اليورانيوم  لتخصيب  »فوردو«  منشأة  تشغيل 
بأجهزة طرد مركزي، ما يعترب ضربة  وجتهيزها 
كبرية لواشنطن اليت قدمت الكثري من التنازالت 
لتعليق العمل بهذه املنشأة اليت ُتعّد أهم مركز 
ختصيب بعد »نطنز«. وإيران، بسبب عدم احلاجة 
العمل  أوقفت  »نطنز«  بوجود  تشغيلها  إىل 
بها، وبالتالي العودة إىل تشغيلها مع »أراك« 
كبري  أنهى  حينما   2012 إىل  عودة  ستشكل 
املفاوضني النوويني، سعيد جليلي، مفاوضاته 

مع السداسية الدولية.
يف مجيع األحوال، سيفتح االنتقال اإليراني من 
التصعيد  احتماالت  االسرتاتيجيا  إىل  التكتيك 
ومن ثم حماوالت احتوائه، مع معرفة اجلميع بأن 
إيران عسكريًا سيشعل حربًا، يف  مع  التصادم 
حني أن طهران باتت تعرف أين وكيف ترد يف 

احلرب االقتصادية.

القرارات  واشنطن يف  تتبع  أنها 
االسرتاتيجية، وأن خريطة الطريق 
ُوضعت  إمنا  اجلديدة  الفرنسية 
بهدف رفع العتب إزاء االلتزامات 
االتفاق  يف  عليها  املنصوص 
حماولة  يف  وكذلك  النووي، 
إشارة  تكن  ومل  إيران.  الحتواء 
بالده  أن  إىل  أخريًا،  ماكرون، 
غري راغبة يف التضحية مبصاحلها 
مصاحل  أجل  من  األمريكيني  مع 

طهران، إال دلياًل على ذلك.
ضوء  ويف  األمريكي،  الرئيس 
الفرنسية،  للخطة  معارضته 
يكون قد وأدها عمليًا يف املهد. 
وعلى رغم أن سياسة »الضغوط 
مارستها  اليت  القصوى« 
انسحابها  منذ  املتحدة  الواليات 
مبصاعب  تسببت  االتفاق  من 
وضائقة لالقتصاد اإليراني، لكن 
املؤشرات تفيد بأن قسمًا رئيسًا 
ضغوط  من  الناجتة  الطاقة  من 
وعلى  حَتّرر.  قد  العقوبات، 
ترامب  يظنه  كان  مما  النقيض 
بدايًة، فإن االقتصاد اإليراني مل 
العام  تقّلبات  ينهر، ال بل جتاوز 
املنصرم، وبات يشهد اليوم نوعًا 

من االستقرار يف هذا اجملال.
اجلمهورية  فإن  أخرى،  جهة  من 
اإلسالمية، ويف ظل إجراءات مثل 
االتفاق  مبوجب  التزاماتها  خفض 
الطائرة  إسقاط  وكذلك  النووي، 
واحتجاز  األمريكية،  املسرّية 
أظهرت  الربيطانية،  النفط  ناقلة 
انفعاليًا  موقفًا  تتخذ  لن  أنها 
رغم  وعلى  الضغوط.  مقابل  يف 
القصوى«  »الضغوط  أن سياسة 
اليت  املستعجلة  النتائج  تعط  مل 
كانت تتوخاها واشنطن، ال يبدو 
هذه  عن  ستتخّلى  األخرية  أن 
القريب.  املستقبل  السياسة يف 
االخضر  الضوء  ترامب  فإعطاء 
ومن  البداية،  يف  ماكرون  خلطة 
كان  الحقًا،  موقفه  تغيري  ثم 
نامجًا قبل أي شيء عن معارضة 
للقاٍء  اإليرانيني  املسؤولني 
رفع  قبل  وترامب  روحاني  جيمع 

العقوبات.
وأمريكا  إيران  بني  املواجهة 
بلغت مرحلة »برزخية«؛ فاجلانبان 
احلرب.  وال  السالم  يريدان  ال 
وكل طرف يريد رفع مثن الوضع 
أمل  على  اآلخر،  للطرف  السائد 
منه.  تنازالت  على  حيصل  أن 
ويف هذا اإلطار، فإن ما يضعف 
ويتقّوض ويفقد مصداقيته شيئًا 

فشيئًا، هو االتفاق النووي.

املتحدة  الواليات  معارضة 
حظر  بتعليق  الفرنسي  لالقرتاح 
بصورة  اإليراني  النفط  مبيعات 
موقتة، إىل إلقاء ظالل من الشّك 
على قدرة األوروبيني على تلبية 
الناطق  املطالب اإليرانية. وأعلن 
الذرية  الطاقة  وكالة  باسم 
كمالوندي،  بهروز  اإليرانية، 
التفاصيل  املاضي،  السبت 
التقنية للخطوة اليت كان الرئيس 
أصدر  روحاني،  حسن  اإليراني، 
بتنفيذها.  أمرًا  املاضي  األسبوع 
أربع  عن  كمالوندي  وحتدث 
بدايًة،  تتمّثل،  جديدة  خطوات 
الطرد  أجهزة  يف  الغاز  بضخ 
»اي  املتطورة من طراز  املركزي 
آر 6 إس«، وسلسلة »اي آر 6« 
املكّونة من 20 جهازًا، فضاًل عن 
تشغيل سلسلة »اي آر 4« املكّونة 
وإنتاج  جهازًا،   20 من  بدورها 
املكائن  بواسطة  املخصبة  املواد 
ال  بالده  أن  إىل  اجلديدة، مشريًا 
تعتزم، يف الوقت الراهن، وضع 
قيود على عمليات اإلشراف اليت 
تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية مبوجب االتفاق.
الدول  التزام  عدم  على  وردًا 
االتفاق  على  عة  املوقِّ األوروبية 
أقدمت  فيه،  الواردة  بتعهداتها 
الـ120  األيام  مدى  على  إيران، 
التزاماتها  خفض  على  املاضية، 
خطوة خبطوة. يف اخلطوة األوىل، 
أوقفت مبيعات اليورانيوم واملياه 
أدى  ما  ملفاعالتها،  الثقيلة 
اليورانيوم  احتياطي  ختّطي  إىل 
كيلوغرام  الـ300  عتبة  املخّصب 
أما  االتفاق.  مبوجب  احملددة 
يف  فتمثلت  الثانية،  اخلطوة 
اليورانيوم  ختصيب  نسبة  زيادة 
وفق  بها  املسموح   %3.67 من 
االتفاق، إىل 4.5%. ورأى وزير 
الدفاع األمريكي، مارك إسرب، يف 
سياسة تقليص إيران التزاماتها، 
انتهاكًا لالتفاق النووي، واستمرارًا 
معاهدة  خلرق  اإليرانية  للجهود 
حظر االنتشار النووي، بينما دعت 
وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس 
مواصلة  إىل  إيران  بارلي، 

التزاماتها مبوجب االتفاق.

    املواجهة بني إيران وأمريكا 
بلغت مرحلة »برزخية«

تزامنت  اليت  الثالثة  اخلطوة  أما 
العام  املدير  بها  يقوم  زيارة  مع 
للطاقة  الدولية  للوكالة  بالنيابة 

حسن حيدر

إعالن  منذ  بدأ  اإليراني  التحرك  طهران.  على 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، عزمه على 
اخلروج من االتفاق خالل محلته الرئاسية قبل 
القرار يف  األبيض. مراكز  البيت  وصوله إىل 
واشنطن  خلروج  سيناريوات  وضعت  طهران 
يكون  بأن  توقعات  وجود  مع  االتفاق،  من 
املوقف األوروبي أكثر صالبة يف حال انسحاب 
واشنطن، لكن كالم قائد الثورة، السيد على 
خاصة  باألوروبيني،  الثقة  عدم  عن  اخلامنئي، 
املواجهة  باب  فتح  والفرنسيني،  الربيطانيني 

احملتومة.
مت إعداد مشاريع استباقية يف جملس الشورى 
جلان  واجتمعت  األمريكي،  اخلرق  ملواجهة 
األمن القومي لوضع خطط ملواجهة »االعتداء« 
االقتصادي - السياسي احملتمل، يف حني كان 
العسكر على جاهزيته كالعادة، كونه يف حالة 
املواجهة  سيناريوات  إعداد  مت  مفتوحة.  حرب 
اجلميع  اقتناع  مع  بإتقان،  اخلطط  وُوضعت 
ختفض  أو  ترفع  قد  الداخلية  اخلالفات  بأن 
مستوى شعبية التيارات احلاكمة من إصالحيني 
خارج  اخلالف  هذا  نقل  لكن  وحمافظني حمليًا، 

احلدود يعين اهلزمية احلتمية إقليميًا ودوليًا.
اخلطوات الثالث، اليت ُنّفذت حتى اليوم، كانت 
مقررة سلفًا، والقرار بتنفيذها اخُتذ على أعلى 
املستويات وبإمجاع تام ومن دون أي معارضة: 
تتحمل  ال  كي  االتفاق  من  كاماًل  انسحاب  ال 
إيران مسؤولية فشله، بل حماولة للرد باملثل 
وبالتالي  حمتواه،  من  تفريغه  مساعي  على 
بقاؤه حربًا على ورق. أما لو أراد األوروبيون 
االخنراط علنًا يف مواجهة إيران، مبا يعنيه ذلك 
نار  وإشعال  العسكري  االصطفاف  حتمية  من 
يف املنطقة، فستصل ألسنة هلبها إىل أماكن 
منها  كما حتذر  األوروبية،  الرتويكا  تريدها  ال 
واشنطن  تتهّيب  حني  يف  والصني،  روسيا 
ال  إيران  تكون  هذا،  وعلى  غمارها،  خوض 

تريدها لكن ال ختشاها.
خمزون  حاجز  كسر  كانت  األوىل  اخلطوة 
إىل  إضافة  كلغ،   300 وختطيه  اليورانيوم 
إيران  أدارت  الثقيلة.  املياه  خمزون  حترير 
الذرية  »الوكالة  فأطلعت  بذكاء،  اخلطوة  هذه 
للطاقة الذرية« على تفاصيل عملها حتت أعني 
املراقبني وكامريات املراقبة، وبالتالي جتّنبت 
الدخول يف ما يسمى »أنشطة سرية«، بل أدت 
األمر علنًا. جاءت اخلطوة الثانية برفع مستوى 
التخصيب بأقل من 1%، ومل تتجاوز حاجز %5، 
وبالتالي ال استخدام فعليًا للمواد املخصبة إال 
يف اجملال الطيب وأيضًا حتت إشراف »الوكالة 

الدولية«.
    باتت طهران تعرف أين وكيف ترد 

يف الحرب االقتصادية
بالتحرك  وصفهما  ميكن  اخلطوتان  هاتان 
التكتيكي، فيما ُتظهر الثالثة دخول التحركات 
إعالن  إن  إذ  التنفيذ،  حّيز  االسرتاتيجية 
املركزي  الطرد  أجهزة  على  األحباث  استئناف 
دراسة  إىل  انتقلت  طهران  أن  يعين   »IR6«
احلالية.  األجهزة  أضعاف  عشرة  بقدرة  أجهزة 
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ليبانون  نورث  خرجيو  أقام 
قضاء  اجلديدة  يف  كولدج 
زغرتا وأصدقاء االب الدكتور 
عشاء  حفل  الفرخ  لويس 
ريعه ملساعدة  يعود  وداعيا 
الطالب احملتاجني يف املعهد 
 7 يف  السبت  مساء  وذلك 
أيلول اجلاري يف صالة معهد 

مار شربل يف بانشبول.
االب  أطلق  العشاء  وخالل 
 Village برنامج   الفرخ 
للحفاظ  اهلادف    Connect
على بلداتنا وقرانا يف لبنان 
وذلك  بالزوال  املهددة 
بني  تفاعل  دينامية  باجياد 
املقيمني واملنتشرين واقامة 

برامج عديدة منها:
- دعوة الشبيبة يف االنتشار 
لزيارة بلداتهم وقراهم األم 
بعضهم  على  للتعرف  وذلك 
الجياد  لبنان  وعلى  البعض 
التواصل  حس  وتقوية 
اهلوية  اىل  واالنتماء 

اللبنانية.
املنتشرين  منازل  حتويل   -
البلدات  يف  املتواجدة 
والقرى اىل بيوت استضافة 
االقامة  بدل  اليها  للوافدين 
ينعكس  مما   الفنادق  يف 
اجيابا على احلركة االقتصادية 

واالمنائية فيها.
- تسمية بعض الشوارع على 
أمساء ميسورين من البلدات 
املساهمة  مقابل  والقرى 
امنائية  مشاريع  اقامة  يف 

حفل عشاء وداعي لرئيس  دير ومعهد مار شربل األب لويس الفرخ

األب الدكتور لويس الفرخ

واجتماعية  واستشفائية 
وغريها.

بيع  عدم  على  احلث   -
العكس  وامنا  االراضي 
شراء أراض جديدة معروضة 
وقراهم  بلداتهم  يف  للبيع 
الطابع  على  للحفاظ  وذلك 
جهة  من  هلا  والدميوغرايف 
مرحبة  العقارات  سوق  وألن 

من جهة ثانية.
- التشجيع على شراء االنتاج 

احمللي.

املهندس انطوني الهاشماألب مارون موسىاألب آميل رحمة
النائب ويندي ليندساي مع السيدات خطار ومعكرون وحرب وشربل

جو خطار وعقيلته شاد والزميل انطونيوس بو رزق وعقيلته منى

طاولة ثانية لتيار املردة طاولة تيار املردة

الشيخ ميشال الدويهي مع االب واكيم نجيم وعقيلتهانطونيوس ومارون بو رزق  وجورج بعيني وجورج بزعوني وعقيالتهم

الدكتور عماد برو وحضور طاولة حزب الكتائب

باخوس جرجس وعقيلته تامي، جوسلني شربل ورباح حزوري

االب الفرخ مع النائب ويندي ليندساي، جورج زخيا واليان بولس وعقيلته

غسان العويط، سعيد الدويهي، سليم معوض وحضور

ايلي ناصيف، مايكل وايلي كلتوم واملحامي انطوني بزعوني وعقيلته

ابراهيم نصور وعقيلته، ميالد نصور، رينيه بو موسى وعقيلته وحضورباخوس فرنسيس وطنوس الحصني وعقيلتاهما وامل ابو سمرا وحضور

الدكتور عالء العوادي وحضور
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عام 2016 تسلم  أيلول من  يف 
الفرخ  لويس  الدكتور  االب 
شربل  مار  ومعهد  دير  رئاسة 
التابع  سيدني   - بانشبول   يف 
املارونية  اللبنانية  للرهبانية 
ايلول  حتى  رئاسته  واستمرت 

.2019
االب  وضع  الفرتة  هذه  وخالل 
على  مبنية  عمل  روزنامة  الفرخ 
لتحقيق  وبرامج  وخطة  رؤية 

أهدافه اليت منها:
مناخ  تأمني  اىل  السعي   -  1
حلماية  وتربوي  اجتماعي  روحي، 
الشبيبة  وخاصة  الرعية  ابناء 
آفات  من  هلا  التابعة  واللجان 
التعمق  على  وحثهم  اجملتمع 
والتمسك  اللبناني  الرتاث  يف 
لنبقى  وذلك  اللبنانية  بالتقاليد 
يف  كيان  وذات  مضافة  قيمة 

هذا اجملتمع املتعدد الثقافات.
الكنيسة  قرب  بيت  حتويل   -  2
ملساعدة  اجتماعي  مركز  اىل 
واحلاجات  املشاكل  ذوي 
االجتماعية على يد اختصاصيني 
بالتعاون  وخرباء يف هذا اجملال 

.Maronite Care مع
يف  تذكارية  ساحة  اقامة   -  3
باحة املعهد تشهد لنموه وتطوره 
الوطنية  االحتفاالت  فيها  وتقام 

والدينية واالجتماعية.
4 - وضع ذخرية القديس شربل 

يف القاعة اجملاورة للكنيسة.
5 - اقامة مغارة يف باحة الكنيسة 

االمامية لالحتفاالت الليتورجية.
6 - اتباع سياسة انفتاح وتعاون 
مع مجيع مكونات اجلالية واضعا 
اجلميع  تصرف  حتت  املؤسسة 
املناسبات  أنواع  كافة  القامة 

الروحية واالجتماعية.

املسنني  مأوى  بناء  تنفيذ   -  7
من  يتألف  الذي  الدير  قرب 
سريرا   76 لـ  ويتسع  طابقني 
تتجاوز  ال  قياسية  فرتة  خالل 
 14 الـ  ناهزت  وبتكلفة  السنة 

مليون دوالر.
أهداف  مثلث  يكون  وهكذا 
حتقق  قد  الرهبانية  الرسالة 
ومأوى  واملعهد  الدير  خالل  من 

املسنني.
 -8

أ - وضع خطة 20 - 30 لتطوير 
ببناء  وذلك  شربل  مار  رسالة 
لـ  يتسع  الطوابق  متعدد  موقف 

400 سيارة.
ب- بناء صالة لالحتفاالت قرب 
اجلالية يف  ابناء  الكنيسة خلدمة 

سائر مناسباتهم واحتفاالتهم.
ومكاتب  كافترييا  بناء  ج- 

للرعية.
اليت  اجلذرية  التغيريات  وحول 
القيم  وتهدد  اليوم  حتصل 
االب  دعا  واالجتماعية  الدينية 
اسرتاتيجية  وضع  اىل  الفرخ 
ملواجهة هذه التحيات من خالل:

االجتماعي  الوعي  تعميق   -1
مستعدين  نكون  لكي  والثقايف 

لتحصني جاليتنا وانفسنا.
القرار   يف  املشاركة   -2
املؤثرة  االحزاب  اىل  باالنضمام 

يف السياسة االسرتالية.
جديدة  اسرتاتيجية  اجياد   -3
اخلريية  اجلمعيات  البدال 
اليت  اللبنانية  والقرى  للبلدات 
وجمالس  بتجمعات  دورها  لعبت 
االطباء..  جتمع  مثل:  للمهنيني 
احملامني..  املهندسني.. 
أصل  من  وغريهم  احملاسبني 
اكثر  لبناني حيث يكون دورهم 

فعالية جلهة االتصال والتواصل 
مع نظرائهم يف هذا البلد وذلك 

خلدمة اجلالية ولبنان.
ودعا الدكتور االب لويس الفرخ 
لطالب  تربوي  برنامج  اىل وضع 
اجلالية الذين يزورون لبنان مع 
استضافتهم  على  يقوم  ذويهم 
 16 الـ  الرهبانية  مدارس  يف 
لبنان،   احناء  املنتشرة يف كافة 
واهلدف من ذلك تعريف الطالب 
الرتاثية  بأماكنه  لبنان  على 

وكذلك   واجلمالية  والدينية 
يكون بامكانهم التفاعل وتبادل 
اخلربات مع زمالئهم هناك وامتام 

فروضهم الدراسية..
الدكتور لويس  كما حتدث األب 
 Village برنامج   عن  الفرخ 
على  للحفاظ  اهلادف    Connect
بلداتنا وقرانا يف لبنان املهددة 
دينامية  باجياد  وذلك  بالزوال 
تفاعل بني املقيمني واملنتشرين 

واقامة برامج عديدة منها:

االنتشار  يف  الشبيبة  دعوة   -
األم  وقراهم  بلداتهم  لزيارة 
بعضهم  على  للتعرف  وذلك 
الجياد  لبنان  وعلى  البعض 
التواصل واالنتماء  وتقوية حس 

اىل اهلوية اللبنانية.
املنتشرين  منازل  حتويل   -
والقرى  البلدات  يف  املتواجدة 
للوافدين  استضافة  بيوت  اىل 
الفنادق  يف  االقامة  بدل  اليها 
مما  ينعكس اجيابا على احلركة 

خسرته اسرتاليا والجالية والطائفة وربحه لبنان وزغرتا 
.. كما  الجالية والطائفة اىل لبنان  إنه سفري  وقضاؤها.. 
يحب ان يطلق على نفسه.. رئيس  دير ومعهد مار شربل 
يف سيدني - أسرتاليا األب الدكتور لويس الفرخ الذي 
ايام اىل لبنان لتسلم رئاسة دير الرهبنة  يغادرنا خالل 
North Lebanon College  يف  و  املارونية  اللبنانية 

الجديدة قضاء زغرتا.
ومبادرات..  رؤية  صاحب  مثقف..  ديناميكي..  راهب 
والنشاطات  بالعطاءات  زاخرة  محطات  مسريته 
بالنجاح  وتكللت  اال  تسلمها  مهمة  من  ما  واالنجازات.. 
والكنيسة  للرهبنة  فائدة  وأثمر  اال  به  قام  عمل  من  وما 

واالنسان.
له  بالنسبة  فالصعاب،  املستحيل..  يعرف  ال  قاموسه   

ليست اال حافزا ملزيد من الجد والجهد والعمل..
اليها  أهدافه.. يسري  تحقيق  ثنيه عن  بامكانه   ال شيء 
الخيـّرين  اوال وعلى  بخطى واعية وثابتة متكال على اهلل 

ثانيا وثالثا على خربته وارادته التي ال تعرف الهزيمة.. 
ومن هنا، وبفضل ايمانه باهلل واالنسان ويف ظل رئاسته 
مأوى  انجاز  تم  بانشبول،  يف  شربل  مار  ومعهد  لدير 
املسنني التابع للدير واملؤلف من طابقني يف فرتة قياسية 
لم تتجاوز السنة بكلفة ناهزت الـ 14 مليون دوالر حيث 

يتسع لـ 76 سريرا.
ويأتي اختيار األب الفرخ ملنصبه الجديد يف دير الجديدة 
والعالقات  اإلدارة  يف  الواسعة  لخربته  بناء  لبنان،  يف 
بنـّاءة،  جديدة  وأفكار  مستقبلية  برؤية  ولتمتعه  العامة، 
ومقاربة شاملة ترتكز على خطة واضحة وأهداف عملية 
اللغة  مستوى  تحسني  اىل  يسعى  حيث  فاعلة،  وآلية 

االنكليزية لدى الطالب وبناء جسر تواصل بني أبناء املنطقة 
وأخوتهم املنتشرين وخاصة يف سيدني - اسرتاليا.

 تنّقل االب الفرخ يف بلدان عدّة  ملتابعة دراسته الجامعية 
وخدمة املوارنة منها: الواليات املتحدة األمريكية، أوسرتاليا، 

بريطانيا واملكسيك.
ثالث  عديدة:  جامعية  شهادات  على  حائز  الفرخ   األب   
إجازات: يف الالهوت، يف الفلسفة، ويف العلوم الليتورجية 
من جامعة الروح القدس الكسليك. وهو حائز أيضًا  على 
ربدس-  غراند  جامعة  من  العامة  العالقات  يف  ماجستري 
اإلدارة  يف  وأخرى  االمريكية،  املتحدة  الواليات  متشيغن 
الرتبوية من جامعة نيو ساوث ويلز - سيدني ، إضافًة إىل  
شهادة الدكتوراه يف اإلدارة والعالقات الدولية من جامعة 

سلفرد يف لندن - بريطانيا.

تختصر  جامعية  إدارية  خربة  الجديد  الرئيس  ولألب 
بمساهمته بتطوير الربامج الرتبوية وذلك باتباع املنهج 
 CREDIT( الوحدات  نظام  أي   ، التعليم  يف  األمريكي 
ربط  أجل  من  اإلختصاصات  وبإدخال   )SYSTEMS
الجامعة  بسوق العمل ، وذلك من خالل عمله أواًل كعميد 
لكلية إدارة األعمال ، وثانيًا كعميد لكلية الحقوق يف جامعة 

الروح القدس- الكسليك. 
كما يتميـّز بخربة يف التعليم الجامعي كأستاذ محاضر يف 
جامعات لبنانية عدّة يف مادتي اإلدارة والهجرة اللبنانية.

وتطوّرت خربة األب الفرخ وعالقاته باإلنتشار اللبناني 
مار  املاروني  البطريرك  غبطة  عيّنه  حني  العالم  يف 
بشارة بطرس الراعي منسّقًا ملكتب اإلنتشار يف الدائرة 
البطريركية املارونية - بكركي منذ سنة 2013 ، فوضع 

املهام والرؤية واألهداف والربامج لعمل املكتب.
 ثم قام خالل سنة 2015 بزيارة عاملية دامت أكثر من 
املتّحدة  الواليات  أسرتاليا،  من  كل  إىل  أشهر،  أربعة 
التعاون  لتعزيز  وذلك  واملكسيك،  كندا  االمريكية، 
والتنسيق مع األساقفة والكهنة املوارنة وكافة الجمعيات 
التي  الربامج  يف  إشراكهم  كيفية  يف  للنظر  والنوادي  

أعدّها مكتب اإلنتشار. 
وهي:  أطلقها  التي  بالربامج  املكتب  نشاطات  وتختصر 
مادة  إعداد  املارونية،  للكنيسة  عاملي  دليل  أول  إصدار 
تتناول  إختيارية  كمادة  اللبنانية  الجامعات  يف  للتدريس 
االختيارية  املواد  برنامج  إىل  إضافًة   ، اللبنانية  الهجرة 
لبناني، وبرنامج  الجامعيني من أصل  املصدّقة  للطالب 
وبرنامج  اإلنتشار،  كنائس  يف  للخدمة  الكهنة  تهيئة 

سياحي ديني للعائالت املقيمة يف عالم االنتشار.

االقتصادية واالمنائية فيها.
على  الشوارع  بعض  تسمية   -
البلدات  من  ميسورين  أمساء 
والقرى مقابل املساهمة يف اقامة 
واستشفائية  امنائية  مشاريع 

واجتماعية وغريها.
االراضي  بيع  عدم  على  احلث   -
وامنا العكس شراء أراض جديدة 
بلداتهم  يف  للبيع  معروضة 
على  للحفاظ  وذلك  وقراهم 
الطابع والدميوغرايف هلا من جهة 
من  مرحبة  العقارات  وألن سوق 

جهة ثانية.
االنتاج  شراء  على  التشجيع   -

احمللي.
وحول رئاسته لدير ومعهد نورث 
 - اجلديدة  يف  كولدج  ليبانون 
الفرخ  االب  يتطلع  زغرتا  قضاء 
براجمه  تطوير  اىل  كبري  بأمل 
وخلق ديناميكية جديدة بالتفاعل 
املنطقة  وفعاليات  االهالي  مع 
املؤسسة  هذه  تكون  ان  واىل 
املنطقة  ابناء  بني  تواصل  جسر 
اللبناني  االنتشار  يف  وذويهم 

وخاصة يف سيدني واسرتاليا.
تأليف جلنة من  كا سأعمل على 
كولدخ  ليبانون  نورث  خرجيي 
لدعم  سيدني  يف  املوجودين 

الطالب احملتاجني يف املعهد.

ويتطلع االب الفرخ اىل استالم 
رفع  على  للعمل  اجلديدة  مهامه 
للطالب  التعليمي  املستوى 
االنكليزية  اللغة  يف  وخاصة 
طالب   لتخريج  الربامج  وتفعيل 
علمية  بامكانيات  يتمتعون 
تساعدهم  وعمالنية   واخالقية 

أنطونيوس بو رزق

يتطلع رئيس دير ومعهد نورث لـيبانون كولدج األب الدكـتور لويس الفرخ لتطوير ورفع املستوى 
األكاديـمي للـطالب وبـناء جـسر تواصل بني أبـناء املـنطقة وأخـوتهم يف سـيدني واالنتـشار

األب الدكتور لويس الفرخ والزميل أنطونيوس بو رزق

األب الدكتور لويس الفرخ
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خالل رئاسته لدير ومعهد مار شربل يف بانشبول حقق األب الفرخ العديد من االجنازات 
ويف مقدمتها بناء مأوى للمسنني يتسع لـ 76 سريرا بكلفة ناهزت الـ 14 مليون دوالر

على متابعة دراساتهم العليا
ويف اخلتام شكر االب الدكتور 
الذين  مجيع  الفرخ  لويس 
الصعيدين  على  معه  تعاونوا 
الكنسي واملدني بدءا من اخوته 
الرهبان وسيادة راعي االبرشية 
طربيه  شربل  انطوان  املطران 
الشرقية  الكنائس  واساقفة 
االسرتالية  الشخصيات  اىل 
وابناء  والدينية  السياسية 
الرعية  ابناء  وخاصة  اجلالية 

واللجان التابعة هلا.
وقال االب الفرخ »اقول للجالية 
سفريا  سأكون  انين  والطائفة 

هلا يف الوطن لبنان«.

  السرية الذاتية
تاريخ ومكان الوالدة: 21 حزيران 
1951 دير جّنني، عّكار،لبنان. 
اجلنسية: اللبنانية واألسرتالية.

الفرنسية،  العربية،  اللغات: 
اإلنكليزية واإلسبانية.

كانون   17 الرهبانية:  النذور 
الثاني 1973  السيامة الكهنوتية: 
2 متوز 1979 )الكسليك، جونيه، 

لبنان(
الدراسة الثانوية:

البكالوريا   :1972-1973
اللبنانية: القسم االول والثاني: 
اختصاص فلسفة، ثانوية الروح 

القدس، الكسليك. 
الدراسات اجلامعية:  

اإلدارة  يف  دكتوراه   :1991
جامعة  العامة،  والعالقات 

سلفورد يف لندن.
1987: دراسات عليا يف اإلدارة 
ساوث  نيو  جامعة   ، الرتبوية 

ويلز، سيدني، أسرتاليا  
1983: دراسات عليا يف العلوم 
الرتبوية ، جامعة غراند رابيدز، 
املّتحدة  الواليات  ميشيغان، 

األمريكية 
الالهوت،  يف  إجازة   :  1979
جامعة الروح القدس، الكسليك، 

لبنان.
الدراسات  يف  إجازة   :1979
الروح  جامعة  الليتورجية، 

القدس، الكسليك، لبنان.
الفلسفة،  يف  إجازة   :  1976
جامعة الروح القدس الكسليك، 

لبنان.
لبنان

مدير  مساعد   :1980-1979
وأستاذ  الطالبية  املدرسة 
التعليم الديين ومادتي التاريخ 

واجلغرافيا، مدرسة طاميش.
1977: مؤّسس ورئيس   – 1974
الروح  جامعة  الطالب يف  احتاد 
جونيه،  الكسليك،  القدس 

لبنان.
الواليات املتـّحدة األمريكية:

كاهن  مساعد   :  1983-1982
سانت  كنيسة  يف  الرعية 
يف  وعضو  الكاثوليكية  جيمس 
املدارس  يف  التقييم  جملس 
رابيدز،  غراند  الكاثوليكية،  
املّتحدة  الواليات  ميشيغان، 
 GRAND RAPIDS( األمريكية 

)– MICHIGAN
كاهن  مساعد   :  1982-1981
الرعية واملسؤول عن السهرات 
مار  كنسية  يف  اإلجنيلية 

فيالديلفيا،  املارونية،  مارون 
املّتحدة  الواليات  بنسيلفانيا،  
 PHILADELPHIA –( األمريكية

)PENNSYLVANIA
أسرتاليا

مؤسس  عضو   :  1988-1986
اللبناني  املسيحي  لالحّتاد 

األسرتالي.
كاهن  مساعد   :1988-1983
العالقات  املسؤول عن  الرعية، 
االجتماعية،  والنشاطات  العاّمة 
عن  ومسؤول  الشبيبة  مرشد 
للزواج  التحضريية  الدورات 
يف رعية مار شربل بنشبول يف 

سيدني - اسرتاليا.
بريطانيا

أّيار 1991 : دكتوراه يف اإلدارة 
موضوع   - العامة  والعالقات 
وهجرة..  صراع  األطروحة: 
املنتشرين  اللبنانيني  طاقات 
يف العامل ومدى مساهمتهم يف 

امناء واعمار لبنان.
رعية  كاهن   :1992-1988
سيدة لبنان املارونية يف لندن 

)اململكة املّتحدة(.
لبنان مجددا

اللجنة  عام  أمني   :1994-1993
لالنتشار  الكاثوليكية  األسقفية 
دولي  مؤمتر  ومنّظم  اللبناني 
حول: »دور املغرتبني اللبنانني 
أجل  من  السينودس  يف 

لبنان«. 
نظام  حتويل   :1997-1996
إدارة  كّلية  يف  التدريس 
إىل  التجارية  والعلوم  األعمال 

نظام األرصدة وميادين  
التخصص.

إدارة  كّلية  عميد   :1999-1995
األعمال والعلوم التجارية، جامعة 

الروح القدس، الكسليك.
1997-1998: مؤّسس أّول برنامج 
األعمال يف  إدارة  دكتوراه يف 

وميادين التخصص.
شهادة  مؤسس   :2000-1999
املاجيستري والدكتوراه يف كّلية 
القدس،  الروح  جامعة  احلقوق، 

الكسليك.
ماّدة  تعليم   :2002-2001
يف  البشرية«  املوارد  »إدارة 
املاجيسرت،  دراسات  برنامج 

جامعة سيدة اللويزة. 
دوليني:  مؤمترين  تنظيم   -
»أبعاد ومحاية كرامة اإلنسان« و 

»استقطاب ومحاية االستثمارات 
العامل  يف  الدولية  املالية 

العربي«
مار  دير  رئيس   :2003-2002

جرجس، دير جّنني، عّكار.
 املكسيك

رئيس   :  2010 -2003
اللبنانية  الرهبانية  رسالة 
سييت،  مكسيكو  املارونية، 

املكسيك.
لألبرشية  األسقفي  النائب   -

املارونية يف املكسيك.
متعّددة  مواضيع  يف  حماضر   -
والروحانية  الليتورجيا  أهّمها: 
املسيحي  الوجود  املارونية، 
اللبنانية  واهلجرة  الشرق،  يف  
ومستقبل  وميزاتها،  :أسبابها 

النظام السياسي يف لبنان.
أبي  جورج  املطران  مرافقة   -
إىل  الرعوّية  زياراته  يونس يف 
الكربى  واملدن  الواليات  معظم 
يف  املكسيك وإىل دول أمريكا 
وكولومبيا  وفنزويال  الوسطى 
شؤون  على  لالّطالع  والربازيل 
االنتماء  على   وحّثهم  املوارنة 
والتواصل مع الوطن األم لبنان 
وعلى بناء الكنائس ومساعدتهم 
لدى السلطات املدنية والروحية 

حيث يتواجدون.
 لبنان

مكتب  منّسق   :2016  –  2013
االنتشار يف الدائرة البطريركية 

املارونية - بكركي- لبنان.
برامج عديدة  : مطلق   
والتواصل  االنتماء  لتعزيز 
اهلوية  على  واحملافظة  والتجّذر 

والرتاث:
1. املبادرة إىل استحداث ماّدة 
اختيارية جامعية بعنوان »اهلجرة 
على  وأثرها  واقعها  اللبنانية: 

لبنان«.
من  اجلامعات  2. تشجيع طالب 
مواد  أخذ  على  لبناني  أصل 

اختيارية مصّدقة يف لبنان.
3. تشجيع العائالت على زيارة 
سياحية  برامج  خالل  من  لبنان 

دينية.
يف  للخدمة  الكهنة  إعداد   .4

كنيسة االنتشار.
إحياء  برنامج  إعداد   .5
 VILLAGE اللبنانية  القرى 

.CONNECT
»اهلجرة  ماّدة  تعليم   :2016

على  وتداعياتها  العاملية 
 - عليا  دراسات  الدميغرافيا«- 

بعبدا. كلّية األركان – 
- تعليم ماّدة »اهلجرة اللبنانية: 
واقعها وأثرها« - جامعة احلكمة 

– بريوت
 :2015 األّول  آب/كانون 
كمنّسق  عاملية  جبولة  القيام 
يف  االنتشار  شؤون  مكتب 
املارونية  البطريركية  الدائرة 
وكندا  أسرتاليا  من  كلٍّ   إىل 
األمريكية  املّتحدة  والواليات 
اللبنانيني  إلطالع  واملكسيك 
املكتب  مهام  على  املنتشرين 
بناء  أجل  من  وبراجمه  وأهدافه 
التعاون  لتفعيل  واسعة  شبكة 
وكهنة  األساقفة  مع  والتنسيق 
اللبنانية  واملؤسسات  الرعايا 

املعنّية مبلف االنتشار.
»اهلجرة  ماّدة  تعليم   :2015
 - وأثرها«  واقعها  اللبنانية: 

بريوت جامعة احلكمة – 
ماّدة  تعليم   :2013  –  2012
»تصّرف األفراد يف املؤّسسات« 
 O R G A N I Z A T I O N A L (
دراسات عليا   – ) BEHAVIOR

بعبدا. - كلّية األركان – 
»تصّرف  ماّدة  تعليم   -
املؤّسسات«  يف  األفراد 
 O R G A N I Z A T I O N A L (
دراسات عليا   – ) BEHAVIOR
اجلامعة  األعمال-  إدارة  كّلية   -

عينطورة. اللبنانية الكندية – 
رابطة  رئيس   :2013  –  2011
القدس  الروح  جامعة  القدامى، 

-  الكسليك.
مار  دير  رئيس   :2016 أيلول 
اللبنانية  التابع للرهبانية  شربل 
املارونية يف أسرتاليا ويف أيلول 
لدير  رئيسا  تعيينه  مت   2019
كولدج  ليبانون  نورث  ومعهد 

يف اجلديدة قضاء زغرتا.

مأوى املسنني التابع لدير مار شربل يف بانشبول - سيدني

األوسط،  الشرق 
األعمال  إدارة  كّلية 
التجارية،  والعلوم 
الروح  جامعة 
القدس، الكسليك.

 :1 9 9 8 -1 9 9 7
جلنة  عام  أمني 
إدارة  كّليات  عمداء 
العرب  األعمال 
الحّتاد  )التابعة 
العربية(  اجلامعات 
 137 تضّم  واليت 

كّلّية.
 :1 9 9 9 -1 9 9 8
يف  حماضر  أستاذ 
دراسات  برنامج 
ملاّدة  املاجيسرت، 
 M A N A G E R I A L
 ،L E A D E R S H I P
األعمال  إدارة  كّلية 
التجارية،  والعلوم 
الروح  جامعة 
القدس، الكسليك.

عميد   :2001-1999
كّلية احلقوق، جامعة 
القدس،  الروح 

الكسليك.
1999-2000: حتويل 
التدريس  نظام 
احلقوق  كّلية  يف 
األرصدة  نظام  إىل 
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Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

املركز  يتشرف 
الثقايف االسرتالي 
منتدى   / العربي 

بطرس عنداري 
لحضور  بدعوتكم 
مع  وحوار  ندوة 
محرري  نقيب 

الصحافة اللبنانية
  

االستاذ جوزف القصيفي
بعنوان: صحافة االنتشار يف 

خدمة لبنان
املوافق  األربعاء  وذلك مساء 
يف 25 / 09/ 2019   الساعة 
العنوان  على  مساء  السابعة 

التالي:
 Level 2, 925  
 Canterbury Road,

Lakemba

) قاعة جمعية كفرحلدا( 
الدعوة عامة

لإلستعالم: الرجاء االتصال 
على  برّو  عماد  بالدكتور 

الرقم: 0415190013  
 Sponsored by:
 Kafarhelda Charity
 Association and
 the Arab Bank of

Australia

نفتح أيام الجمعة والسبت واألحد من الـ 9 صباحًا حتى الـ 5 عصرًا 

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

حسم 10 باملية 
لدى شـراء دزينة

األسعار ابتداًء من 
12.80$ للسيخ الواحد

 كفالة 5 سنوات على 
مجيع مصنوعاتنا

صناعة اسرتالية 
مبواصفات عالية اجلودة

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

نليب طلبات املطاعم وشركات املأكوالت.

مــناسبة

جملس كنائس الشرق االوسط يكّرم 
االب الدكتور لويس الفرخ

لبى جملس كنائس الشرق األوسط يف اسرتاليا 
دعوة رئيس دير مار شربل سابقا، رئيس دير 
وفد  اجتمع  حيث  حاليا   كولدج  ليبانون  نورث 

االساقفة اىل مائدة الرهبان.
وقد ضم الوفد كال من سيادة املطارنة أنطوان 
ملكي  وملكي  رّباط  وروبري  طربيه  شربل 
وكيل  مبشاركة  يوسف  مرسيلينو  واملونسنيور 
عام الرهبانية اللبنانية املارونية االب أسعد حلود 
املوجود حاليا يف دير مار شربل ومجهور دير مار 

شربل.
بعد تناول الغداء انتقل اجلميع اىل صالون الدير 
حيث ألقى سيادة املطران رّباط كلمة باسم الوفد 
شدد فيها على مزايا االب الفرخ وعّدد االجنازات 
مار شربل مثنيا  لدير  اليت متت يف ظل رئاسته 

على جهوده وتضحياته خالل السنوات الثالث اليت 
مضت حيث كان التعاون وثيقا بني اجلميع ومتنى 
له التوفيق يف مهامه اجلديدة اليت وبدون شك 
اجلميع  شهده  عّما  االصل  طبق  صورة  ستكون 
هنا يف اسرتاليا، ومن ثم قدم سيادته هديتني 

تذكاريتني لالب الفرخ.
على  الوفد  الفرخ  لويس  االب  شكر  جهته  ومن 
التفاتته املميزة وبادرته الكرمية وعلى فتح باب 
التواصل بني  لبنان واسرتاليا وخباصة ما حيمله 
نورث ليبانون كولدج  من خاصّية جتمع البلدين.

التذكارية حيث متنى  الصور  التقاط  ومن ثم مت 
اجلديدة   مهامه  يف  النجاح  الفرخ  لألب  اجلميع 
ان يقود خطاه ملا فيه  الرب يسوع  طالبني من 

اخلري للدير واملعهد والطالب.
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بكثافة  حضر  الذي  اجلمهور  محاس  وهيب  هيفا  الفنانة  أشعلت 
حفلها  خالل  وذلك  أغانيها،  من  مبجموعة  واالستمتاع  ملشاهدتها 

الذي أحيته مساء اجلمعة يف الساحل الشمالي املصري.
وبإطاللة مثرية أصبحت عنوانًا خاص بها فقط، أطلت الديفا على 
اجلمهور بالـ«هوت شورت«، وأكملت اإلطاللة بـ«توب أبيض« مع 
أثناء  كتفيها  يداعب  مسدول  ناعم  وشعر  الوردي  باللون  حذاء 
اجلمهور  ظل  واليت  واجلديدة  القدمية  أغانيها  من  لباقة  تأديتها 
نرقص«  تيجي  و«ما  »رجب«  مثل  احلفل  طوال  معها  يرددها 

و«صباحو ورد« و«أنا هيفاء« وغريها«.
وتركت هيفا تعليًقا على صور نشرتها من احلفل عرب حسابها على 
إنستغرام وقالت: »صباح اخلري عالناس الغري..حفليت يف الساحل 
الشمالي، كانت مليئة باحلماس واستمتعت الليلة املاضية كثرًيا 

برفقة مجهور رائع مثلكم«.
وعادت مؤخرا النجمة هيفا وهيب ملمارسة نشاطاتها الفنية وأحيت 
هناك،  واجلمهور  الصحافة  إعجاب  نال  السويد  يف  حفال  سابًقا 
باإلضافة إىل حفلها هذا يف الساحل الشمالي، ويأتي كل ذلك 
يف  أبقاها  غامض  ملرض  تعرضها  نتيجة  الغياب  من  فرتة  بعد 

املستشفى ومل تذكر تفاصيله حتى اآلن.

هيفا وهيب تشعل املسرح يف 
مصر بالـ«هوت شورت«!

دينا الشربيين ترقص مع عمرو 
دياب على أنغام أغنيته اجلديدة!

موقع  على  الرمسي  حسابه  عرب  فيديو  حسني  تامر  الشاعر  نشر 
دياب،  عمرو  الفنان  فيه  ظهر  »إنستغرام«،  االجتماعي  التواصل 
يرقص على أغنيته اجلديدة »يوم تالت«، واليت تأتي ضمن أغاني 

ألبومه اجلديد »أنا غري«، املقرر طرحه قريبًا.
كما ظهرت جبوار عمرو دياب الفنانة دينا الشربيين، وهي ترقص 

على »يوم تالت« وسط أصدقائهما.
األغنية من كلمات الشاعر تامر حسني، الذي احتفل بعيد ميالده، 
وتعد أغنية »يوم تالت« رقم 40 اليت كتبها تامر حسني لدياب، 
حيث بدأ التعاون معه من خالل أغنية »وياه« العام 2009، واليت 

القت جناحًا كبريًا.
»يوم تالت« من أحلان عزيز الشافعي، ومن توزيع أسامة اهلندي، 
وتقول كلمات األغنية: »يوم تالت، تالت بنات ندهوني، عالُبساط 
فتفتوا  وعزموني،  غداء  وانبساط  قاعدة  عجبوني  ناس  يا  َبسط 
أعشق  وال  السمراء  أعشق  مؤامرة  شكلها  وَفتنوني..  الفتافيت 

البيضاء ُأم اخلدود محراء احلياة حلوة ويا ُأم روح حلوة كلهم

ت الفنانة اللبنانية  من أمام متثال السيدة يف زحلة يف لبنان عربرّ
دت أن  إبنة بلدة اخلنشارة عن سعادتها إلحيائها حفل يف بلدها وأكرّ
قتها يف جولتها هذه  له طعمًا خاصًا بالررّغم من النجاحات اليت حقرّ
السنة يف قرطاج ودمشق وغريهم. وعن قرطاج أشارت أن احلفل 
وبني  بينها  التام  اإلنسجام  بسبب  يًا خمتلفًا  فنرّ جناحًا  ق  حقرّ هناك 

الفرقة واحلضور.
ها مل تعربرّ يومًا عن آرائها يف السياسة وأنرّ  دت كارول مساحة أنرّ أكرّ
إذ  ة هلا،  اإلشاعات اليت انتشرت قبيل حفلها يف دمشق ال صحرّ
حاول البعض أن يضعها مع فريق ضدرّ آخر. وعن تصرحيها حول 
د بالدين، وكان  مشروع ليلى قالت: يف املاضي كان الفنرّ  مقيرّ
اجلمع جمبورًا أن يتطررّق لألمور الدينية، ومع الوقت اختلفت هذه 
الدين والسياسة.  ره من قيود  ر الفن وأنا مع حتررّ املعايري، وحتررّ
ون عن إميانهم بالرتاتيل، ومن حقرّ امللحد أن يعربرّ  املتدينون يعربرّ
ذ االستفزاز وأبتعد عنه،  ين ال أحبرّ عن رأيه يف الغناء، بالررّغم من أنرّ
عنه  أبتعد  بعضها  أزعجين  وإذا  ميتال،  الـهيفي  موسيقى  وأمسع 
ببساطة. احلملة على فرقة مشروع ليلى ساهمت بشهرتهم، وكان 

ميكن للحفلة أن متررّ من دون مشاكل.
ثت عن جتربة سينمائية  خاضت الفنانة جتربة التمثيل سابقًا، وحتدرّ
جديدة جتمعها ببعض املمثلني مثل بديع أبو شقرا وباميال الكيك. 
يف  األول  والعرض  خوري  مروان  الفنان  غناء  من  الفيلم  أغنية 

السادس والعشرين من شهر أيلول.

كارول مساحة: أنا مع فصل الفن 
عن الدين… ومن حّق امللحد أن 

يعّب عن رأيه يف الغناء

ابنة سريين عبد النور تلتقي عون 
واألم تعلّق: »وقفت قدام فخامتو«

التقت الفنانة اللبنانية سريين عبد النور رئيس اجلمهور اللبنانية 
العماد ميشال عون.

األصدقاء  وبعض  عائلتها  برفقة  سريين  قصدت  وبالتفاصيل، 
قضاء الشوف وجالت يف مزاراته السياحية، قلعة موسى وقصر 

بيت الدين، حيث التقت بـ عون.
بإنسانية عون وتواضعه، مشرية إىل أن  النور  وقد أشادت عبد 
صوت األطفال املتواجدين يف باحة القصر لفته، فعمد إىل النزول 
ر ظهرا  من قصره إللقاء التحية عليهم، مشرية إىل أن اخلجل والتأثرّ

على وجه ابنتها تاليا حلظة رؤيتها الرئيس.

الذين دعوا لإلعالمية  الفنانة أصالة إىل قائمة املشاهري  انضمت 
فجر السعيد بالشفاء، بعد تعرضها ألزمة صحية دقيقة، حيث متكث 
ا يف العناية املركزة يف مستشفى مبارك الكبري يف الكويت. حاليًّ

تقول  أنها  باهلل  وأقسمت  السعيد،  فجر  لـ  الشفاء  متنت  أصالة 
كالمها من كل قلبها، ودعت كل من يقرأ تغريدتها أن يفعل مثلها، 
مشرية إىل أنها ال حتمل يف قلبها سوى الدعاء لرب العاملني من 

أجلها، طالبة منه أن خيرجها من الضيق كما كل شخص مريض.
الفنانة أحالم، صديقة فجر السعيد، باركت اخلطوة اليت قامت بها 
أصالة، وتوجهت إليها قائلة بأنها كانت تقول لـ فجر عنها إنها 
إنسانة طيبة وأصيلة، وهذا سبب حبها هلا الذي ال ميكن أن ينتهي، 
وشكرتها على كالمها الطيب ومعدنها، واصفة إياها بـ »اإلنسانة 

املعطاءة«.
حادة،  ألزمة صحية  باألمس  تعرضت  السعيد  فجر  أنرّ  إىل  يشار 
وأعلن زوجها احملامي الكوييت سعود السبيعي، بأنرّ صحتها متيل 
بعد  هو »تسريب«  معها  ما حصل  أنرّ  موضًحا  االستقرار،  إىل 
أعضاء  وظائف  وإرباك يف  بالتسمم  هلا  تسبب  اجلراحية،  العملية 

ف قلبها عن العمل. اجلسم، نافًيا توقرّ
السعيد يف  وفجر  أصالة  بني  كثرية  خالفات  حصلت  قد  وكانت 
طالبت  عندما  األوىل  مبهامجة  الثانية  قامت  حيث  األخرية،  الفرتة 
باجلنسية املصرية، وعادت واتهمتها باإلساءة إىل البحرين بسبب 
لون حذائها الذي يتطابق مع لون علم البحرين، فما كان من أصالة 

إال أن حذفت الصورة.

موقف غريب من أصالة جتاه فجر 
السعيد بعد مرضها
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كـتابات

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

ملاذا نبين ونّشيد كنائس حجرية هائلة 
أموالنا  ونصرف  واملنظر،  البناء  يف 
من  مبنية  وهي  فيها  أمياننا  ونزرع 
احلجارة والباطون واألخشاب ومزخرفة 
اكثر  ال  والتماثيل  واللوحات  بالصور 
االنسان وراءنا  ال  اقل، ونرتك  وال 
قيمة له وال احرتام وال مساعدة وال 
نهاية  ينتهي  لكي  تقدير،  وال  عطف 
عانى  ان  بعد  من  والغضب  البؤس 

األمّرين يف حياته. 
حنن ال ندين الكنيسة وال ندين رجال 
البناء  ندمج  أال  جيب  ولكن  الكنيسة 
هلم  ونقول  بالبشر  ونبدهلما  واحلجر 
كلمة واحدة او تسمية واحدة كنيسة 
بأن  وواقعيًا  علميًا  األصح  للصالة، 
نقول الكنيسة ذاهبة لتصّلي يف بيت 
العبادة او املعبد ألن الكنيسة مجاعة 
يقال  واملؤمنني،  األمناء  الناس  من 

عنهم الكنيسة. 
علميًا ودينيًا، االميان بالكنيسة يعين 
االميان باجلماعة الذين يؤمنون باهلل او 
باله آخر وال حيق لنا بأن نعبدهم ألن 
كلمة كنيسة كلمة مأخوذة  او مشّتقة 
َاو  اآلرامية  اللغة  األصلية  اللغة  من 
العربية احلديثة، ومعناها مجاعة تؤمن 
الضروري  من  وليس  ما،  بشيء 
باهلل  تؤمن  اجلماعة  هذه  تكون  أن 
واملسيح.. ويف تاريخ الشعوب الغابرة 
العبادات  من  العديد  ميارسون  كانوا 
الوثنية وكانوا يشّيدون ويبنون اكرب 
واعظم الكنائس احلجرية واليت كانت  
احلجرية،  املعابد  َاي  الكنيسة  تسمى 
هذا  لنحيي   جديد  من  نعود  واليوم 
مّييز  ال  والبعض  القديم،  الروتني 
بناء  وبني  اجلماعًة  أي  الكنيسة  بني 
املعبد مركز  الصالة وبني اهلل الذي 
الذي  وكل شيء،  اجلماعة  هذه  خلق 
وحده اخلالق العظيم صاحب املشيئة 
اهلائل  الكون  ومهندس  اإلهلية 
والصالة  العبادة  وحده  له  واجلميل 
االقانيم  مثلث  به  واإلميان  واخلشوع 
ظاهرًا  للعامل ممتلئا بصفاته العظيمة 
لكل  االبديًة،  واحلياة  النعمة  ومعطي 

انسان حسب إميانه.
وتسميات  انواع  عدة  هي  الكنيسة   
القدمية  االمسية  الوثنية  الكنائس 
املعابد  أي  اليهودية  الكنائس 
اليهودية الكنائس الطقسية املتشعبة 
الكنائس  والعبادة،  التقاليد  يف 
بعضها،  عن  املنعزلة  الرتاثية  
اول  يف  االوىل  املسيحية   الكنيسة 
القرن امليالدي، الكنيسة االريوسية، 
الكنيسة  النسطورية،  الكنيسة 
الرومانية،  الكنيسة  البيزنطية، 
الكنيسة الكلدانية، الكنيسة اللوثرية، 
الكنيسة  املعمدانية،  الكنيسة 
السبعينية   الكنيسة  اخلمسينية، 
القبطية  الكنائس  السبتية،  الكنيسة 
الكنائس  الكثري والعديد من  وغريها 
والتسميات اليت ال يتسع الوقت لنا 
بأن نذكر  كل واحدة منها يف هذه 

املقالة.
اجلماعة،  أي  الكنيسة  التسمية..   
املعبد مكان البناء للعبادة والصالة ، 
العبادة هلل وحده ، اخلالص باملسيح 
اىل  يقربنا  الذي  القربان  غري..  ال 
وحده  املسيح  يسوع  الرب  وهو  اهلل 
موت  اىل  ترمز   املعمودية  غري..  ال 
املسيح ودفنه وقيامته وطاعته  ألنه 
أطاع حتى املوت موت الصليب لذلك 
اقامه اهلل واجلسه عن ميينه، وايضا 
ترمز املعمودية اىل النزول يف القرب 
اجلديدة  حبلته  منتصرًا  منه  والقيامة 

وجسده اجلديد  ووعده الصادق. 

ما هو الفرق بني االنسان املؤمن احلي 
والكنيسة احلجرية؟!

 2019 أيـلول   14 Saturday 14 September 2019الـسبت 

ال جتفلي من موعٍد يأتي 
على الورق الّرخيْم 

فسينتهي 
تسّد  أغنيٍة  ببناء 

كفافنا 
الّروحّي ال ..ال جتفلي 

من شاعٍر 
الكتابُة  متارسه  مثٍل 
كّلما نضج الفضاُء على 

غيابِه
فاسرتاح  لدفقٍة خضراء 

تنمو 
يف خمّيلة اجلحيْم

أنا شاعٌر 
بيين وبيين فتنٌة 

اقرتفْت  إذا  تصفو 
شروحك هيكاًل

الّرمزّي  لسرابَي 
وانتبذْت رياحك

ركن إيقاعي احلميْم
أنا شاعٌر

أصطاُد روحي فكرًة
مطرًا 

جحيمًا أخضر اخللجاِت
ساقيك  عند  يأخُذ 

ابتهاالت الكشوِف
وينحين ..

فلتغفري ألصابع اللغة 
تشيطن  إْن  الّرحيمة 

رّبها
 ... شيطاٌن  فالّشعر 

رحيمْ 
محمد عامر األحمد - سورية

ال تـجفلي

أي  اهلل  مسكن  وهم  امللتزمون  املؤمنون 
الناس  القدس االرضية مجاعة  الروح  بيوت 
غري،  ال  فقط  احلقيقيني  االبرار  املؤمنني 
يسوع  الرب  جسد  أعضاء  الروحية  الكنيسة 
صاحلة  مخرية  لنفسه  أعدها  الذي  املسيح 
ومن  حلمه  من  ألنها  بها  متجسدًا  وروحًا 
عظامه أي املؤمنني به وبفدائه لنا من اجل 
خالصنا من املوت االبدي واللعنة.. الصليب 
هو  املسيح  والفداء..  واملوت  العذاب  رمز 
املخّلص والرجاء واحلياة.. القرب رمز القيامة 

والصعود اىل السماء. 
احلجر  يكرّمون  انهم  يبدو  هذه  أيامنا   ويف 
والّصور وينسون أن يكرموا البشر الذين هم 
البشر املقطوعني  َاي  بكثري،  احلجر  اهم من 
)املنقطعني( والفقراء واملرضى وكبار السن 
املعوزين واملوجعني واليتامى والذين حباجة 
ماسة لكل شيء،  وحباجة ملن يعطيهم حساء 
واملشّردين  الضعفاء  يؤوي  ومسكنًا  ودواء 

منهم.
ان تكريم البشر أفضل من  بناء كنيسة حجرية 
او مركز للعبادة مصنوع من احلجر واخشاب 
وراءه  يبنوا  أن  املفروض  من  الشجر.. 
واملرضى  والفقراء  واملسّنني  للعجزة  جناحا 

واملقطوعني واحملرومني واليتامى..
احملتاجني  األحياء  للبشر  العطاء  يد  مد  ان   
االموات  االتقياء  للبشر  مدها  من  افضل 
اىل  حباجة  ليسوا   الذين  النذور  أموال  من 
األموال والطعام والدواء والبيوت واًي شيء 
آخر، ألنهم رفات  حتت الرتاب.. وكما قال 
وأعطوا،  بعضكم،ساعدوا  أحبوا   الرب:  لنا 
الذين  مجيع  جمانًا  وأكسوا  وطببوا  أطعموا 
انواع  شتى  اىل  حباجة  الذين  الرتاب  فوق 
يف  املبارك  اجركم  لتنالوا  املساعدات، 
السماوات ، فيكون اجركم عظيمًا، وامساؤكم 
مكتوبة وبّركم  مرحومًا ومجيع اعمالكم مقرونة 
العظيم قواًل وفعاًل..  فيا حّبذا لو  بإميانكم 
حجرية  معابد  تبين  البشرية  الكنائس  كانت 
ومستشفيات  مدارس  ببناء  بناءها  مكملة 
جمانية،  مجيعها  للعجزة  وبيوت  وجامعات 
واكمال  الكبرية  العائالت  اصحاب  ملساعدة 

دراسة اوالدها  على يد املساعدة..
اننا نصلي ان تعود كنيسة املسيح )مجاعة 
املعروف  االول  امسها  اىل  املسيح(  
واملكشوف بأنها بشر وليست حجرًا وصورًا 
، وأنها كنيسة حية وليست  كنيسة حجرية 
مائتة  قلبًا وقالبًا، وأنها جممع احياء مباركني 
وليست مقربة لألموات يطلبون منهم الرجاء 
بل  عمل  وال  فيهم  روح  ال  الذين  والشفاء 
انهم اموات على رجاء القيامة اجمليدة، ومن 
مثاركم يعرفون من انتم االبرار األحياء، بأنكم 
أوالد اهلل ملح االرض ونور العامل وكنيسته 
الذي  املقدس  وهيكله  املباركة  الروحية 
ينبض حياة اىل األبد  والذي عمله ليس عماًل 
الذي حّيل  انه روح وكلمة اهلل  بشريًا،  بل 
فينا ليظهر يف ثالوثه القدوس   الذي حّيل 
كل  له  ميكث..  واينما  يكون  اينما  ويبارك 

احلمد والشكر اىل األبد امني. 

الالسلطويون  ينظر  الالدولة« كيف  »حكومة  روث كينا يف  تشرح 
أكثر  األناركية من بني  العدو، كيف أصبحت  الدولة بوصفها  إىل 

التيارات السياسية جرأة وإبداًعا يف العصر احلديث.
 The Government of No الالدولة«  »حكومة  اجلديد  كتابها  يف 
One )منشورات بيليكان، 20 جنيًها إسرتلينًيا(، تقدم روث كينا، 
أستاذة الفلسفة السياسية يف جامعة لوبورو الربيطانية، شرًحا عن 

األناركية، أكثر التيارات السياسية جرأة يف العصر احلديث.
من الناحية التارخيية، نشأت األناركية إجابة متطرفة للسؤال: »ما 
اخلطأ الذي وقع؟« الذي أعقب النتيجة النهائية للثورة الفرنسية. 
بيار  استعملها  عندما   ،1840 عام  حتى  ازدرائي  مبعًنى  اسُتخدمت 
جوزيف برودون لوصف أيديولوجيته السياسية واالجتماعية، مدعًيا 
أن التنظيم من دون سلطة أمر وارد، بل مرغوب. ومع تطور األفكار 
السياسية، ميكن النظر إىل األناركية باعتبارها التصور النهائي لكلٍّ 

من الليربالية واالشرتاكية.

األناركية والشيوعية
تشرح كينا يف كتابها كيف ينظر الالسلطويون إىل الدولة بوصفها 
العدو، وكيف طبقوا التفسري نفسه مع نتيجة كل ثورة يف القرنني 

التاسع عشر والعشرين.
ولدت هذه العقيدة يف القرن التاسع عشر، وهي من بنات أفكار 
برودون،  جوزيف  بيار  الفرنسي  التحرري:  االشرتاكي  الثالوث 
لذلك  كروبوتكني،  وبيرت  باكونني  ميخائيل  الروسيني  والثوريني 
تتقاطع مع رؤية كارل ماركس يف بعض القضايا. فكالهما يؤمن 

بالصراع الطبقي وإلغاء امللكية اخلاصة وإطاحة الدولة.
كان االجتاه السائد يف الدعاية األناركية على مدار أكثر من قرن هو 
الشيوعية الالسلطوية اليت تنادي بأن تقع ملكية األرض واملوارد 
للمجتمعات  املشرتكة  السيطرة  حتت  اإلنتاج  وأدوات  الطبيعية 
احمللية، واليت تتحد مع جمتمعات أخرى ألهداف متبادلة ال حصر هلا. 
الدولة يف معارضتها فكرة وجود أي سلطة  ختتلف عن اشرتاكية 

مركزية.

االنتشار
يذكر الكتاب كيف أصبحت األناركية من بني أكثر التيارات السياسية 
جرأة وإبداًعا يف العصر احلديث، من كومونة باريس يف عام 1871، 
وهي من أهم احلوادث الثورية اليت حركت املياه الراكدة يف تاريخ 
فرنسا، إىل حركة »احتلوا وول سرتيت« املناهضة للرأمسالية يف 

والية كاليفورنيا األمريكية يف عام 2011.
من  عاملي  وجود  للحركة  أصبح  التاسع عشر،  القرن  نهاية  حبلول 
األوروغواي إىل اليابان. غري أن ما كان ُيطلق عليه اسم »أناركية 
حديثة« يف القرن التاسع عشر أصبح متشعًبا، فاألناركية مل تعد 
تضم شريعة واحدة من املفكرين أو التقاليد الفكرية. بل هي جزء 

من جمموعة من الثقافات والظروف واآلفاق.
واملمارسات،  األهداف  من  مبجموعة  الالسلطويون  شارك  تارخيًيا، 
لكنهم طوروا أيًضا أفكاًرا متعددة، وغالًبا ما تكون متباينة، حول ما 

ينبغي أن يبدو عليه اجملتمع األناركي وكيفية حتقيقه.

حوار عرب املكان والزمان
تركز كينا يف كتابها على الطرائق اليت فسر بها األناركيون بعًضا 
من مفاهيم األيديولوجية األساسية وممارساتها يف أجزاء خمتلفة من 
العامل. وبذلك، ختلق حواًرا لألفكار عرب املكان والزمان. كما تالحظ 
كيف أثرت حوادث القرن التاسع عشر يف كيفية خلق عوامل جديدة 

يف احلركات األناركية اليوم.  
يعرض الكتاب مقدمة شاملة من اجلداول والسري والتعريفات، كما 
حديًثا  حتليال  ويقدم  األناركي،  للتاريخ  الواسع  بالتعريف  يساهم 
املتعددة  االضطهاد  أشكال  )حتليل  التقاطع  نظريات  يتضمن 
نيو  يف  وقعت  اليت  واحلوادث  النسائية،  واحلركة  واملتشابكة(، 
يف  حيدث  الذي  الثوري  والتنظيم  كاترينا،  إعصار  بعد  أورليانز 

روجافا الكردية.

األناركية... أو التصور النهائي 
لليربالية واالشرتاكية

   سامي خليفة - ايالف
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تتـمات
بوتني يدعو نتنياهو...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
والنصف حتى الساعة السادسة والنصف عصرًا.

جلسة على مستوى التوقعات
ومل خترج جلسة جملس الوزراء يف بعبدا أمس االول، عن السياق 
املتوقع هلا، سواء بالنسبة ملوضوع التعيينات القضائية الذي مّت 
متريره بسهولة، على الرغم من اعرتاض أو حتفظ  وزراء »القوات 
اللبنانية« على اسم معني، أو قضاة جملس الشورى، أو بالنسبة 
يتعلق  ما  أو  أسبوعني،  تأجيلها  مّت  اليت  املهجرين  وزارة  خلطة 
مبوضوع إلغاء االنتخابات الفرعية املقّرر اجراؤها يف صور النتخاب 
خلف للنائب املستقيل نواف املوسوي، وأعلنت وزيرة الداخلية رّيا 
احلسن على األثر فوز مرّشح »حزب اهلل« الشيخ حسن عز الدين، 

باملقعد الشاغر بالتزكية.
وجاءت التعيينات القضائية كاملة مع تعيينات إضافية لدى رؤساء 
غرف جملس شورى الدولة، وهو ما اثار اعرتاض وزراء »القوات« 
لعدم مراعاتها آلية التعيينات، كما اعرتضوا على تعيني القاضي 
فادي الياس رئيسًا جمللس الشورى ألنه من القضاء العدلي وليس 
اإلداري، كما اعرتض وزراء »القوات« مع وزير احلزب االشرتاكي 
اكرم شهيب )الوزير وائل أبو فاعور مسافر يف موسكو مع رئيس 
اللقاء الدميقراطي تيمور جنبالط( على عرض خطة وزير املهجرين 
غّسان عطا اهلل ليتسنى هلم درسها ودرس كلفتها العالية )حنو 

400 مليون دوالر(.
جريصاتي  سليم  اجلمهورية  رئاسة  لشؤون  الدولة  وزير  وأوضح 
الذي تال املقررات الرمسية لغياب وزير اإلعالم مجال اجلراح، ان 
املعين  الوزير  اختيار  فقط  تراعي  التعيينات  يف  املعتمدة  اآللية 
لالمساء، لكن إذا مل جير التوافق عليها يؤخذ القرار بأكثرية الثلثني 

وفق الدستور، وهذا ما جرى.
ابو سليمان  الوزير كميل  اللبنانية« ان  »القوات  وذكرت مصادر 
رؤساء  تعيني  وشروط  الصول  القانوني  النص  الوزراء  امام  تال 
الغرف، والذي ينص على وجوب اختيار رؤساء الغرف من القضاة 
العدليني او قضاة جملس شورى الدولة، على ان تعطى االولوية 
وعندما سئل  رتم.  الذي مل يحُ االمر  ديوان احملاسبة وهو  لقضاة 
الوزير الياس بو صعب زميله ابو سليمان ملاذا يعرتض على تعيني 
القضاة املسيحيني وليس السنة ايضا وقد مت اختيارهم من خارج 
انه ال يوجد اصال  الرئيس سعد احلريري  اجاب  ديوان احملاسبة؟ 
امساء قضاة سنة يف مالك ديوان احملاسبة، فقال نائب رئيس 
على  وليس  املبدأ  على  نعرتض  حنن  حاصباني:  غسان  احلكومة 

االشخاص. 
وسعد  عون  ميشال  الرئيسني  بني  مطولة  خلوة  اجللسة  وسبقت 
علي  املال  ووزير  عون  بني  لقاء  تالها  ساعة،  استمرت  احلريري 
حسن خليل، ثم لقاء اخر بني عون وخليل بعد اجللسة تركز على حبث 
موضوع موازنة 2020، حيث تقرر مبدئيا عقد جلسات متتالية اعتبارًا 
من الثالثاء املقبل على االرجح لدرس املشروع بعدما احاله وزير 

املال اىل رئاسة جملس الوزراء إلدراجه على جدول اجللسات. 

سلة التعيينات
وقد جاءت سلة التعيينات والقرارت الرمسية كاالتي:

أوال:
- تعيني القاضي سهيل عبود رئيسا اول حملكمة التمييز ورئيس 

جملس القضاء االعلى.
- تعيني القاضي غسان عويدات نائبا عاما متييزيا.

- تعيني القاضي فادي الياس رئيسا جمللس شورى الدولة.
-تعيني القاضية روال جدايل مديرة عامة لوزارة العدل.

التشريع  هليئة  رئيسة  فواز  جويل  القاضية  تعيني   -
واالستشارات.

- تعيني القاضي حممد بدران رئيسا لديوان احملاسبة.
- تعيني القضاة: مجال حممود، خالد عكاري، انعام بستاني، نيللي 
ابي يونس، بسام وهبه، مروان عبود، عبد الرضى ناصر وزينب 

محود رؤساء غرف يف ديوان احملاسبة.
- تعيني القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب.

القاضي عبود رئيس جملس القضاء األعلى
القاضي غّسان عويدات نائب عام متييزي

القاضي فادي إلياس رئيس جملس شورى الدولة
القاضية رىل جدايل مدير عام وزارة العدل

القاضية جويل فواز رئيسة هيئة التشريع واالستشارات
القاضي حمّمد بدران رئيس ديوان احملاسبة

القاضية ريتا غنطوس رئيسة اهليئة العليا للتأديب
ثانيا: تشكيل جلنة وزارية لدرس أوضاع املؤسسات العامة متهيدا 
الختاذ القرارات املناسبة يف شأنها، وهي برئاسة الرئيس سعد 
احلريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، سليم جريصاتي، علي 

حسن خليل، مجال اجلراح، وائل ابو فاعور ومي شدياق.
تصور  لوضع  االدارية  التنمية  وزيرة  برئاسة  جلنة  تشكيل  ثالثا: 

إلجناز التوصيف الوظيفي يف إطار هيكلية االدارة وتطويرها.
رابعا: تكليف جملس االمناء واالعمار، بالتنسيق مع اجمللس االعلى 
للخصخصة، اعداد دراسة اولية لتحديث مشروع »لينور« وعرضه 

على جملس الوزراء الختاذ القرار الالزم بشأنه.
النيابي  الوزراء علما بفوز املرشح عن املقعد  خامسا: اخذ جملس 

الشاغر يف صور حسن حممد علي عز الدين بالتزكية.
سادسا: وافق جملس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 

1325 الصادر عن جملس االمن حول املرأة والسالح واالمن.

سابعا: وافق جملس الوزراء على التدابري الواجب اختاذها من وزارة 
الداخلية والبلديات الجراء االنتخابات البلدية واالختيارية الفرعية«. 
اوضح  الياس؟  فادي  القاضي  تعيني  على  إالشكال  حل  وحول 
الوزير جريصاتي: »هناك آلية دستورية لتعيني القضاة تقوم على 
اقرتاح من وزير العدل، ويصوت جملس الوزراء، وفق املادة 65 

من الدستور، بالثلثني«.
وقال: »تعيني القضاة حصل باالمجاع جلميع الذين وردت امساؤهم، 
ذكر  دون  من  اسم  عن  اللبنانية«  »القوات  وزراء  حتفظ  مت  امنا 
اآللية  وفق  القرار  اختاذ  بعد  التحفظ  هذا  جتاوز  ومت  االسباب، 

واالكثرية الدستورية«.
اذا جرى حبث مشكلة ديوان احملاسبة لعدم وجود موظفني  وعما 
اخلارجية جربان  اثار وزير  اجل بت قطوعات احلسابات؟،قال:  من 
باسيل هذا االمر خالل اجللسة، ومت االتفاق على انه فور استالم 
اجتماع  يعقد  سوف  احملاسبة،  لديوان  اجلديد  والرئيس  الرؤساء 
الديوان،  عمل  لتزخيم  العمل  آلية  لوضع  احلكومة  رئيس  برئاسة 
ومنها على سبيل املثال ال احلصر اجراء مباراة للمدققني املاليني، 

وهو أمر متاح«.
املسودة  ملشروع  الدفاع  وزارة  طرح  درس  ارجاء  ذلك،مت  اىل 
 ،)IBM( النهائية السرتاتيجية االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان

بناء على طلب الوزير الياس بو صعب.
وأخذ جملس الوزراء علما بقرار وزيرة الداخلية والبلديات اعالن فوز 
الشاغر يف  النيابي  املقعد  بالتزكية يف  الدين  عز  املرشح حسن 
الداخلية  وزارة  )وأبلغت  النيابية  االنتخابات  ألغيت  وبذلك  صور، 
اجراء  على  االتفاق  ومت  بفوزه(.  بري  نبيه  النواب  رئيس جملس 
االول  تشرين   27 يف  املنحلة  البلديات  لكل  البلدية  االنتخابات 
املقبل، كما مت االتفاق على اعادة حتديث الدراسة ملشروع تطوير 
ساحل املنت الشمالي »لينور« وأوكل باملهة جملس اإلمناء واإلعمار 

واجمللس االعلى للخصخصة.

خطة املهجرين
جدول  ببحث  جلسته  استهل  الوزراء  جملس  ان  املعلومات،  ويف 
األعمال، من دون استهاللية سياسية، لكن ترك موضوع التعيينات 
من  األخري  القسم  إىل  اجلدول  7 يف  رقم  البند  يف  ورد  والذي 
اإلدارة  النهائية السرتاتيجية  املسودة  مّت سحب  ما  بعد  اجللسة، 
ارتباطها  املتكاملة للحدود، وتأجيلها إىل األسبوع املقبل، بسبب 

مبوضوع املعابر احلدودية وبينها املعابر غري الشرعية.
املخاتري منذ  أبو سليمان من دفع تعويضات  الوزير كميل  وشكا 
العام 2010 وفق ما هو وارد يف مشروع املرسوم املتعلق بنظام 
اخلدمات للمختارين يف لبنان، فكان اجلواب أن صندوق املختارين 

مغطى وهذا هو النظام املتعلق بهم.
ولدى الوصول إىل البند 15 املتعلق خبطة عمل وزارة املهجرين، 
أعطى الكالم للوزير غّسان عطا اهلل الذي عرض اخلطة، مؤكدًا أنه 
للمرة األوىل سينتهي ملف املهجرين يف غضون ثالث سنوات، وهذا 
األمر يساهم يف إظهار مصداقية الدولة امام اجملتمع الدولي جلهة 
ان لبنان يلتزم جبميع قضاياه وال يؤجلها، ورد الوزير أبو سليمان 
معتربًا »ان ما أجنز هو عمل جدي، لكننا لسنا موافقني على مبلغ 
600 مليون دوالر، واقرتح تشكيل جلنة وزارة«، فيما أعلن الوزير 
بو صعب تأييده للخطة، يف حني اوضح الوزير ريشار قيوجميان ان 
»القوات« ال ترفض اخلطة لكنها تسأل كيف سيصرف املبلغ، ومل 
يعارض الوزير يوسف فنيانوس لكنه سأل عن اجلدوى من تشكيل 

جلنة مصغرة إذا كان املوضوع سيبحث من جديد.
ولفت الرئيس ميشال عون النظر إىل انه مّت صرف مبلغ 4 مليارات 
يطالبون  زالوا  ما  احلقوق  أصحاب  ان  اخلطة، يف حني  على  لرية 

حبقوقهم.
لفتح موضوع  مناسبًا  الوقت ليس  ان  فأعترب  الوزير شهيب،  اما 
مقرتحًا  ينتهي،  ال  بابًا  يفتح  ذلك  ألن  الضحايا  على  التعويض 
جلنة، فعارضه الوزير منصور بطيش واصفًا اخلطة بأنها متكاملة، 
مشريًا إىل انه للمرة األوىل أصبح لدينا توقيت لالنتهاء من ملف 

املهجرين.
ورد الوزير غّسان حاصباني موضحًا بأننا ال نناقش حمتوى اخلطة 
وإمنا كيفية صرف األموال، مقرتحًا تأجيلها أو تشكيل جلنة مصغرة، 
ثم كانت مداخلة للوزير حممود قماطي متسائاًل: ملاذا نشكل جلنة 

فلنرسل املالحظات ومن ثم نناقش اخلطة الحقًا.
وعاد الوزير عطا اهلل موضحًا ان الكلفة 400 مليار وليس 600 مليار 
لرية، وتشمل كل املناطق اللبنانية وليس أهل اجلبل فقط، متعهدًا 

بعدم فتح أي ملف جديد.
وهنا اقرتح الرئيس احلريري تأجيل البحث باملوضوع ملدة أسبوعني، 
على ان يتم إرسال مالحظات الوزراء خطيًا إىل األمانة العامة جمللس 

الوزراء.
وكشفت مصادر وزارية، انه لدى عرض وزيرة الداخلية ملوضوع 
جواز سحب الرتشيح النتخابات فرعية صور الوارد حتت البند 18، 
اعترب  بالتزكية،  الدين  عز  حسن  املرشح  فوز  إعالن  نظرية  مبينة 
وزراء »القوات« انها سابقة، وسجل الوزير أبو سليمان عدم اقتناع 

وزراء القوات بالتفسري القانوني لعرض وزارة الداخلية.
وأضافت انه بعد تالوة أمساء القضاة الذين سيتم تعيينهم بناًء 
القرتاح وزير العدل ألربت سرحان، حتفظ الوزير أبو سليمان باسم 
الياس رئيسًا جمللس  القاضي فادي  »القوات« على اسم  وزراء 
شورى الدولة، ألنه من القضاء العدلي، الفتًا إىل ان االعرتاض 
يشمل أيضًا رؤساء غرف ديوان احملاسبة ألن التعيني خيالف أصول 
عند  »ميكن  انه  على  ينص  الذي  والغرف  رؤساء  تعيني  وشروط 
قضاة  أو  العدليني  القضاة  من  الغرف  رؤساء  تعيني  االقتضاء 

جملس شورى الدولة وتعطى األولوية يف التعيني لقضاة ديوان 
احملاسبة، ورد الوزير باسيل بأن الدستور واضح يف كيفية طرح 
التعيينات وفق النظرية اليت شرحها الحقا الوزير جريصاتي امام 

الصحافيني، آللية التعيني.
أمحد محدان  القاضي  احملاسبة  لديوان  السابق  الرئيس  ان  وعلم 
وضع بتصرف رئيس احلكومة، فيما وضع رئيس جملس القضاء 

األعلى السابق جان فهد بتصرف وزير العدل.

شنكر
لشؤون  األمريكية  اخلارجية  وزير  مساعد  أنهى  ذلك،  غضون  يف 
الشرق األدنى ديفيد شنكر، زيارته إىل بريوت، مبجموعة مواقف 
أدىل بها إىل عدد من اإلعالميني، من بينهم حمطة LBCI، أّكد فيها 
ان بإمكان لبنان االستفادة من مليارات الدوالرات املدفونة حتت 
املياه، لكن عليه اوال التفاوض مع إسرائيل لالستفادة من الثروة 
مفاوضات  لتسهيل  بريوت  يف  موجود  انه  إىل  مشريا  النفطية، 
الرتسيم، معتربا بأن الرئيس عون كان متجاوبًا وان الرئيس نبيه 

بّري كان حماورًا منتجًا جدًا، وسنرى كيف ستتبلور األمور.
لبناني،  غري  اعتربه  إذ  عنيف،  بهجوم  اهلل«  »حزب  شنكر  وخص 
االنتماء، وانه ال خيضع للسيادة اللبنانية، مشريا إىل انه بصرف 
النظر عن الطائفة والدين ستعلن واشنطن يف املستقبل عن أمساء 
يساندون »حزب اهلل« وهم بالطبع حلفاء له، الفتا إىل ان اخلطوات 
ستكون بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، معتربا ان العقوبات اليت 
مع  العالقات  على  تؤثر  ال  احلزب  على  املتحدة  الواليات  تفرضها 

احلكومة اللبنانية.
للعام  الوضع لن يكون مماثال  ان  واضاف: اقول وبصفة رمسية 
لبنان  مع  حساباتها  يف  املتحدة  الواليات  أخطأت  عندما   1991
خصوصا بعد اتفاق الطائف وتسليمه إىل سوريا. وقال: لبنان بلد 

مهم بالنسبة إلينا.
اإلصالحات  ان  األمريكي  املوفد  اعترب  االقتصادي،  امللف  ويف 
االقتصادية ضرورية وال سيما تطوير البنى التحتية وتوازن امليزانية 
وحل أزمة الكهرباء وختفيض وظائف القطاع العام، مشريا إىل ان 
»ال ضرر بالتقشف أو زيادة الضرائب وإغالق املعابر غري الشرعية 
ألنها ستفتح الباب امام أموال سيدر. اضاف: »امام احلكومة الكثري 
الجنازه من أجل »سيدر«، وانتظرنا سنة، وآمل أاّل ننتظر سنة أخرى 

والـ11 مليار لن حتول جمانًا«.

بيان أوروبي مشرتك...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

للقانون الدولي يف حال حصوله.
بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  تصريح  بعد  البيان  جاء  وقد 
نتنياهو بشأن فرض السيادة اإلسرائيلية على منطقة غور األردن 

ومشال البحر امليت. 
من جهته، شدد وزير اخلارجية األردني أمين الصفدي على ضرورة 
اختاذ جملس األمن واجملتمع الدولي برمته موقفًا واضحًا وصريًا 

إلدانة إعالن نتنياهو. 
وحبسب بيان صحايف صادر عن وزارة اخلارجية األردنية، وضع 
الصفدي ممثلي الدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن يف 
على جهود حتقيق  اإلسرائيلي  لإلعالن  الكارثية  التداعيات  صورة 
السالم الدائم يف املنطقة، موضحًا أن »اإلعالن إن نفذ سيقوض 
الصراع وسينهي  الوحيد حلل  السبيل  الذي يشكل  الدولتني  حل 
العملية السلمية، ما سيكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضبًا وعنفًا 

سيهدد السلم واألمن يف املنطقة برمتها«.
كما حّث الصفدي الدول اخلمس على اختاذ اخلطوات الالزمة ملنع 
تنفيذ اإلعالن ومواجهة اإلجراءات األحادية غري القانونية اليت تقوم 
بها إسرائيل، محاية للقانون الدولي وحلّق شعوب املنطقة مجيعها 
العيش بأمن وسالم، كذلك، شدد الصفدي على »ضرورة التحرك 

إلطالق جهد حقيقي حلل الصراع على أساس حل الدولتني«.

بوليتيكو: اسرائيل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

عمالء إسرائيليني أجهزة التجسس.
باسم  تعرف  واليت  املصغرة  املراقبة  أجهزة  فان  اجمللة  ووفق 
أبراج  لتحاكي  تصميمها  مت  الالسعة  األشعة  أو  رايز«  »ستينع 

االرسال اخلاصة بشبكة اهلاتف احملمول.
ومل يتضح اذا جنحت »اسرائيل« يف حتقيق هدفها اما ال حبسب 

جملة بولوتيكو.
أمريكيني خرباء يف جمال  أن مسؤولني  إىل  أشارت اجمللة  كذلك 
زرع  عن  مسؤوليتها  »إسرائيل«  نفي  من  يسخرون  االستخبارات 

أجهزة التجسس.
من جهة ثانية، نقلت وسائل اعالم إسرائيلية عن رئيس الوزراء 
االسرائيلي بينيامني نتنياهو قوله إن التقارير يف بوليتيكو بشأن 

التجسس على الواليات املتحدة »كاذبة«.
وأوضح نتنياهو »لدينا التزام بعدم القيام بأنشطة استخبارية يف 

الواليات املتحدة«.
ما ورد يف  اإلسرائيلي يسرائيل كاتس  اخلارجية  وزير  نفى  كما 
الواليات  يف  جتسس  عمليات  تدير  ال  »إسرائيل  وقائاًل  التقرير 
املتحدة، أمريكا وإسرائيل تتشاركان بينهما مبعلومات استخباراتية 

عديدة وتعمالن معًا ملنع تهديدات وتقوية أمن كال الدولتني«.
كذلك نفى املتحدث باسم السفارة اإلسرائيلية يف واشنطن بوقت 

سابق التقرير على املوقع وقال إن احلديث يدور »بهراء«.
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مــن هـنا وهـناك
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أعلن مدير مستشفى »املواساة«، ياسر أمني، أن أكرب مستشفى 
الرئة املعقدة  يف سوريا، يف دمشق، خيطط إلجراء عمليات زرع 
يف املستقبل القريب، بينما يعتمد األطباء السوريون على مساعدة 

زمالئهم الروس يف تعلم اخلربة.
وحسب قول أمني، إن األطباء سيقومون بإجراء عمليات زراعة الكبد 
والرئة، داعيًا األطباء األجانب لتبادل اخلربات يف سوريا، مشريًا أن 

اخلرباء يأتون إلينا من روسيا.
وأضاف مدير املستشفى أن العمليات األوىل من هذا النوع ستصبح 
ممكنة مع ظهور مبنى جديد يضم سبع غرف عمليات و 170 سريرًا 

ثابتًا حبلول نهاية العام، حبسب ما ذكرت وكالة »سبوتنيك«.
لعدة  توقف  احلرب  وبسبب   ،2009 عام  يف  املبنى  تشييد  وبدأ 
سنوات، وتبلغ تكلفة املشروع 7 مليارات لرية سورية )16 مليون 
دوالر(، وتقدر املعدات الطبية بنفس املبلغ تقريًبا، واليت مت نقلها 

من لبنان، وكذلك من روسيا وإيران والصني.
وتأسس مستشفى املواساة اجلامعي بدمشق عام 1958، ويتكون من 
أربعة مباٍن، وحيتوي على 44 غرفة عمليات و 860 سرير للمرضى؛ 
ويعمل 1.7 ألف طبيب و 3.5 ألف ممرض، ويتم إجراء حوالي 50 

عملية يومًيا، ويوجد حوالي 400 شخص يف املستشفى.

عمليات زرع الرئة يف سوريا بدعم 
روسي.. قريبًا

أفرجت احملكمة العليا يف الربازيل عن احلارس برونو سوزا، بعد أن 
قضى أقل من نصف عقوبة سجنه اليت تبلغ 22 عاًما، بعد إدانته يف 

قضية قتل صديقته، حبسب ما أفاد موقع »روسيا اليوم«.

وجاء يف قرار اإلفراج املشروط أن يستكمل سوازا البالغ 34 عاما 
باقي مدة حبسه حتت اإلقامة اجلربية يف منزله.

وأثار خرب اإلفراج عن سوازا ومن ثم تعاقده مع نادي بوا سبورت 
الذي يلعب يف دوري الدرجة الثانية الربازيلي، ردود أفعال سلبية 

يف الربازيل.

وأصدرت احملكمة قرارها باإلفراج عن سوازا بعد مرور سبع سنوات 
يف السجن، على إثر طلب  حماميه مبنح موكله احلرية استنادا إىل 
الذي  الطعن  اختاذ قرار بشأن  القضاء طوال عدة سنوات  إغفال 

قدمه الالعب على احلكم الصادر يف حقه.

الربازيلية  الكرة  الواعدين يف  احلراس  أبرز  أحد  يعد  برونو  وكان 
عام 2010، إال أن مسرية احلارس، الذي كان يلعب يف صفوف 
نادي فالمينغو، توقفت عندما ألقت الشرطة القبض عليه على إثر 

االشتباه يف قيامه بقتل عارضة األزياء اليزا سامودي.

متزوجا من  الذي كان  الربازيلي،  احلارس  نزاع كبري بني  ونشب 
إمرأة أخرى، وصديقته بعد أن طالبته األخرية باالعرتاف بطفل هلما، 
أجل  من  مقاضاته  إجراءات  الفرتة يف  تلك  بدأت يف  قد  وكانت 
إجباره على االعرتاف بالطفل، ومت إتهام برونو بأنه أطعم كالبه جثة 

صديقته بعد أن قتلها.

ماذا حّل باحلارس الربازيلي الذي 
قتل صديقته وأطعم جّثتها للكالب؟

ذكرت هيئة األرصاد اجلوية واملراقبة البيئية يف روسيا أن مستوى 
اإلشعاع يف سيفريودفينسك، أثناء احلادثة اليت وقعت يف موقع 
جتارب عسكرية يوم 8 أغسطس كان مرتفعا بنسبة بني 4 إىل 16 

ضعفا.
وقال بيان لإلدارة الشمالية لألرصاد اجلوية واملراقبة البيئية إن 
االنظمة اآللية اخلاصة برصد حالة اإلشعاع يف ست نقاط من أصل 
مثاني يف مدينة سيفريودفينسك يوم احلادثة، سّجلت زيادة يف 
معدالت جرع أشعة غاما من 4 إىل 16 مقارنة باملستوى احملدد هلذه 

املنطقة.

يسببه  قد  وعاملي  حملي  خطر  عن  حتدثت  شائعات  سرت  وفيما 
اإلنفجار  بسبب اإلشعاعات، نقلت وكالة أنباء »تاس« عن ليونيد 
العلمي ملعهد التطوير اآلمن للطاقة  بولشوف، األكادميي واملدير 
النووية التابع لألكادميية الروسية للعلوم، تأكيده عدم وجود أي 
تهديد لسكان مقاطعة أرخانغيلسك عقب احلادثة يف ميدان التجارب 

العسكرية.

مقاطعة  يف  اإلنذار  انطلق  أن  ما  بأنه  املختص  اخلبري  وأفاد  
أرخانغيلسك، حتى عقدت جلنة للطوارئ برئاسة احملافظ ومبشاركة 
مجيع اهليئات املختصة، ومت التصريح عقب ذلك بأنه مل حتصل أية 
حوادث ذات صلة  بالصحة العامة، واألجواء عادت إىل مستواها 

الطبيعي بعد ساعة ونصف الساعة.

 وكان انفجار وقع يف ميدان جتارب عسكرية يوم 8 أغسطس بالقرب 
من مدينة سيفريودفينسك يف مقاطعة أرخانغيلسك، وأعلنت وزارة 
الدفاع مقتل شخصني أثناء اختبار نظام دفع صاروخي جديد يعمل 

بالوقود السائل.

الروسية  النووية  الطاقة  وكالة  أعلنت  أغسطس،   10 ليلة  ويف 
أثناء  الذي حصل  عنه  الناجم  واالنفجار  احلريق  أن  آتوم«  »روس 
التجربة الصاروخية على منصة حبرية أسفر عن سقوط 5 قتلى من 

العاملني يف املؤسسة،  وثالثة آخرون أدخلوا إىل املستشفى.

ما حقيقة اخلطر العاملي الذي قد 
يسببه اإلنفجار النووي يف روسيا؟

لصورة  فنية  لوحة  على  إبشتاين  جيفري  امللياردير  بيت  عثر يف 
الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون يرتدي مالبس نسائية.

وتفيد صحيفة Daily Mail حبسب مصدر هلا، بأن امرأة اكتشفت 
اللوحة عند زيارتها للقصر يف أكتوبر عام 2012 خالل لقاء عمل. 
الباب  خالل  من  للصورة  مشاهدتي  عند  صدمت  »لقد  وقالت: 
فعال،  صورته  هذه  كانت  بالتأكيد،  كلينتون  بيل  إنه  املفتوح، 

وكانت صورة جنسية استفزازية جدا«. 
الفنانة باترينا راين- كاليد، حيث  اللوحة من رسم  يشار إىل أن 
مرتديا  البيضاوي  املكتب  يف  كرسي  على  كلينتون  بيل  جيلس 
يعرف هل  ال  ولكن  عال.  بكعب  اللون  أمحر  وحذاء  أزرق  فستانا 

اقتنى امللياردير هذه اللوحة وهل هي أصلية أم نسخة عنها.
مدينة  يف  املاضي  حزيران   6 يف  اعتقل  امللياردير  أن  ويذكر 

نيويورك، ويف 10 آب اجلاري عثر عليه ميتا يف زنزانته.
وقد اتهم الصحفيون بيل كلينتون ودونالد ترامب برابطة صداقة 

مع امللياردير القتيل، ولكنهما أنكرا وجود أي صداقة معه.

العثور على صورة لـ »بيل كلينتون« بزي 
نسائي يف قصر امللياردير إبشتاين!

طائرة اإلمرباطور الياباني برسم 
البيع.. هذه مواصفاتها!

طائرة  أهم  ُتعرض 
حكومية يابانية للبيع 
مليون   28 مببلغ 
أمريكي،  دوالر 
وتتسع لـ 85 شخصا 
الواحدة،  الرحلة  يف 

وباء احلصبة يغزو العامل باالنتشار 
السريع

مناطق  خمتلف  يف  السريع  باالنتشار  املعدي  احلصبة  مرض  بدأ 
العامل.

السنة  بداية  منذ  سجلت  العاملية،  الصحة  منظمة  لبيانات  ووفقا 
احلالية وإىل اآلن، إصابات أكثر مما سجل خالل  الفرتة ذاتها من 

السنة املاضية.
ففي نهاية شهر متوز 2019 سجلت يف العامل أكثر من 365 ألف 
إصابة مبرض احلصبة املعدي الذي ينتشر يف 182 دولة وهو أعلى 

مؤشر منذ عام 2006، حبسب موقع ميديك فوروم. 
وقد كان عام 2017 األخطر من حيث اإلصابة مبرض احلصبة، حيث 

سجل فيه زهاء 7 ماليني إصابة تويف منهم 110 آالف شخص.
وأوكرانيا  مدغشقر  تليها  الكونغو  يف  سجلت  اإلصابات  وأكثر 
وبعدها أنغوال والكامريون وتشاد وكازاخستان ونيجرييا والفلبني 

وجنوب السودان وتايالند.
كما أن أكثر وفيات األطفال بسبب احلصبة سجلت يف أوكرانيا. 
احتلت  املتحدة،  لألمم  التابعة  اليونيسيف  منظمة  لتصنيف  وفقا 
أوكرانيا املرتبة األوىل يف العامل من حيث عدد اإلصابات مبرض 

احلصبة.

ُحرم رجل يف بريطانيا من رخصة قيادة ملدة ثالث سنوات بعد أن 
فقد السيطرة على القيادة يف حادث أدى إىل وفاة أحد املشاة.

تقاطع  عند  اليمني  حنو  ليتوانيا  من  جيليوس  إدفيناس  اجته 
إجنلرتا،  مشال  يوركشاير يف  غرب  برادفورد،  مدينة  يف  مزدحم 
عندما الحظ فجأة عنكبوتا معلقا من سقف سيارته، حبسب صحيفة 

»يوركشاير«.
السيطرة على عربته  السائق  العنكبوت فقد  ومن شدة خوفه من 
وضربت السيارة بعمود على الرصيف ثم وقع العمود على رأس 
امرأة، جانيت كاوود، البالغة من العمر 58 عاما، اليت كانت على 

وشك عبور الطريق.
وأصيبت جاميت بكسور خطرية يف مججمتها، ما أدى إىل وفاتها 

بعد 13 يوما من احلادث.
واعرتف السائق بذنبه يف 6 أيلول وحكمت عليه حمكمة برادفورد 
امللكية ملدة عام من اخلدمة االجتماعية و220 ساعة من العمل من 
عن  كتعويض  جنيًها   320 دفع  الرجل  على  سيتعني  أجر.  دون 

التكاليف القانونية.
وأشار  سنوات.  ثالث  ملدة  السيارة  قيادة  حق  من  أيًضا  وُحرم 
جيلس  ومل  املرأة  لقتل  بصدق  تائب  الليتواني  أن  إىل  القاضي 
قط وراء عجلة القيادة منذ وقوع احلادث، الذي وقع يف آب عام 

.2018

رجل يقتل امرأة... بسبب عنكبوت!

مقارنة مع 400 شخص مبثيالتها التجارية.
على   ،Japanese Air Force One اإلمرباطورية،  الطائرة  وحتتوي 
للجلوس  وردهة  إداري  ومكتب  لالستحمام،  وكابينة  نوم  غرفة 
واالسرتاحة، يف حني خيضع تصميمها الداخلي ألعمال جتديد قبل 
تسليمها للمشرتي، كما سيضاف إليها جناح جديد عالي الرفاهية.

مليون  راغب ثري ميلك 28  للبيع ألي  التارخيية  الطائرة  وتعرض 
دوالر، ذلك بعد سنوات من حتليقها باالمرباطور الياباني وبـ 14 

رئيس وزراء، كما أنها حّلقت حنو أكثر من 100 بلد حول العامل.
الطائرة اليابانية من طراز »بوينغ 747-400«، ودخلت اخلدمة أول 
األجواء،  يف  ساعة   16.332 جمموع  طارت  بينما   ،1991 عام  مرة 

و318 رحلة جوية خالل 27 عاما.

بعد مرور عام تقريبا على بدء االختبار يف كولومبيا، أصبحت خدمة 
املواعدة Facebook Dating متاحة رمسيا يف الواليات املتحدة.

وسيظهر املنتج املتاح للمستخدمني الذين تزيد أعمارهم عن 18 
على  »فيسبوك«  تطبيق  جديدة يف  خاص  تبويب  كعالمة  عاما، 

اهلاتف اجلوال.
إنشاء ملف  »التعارف«،  يرغبون يف  الذين  للمستخدمني  وميكن 
تعريف منفصل عن ملفاتهم الشخصية الرئيسية على »فيسبوك«، 
بنقرة واحدة، والتعرف على »شريك العمر املستقبلي« احملتمل 
األصدقاء  شبكة  خارج  أيضا  أو  أصدقائهم،  أصدقاء  بني  من 

احلالية.
وتقول »فيسبوك« إنها ستقدم مقرتحات أشخاص للتعرف عليهم 
عند  يذكرها  اليت  وأنشطته  املستخدم  الهتمامات  وفقا  وذلك 

»فيسبوك« تطلق خدمة املواعدة على منصتها
إنشاء امللف اخلاص.

الرسائل  عرب  والتواصل  إعجابات  إرسال  املواعدة  خدمة  وتتيح 
.Hinge اخلاصة، بشكل مشابه لتطبيق املواعدة الشهري

ولن يظهر حلسابك يف خدمة Facebook Dating أي من أصدقائك 
يف ملفك الشخصي، ما مل تستخدم ميزة »املعجب السري« واليت 
إبداء اإلعجاب بتسعة أصدقاء، ويف حال مشاركة أي  تتيح لك 
منهم اإلعجاب نفسه فإنكما ستحصالن على إشعار خيربك بذلك.

وطرحت »فيسبوك« خدمة املواعدة اخلاصة بها بشكل جماني وال 
حتتوي على أي إعالنات أو عمليات شراء خاصة داخل التطبيق.

كما مت دمج اخلدمة مع اجملموعات واألحداث حبيث ميكن متابعة 
األخبار وأنشطة اجملموعات من داخل Facebook Dating ، دون 

احلاجة إىل العودة إىل امللف الشخصي.
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ظهور »مسكة تنبئ بقدوم 
الكوارث« يف روسيا!

من  نادر  نوع  بظهور  مؤخرا  الروسي  برميوريه  إقليم  تفاجأ سكان 
بقدوم  تنذر  بأنها  األساطري  تصفها  اليت  الرجنة«،  »ملك  أمساك 

الكوارث الطبيعية كالتسونامي واألعاصري.
وتبعا للمعلومات فإن بعض املصطافني وسكان خليج »نازميوف« 
يف إقليم برميوريه الروسي فوجئوا يف الـ 5 من اب اجلاري بظهور 
أمساك كبرية وطويلة غريبة الشكل عند شواطئ اخلليج، حبسب ما 

نقل موقع روسيا اليوم.
وقال أحد شهود العيان، فالدميري تاراسوف: »يف ذلك اليوم مل 
تلك  ظهور  بعد  الشاطئ  من  االقرتاب  على  البداية  أحد يف  جيرؤ 
أم ال، كانت  إذا كانت سامة  ما  نعلم  نكن  الغريبة، مل  األمساك 
هناك فتاة صغرية تسبح بالقرب من الشاطئ فبدأت بالصراخ فجأة 
)شيء رهيب(، سارعت حنوها ألرى مسكة غريبة، أمسكت السمكة 

من ذيلها وأبعدتها عن الناس«.
وكأنها  تتحرك  عيونها  الشكل،  غريبة  كانت مسكة  »لقد  وأضاف 
كانت تراقبنا، ركض الناس ليتفرجوا عليها وعلى شاربها األمحر 
الذي يبلغ طوله 70 سم تقريبا.. كانت طويلة جدا وتزن حوالي 6 
كلغ، شكلها يشبه أمساك الرجنة نوعا ما، لكنها ال متلك أسنانا، 

وذيلها طويل يشبه السيف«.
ويقول بعض علماء األحياء إن هذا النوع من األمساك يعيش يف 
الدافئة واملعتدلة يف احمليط اهلادئ واحمليطني األطلسي  املياه 
واهلندي، لكنها أول مرة تظهر على تلك الشواطئ الروسية، ورمبا 

قد تكون قد أتت مع بعض التيارات املائية الدافئة.
زعنفتها  بسبب  الرجنة«  »ملك  لقب  األمساك  هذه  على  ويطلق 
هذه  طول  أما  ما،  نوعا  التاج  تشبه  واليت  الرأس،  على  الكبرية 
أمتار أحيانا، وقد يصل وزنها إىل 250  األمساك فيصل إىل 10 

كلغ.

رجل مسن يقتل زوجته وينتحر 
لعدم قدرته على رعايتها!

لعدم  أن قتل زوجته يف واشنطن  بعد  أمريكي مسن  انتحر رجل 
قدرته على دفع مصاريف الرعاية الصحية.

قتل  جرمية  واتكوم يف  مقاطعة  يف  القانون  إنفاذ  قوات  وحتقق 
وانتحار رجل بالغ من العمر 77 عامًا وزوجته البالغة 76 عامًا، حبسب 

صحيفة »نيوزويك«.
واستدعى الزوج الشرطة وأبلغهم بأنه سيطلق النار على نفسه، 
الوصول  كيفية  حول  وتعليمات  موقعه  عن  معلومات  وأعطاهم 

إليه.
وحاول رجال الشرطة إبقائه على اخلط لكن بال فائدة، حيث أنهى 

املسن املكاملة قائاًل »سنكون يف غرفة النوم األمامية«.
ووصلت الشرطة إىل املنزل بعد 15 دقيقة، ومل تدخل املنزل ملدة 
ساعة تقريبا ثم قاموا بإرسال كامريا حممولة على روبوت ووجدوا 

الزوجني متوفني.
وجاء يف التقرير، ترك الزوجان رسالة مضمونها، »مشاكل طبية 
عن  الزوجان  أعرب  حيث  الزوجة،  منها  تعاني  ومستمرة  حادة 
خماوفهما من أنهما مل يكن لديهما موارد مالية كافية لدفع تكاليف 

الرعاية الطبية«.
وحياول رجال الشرطة اآلن التواصل مع أقرباء املتوفني.

وقال الشريف بيل إلفو يف بيان إنه »ألمر مأساوي للغاية أن جيد 
أحد كبار السن لدينا نفسه يف مثل هذه الظروف اليائسة، حيث 
شعر بأن القتل واالنتحار هما اخليار الوحيد. املساعدة متوفرة دائمًا 

من خالل االتصال بنا«.

تركيب أول عنفة لتوليد 
الكهرباء من الرياح يف سوريا

وإنتاج طاقة متجددة  البديلة  للطاقة  البحث عن مصادر  إطار  يف 
ونظيفة يف سورية، مت تركيب أول عنفة رياح لتوليد الكهرباء قرب 

منطقة شني يف ريف محص الغربي.
وقال مصدر يف حمافظة محص إن عنفة الرياح صنعت بأيٍد وخربات 
سورية كاملة يف إحدى املنشأت الضخمة مبدينة حسياء الصناعية 

يف محص.
وبني املصدر، وفق موقع »أثر« أن هذه العنفة تعترب اخلطوة األوىل 
من نوعها على مستوى سوريا يف جمال الطاقات املتجددة ، يف ظل 

وجود بيئة مناسبة إلقامة هذا املشروع.
وتعترب املنطقة املقامة فيها العنفة من أفضل مناطق مايعرف بـ 
العامل ، مما يتيح استثمار طاقة  الرحيي« على مستوى  »الكمون 
الرياح يف توليد الطاقة الكهربائية وتوفري مصادر طاقة بديلة يف 
ظل النقص احلاصل يف مادتي الغاز والفيول وخروج بعض حمطات 

التوليد الكهربائي عن اخلدمة.

هذا  أن  املصدر  أضاف  املشروع،  تفاصيل  عن  حديثه  إطار  ويف 
املشروع مت توقيعه بني وزارة الكهرباء السورية و اجملمع السوري-
األوروبي يف حسياء ، وذلك إلنتاج أكثر من ألف ميغا واط من 

الكهرباء.
ريف  للكهرباء يف  »الذهبية«  مع حمطة  العنفة  هذه  ربط  وسيتم 
هي  العنفة  هذه  أن  إىل  املصدر  أشار  حني  يف  الغربي،  محص 
واحدة من جمموعة عنفات جيري العمل على تصنيعها من قبل اجملمع 

السوري-األوروبي بتقنيات عاملية وجبهود كوادر وطنية.

نفى الرئيس األمريكي صحة تقرير نشره موقع أكسيوس األمريكي 
وأفاد بأن دونالد ترامب »اقرتح« استخدام أسلحة نووية ملواجهة 

األعاصري قبل أن تضرب شواطئ الواليات املتحدة.
ورفض ترامب التقرير، قائال إنه »أخبار مزيفة«.

بأن  ويفيد  أكسيوس  موقع  نشره  الذي  »املوضوع  وأضاف: 
الرئيس ترامب يريد تفجري األعاصري الكبرية بأسلحة نووية قبل 
بلوغها الشواطئ األمريكية سخيف. أنا مل أقل ذلك. هذا مزيد من 

األخبار املزيفة«.
وكان موقع أكسيوس اإلخباري األمريكي قد نسب لرتامب اقرتاحا 
أراضي  إىل  وصوهلا  قبل  النووية  بالقنابل  األعاصري  بضرب 

الواليات املتحدة.
وقال املوقع إن ترامب تساءل، خالل اجتماع كان يناقش موضوع 
األعاصري، إن كان من املمكن أن نعطل تشكيل األعاصري قبالة 

ساحل إفريقيا بإلقاء قنبلة نووية يف عني اإلعصار.
فاوضات سرية رفيعة بني أمريكا وفنزويال جتري منذ شهور.

هل حّقاً اقرتح ترامب مواجهة األعاصري 
بالقنابل النووية؟

وصف الّسفري الربيطاني يف الواليات املتحدة، الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب وإدارته بأّنهما »غري كفؤين« وبأّن أداءهما »معّطل 
نشرتها  مسّربة  دبلوماسّية  ملذّكرات  وفًقا  مسبوق«،  غري  بشكٍل 

األحد صحيفة »ذا ميل أون صنداي«.
إىل  ُأرسلت  سّرية  مذّكرات  داروش يف  كيم  الّسفري  عن  وُنقل 
قد  ترامب  رئاسة  إّن  قوله  الصحيفة،  عليها  واّطلعت  بريطانيا 

»تتحّطم وحترتق« و«تنتهي بوصمة عار«.
وجاء يف إحدى املذّكرات املزعومة املنسوبة إىل داروش »ال نعتقد 
وأقّل  اختالاًل،  وأقّل  أكثر،  اإلدارة سُتصبح طبيعيًة  أّن هذه  حّقًا 

مزاجّية، وأقّل تشّظًيا، وأقّل طيشًا دبلوماسّيًا«.
وقالت الصحيفة إّن التعليقات األكثر حّدًة اليت أطلقها داروش هي 

تلك اليت وصف فيها ترامب بأّنه »غري واثق« و »غري ُكْفؤ«.

مذكرات سرية بريطانية.. رئاسة 
ترامب قد تنتهي بَوصمة عار!

انتحل صفة رجل أمن وأوقف 5 
نساء واقتادهن إىل مكان جمهول

مطلوبات  وأنهن  أمن  رجل  بأنه  هنديات  مخس  شخص  أوهم   
واقتادهن يف سيارته إىل مكان جمهول يف الكويت. 

الكويتية بأن »املنتحل استوقف  لـ »الراي«   وأفاد مصدر أمين 
تاكسي كان ُيقل 5 هنديات يف منطقة أبو حليفة أثناء توجههن 
إىل عملهن، وأبرز هوية مدعيا أنه من رجال األمن وأوهم اهلنديات 
مكان  إىل  اخلاصة  بسيارته  اقتادهن  ثم  ومن  مطلوبات  بأنهن 

جمهول«، إال أن النساء اخلمس متكن من اهلرب منه.
وأفاد املصدر بأنه جيري التحري عن املتهم لضبطه وإحضاره على 

ذمة القضية املسجلة حبقه من قبل اجملين عليهن.

يف جرمية بشعة هزت الرأي العام يف روسيا أقدم مراهق ال يتجاوز 
التوأم وجده  والدته وشقيقيه  عاما على على قتل  العمر 16  من 

وجدته قبل أن ينتحر.

وذكرت تقارير إعالمية أن الفتى تيمور كيمتالدينوف ذبح والدته 
وشقيقيه التوأم البالغني من العمر 4 سنوات ، ألن أمه »أهملته« 

وركزت اهتمامها على التوأمني الصغريين.

وبعد ذلك سارع تيمور إىل قتل جدته وجده اللذين يعيشان معه يف 
نفس البيت، مستخدما فأسا يف قتلهم مجيعا، لينتحر عقب ذلك.

ووفقا لصحيفة »ذا صن« ترك الفتى املنتحر رسالة كتب فيها 
إنها كان حيب عائلته وخاصة جده فيكتور 66 عاما، وجدته ليديا 
69 عاما، وأنه ألمر مؤسف ألنه مضطر إىل قتلتهم، وأنه »فعل ذلك 

حتى ال حيزنا عند وفاة من حيبون من األقارب«.

وأرسل تيمور أيضا رسالة صوتية إىل أحد أصدقائه يف املدرسة 
قال له عربها إنه كان من السهل عليه قتل عائلته.

وقال أحد أصدقاء تيمور إن األخري  كان يشعر بالغرية ألن والدته 
متضي الكثري من الوقت مع شقيقيه، وأنه اعرتف له خبطته لقتلهم، 

ولكنه مل يأخذ حديثه على حممل اجلد.
أنه  تيمور  من  مقربة  مصادر  عن  صن«  »ذا  صحيفة  ونقلت 
طالب جمتهد ويفوز بانتظام يف مسابقات للطالب املتفوقني يف 

مدينته.
وأشارت الصحيفة إىل أن اجلريان اكتشفوا وجود مخس جثث بعد 
أن افتقدوا رؤية اجلدين وهما يعتنيان حبديقة اخلضروات اخلاصة 
بهما يف الصباح، وأشارت الصحيفة أيضا إىل أن الشرطة الروسية 

ال تزال تبحث حتى اآلن عن الدوافع احلقيقية وراء جرمية تيمور.

قتل مجيع أفراد عائلته... ألّن 
أّمه »أهملته«!

ذكرت صحفية »وول سرتيت جورنال« اليوم اجلمعة أن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب يريد شراء غرينالند، أكرب جزيرة يف العامل 

تابعة حاليا للدمنارك.
ونقلت الصحيفة عن »مصادر مطلعة« يف البيت األبيض أن ترامب 
سأل مستشاريه مرارا عما إذا كان بإمكان الواليات املتحدة شراء 
غرينالند، وتابع باهتمام مناقشات حول موارد اجلزيرة، وأهميتها 
اجليوسياسية مبا يف ذلك إمكانية توسيع الوجود العسكري األمريكي 

يف منطقة القطب الشمالي.
من  طلب  ترامب  فإن  جورنال«،  سرتيت  »وول  تقرير  وحسب 
القانوني للبيت األبيض إجراء فحص قانوني للمشروع  املستشار 
وأيد بعض مستشاري ترامب هذه اخلطة، ووصفوها بأنها جمدية 
اقتصاديا، بينما اعتقد آخرون أنها جمرد »نزوة عابرة« للرئيس، 

لن تتحقق أبدا.
وأعادت »وول سرتيت جورنال« إىل الذاكرة أن هذه ليست احملاولة 
األمريكية األوىل لشراء غرينالند فبعد احلرب العاملية الثانية، عرض 
مقابل  دوالر  مليون  مائة  الدمنارك  على  ترومان  هاري  الرئيس 
اجلزيرة، لكن عرضه قوبل بالرفض، فيما كانت اخلارجية األمريكية 

تدرس إمكانية احلصول على اجلزيرة منذ 1867.
وتقع غرينالدا يف مشال احمليط األطلسي، وتبلغ مساحة أراضيها 
بينما ال يكاد  مربع،  بالثلوج، 2166000 كيلومرت  املغطى معظمها 

عدد سكانها يتجاوز 56 ألف نسمة.

صحيفة تكشف: ترامب يريد 
شراء أكرب جزيرة يف العامل



Page 26صفحة 26     

تـسـلية

 2019 أيـلول   14 Saturday 14 September 2019الـسبت 

1212 á«∏`````````````````````````````````````````````````````````````````°ùJ

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:kÉ«≤aCG *

 áÑMÉ°U á«fÉæÑd áHô£e `` 1

.IQƒ°üdG

.»æªà∏d `` πMGQ …ô°üe πã‡ `` 2

 äÉj’ƒdG ‘ ô¡f ``` §FÉ◊G s∑O ``` 3

.Góæch IóëàŸG

.™«¶a ôeCG ``` 4

.¢Vôe ``` π©ØdÉH ¬Ñ°ûe ±ôM ``` 5

 ‘ á«îjQÉJ áæjóe ``` ≥°ûæà°SG ``` 6

.IÒéØdG IQÉeEG

.≥KhG ``` 7

.»≤°S ``` π«dh QÉ¡f ``` 8

.¿É¡HÉ°ûàe ``` ájGQ ``` áYQõe ``` 9

 πãªŸ ÊÉãdG º°S’G ``` ƒ¡£j ``` 10

.πMGQ »cÒeCG

.ßaÉM º«∏◊G óÑ©d á«æZCG ``` 11

:kÉjOƒªY *

.πMGQ …ô°üe πã‡ `` 1

 ``` IQƒæŸG áæjóŸG ‹Éª°T πÑL ``` 2

.ájƒ«°SBG ádhO

 áé¡∏H QÉ°†ÿG øe ``` …OÓ«e ô¡°T ``` 3

.ájô°üe

.áHÉ‚h AÉcP ``` õLÉM ``` 4

.∞Øfl …óéHCG ±ôM ``` ô°ù©dG ó©H ``` 5

.¬H πØàëj ``` 6

.ΩõL IGOCG ``` á©°SGh ôÄH ``` 7

.πMGQ »æ«°U º«YR ``` 8

 A»°ûdG º°V ``` Ö°ûY ``` IQÉÑ°VEG ``` 9

.¢†©ÑH ¬°†©H

 á«æ«£°ù∏a áæjóe ``` ógÉ°ûj ``` 10

.á∏àfi

 IGOCG ``` ÜGôN ``` ôeC’G ‘ π°üa ``` 11

.¢SGƒ◊G ióMEG

 √òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG  º q°ù≤e É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–

 §N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9  ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG

.…OƒªYh »≤aCG

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH

äGQÉ«°S ácQÉe :±hôM á°ùªN øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *

á©°ùJ

á«©HÉJ

ô“

ƒà«J

∂J

…É°T

∂Ñ°T

Qƒ©°T

∑ƒ°T

¥hô°T

≥à°ùa

¿Éà°ùa

RhÒa

QÉæa

¢SGôa

áÑ°üb

øjódG ôªb

Ö«°ûb

Ωƒb

π«ªc

∫Éªc

πeÉc

Qƒµ°Th ∫ƒc

QƒaÉc

…ÉfQƒc

…ôHÉc

¢ûÑc

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°Sº¡°Sh IQƒ°U

:kÉ«≤aCG *

 ```  ƒJƒ«c  ```  3  .Ω’  ```  É«fÉŸG  ```  2  .ÜÉ°ûÿG  á«ª°S  ``  1

 7 .OôH ``` âe ``` 6 .ƒf ``` âfG ``` 5 .∞∏J ``` ¿GQ ``` 4 .¿ƒª«d

 IOÉ«e ``` 10 .¬«dÉY ``` ƒ°SQGh ``` 9 .ø°S ``` …ôJ ``` 8 .Ωƒj ```

.QÉ¡ædG ``` Ô«L ``` 11 .ÉH ```

:kÉjOƒªY *

 ```  áfƒÁ  ```  3  .»eGQ  ```  áfÉ«∏e  ```  2  .ƒàæeGôcÉ°S  ```  1

 ``` 7 .ÉJ ``` ‹ ``` 6 .Oh ``` ƒfG ``` 5 .QÉ°S ``` äÉJ ``` 4 .øjÒ°T

 .»°ShQ ƒdhÉH ```  10 .√’ ```  »ÑæàŸG ```  9 .øHG ```  8 .∫ÉN

.Qƒ¡æeO ``` ∞æe ``` 11 ≥
HÉ°

ùd
G O

ó©
dG 

∫
ƒ∏

M

Ω

ä

±

¢S

ä

¥

¢T

h

∑

∑

±

∑

h

¢S

∑

G

±

h

Q

Ü

¿

¢T

h

∑

¥

´

G

±

¥

¢T

G

h

´

∫

h

∑

∑

I

…

¢U

Q

¥

…

h

h

Q

Ω

Ü

±

Q

Ü

∑

h

Q

Q

¢T

¿

…

¢T

Q

h

I

ä

Q

Ü

h

∑

G

∫

∫

G

R

…

∫

¢T

G

ä

h

…

G

Ü

¢S

…

G

¢T

Ω

∑

…

Q

Ω

…

¿

G

ä

¢S

±

ä

G

ä

∑

¢T

ä

G

Ü

´

…

I

h

Ω

∑

¥

O

¿

…

O

∫

G

Q

Ω

¥

Q

ΩÉeEG ∫OÉY

2ódhQÉg 

 :(1066 – 1022)

 .1066 õ«∏µf’G ∂∏e

 ‘ —ÉØdG º«dh ¬∏àb

.õ¨æà°SÉg

* * *

 :á«fhQÉ¡dG 

 øe .¥Gô©dG ‘ áæjóe

 ¿hQÉg ÉgÉæH .Qƒ¨ãdG

 ¢ûYôe ÚH ó«°TôdG

.799 áHQR ÚYh

* * *

 (≠«dR) ¢ùjQÉg 

 :(1909)

 ,»cÒeCG »æ°ùdCG ⁄ÉY

 ód oh .π°UC’G »°ShQ

 ∞qdCG .É«fGôchG ‘

 á«æ°ùdC’G ‘ ègÉæe{

 πã“ ,1951 zájƒÑædG

 á«æ°ùdCÓd kÉ≤«bO kÉØ«dCÉJ

 ¢VôY Éªc ,á«©jRƒàdG

.ΩÓµdG π«∏ëàd á≤jôW

2016/05/17

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

á©FÉ°†dG áª∏µdG

º¡°Sh IQƒ°U äÉeƒ∏©e

á¶MÓŸG ábO

AL - MUSTAQBAL – Monday May 22 - 2017 ``g 1438 ¿ÉÑ©°T 26 ``` 2017 QÉjCG 22 ÚæK’G ``` πÑ≤à°ùŸG

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG

2 9 7
5 6 2

3 6
7 8
8 3 2 9

9 2 4 7
3 4

7 6 4
3 8 7 8 6 3 5 4

6
7 2 6 9

8 4 2
4 9 7 3
5 3 2 8

7 9 6
1 5 6

6 5 2

2 6 8 7 1 4 3 5 9 9 1 7 6 5 4 3 8 2
3 5 9 6 8 2 7 1 4 8 5 2 3 7 1 9 6 4
1 4 7 3 5 9 6 2 8 4 3 6 2 8 9 7 1 5
7 2 1 9 4 6 8 3 5 6 4 5 9 1 8 2 7 3
9 3 6 5 7 8 2 4 1 7 2 3 5 4 6 8 9 1
4 8 5 2 3 1 9 6 7 1 8 9 7 3 2 4 5 6
6 9 4 1 2 7 5 8 3 5 9 8 4 6 3 1 2 7
8 7 3 4 6 5 1 9 2
5 1 2 8 9 3 4 7 6

2 7 4 1 9 5 6 3 8
3 6 1 8 2 7 5 4 9



Page 27صفحة 27     

غـذاء وصـحة

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

من  وأصبحت  كبرية  بشعبية  الشاورما  حتظى 
مكان،  كل  يف  تنتشر  اليت  السريعة  الوجبات 
املكونات  يف  كثرية  تطورات  تشهد  وأخذت 
نسبة  من  التقليل  بهدف  صنعها  يف  الداخلة 

الدهون والشحوم فيها.

الصحة  وزارة  يف  التغذية  أخصائية  حتدثت 
طريقة  عن  ستارودوبوفا،  أنتونينا  مبوسكو، 
لصنع وجبة شاورما بشكل صحي وبأقل السعرات 

احلرارية مع احملافظة على طعمها الشهي.

وجبة  من  الشاورما  »حتولت  األخصائية:  قالت 
يف  تداوله  يتم  شعيب  طبق  إىل  كالسيكية 
الوجبة دخول  السريعة، وشهدت هذه  الوجبات 
على  يؤثر  مما  إليها،  جديدة  ومكونات  مواد 
املوجودة  احلرارية  والسعرات  الغذائية  قيمتها 

فيها«.

املايونيز  إضافة  يتم  ما  »عادة  وأضافت: 
إىل  األخرى  الصلصات  من  وعدد  والكاتشب 
فيمكن  باجلسم.  الذي يضر  األمر  الوجبة،  هذه 
أن حيتوي 100 غرام من الشاورما على عدد من 
350 سعرة  إىل   230 بني  ما  يرتاوح  السعرات 
بأن وزن احلصة  باالعتبار  األخذ  حرارية. وجيب 
الواحدة من اللحم يرتاوح ما بني 250 إىل 300 
سعرة   690 على  بدوره  حيتوي  والذي  غرام، 

حرارية على األقل.

تنصح  وجبة شاورما صحية وشهية،  ولتحضري 
الدجاج  من  اللحم  شرائح  باستخدام  األخصائية 
على  وحتضريها  الرومي،  الديك  أو  )الفيليه( 

البخار أو مسلوقة.

حتضريها  يتم  صلصات  باستخدام  تنصح  كما 
الليمون  من  عصري  وإضافة  الزبادي  لنب  من 
غذائية  قيمة  أكرب  على  للحصول  واألعشاب، 
الطازجة  اخلضار  الستخدام  باإلضافة  للجسم، 

والطماطم واخليار والكرفس.

وصفة سرية لوجبة 
شاورما صحية

 2019 أيـلول   14 Saturday 14 September 2019الـسبت 

من  نفسها  عن  الدماغ  أورام  تكشف  أن  ميكن 
خالل جمموعة من األعراض، مع وجود أنواع معينة 
للورم  حتذيرية  عالمة  تشكل  اليت  الصداع  من 

اخلبيث.
وينشأ الورم الدماغي عن تكاثر خاليا بطريقة غري 
طبيعية، حيث تصّنف األورام وفقا لسرعة منوها 

ومدى احتمال عودتها بعد العالج.
وتعتمد حالة الفرد على جمموعة من العوامل، مبا 
يف ذلك وضع الورم يف الدماغ. وهناك جمموعة 

كبرية من األعراض املرتبطة بأورام الدماغ.
وكشف مركز أحباث السرطان يف اململكة املتحدة 
للمرض.  جدا  الشائعة  األعراض  الصداع من  أن 
ومن غري احملتمل أن يكون لدى الفرد ورم يف 
الدماغ إذا كان الصداع هو العارض الوحيد. ولكن 

زيارة الطبيب ضرورية يف احلاالت التالية:
عند  )خاصة  الشديد  الصداع  من  معاناة   -

االستيقاظ كل صباح(.
- تكرار حدوث األمل والصداع بشكل أكرب.

- التعرض لصداع رأسي مل ُيشعر به سابقا.
- اإلصابة بالصداع واملرض معا.

بالضغط  والشعور  األمل  تفاقم  إىل  باإلضافة 
على الرأس، عند العطاس أو السعال، وممارسة 

الرياضة والصراخ.
»إن  بالقول:  السرطان،  أحباث  مركز  وشرح 
مساحة  هناك  لذا  العظام،  من  مكونة  اجلمجمة 
فإن  ورم،  وجود  حال  الدماغ، ويف  لعمل  ثابتة 

ذلك يزيد الضغط داخل اجلمجمة«.
وتقول إدارة الصحة الوطنية الربيطانية، ميكن أن 

تشمل األعراض األخرى لورم الدماغ ما يلي:
- الشعور الدائم بالغثيان واملرض والنعاس.

- التغريات العقلية أو السلوكية، مثل مشكالت 
الذاكرة أو التغريات يف الشخصية.

التدرجيي على جانب واحد  الشلل  أو  الضعف   -
من اجلسم.

- مشكالت يف الرؤية أو الكالم.
الدماغ  ورم  أعراض  أن  الصحة  إدارة  والحظت 

ختتلف تبعا للجزء احملدد من الدماغ املصاب.
أورام  الذي يسبب  ما  متاما  الواضح  من  وليس 
األطباء  أن  ذكرت   Mayo Clinic ولكن  الدماغ، 
من  تزيد  أن  ميكن  اليت  العوامل،  بعض  حددوا 
عوامل  وتشمل  الدماغ.  يف  بورم  اإلصابة  خطر 

اخلطر:
املؤينة  اإلشعاعات  مثل  لإلشعاع،  التعرض   -

واإلشعاع الناتج عن القنابل الذرية.
مورثات  وجود  مع  العائلة،  عن  املرض  وراثة   -

جينية تزيد خطر اإلصابة بأورام الدماغ.
خلص مركز أحباث #السرطان يف اململكة املتحدة، 
خطر  من  تزيد  السمنة  أو  الوزن  زيادة  أن  إىل 

اإلصابة ببعض أنواع سرطان الدماغ.

متى يكون الصداع عالمة على 
اإلصابة بورم دماغي؟

اإلنسان  جلسم  حيصل  ما  طبية  دراسة  كشفت 
عندما  أو  النوم،  من  كافيا  يأخذ قسطا  ال  حني 
حاجة  يف  يكون  أن  دون  طويلة  لساعات  ينام 

إىل ذلك.
»كولورادو  جامعة  قبل  من  الدراسة  إجناز  ومت 
بولدر« األمريكية، يف إطار تعاون مع مستشفى 
وجامعة  املتحدة  الواليات  يف  ماساشوستس 

مانشسرت.

البلجيكية،  وحبسب ما نقلت صحيفة »لوسوار« 
و347  ألفا   461 من  عينة  الدراسة  مشلت  فقد 

شخصا، ترتاوح أعمارهم بني 40 و69.

بالنوم،  متعلقة  بيانات  بتحليل  الباحثون  وقام 
جرى  ثم  املشاركون،  به  ما صرح  إىل  استنادا 
ومعلوماتهم  الصحية  بياناتهم  على  االطالع 

اجلينية.

ينامون  الذين  األشخاص  أن  الدراسة  وكشفت 
يصابوا  ألن  عرضة  أكثر  يكونون  أقصر  مدة 
على  داهما  ما يشكل خطرا  قلبية، وهو  بنوبات 

حياتهم.

ينامون  الذين  األشخاص  أن  الدراسة  وأوضحت 
أقل من 6 ساعات يف الليلة، يرتفع لديهم خطر 
اإلصابة بنوبة قلبية بأكثر من 20 باملئة مقارنة 

مبن ينامون مدة ترتاوح بني 6 و9 ساعات.

أما األشخاص الذين ينامون 5 ساعات فقط، أي 
بالنوبة  لإلصابة  عرضتهم  فتزيد  قصرية،  ملدة 
القلبية بنسبة 52 باملئة، مقارنة مبن ينامون مدة 

كافية.

الدراسة، هي أن كثرة  واملفاجأة اليت كشفتها 
النوم مؤذية أيضا، ألنها تؤدي بدورها إىل النوبة 
القلبية، حتى وإن اعتقدنا أن النوم طويال يساعد 

على إراحة اجلسم.

ينامون  الذين  األشخاص  أن  الدراسة  وأوردت 
تزيد  الواحدة،  الليلة  يف  ساعات   9 من  أكثر 
عرضة إصابتهم بالنوبة القلبية بنسبة 34 باملئة.

 دراسة تكشف ما يفعله »النوم 
الزائد« باجلسم

اإلنسان،  جسم  الدرقية يف  الغدة  تنشط  حني 
بشكل زائد عما هو مطلوب، فإن األطباء يوصون 
عرب  سواًء  الغذائية،  اخلطوات  من  عدد  مبراعاة 
عن  االبتعاد  أو  األطعمة  بعض  على  اإلقبال 

أخرى.
الغدة  ويقع هذا االضطراب الصحي حني تقوم 
الدرقية بإنتاج عدد كبري من اهلرمونات، ويظهر 
املرض من خالل أعراض تشمل النقص املفاجئ 
إضافة  النوم  وصعوبة  والتعرق  والقلق  للوزن 

إىل ضعف العضالت.
فإن  توداي«،  نيوز  »ميديكال  موقع  وحبسب 
مرض فرط نشاط الغدة الدرقية يصيب النساء 

بشكل أكرب مقارنة بالرجال.
الدرقية  الغدة  نشاط  بفرط  املصابون  وحيتاج 
إىل االنتباه بشدة ملا يأكلونه، والسبب هو أن 
الغذاء يؤثر على إنتاج اهلرمونات وكيفية عملها 

يف الغدة.
ويوصي األطباء باالبتعاد عن األغذية اليت حتتوي 
نسبة عالية من مادة »اليود«، ألن اإلكثار منها 
الدرقية،  الغدة  إنتاج هرمون  ارتفاع  يؤدي إىل 

وهذا ينطبق أيضا على مشروبات »الكافيني«.
مأكوالت  يف  كبري  بشكل  اليود  معدل  ويرتفع 
البحر ومسك التونة، إضافة إىل منتجات األلبان 

وبعض احلبوب.
ولتفادي النسب العالية من اليود، ميكن اللجوء 
عن  الطازجة فضال  واخلضار  البيض  بياض  إىل 
حلوم  أما  والنباتات،  باليود  املزود  غري  امللح 
بشكل  أكلها،  فيتوجب  والضأن  والدجاج  البقر 

معتدل.

إنتاج  خفض  على  وامللفوف  القرنبيط  ويساعد 
ينبغي  املقابل،  ويف  الدرقية،  الغدة  هرمون 
نشاط  يف  قصورا  يعاني  الذي  الشخص  على 
هذه  عن  اإلمكان  قدر  يبتعد  أن  العضو،  هذا 

اخلضراوات.
هذا  يعانون  من  األطباء  ينصح  السياق،  ويف 
من  يكفي  ما  بتناول  الصحي،  االضطراب 
النشاط  فرط  ألن  »د«  وفيتامني  الكالسيوم 
يف الغدة الدرقية من شأنه أن يؤثر على صحة 

العظام.
وألن جسمنا حيتاج إىل مادة احلديد حتى يعمل 
بالشكل املطلوب، فإن حدوث نقص فيه، يزيد 
الغدة  يف  النشاط  بفرط  اإلصابة  عرضة  من 

الدرقية.
على  احلمراء  الدم  كرات  خاليا  احلديد،  ويساعد 
جسم  يف  اخلاليا  باقي  إىل  األوكسجني  محل 
املادة  هذه  من  االستفادة  وميكن  اإلنسان، 
والفول  السمك  أغذية مثل  الغذائية املهمة يف 

والعدس والسبانخ واحلمص والزبيب.

أغذية »تربك« عمل الغدة 
الدرقية.. عليك احلذر منها
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NEWS

Despite spending $51 bil-
lion on the NBN, Australia 
is now 60th in the world 
for broadband speeds, and 
one expert is warning it will 
likely get worse. 
By the time the NBN is 
completed next year it may 
not deliver the benefits ex-
pected despite Australia 
spending about $51 billion 
on the broadband network.
When then prime minister 
Kevin Rudd announced 
details of the project in 
2009, he described it as 
“the most ambitious, far-
reaching and long-term na-
tion building infrastructure 
project ever undertaken 
by an Australian govern-
ment”.
The Labor leader said high-
speed broadband would 
revolutionise teaching, 
medical centres and hos-
pitals; make businesses 
more efficient and able to 
serve their customers; and 
help regional towns grow 
and stay connected.
“High-speed broadband 
will create jobs. High-
speed broadband will spur 
innovation and enhance 
our economy’s growth and 
productivity in the long 
term,” Mr Rudd said.
“And high-speed broad-
band will plug our nation 
into the global economy 
and help us overcome the 
tyranny of distance.”
Ten years later and with 
the project to be complet-
ed next year, the National 
Broadband Network has 
yet to fulfil its promise.
Laureate Emeritus Profes-
sor Rod Tucker of Mel-
bourne University said it 
was difficult to know the 
exact impact of the NBN 
but his “gut feeling” was 
the promise contained in 
Mr Rudd’s words had yet 
to be realised.
“It hasn’t turned out like 
that yet,” he told news.
com.au.
In particular, Prof Tucker 
pointed to the comment 
that broadband would 
“overcome the tyranny of 
distance”
“The fundamentally impor-
tant issue is the rest of the 
world has moved faster 

Australia’s ranking for broadband speeds could ‘fall off a cliff’ despite huge investment in NBN
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The NBN hasn’t yet delivered the benefits expected. Picture: Bianca De 
MarchiSource:News Corp Australia

than we have,” Prof Tucker 
said.
“Australia now ranks 60th 
in the world for internet 
speed.”
Now that the NBN is almost 
complete, Prof Tucker be-
lieves Australia’s ranking 
will get even worse.
“In the longer term I think 
Australia will drop even 
more rapidly. We are going 
to fall off a cliff because 
the rate of improvement 
won’t grow.”
Prof Tucker contrasted 
Australia’s position to 
New Zealand, which is now 
ranked 21 in the world with 
an average speed of 96.97 
megabits per second 
(Mgps). In NZ, fibre-to-the-
premises is now available 
to more than half the main 
towns and cities.
“If we had gone ahead with 
(fibre-to-the-premises) we 
would also be ranked close 
to 20th instead of 60th,” 
he said.
Prof Tucker said this would 
have made the $51 billion 
investment worth it.
“It would have been worth 
it if it had been done prop-
erly,” Prof Tucker said.
WHY WE DID IT
The origins of the NBN ac-
tually predate Mr Rudd to 
2006 when former Labor 
leader Kim Beazley an-
nounced plans for a “su-
perfast” national broad-
band service he hoped 
would drive Australia to-
wards being a “high-skill, 
high-wage, hi-tech” econo-
my rather than following a 
“low-wage, low-skill, low-
tech road”.
Mr Beazley dubbed his 
broadband plan a part of his 
“Blueprint for Prosperity” 
and wanted it to help Aus-
tralians work smarter and 
improve productivity.

He hoped broadband would 
provide Australia with new 
opportunities and an alter-
native to the commodities, 
such as resources and ag-
ricultural products, that 
Australia usually relies on 
to trade in the global econ-
omy.
HOW THE DEFINITION OF 
‘SUPERFAST’ CHANGED
When Mr Beazley first an-
nounced his plans for “su-
perfast” broadband it was 
going to deliver speeds up 
to “25 times faster than 
what’s available now” to 
98 per cent of Australian 
homes.
However, over the years 
the definition of “superfast” 
broadband has meant differ-
ent things at different times.
After Mr Beazley was re-
placed by Mr Rudd the 
policy was changed to 
deliver minimum speeds 
of 12 megabits per sec-
ond, which was touted as 
40 times faster than most 
speeds at the time.
Originally the network was 
planned to be fibre-to-the-
node connecting 98 per 
cent of Australians, with 
the remainder to get “im-
proved broadband ser-
vices” by June 2021. The 
estimated cost was $15 bil-
lion, with the government 
contributing $4.7 billion.
But by 2009, Mr Rudd an-
nounced plans for a more 
ambitious rollout of fibre-
to-the-premises to provide 
speeds up to 100 times 
faster for 90 per cent of 
properties. It would deliver 
speeds of up to 100Mbps 
by the end of 2021, with 
the rest of the network to 
get speeds up to 12Mbps 
per second.
The cost grew to $43 bil-
lion, with the federal gov-
ernment contributing $30.4 

billion and the rest coming 
from private investment.
With the change in leader-
ship to Julia Gillard, peak 
speeds were increased to 
one gigabit per second, 
and she also gave priority 
to regional and rural areas.
Under the leadership of new 
prime minister Tony Ab-
bott, the plan was changed 
in 2013 to a multi-technol-
ogy mix approach includ-
ing primarily fibre-to-the-
node connections as well 
as fibre-to-the-curb, hybrid 
fibre-coaxial, fixed wire-
less and satellite.
The Coalition’s plan was to 
provide speeds of between 
25 and 100Mbps installed 
by late 2016 in 90 per 
cent of the fixed line foot-
print, and between 50 and 
100Mbps per second by 
the end of 2019. It would 
provide just $29.5 billion to 
NBN Co to deliver this.
The cost of the project has 
since ballooned out to $51 
billion.
The government’s initial 
$29.5 billion investment 
was topped up with a spe-
cial $19.5 billion loan from 
the government in 2017.
SO WHAT DID WE END UP 
WITH?
The project has largely 
been delivered on time, 
but instead of a fibre-to-
the-premises model, most 
Australians have been 
connected using fibre-to-
the-node.
This involves fibre optic 
cable being installed to a 
particular point, called a 
“node”, with existing cop-
per wire connecting the fi-
bre to individual homes.
Unfortunately, this model 
means many consumers 
have had trouble access-
ing top speeds during 
peak periods and have is-
sues with dropouts when 
retailers like Telstra and 
Optus don’t buy enough 
bandwidth to cope with de-
mand.
NSW resident Ben Wilson 
told news.com.au in 2017 
he had never seen his in-
ternet speeds get above 
49Mbps on his fibre-to-the-
node connection, nowhere 
near the 100Mbps he was 

expecting.
Mr Wilson has since 
moved to a property that 
is connected via fibre-to-
the-premises and said he 
would hate to go back.
“I do not suffer from con-
stant drop-outs anymore,” 
he told news.com.au. “Dur-
ing peak periods the slow-
down is almost non-exis-
tent.”
He now gets download 
speeds of about 98Mbps 
for about the same cost of 
$99 per month. He is able 
to have two mobiles, an 
iPad, computer, laptop and 
TV all connected without 
impacting other devices.
“Streaming movies is has-
sle free and I can download 
PC games that are some-
times 30 to 50 gigabytes 
in size,” he said.
The Speedtest Global Index 
has ranked Australia 60th 
in the world for its average 
fixed broadband speed, 
which is now 40.37Mbps.
Prof Tucker said speeds of 
around 40Mbps was prob-
ably the most you could 
expect from fibre-to-the-
node.
“On average that’s the best 
we’ll ever do,” he said.
‘WE’RE GOING TO FALL 
OFF A CLIFF’
Prof Tucker said he had 
watched Australia’s world 
rankings for broadband 
drop over the last few 
years.
Speedtest Global Index 
now ranks Australia 60th 
in the world, and in the past 
year it has dropped from 
49th position. In 2013, 
Australia ranked 30th in 
the world according to Ak-
amai’s State of the Internet 
Report.
There may still be some 
improvement to Australia’s 
average internet speeds as 
more people connect to the 
NBN. As of June 2019, only 
5.5 million households and 
businesses were connect-
ed to the NBN, less than 
half the estimated 11.5 mil-
lion that will have access 
to it by 2019-20.
But once more Australians 
are connected, Prof Tucker 
believes average speeds 
will stagnate as the rest 

of the world continues to 
move forward.
“The NBN is almost rolled 
out so we’re not going to 
get much more improve-
ment,” he said.
“We are going to fall off a 
cliff because the rate of im-
provement won’t grow.”
He said the problem was 
the rest of the world had 
moved faster than Austra-
lia had.
“And it’s not just download 
speeds that matter,” he 
said. “Businesses need to 
upload data just as much 
and Australia has an up-
load speed of 17.40Mbps. 
The world average is 
33.53Mbps.
“We are half the world’s 
average and that includes 
all the worst nations.”
Australia is beaten in the 
world rankings by coun-
tries like Moldova, Belarus, 
the Czech Republic, Serbia 
and Uruguay. It’s only two 
positions ahead of Viet-
nam.
“This doesn’t tell me that 
we are breaking down the 
digital divide and the tyr-
anny of distance,” he said.
Interestingly Australia is 
now ranked second in the 
world for its mobile inter-
net speeds.
“The disparity between 
mobile and fixed line 
broadband is just one glar-
ing example of where the 
NBN has fallen short,” he 
said.
However, while the NBN 
was not perfect, Prof 
Tucker said there had 
been some improvement 
in speeds and benefits to 
those living in rural and re-
gional areas in particular.
He also defended claims 
that Australia had essen-
tially spent $51 billion on a 
“video entertainment sys-
tem” as suggested by Mr 
Abbott in 2010.
“In some sense Netflix has 
been somewhat of a sav-
iour as it encourages peo-
ple to use the NBN and pay 
for it,” he said.
“This has helped pay for 
the completion of the entire 
network … which provides 
benefits and services for 
the whole community.”
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A lawyer for NSW Labor 
has strenuously denied 
advising the party’s then-
general secretary, Kaila 
Murnain, to cover up a po-
tentially illegal donation at 
the centre of an anti-cor-
ruption inquiry.
Ian Robertson told the In-
dependent Commission 
Against Corruption on 
Monday he’s certain he 
would remember a meet-
ing with Ms Murnain about 
false donors, Chinese bil-
lionaire Huang Xiangmo 
and $100,000 in cash.
“That is simply extraor-
dinary and I’m certain I 
would have remembered 
it and I’m equally certain 
I would have told her that 
it would have to be dealt 
with quickly involving the 
electoral commission,” Mr 
Robertson told the inquiry.
The ICAC is examining 
whether Mr Huang, who is 
now banned from Austra-
lia, was the true source of 
$100,000 said to be donat-
ed to Labor by 12 people at 
a 2015 Chinese Friends of 
Labor dinner.
Mr Huang, a property de-
veloper, was prohibited by 
law from making donations 
to NSW political parties.
Ms Murnain previously told 
ICAC she met with Mr Rob-
ertson on September 16 in 
2016 after upper house MP 
Ernest Wong told her about 
a potentially illegal dona-
tion made by Mr Huang.
The now-suspended party 
boss said she connected 
the donation to the 2015 
CFL dinner.
In her evidence, Ms Mur-
nain said Mr Robertson 
advised her during the 
September 16 meeting to 

“forget the conversation 
happened”.
But Mr Robertson on Mon-
day said he had no recol-
lection of the meeting and 
would never advise a client 
to behave that way.
“If Ms Murnain, who is the 
general secretary of NSW 
Labor and one of the most 
important people in Labor 
nationally, had come to see 
me, to tell me about fake 
donors and donations and 
Mr Huang, I would firstly 
remember it,” he said.
“I categorically deny advis-
ing her in any way it should 
be covered up.”
He said he “strenuously 
denied” what Ms Murnain 
alleged.
When asked by counsel 
assisting Scott Robertson 
if Ms Murnain ever dis-
cussed with him an issue 
relating to Mr Huang, the 
lawyer insisted he didn’t 
recall.
But, Mr Robertson said, he 
“very much” wished she 
had.
Mr Robertson - a se-
nior partner with Holding 
Redlich - told ICAC that al-
though he has no recollec-
tion of the alleged events 
on September 16, his of-
fice security card records 
are consistent with Ms 
Murnain visiting him that 
night.
However, he claims if the 
meeting did happen, it 
would have been about a 
different matter - whether a 
company had paid for for-
mer Labor MP Nick Lalich 
to travel to China.
Mr Robertson earlier told 
the inquiry a December 
2016 letter from the NSW 
Electoral Commission 

requesting information 
about the CFL dinner was 
the first time he became 
aware of the donations is-
sue now being investigat-
ed by ICAC.
Mr Robertson’s lawyer, 
Tony McInerney SC, last 
week accused Ms Murnain 
of telling a “pack of lies” to 
the ICAC.
Ms Murnain insisted she 
wasn’t lying but admitted 
that by not revealing her 
knowledge of the donation 
she cast an unfair shadow 
over the party and its mem-
bers.
She was suspended from 
her role as general secre-
tary after telling the inquiry 
she knew about the sus-
pected illegal donation for 
nearly three years.
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Lawyer Ian Robertson has contradicted evidence to the ICAC by former 
NSW Labor boss Kaila Murnain.

Lawyer denies NSW Labor donation cover up

Federal Labor frontbench-
er Tony Burke says the 
coalition government is 
using John Setka as a 
&quot;stalking horse&quot; 
to ram its union laws 
through parliament.
Labor claims the Morrison 
government is using con-
struction official John Set-
ka as a “stalking horse” 
to ram through draconian 
union-busting laws.
Opposition frontbencher 
Tony Burke said the legis-
lation would have no effect 
on Mr Setka, who leads 
the Victorian construction 
union, as it would not op-
erate retrospectively.
“Listening to the govern-
ment’s rhetoric over the 
last few months you’d be 
forgiven for thinking the 
so-called Ensuring Integ-
rity legislation is urgently 
needed to deal with the 
CFMMEU and John Set-
ka,” Mr Burke wrote in an 
opinion piece published in 
The Australian Financial 
Review on Tuesday.
“They are using Setka as 
a stalking horse - cover to 
ram through an extreme 
and dangerous bill that 
represents an unprece-

dented assault on freedom 
of association and will be 
weaponised against work-
ers.”
Mr Burke said the coalition 
was falsely portraying Mr 
Setka as typical of a union 
movement dominated by 
“big, blue bovver-boys” 
who wanted to make trou-
ble.
“That’s nonsense. The av-
erage union member today 
is a woman in her 40s who 
works in aged care,’’ he 
wrote.
“These are the kinds of 
workers - whether they are 
members of a union or not 
- who will be hurt by this 
legislation.”
The proposed legislation 
would make it easier to 
deregister rogue unions 
and their officials.
The government revived 
the legislation to seize on 
Labor’s difficulties expel-
ling Mr Setka after he was 
accused of bringing the 
party into disrepute.
A Senate committee scru-
tinising the bill is due to 
report by late October, 
before the proposed laws 
are debated in the upper 
house.

Setka anti-union ‘stalk-
ing horse’: Labor

PM defends drug testing 
proposal, which is strug-
gling to attract support in 
parliament Scott Morrison
The prime minister, Scott 
Morrison, says he is “puz-
zled” by the widespread 
opposition to the idea of 
drug testing welfare recipi-
ents, as the government 

struggles to win over Sen-
ate support for the plan.
Saying he believed that 
drug testing those on 
Newstart and Youth Al-
lowance could help people 
address substance abuse 
problems and get into the 
workforce, Morrison em-
phasised the proposal was 
a trial.
“We are trying to help peo-
ple get off drugs and get 
into work and trial innova-
tive new ways of doing that 
– it is worth a try,” he told 
ABC’s 7.30.
“This is a trial. We are try-
ing to work out if this can 
work. I am really puzzled 
by the level of opposition 
to the government trying 
to tackle a problem of drug 
addiction for people who 
are not in work and helping 
them get over it with refer-
ral to proper services and 
funding those services in 
those trial areas.
“If that works, well, that 
gives us the opportunity to 
take that out more broad-
ly, that seems like a good 
thing.”
When asked about con-
cerns from experts that re-
habilitation services were 
already underfunded, Mor-
rison pointed to $10m allo-
cated to trial sites aimed at 
supporting referrals.
Morrison also defended 
the government’s plan to 
roll out the cashless wel-
fare card, saying the card 
was being embraced by 
communities as a way to 
help people “better man-
age their own affairs”.
The fate of the two propos-
als likely rests on the vote 
of the independent Tasma-
nian senator Jacqui Lam-

bie, who earlier on Monday 
said she wanted to see 
more investment in drug 
rehabilitation and mental 
health services before sup-
porting the drug testing of 
welfare recipients.
But she said unless the 
government could get 
“thousands of rehab beds” 
operating in the next fort-
night, she would not sup-
port the bill as presented 
by the Coalition.
“This isn’t really about get-
ting people off drugs. It’s 
about kicking people off 
payments,” Lambie said.
“You can’t punish some-
one for being on drugs if 
they don’t have the help 
available to get them off it. 
We have to get the services 
in place to help people.
Tony Burke denounces 
Coalition move to roll out 
cashless debit cards na-
tionally
“The government hasn’t 
done its due diligence 
here. It’s put the cart be-
fore the horse. We have 
bugger all in place to help 
people with mental health 
let alone drug and alcohol 
rehabilitation.”
The firebrand senator had 
also demanded a similar 
drug testing regime be ap-
plied to politicians, arguing 
“it’s one rule for them, one 
for everyone else”.
“They don’t want a breath-
alyser at the chamber 
doors after those long din-
ner breaks where half of 
them get on the sauce,” 
she said.
“Bottom line is I’m not go-
ing to punish people for 
seeking help and not get-
ting it, because we’re not 
making it available to them. 
We can’t cut off a drug ad-
dict who’s done the right 
thing in seeking treatment 
only to be told they have to 
wait 12 months for a rehab 
bed.”
Without Lambie’s support, 
the government is unlikely 
to get the numbers to sup-
port the bill, as Labor and 
Centre Alliance remain op-
posed to the drug testing 
regime.

Scott Morrison says he is ‘puzzled’ by 
opposition to welfare drug testing

Scott Morrison believes drug testing those on Newstart and Youth Allowance could help peo-
ple address substance abuse problems and get into work. Photograph: Lukas Coch/AAP
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 Salim Sfeir| The Daily Star
We have reached the moment of truth: Our economy 
is sputtering, but there is a glimpse of hope if we act 
responsibly and act now. And yes, our economy can 
rebound if we change our approach and reverse years 
of mismanagement and government incompetence.
The core of our economic conundrum is the fact that 
we have a stagnant private sector and a costly public 
sector.
To reverse the situation, there is no escape but to 
energize the private sector by injecting funds into 
producing sectors. The state assets and government-
owned institutions became liability on the treasurer 
and are derailing the financial resources. The costly 
public sector is the result of years of mismanagement 
and corruption.
To stop the bleeding, privatization is the only rem-
edy. The government owns and runs several sectors 
that can be profitable, and could generate the needed 
funds. Only the private sector can turn these sectors 
into an efficient operation, away from cronyism and 
corruption. With the private sector running these sec-
tors and institutions, political leaders can be relieved 
from the pressure of securing jobs for their support-
ers and draining the budget.
Lebanon is a free economy where the private sector is 
the main engine of the economy, and in our case, the 
banking sector is the only sector capable of creating 
dynamism in the country.
We have recently witnessed a positive change in our 
politicians’ attitude toward the economy. They now 
understand that they cannot continue to do business 
as usual, and the blaming game has to come to an 
end.
The economic situation has become a priority, and 
populism is costly and will hunt back the populists. 
Political bickering and sectarian populism are luxuries 
we cannot afford anymore.
Our gross domestic product represents 25 percent of 
our banking sector for a population of 6 million peo-
ple.
The size of our economy is not proportionate to the 
size of the population. There is a great need to double 
our GDP and expand the economy. The only way to 
do so is through injecting investment capitals, fund-
ing infrastructure projects and supporting productive 
industries. Our imports are draining our foreign cur-
rency reserves and the funds exiting the country are 
not justified, given our revenues and the size of the 
economy, thus the huge trade deficit and the balance 
of payment strains.
The main challenge is to secure needed capital and 
investment. This is where close coordination with the 
government is required. Adding more taxes should not 
be the only way to increase revenues. There are other 
revenues such as giving incentives to settle maritime 
properties that can help ease the fiscal challenges and 
generate much-needed revenues. There is no room for 
a futile debate. Lebanon is not the only country which 
went through creditor and large national debt prob-
lems.
There is a proven remedy which requires national con-
sensus and decisive leadership. Securing local and 
foreign investments requires readiness to implement 
serious and credible privatization efforts, mainly for 

the sectors causing the budget deficit, mainly utility 
services. The banking sector is capable and ready to 
play its traditional role in jump-starting the economy, 
but the government needs to do its part. We need to 
restore the international credibility in our intuitions 
and governance. Oversight institutions should be em-
powered, and old practices of cronyism should end.
The national debt and its servicing remains the ele-
phant in the room. There is only one way to tackle it: 
economic growth and a balanced budget. The 2019 
budget was a step in the right direction, but the jury is 
still out on the 2020 budget.
Reasonable and balanced budgets can help improve 
our rating and lower the interest rates that are hinder-
ing the investment climate in the country. The upcom-
ing budget should not even be a book entry exercise, 
but must include an economic strategy to lead the 
country toward economic recovery. High interest rates 
are the results of uncertainty and this is considered a 
“fear tax” that we pay to offset political instability.
We must reach out to friends and partners to help se-
cure the needed investments. A country that imports 
most of its goods should be able to convince and le-
verage its trade partners to invest in its economy, but 
credibility must first be restored.
Regaining the confidence of donor countries and in-
ternational institutions is key to the success of CE-
DRE conference. The recent credit rating given by the 
agencies should serve as an incentive for us to work 
harder in order to regain the trust of the international 
community. The latter should be done by updating our 
institutions and having better auditing procedures. 
The current challenges can present an opportunity to 
modernize the economy and the public institutions.
We are part of an international market. We have to be 
compatible with the world and credible to the inter-
national banking sector, its regulators and the rating 
agencies.
Lebanon is at a crossroad. To secure a successful 
transition into a modern economy, we need a national 
hero whom people trust and would be willing to tem-
porarily sacrifice certain privileges toward prosperity.
Our main assets have always been our human re-
sources, and we can now add the awaited promised 
natural resources. Our outlook is positive, and our 
destiny is in our hands. It is not too late, but we have 
to choose between credible, modern institutions or 
the current archaic system.
Salim Sfeir is the president of the Association of Banks 
in Lebanon and chairman of Bank of Beirut.

Lebanon at a crossroad

Dr Salim Sfeir

Construction union offi-
cial John Setka is prepar-
ing to mount yet another 
legal challenge to prevent 
his expulsion from the La-
bor Party.
Lawyers for construction 
union boss John Setka 
are demanding Labor of-
ficials hold fire on expel-
ling him from the party, 
as they prepare to mount 
another appeal.
Mr Setka has already lost 
a Supreme Court bid to 
prevent his expulsion, but 
now plans to take his fight 
to the Victorian Court of 
Appeal.
Opposition Leader An-
thony Albanese has for 
months been trying to 
cut the CFMMEU official 
adrift, accusing him of 
bringing the Labor Party 
into disrepute.
But Mr Setka is clinging 
on, and has the backing 
of some powerful union 
allies.
His protracted legal battle 
could ultimately end up in 
the High Court.
The relationship soured 
after Mr Setka was ac-
cused of making dis-
paraging remarks about 

Setka lawyers warn Labor to halt expulsion
anti-violence campaigner 
Rosie Batty.
Soon afterwards, he was 
convicted for harassing 
his wife.
The prime minister de-
lighted in the latest legal 
twist.
He told parliament Mr Set-
ka was staging a “sit-in” 
within the Victorian Labor 
Party.
“So whether it's the Setka 
sit-in, or the walkout of 
WA factions ... the cor-
ruption we're seeing in 
the NSW Labor Party, the 
leader of the opposition is 
presiding over a party that 
is chaos and confusion 
and even corruption.”
The Morrison government 
has seized on the conflict 
to revive legislation aimed 
at deregistering rogue 
unions and their officials.
But Labor claims the Mor-
rison government is us-
ing Mr Setka as a “stalk-
ing horse” to ram through 
its union-busting laws.
Opposition frontbencher 
Tony Burke said the leg-
islation would have no 
effect on Mr Setka, as it 
would not operate retro-
spectively.

senator Rex Patrick has 
failed in his bid to establish 
a parliamentary inquiry into 
Australia’s relations with 
China.
Australia’s major political 
parties have shot down an 
influential senator’s push for 
an inquiry into Australia’s re-
lationship with China.
Centre Alliance senator Rex 
Patrick’s motion to have par-
liament’s foreign affairs, de-
fence and trade committee 
look at relations between the 
two countries was failed 12 
votes to 44 on Monday eve-
ning.
He questioned if the coalition 
and Labor blocking the in-
quiry was a sign of Chinese 
influence being exercised.
“The Labor opposition’s de-
cision not to support a Sen-
ate inquiry on Australia’s 
relations with China does 
look like a sad act of political 
cowardice,” Senator Patrick 
told parliament on Monday 
night.
He said the inquiry would 
have looked at Australia’s 
important trade links with the 

Asian superpower, as well as 
areas of caution stemming 
from the relationship.
Labor frontbencher Katy Gal-
lagher said the opposition 
favoured detailed briefings 
from government agencies 
rather than an inquiry “at 
this time”.
“The national interest is best 
served by a bipartisan ap-
proach to the relationship,” 
she said.
She said that didn’t mean an 
uncritical approach.
“Rather it means a sensible, 
calm and mature discussion 
without seeking to exploit 
complexities in the China 
relationship for political ad-
vantage,” Senator Gallagher 
said.
Pauline Hanson’s One Na-
tion and the Greens backed 
the inquiry.
Greens leader Richard Di Na-
tale said Labor’s decision to 
oppose the inquiry came af-
ter allegations surrounding 
Chinese donors were raised 
at the NSW Independent 
Commission Against Cor-
ruption.

China inquiry push rejected in upper house
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
نؤمن القربان للمناسباتEAT IN OR TAKE AWAYكافة املناسبات

بإدارة طوني شالال وأوالده

نفتح 7 أيام يف األسبوع:

نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

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



سليمينغ ستديو 
ستديو تنحيف 
للـنساء والـرجال

قبل العالج بعد العالج

قبل العالج بعد العالج قبل العالج بعد العالج

خربة اكثر من 12 عاما

إختصاصيون بـ:
- التنحيف

- فقدان الوزن حبرق الشحوم 
واللحم الزائد

الوجه  من  التجاعيد  إزالة   -
والرقبة

- شّد اجللد املرتهل يف الوجه 
والرقبة والبطن

- رفع اجلفون وشدها
- ازالة الوشم.. وغري ذلك

نفتح 6 أيام 
يف االسبوع

تكسري الدهون بالاليزر واألمواج الصوتية

Add: 6/ 450 High Street, PENRITH  (NK Centre), Ph: 0430 197 136  or   0404 244 795

جلسة العالج األوىل بـ 70 دوالرا وبعدها 100 دوالر للجلسة
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