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االقتصادي  امللف  انتقل 
قصر  إىل  اجلمعة  امس 
االليزيه، ويتصدر حمادثات 
مع  احلريري  سعد  الرئيس 
ماكرون  عمانويل  الرئيس 
»سيدر«  مؤمتر  مقررات 
حتريك  عرب  النمو،  النعاش 
واملخصصات  املساعدات 
املؤمتر  أقرها  اليت  املالية 
يف  لالستثمار  سنة  قبل 

البنى التحتية اللبنانية.
احلكومة  رئيس  وكان 
االول  أمس  عصر  وصل 
إىل باريس يف زيارة عمل 
من  العاشرة  خالهلا  يلتقي 
)بتوقيت  امس  صباح 
باريس( الرئيس ماكرون.

وقبل ذلك، جيتمع الرئيس 
الثامنة  عند  احلريري 
اليوم  صباح  من  والنصف 
واالقتصاد  املال  وزير 
يف  لومري  برونو  الفرنسي 
وزارة االقتصاد الفرنسية، 
على ان يلتقي بعدها على 

فطور عمل عددا من ممثلي 
كربيات الشركات الفرنسية 
يف  باالستثمار  املهتمة 
لبنان، كما يستقبل الرئيس 
ظهرًا  دارته  يف  احلريري 
الفرنسي  اخلارجية  وزير 

جان ايف لو دريان.
الظروف  ان  واملؤكد 

اإلقليمية والدولية احمليطة 
التأزم  معن  بدءًا  بلبنان، 
االيراني-  األمريكي- 
اخلليج،  منطقة  العربي يف 
يف ضوء استهداف آرامكو، 
النفطية،  ومنشآتها 
وارتداد ذلك على األسواق 
واقتصاديات  العاملية، 

Follow us on          ; The Middle East Herald

املركزي يوافق على تصفية»بنك اجلّمال«.. وواشنطن تستثين جبق من تأشريات الوفد الرئاسي

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

عون اىل نيويورك غداً لرتؤس وفد لبنان اىل اجلمعية العامة.. 
إجـتماعات األليزيه: إطالق اآللية التنفيذية ألموال سيدر 

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

»فيتو« روسي صيين ضد مشروع قرار 
بلجيكي أملاني كوييت بشأن إدلب

التتمة على الصفحة 21

دول املنطقة، مبا يف ذلك 
لبنان.

لبنانية  مصادر  وقالت 
االجتماع  ان  باريس  يف 

 رئيس الجمهورية العماد ميشال  عون مستقبال وفد »الطاشناق«

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

اللبناني- الفرنسي سيطلق 
ملقررات  التنفيذية  اآللية 

مؤمتر »سيدر«.
اضافت ان رئيس الوزراء 
الرئيس  سيضع  اللبناني 
ما  تفاصيل،  يف  ماكرون 
إصدار  جلهة  إجنازه،  مّت 
لعملية  املالئمة  القوانني 
عن  فضاًل  االستثمار 
اإلصالحات،  من  سلسلة 
مبا فيها ختفيضات  العجز 
واجراء  املوازنة،  يف 
املراكز  يف  التعيينات 
واالقتصادية  القضائية 
الدولة، فضاًل  الرفيعة يف 
التحضريية  عن االجتماعات 
واليت  املشاريع،  الطالق 
البنك  ممثلي  مع  عقدت 

الدولي.

استخدمت روسيا والصني 
يف  )الفيتو(  النقض  حق 
جملس األمن الدولي امس 
االول اخلميس، ملنع مترير 
الوضع  حول  قرار  مشروع 
السورية،  إدلب  مبحافظة 
وأملانيا  بلجيكا  به  تقدمت 

والكويت.
أخفق  نفسه،  الوقت  ويف 
مشروع قرار روسي صيين 

يطالب  املتحدة  األمم  يف 
بهدنة يف إدلب.

جملس  رئيس  ورفع 
اجللسة  الدولي  األمن 
بشأن  التشاور  من  للمزيد 
وذلك  القرارين،  مشروع 
سوريا  ملندوب  كلمة  بعد 
اجلعفري،  بّشار  الدائم 

ترامب يهدد إيران بضربة عسكرية 
وبومبيو يرغب بـ«حل سلمي«

التتمة على الصفحة 21

األمريكي  الرئيس  هدد 
من  بأن  ترامب  دونالد 
إيران  تتعرض  أن  املمكن 
جدًا  قوية  عسكرية  ضربة 
إذا مل يتم حل  من أمريكا 

األزمة معها سلميًا.
ترامب  تصرحيات  وجاءت 
قناة  مع  مقابلة  يف 
»فوكس نيوز« األمريكية، 
امس االول اخلميس، وهي 

التصرحيات اليت تأتي على 
التصعيد  استمرار  خلفية 
عقب اهلجوم على »أرامكو« 

السعودية.
وأكد الرئيس األمريكي أن 
حل القضية اإليرانية قد ال 
السلمية.  الطرق  عرب  يتم 
وقال: »هناك سيناريوهات 
كثرية قد حتصل، إذا حتقق 
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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

Find out more
westernsydney.edu.au/thecollege

  

CRICOS Code: 00917K



لــبنانيات
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نبيه  النواب  رئيس جملس  دعا 
باالعمار  فورا  »السري  اىل  بري 
بلدة  يف املساحات احملررة من 
هونني«، قائال: »فلنستثمر كل 
شرب  آخر  حتى  احملررة  ارضنا 
منها، ولتكن املنازل اليت سوف 
تشيد على املساحات احملررة من 
بلدة هونني شاهدا على الصمود 
باملساعدة  واعدا  واالنتصار«، 
يف تأمني البنى التحتية من ماء 
فور  مدرسة  وتشييد  وكهرباء 

االنتهاء من االعمار.
يف  استقباله  خالل  بري  حتدث 
عني  يف  الثانية  الرئاسة  مقر 
مجعية  واعضاء  رئيس  التينة 
هونني اخلريية مع وفد من ابناء 
البلدة وفاعليتها يف حضور عضو 
كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
حممد خواجة وعضو جملس بلدية 

بريوت فادي شحرور.
ويف موضوع اعادة اجلنسية ملن 
وعد  سهوا،  امساؤهم  سقطت 
النهاية  اىل  امللف  مبتابعة  بري 
يستحق،  ملن  اجلنسية  العادة 
ان  اجلائز  غري  »من  انه  مؤكدا 
وقفا  اللبنانية  اجلنسية  تكون 
حيرم  حني  يف  االغنياء  على 
وفقا  يستحقونها  ممن  املئات 

للقانون«.
وقال رئيس مجعية هونني امحد 
»تشرفنا  اللقاء:  بعد  بربيش 
نبيه  االستاذ  دولة  بزيارة 
اخلريية  هونني  مجعية  بري، 
وفاعليات البلدة، ونقلنا لدولته 
البلدة  ابناء  شكر وحتيات مجيع 
ألبناء  ودعمه  الدائم  لوقوفه 

هونني الستعادة حقوقهم«.
يف  ورد  ما  »نلتزم  واضاف: 
خطابه 31 آب يف ذكرى تغييب 
الصدر  موسى  السيد  االمام 
كنتم  كما  قال  عندما  ورفيقيه 
الزاوية  وحجر  املقاومة  مبتدأ 
انتم مدعون للبقاء على جهوزية 
تامة الفهام العدو ان كل شرب 
هونني  إن  مقاومة.  لبنان  يف 
الشهداء  بلدة  وستبقى  كانت 
وحنن على أمت اجلهوزية للدفاع 
يف حال اعتدت اسرائيل. ومتنيا 
دورها  الدولة  تأخذ  أن  عليه 
اعمار  باعادة  املساعدة  يف 
هونني من ناحية البنية التحتية 
من  وطلبنا  واملياه  والكهرباء 
االعتبار  بعني  يأخذ  ان  دولته 
ملف اجلنسية واالشخاص الذين 
يف  سهوا  امساؤهم  سقطت 
يف   1994 سنة  العام  قانون 
حال صدرت بعض القوانني او 

املراسيم«.
خرياهلل

نشاطه  استهل  قد  بري  وكان 
باستقبال وزيرة الدولة لشؤون 

للنساء  االقتصادي  التمكني 
خرياهلل  فيوليت  والشباب 
السابق  والوزير  الصفدي 
جرى  حيث  الصفدي  حممد 
اجللسة  ملوضوع  ومتابعة  عرض 
التشريعية اليت ستعقد يف آذار 
من العام املقبل واليت ستكون 
مشاريع  ملناقشة  خمصصة 
املتعلقة  القوانني  واقرتاحات 

بقضايا املرأة.
نائبا بشري

بشري  قضاء  نائيب  التقى  ثم 
اسحق.  وجوزف  جعجع  سرتيدا 
وبعد اللقاء صرحت جعجع: »جئنا 
بري،  الرئيس  مساعدة  نطلب 
»اإلطفأجي«  دور  يلعب  الذي 
أن  بعد  الوطن،  مساحة  على 
منطقيت  إيقاع  البعض  حاوَل 
يف  املنية   - والضنية  بشري 

فتنة ال حتمد عقباها«.
رئاسة  أن  »احلقيقة  وأضافت: 
جملس الوزراء كانت قد اختذت 
تاريخ   2010/70 رقم  قرارا 
2010/08/21 بتشكيل جلنة حلل 
التارخيية  العقارية  اخلالفات 
وبقاعصفرين.  بشري  بني 
بتأهيل  اللجنة  أوصت  وقد 
منطقة  يف  العطارة«  »بركة 
حزب  قام  حيث  بقاعصفرين، 
بالسعي مع  اللبنانية«  »القوات 
احلريري  سعد  الرئيس  دولة 
لتمويلها. وكان من املنتظر أن 
العام  يف  فيها  العمل  ينتهي 
تأخرت  األعمال  أن  إال   .2018
إىل  حباجة  املشروع  أن  وتبني 
موازنة ملحقة، حيث قام رئيس 
اهليئة العليا لالغاثة اللواء حممد 
شخصيا،  معي  بالتواصل  خري 
من أجل حتضري املطلوب لتأمني 
املرتتبة.  االضافية  التكاليف 
الضرورية  باملراجعات  فقمنا 
»القوات  حزب  وزراء  وقام 
داخل  الالزم،  باجلهد  اللبنانية« 
املوازنة  لتأمني  احلكومة، 
املياه  تأمني  أجل  من  املطلوبة 
وقدرت  الضنية.  يف  ألهلنا 
تكاليف هذه الربكة بنحو مليون 
أمريكي،  دوالر  مليون  ونصف 
تأمنت مبسعى من نواب بشري 

والضنية«.
وتابعت: »يف التقرير املوضوع 
من اللجنة بناء على قرار رئاسة 
رقم  نفسه  الوزراء  جملس 
 ،2010/08/21 تاريخ   2010/70
يف  ثانية  ري  بركة  إنشاء  أقر 
املوقع  يف  بقاعصفرين،  جرود 
الدبة«.  بـ«وادي  املعروف 
بشري  قضاء  أهل  فوجئ  وإذ 
مبخالفة  املاضي،  األسبوع  يف 
مضمون التقرير املذكور، ونقل 
موقع الربكة من »وادي الدبة« 

بري: فلنستثمر كل أرضنا احملررة حتى آخر شرب منها وال 
جيوز أن تكون اجلنسية اللبنانية وقفا على االغنياء

إىل نقطة تسمى »حقل مسارة« 
على علو 2700 مرت تقريبا، أي 
املوقع  عن  مرتا  بـ350  أعلى 
اىل  باإلضافة  للربكة،  األصلي 
وقوع »حقل مسارة« يف منطقة 
متنازع عليها عقاريا بني بلدتي 

بشري و بقاعصفرين«.
وشددت جعجع على ان »اجلدير 
بالذكر أنه من املمنوع إقامة أي 
أعمال  بأي  القيام  أو  منشآت 
 2400 من  أكثر  علو  على  حفر 
مرت، إال بإذن خاص وبعد دراسة 
من وزارة البيئة، وذلك حبسب 
الصادر يف   1/187 رقم  القرار 
الذي   1998 الثاني  تشرين   17
بـ«جبل  املعروف  املوقع  صنف 
من  السوداء«  القرنة   - املكمل 

املواقع الطبيعية«.
للرئيس  أبدينا  »أننا  وأوضحت 
بري متنياتنا بإكمال مشروع ري 
تبعا  ولكن  بقاعصفرين،  جرود 
اللجنة  من  املوضوع  للتقرير 
جملس  رئاسة  قرار  على  بناء 
تاريخ   2010/70 رقم  الوزراء 
املوقع  ويف   ،2010/08/21
»وادي  أي  القرار،  يف  احملدد 
للرئيس  أيضا  وأبدينا  الدبة«. 
الزراعة  وزير  على  التمين  بري 
املعين،  الوزير  اللقيس،  حسن 
للتقرير  تبعا  الربكة  بتنفيذ 
ثم  ومن  اللجنة،  من  املوضوع 
علي  املال  وزير  على  التمين 
وزير  بصفته  خليل،  حسن 
الوصاية على الدوائر العقارية، 
اإليعاز إىل املدير العام للشؤون 
البدء  معراوي  جورج  العقارية 
فورا برتسيم احلدود بني مناطق 
بشري - الضنية - زغرتا، بدءا 
هذه  ألن  مسارة،  منطقة  من 
القانونية  الوحيدة  الضمانة  هي 
املوجودة  اخلالفات  كل  إلزالة 

بني أهالي هذه املناطق«.
أتوجه  أن  أود  »أخريا،  وختمت: 
يف  ألهلي  القلب  من  بالشكر 
قضاء بشري، وحتديدا يف مدينة 
بشري. وعندما أقول أهلي يف 
دائما  كما  أعين  بشري  مدينة 
استثناء  أي  دون  من  اجلميع 
مبختلف فاعلياتهم ومجيع شرائح 
أشكركم  البشراوي.  اجملتمع 
نظركم  وبعد  حكمتكم  على 
القضية  هذه  إزاء  وتضامنكم 
احملقة فاحلكمة هي القوة وبعد 
هذا  ومن  الشجاعة.  هو  النظر 
املنرب الكريم أريد أن أؤكد لكم 
أنه يف نهاية املطاف »ما بصح 

إال الصحيح«.
السفرية االمريكية

السفرية  بري  استقبل  ثم 
ريتشارد  اليزابيث  االمريكية 

وحمافظ اجلنوب منصور ضو. 

الرئيس بري خالل استقباله الوفد

العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد   
حتقيق  »اهمية  عون  ميشال 
من  للخروج  الوطين  التضامن 
اليت يعيشها  االقتصادية  األزمة 
اجلميع  »على  ان  معتربا  لبنان«، 
حتمل مسؤولياته وااللتزام مبرحلة 
التقشف اليت تدخل فيها البالد«، 
الفتا إىل »خطورة محالت التخويف 
والرتويج لالفالس وانهيار العملة 
االعالم  بعض  بها  يقوم  اليت 
واالطراف«، مشددا على »حتمية 
األزمة  من  اخلروج  يف  النجاح 

الراهنة«.
يف  جاء  عون  الرئيس  كالم 
حزب  من  وفدا  استقباله  خالل 
»الطاشناق« برئاسة امينه العام 
النائب أغوب بقرادونيان، ضم، 
وزير السياحة اواديس كيدنيان 
والنائب هاكوب ترزيان وعدد من 
للحزب،  املركزية  اللجنة  اعضاء 
حيث جرى عرض آلخر املستجدات 
ومسار  الداخلية  الساحة  على 

مواجهة األزمة االقتصادية.
بقرادونيان

بداية حتدث بقرادونيان، فقال: 
»فخامة الرئيس، جئنا اليوم لنعرب 
لكم باسم حزب »الطاشناق« يف 
لبنان واالغرتاب االرمين اللبناني 
الكبرية  احلزبية  العائلة  وباسم 
يف العامل، وكممثلني عن االمة، 
مبواقفكم  اعتزازنا  عميق  عن 
مبادىء  على  املبنية  الوطنية 
احلق والعدالة، ان جلهة القضايا 
الكبرية املطروحة على الساحتني 
جلهة  او  واالقليمية،  اللبنانية 
الدولة  ببناء  املتعلقة  القضايا 
والتحرر من اوجه الفساد واهلدر 
بإعادة  الكفيلة  السبل  واجياد 

انهاض الوطن واملواطن«.
اضاف: »عرفناكم فخامة الرئيس 
قبل توليكم سدة الرئاسة. كنتم 
واحلقيقة  احلق  حارس  زلتم  وما 
والصالبة  العنفوان  ورمز 
مبناسبة  خطابكم  ان  والصراحة. 
كان  الكبري  لبنان  دولة  اعالن 
خطابا نابعا من الوجدان اللبناني 
احلقيقة  قلتم  تارخيية.  وحقائق 
واحلقيقة حترر االنسان واالوطان 
التالقي  امام  املساحات  وتفتح 

واحلوار«.
احلقيقة  قلتم  »انتم  وتابع: 
واخرون اظهروا حقيقتهم، حقيقة 
االنكار املستمر واالرهاب الدائم 
والتهديد واالهانة. حنن اخرتناكم 
رمز  النكم  الوطن  هلذا  رئيسا 
احلقيقة والقوة. كنا وسنظل اىل 

داعمني  الرئيس  فخامة  جانبكم 
من  تبذلونها  اليت  اجلهود  لكل 
واملضي  الدولة  بناء  اعادة  اجل 
بناء  مسرية  يف  وسويا  قدما 

لبنان القوي«.
االتحاد العقاري الدولي

رئيس  عون،  الرئيس  واستقبل 
وليد  الدولي«  العقاري  »االحتاد 
االحتاد،  من  وفد  يرافقه  موسى 
واطلع منهم على انتخاب موسى 
وعربي  لبناني  رئيس  كأول 
 ،2020-2019 للعامني  لالحتاد 

وعلى اهداف زيارتهم للبنان.
موسى

القى وليد  اللقاء،  ويف مستهل 
موسى كلمة، اشار فيها اىل انه 
من  وفد  رأس  على  لبنان  يزور 
»لعقد  احملرتفني،  العقاريني 
االحتاد،  ادارة  جمللس  اجتماع 
لبنان  مجال  على  واطالعهم 
والفرص  جهة،  من  وامكاناته 
القطاع  يف  املتاحة  االستثمارية 
اخرى«،  جهة  من  العقاري 
االحتاد  امكانات  »وضع  مؤكدا 
اجلمهورية«،  رئيس  تصرف  يف 
موجها اليه التهنئة على »النجاح 
الكبري الذي حظي به اقرتاحه يف 
اكادميية  بانشاء  املتحدة  االمم 
واحلوار«،  للتالقي  االنسان 
معتربا ان »ذلك يربهن على ان 
بلد  يزال  وال  دائما  كان  لبنان 

احلوار والتعدد«.
رئيس الجمهورية

عون  الرئيس  متنى  جهته،  من 
اجتماعاته  يف  لالحتاد  »النجاح 
اىل  اعضاءه  ودعا  لبنان«،  يف 
مبشاريع  القيام  امكانية  »درس 
وفقا  فيه  عقارية  استثمارية 
»من  سيكون  وهو  حلاجاتهم«، 
هذا  يف  لكم  الداعمني  اكرب 

التوجه«.

حردان
ممثله  عون  الرئيس  واستقبل 
الدولية  املنظمة  لدى  الشخصي 
جرجورة  الدكتور  للفرانكوفونية 
التحضريات  معه  وعرض  حردان 
للمديرة  املرتقبة  للزيارة  اجلارية 
لويز  السيدة  للمنظمة  العامة 
قريبا.  بريوت  اىل  موشيكيوابو 
كما تطرق البحث اىل جدول اعمال 
للفرانكوفونية  الدائم  اجمللس 
الذي سينعقد الشهر املقبل يف 
اجمللس  اجتماع  ويليه  موناكو 

الوزاري للفرانكوفونية.
ان  اىل  حردان  الدكتور  واشار 
موشيكيوابو  السيدة  »زيارة 
ستشهد توقيع االتفاقية اللغوية 
وافتتاح املكتب االقليمي للمنظمة 

يف بريوت«.
ضومط

الطبيب  عون  الرئيس  واستقبل 
الكندي من اصل لبناني الدكتور 
والده  يرافقه  ضومط،  غابي 
ضومط،  ضاهر  ضومط  السيد 
وهو  لبنان،  وجوده يف  ملناسبة 
االول  اللبناني  العربي  الطبيب 
زرع  فريق طيب  مع  يتوىل  الذي 
مستشفى  يف  االنسان  وجه 
االمريكية  اوهايو  يف  كليفالند 
العاملية  املستشفيات  من  وعدد 

االخرى.
للرئيس  الدكتور ضومط  وشرح 
عون املراحل اليت تستغرقها جراحة 
زراعة الوجه او ترميمه بالتعاون 
مع فريق طيب متخصص، عارضا 
اليت  والطبية  العلمية  لالجنازات 

حققها يف هذا اجملال.
الدكتور  عون  الرئيس  وهنأ 
له  متمنيا  عطائه،  على  ضومط 
ورفع  والنجاح  التوفيق  »دوام 
احملافل  يف  عاليا  لبنان  اسم 

االقليمية والدولية«.

رئيس اجلمهورية لوفد الطاشناق:
 على اجلميع حتمل مسؤولياته وااللتزام مبرحلة 

التقشف والنجاح حتمي يف اخلروج من األزمة الراهنة

الرئيس بري خالل استقباله الوفد

جلسة حبث  مشاركته يف  عقب  درويش  علي  الدكتور  النائب  عترب 
قانون انشاء جملسي إمناء بعلبك اهلرمل، عكار والشمال، خالل اجتماع 
»واقع  ان  املشرتكة،  النيابية  اللجان  عن  املنبثقة  الفرعية  اللجنة 
االقتصادي  الوضع  نتيجة  مستمر  تراجع  يف  اهلرمل  بعلبك  منطقة 
العام وكذلك فساد بعض املوظفني احملليني وعدم جدارتهم بإدارة 
ملف اخلدمة العامة والتقاعس املستمر مما فاقم أزمات منطقة بعلبك 

- اهلرمل«.
وأشار اىل »ضرورة العمل على خفض الفساد املستشري يف بعض 
عكار  اهلرمل،  بعلبك  امناء  جملسي  انشاء  موضوع  ودرس  االدارات 
والشمال، بشكل تفصيلي ليكون القرار ضمن دراسة واضحة«، مؤكدا 

أنه »حان الوقت لوضع احلد لكل موظف فاسد يتخطى القانون«.

درويش: حان الوقت لوضع حد لكل 
موظف فاسد يتخطى القانون
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يف  الربيطانية  السفارة  اعلنت 
بريوت يف بيان اليوم، ان »وزير 
شؤون السياسة التجارية النائب 
اخلارجية  ووزير  وقع  برينز  كونر 
جربان  اللبناني  واملغرتبني 
باسيل، اتفاقية جتارية اليوم بني 
اململكة املتحدة ولبنان، ما يضمن 
واملستهلكني  الشركات  قدرة 
الربيطانيني على مواصلة التداول 
التجاري بنفس الشروط مع لبنان 
عندما خترج من االحتاد األوروبي.

الشراكة  اتفاقية  توقيع  وميثل 
يف  ولبنان  املتحدة  اململكة  بني 
املنتدى التقين اللبناني- الربيطاني 
وتنمية  للتعاون  إطارا  لندن  يف 
واالقتصادية  السياسية  الروابط 
اتفاقية  والثقافية.  واالجتماعية 
بني  هذه  اجلديدة  الشراكة 
توفر  ولبنان  املتحدة  اململكة 
جتارة  بينها  من  جتارية،  فوائد 
رسوم  بدون  الصناعية  املنتجات 
مجركية، إىل جانب حترير التجارة 
واملواد  الزراعية  املنتجات  يف 
واملنتجات  الزراعية  الغذائية 
التداول  حيقق  وسوف  السمكية. 
التفضيلية  الشروط  هلذه  وفقا 
الذي يساعد  األمر  توفريا كبريا، 
الربيطانية  العمل  دعم فرص  يف 
إجيابية  دفعة  إعطاء  وكذلك 
يزال  الذي ال  اللبناني  لالقتصاد 

متأثرا باألزمة السورية«.
هذه  تشكل  »كما  البيان:  وتابع 
خالهلا  من  ميكن  منصة  االتفاقية 
بني  التجارة  يف  منو  حتقيق 
اململكة املتحدة ولبنان، علما بأن 
بينهما  التجاري  التبادل  إمجالي 
إسرتليين  جنيه  ماليني   603 بلغ 
وتوفر  كما   .2018 عام  خالل 
والشركات  للمستهلكني  اليقني 
ملواصلة  واللبنانية  الربيطانية 
انسحاب  بعد  التجاري  التداول 
االحتاد  من  املتحدة  اململكة 
االتفاقية  وتبعث هذه  األوروبي. 
بريطانيا  أن  إىل  قوية  بإشارة 
ملتزمة بعالقات ثنائية وثيقة مع 

لبنان«.
برينز

أولويتنا  »تتمثل  برينز:  وقال 
الشركات  تكون  أن  ضمان  يف 
املتحدة  اململكة  أحناء  مجيع  يف 
لديها  تكون  وأن  متاما،  مستعدة 
لتواصل  حتتاجها  اليت  األدوات 
 31 حبلول  التجاري  التداول 
اليوم  والتوقيع  االول.  تشرين 
مينح  لبنان  مع  االتفاقية  على 
الطمأنينة والفرص للشركات يف 
ولبنان.  املتحدة  اململكة  من  كل 
ر هذه االتفاقية  وإني آمل أن تبشِّ
االستثمار  من  جديدة  مرحلة  ببدء 
الثنائي املتزايد يف اقتصاد كل 
ضروري  أمر  وهو  البلدين،  من 
االقتصادي  النمو  الستمرار 

املستقر«.
موريسون

الشرق  شؤون  وزير  وقال 
األوسط ومشال أفريقيا، الدكتور 
بتوقيع  »أرحب  موريسون:  آندرو 
اململكة  بني  الشراكة  اتفاقية 
توفر  واليت  ولبنان،  املتحدة 
للمستهلكني  والثقة  الطمأنينة 
واللبنانية  الربيطانية  والشركات 

حينما خنرج من االحتاد األوروبي. 
االقتصادية  العالقات  تنطوي 
والتجارية بني بلدينا على الكثري 
أتطلع  وإني  اإلمكانات.  من 
بني  عمل  عالقات  تأسيس  إىل 
الربيطانية  الشركات  من  مزيد 
واللبنانية، حيث تستثمر وتنشط 
يف اململكة املتحدة ولبنان نتيجة 

هلذه االتفاقية«.
رامبلينغ

كريس  الربيطاني  سفري  وقال 
اتفاقية  »توقيع  ان  رامبلينغ 
املتحدة  اململكة  بني  الشراكة 
اتفاقية  أول  وهي   - ولبنان 
جتارية ثنائية - ميثل قوة الشراكة 
زيادة  من  جديدة  ومرحلة  بينهما 
االستثمار الثنائي يف اقتصاديات 

بلدينا«.
غري  فرصا  لبنان  »ميثل  اضاف: 
الربيطانية،  للشركات  مسبوقة 
اجلديدة،  التقنيات  يف  سيما  ال 
والبنية  اإلبداعية،  والصناعات 
إىل  وبوابة  والطاقة،  التحتية 
هذا  ويعزز  األوسط.  الشرق 
السياسي  التعاون  االتفاق 
والثقايف  واألمين  واالقتصادي 
االستمرارية،  وسيكفل  لبلدينا، 
التحرير  من  مزيد  إىل  ويؤدي 
للقيام  فرصا  ويتيح  التجاري، 

باملزيد معا«.
املتحدة  اململكة  »تدعم  وختم: 
يف  االقتصادي  اإلصالح  برنامج 
لبنان، وتعرتف بالفرص احملتملة 
لعالقات جتارية واستثمارية أعمق 
بكثري بني اقتصادينا التكميليني 

ومغرتبينا حول العامل«.
معلومات عن االتفاقية

عن  معلومات  السفارة  ووزعت 
»ستخضع  فيها:  جاء  االتفاقية 
لالجراءات  اآلن  االتفاقية  هذه 
البلدين  كال  يف  الداخلية  احمللية 
حيز  دخوهلا  قبل  فيها  الطرفني 
التنفيذ. وستظل اململكة املتحدة 
بني  الشراكة  باتفاقية  مشمولة 
طاملا  ولبنان  األوروبي  االحتاد 
بقيت عضوا يف االحتاد األوروبي. 
وقد صيغت هذه االتفاقية للدخول 
حيز التنفيذ عندما يتوقف سريان 
اللبنانية   - األوروبية  االتفاقية 

سفارة بريطانيا: باسيل وبرينز وقعا اتفاقية ملواصلة التداول 
التجاري عندما خترج اململكة من االحتاد األوروبي

على اململكة املتحدة.
مع  التجاري  التبادل  حجم  كان 
لبنان 603 ماليني جنيه إسرتليين 
يف عام 2018، منها 486 مليون 
جنيه يف شكل صادرات بريطانية 
إىل لبنان و117 مليون جنيه من 
اململكة  إىل  اللبنانية  الصادرات 
املتحدة. ونسعى يف وقت يتسم 
بالصعوبة إىل زيادة حجم التجارة 
بني اململكة املتحدة ولبنان خالل 
الفرتة 2018-2022 بنسبة %25. 
اململكة  من  الرئيسية  الصادرات 
املتحدة إىل لبنان يف عام 2018 
 HS30( صيدالنية  منتجات  كانت 
بقيمة 56 مليون جنيه(، ومركبات 
أو  احلديدية  السكك  عربات  غري 
بقيمة   HS87  ( الرتامواي  عربات 
وأجهزة  وآالت  جنيه(  مليون   52
 52 بقيمة   HS84( ميكانيكية 
متثل  مجيعها  وهي  جنيه(  مليون 
قيمة  إمجالي  من   %54 نسبة 

الصادرات الربيطانية إىل لبنان.
وقعنا   ،2018 األول  كانون  ويف 
تاريخ  يف  ثنائي  اتفاق  أكرب 
اللبنانية   - الربيطانية  العالقات 
بقيمة  جتارية  صفقة  يف  يتمثل 
300 مليون دوالر بني شركة رولز 
الشرق  طريان  وخطوط  رويس 
طائرات  فإن  وبهذا  األوسط. 
اليت  اجلديدة   900-A330إيرباص
تشغلها  سوف  الشركة  اشرتتها 
حمركات رولز رويس ترنت 7000 
 .2021 عام  يف  تسليمها  املقرر 
هناك قائمة جيري حتديثها بانتظام 
جلميع االتفاقيات اليت مت توقيعها 

.»GOV.UK على موقع
باسيل - راب

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  أجرى 
جربان باسيل حمادثات يف لندن، 
دومنيك  الربيطاني  نظريه  مع 
راب، تناولت األوضاع يف الشرق 
االوسط وتأثرياتها على لبنان وال 
احلاصل  التشنج  ضوء  يف  سيما 
اهلجمات  بعد  اخلليج  منطقة  يف 
على شركة أرامكو يف السعودية. 
كذلك تناول البحث أزمة النازحني 
السوريني وتأثرياتها والوضع يف 
االلتزام  وضرورة  لبنان  جنوب 

بالقرار1701.

توقيع االتفاقية

االعتداءات  خماطر  باسيل  وشرح 
االسرائيلية، مؤكدا »متسك لبنان 

باالستقرار«.
كما مت البحث يف تطوير العالقات 
والثقافية  والتجارية  االقتصادية 
بني لبنان وبريطانيا وال سيما يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات.
ومت االتفاق على تفعيل العالقات 
من  بريطانيا  خروج  إمتام  بعد 
ضوء  يف  األوروبي  االحتاد 
االتفاقية اليت وقع اجلانبان عليها 
اليوم، لتأمني استمرارية ما كان 
الشراكة  اتفاقية  خالل  من  قائما 

بني لبنان واالحتاد االوروبي. 
مؤتمر التكنولوجيا اللبناني - 

الربيطاني
واملغرتبني  اخلارجية  وزير  وكان 
كلمة  أكد يف  قد  باسيل،  جربان 
التكنولوجيا  »مؤمتر  يف  القاها 
اللبناني - الربيطاني« يف لندن، 
وخلق  االقتصاد  »حتسني  ان 
اللبناني  للشباب  عمل  فرص 
املرحلة  يف  لبنان  اولويات  من 
الرقمي  واالقتصاد  الراهنة، 
سيكون يف صلب هذه الرؤية«.

»جهد  بـ  باسيل  الوزير  ونوه 
لتنظيمها  اللبنانية  السفارة 
يف  ويصب  مهم  حدث  هكذا 
االقتصادية  الدبلوماسية  اطار 
وزارة  يف  اخريا  اطلقناها  اليت 
اتفاق  »هناك  وقال:  اخلارجية«، 
يف  بريطانيا  مع  شراكات  لبناء 
ان  خصوصا  التكنولوحيا،  قطاع 
على  يوقع  عربي  بلد  اول  لبنان 
بريطانيا«،  مع  الشراكة  اتفاقية 
هي  » بريوت  ان  اىل  مشريا 
والتالقي،  واملعرفة  للعلم  مركز 
عامل  يف  بقدارته  زاخر  ولبنان 
والتكنولوجيا«،  االعمال  ريادة 
الربيطانيني  املستثمرين  داعيا 
»لالستثمار يف قطاع التكنولوجيا 

يف لبنان«.
الربيطانيني  اىل  باسيل  وتوجه 
جبودة  يتمتع  »لبنان  قائال: 
خالقون  واللبنانيون  التعليم 
هذا  من  فاستفيدوا  ومبدعون، 
االمر لبناء شراكات منتجة يف هذا 

اجملال«.
اضاف: » اليوم نفتح افاقا جديدة 

بريطانيا ولبنان مبا  للتعاون بني 
خيدم مصلحة البلدين وانا سأبذل 
هذا  لتعزيز  الالزمة  اجلهود  كل 
عصر  »يف  أننا  ورأى  التعاون«. 
اهمية  يولي  ولبنان  التكنولوجيا 
نعلن  لذا  القطاع،  هلذا  كبرية 

اطالق سياسة التكنولوجيا«.
اىل الوالياات املتحدة

اخلارجية  وزير  غادر  ذلك  اىل 
والوفد  باسيل  جربان  واملغرتبني 

املرافق لندن متوجها اىل الواليات 
املتحدة االمريكية، يف بداية جولة 
ونيويورك  واشنطن  اىل  تقوده 

وعدد من الواليات.
ويفتتح باسيل يوم اجلمعة )امس( 
مؤمتر الطاقة االغرتابية يف امريكا 

الشمالية.
ويف نيويورك سينضم اىل الوفد 
رئيس  سيرتأسه  الذي  الرمسي 

اجلمهورية اىل االمم املتحدة

يف  اإلعالمية  الدائرة  نفت 
»القوات اللبنانية« يف بيان، ما 
»ورد يف احدى الصحف ضمن 
مقال بعنوان »ملاذا مل يستقل 
احلكومة؟«،  من  القوات  وزراء 
واكدت ان »املعلومات الواردة 
وبالتالي  اخليال،  نسج  من 
واحلقيقة  الواقع  إىل  متت  ال 

بصلة«.

»التواصل  ان  اكدت  كما 
واحلوار والتالقي مل ينقطع يوما 
بني معراب وبيت الوسط، وان 
»القوات« مل ولن تطالب حبصة 
يف التعيينات، وانها ستواصل 
آلية  إقرار  أجل  من  الضغط 
االعتبار ملنطق  تعيد  للتعيينات 
املؤسسات وتعطي كل صاحب 

كفاءة حقه«.

القوات: سنواصل الضغط من أجل إقرار آلية 
للتعيينات تعيد االعتبار ملنطق املؤسسات

اجمللس  رئيس  نائب  انتخب 
التشريعي يف والية »نيوساوث 
ويلز« شوكت مسلماني اللبناني 
أصدقاء  للجنة  رئيسا  األصل، 
عددا  تضم  اليت  النيابية  لبنان 
من النواب، وانتخب نائب مقعد 
اوتلي مارك كوري نائبا لرئيس 

اللجنة.
أعضاء  من  عدد  اجللسة  حضر 

رئيس  مقدمهم  يف  الربملان 
اجمللس التشريعي جان عجاقة، 
سيدني  يف  لبنان  عام  قنصل 
والقنصل  معكرون  شربل 
اللبناني رميون الشمالتي اللذان 
مسلماني  اىل  بالتهنئة  توجها 
هلم  متمنني  اللجنة،  وأعضاء 
التوفيق يف تعزيز التعاون بني 

لبنان والوالية. 

مسلماني رئيسا للجنة أصدقاء لبنان 
النيابية يف سيدني

 زار وزير العدل القاضي ألربت 
إداري  وفد  رأس  على  سرحان 
القضاء  جملس  وقضائي، 
يف  العدل  قصر  يف  األعلى 
بريوت، لتقديم التهنئة للقضاة 
توليهم  ملناسبة  املعينني 

مراكزهم القضائية واإلدارية.
وكان يف استقباله رئيس جملس 
القاضي سهيل  القضاء األعلى 
التمييزي  العام  املدعي  عبود، 
القاضي غسان عويدات، رئيس 
القاضي  الدولة  شورى  جملس 
ديوان  ورئيس  الياس  فادي 
بدران  حممد  القاضي  احملاسبة 

وحشد من القضاة.

كما هنأ الوزير سرحان املديرة 
القاضية  العدل  لوزارة  العامة 
توليها  ملناسبة  جدايل  روىل 
مهامها اإلدارية يف مكتبها يف 

الوزارة.
وكان سرحان حبث مع وفد من 
برئاسة  القضاة  قدامى  رابطة 
القاضي أنطوني عيسى اخلوري 

شؤونا قضائية عامة.
وشكر الوفد الوزير سرحان على 
»اهتمامه ومتابعته آللية تعيني 
عدد من القضاة املتقاعدين يف 
جلان خمتلفة يتطلب العمل فيها 
هؤالء  خربات  من  االستفادة 
القضاة القانونية واإلدارية«. 

سرحان هنأ القضاة املعينني واستقبل 
رابطة قدامى القضاة
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بو  الياس  الدفاع  وزير  عقد 
صعب مؤمترا صحافيا ظهر امس 
االول، يف مبنى الوزارة، عرض 
اجراه  الذي  التحقيق  نتائج  فيه 
خص  ما  يف  اللبناني  اجليش 
اإلسرائيلية  املسرية  الطائرات 
اليت استهدفت الضاحية اجلنوبية 
ملدينة بريوت، وقال: »املوضوع 
الذي سنتحدث عنه ونشرحه هام 
جدا، الول مرة اجليش اللبناني 
يعرض نتائج حتقيقات قام بها 
عن  نتحدث  جدا.  عالية  مبهنية 
الطائرات املسرية اليت اخرتقت 
اجواء مدينة بريوت واعتدت على 
اسابيع،  منذ  اجلنوبية  الضاحية 
وهذا مل يكن اخلرق االول 1701 
االسرائيلي  العدو  قبل  من 
خروقات  ان  يعرف  واجلميع 
العدو هي باملئات خالل اشهر، 
هناك  االخريين  الشهرين  ويف 
من   1701 للقرار  خرقا   480
قبل العدو االسرائيلي امنا هذا 
اخلرق بالتحديد يعترب االخطر منذ 
اعالن القرار 1701 اي منذ حرب 

متوز«.
أضاف: »هذا اخطر عمل عدائي، 
االسرائيلي  ان  الواضح  من  إذ 
اعتمد تغيري قواعد االشتباك مع 
لبنان وللمرة االوىل نرى طائرات 
تعرب  باملتفجرات  حمملة  مسرية 
وتعرض  بريوت  مطار  فوق 
املالحة اجلوية للخطر وتنفجر يف 
بريوت،  مدينة  ضاحية  شوارع 
موجزا  عرضا  لكم  سنقدم  هلذا 
اجليش  به  قام  الذي  للتحقيق 
االن  سنعرض  كما  اللبناني، 
استطاع  اليت  املسرية  الطائرة 

اجليش تفكيكها وحتليلها«.
بتاريخ  حصل  »االعتداء  وتابع: 
25-8-2019، واردنا ان نعرض 
لنؤكد  املسرية  الطائرة  هذه 
امنا  عادية  مسرية  ليست  انها 
وهذه  عسكرية.  صناعة  فيها 
وصلت  اليت  االوىل  الطائرة 
فجرا،  دقيقة  و19  االوىل  عند 
وسقطت على سقف من القرميد 
يف املنطقة احملدد هلا ان تصل 
اليت  االخرى  الطائرة  اما  اليها. 
االوىل  الطائرة  فتبعت  انفجرت 
فجرا،  دقيقة  و11  الثانية  عند 
سقوط  من  دقيقة   42 بعد  اي 
انه  يؤكد  مما  االوىل،  الطائرة 
اكثر من  فيها  كان هناك خطة 
انه  سيبني  والعرض  طائرة. 
يف   UAV طائرات  هناك  كان 
االجواء فوق هذه الطائرات لكي 

تسريها.
للصحافيني  صعب  بو  وعرض 
جزءا من الطائرة وهو الصندوق 
املتفجرات  حيمل  كان  الذي 
 4.5 تزن  اليت  البالستيكية 
كيلوغراما، وهو يلتصق بالطائرة 
للوصول  تساعدانه  يدان  وله 
اىل اهلدف الذي كانت ستوضع 

عليه املتفجرات.
يف  شاشة  على  عرض  كما 
القاعة، صورا للطائرة املسرية 
 octocopter االوىل وهي صناعة
حمركات  مثاني  هلا   coax x8
الذي  والصندوق  اذرع،  واربعة 
وعرضت  املتفجرات.  حيمل 
أيضا، أجزاء الطائرة واملتفجرات 
اليت حتملها، مشريا اىل أن ذلك 
عدائي  منها  »اهلدف  ان  يؤكد 

وليس للتصوير«.
الطائرة  قدرات  عن  وحتدث 

بني  ترتاوح  اليت  ومحولتها 
مع  كيلوغراما  17.4و7.2 
 4.5 واملتفجرات  الصندوق 
املتفجرات  من  خليط  كيلوغراما 
طريانها  ومدة  البالستيكية، 
ومسافة  سرعتها  ومتوسط 
املصنعة  الشركة  اما  طريانها. 
وامسها  إسرائيلية  شركة  فهي 
وهاتفها  وعنوانها   commtact
معروف داخل االراضي احملتلة.

مسري  للمقدم  شرح  كان  ثم 
قدرات  عن  الدين  مشس 
الطائرة، الذي أكد على »هدفها 
العسكري والتحكم بها عرب طائرة 
UAV تتحكم بها  وسيطة وهي 
من االعلى، ومن مميزاتها انها 
عالية  تقنية  بطريقة  مشفرة 
عسكري  وهدفها  وصناعتها 
بشكل حمرتف وجهاز االستقبال 
الطائرة  حتمله  الذي  الصغري 
الطائرة  جتربة  عند  يستعمل 

وفحصها قبل املهمة«.
»استطاعت  ثم قال بو صعب: 
اجليش  يف  الفنية  االجهزة 
معلومات  اىل  التوصل  اللبناني 
فيها  تقام  مرة  اول  لنا  تظهر 
نقطة تفتيش للمهمة اليت تقوم 
بها الطائرة، واملهمة كانت تبدأ 
حتدث  املهمة  فحص  ونقطة 
عن بعد 11.6 كلم مقابل مطار 
habonim يف االراضي احملتلة. 
انطلقت من البحر اما على منت 
زورق او شيء اخر يوضع جهاز 
 mission check point يسمى 
اىل  وتنتقل  تنطفىء  ذلك  بعد 
استطاع  وقد  الثانية،  املرحلة 
كيفية  يعرف  ان  أيضا  اجليش 

برجمة هذه الطائرة«.
ثم عرض سجل الرحلة املخططة 
كامل  مسار  واستخالص  مسبقا 
االنطالق  نقطة  من  الرحلة 
اهلدف  اىل  وصوال  ومسارها 
احملدد هلا، باالضافة اىل وجود 
للعودة اىل نقطة  مسلك مربمج 
ونقطة  مسبقا.  اسرتجاع حمددة 
 ،4180 على  كانت  االنطالق 
مرت  انها  يف  تكمن  واخلطورة 
املدنية.  الطائرات  مسار  على 
باستخدام  بالطائرة  التحكم  ومت 
اخرى   UAV استطالع  طائرة 
تصميم  ذلك  ويعزز  كوسيط، 
التحكم  يتيح  الذي  اهلوائيات 
حممول  وسيط  عرب  بالطائرة 

جوا«.
العملية  سيناريو  عن  وحتدث 
وكيفية اطالق الطائرة من البحر 
الطيار  بواسطة  سريت  وكيف 
البقعة  اىل  إليصاهلا  االلي 
اىل  فاالنتقال  املستهدفة، 
داخل  للمناورة  اليدوي  التحكم 

البقعة.
 Drone Path عرض  وبعد 
العملية،  لسيناريو   Stimulation
الطائرة  ملسار  آخر  وعرض 
الكشف  بعد  تبني  اليت  الثانية 
انها مماثلة للطائرة االوىل نظرا 
لتطابق األجزاء. قال بو صعب: 
»أحببنا ان نعرض هذا املوضوع 
الدولي  واجملتمع  لبنان  ليطلع 
االعتداءات  على  العام  والرأي 
وخطورة  اإلسرائيلية،  املتكررة 
منطقة  طاول  انه  االعتداء  هذا 
والطائرة  مدنيون،  فيها  آمنة 
ميكن  كان  مبتفجرات  حمملة 
هذه  من  مكان  اي  يف  تركها 
عن  وتفجريها  االمنة  املنطقة 

بو صعب عرض نتائج التحقيق باملسريتني فوق الضاحية وأكد أن ال تهاون مع العمالء:

تـغيري خـطري بقواعد االشتباك وللجيش احلق بالدفاع عن لبنان

طريقة  اختلفت  اليوم،  بعد. 
نعد  فلم  برمتها،  االعتداءات 
نقول انها اعتدت علينا بواسطة 
او  املطار  على   16 اف  طائرة 
الشمال،  او  البقاع  او  فوقه 
االعتداءات،  نوعية  تغريت  بل 
قواعد  يف  خطري  تغيري  وهذا 
االشتباك ونأمل ان تتوقف هذه 

االعمال«.
حوار

الدفاع  وزير  اجاب  ذلك،  بعد 
على أسئلة الصحافيني، فقال: 
قرار  لديه  اللبناني  »اجليش 
دائم بالدفاع عن لبنان وارضه، 
ويف اي وقت واي هدف يرى 
االسرائيلي  العدو  من  اعتداء 
لديه  اللبنانية  االراضي  على 
قرار واضح بالدفاع عن ارضنا، 
اطالق  ذلك  على  دليل  واكرب 
مسرية  على  النار  اجليش 
يف  له  موقع  فوق  إسرائيلية 
اإلسرائيلي  العدو  ان  اجلنوب. 
بهذه  متحكما  كان  الذي  هو 
اما  والبحر،  اجلو  عرب  العملية 
اهلدف من عملية املسريات فقد 
قال العدو انه من يعرف اهلدف، 
وما تبني لدينا انها وصلت اىل 
مكان  وهو  آمنة  سكنية  منطقة 
مفتوح للجميع واهلدف قد يكون 
مصلحة تفيد بالسياسة الداخلية 
بالدفاع  نقوم  حنن  للعدو. 
اعتداء  وجه  يف  النفس  عن 
حق  وهذا  واضح،  إسرائيلي 
مشروع للبنان وللدولة اللبنانية، 
والبيان الوزاري ينص على حق 
من  اعتداء  اي  مبواجهة  الدفاع 
هذا النوع. هناك بعض الزوارق 
الرادار  يلتقطها  ال  املطاطية 
والبوارج  الزوارق  يلتقط  كما 
فرقة  تكون  ان  ميكن  الكبرية، 
كومندوس او سوى ذلك. ليس 
اهلدف  عن  واضحة  نتيجة  لدينا 
كانت  اليت  املنصة  اطالق  من 
عند  البحر  يف  عليه  موجودة 

انطالق املسرية«.
يبادر  مل  »اجليش  أضاف: 
لالعتداء او اطالق النار امنا لن 
لبنان،  عن  الدفاع  يف  يقصر 
كانت  طائرة  على  النار  فأطلق 

تصور فوق أحد مراكزه«.
وأكد ان »موضوع عامر الفاخوري 
ال له عالقة باملسريات واالعتداء 

ان  على  مشددا  االسرائيلي«، 
»للجيش طائرات مسرية يسريها 
الشرعية«.  غري  املعابر  فوق 
عن  الكثري  »مسعنا  وقال: 
يف  الفاخوري  عامر  موضوع 
تكون  وعندما  االخرية،  االونة 
االمور قيد التحقيق فإننا ننتظر 
الوقائع  عن  للتحدث  انتهاءه 
وفق املعلومات. عامر الفاخوري 

من  غيابي  حكم  حبقه  صدر 
إجراء  جبرم  العسكرية  احملكمة 
االسرائيلي،  العدو  مع  اتصال 
ضمن ملف يضم تسعة اشخاص 
 ،1997/7/24 أحدهم، يف  برىء 
اي قبل التحرير عام 2000. بعد 
عام 1996 كانت اراضي اجلنوب 
يف  عامر  وبقي  االحتالل  حتت 
 .2000 عام  حتى  حلد  ميليشيا 
اليت كانت  املعلومات  هذه كل 
عندما  احملكمة  لدى  متوفرة 
الفاخوري  على  حكمها  أصدرت 
االشغال  مع  سنة   15 ب 
الشاقة، واليوم نسمع انه كان 
يقوم بدور خمتلف بعد 1996 يف 
سجن اخليام. ملاذا أعطي االمر 

هذه اخللفية؟«.
أضاف: »احلكم صدر عام 1996 
واسم عامر الفاخوري مدرج على 
الربقية 303 كما حال الكثري من 
العمالء الذين كان لديهم اتصال 
مع العدو االسرائيلي، وبالتالي 
ليس هناك نظرية مؤامرة، ملاذا 
حبسب   ،303 عن  امسه  شطب 
يكن  مل  املوجودة  السجالت 
ما  وهذا  كافية  معلومات  هناك 
بعد  كلها  الدولة  الجهزة  توفر 
الزمن.  عليه  مر  احلكم  صدور 
بدرجات،  عمالء  هناك  طبعا 
مسؤوليته  ختتلف  واحد  وكل 
عن االخر امنا ال حنن وال اجليش 
متهاونون مع عميل قتل وعذب 
مبشاركة  فعال  دور  له  وكان 

حبق  حلد  ميليشيا  او  العدو 
اجليش اللبناني او املواطنني او 
هو   303 اللبنانيني.  املقاومني 
حبقهم  اشخاص  لتوقيف  تدبري 
اخبار بالتعامل مع االسرائيلي او 
هلم دور يف عملية ارهابية، إنه 
وسيلة ولكن يف النهاية التحقيق 
هو من يقرر الربيء من املدان. 
عام  الفاخوري  اسم  رفع  عندما 
2017 من 303 فألن ملفاته يف 
وفق  كانت  العسكرية  احملكمة 
هذه التهمة امنا تبني فيما بعد 
وال سيما بعد توقيفه، ان هناك 

تهما اخرى يف حقه«.
لدينا  يزال  ال  »اليوم  وختم: 
3571 امسا مدرجة على 303 هلم 
عالقة مبيليشيا حلد او بالتعامل 
مع االسرائيلي يف اجلنوب، هذا 
اننا نشطب امساء كل  ال يعين 
هناك  بل   303 عن  األشخاص 
النه  أمساؤهم  تسحب  اشخاص 
وضع معيار معني واختذ القرار 
منذ  للدفاع  االعلى  اجمللس  يف 
مذنب  شخص  كل  سنوات 
اشخاص  وهناك  سيحاكم، 
احملتلة  االراضي  اىل  ذهبوا 
ويريدون العودة، هناك اطفال 
ولدوا هناك ال ذنب هلم وحقهم 
ان يعودوا وال اعتقد ان هناك 
بني  السياسة  يف  اختالفا 
االفرقاء يف هذا امللف والقضاء 
اللبناني ال خيضع الي ضغط من 

احد يف أي ملف«. 

الوزير الياس بو صعب
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لـبنانيات

االعالم  جلنة  رئيس  اعترب   
واالتصاالت النائب حسني احلاج 
حسن يف حديث »إلذاعة لبنان« 
 »2030 »اجندة  برنامج  ضمن 
الزميلة  وتقدمه  تعده  الذي 
مع  بالتعاون  عيد،  ساندرا 
مركز األمم املتحدة لالعالم يف 
بريوت، أن »هناك حاليا اقرتاح 
بلجنة  أقر  الذي  االعالم  قانون 
االعالم واالتصاالت النيابية يف 
اىل  واحالته  املاضية  الدورة 
من  اليت  والعدل  االدارة  جلنة 
أنهت  قد  تكون  ان  املفرتض 
رئيس  اىل  لتحيله  النقاش 
جملس النواب نبيه بري، باعتبار 
ان هناك اختالفا باملضمون بني 
يف  واالتصاالت  االعالم  جلنة 
الدورة النيابية السابقة، وحنن 
احلالية  الدورة  يف  نناقشه  مل 
يف  تعديالت  من  جرى  ما  مع 

جلنة االدارة والعدل«.
القانون  »اقرتاح  اضاف: 
مواكبة  فكرة  على  يقوم  هذا 
وال  التكنولوجية  التطورات 
االعالم،  لوزارة  إلغاء  يتضمن 
لالذاعة  تطوير  هناك  بل 
الوطين  وللمجلس  والتلفزيون 
واملسموع  املرئي  لالعالم 
ليصبح اجمللس الوطين لالعالم، 
وهناك تطوير حملكمة املطبوعات 
االعالم، وتطوير  لتصبح حمكمة 
ليكون  التشريعات  خمتلف 
الساحة  لكل  متكامال  القانون 
تعديالت  وجود  مع  االعالمية 
والعدل،  االدارة  جلنة  أدخلتها 
اىل  بري  الرئيس  احاله  إذا 
عليه  سنعمل  املشرتكة  اللجان 

لنخرجه بصيغته النهائية«.
كيفية  حول  سؤال  على  وردا 
لالعالم  الوطين  اجمللس  حتويل 
اجمللس  اىل  واملسموع  املرئي 
»ان  قال:  لالعالم،  الوطين 
غري  احلالي  الوطين  اجمللس 
معين بالقانون، باالعالم املطبوع 
احلالي  ودوره  وااللكرتوني، 
التوصية  ويعطي  استشاري 
االعالم  وزير  اىل  ويرفعها 
وله صالحيات معينة ترفع اىل 

احلاج حسن الذاعة لبنان: تشريعاتنا ال تواكب 
التطور التقين وال إلغاء لوزارة اإلعالم بل 
تطوير لالذاعة والتلفزيون واجمللس الوطين
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نطرحه  وما  الوزارء،  جملس 
الصالحيات  له  يكون  ان  هو 
ودور  أوسع  حلريات  التنفيذية 
على  احلفاظ  مع  للسلطة  أقل 
االعالم  لوزير  الرقابي  الدور 
وللحكومة، لكن حني نذهب اىل 
الدور  هذا  نوكل  اوسع  حريات 

للمجلس الوطين لالعالم«.
اليوم  لبنان  »يف  وأضاف: 
تعاني  وجرائد  اذاعات 
تدخل  التكنولوجية  والتحوالت 
الفضائي  والبث  االذاعات  اىل 
مواقع  عرب  وتبث  للتلفزيونات 
التواصل االجتماعي، واعتقد ان 
تكنولوجيا،  متخلفا  ليس  لبنان 
تواكب  ال  تشريعاتنا  لكن 
اىل  وبالنسبة  التقين.  التطور 
ان  جيب  اليت  التشريعات  احد 
تبت هي نقابة االعالميني وجيب 
تنظيم هذا القطاع، خصوصا ان 
نقابة احملررين تشمل العاملني 
ومل  املكتوبة،  الصحافة  يف 
نقابة  مع  بعد  النقاش  نفتح 
سنفعل  ماذا  لنعرف  احملررين 
ان  جيوز  فال  اخلصوص،  بهذا 
واالعالميون  الصحافيون  يبقى 
والتلفزيونات  االذاعات  يف 
دون  من  االلكرتونية  واملواقع 
للنقابات،  بيت اعالمي وتنظيم 
وسنحلها  ضروروية  امور  فهذا 

بالقانون«.
البيئة  ملف  صعيد  وعلى 
نعاني  »اننا  حسن  احلاج  اعترب 
احملارق  فوبيا  من  لبنان  يف 
نذهب  أين  لكن  واملطامر، 
بالقرب  نقبل  ال  بالنفايات؟ 
او  او مبحرقة  منزلنا مبطمر  من 
مبحطة تكرير، معنا حق أحيانا أال 
نثق بالدولة وبأدائها، لكن أين 

نذهب بالنفايات؟«.
التنمية  »بأهداف  رأيه  وعن 
انها  فاعترب  ال17  املستدامة 
بامتياز وعلى  »موضوع حكومي 
احلكومة ان تنظر كيف ستعاجل 
ترك  ميكن  فال  البيئة،  ملف 
هو  ما  على  البيئي  التدهور 

عليه«.
املرتبطة  االصالحات  وعن 

بتمويل »سيدر« قال: »ال جيوز 
نربط اصالحنا دائما حبلول  ان 
يليق  ال  هذا  اخلارج،  من  تأتي 
كمواطنني  الوطين  بشعورنا 
يكون  ان  جيب  وكمسؤولني، 
وحماربة  مالي  اصالح  عندنا 
بلدنا،  ننقذ  حتى  للفساد 
ام  »سيدر«  عن  النظر  بغض 
عدة  على  يقوم  االصالح  ال. 
اي  اصالحي  االول  مسارات، 
التهرب  ومنع  الفساد  وقف 
والعقاري  واجلمركي  الضرييب 

واالتصاالت«.
حاليا  التحضري  »يتم  اضاف: 
ملوزانات 2020 و2021 و2022 
وقد عربنا عن موقفنا السياسي 
التصحيح  كلفة  حتميل  بعدم 
أال  أمل  على  للناس.  املالي 
نصل إىل الفقر املدقع وسنمنع 
الوصول إىل ذلك، فقد وصلت 
اىل  لبنان  يف  الفقر  نسبة 
دائما  املئة،  30 يف  الـ  حدود 
ترتافق  االقتصادية  التنمية 
نسميه  وما  بيئي،  تدهور  مع 
اجل  من  هو  املستدامة  التنمية 
الطبيعة بشكل  استخدام موارد 
مستدام من خالل معاجلة اهلدر 
البيئي، النه ال جيوز أن نستمر 
التنمية  أهداف  الشكل.  بهذا 
حكومي  موضوع  املستدامة هي 
كيف  تنظر  ان  وعليها  بامتياز 

ستعاجل ملف البيئة«.
وختم: »ال جيب ربط االصالحات 
سواء  اخلارج  من  مبساعدات 
بغريه،  او  ب«سيدر«  ارتبطت 
من  انه  من  االنطالق  يفرتض 
باصالحات،  نقوم  ان  مصلحتنا 
اصالح  عندنا  يكون  ان  فيجب 
لننقذ  للفساد  وحماربة  مالي 
اتى  اذا  النظر  بغض  بلدنا 
»سيدر« ام ال، وذلك يقام على 
عن  عربنا  وقد  مستويات،  عدة 
موقفنا ضد حتميل االعباء جليبة 
الفقرية  الطبقات  او  الفقراء 
ولكن  املالي،  التصحيح  كلفة 
العربة يف التنفيذ وما ميكن ان 
يتحقق من ذلك يرتبط مبوازين 

القوى«. 

املركز  يتشرف 
الثقايف االسرتالي 
منتدى   / العربي 

بطرس عنداري 
لحضور  بدعوتكم 
مع  وحوار  ندوة 
محرري  نقيب 
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»احلوار  حزب  رئيس  واصل 
الوطين« النائب فؤاد خمزومي 
والتقى  إيطاليا،  إىل  زيارته 
إىل مأدبة عشاء يف روما وزير 
الشؤون األوروبية فينتشينزو 
أمندوال، عارضا معه األوضاع 

يف املنطقة والعامل.

خمزومي  أشار  اللقاء،  إثر 
إىل  تطرق  »احلديث  أن  اىل 
االحتاد  األخرية يف  التطورات 
األوروبي يف ظل »الربيكست« 
الدول  على  وتداعياته 
»الوصول  آمال  األوروبية«، 
بريطانيا  بني  اتفاق  إىل 

 زار قائد اجليش العماد جوزاف 
قيادتي  االول،  امس  عون 
والغربي  الشرقي  القطاعني 
يف قوات األمم املتحدة املؤقتة 
استقباله  وكان يف  لبنان،  يف 
ستيفانو  اجلنرال  العام  القائد 

ديل كول.
استهل العماد عون زيارته اىل 
 Miguel de Cervantes قاعدة 
السقي  إبل  بلدة  اإلسبانية يف 
قائد  حبضور  مرجعيون،   -
 General Rafael القطاع الشرقي
قدم  الذي   Martinez Del Peral
الوحدات  مهمات  عن  إجيازا 
الشرقي.  القطاع  يف  العاملة 
 Millevoi بعدها انتقل إىل قاعدة
حيث  مشع،  بلدة  يف  اإليطالية 

قائدها  من  إجياز  إىل  استمع 
عن   General Bruno Pisciotha
يف  العاملة  الوحدات  مهمات 

القطاع الغربي.
»هذه  أن  اجليش  قائد  وأكد 
الزيارة مماثلة ألي زيارة يقوم 
بها إىل ألوية اجليش ووحداته«، 
معتربا أن »عناصر اليونيفيل هي 
من »عائلة اجليش«، ومثنيا على 
يف  بها  يقومون  اليت  »اجلهود 
ونشاطات  مشاريع  من  املنطقة 
ما يعزز االستقرار األمين وخيفف 
املعيشية  الظروف  صعوبة  من 
االقتصادي  الوضع  ظل  يف 

الصعب«.
»الدول  عون  العماد  وشكر 
اليونيفيل«،  يف  املشاركة 

قائد اجليش زار قيادتي القطاعني الشرقي والغربي يف اليونيفيل:

 لتعزيز التعاون والتنسيق لتطوير اخلربات 
واملهارات العسكرية

عناصرها  »بتضحيات  منوها 
وخباصة خالل التطورات األمنية 
اليت شهدتها احلدود مؤخرا، كما 
 1701 القرار  تنفيذ  بالتزامهم 

ومندرجاته«.
 ولفت العماد جوزيف عون إىل 
أنه »على تواصل دائم مع قيادة 
إشكال  أي  ملعاجلة  اليونيفيل 
»تعزيز  على  مشددا  يطرأ«، 
قوات  مع  والتنسيق  التعاون 
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان 
والتدريبات  التمارين  خالل  من 
املشرتكة اليت تساهم يف تطوير 
العسكرية،  واملهارات  اخلربات 
جنوب  قطاع  منطقة  جعل  مما 
أمنا واستقرارا  الليطاني األكثر 

يف لبنان«. 

خمزومي من إيطاليا: التفاق بني بريطانيا واالحتاد األوروبي بأسرع وقت

واالحتاد بأسرع وقت ممكن«، 
للرئيسة  »التوفيق  متمنيا 
األوروبية  للمفوضية  املقبلة 
اليني  دير  فون  أورسوال 
التحديات  ظل  يف  سيما  وال 
االحتاد  يواجهها  اليت  الكثرية 

األوروربي«. 
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للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
يف  مبقرها  الدوري  اجتماعها 
امس  ظهر  بعد  حريك،  حارة 
االول، برئاسة النائب حممد رعد 
ومشاركة أعضائها واصدرت بعده 
بيانا، اشارت فيه اىل انه »خالل 
افتقدت  املاضية  القليلة  االيام 
املقاومة االسالمية والعامل العربي 
الدين  أعالم  واالسالمي علما من 
والفكر واجلهاد وأحد املؤسسني 
االوائل حلزب اهلل مساحة العالمة 
حسني  اجملاهد  الشيخ  احلجة 
راغبا  بذله  عمر  بعد  الكوراني، 
واالئمة  ورسوله  اهلل  طاعة  يف 
الطاهرين مدافعا عن االصالة يف 
ومفاهيمه  واحكامه  الدين  فهم 
هلم  ومهيئا  للمجاهدين  حاضنا 
الروحي  األمان  من  مساحة 
على  يصر  كان  لطاملا  واالمياني 
ابناء  الصلة بني  لتنمية  توفريها 
املقاومة وارثهم الثقايف االصيل 
بعد  مثاره  ابرز  من  كان  الذي 
وانتصار  اخلميين  االمام  نهضة 
يف  املباركة  االسالمية  الثورة 
االسرتاتيجي  والتحول  ايران 
العامل  يف  أحدثته  الذي  الكبري 
على خمتلف الصعد واملستويات، 
وفعالية  املقاومة  وهج  تصاعد 

خيارها«.
املقاومة  »كانت  البيان:  اضاف 
ايضا  ودعت  قد  االسالمية 
العالمة  مساحة  هو  جلياًل  عاملا 
الذي  ملك  حسن  الشيخ  اجملاهد 
ووفائه  واقدامه  بزهده  متيز 
التعبئة  يف  الفاعلة  ومشاركته 
على  واحلث  والتبليغ  اجلهادية 
مقاومة االحتالل والتصدي لقوى 
ومنطقتنا،  وطننا  ضد  العدوان 
التحدي  مواقع  عرفته  كما 
الفقراء  حقوق  عن  مدافعا  للظلم 
التبغ  ومزارعي  واملستضعفني 
الذود  يف  ومتفانيا  واحملرومني 
ثورة  عن  كما  والعدل  احلق  عن 
على  سره  قدس  اخلميين  االمام 
السيد  الشهيد  املرجع  نهج 
كان  والذي  الصدر  باقر  حممد 
احلب  ابلغ  الشيخ  قلب  يف  له 

والتقدير«.
»االمني  من  الكتلة  وتقدمت 
التعازي  بأحر  اهلل  حلزب  العام 
لرحيل هذين العاملني العزيزين« 
»عائلتيهما  من  تقدمت  كما 
بأمجل  املقاوم  جمتمعنا  وابناء 
وجل  عز  املوىل  سائلة  املواساة 
رمحته  بواسع  يتغمدهما  أن 
ويسكنهما فسيح جناته وجيزيهما 
عنا وعن الشعوب االسالمية خري 

جزاء احملسنني«.
»لبنان  ان  اىل  البيان  واشار 
شهد حدثا آخر مهما خالل االيام 
اسقاط  هو  ايضا  املنصرمة 
ملسرية  االسالمية  املقاومة 
اسرائيلية خرقت االجواء اللبنانية 
بليغ  اشعار  السقاطها  وكان 
اخلروقات  بأن  املقاومة  من 
مبنأى  تكون  لن  املعادية  اجلوية 
الوقت  يف  املقاومة  تصدي  عن 
ويف  املناسبني,  واملكان 
حقها  تثبيت  على  داللة  هذا 
االنتهاكات  مواجهة  املشروع يف 
التسليم  وعدم  االسرائيلية، 
للعدو االسرائيلي باستباحة اجواء 
باستمرار.  شعبنا  وتهديد  بلدنا 
املقاومة  ابطال  حتيي  الكتلة  إن 
على  وتشد  وقيادتهم  االسالمية 
االسرائيلي  العدو  ملنع  أيديهم 
من التمادي يف استباحة أجوائنا 

الوفاء للمقاومة: التحسينات واالجراءات 
االصالحية االضافية يف مشروع موازنة 2020 

تسهم يف خفض العجز اىل اقصى املمكن

الرئيس بري مستقبال النائب سرتيدا جعجع
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Elie Nassif  9626 0162 / 0425 230 649 

Samia Elias  0433 773 779 
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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 

اللبنانية، وتعترب أن هذا هو من 
بدهيات محاية السيادة والكرامة 

الوطنية«.
الكتلة  اعتربت  اخرى  جهة  من 
جزار  اجملرم  العميل  »تسلل  ان 
معتقل اخليام اىل البالد، والذي 
واحملاكمة  التوقيف  رهن  بات 
الثغرات  من  جمموعة  عن  كشف 
كما  معاجلتها.  من  بد  ال  اليت 
أظهر احلاجة اىل اجراءات قانونية 
حلاالت  تالفيا  اختاذها  من  بد  ال 
وتستفز  لبنان  أمن  تهدد  مشابة 

اللبنانيني«.
حول  الدائر  »النقاش  ان  ورأت 
العام  ملوازنة  املرتقب  املشروع 
نظر  وجهة  حبسب  ينبغي   ,2020
اساسيات  على  ينبين  ان  كتلتنا 
على  اللبنانيون  واتفق  سبق 
العام  موازنة  اهميتها يف قانون 
أن  نرى  فإننا  وعليه   ،2019
التحسينات واالجراءات االصالحية 
عليها  سينطوي  اليت  االضافية 
العام  موازنة  قانون  مشروع 
يسهم  ان  املفرتض  من   2020
اىل  اآليل  السياق  تكريس  يف 
خفض العجز اىل اقصى املمكن، 
العام،  الدين  خدمة  وخفض 
منوا,  حيقق  استثماري  وانفاق 
تتيح  اصالحية  اجراءات  واقرار 
مكافحة اهلدر والفساد والتهرب 
النظر يف جممل  وتعيد  الضرييب 
به،  املعمول  الضرييب  النظام 
وحتول دون حصول احتكارات او 
امتيازات الفراد او جهات حمددة 
تصادر حقوق اآلخرين. ان الكتلة 
النقاش  هذا  اجيابا يف  ستسهم 
خالل  ومن  السياسية  القوى  مع 
على  النيابي  واجمللس  احلكومة 
قواعد أساسية منها: بذوي الدخل 
احملدود أو زيادة الضرائب على 

الفئات الشعبية الفقرية«.
االدارة  »استمرار  ان  واعتربت 
السياسات  يف  االمريكية 
مكون  ضد  الظاملة  واالجراءات 
الشعب  مكونات  من  اساسي 
على  وقح  عدوان  هو  اللبناني 
لبنان الذي ال ميكن استعداء بعض 
ان  اآلخر.  بعضهم  وخداع  ابنائه 
متداخلة  اللبنانيني  مصاحل  شبكة 
فيما بينهم واي استهداف ملكون 
منهم هو استهداف لكامل شبكة 
عن  فضال  اللبنانيني,  مصاحل 
لن  اخلرقاء  السياسة  هذه  ان 
بل  شيء  اي  حتقيق  يف  تنفع 
ستزيدنا  فإنها  العكس  على 
بسيادتنا  التمسك  على  اصرارا 
الوطنية ورفضنا لالبتزاز االجنيب 

الرخيص«.
»دعوتها  جمددة  الكتلة  وختمت 
االمريكي  العدوان  وقف  اىل 
اليمن  على  الظامل  السعودي   -
االفق  بعد  خصوصا  وشعبه، 
املسدود الذي بلغه هذا العدوان 
ال  عبثيا  عمال  استمراره  وبات 
ان  االطالق.  على  منه  طائل 
احنيازهم  عن  يعربون  الذين 
خالل  من  الفاشل  العدوان  هلذا 
عليه،  الفعل  لردود  استنكارهم 
قتل  يف  جرائمه  على  يشجعونه 
وتدمري  االبرياء  اليمن  اطفال 
وسائل  بأبشع  وشعبه  البلد  هذا 
التدمري، بينما املطلوب أن يسمع 
العدوان أصواتا تدينه حتثه  هذا 
اىل  وترده  عدوانه  وقف  على 
احلل  درب  سلوك  يف  الصواب 
السياسي الذي حيافظ على وحدة 

اليمن وحق شعبه يف خياراته«.

العلماء  »جتمع  رأى 
بعد  بيان  يف  املسلمني«، 
اإلدارية،  هليئته  اجتماع 
يف  االنتخابات  »نتائج  أن 
أثبتت  الصهيوني  الكيان 
يف  لديهم  اجملتمع  ختبط 
وأن  السياسية،  خياراته 
على  تدل  اإلنقسام  حالة 
حول  اجملتمع  هذا  ضياع 
مبستقبل  املتعلقة  اخليارات 
النجاحات  بعد  الكيان  هذا 
الكبرية حملور املقاومة الذي 
املشروع  إفشال  استطاع 
الصهيوأمريكي اهلادف لبناء 

شرق أوسط جديد.
»للجيش  بالتحية  وتوجه 
يف  اجنازه  على  اللبناني 
املخطط  كشف  موضوع 
املسرية  بالطائرات  املتعلق 
الضاحية  استهدفت  اليت 
باملؤمتر  منوها  اجلنوبية«، 
وزير  عقده  الذي  الصحايف 
صعب  بو  إلياس  الدفاع 
»بوضوح  فيه  شرح  والذي 
عن  وإعالنه  بأكمله  املخطط 
صهيوني  اعتداء  أي  أن 
وحاسم  فوري  برد  سيقابل 

من قبل اجليش اللبناني«.
الذي  »االجناز  حيا  كذلك 
يف  املعلومات  شعبة  حققته 
متعامل  إلرهابي  اعتقاهلا 
صناعة  يف  خبري  داعش  مع 
األحزمة الناسفة كان سيعمل 
اليت  األهداف  خالل  من 
تفجري  على  لقيادته  أرسلها 
عاشوراء،  إحياء  مراسم  يف 
أن  يؤكد  االجناز  وهذا 
يعيثون  زالوا  ما  اإلرهابيني 
وجيب  اللبنانية،  بالساحة 
واعتقاهلم  لرصدهم  العمل 
وكشف خمططاتهم والتنسيق 
كافة  األمنية  األجهزة  بني 
نتيجة  أفضل  إىل  للوصول 

يف هذا اجملال«.
إىل  ارتياحه  عن  وعرب 
مشروع  إعداد  يف  »اإلسراع 
موازنة 2020 وما أعلنه وزير 
من  خليل  حسن  علي  املال 
على  جديدة  ضرائب  ال  أن 

الطبقات الفقرية«.
واستنكر التجمع »قيام قوات 
بإطالق  الصهيوني  العدو 
فلسطينية  فتاة  على  النار 
مشال  قلنديا  حاجز  قرب 
إياها  متهما  القدس  مدينة 
تنفيذ  تنوي  كانت  بأنها 
إىل  أدى  ما  طعن،  عملية 

استشهادها«.

جتمع العلماء: حنيي 
اجليش لكشفه 

خمطط الطائرات 
املسرية يف الضاحية

النواب   استقبل رئيس جملس 
الرئاسة  مقر  يف  بري،  نبيه 
نائيب  التينة،  عني  يف  الثانية 
جعجع  سرتيدا  بشري  قضاء 
وجوزف اسحق. وصرحت جعجع 
نطلب  »جئنا  اللقاء:  عقب 
الذي  بري،  الرئيس  مساعدة 
على  »اإلطفأجي«  دور  يلعب 
حاول  بعدما  الوطن،  مساحة 
بشري  منطقيت  إيقاع  البعض 
ال  فتنة  يف  املنية   - والضنية 

حتمد عقباها«.
رئاسة  أن  »احلقيقة  وأضافت: 
جملس الوزراء كانت قد اختذت 
تاريخ   2010/70 رقم  قرارا 
حلل  جلنة  بتشكيل   2010/08/21

سرتيدا جعجع زارت بري: ناشدناه التدخل ملنع فتنة بني منطقيت بشري والضنية املنية

التارخيية  العقارية  اخلالفات 
وبقاعصفرين.  بشري  بني 
بتأهيل  اللجنة  أوصت  وقد 
منطقة  يف  العطارة«  »بركة 
حزب  قام  حيث  بقاعصفرين، 
بالسعي مع  اللبنانية«  »القوات 
احلريري  سعد  الرئيس  دولة 
لتمويلها. وكان من املنتظر أن 
العام  يف  فيها  العمل  ينتهي 
تأخرت  األعمال  أن  إال   .2018
إىل  حباجة  املشروع  أن  وتبني 
موازنة ملحقة، حيث قام رئيس 
اهليئة العليا لالغاثة اللواء حممد 
شخصيا،  معي  بالتواصل  خري 
من أجل حتضري املطلوب لتأمني 
املرتتبة.  االضافية  التكاليف 
الضرورية  باملراجعات  فقمنا 
»القوات  حزب  وزراء  وقام 
داخل  الالزم،  باجلهد  اللبنانية« 
املوازنة  لتأمني  احلكومة، 
املياه  تأمني  أجل  من  املطلوبة 
وقدرت  الضنية.  يف  ألهلنا 
تكاليف هذه الربكة بنحو مليون 
أمريكي،  دوالر  مليون  ونصف 
تأمنت مبسعى من نواب بشري 

والضنية«.

وتابعت: »يف التقرير املوضوع 
من اللجنة بناء على قرار رئاسة 
رقم  نفسه  الوزراء  جملس 
 ،2010/08/21 تاريخ   2010/70
يف  ثانية  ري  بركة  إنشاء  أقر 
املوقع  يف  بقاعصفرين،  جرود 
الدبة«.  بـ«وادي  املعروف 
بشري  قضاء  أهل  فوجئ  وإذ 
مبخالفة  املاضي،  األسبوع  يف 
مضمون التقرير املذكور، ونقل 
موقع الربكة من »وادي الدبة« 
إىل نقطة تسمى »حقل مسارة« 
أي  تقريبا،  مرت   2700 علو  على 
املوقع  عن  مرتا  بـ350  أعلى 
اىل  باإلضافة  للربكة،  األصلي 
وقوع »حقل مسارة« يف منطقة 
متنازع عليها عقاريا بني بلدتي 

بشري و بقاعصفرين«.
وشددت جعجع على ان »اجلدير 
بالذكر أنه من املمنوع إقامة أي 
أعمال  بأي  القيام  أو  منشآت 
 2400 من  أكثر  علو  على  حفر 
مرت، إال بإذن خاص وبعد دراسة 
من وزارة البيئة، وذلك حبسب 
يف  الصادر   1/187 رقم  القرار 
الذي   1998 الثاني  تشرين   17

بـ«جبل  املعروف  املوقع  صنف 
من  السوداء«  القرنة   - املكمل 

املواقع الطبيعية«.
للرئيس  أبدينا  »أننا  وأوضحت 
بري متنياتنا بإكمال مشروع ري 
تبعا  ولكن  بقاعصفرين،  جرود 
للتقرير املوضوع من اللجنة بناء 
على قرار رئاسة جملس الوزراء 
رقم 2010/70 تاريخ 2010/08/21، 
ويف املوقع احملدد يف القرار، 
أي »وادي الدبة«. وأبدينا أيضا 
التمين على وزير  بري  للرئيس 
الوزير  اللقيس،  حسن  الزراعة 
تبعا  الربكة  بتنفيذ  املعين، 
اللجنة،  من  املوضوع  للتقرير 
ومن ثم التمين على وزير املال 
علي حسن خليل، بصفته وزير 
الوصاية على الدوائر العقارية، 
اإليعاز إىل املدير العام للشؤون 
البدء  معراوي  جورج  العقارية 
فورا برتسيم احلدود بني مناطق 
بشري - الضنية - زغرتا، بدءا 
هذه  ألن  مسارة،  منطقة  من 
القانونية  الوحيدة  الضمانة  هي 
املوجودة  اخلالفات  كل  إلزالة 

بني أهالي هذه املناطق«.
أتوجه  أن  أود  »أخريا،  وختمت: 
يف  ألهلي  القلب  من  بالشكر 
قضاء بشري، وحتديدا يف مدينة 
بشري. وعندما أقول أهلي يف 
دائما  كما  أعين  بشري  مدينة 
استثناء  أي  دون  من  اجلميع 
مبختلف فاعلياتهم ومجيع شرائح 
أشكركم  البشراوي.  اجملتمع 
نظركم  وبعد  حكمتكم  على 
القضية  هذه  إزاء  وتضامنكم 
احملقة فاحلكمة هي القوة وبعد 
هذا  ومن  الشجاعة.  هو  النظر 
املنرب الكريم أريد أن أؤكد لكم 
أنه يف نهاية املطاف »ما بصح 

إال الصحيح«.
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عن  الفيدرالية  احلكومة  أعلنت 
تشكيل فريق لبحث السبب وراء 
زيادة معدالت اإلصابة بسرطان 
اللمفاوية  واألورام  الدم 

والنخاعية.
خلفية  على  اإلعالن  ويأتي هذا 
مؤسسة  أجرته  جديد  حبث 
اليت   Leukaemia Foundation
توقعت وفاة 186 ألف أسرتالي 
بسبب سرطان الدم حبلول عام 

.2035
عدد  يتضاعف  أن  املتوقع  من 
الوفيات إىل 42 يف اليوم يف 
غضون 16 عاًما ، يف حني تصل 
تكلفة رعاية املرضى إىل 10.9 
مليار   3.4 مقابل  دوالر،  مليار 

دوالر يف عام 2019.

ارتفاع حاد يف حاالت الوفاة بسرطان الدم يف أسرتاليا

بولني  السيناتورة  اتهمت 
رئيس  اختارها  اليت  هانسون، 
إجراء  يف  للمساعدة  الوزراء 
األسرة،  حماكم  يف  حتقيق 
بعض النساء بالكذب للحصول 

على حضانة أطفاهلن.
يف  هانسون  بولني  وستساعد 
قيادة حتقيق برملاني يف قانون 
هجوما  شنها  بعد  حتى  األسرة 
غري عادي على النساء اللواتي 
تدعي أنهن يكذبن بشأن العنف 

املنزلي يف حماكم األسرة.
فقد وافق جملس الشيوخ يوم 
تشكيل  على  املاضي  األربعاء 
النائب  يرأسها  خاصة  جلنة 
األحراري املخضرم كيفن أندروز 
كنائب  هانسون  السناتورة  مع 
معارضة  من  الرغم  على  له، 

حزبي العمال واخلضر.
وتقول زعيمة حزب »أمة واحدة« 
مبزاعم  يقمن  النساء  بعض  إن 
زورًا  يتهمن  أو  املنزلي  العنف 
بالتحرش  السابقني  الشركاء 

بأطفاهلن.
يوم   ABC لراديو  وصرحت 
األربعاء كاشفة عن ان: »هناك 
كاذبني  سوى  ليسوا  أشخاصا 
نظام  يف  ذلك  وسيستخدمون 

احملاكم«.
وقالت »ال تصدرن أوامر عنف 
منزلي ضد شركائكن السابقني 
أو  قضيتكن  تعزيز  جملرد 

السيطرة على األطفال«.
السيناتورة هانسون  ومل تقدم 
عدا  مزاعمها،  يثبت  دليل  أي 
عن اإلشارة إىل جتربة ابنها يف 

احملاكم.
وعندما مت الضغط عليها مراًرا، 
اقرتحت االتصال جبماعات حقوق 

الرجال لدعم مزاعمها.
هذه  »إن  العمال  حزب  وقال 
البتة،  مقبولة  غري  التعليقات 
أنه كان من دواعي  ويف حني 
احلكومة  إىل  التحدث  سرورنا 
حول تفحص قانون األسرة، إال 
رأسه  على  أحًدا  ندعم  لن  أننا 

السناتور هانسون«.
أنطوني  املعارضة  زعيم  وقال 
ألبانيزي للصحفيني يف كانبريا 
أن  التعليقات  تلك  من  »يبدو 
بالفعل  حكمت  هانسون  بولني 
على ما هي تلك األدلة وتقول 
احلقيقة  خيربون  ال  الناس  إن 

عن العنف األسري«.
قضايا  »هذه  يقول  واضاف 

صعبة  أنها  للعائالت..  صعبة 
للغاية بالنسبة للمرأة. جيب أن 
تؤخذ قضية العنف املنزلي على 
اجلميع يف  قبل  من  اجلد  حممل 

هذا املكان«.
قال السيد أندروز من جانبه، إنه  
يتعامل مع القضايا مبوضوعية.

 ABC تلفزيون  حملطة  وصرح 
قائال »سأحاول السعي لتمكني 
كل من يريد أن يكون له رأي.. 

رأي عادل«.
واوضح قائال »هذا ال يعين أننا 
اجلميع.  مع  بالضرورة  سنتفق 
جزء من دور أي جلنة برملانية هو 

السؤال عما يطرحه الناس«.
سكوت  الوزراء  رئيس  وأصر 
ال  التحقيق  أن  على  موريسون 
بل  األطراف،  باختيار  يتعلق 
ملخاوف  صادقة«  »أذن  وجود 
خيضعون  الذين  األشخاص 

لنظام حماكم األسرة.
الرجال  جمموعات  وأشادت 
بالتحقيق املرتقب، لكن قوبلت 
نشطاء  من  شديدة  بانتقادات 

العنف ضد األسرة.
فقط  عامني  بعد  ذلك  ويأتي 
من إجراء حتقيق برملاني آخر يف 
حماكم األسرة، وبعد أشهر فقط 
من قيام جلنة إصالح القوانني 

مبراجعة خاصة بها.
وبدت الناشطة البارزة يف جمال 
روزي  املنزلي،  العنف  مكافحة 
إطالق  قرار  من  غاضبة  باتي 

حتقيق آخر.
وقالت إنه من غري املقبول أن 
سياسيون  )التحقيق(  يقوده 

بأجندات اخلاصة.
نعرف  »حنن  تقول  واضافت 
أوجه القصور، حنتاج إىل البدء 
يف االستثمار يف نظام احملاكم 
عليه  واملسيطر  املكسور  هذا 
)احملاكم(  إنها  والفاشل.. 
مستمرة يف تعريض العائالت، 

خاصة األطفال، للخطر«.
جملس  أعضاء  من  اثنان  وأيد 
لكن  التحقيق،  الوسط  حتالف 
يدعم  مل  باتريك  ريكس  حزب 

موقف السناتور هانسون.
وقال لـ AAP »يف الوقت الذي 
نقبل فيه أن بعض الناس قد 
فإننا  احملكمة،  إىل  يلجأون 
الشامل  التعميم  متاًما  نرفض 
املرأة  بأن  هانسون  للسناتورة 
أجل  من  احملكمة  يف  تكذب 
احلصول على قرارات إجيابية«.

بولني  هانسون تنتقد »كاذبي« 
حمكمة االسرة

النقدية  التربعات  حظر  سيتم 
دوالر يف   100 عن  تزيد  اليت 
تعمل  حيث  ويلز  ساوث  نيو 
ثقة  استعادة  على  احلكومة 
التربعات  نزاهة  يف  اجلمهور 

السياسية.
فقد أعلنت ذلك رئيسة الوالية 
يوم  برييكيليان  غالديس 
األربعاء املاضي، جاعلة من نيو 
ساوث ويلز أول والية تفرض 
املقدمة  النقدية  للتربعات  حدًا 

لألحزاب السياسية.
برييكيليان  السيدة  وقالت 
الكشف  مت  مبا  ُصدمت  »لقد 
املستقلة  املفوضية  يف  عنه 
ملكافحة الفساد )ICAC( خالل 

األسبوعني األخريين«.
أدخلت  »لقد  تقول  واضافت 
أقوى  بالفعل  احلكومة  هذه 
نظام للتربعات يف البالد، لكن 
من الواضح أن البعض سيستمر 
هلذا  القانون..  حتدي  يف 
السبب أختُذ إجراًء قوًيا لزيادة 

محاية عملياتنا السياسية«.
وقالت »هذا اإلصالح البسيط 
املمارسات  نهاية  سيعين 
والتربعات  السيئة  احملاسبية 
والنقد  تعقبها  ميكن  ال  اليت 
اجملهول الذي لديه القدرة على 

تشويه نظامنا السياسي«.
»نظًرا  انه  عن  وكشفت 
األموال  حتويل  أنظمة  لتوافر 
واسع  نطاق  على  اإللكرتونية 
وجيه  سبب  يوجد  ال  وسهل، 
عدم  وراء  لالختباء  للتربعات 

الكشف عن هويتك النقدية«.
متربع  ألي  جيوز  ال   ، وحالًيا 
قدره  سقًفا  يتجاوز  أن  واحد 
أو  حلزب  سنوًيا  دوالر   6400
جمموعة، كما ال جيوز أن يتجاوز 
املانح مبلًغا أقصى قدره 2900 
مرشح  أو  لعضو  سنوًيا  دوالر 

أو جهة خارجية.
الكشف عن مجيع  أيًضا  وجيب 
البالغة  السياسية  التربعات 
للجنة  أكثر  أو  دوالر   1000
االنتخابية يف نيو ساوث ويلز. 
بالتوازي  القيود  هذه  ستبقى 

مع احلظر النقدي اجلديد.
بريجيكليان  السيدة  وقالت 
»هذا يرسل أقوى رسالة ممكنة 
مفادها أن قوانني التربع جيب 
أال يتم انتهاكها ألن التربعات 
ستكون  الوحيدة  القانونية 

تربعات ميكن تتبعها«.
لتطبيق  تشريع  تقديم  سيتم 
الربملان  إىل  اجلديدة  القيود 

حبلول نهاية العام.

نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف 
100 دوالر للتربعات السياسية

حبزم  الوزراء  رئيس  يقف   
ضد  قانوني  حتّد  مواجهة  يف 
نظام احلكومة الستعادة ديون 

الرفاهية.
سكوت  السيد  وحيجب 
ضد  مجاعية  دعوى  موريسون 
نظام استعادة ديون الرفاهية 
املثري   robo-debt بواسطة 

للجدل.
بانه  للجدال  ويستعد احملامون 
الديون  الكومنولث سداد  على 
تعويض  وتقديم  احملصلة 

للمتضررين.
يتطابق نظام الدين مع بيانات 
وبيانات  الضرائب  مكتب 
Centrelink السرتداد مدفوعات 

الرعاية االجتماعية الزائدة.
خطابات  مستلمي  أن  يفرتض 
وجيب  مذنبون  اآللي  الدين 

رئيس الوزراء يقف إىل جانب نظام 
roBo-deBt السنرتلينك

عليهم إثبات براءتهم.
بان  اعرتفت  احلكومة  لكن 
أكثر من ربع إشعارات الديون 
حيث  خاطئة،  كانت  املرسلة 
أكثر  أن  إىل  التقديرات  تشري 
من 160 ألف من خطابات وكالة 
االجتماعية حتتوي على  الرعاية 

أخطاء.
يقول رئيس الوزراء إن العديد 
النظام  من الشكاوى ضد هذا 

مبالغ فيها.
التلفزيونية  للقناة  وقال 
السابعة يوم األربعاء املاضي: 
إىل  النظام  حيتاج  »حيث 
القيام  سنواصل  حتسني، 
نقدم  لن  لكننا  دائًما..  بذلك 
فعلًيا  للتأكد  اعتذار  أي 
دافعي  أموال  اسرتداد  من 

الضرائب الزائدة«.

وقال بيل تيك املدير التنفيذي 
ملؤسسة اللوكيميا إن الوصول 
الشخصية  التكلفة  إىل 
الدم  لسرطانات  واالقتصادية 

أصبح متاحًا.
االدوية  تنظيم  ادارة  وكانت 
والعالجات االسرتالية قد وافقت 
عالج  باستخدام  البدء  على 
من  وسيصبح  للسرطان،  جديد 
االطفال  مبقدور  فصاعدًا  اآلن 
الذين يعانون من سرطان الدم 
الذين  والبالغني  )اللوكيميا( 
الغدد  سرطان  من  يعانون 
عالج  على  احلصول  اللمفاوية 
جديد فعال بعد موافقة االدارة 
االدوية  تنظيم  عن  املسؤولة 
استخدامه  بدء  على  والعالجات 

يف اسرتاليا.
الذي  اجلديد  العالج  ويعمل 
متت اجازته على معاجلة امراض 
.CAr-t سرطان الدم ويسمى

على  املناعي  العالج  يعمل  كما 
استخدام خاليا املريض املناعية 
بعالج  السرطان  مكافحة  على 

ُيستخدم ملرة واحدة فقط.

وقامت شركة االدوية العمالقة 
العالج  هذا  باختبار  نوفاريتس 
التجاري  االسم  حيمل  والذي 
من  جمموعتني  على   Kymriah
حاالت  سجلت  وقد  املرضى 
شفاء من املرض لدى االطفال 
بنسبة 80% ولدى الكبار بنسبة 

.%45

بيرت  الداخلية  الشؤون  اتهم 
بإعطاء  العمال  حزب  داتون 
على  نيوزيلندا  لرغبات  األولوية 
الوقت  يف  أسرتاليا،  حساب 
الذي يكافح من أجل طرد املزيد 
يف  املولودين  اجملرمني  من 

اخلارج من البالد.
فقد أعرب الوزير داتون عن  عدم 
العمال  حزب  ضغط  عن  رضاه 
لتشديد  احلكومة  تشريع  ضد 
ليست  للذين  الشخصية  اختبار 

لديهم اجلنسية يف أسرتاليا.
 2GB وقال السيد داتون إلذاعة 
»إن حزب  اخلميس  االول  امس 
كينيلي،  كريستينا  العمال، 
تقول  ألنها  ذلك  تعارض 
نيوزيلندا..  إىل  سيسيء  إنه  
لتمثيل  انتخبنا  أننا  احلقيقة 
مصاحل األسرتاليني ومهميت هي 
قدر  بلدنا  سالمة  على  احلفاظ 

اإلمكان«.
تفضيلها  »إن  يقول  واضاف 
مصاحل  على  نيوزيلندا  مصاحل 

أسرتاليا أمر ال يصدق«.
من  أكثر  ترحيل  مت  وقد 
قوانني  مبوجب  شخص   4500

»الشخصيات السيئة« احلالية.
وتابع السيد داتون يقول »أعتقد 
بصراحة أننا أنقذنا الضحايا من 
من  العديد  أيدي  على  املعاناة 
كانوا  الذين  اجملرمني  هؤالء 

سيواصلون تكرار جرائمهم«.
املقرتحة،  التغيريات  ومبوجب 
يف  تلقائًيا  األشخاص  سيفشل 
أدينوا  إذا  الشخصية  اختبار 
عقوبة  حتمل  خمتلفة  جبرائم 
أكثر،  أو  عامني  ملدة  السجن 

خلف  أقل  وقًتا  قضوا  لو  حتى 
القضبان.

مشروع  العمال  حزب  ويعارض 
احلكومة  أن  حبجة  هذا،  القانون 
لديها بالفعل القدرة على ترحيل 

احملتالني.
التداعيات  من  حذر  كما 
تصف  حيث  الدبلوماسية، 
األحيان  من  كثري  نيوزيلندا يف 
ألسرتاليا  احلالية  الرتحيل  خطة 
trans- لعالقة  »تآكل«  بأنها 

.tasman
ويريد حزب العمال إزالة طبيعة 
واحلفاظ  رجعي،  بأثر  القانون 
»جرمية  لـ  احلالي  التعريف  على 
األشخاص  لتغطية  خطرية« 
ملدة  بالسجن  عليهم  احملكوم 
سنة على األقل، ومراعاة التأثري 

على نيوزيلندا.
وحث وزير اهلجرة ديفيد كوملان 
املعارضة على ممارسة »الفطرة 

السليمة«.
كوملان:  السيد  وقال 
الذين  الوحيدون  »األشخاص 
هم  القانون  هذا  عليهم  يؤثر 
غري املواطنني املدانني بارتكاب 
عنف  على  تنطوي  جرائم خطرية 
أو جرائم جنسية أو جرائم أسلحة 
أو خمالفات للمركبات«، مضيفا 
ضحايا  ال  جرائم  ليست  »هذه 
صدمة  ترتك  جرائم  إنها  هلا. 
وأولئك  لضحاياها  األمد  طويلة 
الذين يرتكبونها غري مرحب بهم 

يف بلدنا«.
هذا  النواب  جملس  أقر  وقد 
اخلميس  االول  امس  التشريع 
ويتجه اآلن إىل جملس الشيوخ.

داتون يتهم حزب العمال بالعمل لصاحل 
نيوزيلندا ضد اسرتاليا

حتت  قريبًا  اجملرمون  سيكون 
جمهر  ألف عني إلكرتونية، حيث 
رصدت حكومة نيو ساوث ويلز 
دوالر  ماليني   5 بقيمة  متويال 
 )CCtV( لرتكيب كامريات أمان
عالية الدقة للمساعدة يف محاية 
يف  احمللية  واملصاحل  الشركات 

غرب سيدني.
فقد أعلن كل من رئيس الوالية 
بريجييكليان  غالديس  السيدة 
سبيكمان  مارك  العام  واملدعي 
إليوت،  ديفيد  الشرطة  ووزير 
بداية االسبوع احلالي، عن اجلولة 
لصندوق  املتقدمني  من  األوىل 
لكامريات  احلكومي  التمويل 
ماليني   5 قيمته  البالغة  االمان 
مع  الكامريا  تكلف  حيث  دوالر، 

تركيبها 5000 دوالر.
بريجييكليان:  السيدة  وقالت 
أهم  اجملتمعية   السالمة  »تعد 
املنح  هذه  وستساعد  أولوياتنا 
الشركات  على  احلفاظ  يف 
آمنة  واجملتمعات  الصغرية 
املعادي  والسلوك  اجلرمية  من 

للمجتمع«.
كامريات  »ان  تقول  واضافت 
األمان تعزز ثقة اجملتمع وترسل 
رسالة قوية للمجرمني احملتملني  
بالشيء  قمتم  إذا  انكم  مفادها 
القبض  يتم  فسوف  اخلطأ، 

عليكم ومعاقبتكم.«
وكان هناك 31 متقدًما ناجًحا يف 
اجلولة األوىل، اليت تشمل مدرسة 
باراماتا،  نورث  يف  موسيقى 
روضة أطفال يف أوبرن، مقهى 
خريية  مؤسسة  كابراماتا،  يف 
مسجلة يف بينريث ومرفق صحي 

تركيب كامريات أمان متطورة للقبض على احملتالني
يف ليفربول.

إن  سبيكمان  السيد  وقال 
الكامريات  سيوفر  الصندوق 
من   1000 عن  يقل  ال  ما  اىل 
ومنظمات  الصغرية  الشركات 
تعزيز  لدعم  احمللي  اجملتمع 
كامريات  »ان  مضيفا  األمن، 
سُتحدث  املتطورة  هذه  االمان 
فرقا  »اذكلما كانت لدينا صور 
أكثر وضوحا، زادت فرصة إجراء 
قضائية  ومالحقات  حتقيقات 

ناجحة«.
عن  سبيكمان  السيد  واعرب 
املؤهلة  »الشركات  تشجيعه 
أن  نعلم  ألننا  التقديم  على 
زيادة كامريات االمان ميكن أن 
للمجتمع  املعادي  السلوك  تردع 
النهاية  يف  ضواحينا  وستجعل 

أكثر أماًنا«.
إنه  إليوت  السيد  قال  بدوره 
سيتم إدخال الكامريات اجلديدة 
يف سجل كامريات االمان التابع 
ويلز،  ساوث  نيو  شرطة  لقوة 
ملكافحة  أخرى  أداة  يوفر  مما 
اجملرمني  على  للتعرف  اجلرمية 

والقبض عليهم.
الكامرات هذه تربز  وتابع: »ان 
على  مباشرة  األضواء  تسلط 
احلد  يف  للمساعدة  املخالفني، 
من اجلرائم مثل األضرار الضارة 
والسرقة  والدخول  والكسر 

واالعتداء«.
جيري تنفيذ الربنامج يف مناطق 
وكامبلتاون  وكامدن  بالكتاون 
بانكستاون   - وكانرتبري 
وليفربول  وفريفيلد  وكامربالند 
وباراماتا وبينريث وولوندييلي.
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مـقاالت وتـحقيقات

القرار االتهامي اجلديد الذي صدر، يوم االثنني 
املاضي، عن املدعي العام الدولي يف احملكمة 
جبرمية  املرتبطة  القضايا  يف  بلبنان  اخلاصة 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري استهدف، فعليًا، 
مصطفى  السّيد  اهلل  حزب  يف  الشهيد  القائد 
بدر الدين الذي أصيب دفاعًا عن بريوت اثناء 
واستشهد يف   1982 عام  اإلسرائيلي  االجتياح 

سوريا عام 2016. 
فاملدعي العام الدولي نورمان فاريل ذكر اسم 
القائد العسكري يف املقاومة اإلسالمية 68 مرة 
يف نّص القرار، مّدعيًا أن املتهم سليم عّياش 
اهلاتف  عرب  معه  االغتيال  جرائم  نّسق  قد  كان 
اخلليوي. لكن فاريل مل يوّجه االتهام القضائي 
يسمح  ال  ال��ق��ان��ون  ألن  ال��دي��ن  ل��ب��در  الفعلي 
ومبا  احلياة.  قيد  على  يعد  مل  مبحاكمة شخص 
ان احملكمة اخلاصة بلبنان كانت قد استغنت عن 
استشهاد  بعد  قرقماز  أنطوان  احملامي  خدمات 
استمرار  على  لالعرتاض  جمال  فال  الدين،  بدر 
دون  من  لتجريم شخص  بسعيه  العام  املدعي 
حقوقه  وع��ن  نفسه  ع��ن  ال��دف��اع  فرصة  منحه 
العام  املدعي  يستغّل  بساطة،  بكل  ومصاحله. 
»اخلاصة«  للمحكمة  »اخل��اص«  النظام  الدولي 
حصلت  بعدما  متوّف،  لبناني  بشخص  للتشهري 
الدوالرات  مباليني  التمويل  على  احملكمة  هذه 
من خزينة الدولة اللبنانية. فبند متويل احملكمة 
املوازنة  قانون  بنود  من  بات  بلبنان  اخلاصة 
اليوم  حتى  لبنان  س��دد  وق��د  للدولة،  العامة 
هذه  من مصاريف  دوالر  مليون   700 من  أكثر 
احملكمة، وهو مبلغ يفوق بأضعاف كل ما ُينفق 
العادلة  الناس يف احملاكمة  حقوق  تأمني  على 

يف الدوائر القضائية احملّلية.

القرار االتهامي اجلديد الذي نشرته دوائر احملكمة 
اخلاصة أخريًا يستدعي بعض املالحظات:

1- ال إشارة اىل الدوافع اجلنائية للجرائم الثالث 
العام  املدعي  يكون  وقد  االتهامي.  القرار  يف 
جتّنب ذلك ألن العناصر املتوفرة لديه ال تسمح 
مزاعمه،  حبسب  دفعت،  اليت  األسباب  حبسم 
وزعيم  وزيرين  الغتيال  السعي  اىل  املتهمني 

سياسي يساري. 
التحقيقات  من  سنوات  عشر  من  أكثر  م��ّرت 
الدولية بكلفة مالية باهظة، وال يوجد أي حتديد 
يكتمل  ان  ميكن  كيف  لكن  اجلنائية.  للدوافع 
حسم  ميكن  وكيف  للمحاكمة  ال��ع��ادل  املسار 
يتطلب  قد  األسباب؟  معرفة  دون  من  احلقائق 
اجلواب على هذا السؤال تسديد الدولة ماليني 
السنوات  إضافية اىل احملكمة يف الهاي خالل 

املقبلة.
الثالث  القضايا  يف  االتهامي  ال��ق��رار  ان   -2
بالضلوع  األربعة  املتهمني  أحد  يتهم  املرتبطة 
حتى  يأتي  وال  احلريري  الرئيس  اغتيال  جبرمية 
املدعي  ان  صحيح  اآلخرين.  الثالثة  ذكر  على 
حسني  املتهمني  ان  ادع��ى  قد  يكن  مل  العام 
عنيسي وأسد صربا كانا ضمن شبكات االتصال 
الثالت،  اهلجمات  استخدمت يف  انها  زعم  اليت 
غري ان املتهم حسن مرعي كان، حبسب املدعي 
العام، ضمن شبكة االتصاالت املزعومة. ورغم 
يدّل هذا  القرار.  وقد  ذلك مل يرد امسه يف 
يف  املتهمني  بعض  تربئة  اىل  سعي  اىل  إم��ا 
اخلاصة  احملكمة  ملنح  احل��ري��ري  اغتيال  جرمية 
بعض املصداقية اإلعالمية كما حصل بعد قرار 
قاضي االجراءات التمهيدية بفّك احتجاز الضباط 
األمنيني عام 2009؛ أو اىل جتاذب بني املدعي 
كان  الذي  التمهيدية  االجراءات  وقاضي  العام 
قد رفض التصديق على قرارات اتهامية سابقة 
عرضت عليه؛ أو، بكل بساطة، اىل تأجيل اصدار 
قرارات اتهامية إضافية يف اهلجمات الثالث قد 
تستهدف مرعي وعنيسي وصربا يف املستقبل 

القريب.
دنيال  التمهيدية  االج����راءات  قاضي  ان   -3
فرانسني الذي صّدق على القرار االتهامي أّكد 
ان األدلة اجلنائية اليت قدمها له املدعي العام 
ليست كافية إلثبات قيام السيد سليم عياش 
مروان  الوزير  استهدفت  اليت  العبوة  بتفجري 

 القرار االتهامي يف قضايا املر وحاوي ومحادة:

خالصات حتليل االتصاالت من دون حتديد الدوافع اجلنائية
عمر نشابة

 2019 أيـلول   21 Saturday 21 September 2019الـسبت 

بنيامني  اإلسرائيلية،  احلكومة  رئيس  تلّقى 
»الكنيست  انتخابات  مرّكبة يف  نتنياهو، هزمية 
ال�22« الثالثاء املاضي ، من شأنها فتح الطريق 
أمام إنهاء مسريته السياسية، ورمبا دفعه إىل 
ما حاول جتنبه طوياًل: السجن على خلفية اتهامه 

بالفساد والرشى. 
نتيجة االنتخابات اليت ميكن وصفها بالكارثية، 
إيصال  يف  الفشل  اثنني:  فشلني  من  مرّكبة 
األوىل يف  باملرتبة  الفوز  إىل  »الليكود«  حزب 
عدد املقاعد يف »الكنيست«، والفشل يف جعل 
األحزاب اليمينية والدينية اليت تقف إىل جانبه 
حتوز نصف عدد املقاعد زائ��دًا واح��دًا، أي 61 

مقعدًا.
على  معقودًا  نتنياهو  لدى  األم��ل  كان  وبعدما 
إىل  ي��ؤدي��ا  وأن  م��ع��ًا،  املسعيني  يف  النجاح 
احلكومة،  بتشكيل  له  التلقائي  شبه  التكليف 
الفشل  فإن  عمليًا،  تشكيلها  سهولة  وكذلك 
اليت  اهلاوية  إىل  الرجل  دفع  شأنه  من  فيهما 

جهد مبا يفوق طاقته كي يتجنبها.
معّلقًا  املاضي  االربعاء  نتنياهو  مصري  وبات   
تطورات  مجلة  وع��ل��ى  اث��ن��ني،  معطيني  على 
بقرارات  مرتبطة  اآلن،  تقديرها  ميكن  ال  الحقة 
ومواقف يتخذها خصومه السياسيون، من داخل 
معسكره اليميين ومن خارجه أيضًا، بل وداخل 
إليه  وينظرون  كثر،  به  املرتبصون  حيث  حزبه 
»الليكود« ومتنع  بوصفه الشخصية اليت تعوق 

عنه السلطة.
املعطى األول يرتبط بالنتائج الرمسية لالنتخابات، 
علمًا أن تقارب العّينات كما وردت يف قنوات 
قريبة  تكون  أن  يرجح  املاضي  الثالثاء  التلفزة 
تصدر  أن  املرتقب  النهائية،  النتيجة  من  جدًا 
الثاني، فريتبط مبوقف  أما املعطى  أيام.  خالل 
خصمه من اليمني، وهو رئيس حزب »إسرائيل 
ليربمان  تراجع  فإذا  ليربمان.  أفيغدور  بيتنا«، 
عن مواقفه، وقّرر تأييد حكومة ميينية جتمعه إىل 
جانب األحزاب »احلريدية«، فسيكون هذا القرار 
خشبة اخلالص لنتنياهو، علمًا أن صدور موقف 
كهذا عن ليربمان ُيعّد متعذرًا، خاصة أنه أعلن 
متسكه حبكومة وحدة وطنية من دون »احلريديم« 

والعرب الفلسطينيني.

    النتائج األولية أظهرت أن »أزرق أبيض« تجاوز 
»الليكود« بمقعد واحد

يف الوقت نفسه، وإن كانت كل املعطيات تشري 
إال أن سيناريوات  لنتنياهو،  إىل نتيجة كارثية 
املكائد واحليل والقدرة على دفع اآلخرين إىل 
االنشقاق عن أحزابهم وائتالفاتهم املبنّية على 
الوعود السخية بتوزيع حصص احلكومة املقبلة، 
جاءت  إن  حتى  املعطيات،  تغيري  شأنها  من 
النتائج الرمسية لالنتخابات متطابقة مع النتائج 
األولية. استنادًا إىل ذلك، يتطّلع نتنياهو إىل 
بات  الذي  غيشر«   - »العمل  حتالف  مع  توافق 
عمليًا بال هوية سياسية إال يف ما يتعلق بالشأن 
االقتصادي املعيشي، وكذلك إىل جزء من حزب 
»أزرق أبيض«، احلزب اهلجني من ثالثة أحزاب 

جيمعها فقط التطّلع إىل السلطة.
لكن هل ميكن نتنياهو، فعليًا، النجاح يف تغيري 
املعطيات؟ مستوى الشك مرتفع جدًا هذه املرة. 
من  وطنية،  وح��دة  حكومة  تبدو  املقابل،  يف 
صغرية،  سياسية  وكيانات  »احلريديم«  دون 
السيناريو األكثر ترجيحًا للمرحلة املقبلة حبسب 
»أزرق  بني  م��داورة  ضمن  احلالية،  املعطيات 
وأبيض« و«الليكود«، مع نتنياهو أو من دونه. 
»أزرق  أن  أظهرت  قد  األولية  النتائج  وكانت 
»الليكود«  جتاوز  غانتس  بين  برئاسة  أبيض« 
مبقعد واحد، أي 34 مقعدًا مقابل 33، فيما فاز 
مقعدًا  ب�54  الدينية  واألح��زاب  اليمني  معسكر 
»القائمة  يشمل  مبا  اآلخر  للمعسكر   58 مقابل 

العربية املشرتكة«.
هذه  يف  أيضًا  القبان«  »بيضة  ليربمان،  أما   
نتنياهو  مبصري  عمليًا  ميسك  الذي  االنتخابات، 
السياسي، ومن ثم القضائي، فقد فاز مبا بني 
8 و10 مقاعد، أي ضاعف عدد مقاعده عّما كان 

عليه يف االنتخابات املاضية.

 انتخابات »الكنيست الـ22«:

 هزمية مرّكبة لنتنياهو
يحيى دبوق 

محادة )حبسب الفقرة 61، الصفحة 31 من تقرير 
استهدفت  ال��يت  العبوة  بتفجري  وال  القاضي( 
 ،72 ال��ف��ق��رة  )حب��س��ب  ح���اوي  ج���ورج  الشهيد 
الصفحة 36( وال بتفجري العبوة اليت استهدفت 
الوزير الياس املّر )حبسب الفقرة 83، الصفحة 
42(. بل اكتفى بالزعم أن عياش نّسق اهلجمات 
الثالث والتحضريات اليت سبقتها معتمدًا بشكل 
بّد  وال  االتصاالت.  لداتا  على حتليالت  حصري 
فرانسني  القاضي  ان  اىل  هنا،  اإلش��ارة،  من 
أوضح يف تقريره ان األدلة ال تتضمن مضمون 
حلركتها  حتليالت  جمّرد  بل  اهلاتفية  االتصاالت 
ارسال  حمطات  من  مسحوبة  داتا  اىل  استنادًا 

خاصة بشركات اخلليوي.
املدعي  قدمه  ال��ذي  احل��ص��ري  »ال��دل��ي��ل«   -4
العام يف القرار االتهامي مبين على حتليل داتا 
حتديد  مّت  التحليل  هذا  خالل  فمن  االتصاالت. 
االدعاء العام للمّتهم ومعرفة حتركاته بينما وردت 
يف تقرير قاضي االجراءات التمهيدية معلومات 
جتعل تلك اخلالصات عرضة للشّك، وأهمها: أواًل 
تقتصر  االتصاالت  داتا  حتليل  نتائج  ان  قوله 
اهلاتف  لوجود  »التقرييب«  املكان  حتديد  على 

اخلليوي املستخدم.

    القرار استهدف، فعليًا، الشهيد 
مصطفى بدر الدين الذي ورد اسمه 68 

مرة يف النص
وبالتالي ال ميكن حسم وجود اهلاتف يف مكان 
اهلاتف  وجود  دائ��رة  مساحة  تصل  وقد  حمدد، 
اىل أكثر من 100 مرت. ثانيًا ان مجيع اخلطوط 
املراقبة  يف  مستخدمة  انها  زعم  اليت  اهلاتفية 
او يف تنفيذ اهلجمات ليست مسجلة بأمساء أي 
من املتهمني. ثالثًا ال توجد أي ضمانات بعدم 
تعرض داتا االتصاالت اىل أي تالعب، إذ انها 
قبل حصول  لنظام محاية حمكم  تكن ختضع  مل 
احملققني عليها ورمبا بعد ذلك. على أي حال، 
بعض  ان  تقريره  فرانسني يف  القاضي  يقول 
تقارير خرباء االتصاالت الذين اعتمدهم املدعي 
العام »تتضمن معلومات تتخطى اإلطار التحليلي 
للمعطيات التلفونية واختصاص هؤالء األشخاص 

)اخلرباء(« )الفقرة 34 الصفحة 21(.
ان  التمهيدية  االج����راءات  ق��اض��ي  ي��دع��ي   -5
املعطيات اليت قدمها املدعي العام كافية للحسم 
ورود  ورغم  اهلل.  داعمي حزب  بأن عياش من 
املعطيات  فيه  عرضت  تقريره  من  كامل  قسم 
إشارة  للقاضي، فال  العام  اليت قدمها املدعي 
ألي معلومة أو حتى تلميح عن أي عالقة تربط 

عياش حبزب اهلل.
6- أخريًا ال بد من لفت االنتباه اىل ان قاضي 
يف  العام  املدعي  يوافق  التمهيدية  االج��راءات 
اغتيال  وحماوليت  حاوي  اغتيال  جرمية  توصيف 
محادة واملّر كجرائم إرهابية، وذلك بسبب وجود 
هلع«  حالة  احداث  اىل  »تهدف  متفجرة  عبوات 
بني الناس، لكن املدعي العام مل يقّدم أي دليل 
العبوات  بسبب  هلع«  »حالة  حصول  عن  فعلي 
الستهداف  صممت  وكأنها  بدت  اليت  الثالث 
حمدد ويف إطار جغرايف ضّيق. وميكن، مثاًل، ان 
يالحظ ان املواطنني واملواطنات مل تبدو عليهم 
من  القريب  الكورنيش  طول  على  هلع«  »حالة 
مكان وقوع اهلجوم الذي استهدف محادة مثاًل، 
الكوال  مثاًل يف حملة  امل��رور  حركة  تتوقف  ومل 

القريبة من مكان اغتيال حاوي.
 ه��ذا ال خيفف م��ن ه��ول اجل��رائ��م ال��ث��الث وال 
اجلرمية  مرتكيب  مبالحقة  استخفاف  أي  يستدعي 
احلقيقيني، أيًا كانوا، لكن توصيفها باإلرهابية 
يعين ان كل العبوات الناسفة اليت استخدمت يف 
لبنان إرهابية وال بد ان تدخل يف اختصاص هذه 
احملكمة »اخلاصة بلبنان«، او أي حمكمة أخرى. 
وال بد من مالحقة كل من كان ضالعًا بتحضري 
السابقة  الفرتة  خالل  املتفجرة  العبوات  ووضع 
اما  احلق،  احقاق  فعاًل  اردنا  اذا  هذا  كان.  أيا 
واالستعراضات  املسرحية  احملاكمات  اردنا  اذا 
مليون   70 من  اكثر  بدفع  فلنستمر  السياسية 

دوالر سنويًا.

أزمة  احملروقات  يف  لبنان  إىل  تعود  مرة جديدة 
الواجهة من جديد، مع إعالن ممّثل شركات موّزعي 
احملروقات  فادي أبو شقرا  إضرابًا عامًا يف قطاع  

النفط  غدًا األربعاء.
الشركات املستوردة  بأن  اليوم، تكمن  املشكلة 
للمشتقات النفطية تبيع احملروقات إىل شركات 
األمريكي،  بالدوالر  احملطات  إىل  وتاليًا  التوزيع 
غالبًا  املواطنني  من  مثنه  تستويف  األخرية  بينما 
الطاقة،  وزارة  تسعرية  وفق  اللبنانية  باللرية 
يف حني يواجه أصحاب احملطات أزمة يف تأمني 
السعر  أس��اس  على  بالدوالر،  املدفوعة  املبالغ 

الرمسي احملّدد من قبل  مصرف لبنان .
يف ه���ذا ال��س��ي��اق، ي��ؤك��د اب���و ش��ق��را أن كل 
باأليام  حصلت  ال��يت  واالجتماعات  املفاوضات 
املاضية مع ممثلي الدولة اللبنانية حلل مشكلتهم 
املتمثلة مبطالبتهم من قبل الشركات املستوردة 
فشلت،  قد  األجنبية،  بالعملة  الدفع  للمحروقات 
مشددا على أن اإلضراب يف الغد يأتي يف هذا 

السياق.
اإلض��راب غدًا  أن  يبدو  الرغم من ذلك، ال  على 
بأّنه  يهّدد  شقرا  فأبو  النهاية،  نقطة  سيكون 
قرار  إختاذ  يتم  قد  الدولة  تستجب  مل  حال  يف 
على  ال��ق��درة  لعدم  ن��ظ��رًا  املفتوح،  ب��اإلض��راب 
على  وبالتالي  اليوم،  القائم  بالوضع  اإلستمرار 

الدولة أن تتحمل املسؤولية.
الشركات  جتمع  يف  مصادر  تؤكد  جانبها،  من 
املستوردة للنفط يف لبنان، عرب »النشرة«، أن 
املشكلة هي يف عدم توفر الدوالر يف السوق، 
يف حني أن مصرف لبنان حيدد التسعرية مقابل 
الدوالر األمريكي وال يلتزم بها قطاع الصريفة، 
القطاع  هذا  يف  العاملني  مجيع  أن  إىل  وتشري 
أن  حيث  ال��دوالر،  تأمني  يف  صعوبة  يواجهون 
املصارف تتحّجج بعدم وجود كميات كبرية، بينما 
السعر لدى الصيارفة خمتلف عن السعر الرمسي.

من وجهة نظر هذه املصادر، فإّن احلل جيب أن 
يكون من  وزارة الطاقة واملياه  ومصرف لبنان، 
نظرًا إىل أن الدولة هي من تسّعر الدوالر مقابل 
اللرية اللبنانية، وذلك عرب إلزام حمال الصيارفة 
وجود  على  وتؤكد  الرمسية،  التسعرية  باعتماد 
إتصاالت للوصول إىل حّل على هذا الصعيد، لكن 
حتى اآلن مل يتم تقديم أّي صيغة واضحة، بالرغم 

من أن املعنيني يبدون تفهمًا هلذه املشكلة.
من جهتها، تؤكد مصادر يف وزارة الطاقة واملياه، 
أن الوزارة مهتمة كما جيب يف هذا امللف، وتنفي 
ندى  ال��وزي��رة  أن  اىل  وتشري  اهتمامها،  ع��دم 
وقد  املوضوع  مع  جّدية  بكل  تتعاطى  البستاني 
طرحته مع رئيس احلكومة  سعد احلريري  للوصول 

اىل حلول.
وعلم أن البستاني عرضت اليوم يف جملس الوزراء 
مسألة العقبات اليت تعرتض الشركات املستوردة 
للنفط عند اجراء حتويالت من اللرية اللبنانية اىل 
أرسلت كتابًا يف هذا  بعدما كانت قد  ال��دوالر، 
الفائت،  آب   20 احلكومة يف  رئيس  اىل  اجملال 
وفيه طلبت وزيرة الطاقة من احلريري العمل على 
حل هذه العقبات، ومّت االتفاق خالل اجللسة على 
أن يتابع رئيس احلكومة ووزير املال املوضوع مع 

حاكم مصرف لبنان.
يف مجيع األحوال، يبدو أن املواطن اللبناني هو 
أن  املتوّقع  من  حيث  دائمًا،  الثمن  سيدفع  من 
تصطّف مئات الّسيارات أمام حمّطات احملروقات 
للتزود بالوقود قبل بداية اإلضراب، يف حني أن 
جشع البعض يدفعه إىل اإلستمرار يف لعبة اللرية 
والدوالر، غري آبه بالتداعيات اليت قد ترتتب على 
التحذيرات  كل  من  بالرغم  الوطين،  اإلقتصاد 
اليت تصدر عن املعنيني، مع العلم أنه يف وقت 
اجلميع حلماية  يتكاتف  أن  املفرتض  من  األزمات 

اإلقتصاد والعملة الوطنية.
حّل  إىل  حتتاج  باتت  األزم��ة  هذه  احملّصلة،  يف 
أخرى،  دون  فئة  حساب  على  يكون  ال  سريع، 
املواطن  حساب  على  يكون  أن  جيب  ال  وحتمًا 
اللبناني، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتعّلق 
عدم  إىل  الصيارفة  حمالت  تدفع  اليت  باألسباب 
اإللتزام بالسعر الرمسي، وملاذا ال ُتتخذ إجراءات 
ما  غ��رار  على  الصعيد  هذا  على  صارمة  رمسية 

حصل مع أصحاب املوّلدات؟.

أزمة حمروقات تلوح يف األفق:

هل يدفع املواطن الثمن؟
ماهر الخطيب
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مـقاالت وتـحقيقات

بريوت حمود
يوم  منذ  إسرائيل،  دخلت 
مرحلة  املاضي،  االحد 
قبيل  االنتخابي  الصمت 
انتخابات »الكنيست الـ22« 
اليت جتري غدًا. صمٌت تبدو 
فائدته الوحيدة يف أنه جلم 
العرب  املرشحني  ألسنة 
إطالق  على  دأبوا  الذين 
بدءًا  معيبة،  تصرحيات 
استعدادهم  إبدائهم  من 
جنراالت  مع  للتحالف 
وصواًل  وجّزاريها،  احلرب 
إىل دعوتهم َمن يرفضون 
من  الدميقراطية«  »اللعبة 
أن  إىل  الفلسطينيني 
كّل  البالد«!  من  »يهّجوا 
واحلمالت  كّفة،  يف  هذا 
تقودها  اليت  الدعائية 
من  مدعومة  مجعيات 
يف  األمريكية  اللوبيات 

كّفة ثانية.
»حنن أبناء األقلية العربية، 
املواطنني يف هذه الدولة، 
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مقاعدها  على  ستحافظ  »املشرتكة«  أن  إىل  معظمها  يف  تشري 
الـ10، أو يف أحسن األحوال ستزيدها واحدًا.

يف  أسلوب  أّي  استخدام  عن  ترتدع  مل  »املشرتكة«  أن  الالفت 
الفتاتها  نشرت  أنها  ذلك  من  منوذٌج  الناخبني.  تعبئة  حماولتها 
على أساس مناطقي وطائفي. ففي مدينة أم الفحم مثاًل، ارتفعت 
صور املرشح اإلسالمي منصور عباس، أما يف حيفا، فربزت صور 
وإمطانس شحادة.  سليمان   - توما  عايدة  ني  املسيحيَّ املرشَحني 
الالفت أيضًا، أن عشرات اجلمعيات الداعية إىل »العيش املشرتك« 
بني العرب واليهود ضّخت، على مدى الشهرين املاضيني، كمية 
هائلة من اإلعالنات املوّجهة واملدفوعة الثمن على وسائل اإلعالم 
ودفع  العام  الرأي  تضليل  بهدف  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 
العرب إىل التصويت، على قاعدة أنه »مش مهم ملني تصّوت. 
املهم تصّوت«. ويقف على رأس تلك احلمالت أشخاص حمسوبون 
من  مقربون  وآخرون  فيها،  أعضاء  أو  »املشرتكة«  أحزاب  على 
ني. ومل يقتصر عمل هؤالء  أحزاب اليسار ويسار الوسط اإلسرائيليَّ
جتّولوا  حيث  األرض،  إىل  نزلوا  إنهم  بل  اإلعالم،  وسائل  على 
بلباس محالتهم جلمع أكرب قدر من »التعهدات« بالتصويت. حتى 
إن املمثل هشام سليمان ظهر يف شريط إعالني، واضعًا سّبابته 
»ُهش«!  التصويت:  على فمه وقائاًل ملن ال يريد املشاركة يف 
علمًا أن سليمان، الذي شارك يف مسلسل »فوضى« الصهيوني 
مؤّديًا دور »أبو أمحد« )القيادي األسري يف محاس إبراهيم حامد(، 

هو من مؤّيدي جتّند شباب الـ48 يف جيش االحتالل.

    تفتقر الحمالت إىل الخطاب الوطني، وتعكس حجم املأزق الذي تعيشه »املشرتكة«
ُيضاف إىل سليمان »نشطاء« آخرون مل ميانعوا »قبول متويل من 
أمريكا،  اليهودية يف  اجلاليات  ومن  الصهيونية،  األحزاب  بعض 
بهدف إنقاذ دميقراطية إسرائيل، وتعزيز حظوظ حزب أزرق أبيض، 
بعدما خّرب نتنياهو عالقة يهود إسرائيل بيهود الواليات املتحدة«، 
وفق ما يقول مصدر مطلع لـ«األخبار«، وهو ما اعرتف به منّسق 
محلة »9/17 هاي املّرة مصّوتني«، رئيس مجعية »التخطيط البديل« 
احلملة  اإلسرائيلي.  مكان«  »راديو  مع  مقابلة  يف  سويد،  سامر 
املذكورة، اليت تقف خلفها سبع مجعيات، تعّرف نفسها بـ«التزام 
احلياد«، و«عدم االحنياز لرأي«، و«االلتزام باألنظمة وفق قانون 
اجلمعيات«، إال أن مدير »املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان«، اليت 
أدارت »حركة حق الشبابية« اليت ُخنَقت وُمنع التمويل عنها بسبب 
السبب  أن  يرى  زيدان،  حممد  العاملية،  املقاطعة  حركة  تأييدها 
األهم لعدم كشف »9/17 هاي املّرة مصّوتني« )اليت سرقت نشيد 
وأسقطت  العطار  علي  اللبناني  للمنشد  تصيح«  والريح  »إضرب 
عليه كلمات »صّوت والريح تصيح«( مصادر متويلها )الذي بلغ 
قانون  وضرورات  قواعد  وفق  يعملون  »أنهم  الشواكل(  ماليني 
مصدر التمويل السري حتى اآلن«. وترفض اجلمعيات واملنظمات 
العربية الكشف عن مصادر متويلها يف الوقت احلالي، على رغم 
أنه حبسب القانون جيب عليها تقديم الكشوفات املالية ملسّجل 

اجلمعيات يف إسرائيل.
مدن  عدة  يف  الفتات  أسبوع،  منذ  انتشرت،  تقدم،  عما  فضاًل 
األهالي إىل املشاركة يف استفتاءات  فلسطينية أساسية، تدعو 
م عند مداخل املدارس ومراكز االقرتاع. وتقف وراء تلك  رأي ُتنظَّ
الالفتات مجعيات ممّولة من املصادر نفسها، تستخدم األسلوب 
الذي اسُتخدم يف االنتخابات الرئاسية األمريكية األخرية، املعروف 
بـ«املصيدة«، الذي يستهدف الواقفني على احلياد وغري الراغبني 
مواضيع  هذا  أسلوبها  يف  اجلمعيات،  وتستغّل  التصويت.  يف 

تشغل الناس، كـ«اهلوائيات املسببة للسرطان، والبنى التحتية، 
أماكن  إىل  جذبهم  أجل  من  واالجتماعية...«،  الصحية  واخلدمات 

االستفتاءات حيث جيري »اصطيادهم« إلقناعهم بالتصويت.
ملن  الفكرية  الضحالة  العربية  األحزاب  محالت  تعكس  بالنتيجة، 
األدنى.  حّده  الوطين يف  يقفون خلفها، وافتقارهم إىل اخلطاب 
كذلك فإنها تعكس حجم املأزق الذي تعيشه »املشرتكة«، اليت رمبا 
رفعت بأساليبها عدد املصّوتني الفلسطينيني لألحزاب الصهيونية 

من 130 ألفًا إىل أكثر من 150 ألفًا.

»سيدي الرئيس... أنا جندي تعيس«
استخدم حزب »أزرق أبيض«، النائبة املرشحة عن الدروز ضمن 
والدروز  عمومًا  العرب  الناخبني  إىل  للتوجه  مريح،  غدير  قائمته 
أنتجت املاكينة اإلعالمية للحزب شريط فيديو يبدأ  إذ  خصوصًا. 
منط  وفق  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء،  رئيس  إىل  العتب  بتوجيه 
أغنية »سيدي الرئيس« اليت أنتجتها شركة »زين« الكويتية يف 
رمضان املاضي، وينتهي بظهور مريح وكأنها املخّلص أو املنقذ 
الذي سيحقق العدل واملساواة، ويعيد للخادم العربي يف جيش 
االحتالل »إسرائيلّيته«، علمًا بأن اخلادمني يف اجليش )من الدروز 
وغريهم( عانوا من السياسات العنصرية عينها اليت عاناها أقرانهم 
غري اخلادمني ورافضو خطاب األسرلة. وأثارت األغنية، اليت محلت 
عنوان »ألننا إسرائيليون«، ردود فعل كثرية؛ لعّل أبرزها ما ُنشر 
يف صفحة الدروز الرافضني لقانون القومية، حيث كتب أحدهم: 
»كان بإمكان حزب أزرق أبيض أن مينع قانون القومية، غري أن 
مسؤوليه كانوا أول من خّطوا النص«. وأضاف: »ال اختالف بني 
الفرق الكشفية، ال أريد إرسال ابين للكشاف وال للجيش ليحرس 
يوم  يهودية«(  »قوة  اليميين يف حزب  )النائب  بن جفري  إيتمار 

السبت، بينما يدّرب أبناؤه املستوطنني«.

حتى »األرزّ«... وسيلًة للدعاية!
االنتخابات  »العربية« يف  الدعاية  من بني احلمالت املشاركة يف 
اإلسرائيلية، محلة »معًا لألحباث« اليت تقول إنها تضّم »جمموعة 
غري سياسية وغري حزبية من الباحثني«، علمًا بأن صفحتها على 
دعوات  تبّث  ما  بقدر  األحباث،  لتلك  أثرًا  حتتوي  ال  »فايسبوك« 
متواصلة للعرب إىل التصويت. إىل جانبها محلة »صوتك مستقبلك« 
اليت تتلقى الدعم املادي من املصادر املشبوهة نفسها اليت اعرتف 
بها سويد وعباس، واهلدف منها هو »دعم اجلهود الوطنية لزيادة 
التصويت عند العرب«. هناك أيضًا محلة »نقف معًا«، اليت تعّرف 
ـــ شبابًا  عن نفسها بالقول: »شركاء وشريكات من كل أحناء البالدـ 
ــــ  األرياف  املركز ومن  وشيبًا، يهودًا وعربًا، نساًء ورجااًل، من 
انتظموا معًا بإرادتهم احلرة لكي يعملوا معًا بشراكة«، وهي تدعو 
إىل التصويت على قاعدة »املهم تصّوت«. أما محلة »أنا امرأة... 
زيدان  أجراه  الذي  الرصد  حبسب  خلفها  من  فتقف  أنتخب«  أنا 
استغالاًل  شعاراتها  وتستبطن  اهلوية،  جمهولة  نسوية«  »مجعية 
واضحًا لقضية العنف ضد النساء من أجل دفعهّن إىل التصويت، 
وكأن من »ال تصّوت حتمًا ستقتل«. وإىل جانب ما تقدم، يشار 
إىل »محلة بدنا نصّوت« املدعومة من شركة إعالمية وجتارية حتمل 
صور ممثلني وشخصيات، وتدعو الناس إىل التصويت حبجة أنه 
»اجتك كمان فرصة، املهم تصّوت، مش مهم ملني«. حتى مصنع 
اإلذاعات  عرب  إعالنًا  بّث  إذ  اجلوقة،  تلك  إىل  انضّم  »أرز تلس« 
املنسف  تناول  إىل  مدعّوة  أنها  زوجها  امرأة  فيه  خترب  احمللية، 
املصنوع من »أرز تلس«، ليجيب الزوج بالقول: »ما دمت معزومة 

ع منسف من أرز التلس، باجي معك وبصوت جلماعة أهلك«.

لم يدرك قادة األحزاب العربية أن ما خسروه إنما هو ثقة فلسطينيّي الـ48 بهم، وبنتائج »نضالهم السياسي« 
يف الربملان )أ ف ب (

)رئيس  بييب  الفاشي  وإسقاط  االقرتاع  يف  حقنا  ممارسة  علينا 
للقائمة  الثقة  مننح  وأن  نتنياهو(،  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء 
الكنيست، صارخًة  اليت ستعرض قضايانا يف  املشرتكة  العربية 
العنف،  جرائم  ضد  ومحايتنا  حقوقنا  الستحصال  الصوت  بأعلى 
ولتحسني األحوال االقتصادية الصعبة، وملنع هدم بيوتنا...«. ما 
سبق هو خالصة التنظري الذي مارسه دعاة التصويت يف انتخابات 
العقد  )يف  مرحلة  إىل  بالذاكرة  يعوٌد  تنظري  الـ22«.  »الكنيست 
األول بعد النكبة( كان فيها كوادر األحزاب »احلريدية« يتجولون 
يف قرى اجلليل، وخاصة يف معاقل »احلزب الشيوعي«، داعني 
األهالي إىل عدم التصويت لألخري الذي هو يف نظرهم »جمموعة 
باهلل،  »تؤمن  اليهودية  الدينية  األحزاب  فيما  وملحدين«،  كّفار 
وذلك سبب كاٍف لتستحق أصوات العرب«، وفق ما يروي كبار 

السن.
عامل  العنصري  االستعماري  النظام  أن  الرواية  تلك  من  العربة 
الـ48، وال يزال، على أساس نظرة دونية ُتصّنفهم  فلسطينيي 
كمتخّلفني وحمدودي اإلدراك وفاقدي القدرة على حتديد مصريهم. 
املفارقة اليوم أن َمن ينتهجون هذا النهج قيادات »القائمة العربية 
املشرتكة« اليت يقف على رأسها َمن يدعو صراحة إىل التحالف مع 
»جّزار احلرب يف غزة« )بين غانتس( بذريعة إسقاط نتنياهو، فيما 
تكاد الفروقات تكون معدومة بني املتنافَسني. أما ما قاله املرشح 
بالصوت  موثق  انتخابي  اجتماع  خالل  أيام،  قبل  عباس،  منصور 
والصورة، من أنه »يؤيد املقاطعني ويكّن هلم االحرتام، ولكن يف 
هذه املرحلة من ال يريد املشاركة يف اللعبة الدميقراطية عليه أن 
يسّلم هويته ويرحل«، فُيذّكر بشعار محلة »إسرائيل بيتنا«: »ال 
انتماء ال مواطنة«. هكذا، ينسف عباس، الذي اعرتف قبل بضعة 
أشهر بتلقي »املشرتكة« املال السياسي من »الشرق والغرب«، 
هو وعودة وغريهما، اخلطاب الوطين الذي أخذ منحًى تطبيقيًا منذ 
أواخر الستينيات، ليبلغ أمسى مرحلة له يف بداية األلفية الثانية، 
قبل أن يتهاوى تدرجيًا ليأتي اليوم من حيمل خطاب »األسرلة«، 

وحيّث على تقّبلها كـ«قدر حتمي«.

الجمعيات املشبوهة: يدٌ يمنى لألحزاب
منذ فشل نتنياهو يف تشكيل احلكومة عقب االنتخابات األخرية، 
وجدت  إعادة،  جولة  إىل  والتوجه  »الكنيست«  حّل  ثم  ومن 
»املشرتكة« اليت كانت قد تفّتتت وخسرت ثالثة مقاعد برملانية 
فرصة جديدة إلعادة توحيد صفوفها، عّلها تستعيد ما خسرته. مل 
يدرك قادة هذه األحزاب أن ما خسروه إمنا هو ثقة فلسطينّيي 
الـ48 بهم، وبنتائج »نضاهلم السياسي« يف الربملان، الذي ثبت 
أنه بال تأثري يذكر؛ إذ إنه مل يفلح يف احلّد من جرائم العنف اليت 
راح ضحيتها منذ عام 2000 إىل اآلن أكثر من 1170 قتياًل، كذلك 
فإنه مل يستطع إيقاف هدم بيت واحد من بني 50 ألف بيت عربي 
يف  إنه  بل  املشروطة،  غري  املساواة  إحقاق  أو  باهلدم،  مهّددة 
عهد »املشرتكة« ُسّنت عشرات القوانني العنصرية، وعلى رأسها 

»قانون القومية«.
على هذه اخللفية، يبدو واضحًا، منذ ما ال يقّل عن شهرين، أن 
الـ48 مييلون إىل خيار مقاطعة االنتخابات. خياٌر، إن  فلسطينّيي 
مل يكن الدافع إليه تأييد أصل املقاطعة، فهو الرغبة يف معاقبة 
األحزاب العربية، أو اليأس من احلالة السياسية العامة. ولذلك، 
سارعت األحزاب العربية إىل إعادة حتالفها، مستنفرًة ما بقي من 
كوادرها لعقد مهرجانات انتخابية داخل البلدات واملدن، من دون 
أن ينجح كل هذا اجلهد يف تغيري استطالعات الرأي اليت كانت 
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مـقاالت وتـحقيقات

سعيد محمد

 املوساد يواصل تسميمنا: نيتفليكس تعيد اخرتاع إيلي كوهني

ممسلسل »اجلاسوس« هو الثمرة األحدث للعالقة 
الرقمّية األمريكية واملوساد، وهذه  بني الشبكة 
الكاتب واملخرج اإلسرائيلي  املّرة جمددًا بتوقيع 
إيلي  سرية  الستعادة  حماولة  يف  راف  جدعون 
»رجلنا يف  ليكون  أرسل  الذي  العميل  كوهني، 
دمشق«. لكن سرعان ما قبضت عليه املخابرات 
عام 1965 يف  علنًا  وأعدمته  السورية  العسكرية 
اإلسرائيلي  االستخباراتي  للعمل  قوية  صفعة 
مل تفقد وقعها بعد مرور أكثر من نصف قرن. 
والّتطويل  املبالغة  يف  وقع  القصري  املسلسل 
والتقنّية  الفنّية  باألخطاء  واكتظ  والّتفصيل، 
أن  كاد  حتى  الفارغة  الثقافوّية  وبالتنميطات 
الدرجة  من  كوميدية  جاسوسية  قّصة  يستحيل 

الثانية.
يقول كارل ماركس إّن التاريخ يأتي مرتني، مرة 
على شكل مأساة، ومرة ثانية على شكل مهزلة. 
ويبدو أن منّصة البّث الرقمي األمريكّية نتفليكس 
قد قررت أن تتوىل بنفسها حتقيق نبوءة ماركس 
يف ما يتعّلق بتاريخ أنشطة املوساد اإلسرائيلي 
دراميًا يف  تقدميها  إعادة  عرب  العربي  العامل  يف 
حنو  على  الثانية  الدرجة  من  وأفالم  مسلسالت 
جيعلها أقرب بالفعل إىل املهزلة منها إىل توثيق 
فين حمرتف للسردّية التارخيّية املؤسطرة اليت طاملا 
لبّثها بني مجهورها احمللي  العربّية  الدولة  سعت 
قبل اجلمهور العربي والعاملي. بعد فيلم »املالك« 
)2017( الباهت عن سرية عميل املوساد املصري 
ومؤخرًا   ،)2017/08/08 )األخبار،  مروان  أشرف 
عن  املخجل   )2019( األمحر«  البحر  »منتجع  فيلم 
عملّية ترحيل اليهود الفالشا عرب السودان )األخبار 
2019/08/09(، ها هي نتفليكس تعود يف إطار 
املسلسل  يف  نفسها  اآلمثة  الرتوجيّية  املهّمة 
عن  عبارة  األخري  »اجلاسوس«.  القصري  الدرامي 
6 حلقات عن حياة ونهاية إيلي كوهني، العميل 
اإلسرائيلي الذي حاول املوساد زرعه يف دمشق 
بداية الستينات حتت اسم كامل أمني ثابت، قبل 
أن تكشف االستخبارات العسكرّية السورّية أمره، 
أقرب  مسلسل   .1965 يف  العاّمة  أمام  وتعدمه 
إىل صياغة هزلّية ملأساة العميل الفاشل بتوقيع 
بارون كوهني  الكوميدي املعروف ساشا  املمثل 

بطل فيلم »بورات«.
ساشا بارون كوهني يف املسلسل

املهزلة  نسخته  يف  ــ  كوهني  اجلاسوس  إخفاق 
النّص املهلهل  ــ له وجوه عديدة منها  مسلساًل 
الذي حاول تقديم قصة ال تستحق أكثر من ساعة 
إىل ساعتني يف ست ساعات كاملة، فوقع يف 
التطويل والتفاصيل املمّلة، واملبالغات التارخيّية 
املثرية للشفقة يف إطار حماولة بناء أسطورة بطل 
قومّي حول عميل هامشي )تسّلق أسطح، واخرتاق 
مرات  عّدة  إسرائيل  وإنقاذ  حدودية،  مواقع 
السطحّية  واخلدع  قصرية(،  واحدة  سهرة  خالل 
اخلمسينات  أعمال  تشبه  جاسوسّية  مسرح  لبناء 
الوقت  يف  متوفرة  حائط  )مدفأة  سذاجتها  يف 
املناسب رغم الصيف حلرق الرسائل، مدير أمن 
السفارة السورية يف بيونس آيرس الذي يقتل 
بعد خروجه ملطاردة كوهني من دون أن يثري أّي 
شكوك، والتجّول بسهولة تامة بني غرف القيادة 
وتصويرها،  الوثائق  جلمع  السورية  العسكرية 
جملرد  ومعّقدة  مكلفة  شحن  عملّيات  وتنفيذ 
إيصال صحف دمشق متأخرة أشهرًا عدة ملكتب 
احلوارات  ذلك  إىل  أضف  أبيب(.  بتل  املوساد 
املفتعلة واملصادفات اليت ال تصّدق واملوسيقى 
الفنّية  األخطاء  وتعدد  املوسيقى،  تشبه  ال  اليت 
اجلمهور  ِقبل  من  مقبولة  تعد  مل  اليت  والتقنّية 
تشبه سوريا، سيارة  ال  مغربّية  )عمائر  املعاصر 
السورّيون  الضباط  الستينات،  أجواء  يف  حديثة 
اجلنس  لسهرات  نياشينهم  بكل  حيضرون 
حيضرن  اللواتي  اهلوى  وبائعات  اجلماعي، 
واخلبز  الزبدة  وطبق  الرمسي،  املضيفات  بثياب 
املتكرر يف كل وجبات األبطال لياًل ونهارًا، وعرب 
املتكررة  السوري  الالسلكي  وأحاديث  احلدود، 
الورديتني،  دوام  عن  واألزمنة  األمكنة  كل  يف 
واألعالم السورّية اليت ختتلف بني علم االستعمار 
والعلم الوطين من دون مربر...(، واألداء البارد 
للممثلني )ال سّيما الضابط املشّغل لكوهني/ لعب 
السوري  والرئيس  إمرييتش،  نوح  املمثل  دوره 
زعيرت  وليد  دوره  لعب  احلافظ/  أمني  األسبق 
املتخصص  األصل  الفلسطيين  األمريكي  املمثل 
يف لعب األدوار ملسلسالت إسرائيلية(، ناهيك 
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بتوظيف مكّثف للتنميطات الثقافوّية الفارغة حول 
اخلري املطلق: اإلسرائيليون الشجعان واملساملون 
موازاة  يف  اهلولوكست،  وضحايا  واملتحضرون 
الفاسدون  املتعجرفون  السوريون  امُلطلق:  الّشر 
املرتشون الذين يقلمون أظافرهم بأمواس احلالقة، 
بالغباء والبالهة وتسّطح الشخصيات،  ويتسمون 
الشقراوات  البندورة  مزاِرعات  جيشهم  ويتصّيد 

على احلدود.
هذه الوجوه العديدة لإلخفاق يف املسلسل ـــ وإن 
توزعت على طاقم العمل بالتساوي ــ فإّن أباها 
الشرعي يبقى جدعون راف وحده الذي نقرأ امسه 
حلقة  ونهاية كل  بداية  مرات يف  أربع  من  أكثر 
يعرفه  ال  ملن  وراف  املسلسل.  وخمرج  ككاتب 
الذي  حّظه  بفضل  إسرائيلي سابق حتّول  ضابط 
إىل  األمريكية  اإلنتاج  شركات  مع  يصّدق  ال 
من  العاملي  الدرامي  اإلنتاج  على  مفروض  وجه 
)الوطن(،  و«هومالند«  احلرب«،  »سجناء  خالل 
و«تايرنت« )الطاغية( ومؤخرًا فيلم »منتجع البحر 
األمحر« على نتفليكس. أعمال تعاني مجيعها من 
إخفاقات فنّية ال ختفى، لكنها ختدم بشكل أو آخر 
استفراد السردّية الصهيونّية عن الصراع العربي 
والغرب  الشرق  بني  العالقة  وعن  اإلسرائيلي، 

عمومًا، بالثقافة البصرّية املعاصرة.
إذًا فنيًا، فإن لوثة نتفليكس املوسادّية اجلديدة 
هذه يف »اجلاسوس« ال تشّكل خطرًا فكريًا حيسب 
حسابه لذاته بقدر ما خيشى من إفادتها األكيدة 
فضاء  اإلسرائيلي   – األمريكي  اجلانب  الحتكار 
املعاصر،  الّتاريخ  عن  املعومل  البصري  السرد 
والذي يتحّول مع حتّوالت طرائق تلقي املعلومات 
ثقافة  لتشكيل  رئيس  مصدر  إىل  اإلنرتنت  بعد 
وال  األحداث،  تلك  جديد مل يعش  جيل  ومعارف 
ميتلك يف معظمه الرغبة أو القدرة، أو حتى ال يدرك 
احلاجة للبحث والتنقيب عن احلقائق لفهم سياق 
العربّية،  املنطقة  تعيشه  الذي  الوجودي  الصراع 

بالرتافق مع غياب كّلي ألي رواية بديلة.
السورّيون  وجهها  اليت  الّصفعة  فإن  تارخييًا، 
على  سريعًا  بقبضهم  اإلسرائيلي  للموساد 
كامل أمني ثابت وإعدامه العلين يف 1965 رغم 
)والعربية( اهلائلة ال يزال هلا  الدولية  الضغوط 
وقعها رغم مرور 54 عامًا. وقد بذلت السلطات 
الوثيقة  عالقاتها  عرب  كربى  جهودًا  اإلسرائيلية 
يف  األمريكيني  اجلهاديني  احلرّية«  »مقاتلي  بـ 
يذكر.  جناح  دون  من  جثته  السرتداد  سوريا 
حاول بنيامني نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
االحتفال  خالل  من  بأسطورته  املتاجرة  شخصّيًا 
اليت  الشخصّية  الساعة  إنها  قيل  ما  باسرتداد 
وإن  عليه،  القبض  وقت  كوهني  يرتديها  كان 
على  كتذكار  بيعت  الّساعة  تلك  أن  الحقًا  تبنّي 

موقع »إي بي« للمزادات العاّمة.
كوهني املنحدر من أصول سورّية الذي نشأ يف 
مصر قبل هجرته إىل »إسرائيل« عام 1957، كان 
قد أرسل لدمشق يف 1962 بعد خلق هوّية مزّيفة 
له كمسلم سوري ثري يف األرجنتني حيلم بالعودة 
من  كوهني  تقّرب  وبالفعل،  أجداده.  بالد  إىل 
الشخصيات السورّية يف بيونس آيرس وبنى مسعة 
ساعدته يف دخول سوريا الحقًا. هناك اقتصرت 
على  طائلة  مبالغ  إنفاق  على  املزعومة  بطوالته 
استئجار شقة فارهة يف حي أبو رمانة يف دمشق 
الثانية  الدرجة  عاديتني من  ومرافقة شخصّيتني 
عمال يف وزارة اإلعالم والقوات املسلحة السورّية، 
كما ترتيب سهرات ماجنة الستقطاب شخصيات 
بارزة يف اجملتمع السوري. لكن تهّور كوهني يف 
إرسال التقارير بداع أو بدون داع إلثبات نفسه 
قادته  أمام  العربي  السفارديم  اليهودي  وهو 
اليهود االشكناز الشقر، تسّبب يف شكاوى من 
حول  كوهني  شقة  من  القريبة  اهلندية  السفارة 
ببّث  للسفارة  املخصص  الشفري  البث  تداخل 
آخر. وقد استخدمت االستخبارات السورية وقتها 
أجهزة روسّية متقدمة كشفت عن صدور البث من 
شقة كوهني، فتّم اعتقاله والتحقيق معه وصدر 
احلكم بإعدامه علنًا باسم الشعب العربي السوري، 
وعرضت جثته لست ساعات قبل أن يدفن يف قرب 
إعدامه، مُسح لكوهني بكتابة رسالة  سري. قبل 
وداعّية لزوجته مل يكن فيها أي تبجحات وطنّية 
هامشي  إلنسان  مأساوّية  مشاعر  بل  قومّية،  أو 
لتأتي  السامة،  الصهيونّية  للدعاية  ضحّية  وقع 
سوق  يف  مهزلة  إياها  وتبيعنا  اليوم  نتفليكس 

الّنخاسة األيديولوجّية السيبريي.

محمد وهبة
 شّح الدوالرات يهّدد »السلع األساسية«

املشتقات  موّزعو  النفط،  مستوردو 
كلهم  الوقود،  حمطات  النفطية، 
مضربون اليوم. يأتي حتركهم احتجاجًا 
على عدم توافر الدوالرات يف السوق 
للبنزين  استريادهم  قيمة  لتغطية 
الوحيد  العالج  والغاز.  واملازوت 
لبنان  مصرف  يفتح  أن  ملشكلتهم 
احتياطاته  من  الدوالرات  »حنفية« 
يرفض  هو  فيما  األجنبية،  بالعمالت 
هذا هو الوجه اجلديد  التفريط بها… 
كل  تشمل  اليت  االقتصادية  لألزمة 
الدواء  فيها  مبا  األساسية،  السلع 

والقمح.
بارتفاع سعر صفيحة  توقعات  وسط 
لرية،   200 بقيمة  اليوم،  البنزين 

اليت  االتصاالت  فإن  مشاس،  مارون  لبنان  يف 
جرت مع املسؤولني يف لبنان أفضت إىل اقرتاح 
عرب  لبنان  مصرف  من  الدوالرات  ص  خُتصَّ أن 
مثل  السلع  بعض  استرياد  لتمويل  املصارف، 
جواب  أي  يصلنا  مل  أنه  »إال  النفطية  املشتقات 
اخلصوص.  بهذا  املسؤولني  مراجعة  رغم  بعد، 
والطاقة،  واالقتصاد  املال  وزارات  مع  تواصلنا 
وأبلغونا أنهم سيعاجلون املشكلة مع حاكم مصرف 
لبنان. قد ال يعين عدم إبالغنا أي جواب أنه ليس 
بعدم  متعلقًا  األمر  يكون  قد  بل  اهتمام،  هناك 
نضج احلل«. وبالفعل، كانت وزيرة الطاقة ندى 
جملس  على  أمس  املسألة  عرضت  قد  بستاني، 
الوزراء، إال أن رئيس احلكومة سعد احلريري توّجه 
توافر  يف  مشكلة  »هناك  بالقول:  الوزراء  إىل 
الدوالرات، ونعمل على معاجلتها مع حاكم مصرف 
لبنان«. بهذه العبارة انتهى النقاش وسّلم اجلميع 

احلل لسالمة.
    لبنان يقف بني التمسك باحتياطات 

الدوالر وبني شحّ السلع األساسية
قبل  وتلّقى  القضية،  على  مّطلع  سالمة  أصاًل، 
بضعة أشهر كتبًا رمسية من مستوردي املشتقات 
النفط،  جتار  بعض  حبسب  والدواء.  النفطية 
ملياري  مببلغ  بتخصيصهم  يتلّخص  مطلبهم  فإن 
ونصف مليار دوالر سنويًا لتمويل االعتمادات اليت 
لبنان  مصرف  حاكم  أن  إال  املصارف،  مع  تفتح 
احتياطاته  احلل، ألنه سيضغط على  يرفض هذا 
من العمالت األجنبية. جتار آخرون أشاروا إىل أن 
اهلدف من تباطؤ مصرف لبنان يف تقديم العالج 
ال يقتصر على عدم التفريط باحتياطاته، بل هو 
االسترياد  عمليات  »جلم«  أو  »خنق«  إىل  يسعى 
لبنان  مصرف  أن  إىل  مشريين  أشكاهلا،  جبميع 
املصارف  على  يفرض  تعميم  إصدار  على  يعمل 
لالسترياد  األجنبية  بالعمالت  اعتمادات  تفتح  أاّل 
إال بشرط أن يضع املستورد يف حسابه املصريف 

15% من قيمة العملية، وبالعملة األجنبية.
يف الواقع، إن هذه املشكلة مل تظهر حديثًا، بل 
منذ  لبنان  ومصرف  التجار  بني  متابعة  هي حمور 
أشهر. فعلى سبيل املثال، طلب جتار املشتقات 
فرتة  قبل  املشكلة  معاجلة  سالمة  من  النفطية 
طويلة، وحصلوا على »وعد« مل ينفذ بعد، واألمر 
سيان بالنسبة إىل مستوردي الدواء الذين يشرتون 
الدواء من اخلارج بالدوالر األمريكي ويبيعونه يف 
من  مسّعر  وهو  اللبنانية،  باللرية  احمللية  السوق 
قبل وزارة الصحة أيضًا، فقد راسلوا سالمة عن 
أشهر.   10 حنو  قبل  نفسها  للمشكلة  مواجهتهم 
يومها، تلقوا أيضًا عرب وزير الصحة السابق غسان 
حاصباني، وعدًا بأن احلاكم يعمل على إجناز آلية 

تتيح هلم متويل فاتورة استرياد الدواء.
وأصحاب  القمح  جتار  إىل  بالنسبة  احلال  كذلك 
املطاحن يف لبنان، ولغريهم الكثري من مستوردي 
يعد يف  مل  أنه  يزعمون  الذين  األساسية  السلع 
مقدورهم االسترياد إال بعد حصوهلم على حاجتهم 

من الدوالرات.
أزمة مستوردي املشتقات النفطية هي أزمة كل 
املستوردين، وهي أزمة النموذج االقتصادي يف 
إال  يصّدر  وال  االسترياد  على  يعتمد  الذي  لبنان 
احلصول  ملخاطر  عرضة  أكثر  جيعله  ما  القليل، 
تشتّد،  بدأت  األزمة  هذه  األجنبية.  العمالت  على 
وكل أطرافها يشّدون اخلناق من طرفهم، والكل 

يصيبون املستهلك.

مصدر الطلب الرئيسي على الدوالر االسترياد الذي يحتاج سنويًا 
إىل 17 مليار دوالر )مروان بوحيدر(

واألسبوع املقبل بقيمة 500 لرية، تنّفذ شركات 
استرياد وتوزيع وبيع املشتقات النفطية إضرابًا 
عن  املسؤولني  »امتناع  على  احتجاجًا  واحد  ليوم 
اليت  السوق  يف  الدوالرات  شّح  أزمة  معاجلة 
على  قدرتهم  وعلى  جتارتهم  على  سلبًا  تنعكس 

استرياد البنزين واملازوت والغاز«.
احلدثان ليس مرتبطًا مباشرًة أحدهما باآلخر. فارتفاع 
بعد  العاملية  األسعار  ارتفاع  سببه  النفط  أسعار 
السعودية.  »أرامكو« يف  اليمنية لشركة  الضربة 
مبختلف  اللبنانية،  النفط  شركات  إضراب  أما 
أنواعها، من مستوردين وموزعني وحمطات وقود، 
االقتصاد  منها  يعاني  اليت  باألزمة  متصل  فهو 

اللبناني منذ فرتة غري قصرية.
الشركات  أن  النفط  قطاع  لدى  املشكلة  ظاهر 
تستورد املشتقات النفطية وتدفع مثنها بالدوالر 
باللرية  للمستهلك  البضاعة  وتبيع  األمريكي 
اللبنانية. يف السابق، كانت الشركات حتصل على 
الدوالرات لتغطية االعتمادات من طريقني: أكثر 
من 40% من مبيعاتها يف السوق احمللية كانت 
بالدوالر، وباقي حاجتها من العملة الصعبة تشرتيه 
اليوم، فسبب شّح الدوالرات  أما  من املصارف. 
املوجودة  بالدوالرات  اجلميع  ومتّسك  السوق  يف 
يف حوزته، باتت الشركات مرغمة على »تسّول« 
بأسعار تفوق  الصرافني وشرائها  الدوالرات من 

السعر الرمسي.
أسباب شّح الدوالرات يف السوق صارت معروفة. 
فمصرف لبنان »يقبض« على الدوالرات، ليضعها 
بالعمالت األجنبية اليت تنطوي عل  احتياطاته  يف 
عند  االحتياطات  مراكمة  أساسيتني:  مهمتني 
جلذب  الثقة  خلق  بهدف  نسبيًا  مرتفع  مستوى 
عند  التدّخل  اخلارج،  من  الدوالرات  من  املزيد 
احلاجة لبيع الدوالرات يف السوق وتغطية الطلب 
الدوالر  مقابل  اللرية  صرف  سعر  وإبقاء  احمللي 
عند 1507.5 لريات وسطيًا. والطلب يأتي بشكل 
رئيسي من عمليات االسترياد اليت حتتاج سنويًا 
اليت  السلع  مليار دوالر لشراء  أكثر من 17  إىل 

يستهلكها اللبنانيون.
تدفق  وترية  أن  األخرية،  السنوات  ما حصل يف 
مصرف  وبات  تراجعت،  لبنان  إىل  الدوالرات 
األجنبية  بالعمالت  احتياطاته  يستنزف  لبنان 
لتغطية الطلب، فصار »يقّنن« بيع الدوالرات يف 
السوق، إىل درجة أن املصارف مل يعد لديها ما 
يكفي من السيولة بالدوالر لبيعها للمستوردين، 
وأبرزهم جتار النفط الذين تبلغ قيمة مستورداتهم 
وعندما جلأت  مليارات دوالر سنويًا.   4 أكثر من 
الشركات إىل الصرافني، تفاقمت املشكلة لديها، 
وباتت تشرتي الدوالرت بأسعار أعلى من أسعار 
واملازوت  البنزين  مبيع  أن سعر  ومبا  املصارف. 
حمّدد من الدولة باللرية اللبنانية، بدأت الشركات 
تطالب بإجراءات تعّوض هلا فرق السعر من جهة، 
وتؤمن هلا الدوالرات الالزمة الستقرار جتارتها من 

جهة ثانية.
طبعًا، يف ظل هذه األزمة تستعمل عبارات تشري 
أو  »حيوية«  سلعة  النفطية  املشتقات  أن  إىل 
»اسرتاتيجية« ال ميكن أن ينقطع السوق منها، أي 
أن الشركات تلّمح إىل أنه يف حال عدم متكينها 
السلعة، ستكون مضطرة إىل وقف  من استرياد 
االسترياد، ما يعين فقدان املشتقات النفطية من 

األسواق.
النفط  مستوردي  لتجمع  السابق  الرئيس  حبسب 
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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   21 Saturday 21 September 2019الـسبت 



Page 13صفحة 13     

مـقاالت وتـحقيقات

 2019 أيـلول   21 Saturday 21 September 2019الـسبت 

الصندوق  مع  املوقعة  العقود  خيالف  قانوني  غري  إجراء  يف 
الوطين للضمان االجتماعي، تلجأ مستشفيات خاصة إىل إلزام 
سبيل  »على  للعالج  اخلضوع  قبل   deposit بدفع  املرضى 

التأمني«.
سجالت املستشفيات اخلاصة حافلة باإلجراءات التعسفية حبق 
العديد من املرضى، منهم من رفضت معاجلتهم، ومنهم من 

مات أمام أبوابها مستجديًا. 
»عهده«  بداية  تعهد يف  جبق  الصحة مجيل  وزير  أن  صحيح 
بـ«معاقبة أّي مستشفى«، خاصًا كان أو حكوميًا، يف حال رّده 
أي مريض ال حيمل مااًل. لكن للمستشفيات، دائمًا، أساليبها 

»االلتفافية«، وآخرها »الوديعة املالية املسبقة«.
هلا،  احملددة  اجلراحية  العملية  موعد  سبق  الذي  اليوم  يف 
»احلياة«  مستشفى  إدارة  أن  املريضة  حساب  يف  يكن  مل 
ستضعها »يف موقف حرج«. تنفيذًا لتعليمات طبيبها، توّجَهت 
إىل املستشفى إلجراء فحوصاتها الطبية. إال أن عاملة مكتب 

الدخول«طالبتين بدفع 300 ألف لرية سلف«. 
يضعه  )عربون(   »deposit« هو  املبلغ  هذا  أن  وأوضحت 
املستشفى يف صندوقه كـ«ضمانة حتفظ حقوقه املادية إذا 

تبني أن املريض عاجز عن دفع الفاتورة«.
أن  أكدوا  »األخبار«،  الزميلة  معهم  تواصلت  آخرون  مرضى 
مستشفيات خاصة عدة باتت تفرض السياسة نفسها، متذرعة 
فحوصاتهم  جيرون  املرضى  »بعض  وبأن  الداخلية  بقوانينها 

مستشفيات خاصة للمرضى:

الـ deposit أواًل!
زينب عثمان

االستحصال على أيّ مبلغ مادي مسبق غري قانوني ويناقض العقود املوقعة بني 
املستشفيات والضمان )هيثم املوسوي(

الطبية من دون أن يعودوا إىل 
عملياتهم  إلجراء  املستشفى 

اجلراحية«.
لـ«احلياة«،  الطيب  املدير 
نفى يف  ملحم صابر،  الدكتور 
»األخبار«،  الزميلة  مع  اتصال 
من  إجراء  »أي  اإلدارة  اختاذ 

ر  ُسطِّ الذي  املريضة  إيصال  يؤكده  ملا  خالفًا  النوع«،  هذا 
أن  على  مصّرًا  اجلراحية،  عمليتها  إجراء  تاريخ  من  يوٍم  قبل 
»األمر قد يكون سوء تفاهم ليس أكثر«. فيما يؤكد رئيس 
حليحل،  فؤاد  املستشفيات،  على  اإلدارية  املراقبة  مصلحة 
سبيل  »على  مادي  مبلغ  أي  على  املستشفى  استحصال  أن 
التأمني«، قبل أن خيضع املريض جلراحة، أمر »غري قانوني« 
االجتماعي  الوطين  الصندوق  بني  املوقعة  العقود  و«يناقض 

واملستشفيات يف لبنان«. 
هذا  اليوم  »تطّبق  عدة  مستشفيات  فإن  حليحل،  وحبسب 
اإلجراء نتيجة الوضع االقتصادي الصعب«، وألن »العديد من 
املرضى باتوا غري قادرين حتى على دفع فرق الضمان« )10 
يف املئة من قيمة الفاتورة(، مفرتضًا أن جلوء املستشفيات 
إىل خيار الـ«deposit« قد يكون آلية لتفادي حّل نزاعاتها 

عرب الدعاوى القضائية اليت قد متتد إىل سنوات طويلة.
وبانتظار ما قد يصدر يف هذا اإلطار عن وزارة الصحة اليت مل 
نلَق منها جوابًا، يقول مصدر يف مصلحة املراقبة الطبية للزميلة 
»األخبار« إن »اللجنة االستشارية الطبية العليا«، اليت تتضمن 
املدير  قبل  من  عليها  تعرض  اليت  القضايا  »درس  مهماتها 
العقود«  »تعديل  إمكانية  اليوم يف  تنظر  للصندوق«،  العام 
نتيجة الضغوطات اليت يتعرض هلا »الضمان االجتماعي« من 
ح أن تشمل التعديالت »إلزام  قبل املستشفيات. ومن املرجَّ
غري  أي  الباردة«،  »احلاالت  خانة  يف  املصنفني  املواطنني 
اإلجراء  من  ليستثنى   ،»depositالـ مبلغ  بدفع  الطارئة، 

مرضى احلاالت الطارئة.

يبحث الضمان خيار 
تعديل العقود إللزام 

مرضى »الحاالت 
الباردة« بالدفع 

املسبق

الليطاني  على  التعديات  من  مربع  مرت  مليون  نصف  حنو 
وشاليهات  ومنازل  ومنتجعات  ومطاعم  متنزهات  تشغلها 
من  النهر  ضفاف  ومشل  حديثًا،  أجري  مسح  وفق  خاصة 

البقاع الغربي اىل القامسية<
سنة مّرت على بدء املصلحة الوطنية لنهر الليطاني مسح 
التعديات على األمالك النهرية وإزالتها. مع ذلك، ال تزال 
العملية يف بدايتها، نظرًا إىل ضخامة حجم التعديات اليت 
تغطي حنو نصف مليون مرت مربع، ُأنشئت فوقها متنزهات 

ومطاعم ومنتجعات ومنازل وشاليهات خاصة. 
حنو  حترير  مت  مثاًل،  النبطية(،  )قضاء  كفرصري  بلدة  يف 
مثانية آالف مرت مربع من املساحات املعتدى عليها، كانت 
تشغلها أربع اسرتاحات عامة واسرتاحة خاصة، فيما ال يزال 
اسرتاحات  أربع  عليها  تقوم  أمام املصلحة حترير مساحات 
عامة و111 اسرتاحة خاصة! األمر نفسه ينطبق على بلدة 
قعقعية اجلسر اجملاورة اليت أزيلت التعديات فيها عن حنو 
21 ألف مرت مربع كان يشغلها أصحاب 20 اسرتاحة خاصة 

و5 متنزهات من أصل 11.
حبسب املسح، فإن كل البلدات الواقعة على ضفيت النهر 
وروافده )كنهري الدالفة واخلردلي( تشهد صنوفًا متنوعة 
من التعديات. يف شحور )قضاء صور(، مثاًل، يشغل خميم 
كشفي أراضي تابعة للمصلحة، فيما أقامت البلدية مّحامات 

عامة يف حرم الليطاني. 
ويف كفر صري، أنشأت قوات »يونيفيل« جسرًا فوق النهر. 
وتشغل إحدى اجلمعيات مساحة 3 آالف و100 مرت مربع يف 
طريفلسيه )قضاء صور(، ومساحة 760 مرتًا مربعًا يف صري 

الغربية )النبطية(. 
متنزه  اجلنوب.  بلدات  على  تقتصر  ال  اهلائلة  املساحات 
يدعى »املغارة« يشغل وحده مساحة 2549 مرتًا مربعًا على 

أمالك الليطاني: نصف مليون مرت مربع تعديات
آمال خليل

عرب اجلو بنحو 258 الف مرت مربع أقيمت فوقها 408 منشآت 
وجتمعات للنازحني السوريني.

بشكاوى  املصلحة  تقدمت  التعديات،  إزالة  مع  وبالتزامن 
العامة املالية حبق أصحاب 62 اسرتاحة عامة  النيابة  أمام 

وخاصة يف احلوض األدنى.

الدولة »تشرعن« التعدي!
الطاقة  وزارة  لوصاية  النهرية  العمومية  األمالك  ختضع 
واملياه. وقد أحصى املدير العام ملصلحة الليطاني سامي 
علوية 352 مرسومًا أو قرار إشغال أو ختصيص أمالك نهرية 

حملظيني، صدرت بني 29 آب 1929 و 31 ايار 2019. 
األسبق  واملياه  الطاقة  وزير  قرار عن  ويلفت إىل صدور 
حممد فنيش، يف تشرين الثاني 2005، ألغى فيه »مجيع 
القرارات السابقة الصادرة عن الوزير أو أي جهة أخرى«، 
النهرية مبوجب  العمومية  األمالك  »مجيع شاغلي  طالبًا من 
قرارات إدارية أو من دون مسوغ قانوني، مراجعة الوزارة 
لتسوية أوضاعهم املالية والقانونية خالل مهلة شهرين من 
القرارات  من  أي  ُيلغ  مل  ذلك،  رغم  القرار«.  نفاذ  تاريخ 

السابقة، بل صدرت قرارات ومراسيم إشغال جديدة.
 استعراض تراخيص اإلشغال الصادرة مبراسيم مجهورية، 
بتوصية من الوزراء املتعاقبني، يكشف يف أحيان كثرية عن 

تغطية ملنافع خاصة.
 يؤكد علوية أن الوزارات املتعاقبة مل تقم بإعداد مراسيم 
وخرائط لتحديد األمالك النهرية، سواء على األنهار الداخلية 
كالليطاني أو الدولية كالعاصي، يف حني أن دولة لبنان 
حيدد   ،1934 عام  مرسومًا  وأصدرت  لألمر  تنّبهت  الكبري 
األمالك العمومية لألنهر وفق خرائط حمددة على النحو الذي 

حيميها وفقًا للقرار 144 الصادر يف 1925.

ضفاف الليطاني بني لوسيه 
وقليا. وبني لوسيه وحيمر، 
يشغل متنزه »السما قريبة« 

حنو مخسة آالف مرت مربع.

 كل البلدات على ضفتي 
النهر وروافده تشهد 

تعديات
أن  يؤكد  املصلحة  تقرير 
على  االسرتاحات  »مجيع 
تتعدى  الليطاني  ضفاف 
الطبيعي  النهر  جمرى  على 
اليت  النهرية  واألمالك 
اخلرائط  على  حتديدها  مت 

العقارية«. 
االسرتاحات  هذه  وقسمت 
أصحابها  يستثمر  عامة  إىل 
النهر  من  قريبة  عقارات 
نهرية  أمالك  على  ويتعّدون 
لالستخدام  وخاصة  عامة، 
بلغ  اآلن،  حتى  الشخصي. 
املتعدية  االسرتاحات  عدد 
 131 منها   ،293 املمسوحة 
وبلغت  خاصة.  و162  عامة 
ألف   36 احملررة  املساحات 
مرت مربع ضمن االسرتاحات. 
ومن أبرز التعديات املزالة، 
45 سدًا وعائقًا أمام اجلريان 
ومسابح  للمياه  الطبيعي 
وجسور وحفر صرف صحي.

األعلى،  احلوض  يف  أما   
احملررة  املساحات  فبلغت 
منها  مربع،  مرت  الف   128
اسرتاحات وجتمعات للنازحني 
زراعية  ومشاريع  السوريني 
ومكبات  ومزارع  ومساخل 

عشوائية.
املسح طال حتى اآلن حنو 35 
يف املئة من االسرتاحات يف 
احلوض األدنى. لكن الصور 
املساحة  أن  أظهرت  اجلوية 
املعتدى عليها قد تبلغ 192 
فوقها  تقوم  مربع  مرت  الف 
ومنشأة.  اسرتاحة   342 حنو 
مت  األعلى،  احلوض  ويف 
املخالفة  املساحات  حتديد 
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مــقاالت وتـحقيقات

األوان  آن  أنه  والعسكرية،  االستخباراتية  احلاكمة،  املؤسسة  أيقنت 
املتواصل  الفشل  مسؤولية  وحده  وحتميله  اخلاسر  احلصان  لتغيري 
للسياسات الفّجة املتبعة اليت أدت لعزوف أقرب حلفاء واشنطن عن 
مشاطرتها سياساتها وتوجهاتها اخلارجية، ال سيما يف إيران والتجارة 
اخلارجية مع الصني، وما لبثت أشد القيادات السياسية املفرطة يف 
عنصريتها أن ابتعدت تدرجييًا عن مسلك وحكمة مستشار األمن القومي، 

وأيدت قرار اعفائه من مهامه على الفور.
إقصاء بولتون من منصبه حظي بإمجاع التيارين الرئيسيني اجلمهوري 

والدميقراطي.
سرعة إقالة، أو استقالة، جون بولتون من منصبه كمستشار الرئيس 
إذ استبقها  إال،  الزمين ليس  القومي كانت مفاجئة يف بعدها  لألمن 
هناك،  يعقد  صحفي  مؤمتر  عن  رمسي  بشكل  األبيض  البيت  إعالن 
صباح يوم 10 أيلول/ سبتمرب، حبضور الثالثي وزيري اخلارجية واخلزانة 
ومستشار األمن القومي. انعقد املؤمتر القصري بغيابه بعد قرار إقالته 

ببضع ساعات.
التوقف لسرب أغوار ما جرى ليس باألمر العسري نظرًا لطبيعة التكتالت 
املشهد  داخل  بولتون  جسدها  اليت  احلادة  واخلالفات  واالصطفافات 
واإلطاحة  العامل،  لغزو  األمريكية  العسكرية  القوة  خبيار  السياسي 

بالنظم والدول املناوئة لسياسات بالده.
كما أنه ما برح ميثل الشرائح واملصاحل األمريكية األشد عدوانية الساعية 
إلزاحة املنافسني الدوليني عرب االستثمار اهلائل بالرتسانة التسليحية، 

وقدرتها على تبين الدولة أضخم ميزانية عسكرية يف تارخيها.
بيد أن احللول األحادية اليت تبناها واعتمدها بولتون والقوى الداعمة له 
يف املؤسستني السياسية واالستخباراتية مل تؤت أكلها كما كان مرادًا 
هلا، بل ارتدت بنتائج مغايرة على هيبة ومصداقية البالد، ال سيما يف 
التحشيد اهلائل ضد فنزويال وكوريا الشمالية وسوريا وإيران، فضاًل 

عن سلسلة ملفات أخرى متصلة كاحلرب على اليمن وأفغانستان.
االسرتاتيجية األمريكية الكونية أفصحت عن خطواتها املقبلة منذ أفول 
مما  وروسيا،  الصني  حملاصرة  شرقًا  بالتوجه  املمثلة  الباردة  احلرب 
اقتضى التعديل يف بعض األولويات والتوجهات يف ظل تشظي عدد 
من دول أوروبا الشرقية، يوغسالفيا وتشيكوسلوفاكيا، وخروج منطقة 
بانكفاء  األمريكية،  األولويات  سّلم  عن  تدرجييًا  األوسط«  »الشرق 
 ،2006 عام  وهزميتها   ،2000 عام  اللبناني  اجلنوب  عن  »إسرائيل« 

وتراجع أهمية املخزون النفطي لصاحل اإلنتاج األمريكي.
كوريا  زعيم  ضد  والعنصري  االستعالئي  تعامله  يف  بولتون  صالفة 
الشمالية، وتهديده له بأنه يتعني عليه حذو النموذج اللييب بتسليم 
أسهم  والكيميائية،  والصاروخية  النووية  ترسانته  كافة  واشنطن 
مباشرة يف خلط األوراق واألولويات األمريكية، بينما انشغل الرئيس 
ترامب يف االنفتاح والتقارب وعقد لقاء قمة مع الزعيم الكوري يف 

الوقت عينه.
يف  باملضي  وحتديها  األمريكية  التهديدات  أمام  يانغ  بيونغ  صمود 
التجارب الصاروخية، بدعم وتأييد كل من الصني وروسيا، أرسل مجلة 
رسائل مشفرة لصناع القرار بأن احلرب النووية اليت تهدد بها واشنطن 
لن تكون حمصورة يف شبه اجلزيرة الكورية وحدها، ال سيما يف قواتها 

العسكرية املرابطة هناك واليت ستكون أول ضحايا املواجهة.
لعل عامل القلق اجلديد داخل األوساط األمريكية هو تطوير بيونغ يانغ 
قدراتها العلمية لغزو الفضاء رصدتها املؤسسات االستخباراتية ممثلة 
بإعالن كوريا الشمالية عن ضرورة احلفاظ على حمطة الفضاء الدولية 
مركز  به  أفاد  حسبما  اجلاري،  أيلول/سبتمرب   13 السلمية،  لألغراض 

.NKNews.org أمريكي لرصد تطورات كوريا الشمالية
األوان  آن  أنه  والعسكرية،  االستخباراتية  احلاكمة،  املؤسسة  أيقنت 
املتواصل  الفشل  مسؤولية  وحده  وحتميله  اخلاسر  احلصان  لتغيري 
للسياسات الفّجة املتبعة اليت أدت لعزوف أقرب حلفاء واشنطن عن 
مشاطرتها سياساتها وتوجهاتها اخلارجية، ال سيما يف إيران والتجارة 
اخلارجية مع الصني، وما لبثت أشد القيادات السياسية املفرطة يف 
عنصريتها أن ابتعدت تدرجييًا عن مسلك وحكمة مستشار األمن القومي، 

وأيدت قرار اعفائه من مهامه على الفور.
بولتون وفشله املتكرر يف مجلة ملفات متتالية جدد سيل االنتقادات 
بااللتزام  الرتاجع  عن  األوروبي  االحتاد  دول  عزوف  أبرزها  الداخلية، 
باالتفاق النووي مع إيران، بالدرجة األوىل، وتعاظم قلقها من انسحاب 
واشنطن من املعاهدة النووية مع موسكو، حمذرة من نشر األوىل أسلحة 
صاروخية جديدة على أراضيها، بل إعالن أقرب حلفائها )أملانيا بشكل 
أسلحة  لنشر  حمتمل  أمريكي  طلب  ألي  الصريح  رفضها  عن  خاص( 

متطورة.
جديد  تسلح  سباق  من  املشروع  الداخلي  األوروبي  القلق  على  عالوة 
على حساب دوله قاطبة، فقد أدرك قادته مبكرًا الدور احملوري جلون 
بولتون النسحاب بالده من االتفاق النووي من جانب واحد مما أسفر عن 
».. حتشيد جهود أصدقاء وأعداء واشنطن ملناهضة حماوالت األخرية 
لتفكيك وتدمري اتفاقية التزمت بها األطراف املوقعة عليها، ال سيما 
شارلز  األسبق  الربيطاني  االستخبارات  ضابط  توصيف  وفق  إيران،« 

شوبريدج.
وفق  متكررة،  رسائل صرحية  األمريكيني  حلفائهم  األوروبيون  وأبلغ 
عوامل  وعززت  عّرت  بولتون  مغامرات   ..« بأن  شوبريدج،  معلومات 
الضعف األمريكية وأسهمت يف عزلتها الدولية، وضاعفت من منسوب 
الريبة والشك الستدراجهم عنوة للمشاركة يف حرب بقيادة واشنطن 
لن تعود عليهم إال بكوارث جديدة«.. بل لن جتد واشنطن من يؤيدها 
».. سوى )إسرائيل( ورمبا بريطانيا اليت تواجه عزلة مرئية بعد خروجها 

من االحتاد األوروبي«.
حّفز  قد  معني  مغزى  على  دّل  إن  والضغوط  العوامل  تلك  تضافر 

طرد بولتون لن يغطي على خيبات السياسة األمريكية

 2019 أيـلول   21 Saturday 21 September 2019الـسبت 

املؤسسة األمريكية بكامل أجنحتها واملصاحل االقتصادية الكربى اليت 
متثلها على تعديل البوصلة، وإظهار تأييدها لسياسات الرئيس ترامب 
املتسقة مع وعوده االنتخابية بعض الشيء، وإنقاذ احلزب اجلمهوري 
من حالة الرتهل متهيدًا إلعادة انتخابه لوالية ثانية، مما يقتضي حتقيق 

بعض اإلجنازات امللموسة الستثمارها انتخابيًا.
باستطاعة املراقب احلصيف للمشهد السياسي الداخلي األمريكي رصد 
حالة اإلحباط املنتشرة بني النخب السياسية واالستخباراتية على السواء 
واإلغداق  املتشددة  السياسات  بأن  السابقة  نبوءاتها  حتقق  عدم  من 
»االستقرار  ستضاعف  العسكرية  الرتسانة  على  املسبوق  غري  السخي 
األمين« املنشود للواليات املتحدة، بل أدت لنتائج خميفة وأسهمت يف 
زيادة عزلتها ورفع شأن منافسيها الدوليني، ال سيما الصني وروسيا 

وإيران أيضًا.
الرئيسيني يف املؤسسة، ممثاًل  التيارين  إقصاء بولتون حظي بإمجاع 
باحلزبني اجلمهوري والدميوقراطي، مما وفّر حيز مناورة مرحلية أوسع 
للرئيس ترامب يف توجهاته ال سيما فيما خيص باالستدارة مرة أخرى 
حنو إيران وقرب إفراجه عن جزء كبري من ثرواتها احملتجزة واجملّمدة 
يف املصارف الغربية واألمريكية، متهيدًا للقاء جيمعه بالرئيس اإليراني 
العمومية  للجمعية  السنوية  الدورة  أعمال  هامش  على  روحاني  حسن 

لألمم املتحدة.
تبادل ترامب وبولتون مفردات قاسية بعد إعفائه أعاد للواجهة بعض 
الشكوك األوىل بأن ذاك الثنائي استخدم بعناية فائقة على املسرح 
الدولي للعبة مزدوجة »الرجل القاسي واآلخر املتعاطف«، عّلها ختدم 

االسرتاتيجية الكونية بأقل اخلسائر املمكنة.
عند  غرضه  استنفذ  بأنه  املقولة  عزز  املهني  بالشكل  بولتون  خروج 
الرئيس  وبات  األمريكية،  اهليمنة  ملناوئي  تهديد  كشماعة  املؤسسة 
الدوغماتية«   – اجلامدة  العقائدية  »قيود  سياسة  من  متحررًا  ترامب 
ومكانة  هيبة  لرتميم  انفتاحًا  أكثر  ظاهرها  عاملية  سياسة  النتهاج 

واشنطن.
مصري بولتون

من غري املرجح أن يلتزم بولتون السكوت واهلدوء بعد اقصائه وتأكيده 
على الفور ».. استقلت، بعدما عرضت ذلك ليلة أمس« على الرئيس. 
يشاء  ما  لتسريب  نزعته  على  جيمعون  لبولتون  واملناوئون  املقربون 
من معلومات ومواضيع ختدم أجندته املتشددة والقوى الداعمة له بني 

تيارات احملافظني واللوبي »اإلسرائيلي«.
عدد من موظفي البيت األبيض أشار للصحافيني إىل أن بولتون عمد إىل 
االتصال مباشرة مع معارفه وأصدقائه بينهم والتواصل عرب تغريدات 
ورسائل شخصية »للتوضيح بأنه مل يتم إعفاؤه، وإمنا خياره اخلاص«، 
أمر مل تشهده واشنطن منذ عصر الرئيس األسبق نيكسون وفضائح 

ووترغيت.
جردة سريعة لسجله »واجنازاته« يف غضون الشهور التسعة املاضية 
الرئيسني  بني  هانوي  قمة  لقاء  »بإفشال  تشويشه  جناح  على  تدل 
األمريكي والكوري الشمالي، وحتفيز األخري على التزام التشدد واحلذر. 
الدعوة لشّن غارات جوية على إيران، والتصرف األحادي إلرسال قطع 
حبرية أمريكية ملياه اخلليج خارج القنوات املألوفة واملعتمدة، الفشل 
الذريع يف إجناز انقالب عسكري يف فنزويال، إعرتاض وإفشال خطة 
الوجود  تصعيد  باجتاه  الدفع  سوريا،  من  باالنسحاب  ترامب  الرئيس 

العسكري األمريكي يف أفغانستان ..«.
بيد أن حقيقة األمر تدل على أن تصرفاته وأجندته مل تكن بدافع فردي، 
القرار  لصّناع  العليا  االسرتاتيجية  األهداف  مع  ومتطابقة  منسجمة  بل 
يف املؤسسة احلاكمة بكل تشعباتها، سياسيًا وعسكريًا واستخباراتيًا 

واقتصاديًا.
للداللة على تعارض أجندة املؤسسة مع »بعض« سياسات ترامب تنبغي 
اإلشارة إىل قرار جملس الشيوخ مطلع العام اجلاري »بتوبيخ« الرئيس 
إلعالنه االنسحاب من أفغانستان وسوريا، بأغلبية عالية 68 صوتًا مؤيدًا 

مقابل 22 معرتضًا.
من سيخلف بولتون كمستشار مؤهل لألمن القومي وحيظى بدعم ترامب؟ 
حتقيق الشرطني يف آن واحد يعد أمرًا ينايف الواقع واملشهد الراهن 
نظرًا لطبيعة تصرفات ترامب من جهة، ونفوذ احملافظني اجلدد وأشد 

العنصريني ضراوة على التحكم مبراكز القوى.
بيد أن املتداول املرئي للحظة يشري إىل أن الرئيس ترامب لديه قائمة 
من املرشحني املفضلني، قيل إنهم تسعة ورمبا عشرة أفراد، جيمعهم 
االنتماء لذات التيار العنصري واملتشدد، مع بعض التباين البسيط، 
دوغالس  العقيد  هو  أحدهم  واستخباراتية،  عسكرية  خلفية  ذو  جلهم 
ماكريغار واملؤيد لرتامب الذي طاف على عدد من املؤسسات اإلعالمية 
مرّوجًا لسياسة أمريكية تستند لتقليص احلضور العسكري األمريكي عرب 
العامل، ومنتقدًا بولتون وسياساته، بل اتهمه بأنه يعد ملسرحية »خليج 

تونكني« جديد الستدراج الواليات املتحدة حلرب أخرى مع إيران.
على  للضغط  املاضية  القليلة  األيام  يف  سعى  املتشدد  التيار  ذات 
ترامب بتعيني وزير اخلارجية مايك بومبيو لذاك املنصب، مع احتفاظه 
مبنصبه احلالي، أسوة مبا قام به وزير اخلارجية األسبق هنري كيسنجر، 
والتقى بالرئيس على انفراد ملدة أربع ساعات متواصلة، لكن ترامب 

عدل عن تلك الفكرة يف الوقت الراهن.
االختيار املقبل ملنصب املستشار سيخضع لطبيعة التوجهات السياسية 
اجلدد  احملافظني  إرضاء  على  حرصه  مع  ترامب،  للرئيس  املنظورة 
إعفاء بولتون  إذا ما كان  األبرز سيؤشر على  هلوية املرشح، عنوانها 
أم  األمريكية،  االسرتاتيجية  استدارة  يف  حقيقية  حتول  نقطة  يشكل 
امتدادًا للمرحلة السابقة مع تعديل باملفردات، أو عنوانًا إلعادة توازن 

االصطفافات بني احملاور الرئيسة داخل املؤسسة احلاكمة.
»امليادين«

أربعة أيام مّرت على اهلجوم على منشآت نفط حيوّية تابعة لشركة 
»أرامكو« يف بقيق وخريص يف السعودية ، ومل تتمكن الرياض بعد 
من الوصول إىل تفاصيل هذه العملية. ورغم اعالن  احلوثيني  يف 
أن  إال  تفاصيلها،  شارحني  العملية،  هذه  عن  مسؤوليتهم  اليمن 

السيناريوهات األمريكية والسعودية ال تزال تتواىل.
احلوثيون  بها  يقوم  اليت  األوىل  ليست  واخلريص،  البقيق  عملية 
ضد األهداف النفطية. ففي منتصف شهر أيار املاضي، استهدف 
احلوثيون بسبع طائرات مسرّية ثالث مضّخات يف خط »أنبوب النفط 

شرق غرب«.
 أّما اهلجوم الثاني فحصل يف شهر آب املاضي، حني مت استهداف 
هذه  يف  األهم  تبقى  األخرية  العملية  أن  إال  الشيبة.  نفط  حقل 

السلسلة.
يف تفاصيل العملّية، أعلن احلوثيون أنه مت استهداف هذه املنشآت 
املروحّية(،  تعتمد على  )أّي ال  نفاث  منها  بعشر طائرات مسرّية، 
وأخرى مبحّركات عادية. هنا ُيطرح سؤال: هل ميكن لطائرة مسرّية 
كبرية  ملسافات  تسري  وأن  املتفّجرات  من  كبرية  كمّية  حتمل  أن 

لتنفجر يف هدف معني؟!.

إن أبرز نوعني للمسرّيات هي، تلك اليت ميكن توجيهها عرب جهاز 
وتسري  مسبقًا  مربجمة  بذاكرة  تزويدها  يتم  اليت  واألخرى  حتّكم، 
وفق اخلريطة املوجودة يف ذاكرتها، وبذلك تكون تلقائّية التوّجه. 
اما من ناحية االستخدام فيمكن احلديث عن 3 انواع: الطائرات بال 
ل اجلزء األكرب منها،  صة يف جمال املراقبة واليت ُتشكِّ طّيار امُلتخصِّ
دة بصواريخ هجومية، والطائرات بال طّيار  الطائرات بال طّيار امُلزوَّ

ُمزدوجة اإلستخدام، املراقبة واهلجوم.
مع مرور الزمن، ومع تطور هذه الصناعات، باتت بعض اجليوش 
ومحل  ألسابيع  امُلتواصل  الطريان  مُيكنها  مسرّية  طائرات  متتلك 
صواريخ يتجاوز وزنها آالف الكيلوغرامات. هذا النوع من الطائرات 
املنطقة  يف  الصراعات  يف  املاضية  األشهر  يف  بكثافة  استخدم 
من  العراق  إىل  سوريا  وصواًل إىل  لبنان . ويف الغالب حتمل هذه 
املسرّيات محولة ألداء مهامها كأجهزة كامريات أو حتى القذائف. 
من هنا، يبدو أن املعركة احلالية يف كل املنطقة باتت تعتمد على 
هذا السالح احلديث الذي يقلل اخلسائر البشرّية من جهة، وخُيفي 

هوية الفاعل من جهة أخرى.
بالعودة إىل أحداث أرامكو، مل ُيعرف حتى اليوم من أين انطلقت 
إىل  للوصول  مجعها  ميكن  معطيات  جمموعة  لكن  املسرّيات.  هذه 

نتيجة معينة:
- يف بيان اإلعالن عن العملّية، شكر احلوثيون »الشرفاء واألحرار 
داخل اململكة يف عملّية الرصد االستخبارّية«. هذه رسالة واضحة 
للرياض بأن اليمنيني متكنوا من خرق السعودية استخباراتيًا وباتوا 
ميلكون أذرعًا وأعينًا داخل اململكة. هذه األعني يف حال متكنت من 

الرصد، أال ميكنها أن تقوم هي بالعملية؟.
- يف تصريح سابق له، أعلن مستشار املرشد األعلى للثورة ال إيران 
ية علي والييت أنه يف حال منعت إيران من تصدير نفطها، فلن 
تتمكن أي دولة يف اخلليج من تصدير نفطها. فهل ما حصل من 
سلسلة استهدافات للمنشآت النفطية يف السعودية هو تنفيذ هلذا 
الوعد، عرب قاعدة ضرب عصفورين حبجر واحد: رسالة إيرانّية من 

جهة، وقواعد اشتباك جديدة فرضها احلوثيون من جهة ثانية؟!.

انطالق املسريات  بناء على ما سبق، ال ميكن حصر فرضية مكان 
املنشآت  عن  صعدة  تفصل  اليت  املسافة  وأن  خصوصًا  باليمن، 
طائرة  تقطعها  ان  ميكن  مسافة  وهي  كم   1300 هي  املستهدفة 
»صماد-3« اليت ميتلكها احلوثيون وسبق أن استعملوها الستهداف 
مطار أبو ظيب، ما يطرح أيضا فرضيات جديدة عن مكان اإلطالق. 
فمن املمكن أن تكون مصدرها اجلماعات املعارضة للنظام السعودي 
داخل اململكة، وخصوصًا يف منطقة  القطيف  واليت تبعد مسافة 100 
كم فقط عن هذه املنشآت. أو قد تكون انطلقت من جنوبي العراق 
اجملموعات  بكثافة  تنتشر  حيث   ،)1( الرادارات  تالحظها  أن  دون 
املسلحة احلليفة إليران. وهذه املنطقة تبعد حنو 600 كم عن املنطقة 
املذكورة. كما أن إحدى الفرضيات هي ان تكون قد انطلقت هذه 
املسريات من أقرب يابسة إيرانية )مسافة 400 كم( أو حتى من 

إحدى السفن اإليرانّية يف  اخلليج الفارسي .
احلقيقة  تظهر  أن  قبل  نفيها  ميكن  ال  كلها،  الفرضيات  وهذه 
الكاملة. فاجلبهة اليوم بني احملور اإليراني وحلفائه يف املنطقة، 
واحملور السعودي ومن خلفه أمريكا، باتت مفتوحة، خصوصًا بعد 
إعالن الكثري من قيادات احملور األول، وعلى رأسهم األمني العام 
ل حزب اهلل   السيد حسن نصراهلل ، بأن احلرب على طهران واحلصار 
الذي تتعرض له، سُيالقى برد من كل احملور وليس فقط من إيران 

وحدها.
تعّرضت  السعودية  أن  وهي  واحدة،  والنتيجة  الفرضيات  تعّددت 
للضربة األقسى منذ بدء احلرب على اليمن، وأن ارتداداتها مل تنته 
بعد خصوصا أن هناك من يتحدث عن سيناريوهات امريكّية عسكرية 

للرد عليها...

ات عملية »أرامكو«  هكذا فتحت مسريرّ
اجلبهات يف صراع احملاور باملنطقة...

محمد علوش
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الفيدرالي  النائب  قام 
بزيارة  بورك  طوني 
مار  دير  لرئيس  وداعية 
الفرخ  لويس  االب  شربل 
قبل مغادرته اسرتاليا اىل 
دير  رئاسة  لتسلم  لبنان 
اللبنانية  الرهبانية  ومعهد 
 - اجلديدة  يف  املارونية 

قضاء زغرتا.
 وقد  أثنى النائب بورك 
الفرخ  االب  مسرية  على 
واالجتماعية  الدينية 
وأشاد  والرتبوية 
بها  قام  اليت  بالنشاطات 
حققها  اليت  واالجنازات 
اليت  التعاون  وبروحية 

بورك وعصفور وحريقة يقومون بزيارة وداعية لرئيس دير 
مار شربل األب لويس الفرخ

ميزت رئاسته لدير ومعهد 
مار شربل متمنيا له النجاح 
يف  اجلديدة  رسالته  يف 

لبنان. 
الفرخ  االب  شكر  وقد 

النائب بورك على زيارته، 
اليت  خدماته  على  مثنيا 
للجالية  ويقدمها  قدمها 

واجملتمع.
الفرخ  االب  زار  كما 

 - كانرتبري  بلدية  رئيس 
عصفور  كال  بانكستاون 
البلدي  اجمللس  وعضو 
راشيل حريقة اللذان نوها 
بالدور املميز والبناء الذي 

على  الفرخ  االب  به  قام 
اللبنانية  اجلالية  صعيد 
خاصة واجملتمع االسرتالي 

عامة.
لويس  االب  شكر  بدوره 

عصفور  السيد  الفرخ 
على  حريقة  واآلنسة 
روحية  مثمنا  زيارتهما 
بالنسبة  لديهما  اخلدمة 

للبلدية وسكانها. 

االب لويس الفرخ مع النائب طوني بورك

االب لويس الفرخ مع رئيس البلدية كال عصفور

االب لويس الفرخ مع عضو البلدية راشيل حريقة
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والكتابة  فن  الشعر  ان  كما 
فن  والرسم  فن  والطبخ  فن 
هنالك..  ما  اىل  فن  واهلندسة 
كذلك فهناك ما يسمى الفنون 

القتالية.
االنسان  مع  تولد  الفنون  هذه 
تكّون  مع  وتتكون  بالفطرة 
حباجة  انها  غري  شخصيته.. 
والتعلم حتى  واملمارسة  للدربة 
اذا  أما  وتتألق،  وتزهر  تنمو 
وجرى  »الطبيعة«  على  بقيت 
ان  تلبث  ال  فانها  اهماهلا 

تتالشى ومتوت..
موريس  الصديق  اكتشف  لقد 
الفنون  ألعاب  موهبة  نصـّور 
فلم  جايسن  ابنه  لدى  القتالية 
ادخاله  على  عمل  بل  يهملها 
القتالية  الفنون  لتعليم  ناديا 
يف  وهو  النفس  عن  والدفاع 
واظب  عمره..  من  الرابعة 
اسبوعيا  التمرين  على  جايسن 
ويف بعض االحيان يوميا فنجح 
ليؤسس  منافسات  بعدة  وفاز 
الفنون  لتعليم  ناديا  حاليا 
فيه  املشرتكني  عدد  القتالية 
وليصبح  شخص،   200 يناهز 

احد ابطال هذi الفنون.
التقى الزميل أنطونيوس بو رزق 
منزل  نصور يف  جايسن  البطل 
نصور  موريس  الصديق  والده 

وكان هلا معه هذا احلوار.

* متى بدأ جايسن نصور التمّرن 
على فنون القتال، وبأي لعبة؟

- بدأت حياتي بالتمّرن يف لعبة 
ماريو  املدرب  لدى  التايكواندو 
طرطق وأنا يف الرابعة من عمري 
وذلك بتشجيع من والدي الذي 
الكبري يف املستوى  الفضل  له 
االلعاب  اليه يف  وصلت  الذي 
القتالية حيث كان يأخذني اىل 

مؤسس نادي بيت االسود  )House of Lions ( املدرب جايسن نصـّور لـ »اهلريالد«: 
يضم  House of Lions و Crossfit 129 حواىل 200 عضو من عمر 5 اىل 50 سنة

اشرتكت يف املنافسة يف وزن الريشة وفزت بالضربة القاضية وحصلت على كأس البطولة

يتدرب  كان  واحيانا  التدريب 
معنا.

بقيت يف هذا النادي اكثر من 
عشر سنوات ثم انتقلت للتمّرن 
على املالكمة عندما أصبحت يف 
سن 17 عاما على يد أحد ابطال 
املالكمة ويدعى ساكيو بيكامن 
واستمررُت يف التدرب حتى عمر 

الـ 19 سنة.
يف  التدرب  بدأت  بعدها 
فنون  كافة  على  كينغزغروف 
القتال من املصارعة اىل الكيك 
جينسو  جيو  اىل  بوكسينغ 
حيث  غريها  اىل  الربازيلية 
كافة  يف  كبرية  خربة  اكتسبت 

الفنون وااللعاب القتالية.

* متى اشرتكت يف اللعب ضد 
العبني كبار؟

عندما   19 الـ  سن  كنت يف   -
منافسة تضم 15  اشرتكت يف 
التصفية  اىل  ووصلت  العبا 

النهائية.
اشرتكت  سنة   21 عمر  ويف 
الريشة  وزن  يف  املنافسة  يف 
)feather Weight( اي 66 كيلو 
وفزت  كوغاراه  يف  جرت  اليت 
القاضية  بالضربة  الدورة  يف 
ضد بطلني وحصلت على كأس 

البطولة.

النادي اخلاص  افتتحت  * متى 
بك للتدريب الذي اطلقت عليه 
 House of( األسود  بيت  اسم 

Lions(؟
شهر  يف  النادي  افتتحت   -
 2018 عام   الثاني  كانون 
جاسنت  الالعب  مع  باالشرتاك 
املبنى  يف  لديه  الذي  خملوف 
نفسه نادي  Crossfit 129 حيث 
بوكسينغ  الكيك  على  ندرب 

اليت  تاي  املوياي  ومصارعة 
تشرتك فيها كل اعضاء اجلسد 
اىل  الرجلني  اىل  اليدين  من 
والكوعني،  والركبتني  الرأس 
 Boxing ring على  ندرب  كما 
 Judo Matts و   Boxing Bags و 

وغريها.
اكتساب  على  ندرب  كذلك 
 fitness( البدنية  اللياقة 
القوة  وتدريب   )training
وعلى   )strength training(
رفع االثقال والدراجات اهلوائية 
والقفز  احلبال  وتسلق  الثابتة 

على احلبال.

*كم هو  عدد الالعبني وما هي 
اعمارهم؟

شخص   200 حواىل  لدينا   -
 House( الناديني  يف  يتدربون 

حيث   )of Lions & Crossfit 129
تبدأ أعمارهم من سن 5 سنوات 

حتى 50 سنة.

بتدريب  تقومون  انتم   *
لكن  النادي،  يف  املشرتكني 
على  يشرف  من  هناك  هل 

تدريبكم؟
املدرب  تدريبنا  على  -يشرف 
 Haper العاملي  النيوزيالندي 
عدد  تدريب  على  أشرف  الذي 
االوروبيني  األبطال  من  كبري 
واليابانيني وقد فاز احد االبطال 
ببطولة  يده  على  تدرب  الذي 
 Haper العامل.. واشري هنا اىل

يقوم بتدريبنا يف النادي.

بأي  ناديكم  اشرتك  هل   *
بطولة؟

- منذ حواىل شهر اشرتك اثنان 
رزق  بو  جورج  هما  العبينا  من 
منافسة يف  خمايل يف  وشربل 
 Kick( بوكسينغ  الكيك  لعبة 
بونرييغ  يف  اقيمت   )Boxing
اليت  املنافسة  يف  فازا  حيث 
شارك فيها العبون كبار من عدة 

نواٍد من سائر احناء اسرتاليا.

* هل خضعت للتدريب يف اي 
بلد خارج اسرتاليا؟

سنة   23 الـ  سن  يف  كنت   -
تايالند  اىل  سافرت  عندما 
وخضعت لدورة تدريب يف لعبة 
املوياي تاي )اليت تشرتك فيها 
اسلفنا  اعضاء اجلسد كافة كم 
كبية  خربة  اكسبين  مما  القول( 
هذه  يف  عالية  بالنفس  وثقة 

اللعبة.

ومنذ حواىل الشهر تلقيُت، مع 
 Crossfit 129 نادي  مؤسس 
من  خملوف،  جاسنت  املدرب 
املشهور   treigning Lab نادي 
نفقته  على  اجنليس  لوس  يف 
لتدريبات  خضعنا  حيث  اخلاصة 
القتال  قاسية على كافة فنون 

والدفاع عن النفس.
ثالثة  حواىل  هناك  بقينا  وقد 
مهارات  خالهلا  اكتسبنا  اسابيع 
وكفاءات قتالية عالية، واتفقنا 
معهم على تشكيل فريق موحد 
و     House of Lions يضم 
 treigning Lab و Crossfit 129
كما اتفقنا على تبادل الزيارات 
لنستفيد اكثر من خرباته يف سائر 
انواع الدفاع عن النفس وفنون 
القتال ورفع االثقال واملصارعة 

 Kelvin البطل جايسن نصـّور يتوسط البطلني العامليني
Rafael Cordeiro و  gastellum

البطل جايسن نصـّور مع شقيقه جو واملدرب هاربر والفائزين يف 
منافسة بونرييغ يف الكيك بوكسينغ جورج بو رزق وشربل  مخايل

البطل جايسن نصـّور يف بعض الحركات القتالية

قفزة قتالية رائعة البطل جايسن نصـّور يف ركلة قتالية خلفية
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مهارات  لتقوية  وذلك  احلرة  
نادينا الذي ينقسم اىل قسمني: 
 )Mixed martial Arts )MMA
 Strength & Conditioning و 

اي القوة واللياقة البدنية. 
االمريكي  النادي  أبدى  وقد 
Treigning Lab اعجابه  مبهاراتنا 
عن  الدفاع  فنون  كافة  يف 
النفسK تعرفنا هناك وشاركنا 
اخلربات مع ابطال عامليني كبار 
و  Kelvin gastellum أمثال: 

 mark و   Rafael Cordeiro
.Munoz

* هل سبق وزاركم يف النادي 
ابطال عامليون؟

- زارنا يف النادي منذ حواىل 5 
العاملي  االمريكي  البطل  اشهر 
 Ultimate Fighting لعبة  يف 
بـ  تعرف  اليت   Championship
)UFC( اندرسون سيلفر الذي 
وّقع خبط يده على صورة جتمعنا 
معه وهذه الصورة معلقة على 

جدار النادي.
كما سيزورنا يف تشرين االول 
احلماسي  املخاِطب  املقبل 
 Motivational( األمريكي العاملي

Speaker( ويليام كينغ هولز.
تود  أخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها ألبناء اجلالية؟
- أدعو ابناء اجلالية على اختالف 
النوادي  لالخنراط يف  اعمارهم 
اليت  تلك  وخاصة  الرياضية 
عن  الدفاع  فنون  على  تدرب 
ذلك  يف  ملا  والقتال  النفس 

من فائدة للجسد والنفس على 
حد سواء حيث ان هذه الفنون 
تعطي اجلسد املرونة والنشاط 
تهذب  وكذلك  واحليوية 
االخالق اذ ان اول شيء نعلمه 

املدرب هاربر يدرب احدى املنتسبات اىل النادي

البطل جايسن نصــّور يف حركة قتالية رائعة

جايسن نصــّور يف حركة قتالية رائعة مقابل الالعب جورج بو رزق

البطل جايسن نصــّور يف صورة مع بعض االعضاء

اال  النادي هو  للمشرتكني يف 
يستعملوا مواهبهم القتالية اال  
النفس  عن  الدفاع  حاالت  يف 
جتنب  وحماولة  االعتداء  وعدم 
الدخول يف قتال قدر االمكان.

حركات قتالية بني الدرب البطل جايسن نصــّور والالعب جورج بو رزق

على  تقتصر  ال  فالرياضة 
الشباب بل تشمل مجيع االعمار  

.)Too Late( وال احد يقول
»اهلريالد«  جريدة  يف  وحنن 

نتمنى لك ولناديك كل التقدم 
والنجاح.

CrossFit 129 جانب من التدرب يف

House Of lions جانب من التدرب يف
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العيد الوطني السعودي

 االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية )أفيك( يهـنئ

يتقدم رئـيس االتـحاد االسـرتالي للـمجالس االسـالمية )أفـيك(
الــدكتور راتب جنيد واألعضاء بأحر التهاني من خادم الحرمني الشريفني 

جـاللة املـلك سـلمان بن عـبد الـعزيز آل سـعود
 ومن اململكة العربية السعودية، حكومًة وشعبًا، ومن سعادة سفري اململكة يف 

اسرتاليا 
السيد مـسعد ابراهيم السـُلـَيم

 بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ 89، داعني اهلل ان يكون عيد خري 
وبركات وسالم على خادم الحرمني الشريفني وعلى اململكة حكومة وشعبا.

وكل عام وأنتم بألف خري. 
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ة. لذا ال تِرد على  تبدو إشكالّيات العلم أقلَّ أمراض جمتمعنا طارئيَّ
تارة،  التمويه  باب  أنفسنا، من  إال حينما نعطي  اهتماماتنا  قائمة 
ومن باب تعذيب الذات طورًا، حقَّ التفكري بتوقيت العامل، وتناول 
أسئلة ال حملَّ هلا عندنا، حّتى إشعار آخر. لذا قد ال يستوقفنا تصاعد 
قة مبستقبل  ة، يف املنشورات املتعلِّ ة، بل الكوارثيَّ النربة التحذيريَّ
رًا كتاب ديدييه هوسان »فلنعاِل العلم« الصادر  العلم. ومنها مؤخَّ
م« )2017(  عن »دار أوديل جاكوب« )2018(، وقبله »فلُننقذ التقدُّ
إلتيان كالن، الفيزيائيِّ الفرنسي الذي كان قد ختوَّف سابقًا يف 
»غاليلي واهلنود« )2008( من احتمال تصفية العلم. الئحة الكتب 
فني طويلة جدًا، لكن باإلمكان القول إنَّ ما تشرتك به كلُّ  واملؤلِّ
ة... جناحه الساحق نفسه  هذه التحذيرات اعتبارها أنَّ العلم ضحيَّ

)بكسر السني أو فتحها(.

علوم عصر ما بعد احلقيقة
منظورًا إليها من الغرب، يبدو أبرز عناوين األزمة صريورة العلوم 
العام، وفقدانها،  النقاش  املقبولة يف  الوحيدة  ة«  الرمسيَّ »اللغة 
ة على احلقيقة، إذ باتت بالنسبة  يف الوقت عينه، قوامتها احلصريَّ
ق  تتفوَّ ال  أخرى،  سردّيات  بني  من  الكون  عن  ة  سرديَّ لكثريين 
ة  جوهرّيًا عليها، وباإلمكان بالتالي إدراج االنصياع للحقيقة العلميَّ
إتيان كالن صدمته  يروي  الرأي.  ة  يَّ وحرِّ الشخصيِّ  الذوق  ضمن 
ة  نظريَّ ضمن  الزمن  د  متدُّ يشرح  كان  فيما  تلميذ  قاطعه  عندما 
دي، شخصّيًا ال أؤمن بأنشتاين.  ة ليقول له ما معناه: سيِّ النسبيَّ
التلميذ  أنَّ  إال  اًل،  معلَّ نظرّيًا  اعرتاضًا  لدى طالبه  أنَّ  األستاذ  ظنَّ 

ته صائبة! اكتفى بالقول: ال أشعر بأنَّ نظريَّ
لكن ليس الرأي العام وحده من ال يأخذ العلوم على حممل احلقيقة. 
ة ضدَّ احلقيقة. لقد  يه حساسيَّ رت ما ميكن أن نسمِّ فهي نفسها طوَّ
ة  ة العلميَّ ر باكرًا ألفول املعصوميَّ كتب ألريش بيك، وهو الذي نظَّ
سؤال  طرح  أصبح  »لقد  نفسها:  العلمّية  املنهجّية  انتصار  حبكم 
احلقيقة على عامِل حمرجًا بقدر ما هو احلديث عن اهلل إىل كاهن. إنَّ 
ه بلفظة حقيقة يف دوائر العامل العلميِّ )...( هو عالمة جهل  التفوُّ
لة باالنفعاالت  وتفاهة، واستعمال غري مدروس أللفاظ ملتبسة وحممَّ
ة«. أضف إىل ذلك أنَّ مفهوم احلقيقة  مستعارة من احلياة اليوميَّ
ق به دعاة األيديولوجيات األكثر  ئ السمعة أخالقّيًا لكثرة ما تشدَّ سيِّ
ضالاًل وتضلياًل وعنفًا، ولكثرة النظريات اليت تعزو كوامن العنف 

يف األديان والقومّيات إىل ادعائها امتالك احلقيقة.
ة، فإذا  ة للدوغمائيَّ ة كنتيجة حتميَّ النسبويَّ السياق، تبدو  يف هذا 
ه،  ة احلقيقة أن أصبح لكلٍّ حقيقته. لكنَّ اجلواب على اّدعاء حصريَّ
»خرباؤه«  اجتماعيٍّ  موقف  لكلِّ  بات  ة«.  »علميَّ يريدها  للمفارقة، 
لغة  ال  أن  ومبا  العلمّي.  ثوبها  مصاحله  إعطاء  املوجلون  ون  العلميُّ
واملصاحل  والعقائد  املواقف  كلَّ  فإنَّ  العلم،  لغة  سوى  ة  شرعيَّ
ح بالعلم. وإن كنت  والتفاهات والشعوذات مسوقة إىل أن تتسلَّ
وامسه املعاصر اخلبري- كما  ل عاملًا –  ة، فعليك أن توكِّ صاحب قضيَّ

توكل حماميًا.

جتارة الوعد
التذكري، مع ليفي-لوبلوند وسواه، أنَّ  من جهة أخرى، ال بدَّ من 
إىل  أساسي  بشكل  ها  مردُّ والعلماء  بالعلم  حالّيًا  احمليطة  الشبهة 
ة اليت  اخليبة اليت نتجت عن فشل العلوم يف حتقيق الوعود الطوباويَّ
ما اعتبارًا من القرن التاسع عشر. اجلواب  زخرت بها سابقًا، وال سيَّ
ُقطعت  ة  الطوباويَّ الوعود  هذه  أنَّ  هو  الطرح  هذا  على  التقليدي 
ليس  والعلم  العلم،  ال  ة  العلمويَّ نتاج  ها  وأنَّ غيابّيًا.  العلم  باسم 
ه ال يلغي  مسؤواًل عن هذه األخرية، ولو أهلمها. وهذا صحيح، لكنَّ
واقع أنَّ التفاؤل املفرط، أو الطموح الطوباويَّ كيما نستعمل تعبري 
ة نفسها، وهو، على  ناصيف نّصار، لطاملا كان مالزمًا للروح العلميَّ

ها مقاومة للصدأ. حدِّ قول إتيان كالن، نزعة قدمية لكنَّ
هم  ألنَّ بعده  الذين سيأتون  ني  الفيزيائيِّ على  يشفق  كيلفن  كان 
برأيه لن حيظوا بشيء جدير باالهتمام يدرسونه نظرًا لكون الفيزياء 
وصلت، مع جيله، إىل خواتيمها. كان ذلك يف نهاية القرن التاسع 
خ العلوم إاّل أن يسمع يف صوت كيلفن صدى  عشر، وال يسع مؤرِّ
صوت أقدم منه بثالثة قرون، صوت فرانسيس بايكون الذي اعترب 
معدودات. ويف  ة سوى سنوات  كافَّ العلوم  عمر  من  يبق  مل  ه  أنَّ
عشرينات القرن املاضي، قال ماكس بورن لطالب أتوا يزورونه 
ة أشهر.  يف غوتنغن إنَّ الفيزياء كما نعرفها ستكتمل يف مهلة ستَّ
ه  ب بايكون من قبلهما، لكنَّ ب التاريخ كيبلر وبورن كما كذَّ لقد كذَّ
 culte du( مل يقتلع التفاؤل الطوباوي وال عقيدة النقطة النهائية

point final( من اإليثوس العلمي.
اخليبة من نكوث العلم بوعوده ترخي اليوم بظالهلا على املصداقّية 
عينه.  الوقت  يف  ة  األخالقيَّ نزاهتها  وعلى  للعلوم  ة  االبستمولوجيَّ
ما  ني )وال سيَّ ني، أبطال األمس، البيولوجيِّ من هنا دعوة الفيزيائيِّ
يف جماالت اجلينات واألعصابيات...(، أبطال اليوم، إىل التواضع 
واالرستقراطّيات العريقة، يقول المبيدوزا، أحكم من البوارجوازّيات 
ووعودهم  الذهيبَّ  عصرهم  ون  الفيزيائيُّ عرف  فقد  الصاعدة. 
على  أّما  بالتفاؤل،  يزهد  أن  بعضهم  م  وتعلَّ ة  الذهبيَّ وخيباتهم 
مّلا تزل  ة  الطوباويَّ ة وعلوم احلياة، فاالندفاعة  يَّ الطبِّ العلوم  ة  ضفَّ

»فلنعاِل الِعلم«: خواطر حول باثولوجيا ليست فينا

ة على الرغم من دروس املاضي القريب. فيوم أعلن  حاضرة بقوَّ
نيكسون إطالق مشروع احلرب على السرطان سنة 1971، ووقف 
ة، كان  ة والتقنيَّ ا هائاًل من املوارد البشريَّ له ماليني الدوالرات وكمًّ
ة الثانية لالستقالل  اهلدف القضاء على السرطان قبل حلول املئويَّ
األمريكيِّ أي سنة 1976. وها حنن، يف عام 2019، أبعد من اهلدف 
مّما كنا يف سبعينيات القرن املاضي، إذ إنَّ رجاًل من أصل اثنني 

وامرأة من أصل ثالث يواجهون السرطان يف حياتهم.

اخليبة  إىل  آلت  اليت  ة  التارخييَّ التجارب  من  املزيد  ثبت  باإلمكان 
دوريًا مبضادات  تلقيحه  تعيد  لذاكرة  العلم  حاجة  أنَّ  إال  نفسها، 
ة أقوى منها وأعلى نربة، هي الطلب  اليوطوبيا، تقابلها حاجة مضادَّ
باتت  لقد  املصطنع.  العلميِّ  التفاؤل  على  املتنامي  االقتصادي 
الناجح، من  العامِل  ة من كفايات  أساسيَّ الوعود مهارة  بيع  إجادة 
دونها ال حيصل على التمويل الضروري ألحباثه. على العلماء إذًا 
أن يعدوا بنتائج، قد تكون دقيقة وقد ال، ما يهمُّ باألكثر أن تكون 
ة للعلم، بل أن  نافعة وتدرَّ الربح. ال ُيراد هلا أن تضع نقطة نهائيَّ
جديدة،  تنتج مشاكل  جديدة  بضائع  فتبتكر  اإلنتاج  ماكينة  ت  تزيِّ
فتعود وتنتج بضائع حللِّ املشاكل، ومتحو ما أنتجته، لئال نتساءل 
مّما  ة.  اجلدَّ وراء  اللهاث  ونوقف  املشكلة  أصل  إىل  نعود  ال  مل 
ة وفقدان احلقيقة،  يقودني إىل مشكلة العلم الثانية، بعد النسبويَّ

وهي التكنولوجيا.

التكنولوجيا أو الربيبة القاتلة
ال شك يف أنَّ التكنولوجيا هي أبرز أوجه حضور العلوم وجناحها يف 
حياتنا، بها انتصر العلم على منافسيه وأحال الالهوت وامليتافيزيقا 
زانهما اليوم )يف األوساط اليت  ة والتواضع اللذين مييِّ إىل السلميَّ
أحيان  يف  االضطرار،  إىل  بل  ة(،  العقالنيَّ من  مقبول  حبدٍّ  ع  تتمتَّ
وقد  العام.  النقاش  حلبة  لدخول  العلوم  بزيِّ  ر  التنكُّ إىل  كثرية، 
ه مل يعد  أصبح من الشائع احلديث عن Technoscience، إذ يبدو أنَّ
ة مع التكنولوجيا. وغين  للعلم من مكان مستقلٍّ خارج عالقته السياميَّ
ة عرب العامل هو وزارات  ل األكرب لألحباث العلميَّ عن القول إنَّ املموِّ
الدفاع وعمالقة اإلنرتنت والصناعة، حيث ينكسف سؤال احلقيقة 
ة إىل محاية العلم. فهو  أمام سؤال املنفعة. وهنا تربز حاجة إضافيَّ
ة ومن دون خطط مسبقة، ألنَّ مسار اإلبداع  يَّ حيتاج إىل أن يبحث حبرِّ
ه يشبه مسارات إله املزامري  العلميِّ يشبه مسار الزئبق، بل ُقل إنَّ
نا مل  أنَّ ن بطرقه. فلنذكر  التكهُّ أهل روما، يصعب  والرسالة إىل 
ر صناعة الشموع، وال بنينا الفيزياء  خنرتع الكهرباء فيما كنا نطوِّ

ة يف حبثنا عن وسائل إلزالة الشعر الزائد. يَّ الكمِّ
واحلال فإنَّ كثرًا من العلماء يعتربون أنَّ نهاية العلم قد تأتي على 
رون من أنَّ ذلك سيعين زوال  يد ربيبته األملع: التكنولوجيا. وحيذِّ
ر  التكنولوجيا نفسها أيضًا. فإذا انطفأ البحث العلميُّ النظريُّ املتحرِّ
إال  تدوم  لن  التكنولوجيا  فإنَّ  املباشرة،  ة  االقتصاديَّ اجلدوى  من 
النفاد.  إىل  اآليلة  ة  احلاليَّ ة  العلميَّ الدفع  قوة  تسمح  اليت  للفرتة 
وذلك ضّنًا  اًل،  أوَّ البحث  ة  يَّ حلرِّ االعتبار  نعيد  أن  إىل  العلم حباجة 

بالعلم والتكنولوجيا معًا.
تها بوصفها  بدَّ من أخالقيات جديدة تعيد للمعرفة جاذبيَّ لذلك ال 
الطابع  إعادة  إىل  كالن  يدعو  إذ  نفوذ.  أو  إثراء  أداة  ال  معرفة 
بطرافته  قال،  الذي  فاينمن  مع  يتصادى  للمعرفة،  اإليروسيِّ 
نا  املعهودة: الفيزياء كاجلنس، قد ينتج عنها نتائج ملموسة، لكنَّ

ال منارسها هلذا اهلدف.

: الكمٌّ والنوع واإليقاع البحث العلميُّ
وقد تالزم فطام العلوم عن احلقيقة، من جهة، وصريورتها »اللغة 
ة« الوحيدة املقبولة يف اجملال اإلبستيمّي، من جهة ثانية،  الرمسيَّ
 ، «، حبيث بات يشمل، نظرّيًا على األقلِّ ع »اجملتمع العلميِّ مع توسُّ
كلَّ أستاذ جامعيٍّ يف جمال العلوم يف العامل. فلقد تغريَّ املوقع 
الوظيفيُّ لفَعَلة العلم، وحلَّ الباحثون حملَّ العلماء. مل يكن اإلنسان 
فهو  اليوم  أما  اخرتاعًا.  أو  اكتشافًا  ع  يوقِّ بعدما  إاّل  عاملًا  ف  يصنَّ
د البحث، ال يهم أن »جيد« شيئًا ذا قيمة. وإذا أضفنا  باحث مبجرَّ
املنتحلني  من  فيه  بات  الذي  العلميِّ  اجملتمع  ضيافة  حسن  إىل 
ني، ثورة االتصاالت، نفهم االنفجار الذي  أكثر من العلماء احلقيقيِّ
ة األحباث والرتاجع  يَّ شهده الربع األخري من القرن العشرين يف كمِّ
ة ال يستشهد به أحد،  تها. علمًا أنَّ ثلثي األحباث العلميَّ يف نوعيَّ
ي،  ل عمر ما ينجح منها أي الثلث املتبقِّ ه مل يكن، وأنَّ معدَّ أي كأنَّ
ل اجلامعات ومراكز األحباث إىل ماكينة  هو 4 سنوات فقط. تتحوَّ
ولبرت  املاضي،  حملو  مستمرة  ة  عمليَّ ويف  باجلملة  أحباث  تفقيس 
من  جياًل  اليوم  باحثي  من  جيعل  مّما  تارخيه،  عن  العلميِّ  العمل 

.)enfants auto-engendrés( األطفال الذين ولدوا أنفسهم

ة ال املائعة ة والتأويليَّ اإلنسانّيات: العلوم النقديَّ
)Monsieur B.( يف  باء  د  السيِّ إذًا كأزمة  »الصلبة«  العلوم  أزمة 
د  رواية ستيفان زفيغ الشهرية »العب الشطرنج« )1942(. السيِّ
باء سجني يلعب الشطرنج ضدَّ نفسه، وعليه كيما يكون مداورة 
ة  نفسه وخصم نفسه، أن ينقسم على ذاته فيتجاهل يف كلِّ مرَّ

التكتيكات اليت وضعها الالعب الذي كانه منذ حلظة. ينتهي األمر 
ة األمراض العقلية. به يف مصحَّ

ة وحده، بعدما انتصر على مجيع منافسيه،  العلم سّيد الساحة املعرفيَّ
فمن حيميه من جربوت وحدته؟ وكيف يعُدل من فيه اخلصام، وهو 
اخلصم واحلكم؟ لكأنَّ حممود درويش كتب له ال لسواه: »فيا لك 
ة تشبه اهلاوية، أنت يا عزلة اجلبل العالية«. أضف أنَّ هذا  من قمَّ
ة،  السياسيَّ والسلطة  ة  االيديولوجيَّ قبضة  من  حيرِّره  ال  االستئثار 
ل لنا، بل جيعله أكثر خضوعًا هلا، يقول جوردان. وهو  كما قد خييَّ

: الستئثاره هذا منساق للمجتمع من ناحيتني على األقلِّ
ناحية التمويل واألولويات: إذ ال وجود للعلم اليوم، كما يقول   •
الصناعة-   - العلم  اليت قوامها  السيطرة  هابرماس، خارج ماكينة 
العسكر- اإلعالم، والعلم فيها احللقة األضعف، لذا ال قدرة له على 

وضع أولوياته بنفسه.
ومن ناحية اضطراره لالنصياع لإليثوس اجملتمعيِّ وتبينِّ تابوهاته   •
ة. يف عصر صريورة العلم  ها تابوهات نظريَّ ة على أنَّ ة والثقافيَّ األخالقيَّ
ما  يف  العامل  يبحث  أن  مسموحًا  ليس  ة،  للعقالنيَّ الوحيدة  اللغة 
حيلو له. يوضح كوش مثاًل أنَّ الباحثني يتفادون استعمال كلمة 
ة يف العلوم  وعي )consciousness( يف مشاريعهم البحثيَّ وجدان – 
 ،)awareness( ة، ويستبدلونها عن عمد بكلمة اإلدراكّية واألعصابيَّ
اليت »تنسلُّ حتت جمال الرادار«، وإال ال جمال للحصول على متويل. 
كما ال حيق للعامل أن يكتشف أي شيء. اكتشافاته حمكومة مسبقًا 
بأن تأتي ضمن الـ politically correct. لقد أضحى احرتام االختالفات 
ة تابوهات نظرية. يف حني أنَّ املكان  ة، واملساواة اجلندريَّ الثقافيَّ
ما  أي  تطبيقاتها،  العلوم هو يف  على  ة  األخالقيَّ للرقابة  الصحيح 
نريده، ال على االكتشافات، أي ما نعرفه. جيدر بنا أن حناول أن 
ه وفق ما جيب أن يكون. أما مسائل  نعرف العامل كما هو، وأن نغريِّ
العدالة والكرامة واملصري، فمكانها خارج العلم، لكنَّ العلم اليوم ال 
خارج له. مل يرتك شيئًا خارجه، لذا تراه مضطرًا إىل أن يستدخل 

مة مبدئيًا عليه، فتنتهي بأن تؤدجله من الداخل. كلَّ الثمار احملرَّ
ة  معرفيَّ أخالقيات  وإىل  ذاكرة،  إىل  العلم  حاجة  اآلن  حتى  رأينا 
ة، وإىل فضاءات تعرب فيها األسئلة غري  ة نقديَّ جديدة، وإىل برانيَّ
ل باإلمكان اختصار  ة... ولعَّ ة العلميَّ ة عن نفسها خارج العمليَّ العلميَّ
هذه احلاجات كّلها مبا أمساه ليفي-لوبلوند إعادة العلوم إىل الثقافة 
)La mise en culture des sciences(. إال أنَّ إعادة مسكة العلم إىل 
ة وهي  ماء الثقافة ال تعين إعادة العلوم إىل واجهة االهتمامات العامَّ
الغربيِّ  العامل  االختصاصات يف  بها كوكبة من  تتنكَّ اليت  الوظيفة 
public understanding of science واليت  تعرف عادة حتت مسّمى 
ية من سوء فهم اجملتمع هلا حصرًا.  تفرتض أن أزمة العلوم متأتِّ
التصومع  حالة  تنهي  أن  الثقافة  إىل  العلم  إعادة  من  ُيطلب  بل 
ني اليت يعيش ضمنها العامِل املعاصر. حتتاج  والصمم اإلبستمولوجيَّ
ة، وهذه الوظيفة هي حتديدًا  ة نقديَّ العلوم إىل أن تتمّرى على غرييَّ
ة. فهي القادرة على أن تبنيِّ للباحثني أنَّ  وظيفة العلوم اإلنسانيَّ
ة  العلميَّ بناء تارخيي، وأنَّ ممارساتهم  ة وليدة  العلميَّ موضوعاتهم 
خارج  معنى  ذا  عاملًا  هناك  وأنَّ  ة،  االجتماعيَّ انتماءاتهم  أثر  حتمل 
اليت  العوامل  يفوق  الذي  العامَل  هذا  معرفة  وأنَّ  املخترب،  جدران 
وأنَّ  يعتقدونها،  اليت  بالسذاجة  ليست  وإثارة  تعقيدًا  يدرسونها 
ة ذات البداهة الظاهرة تعجُّ باإلشكالّيات الفلسفية.  أسئلتهم العلميَّ
ة، وتعيبه هذه األخرية على ذاتها،  فما يعيبونه على العلوم اإلنسانيَّ
ة، يشبه من يرى القذى  يف دّوامة كره الذات اليت أورثتناها العلمويَّ

ة وال يرى اخلشبة يف عينه. يف عني العلوم اإلنسانيَّ
أن  ينبغي  اليت  ة  النقديَّ الغرييات  مروحة  ليفي-لوبلوند  ويوسع 
ة،  يتعرَّض الباحث العلميُّ لصدماتها، إىل أبعد من العلوم اإلنسانيَّ
إىل األدب والفنون. واحلال، ال يعود العامِل نفسه بعد قراءة الفصل 
الثالث من »ويليام شكسبري« لفيكتور هوغو وهو بعنوان »الفن 
اإلبستمولوجيا  تقع يف صلب  موضوعات  يتناول  والذي  والعلم« 
املعاصرة وكثري من أفكار فيريابند ودوهيم وبوبر. أو رواية فلوبري 
للروح  املالزمة  البالدة  عن   ،Bouvard et Pécuchet املكتملة  غري 
يشات«، أو مسرحية  م من دون »طمَّ ة اليت ال تستطيع التقدُّ العلميَّ

برشت األخرية »حياة غاليلي« وسواها.

خامتة
حيتاج العلم أن يلعب الشطرنج مع آخر. من شأن ذلك أن مينعه من 
ل إىل قناع عقالنّي النهزام العقل.  أن يتوطم نفسه ويتأسطر ويتحوَّ
ة  ة ضروريَّ ن الفلسفة موقعها كربانيَّ ، لذلك، أن تثمِّ من الضروريِّ
ل  ة من دّوامة كره الذات وتسوُّ للعلوم، وأن خترج العلوم اإلنسانيَّ
ت  والتعنُّ ة  االبستمولوجيَّ السذاجة  بني  ترتاوح  ة  استعراضيَّ ة  علميَّ
الرقم يف ذاته  أنَّ  األيديولوجّي. فمن أفضل منها موقعًا ليعرف 
ة، بل قد يكون الشكل احلديث للتفاهة. تريد  ليس ضمانة منهجيَّ
على  تكون  أن  ووظيفتها  ة،  العلميَّ ة  العمليَّ صلب  يف  تكون  أن 
هوامشها، شرط أن تذكر ما قاله يومًا غودارد جوابًا على من اتهمه 

ا مُتَسك الصفحات من هوامشها«. بالبقاء يف اهلوامش: »إمنَّ
وبعد، هل من موقع لنا، حنن العرب، يف ورشة عالج العلوم؟ ال 
ة، أكثر  أظن أنَّ يف مستطاعنا، يف حدود وضعيتنا الثقافية احلاليَّ
فعل  كما  متامًا  مستقيمة،  سبله  وجنعل  العلم  طريق  نعدَّ  أن  من 
ون، قبلنا مبا يناهز القرنني. حنن ما زلنا هناك ما مل نكن  النهضويُّ
قد تراجعنا، وال فائدة وال معنى من نقد العلم، ونقد نقد العلم، 
حيث ال مكان للعلم بعد. بل قد يكون نقد العلم هنا مضرًا وخطرّيًا، 
ألنَّ النقد )فكيف بنقد النقد؟( كاخلمر، ال جيوز أن يؤخذ على معدة 

فارغة.

* أكادميية لبنانية

   بسكال لحود
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كـتابات

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

 2019 أيـلول   21 Saturday 21 September 2019الـسبت 

املساحمة وانعكاسها العظيم 
واملباشر  على االنسان   

الالفت للنظر يف هذه االيام هي املشاكل العائلية اليت 
تؤثر على العديد من العائالت  ابتداًء من الرجال والسيدات 

واألوالد اىل االخوة واالخوات.
العائالت  بعض  يدّمر  الذي  االساسي  السبب  هو  فما   
ويكون  وُتهدم  تنهزم  لكي  البيوت  بعض  على  ويقضي 

انهدامها مؤسفا جدًا بكل للكلمة من معنى؟.
 فهل من املمكن ومن املعقول أال جند بعض واملخارج 
واحللول الصحيحة لكي خنرج من هذه املآسي املستعصية 

والفشل الذريع واملزمن؟
القاتل  السم  ان  لتسرتيح..  منيح  اعمل  املثل  يقول   
الذي ينعكس على االنسان هو عدم التسامح  ألنه عندما 
نسامح جند قوة هائلة تنعكس علينا مباشرة فرحا وسالما 
ورمحة  به  اميان  نتجية  هذا  وكل  بال  وراحة  واطمئنانا 
منه.. فان مل نسامح سنحيا ونعيش يف اهلموم والكراهية 
وتوتر األعصاب ووجع الرأس واالكتئاب وبعض األحيان 
النفسي..  واالنهيار  األعصاب  وانهيار  الصواب  فقدان 
تستطيع  ولكن  الويالت.  هذه  ابليس حتمل  افكار  مجيع 
أن حتذفها من حياتك بواسطة التسامح واالميان واحملبة 
يسوع  الرب  موت  هو  لنا  األكرب  واملثل  لألعداء..  حتى 
عندما  الصليب..  خشبة  على  البشرية  وفداؤه  املسيح 
سامح األعداء الذين صلبوه ولعنوه وجدفوا عليه وبادهلم 
باحملبة والتسامح وقال بصوت عاٍل جدًا اغفر هلم يا أبتاه 

ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون .
حنن نعلم عن ابليس الشرير بأنه ملعون من اهلل وامللعون 
يعين ال راحة له وال سالم وال حياة مجيلة  بل انه يعيش  
يف عذاب وغضب وكراهية وحروب ومشاكل عديدة. انه 
يسكن يف بعض البشر بواسطة صفاته الشريرة ليظهر 

أعماله بهم لكي ال تكون هلم راحة  لياًل  نهارًا. 
فلماذا يعطي البعض ابليس الشرير مكانا يف قلوبهم او 

يف عقوهلم لتصبح حياتهم جحيما وعذابا؟
 املشكلة هنا اكثر مما نتّصور بكثري، وكما قال لنا الرب 
يسوع ال تقاوموا الشر بالشر ألنكم ال تصارعون حلمًا ودمًا 
بل أنكم تصارعون ارواحا شريرة ساكنة يف بعض البشر.. 
وكما نبّهنا منهم.  اله هذا الدهر اعمى قلوب وعقول غري 
املؤمنني لكي ال يروا انارة جمد املسيح ولكي ال تستنري 
واطمئنانا  وفرحا  سالما  املمتلئة  االبدية  احلياة  نور  هلم 
أي مشيئة اهلل العظمى.. ومن مثارهم تعرفونهم.. وان 
احببتم بأن تعيشوا بسالم دائم مع اوالدكم وربعكم جيب 
بأن تبتعدوا عن مجيع الناس الذين ال حيبون أقوال اهلل 
وال يؤمنون بها قواًل  وفعاًل وال  تعاشروا الناس الذين 
ال يساحمون احدا، بل عليكم انتم ان تساحموهم وحتبوهم 
لكي يعلموا من انتم ومن هو اهلكم ورجاؤكم الوحيد الذي 
خلصّكم وبارككم ورفعكم اليه فوق كل رئاسة وسالطني 
منتصرين على ابليس ومجاعته باحملبة والتسامح كما هو 
العامل   وعلى  ابليس   وعلى  املوت  سلطان  على  انتصر 
احسنوا  اعظم وصاياه  لنا  تاركًا  االموات  قائمًا من بني 
اىل مبغضيكم باركوا العنيكم ساحموا وأحبوا بعضكم بعضًا 
كما انا احببتكم وساحمتكم  له كل احلمد والشكر اىل األبد 

امني.

محمد عامر األحمد - سورية

لكل منا بعض االحتياجات اليت يتمنى توافرها يف الشخص الذي 
سريتبط به بقية حياته، لكن ما هي تلك االحتياجات والسمات اليت 
يريدها املرء بشكل حمدد؟ وما هي السمات اليت ال ميكنه التفاوض 

بشأنها؟ 
لالجابة على هذه االسئلة، استطلع باحثون من جامعة سوانسي يف 
اململكة املتحدة آراء 2700 طالبًا جامعيًا من 5 دول حلصر السمات 
اليت يعتربونها أكثر أهمية بالنسبة هلم يف رفقاء العمر، وتبني هلم 

أن أكثر مسة مت االتفاق عليها هي اللطف وحسن اخللق.

8 مسات  اجلامعيني  الطالب  على  استطالعهم  الباحثون يف  وطرح 
للمفاضلة بينها، وخريوهم بني اجلاذبية البدنية، اإلمكانات املالية 
اجليدة، اللطف، الفكاهة، العفة، التدين، الرغبة يف إجناب أطفال 

واإلبداع.

هذا وقد وضع الباحثون للطالب املشاركني يف الدراسة آلية تبني 
عرب  وذلك  املستقبليني  رفقائهم  يرغبونها يف  اليت  السمات  أكثر 
السماح هلم باإلنفاق بالدوالر على السمات اليت يسعون لتوافرها 
ل زيادة نسبتها 10% يف  يف الشريك، فمثاًل كل دوالر ينفقوه ُيَشكِّ
قيمة مسة ما بالنسبة هلم. ولتوضيح الصورة أكثر، فإنهم وليتمكنوا 
من جعل شركائهم أكثر مرحًا من 40% من السكان، فإن عليهم أن 

ينفقوا مبلغًا قدره 40 دوالرًا، وهكذا.

وأظهرت نتائج الدراسة أنهم أنفقوا يف البداية على كل السمات، 
لكن مع بدء تراجع امليزانية املوضوعة لكل واحد منهم يف كل جولة 
من جوالت الدراسة، بات عليهم بالفعل أن حيددوا السمات اليت 
يريدونها بالضبط. واتضح بعد تفضيلهم مسة »اللطف« أن الرجال 
حول العامل تقريبًا يفضلون مسة »اجلاذبية البدنية« والنساء يفضلن 

مسة »اإلمكانات املالية اجليدة«.

ق على نتائج الدراسة الباحث  ويف مقابلة مع جملة التايم األمريكية، علَّ
أندرو توماس، وهو حماضر بارز يف علم النفس جبامعة سوانسي، 
بقوله إن هناك رأيًا يف العلوم االجتماعية يقول إن املواقف والرغبات 
هي يف املقام األول نتاج التعلم أو الثقافة، مضيفًا »وأنا باعتباري 
عامل نفس تطوري، أعتقد أن بعض السلوكيات تظهر باستمرار عرب 
الثقافات، فهي مسلمات بشرية. وقد متكنا بالنظر جملموعات ثقافية 

خمتلفة أن خنترب هذه الفكرة«.
واجلمال  للشباب  الرجال  النتائج تفضيل  إظهار  وراء  السبب  وعن 
وتفضيل النساء للقدرة على العطاء، أوضح أندرو أن هذا الكشف 
النظرية األكثر  التطوري، وأن  النفس  يربز مرارًا وتكرارًا يف علم 
بطرق  الختيار شركاء  تطوروا  األجداد  ونساء  رجال  أن  إقناعًا هي 
العصر  يف  والنساء  الرجال  وأن  بنجاح،  التكاثر  على  ساعدتهم 

احلديث استمروا على نفس النهج اليوم.

وتابع أندرو بقوله إنه ونظرًا ألن خصوبة املرأة ترتاجع مع تقدمها يف 
السن، فإن الرجال األجداد كانوا يعطون األولوية للشباب واجلمال 
فإنه  وباملثل،  اإلجناب،  على  قادرة  بشريكة  ارتباطهم  لضمان 
تسهيل  املالية يف  واإلمكانات  املوارد  تلعبه  الذي  للدور  ونتيجة 
للمكانة  األولوية  األجداد  نساء  تعطي  األطفال، فقد كانت  تنشئة 

االجتماعية لضمان اخلري هلن وألبنائهن.

وعن أوجه االختالف بني الناس املنتمني للثقافتني الغربية والشرقية 
إنهم  أندرو  قال  يريدونها يف شركائهم،  اليت  السمات  حيث  من 
وأضاف  تقريبًا،  السمات  من  مسة  لكل  ثقافية  اختالفات  وجدوا 
أن أحد أكثر االختالفات إثارة لالهتمام بني الرجال والسيدات هو 
رغبة الشريك يف إجناب أطفال، فبينما هي ليست أولوية بالنسبة 
للمنتمني للثقافة الشرقية، فهي عكس ذلك لدى املنتمني للثقافية 

الغربية، السيما بالنسبة للنساء الالتي يعطونها أولوية.

حسب دراسة لباحثني يف جامعة سوانسي باململكة املتحدة

اللطف أكثر مسة يتمناها املرء 
يف شريك حياته!

    أشرف أبو جاللة - ايالف

كتاب اليأس رأٌس فارغ..
سرية مزعومة عن قلٍق مكتوم !

أّما أنت .. ف ..
ورقٌة بيضاء ..

جتثو على كثباٍن  مشسّي
وتبحث عن ريشة هوائية ..

تغمسها يف احللم
لتنسج قسمات إله !

...
قرأتك من وراء زجاجنا القصّي

عذراء ملح .. و نبيذ حلم !
مل أقرأ يف عروقك أجزاء

الالزمن
ومل افتح يف شريانك ذبول البحر

كّل ما يف اخلمر أنين
من  أرحب  مقاسًا  طقسك  لبست 

قصيدتي
ومن املاّرين بأرخبيالت الكالم بال معنى 

..
كّل ما يف امللح أنين ..

صعدت إىل أرجوحة غيمك
ولعنت سكون العامل ..
عندما رقصُت مع املعنى

كورق حدث توا
يف كتاب الكائن اللحمّي

آخٍذ  بكاٍء  يف  الّشعاع  إّنك  قلُت 
بالطفولة!
وقلُت ..

األطلس  أمحي  حتى  الزرقة  مع  سأبقى 
اجلسدي من

زغب طارئ..
ألبستك عذرييت إىل ما شئت من ورٍق 

أبيض..
ونهشُت حلمي حبلٍم  تنبح على ليله كالب 

الّتاريخ ..
وها أنا أقطع هاوييت بأصابع ناسك

وأجعُل  معطفك اهلوائّي
سجادة صالة

فسبحانك من مقّدس
و... حالة جنون..

إسـتغفار
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تتـمات

عون اىل نيويورك غدا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الحريري يف باريس
يف هذه االثناء يعود االهتمام إىل الشأن السياسي، ولو من باب 
متابعة اهلم االقتصادي الذي يتصدر واجهة املشهد الداخلي، ولو 
على حساب السياسة املنكفئة، لكنها يفرتض ان حتضر بقوة من 
الرئيس سعد احلريري عصر  الباريسية اليت وصلها  النافذة  خالل 
أمس، بعد زيارة خاطفة إىل الرياض، على ان يلتقي عند العاشرة 
بتوقيت  عشرة  )احلادية  باريس  بتوقيت  اجلمعة  امس  صباح  من 
االليزيه،  قصر  يف  ماكرون  اميانويل  الفرنسي  الرئيس  بريوت( 
ويسبق ذلك اجتماع بني احلريري ووزير املالية واالقتصاد الفرنسي 
والنصف  الثامنة  عند  الفرنسية  االقتصاد  وزارة  يف  لومري  برونو 
صباحًا، ويلتقي بعد ذلك، على فطور عمل عددًا من ممثلي كربيات 

الشركات الفرنسية املهتمة باالستثمار يف لبنان.
ويستقبل احلريري يف دارته يف العاصمة الفرنسية وزير اخلارجية 
الفرنسي جان ايف لودريان، مبا ُيعّزز االنطباع بأن احملادثات اليت 
سيجريها رئيس احلكومة، ستتجاوز مسألة البدء بتنفيذ مقررات مؤمتر 
»سيدر« إىل تطورات الوضع يف املنطقة والعامل، يف ضوء اجلهد 
الفرنسي الحتواء التوترات السائدة وال سيما بني الواليات املتحدة 

وإيران على خلفية امللف النووي اإليراني والعقوبات األمريكية.
بها  قام  اليت  اخلاطفة  الزيارة  عن  تفاصيل  أية  تكشف  مل  وفيما 
املساعدة  نوعية  أو  الرياض، وال عن شكل  إىل  احلريري  الرئيس 
اجلوعان،  السعودي حمّمد  املالية  وزير  عنها  أعلن  اليت  السعودية 
وما إذا كانت وديعة أو اكتتاب يف سندات اخلزينة اللبنانية، اال 
ان جمّرد اإلعالن عنها ترك ارتياحًا لدى األوساط السياسية واملالية 
اللبنانية، وأكدت، كما قالت أوساط حكومية احتضان اململكة الدائم 
يد  مبد  التزامها  عن  قيادتها  من  تعبريًا  األوقات،  كل  للبنان يف 

العون للبنانيني الذين يتخبطون للخروج من أزماتهم املتالحقة.
ومل تستبعد األوساط الوزارية ان حتذو حذو اململكة دول خليجية 
ودائع  شكل  على  تكون  للبنان،  مالية  مساعدات  بتقديم  أخرى 
بالدوالر يف مصرف لبنان بهدف دعم احتياطه من العمالت األجنبية 

وحتسني أوضاعه املالية.
ستستهلك  الفرنسية  العاصمة  يف  احلريري  حمادثات  ان  وقالت 
معظم ساعات نهار اجلمعة )امس(، ويعود الوفد اإلعالمي املرافق 
عودة  بعد  املتوقع  من  حيث  األحد،  هو  يعود  فيما  السبت،  له 
احلريري، ان تشهد جلسات احلكومة، ابتداء من االثنني )بعد غد(، 
تزخيمًا اضافيًا لناحية مناقشة موازنة الـ2020 واقرارها يف وقتها 
عليها،  للمصادقة  النواب  إىل جملس  الحالتها  متهيدًا  الدستوري، 
وسط اجتماع وزاري على انه ال مفر من شد االحزمة بشكل كبري، 
ألن وضع البلد االقتصادي دقيق للغاية، خاصة وان فرصة االنقاذ 
اإلصالح،  طريق  على  والسري  استثمارها  وجيب  موجودة  تزال  ال 

واليت قد ال تتكرر يف املستقبل.
عون وخطر الرتويج لالفالس

ويف هذا السياق، أّكد رئيس اجلمهورية ميشال عون خالل استقباله 
هاغوب  النائب  العام  أمينه  برئاسة  »الطاشناق«  حزب  من  وفدًا 
بقرادونيان، على أهمية حتقيق التضامن الوطين للخروج من األزمة 
حتمل  اجلميع  »على  ان  معتربا  لبنان«،  يعيشها  اليت  االقتصادية 
مسؤولياته وااللتزام مبرحلة التقشف اليت تدخل فيها البالد«، الفتا 
إىل »خطورة محالت التخويف والرتويج لالفالس وانهيار العملة اليت 
النجاح  »حتمية  على  مشددا  واالطراف«،  االعالم  بعض  بها  يقوم 
يف اخلروج من األزمة الراهنة«. )مزيد من التفاصيل على الصفحة 

.)2
إىل  )غدا(  األحد  سيتوجه  عون  الرئيس  ان  إىل  اإلشارة  جتدر 
نيويورك على رأس وفد لبنان إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
حيث تشخص األعني الدولية على مضمون كلمته اليت سيلقيها يوم 
الثالثاء املقبل، ال سيما يف شقها املتعلق بـ«حزب اهلل« واملقاومة 

وإسرائيل.
ويرافق الرئيس عون وزير الدولة لشؤون رئاسة اجلمهورية سليم 
وزير  نيويورك  يف  الرئاسي  الوفد  إىل  ينضم  فيما  جريصاتي، 
ويفتتح  واشنطن  إىل  أمس  وصل  الذي  باسيل،  جربان  اخلارجية 
اليوم مؤمتر الطاقة االغرتابية يف أمريكا الشمالية، كما ينضم إىل 
لبنان يف  لبنان يف واشنطن غّسان عيسى ومندوبة  الوفد سفري 

األمم املتحدة آمال مدللي.
العقوبات تطال جبق

ومل ان وزير الصحة مجيل جبق مل حيصل على تأشرية دخول إىل 
مؤمتر  ُيشارك يف  ان  املفرتض  من  كان  حيث  املتحدة،  الواليات 
لنظرائه الوزراء يقام على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وهو 
»الفيزا« كان  لتجديد  السفارة يف بريوت  كان تقّدم بطلب لدى 
حصل عليها سابقًا وانتهت صالحيتها، اال ان طلبه رفض بسبب 
تشتد  وقت  يف  احلكومة،  يف  اهلل«  »حزب  وزراء  لفريق  انتمائه 
العقوبات االقتصادية على أفراد وكيانات مرتبطة حبزب اهلل مباشرة 
جلهة  طمأنه  عون  الرئيس  ان  معلومات  وذكرت  مباشرة،  غري  أو 

اصطحاب الوزير جبق ضمن الوفد الرمسي.
»الوفاء  كتلة  اعتربت  العقوبات،  هذه  على  الرد  يشبه  ما  ويف 
األمريكية  اإلدارة  استمرار  األسبوعي،  اجتماعها  بعد  للمقاومة« 
مكونات  من  أساسي  مكون  ضد  الظاملة  واإلجراءات  والسياسات 
الشعب اللبناني هو عدوان وقح على لبنان. ولفتت اىل ان »شبكة 
مصاحل اللبنانيني متداخلة فيما بينهم واي استهداف مكون منهم 

هو استهداف لكامل شبكة مصاحل اللبنانيني«.
ومن املقّرر من املقرر ان يكون قد ألقى األمني العام لـ«حزب اهلل« 

السّيد حسن نصراهلل، كلمة عصر امس اجلمعة، يف ذكرى أسبوع 
كوراني،  حسني  الشيخ  وعلمائه  احلزب  مؤسسي  أحد  رحيل  على 
يتوقع ان يتناول فيها جمموعة من املواقف السياسية، وال سيما 
داخل  الوضع  على  وتداعياتها  اإلسرائيلية،  االنتخابات  نتائج  حول 
إسرائيل واملنطقة وخاصة لبنان، إضافة إىل العقوبات األمريكية، 
بعد ان يتحدث عن مناقب الفقيد ودوره البارز يف مراحل تأسيس 

احلزب.
يذكر ان حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أعلن يف بيان له أمس 
االول ان املصرف وافق على طلب »مّجال تراست بنك« الذي وضع 
من   17 املادة  احكام  من  افادة  ُمـّدة،  قبل  العقوبات  الئحة  على 

القانون رقم 110 تاريخ 1991/11/7 املتعلق بالتصفية الذاتية«.
وقال: »ان قيمة املوجودات الثابتة واحلقوق كافة العائدة للمصرف 
املعين إضافة إىل قيمة مساهمة املؤسسة الوطنية للضمان الودائع 
هي كافية من حيث املبدأ لتسديد كامل ودائع والتزامات »مّجال 

تراست بنك«.
الجلسة التشريعية

وخارج هذا السياق، يلتئم اجمللس النيابي الثالثاء املقبل، بدعوة 
 19 أعماهلا  جدول  وعلى  عامة  جلسة  يف  بّري  نبيه  الرئيس  من 
وان  تفجري،  فتيل  بذورها  حتمل يف  ال  قانون،  واقرتاح  مشروعًا 
كانت ال ختلو من جتاذبات، فيما املناخ العام للجلسة ال يظهر اال من 
خالل األوراق الواردة أي اخلطابات النيابية اليت تسبق عادة الدخول 

يف جدول األعمال.
ويالحظ يف قراءة سريعة جلدول األعمال ان معظم البنود هي عبارة 
عن اتفاقيات )7 مشاريع قوانني( لكن اقرتاحات القوانني املقدمة 
من  جاءت  مكررة،  معجلة  قوانني  اقرتاحات   9 وعددها  نواب  من 
خصوصًا  بسهولة،  متريرها  عدم  احتماالت  حتمل  حّساسة،  ملفات 
وان الرئيس بّري كان وعد سابقًا بعدم مترير هكذا اقرتاحات دون 

مرورها على اللجان.
والالفت أيضًا يف االقرتاحات، ان ثالثة منها تقرتح تعديالت على 
ان  ُيشري  مبا   ،144 الرقم  حيمل  الذي   2019 العام  موازنة  قانون 

التصديق عليه مل يكن على اقتناع.
وأبرز هذه االقرتاحات، ما يتعلق بتعديل املادة 67 من قانون املوازنة 
ومازالوا  عقوبتهم  ُمـّدة  امضوا  الذين  احملكومني  بإعفاء  اخلاصة 
مسجونني لعدم تسديد الغرامات املالية، واملادة 70 وتتعلق بفرض 
واقرتاح  الطاقة،  يبيع  الذي  املولد  صاحب  على  مقطوعة  ضريبة 
املعجل املكرر املقدم من نواب تكتل »لبنان القوي« بإلغاء الفقرة 
واليت كانت موضع جدل يف  املوازنة،  80 من  املادة  األخرية من 
مباريات  يف  الناجحني  حق  حفظ  حول   ،2019 موازنة  إقرار  جلسة 
العامة، وهي املادة  جملس اخلدمة املدنية بتعيينهم يف اإلدارات 
املناصفة  حول  جداًل  واثارت  اجلمهورية  رئيس  عليها  حتفظ  اليت 
يف الوظائف العامة، ما دفع الرئيس عون إىل الطلب من اجمللس 
بّري طلبه  الرئيس  ولبى  الدستور،  املادة 95 من  النيابي تفسري 
بدعوة جمللس إىل عقد جلسة تفسري الدستور يف أّول جلسة لدى 

بدء العقد العادي يف تشرين.
رئيس جلنة  به  تقّدم  التعيينات  بآلية  يتعلق  اقرتاح  أيضًا  وهناك 
يثري  ان  ويتوقع  عدوان،  جورج  القواتي  النائب  والعدل  اإلدارة 
على  »القوات«  وزراء  اليت ساقها  االعرتاضات  بعد  جداًل ال سيما 

التعيينات األخرية.

فيتو روسي صيين...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الذي أكد أن »لدى األمم املتحدة، من استثمر يف اإلرهاب خاب أمله 
وخسر ألن سوريا مصممة على حترير البالد من كل احتالل«.

مجلة  إدلب  حول  الغربي  القرار  مشروع  »نرفض  اجلعفري  وقال 
وتفصياًل بسبب عدم التشاور مع دمشق وجتاهله وجود اإلرهابيني«، 
مشريًا إىل أنه مرفوض ألنه ال يتناول انتهاك قوى حمتلة لسيادة 

سوريا.
وإذ أكد أن سوريا وافقت على وقف النار وفتحت معربي أبو الظهور 
وسوران خلروج املدنيني، أشار إىل أن املنظمات اإلرهابية استهدفت 

املدنيني ملنعهم من املغادرة عرب معربي أبو الظهور وسوران.
عن  األعضاء  الدول  مسؤولية  جتاهل  املشروع  أن  إىل  لفت  كما 
عودة اإلرهابيني، وسحب بعض الدول اجلنسية عنهم إلبقائهم يف 

سوريا.
وتناول اجلعفري عالقات بالده مع الكويت وأكد حرص سوريا على 
عالقات جيدة بالكويت، لكنه قال إن »هذا األمر ذلك ال يعين عدم 
السوريني، ويساعدون على سفك  وجود كويتيني يسفكون دماء 

الدماء«.
يقاتلون يف سوريا  دولة  مئة  من  إرهابيني  هناك  أن  إىل  وأشار 
التقارير والكلمات  ومل يتحسس أي من الدول من ذكر ذلك يف 
األممية. ولفت إىل أن ومعهد كارنيغي نشر دراسة تتحدث عن دعم 
السلفيني لإلرهابيني يف سوريا وكل املعلومات اليت لدى سوريا 
موضوع  تتابع  املتحدة  لألمم  التابعة  الفرعية  اللجان  إىل  أرسلت 

اإلرهاب.
وسأل اجلعفري املندوب الكوييت منصور العتييب إذا كان اإلعالن 
الذي عرضه وحيمل صورًا ألعضاء من جملس األمة الكوييت يشاركون 

يف احلّض على اإلرهاب يف سوريا وجيمعون املال هلم.
ملكافحة  12قرارًا  تطبيق  اجمللس  وأعضاء  الكويت  من  طلب  كما 

اإلرهاب.
وختم املندوب السوري لدى األمم املتحدة قائاًل »ننصح الواهمني 

بتحويل التنف إىل غوانتانامو آخر إىل التخلي عن أوهامهم«.
ورّد العتييب على اجلعفري وطلب من سوريا تطبيق كل القرارات، 

مؤكدًا على ضرورة إحرتام القانون الدولي يف سوريا. 
يوجد  إنه  العتييب  قال  سوريا،  يف  الكويتيني  لوجود  وبالنسبة 
كويتيون وهم حياربون مع تنظيمات يف سوريا، والكويت تدينهم 
ومتنع وجودهم، مشددًا أن »الكويت مستعدة ملعاقبة كل من لديه 

إرتباط بتنظيمات إرهابية«، وفق العتييب. 
أنه  القرار زعم  أن  نيبنزيا  بدوره مندوب روسيا  أوضح فاسيلي 
كذلك  األمر  كان  »لو  أنه  إىل  الفتاًَ  اإلنسانية،  القضية  ملراعاة 
لدعمناه مباشرة لكنه خيفي أجندة خمتلفة تتلخص بإنقاذ اإلرهابيني 

من احملاسبة والسماح هلم مبواصلة العبث بأمن سوريا«. 
غري  بأنها  بالنزوح  املتعلقة  املتحدة  األمم  أرقام  نيبنزيا  ووصف 

صحيحة، وسال: أين تذهب تلك األعداد؟.
كما نفى أن تكون إدلب شهدت أعمااًل عسكرية، مشريًا إىل أن بالده 
قدمت معلومات دقيقة تظهر إلتزام روسيا مبنع الصدام والتهدئة. 
وبالنسبة ملزاعم قصف مستشفى يف كفر زييت، أوضح نيبنزيا أن 
املكان،  عن  كيلومرتات  يبعد  مركز شرطة  هو  للقصف  تعرض  ما 

ويستخدم كمستودع ذخرية، لكن املستشفى نفسه مل يقصف. 
نائب مندوب الصني وو هاي تاو دعم من جهته اجلهود الروسية 
الرتكية اإليرانية بشأن احلل السياسي يف سوريا، وكذلك اجلهود 

اآليلة للتخلص من اإلرهاب وإشاعة اإلستقرار. 
من جهتها هامجت كيلي كروفت املندوبة األمريكية روسيا وسوريا 
»وقف  إن  إدلب، وقالت  على اهلجمات ضد املنشآت املدنية يف 
النار املعلن إستخدم فقط لتجميع قوى احلكومة السورية«، مشرية 
املستشفيات  عدد  ليصبح  كيوان  مستشفى  هامجت  أنها  أن  إىل 

املستهدفة حنو 52، إضافة إىل مهامجة مركز للخوذ البيضاء«.
كمقدمة  جهوده  األممي يف  التحقيق  دعم جملس  كروفت  وأكدت 
وقف  وسوريا  روسيا  من  وطلبت  احلرب،  جرائم  على  للمحاسبة 

استهداف املراكز، ونافية وجود حل عسكري للنزاع. 
كما أكدت أن بالدها تقدم مساعدات لـ 16 ألف من سكان خميم 
القوافل،  بدخول  السماح  السورية  احلكومة  من  وطلبت  الركبان، 
معربة عن قلقها من إعتقال آالف الالجئني العائدين من الركبان. 

املندوبة األمريكية أكدت أيضًا دعم مشروع القرار الكوييت األوروبي، 
ورفضها ملشروع القرار الروسي الصيين.

ترامب يهدد ايران...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

احلل السلمي مع إيران فهذا جيد، لكن من املمكن أن ذلك قد ال 
حيدث«.

واعترب ترامب أن »من املمكن أن ترى إيران ضربة قوية جدًا، وحنن 
أقوى دولة عسكريًا يف العامل مع تفوق كبري على اآلخرين. وهذا 
حدث بعد أن جئت أنا، وكانت قواتنا مستنفدة آنذاك، لكن اليوم 

حنن أقوياء جدًا ولدينا طائرات وصواريخ ومعدات جديدة«.
لكن وزير اخلارجية األمريكي مارك بومبيو كان قد أعلن يف وقت 
سابق أن واشنطن ترغب بـ«حل سلمي« لألزمة املتصاعدة مع إيران 
غري  هجمات  خلف  بالوقوف  لطهران  واشنطن  اتهام  خلفية  على 

مسبوقة على شركة أرامكو السعودية.
»نرغب حبل سلمي..  بها ألبو ظيب  زيارة قام  بومبيو عقب  وقال 

وآمل أن ترى اجلمهورية اإلسالمية املسألة بالطريقة نفسها«.
جواد  حممد  اإليراني  اخلارجية  وزير  أكد  بعدما  بومبيو  موقف  وجاء 
ظريف يف حديث لـ«CNN« أن توجيه »أّي ضربة عسكرية أمريكية 
أو سعودية إليران »سيفجر حربًا شاملة«، مشريًا إىل أن طهران ال 

تريد الدخول يف مواجهة عسكرية »لكننا سندافع عن أرضنا«.
»جئت إىل هنا يف سبيل  واوضح وزير اخلارجية األمريكي أوضح 
شاملة  حبرب  يهدد  إيران  خارجية  وزير  كان  بينما  الدبلوماسية، 
يعمل  حتالف  لبناء  هنا  حنن  أمريكي..  جندي  آخر  حتى  وبالقتال 
»إمجاع خليجي حول  السلمي«، متحدثا عن  السالم واحلل  أجل  من 

مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو«.
رفض  متحّفظ  موقف  )البنتاغون(  األمريكية  الدفاع  لوزارة  وكان 
القفز على نتائج التحقيقات يف اهلجمات على منشآت أرامكو واتهام 

إيران، كما فعل بومبيو.
به  تقوم  ما  إن  هوفمان  جوناثان  البنتاغون  باسم  املتحدث  وقال 
الوزارة هو توفري اخليارات للرئيس والقرار بشأن الرد منوط به. 
اليت  االعتداءات  بشأن  الفاعلة  اجلهة  اىل  بعد  نصل  »مل  وقال: 
جرت مؤخرا على السعودية، ولكن اإلشارات لغاية اآلن تشري إىل 

ايران«.
وحول اتهام بومبيو إيران، قال هوفمان: »ال نريد القفز إىل النتائج 

هناك حتقيق وتقييم سعودي«.
وأشار إىل أن »السالح املستخدم يف اهلجوم وطبيعته ال يتطابق 
مع القدرات اليت ميتلكها احلوثيني«. وقال: »لدينا دالالت على أن 
إيران مسؤولة عما جرى، لكننا سنسمح للسعوديني بتوفري نتائج 

التحقيق«.
نزاع يف  إىل  الوصول  عدم  هو  إليه  نهدف  »ما  هوفمان  وأضاف 
الشرق األوسط ولكن نريد من إيران التوقف عن أنشطتها املضرة«. 
وأوضح أنه »ال يوجد حتى اآلن أي إعالن حول أي تغيري يف القوات 

األمريكية املتواجدة يف الشرق األوسط«.
بإجراء  الفروف  سريغي  الروسي  اخلارجية  وزير  طالب  جانبه،  من 
حتقيق دقيق ونزيه يف استهداف »أرامكو«، حمّذرًا يف الوقت نفسه 

من مغبة توجيه اتهامات ال أساس هلا بهذا الصدد.
وتعّرضت السبت املاضي أكرب منشأة ملعاجلة النفط يف العامل يف 
بقيق وحقل خريص النفطي يف شرق السعودية هلجمات بصواريخ 

وطائرات مسرّية. 
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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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واألكثر  أمنا  األكثر  الدول  العاملي  االقتصاد  منتدى  خرباء  حدد 
خطورة، ضمن إطار التصنيف الدولي للقدرات التنافسية يف جمال 
السفر والسياحة لعام 2019، حبسب ما نقل موقع »روسيا اليوم« 

عن »فيسيت. رو«.

السفر  جمال  يف  التنافسية  للقدرات  الدولي  التصنيف  ومشل 
والسياحة لعام 2019 من إصدار منتدى االقتصاد العاملي بالتعاون 
والشركة  التنافسية  القدرة  ملشكالت  األوراسي  املعهد  مع 
االستشارية للشراكة االسرتاتيجية، مشل 140 دولة على أساس 
موقفها من استقبال السياح األجانب. وهذا يشمل كال من الرتاث 
احلضاري والثقايف، تطور االقتصاد، قطاع املواصالت، الفنادق، 

النقل، الطب، التأشريات، انفتاح السكان وغريها.

أساس  على  العامل  يف  للسياحة  دول   10 أخطر  يلي  ما  ويف 
ومستوى  والتكاليف  القتل  جرائم  ومستوى  اإلرهابية  العمليات 

اجلرمية والعنف: 

- السلفادور
هي إحدى أصغر الدول يف العامل ولكنها ذات كثافة سكانية عالية، 
 Mara متتاز بارتفاع مستوى اجلرمية وانتشار عصابات الشوارع مثل

Salvatrucha، اليت تشكل خطرا كبريا على اجملتمع السلفادوري.

- نيجرييا
تعترب السياحة أحد املصادر األساسية يف اقتصاد البالد. ففيها 
توجد غابات إستوائية وسافان وشالالت، ومواقع أثرية عديدة ذات 

أهمية ثقافية وحضارية.
بهدف  اختطاف  عمليات  إىل  األجانب فيها  السياح  يتعرض  ولكن 

احلصول على فدية مالية مقابل اإلفراج عنهم.

- اليمن
بسبب احلرب األهلية، ووفقا لتقديرات األمم املتحدة، كان زهاء 
14 مليون مواطن ميين معرضني للموت بسبب اجملاعة عام 2018.

- فنزويال
اجملتمع  تهدد  اليت  الرئيسية  األخطار  أحد  هو  اجلرمية  انتشار 
الفنزويلي، حيث أنها تتقدم يف هذا اجملال على معظم دول أمريكا 
الالتينية. وإن 90% من اجلرائم تبقى غامضة، لذلك منذ عام 2005 

مل تعد احلكومة تنشر احصائيات عن اجلرائم يف البالد.

- هندوراس
تنشط يف هذا البلد جمموعات مكسيكية لتجارة املخدرات. وتتنافس 
فيما بينها للسيطرة على ترانزيت الكوكائني الوارد من كولومبيا 

إىل الواليات املتحدة. لذلك مستوى اجلرمية لديها مرتفع جدا.

- الفلبني
العديدة،  املرجانية  والشعاب  اجلميلة  بشواطئها  الفلبني  تشتهر 
وأشهر املنتجعات تقع على جزر بوراكاي وسيبو وبوهول وبالفان.

لكن عدم االستقرار السياسي، يؤثر سلبا على السياحة باإلضافة 
للنزاع املتواصل بني الطوائف اإلسالمية واملسيحية.

- باكستان
 2018 عام  املنشور   Thomson Reuters Foundation لتقرير  وفقا 
األخطر  الدول  تصنيف  السادسة يف  املرتبة  الباكستان  احتلت   ،
بالنسبة للنساء، من ناحية الرعاية الصحية، واملوارد االقتصادية 

واحلياة االعتيادية، واالغتصاب اجلنسي وجتارة البشر.

- كولومبيا
حتتل كولومبيا املرتبة الثانية يف العامل من حيث التنوع البيولوجي، 
فقد مت تسجيل 54871 نوعا فيها. ولكنها ضمن مثانية دول يف 

العامل غري صديقة للبيئة.
ومستوى عدم املساواة بني األغنياء والفقراء مرتفع جدا، ما يسبب 

ارتفاع مستوى اجلرمية يف البالد.

- مجهورية جنوب إفريقيا
عانت هذه البالد خالل فرتة طويلة من سياسة التفرقة العنصرية 
واالستعمار، وانعكس ذلك كله يف تقسيم اجملتمع. كما ال تتوفر 
الكهربائية وامدادات املاء يف مجيع املناطق، إضافة إىل  الطاقة 

انتشار األمراض.
هذه االختالفات تسبب توتر األوضاع االجتماعية، وتنمي اجلرمية.

- جامايكا
والثقافة.  والشواطئ  الطبيعة  جبمال  تتميز  صغرية  ملكية  دولة 
ومع هذا فإن مستوى اجلرمية وجتارة املخدرات فيها مرتفع، بسبب 

البطالة والفقر الذي يعاني منه غالبية سكان اجلزيرة.

أشّد 10 دول خطًرا على حياة 
السياح يف العامل... لبنان 

وسوريا ليسا من بينها

كشفت دراسة كندية أن مرضى الصداع النصفي قد يعانون من 
خطر اإلصابة باخلرف يف وقت متقدم من العمر.

وتشري الدراسة إىل أن هناك احتماال بنحو ثالثة أضعاف تقريبا، بأن 
النساء األكرب سنا الالئي يعانني من اخلرف، كان لديهن تاريخ مع 

اإلصابة بالصداع النصفي يف مرحلة عمرية أقل.
بالصداع  مرتبط بشكل خاص  ألزهامير  أن مرض  النتائج  وأظهرت 
النصفي الذي يصيب امرأة من بني كل مخس نساء ورجال واحدا 

من بني كل 12 رجال.
ويعتقد الباحثون أن الصداع الشديد قد يسبب التهابا يف الدماغ، 

ما يؤدي بالتالي إىل تلف عصيب يسبب فقدان الذاكرة.
وخضع حنو 700 شخص يف سن 65 عاما وما فوق، إىل استبيان 
مخس  ملدة  متابعتهم  ومتت  النصفي،  الصداع  مع  تارخيهم  حول 
سنوات، حيث أصيب خالهلا 51 شخصا باخلرف، حبسب ما نقلت 

الديلي ميل.
لإلصابة  عرضة  أكثر  والنساء  كانت صغرية،  الدراسة  ألن  ورمبا 
بالصداع النصفي بنحو ثالثة أضعاف، مل يكن لدى الرجال املشاركني 

يف الدراسة الذين أصيبوا باخلرف تاريخ مع الصداع النصفي.
يف املقابل وجدت النتائج أن الذين يعانون من مرض ألزهامير، لديهم 

احتمال يزيد عن 4.2 مرة بوجود تاريخ مع الصداع النصفي.
وهذا يعين أن الذين يعانون من الصداع النصفي هم األكثر عرضة 
كثب  عن  مراقبتهم  يستدعي  ما  العقلي،  التدهور  بهذا  لإلصابة 
من أجل االكتشاف املبكر لالرتباك والنسيان، وهي من العالمات 

األوىل للمرض.
وقالت الدكتورة سوزان تياس كبرية مؤلفي الدراسة من جامعة 
اآلن أي طريقة لعالج مرض  لدينا حتى  »ليس  واترلو يف كندا: 
»حتديد  أمرا أساسيا«. وأضافت:  تعد  الوقاية  لذا فإن  ألزهامير، 
صلة املرض بالصداع النصفي يوفر لنا أدلة لتوجيه اسرتاتيجيات 

جديدة للوقاية من مرض ألزهامير«.

البشرية  األجساد  أن  جديدة،  دراسة  يف  أسرتالي،  فريق  أثبت 
تتحرك »بشكل كبري« ألكثر من عام بعد الوفاة.

واكتشف العلماء يف املرفق األسرتالي للبحوث التجريبية يف علم 
التاريخ احلفري )AFTER( أن جثث املوتى تتحرك »بشكل ملحوظ« 

عند حتللها.

علم  يف  التجريبية  للبحوث  األسرتالي  املرفق  يوصف  ما  وغالبا 
لألجسام  »مزرعة  بأنه  سيدني،  خارج  الواقع  احلفري،  التاريخ 
البشرية«، حيث يتميز بوجود هياكل عظمية بشرية متحللة متناثرة 
عرب أرض مرتامية األطراف متتد حنو كيلومرت، وهي مكان خمصص 

إلجراء أحباث رائدة حول احلركة ما بعد الوفاة.

ووضع العلماء كامريات للتصوير بتقنية time-lapse، لدراسة كيفية 
حترك اجلثث، حيث صورت الكامريات اجلثث يف فرتات زمنية مدتها 
30 دقيقة على مدى 17 شهرا، واليت كشفت أن  أذرع اجلثث كان 

»تتحرك بشكل ملحوظ«.

وقالت أليسون ويلسون، وهي باحثة مشاركة يف املشروع، يف 
حديثها إىل شبكة »أي بي سي  نيوز«، إن النتائج اليت توصلوا 
بعد  تام  بشكل  يسرتحيون يف سالم  ال  البشر  أن  تكشف  إليها، 
مرور  مع  اجلسم  من  فأكثر  أكثر  األذرع  اقرتبت  حيث  الوفاة، 

الوقت.

أن  إال  خفية،  كانت  احلركة  بأن  تعتقد  رمبا  أنك  من  الرغم  وعلى 
حيث  اإلطالق،  على  احلال  هو  ليس  هذا  أن  إىل  أشاروا  العلماء 
كشف الدكتور زانثي ماليت، الذي أشرف على الدراسة: »أعتقد أن 
الناس سيفاجأون مبدى احلركة، ألنين كنت مندهشا عندما رأيتها، 

خاصة كيف كانت األذرع تتحرك، كان أمرا مذهال«.

اجلسم يف  الغاز يف  تراكم  عن  ناجتة  احلركة  أن  العلماء  ويعتقد 
املراحل املبكرة إىل املتوسطة من التحلل، وهذا يعين أن مراقبة 

حركات اجلثث ميكن أن تساعد يف حتديد وقت الوفاة.

جسد اإلنسان »يستمر يف احلركة« 
ألكثر من عام بعد الوفاة!

اتهمت الفنانة التونسية لطيفة، فنانة أخرى مل تسمها، بالتجسس 
عليها وحماربتها على مدار 20 عاًما، إال أنها كانت تتجاهل كل هذه 

احلرب اخلفية حتى بلغت ذروتها.
إنها  »إرم«،  وفق  تلفزيوني  حوار  يف  لطيفة،  املطربة  وقالت 
تعرضت حلرب وجتسس منذ 20 عاًما ومستمرة حتى اآلن، ووصل 
أنها  إال  جيًدا  تعرفها  فنانة  احلياتية من قبل  التفاصيل  أدق  إىل 

امتنعت عن الكشف عن امسها.
وعلى ما يبدو أن تلك الفنانة أغضبت لطيفة ودفعتها إىل التلويح 
بكشف مكاملات مسجلة هلا قائلة: »حنن يف عصر التكنولوجيا تأكدي 

أن يف تسجيالت«، تقصد أن هناك مكاملات مسجلة هلا معها.
وأكدت لطيفة أنها متساحمة ومتصاحلة مع نفسها ومع كل شيء، 
إال أن عملية التجسس بلغت ذروتها واليت استمرت طوال 20 عاًما 
دون توقف، وسط جتاهل كامل منها، األمر الذي دفعها للحديث، 

رغم جتاهلها طوال تلك الفرتة دون أن تعريها أي اهتمام.
وكل  حالك  على  »اشتغلي  رسالة:  هلا  التونسية  الفنانة  ووجهت 

واحد يشتغل على حالة وبالش أذية«.
وأوضحت أنها تعرف هذه الفنانة وتعلم أنها تتجسس عليها وعلى 
كل شيء خيص حياتها سواء أصدقاء أو مناسبات حتضرها، مشرية 
إىل أن ما تفعله أمر مضحك، الفتة إىل أن ما أزعجها أيًضا أن األمر 
وصل إىل أنها اتصلت مبلحن يعمل معها على ألبومها اجلديد ملعرفة 

ما حتضر له قبل طرحه.
وحتضر لطيفة، ألبومها اجلديد وتشوق مجهورها له بنشر فيديوهات 

أثناء تسجيل األغنيات وتعد مبفاجآت عديدة.

كيم كاردشيان تبكي خوفاً 
من هذا املرض!

انهارت جنمة تليفزيون الواقع والعارضة األمريكية كيم كاردشيان، 
من البكاء يف أحدث حلقات برناجمها التليفزيوني الواقعي، وذلك 

بعدما علمت أنها قد تعاني من مرض قاتل.

يف  كشفت  »الصدفية«،  مرض  من  تعاني  اليت  العاملية  النجمة 
برناجمها الشهري »Keeping up with the Kardashians«، إنها خائفة 
من  تشكو  أنها  إىل  أشارت  بعدما  »الذئبة«،  مبرض  اإلصابة  من 
أعراض مثل اإلعياء وأمل يف املفاصل، وهو ما جعلها جتري بعض 

الفحوص الطبية لالطمئنان على صحتها.

»الذئبة«  ملرض  املضادة  األجسام  أن  التحاليل  نتيجة  وكشفت 
وكذلك اللتهاب املفاصل الروماتويدي »إجيابية«، وهو ما يفسر 

شكوى كيم كاردشيان من األمل وخفقان القلب والتورم.
التليفزيونية،  احللقة  يف  العاملية  للنجمة  املعاجل  الطبيب  وأكد 
هلا  موضحا  قاطع،  بشكل  باملرض  مصابة  أنها  يعين  ال  ذلك  أن 
أن  األخص  الفحوص يف  هذه  لنتائج  ميكن  األحيان،  بعض  »يف 

تغشنا«.
ويعرف مرض »الذئبة« يف األوساط الطبية بأنه »القاتل الصامت« 
وهو مرض التهابي مزمن، ينشأ عندما يهاجم اجلهاز املناعي أنسجة 
الذئبة  مرض  يشكل  الذي  وااللتهاب  وأعضاءه،  نفسه  اجلسم 
مصدره قد يصيب أجهزة اجلسم املختلفة، مبا يف ذلك املفاصل، 
اجللد، الكليتان، خاليا الدم، القلب والرئتني. والنساء أكثر عرضة 

لإلصابة مبرض الذئبة من الرجال، لسبب غري واضح.
وتظهر أعراض الذئبة وعالماتها بشكل مفاجئ، أو قد تتطور ببطء 
وال  األخرى،  عن  الواحدة  الذئبة  حاالت  وختتلف  تدرجيي،  وبشكل 

توجد حالتان متماثلتان من املرض.
هذا ما خيفيه الصداع النصفي 

للنساء
لطيفة تتهم فنانة مبحاربتها على 

مدار 20 عاماً!
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نشر سلطان الطرب جورج وسوف، عرب صفحته الرمسية على موقع 
»جورج  و  »حامت«  و  وديع«   « أوالده  برفقة  »فيسبوك« صورته 
عّلق  فيما  األيدي  متشابكي  وهم  بالصورة  ظهروا  حيث  جونيور« 

جورج على الصورة بالقول : »يارب كل العمر اإليد باإليد«.

مواقع  ورواد  متابعي جورج  إعجاب كبري من قبل  الصورة  ونالت 
التواصل االجتماعي الذين أثنوا على الصورة ومتنوا جلورج وعائلته 

كل اخلري و احملبة الدائمة.

وكان الوسوف قد أحيا حفلته الوحيدة يف لبنان ضمن مهرجانات 
قرطبا الدولية، حبضور مجاهريي حاشد حيث شاركه احلفل النجم 
ان  قبل  الوسوف  خلف  »الكورس«  والذي وقف يف  آدم  الشاب 

يطلب منه األخري احلضور إىل جانبه.

»سكت  أغنية  كليب  قليلة  أشهر  قبل  أطلق  قد  الوسوف  وكان 
من  كل  كليب  بالفيديو  وشاركه  املنجد  أمحد  إخراج  من  الكالم« 
النجمني السوريني عابد فهد و ميالد يوسف باإلضافة إىل الفنانة 

تاتانيا مرعب.

جورج وسوف ينشر صورته برفقة 
أبنائه ويدعو اهلل

عادت الفنانة اللبنانية مي حريري اىل الساحة الفنية بأغنية جديدة 
محلت اسم »أنا وهوي«، أطلقتها عرب قناتها الرمسّية على موقع 

»يوتيوب« وعرب تطبيق »أنغامي«.
تعاونت احلريري للمّرة األوىل مع شركة »جديد إف إم« يف أغنيتها 
اجلديدة اليت كتبها وحّلنها الشاعر وامللّحن سليم عّساف ووّزعها 

طوني سابا.
وبعد طرحها بساعات قليلة، القت األغنية أصداًء إجيابية ووصلت 

نسبة مشاهدتها اىل 150 ألف مشاهد عرب »يوتيوب«.

مي حريري تعود اىل الساحة 
الفنية بأغنية »أنا وهوي«

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهيب عرب انستغرام صورة ظهرت فيها 
برفقة صديقها املمثل املصري عمر السعيد، وبدت على طبيعتها 

وبكامل عفوية، كما أعربت عن حبها واحرتامها لصديقها.
»حنن افضل صديقني. تذكر  الصورة قائلة:  وعّلقت وهيب على 
الضحك.  من  انتهائي  بعد  وارفعك  سامسكك  وقعت  اذا  دائمًا 

اهضم صديق«.
وجاءت هذه الصورة كمعايدة من وهيب للممثل املصري مبناسبة 

عيد ميالده.

هيفا وهيب تكشف عن حبها هلذا 
املمثل املصري: »أهضم صديق«

اليامي،  روزانا  السعودية  اإلعالمية  بني  مؤخرا  اجلدل  تصاعد 
واإلعالمي اإلماراتي صاحل اجلسمي عقب نشرها فيديو مع زوجها، 

حبسب موقع »روسيا اليوم«.
وانتقد اإلعالمي اإلماراتي صاحل اجلسمي، تصرفات روزانا اليامي، 
مع  تصرفها  من  استغرابه  مبديا   ، »إنستغرام«  على  حسابه  عرب 
هذا  واإلماراتي  السعودي  اجملتمع  يقبل  هل  متسائال  زوجها، 
التصرف، واعترب الفيديو الذي نشرته اليامي »خادشا للحياء، إذ أن 
القبالت واألحضان مع الزوج يف األماكن العامة مرفوضة وخادشة 

للحياء«، على حد قوله.
إال أن اليامي ردت على منتقديها، واعتربت أن هذا األمر يكون يف 
نطاق األمر االعتيادي، وأن كثريين من الفنانات اخلليجيات فعلن 

ذلك ومل ينتقدهن أحد.

احتدام اجلدال بني إعالمية سعودية 
وإعالمي إماراتي بسبب تسجيل مصّور!

عربت الفنانة السورية شكران مرجتى عن مشاعر االحرتام واحملبة 
واألخوة مع الفنان السوري باسم ياخور، كاشفة أنه كان صديقا 
لقاء  الدموع يف  ذرفهما  وأن سبب  حياتها،  من  مهمة  مرحلة  يف 

لبنان 2013 كان الوجع السوري الناتج عن األزمة.

السوري  بالفنان  لقائها  حول ذكرى  على سؤال  مرجتى  أجابت  و 
الدموع يف  باسم ياخور يف لبنان عام 2013 عندما اكتفيا بذرف 
لقاء مع جملة »هلا«، وقالت »عالقيت بباسم ياخور تعود إىل أيام 
للموسيقى، فهو من دفعيت، ويومها  العالي  الدراسة يف املعهد 
التقيت به بعد طول فراق، فأبكانا وجع سوريا، أّمنا النازفة، واآلن 
مع حتّسن األوضاع واستعادة سوريا عافيتها، أعانق باسم والبسمة 

تعلو وجهينا، ال سيما أنه يعمل يف دمشق«.

وأضافت »أعرف باسم منذ عام 1989، وهو صديق مرحلة مهمة يف 
حياتي، هي مرحلة انفتاحي على العامل اخلارجي، ال سيما أنين كنت 
منغلقة على ذاتي، فهو ساعدني يف اكتشاف تفاصيل إنسانية يف 
داخلي. عشت يف الزبداني كفتاة ريفية ال تعرف شيئًا عن حياة 

املدن، وباسل كان مبثابة أخي«.

الطريفة  املواقف  أحد  السورية  الفنانة  تذكرت  ثانية،  جهة  ومن 
العالي  املعهد  معها يف  اليت حصلت  »شكران«  بامسها  املتعلقة 
للفنون املوسيقية، وقالت:«أتذكر يوم ُأعلنت نتائج االمتحانات يف 
املعهد العالي للموسيقى، كيف وقف 11 تلميذًا ينتظرون الناجح 
الذي حّل يف املرتبة الثانية عشرة لينضم إليهم، على أساس أنه 

شاب ُيدعى »شكران«، ليفاجأوا بأنه فتاة«.

شكران مرجتى بكت عند لقائها 
باسم ياخور.. والسبب!

عن  انفصاله  عن  أثري  ما  على  الرد  الساهر  كاظم  الفنان  رفض 
خطيبته التونسّية سارة، وأّكد يف مقابة مع برنامج تلفزيوني ، أّن 

هذه األمور »شخصية وخاصة نؤّجلها ونتحّدث عنها فيما بعد«.

يف  كاظم  مع  سارة  ظهور  عدم  بسبب  االنفصال  خرب  ترّدد  وقد 
احلفالت اليت أحياها يف موسم الصيف، األمر الذي دفع حمّبيه إىل 
التساؤل حول ما أثري عن فشل عالقتهما، اليت سبق وأعلن كاظم 

عنها يف إحدى حفالته، مؤّكدًا أّنه سيبلغ اجلمهور عندما يتزّوج.

يذكر أّن كاظم أعلن أّنه سيبتعد يف الفرتة املقبلة عن الفن، بعد 
آخرها حفل ضمن  اليت كان  الفنية،  تعاقداته  ينتهي من كل  أن 
فعاليات سوق عكاظ بدورته الـ 13 يف اململكة العربية السعودية، 
كارول  والفنانة  عبده  حممد  الفنان  مع  أوبريت  يف  شارك  حيث 

مساحة.

كاظم الساهر يتحدث عن 
انفصاله عن خطيبته التونسية!

للفنانة  حديثة  صورة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  انتشرت 
حبيب  حسام  الفنان  زوحها  برفقة  الوهاب  عبد  شريين  املصرية 
على  االحتيال  شريين  املسبح.حاولت  يف  هلما  مشرتك  وصديق 
حمبيها بطرافة وإلتقطت الصورة هلا بطريقة ان ال يظهر جسمها 

ابدا، نظرا اىل ان مياه املسبح ختفيه.

ارادت تسريب هذه الصورة عن قصد  البعض ان شريين  ورأى 
لكي تطمئن حمبيها بعد غيابها عن مواقع التواصل االجتماعي، من 
دون ان تكشف رمسيا عن محلها بطفلها االول من زوجها حسام.

االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  اليوم  متواجدة  شريين  ان  يذكر 
بهدف وضع طفلها هناك.

شريين ختفي محلها 
بطريقة طريفة!
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غـذاء وصـحة

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

الليمون،  مثرة  من  امتعاضا  الناس  بعض  يبدي 
ألنهم جيدون فيها مذاقا حامضا وغري حمبب، لكن 
اخلرباء حيثون على تناوهلا أو إضافتها إىل وجبات 

الطعام، نظرا ملا فيها من منافع للجسم. 
وحبسب دراسة سابقة صدرت عن جامعة أوهايو 
يفيد  الليمون،  رائحة  شم  جمرد  فإن  األمريكية، 

اإلنسان ويساعد على حتسني مزاجه. 
الليمون من املصادر املهمة لتزويد اجلسم  ويعد 
باأللياف، فإذا أفرغت كوبا واحدا من الثمرة على 
السلطة أو قمت برشه على األطعمة املقلية، خالل 
من  غرامات   5.9 على  ستحصل  الواحد،  اليوم 

األلياف. 
حيصل  بأن  الدولية،  الصحية  املعايري  وتوصي 
 25 بني  يرتاوح  األلياف  من  قدر  على  اإلنسان 
و38 غراما يف اليوم الواحد، ولذلك، فإن الليمون 

يستطيع أن ميدك بنسبة مهمة مما حتتاجه. 
من  كبري  عدد  على  حيتوي  ال  الليمون  أن  ومبا 
على  تساعد  الثمرة  هذه  فإن  احلرارية،  السعرات 
خفض الوزن الزائد فضال عن ضبط ضغط الدم 

ومستوى الكوليسرتول يف الدم.
من  حيتاج  مبا  اإلنسان،  جسم  الليمون،  ويزود 
فيتامني C، ألن الكوب الواحد من عصري الليمون 
ميد الرجل بـ125 يف املئة من حاجياته، أما املرأة 
يف   150 إىل  يصل  أعلى  مستوى  على  فتحصل 

املئة.
وهذا  لألكسدة،  املضادة  مبواده  الليمون  وميتاز 
بشكل  تنمو  أن  على  اجلسم  أنسجة  يساعد  األمر 
جيد، كما يعمل على محايتها من األضرار اليت تلحق 

بها مع التقدم يف العمر.
وإذا أردت أن حتصل على مادة احلديد من الطعام، 
فمن اجلدير بك أن تضيف عصري الليمون إىل بعض 
النباتية  والوجبات  السبانخ  مثل  الشهرية  األطباق 

األخرى.
القوية  احلموضة  سبب  حول  يوما  تساءلت  وإذا 
لليمون، فإن اخلرباء يوضحون أن محض السرتيك 

يشكل 5 يف املئة من الثمرة.
فحتى  العصري،  على  الليمون  فوائد  تقتصر  وال 
قشور الثمرة تضم مادة مضادة للسرطان تعرف 
التصدي  يف  مهما  دورا  وتؤدي  »الليمونني«  بـ 

ألورام الثدي اخلبيثة.

فوائد لليمون قد ال يعرفها 
كثريون.. أبرزها يف القشر والشم

 2019 أيـلول   21 Saturday 21 September 2019الـسبت 

العقود  خالل  ثوريا  تقدما  البشري،  الطب  أحرز 
مثل  اخلطرية  األمراض  بعض  عالج  لكن  األخرية، 
العراقيل.  من  الكثري  يواجه  يزال  ال  السرطان 
الشايف  الدواء  إجياد  عن  العلوم  عجزت  فلماذا 

لألورام اخلبيثة؟
وحبسب ما نقلت صحيفة »نيويورك تاميز«، فإن 
خالل  من  كان جيري  البداية،  السرطان يف  عالج 
املريض،  يف  تنمو  اليت  اخلاليا  كافة  استهداف 

سواء كانت مسرطنة أو مل تكن كذلك.
الحق،  وقت  بارزة، يف  نقلة  أحدثوا  األطباء  لكن 
اليت  الربوتينات  تستهدف  أدوية  على  فراهنوا 
اهلدف  كان  وبالتالي،  السرطانية،  اخلاليا  تنتجها 
هو حرمان تلك اخلاليا مما يضمن بقاءها على قيد 

احلياة.
ومن بني هذه األدوية، جند عقار »Gleevec«، الذي 
اليت  االختبارات  لكن  الدم،  لسرطان  موجها  كان 
كانت  بعدما  كبرية،  أمل  خيبة  إىل  قادت  أجريت 

اآلمال معقودة بشكل كبري.
وحبسب دراسة نشرت يف وقت سابق من العام 
اجلاري، فإن 3 باملئة فقط من األدوية، اليت جرى 
جتريتها بني عامي 2000 و2015 حظيت باملوافقة 

حتى تتحول إىل عالج للمرضى.
أوردت  الفشل،  هذا  أسباب  عن  البحث  ويف 
دراسة منشورة يف صحيفة »ساينس تراسناشنال 
األطباء  أن  هو  اإلخفاق  سبب  أن  ميديسني«، 
إجياد  إىل  سعيهم  يف  اخلطأ  اهلدف  يالحقون 

العالج.
وتوصل الباحث يف أمراض السرطان مبخترب »كولد 
شيلتزر،  جيسون  نيويورك،  هاربور« يف  سربينغ 
أثناء  الباحثني،  من  عدد  رفقة  اخلالصة  هذه  إىل 

اختبار دواء جديد ملكافحة سرطان الثدي.

ولفهم هذا الفشل، تشرح الدراسة أنه يف بعض 
بإنتاج  السرطانية  اخلاليا  تقوم  املرض،  حاالت 
مستوى  يرتفع  وحني   ،»MELK« يسمى  بروتني 
اإلنسان فإن فرص جناة  الربوتني يف جسم  هذا 

املريض تتضاءل بصورة كبرية.

السرطانية حتتاج  اخلاليا  أن  اعتقدوا  األطباء  لكن 
إىل صبغي )جني( ضروري حتى تنمو يف اجلسم، 

لكن تبني فيما بعد أن األمر غري دقيق.
متطورة  األمريكي، طريقة  البحث  واستخدم فريق 
اجلني  يف  يتحكموا  حتى  الوراثية  اهلندسة  يف 
املرتبط باخلاليا السرطانية، واملفاجأة الكربى هي 
رغم  واالنتشار،  النمو  عن  تتوقف  مل  اخلاليا  أن 

النجاح يف حتييده.
وتبعا لذلك، فإن العالج عن طريق هذه »اخلطوة 
استهداف  جرى  أما حني  مثاره،  يؤت  اجلينية« مل 
اخلاليا السرطانية بدواء ضد الربوتني اخلطري، على 

حنو مباشر، فتوقف النمو بشكل ملحوظ.
النتيجة،  هذه  أمام  حرية  شيلتزر  الباحث  وأبدى 

عالج السرطان.. ملاذا فشل الطب يف إجياد »الدواء الشايف«؟
فحرص على التعمق يف التجربة، لكنه وصل إىل 

النتائج نفسها.
ومل يستبعد الباحث أن يكون فشل الطب، نامجا 
إخضاع  عن  فضال  اخلطأ،  الطرق  إىل  اللجوء  عن 

مرضى غري متجاوبني مع جتارب العالج.
اخلاليا  استهداف  تقنيات  بعض  أن  وأضاف 
ألنها  الشيء  بعض  متقادمة  صارت  السرطانية، 
اكتشفت قبل 5 أو 10 أعوام، يف بعض احلاالت. 

الظهر  توصلت دراسة حديثة إىل أن قيلولة بعد 
سكتة  أو  قلبية  بنوبة  اإلصابة  فرص  من  تقلل 

دماغية إىل النصف تقريبا.
غفوة  يأخذون  الذين  األفراد  أن  الباحثون  ووجد 
نهارية مرة أو مرتني أسبوعيا، أقل عرضة بنسبة 

50% تقريبا خلطر النوبة القلبية.
مرتني  من  أكثر  القيلولة  أن  الدراسة  ووجدت 
أخرى على صحة  يف األسبوع، مل يكن هلا فوائد 

القلب.
تصلب  خطر  من  تزيد  النوم  قلة  إن  خرباء  وقال 
الشرايني، وهو تراكم البالك يف شرايني اجلسم، 

ما يؤدي إىل تضيقها وتصلبها.
مستشفى  من  البحث  فريق  قام  الدراسة،  ويف 
»لوزان اجلامعي« يف سويسرا، مبراقبة 3400 فرد 
ترتاوح أعمارهم بني 35 و75 عاما ملدة 5 سنوات 

يف املتوسط.
وحللوا العالقة بني وترية القيلولة ومتوسط مدة 
سكتة  أو  قلبية  بنوبة  اإلصابة  وخطر  الغفوة، 

دماغية.
نوبة   155 زهاء  حدث  اخلمس،  السنوات  وخالل 
قلبية أو سكتة دماغية، وارتبطت القيلولة مرة أو 
مرتني أسبوعيا، باخنفاض اخلطر إىل النصف تقريبا 

.)%48(
الدكتورة، نادين هاوسلر،  الدراسة  وقالت معدة 
تؤثر  اليت قد  العوامل احملتملة  الفريق درس  إن 
على الدراسة. وأوضحت أن هذا الرابط املكتشف 
العمر  مثل  احملتملة،  املؤثرة  العوامل  على  يعتمد 
أمراض  خماطر  عن  فضال  ليال،  النوم  ومدة 
الدم  ضغط  وارتفاع  الدموية،  واألوعية  القلب 

والكوليسرتول.
وكشف الباحثون أن األفراد، الذين تزيد أعمارهم 
عن 65 عاما ويعانون من توقف التنفس الشديد 
أثناء النوم، ما يزالوا معرضني خلطر اإلصابة بنوبة 

قلبية أو سكتة دماغية.
ويوصي اخلرباء بضرورة احلصول على قسط جيد 
احلياة  واتباع نصائح منط  ونهارا،  ليال  النوم  من 
ومستويات  اجليدة  الغذائية  الوجبات  يف  املتمثل 

النشاط الالئق.

تعرف على الفوائد املذهلة 
لقيلولة ما بعد الظهر!

قال علماء إن اجلني الذي يتحكم يف منو البيوض 
لدى الديدان ميكن أن يساعد املرأة يوما ما على 

إطالة فرتة اخلصوبة.
 

وقام فريق من جامعة Hebrew يف القدس، بتحليل 
متلك  اليت  املستديرة،  للديدان  النووي  احلمض 

)كالبشر( 20 ألف جني.
 

وكتب العلماء يف جملة »علم الوراثة«، إن شيخوخة 
حلدوث  الرئيسية  األسباب  أحد  هي  البيوض 

تشوهات لدى األجنة، واإلجهاض والعقم.
 

شيخوخة  وراء  الكامنة  اآلليات  عن  وللكشف 
املستديرة  الديدان  أنواع  الباحثون  حلل  البيوض، 

.Caenorhabditis elegans
 

يوم،  زهاء  يف  تنضج  اإلناث  بيوض  أن  وتبني 
و  2-ogr وبعد حتديد  للدراسة.  أسهل  ما جيعلها 
MAPK، قام العلماء حبجب اجلني عرب أداة حترير 

.CRISPR اجلينات
 

يف  يتحكم   2-ogr اجلني  أن  االختبارات  وأظهرت 
أكثر،  وبالتعمق  الديدان.  لدى  البيوض  نضوج 
تفعيل  على  يعمل   )MAPK( مفتاحا  اكتشفوا 

وإيقاف تطوير البيوض.
 

وعند حجب عمل ogr-2 عرب تقنية حترير اجلينات، 
أدى MAPK إىل جعل الديدان أقل خصوبة »على 

الفور«.
 

ويأمل العلماء أن يساهم االكتشاف األخري مبساعدة 
الصغرية،  البيوض  احلفاظ على جودة  النساء يف 
حتى تكون جاهزة لالستخدام، وحيسن فرص املرأة 

املتقدمة يف العمر، يف إجناب طفل سليم.

اكتشاف مثري قد يساعد 
على إطالة أمد اخلصوبة 

لدى النساء



Page 28صفحة 28     

NEWS

Developers and councils 
are battling over a new set 
of plans that will direct the 
shape and form of devel-
opment in Sydney’s sub-
urbs.
But developer groups are 
pushing for a more radical 
break with the status quo, 
urging councils to use a 
new planning policy to re-
think the shape and form 
of development in their 
suburbs.
that will guide develop-
ment for the next two de-
cades.
Those statements will in-
form the laws that govern 
the type of development 
allowed in particular ar-
eas, known as local envi-
ronment plans or LEPs. 
They will also guide the 
provision of new homes to 
meet housing targets set 
by the state government.
However, the chief execu-
tive of developer lobby 
group Urban Taskforce, 
Chris Johnson, said he 
was “a bit worried about 
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the [statements] because 
they set the tone for the 
LEPs”.
The City of Canada Bay 
Council said residents 
want low density areas to 
remain “substantially un-
changed”, while develop-
ment should be located 
near public transport hubs 
and reflect the character 
of the surrounding neigh-
bourhood.
In the City of Sydney, resi-
dents wanted walkable 
neighbourhoods and in-
frastructure that matched 
the level of growth and de-
velopment.
He said the City of Canada 
Bay’s draft statement, for 
instance, showed medium 
density terrace houses, 
rather than high-rises, 
around existing train sta-
tions and potential future 
metro train stops.
He said a strategy-led 
system that “took the sur-
prise out of planning that 
comes with ad-hoc deci-
sion-making”.

Sydney councils push 
to protect suburbs from 
high-rise apartments

Tony Abbott has called 
a NSW abortion de-
criminalisation bill 
&quot;infanticide on 
demand&quot; at a rally, 
while Barnaby Joyce 
called the draft legislation 
&quot;animalistic&quot;.
Former Australian prime 
minister Tony Abbott has 
appeared at a Sydney an-
ti-abortion rally ahead of a 
NSW upper house vote on 
draft abortion decriminali-
sation legislation, label-
ling the bill “infanticide on 
demand”.
Upper house MPs will this 
week consider a raft of 
proposed amendments 
on the bill to take abortion 
out of the criminal code.
The Reproductive Health 
Care Reform Bill 2019 al-
lows terminations up to 
22 weeks, as well as later 
abortions if two doctors 
considering all the cir-

cumstances agree the ter-
mination should occur.
The bill in August passed 
the lower house 59-31.
Mr Abbott, along with 
former Nationals leader 
Barnaby Joyce, NSW fi-
nance minister Damien 
Tudehope, Christian Dem-
ocrat MP Fred Nile and a 
host of Christian religious 
leaders spoke at the rally 
on Sunday at Hyde Park.
In front of a crowd of at 
least 2000, Mr Abbott ac-
cused the NSW govern-
ment of putting forward 
“the most radical abortion 
laws in this country”.
The bill is in fact a private 
member’s bill put forward 
by independent MP Alex 
Greenwich, with coali-
tion MPs permitted a con-
science vote.
It is similar to abortion 
legislation in both Queen-
sland and Victoria.

Abbott: NSW bill ‘infanticide on demand’
“We elect sensible gov-
ernments of the centre-
right to serve us in prac-
tical ways, not to engage 
in social engineering,” Mr 
Abbott told the crowd.
“It’s a licence for sex-se-
lection abortions, a licence 
for late-term abortions. 
It’s effectively infanticide 
on demand.”
Mr Abbott also echoed 
other opponents of the 
bill in criticising the way it 
was introduced to parlia-
ment and the time avail-
able for consultation.
As crowds loudly chanted 
“stand for life” and “ditch 
the bill” and waved Aus-
tralian, Greek, Croatian 
and Vatican City flags and 
posters with Christian ico-
nography, Mr Joyce called 
abortion “animalistic”.
He and other speakers 
accused pro-choice activ-
ists of chanting on Satur-
day “we will fight, we will 
win, we will put the foetus 
in the bin”.
What pro-choice activists 
had chanted at Saturday’s 
rally was “put the bigots in 
the bin”.
“If you want to kill some-
body, how do you do it? 
How do you do it? You de-
humanise them, you give 
them another word. You 
don’t call them a person,” 
an aggressive Mr Joyce 
told the crowd.
“This is the slavery debate 
of our time.”
He accused the NSW up-
per house of scheduling a 
longer inquiry on battery 
hens and koalas than on 
abortion decriminalisation.
Under the proposed bill 
amendments, medical 
practitioners wouldn’t 
perform terminations be-
lieved to be for sex selec-
tion and would take all 
reasonable steps to en-
sure care for babies born 
alive from an attempted 
termination.
Those supporting the bill 
on Saturday wanted the 
amendments dismissed, 
saying many could “make 
things worse for women 
than they currently are”.

Taxpayers may have to foot 
the bill for as much as $1 bil-
lion worth of casual worker 
backpay claims, employers 
warn, as Labor digs in over 
its bid to remove a regulation 
aimed at stopping workers 
from “double dipping” on 
casual loadings and the en-
titlements they are supposed 
to cover.
EY, the liquidator of failed 
labour hire firm One Key 
Workforce, has advised ca-
sual workers with claims of 
unpaid annual leave entitle-
ments worth about $36 mil-
lion to lodge claims with the 
federal government’s Fair 
Entitlements Guarantee, The 
Sydney Morning Herald and 
The Age can reveal.
“Even though your OKW em-
ployment contract stated that 
you were a casual employee, 
the effect of a recent Federal 
Court decision may now clas-
sify you as a permanent em-
ployee and you may be owed 
entitlements such as annual 
leave,” the letter said.
EY has previously estimated 
that 2000 current and former 
One Key workers are owed 
entitlements.
With at least seven such cas-
es now in court, employer 
peak body Australian Indus-
try Group warned many em-
ployers could be pushed out 
of business if hit with similar 
claims - leaving the Fair En-
titlements Guarantee to pay 
out any successful claims.
AI Group’s workplace rela-
tions expert Stephen Smith 
said if the double dipping 
issue was not resolved, the 
taxpayer could be hit with 
up to $1 billion worth of FEG 
claims.
“The FEG liability would be 
whatever proportion of those 
companies [facing claims] 
become insolvent,” he said.
“It’s not just small busi-
nesses, either; if you look at 
One Key, it’s a big business. 
The cost would be enormous 
for a big business... It would 
potentially drive many busi-
nesses into insolvency.”
Labor is pushing to overturn 
a government regulation that 
says employers can offset 
any backpay they are or-
dered to pay against casual 
loadings already paid, which 
is yet to be tested in court. 

AI Group chief executive 
Innes Willox said employers 
feared backpay claims could 
put their businesses’ viabil-
ity at risk, calling on the Sen-
ate crossbench to defeat the 
Labor push.
“80 per cent of casuals work 
for businesses with fewer 
than 100 employees,” Mr 
Willox said.
“This is an issue of great con-
cern to thousands of small 
business owners whose 
livelihoods are threatened 
by potential ‘double-dipping’ 
claims.”
Permanent employees must 
be paid annual leave by law 

Taxpayers may foot $1 billion bill 
for casual workers’ back pay

- but casuals are not, and are 
supposed to receive load-
ings of up to 25 per cent to 
compensate for this. Unions 
argue that labour hire work-
ers in the mining industry 
are paid less than permanent 
workers, so there is no “dou-
ble dipping”.
Official data drawn from the 
Australian Bureau of Statis-
tics and the Household, In-
come and Labour Dynamics 
in Australia (HILDA) Survey 
shows about 1.6 million Aus-
tralians employed casually 
on an ongoing basis, many 
of them in the hospitality, re-
tail and healthcare sectors.

Employer groups are furi-
ous with Anthony Alba-
nese after Labor moved to 
overturn a federal govern-
ment regulation aimed at 
preventing casual workers 
from “double dipping” on 
annual leave entitlements 
and the loadings supposed 
to compensate for them.
“Small businesses across 
Australia are shocked by 
[this] move,” Australian 
Chamber of Commerce and 
Industry chief executive 
James Pearson said.
Opposition Leader Anthony 
Albanese.Credit:Alex El-
linghausen
“Making someone pay 
twice for the same thing, 
years after the fact, is not a 
fair go.”
The opposition is lobbying 
Centre Alliance and Jacqui 
Lambie to support a Senate 
motion that would overturn 
the casual loading offset 
regulation, created by for-
mer industrial relations 
minister Kelly O’Dwyer.
The regulation gives em-
ployers the ability to off-
set loadings already paid 
against any order to back-
pay entitlements to workers 
claiming to have been mis-
classified as casuals.
Industrial relations minister 
Christian Porter is review-
ing the nation’s workplace 
laws.
Industrial relations
More pressure to fix casual 
‘double dipping’ following 
$12 million class action

Employers fear they could 
be exposed to up to $8 
billion worth of backpay 
claims for annual leave and 
other entitlements by such 
workers across the econo-
my, after a sex shop worker 
became the first retail work-
er to file a backpay claim in 
July.
Labor senator Don Farrell 
gave notice on Wednesday 
of a motion to disallow the 
regulation, in a move sup-
ported by the Greens.
One Nation’s two senators 
oppose the Labor move, 
while Tasmanian senator 
Jacqui Lambie and Centre 
Alliance’s Rex Patrick and 
Stirling Griff are undecided.
Australian Conservatives’ 
Cory Bernardi has not con-
firmed his position but he 
is expected to support the 
government - which would 
deprive Labor of the ab-
solute majority it needs to 
knock out the regulation.
Australian Industry Group 
chief executive Innes Willox 
urged crossbench senators 
to reject the Labor push, 
saying it was “obviously 
unfair for an employee 
who has been engaged as 
a casual and paid a casual 
loading to be able to pursue 
years of back-pay for an-
nual leave”.
Innes Willox said the “dis-
allowance of this regulation 
would send a very danger-
ous signal” to those cur-
rently pursuing ‘double-
dipping’ class actions.

Employers furious after Labor moves 
to overturn ‘double dipping’ fix
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Criminals will soon be under 
the scrutiny of up to a thou-
sand electronic eyes as the 
NSW Government rolls out 
high-definition CCTV to help 
protect local businesses in 
western Sydney.
Premier Gladys Berejiklian, 
Attorney General Mark Speak-
man and Police Minister Da-
vid Elliott today announced 
the first round of successful 
applicants from the Govern-
ment’s $5 million CCTV fund.

“Community safety is our top 
priority and these grants will 
help keep small businesses 
and communities safe from 
crime and anti-social behav-
ior,” Ms Berejiklian said.
“CCTV cameras boost com-
munity confidence and send 
a strong message to would-
be criminals that if you do 
the wrong thing, you will be 
caught and punished.”
There are 31 successful ap-
plicants in first round, and in-
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CCTV TO CAPTURE CROOKS ON CANDID CAMERA

Exiled billionaire Huang 
Xiangmo, a central figure 
in the NSW corruption 
watchdog’s investigation 
into Labor Occasion dona-
tions, has had his Austra-
lian assets frozen as the 
Tax Build of job pursues 
him for $140 million.
The ATO sought pressing 
orders in the Federal Court 
in Sydney on Monday to 
freeze the native assets 
of Mr Huang and his wife 
Jiefang as it seeks to claw 
help millions in allegedly 
unpaid tax and penalties.
Mr Huang, a filthy rich 
property developer and 
essential political donor, 
has resided in Hong Kong 
since his Australian per-
manent residency visa be-
came as soon as cancelled 
on December 5 excellent 
yr for causes including 
personality grounds.
“Each and each Mr Huang 
and Mrs Huang are in fact 
out of the jurisdiction,” 
the ATO’s barrister, An-
thony McInerney, SC, told 
the court docket on Mon-
day.
The couple’s native assets 
encompass a $13 million 
Mosman mansion, held in 
Mrs Huang’s name.
The powerful Chinese lan-
guage businessman has 
emerged as a key figure 
in the Objective Commis-
sion Against Corruption’s 
excessive-profile inquiry 
into an alleged procedure 
by the NSW Labor Occa-
sion to veil a $100,000 
cash donation allegedly 
made by Mr Huang earlier 
than the 2015 direct elec-

tion.
Property developers have 
been banned from making 
political donations in NSW 
since unhurried 2009, un-
der prison guidelines pre-
sented by the then Rees 
Labor govt.
The ICAC has heard al-
legations Mr Huang de-
livered the cash in my 
thought to the ALP’s 
Sydney headquarters in a 
plastic Aldi shopping rep 
after a Chinese language 
Associates of Labor fund-
raising dinner in March 
2015. Mr Huang denies 
making the donation and 
declined to give evidence 
earlier than the inquiry by 
videolink.
Mr McInerney told the 
Federal Court the Tax 
Commissioner had initi-
ated an audit of Mr Huang 
in 2017. He told the court 
docket the businessman 
became as soon as not 
accused of tax evasion 
or fraud however the ATO 
believed he had “grossly 
understated his earnings” 
between 2013 and 2015 
and made “wrong or de-

Huang Xiangmo’s assets frozen as Tax Office 
pursues him for $140 million

ceptive statements” in 
earnings tax returns.
Mr McInerney anticipated 
there would be a honest 
contest in regards to the 
tax wisely payable by Mr 
Huang. The court docket 
heard Mr Huang became 
as soon as hit with a $140 
million tax invoice on Sep-
tember 11 this yr.
The bulk of the tax invoice 
became as soon as at-
tributed to the sale of a 
mansion in Hong Kong, 
which became as soon as 
mentioned to give rise to 
a capital beneficial prop-
erties tax liability. The 
balance linked to smaller 
“unexplained deposits” 
in financial institution ac-
counts, the court docket 
heard.
Mr McInerney mentioned 
Mr Huang had taken “no 
active steps to dissipate” 
his native assets but 
he became as soon as 
“evincing an procedure to 
not have an association 
with this country” and the 
Tax Build of job feared 
he would either promote 
or “encumber” his native 
assets to set aside them 
past its reach.
Neither Mr Huang nor his 
attorneys were in court 
docket to respond to the 
claims.
Mr McInerney mentioned 
knowledge from govt 
agency AUSTRAC re-
vealed Mr Huang had 
transferred tens of mil-
lions of greenbacks into 
and in another country 
between January 2016 
and August this yr. There 

Huang Xiangmo on the balcony of 
his Mosman  in December.Credit 
ranking: James Brickwood

had been an “rising out-
flow of cash, in particular 
since December 2018”, 
he mentioned.
Justice Anna Katzmann 
mentioned she became as 
soon as “contented that 
an expose have to quiet be 
made” in opposition to Mr 
Huang and his wife, and 
causes would be given at 
a later date. Mr and Mrs 
Huang might perchance 
elect to allege the freezing 
orders in court docket. 
The topic returns to court 
docket on Friday.
Frail NSW Labor Senator 
Sam Dastyari became as 
soon as forced to resign 
from federal politics in 
2017 over his connection 
to Mr Huang.
The Herald and The Age 
have beforehand reported 
that Mr Dastyari warned 
Mr Huang in particular 
person in 2016 that his 
phone became as soon 
as seemingly bugged by 
govt companies.
The meeting occurred af-
ter ASIO briefed senior 
political figures, including 
from the Labor Occasion, 
that Mr Huang became as 
soon as of hobby to the 
agency over his opaque 
hyperlinks to the Chinese 
language govt.
Mr Dastyari told the ICAC 
excellent month that “in 
hindsight, I now have 
severe questions about 
whether or not [Mr Huang] 
… became as soon as, ei-
ther straight or one pro-
cedure or the opposite, an 
agent of affect for the Chi-
nese language govt”.

clude a music school in North 
Parramatta, a kindergarten in 
Auburn, a café in Cabramatta, 
a registered charity in Penrith 
and a health facility in Liver-
pool.
Mr Speakman said that the 
fund will provide at least 1000 
small businesses and com-
munity organisations with 
support to enhance security.
“CCTV footage can really 
make or break a case. The 
more visuals we have, the 

greater the chance of suc-
cessful investigations and 
prosecutions,” Mr Speakman 
said.
“I encourage eligible busi-
nesses to apply as we know 
increased CCTV can deter 
anti-social behaviour and will 
ultimately make our suburbs 
safer.”
Mr Elliott said the new cam-
eras would be entered into 
the NSW Police Force CCTV 
Register, providing another 
crime-fighting tool to identify 
and catch criminals.

“CCTV puts the spotlight di-
rectly on offenders, to help 
reduce crimes like malicious 
damage, break and enter, 
shoplifting and assault,” Mr 
Elliott said.
“Stepping up monitoring of 
small businesses, commu-
nity organisations and key 
locations around western and 
south-western Sydney will be 
a big help to frontline police.”
The funding provides up to 
$5,000 towards cameras and 
installation. It is open to not-
for-profit community organi-

sations and small businesses 
with a turnover of less than $2 
million.
The program is being rolled 
out across the Blacktown, 
Camden, Campbelltown, 
Canterbury-Bankstown, Cum-
berland, Fairfield, Liverpool, 
Parramatta, Penrith and Wol-
londilly local government ar-
eas. 
Applications under the Com-
munity and Small Business 
CCTV Fund can be submit-
ted via www.crimeprevention.
nsw.gov.au

Home Affairs Minister 
Peter Dutton is unhappy 
with Labor for pushing 
back against legislation 
to tighten the character 
test for non-citizens in 
Australia.
Peter Dutton has accused 
the Labor Party of prior-
itising the wishes of New 
Zealand over Australia, as 
he fights to kick more for-
eign-born criminals out of 
the country.
The home affairs minister 
is unhappy Labor is push-
ing back against govern-
ment legislation to tighten 
the character test for non-
citizens in Australia.
“The Labor Party, Kristina 
Keneally, is opposed to 
that because she says it 
will offend New Zealand,” 
Mr Dutton told 2GB radio 
on Thursday.
“The fact is we’re elected 
to represent the interests 
of Australians and my job 
is to keep our country as 
safe as possible.
“That she would act in 
New Zealand’s interests 
over Australia’s interests 
is unbelievable.”
More than 4500 people 
have been deported un-
der existing “bad charac-
ter” laws.
“I think honestly we’ve 
saved victims from suf-
fering at the hands of 
many of those criminals 
who would have gone on 
to repeat their crimes,” Mr 
Dutton said.
Under the proposed 
changes, people will au-
tomatically fail the char-

acter test if convicted of 
various crimes which car-
ry prison terms of two or 
more years, even if they 
spend less time behind 
bars.
Labor opposes the bill, 
arguing the government 
already has the power to 
deport crooks. 
It has also warned of the 
diplomatic fallout, with 
New Zealand often de-
scribing Australia’s exist-
ing deportation scheme 
as “corrosive” to the 
trans-Tasman relation-
ship.
Labor wants to remove 
the law’s retrospective 
nature, keep the current 
definition of a “serious 
crime” to cover people 
sentenced to at least a 
year in prison, and take 
into account the impact 
on Kiwis.
Immigration Minister Da-
vid Coleman urged the 
opposition to exercise 
“common sense”.
“The only people this Bill 
affects are non-citizens 
convicted of serious 
crimes involving violence, 
sexual offences, weapons 
offences or breaches of 
AVOs,” Mr Coleman said.
“These are not victimless 
crimes. They are crimes 
that leave long lasting 
trauma on their victims 
and those committing 
them are not welcome in 
our country.”
The legislation passed the 
lower house on Thursday 
and now heads to the 
Senate.

Labor favouring NZ over 
Australia: Dutton
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Cash donations above 
$100 will be banned in 
NSW as the Government 
acts to restore the public’s 
confidence in the integrity 
of political donations.
Premier Gladys Berejik-
lian made the announce-
ment on Wednesday, 
making NSW the first ju-
risdiction to cap cash do-
nations made to political 
parties.
“I have been shocked by 
what has been uncovered 
at the Independent Com-
mission Against Corrup-
tion (ICAC) over the last 
two weeks,” Ms Berejik-
lian said.
“This Government has 
already introduced the 
strongest donations re-
gime in the nation but it is 
clear that some will con-
tinue to defy the law.
“That is why I am taking 
strong action to further 
protect our political pro-
cesses.
“This simple reform will 
mean an end to the poor 
accounting practices, un-
traceable donations and 
the anonymous cash that 

A Tamil family fighting 
deportation has been 
granted a 24-hour lifeline 
by the Federal Court.
Hundreds of people have 
rallied across Australia 
to protest the possible 
deportation of a Tamil 
asylum seeker family.
A Tamil family fighting 
deportation has been 
granted a 24-hour lifeline 
by the Federal Court.
An hours-long hearing in 
Melbourne on Wednes-
day failed to reach a 
resolution in the high-
profile case of Priya and 
Nades Murugappanand 
their daughters Tharu-
nicaa, two, and Kopika, 
four, who are being held 
in detention on Christ-
mas Island awaiting the 
court’s ruling.
Federal government 
plans to return the fam-
ily to Sri Lanka were put 
on hold by a previous 
injunction which expired 
at 4pmWednesday, with 
Justice Mordy Bromberg 
making orders which 
stretch until 4pm Thurs-
day.
The court was earlier 
told Tharunicaa was le-
gally entitled to make 
a visa application after 
“the bar was lifted” in a 
period between July and 
August 2017, with two-
year-old meeting the cri-
teria allowing her to her 
to apply for a protection 
visa.
Under the Migration Act, 
Tharunicaa has been 
deemed an “unauthor-
ised maritime arrival” 
and, as a child of an asy-
lum seeker arriving in 
Australia by boat, cannot 
apply for a visa.
Barrister Angel Aleksov 
argued that Australian-
born Tharunicaa did have 
a right to apply for a visa, 
that her matter is “still in 
train” and the govern-
ment has no power to 
deport her to Sri Lanka 
with her family.
“It is a very serious ques-

Tamil deportation case 
extended by a day

tion about whether my 
client has been lawfully 
detained,” he said.
Mr Aleksov argued the 
minister should be re-
quired, and in fact had a 
duty, to consider Tharu-
nicaa’s claim, with the 
only issue being whether 
she was “disqualified” 
under immigration legis-
lation.

“It’s accepted that if the 
applicant has made a 
valid application for a 
visa, there is not power 
to remove her until it is 
determined,” Justice 
Mordy Bromberg said.
“This all turns on wheth-
er there was a power to 
remove … because there 
was a statutory process 
still in place”.
Mr Aleksov also argued 
if the family was de-
ported, it was a “literally 
life or death” situation, 
but conceded there was 
no evidence before the 
court about their risk of 
serious harm back in Sri 
Lanka.
The family had settled 
in the Queensland town-
ship of Biloela before be-
ing taken into detention, 
with Tharunicaa’s par-
ents and sister already 
refused refugee status in 
Australia.
Tamil Refugee Council 
spokesman Aran Mylva-
ganam said he had spo-
ken to Priya and Nades 
from Christmas Island 
overnight, when they re-
layed their jail-like con-
ditions, surrounded by 
guards.
“The circle of guards 
have been ordered by 
Australian Border Force 
to capture every moment 
of their stay there on 
video,” he told AAP on 
Wednesday . “It is creat-
ing some sort of fear.” 
The family is unlikely 
to be deported before a 
“full and final” hearing 
at a later date, still to be 
scheduled.

has the potential to mar 
our political system.
“Given the wide and easy 
availability of electronic 
funds transfer systems, 
there is no good reason 
for donations to hide be-
hind the anonymity of 
cash.”
Currently, no single do-
nor may exceed a cap of 
$6400 a year to a party or 
group, nor may a donor 
exceed a cap of $2900 a 
year to a member, candi-
date or third-party cam-
paigner.
All political donations of 
$1000 or more must also 
be disclosed to the NSW 
Electoral Commission. 
These restrictions will re-
main in parallel with the 
new cash ban.
“This sends the strongest 
possible message that 
donation laws must not 
be flouted because the 
only legal donations will 
be traceable donations,” 
Ms Berejiklian said.
Legislation to enact the 
new restrictions will be 
introduced to Parliament 
by the end of the year.

CASH POLITICAL DONA-
TIONS CAPPED IN NSW

Pauline Hanson, who the 
prime minister has chosen 
to help run an inquiry into 
family courts, has accused 
some women of lying to 
gain custody of their chil-
dren.
Pauline Hanson will help 
lead a parliamentary inqui-
ry into family law even after 
launching an extraordinary 
attack against women who 
she claims are lying about 
domestic violence in the 
family courts.
The Senate agreed on 
Wednesday to set up the 
special committee, to be 
chaired by veteran Lib-
eral MP Kevin Andrews 
with Senator Hanson as 
his deputy, despite oppo-
sition from Labor and the 
Greens.
The One Nation leader says 
some women are making 
up domestic violence alle-
gations or falsely accusing 
ex-partners of molesting 

their children.
“There are people out there 
who are nothing but liars 
and who will use that in 
the court system,” she told 
ABC radio on Wednesday.
“Don’t throw domestic vio-
lence orders against your 
ex-partners just to further 
your case or get control of 
the children.”
Senator Hanson did not 
provide any evidence to 
substantiate her claims, 
other than citing her own 
son’s experience with the 
courts.
When repeatedly pressed, 
she suggested contact-
ing men’s rights groups to 
back up her allegations.
Labor said these comments 
were completely unaccept-
able and while it would 
have been happy to talk 
to the government about 
an examination of family 
law, it wouldn’t back one 
with Senator Hanson at the 

Pauline Hanson lashes family court ‘liars’
helm.
“It would appear from those 
comments that Pauline 
Hanson has already judged 
what that evidence is and is 
saying that people don’t tell 
the truth about family vio-
lence,” Opposition Leader 
Anthony Albanese told re-
porters in Canberra.
“These are difficult issues 
for families out there. They 
are particularly difficult for 
women. The issue of do-
mestic violence should be 
taken seriously by every-
one in this place.”
Mr Andrews said for his 
part, he was approaching 
the issues objectively.
“I will try to endeavour 
to enable everybody who 
wants to have a say, to have 
a fair say,” he told ABC TV.
“That does not mean we 
will necessarily agree with 
everyone. Part of the role of 
a parliamentary committee 
is to question what people 
are putting forward.”
Prime Minister Scott Mor-
rison insisted the inquiry 
wasn’t about picking sides 
but having an “honest ear” 
to the concerns of people 
going through the family 
courts system.
Men’s groups have ap-
plauded the upcoming in-
vestigation but it’s been 

met with fierce criticism 
from anti-domestic vio-
lence campaigners.
It comes barely two years 
after another parliamen-
tary inquiry into the family 
courts, and just months af-
ter the Law Reform Com-
mission undertook its own 
review.
Prominent anti-domestic 
violence campaigner Rosie 
Batty is furious with the de-
cision to launch yet another 
inquiry.
And she said it was unac-
ceptable for politicians with 
their own agendas to lead 
it.
“We know the failings, we 
need to start investing in 
this court system that is 
broken, overwhelmed and 
failing. It is continuing to 
put families, particularly 
children, in danger,” she 
said.
The two Centre Alliance 
senators backed the inqui-
ry, but the party’s Rex Pat-
rick wouldn’t back Senator 
Hanson’s stance.
“While we accept that 
some people may perjure 
themselves in a court, we 
totally reject Senator Han-
son’s sweeping generalisa-
tion that women lie in court 
in order to get favourable 
decisions,” he told AAP.

The prime minister is 
standing firm in the face of 
a legal challenge against 
the government’s contro-
versial welfare debt-recov-
ery scheme.
Scott Morrison is staring 
down a class action against 
Centrelink’s controversial 
robo-debt welfare recovery 
scheme.
Lawyers are preparing to 
argue the Commonwealth 
must repay debts collected 
and provide compensation 
to those affected.
The robo-debt system 
matches tax office and 
Centrelink data to claw 
back overpaid welfare pay-
ments.
Recipients of the auto-
mated debt letters are 

presumed guilty and must 
prove their innocence.
But the government has 
admitted more than one-
quarter of debt notices 
sent have been wrong.
More than 160,000 of the 
welfare agency’s letters 
are estimated to have con-
tained errors.
The prime minister argues 
many complaints against 
the scheme have been 
overstated.
“Where the system needs 
to be improved then we’ll 
always continue to do 
that,” he told the Seven 
Network on Wednesday.
“But we won’t make any 
apologies for actually mak-
ing sure we recover over-
paid taxpayers’ money.”

PM standing by Centrelink robo-
debt scheme
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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..  
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

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.

الكتائيب  سدني  قسم  اقام 
االحد  يوم  السنوي  قداسه 
مؤسس  ألنفس  راحة  الفائت 
اجلميل،  بيار  الشيخ  احلزب 
الرئيس الشهيد الشيخ بشري 
شهيد  االف  والستة  اجلميل 
على  سقطوا  الذين  كتائيب 
خدمة  ويف  الكتائب  مذبح 

لبنان.
دير  رئيس  القداس  ترأس 
الدكتور  األب  شربل  مار 
رهبان  يعاونه  الفرخ  لويس 
حشد  القداس  وحضر  الدير 
واملناصرين،  املواطنني  من 
فرح  لودي  القسم  رئيسة 
التنفيذية  اللجنة  واعضاء 
والكتائبيني، وشارك الكتائب 
القنصل  سعادة  القداس  يف 
العام يف سدني شربل معكرون 
وممثلو  رؤساء  وعقيلته، 
التقدمي  وتيارات:  احزاب 

املستقبل  تيار   ، االشرتاكي 
القوات  األحرار،  ،الوطنيون 
احلر  الوطين  التيار  اللبنانية، 
الرابطة  االستقالل،  وحركة 
املارونية واجلامعة الثقافية، 

األسرتالية  التجارة  غرفة 
والروابط  اجلمعيات  اللبنانية، 

، رهبان وراهبات ،
 اعالميون واعالميات ورؤساء 
حترير الصحف العربية الصادرة 
التلغراف،  اسرتاليا،  يف 
املستقبل  اهلريالد،  النهار، 

والوكالة الوطنية لألعالم. 

نصر  سيدة  السيدة  قرأت 
اإلنكليزية  باللغة  الرسالة 
والسيد هادي غفري الرسالة 
النوايا  وقرأ  العربية،  باللغة 
شديد  مارلني  الراهبة  األخت 
وقرات  كتائبيني.  وأعضاء 
الشهيد  صالة  فرح  السيدة 

اليت أعدتها املناضلة الكتائبية 
جوسلني خويري.

عظة االب الفرخ
عظة  الفرخ  األب  والقى 

باملناسبة وأبرز ما جاء فيها:
العامل  احتفل  األمس،  يف 
الصليب  بعيد  املسيحي 
يوجد  ال  انه  وكما  املقدس، 
صليب دون مسيح فال مسيح 

دون صليب أيضا.
تراجع  ال  انه  نقول  لذلك 
كثرت  ومهما  التحديات  امام 
واألالم  والصعاب  التضحيات 

جيب ان ال نفقد االمل. 
 وأضاف االب الفرخ، 

مع  لنصلي  اليوم  اجتماعنا 
كما  سدني  يف  الكتائب 
يصلون أيضا يف عامل االنتشار 
نتذكر حمطة  لكي  لبنان  ويف 
احللم  الرئيس  استشهاد 
الشيخ بشري اجلميل. ونصلي 

حزب  مؤسس  ونتذكر  أيضا 
بيار  الشيخ  اللبنانية  الكتائب 
هذا  شهداء  وكذلك  اجلميل 
كلنا  العريق.  اللبناني  احلزب 
العائلة  هذه  تاريخ  يعرف 
يعرف  وكلنا  احلزب  وهذا 
وهذا  العائلة  هذه  قدمت  ما 
التارخيي من تضحيات  احلزب 
واجنازات دفاعا عن خصوصية 
موقع  وحلماية  الرسالة  وطن 
يف  ودوره  التارخيي  لبنان 
حزب  والعامل،  املنطقة 
الكتائب هو احلزب الذي اختذ 
شعارا نؤمن به مجيعا دون ان 
نكون حزبني وهذا الشعار هو 

» اهلل، الوطن والعائلة«... 
الفرخ  لويس  األب  وختم 

قائال:
اىل  حباجة  الوطن  لبنان  ان   
القدرات املخلصة، حباجة  كل 
اىل رجال رؤية، رجال أصحاب 
يساومون  ال  واخالق  ضمري 

رجال  واحلق،  املبادئ  على 
الرئيس  مثال  على  يناضلون 
الشهيد الشيخ بشري اجلميل. 
رحم اهلل شهداء كل لبنان، رحم 

اهلل شهداء حزب الكتائب.

قسم سدني الكتائيب احيا ذكرى املؤسس 
والرئيس الشهيد وشهداء احلزب



العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(9632 4818 
0403482345

العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 

روحانية وفلكية

Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412 web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

هاتف: 000 449 0400

WORLD FRUIT
بـإدارة السيد  الـيان بولـس

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه 
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 

واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

سبانخ )الربطة( بـ 0,99  $

World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3,  St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

 ..)Extra Virgin( زيت بلدي اسرتالي
حلويات مشكـّلة مستوردة من دبي

نبيع بالجملة واملفرّق.. 
نؤمـّن طلبات املطاعم.. 
نفتح 7 أيام يف األسبوع

بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $

لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت
 بـ $15,00

وموجودات أخرى بأسعار خيالية
عـسل بـلدي

هذا العرض
 صاحل لغاية  

يوم
 اجلمعة
27 أيلول

زيت زيتون تامكس )4 ليرت( بـ 14,99 $

خس لبناني  )اخلسـّة(  بـ 0,99 $

تفاح Pink lady)1 كيلو( بـ  1,99  $ فول مدمس )العلبة( بـ  0,99  $
عصري بوجنوس )21  قطعة(  بـ 5,99 $

بـندوة )1  كيلو( بـ 1,99 $

رب بندورة )3 ليرت( بـ  8,50  $
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