العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب
الخربة والكفاءة
واالختصاص
ايلي
على الرقم:
0412 224 604

32

0403 482 345

$2،00

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

تصدر كل سبت وتوزع يف سيدني

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818

Melbourne: 12

السبت  28أيـلول  - 2019العدد 938

; The Middle East Herald

Follow us on

«موازنة األزمات» :البنزين ِّ
يهدد حبرق اإلستقرار!

إزدحام السيـّارات أمام إحدى محطات البنزين يف بريوت (تصوير :طالل سلمان)

العامة لألمم املتحدة.
كل ذلك على وقع،
طفرة يف وضعية الدوالر
األمريكي يف األسواق
اللبنانية ،بني سعر وسطي،
حيدده مصرف لبنان ،وسعر
على غاربه لدى الصيارفة
ومؤسسات النشاط املالي

وسط
واالقتصادي،
انقسام ،عربت عنه نقابات
واملستوردين
احملطات
للمحروقات،
واملوزعني
جيري ضغط بدءًا من اليوم
على احملطات اخلاصة
بتوزيع البنزين واملازوت
وسائر املشتقات النفطية.

 Luxuryللسفر والسياحة

ّ
ممثل
لكن فادي أبو شقرا
شركات موزعي احملروقات
قال ال إضراب اجلمعة
(أمس) ،وحنن مع متابعة

التتمة صفحة 21

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

كذلك!».
جاء ذلك ردًا على تغريدة
يف
تعمل
لصحافية
قالت
نيوز»
«فوكس

هدد الرئيس األمريكي
دونالد ترامب بإنه إذا مت
عزله فإن األسواق سوف
تنهار ،فيما اعلن مدير
الوطنية
االستخبارات
بالوكالة جوزيف ماغواير
إن قضية االتصال بني
الرئيس ترامب والرئيس
األوكراني غري مسبوقة،
والشكوى املقدمة من
قبل املخرب تشري إىل أن
الرئيس ارتكب خمالفات
وعمل خاطئ ،اما البيت
األبيض فأكد تصديه لـ
«هسترييا» الدميقراطيني
بعد نشر وثيقة عنصر
االستخبارات.
فقد قال الرئيس األمريكي
دونالد ترامب يف تغريدة
له على تويرت «إذا فعلوا
هذا فع ًال (اي إذا مت
عزله) فإن األسواق سوف
تنهار».
مضيفًا «هل تعتقدون أن
احلظ كان هو الذي جعلنا
نصل إىل أفضل سوق
لألوراق املالية واالقتصاد
يف تارخينا؟ مل يكن

فيها إن «األسهم بلغت
أدنى مستوياتها بعد أن
دعت رئيسة جملس النواب

التتمة على الصفحة 21

بن سلمان :أحتمل مسؤولية يف مقتل
خاشقجي ألنها حدثت وأنا يف السلطة
أعلن ولي العهد السعودي
حممد بن سلمان إنه يتحمل
مقتل
عن
املسؤولية
الصحايف مجال خاشقجي
«ألن ذلك حدث وأنا يف

موقع السلطة».
كالم األمري السعودي جاء
يف عرض متهيدي لفيلم
األسبوع
يبث
وثائقي

التتمة على الصفحة 21

وصول قوات مدعومة إماراتياً وتعزيزات
عسكرية إىل السواحل اليمنية
أفادت معلومات خاصة عن
وصول  3سفن إماراتية
إىل ميناء املخا الساحلي
ً
قادمة من أريرتيا ،وعلى
متنها أكثر من ألف مقاتل
بعد تلقيهم التدريبات يف
القاعدة العسكرية االماراتية

يف عصب (إريرتيا).
أن
املعلومات
وأكدت
املقاتلني مت نقلهم فورًا
من ميناء املخا إىل جبهات
القتال يف تعز ،كما أفادت
املعلومات بإنزال معدات

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
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ترامب يهدد :إذا مت عزلي فإن األسواق املالية سوف تنهار

رواتـب الـقطاع الـعام عـلى مـشرحة الـتخفيض..
وحـزب اهلل يـنصح الشيعة بالتحوُّل إىل «اليورو»

يف الوقت الذي كان فيه
يتقدم يف
جملس الوزراء
ّ
اجراء ختفيضات على أرقام
موازنات الوزراء ويهدد
رواتب موظفي القطاع
العام بالتخفيض جمددًا،
الطاقة
وزيرة
وتعلن
واملياه ندى البستاني
االقرتاب من دخول لبنان
نادي الدول املنتجة للنفط
أول املقبل،
يف كانون ّ
كانت األنباء تتطاير عن
عودة نقابات اصحاب
واسترياد
الصهاريج
احملروقات إىل اإلضراب،
بني مفتوح أو تريث
بانتظار االجتماع الذي يعقد
عند الثالثة من بعد ظهر
اجلمعة (أمس) مع رئيس
احلكومة سعد احلريري،
بالتزامن مع إنتهاء زيارة
الرئيس ميشال عون إىل
نيويورك ،حيث ترأس وفد
لبنان اجتماعات اجلمعية

التفاصيل الصفحة 2

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

ال تفوتوا حضور أمجل
عروض السريك

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

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

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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��م أ�� ��ا��ك
�����و���ض ا

عروض بهلوانية
مدهشة للكبار
والصغار

Earlwood

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

.�����ً ������� ����ور ���ا ا���ث ا���ص
�������� ا������ت وا����ث إىل ا����� ا������ ا���� ��ف �����ا ����� �������ة يف �� ا
 ����ن.���� �� ا�������� وأ�� �� ذ،����� وا���ا��ت ا،���� و����� ا،ا������ ���ا�� ا����� وا���ه
األ�� وا��يص يف �����وث و��� ����� �����ث �� ا������ وا������ ا��ا�� وا������ت.

��� ���ا�����ت ا

• MetroAssist

• Sydney Water
• Canterbury Bankstown Council
• Energy & Water Ombudsman NSW

��أ

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

• Revenue NSW
Centrelink

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

• NSW Trustee and Guardian
• Canterbury Earlwood Caring Association
• Service NSW

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

����� أ/ ���� األول٢ األر���ء
 م٢:٣٠ –  ص٩:٠٠

* µØ'

• Department of Human Services –

Supported by
Sophie Cotsis MP,
Member for Canterbury

���

Wild West

Featuring Wheel of Death,
Trapeze, Miniature Horses,
Dogs & clowns plus exciting
circus acts and Western
dancing.
Fun & Laughter for all ages

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

SHOW TIMES

Thur 26th Sep
7.00 pm
Fri 27th Sep
7.00 pm
Sat 28th Sep 3.00 pm & 7.00pm
Sun 29th Sep 11.00 am & 3. 00pm
Mon 30th Sep
11.00 am
Wed 2nd Oct
11.00 am& 3.00pm
Thur 3rd Oct 11.00am
Fri 4th Oct 11.00 am & 7.00pm
Sat 5th OCT 3.00 pm & 7.00pm
Sun 6th OCT 11.00am & 3.00 pm
Mon 7th OCT 11.00 am
Wed 9th OCT 11.00 am & 3.00pm
Thur 10th Oct 11.00am
Fri 11th Oct 11.00 am & 7.00pm
Sat 12th Oct 3.00 pm & 7.00pm
Sun 13th Oct 11.00 am Last Show

Ticket prices

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

����� ������� – ��ث ���ين
Reply Paid 86550, Sydney South NSW 1234
Level 11,@
133 Castlereagh Street, Sydney

 ���� اال���ل �ـEWON ����� ������ ���ى
������� أو ا���ه

 �����ث إىلEWON ������ ا��� ����� ا����� ا�������� وا����� ا،���� ( ������امTIS) ���� ��� �����ص ا��� أو ���ف ا���� أو ا���� �����ن �� إ.١٣١٤٥٠ ��
 يف ا���م اال���ل �ـEWON ١٣٣٦٧٧ �� �������� ��ل ا����� ا������ ������� ا.

2 صفحة

For enquiries &
BOOKINGS:
0448 247 287 -0448 CIRCUS

(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

ϡϛΩϻϭϷέΎγϣϙΎϧϫ
ϡϛΩϻϭϷέΎγϣϙΎϧϫ
ϡϬϣϼΣϖϳϘΣΗϟ
ϡϬϣϼΣϖϳϘΣΗϟ
Find out more

westernsydney.edu.au/thecollege

CRICOS Code: 00917K
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لــبنانيات

وزير اإلعالم بعد انتهاء جملس الوزراء:
اجلميل زار عوده :بداية طريق خالص
الرئيس عون غادر نيويورك متوجها اىل بريوت
وأبرق اىل ماكرون معزيا بالرئيس شرياك اجلمعة (امس) اجتماع للجنة الوزارية املعنية البلد بتحقيق اجنازين العودة إىل روحية
مبلف الكهرباء واالثنني جلسة جمللس الوزراء
الدستور والالمركزية االمنائية

غادر رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يف الثالثة من
بعد ظهر امس االول (بتوقيت
ليال
العاشرة
نيويورك)
(بتوقيت بريوت) مطار جون
كينيدي يف نيويورك ،عائدا
اىل بريوت بعد ترؤسه وفد
لبنان اىل اجتماعات اجلمعية
العامة لالمم املتحدة بدورتها
الرابعة والسبعني ،حيث القى
كلمة لبنان والتقى عددا
من رؤساء الدول والوفود
واملسؤولني الدوليني.

ابرق اىل ماكرون معزيا

ابرق رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون اىل الرئيس
الفرنسي اميانويل ماكرون،
معزيا بوفاة الرئيس الفرنسي
السابق جاك شرياك ،وجاء يف
الربقية« :تلقيت اليوم حبزن
كبري ،وفاة الرئيس الفرنسي

السابق جاك شرياك .واني
اشارك عائلته والقريبني منه،
كما الشعب الفرنسي بأمجعه،
مشاعر االمل واحلزن ،وارجو ان
تتقبلوا مين خالص العزاء.
لقد ترك الرئيس الراحل
بصماته يف خمتلف مراكز
املسؤولية اليت تسملها خالل
سنوات طويلة ،يف احلياة
السياسية الفرنسية.
ويذكر لبنان فيه الصديق الويف
الذي لطاملا وقف اىل جانبه،
وقد عمل بصدق وبشغف من
اجل تعزيز العالقات الثنائية
بني بلدينا ،وجعلها مميزة.
وانا على ثقة بأننا سنعمل
على احلفاظ على هذه العالقة،
النابعة من القلب والروح،
وابقاء شعلتها مضاءة.
وتفضلوا ،السيد الرئيس،
بقبول عميق املودة».

باسيل التقى وزراء خارجية دول عدة
ووقع اتفاقيات على هامش الدورة 74
للجمعية العمومية لالمم املتحدة

الوزير باسيل خالل احد اجتماعاته
عقد وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل يف نيويورك
لقاءات عدة على هامش أعمال
الدورة  74للجمعية العمومية
لالمم املتحدة مع وزراء خارجية
دول عدة.
ووقع بيانا مشرتكا مع وزير
خارجية جزر املارشال وعقد
اجتماعا موسعا مع املمثلة العليا
للشؤون اخلارجية يف االحتاد
االوروبي.
كما شارك يف االجتماع الوزاري
الذي دعت اليه فرنسا لتوقيع
الشراكة الدولية للمعلومات
والدميقراطية.
وحضر الوزير باسيل حفل الغداء
الذي أقامته منظمة االونروا
بدعوة من السويد واالردن.
مع
باسيل
الوزير
وحبث
نظريه الربازيلي إرنستو آرويو
وسبل
الثنائية
العالقات
تعزيزها وإستكمال دخول لبنان
اىل معاهدة مركوسور ووجه اليه
دعوة لزيارة لبنان واملشاركة
يف مؤمتر الطاقة االغرتابية
،الذي يعقد يف شهر متوز من
العام املقبل والذي يتزامن مع
احتفال لبنان باملئوية األوىل
لتأسيس دولة لبنان الكبري.
وطالب باسيل خالل اجتماعه
جوزي
االكوادوري
بنظريه
فالنسيا بآلية لتسهيل وصول
اىل
اللبنانية
الصادرات
االكوادور ،كما وجه له الدعوة
للمشاركة يف مؤمتر الطاقة
االغرتابية ومئوية لبنان الكبرييف
العام .2020

واجتمع الوزير باسيل مع وزير
خارجية جزر املارشال جون
سيلك ووقع على بيان مشرتك
بانشاء العالقات الديبلوماسية.
وحبث الوزير باسيل مع وزير
خارجية سلطنة عمان يوسف
بن علوي عبداهلل االوضاع يف
اخلليج وما تقوم به السلطنة
من اتصاالت لتهدئتها واجياد
املخارج لالزمات ووضعه يف
أجواء زيارته اىل سوريا ،ووجه
الوزير باسيل دعوة للمستثمرين
العمانيني لالستثمار يف لبنان.
وخالل لقائه ممثلة الشؤون
اخلارجية يف االحتاد االوروبي
فيديريكا موغرييين دعا الوزير
باسيل اىل تسهيل دخول
املنتجات اللبنانية اىل دول
االحتاد االوروبي واملشاركة يف
حتمل اعباء النازحني السوريني
اىل لبنان ما يشكل ضغطا
اقتصاديا كبريا على لبنان.
وحبث الوزير باسيل مع وزير
خارجية هنغاريا بيرت سيارتو
يف العالقات الثنائية وتلبيته
بودابست
لزيارة
الدعوة
للمشاركة يف مؤمتر حول منطقة
الشرق االوسط.
وخالل لقائه مع نظريه الدامناركي
جييب كوفود شكر الوزير باسيل
الدامنارك على دورها االجيابي
يف مساعدة لبنان يف ميادين
عدة ،متمنيا تعزيز العالقات
التجارية بني البلدين  ،بدوره
الدامناركي
الوزير
اشاد
للنازحني
لبنان
بإستضافة
السوريني على اراضيه.

الرئيس الحريري مرتئسا الجلسة
انتهت عند السابعة مساء
امس االول جلسة جملس
الوزراء اليت ترأسها رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري
يف السراي احلكومي ،أدىل
على أثرها وزير اإلعالم مجال
اجلراح باملعلومات الرمسية
اآلتية« :تابعنا اليوم النقاش
يف موازنة اجلزء األول لعدد
من الوزارات ،وانتهينا منها
بشكل نهائي ،وغدا سيكون
لدينا اجتماع للجنة الوزارية
املعنية مبلف الكهرباء ،واالثنني
املقبل يعقد جملس الوزراء
جلسة عند الرابعة عصرا ،على
أمل أن نتقدم أكثر فأكثر
يف موضوع املوازنة .حصلت
بالطبع التخفيضات الالزمة
على موازنات الوزارات ،أي
أن خنفض إنفاقنا وأن نعطي
إشارة إجيابية عن جديتنا يف
موضوع اإلنفاق .كما أن جلنة
اإلصالحات تتابع عملها ملزيد

من اإلصالحات ورؤية ما ميكن
أن تتضمنه هذه املوازنة ،وما
سيكون خارج املوازنة يرسل
إىل اجمللس النيابي مبشاريع
قوانني».
سئل :هل ميكن أن تدرجوا
أمورا إضافية على الواردات؟
أجاب« :اللجنة كلفت بدراسة
كل اإلصالحات املمكنة .وبعد
ذلك ،نقرر ما الذي سيكون
ضمن املوازنة وما الذي
سريسل إىل اجمللس النيابي
مبشاريع قوانني منفصلة.
وهذا يعين أنه ليس بالضرورة
أن كل ما تقرره اللجنة سيكون
ضمن املوازنة».
سئل :بالنسبة إىل موضوع
مرفأ بريوت والكهرباء ،هل
سيبت يوم االثنني أم سيحال
إىل اللجنة الوزارية؟
أجاب« :مبدئيا ،جيب أن يكون
هذان املوضوعان جاهزين يوم
االثنني».

احلريري طلب يف تعميم احرتام أصول
التخاطب يف مراسلة قضاة النيابات العامة من
خالل النائب العام لدى حمكمة التمييز حصرا
أصدر رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري امس االول،
تعميما طلب فيه إىل «مجيع
اإلدارات العامة واملؤسسات
العامة والبلديات واحتادات
البلديات التقيد بالقوانني
اإلجراء،
املرعية
واالنظمة
وتاليا احرتام أصول التخاطب
لناحية مراسلة قضاة النيابات
العامة على اختالفها وتنوعها
(نيابات عامة استئنافية -
نيابة عامة مالية) مبن فيهم
مفوض احلكومة لدى احملكمة
العسكرية ومعاونوه من خالل
النائب العام لدى حمكمة
التمييز حصرا».
ويف ما يلي نص التعميم:
«عمال بنص املادة  /13/من
احملاكمات
أصول
قانون
اجلزائية اليت تنص على ما
حرفيته« :يرأس النيابة العامة
لدى حمكمة التمييز نائب
عام يعني مبرسوم يتخذ يف
جملس الوزراء بناء على اقرتاح
وزير العدل ،يعاونه حمامون
عامون.
تشمل سلطة النائب العام
لدى حمكمة التمييز مجيع
قضاة النيابة العامة مبن فيهم
مفوض احلكومة لدى احملكمة
العسكرية ،وله أن يوجه اىل
كل منهم تعليمات خطية أو

شفهية يف تسيري دعوى احلق
العام،»...
لتزاما بنص هذه املادة،
وتصويبا للمسار القضائي،
واحرتاما ألصول التخاطب
اإلداري والقضائي املنصوص
عنه يف القوانني واالنظمة
املرعية االجراء،
يطلب اىل مجيع اإلدارات
العامة واملؤسسات العامة
والبلديات واحتادات البلديات
التقيد بالقوانني واالنظمة
املرعية اإلجراء يف السياق
احرتام
وتاليا
املعروض،
أصول التخاطب لناحية مراسلة
قضاة النيابات العامة على
اختالفها وتنوعها (نيابات عامة
استئنافية  -نيابة عامة مالية)
مبن فيهم مفوض احلكومة لدى
احملكمة العسكرية ومعاونيه
من خالل النائب العام لدى
حمكمة التمييز حصرا».

املطران عودة مستقبال الرئيس الجميل
استقبل مرتوبوليت بريوت
وتوابعها للروم االرثوذكس
املطران الياس عوده ،يف
الرئيس
املطرانية،
دار
أمني اجلميل الذي قال بعد
الزيارة« :هي زيارة واجب
لسيادة املطران الياس ألنه
قمة اإلميان والروحانية ويف
أيامنا هذه ،يف الظرف الذي
مير به البلد حنن بأمس احلاجة
للعودة إىل الينابيع ،إىل
الروحانية اليت نكتسبها مع
سيدنا املطران الياس عوده.
أمتنى لو يأتي كل إنسان
سياسي ويتشبع من هذه
الدروس ألنها أساسية إذا كنا
حقيقية نريد أن خندم لبنان
وطن الرسالة .لن أدخل يف
السياسة الرائجة اليوم ،ولكين
أعطي جمرد تصور شخصي
للحل إذا كنا نريد اخلروج من
هذا الظرف الصعب جدا الذي
منر فيه ،يرتكز على إجنازين
جيب حتقيقهما:
اإلجناز األول هو العودة إىل
ً
خاصة
روحية الدستور اللبناني
جلهة التأكيد على بعض
اليت
اإلدارية
املؤسسات
من شأنها أن توقف اإلدارة
على رجليها وحنن وضعناها
على الرف .وسبب كل هذا
اإلهمال وهذا الضياع الذي
يعيشه اللبنانيون فقدان لبنان
ملؤسساته اليت من شأنها
مواكبة اإلدارة اللبنانية .إذا

كان املواطن يعاني اليوم
فألنه فقد الثقة باإلدارة ،فقد
الثقة بإمكان الدولة اللبنانية
أن تقدم اليه احلد األدنى من
ضرورات احلياة ،وما أعنيه هو
تعويم املؤسسات األساسية
منها :اخلدمة املدنية ،ديوان
احملاسبة ،التفتيش املركزي،
أي املؤسسات اليت تضمن
اإلدارة
فاعلية
الشفافية
اللبنانية .إذا اطمأن املواطن
إلدارته يأخذ ثقة أكثر يف
املستقبل وميكن أن يعطي
أكثر ويأخذ ما يستحقه وال
سيما أن يستعيد اإلنسان
اللبناني كرامته من خالل هذه
التقدميات».
اإلجناز الثاني هو الالمركزية
اإلمنائية .إذا استطعنا أن حنقق
هذين اإلجنازين من جهة قضية
اإلدارة وإعادة احلوكمة املفيدة
انطالقا من املؤسسات اليت
ذكرتها ،أن نعومها من جديد،
من جهة أخرى حتقيق الالمركزية
اإلمنائية حسبما تنص عليه كل
املشاريع احلكومية والبيانات
الوزارية .إذا حققنا هذين
اإلجنازين أعتقد أنها تكون
بداية طريق خلالص البلد .أمور
كثرية تعاجل من خالل هذين
اإلجنازين مبا فيها قضية
سيادة البلد ،طمأنة الناس،
الثقة باملستقبل واستعادة
الشباب برجوعهم إىل البلد
ليساهموا يف إنقاذه».

روكز :االزمة النقدية تؤكد أن ما حيصل هو
فساد وتفريط بالسيادة عرب التفريط بعملتنا
اعترب عضو تكتل لبنان القوي
النائب العميد شامل روكز،
يف تصريح ،انه «حتى الساعة
ال جواب واضحا عن موضوع
العملة والصرف» مشريا اىل
أن «تصرحيات املسؤولني
باجلملة تطمئن زورا اىل
االستقرار ،بينما الواقع مغاير،
قلق يف الشارع ،مصارف
تتحكم باملواطنني ،صيارفة
يستغلون الوضع ،واللبنانيون
وحدهم ضحية ال يعرفون اىل
اين يتوجهون وملن يشكون
وكيف يدفعون سنداتهم ،حتى
إن شركات اخللوي التابعة
للدولة باتت تروج للتعامل
بالدوالر».
وسأل« :ملاذا يصعب ضبط
السوق؟ وما صحة الكالم
عن مؤامرة وتواطؤ بني بعض
وبعض
املصارف
مديري

شركات الصريفة؟» ،وقال:
«كنائب يف اجمللس النيابي
أسأل :أين السياسة النقدية
واملالية؟ ملاذا ال حتاسبون
املستفيدين؟ من املسؤول عن
هذا الفلتان حتى نعرف ملن
نتوجه ومن نراجع؟».
اضاف« :هذه األزمة تؤكد مرة
جديدة أن ال دولة يف لبنان
وال من يسألون عن الشعب»،
موضحا أن «ما حيصل شكل
من أشكال الفساد وتفريط
بالسيادة اللبنانية عرب التفريط
واملس
الوطنية
بعملتنا
مبكتسبات اللبنانيني وحقوقهم
وأمنهم النقدي».
وختم« :ال نريد بيانات
انشائية عن تطمينات ،نريد
وقائع وأرقاما وأن تتحدد
املسؤوليات ،كفانا مراوغة
وكذبا وتعمية».
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لـبنانيات

خمزومي عرض األوضاع مع املفيت دريان:

اللقاء الدميوقراطي حييي العيد الوطين
ال خطة تنموية جدية يف البلد
السعودي وتيمور جنبالط والبخاري يشددان
على العالقات السياسية والتارخيية
والطبقة السياسية ال تعي حجم األزمة

وليد وتيمور جنبالط مع السفري البخاري وحضور

احيا «اللقاء الدميقراطي» بدعوة
منه العيد الـ  89للمملكة العربية
السعودية يف قصر األمري
أمني  -بيت الدين ،ويف حضور
تقدمه رئيس «احلزب التقدمي
جنبالط
وليد
اإلشرتاكي»
وعقيلته نورا ،ورئيس «اللقاء
تيمور
النائب
الدميقراطي»
جنبالط ،ونواب اللقاء وقيادة
«احلزب التقدمي اإلشرتاكي»،
السفري السعودي يف لبنان وليد
البخاري ،وجهاز السفارة ،وحشد
من السفراء العرب والشخصيات
واالجتماعية
السياسية
واالقتصادية وممثلي املرجعيات
الدينية ووزراء ونواب حاليني
وسابقني وممثلي االجهزة االمنية
والعسكرية ورؤساء بلديات
وخماتري وهيئات اجتماعية.

تيمور جنبالط

وألقى جنبالط الكلمة التالية:
«سعادة سفري اململكة العربية
الكريم،
واحلفل
السعودية
حنتفل معكم بالعيد الوطين
للمملكة العربية السعودية هنا
يف اجلبل».
اخلري،
«مملكة
وأضاف:
كانت وما زالت احلاضن لكل
اللبنانيني .ويف احلرب األهلية
اللبنانية ،بذلت اجلهود اجلبارة
إلعادة السلم األهلي مع اتفاق
الطائف .واليوم لكي حنمي
نظامنا من خطر الوقوع جمددا،
علينا العودة إىل اتفاق الطائف
لتطبيقه ،واحلفاظ على السلم
األهلي».
وتابع« :وامسحوا لي أن أتذكر
معكم العالقة التارخيية بني آل
جنبالط وآل سعود ،اليت نسجها
املعلم كمال جنبالط إميانا
بالتماسك العربي».
وقال« :يف العيد الوطين
للسعودية اليت حتتضن اآلالف
من اللبنانيني ،نؤكد الوقوف إىل
جانب اململكة وقيادتها وشعبها
يف مواجهة التحديات ونرفض
اإلعتداءات اليت تعرضت هلا.
كما ونؤكد أن أي تعرض ألمن
اململكة واستقرارها هو تعرض
للمنطقة كلها .وحنن نتطلع
إىل بذل اجلهود الكفيلة بوقف
التصعيد وإطالق مسار سياسي

حيفظ سيادة دول املنطقة
واستقرارها ،من دون تعد من
أي طرف أو جهة».
وختم« :سعادة السفري ،لكم
التهنئة القلبية بامسي وباسم
احلزب التقدمي االشرتاكي
واللقاء الدميقراطي ،بالعيد
الوطين للمملكة السعودية».

البخاري

وقال البخاري من جهته« :أهلي
أحبائي أحضر بينكم اليوم يف
جبل الشهامة والكرامة والتضحية
اإلنفتاح
جبل
والعروبة...
واملصاحلة والعيش الواحد...
جبل التنوع وذلك من خالل
التجربة اللبنانية التارخيية...
إخواني أنا بينكم اليوم لنحتفل
سوية باليوم الوطين للمملكة
السعودية...لنحتفل
العربية
معا بهذه العالقة التارخيية اليت
مجعتنا بكم وال تزال وستستمر
منذ عقود ولعقود طويلة...
وهذا إميان ويقني مين بذلك
أنها باقية ما بقينا».
اضاف« :اهلي...إن اليوم
العربية
للمملكة
الوطين
السعودية هو يومكم ال بل
وعيدكم أيضا ...فاململكة
بقيادة خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز
حفظه اهلل ،وولي عهده األمني
مسو األمري حممد بن سلمان
بن عبد العزيز حفظه اهلل تكن
للبنان وهلذا اجلبل األبي كل
احملبة والتقدير وتعترب كل فرد
من أهله فردا من أفرادها».
تابع« :يطيب لي ان أقف اليوم
هنا يف قلب لبنان ،مبعيتكم
ومبعية أخي وصديقي تيمور
جنبالط وصحبة أعضاء اللقاء
األجالء
األخيار
الدميقراطي
برعاية األخ العزيز والغالي
وليد بك والذي تعتز اململكة
بصداقته ،وتبادله مشاعر األخوة
والصداقة والوفاء ...فمن
هنا من قلب لبنان كان يرى
األمري شكيب أرسالن يف امللك
املؤسس املغفور له  -بإذن اهلل
تعاىل  -امللك عبد العزيز بن
عبد الرمحن آل سعود  -طيب
اهلل ثراه  -صورة القائد العربي
النبيل القادر على حتقيق اآلمال

السياسية للعرب ...كيف ال
وهو القائل« :إن ابن سعود
سخي اليد عظيم احلمية ،حافظ
لشنشنة العرب احلقيقية».
أضاف« :أهلي ،لقد حفل
تاريخ العالقة بني اململكة
واجلبل بأمساء المعة كثرية،
كانوا عالمة فارقة مثل آل
محزة ،وصاحلة والفقيه الكرام
وغريهم الكثري ...هم مميزون
كثر من الذين كانوا سباقني
يف وجودهم يف اململكة وما
من شك يف أن الشهيد كمال
بك جنبالط بعمق فكره ورحابة
رؤيته قد أضفى من خالل
عالقته مع قادة اململكة قبل
عقود هذه اللمسة اللبنانية -
السعودية العروبية التقدمية
مبعناها املنفتح احلديث الصبغة.
وليس من شك أيضا أننا يف
اململكة العربية السعودية ملسنا
على مر العقود من أهلنا بين
معروف كيف يكتب التاريخ
حبروف من ذهب ،بالنضال
والدفاع املشرتك عن الثغور
يف لبنان من اجلبل إىل البحر».
فمن رحاب جزيرة العرب ومعهد
اإلسالم السمح ألف حتية لكم يا
بين معروف الكرام».
وقال« :إخواني ...قبل أن أختم
كلميت هذه أود أن أتوجه من
على هذا املنرب إىل أخي العزيز
وليد بك الذي عرفته اململكة
شابا يرافق والده الشهيد كمال
بك جنبالط يف زياراته اليها،
وعرفته اململكة أيضا زعيما
استسقى من كمال جنبالط روح
العالقة معها ،ومحل لواء النضال
دفاعا عن عروبة لبنان وسيادته
واستقالله ودميوقراطيته ،وقد
أحببت يا وليد بك اململكة
العربية السعودية بصدق ،وهي
أحبتك بصدق .واململكة وفية
حملبيها وأصدقائها وأنت يف
القلب يا وليد بك».
وختم« :أشكركم جزيل الشكر،
تيمور بك وزمالؤك نواب اللقاء
الدميوقراطي على هذه املبادرة
اليت تكتنف الكثري من معاني
احملبة والوفاء املتبادلني».
عشاء
كان
ذلك
بعد
للمشاركني.

إستقبل مفيت اجلمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى رئيس حزب احلوار
الوطين النائب فؤاد خمزومي
يرافقه عضو املكتب السياسي
سامر الصفح .وعرض معه
شؤون الدار واألوضاع العامة
يف البالد ،ووضعه يف أجواء
جولته وحمادثاته يف اخلارج
واليت تهدف إىل االطالع على
كيفية مساعدة لبنان ودعمه.
وبعد اللقاء ،قال خمزومي إنه
حبث مع دريان «األوضاع يف
البالد ،وكذلك أوضاع املؤسسات
التابعة لدار الفتوى» ،وقال« :إن
اهلم الرئيس لدينا ولدى مساحته
هو نهضة الطائفة ووحدتها،
مع احلفاظ على السلم األهلي
وتكريس الوحدة الوطنية».
وأكد خمزومي «ضرورة أن
تكون انتخابات اجمللس الشرعي
اإلسالمي األعلى املقبلة شفافة
على
مشددا
ودميقراطية»،
أن «الطائفة تضم الكثري من
الكفاءات اليت ميكن أن تتمثل
يف هذا اجمللس».
ودعا إىل «االستفادة من
الطاقات الشابة للجيل اجلديد
فاالنتخابات السابقة مل حتدث
تغيريا أو حضورا لفئة الشباب»،
الفتا إىل «ضرورة أن تتمثل
خمتلف االجتاهات يف اجمللس
«وجوب
ومؤكدا
املقبل»،
استقاللية اجمللس ورفع الوصاية
عن بريوت بكل أشكاهلا».
وأكد أن «لدى الطائفة السنية
مؤسستني هما رئاسة جملس
الوزراء ودار الفتوى ،فلنناقش
األمور السياسية يف جملس
الوزراء ولنرتك إدارة شؤون
املسلمني االجتماعية والدينية
لدار الفتوى».
وإذ لفت اىل أن «لبنان مير بوضع
اقتصادي ومالي صعب ،يف ظل
غياب الثقة والشفافية» ،أشار
اىل أنه لطاملا حذر من «الوصول
إىل مرحلة منع التحويالت بالدوالر
والصعوبات املالية عموما».
جذب
أردنا
«إذا
وقال:
املستثمرين علينا البدء بتنفيذ
اإلصالحات».
وشدد على «ضرورة طمأنة

املفتي دريان مستقبال النائب مخزومي

املواطن الذي فقد الثقة
إىل
الفتا
باملسؤولني»،
«احلراكات الشعبية املتصاعدة
لقطاعات وشرائح متعددة ،مبا
ينبئ بضرورة األخذ حبق الناس
باألمن االقتصادي واالجتماعي».
ودعا إىل «اإلسراع يف إجناز
موازنة  2020اليت من الضروري
أن تتخذ طابعا خمتلفا عن
سابقتها ال سيما جلهة اإلصالحات
ووقف اهلدر ،وحماربة حقيقية
للفساد».
الوضع
خمزومي
وتناول
االقتصادي« ،خصوصا بعد زيارة
رئيس احلكومة سعد احلريري إىل
فرنسا واليت مل تكن مشجعة،
إذ إن الوعود وتنفيذ مقررات
«سيدر» مشروطة بإصالحات
على احلكومة القيام بها ،يف
حني أنه من الصعب القيام

بهذه اإلصالحات ،فعلى صعيد
ملف الكهرباء الوعود باجلملة عن
أن املواطنني سيحصلون على
الكهرباء  24/24يف حني أنه مت
ترسية عقد يف دير عمار منذ 18
شهرا لكنه مل ينفذ لغاية اليوم
وكان تربير وزيرة الطاقة أنهم
حيتاجون إىل التمويل».
ورأى أنه «ال يوجد خطة تنموية
جدية يف البلد» ،مستبعدا
«الوصول إىل شاطئ األمان،
ذلك أنه لغاية اليوم ال تزال
الطبقة السياسية غري واعية
حلجم األزمة املالية واالقتصاية
اليت وصل إليها لبنان».
وختم متمنيا على الطبقة
السياسية «أن تعي اخلطر الذي
وصل إليه البلد ،وأن ال تنتظر
العون اإلهلي وأن تضع رؤية
واضحة إلنقاذ االقتصاد».

نازك احلريري نعت شرياك:

سيبقى إرثه عربة يف احلكم واإلنسانية
تتناقلها األجيال

نعت السيدة نازك رفيق احلريري
السابق
الفرنسي
الرئيس
جاك شرياك ،متوجهة بالعزاء
واملؤاساة اىل زوجته السيدة
برناديت وعائلته خصوصا واىل
الشعب الفرنسي عموما .وقالت
يف بيان« :إن القلب مثقل
باحلزن واحلسرة لرحيل رجل دولة
من الطراز األول وصديق كبري
وخملص وحمب للبنان وللشعب
اللبناني وللرئيس الشهيد رفيق
احلريري وعائلتنا».
أضافت« :إن الرئيس جاك
شرياك كان مصدر إهلام لنا
مجيعا ومل يوفر مناسبة إال ووقف
إىل جانبنا ودعم قضايانا .وحنن
لن ننسى الدعم الالحمدود الذي
لطاملا قدمه للبنان ولقيم احلرية
والسيادة واالستقالل فيه ،ولن
ننسى كذلك التزام الرئيس
شرياك الثابت مبساندتنا كدولة
وشعب وعائلة يف سعينا إىل
كشف احلقيقة وحتقيق العدالة
يف قضية اغتيال صديقه
الرئيس الشهيد رفيق احلريري

وسائر شهداء الوطن األبرار».
نودع
وختمت« :صعب جدا أن
ِّ
هذا الرجل املتميز ،الذي سيبقى
عالمة فارقة يف تاريخ فرنسا ويف
تاريخ األمم والشعوب اليت تعمل
من أجل احلرية والعدالة والسالم
وحقوق اإلنسان ،وسوف يبقى
إرثه عربة يف احلكم واإلنسانية
تتناقلها األجيال .ويبقى العزاء
الوحيد يف مصابنا األليم أن
فقيدنا الكبري رجل عظيم سوف
يظل راسخا يف قلوبنا وذاكرتنا.
وسوف يبقى إرثه الكبري شاهدا
له عرب األجيال».
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لـبنانيات

بري تابع األوضاع مع زواره كرامي:

بركة مسارة ال حتتاج اىل كل
هذا التشنج الطائفي واملناطقي

السفري زاسبكني لبى دعوة رئيس غدي وأمضى
يوما بيئيا يف الشوف
لبى سفري روسيا اإلحتادية
يف لبنان ألكسندر زاسبكني
وعقيلته دعوة احلاكم السابق
جلمعية أندية الليونز الدولية
(املنطقة  )351ورئيس «مجعية
غدي» فادي غامن لزيارة منطقة
الشوف ،يف يوم بيئي طويل،
تعرف فيها زاسبكني على معامل

الرئيس بري مستقبال النائب كرامي
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية
يف عني التينة ،النائب فيصل
كرامي ،وجرى عرض لالوضاع
العامة وال سيما الوضعني
املالي واالقتصادي.
وصرح كرامي بعد اللقاء:
«زيارتي اليوم هي إلطالع
دولة الرئيس على أجواء
زيارتي واخلطاب الذي ألقيته
يف االمم املتحدة ملناسبة
الدورة اليت عقدت حول حقوق
االنسان ومتحورت حول املوضوع
الفلسطيين الذي نؤمن بأنه هو
الذي جيب ان ندافع عنه يف
جمال حقوق االنسان ،حيث يتم
االعتداء على هذه احلقوق من
الكيان الصهيوني».
وأضاف« :أطلعت الرئيس
بري أيضا على قلق الناس يف
املوضوع االقتصادي ،وهو يف
أجواء هذا القلق ،وكررت أمامه
املوقف الذي اختذته سواء يف
جلسة الثقة او خالل مناقشة
املوازنة ،وهو أن كل املؤشرات
االقتصادية سيئة ،من امليزان
التجاري اىل ميزان املدفوعات
والنمو الذي أصبح صفرا ،وقد
يكون دون ذلك ،اىل عدم وجود
دوالر يف االسواق ،وعدم دفع
أموال للمتعهدين واملقاولني
واملستشفيات ،اىل بوادر ازمة
احملروقات والطحني ،لذلك
وضعت دولة الرئيس يف هذه
االجواء ،وقلت وأكرر ،لالسف
الشديد إن هذه احلكومة تعيش
حالة إنكار للوضع االقتصادي
واملعيشي يف البلد ،وجيب ان
تأخذ االجراءات االستثنائية اليت
تنقذ البلد والدولة واملطلوب من
أي أحد من املسؤولني ان خيرج
ويطمئن الناس ،وانا اقرتح مع
دولة الرئيس ان يكون هناك
جلنة طوارئ اقتصادية من
احلكومة ،واال الوضع يذهب من
السيئ اىل االسوأ».
وتابع« :املوضوع اآلخر الذي
وضعت دولة الرئيس يف
أجوائه هو االزمة املفتعلة بني
قضاءي بقاعصفرين -وبشري،
وتارخييا حنن نعاني شحا يف
املياه وبقاعصفرين والضنية
تقوم على بركة عائمة من املياه،
وتارخييا حنن نروي املزروعات
بالنباريش ،وكل سنة يصار اىل
تقطيع هذه النباريش ،ولذلك،
تفاديا للفتنة اليت يسعى
البعض هلا ،اتصلنا مبعالي وزير
الزراعة ،وبناء عليه حتدد هناك
مشروع بركة بيئية تستويف كل

الشروط البيئية والعقارية يف
منطقة مسارة ،علما أن منطقة
مسارة شيء والقرنة السوداء
شيء ثان ،وبركة مسارة هي
يف قضاء الضنية وتابعة
لبقاعصفرين ،ووزير الزراعة
قام مشكورا بكل ما يلزم
وارسل املتعهد ،وانا شخصيا
زرت املنطقة برفقته للبدء
بهذه الربكة ،لالسف الشديد
كان هناك محلة نيابية واعالمية
وسياسية وطائفية ومناطقية
على هذه الربكة .وما اريد ان
اقوله يف هذا اجملال أن كل
القضية هي بركة مياه تسقي
املزروعات وال حتتاج اىل كل هذا
التشنج الطائفي واملناطقي،
وال بأس من االنتظار اسبوعا
بعد حللحلة املوضوع .وقد مت
االتصال بوزير املال لتحديد
املناطق اليت هي يف رأينا
حمددة خبرائط موجودة لدينا
وعند اجليش اللبناني ،لذلك كل
ما يقال ويشاع ويضخم هذه
القضية عن انها قضية  8آذار
او طائفية او مذهبية هو عار من
الصحة».
وأسف «ألن الكل يريد ان تقحم
السياسة واملذهبية يف هذا
املوضوع ،وحنن نرفض هذا
االمر رفضا قاطعا ولن نتخلى
عن مياهنا وال عن اراضينا،
وسنتابع هذا امللف اىل النهاية
بالطرق القانونية اليت حتفظ لنا
حقوقنا».

السفري الفلسطيني

ثم عرض بري مع السفري
الفلسطيين اشرف دبور اوضاع
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان
وحتسني ظروفهم املعيشية وال
سيما احلق يف العمل واحلقوق
االنسانية للعيش حياة كرمية
والئقة .وأشار دبور اىل أن
«الزيارة كانت مناسبة إلطالع
دولة الرئيس بري على آخر
املستجدات املتصلة بالقضية
الفلسطينية يف ضوء استمرار
اسرائيل بإجراءاتها العدوانية
والتعسفية حبق ابناء الشعب
الفلسطيين وحبق املقدسات
يف
واملسيحية
االسالمية
فلسطني احملتلة».

زوار

وتابع بري االوضاع العامة مع
األمني العام حلركة «النضال
اللبناني العربي» فيصل الداود.
واختتم لقاءاته باستقبال رئيس
املؤسسة االسالمية االجتماعية
يف السنغال الشيخ عبد املنعم
الزين.

حممية أرز الشوف وبعض معامل
املنطقة السياحية والرتاثية،
وتوجها بزرع غرسة أرز حتمل
امسه وتؤرخ لزيارته.

هاني

انطلقت اجلولة من بيت احملمية
يف بلدة املعاصر وكان يف
استقباله مدير احملمية نزار

احلسن حبثت مع رامبلينغ دعم قوى االمن
واوضاع السجون والنازحني واستقبلت
االحتاد اللبناني لالشخاص املعوقني

هاني الذي رحب بالسفري
وأن
خصوصا
زاسبكني،
زيارته األوىل لبيت احملمية،
وقدم هاني عرضا عن حممية
أرز الشوف ،منوها إىل أنه
«دائما كنت أرى يف املعارض
العاملية الكبرية منصات تعرض
احملميات الطبيعية يف روسيا
الغنية بتنوعها واتساعها»،
وأعرب هاني عن أمله بأن
«يصار إىل تبين مشاريع توأمة
بني احملميات يف روسيا وحممية
أرز الشوف».

غانم

الوزيرة الحسن مجتمعة من السفري رامبلينغ
حبثت وزيرة الداخلية والبلديات
ريا احلسن مع سفري بريطانيا
يف لبنان كريس رامبلينغ ،امس
االول ،يف االوضاع والتطورات
وامور تتعلق بالنازحني يف
لبنان ويف واقع السجون.
وقال رامبلينغ بعد اللقاء:
«سررت جدا بلقاء معالي
الوزيرة اليوم ،وكان احلوار
مثمرا يف عدد من املواضيع
وتابعنا حديثا سابقا حول دعمنا
لقوى االمن الداخلي واكدت
استمرار التزامنا هذا االمر».
اضاف« :كما ناقشنا الوضع
االمين يف عدد من املناطق يف
لبنان وخصوصا يف طرابلس
وكيفية تقديم املساعدة يف
هذا اجملال .وناقشنا الوضع
يف مطار بريوت وهنأت معالي
الوزيرة وزميلها وزير االشغال
العامة والنقل على التحسينات
اليت نفذت يف املطار .كذلك
ناقشنا موضوع النازحني وهو
املوضوع االهم ،وكان احلوار
يف هذا اجملال اجيابيا وبناء
وممتازا».
ويف رد على سؤال حول وضع
السجون وما اذا كان تناول
البحث هذا امللف ،قال« :عقدنا
اجتماعا تنسيقيا ممتازا من
املاحنني قبل فرتة وجيزة يف
حضور املدير العام لقوى االمن
الداخلي اللواء عماد عثمان
واجلهاز املسؤول عن السجون،
وناقشنا موضوع االكتظاظ
وكيفية مساهمة اجملتمع الدولي
وبريطانيا يف هذه املسألة،
وزودتنا معالي الوزيرة بأرقام
دقيقة حول السجناء لكي نرى
كيف تستطيع بريطانيا ان
تساهم يف ختفيف االكتظاظ».

اتحاد املعوقني

وكانت احلسن استقبلت قبل

ظهر امس االول اخلميس ،وفدا
من «االحتاد اللبناني لالشخاص
املعوقني» برئاسة سيلفانا
اللقيس ومت البحث يف اوضاع
املعوقني وامكانية جتهيز مراكز
االقرتاع لالنتخابات املقبلة.
بعد اللقاء قالت اللقيس:
«زرنا معالي وزيرة الداخلية
للمطالبة عربها احلكومة اللبنانية
للشروع بالتحضريات الالزمة
لتجهيز مراكز االقرتاع على
االراضي اللبنانية لتسهيل
اقرتاع املعوقني يف االنتخابات
املقبلة ،وال جيب ان يرتك هذا
امللف اىل املرحلة االخرية قبل
االنتخابات وبالتالي يصار اىل
ارجائه كما العادة».
اضافت« :كما واننا نشدد على
املطالبة باعتماد مراكز داجمة
يف لبنان الن بذلك تسهيال
االحتياجات
لذوي
مباشرا
اخلاصة يف عملية االقرتاع ،من
حيث املراكز النموذجية اليت
تتطلب ذلك».
واوضحت «ان رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري كان وعدنا
بتخصيص ميزانية للشروع
بتجهيز االماكن املخصصة
لالقرتاع حلل املعضلة القائمة
مرة واحدة النه من حقنا ان
ننتخب بكرامة ،ولقد عينت
معالي الوزيرة نقطة ارتكاز
للتواصل يف هذا السياق».
عدد
«ان
اىل
واشارت
االشخاص املعوقني وكبار
السن الذين يقرتعون تتجاوز
نسبتهم  %30من املقرتعني
ما يعين اننا كتلة وازنة حتتاج
اىل العناية وتسهيل امور
االقرتاع يف املراكز املخصصة،
وهي مسؤولية تقع على عاتق
املعنيني يف الدولة ويف كل
الوزارات».

وألقى غامن كلمة ،قال فيها:
«كم يسعدنا هذا اللقاء يف
هذه احملمية ويف فضائها
األرحب لننأى قليال عن هموم
السياسية ،لكن قبل ذلك
ال بد من كلمة وحتية ،كلمة
لروسيا اليت ماضنت مبساعدة
للبنان وحتية لقيادتها وشعبها،
روسيا اليت أعادت هلذا العامل
وحدانية
وأسقطت
توازنه،
القطب وأكدت أن «التاريخ مل
ينته» على ما متنى يوما منظرو
الرأمسالية األمريكية».
وأضاف« :أردنا يف هذا اللقاء
مع سعادتكم أن تكون البيئة
عنوانا للتالقي يف وقت سخر
فيه الرئيس األمريكي من
أيقونة البيئة املناخ غريتا
تونربغ ابنة الـ  16ربيعا ،يف
نفس اللحظة اليت رأى فيها أنه
يستحق نوبل للسالم رمبا ألنه ال
يقر بتغري املناخ ويعتربه «خدعة
صينية»!».
وقال غامن« :نعم يا سعادة
السفري جتمعنا البيئة ونشد
على أيديكم لنواجه معا حتديات
كونية ،ولنبدأ من هنا ،من هذه
احملمية ،ليكون هذا الكوكب
حممية اإلنسان ومالذه الوحيد،
وميكننا أن نغري ،ويستحضرني
هنا مثل روسي يقول« :إن
املشاريع الكبرية حتتاج عقال
يفكر لكنها حتتاج قلبا ينفذ»،
ففي هذه احملمية استشرف
الزعيم وليد جنبالط أهميتها
الطبيعية واإليكولوجية وحافظ
عليها طوال احلرب املشؤومة،
وها هي اليوم قد أصبحت من
أكرب احملميات يف لبنان ووصلت
إىل العاملية تصنيفا وغدت قبلة
سياحية عاملية ،وهنا ال ميكن إال
أن ننوه حبسن إدارتها رئيسا
ومديرا وفريقا ،وأخص بالذكر
مدير احملمية نزار هاني».
وعرض غامن لنشاطات مجعية
«غدي» منذ العام ،2000
متوقفا عند إطالق موقعها البيئي

املتخصص «غدي نيوز» ،وتوجه
إىل السفري زاسبكني ،قائال:
«نتطلع إىل اكتساب بعض ما
متلكونه من خربات يف روسيا،
ونتطلع أيضا إىل تعاون مع
جهات رمسية سعيا لتعزيز
هذا التعاون ،ونكون شركاء
معها خصوصا يف جمالي البيئة
والتنمية».

درعا تقديرية

وباملناسبة قدم غامن درع مجعية
«غدي» بامسه وباسم الناشطني
يف اجلمعية للسفري زاسبكني
عربون تقدير.

املعاصر

وبدأت اجلولة يف احملمية بدءا
من معاصر الشوف ،ومت التوقف
عند أكرب شجرة يف احملمية
وأبدى السفري زاسبكني إعجابه
جبمال الطبيعة ،ومت التوقف عند
أكرب معرب للطيور فوق القرعون
ومستنقع عميق ،وواصل اجلميع
مسارهم حنو حممية أرز الباروك،
وهناك مت زرع غرسة أرز باسم
السفري زاسبكني.
ومن الباروك ،توجه زاسبكني
إىل عني زحلتا ،وزار كنيسة
السيدة ،كنيسة مار كريلس
وكنيسة مار نقوال ،واختتمت
اجلولة حبفل غداء يف مطعم
ميني  -نبع الصفا على شرف
السفري زاسبكني وعقيلته،
حبضور غامن وهاني ،خمتار
عني زحلتا طانيوس صوما،
وكاهن رعية عني زحلتا األب
الياس كيوان ،الزميل أكرم
سريوي ،نائب رئيس مجعية
«غدي» ميشال حسون ومديري
اجلمعية الدكتور أنطوان بطرس
وكلودين الفغالي غامن.

زاسبكني

وألقى السفري الروسي كلمة،
عرب فيها عن إعجابه جبمال
الطبيعة يف منطقة الشوف ،وال
سيما األرز يف احملمية ،معتربا
أن «أشجار األرز هي بعض
جذور لبنان ومتثل رمزية خاصة
ومهمة» ،مبديا إعجابه بكنائس
عني زحلتا ،وأشار إىل أننا نتمنى
أن نعود ونزور هذه املنطقة مرة
جديدة ،وشكر السفري زاسبكني
فادي غامن على دعوته.
وكان زاسبكني قد دون كلمة
يف السجل الذهيب اخلاص
مبحمية أرز الشوف شكر فيها
القيمني على احملمية ،منوها
بالتنوع الطبيعي فيها ،شاكرا
النائب السابق وليد جنبالط
وعقيلته السيدة نورا على
اهتمامهما باحملمية.
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لـبنانيات

رئيس اجلمهورية ناشد زعماء العامل املساهمة يف عودة النازحني:

التزام لبنان ال  1701ال يلغي حقه الطبيعي بالدفاع املشروع عن النفس بكل الوسائل املتاحة
ناشد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون «كل زعماء العامل
ليساهموا يف العمل على عودة
النازحني اآلمنة اىل سوريا،
خصوصا أن مسؤولية معاجلة
ازمة النزوح ال تقتصر على
لبنان وحده ،بل هي مسؤولية
دولية مشرتكة حتتم تعاون
اجلميع على اجياد احللول هلا،
وبصفة عاجلة .اذ ال ميكن
للمجتمع الدولي أن يكتفي
فقط بتأمني احلد األدنى من
املساعدات للنازحني والالجئني
يف أماكن نزوحهم وتغييب
برامج العودة اآلمنة والكرمية
هلم» .واكد «أن شروط العودة
أصبحت متوافرة ،فالوضع
األمين يف معظم أراضي سوريا،
ووفقا للتقارير الدولية ،أضحى
مستقرا واملواجهات العسكرية
احنصرت يف منطقة إدلب ،وقد
أعلنت الدولة السورية ترحيبها
بعودة أبنائها النازحني».
وحذر الرئيس عون من حتويل
النازحني اىل «رهائن يف لعبة
دولية للمقايضة بهم عند فرض
التسويات واحللول» ،مالحظا
«ان عالمات استفهام عديدة
ترتسم حول موقف بعض الدول
الفاعلة واملنظمات الدولية
املعنية ،الساعي إىل عرقلة
هذه العودة واالدعاءات خبطورة
احلالة األمنية يف سوريا ،وإثارة
املخاوف لدى النازحني» ،مشريا
اىل «ان هذا ما قد يدفع لبنان
حكما إىل تشجيع عملية العودة
اليت جيريها ،باالتفاق مع الدولة
السورية حلل هذه املعضلة اليت
تهدد الكيان والوجود».
كما نبه رئيس اجلمهورية «من
خطورة تقليص خدمات منظمة
األونروا لالجئني الفلسطينيني
مما تسبب مبزيد من الضغط
عليهم
واملالي
االجتماعي
وعلينا» ،مسجال «رفض لبنان
القاطع كل حماولة للمس او
تعديل والية االونروا» ،ومناشدا
كذلك «الدول املساهمة يف
موازنتها مضاعفة مساهماتها
للتتمكن من استعادة دورها
احليوي».
وفيما اكد الرئيس عون على
«ان اخلروق اإلسرائيلية للقرار
 1701مل تتوقف يوما ،وكذلك
على
املتمادية
االعتداءات
السيادة اللبنانية برا وحبرا
وجوا ،والعمل العدواني السافر
الذي حصل الشهر املاضي على
منطقة سكنية يف قلب بريوت
هو اخلرق األخطر هلذا القرار،
كذلك احلرائق اليت استمرت
أليام داخل مزارع شبعا احملتلة
االسرائيلية
القذائف
جراء
احلارقة ،واليت تشكل جرما
بيئيا دوليا يستوجب إدانة من
تسبب به» ،فانه جدد القول
«أن لبنان بلد حمب للسالم،
وهو ملتزم القرار ،»1701
مشريا يف الوقت عينه اىل
«أن التزامنا هذا ال يلغي حقنا
الطبيعي وغري القابل للتفرغ،
بالدفاع املشروع عن النفس،
بكل الوسائل املتاحة».
اجلمهورية
رئيس
واعرب
عن «متسك لبنان حبقوقه
السيادية على مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا ومشال الغجر
احملتلة» ،مشددا على ان لبنان
«لن يوفر أي فرصة يف سبيل

تثبيت حدوده الربية املعرتف
بها دوليا بالوثائق الثابتة يف
األمم املتحدة ،وترسيم احلدود
البحرية ،وذلك بإشراف األمم
املتحدة ،مع ترحيبه بأي مساعدة
من أي دولة بهذا اخلصوص».
واعترب الرئيس عون «ان أزمة
الشرق األوسط تزداد تعقيدا
ألن كل مقاربات احللول
واملمارسات اإلسرائيلية تناقض
املبادئ اليت قامت عليها األمم
املتحدة» ،الفتا اىل «انه لن
تقوم عدالة ولن يستقيم حق
ولن يتحقق سالم طاملا أن
املبدأ السائد يف عاملنا هو :أنا
قوي إذا أنا على حق!».
وإذ شكر رئيس اجلمهورية
«الدول األعضاء يف االمم
املتحدة اليت رعت مشروع
«اكادميية االنسان للتالقي
واحلوار» ،وصوتت لصاحله»،
فإنه اعترب «ان أهمية هذه
األكادميية تكمن يف جتسيدها
مشروعا دوليا اللتقاء الثقافات
والديانات واإلتنيات املختلفة
وتعزيز روح العيش معا،
ونشر ثقافة معرفة اآلخر
والقبول به ،ضمن إطار مبادئ
األمم املتحدة ،وعلى رأسها
الدبلوماسية الوقائية للقضاء
املسبق على أسباب النزاعات»،
مبديا حرصه على «متابعة قيام
هذه األكادميية» ،إميانا منه «بأن
السالم احلقيقي هو ذاك الذي
يقوم بني البشر ال على الورق،
وبدور لبنان ورسالته».
مواقف الرئيس عون جاءت
يف الكلمة اليت القاها ،بأسم
لبنان ،امام اجلمعية العامة
لالمم املتحدة يف نيويورك ،يف
دورتها الرابعة والسبعني.

نص الكلمة

ويف ما يلي نص الكلمة:
«سعادة السيد تيجاني حممد
بندي رئيس اجلمعية العامة،
سعادة أمني عام األمم املتحدة
السيد أنطونيو غوترييس،
الدول
رؤساء
السادة
واحلكومات،
السيدات والسادة،
يسرني بداية أن أهنئكم حضرة
الرئيس على انتخابكم لرئاسة
والسبعني
الرابعة
الدورة
للجمعية العامة لألمم املتحدة،
متمنيا لكم التوفيق يف
مهماتكم ،كما أشكر معالي
السيدة ماريا فريناندا إسبينوسا
غاريسيس على حسن ادارتها
للدورة السابقة،
وأحيي سعادة األمني العام
لألمم املتحدة السيد غوترييس
وخصوصا
جهوده،
على
مشروعه االصالحي للمنظمة
الدولية الذي يطال خمتلف
مفاصل اختصاصاتها والعناية
اليت يوليها لقضايا منطقتنا
عامة ولبنان بصورة خاصة.
يف  16أيلول اجلاري ،قامت
اجلمعية العامة بالتصويت على
القرار الرقم  ،344الداعم إلنشاء
«أكادميية االنسان للتالقي
واحلوار» يف لبنان ،وامسحوا
لي أن أنقل شكر بالدي للدول
األعضاء اليت رعت هذا املشروع
وصوتت لصاحله ،مع ما حيمله
ذلك من تشجيع لنا على املضي
قدما يف هذه املبادرة اليت سبق
وأطلقتها أمامكم منذ عامني.
وسوف أتابع حبرص قيام هذه

الرئيس العماد ميشال عون يلقي كلمة لبنان
األكادميية ،إميانا مين بأن
السالم احلقيقي هو ذاك الذي
يقوم بني البشر ال على الورق،
وإميانا مين أيضا بدور لبنان
ورسالته كأرض تالق وحوار،
ومبا يكتنزه شعبه وجمتمعه
التعددي من جتارب وخربات
جعلته رافضا للتطرف الفكري
والديين وعلمته كيف يعيش
التسامح والقبول باآلخر.
إن أهمية هذه األكادميية تكمن
يف جتسيدها مشروعا دوليا
اللتقاء الثقافات والديانات
واإلتنيات املختلفة وتعزيز
روح العيش معا ونشر ثقافة
معرفة اآلخر والقبول به ،ضمن
إطار مبادئ األمم املتحدة وما
تصبو اليه عرب براجمها السامية
اليت تعمل على ردم اهلوة
بني الشعوب وعلى رأسها
الدبلوماسية الوقائية للقضاء
املسبق على أسباب النزاعات.
ومنذ يومني عقدت هنا يف األمم
املتحدة قمة العمل املناخي اليت
دعا إليها األمني العام .ويف
هذا السياق ،انضم لبنان اىل
جمموعة الدول الداعمة للمبادرة
اليت أطلقها فخامة رئيس
النمسا «ملزيد من الطموح حول
املناخ» بعد أن كان يف طليعة
الدول اليت وقعت على اتفاق
باريس العام .2015
من ناحية أخرى ،لقد قام لبنان
خبطوات عديدة هذا العام يف
سبيل تعزيز دور املرأة ،فقد
أقرت احلكومة اللبنانية خطة
عمل وطنية شاملة لتنفيذ
قرار جملس األمن  1325حول
املرأة والسالم واألمن وباشرت
تنفيذها .كما أجنزنا كل
اخلطوات املتعلقة بتفعيل عمل
اهليئة الوطنية حلقوق االنسان
وجلنة الوقاية من التعذيب.
لقد احنسرت احلرب الساخنة
اليت عمت دوال عدة يف
الشرق األوسط خالل العقد
األخري ،إال أن أثارها ونتائجها
على بلداننا وجمتمعاتنا تزداد
انتشارا وترسخا وخصوصا
على الصعيدين االقتصادي
واالجتماعي.
إن جلسات املناقشة للجمعية
العامة هذه السنة هي حتت
عنوان «دفع اجلهود املتعددة
األطراف املتصلة بالقضاء
على الفقر ،وتوفري تعليم
عالي اجلودة ،والعمل املناخي،
واالدماج» ،فهل نذكركم جمددا
حبجم التأثريات السلبية الناجتة
عن أزمة النزوح وتداعياتها على
لبنان أمنيا وسياسيا واجتماعيا

وعلى
وبيئيا،
واقتصاديا
البنى التحتية والنمو وارتفاع
معدل البطالة؟ ما شكل خطرا
جديا على برنامج حتقيق أهداف
التنمية املستدامة فيه وأدى
اىل تفاقم أزمته االقتصادية.
وإذا كان لبنان يسعى جاهدا
ملواجهة األوضاع االقتصادية
الصعبة معتمدا لذلك سلسلة
إجراءات وإصالحات بنيوية جذرية
يف نظامه االقتصادي واملالي،
بالتعاون مع املؤسسات الدولية
املعنية ،فإن ذلك يدفعين
أيضا اىل مناشدة كل زعماء
العامل ليساهموا يف العمل
على عودة النازحني اآلمنة اىل
سوريا ،خصوصا أن مسؤولية
معاجلة هذه األزمة ال تقتصر،
بالتأكيد على لبنان وحده ،بل
هي مسؤولية دولية مشرتكة
حتتم علينا أن نتعاون مجيعا
على اجياد احللول هلا وبصفة
عاجلة .اذ ال ميكن للمجتمع
الدولي أن يكتفي فقط بتأمني
احلد األدنى من املساعدات
للنازحني والالجئني يف أماكن
نزوحهم وتغييب برامج العودة
اآلمنة والكرمية هلم.
إن شروط هذه العودة أصبحت
متوافرة ،فالوضع األمين يف
معظم أراضي سوريا ،ووفقا
أضحى
الدولية،
للتقارير
مستقرا واملواجهات العسكرية
احنصرت يف منطقة إدلب ،وقد
أعلنت الدولة السورية ،رمسيا
وتكرارا ،ترحيبها بعودة أبنائها
النازحني ،وقد غادر من لبنان
حتى اآلن قرابة  370الف نازح،
عاد منهم اىل سوريا ما يزيد عن
 250الف ،ومل ترد أي معلومات
عن تعرضهم ألي اضطهاد او
سوء معاملة.
يف املقابل ترتسم لدينا عالمات
استفهام عديدة حول موقف
بعض الدول الفاعلة واملنظمات
الدولية املعنية الساعي إىل
عرقلة هذه العودة واالدعاءات
خبطورة احلالة األمنية يف
سوريا وإثارة املخاوف لدى
النازحني ،مما يؤشر بوضوح
اىل املنطلقات السياسية اليت
يتم من خالهلا التعاطي مع أزمة
النزوح ،وكأني بالنازحني قد
حتولوا رهائن يف لعبة دولية
للمقايضة بهم عند فرض
التسويات واحللول ،وهذا ما
قد يدفع لبنان حكما إىل تشجيع
عملية العودة اليت جيريها
باالتفاق مع الدولة السورية
حلل هذه املعضلة اليت تهدد
الكيان والوجود ،ألن جتارب

قضايا الشعوب املهجرة يف
العامل وانتظار احللول السياسية
ال تطمئن أبدا.
ففي تارخينا جتربتان غري
مشجعتني يف هذا املضمار،
األوىل يف العام  1974إثر اندالع
احلرب يف قربص وجلوء قسم
كبري من القبارصة اىل لبنان،
ثم عودتهم السريعة اىل بالدهم
فور إعالن وقف إطالق النار من
دون انتظار احلل السياسي
الذي مل يتحقق إىل اليوم.
والتجربة الثانية بدأت يف العام
 1948مع موجات نزوح الشعب
الفلسطيين اىل دول الشتات
وإىل لبنان بشكل خاص ،حيث
ال يزال الفلسطينيون يعيشون
يف املخيمات على حلم العودة
وينتظرون احلل السياسي
وتنفيذ القرار  194منذ واحد
وسبعني عاما.
ويف سياق متصل أنبه من
خطورة تقليص خدمات منظمة
األونروا اليت تقدمها لالجئني
الفلسطينيني مما تسبب مبزيد
من الضغط االجتماعي واملالي
عليهم وعلينا ،مما يهدد
بتحويل الشباب الفلسطيين
من طالب علم اىل طالب ثأر،
وأسجل هنا رفض لبنان القاطع
كل حماولة للمس او تعديل
والية االونروا .وأناشد الدول
املساهمة يف موازنتها مضاعفة
مساهماتها للتمكن من استعادة
دورها احليوي.
إن أزمة الشرق األوسط
املتمادية منذ عقود تزداد
تعقيدا ألن كل مقاربات احللول
وكل املمارسات اإلسرائيلية
تناقض املبادئ اليت قامت
عليها األمم املتحدة؛ فتهويد
القدس والسياسة االستيطانية
املمنهجة والتشريعات املخالفة
حلقوق االنسان ،واالعرتاف
بضم أراض مت احتالهلا بالقوة
كما حصل بالنسبة ملرتفعات
اجلوالن ،والوعود االنتخابية
بضم أراض جديدة ،مع ما
يرشح عن «صفقة القرن»
من إزالة حدود بعض الدول
وضرب وحدة أراضيها اىل
تصفية القضية الفلسطينية
وإبقاء الفلسطينيني حيث هم،
والضرر الذي سيلحق بلبنان
جراء ذلك كونه يضم قسما
كبريا من الالجئني ...كل ما
سبق يقوض أي فرصة للسالم
يف الشرق األوسط وينذر
مبستقبل جمهول قامت من دون
شك ،ألن حقوق الشعوب تبقى
حية مهما طال الزمان.
السيد الرئيس ،،أيها السادة
إن اخلروق اإلسرائيلية للقرار
 1701مل تتوقف يوما ،وكذلك
على
املتمادية
االعتداءات
السيادة اللبنانية برا وحبرا
وجوا ،والعمل العدواني السافر
الذي حصل الشهر املاضي على
منطقة سكنية يف قلب بريوت
هو اخلرق األخطر هلذا القرار.
كذلك احلرائق اليت استمرت
أليام داخل مزارع شبعا احملتلة
االسرائيلية
القذائف
جراء
احلارقة ،تشكل جرما بيئيا دوليا
يستوجب إدانة من تسبب به.
من على هذا املنرب أعيد التأكيد
أن لبنان بلد حمب للسالم ،وحنن
ملتزمون القرار  ،1701وجنهد
دائما الحرتامه ،ولكن التزامنا

هذا ال يلغي حقنا الطبيعي وغري
القابل للتفرغ ،بالدفاع املشروع
عن النفس ،عن أرضنا وشعبنا،
بكل الوسائل املتاحة.
وأعيد أيضا تأكيد متسك لبنان
حبقوقه السيادية على مزارع
شبعا وتالل كفرشوبا ومشال
الغجر احملتلة ،وهو لن يوفر
أي فرصة يف سبيل تثبيت
حدوده الربية املعرتف بها
دوليا بالوثائق الثابتة يف األمم
املتحدة وكذلك ترسيم احلدود
البحرية ،وذلك بإشراف األمم
املتحدة ،مع ترحيبه بأي مساعدة
من أي دولة بهذا اخلصوص،
يف وقت سوف يباشر بعمليات
التنقيب عن النفط والغاز يف
مياهه االقليمية قبيل نهاية هذا
العام حبسب القوانني واألعراف
الدولية.
حضرة الرئيس ،أيها السادة
يف الوقت الذي يباشر لبنان
حتضرياته لالحتفال مبئوية
«لبنان الكبري» حتل الذكرى
اخلامسة والسبعون إلنشاء
منظمة األمم املتحدة يف
 ،1945/10/24وقد شهد العامل
منذ ذلك التاريخ العديد من
احلروب والصراعات خصوصا
يف منطقة الشرق األوسط،
النقطة الساخنة باستمرار،
حيث ترتفع احلرارة فيها أو
تهبط ،ولكنها ال تربد أبدا،
وشعوبنا تدفع دوما الثمن،
من أمنها واستقرارها وسالمها
واقتصادها ،وحتى تنوعها
الدميغرايف .وجوهر املشكلة هو
نفسه ،تعارض مصلحة االقوياء
مع حق الضعفاء فتضيع املبادئ
وتتميع
والعدالة
واملنطق
احللول.
إن االحنراف الطاغي اليوم على
السياسة أفقد العامل استقراره
بعدما تقوضت مجيع املعامل
اليت يهتدى بها ،ومل تعد
هناك مقاييس حلصر اخلالفات
والسيطرة عليها وبالتالي حللها
وفق القواعد املعمول بها ،ما
جعل شعوبا عدة عاجزة عن
اختاذ خيارات سياسية تتخطى
حدودها ،ومنعها عن اللقاء
والتعاون ،فضاعت فرص
كثرية حلل النزاعات وأفسح
اجملال واسعا للفوضى.
لقد قامت االمم املتحدة بالكثري
من املبادرات اهلادفة اىل
اعالء صوت السلم والتنمية،
جنحت يف بعضها ومل تصل
اىل النتائج املرجوة يف العديد
منها .واملأمول منها اليوم
تعزيز املبادئ العامة والقانون
الدولي واملواثيق ألنها املرجع
الوحيد لصون احلقوق؛ فلن
تقوم عدالة ولن يستقيم حق
ولن يتحقق سالم طاملا أن
املبدأ السائد يف عاملنا هو :أنا
قوي إذا أنا على حق».

تقبل التهاني

اشارة اىل انها املرة الثالثة
اليت يتحدث فيها رئيس
اجلمهورية امام اجلمعية العامة
لالمم املتحدة ،منذ بدء واليته
الرئاسية.
وبعدما القى الرئيس عون
كلمته ،رافقه رئيس اجلمعية
العامة اىل قاعة جماورة حيث
تقبل تهاني عدد من رؤساء
الدول والوفود املشاركة يف
اجللسة.
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مـقاالت وتحقيقات

بستاني تنفي أي تو ّجه لرفع تعرفة الكهرباء قبل زيادة اإلنتاج

مـجلس الـوزراء يـعتدي على مـهام إدارة املـناقصات
خضع دفرت شروط مناقصة الكهرباء ،بدءًا من اليوم ،جلولة مكثفة
من النقاشات يف اللجنة الوزارية ،متهيدًا لعرضه على جملس الوزراء.
لكن هذا املسار ،الذي تعد وزيرة الطاقة بأن يؤدي إىل رفع معدالت
اإلنتاج يف العام املقبل ،تتخلله ثغرة ،سبق أن حذر منها عشرات
النواب .إدارة املناقصات غائبة رمسيًا عن امللف الذي لن يصلها إال
بعد إقراره من جملس الوزراء ،بينما كان يفرتض حبسب القانون،
وحبسب توصية جملس النواب ،أن تضع اإلدارة مالحظاتها على دفرت
الشروط فور إجنازه من قبل الوزارة ،ال بعد إقراره سياسيًا
إذا سارت األمور كما تتوقع وزيرة الطاقة ندى بستاني ،فإن سنة
 2020لن متر من دون زيادة معدالت التغذية بالتيار الكهربائي.
أما ما يقال عن ضغوط على لبنان لرفع األسعار منذ بداية العام
املقبل ،فرتد عليه بقوهلا لـ»األخبار» :قرار جملس الوزراء واضح يف
هذا الصدد ،زيادة التعرفة مرتبطة بزيادة التغذية ،وال ميكن فصل
األمرين.
ملزيد من الدقة يف حتديد التوقيت ،تدعو بستاني إىل انتظار النقطة
الصفر ،أي حلظة توقيع عقود بناء معملي سلعاتا والزهراني .وهذا
عنصر مرتبط مباشرة مبا يسبقه من إجراءات قانونية وإدارية ،أبرزها
إقرار جملس الوزراء لدفرت الشروط ،ومن ثم حتويل وزارة الطاقة
امللف إىل إدارة املناقصات .هناك حتتاج اإلدارة إىل أسبوعني
لإلعالن عن املناقصة يف اجلريدة الرمسية ،تليها ثالثة أشهر لتقديم
الشركات لعروضها ،اليت ستعمد «املناقصات» إىل ّ
فضها وتقييمها
ثم إرسال النتيجة إىل الوزارة ،اليت تنقلها بدورها إىل جملس الوزراء
إلقرارها قبل تفويضها بالتوقيع .وهذا يعين ،حبسب تقديرات وزارة
الطاقة ،أن املدة بني إقرار دفرت الشروط وإقرار نتيجة املناقصة
ستكون مخسة أشهر ونصف شهرُ ،يفرتض ،حبسب اخلطة ،أن تبدأ
بعدها الشركات الراحبة فورًا بإعداد احلل املؤقت إلنتاج الطاقة،
ويف مهلة أقصاها سنة… عندها فقط ميكن احلديث عن زيادة
التعرفة.
كل تلك احملطات اليت تسبق حلظة بدء اإلنتاج املؤقت مرتبطة بعوامل
متغية زمنيًا ،أبرزها:
رّ
اتفاق اللجنة الوزارية (املكلفة بدراسة ملف معامل الكهرباء) على
دفرتي شروط معملي سلعاتا والزهراني ،علمًا بأنها عقدت اجتماعها
األول األسبوع املاضي ،وتبدأ منذ اليوم سلسلة اجتماعات إلجناز
املهمة ،ومن ثم حتويل الدفرت إىل جملس الوزراء.
وضع رئيس جملس الوزراء بند دفرتي الشروط على جدول أعمال
اجمللس ،ثم االتفاق على مضمونهما إلقرارهما ،خاصة أن التجربة
ُتبينّ أنه بالرغم من وجود معظم األطراف املمثلني يف احلكومة
يف اللجنة ،إال أن ذلك ال يعين إقرار اجمللس للدفرتين كما وردا
بالضرورة.
احتمال أن تتأخر اإلجراءات املتعلقة باملناقصة ألسباب قانونية أو
إجرائية ،كأن ال تكون العروض مستوفية للشروط ،أو أن تطلب
الشركات توضيحات ،أو أن ختلص املناقصة إىل وجود عارض
وحيد…
تأخر املعامالت واإلجراءات اليت تؤدي إىل تأمني الطاقة يف املرحلة
املؤقتة ألي سبب كان.
يف ما يتعلق بإدارة املناقصات ،يبدو جليًا أنها حتى اآلن مل تضطلع
بأي دور رمسي يتعلق باملناقصة .تؤكد بستاني أنها سرتسل إليها
امللف كام ًال فور إقراره من قبل جملس الوزراء ،مشرية إىل أنه ال
خشية من أي خالف مع «املناقصات» ،ألن الوزارة على تنسيق تام
معها.
يف ما سبق ،يتضح أن الوزارة ال تضع يف احلسبان احتمال أن تضع
اإلدارة مالحظات على الدفرت ،عندما يصلها بشكل رمسي .لكن
حبسب جتارب سابقة ،فإن إقرار جملس الوزراء لدفرت الشروط ،ال
يعفي «املناقصات» من إبداء رأيها فيه ،وبالتالي فإن أي مالحظات
جوهرية ستؤدي إىل مزيد من التأخري ،ألن امللف ُيفرتض أن يعود
ثانية إىل جملس الوزراء.
ّ
ويفرتض أن يكون بديهيًا ،لكن
مثة إجراء
يوفر الكثري من الوقت ُ
الوزارة مل تلجأ إليه .حبسب قانون احملاسبة العمومية ،ليست اإلدارة
املعنية (وزارة الطاقة يف هذه احلالة) مضطرة ألخذ موافقة جملس
الوزراء على دفرت الشروط .يف األساس ليس جملس الوزراء ،وال
اللجنة الوزارية ،مرجعًا صاحلًا لوضع دفرت الشروط .فهذا عمل
إجرائي جيري بني اإلدارة املعنية وإدارة املناقصات ،حبيث
تعد
ّ
األوىل الدفرت وترسله إىل الثانية ،فإذا كان هلا مالحظات إجرائية
تتفق بشأنها مع الوزارة ،أما يف حال املالحظات اجلوهرية ،فقد
درجت العادة على أن ُترفع إىل جملس الوزراء ّ
لبتها.

بأي صفة تناقش اللجنة الوزارية دفرت شروط مناقصة املعامل؟

كل ذلك مل جير ،بل ّ
فضلت الوزارة أخذ موافقة جملس الوزراء على
دفرت الشروط ،على أن ترسل امللف إىل إدارة املناقصات بعد
مر أسبوعان منذ أرسلت امللف إىل األمانة العامة
إقراره ،وها قد ّ
جمللس الوزراء ،من دون أن يسجل أي تقدم جدي.
يف القانون الرقم ( 129تلزيم معامل الكهرباء) الذي نشر يف اجلريدة
الرمسية يف  30نيسان املاضي ،كان البند الثاني ينص على أن
ُ
«تطّبق أحكام قانون احملاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة
ألصول التلزيم للمناقصة ،باستثناء تلك اليت ال تتفق مع طبيعة
التلزيم والعقود موضوعها ،يف مراحل إمتام املناقصات جلهة عقود

إيلي الفرزلي

عليه ،بل جيب عليها رفع تقرير باملالحظات ،حيث يفرتض أن ترفعه
الوزارة ،مع مالحظاتها على مضمونه ،إىل جملس الوزراء .وعندئذ،
ّ
حيق جمللس الوزراء أن يأخذ ما يراه مناسبًا،
فتنفذ إدارة املناقصات
املناقصة على مسؤولية السلطة السياسية.

بستاني :أشغال دير عمار 2ستبدأ يف كانون األول

البستاني :يف مهلة أقصاها سنة يمكن الحديث عن زيادة التعرفة (هيثم املوسوي)
شراء الطاقة ( .»)PPAاالستثناء بدا لكثري من النواب مبثابة القطبة
املخفية اليت حترر وزارة الطاقة من سلوك املسار القانوني للصفقة.
ولذلكّ ،
ركزت معظم املداخالت على رفض االستثناء خوفًا من احلد
من صالحيات إدارة املناقصات.
وقد ُعرضت ثالثة اقرتاحات
تعديل مقدمة من النواب بوال
يعقوبيان وجورج عقيص ومجيل
السيد ،لكن األغلبية النيابية
االقرتاحات.
هذه
أسقطت
عندها طالب الرئيس نبيه بري
بتسجيل تفسريه التالي يف
احملضر« :هذا النص يعين أن
اإلدارة أو الوزارة هي من
تعد
ّ
دفرت الشروط ،فرتسل إلدارة
املناقصات وتوضع املالحظات،
فإذا كان هناك اختالف مع
الوزارة يرفع األمر اىل جملس
الوزراء الذي يقرر الالزم».
يف  3حزيران،
صوب اجمللس
ّ
الدستوري النقاش أكثر ،فأبطل
االستثناء الذي تضمنه القانون
« ،129بسبب غموضه» ،مؤكدًا
وجوب تطبيق قانون احملاسبة
النصوص
وسائر
العمومية
املرتبطة بأصول التلزيم من
دون استثناء.
هذا يقود حكمًا إىل نظام
املناقصات،
يف
وحتديدًا
املادة  17منه ،اليت تلزم إدارة
املناقصات بأن «تدقق يف
خلوه
حمتويات امللف وتتثبت من ّ
من املخالفات والنواقص» .وإذ
حتدد هذه املادة جمموعة من
النقاط اليت جيب التحقق منها
بصورة خاصة ،فإن من بينها:
«خلو دفرت الشروط اخلاص
واملستندات من كل ما من شأنه
تقييد املنافسة أو ترجيح كفة
أحد املنافسني».
وعليه ،وألن وزارة الطاقة قد
سلكت الطريق األطول (حتويل
امللف إىل جملس الوزراء) ،فإن
ذلك سيسهم يف تأخري إضايف
له ،إذا وجدت إدارة املناقصات
أن فيه عيوبًا جوهرية .وبصرف
النظر عن توقيت إرسال امللف
إليهاُ ،يفرتض بها ،قانونًا،
التدقيق فيه .وهذا يعين أنها
لن تكون ملزمة بتنفيذ دفرت
الشروط ،إذا مل تكن موافقة

كشفت وزيرة الطاقة ندى بستاني أن األشغال يف معمل دير عمار 2
ستبدأ يف كانون األول املقبل ،بعد أن ُأجنزت كل الرتتيبات القانونية
لذلك ،وبعد أن أبلغت الشركة الوزارة أنها جاهزة لبدء العمل.
وأوضحت أن ذلك مرهون أيضًا مبوافقة جملس الوزراء على العقد،
الذي ُيفرتض أن يكون جاهزًا يف نهاية الشهر احلالي .واعتربت أن
واحدًا من أسباب التأخري مرتبط بانتظار موافقة جملس الوزراء على
عقدي سلعاتا والزهراني ،مبا يسمح بوجود عقد منوذجي ُيعتمد يف
كل املعامل اليت ُتبنى على أساس عقود شراء الطاقة .وعليه ،فإن
موافقة جملس الوزراء على عقدي سلعاتا والزهراني سيضمن سرعة
املوافقة على عقد دير عمار  2ذي الطبيعة املشابهة.
ورفضت بستاني التعليق على ما أثارته «األخبار» عن خالف بني
الشركاء أسهم يف تأخري العمل ،كما رفضت احلديث عن تركيبة
الشركة وأمساء املستثمرين ،معتربة أن امللف سينتقل إىل جملس
ّ
الوزراء ،الذي
سيطلع عليه ويصدر قراره بشأنه ،على أن ُتعرف
بعدها كل املعلومات املتعلقة بالشركة.
وجتدر اإلشارة إىل أن بناء معمل دير عمار  2كان مقررًا أن يتم
حلساب الدولة ،لكن اخلالف بني وزارتي املال (حركة أمل) والطاقة
(التيار الوطين احلر) قبل حنو  4سنوات على هوية من سيدفع
الضريبة على القيمة املضافة أدى إىل حتويل العقد إىل ما ُيشبه الـ
 ،botإذ ستبين شركة خاصة املعمل ،وتبيع إنتاجه من الكهرباء إىل
الدولة ملدة تزيد على  20عامًا ،قبل أن تعود ملكيته إىل الدولة.
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اسرتاليات

«الرأمسالية حباجة اىل تغذية
للحفاظ على حيوية االقتصاد»

مويسون حيث البنوك على اال
تكون «خجولة» يف اإلقراض

حث رئيس الوزراء البنوك
األسرتالية على أال تكون
خجولة بشأن إقراض األموال،
قائ ًال إن الرأمسالية حتتاج
إىل تغذية للحفاظ على حيوية
االقتصاد.
فقد حث السيد موريسون
البنوك الكربى على أال تكون
إقراض
بشأن
«خجولة»
األموال حيث تواصل أسرتاليا
التعامل مع تداعيات املفوضية
امللكية للخدمات املالية.
الوزراء
رئيس
واعرتف
مبسائل السلوك اليت جتب
معاجلتها ،لكنه حث البنوك
على احلفاظ على لالقتصاد
من خالل االستمرار يف تقديم
االئتمان.
وقال لرجال األعمال يف
نيويورك «ال ميكن أن خناف
من ظاللنا اخلاصة».
واضاف يقول «جيب تغذية
الرأمسالية اليت حتتاج إىل دعم
قطاع مصريف ينبض باحلياة
وميكنها أن تعتمد عليه».
وقال السيد موريسون إنه
مل يكن هناك أي مشكلة يف
«صرامة وسالمة» البنوك
األسرتالية.
وتابع يقول« :لدينا أفضل
نظام مصريف يف العامل..
األكثر مرونة واألقوى .ولكن
كانت هناك تساؤالت حول

Saturday 28 September 2019

ومن
التصرفات،
بعض
الواضح أن هذا السلوك كان
حباجة إىل معاجلة».
وأصر رئيس الوزراء على
أن احلكومة الفيدرالية قدمت
جمموعة من اإلصالحات ردًا
على حتقيق هاين (رئيس
املفوضية امللكية).
وقال موريسون «على الرغم
من أنه من املهم معاجلة تلك
القضايا املتعلقة بالسلوك
داخل البنوك ،إال أننا جيب أن
نكون حذرين للغاية ألننا ال
نقود بنوكنا كاخلراف».
بدوره قال وزير اخلزانة
للظل جيم تشاملرز لـ AAP
إن تصرحيات رئيس الوزراء
ال ترقى إىل مستوى اخلطة
االقتصادية.
تشاملرز:
الدكتور
واعلن
«إن القول إن على البنوك
إقراض املزيد ليس بالضبط
خطة إلعادة االقتصاد مرة
أخرى أو تغيري أسوأ منو خالل
عقد من الزمن على أيدي
الليرباليني».
وقال «من الواضح أننا نريد
أن يتدفق التمويل واستعادة
الثقة ،لكن ذلك لن يأتي
ً
كون سكوت موريسون
رافضا
للغاية القضايا اخلطرية اليت
أبرزتها املفوضية امللكية اليت
قاومها ملدة عامني».

اعالناتكم
يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403482345
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مشرتو املنزل األول يف نيو ساوث ويلز يوفرون مليار دوالر
وفر مشرتو املسكن األول يف
والية نيو ساوث ويلز أكثر
من مليار دوالر من رسوم
الدمغة ( )stamp dutyبفضل
إسرتاتيجية القدرة على حتمل
تكاليف اإلسكان حلكومة نيو
ساوث ويلز اليت مت تقدميها
يف متوز .2017
فقد استفاد مشرتو املنزل
األول من فرصة توفري ما
يصل إىل 24،740
دوالرا من
ً
رسوم الدمغة حيث بلغ عدد
مشرتي املنزل االول حتى اآلن
أكثر من  67،800شخص.
وقالت رئيسة والية نيو ساوث
ويلز غالديس بريجييكليان إن
حكومتها تفي بوعدها تسهيل
امتالك املواطنني للمنازل.
وأوضحت «لقد جعلت من
األولوية مساعدة مشرتي
املنزل األول يف احلصول على
مفاتيح منزهلم األول وتظهر
أرقام اليوم أننا نفعل ما
وعدنا به».
وقالت «إن إصالحاتنا ختفف
الضغط عن األشخاص الذين
املضي
حياولون
قدمًا،
وكحكومة ،ندرك اهمية امتالك
الشخص ملنزل».
مشرتي
نسبة
وارتفعت
املسكن األول الذين يدخلون
سوق العقارات يف نيو ساوث
ويلز من  17.3يف املئة يف
متوز  2017إىل  27.5يف
املئة يف متوز من هذا العام،
ً
وفقا لبيانات إقراض مكتب
االحصاء االسرتالي (.)ABS
وقال وزير اخلزانة دومينيك
بريوتيت إنه مسرور لرؤية
الزيادة يف أعداد مشرتي
املسكن األول ،الذين استفاد
ً
الكثري منهم
أيضا من منحة
حكومة نيو ساوث ويلز
ملشرتي املنزل االول اليت
تبلغ قيمتها  10آالف دوالر.
بريوتيت:
السيد
وقال
الناس،
ملعظم
«بالنسبة
فإن املنزل هو أكرب استثمار
يقومون به على اإلطالق،
وحنن مصممون على إعطاء
أكرب عدد ممكن من الناس
الفرصة جلعل احللم األسرتالي
العظيم حقيقة».
وتابع وزير اخلزانة يف الوالية
يقول «إن االعفاء عن رسوم
الدمغة ( )stamp dutyباإلضافة
إىل منحة املنزل األول البالغة
 10آالف دوالر ميكن أن يوفر
للمشرتين أكثر من  32ألف
دوالر ،وهو أمر مهم عند شراء
مسكن».
وتلغي اخلطة رسوم الدمغة
على مشرتي املنزل األول
عقارا
الذين يشرتون
جديدا أو
ً
ً
موجودا تصل قيمته إىل 650
ً
ألف دوالر ،ويوفر مدخرات
ملشرتيات
الدمغة
رسوم
املنازل اليت ترتاوح قيمتها
بني  650،000دوالر و
 800،000دوالر.
وتتوفر منحة املالك األول
للمنزل الذي تصل قيمته إىل
 10آالف دوالر لإلنشاءات
السكنية اجلديدة اليت تصل

قيمتها إىل  600ألف دوالر،
أو ألرض ومبنى جديد ُينوى
بناؤه تصل قيمته إىل 750
ألف دوالر.
وقال وزير املالية داميان
تودهوب إن املبادرات أثبتت
شعبية كبرية ،مضيفا «إننا
نرى الكثري من مشرتي املنزل

األول حيصلون على مفاتيح
منزهلم األول مما يعكس جناح
هذا الربنامج».
وتظهر األرقام األخرية من
اإلحصاءات
مكتب
تقرير
األسرتالي لإلقراض لألسر
اإلقراض
أن
والشركات
ملشرتي املنازل األول كان

أكرب زيادة يف مجيع فئات
اإلقراض ،مع قفزة بنسبة
ستة يف املائة يف شهر
متوز.
ميكن ملشرتي املنازل األول
معرفة املزيد بزيارة:
https://www.revenue.nsw.
.gov.au/ Revenue NSW

ارتفاع حاد يف حاالت الوفاة بسرطان الدم يف أسرتاليا
أعلنت احلكومة الفيدرالية عن
تشكيل فريق لبحث السبب
وراء زيادة معدالت اإلصابة
واألورام
الدم
بسرطان
اللمفاوية والنخاعية.
ويأتي هذا اإلعالن على خلفية
حبث جديد أجرته مؤسسة
 Leukaemia Foundationاليت
توقعت وفاة  186ألف أسرتالي
بسبب سرطان الدم حبلول عام
.2035
من املتوقع أن يتضاعف عدد
الوفيات إىل  42يف اليوم يف
عاما  ،يف حني
غضون 16
ً
تصل تكلفة رعاية املرضى إىل
 10.9مليار دوالر ،مقابل 3.4
مليار دوالر يف عام .2019
وقال بيل تيك املدير التنفيذي
ملؤسسة اللوكيميا إن الوصول
الشخصية
التكلفة
إىل
واالقتصادية لسرطانات الدم
أصبح متاحًا.
وكانت ادارة تنظيم االدوية
والعالجات االسرتالية قد وافقت
على البدء باستخدام عالج جديد

للسرطان ،وسيصبح من اآلن
فصاعدًا مبقدور االطفال الذين
يعانون من سرطان الدم
(اللوكيميا) والبالغني الذين
يعانون من سرطان الغدد
اللمفاوية احلصول على عالج
جديد فعال بعد موافقة االدارة
املسؤولة عن تنظيم االدوية
والعالجات على بدء استخدامه
يف اسرتاليا.
ويعمل العالج اجلديد الذي
متت اجازته على معاجلة
امراض سرطان الدم ويسمى

.CAR-T
كما يعمل العالج املناعي على
استخدام خاليا املريض املناعية
على مكافحة السرطان بعالج
ُيستخدم ملرة واحدة فقط.
وقامت شركة االدوية العمالقة
نوفاريتس باختبار هذا العالج
والذي حيمل االسم التجاري
 Kymriahعلى جمموعتني من
املرضى وقد سجلت حاالت
شفاء من املرض لدى االطفال
بنسبة  %80ولدى الكبار بنسبة
.%45
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مـقاالت وتـحقيقات

أوبراين يرث مأزق بولتون ..أرامكو وما بعدها

أوبراين له باع طويل يف أروقة احلزب اجلمهوري
وذو خربة معتربة يف الشؤون الدولية نظرًا لعمله
سابقًا يف بعثة بالده الدائمة لألمم املتحدة خالل
رئاسة جون بولتون للبعثة ،وتعيينه من قبل الرئيس
األسبق جورج بوش اإلبن كمبعوث خاص لشؤون
إطالق سراح الرهائن احملتجزين ،وعمل مؤخرًا مع
وزير اخلارجية بومبيو إلطالق سراح القس األمريكي
اندرو برونسون من اعتقاله يف تركيا.
تزامن إعالن الرئيس ترامب عن اختيار مستشاره
لألمن القومي من عصب التيار احملافظ «الواقعي»
مع تصريح ناري لوزير خارجيته مايك بومبيو يصف
تعرض منشآت أرامكو السعودية هلجوم بأنه «عمل
حربي ذو مستوى مل نشهده من ذي قبل» ،سرعان
ما تراجع عنه يف حمطة جولته يف اإلم��ارات مطلقًا
خطابًا يشدد على أهمية التحرك الديبلوماسي
الدولي.
خيبت واش��ن��ط��ن آم���ال «حلفائها وأصدقائها»

وثائق امريكية تكشف الول مرة عن احلرب
السورية وعن االرهابينب االجانب

عدد االرهابيني األجانب يف سوريا رقم مرعب صراحة ...الذين
وجعهم قلبهم على عذابات الشعب السوري فأتوا للجهاد األكرب
مغمضني اعينهم عن فلسطني وهذا الكالم
من وثائق األمم املتحدة وليس ضرب مندل فأقرأ ايها القومي
العربي واعترب :

عدد اإلرهابيني األجانب يف سورية 171400:

معلومات ووثائق عن جنسيات وعدد اإلرهابني األجانب الذين دخلوا
سورية منذ بداية احلرب القذرة على سورية.
 24500إرهابي من السعودية قتل منهم  5990إرهابي بينهم 19
إمرأة وفقد منهم  2700إرهابي.
 25800إرهابي من تركيا قتل منهم  5760إرهابي وفقد منهم 380
إرهابي.

شغل أوبراين منصب مستشار األمن القومي لثالثة مرشحني للرئاسة عن الحزب الجمهوري

اإلقليميني بضبابية موقفها وعدم االجنرار لرغبات من راهنوا على
محايتها هلم لعقود متتالية بشن هجمات عسكرية ،ولو حمدودة،
ضد إيران ،دون إدراكهم أو قبوهلم باملتغريات اليت طرأت على
الساحتني اإلقليمية والدولية منذ حروب اخلليج املتعددة واحتالل
العراق.
عقدت الرياض مؤمترًا صحفيًا باللغة اإلنكليزية ،روجت له بأنها
ستكشف عن تفاصيل عسكرية وتسليحية تعزز نظريتها باتهام
إيران مباشرة ،خيب آمال احلضور واملراقبني لناحية شح املعلومات
املوثقة اليت مل تتجاوز صورًا لبعض الشظايا واألض��رار مشددة
املسيات كان من الشمال وليس من اجلنوب حيث
على أن اجتاه
رّ
حدودها مع اليمن ،وفق رئيس هيئة األركان السعودية 18 ،طائرة
مسية و 7صواريخ كروز.
رّ
يف املعلومات العسكرية األمريكية «اتسمت الضربة بفعالية
بالغة عسكريًا ،وبأسلحة دقيقة للغاية ،الصواريخ اجلوالة – كروز
املهامجة حلقت على ارتفاعات متدنية أقل من  300قدم ( 90مرتًا)
مما مل يتح اجملال العرتاض الدفاعات اجلوية من قبل العديد من
البطاريات املتداخلة لصواريخ هوك وباتريوت ،أسفرت عن حتطم
صاروخ واحد فقط ،مما يدل على إصابة بنسبة  »%95يف منشأتي
بقيق وخريص.
وأضاف بعض اخلرباء بأن «دقة وبراعة الضربة لقطاع النفط مل يتم
استهداف أي قطاع آخر للطاقة مبثل هذه القوة منذ القصف الدقيق
الذي قام به التحالف األمريكي على العراق منذ عام .»1991
أقصى ما ذهبت إليه واشنطن ،وفق املعطيات املتوفرة راهنًا ،هو
إنزال مزيد من العقوبات االقتصادية تطال القطاع املصريف اإليراني
بشكل حمدد ،دون إغفاهلا تردد حلفائها األوروبيني للقيام باملثل،
باستثناء أداتها الطيعة يف بريطانيا .امللفت يف األمر تصريح
رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون ،بالغ الداللة بأنه «تبادل
وجهات النظر مع الرئيس األمريكي بالتوصل لرد ديبلوماسي موحد
من الشركاء الدوليني».
معاجلة األزمة املتجددة يف شبه اجلزيرة العربية ،مينيًا وسعوديًا،
أضحى بعهدة مستشار األمن القومي اجلديد ،روب��رت أوبراين،
مع تطابق رؤاه مع وزير اخلارجية مايك بومبيو ،واللذين يتمتعان
مبستوى ثقة معقول من الرئيس ترامب.
أوبراين له باع طويل يف أروقة احلزب اجلمهوري وذو خربة معتربة
يف الشؤون الدولية نظرًا لعمله سابقًا يف بعثة بالده الدائمة لألمم
املتحدة خالل رئاسة جون بولتون للبعثة ،وتعيينه من قبل الرئيس
األسبق ج��ورج بوش اإلب��ن كمبعوث خاص لشؤون إط�لاق سراح
الرهائن احملتجزين ،وعمل مؤخرًا مع وزير اخلارجية بومبيو إلطالق
سراح القس األمريكي اندرو برونسون من اعتقاله يف تركيا.
واشتغل كذلك على ملف اإلصالحات القضائية يف أفغانستان عرب
وزارة اخلارجية األمريكية .واألبرز يف سجله العملي شغله منصب
«مستشار األم��ن القومي لثالثة مرشحني للرئاسة» عن احلزب
اجلمهوري :ميت رومين وسكوت ووكر وتيد كروز.
رك��زت وسائل اإلع�لام املختلفة على حمتويات كتاب أصدره
أوبراين بعنوان «عندما كانت أمريكا نائمة» ،انتقد فيه السياسة
اخلارجية للرئيس أوباما خاصة ما يتعلق باالتفاق النووي اإليراني
واتهامه الرئيس السابق بأنه «شجع االستبداديني والظاملني
واإلرهابيني».
إي��ران بالنسبة ألوبراين «عدو ل��دود للواليات املتحدة ،ملتزمة
مببدأ تغيري تضاريس الشرق األوسط برمته وتدمري حليف أمريكا
األساسي يف اإلقليم ،إسرائيل ،ببساطة ال يتوفر أي دليل يدعم
فرضية إرساء الثقة بنظام إيران الثوري للتخلي عن هدفه طويل
األمد بتطوير سالح نووي».
ويرمي أوبراين يف كتابه إىل إعادة االعتبار للرتسانة العسكرية
األمريكية قائ ًال «أم��ام التحديات العاملية اجلديدة ،حان الوقت
للعودة إىل سياسة أمن قومي مبنية على السالم عرب القوة» ،يف
إشارات بالغة الوضوح للتصدي لروسيا والصني.
وعزز قناعته املناهضة للصني بني دفيت كتابه بصريح العبارة
«أجريت مفاوضات يف بكني مع مسؤولني رمسيني كبارًا .أعربوا

عن ثقتهم العالية بأن أمريكا والغرب هم باحندار والقرن احلادي
والعشرين سيكون ملكهم».
فيما خيص قضايا «الشرق األوس��ط» ،قناعات أوبراين بإعالء
القوة العسكرية ال تشي حبدوث تغيري مفاجيء للوجود العسكري
األمريكي كانسحاب من أفغانستان أو سوريا .وحبكم خلفيته العملية
كضابط يف سالح البحرية األمريكية ،فإنه يولي الرتسانة البحرية
اهتمامًا عاليًا يف بسط النفوذ األمريكي ،ال سيما عرب مطالبته
بتحديث حامالت الطائرات وتأييده لتخصيص مزيد من األموال على
اإلنفاقات العسكرية.
سياسيًا وديبلوماسيًا ،ال ينظر أوبراين بعني العطف املطلوب
لدور وزارة اخلارجية «بتضخم طواقمها اإلدارية» واملطالبة بتعديل
التوجه عرب «إدخ��ال ق��درات قيادية ذات بأس لتعديل بوصلة
ال��وزارة» ،وكذلك األمر مع وكالة االستخبارات املركزية ووزارة
الدفاع واألجهزة األخرى.
حافظ أوبراين على تأييده ومنسوب والئه للرئيس ترامب منذ بداية
مشوار ترشحه للرئاسة ،ونظرًا لطبيعة عدم ميله االلتزام مبوقف
أيديولوجي ،كسلفه بولتون ،فمن املتوقع أن يستمر يف عالقة
وطيدة مع الرئيس وبأنه لن ينافسه داخل صفوف حزبه أو يرتكه
عاريًا أمام تيار احملافظني املتشددين.
املوقف األمريكي ،بعد افول بولتون ،فيما يتعلق مبنشآت النفط
السعودية جاء مثرة أح��دث اجتماع عقده الرئيس جمللس األمن
القومي ،اجلمعة  20الشهر اجلاري ،عززته مجلة تغريدات للرئيس
ميكن اجيازه باملواقف التالية:
واشنطن مل توعد السعودية بالدفاع عنها ،احلماية األمريكية املطلوبة
سعوديًا ينبغي أن يدفعوا أموا ً
ال لقاء ذلك ،فتح املخزون النفطي
االسرتاتيجي األمريكي لتعويض السوق الداخلية من أي نقص.
األهم رمبا هو يف تكرار االلتزام بتحرك ديبلوماسي عرب بوابة األمم
املتحدة الحتواء األزمة.
أسفرت سلسلة لقاءات ومشاورات رفيعة املستوى عقدها البيت
األبيض يف اآلونة األخرية للتوقف عند الرد األمثل على اخرتاق
املسريات اليمنية للدفاعات اجلوية وشبكات منصات الصواريخ
املتعددة األمريكية املنوطة حبماية األجواء السعودية وبلورة مواقف
تعكس مركزية القوة العسكرية األمريكية :اجتماع للقادة العسكريني
تاله اجتماع جمللس األمن القومي بكافة أعضائه.
الغائب األب��رز عن تلك االجتماعات والتصرحيات املتتالية كان
«اخليار العسكري» ،دائم احلضور يف املواقف األمريكية السابقة،
ال سيما ما يتعلق بإيران .وعند االستحقاق أخفقت واشنطن بتنفيذ
ما كان وكالؤها يعولون عليه – شن حرب على إيران نيابة عنهم.
اقتصر العرض األمريكي على إرسال جمموعة قتالية حمدودة خمتصة
بالدفاعات اجلوية لتعزيز القوات املوجودة يف القواعد األمريكية.
مما يطرح مجلة أسئلة وتكهنات حول مهمة املعدات األمريكية
املتطورة يف قواعدها ولدى القوات السعودية :طائرات االواكس،
بطاريات الصواريخ احلديثة ،أسلحة الرصد والتشويش ،األقمار
املسية اهلجومية.
االصطناعية ،وترسانتها من الطائرات
رّ
ِ
يشف العرض غليل املراهنني على «مواجهة إيران عسكريًا» ،ال
مل
سيما يف الشق العسكري الصرف لناحية تلك امليزانيات التسليحية
اخليالية وحقيقة تنفيذها ووجهتها النهائية ،إضافة للناحية التقنية
اليت يقر فيها اخلرباء العسكريون مبنافسة فعالة لدول أخرى (روسيا
والصني وإيران) للقدرات العسكرية األمريكية ،وملا هو أبعد من
ذلك ليطال ما لدى الكيان «اإلسرائيلي» من تقنيات ومعدات
مشابهة أخفقت أيضًا يف املواجهة احملدودة على احلدود الشمالية
واجلنوبية لفلسطني احملتلة.
جتارة األسلحة الدولية ستأخذ تلك التجربة وأدائها الباهت بعني
االعتبار ،ومن غري املستبعد أن حتجم عدد من الدول املستوردة
لألسلحة األمريكية عن املضي قدمًا باالعتماد عليها يف ظل توفر
بدائل زهيدة الكلفة باملقارنة ،ج��رى تطويرها يف ظل حصار
اقتصادي على عدد من الدول مثل روسيا وايران ،وختفف األعباء
املالية عن اقتصاديات الدول النامية حتديدًا.

امليادين

 21000إرهابي من الشيشان قتل منهم  5230إرهابي وفقد منهم
 1950إرهابي  ،وبني القتلى  16إمرأة.
 14000إرهابي من فلسطني احملتلة أغلبهم من حركة محاس
اإلخوانية  ،قتل منهم  4920إرهابي وفقد منهم  670إرهابي.
 10500إرهابي من تونس قتل منهم  4200إرهابي بينهم  45إمرأة
وفقد منهم  1260إرهابي.
 9500إرهابي من ليبيا قتل منهم  3940إرهابي وفقد منهم 1650
إرهابي.
 13000إرهابي من العراق قتل منهم  3780إرهابي وفقد منهم
 1200إرهابي.
 11000إرهابي من لبنان قتل منهم  3110إرهابي وفقد منهم 1080
إرهابي بني القتلى  7نساء.
 8600إرهابي من تركمانستان قتل منهم  3050إرهابي بينهم 11
إمرأة وفقد منهم  900إرهابي.
 7500إرهابي من مصر قتل منهم  2100إرهابي وفقد منهم 870
إرهابي.
 3800إرهابي من االردن قتل منهم  1990إرهابي وفقد منهم 265
إرهابي.
 4600إرهابي من باكستان قتل منهم  1380إرهابي وفقد منهم
 590إرهابي.
 3600إرهابي من أفغانستان قتل منهم  1380إرهابي وفقد منهم
 630إرهابي
 2800إرهابي من اليمن قتل منهم  1440إرهابي وفقد منهم 700
إرهابي.
 2550إرهابي من كازخستان قتل منهم  1130إرهابي.
 2700إرهابي من أوزباكستان قتل منهم  780إرهابي وفقد منهم
 390إرهابي  ،بني القتلى  4نساء.
 1900إرهابي من الكويت قتل منهم  640إرهابي وفقد منهم 8
إرهابيني.
 1950إرهابي من اجلزائر قتل منهم  620إرهابي وفقد منهم 44
إرهابي.
 2100إرهابي من املغرب قتل منهم  610إرهابيني بينهم  7نساء
وفقد منهم  630إرهابي.
 30000إرهابي من أوروبا الغربية ومن جنسيات خمتلفة ( أمريكا
وفرنسا وروسيا وبريطانيا وبلجيكا ونيوزيلندا والسويد وفنلندا
والدمنارك والنروج ).
وهذا يعين أن العدد الكلي لإلرهابيني الذين دخلوا إىل سورية
هو ( )171400مائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة إرهابي  ،قتل
منهم على يد اجليش العربي السوري ( )51910واحد ومخسون
ألف وتسعمائة وعشرة إرهابيني وفقد منهم إما اعتقاال أو فرارا
( )33847ثالثة وثالثون ألف ومثامنائة وسبعة وأربعون إرهابيًا.

من وثائق األمم املتحدة:

هذه االرقام نشرت يف وثيقة معتمدة من منظمة األمم املتحدة .
نشرها الكاتب املصري رفعت السيد أمحد يف كتاب بعنوان :
( سورية يف مواجهة احلرب الكونية حقائق ووثائق ) الصفحة رقم
 520و .521
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مـقاالت وتـحقيقات

جـراثيم املـستشفيات تـقتل املــرضى
ُ
لبنان
يف
املستشفيات
غالبية
«مصابة» بأنواع خُمتلفة من اجلراثيم
ُ
اليت تستوطن أقسامها ،خصوصًا
يف غرف العمليات والعناية الفائقة،
وتؤدي أحيانًا اىل إصابة املرضى
مبضاعفات تصل اىل الوفاة .املشكلة
عاملية وأسبابها متعددة ،بدءًا من سوء
التعقيم وخلل سياسة العزل ومشاكل
التهوئة ،مرورًا بفوضى املضادات
احليوية ،ووصو ً
ال إىل استخدام بعض
املعدات الطبية أكثر من مرة بهدف
«التوفري» .إال أن اخلطري ،هنا ،هو
طي
أن هذه املشكلة تبقى يف الغالب َّ
الكتمان حرصًا على مسعة املستشفى،
علمًا بأن اإلقرار بعدد املصابني أول
طرق املعاجلة.
على املستشفيات يف لبنان االعرتاف
البكترييا
تسلل
مشكلة
بوجود
واستيطانها يف غرفها عمومًا ،ويف

هديل فرفور

تحاذر املستشفيات نشر عدد اإلصابات بجرثومة املستشفيات حرصاً على سمعتها

ألن هذه ُمشكلة «عاملية» ،وتكاد
غرف العناية الفائقة خصوصًاّ ،
فإن اإلعالن عنها ضروري ملعاجلتها
تكون «طبيعية» ،وبالتالي
ّ
وتفاديها.
ُ
اخلالصة األهم اليت يتفق عليها كل املعنيني بامللف
هذه
االستشفائي والطيب يف لبنان ،يف ظل اجلدل الذي أثارته حادثة
إصابة أحد األطفال احلديثي الوالدة ببكترييا من فصيلة «غرام
نيغانيف» يف مستشفى أوتيل ديو أخريًا ،إذ يجُ مع هؤالء على
أن غالبية ُ
«مصابة» بأنواع خمتلفة من
املستشفيات يف لبنان ُ
ً
اجلراثيم ،يرتاوح مستوى خطورتها بني «اخلفيف» و»اخلطري جدا».
إلاّ أن كل ُ
ّ
«تتكتم» على األمر ،خوفًا من «الصيت»
املستشفيات
ّ
ّ
يؤثر على حجم «تدفق» املرضى إليها .لذلك ،تغيب
الذي قد
اإلحصاءات املتعلقة بعدد املصابني جبرثومة املستشفيات يف كل
ُمستشفى ،وفق رئيسة مصلحة الطب الوقائي يف وزارة الصحة
بريُ ،مشرية إىل أن «عدم التصريح عن عدد
الدكتورة عاتكة ّ
اإلصابات حيول دون مكافحة انتقال العدوى وتدارك ُ
املشكلة».
التصريح ضروري ،حبسب االختصاصي يف األمراض اجلرثومية
الدكتور بيار أبي حنا« ،ألن هذا اإلجراء من شأنه أن يلزم
ُ
املستشفيات بأخذ مسألة مكافحة انتقال البكترييا على حممل
ً
اجلد» ،الفتا إىل أن هذا األمر معتمد يف دول العامل كجزء من
ّ
التقييم العلين للمستشفيات بهدف تدارك تفاقم هذه ُ
املشكلة
منظمة الصحة العاملية.
اليت باتت حماربتها من أولويات
ّ

مصادر البكترييا

أسباب «والدة» البكترييا يف ُ
املستشفيات تعود إىل عوامل عديدة،
ُ
أبرزها التعقيم والنظافة .حبسب رئيس نقابة املستشفيات سليمان
فإن «أهم» طريقة لنقل البكترييا هي «عدم غسل اليدين
هارونّ ،
من قبل الطاقم الطيب والعاملني يف ُ
املستشفى» ،إضافة إىل
أسباب أخرى ،كاخللل يف أنظمة التهوئة وسياسة العزلّ .
وأكد أن
فعلت مؤخرًا بروتوكوالت نقل املريض من مستشفى إىل
النقابة ّ
آخر« ،ألن نقل املريض من دون اتباع املعايري الوقائية املطلوبة
مُي ّثل واحدًا من أهم أسباب انتشار العدوى وانتقاهلا» .تفادي هذه
ُ
«إن
املشكلة ،وفق هارون ،يعود إىل كل مستشفى على حدة ،إذ ّ
يف كل مستشفى جلنة متخصصة معنية مبكافحة انتقال العدوى»،
وزوارهم الذين
الفتًا إىل مسؤولية كبرية تقع على أهالي املرضى
ّ
ال يتجاوبون مع تعليمات التعقيم وعدم إحضار النباتات وغريها،
مشددًا على أنه «ال ميكن التوصل إىل مكافحة نهائية النتقال
البكترييا مهما بلغت درجة الرقابة واملتابعة والتعقيم».
إلاّ أن ُ
املشكلة يف لبنان «ليست مشكلة تعقيم فقط ،ألن مستوى
أن التقصري يكون مرتبطاً
ً
التعقيم جيد» ،وفق أبي حنا ،الفتا إىل ّ
أحيانًا بالتوفري الذي يلجأ اليه بعض إدارات ُ
املستشفيات «كإعادة
استخدام معدات غالية الثمن بعد تعقيمها يف حني أن هذه املعدات
مصممة لالستخدام مرة واحدة»! بري ،من جهتها ،تؤكد أن بعض
ّ
ُ
املستشفيات ،بهدف خفض الكلفة على املريض وعليه ،يلجأ
املصممة لالستخدام مرة
إىل االستعمال املتكرر لبعض املعدات
ّ
واحدة« ،كالنواضري اليت تكون أحيانًا مصدرًا لنقل البكترييا
وانتشارها» .ووفق مصادر ُم ّطلعة ،فإن البكترييا قد تستوطن
أيضًا يف األنابيب اليت تستخدم للتنفس اإلصطناعي اليت «تعمل
بعض ُ
املستشفيات على تعقيمها وإعادة استخدامها بدل التخلص
منها كما يفرتض».
ومثة عامل آخر ال يقل أهمية يرتبط بـ»فوضى استهالك ُ
ّ
املضادات
أن سوء
احليوية اليت ال تتناسب وطبيعة البكترييا» .وتوضح بري ّ
ترشيد استهالك ُ
املضادات احليوية يسهم بشكل كبري يف إكساب
ً
البكترييا مقاومة على الرتياق الذي يكون خمصصا هلا ،الفتة إىل
«فوضى على صعيد خمتربات األحياء اجملهرية اليت تساعد يف
حتديد نوع البكترييا ونوع ُ
املضاد احليوي هلا».

بهدف التوفري يلجأ بعض املستشفيات اىل إعادة استعمال
تجهيزات طبية مخصصة لالستخدام مرة واحدة

ّ
تؤكد،
االختصاصية يف األمراض اجلرثومية الدكتورة مريا جبيلي
أن تدارك هذه ُ
ّ
شق منه يف ترشيد
املشكلة يكمن يف
بدورهاّ ،
ً
استهالك ُ
املضادات احليوية« ،إذ غالبا ما ال يتم االلتزام بتعليمات
األطباء املختصني يف ظل فوضى وصف املضادات احليوية من
قبل األهل والصيادلة» ،الفتة إىل ضرورة اعتماد سياسات عزل
حمكمة لضبط انتقال العدوى .وتوضح أن هناك أنواعًا عديدة من
اجلراثيم يف املستشفيات اللبنانية ،منهاAcinetobacter :
baumannii،
Pseudomonas aeruginosa،MDR
 ،،XDR،CREوهي من فصيلة «غرام نيغانيف»ُ ،مشرية إىل أن
بعض اجلراثيم يف ُمستشفيات العامل أخطر بكثري« ،ولكن هذا
ال يعين أن هذه البكترييا ال تشكل خطرًا على مرضى العناية
الفائقة».
تعرضًا لإلصابة جبرثومة
ويعد مرضى العناية الفائقة األكثر
ّ
ّ
الصحي ،ما جيعلهم أكثر
املستشفيات ،بسبب هشاشة وضعهم
ّ
أما من
عرضة ملضاعفات تصل إىل ّ
حد الوفاة .هذا من جهةّ .
فإن البكترييا قد تستوطن أحيانًا يف األنابيب اليت
جهة أخرى،
ّ
تستخدم للتنفس االصطناعي اليت «ال يتم رميها أحيانًا يف بعض
ُ
املستشفيات ويتم تعقيمها وإعادة استخدامها» ،وفق مصادر
ّ
ُمطلعة.

إجراءات «الصحة»

ّ
تؤكد رئيسة مصلحة الطب الوقائي يف وزارة الصحة الدكتورة
بري أن وزارة الصحة بدأت تعمل ،بقوة ،ملواجهة هذه
عاتكة ّ
ُ
املشكلة ،بعدما تفاقمت يف السنوات اخلمس املاضية بسبب
سوء استخدام املضادات احليوية وغريها من العوامل .وأوضحت
أن الوزارة بدأت مطلع هذا العام فحص اجلودة ملختربات األحياء
اجملهرية داخل ُ
املستشفيات لتتبع آلية زرع البكترييا ورصد
أنواع املضادات احليوية ُ
املستخدمة ،وهو بات معتمدًا يف 80
مستشفى من أصل « .130وهذا الفحص من شأنه أن يضبط
أنواع املضادات احليوية املستخدمة ،ويراقب جودة الفحص وحجم
تطابقه مع املضاد احليوي ،وهو بات إلزاميًا على ُ
املستشفيات ،ما
من شأنه أن يضبط فوضى املضادات احليوية».

كيف يمكن القضاء على هذه البكترييا؟

ختتلف أساليب القضاء على جراثيم املستشفيات باختالف مستوى
تتنوع بني التعقيم بالغاز مرورًا
خطورتها وحجم انتشارها .وهي
ّ
بإقفال الوحدات واألقسام ،وصو ً
ال إىل هدم املستشفى كليًا.
و»األمر متوقف على حجم متوضع البكترييا .أحيانًا قد تستوطن على
اجلدران أو يف أجهزة التهوئة أو على ثياب الطاقم والعاملني»،
حبسب االختصاصية يف األمراض اجلرثومية الدكتورة مريا جبلي.
رئيسة مصلحة الطب الوقائي يف وزارة الصحة الدكتورة عاتكة
متشعب :على املستشفيات
أن هذا «احلل
بري ،من جهتها ،تؤكد ّ
ّ
ّ
نشر عدد اإلصابات لتداركها؛ التوعية الصحية حول التعقيم
وغسل اليدين من قبل مجيع العاملني والطواقم الطبية والزوار؛
ترشيد استهالك املضادات احليوية عرب تطبيق قانون ضبط وصف
املضادات احليوية ّإال من قبل املختصني».
يشدد االختصاصي يف األمراض اجلرثومية الدكتور بيار
وفيما
ّ
أبي حنا على ضرورة تولي وزارة الصحة مراقبة التزام إدارة
كل ُ
املستشفى مبكافحة انتقال العدوى ،تلفت بري إىل أن هذا
«يستوجب جيشًا من املوظفني ،وهو أمر صعب» .ولفتت اىل أن
الوزارة يف صدد إعداد برنامج وطين إلزامي ملكافحة خطر انتقال
عدوى البكترييا .ولكن ،ماذا عن نشر نسب اإلصابة؟ «هي خطوة
بعيدة ...لكنها ليست مستحيلة» ،وفق بري.

بيلنغسليُ :
هدفنا إفقار حزب اهلل نهائياً!
نقوال ناصيف
عندما زار بريوت يف كانون الثاني  ،2018وصف مساعد وزير اخلزانة
األمريكية لشؤون مكافحة متويل اإلرهاب ،مارشال بيلنغسلي ،حزب
اهلل بأنه «سرطان» .يف زيارة أمس مل يكن أقل تشددًا ،واعترب
أولوية املهمة إفقار احلزب
من املرات النادرة أن يشهد لبنان ،يف بضعة أشهر ،زيارات
مسؤولني أمريكيني رفيعي املستوى ألكثر من ملف ،يتناوبون على
احلضور إليه .بعد وكيل وزير اخلارجية األمريكية للشؤون السياسية
دافيد هيل ،يف كانون الثاني ،ثم وزير اخلارجية مارك بومبيو ،يف
آذار ،من ثم أكثر من مخس مرات يف حركة مكوكية بني بريوت وتل
أبيب مساعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى بالوكالة ،دافيد
ساترفيلد ،ما بني أيار ومتوز ،وصو ً
ال إىل خلفه يف منصبه باألصالة،
دافيد شنكر ،يف أيلول ،حضر البارحة مساعد وزير اخلزانة األمريكية
لشؤون مكافحة متويل اإلرهاب مارشال بيلنغسلي للمرة الثانية بعد
كانون الثاني  .2018توسعت امللفات اليت محلها هؤالء ،إال أن اهلدف
واحد ،وهو حزب اهلل.
يف كل من رحالت الزوار األمريكيني تفاوتت قلي ًال نربة خماطبتهم
املسؤولني اللبنانيني بني مرونة ظاهرة ،كاليت أبداها هيل وساترفيلد
امللمني بالوضع اللبناني وصداقاتهما املتشعبة مع القيادات جراء
َّ
فج كالذي أفصح عنه
خدمتهما السابقة يف بريوت ،وبني تشدد ّ
بومبيو وشنكر
الكثريي التصلب .رغم اختالف امللفات بني كل منهم،
َ
ُأدرجت زيارة آخر الزائرين ،بيلنغسلي ،يف الطراز الثاني املتشدد،
رغم أن ما محله مل يرتبط مباشرة بسالح حزب اهلل ،كمهمة بومبيو
وهيل ،وال برتسيم احلدود مع إسرائيل ،كمهمة ساترفيلد وشنكر.
إذ محل ملفًا ثالثًا هو األكثر اهتمامًا يف الوقت احلاضر يف اإلدارة
األمريكية بإزاء عالقاتها بلبنان :فرض مزيد من العقوبات على حزب
اهلل ،ومنع اخنراطه يف النظام املصريف اللبناني .وهو العنوان
الرئيسي الذي أحاط بيلنغسلي مهمته اجلديدة ،بعدما أوىل اهتمامه
يف زيارته السابقة لبريوت مبكافحة التمويل غري املشروع للعمليات
اإلرهابية ،موجهًا حينذاك  -كما اآلن  -أصابع االتهام إىل حزب اهلل
مباشرة ،ومل يرتدد يف نعته يف الزيارة األوىل بأنه «سرطان».
يف بعض ما أدىل به بيلنغسلي يف خالصة اليوم األول من مقابالته
مع املسؤولني السياسيني واملاليني واملصرفيني ،رسائل صرحية
إىل هؤالء إلجياد وسائل تساعدهم على منع حزب اهلل من التغلغل
ّ
يف النظام املالي اللبناني .مل
يتخل الرجل ،املوصوف بالتشدد
والفجاجة ،عن تغليف معظم عباراته بصيغ الكراهية تارة واالستخفاف
طورًا ،عندما يتحدث عن حزب اهلل وأعضائه مبن فيهم نوابه:
 - 1ال حدود للتصعيد األمريكي ضد حزب اهلل ،وسيرتافق مع مزيد
من اإلجراءات املتشددة ،مع األخذ باالعتبار أن اهلدف هو احلزب ال
القطاع املصريف اللبناني .رغم تصفية «مجال تراست بنك» ،حرص
الزائر األمريكي على تأكيد ثقته بهذا القطاع واحرتامه القيود اليت
فرضها األمريكيون على النظام املالي العاملي يف محلة عقوباتهم
على إيران وحزب اهلل.
 - 2مع تركيز كالمه على تصفية «مجال تراست بنك» ،عزا واحدًا
عده معاقبة املصرف وتاليًا تصفيته،
من األسباب اليت أدت إىل ما ّ
إىل تعاونه  -رغم العقوبات األمريكية  -مع نائب حزب اهلل أمني
شري ،قبل أن يكرر (ما سبق أن ورد يف بيان اخلزانة األمريكية
ّ
شري يوم  9متوز) أن نائب بريوت
الذي أعلن فرض عقوبات على ّ
«هدد أشخاصًا يف مصارف» ،وحتدث عنه بعبارة استخفاف ،مع جزمه
ّ
باملضي يف فرض عقوبات مماثلة لكل مصرف ال يذعن للقوانني
املالية األمريكية.
 - 3أكد بيلنغسلي أهمية االستقرارين السياسي واألمين يف لبنان،
متوقفًا عند «النظام الدميوقراطي اللبناني» .إال أنه يف معرض
اإلشادة به ،سأل« :كيف ُيسمح حلزب اهلل بالتسلل إليه؟».
 4ـ بإزاء تأكيد مالحقة حزب اهلل ،حاول بث صورة إجيابية وعالمات
اطمئنان إىل كل خطوة تقدم عليها إدارته يف هذا النطاق ،إذ «تنجم
عن دراسة متأنية غري اعتباطية ومدروسة ،مقرتنة بإثباتات على
ضلوع حزب اهلل يف أعمال إرهابية أو متويلها» ،قبل أن يقول إن
هدف احلملة هذه الوصول إىل «إفقار احلزب كليًا ونهائيًا كي يفقد
كل تأثري ونفوذ له ومعنى لوجوده» .قال إن خطة اإلفقار بدأت مع
إيران ومحلتها على ختفيف دعمها املالي للحزب ،و»اخلطة اآلن تطاول
احلزب بغية جتفيف كل مصادر أمواله كي ينتهي متامًا .يقتضي أن ال
حيتفظ بأي نقد يف حوزته .بعدئذ ال يعود عقبة» ،يف إشارة صرحية
إىل اعتقاد األمريكيني بأن جتريد احلزب من مصادره املالية يوازي
بأهميته جتريده من سالحه ،إال أن من شأن التجريد األول أن يقود
حتمًا إىل التجريد الثاني.
 - 5نفى الزائر األمريكي احتمال معاقبة ثالثة مصارف أصحابها
ينتمون إىل الطائفة الشيعية ،بأن أجاب بأنه التقى (أمس) اثنني
من أصحاب املصارف الثالثة هذه ،واطمأن إىل احرتامها القوانني
األمريكية والتزامها وامتثاهلا هلا.
 - 6يف جانب من مراجعة نقدية للسياسة األمريكية حيال إيران وحزب
اهلل ،عزا
توسع نفوذهما يف املنطقة إىل ما اعتربه «تساهل إدارة
ّ
عزز دوريهما يف تقويض
الرئيس السابق باراك أوباما حياهلما ،ما ّ
االستقرار يف املنطقة ونشر اإلرهاب وتعزيز نشاطاتهما» .إال أنه
أضاف« :ما يتخذ اآلن من إجراءات هو لتدارك خطوات عادت بنا إىل
الوراء إبان إدارة أوباما».
 - 7حرص بيلنغسلي على الطلب من وسائل اإلعالم «من أجل مساعدتنا
ومساعدة بلدكم» ،أن تعمد إىل تعميم قرار أمريكي بتخصيص مبالغ
تصل إىل  10ماليني دوالر «لكل من يساعد على كشف معلومات من
شأنها تفكيك املنظومة املالية حلزب اهلل»!
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مـقاالت وتـحقيقات

حمطات الغاز :الصفقة الفضيحة يف زمن اإلفالس
هل حقًا ستقدم احلكومة
على تلزيم ثالث حمطات
للغاز ،يف الوقت الذي
حيتاج فيه البلد إىل حمطة
واحدة أو اثنتني يف احلد
األقصى؟ وهل حقًا تريد
احلكومة دفع ما يزيد
على مليار دوالر إضافية،
فيما البلد يقف على حافة
اإلفالس؟ حتى اليوم،
كل اخليارات مفتوحة أمام
اللجنة الوزارية املعنية
مبناقصة حمطات الغاز.
ترجح كفة احملاصصة
فهل َّ
على املصلحة العامة؟
ٍ
واد ،والواقع
احلكومة يف
يف ٍ
واد آخر .حتى اجلهات
ُ
«املقِرضة» صارت تعبرّ
عن ذهوهلا من االزدواجية
اللبنانية يف التعامل مع
األزمة املالية اليت تزداد
شراسة.

إ .ف.

أزمة «ش ّح دوالر» أم استنسابية يف
«منح األفضليات»؟
فيفيان عقيقي

دخلت «أزمة الدوالر» مرحلة اإلجراءات االستثنائية :تقييد عملية
فتح االعتمادات املالية للمستوردين ،حتديد سقوف السحوبات
الصراف اآللي ،أو من داخل املصرف،
النقدية اليومية ،سواء عرب
ّ
حتويل إلزامي للسحوبات املطلوبة بالدوالر إىل اللرية ،امتناع عن
حتويل الودائع من اللرية إىل الدوالر...
شدة هذه اإلجراءات بني مصرف وآخر ،إلاّ أن القاسم
طبعًا تتفاوت ّ
ُ
وربا يكون األكثر خطورة يف الوقت احلالي،
املشرتك بينها،
مّ
ٍ
بصمت ومن دون أي إعالن صريح أو تعميم واضح
هو متريرها
ّ
فرض هذه اإلجراءات االستثنائية  -وهي
ينظمها .مبعنى آخرُ ،ت َ
متقدمة من أزمتها  -بطريقة
شبيهة مبا شهدته اليونان يف مراحل
ّ
تؤدي بالنتيجة إىل حتميل «صغار
استنسابية وانتقائية بني الزبائنّ ،
العمالء» اخلسائر األكرب يف مقابل ختصيص «الكبار» منهم مبعاملة
تفضيلية.

تقييد السحب والتحويل

صراع بني قطر للبرتول وتوتال للفوز بصفقة الغاز (مروان بوحيدر)

كل املناشدات والضغوط اخلارجية لضبط اإلنفاق وخفض العجز،
ال ُتصرف إال يف ضرب القطاع العام ،وحتميل الفئات الضعيفة
تبعات التقشف .أما الصفقات اليت مبليارات الدوالرات،
فباقية.
يف مناقصة حمطات الغاز (بواخر إعادة الغاز السائل إىل طبيعته
الغازية) ،ال يزال النقاش على حاله .أيهما أهم :محاية «كانتونات
الغاز» أم خفض اإلنفاق بأكثر  100مليون دوالر سنويًا ،هي
الكلفة اإلضافية اليت يمُ كن توفريها (عند شراء الكمية نفسها
ُ
استغين عن حمطة من احملطات الثالث ،وتتضاعف
من الغاز) إذا
ُ
استغين عن حمطتني؟ بشكل آخر ،أيهما أهم :السري بالتوزيع
إذا
الطائفي  -السياسي  -املالي للمحطات (البداوي وسلعاتا
والزهراني) ،مع ما ُيلحقه ذلك من خسائر باالقتصاد ،أم تعديل
مسار املناقصة مبا ُيناسب املصلحة العامة؟
منذ اليوم األول إلطالق املناقصة ،ال تزال اآلراء التقنية متفقة
على وجود فضيحة امسها حمطة سلعاتا .أعضاء اللجنة الوزارية
املكلفة مناقصة الغاز يؤكدون األمر عينه .وهم منقسمون بني
معارضتها بشدة وبني حتميل املسؤولية لـ «التوازنات» اليت
فرضتها كأمر واقع .وزيرة الطاقة ندى البستاني ،عندما ُتسأل،
ال ُتدافع عن خيار احملطات الثالث .تكتفي باإلشارة إىل أن
أقر دفرت الشروط ،وهي مل تكن عضوًا فيه،
جملس الوزراء
ّ
ّ
مذكرة بأن الوزارة سبق أن أجرت مناقصة الستقدام حمطة واحدة
ألغاها جملس الوزراء .وتستغرب احلديث عن خالفات حول عدد
احملطات ،فيما ال يوجد أي معارضة له ،ال يف جملس الوزراء ،وال
يف اللجنة الوزارية.
يف أول جلستني للجنة ،عرض االستشاري نتائج املناقصة
وترتيب الشركات املشاركة فيها ،وأجاب عن بعض األسئلة،
فيما ُطرح بعض املالحظات سريعًا ،على أن ُيستكمل النقاش
يف اجللسة املقبلة (اليوم) .إىل ذلك احلني ،بدأ عدد من أعضاء
عد العدة للنقاش يف اخليارات البديلة .لكن أحد الوزراء
اللجنة ُي ّ
يرى أن نتيجة ذلك لن تكون سوى عودة األمور إىل الصفر .إذ
إن أي ختريب لالتفاق السياسي الذي ّ
مت عام  ،2017وأفضى
إىل توزيع احملطات «بالعدل» بني مناطق النفوذ السياسية
والطائفية ،بصرف النظر عن دراسات اجلدوى ،لن تكون نتيجته
أقل من تطيري املناقصة .رئيس احلكومة يدرك ذلك جيدًا .ومع
ذلك ،مرر يف اللجنة رسالة مفادها أن الكل مقتنع بأن لبنان
حباجة إىل حمطة واحدة و»لكن أنتم (أعضاء اللجنة الوزارية)
تصرون على ثالث» .وإمعانًا يف السخرية ،سأل احلريري الوزير
ّ
وائل أبو فاعور« :وأنتم ،أال تريدون حمطة يف اجلية؟» .املزاح
هنا ال ّ
يقلل من حجم الفضيحة ،وال من مسؤولية احلريري نفسه
عن الفضيحة .مئات املاليني ترمى كرمى للقسمة السياسة
ولألوهام التقسيمية الطائفية.
يدعي احلرص على محاية البلد من
هذا يعين ببساطة أن من ّ
االنهيار ليس مستعدًا للتخلي عن مكتسباته ،حتى لو كانت
النتيجة توفري أكثر من مليار دوالر يف عشر سنوات .جتربة إلغاء
املناقصة األوىل ال تزال حاضرة .لو مل جيِر تطيريها لكان الوفر
يف احملروقات املخصصة إلنتاج الطاقة قد جتاوز كلفة إنشاء
معمل ضخم إلنتاج الطاقة! لكن األولوية كانت يف مكان آخر.
لذلك ،ألغيت املناقصة عام  ،2016بدفع من حركة أمل والتيار
الوطين احلر ،ومل تعد إىل احلياة إال بعد إضافة حمطتني يف كل
من الزهراني وسلعاتا .حينها مل يكن لبنان على حافة االنهيار،
يقول مصدر يف اللجنة ،ولذلك ،يأمل أن تكون النظرة إىل األمر
قد تغريت ،فاالنهيار إذا حصل قادر على حمو أي مكتسبات مهما

كانت كبرية.
بالنتيجة ،مثة نقاش دائر على هامش اللجنة ،بني مدى عقالنية
السري خبيار مكلف وغري جمد ،وبني كيفية العودة عن نتيجة
وعرف مضمونها .خالصة
املناقصة بعدما فتحت العروض
ُ
النقاشات تشري إىل احتماالت متناقضة:
 توقيع العقد مع الشركة اليت تقدمت بالعرض األفضل لبناءاحملطات الثالث ،أي «قطر للبرتول» ،بعد التفاوض على تفاصيل
العقد ،مع توقعات خبفض الكلفة ،علمًا أنه بعد تردد كالم على
حتمل تبعات توقيع عقد تصل قيمته إىل
عدم قدرة احلريري على ّ
 13.5مليار دوالر مع اخلصم األول للسعودية ،تبني من مصادر
مستقبلية أن ال «فيتو» على أي شركة.
 العودة إىل خيار احملطة الواحدة يف البداوي ،مع متديد أنبوبيف البحر ميد كل املعامل الساحلية بالغاز ،انطالقًا من أن هذا
هو اخليار األفضل ،أو ً
ال ألن متديدها بهذه الطريقة أقل تعقيدًا
وأسرع من الرب ،إذ ميكن إجنازه خالل سنة ،وثانيًا ألن متديد
األنبوب من الشمال إىل اجلنوب ،حل اسرتاتيجي مرتبط مبرحلة
بدء إنتاج الغاز من البحر.
ويبدو الفتًا أن أصحاب فكرة احملطة الواحدة ال يتعاملون معها
كأنها انقالب على نتيجة املناقصة ،منطلقني من إمكان دعوة
كل الشركات اليت ُقبلت عروضها إىل تعديلها ،مبا يتناسب مع
املطلب اجلديد.
 اإلبقاء على خيار احملطات الثالث ،لكن من دون تسليم األمنالطاقوي لشركة واحدة .ما يعين التفاوض مع «قطر للبرتول»
لبناء حمطة واحدة أو اثنتني (وهو ما كانت ترفضه سابقًا)،
مقابل حصول حتالف آخر على عقد بناء احملطة األخرى .علمًا أنه
يف حال عدم االتفاق مع الشركة القطرية ،فإن الصفقة ستؤول
إىل التحالفني اللذين تقودهما شركتا «بي دبليو» (ماليزية)
و»اكسيلرييت» (أمريكية).

«كانتونات الغاز» ال تكتمل من دون محطة سلعاتا!

بني هذه اخليارات ،مل يعد سرًا أن شركة توتال اليت التقى
رئيسها وزيرة الطاقة يف أبو ظيب ،ثم الرئيس احلريري يف
باريس ،تسعى جاهدة إىل حجز مكان هلا يف الصفقة ،انطالقًا
من أن ذلك ُيفرتض أن يكون أمرًا بديهيًا لشركة ستبدأ يف
استكشاف النفط يف البحر اللبناني قريبًا .وتتجاهل الشركة أنها
حلت ثانية بني العارضني املتقدمني إىل احملطات الثالث ،فيما
مل يقبل عرضها لبناء «البداوي» وحدها ،ألنه مل يتضمن أنبوبًا
إىل الذوق .وهي تسعى بذلك إىل تسويق معلومات مفادها أن
متديد هذا األنبوب غري ممكن عمليًا ،أو ً
ال لوجود اعتداءات على
خط سكة احلديد الذي تقرتح الدولة استخدامه للتمديد ،وثانيًا
ملد األنبوب حبسب األصول التقنية اليت تفرض
ألنه ال إمكانية ّ
تقدر مبا بني  15و 20مرتًا من جهيت
ترك مساحة خالية متامًا
َّ
األنبوب .علمًا أن مصادر اللجنة الوزارية أكدت أن ال مشكلة يف
هذا اإلطار .وقد قدمت منشآت النفط تقريرًا يؤكد إمكان تأمني
الشروط التقنية للتمديد.
ليست «توتال» وحدها َمن يتحرك .االهتمام القطري بالصفقة
عبرّ عنه وزير الطاقة القطري ،أثناء زيارته للبنان ولقائه ك ًال من
احلريري وبستاني والوزير جربان باسيل .واالهتمام على ما تبني
خالل تلك االجتماعات ال يقتصر على بناء حمطات الغاز ،بل يتعداه
إىل قرار اسرتاتيجي بالدخول إىل قطاع الطاقة يف لبنان ،إن كان
عرب املشاركة يف دورة الرتاخيص الثانية للتنقيب عن النفط أو
يف بناء معامل الكهرباء.

أدى
عدة عن
«تطور األزمة يف البالد ،ما ّ
تفيد مصادر يف مصارف ّ
ّ
إىل تشديد اإلجراءات ُ
للحد من
املتبعة على العمليات املصرفية
ّ
سحب الدوالر وإخراجه من القطاع املصريف».
تتفاوت هذه اإلجراءات بني مصرف وآخر ،ومن بينها:
 )1إيقاف بعض املصارف (غالبيتها صغرية) عمليات السحب
الصراف اآللي ،حتى لو كان حساب العميل بالدوالر،
بالدوالر عرب
ّ
حددت مصارف أخرى سقفًا للسحوبات النقدية يبدأ من 500
فيما ّ
مبعدالت
حددت سقوف أعلى
أما بالنسبة إىل
ّ
التجار ،فقد ّ
ّ
دوالرّ .
متفاوتة وفقًا حلجم أعمال ّ
كل شركة.
 )2إيقاف عمليات التحويل من اللرية إىل الدوالر عند السحب
واإليداع ،وإلزام العميل بسحب األموال وفقًا للعملة اليت لديه فيها
حساب مصريف ،أو دفع عمولة لشراء الدوالر ( 3باأللف يف بعض
املصارف ،وختتلف بني مصرف وآخرب ووفقًا للزبون).
ّ
لكل عمليات الصرافة عرب اإلنرتنت ،وإقفال
 )3وضع سقوف
حسابات اإلنرتنت يف حال تكرار عمليات السحب بأكثر مما هو
مسموح به يوميًا .كذلك وقف عمليات الصرافة على الصندوق إلاّ
يف حاالت استثنائية ،مثل دفع سند باللرية لقرض بالدوالر ،علماً
تصر
أن بعض املصارف مل تعد تستقبل قيمة السندات باللرية ،بل
ّ
على استيفائها بالدوالر.
ّ
املوظفون لقاء طلبات القروض،
 )4إلغاء احلوافز اليت حيصل عليها
ُ
واملماطلة باملوافقة عليها ،وهو ما يعين عمليًا
سيما بالدوالر،
وال ّ
ختفيض القروض املمنوحة إىل مستويات متدنية.
وفقًا ملدير يف أحد أكرب املصارف ،فإن «هذه اإلجراءات طبيعية
ّ
التفلت اليت كانت سائدة يف
يف العمل املصريف على عكس حالة
السابق ،حيث كان ميكن سحب الوديعة قبل استحقاقها والتحويل
حبرية من عملة إىل أخرى ،إلاّ أن تطبيقها يف الوقت الراهن ال يأتي
ّ
ضمن سياق تنظيم العمل املصريف ،بل حتت ضغط األزمة الناجتة
ّ
التدفقات املالية إىل لبنان ،يف مقابل تنامي االلتزامات
من تراجع
خيصص معظمها لتمويل
املرتتبة بالعملة األجنبية جتاه اخلارج ،اليت
ّ
االسترياد ودفع فوائد القروض والودائع غري املقيمة وحتويل
العمال األجانب يف لبنان».
رواتب
ّ

تحديد الخاسرين والرابحني

تتناقض هذه اإلجراءات مع ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة يف مؤمتر صحايف يوم االثنني املاضي ،عن أن «ال ضرورة
خاصة ،ألن السيولة بالدوالر متوافرة ومصرف لبنان
ألي إجراءات
ّ
يؤمنها للمصارف» .ومن جهة ثانية ،تتخذ اإلجراءات بال إعالن عنها،
ّ
ُ
طبق انتقائيًا.
وت َّ
يقول مسؤول سابق يف مصرف لبنان إن «املطلوب يف املرحلة
حتدد احلكومة ومصرف لبنان الضوابط املالية واإلعالن
الراهنة ،أن ّ
عنها وتنظيمها لتطاول اجلميع ،ال ترك األمور فوضوية وإلزام
األضعف بهذه اإلجراءات ،يف مقابل ّ
تفلت كبار املودعني والعمالء
سيما أن هذه اإلجراءات ّ
تطور األزمة وبدء انهيار
على
تدل
ّ
منها ،وال ّ
النظام القائم .باإلضافة إىل إخضاع عملية استرياد السلع األساسية
خاصة كي ال تكون جزءًا من الفوضى احلاصلة ،وقد أعلن
لرتتيبات
ّ
حاكم مصرف لبنان فع ًال إصدار تعميم الثالثاء املقبل ّ
ينظم متويل
استرياد القمح والدواء واحملروقات».
إىل ذلك ،يشري الباحث يف جامعة هارفرد دان قزي ،إىل أن
«هذه اإلجراءات وكيفية تعامل البنك املركزي معها ّ
تدل على أنه ال
ّ
بتشكل سوق موازية لشراء الدوالر،
يوجد مانع لدى البنك املركزي
يؤدي إىل تقليل االسترياد بعدما عجزت احلكومة عن
ألن ذلك
ّ
حيد من نزف
أمر
وهو
االسترياد،
على
%3
ضريبة
فرض
جيد ،إذ ّ
ّ
التحدي األساسي يكمن يف ما إذا كان البنك
الدوالرات .إلاّ أن
ّ
ّ
سيتدخل يف حال ارتفاع سعر الصرف إىل أكثر من 1600
املركزي
لرية ،ألن ذلك قد يسّبب صدمة لدى الناس ،قد تتبعها هجمة
«أما السؤال األساسي فهو
سحوبات من املصارف» .ويتابع قزيّ :
عن سبب عدم منع السحوبات والتحويالت إىل اخلارج حتى اآلن ،وهو
ّ
بتدفق
إما أن البنك املركزي ال يريد التأثري
ما ّ
يؤدي إىل فرضيتنيّ :
التحويالت حنو لبنان ،أو أنه يعطي فرصة هلروب كبار املودعني
قص الودائع اليت قد
خارج لبنان ،وبالتالي إعفائهم من عملية
ّ
تطورت األزمة أكثر».
حتصل إذا
ّ
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الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

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

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مـقاالت وتـحقيقات

وقائع من التج ّسس األمريكي مصرفياً ومالياً عرب املخربين اللبنانيني

االنـهيار إذا حـصل :مـن األكـثر تـضرراً؟
السذاجة يف مقاربة السياسات االمريكية يف لبنان ،ال تلغي
حقيقة أن لواشنطن أهدافها اخلاصة من خلف برامج العقوبات
الناشطة ضد لبنانيني ،سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات .وال
يبخل مسؤول أمريكي بالتصريح عن الرغبة يف توجيه ضربة
اىل حزب اهلل من خالل هذه العقوبات .أما حكاية تبييض
االموال والتهرب الضرييب وخمالفات القوانني املالية ،فهذه
سرديات ال مكان هلا يف عامل يقوم أو ً
ال وأخريًا على السرقة.
اليوم دخلت الواليات املتحدة مسارًا جديدًا يف العقوبات .هي
تواصل الضغط على كل من يتعامل بالدوالر ليتوقف عن أي
نوع من التواصل املباشر أو غري املباشر مع أي مؤسسة تتبع
أو تفيد حزب اهلل .هو مسار يبدو أنه مقبل على تصعيد ربطًا
بتقييم االدارة االمريكية لنتائج املرحلة االوىل.
التصعيد أكيد ،ألن التقييم يف حال كان إجيابيًا ،مبعنى أن
العقوبات تفيد يف إضعاف احلزب ،فهذا يعين أنه أسلوب
ناجح وجيب زيادة الضغط حتى ينهار احلزب .وإذا كان
التقييم سلبيًا ،فهم – أي األمريكيون – سريون أن ما اختذ
من إجراءات ال يبدو كافيًا ،وجيب التشدد أكثر وتوسيع دائرة
املالحقني ،ما يعين االجتاه أيضًا حنو التصعيد.
َ
اجلديد يف زيارة املاريشال االمريكي ،مساعد وزير اخلزانة
األمريكي لشؤون مكافحة اإلرهاب ،مارشال بيلنغسلي ،أنه
فوجئ ،كما أركان السفارة االمريكية يف بريوت ،بأن غالبية
حيملون االجراءات االمريكية مسؤولية التدهور يف
من التقوهمّ ،
السوق النقدية يف لبنان .مسعوا من الكثريين أن العقوبات
وأجواء التهويل واملالحقة وعدم الوضوح يف الطلبات ،إضافة
اىل التدقيق يف كل عملية مصرفية،
تسبب يف جعل الناس
ّ
ً
لبنان،
اىل
ال
أموا
يرسل
خيافون ،فصار َمن يف اخلارج ال
ومن
َ
يف الداخل يسعى حلفظ ودائعه من خالل سحبها لتخزينها
خارج املصارف أو حتويلها اىل اخلارج ،وأن اخلشية من قرارات
مفاجئة تقفل مصرفًا أو مؤسسة من دون أي مقدمات ،يزيد
الريبة واحلذر عند املتعاملني يف السوق املالية .فكيف احلال
ولبنان يواجه أزمة حادة ،سواء يف ميزان املدفوعات وامليزان
التجاري ،أم يف الفساد والفوضى اهلائلة يف القطاعني العام
واخلاص ،كما يف استمرار سيادة طبقة حاكمة ال يرف هلا جفن
وهي تواصل «السلبطة» على كل شيء!
املاريشال استغرب ،ويف تصرف ساذج ،قال إنه سيتكلم مع
املعنيني .وكأنه يف حال قال للمصارف وحلاكم مصرف لبنان
أغِرقوا البالد بالدوالرات ،فسيفعلون ذلك ،فيما هو يعرف أن
مصاحلهم املباشرة ال تتطابق مع رغباته ،وأن املوسم ليس
موسم االعمال اخلريية ،وأن مصاحلهم عرضة ملخاطر كبرية.
فكيف يفعلون ذلك وهم بالكاد حيصلون على ودائع ،رغم
ما يعرضونه من فوائد خيالية .ومع ذلك ،يعتقد املاريشال
أن من بيده العملة الصعبة ،إمنا خيفيها عن اآلخرين ،وأن
يف مقدور هؤالء تهدئة األجواء يف البالد ،علمًا بأن ذلك أمر
مستحيل ،حتى لو صرخ املاريشال ليل نهار.
يف القطاع املصريف نفسه ،تدور اآلن معركة حامية الوطيس.
مصارف كربى تسعى ملنع تراجع موجوداتها بكل العمالت.
وتقاتل ألجل االحتفاظ مبودعني كبار ،حمليني وأجانب ،وتسعى
يف االسواق العاملية لتقليص حجم خسائرها مقابل التنازل
عن قسم من االسهم اللبنانية اليت حتملها .وتظهر املصارف
استعدادًا كبريًا خلسارة جزء من أرباحها املقدرة مع مؤسسات
عاملية (مثل «غولدمن ساكس») لكنها غري مستعدة إلبداء
التنازل عن قسم من أرباحها يف مشروع تقليص كلفة الدين
العام يف لبنان.
مثة جانب آخر من املعركة .وإذا كان لروائي حمرتف أن يتسلى،
فبمقدوره كتابة مسلسل مفتوح امسه «النميمة» ،وهي اللغة
الوحيدة الفاعلة اليوم ،علمًا بأن بعض املصرفيني وبعض
املصارف ،قبلوا بلعب دور «املخربين» ،ال عند االمريكي
حصرًا ،بل عند مجاعات ضغط يف اخلارج يعتقدون أن يف
مقدورها محايتهم من الغضب االمريكي .وهؤالء املخربون ال
يعرفون حرامًا وال سقفًا ِ
للخ ّسة .وكل ما يهتمون ألمره هو
حتصيل املزيد من االموال .وبعضهم يعتقد أنه يلعب يف
اخلفاء ،علمًا بأن نتائج جهوده الوطنية العظيمة تظهر تباعًا
يف العلن.
ميكن الروائي أيضًا أن يكتب فصو ً
ال للمسلسل بقصد التصوير
اخلارجي ،عن العواصم الكثرية يف أوروبا واألمريكيتني ودول
اخلليج ،حيث يتم استدعاء رجال االعمال واملصرفيني من قبل
عناصر االجهزة االمريكية املتنوعة .ومن مل حيالفه احلظ وجرب
السفر اىل الواليات املتحدة األمريكية ،فسوف جيدهم هناك
يف انتظاره ،وبني أيديهم ملفات
مكدسة تثري هلعه ،فإذا
ّ

ابراهيم األمني

سقط يف الفخ ،ال حيتاج كثريًا حتى يصبح عمي ًال برتبة «مواطن
صاحل».
تداول بها علنًا ،واملعلومات
حكايات هؤالء معروفة ،وإن مل ٌي َ
عن أن االستدعاءات حمصورة باملنتمني من هؤالء اىل الطائفة
الشيعية ،هي معلومات مغلوطة ،ألن غالبية من يقدمون
املعلومات االساسية ثم يزيدون عليها ويبدعون يف «بخ
السموم» وفربكة األخبار ،هم من شتى الطوائف.
بعض هؤالء املخربين صار يعمل على اإليقاع بالفريسة ،ثم
تقديم خدمات إضافية للمشغلني .تراه صار خبريًا يف عمل
فيخرج فجأة الئحة
مكاتب احملاماة يف الواليات املتحدةُ ،
بأفضلهم مع األسعار واملهل وخالفه .أما سبب هذه املهنة
اجلديدة ،فهو من نكات املوسم األمريكي :واشنطن ال تدفع
أموا ً
ال للمخربين .هي تهدد بأن تقطع أرزاقهم يف بلدهم كما
يف كل العامل .لكن ميكنها أن تتيح للمخرب احلصول على نسبة
من األموال اليت سينفقها
املطاردون أمام احملاكم األمريكية،
َ
بأن يأخذ عمولته من مكاتب احملاماة األمريكية اليت صارت
جزءًا من مؤسسة القهر األمريكية.
كل ذلك حيصل ،وأركان الدولة عندنا يتصرفون على أنه
أمر شخصي ،أو كأنه «جتارة بتجارة» .النافذون عندنا لديهم
إجاباتهم اجلاهزة .املرتبطون منهم مع األمريكيني يقولون
صراحة :ال نقدر على املساعدة ،إال إذا وقف املتضرر علنًا
ضد حزب اهلل وقام مبا يثبت أقواله .وخصوم الواليات املتحدة
يتصرفون على أنه ال حول هلم وال قوة .أما من يفرتض أن
يتوىل املسؤولية العامة ،فحاهلم تدعو إىل القلق .خيربك بأنه
إن حاول
سيتعرض للرتهيب والتهديد بأن تطاله العقوبات ْ
املواجهة ،وإما أنه حييلك على ما تتعرض له شركات عاملية
كربى من مالحقات أمريكية.
ويف كل احلاالت ،ال يتصرف هؤالء بأي نوع من االحرتام،
إذ إنهم صاروا يبادرون إىل حماكاة اهلوس األمريكي بأن
يقدموا له معلومات وتقديرات ال ختطر على بال واشنطن.
ّ
وإذا قال هلم األمريكي دققوا يف هذا احلساب ،يبادرون إىل
إقفاله وإىل طرد كل من
ميت إىل صاحبه بصلة من جنتهم
ّ
املصرفية.
هي عملية مستمرة على ما تظهر املؤشرات .لكن هل يسأل
املعنيون عن النتيجة النهائية منها؟
حزب اهلل يقول علنًا إنه حيصل على دعم مالي أساسي من
إيران ،وإنه يفعل ذلك من زمن بعيد .ورياض سالمة سبق
أن أقسم بأغلظ األميان أن املوارد األساسية حلزب اهلل ال
متر عرب النظام املصريف .بل إن سالمة اجتهد  -حبكم موقعه
ّ
ومسؤوليته  -يف سؤال القريب والبعيد عن اآللية املالية
لعمل حزب اهلل .وهو مسع ذات مرة من السيد حسن نصراهلل
مباشرة ومن مسؤولني آخرين ،توضيحًا وتشديدًا على أن
احلزب ال يتعامل مع النظام املصريف ألسباب خمتلفة ،بينها
الديين وبينها األمين .إضافة إىل ذلك ،ينفي احلزب أن يكون
لديه أعمال جتارية .ولنفرتض أن مقربني منه ،أو حتى أعضاء
فيه ،لديهم أعماهلم التجارية ،فهذا لن يغيرّ شيئًا يف طبيعة
السياسة املالية اخلاصة باحلزب .وعندما تعرضت إيران للضغط
واحلصارّ ،
وأثر ذلك بعائداتها العامة ،عمد احلزب مباشرة إىل
برنامج تقشف ّ
ّ
قلص مبوجبه حنو  35باملئة من نفقاته.
وظل
حمافظًا على احتياطه االسرتاتيجي اخلاص باملقاومة وأجهزتها
العمالنية .ومل يؤثر ذلك بالدور األساسي الذي يقوم به يف
لبنان أو يف ساحات أخرى .وإن كان قد قلص أنشطة عامة
هنا ويف اخلارج .إال أن واقع املقاومة اليوم ،ليس بالوضع
الذي يدفعها إىل تغيري اسرتاتيجياتها يف لبنان واملنطقة.
صحيح أن الضغوط العامة على البيئة الشيعية تؤثر باحلزب.
لكن املهم بالنسبة إىل من يهمهم األمر ،أن هذا التأثري ال
يعطل الدور الذي تسعى أمريكا وإسرائيل والسعودية إىل
تعطيله .وبالتالي ،إن تأثر احلزب  -يف حال
تصاعد العقوبات
ُ
والضغوط  -سيكون مثله مثل تأثر بقية القوى اللبنانيني بهذه
العقوبات ...لكن السؤال األهم هو :إذا حصل االنهيار الكبري،
ومن األكثر ضررًا؟
فمن يكون املستفيد َ
لن ِعد صياغة املسألة بطريقة أكثر التصاقًا باهلدف األمريكي
ُ
من هذه اللعبة ،أي محاية مصاحل واشنطن ومصاحل إسرائيل
وأمنها ،ثم مصاحل حلفائها من اللبنانيني والعرب.
فهل انهيار لبنان يفيدهم؟
هل الفوضى وغياب الدولة املستقرة واآلمنة يفيد هؤالء
ويضر باملقاومة؟ هل الضوابط واالعتبارات اليت يراعيها حزب
ّ
اهلل اليوم ستكون هي نفسها إذا حصل االنهيار؟
هل ستكون قدرة املقاومة على زيادة تسلحها أصعب ،أم

ستتوسع هوامش املناورة أمامها؟
ّ
هل
سينفض اجلمهور من حوهلا ،أم سيهاجر الناس دفعة
واحدة؟ وإذا سقط النظام املصريف يف لبنان ،ومعه
مؤسسات الدولة املالية واالقتصادية ،فكيف ستكون حال
بقية اللبنانيني؟ هل تتوقع الواليات املتحدة أن يشهد لبنان
انتفاضة ضد حزب اهلل؟
أمل يتعلموا من درس  14آذار وقواها وبقاياها ،مبا يف
ذلك «العاطلون من العمل» منهم ومن «شيعة السفارة»،
أم أن األمريكيني يصدقون بعض التصرحيات واملقاالت
والتهرجيات؟

هل الضوابط واالعتبارات التي يراعيها حزب اهلل اليوم ستكون
هي نفسها إذا حصل االنهيار؟
املنطق األمريكي يقول إن أمن إسرائيل هو األساس ،وإن
واشنطن ستتصرف مبا يتناسب مع مصلحتها ومصلحة
تل أبيب .والواليات املتحدة قررت ،مث ًال ،رفع كلفة بناء
سفارتها يف بريوت من مليار دوالر إىل مليار ونصف مليار
دوالر .وتناقش احتمال إقامة قاعدة عسكرية «غري رمسية»
يف السفارة نفسها ويف قواعد للجيش اللبناني ،وتريد رفع
عديدها األمين واالستخباري واالستشاري العسكري يف لبنان،
إضافة إىل أنها قررت السماح ملؤسسات مالية أمريكية بتمويل
مشاريع بنى حتتية يف لبنان (الكهرباء مث ًال) ساعية إىل تعزيز
حضورها يف هذا القطاع من خالل شركات صناعية ومالية
أمريكية («جنرال إلكرتيك» و»أوبيك» وغريهما) .ومل تعرتض
على مساعي شركة أمريكية للدخول عرب «توتال» الفرنسية
للتنقيب عن النفط والغاز يف البحر اللبناني .كذلك تسعى إىل
توسيع صادراتها من األدوية واخلدمات الطبية إىل لبنان...
كل ذلك ،قد ال يكون له قيمة جدية بالنسبة إىل حجم االقتصاد
األمريكي ،لكنه يعطي إشارة إىل ما وصفه البعض بأنه قرار
أمريكي بوضع لبنان يف غرفة اإلنعاش .ممنوع عالجه بصورة
تامة وممنوع موته!
اّ
وسلخو البقرة
صيادو الفرص

يف كل مرة تقع مصيبة يف القطاع املصريف جراء قرار
أمريكي ،ال ميكن توقع انتفاضة من «زمالء» املغضوب عليه،
كما من الدولة نفسها .فعلى العكس من ذلك ،يبادرون إىل
معركة «سلخ» ما أمكن «سلخه» من جسد البقرة اليت أوقعت
بها العقوبات األمريكية .حتى يف حالة الشبهة ،كما هو احلال
اليوم مع الشائعة األمريكية (املصدر) واللبنانية (الرتويج) عن
تع َمد املصارف
نية األمريكيني معاقبة كل مصرف يديره شيعةْ ،
مد أعالم
موال هلا مبعلومات
ٍ
األخرى إىل تعظيم األمر ،وإىل ّ
غري صحيحة .ثم تنطلق يف الوقت نفسه فرق العاملني الذين
يتواصلون مع مودعني يف هذه املصارف ويقولون هلم (من
باب «النصيحة» ال أكثر!)« :ما َلكم وهذه املخاطر ،تعالوا إلينا
وحنن حنفظكم وحنميكم ونقدم لكم العائد األفضل» .وهي
عملية يقوم بها أكثر من مصرف ،رغم أن «اجلسم
اللبيس»
ّ
يطابق يف هذه احلالة مصرفيَ «سوسيتيه جنرال» لصاحبه
أنطون صحناوي ،و»بريوت» لصاحبه سليم صفري .علمًا أن
مديرين يف هذين املصرفني قاال إنهما أبلغا مديري فروع هلما
َ
يف اجلنوب وبريوت بالتوقف عن أي اتصال من هذا النوع.
مثة جانب آخر لواقعة «الفجعنة» عند الذين حيظون برضى
املاريشال األمريكي .إذ سارع بعضهم إىل التثبت من حجم
ّ
«مجال ترست بنك».
«اجلرمية» اليت ارتكبها مصرف
وملا
ّ
ّ
مدققًا حيضر
ستع
إدارته
أن
مسعوا من املاريشال العظيم
ينّ
الحق وتحُ َجز
وأن أنور اجلمال
أعمال جلنة تصفية البنك،
ّ
سي َ
ُ
أمالكه وأمالك املصرف خارج لبنان (قال املاريشال إن اهلدف
منها سداد الديون املستحقة على املصرف) ،سارع «العسس»
إىل التدقيق يف حجم هذه األصول وأحواهلا ويف ما إذا كان
الرجل يقدر على بيعها اآلن .وإذا
سألت أحدهم عن مصلحته
َ
يف األمر ،جييبك فورًا« :قلنا له سابقًا أن يبيع املصرف مببلغ
معقول ،لكنه رفض ،واآلن نقرتح عليه أسعارًا معقولة ،ألن
بديله خسارتها كلها بال أي مقابل»!
إىل جانب ذلك ،تستمر االتصاالت غري املعلنة مع املصارف
املصنفة أنها يف دائرة اخلطر ،ألجل فحص إمكان االستحواذ
عليها بكلفة أقل من السعر الذي يمُ كن أن يدفعه مثنًا هلا
يف احلاالت الطبيعية .وتسعى إىل ذلك االستحواذ املصارف
القادرة على حتصيل دعم خاص من مصرف لبنان ألي عملية
دمج أو شراء حمتملة ،وحاكم مصرف لبنان حاضر دومًا «ألن
يف ذلك ما حيمي النظام املصريف للبنان»!
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مـناسبات

نقيب احملررين لبى دعوة القنصل اللبناني يف سيدني وزار املطران رباط وجملس النواب
وطنية  -لبى نقيب حمرري
جوزف
اللبنانية
الصحافة
القصيفي دعوة قنصل لبنان
العام يف سيدني شربل
معكرون وعقيلته يف منزله،
يف حضور قنصل لبنان
رميون الشماالتي ،رئيس
املركز الثقايف األسرتالي
العربي  -منتدى بطرس
العنداري الدكتور مصطفى
علم الدين ،رئيس الرابطة
املارونية الدكتور أنطوني
اهلاشم ،رئيس اجمللس العام
املاروني يف أسرتاليا طوني
خطار ،عضوي املركز الثقايف
األسرتالي العربي عماد برو
وممدوح مطر  -مسؤول
احلزب التقدمي اإلشرتاكي يف
سيدني ،مستشار املطرانية
املارونية أنور حرب وممثلي
االعالم اللبناني يف اسرتاليا

معكرون
بداية حتدث معكرون ورحب
بالنقيب القصيفي ،ونوه
«بالدور الكبري الذي تضطلع
به الصحافة اللبنانية ،اليت
تعاني اليوم من مصاعب
تواصل
ولكنها
شتى،
رسالتها ،بثبات وعزم من أجل
نقل احلقيقة ،ليبقى لبنان بلد

الكلمة احلرة» ،متمنيا على
قطاع الصحافة واإلعالم،
«أن يولي قضية املنتشرين
اللبنانيني يف العامل ،وال
سيما يف أسرتاليا ،ما تستحق
من إهتمام ،نظرا للحضور
الكبري ،الذي يوفره هؤالء
للبنان ،من خالل اخلدمات اليت
يؤدونها إىل وطنهم األم يف
شتى اجملاالت».

القصيفي

بدوره حتدث القصيفي وشكر
«القنصل معكرون على حسن
الضيافة وعلى حمبته اليت
أبداها حنو الصحافة اللبنانية»،
مثنيا «على الدور الذي يقوم
به ،يف مجع مشل اجلالية
اللبنانية ،الفاعلة واهلامة ،يف
أسرتاليا» ،وتوقف باعجاب
عند النشاط الذي يقوم
به الصحافيون اللبنانيون
يف أسرتاليا ،والدعم الذي
يوفرونه للبنان وللبنانيني،
خصوصا جلهة نقل أخبار
الوطن األم وتقديم صورة
مشرقة وواقعية ومتجردة
بطريقة تبقي الصالت الوثيقة
قائمة بني شطري لبنان».
وأعرب «عن إعجابه باحليوية
اليت يتمتع بها الزمالء

اللبنانيون يف أسرتاليا والذين
يقومون برسالتهم بكل إحرتاف
ومهنية وبروح وطنية عالية»،
مؤكدا «على متانة الصالت
بني الصحافيني اللبنانيني
يف كل من لبنان وأسرتاليا»،
آمال «يف أن تتوطد الصالت
فيما بينهم من خالل نقابة
احملررين اليت تفخر بهؤالء
واليت تعتربهم جزءا ال يتجزأ
منها».
ثم مت البحث يف سبل وجوه
التعاون مبا يؤمن املصلحة
الوطنية وإستمرار الصحافة
يف تأدية رسالتها خدمة
للبنان املقيم واملنتشر ،بعدها
أومل القنصل معكرون تكرميا
للنقيب القصيفي وصحبه.

برملان سيدني

وزار نقيب احملررين ايضا
نيوساوث
والية
برملان
ويليز ،حيث التقى نائب
رئيس اجمللس التشريعي يف
سيدني ،رئيس جلنة الصداقة
الربملانية االسرتالية للبنان
شوكت مسلماني يف حضور
النائب اللبناني األصل جهاد
ديب وبرو.
وقدم مسلماني شهادة تقدير
للنقيب قصيفي الذي نوه

النقيب جوزيف القصيفي يتوسط السيناتور شوكت مسلماني والنائب جهاد ديب والدكتور عماد برو
«بدور النواب االسرتاليني
يبذلون
الذين
اللبنانيني
جهدا كبريا يف متتني الصالة
بني لبنان وأسرتاليا» ،مثنيا
«على دور الصحافة اللبنانية
يف اسرتاليا اليت تواكب
االحداث يف لبنان وتعمل على
نصرته ومتتني اواصر الصلة
بني شطري لبنان املقيم

واملنتشر».
ورد مسلماني بكلمة نوه
«فيها بدور الصحافة اللبنانية
اليت أدت أدوارا رائدة يف
خدمة االنتشار اللبناني».

املطران رباط

كما زار النقيب جوزيف
القصيفي راعي ابرشية الروم

الكاثوليك املطران روبري رباط
يف دار املطرانية يف سيدني،
«الصحافيني
حيا
الذي
لبنان
يف
واالعالميني
وأسرتاليا» ،ونوه بالدور الذي
يضطلعون به لتعزيز قيم
العيش الواحد بني مكونات
لبنان مبا ينسجم مع رسالته
احلضارية واإلنسانية».

إعادة علي كرنيب نائبا لرئيس بلدية ليفربول

تم بعون اهلل تعاىل اعادة انتخاب االستاذ علي كرنيب نائبا لرئيس بلدية ليفربول للمرة
الثالثة على التوالي وذلك يوم االربعاء يف  25أيلول الجاري.
يتقدم مجلس الجالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز ،بجميع أعضائه ،بأحر التهاني القلبية
من رئيسه االستاذ علي كرنيب العادة انتخابه نائبا لرئيس بلدية ليفربول ..ألف ألف
مربوك.
صادر عن مجلس الجالية اللبنانية
السيد حسني سالمة
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مـناسبات

إعادة انتخاب كال عصفور رئيسا لبلدية كنرتبري  -بانكستاون

رئيس البلدية كال عصفور يلقي كلمة بعد فوزه

كال عصفور مع بالل الحايك وجورج زخيا وتشارلي اسحق
جرى مساء اخلميس من االسبوع
املاضي اعادة انتخاب رئيس
بلدية كنرتبري بانكستاون
كال عصفور رئيسا للبلدية
بغالبية كبرية ،كما مت انتخاب
بالل احلايك نائبا له وذلك
حبضور كامل اعضاء اجمللس
البلدي ،اضافة اىل املدير
العام للبلدية وعدد كبري من
املواطنني.
واثر اعالن املدير العام
للبلدية فوز السيد كال
عصفور بالرئاسة القى االخري
كلمة ومما جاء فيها:
* ان البلدية ستتابع عملها
تأمني
لناحية
كاملعتاد
بلدية
جملتمع
اخلدمات
كنرتبري بانكستاون.
* ستكون البلدية باملرصاد
حلكومة والية نيو ساوث
ويلز حتى تتحمل مسؤولياتها
يف توفري البنية التحتية
متطلبات
وتلبية
جملاراة
النمو السكاني مبا يف ذلك
 1،3مليار دوالر ملستشفى
ليدكمب  -بانكستاون.
البيانات
اعتماد
*
والتكنولوجيا جلعل مدينتنا
اكثر ذكاء للجميع حبيث ميكننا
العيش بشكل أفضل.
العمل مع املئات من
*
جمموعات اجملتمع لضمان
العيش
مدينتنا
مواصلة
بتناغم وغنى ثقايف وتنوعي
مع قبول معتقد وخلفية

رئيس البلدية كال عصفور ونائبه بالل الحايك

كال عصفور مع كلري رافن وراشيل حريقة ووالي مهنا

جانب من الحضور
بعضنا البعض.
* العمل جبهد ملساعدة
املصاحل واالعمال املتوسطة
النمو
على
والصغرية
وبذلك ميكننا جذب املصاحل
والشركات الكبرية وتعزيز
اقتصادنا كوننا ثامن اكرب
اقتصاد يف اسرتاليا.
* متابعة االخنراط مع جمتمعنا
وتبين وجهة نظر االكثرية
الصامتة فيه.
انين أشعر بالفخر العادة
انتخابي رئيسا للبلدية الليلة
النين اعرف ان اعضاء اجمللس
البلدي الـ  15يف هذه الغرفة
يريدون العمل كفريق جلعل
حياة العائالت افضل ،واننا
نعلم ايضا ان هناك حتديات
امامنا وقرارات صارمة جيب

ان تتخذ.
وسواء يتعلق االمر بالتخطيط
رسوم
ومبحادثات حول
االرض (املرية) يف املستقبل
سوف نعمل للحصول على
افضل مردود جملتمعنا ،مع
العلم اننا ال نوافق دائما على
كل شيء.
بالطبع اريد ان اشكر عضو
البلدية كلري رافن على عملها
املتواصل على مدى الـ 12
شهرا املاضية كنائبة لي
وان اهنئ عضو البلدية بالل
احلايك على انتخابه نائبا
لرئيس البلدية واتطلع للعمل
معه يف االشهر الـ  12املقبلة
خلدمة سكان البلدية البالغ
عددهم  360ألف نسمة.
اريد ان اشكر زوجيت واوالدي

اناتهم
وطول
لصربهم
ومساحهم لي مواصلة خدمة
هذا اجملتمع الرائع حيث انين
ال اوجد يف املنزل كما جيب.
هذا التفهم والصرب يعنيان
الكثري لي النهما يسمحان لي
قيادة هذه املدينة اليت هي
كنرتبري بانكستاون.
كما كانت هناك كلمة
خمتصرة لنائب رئيس البلدية
املنتخب بالل احلايك شكر
فيها مجيع الذين انتخبوه
قائال انه سيعمل ملصلحة
اجملتمع ككل.
كما كانت هناك كلمة لنائبة
رئيس البلدية السابقة كلري
رافن ولسائر اعضاء البلدية.
وكانت هناك مأدبة غنية
باملأكوالت اخلفيفة.

رئيس البلدية كال عصفور وعقيلته سالي ونجالهما

كال عصفور مع آن سينكلري وعضو البلدية كلري رافن وريتا حريقة

بالل الحايك وفؤاد االشوح
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مــناسبة

سفارة اململكة لدى اسرتاليا حتتفل باليوم الوطين الـ  89للمملكة

السفري السليم يشيد بالعالقات الثنائية بني اململكة واسرتاليا وحيث
الـشركات االسـرتالية عـلى املـساهمة بـمشاريع رؤية املمـلكة 2030

السفري السليم مع رئيسة الربوتوكول كايت لوغن

السفري السليم مع السفري اللبناني ميالد رعد

السفري السعودي مساعد بن ابراهيم السليم يلقي كلمته
سعادة سفري خادم
أقام
لدى
الشريفني
احلرمني
مساعد
االستاذ
اسرتاليا
بن ابراهيم السليم ،حفل
استقبال مساء االثنني يف 23
اجلاري يف العاصمة االسرتالية
كانبريا ،مبناسبة ذكرى اليوم
الوطين الـ  89للمملكة العربية
السعودية ،حبضور حشد من
كبار الشخصيات السياسية
واألكادميية
والربملانية
األسرتاليني
واملسؤولني
والسفراء املعتمدين لدى
أسرتاليا ورؤساء وممثلي
اجلامعات واهليئات واملراكز
اإلسالمية والعربية بأسرتاليا .
بدأ احلفل الذي افتتحه السفري
السليم ورئيسة الربوتوكول
يف وزارة اخلارجية االسرتالية
السيدة كايت لوغن ،بإنشاد
السعودي
امللكي
السالم
والنشيد الرمسي األسرتالي
وتبادل التهاني والتمنيات
لكال البلدين الصديقني.
وقد رفع السفري السليم ،يف
هذه املناسبة التهنئة بامسه
واسم أعضاء البعثة والطلبة
املبتعثني إىل خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود وولي
عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري حممد بن سلمان
 حفظهم اهلل -والشعبالسعودي الكريم مبناسبة اليوم
الوطين التاســع والثمانيــن
للمملكة العربية السعودية.
وقال السفري السليم يف كلمته
اليت القاها يف احلفل ُيشرفين،

ً
ونيابة عن
باألصالة عن نفسي
مجيع زمالئي أعضاء السفارة
واملكاتب امللحقة والطلبة
السعوديني يف أسرتاليا ،أن
أرفع أصدق آيات التهاني
والتربيكات إىل مقام سيدي
خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز وولي
عهده األمني األمري حممد بن
السفري السعودي السليم يرحب ويصافح املدعوين
سلمان –حفظهم اهلل ،-وكافة
الشعب السعودي الكريم وها حنن اليوم حنتفل بعام
تشهده
باإلجنازات
مبناسبة حلول ذكرى اليوم مليء
الوطين التاسع والثمانني.
اململكة يف ظل قيادة خادم
احلرمني الشريفني وولي عهده
إن هذا اليوم حيمل قصة كفاح األمني–حفظهما اهلل .-فمنذ
طويلة وعمل دؤوب وجاد بدأ اإلعالن عن رؤية اململكة 2030
مع مؤسس اململكة وباني واململكة العربية السعودية
حراكًا
نهضتها امللك عبد العزيز بن تشهد
اقتصاديًا
عبد الرمحن آل سعود -طيب واجتماعيًا ال مثيل له لتحقيق
اهلل ثراه .-الرجل الذي استطاع أهداف الرؤية.
حبكمته ورؤيته أن ُيوحد البالد
وأن ُيرسي دعائمها وأن يرسم حيث مت تدشني مئات املشاريع
خارطة الطريق للمملكة يعمل التنموية الضخمة يف عدد من
بها ويسري على نهجه أبناؤه مناطق اململكة ،وإستقطاب
الربرة من بعده.
االستثمارات
من
الكثري
األجنبية .كما شهدت اململكة
ففي غضون عقود قليلة منذ تقدمًا ملحوظًا يف مؤشر
توحيد اململكة عام  1932حتولت التنافسية العاملي لتحل املركز
يف تفعيل
اململكة العربية السعودية إىل الـ  26عامليًا واملرتبة السابعة اليت ساهمت
دولة فتية حديثة ومتقدمة ضمن دول جمموعة العشرين التعاون التجاري واالقتصادي
ومنفتحة على العامل والعب . G20
بني البلدين.
الساحتني
على
أساسي
والدولية.
اإلقليمية
السليم
السفري
شدد
كما
كما ان اململكة العربية
يف كلمته على ارتياحه السعودية واسرتاليا شريكان
واشار السفري اىل ان اململكة للعالقات الثنائية القائمة هامان يف الكثري من املنظمات
حباها اهلل ومبقومات دينية بني اململكة وأسرتاليا وقال الدولية املختلفة ومن ضمنها
كأكرب
العشرين
وجغرافية وحضارية واجتماعية شهدت العالقات االقتصادية (جمموعة
ودميوغرافية
واقتصادية السعودية -األسرتالية تطورًا اقتصاديات العامل) ،األمر
ً
رفيعة
مكانة
نتبوأ
جعلتنا
عديدة
األخرية
الفرتة
خالل
ا
ملحوظ
الذي ساهم يف تعزيز العالقات
القيادية
الدول
بني
وريادية
من
عدد
توقيع
خالل
من
التجارية بني البلدين ،كما
على مستوى العامل.
االتفاقيات ومذكرات التفاهم تعترب اململكة أحد أهم الشركاء

السفري السعودي السليم مع امللحق العسكري وبعض مسؤولي السفارة

حضور
التجاريني ألسرتاليا يف منطقة قرابة  1.3مليار دوالر.
الشرق األوسط من حيث حجم
التبادل التجاري ،إذ بلغ حجم وختم السفري السليم كلمته
هذ التبادل بني البلدين أكثر سائال اهلل جال وعال ان حيفظ
من  1.3مليار دوالر أسرتالي اململكة ويديم عليها نعمة
يف العام املاضي.
األمن واألمان حتت ظل قيادة
واضاف ان
الشريفني
احلرمني
االستثمارات خادم
املتبادلة بني البلدين تطورت وحكومته الرشيدة.
بشكل كبري حيث بلغ حجم
السعودي
االستثمار
يف ويف نهاية احلفل افتتح السفري
أسرتاليا مع نهاية عام 2018م السليم عددا من املعارض
لـ  4مليار دوالر ،بينما وصل الثقافية والتعريفية املصاحبة
حجم االستثمارات األسرتالية للحفل.
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نـجاح

احلسناء راشيل بو رزق تتخرج بتفوق من جامعة غرب سيدني

راشيل بو رزق تتسلم الشهادة من عميد الجامعة

راشيل بو رزق بلباس التخرج أمام شعار الجامعة

الجامعية راشيل بو رزق بلباس التخرج

العائلة يف صورة تذكارية

مـَن جدّ وجد ..مـَن زرع حصد ومن تعب نال..
هذه كانت حال الشابة راشيل بو رزق كريمة الزميل أنطونيوس
بو رزق وعقيلته السيدة منى بو رزق.
كانت راشيل ،أحيانا كثرية ،تصل الليل بالنهار وهي تدرس
وتتهيأ لالمتحان الكبري ،عيناها تتمردان على النوم ..تقاومه..
اىل ان يدركها يف ربعه األخري ،فتستسلم له والكتاب يغفو بني
يديها.
ما عملت له راشيل تحقق وحلمها أصبح واقعا حيث تخرجت
من جامعة غرب سيدني ( ،)UWSبتفوق ،بإجازة يف ادارة
األعمال والتجارة (التسويق) [Bachelor in Business
.]Administration & Commerce.. Marketing
وكانت فرحة والديها الزميل أنطونيوس بو رزق وعقيلته
منى وشقيقيها جورج وإيلي وشقيقتها إيلينا كبرية ال توصف
وهم يرون راشيل بلباس التخرج يف هذه املناسبة السعيدة
واملميزة.
وبعد التخرج تناولت العائلة الغداء يف أحد مطاعم سيدني
حيث قطعت الجامعية الحسناء راشيل بو رزق قالب الحلوى
وسط الهتاف والتصفيق والتمنيات لها بالنجاح والتألق يف كافة
محطات حياتها العلمية والعملية.

ألف مربوك

راشيل تقطع قالب الحلوى بهذه املناسبة السعيدة

العائلة تتناول الغداء يف أحد مطاعم سيدني
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نـدوة

النقيب القصيفي حاضر يف سيدني حول صحافة االنتشار:

طاقة جبارة ميكن أن تساعد على انتشال لبنان من مشكالته

النقيب القصيفي خالل الندوة

د .علم الدين يلقي كلمة

الدويهي ،املطران طربيه ،النقيب القصيفي والقنصل شربل معكرون

النقيب جوزيف القصيفي مع املركز الثقايف االسرتالي العربي  -منتدى بطرس عنداري

النقيب جوزيف القصيفي مع املركز واملطران انطوان شربل طربيه والقنصل شربل معكرون والزميل انور حرب

تبادل الدروع

القصيفي يتوسط د .مصطفى علم الدين وميشال الدويهي
وطنية  -سيدني  -حاضر نقيب
حمرري الصحافة اللبنانية جوزف
القصيفي يف سيدني بدعوة
من املركز الثقايف األسرتالي
العربي (منتدى بطرس عنداري)
يف مركز مجعية كفرحلدا حول
«صحافة االنتشار يف خدمة
لبنان» ،يف حضور راعي االبرشية
املارونية املطران انطوان شربل
طربيه وقنصل لبنان العام يف
سيدني شربل معكرون والقنصل
رميون مشالتي وممثلي االحزاب
والتيارات واجلمعيات والصحف
ووسائل االعالم وخنبة من
األدباء وأهل الثقافة والفكر.
قدمت املناسبة األعالمية يف
إذاعة صوت الغد سوزان
حوراني ،ثم حتدث رئيس
املركز الدكتور مصطفى علم
الدين ،فنوه بدور النقابة يف
لبنان مثنيا على «الصحافة
اليت ما تزال مستمرة يف لبنان
وأسرتاليا».
بعدها كانت مداخلة ملدير الندوة
عضو املركز جورج اهلاشم الذي
حتدث عن دور النقابة واهمية
الصحافة يف تاريخ األوطان.

القصيفي

ثم ألقى القصيفي كلمة اعترب

القصيفي يتوسط د .عالء العوادي والصديق ايلي ناصيف

فيها «أن صحافة االنتشار
حافظت على اهلوية اللبنانية
وعلى اللغة العربية يف اسرتاليا،
وسائر بلدان االنتشار».
وقال« :إن القضايا اليت عاجلتها
صحافة االنتشار ميكن تلخيصها
باالتي -:التصدي للظلم الذي
حل باللبنانيني ،وكشف النقاب
عن أخبار اجملاعة اليت فتكت
بهم إبان احلرب العاملية الكونية
األوىل.
 مواكبة احلركة السياسيةواملؤمترات الدولية اليت أعقبت
سقوط اإلمرباطورية العثمانية،
وتفكك والياتها بعد خسارتها
احلرب .وما دار حوهلا من جتاذبات
وما رسم من سيناريوهات.
 تفاعلها اإلجيابي مع دولةلبنان الكبري اليت أصبحت واقعا
منذ العام  ،1920على الرغم
من انقسام اللبنانيني يف بادئ
األمر ،بني مؤيد ،ومعارض هلا
داع للوحدة ضمن إطار سوريا
الطبيعية ،أو صيغة عربية
امشل أو اإلبقاء على حدود
املتصرفية.
 إسهامها يف النضال منأجل االستقالل وإنهاء االنتداب
الفرنسي.

 دعوتها الدولة اللبنانية إىلافتتاح بعثات دبلوماسية يف
بلدان االنتشار ترعى شؤون
أوضاع
وتتابع
جالياتها،
ابنائها.
 حث املنتشرين اللبنانينيعلى زيارة وطنهم االم والتعرف
اىل جذورهم ،والدعوة إىل
كيان اغرتابي جامع .ويف هذا
اجملال ال خيفى ما كان للصحافة
اللبنانية املنتشرة يف إطالق
«اجلامعة الثقافية اللبنانية يف
العامل».
وبعدما أشار القصيفي إىل أن
الصحافة اللبنانية «مل تكن يف
معزل عن اخلالفات السياسية
والعقائدية اليت كانت تعصف
بلبنان» ،انتقل إىل صحافة
لبنان واالنتشار ،وخلص إىل
أنها «مل تكن على الدرجة نفسها
من االهتمام بقضايا املنتشرين،
ونظرت إىل املوضوع بعني
وطغت
الضيقة،
املصاحل
الناحية املادية على أسلوب
تعاطيها معهم» .وأوضح أن
«األمر اختلف اليوم ،وبات
اإلعالم اللبناني يولي االنتشار
اهتماما أفضل من ذي قبل ،كما
بات يعترب أنه طاقة جبارة ميكن

أن تساعد على انتشال لبنان
من املشكالت اليت يعانيها ،اذا
احسنا التعامل معها ،واإلفادة
من قدراتها».

وسجل القصيفي للصحافة
اسرتاليا،
يف
اللبنانية
«استمرارها يف أداء رسالتها
بصعوبة وثبات وتتبع أوضاع
الوطن االم ،وهي تفردت بني
نظرياتها يف «الدياسبورا»
بأدوار بارزة يف إبقاء شعلة
واملنابت
باجلذور
االرتباط
متقدة ،وشكلت مع دور العبادة
املسيحية واإلسالمية واملدارس
اللبنانية على اختالفها ،ثالوثا
اهلوية
على
حافظ
نوعيا
الوطنية ،وعزز اجلامع املشرتك
بني اللبنانيني يف هذه البالد».
ونوه القصيفي إىل «ما للنظام
االوسرتالي املشهود له مبرونته
من تأثري إجيابي يف هذا اجملال

 ...مع االعالم

د .مصطفى علم الدين ،فيصل قاسم وخضر صالح

ألنه أتاح للوافدين االخنراط يف
اجملتمع احمللي ،من دون الذوبان
فيه على قاعدة :االخنراط مطلوب
والذوبان ممنوع».
ويف اخلتام ،جرت مداخالت
وأسئلة متحورت حول تاريخ
الصحافة يف االنتشار وتأثريها
يف قرارات كثرية.

تبادل الدروع

بعد احملاضرة ،قدم النقيب
القصيفي درع نقابة احملررين
إىل رئيس املركز الثقايف
الدكتور
العربي
األسرتالي
مصطفى علم الدين ،وبدوره
قدم األخري درع املركز إىل
نقيب احملررين.
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نــجوم

اعرتافات جديدة يف مقتل األمرية جنمة شهرية تتعرى بسبب القراصنة :كايلي جينري على غالف جملة «بالي
ديانا تفتح التحقيقات جمدداً! «سأعرض لكم الفيديو اجلنسي» بوي» ..إحياءات جنسية وعري

للمرة األوىل ،كشف لي فان ثان السائق الفيتنامي األصل
الذي تسببت سيارته يف حادث مصرع األمرية ديانا ،تفاصيل
جديدة عن احلادث،
موضحا أن سيارته البيضاء «فيات أونو»
ً
هي اليت صدمت سيارة «مرسيدس» اخلاصة بديانا ،وفق ما
نشرت صحيفة «ديلي ستار صنداي».
وتوفيت األمرية ديانا بعد أن اصطدمت سيارتها بعمود بنفق
جسر أملا يف باريس يف  31أغسطس عام  ،1997حيث قتل
ً
خالل هذا االصطدام دودي فايد وسائقه هنري بول
أيضا،
بينما جنا احلارس الشخصي لديانا ،تريفور ريز جونز ،إال أن
إصابته كانت خطرية.
وحسب الصحيفة ،ادعى والد فان ثان أن جنله أصلح سيارته
وقام بتجديد طالئها يف وقت الحق من ذلك اليوم الذي
وقع فيه احلادث ،وهو ما دفع احملققني إىل االعتقاد بأن
هذه السيارة رمبا تكون قد اصطدمت بسيارة ديانا ،حيث
تطابق الطالء األبيض على سيارته مع اآلثار املوجودة على
حطام سيارة األمرية ديانا وهو ما دعا الشرطة الفرنسية إىل
استجواب فان ثان عام .1997
وحتدث فان ثان وشرح للمرة األوىل سبب رفضه احلضور إىل
اململكة املتحدة للمساعدة يف حتقيقات الشرطة ،وأوضح أنه
اآلن على استعداد تام الستقبال حمققي «سكوتالند يارد»
ً
إذا أرادوا التحدث إليه،
مضيفا أنه عندما طلبت منه الشرطة
الربيطانية احلضور إىل اململكة املتحدة للتحدث إليهم بشأن
احلادث ،أمره بعض الضباط الفرنسيني بعدم الذهاب إىل
هناك ،بينما ال يزال احملققون الربيطانيون متلهفني للتحدث
معه حول ما حدث ليلة احلادث.
وأفاد بأن السبب يف منعه من السفر هو اختالف القانون
الفرنسي عن الربيطاني وهو ما أكده له الضباط الفرنسيون
املعنيون بالقضية وقتها ،وعن طالئه لسيارته البيضاء باللون
األمحر علق فان ثان بأن سيارته كانت متهالكة وال ميتلك املال
لشراء أخرى جديدة فقام بتجديدها وإعادة طالئها وهو ما يثبته
تقرير الشرطة وقتها.
ً
وأثارت أقوال فان ثان مبنع الشرطة من سفره
شكوكا جديدة
تسببت يف فتح القضية من جديد حيث قال مايكل مانسفيلد،
الذي مثل والد دودي حممد الفايد يف حتقيق ديانا ،أن هناك
عالمة استفهام حقيقية حول حرص السلطات الفرنسية بشكل
خاص على ضمان إلقاء اللوم على املصورين.
ً
وأضاف مانسفيلد أنه سواء كان ذلك
حادثا تسبب فيه فان
ثان الذي كان يقود سيارته بسرعة كبرية يف النفق أو ما إذا
كانت سيارة فيات أونو يف الطريق اخلطأ ،فال ميكن جتاوز ذلك
واعتباره مل حيدث.
يف السياق ،قال مراسل «بي بي سي» السابق مايكل كول ،إن
«مقابلة فان ثان مع الصحافيني جيب أن ُترسل إىل السلطات
الربيطانية والفرنسية كجزء من طلب رمسي إلعادة فتح حتقيق
ديانا الذي أقفل من فرتة».

كايلي جينر
خضعت جنمة تلفزيون الواقع كايلي جينر جللسة تصوير خاصة
لصاحل جملة «بالي بوي» واليت صورتها بعدسة حبيبها الفنان
ترافيس سكوت.
وارتدت جينر مالبس داخلية محراء من الدانتيل ،كما ظهرت بصورة
أخرى وهي ترتدي مايوه أبيض من قطعة واحدة بينما كانت جتلس
على األرض جبانب ترافيس ،ويف إحدى الصور ظهرت شبه عارية
وهي تغطي جسدها بقطعة قماش شفافة.
وحتدثت هي وترافيس عن حياتهما اجلنسية واألمومة ،فقال هو:
«يرى الكثري من الناس أن إجناب طفل يضر باحلياة اجلنسية لكنين
أشعر بأن هذا خمالف لتجربتنا» لتؤكد كايلي ما قاله.

ممثلة إباحية كانت على عالقة برتامب:

«عضوه الذكري يشبه الفطر»
نيكول شريزينغر

تعرض حساب مغنية البوب األمريكية نيكول شريزينغر عرب انستغرام
لالخرتاق ،إذ نشر «اهلاكرز» صورة فاضحة هلا ،وكشفوا عن وجود
فيديو جنسي ايضا مع تعليق جاء فيه « :فلتذهبوا إىل قصيت
ومحلوا ذلك التطبيق اجملاني ،وإذا مت حتميل التطبيق  5آالف مرة،
سأعرض لكم الفيديو اجلنسي اخلاص بي» ..ولكن اتضح بعدها،
حبسب صحيفة «ديلي ميل» ان الصورة مزيفة وليست حقيقية
واستطاعت نيكول ان تسرتجع حسابها وازالة الصورة.

حسام جنيد عن طالقه من إمارات

رزق :باب الصلح انكسر!

بعد مرور حنو عشرة أيام عن إعالن الفنانة السورية إمارات رزق
انفصاهلا عن زوجها املطرب حسام جنيد خرج األخري بتعليق اول له
عرب مواقع التواصل االجتماعي أكد فيه أنه كان قد ترك بابًا واحدًا
للصلح وأنه يعتذر لولديه وقال « :كنت تارك باب واحد للصلح،
بس هالباب انكسر ومتزق واحرتق ..اسف وطن اسف إحساس..
يا بابا حببكون كتري ..بس هيك احلياه بدا ،اهلل يبعتلكون ايام
حلوه انتو عيوني ..واهلل يوفق امكون يارب ويبعتال ايام حلوة».
وكانت إمارات قد أعلنت انفصاهلا عن زوجها املطرب السوري
حسام جنيد.وقالت إمارات يف تعليق عرب مواقع التواصل االجتماعي
 :أبغض احلالل عند اهلل الطالق ..بس مت بيين وبني حسام..
بتمنى التوفيق ألبو وطن ،وانشاهلل تكون احلياة اجلاي أحسن إلي
والو بتمنى بعد هالبوست ما يصري بعدها أي اسئلة او تعليقات
عن هاملوضوع ...واللي بيجي من اهلل يا حماله».

كشفت املمثلة اإلباحية ستورمي دانيلز بأنها كانت على عالقة
جنسية بالرئيس األمريكي دونالد ترامب ،مؤكدة ان عضوه
الذكري غريب الشكل ويشبه الفطر.
وأضافت ستورمي خالل حلوهلا ضيفة على احد الربامج التلفزيونية
األجنبية ،حبسب جريدة نورت ،ان العضو الذكري للرئيس ترامب
ليس كبريا ،رافضة التحدث اكثر عن هذا املوضوع.

دمية اجلندي وابنتها يف جلسة تصوير:

أصبحت شابة ومتارس كرة القدم!

مرييام فارس تثري اجلدل بهذه
الصورة ..كدمة زرقاء على جسدها!
أثارت الفنانة اللبنانية مرييام فارس اجلدل بني رواد مواقع
التواصل االجتماعي بسبب صورة جديدة نشرتها على صفحتها
عرب اسنتغرام ،إذ ظهرت فيها وهي مستديرة وظهرها حنو
الكامريا.
وأشار بعض املتابعني (حبسب ما ورد يف تعليقاتهم أسفل
الصورة) إىل وجود كدمة زرقاء على ظهرها ،طارحني عالمة
استفهام حول ما اذا كانت حتقن باالبر الستكمال عالجها ام
جمرد ضوء.
هي ضربة بسيط ،أم ّ
من ناحية أخرى ،متتلك مرييام فارس ومشا صغريا على
ظهرها.

نشرت النجمة السورية دمية اجلندي جمموعة من الصور برفقة ابنتها
الوحيدة «تيا» حيث بدت األخرية وأنها أصبحت شابة وأطول من
والدتها ..و «تيا» هي االبنة الوحيدة للنجمة السورية من املخرج
فراس دهين الذي انفصلت عنه قبل سنوات .
وكانت دمية قد أكدت يف حديث سابق ،وفق جملة «سيدتي» أن
وج ّدي ،وهي من
ابنتها تيا متارس لعبة كرة القدم بشكل حمرتف ِ
ضمن فريق مدرستها الرمسي وهي حتب وتعشق هذه اللعبة.
ولفتت دمية أنها ووالد حريصان على أن حنضر مبارياتها الرمسية
سواء يف املدرسة أو خارجها.
ولفتت دمية إىل أنها تشجع ابنتها على أي شيء ختتاره ويكون
فيه فائدة هلا.
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كـتابات

هل هناك امساء أخرى للطوائف املسيحية يف ذلك الشرق ؟!
هل هناك اسم آخر للطوائف املسيحية يف ذالك الشرق
؟!
ومن هم الشعوب والطوائف الذين سكنوا الدول
العربية والصحراء اخلليجية يف احلقبات السابقة قبل
املسيحية واإلسالم؟
ّ
الكتاب واملؤرخني الكبار
ميكننا االعتماد على العديد من
املوثوق بهم تارخييًا وعلميًا وأدبيًا ودينيًا وإقليميًا،
عدة حقبات تارخيية يف
والذين عاشوا وكانوا يف ّ
العصور اجلاهلية اىل عصر النهضة العلمية املعاصرة،
لنستنتج من الكتابات واملالحم اليت تركتوها لنا عن
املنطقة العربية وبالد ما بني النهرين ،ان هذه املنطقة
ّ
والفتاكة وانقراض
عانت الكثري من احلروب الساخنة
عدة شعوب واديان وطوائف يف عدة عصور تارخيية
ابتداء من اجلزيرة العربية
على ارض الكنانة وغريها
ً
اىل باقي الدول احمليطة بها.
يقال ان هذه ابناء هذه املنطقة عاشوا أبشع انواع
احلروب والقتل والتنكيل بني بعضهم البعض حيث
جرت ابادة إعداد هائلة من البشر واملدن يف عدة
حروب وحقبات ،يف شتىأنواع احلروب والغزوات اليت
ال مثيل هلا منذ فجر التاريخ ،واليت كانت ال ترحم احدا
من البشر واحلجر.
فما هو السبب الكبري لكي يكون مصري هذه االمة
االنهيار واحلروب والدمار واملوت والفشل؟
من املعروف جدًا انه منذ اكثر من  ٢٠٠٠عام مضى
كانت هذا اجلزء من العامل يعيش شبح احلروب واخلوف
وهاجس املوت اجلماعي لعدة أسباب دينية وعرقية
وعشائرية ..اذ كان قبائل تغزو بعضها بعضًا من اجل
الغنائم وغريها من حمصول احلروب الغامشة احلمقاء..
وقد زرع هذا التاريخ املعقد الفنت واحلقد واالنشقاق
يف نفوس العديد من البشر وأدى اىل الفرز السكاني
وابتعاد الناس عن بعضها البعض لعدة أسباب منها
عدم األمان والسالم واالطمئنان يف مجيع اقطاب
املنطقة العربية واإلقليمية  ،فمن هذا املنطلق التارخيي
نرى االسباب عديدة جدًا منها:
ً
أوال :قلة ّ
تفهم قيمة االنسان واالنسانية يف تلك
احلقبات،
ثانيًا :عدم الوعي واالطالع على ثقافة احلضارات
وديانات بعضهم البعض،
ثالثًا :حروب العشائر والقبائل من جهة ،ومن اجلهة
األخرى التعصب األعمى من اجل مصاحل خاصة على
ّ
املتخلف والوالء لبعض الدول
املستوى الفطري
اخلارجية ،من اجل دعم وحتريض واستغالل شعوب
املنطقة على مجيع االصعدة وامليادين ،وذلك بسبب
عدم حتديد اهلدف احلقيقي من هو العدو االول الذي
ً
يستغل
يريد أن خيلق حروبا بني الشعب الواحد ،لكي
الظرف املناسب ،ويسيب ويقضي على الشعب
والعرض ،وحيكم االرض على طريقته االستعمارية
احلاقدة ،وسفك دماء االبرياء يف كل زمان ومكان..
فمن هم اول الشعوب الذين سكنوا اجلزيرة العربية
ودول ما بني النهرين؟
يقال عن بعض املؤرخني ان اول الشعوب الذين سكنوا
املنطقة هم الكنعانيون.
عدة اديان وطوائف وقبائل ..هم
كان الكنعانيون
ّ
ليسوا من املسيحيني او من اتباع املسيح ،وهم الصابئة
املندائية والنصارى واالبيونيون ..ومنهم القس ورقة
بن نوفل والعديد من اتباع اديان وطوائف اخرى ليسوا
مسيحيني ،عاصروا ذلك احلقبة من التاريخ ،ولكن كانوا
يسمون باملسيحيني يف مجيع احلقبات التارخيية اتباع
املسيح عيسى ابن مريمَ ،اي اتباع يسوع املسيح،
ولكن اكثرية الناس الذين أتوا من عدة ديانات كانت
منتشرة هناك وآمنوا برسالة املسيح قد اصبحوا من
اتباع املسيح عيسى ابن مريم.
وكانت املنطقة تعج بالبدع واألديان الوثنية املتحاربة
دومًا  ،غري ان الذي كان له الفضل األكرب بهدم املعابد

الوثنية واألصنام والقضاء على اهلرطقات والطوائف
الوثنية هو امللك قسطنطني الكبري ملك االغريق اليونان
ً
القسطنطنية والذي أمر بتحويل
الذي كانت مملكته يف

العديد من الصوامع واملناسك واملعابد الوثنية اىل
هياكل مسيحية ،ومت حتويل الكثري من الناس غري
املسيحيني اىل املسيحية يف مجيع ارجاء البالد.
اما بريوت فقد اصبحت مسيحية يف منتصف القرن
الرابع ،وعند مستهل القرن اخلامس مل يكن لبنان
وحده قد اعتنق املسيحية بل اصبحت سورية وفلسطني
واألردن تظهر عليها الصبغة املسيحية ..وأخذت اآلهلة
الوثنية ،مثل ملكارت صور وهدد بعلبك وعشرتوت
جبيل وافقا ،ترتاجع امام يسوع الظافر يف معجزاته،
صاحب البشارة احلسنى منفردًا بصفاته الفريدة الذي
كان شعاره الفداء واحملبة واحلق والسالم ومعطي
احلياة االبدية لكل من ُيؤمن به وبكالمه وبوعده باحلياة
من بعد املوت.
فأتباع عيسى املسيح ابن مريم الذين اصبحوا مجيعًا
حتت امساء هذه الطوائف املسيحية يف هذه احلقبة من
التاريخ هم كما يلي.
الطائفة املسيحية الكاثوليكية الغربية.
الطائفة املسيحية األرثوذكسية البيزنطية الشرقية
والغربية.
واتباع هذه الكنائس الشرقية والغربية ..كنيسة
أنطاكية ..كنيسة القدس أورشليم ..كنيسة
الشرقية
اإلسكندرية مصر  ..الكنيسة الكلدانية
والغربية ..الكنيسة املارونية الكاثوليكية ..الكنيسة
امللكية للروم الكاثوليك ..الكنسية السريانية الشرقية
والغربية ..الكنيسة األرمنية الشرقية والغربية..
الكنيسة االريوسية أصاحب االميان بالطبيعة الواحدة
وغريها.
عدة تسميات كنسية ولكن اهلدف واحد
وهناك ّ
واالميان واحد واملرجعية واحدة على حسب اميان كل
انسان ،ألن مجيع هذه الكنائس تؤمن باهلل وحده
وبالفداء وغفران اخلطايا بواسطة الشفاعة اإلهلية بيننا
وبني اهلل.
من هنا حنن نؤكد باننا حنن املؤمنني املسيحيني اتباع
ّ
املخلص ال غري ،ولسنا النصارى الذي يقال
املسيح
عنهم من سكان اجلزيرة العربية ،الذين مل يؤمنوا
باملسيح ورسالته وخالصه ،ويقال بأن البعض منهم
كانوا من اتباع الشريعة املوسوية اليت كانت قبل
املسيح  ،والبعض اآلخر كانوا ميارسون الطقوس
والبدع واهلرطقات الوثنية ،اليت كانت منتشرة انتشارا
كبريا يف تلك احلقبة من التاريخ القديم.
وأختم بالقول ان احلقيقة جارحة يف طبيعتها واحلق
يعلو وال يعلى عليه ..وتعرفون احلق واحلق حيرركم
دائمًا اىل حياة أفضل بكثري.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا

ميالد

ّ
النسخة املعدلة للبحر
إصدار امرأة ال متيل أصابعها إىل احلكمة
..
السماء
ّ
لكن هلا قصائد تنخل ّ
لتكمل ّ
النوارس موسيقاها
وتتبادل األمساك لزوجتها ..
البحري أرجوحته الشاهقة
وليبدأ املقعد
ّ
..
ّ
ّ
املنقحة من الشاطئ ..
النسخة
أيضًا حتمل توقيع قدمني طائشتني
المرأة تتدلىّ من رحيها
لكنها تعرف كيف تدافع عن ّ
ّ
الطريق حني
ّ
العشاق
تركل شارات األرصفة ليشعل
سجائرهم دون أن خترمشهم الوجوه
الدبقة !
وحده الشفق ترك نسخته األخرية
على ختوم املطر ..
حرية ّ
الشمس
وترك لغيومها ّ
وذاكرة األرض
و رغيفًا من حلن  ..وحلم ..
فمن رأى قرب البحر القديم واقفًا
فقد أفصح عن دوار احلياة ..
محمد عامر األحمد  -سورية

يضيء الفيلم على جوانب غري معروفة
كثرياً لدى اجلمهور

وثائقي عن تشارلي تشابلن

تتحضر املخرجة كارمن تشابلن ،حفيدة املمثل الربيطاني
تشارلي تشابلن ،إلطالق فيلمها الوثائقي A Man of the
 ،Worldالذي يضيء على جوانب غري معروفة من حياة
جدها .الوثائقي يركز على اإلرث التارخيي الذي ّ
أثر على
أشهر أيقونات السينما العاملية ،يف حياته املهنية ،من خالل
الرتكيز على أصوله الغجرية ،وتبيان مدى أثرها الواضح على
أعمال تشابلن كمخرج وممثل معروف.
الشريط سيضيء إذًا ،على هذا اجلانب غري املعروف كثريًا
لدى اجلمهور ،من خالل عرض مقتطفات ألفالم ومقابالت
لفنانني وحتى ألوالد املمثل الربيطاني ،لرسم مسار حياته
الغجرية .يف العام  ،1964مل خيف جذوره الغجرية ،من خالل
عرض لسريته الذاتية ،ورسالة أعلن فيها أنه ولد يف حافلة
الرحل.
للغجر ّ
يف مقابلة صحافية ،تؤكد صاحبة الشريط أن هذه األصول
قد تقود بالفعل اىل تبيان مواقف كثرية اختذها يف حياته
كمعارضته ألدولف هتلر يف فيلم «الديكتاتور العظيم»
يعد موسيقيًا
( ،)1940عدا اجلانب الفين من تشابلن الذي
ّ
يشبه الغجر يف حركتهم وموسيقاهم ،إضافة اىل حرفته يف
سرد القصص ،واعتماده على النوع الرتاجيكوميدي الذي
قدمه يف شرائطه.
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تتـمات

رواتب القطاع العام...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

احلوار ،وسيكون اجتماع مع الرئيس احلريري.
وازاء هذا الوضع ،سرت إشاعات ان اقفاال للمدارس واجلامعات،
بسبب أزمة احملروقات ،سرعان ما بدده تأكيد وزير الرتبية والتعليم
العالي.
وتنادت هيئات يف اجملتمع املدني لالجتماع البت (اليوم) لتنسيق
النزول إىل الشارع ،واملطالبة برحيل الطبقة السياسية.
هدد حبرق االستقرار ،بعد تفلت
هكذا ،بدا املشهد ليال ،البنزين ُي ّ
سعر صرف الدوالر من رقابة املركزي يف األسواق.

املوازنة على إيقاع الشارع

وعلى إيقاع تهافت غري مسبوق على حمطات البنزين مما تسبب
بازدحام خانق يف الشوارع والطرقات يف العاصمة واملناطق ترافق
مع حاالت احتجاج شعبية على خلفية أزمة شح السيولة بالدوالر ،مما
جعل سعره يف األسواق املوازية يقفز عن السعر احملدد رمسيًا،
اقرتب جملس الوزراء يف جلسته أمس االول من االنتهاء من
مناقشة مشروع موازنة العام  ،2020بعدما أجنز ختفيض النفقات
يف  15وزارة ،باستثناء وزارة الصحة ،وبقي منها فقط  5وزارات،
علىان تكون اجللسة األخرية يوم االثنني املقبل ،حبسب ما توقع
وزير املال علي حسن خليل.
لكن احلكومة باشرت عرب اللجنة الوزارية الفرعية البحث على خط
مواز يف أوراق اإلصالحات اليت قدمها الفرقاء السياسيون.
األول هلا ،على مجلة مقرتحات
وتركز البحث يف اجتماع اللجنة ،وهو ّ
مل يتقرر فيها شيء تتعلق بزيادة الواردات وخفض النفقات.
وعلم ان بعض البنود االصالحية سيتم دجمها يف املوازنة اذا مت
التوافق حوهلا ،وبعضها االخر سيحال كمشاريع قوانني اىل اجمللس
النيابي .وسيتم البت بهذه املقرتحات يف جلسة االثنني ،وقد كان
من ضمن املقرتحات:زيادة رسم الضريبة على القيمة املضافة على
الدخان وبعض السلع الكمالية والفاخرة ،تنفيذ خطة الكهرباء مبا
يؤدي اىل خفض العجز،زيادة رسم احلد االدنى على صفيحة البنزين
مبا يرفع سعرها اىل  750لرية فقط ،جتميد زيادة االجورمدة زمنية
او الغاؤها ،ورفع احلسومات التقاعدية من  6اىل  8يف املائة.
لكن املصادر الوزارية شددت على ان هذه املقرتحات ال زالت
قيد الدرس ومل ُيتخذ اي قرار بها ال سيما زيادة سعر البنزين
لوجود اكثرمن رأي ،حيث يرى بعض الوزراء ضرورة وضع ضوابط
لسعر الصفيحة ويرى اخرون رفع السعر لكن باحلد االدنى املمكن.
ويفرتض ان يتم اختاذ القرارت بهذه املقرتحات خالل جلسة االثنني
ُ
املقبل.

عون يعود والحريري إىل باريس

وذكرت بعض املعلومات ان الرئيس سعد احلريري قد يغادرعصر
او مساء اجلمعة (امس) او صباح السبت (اليوم) اىل باريس،
للمشاركة يف مراسم دفن الرئيس الفرنسي االسبق الراحل جاك
شرياك ،فيما أنهى رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون زيارته إىل
نيويورك ،بعدما شارك يف اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة
والقى كلمة لبنان واجرى سلسلة حمادثات ويتوقع ان يصل الرئيس
عون اىل بريوت صباح اجلمعة (أمس).
ووضحت مصادر سياسية مطلعة ان سلسلة ملفات يتابعها رئيس
اجلمهورية فور عودته اىل بريوت .واكدت انه كان مرتاحا هلذه
املشاركة اليت ابرزت املقاربة اللبنانية مللفات املنطقة وال سيما
موضوع النازحني السوريني بعدما حتدث مباشرة عن التواصل مع
الدولة السورية اذا مل يكن املعنيون من دول العامل واملنظمات
الدولية قادرين على مساعدة لبنان.
واشارت اىل انه ليس معروفا ما اذا كان من آلية حمدده عن
التواصل يف هذا اجملال بإنتظار ردة الفعل الدولية على ما قاله
الرئيس عون ،يف حني ان ردة الفعل احمللية ،بقيت مكبوتة،
ومل يصدر أي رد فعل رمسي أو سياسي ،على رغم قناعة بعض
القوى السياسية ،من ان موقف عون من شأنه ان يعمق اهلوة بني
اللبنانيني أنفسهم.

جلسة منتجة

ووصفت مصادر وزارية جلسة جملس الوزراء باهلادئة واملنتجة،
حيث اقتصر النقاش على موازنات الوزارات اليت متت مناقشتها
منذ اشهر قليلة ضمن موازنة  ،2019واشارت املصادر ان ال شيء
جديدًا سوى بعض التخفيضات على أغلب املوازنات فبعضها بقيت
كما كانت يف موازنة  2019والبعض االخر مت ختفيضها باستثناء
وزارة الصحة اليت زادت موازنة الدواء 10مليارات كذلك  10مليارات
على موازنة االستشفتاء مع العلم ان اخر مرسوم صدر لتوزيع مبلغ
االستشفاء كان يف العام .2016
وتوقعت املصادر ان ينتهي البحث يف أرقام مشروع املوازنة يف
االسبوع املقبل ،وتبقى هناك امور كبرية حتتاج اىل نقاش كملف
دعم كهرباء لبنان وموضوع االتصاالت ووارداته يف املوازنات
امللحقة واخلطوات االصالحية االجرائية الكربى اليت ستكون ضمن
املوازنة اضافة اىل موضوع فذلكة املوازنة.
واشارت املصادر اىل ان جملس الوزراء مل يتطرق اىل مناقشات
جلنة االجراءات االصالحية اليت ناقشت اقرتاحات عامة وستستكمل
مناقشاتها أيضًا يوم االثنني املقبل.

لجنة اإلصالحات

وانضم إىل اجتماع جلنة اإلصالحات الوزير صاحل الغريب حبيث بلغ
عدد أعضائها مثانية وزراء ميثلون خمتلف الكتل الربملانية ،وتركز
حممد شقري
االجتماع على البحث يف  5نقاط حبسب وزير االتصاالت ّ
وهي :جتميد زيادة الرواتب ،زيادة احلسومات التقاعدية ،زيادة
ضريبة القيمة املضافة على الكماليات وفرض رسوم على الدخان

والبنزين ،ومل يتم اختاذ أي قرار بشأن هذه النقاط بعد».
واكدت مصادر وزارية شاركت يف االجتماع االول على اهمية عمل
هذه اللجنة اليت ستكون داعمة جللسات جملس الوزراء املخصصة
لدرس مشروع موازنة  ،2020وكشفت ان ما مت مناقشته يف
اجتماعها االول امس هي مواضيع هامة كاخلصخصة والتهرب
الضرييب واجلمارك ونظام التقاعد ووضع املؤسسات العامة ووضع
رسوم حمددة على بعض السلع.
وكشفت انه مت طرح موضوع جتميد الرواتب لثالث سنوات أو
الغاء الزيادة على الرواتب ،فالتجميد يعين انه ميكن اعادة دفعها
للموظفني بعد ثالث سنوات ،ولكن املبالغ تكون تراكمت بشكل
كبري ،ومل يتم التوافق على احد هذين الطرحني ولكن االكيد ان
هناك حفظ حق املوظف بالتدرج دون زيادة راتبه ،واعطت املصادر
مثال بانه من حق الضباط الرتقية ولكن دون زيادة يف رواتبهم
ولكن بعد ثالث سنوات تتم زيادة الرواتب بشكل طبيعي.
اما بالنسبة اىل زيادة الرسوم على البنزين فاشارت املصادر ان
هناك اقرتاحا لزيادة  %3وكذلك ان يكون هناك حد ادنى وحد
اقصى للزيادة فإذا اخنفض سعر البنزين تربح الدولة اما اذا ارتفع
فالدولة تدفع ويثبت السعر على احلد املرتفع .وتوقعت املصادر ان
تكون هناك اجتماعات متتالية ومكثفة للجنة الوزارية.

أزمة الدوالر والعقوبات

وفيما مل تتوافر معلومات دقيقة عن حمصلة اجتماع اللجنة الوزارية
اخلاصة بدفاتر شروط إنشاء معامل إنتاج الكهرباء ،باستثناء تأكيد
تقدم يف وضع دفاتر
وزيرة الطاقة ندى البستاني بأنه حتقق
ّ
الشروط ،متوقعة ان تكون جلسة اليوم للجنة نهائية قبل الذهاب
إىل جملس الوزراء ،كان الفتًا لالنتباه االجتماع الذي مجع الرئيس
احلريري حباكم مصرف لبنان رياض سالمة ،حيث تركز البحث على
موضوع شح الدوالر ،والذي وصل ،حبسب املعلومات إىل مستوى
قياسي يف األسواق خارج املصارف ،لكن احلاكم سالمة نفى وجود
أزمة دوالر ،عازيًا ما جيري إىل عمليات املضاربة اليت تتم نتيجة عدم
وجود ثقة بني ّ
الناس الذين حتدث بعضهم ان سعر ما هو متوافر
يف السوق ،غري ما هو مدون على الورق سواء لدى مصرف لبنان
أو املصارف وهو  1507لرية للدوالر ،يف حني ان بعض الصيارفة
تداول بسعر يفوق  1600لرية بالدوالر ،وهو أعلى مستوى وصل
إليه حتى اآلن.
ويف السياق ،لوحظ يف كواليس «حزب اهلل» محلة على أداء سالمة
الذي تصفه مصادر يف احلزب بأنه متماهي مع العقوبات األمريكية،
«مجال ترست بنك» بعد وضعه على الئحة
وال سيما يف معاجلة أزمة
ّ
اإلرهاب األمريكية.
ولفتت املصادر إىل ان نفي املوفد األمريكي مساعد وزير اخلزانة
األمريكية مارشال بيلينغسلي املعلومات املتداولة عن توجه بالده
لفرض عقوبات على ثالثة مصارف لبنانية ،مل يقنع كبار املسؤولني
اللبنانيني الذين كانت لديهم معلومات تؤكد عزم واشنطن على
اتباع سياسة تطويق املصارف اليت تفرتض انها تؤيد حزب اهلل..
معتربة ان األزمة املالية يف لبنان مل تعد مزحة ،وهي كربت إىل
حد ان الثنائي الشيعي يبحث جديًا عن حلول إلعادة تعويم السوق
ّ
االقتصادي ومحاية كبار رجال األعمال الشيعة وغري الشيعة من
املقربني من احلزب من العقوبات األمريكية ،وواحد من احللول يتم
التداول بها توجه هؤالء لتحويل امواهلم إىل «اليورو» والتعامل به
كعملة بديلة عن الدوالر.

أزمة محروقات تحرك الشارع

يف هذا الوقت ضج البلد باخبار توقف أصحاب حمطات احملروقات
عن تأمني الوقود للسيارات احتجاجًا على تأخر الرئيس احلريري يف
إعطاء اجلواب هلم بالنسبة حلل مشكلة التسعري بالدوالر ،بدل اللرية
اللبنانية ،علمًا ان مصرف لبنان كان يعتزم إصدار تعميم الثالثاء
املقبل لتنظيم عمليات استرياد احملروقات والطحني.
ورغم ان املعلومات أكدت ان الرئيس احلريري اتصل مساء أمس
االول حباكم مصرف لبنان ،ومت االتفاق على آلية معينة سيتم
ابالغها لقطاع احملروقات خالل اجتماعهم اليوم ،فإن بعض شوارع
بريوت والضواحي واملناطق اللبنانية كافة ،شهدت زمحة سري كثيفة
السيارات على حمطات الوقود ،حيث اقفل بعضها
بسبب اكتظاظ
ّ
السيارات امام
طوابري
اصطفت
فيما
خراطيمها،
ورفعت
يف بريوت
ّ
احملطات اليت ّ
توفر لديها هذه املادة امللتهبة.
والغريب ان محى التهافت على البنزين الذي مل تنج منه منطقة
لبنانية ،تزامن مع عمليات قطع طرقات باإلطارات املشتعلة يف
الضاحية اجلنوبية (مستديرة املشرفية) وطريق عام بعلبك -رياق
احتجاجًا على األوضاع االقتصادية ووقفات احتجاجية يف صيدا،
باإلضافة عن شائعات بإقفال املدارس واجلامعات ،اجلمعة (امس)
على خلفية أزمة احملروقات ،لكن وزير الرتبية والتعليم العالي اكرم
شهيب سارع إىل نفي ما يتم تداوله عن إغالق املدارس واجلامعات
الرمسية واخلاصة ،معتربا انه «كالم مفربك وعار من الصحة» ،مؤكدًا
ان اليوم هو يوم تدريس عادي يف مجيع املدارس واجلامعات يف
لبنان.
كذلك نفت غرفة التحكم املروري ما يتم تداوله عن قطع للطرقات
إلسقاط احلكومة ،وعزت زمحة السري إىل التهافت على حمطات
الوقود.
جتدر اإلشارة إىل ان الشركات املستوردة للنفط أعلنت يف بيان
ان اليوم هو يوم عمل طبيعي وسيتم تسليم كل املشتقات النفطية
إىل احملطات ،يف حني أعلن رئيس نقابة أصحاب حمطات الوقود
سامي الرباكس ان القرار باإلضراب املفتوح اختذ باالكثرية ،اعتبارا
من مساء أمس االول ،لكن ّ
ممثل شركات موزعي احملروقات فادي
أبو شقرا ّ
أكد «اننا لسنا ملزمني مبا أعلن الرباكس وال اضراب
بانتظار مبادرة احلريري».

ترامب يهدد :اذا مت...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
إىل

التحقيق

يف

قضية

ترامب

ونظريه

نانسي بيلوسي
األوكراني».
هذا ويف تغريدة الحقة قال ترامب «حياول الدميوقراطيون تدمري
احلزب اجلمهوري وكل من يقف جبانبه ،اوقفوا جنبًا إىل جنب ،إلعبوا
لعبتهم ،وقاتلوا أيها اجلمهوريني ،بلدنا يف خطر!».
وكان مدير االستخبارات الوطنية بالوكالة جوزيف ماغواير قد قال
خالل جلسة استماع أمام جلنة االستخبارات يف جملس النواب إن
«قضية االتصال بني الرئيس ترامب والرئيس األوكراني غري
مسبوقة ،وقرار الرئيس ترامب باالفراج عن نص املكاملة أمر غري
مسبوق أيضًا».
وأضاف أن «تسريب املكاملة ّ
مت من قبل أحد طواقم البيت األبيض،
وما قام به املخرب هو الشيء الصحيح».
كما أكد أن «الشكوى املقدمة من قبل املخرب تشري إىل أن الرئيس
ارتكب خمالفات وعمل خاطئ».
وتابع ماغواير يقول «مبجرد وصول الشكوى لي واطالعي عليها
علمت أن األمر خطري ،كما وميكن أن نضمن لكم حضور املخرب
واملثول أمام جلنة االستخبارات إن حظي باحلماية الالزمة».
يف السياق ،قال البيت األبيض إن «ال شيء تغيرّ بعد نشر مضمون
الشكوى االستخباراتية بشأن اتصال ترامب والرئيس األوكراني»،
وأكد أنه سيتصدى لـ»هسترييا» الدميقراطيني بعد نشر وثيقة
عنصر االستخبارات.
بالتزامن ،قالت رئيسة جملس النواب األمريكي نانسي بيلوسي إن
«البيت األبيض سعى إىل التكتم على القضية األوكرانية ،ومل يتبق
لدينا خيار إال البدء بإجراءات عزل الرئيس».
وأضافت «ستتضح الصورة للخطوة املقبلة عند انتهاء جلنة
االستخبارات يف جملس النواب من اجراءاتها ،واحلقائق هي اليت
ستحدد اجلدول الزمين إلقالة الرئيس».
وأمس االول اخلميس ُأعلن عن بدء حتقيق رمسي بهدف عزل الرئيس
دونالد ترامب بتهمة انتهاك الدستور على خلفية املكاملة اهلاتفية
اليت أجراها مع الرئيس األوكراني فولودميري زيلينسكي وأبلغ عنها
بشكل سري بعدما ارتاب بشأن مضمونها.
عنصر استخباراتي
ٍ
وحبسب البالغ ،فإن ترامب ضغط على نظريه األوكراني فولودميري
زيلينسكي يف اتصال هاتفي يوم  25متوز املاضي إلجباره على
فتح حتقيق قضائي ضد جو بايدن ،املرشح الدميقراطي األوفر حظًا
خلوض انتخابات الرئاسة ،وابنه هانرت ،الذي عمل بشركة تنقب عن
الغاز يف أوكرانيا..
وهدد ترامب بوقف املعونات العسكرية إلجبار أوكرانيا على إجراء
التحقيق.

بن سلمان :أحتمل...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املقبل على شبكة التلفزيون العامة األمريكية .PBS
منتج الوثائقي مارتن مسيث نقل عن ولي العهد قوله إن «ذلك
(جرمية خاشقجي) حدث وأنا يف موقع السلطة .أنا أحتمل املسؤولية
كلها ألن ذلك حدث وأنا يف موقع السلطة».
وسأل مسيث بن سلمان عن كيفية حدوث جرمية القتل دون أن
يعلم بها فأجاب بن سلمان «عندنا  20مليون نسمة .وعندنا ثالثة
ماليني موظف حكومي».
وتابع مسيث استفساره حول كيف استطاع منفذو اجلرمية استخدام
طائرات حكومية خاصة فرد بن سلمان «لدي مسؤولون ووزراء
ملتابعة األمور وهم املسؤولون .ولديهم السلطة للتصرف يف
ذلك».
وسيعرض الفيلم الوثائقي باسم «ولي عهد السعودية» يف
األول من تشرين األول املقبل قبل الذكرى السنوية األوىل ملقتل
خاشقجي.
وأثارت جرمية قتل الصحايف السعودي مجال خاشقجي ضجة عاملية
بعد قتله يف قنصلية السعودية يف اسطنبول ،خصوصًا أن عدد من
منفذي اجلرمية من الدائرة املقربة من ولي العهد حممد بن سلمان.
ونفت السعودية أي دور لولي العهد يف اجلرمية وأعلنت توقيف عدد
من األشخاص يف إطار التحقيق بينهم سعود القحطاني املستشار
يف الديوان امللكي.

وصول قوات مدعومة...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر داخل امليناء.
اإلماراتي تزامن مع أكثر من مئيت غارة للتحالف
العسكري
هذا احلشد
ّ
ّ
السعودي راح ضحيتها عشرات اليمنيني.
ّ
ً
عسكرية إىل السواحل اليمنية يف
وتستقدم اإلمارات تعزيزات
للتوسع يف غرب اليمن وتأمني املناطق اليت تسيطر
حماولة منها
ّ
عليها.
حولت اإلمارات
وبعدما ّ
عززت وجودها العسكري يف مناطق باحلديدةّ ،
عسكري
ميناء املخا من ثاني أكرب املوانئ التجارية اليمنية إىل ميناء
ّ
يمُ نع املواطنون من االقرتاب منه.
واملعدات العسكرية إىل
الكم اهلائل من اجلنود
ويأتي استقدام هذا
ّ
ّ
التوسع باجتاه تعز وتثبيت موطئ قدم فيها
املخا يف إطار حماولة
ّ
ولذلك تتجه اإلمارات حنو التصعيد يف جبهة الربح وموزع.
التوسع باجتاه الدريهمي مشا ً
ً
ال اليت حتاصرها
أيضا تريد اإلمارات
ّ
بأكثر من  5كتائب منذ حنو عام وثالثة أشهر ،وجنوبًا باجتاه احملجر
القديم اليت تقع بني املخا واخلوخة.
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ملبـورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

جهاز ميكانيكي غامض من العصور الرومانية القدمية قد يكون أقدم ”جهاز كمبيوتر“ اخرتعته البشرية على اإلطالق!
يف العصور القدمية ،مل ُيكن ُينظر إىل البحر املتوسط على ّ
أنه
حاجز ما بني بلدان العامل القديم بل العكس ،حيث كان أفضل
وسيلة تربط بني بلدان البحر األبيض املتوسط ُ
وتسهل النقل
والتجارة فيما بينهم ،ويف اجلزء الشرقي من هذا البحر ما بني
جزيرتي (كريت) و(بيلوبونيز) تقع جزيرة (أنتيكيثريا) ،أي يف
منتصف الطريق البحري للسفن بني آسيا الصغرى وإيطاليا ،لكن
شاطئها الصخري شكل يف املاضي ،وحتى يومنا هذا ،خطرًا كبريًا
بأضرار جسيمة أو تتدمر بسبب
على السفن اليت كانت ُتصاب
ٍ
الصخور.
حوالي عام  65قبل امليالد ،واجهت سفينة رومانية هذا احلظ العاثر
عندما كانت ُتبحر اجتاه غرب املتوسط ،حيث غرقت السفينة يف
قاع البحر وغرقت محولتها بالكامل ،هذه احلمولة اليت كانت تتضمن
بضائع جتارية وبعض األغراض الثمينة.
ً
منسية حتى عام  1900بعد امليالد،
بعد غرقها ،بقيت هذه السفينة
ففي ربيع ذلك العام الحظ صيادون يقومون بالغوص يف املاء
الستخراج اإلسفنج يدًا برونزية يف قاع البحر على عمق  45مرت،
لذا قاموا بإخبار السلطات اليونانية اليت قامت بإرسال فريق حبث
قام باكتشاف سفينة غارقة ،وأصبحت ُتعرف هذه السفينة حبطام
(أنتيكيثريا).

إعادة بناء نموذج آلية (أنتيكيثريا) اليوم.

اكتشاف غامض

يف عام  1901جنح الغواصون باسرتجاع العديد من الكنوز القيمة من
حطام هذه السفينة ،وقد مشلت هذه الكنوز متاثيل برونزية ومتاثيل
رخامية وعمالت نقدية وجموهرات وحتف زجاجية ،وأكثر من  200من
القوارير ،وقد كانت العديد من هذه الكنوز سليمة غري مصابة بأي
بشكل جيد جدًا،
ضرر ،كما قاموا باسرتجاع عدة مزهريات مصنوعة
ٍ
والعديد من التحف األخرى ،وبعض القطع الفنية األثرية.
من بني األشياء اليت استطاع الغواصون استخراجها من هذا احلطام
كان صندوقًا خشبيًا ارتفاعه قرابة  35سم وطوله قرابة  18سم
وعرضه حنو  8.6سم ،بداخل الصندوق وجد الغواصون قطعًا حناسية
متآكلة بدأت تتحلل سرعان ما أخرجها الغواصون من املاء.
أخذت السلطات اليونانية كل ما وجدته يف حطام هذه السفينة
ٍ
متحف يف أثينا ،وسرعان ما بدأ علماء األثار باالهتمام
ووضعته يف
بهذا الكنز التارخيي ودراسته ،لكنهم صبوا اهتمامهم على األشياء
الثمينة كالتماثيل واجملوهرات ومل يلتفت أحد يف البدء هلذا
الصندوق الغامض.
بعد مرور قرابة عام ،قام عامل أثار ُيدعى (فالرييوس ستايس)
بشكل أعمق إىل حمتويات هذا الصندوق اخلشيب ،وكانت
بالنظر
ٍ
املفاجأة حني الحظ وجود ما يشبه الرتس املسنن ،لذا بدأ العلماء
ٍ
أجزاء رئيسية،
يدرسون هذه القطع النحاسية املتآكلة املؤلفة من 4
وبينما قاموا بإزالة التآكل والرتسبات بص ٍرب كبري ،استطاعوا متييز
بشكل واضح ،من بينهم حوالي  30من الرتوس املسننة
 82جزءًا
ٍ
الربونزية ،أكربها حبجم حنو  14سم ،وميلك  223سنًا.
ً
سوية شكلت هذه القطع باإلضافة إىل الرتوس املسننة آلية
ميكانيكية معقدة ،وقد استنتج (فالرييوس ستايس) ّ
نوع من
أنها ٌ
آالت احلساب الفلكي ،وأصبحت هذه اآللة ُتعرف بآلة (أنتيكيثريا)،
أن هذه اآللة متطورة جدًا ويستحيل أن
لكن معظم الباحثني قالوا ّ
صنعت يف القرن األول قبل امليالد ،بل استنتجوا ّ
أنها على
تكون ُ
ٍ
عقود من ذلك التاريخ ثم غرقت يف البحر
صنعت بعد
األغلب ُ
واستقرت بالصدفة فوق حطام سفينة (أنتيكيثريا).
هلذا السبب توقفت األحباث حول آلة (أنتيثيكريا) ملدة عقود طويلة،
ومل ُيباشر جمددًا بهذه األحباث حتى مخسينيات القرن العشرين،
بروفيسور من جامعة (يال) ُيدعى (ديريك جون
وذلك عندما قام
ٌ
دي سوال برايس) ُمتخصص بتاريخ العلوم باالهتمام بهذه اآللة،
حيث قام خالل العقدين التاليني بالبحث يف تاريخ وآلية هذه اآللة،
وقد استخدم يف حبثه هذا األشعة فوق السينية وأشعة غاما ،قبل
ٍ
حبث مكون من  70صفحة يضم
أن يقوم أخريًا يف عام  1974بنشر
ما اكتشفه حول هذه اآللة.
يف هذا البحث ّ
أن هذه اآللة تعود فع ًال إىل القرن
وضح (ديريك) ّ
وأن (فالرييوس) كان على حق قبل سبع عقود
األول قبل امليالدّ ،
عندما توقع ّ
أنها ساعة فلكية ،فبعد أن قام الربوفيسور (ديريك)
أن هذا اجلهاز كان ُيستخدم
بفحص الرتوس املسننة بدقة استنتج ّ
تاريخ .كان هذا
لتوقع مكان النجوم والكواكب يف السماء يف أي
ٍ
اجلهاز يعمل عرب حتريك الرتس املسنن األكرب الذي ميثل العام،
والذي سيحرك بدوره الرتوس املسننة األخرى اليت تمُ ثل حركة
الشمس والقمر وبعض الكواكب.

بعد أن استطاع الباحثون إلقاء نظرة أدق إىل اجلهاز أصبح من
نوع ما،
حساب من
أن هذه اآللة هي آلة
ٍ
الواضح بالنسبة هلم ّ
ٍ
لكن من غري الواضح إن كانت تعمل بالطريقة اليت استنتجها
أن هذه اآللة مسحت
الربوفيسور (ديريك) أم ال ،لكننا نعلم اآلن ّ
ٍ
لعقود تالية ،وهذا تضمن
ملستخدميها مبعرفة كيف ستبدو السماء
موقع الشمس والقمر وأدوار القمر وطرق الكواكب وحتى مواعيد
حدوث اخلسوف.
ٍ
آالت
ذكر الكثري من الكتاب القدماء مثل (شيشريون) وجود
مشابهة هلا ،لكنها كانت الوحيدة اليت متكنا من اسرتجاعها ،وقد
فقدت هذه التكنولوجيا لألسف خالل العصور الرومانية ،واآللة
الوحيدة اليت نعرفها ُفقدت يف البحر يف ذلك العصر ،لذا ُفقدت
أسرار هذه التكنولوجيا ملدة ألفي عام.
استفاد الباحثون احلاليون كثريًا من تطور تكنولوجيا املسح والكشف
والتصوير خالل السنني املاضية ،ففي العقود األوىل بعد اكتشاف
بشكل دقيق ومتييز
آلة األنتيكيثريا مل يستطع الباحثون فحصها
ٍ
تفاصيلها ،وذلك بسبب تآكل معدنها الشديد ،لذا مل يستطيعوا فك
ٍ
وكلمات يونانية،
ألغازها ،فبينما كان بإمكان الباحثني متييز أحرف
فإن حالة التآكل الشديدة جعلت فهم هذه الكلمات مستحي ًال ،فقد
ٍ
كلمات معزولة،
قال أحد الباحثني” :يف السابق كنا نستطيع متييز
لكن كان هناك العديد من األحرف والكلمات غري املقروءة… اليوم
منلك نصًا واضحًا يمُ كن قراءته باليونانية القدمية ،يمُ كننا فهم ماذا
كانت هذه النصوص خُترب الناس حينها“.
بفضل تقنيات التصوير ُ
املتقدمة ،كالتصوير باألشعة السينية ثالثية
األبعاد ،متكن الباحثون من قراءة أكثر من  3400حرف منقوش على
أن العلماء
هذه اآللة
ٍ
بشكل جيد ،وبينما ُيعد هذا رقمًا كبريًا إال ّ
ٍ
حرف على هذه اآللة ،لذا فنحن ما زلنا
ُيقدرون وجود قرابة  20ألف
ٍ
حباجة إىل املزيد من العمل.

من خالل الطريقة اليت مت صنع بها هذه اآللة ومن أسلوب عملها
يمُ كن القول أن آلة (أنتيكيثريا) هي أقدم جهاز مشابه للكمبيوتر
صنعت قبل  2100عام من اآلن ،لكن
معروف يف التاريخ ،حيث ُ
وجودها وآليتها املعقدة جدًا ،وتصميمها وطريقة تصنيعهاُ ،كل
هذا ُيوحي بوجود آالت سابقة ُمشابهة مت تطويرها للوصول إىل هذا
أن الكمبيوتر األول أو ُمشابه الكمبيوتر األول
النموذج املتطور ،أي ّ
قرون من ذلك حتى.
قد ُيكون صنع قبل
ٍ
أن هذه اآللة هي
أن عرضت أحباث الربوفيسور (ديريك) ّ
بعد ّ
شبيهة بالكمبيوتر تعود إىل ما قبل ميالد يسوع املسيح ،بدأت
بشكل أدق ،ولفهم كيف كان
األحباث لفهم الغاية من هذه اآللة
ٍ
يتم استخدامها ،فبينما كانت أحباث الربوفيسور (ديريك) هي من
ولسنني بعدها كان العلماء
مهدت الطريق فإنه يف وقت نشرها
ٍ
يعتربونها ُمقنعة لكن ليست حامسة.

إن النصوص اليت مت اسرتجاعها باستخدام تقنيات التصوير
ّ
املعاصرة أثبتت كونها مفيدة جدًا يف حل ألغاز آلة أنتيكيثريا
أن الكتابة ُمشابهة لدليل االستخدام
الغامضة ،حيث يمُ كن القول ّ
الذي تضعه اليوم الشركات املصنعة مع اآلالت اليت تقوم ببيعها،
بشكل جيد.
وذلك كي يستطيع املستخدم استعمال اآللة
ٍ
فإن أحد النصوص احملفورة على ظهر األلة هو
على سبيل املثالّ ،
عبارة عن قائمة ُتعدد وتشرح مجيع إعداداتها ،حيث تشرح معنى
كل رقم وأهميته ،وبفضل هذا النص حتديدًا أصبحنا نعرف اليوم
عرض لكواكب
أن واجهة هذه اآللة كانت باألصل حتتوي على
ّ
ٍ
تتحرك مشرية لألبراج ،كما كانت هناك مؤشرات ودوائر تمُ ثل القمر
والشمس واملريخ واملشرتي وزحل ومساراتها حول األرض.
ينج جهاز العرض هذا حتى يومنا هذا ،حيث يبدو ّ
أنه تآكل
لألسف مل ُ
بسبب مياه البحر املاحلة اليت بقي فيها ملدة  2000عام ،وبينما

شكوكٌ متبقية

جزء من الكتابات التي عثر عليها على ظهر آلية (أنتيكيثريا)

إعادة بناء نموذج عن آلية (أنتيكيثريا)

النصوص املُسرتجعة كشفت األلغاز األخرية

الجهاز الغامض
أن توقعاتهم هذه
قام الباحثون بتوقع وجود جهاز
عرض مشابه إال ّ
ٍ
بقيت جمرد ختمينات بدون أي دليل ،وذلك حتى حولتها وسائل
التصوير احلديثة إىل حقيقة أكيدة.
تشرح نصوص أخرى حمفورة على اجلهاز إعدادات تشكيالت النجوم
والكواكب يف مواعيد خمتلفة من السنة ،هذا مسح للباحثني من
أن صانع اجلهاز أو من طلب صنع اجلهاز كان عامل فلك ،كما
التأكد ّ
استطاع الباحثون متييز كالم مكتوب من طرف شخصني خمتلفني
شخص
أن اآللة مل ُتصنع من قبل
على اآللة ،هذا أوحى للباحثني ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ورشة لتقوم بصنع
فلك ما بتكليف
واحد ،بل على األغلب قام عامل
ٍ
ٍ
وتفضيالت حمددة قام بوضعها.
تعليمات
هذا اجلهاز وفق
استطاع الباحثون عرب العمل على تواريخ املشاهدات السماوية
املوصوفة بهذه النصوص حتديد مكان عامل الفلك الذي كان
يستخدم هذه اآللة ،حيث توصلوا إىل ّ
مكان
أنه كان يقيم يف
ٍ
على خط عرض  35درجة مشا ً
ال ،أي ّ
أنه مل يكن يقطن مصر ألنها
تقع جنوب اخلط ،بينما تقع اليونان مشال اخلط ،لكن املكان الذي
كان يقع على هذا اخلط يف العامل القديم كان يف جزيرة (رودس)
الواقعة يف جنوب اليونان وذلك بقرب شواطئ تركيا.
بعد معرفة مكان صناعة اجلهاز (جزيرة رودس) ،واملكان الذي
غرقت فيه السفينة اليت حتمله (جزيرة أنتيكيثريا) ،توقع الباحثون
قاطن يف مشال
شار هلا
أن آلة (أنتيكيثريا) كانت يف طريقا إىل
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وكنتيجة ميكن
غرب اليونان قبل أن تغرق السفينة اليت حتملها،
أن جزءًا كبريًا من لغز آلة أنتيكيثريا مت حله ،لكن املشكلة
القول ّ
تكمن يف عدم معرفة الغاية من هذا اجلهاز ،أو كما وصف أحد
بشكل جيد ما الذي تقوم به
الباحثني األمر” :حنن نعرف اليوم
ٍ
أحد ما بامتالك ٍ
آلة مماثلة؟ من ناحييت
هذه اآللة ،لكن ملا قد يرغب ٌ
كجهاز ليس
كجهاز تعليمي،
صنع
أظن على األرجح ّ
أن هذا اجلهاز ُ
ٍ
ٍ
لألحباث بل لتعليم الناس حول علم الفضاء واألمور املشابهة“.
أن هذا اجلهاز ُيستخدم بهدف أحباث علم الفلك وذلك
يعتقد آخرون ّ
ٍ
حماولة لتوقع
عن طريق توقع حركة النجوم وجمموعات الكواكب يف
املستقبل ،وبينما تستمر األحباث واجلدل ،يبقى اكتشاف هذا
ً
داللة على عظمة التوق العلمي لدى اإلنسان منذ القدم.
اجلهاز
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مــن هــنا وهــناك

كيف تساهم البيانات يف ارتفاع بلدية برشلونة تسمح للنساء بالسباحة
حرارة األرض؟!
عاريات الصدر يف مسابح املدينة

برمته حبرائق األمازون األخرية ،من دون أن تفضي
انشغل العامل ّ
املشاعر السيالة على شبكات التواصل ويف اإلعالم العاملي إىل
تغيري ُيذكر يف سياسات الدول الكربى املساهمة بشكل مباشر يف
ارتفاع حرارة األرض.

أول تعليق من أصالة
على حظر أحالم هلا على

حرائق األمازون هي حمطة إنذار أخرى على طريق دخول الكوكب
قاس سيؤدي إىل تغيري دراماتيكي يف اجلغرافيا
يف تطور مناخي
ٍ
والدميوغرافيا واالقتصاد.
واملقلق تسارع هذا التحول بوترية مضاعفة للتوقعات ،فعلى سبيل
املثال تعيش «اسرتاليا» آخر فصول الشتاء ،مع حتديد العام 2050
كموعد أقصى لتبدل مناخي حاد تشهده هذه القارة.
الوضع يف قطيب األرض ليس بأفضل حال أيضا .وبدل أن تؤدي
إجراءات احلد من انبعاثات الكربون إىل وقف نزيف ذوبان اجلليد،
فإن الدول اليت تصنف أنها يف مصاف العامل األول باتت سببًا
ّ
رئيسيًا يف اإلضرار مباشرة مبا تبقى من جبال جليدية.
حنن هنا ال نتحدث عن الواليات املتحدة ،روسيا أو الصني ،بل
املقصود دول أوروبية «راقية» قريبة من القطب الشمالي ،ومنها
أيسلندا املعروفة بطبيعتها اخل ّالبة.
يف زمن قياسي ،حتولت هذه الدولة اهلادئة إىل مركز عاملي ملراكز
البيانات.
مواقع ضخمة تضم آالف احلواسيب العمالقة والشبكات بهدف
ختزين ومعاجلة البيانات الناجتة عن نشاطات مستخدمي اإلنرتنت
عرب العامل.
تعمل هذه احلواسيب والشبكات على مدار الساعة طوال اليوم،
من دون أي انقطاع .ونظرًا حلجم البيانات اهلائل ،حتتاج الشركات
صاحبة هذه املراكز إىل أعداد ضخمة من «مزارع اخلوادم»؛ أي
صفوف طويلة من الرفوف املعدنية اليت تنتشر عليها أجهزة
الكومبيوتر املخصصة للتخزين واملعاجلة.
متر كل أنواع البيانات املرتبطة باإلنرتنت عامليًا بهذه املراكز؛ من
ّ
تشغيل الربيد اإللكرتوني إىل املراسلة الفورية واالتصاالت عرب
االنرتنت ،فالتخزين السحابي ومعامالت التجارة اإللكرتونية وكل ما
ميكن أن حيصل على الشبكة العنكبوتية.
وتتبع مراكز البيانات هذه لشركات كـ «غوغل»« ،مايكروسوفت»،
«أمازون»« ،فايسبوك» وغريها الكثري .بكلمات أخرى ،معلومات
العامل بأسره ترتكز يف إيسلندا.
ّ
تفضل
تنتشر هذه املراكز على األطراف يف ايسلندا ،حيث
الشركات إنشاء املواقع يف املناطق األكثر برودة لتخفيض كلفة
تربيد األجهزة اليت تصدر حرارة عالية.
حتى ما قبل ثالثة أعوام ،كان متوسط احلرارة يف «ريكيافيك»
عاصمة ايسلندا يبلغ  5درجات مئوية .استغلت الشركات هذا
الواقع إلنشاء مراكزها ،ما أدى إىل طفرة واسعة يف مراكز البيانات
عززها أيضًا «تعدين» العمالت الرقمية .وهي عملية حتتاج إىل طاقة
ّ
كهربائية عالية وينتج عنها حرارة مرتفعة نتيجة عمل جهاز حاسوب
ضخم على مدار الساعة ملعاجلة عمليات معقدة بهدف تشفري بيانات
مرتبطة بطريقة عمل العمالت الرقمية.
وألن كل هذه العمليات تتطلب طاقة كبرية ،فإن بناء املراكز يف
«ايسلندا» يوفر الكثري؛ إذ يكفي السماح بدخول اهلواء النشط
حتت القطب الشمالي إىل هذه املراكز بدل دفع أموال طائلة على
أنظمة التربيد الصناعية.
يف العام  2018وحده ،ارتفع معدل استخدام الكهرباء السنوي يف
«ايسلندا» إىل الضعف بفعل الطفرة يف مراكز البيانات وارتفاع
عددها .ويف العام  ،2019تشري األرقام إىل أن استهالك الكهرباء
يف ارتفاع مضاعف مرة أخرى.
ليست «ايسلندا» وحدها املعنية بهذا القطاع ،فالشركات العمالقة
تبحث دومًا عن فرص أفضل وكلفة أقل .السويد أيضًا باتت
دولة مستهدفة من قبل شركات كـ»فايسبوك» اليت افتتحت مركز
بيانات ضخم يف العام  2013مشاال .أما يف الدمنارك ،فتساهم
مراكز البيانات يف زيادة نسبتها  %85من استخدام الكهرباء منذ
العام .2017
جتيد مراكز البيانات والشركات املديرة هلا الرتويج لنفسها على
أنها صديقة للبيئة ،لكن «الطاقة ال تذهب إىل أي مكان» حبسب
قواعد الفيزياء املعروفة ،بل هي تنتقل ضمن أشكال أخرى .ويف
حالة مراكز البيانات ،تساهم كميات الطاقة اهلائلة سواء للتربيد أو
تشغيل األجهزة يف ارتفاع إضايف حلرارة األرض.

مسحت بلدية برشلونة للنساء بالسباحة يف صاالت السباحة باملدينة
وهن عاريات الصدور ،حبسب صحيفة « »Paisاإلسبانية.
وقبل ذلك كانت تسري يف برشلونة يف مجيع املراكز الرياضية
توصيات وقواعد متنوعة خبصوص سباحة النساء بصدور عارية.
وكان يسمح يف بعض املسابح مبثل هذا األمر يف مجيع أقسام مثل
هذه املرافق الرياضية ،لكن يف منشآت ترفيه أخرى كان يسمح
بأن تعوم النساء عاريات الصدور يف األماكن املفتوحة فقط.
وانتقدت بعض املنظمات اجملتمعية مثل هذه اإلجراءات ورأت أنها
متييز على أساس اجلنس.
وهلذا السبب ،أعدت مديرية مكافحة التمييز تقريرا قالت فيه إن
«إدخال معايري حمددة ملالبس النساء يعين تقييد حريتهن يف
االختيار ،وهو مبثابة متييز على أساس اجلنس».
وذكرت الصحيفة اإلسبانية أنه عالوة على ذلك ،أرسل مكتب
العمدة خطابا إىل  14مركزا للبلدية توجد بها مسابح يف برشلونة،
داعيا فيه إىل عدم حظر السباحة بصدور عارية ،وطلب كذلك إلغاء
القواعد احلالية اليت تتطلب من النساء تغطية اجلزء العلوي من
أجسامهن.

ردت الفنانة أصالة للمرة األوىل على هجوم الفنانة أحالم عليها
وحظرها على «تويرت»  ،وسخرت منها واصفة إياها بـ «ملكة
امللوك» .
وقالت أصالة يف إطاللة إعالمية هلا « أحالم حبيبيت ولكنها تفتعل
خبطات إعالمية» وردًا على حظر أحالم هلا على «تويرت أجابت «
تعمل بلوك واللي بدها إياه تفش خلقها ،ثم أضافت «فشييت
خلقك بييب!!».
كما باركت أصالة للفنانة مسرية سعيد انضمامها إىل مدربي برنامج
«ذا فويس» مشرية إىل أنها أول شخص تتصل به وتتحدث اليه
عندما تشعر بالضيق ،موضحة أنها ستضيف اىل الربنامج مع راغب
عالمة وحممد محاقي وقالت ألحالم «بالتوفيق يا ملكة امللوك».
كما علقت أصالة على متابعة عمر إبن الفنانة أنغام هلا وإلغاء
متابعته لوالدته قائلة «أوالد أنغام هم اوالدي وأنا أحبهم كثريا
وأعرف أن إبنها يتابعين على «إنستقرام»  ،وعن إمكانية مصاحلتها
مع أنغام أجابت «اهلل يوفق اجلميع».

قبل حارّة واحتضان بني مسا
املصري و»خاروف»!

السجن  5سنوات ملبتز هدد شخصاً بنشر صوره
العائلية على مواقع التواصل االجتماعي
أصدرت حمكمة جنايات املثنى جنوبي العراق اليوم األحد حكما
بالسجن ملدة مخس سنوات وشهر واحد ،على مدان ابتز أحد
األشخاص بنشر صوره العائلية على مواقع التواصل االجتماعي.
وذكر بيان جمللس القضاء األعلى يف العراق أن «املدان أقدم على
اخرتاق حساب شخصي يف فايسبوك ألحد املواطنني واحلصول على
صور عائلية له مهددا بنشرها عرب مواقع التواصل يف حال عدم
دفعه مبلغا ماليا».
وأضاف أن «املدان ابتز املواطن وهدده بنشر الصور أو دفع مبالغ
مالية» ،مبينا أن «حمكمة التمييز االحتادية صدقت القرار الصادر
من حمكمة جنايات املثنى متييزا وتصحيحا».

ديدان غريبة على شاطئ يف
اإلسكندرية!

تداول ناشطون على «فايسبوك» مقطع فيديو من شاطئ الدخيلة
غرب اإلسكندرية يف مصر ،يظهر انتشار ديدان غريبة وأمساك
نافقة على الرمال وشط البحر.
ووفقا ملوقع «مصراوي» ،فقد مت تشكيل جلنة ضمت  5جهات هي
«اإلدارة املركزية للسياحة واملصايف ،جهاز شؤون البيئة ،شركة
الصرف الصحي ،معهد علوم البحار ،ومديرية الشؤون الصحية».
وصرح اللواء مجال رشاد ،رئيس اإلدارة املركزية للسياحة
واملصايف باإلسكندرية ،بأنه يالحظ يف اآلونة األخرية انتشار مقطع
فيديو جلزء من شاطئ مبنطقة الدخيلة ،يظهر كمية من الديدان على
رمال الشاطئ.
وتابع أن املعهد القومي لعلوم البحار حصل على عينات من مياه
البحر والرمال وبعض الكائنات البحرية النافقة ،لتحليلها يف معامل
املعهد للوصول إىل أسباب تواجد تلك الديدان.

تسعى الفنانة املصرية مسا املصري دائما إلثارة اجلدل مبقاطع
فيديو تنشرهم على حسابها اخلاص على احد مواقع التواصل
االجتماعي.
ونشرت مسا هذه املرة فيديو يظهر ركضها وراء اخلواريف إلمساك
احدهم ،وبعد ذلك تظهر برفقة خاروف تغمره ،معربة عن حزنها
لذحبه ،وتقول « :العشق املمنوع».
ّ
وعلقت مسا على هذا الفيديو قائلة« :اوباااا...اجلري نص
اجلدعنه ..البوس البوس».
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غـذاء وصـحة

زيت شجرة الشاي ..فوائد من
الرأس حتى القدمني

هل تعاني من حب الشباب؟..
هذه األطعمة تكافحه

هل مسعت عن ملح الثوم؟ إليك
بعض الفوائد املدهشة

يعد زيت شجرة الشاي من الزيوت النادرة اليت ال ينتبه إىل
أهميتها الكثريون ،ال سيما النساء ،إذ إن هذا الزيت يعترب صحيا
لعالج معظم مشكالت البشرة الرئيسية من قشرة الرأس وحتى
القدمني.
نستعرض هنا  7فوائد ميكن أن جتنيها املرأة ،والرجال أيضا إن
رغبوا ،من زيت شجرة الشاي ،وفق ما ذكرت موقع «ستاندرد
ميديا».
بعد احلالقة
عادة ما ترتك حالقة شعر اجلسم بعض العالمات احلمراء ،وللتخلص
منها ميكن مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت جوز
اهلند أو زيت الزيتون وتدليك املناطق احلمراء يف اجلسم لتخفيفها
وإزالة األمل الناجم عنها.
حب الشباب
أضيفي قطرات زيت شجرة الشاي إىل قليل من ماء الورد
واستخدميه يف غسل وجهك ،فهذا من شأنه أن يساعدك يف جتنب
جب الشباب .أو قومي برتطيب قطنة بزيت شجرة الشاي ووضعها
على أماكن احلبوب للعالج.
أقدام سليمة
بإمكانك وضع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إىل ماء دافئ،
وضعي قدميك فيه ملدة  10دقائق ،ثم جففي قدميك بشكل
صحيح .ومن شأن هذا اإلجراء أن خيفف احلكة وااللتهابات.
يزيل الثآليل
استخدمي القطن املبلل بزيت شجرة الشاي وضعيه على الثآليل
والعالمات اليت تظهر على اجللد ،وبعد أيام ستجدي كيف أن هذه
البثور قد زالت بسبب املفعول القوي هلذا الزيت.
قشرة الرأس
أضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إىل كل من الشامبو
والبلسم ،من أجل التخلص من قشرة الرأس وكذلك حكة الفروة،
واستخدمي هذا املزيج عند احلاجة واحرصي على عدم وضعه يف
عينيك.
حروق الشمس
يعترب زيت شجرة الشاري املخلوط بزيت جوز مزجيا مثاليا لشفاء
البشرة احملرتقة من الشمس ،كما أن املزيج نفسه يعمل مسكنا
لألكزميا.
فطريات األظافر
تعد شجرة الشاي مقاومة للفطريات ،وتعمل مبثابة دواء مضاد.
ومن هنا ،ينصح بوضع قطرة من زيت شجرة الشاي مباشرة على
الظفر املصاب .ويف غضون شهر جيب أن تالحظي اختالفا يف
مظهر األظافر.

يعاني حوالي  85باملئة من املراهقني والشباب من حب الشباب،
ويستخدمون مراهم عدة من أجل التخلص منه لكن من دون جدوى،
يف حني أن اتباع نظام غذائي سليم ميكن أن جينبهم هذه املشكلة
من األساس.
وربطت دراسات عدة بني األنظمة الغذائية املليئة بالوجبات السريعة
واحللويات والرقائق اململحة والكحول وظهور حب الشباب ،بسبب
احتوائها على نسب منخفضة من املعادن والفيتامينات.

حياول كثري من الناس ختفيف امللح يف طعامهم ،إال أنهم يفشلون
يف ذلك ،رغم أن هناك طرقا بسيطة ميكن من خالهلا تقليل
الصوديوم يف األكل بكل سهولة.
من بني هذه الطرق صناعة ما يعرف باسم «ملح الثوم» ،أو
«الثوم اململح» ،ويكون ذلك من خالل مزج عدد من فصوص
الثوم اجملفف مع أي نوع من أنواع امللح ،سواء كان ناعما أو
خشنا.

ويبدأ حب الشباب يف الظهور عندما تقوم الغدد الدهنية بإنتاج
الزيت بإفراط عرب مسامات الوجه ،وما يزيد الطني بلة هو وضع
الكرميات على احلبوب للتخلص منها ،األمر الذي يسد مسامات
اجللد ويؤدي بدروه إىل مضاعفة املشكلة.

وبينما ميكن شراء ملح الثوم من املتاجر ،يلجأ كثريون إىل حتضريه
يف البيت ،وذلك من خالل طحن  10فصوص جمففة من الثوم
ومزجها مع  250غراما من امللح.

فعندما يتم سد املسامات تتحول البكترييا املوجودة يف اجللد إىل
مركبات تقوم بتهييج ومتزيق الغدد الصغرية ،مسببة االلتهابات
والبثور.

ويضيف بعض الناس إىل هذا اخلليط البديل عن امللح املركز،
بعض األعشاب أو البهارات املفيدة للجسم ،مثل إكليل اجلبل
اجملفف أو الزعرت اجملفف أو حتى النعناع اجملفف.

وألن الكرميات واملراهم أثبتت عدم جدواها يف العديد من احلاالت،
ينصح خرباء التغذية باتباع نظام غذائي يكون غنيا بعنصر الزنك.

ويساعد هذا النوع من امللح املمزوج بالثوم ،والبهارات األخرى،
على إضفاء مذاق أطيب وألذ على الطعام ،ويساعهم يف فتح
شهية الكثريين ،ويف نفس الوقت يقلل استهالكهم للملح.

فقد أشارت األحباث إىل أن العديد ممن يعانون من حب الشباب
لديهم نقص يف عنصر الزنك.
وميكن احلصول على هذا العنصر اهلام من خالل احملار واملكسرات
واللحوم اخلالية من الدهن والدواجن اخلالية من اجللد.
ويعد اللنب الزبادي واحلليب منزوع الدسم مصدرين مهمني للزنك
وإن كان بنسبة أقل.
ومبا أن فيتامني  Aيساعد على احلفاظ على بشرة صحية ،فإنه
ميكن احلصول عليه من خالل البيض.
أما عنصر البيتا كاروتني املهم لبشرة نضرة ،فهو موجود يف
اخلضراوات الداكنة أو الربتقالية مثل السبانخ واجلزر ،وكذلك يف
الربتقال واملشمش واملاجنو.
وينصح خرباء التغذية األشخاص املصابني حبب الشباب باتباع نظام
غذائي حيتوي على الكثري من الدهون غري املشبعة ،باإلضافة إىل
فيتامينات .B

يقول اخلرباء إن استهالك كميات كبرية من امللح يؤدي إىل العديد
من املخاطر الصحية ،إذ يرتبط استهالك كميات كبرية من امللح
باإلصابة بهشاشة العظام ،وارتفاع ضغط الدم ،وأمراض الكلى.
ويؤدي احلصول على كميات كبرية من امللح إىل اإلصابة بالسكتات
الدماغية وأمراض القلب ،وذلك ألن وجود الكثري من كلوريد
الصوديوم يف الدم يؤدي إىل سحب املياه إىل جمرى الدم ،األمر
الذي يزيد حجم الدم يف األوعية الدموية ،مما يتطلب من القلب
َ
ليتمكن من ضخ الدم إىل مجيع أجزاء اجلسم.
العمل جبهد أكرب
كما يساهم استهالك كميات كبرية من امللح يف رفع إمكانية
اإلصابة بأمراض املناعة الذاتية ،مثل التصلب التصلب واحلساسية
وغريها من األمراض.
بالسمنة لدى األطفال ،حيث
ويزيد تناول امللح من خطر اإلصابة
ُ
وجدت الدراسات أن األطفال الذين يستهلكون األطعمة املاحلة
أكثر عرضة لتناول املشروبات السكرية اليت تساهم بدروها يف
زيادة الوزن.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Big surpluses on the way as tax take from lower-income earners grows

forecast the national interest bill at $29 billion in
2028-29. It now thinks in
2029-30 it will be $14 bil-

lion.
This year’s budget is
forecast to show a surplus of $7.1 billion after a
small $690 million deficit
in 2018-19.
The budget office cautioned that while the government had done well
to keep spending under
control, pressure would
grow to lift expenditure.
“The spending restraint
seen over the past few
years may be increasingly difficult to maintain over coming years
given the length of time

The prime minister has
urged Australia’s banks
not to be sheepish about
lending money, saying
capitalism needs to be fuelled to keep the economy
alive.
Scott Morrison has urged
the big banks not to be
“sheepish” about lending money as Australia
continues to deal with the
fallout of the financial services royal commission.
The prime minister acknowledged conduct issues needed to be addressed, but urged the
banks to keep the “animal
spirits” of the economy
alive by continuing to offer credit.
“We can’t be scared of
our own shadows,” he
told business leaders in
New York.
“Capitalism needs to be
fuelled and it needs the
support of a healthy and
vibrant banking sector
which can lean into that.”
Mr Morrison said there
was never any issue with
the “rigour and soundness” of Australia’s
banks.
“We have, I would argue,
the best banking system
in the world,” he said.
“The most resilient, the
most strong. But there
were questions about
some of the conduct, and

that conduct was obviously something that
needed to be addressed.”
He insisted the federal
government was rolling
out a range of reforms in
response to the Hayne inquiry.
“While it’s important to
address those conduct
issues within the banks,
we’ve got to be very careful that we don’t lead our
banks into a place where
they’re being overly
sheepish,” Mr Morrison
said.
“That can really cut off
the opportunities that we
would otherwise have.”
Shadow treasurer Jim
Chalmers told AAP the
prime minister’s comments did not amount to
an economic plan.
“Saying banks should
lend more is not exactly
a plan to get the economy
going again or to turn
around the worst growth
in a decade on the Liberals’ watch,” Dr Chalmers
said.
“Obviously we want finance to flow and for
confidence to be restored
but that won’t come
from Scott Morrison being so dismissive about
the serious issues which
emerged from the royal
commission he resisted
for two years.”

Federal Treasurer Josh Frydenberg delivers the 2019-20 budget. The Parliamentary Budget Office says
longer term, the budget is on track for a $54 billion surplus.CREDIT:AAP

The federal budget is on
track to reach the end
of next decade with the
largest surplus since the
days of John Howard but
it will be built on a soaring tax take from low and
middle-income earners.
The Parliamentary Budget Office (PBO), in its annual review of the budget
and its long-term projections, said a combination
of strong revenue and
tight control on spending
meant the budget was
heading for a $53.7 billion surplus in 2029-30.
At 1.6 per cent of gross
domestic product (GDP),
it would be the largest
surplus since 2007-08.
The PBO noted surpluses were likely to drop in
some years as the government put in place its
planned tax cuts but the
overall trend was positive
because of solid revenue
flows.
It said by 2029-30, the
government would collect $393 billion in personal income taxes, or
12 per cent of GDP. Last
financial year it collected
$223 billion, or 11.5 per
cent of GDP.
“The main driver of the
increase in total receipts
in the second half of the
decade is a projected rise
in personal income tax,”
the PBO said. “This increase occurs even after
factoring in all stages of
the government’s personal income tax cuts,
worth around 1.6 per cent
of GDP by the end of the
decade.”
The first stage of the gov-

ernment’s tax cuts started
in July with an expanded
low and middle-income
tax offset. The next two
stages will be phased
in through 2022-23 and
2024-25.
The PBO said the combination of all the tax cuts
would mean the average
tax rate would drop for
the top 20 per cent of
income earners but increase for those on much
lower incomes.
“Overall, average tax
rates for individuals in the
second and third quintiles are projected to increase by 4.5 percentage
points and 3.9 percentage
points respectively over
the period to 2028-29,” it
found. “Average tax rates
for individuals in the top
quintile are projected to
fall marginally.”
Since the PBO’s last
analysis of the budget, it
has downgraded expected GST takings, partly
due to changed spending
patterns, while it has upgraded expected company tax collections due to
stronger commodity prices. Helping the budget is
the government’s spending restraint, particularly
around the age pension,
Medicare, family tax benefit, disability support
pension and aged care
income support.
The biggest gains, however, have been made
because of the collapse
in global interest rates,
which has slashed the
forecast interest bill on
the nation’s outstanding
debt. Last year, the PBO

Morrison urges banks
not to be ‘sheepish’

over which restraint has
been applied, the pressures emerging in some
spending areas and the
potential need for fiscal
stimulus, noting that the
projected improvement
in the budget balance is
mildly contractionary,” it

said.
The PBO also noted that
the budget was based
upon predictions of
above-trend economic
growth through much
of the next decade as
well as strong wages
growth.

FIRST HOMEBUYER BONANZA!

STAMP DUTY SAVINGS TOP $1 BILLION

First homebuyers have
saved more than a billion dollars in stamp duty
thanks to the NSW Government’s Housing Affordability Strategy which was
introduced in July 2017.
More than 67,800 homebuyers having now taken
advantage of the opportunity to save up to $24,740
in stamp duty when purchasing their first home.
Premier Gladys Berejiklian
said the NSW Government
was delivering on its promise to make it easier for
people to own a home.
“I made it a priority to help
first homebuyers get the
keys to their first home and
today’s figures show we
are doing just that,” Ms Berejiklian said.
“Our reforms are taking the
pressure off people trying
to get ahead and as a Government we will never lose
sight of the fact that behind
every number is a person
who now has a place to call
home.”
The share of first homebuyers entering the NSW property market has increased
from 17.3 per cent in July
2017 to 27.5 per cent in
July this year, according to
ABS lending data.
Treasurer Dominic Perrottet said he was delighted to see the increase in
first homebuyers, many of
whom also benefitted from
the NSW Government’s
$10,000 First Home Owner
Grant.
“For most people a home is
the biggest investment they
will ever make, and we are
determined to give as many

people as possible the opportunity to make the great
Australian dream a reality,”
Mr Perrottet said.
“The stamp duty concession combined with the
First Home Owner Grant
can save buyers more than
$32,000, which is significant when making a property purchase.”
The scheme eliminates
stamp duty for first homebuyers purchasing a new
or existing property valued
up to $650,000 and provides stamp duty savings
for purchases of homes
valued between $650,000
and $800,000.
The First Home Owner
Grant of up to $10,000 is
available for new housing
constructions valued up to
$600,000, or for land and a
new construction you intend to build valued up to
$750,000.
Finance Minister Damien
Tudehope said the initiatives were proving extremely popular.
“We are seeing a lot more
first homebuyers getting
the keys to their first home
reflecting the success of
this program,” Mr Tudehope said.
Recent figures from the
Australian Bureau of Statistics’ Lending to Households and Businesses report show lending to first
homebuyers had the biggest increase of all lending
categories, with a six per
cent jump in July.
First homebuyers can learn
more on the Revenue NSW
https://www.revenue.nsw.
gov.au/.
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Donald Trump praises Prime Minister Scott Morrison at opening of
Anthony Pratt’s new factory

Prime Minister Scott Morrison (right) with US President Donald Trump (left) and Pratt Industries chairman Anthony
Pratt. Picture: Evan Vucci/APSource:AP

The two leaders take to the stage as they mark the opening of an Australian-owned Pratt Industries plant. Picture: John
Minchillo/APSource:AP

Scott Morrison has embraced one of the US
President Donald Trump’s
favourite phrases during
a factory tour in America’s midwest.
The bromance between
Prime Minister Scott Morrison and US President
Donald Trump continued
today during a visit to
open Australian billionaire Anthony Pratt’s new
factory in Ohio.
Mr Morrison has been in
the US since Friday celebrating the US-Australian
alliance and enjoying Mr
Trump’s hospitality in
Washington.
On Sunday (local time)
the leaders were in America’s midwest to open Mr
Pratt’s factory in Wapakoneta.
Mr Trump introduced Mr
Morrison as “the great
prime minister” and later
said “I appreciate you a
lot”.
“You’re my friend,” Mr
Trump said.
The leaders also addressed workers at the
factory with Mr Morrison
beginning his speech by
saying “G’day Ohio” and
recognising some of the
Aussies in the crowd.
Mr Morrison talked about
the importance of a
strong economy and creating jobs.
“What we’re celebrating
here is jobs,” Mr Morrison said.
He pointed out unem-

ships with the current PM
and his predecessor, Malcolm Turnbull. “I like Malcolm (Turnbull) much … I
really think they’re both
very good people,” Mr
Trump told Sky News on
Sunday night.
“But I’ve developed a
very special relationship
with Scott, he’s a great
gentleman.
“He had the kind of election that I had, so we have
something in common. It
was a little bit of a surprise and it was a very big
victory.”

ployment in the US had
not been as low since astronaut Neil Armstrong,
who born near Wapakoneta, walked on the moon
in 1969.
“We’re making jobs great
again,” Mr Morrison said,
a reference to Mr Trump’s
campaign slogan to Make
America Great Again.
Earlier Mr Trump thanked
Mr Pratt, the executive
chairman of Visy Industries and Pratt Industries
in the US, which is the
world’s largest privately
owned packaging and paper company, for his “tremendous investment” in
the US.
With the opening on the
paper mill, Mr Pratt said
the company was now
Australia’s largest employer of Americans.
“He is the most successful man in Australia,” Mr
Trump said. “He’s my
friend and I appreciate
it”.
Mr Trump’s speech also
took a detour when he
paused to ask the crowd
whether they preferred
the phrase “Made in the
USA” or “Made in America”.
The workers simply responded by chanting
“USA, USA, USA”.
Mr Pratt commended both
Mr Trump and Mr Morrison for creating jobs.
He said Mr Morrison had
created 29,000 jobs a
month and described him

as the “Don Bradman of
job creation”, clarifying
that Bradman was the
equivalent of American
baseball star Babe Ruth.
It comes after Mr Trump
dubbed Mr Morrison a
“man of titanium” when
they met at the White
House.
In a reference to George
W Bush’s “man of steel”
label for John Howard,
the last Australian leader
to be honoured with a full
state visit to the United
States, Mr Trump picked
a harder metal.
“You know, titanium’s
much tougher than steel,”
he said.
“He’s a man of titanium,
believe me, I have to deal
with this guy.
“You might think he’s a
nice guy, OK, he’s a man
of real, real strength and
a great guy.”
Mr Morrison had repeated
many times throughout
the day that Australia
was a partner that pulled
its weight — a message
also drilled home through
long diplomatic efforts.
“We have the most perfect of relationships with
the United States,” he
told reporters.
Mr Trump bought in,
praising Australia’s military and, in particular, the
government’s purchase
of new equipment from
American companies.
He also
spoke about his relation-

REACHING FOR THE
STARS
The US and Australia
have agreed on a number
of deals during Mr Morrison’s visit.
On Saturday morning
(overnight Sunday AEST)
they agreed to the Australian Space Agency
and NASA co-operating
on the Artemis mission
to send man back to the
moon and on to Mars.
Mr Morrison announced
Australia is backing the
co-operative deal with
$150 million to help businesses and researchers
develop new technology
and capability.
“We can’t wait to be part
of the next stellar chapter, so beam us up,” he
told the small crowd at
the NASA headquarters
in Washington.
The government envis-

ages Australians using
their experience to develop things such as earth
to moon communications
systems, robots for use
in space based on mine
automation, remote medicine drawing on our delivery of health services
to places like Antarctica
and the Pilbara, and small
satellites that deliver very
high-resolution images.
It says these technologies
won’t just help future astronauts but people living
in remote and regional
Australia too.
“Twenty thousand jobs
and a $12 billion dollar
industry by 2030. That’s
why we’re in it,” Mr Morrison told reporters.
The two leaders also held
trade talks, along with top
officials, that touched on
the Trump administration’s trade tensions with
China, which are rippling
through the global economy and a factor in sluggish economic growth in
Australia.
Mr Trump said on Friday
he wasn’t sure the issues
could be resolved before
the next presidential election, in November 2020.
Mr Morrison said if a deal
was delayed that long
Australia would address
the economic implications in the government’s
mid-year budget update
and next May’s budget.
“We had a discussion
about that yesterday and

I’ve obviously urged that
the sooner we can get to
an outcome on that (the
better),” he told reporters
in Washington on Saturday.
“I don’t think there’s
any delay there. It’s just
there’s a lot of issues to
deal with and we’ll continue to encourage them
to get to an outcome.”
He said he got a clear
sense from Mr Trump
during their meeting that
he was continuing to pursue the deal with China.
The two leaders also discussed the joint operations in the waters south
of Iran.
Australia will send troops,
a surveillance plane and
a Navy frigate for six
months to a US-led effort
to protect shipping lanes
from Iran.
Mr Morrison said no operations were discussed
other than what Australia
has already agreed to.
“There is an instinct towards restraint from the
president and I commended him for that, and
it was good to have the
opportunity to confirm
that again in the course of
our discussions,” he told
reporters in Washington
on Saturday local time.
The two leaders also
reached agreement on
the export of Australian
rare earths used in hightech products like electric
cars and smartphones.
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Scott Morrison hits back at global critics in UN speech Abortion decriminalised in NSW

Mr Morrison said Australia won’t contribute anymore to the global Green Climate Fund. Picture: AP Photo/
Frank Franklin IISource:AP

Scott Morrison has delivered an outspoken defence of Australia in front
of world leaders — calling out “false” characterisations.
With the eyes of the world
watching, Scott Morrison
has hit out at the “internal and global critics” of
his Government’s climate
change policies.
This week, he’s copped
criticism from scientists
and many in the world of
social media for skipping
a special climate conference in New York on
Monday.
However, in his address
to the United Nations
overnight, he accused
climate activists and the
media of spreading “completely false” information
about Australia’s action
on climate change.
The Prime Minister focused on Australia’s
practical actions on environmental challenges,
such as plastics in the
oceans, waste management and fishing.
And he said the country
was committed to its target of cutting emissions
by 26-28 per cent below
2005 levels by 2030, describing that as a “credible, fair, responsible and
achievable contribution”.
“Australia’s internal …
and global critics on climate change willingly
overlook or, perhaps, ignore our achievements,
as the facts simply don’t
fit the narrative that they

wish to project about our
contribution,” Mr Morrison told the general assembly.
Ahead of the speech, the
Prime Minister said Pacific leaders he spoke with
were often surprised to
learn what Australia was
doing on climate.
“Oftentimes the criticisms that have been
made about Australia are
completely false,” he told
reporters in New York.
“Where do they get their
information from? Who
knows? Maybe they read
it, maybe they read it.
“Australia’s got nothing
to apologise for.”
He also appeared to
make a direct reference
to Swedish teenage climate change activist
Greta Thunberg’s highlypublicised address on
Monday.
“We should let our kids
be kids — teenagers be
teenagers,” Mr Morrison
said.
“We must respect and
harness the passion and
aspiration of our younger
generations, rather than
allow others to compound
or, worse, facelessly
exploit their anxiety for
their own agendas.”
However, he also revealed he received many
letters from children
concerned about their
future — adding that he
welcomed “their passion,
especially when it comes
to the environment”.
Asked if his criticism of

the media was akin to
calling it “fake news” —
a favourite insult of US
President Donald Trump
— he replied: “I’m not
saying that. All I’m saying is when I’ve spoken
to them, they’ve been
surprised to learn about
the facts about what Australia has been doing.”
He told the UN that Australia would beat its 2020
Kyoto targets and claimed
it would also meet its
2030 Paris pledge.
Earlier, Mr Morrison was
more bullish, saying Australia “won’t just meet
our 2030 commitments, I
suspect we will hopefully
be able to do better than
that”.

Environment
department figures show Australia’s emissions have
risen since 2014. Under
the Paris agreement, all
countries are expected
to update their pledges
to cut emissions at the
2020 climate conference
in Glasgow.
But Mr Morrison indicated that at this stage,
Australia was unlikely to
do so.
“We have our commitments, and we’re sticking
to those commitments,”
he said.
Mr Morrison also confirmed to the UN that Australia wouldn’t contribute
anymore to the global
Green Climate Fund.
The May Budget papers
said Australia made its
last payment into the
fund in December 2018.
Instead, Australia is redirecting $500 million of its
aid money to help Pacific
Island nations become
more resilient in the face
of the effects of climate
change.
“I’m not writing a $500
million cheque to the
UN, I won’t be doing that.
There’s no way I’m going
to do that to Australian
taxpayers,” Mr Morrison
told reporters.

after bill passes last hurdle

NSW MPs and members of the public after the passing of the
bill to decriminalise abortion in NSW.

NSW will become the final state in the country to
remove abortion from the
Crimes Act after the contentious bill passed its
last hurdle on Thursday
morning.
The amended bill appeased conservative MPs,
securing Premier Gladys
Berejiklian’s
majority
which was under threat
after rebel MPs warned
they could defect.
The lower house passed
the bill on voices with no
division just after 10am,
ending a debate that began eight weeks ago
when Sydney MP Alex
Greenwich introduced
the bill to Parliament. The
bill returned to the lower
house for a final vote after
a marathon session in the
upper house on Wednes-

Melbourne commuters will be impacted by four-hour
tram strike ahead of AFL Grand Final weekend
Melbourne tram workers
are set to walk off the job
today, with a four-hour
strike planned amid pay
disputes, leaving commuters in the lurch.
Melbourne’s tram network
is set to grind to a halt this
morning, leaving commuters across the city in the
lurch. Tram drivers will
walk off the job as part of
ongoing industrial action
over a pay dispute.
Yarra Trams employees
will strike between 10am
and 2pm as the Victorian
branch of the Rail, Tram
and Bus Union calls on
the state government to
intervene in their pay dispute with operators.
Services will be impacted

either side, with trams being sent back to the depot,
likely affecting tourists arriving ahead of this weekend’s AFL Grand Final.
This will be third time the
city’s tram network comes
to a standstill, with 1500
drivers set to strike.
“Our members just want
to be respected through
fair wages and conditions,” union secretary
Luba Grigorovitch said.
Buses will replace some
tram services — on Lonsdale Street between Spencer Street and Victoria Parade; and on Queen Street
between Flinders Street
and Queen Victoria Market
— during the four-hour
protest.

The action comes as parts
of months of negotiations between tram operator, Yarra Trams, and the
union, who have so far
failed to reach an agreement.
The union is fighting what
it says is Yarra Trams’
plan to rely more heavily on part-time workers,
through shorter shifts and
last-minute roster changes.
“Yarra Trams says its new
part-time plans will lead
to diversity and inclusivity but the actual shifts
and rosters proposed are
completely unsuitable for
workers with child care
and caring responsibilities,” Grigorovitch said.

day night.
Mr Greenwich said all
MPs “can feel proud that
part of our legacy will be
decriminalising abortion
in NSW”.
The final amendments,
which were passed on
Wednesday, were seen as
critical to keeping rebel
Liberal MPs Tanya Davies
and Kevin Conolly on the
government benches.
Speaking after the bill
passed, Mrs Davies said
she would not abandon
the government despite
significant concerns about
the bill and process.
Mrs Davies said it was a
day “of very mixed emotions”. She said her main
concerns were around the
“extreme nature” of the
original bill and a “flawed
process”.
Mr Conolly also ruled out
defecting to the cross
bench, saying he would
remain in the government.
Mr Connolly said it was
a “sad day for NSW” because a law had been created to allow a life to be
ended.
It was the the third-longest
bill debated in the history of the upper house,
stretching over five days
with 102 amendments
and 26 divisions.
Earlier, Mrs Davies told
Parliament the original bill
was “defective” but she
believed necessary safeguards were now in place
and she was prepared to
support the amended bill.
“We have moved the bill
to a better place,” Mrs Davies told Parliament.
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حــملة غذائية

الكشف عن حديقة اكتشافات وولورث ( ) Woolworths

• إطالق برنامج جمتمعي ملساعدة
زراعة
على
األسرتاليني
اخلضروات الطازجة واألعشاب
واألزهار
دوالرا يتم إنفاقها*
30
• مع كل
ً
يف متاجر  ،Woolworthsميكن
للزبائن احلصول على جمموعة
ً
صنفا
شتول من ضمن 24
دوالرا على الفواكه
• انفق 15
ً
واخلضروات الطازجة* من أصل
دوالرا يف
عملية شراء بقيمة 30
ً
املتجر خالل احلملة واحصل على
جمموعة شتول كمكافأة
• يأتي إطالق هذا الربنامج يف
الوقت الذي كشف فيه حبث جديد
عن أن معرفة اآلباء واألمهات عن
بأهمية مواد
الطعام الطازج مهمة
ّ
املناهج الدراسية األساسية
مثل اللغة اإلنكليزية والعلوم
والرياضيات يف املدرسة

الطازج) املستمر الذي تقوم به
 .Woolworthsوقد نتج عن هذا
الربنامج حتى اآلن:
* مشاركة أكثر من  200ألف
طالب أسرتالي يف Fresh
Food Kids Discovery Tours
االكتشافية ألطفال
(اجلوالت
ّ
الطعام الطازج) يف متاجر
 ،Woolworthsحيث يتعلمون
عن مصادر طعامهم
* ّ
مت تقديم أكثر من 18
حبة فاكهة عن طريق
مليون
ّ
( Free Fruit for Kidsفواكه
جمانية لألطفال) يف متاجر
ّ
سنويا للتشجيع
Woolworths
ً
على ّ
اتباع عادات األكل الصحية
ّ
مت منح أكثر من 500
*
Woolworths Junior Landcare
َ
(منح Woolworths
Grants
العتناء األطفال باألرض) إىل
املدارس حتى اآلن  -مما
يساعد على إعداد اجليل القادم
من أبطال االعتناء بالبيئة

ملساعدة العائالت األسرتالية
على زراعة خضرواتهم الطازجة
وأعشابهم وأزهارهم ،تقوم
 Woolworthsبإطالق برناجمها
اجملتمعي اجلديدWoolworths ،
(حديقة
Discovery Garden
اكتشافات  )Woolworthsيف
ابتداء من
املتاجر وعلى اإلنرتنت
ً
اآلن.

جلعل
آخر
مسعى
ويف
ً
األسرتاليني يضيفون املزيد
واخلضروات
الفواكه
من
الطازجة يف طعامهم ،تقدم
ً
أيضا للزبائن
Woolworths
جمموعة لزراعة الشتول كمكافأة
دوالرا على
عندما ينفقون 15
ً
الفواكه واخلضروات الطازجة*
يف متاجرها من أصل عملية
دوالرا.
شراء بقيمة 30
ً

Embargoed until Tuesday, 10
September 2019

سيتمكن زبائن Woolworths
من مجع جمموعة شتول ،مع كل
دوالرا ينفقونها يف املتجر
30
ً
أو عرب اإلنرتنت ،طاملا كان
متوفرا.
املخزون منها
ً
ً
ً
خمتلفا من
صنفا
هناك 24
بذور األعشاب واخلضروات
واألزهار ميكن احلصول عليها
ابتداء من الزعرت
وزراعتها،
ً
والكزبرة
والرحيان
الربي
وانتهاء بالكرنب والسبانخ
ً
واجلزر؛ وأزهار البنفسج وزهرة
ً
أيضا
الثالوث (البنصة) .هناك
خمطط تفاعلي جماني لزراعتها
وكتاب تعليمي متاح يف متاجر
 Woolworthsوعلى اإلنرتنت
لدعم برنامج الزراعة.
تعد Woolworths Discovery
ُّ
امتدادا لربنامج Fresh
Garden
ً
( Food Kidsأطفال الطعام

ويأتي إطالق Woolworths
 Discovery Gardenعلى خلفية
حبث جديد أجرته Woolworths
وكشف عن أن املزيد من
األسرتاليني يرغبون يف زراعة
مع
وخضرواتهم،
أعشابهم
ً
أيضا ألهمية حصول
إدراكهم
األطفال على فهم أفضل
لألطعمة الطازجة.
فيما يلي النتائج الرئيسية
للبحث:
* لدى االسرتاليني رغبة كبرية
يف زراعة ما يلزمهم :أكثر من
 40%من األسرتاليني ال يزرعون
حاليا أعشابهم وخضرواتهم ،إال
ً
أن  7من كل  10يرغبون يف
ذلك.
* آخر احلدائقيني املهرة :إن
زراعة ما حتتاجه هي من األمور

ّ
املسلية املعرضة خلطر النسيان
تراجع عدد األسرتاليني الذين
يقومون اآلن بزراعة أعشابهم
وخضرواتهم بنسبة  10%مقارنة
باجليل السابق.
* افتقار األطفال إىل الفهم
فيما يتعلق باألطعمة الطازجة:
أكثر من ربع اآلباء واألمهات
يعرتفون بأنهم ال يعتقدون
أن أطفاهلم يدركون مصادر
ً
جيدا.
طعامهم
إدراكا ً
* التعلم عن الطعام الطازج
ال يقل أهمية عن املواضيع
األساسية للمناهج الدراسية:
يرى  90%من األمهات واآلباء
أهمية يف أن يكون لدى أطفاهلم
إدراك جيد لألماكن اليت تأتي
منها األعشاب واخلضروات ،إذ
يعتقد ما يقرب من  7من كل
 10أمهات وآباء أن هذا اإلدراك
بأهمية ّ
تعلم اللغة اإلنكليزية
مهم
ّ
والعلوم والرياضيات.
* الفوائد الكثرية لزراعة ما
األسرتاليون
يذكر
حتتاجه:
عادات األكل الصحية ()70%
وتثقيف األطفال حول مصدر
األطعمة الطازجة ( )66%على
أنها الفوائد الرئيسية لزراعة
يف
واخلضروات
األعشاب
املنزل.
تعزز الصحة العقلية
* وهي
ّ
ً
أيضا :يعتقد  84%من
اإلجيابية
العائالت أن زراعة األعشاب
يف
الطازجة
واخلضروات
املنزل أمر مفيد أو جيد للصحة
العقلية.
وقالت ،Sarah De La Mare
Woolworths
برامج
مديرة
« :Fresh Food Kidsبصفتنا
اختصاصيي األطعمة الطازجة،
فإن Woolworths Discovery
 Gardenخطوة طبيعية أخرى
بالنسبة لنا إلشراك العائالت
ومتكني األسرتاليني من مجيع
األعمار من فهم كيفية زراعة
طعامهم.
«إن التعلم عن الطعام الطازج
ومن أين يأتي وكيف ينمو
والوقت الذي يستغرقه النمو،
سواء أكان األمر سه ًال أم صعًبا،
كلها أسئلة ستشجع على إجراء
مناقشات هادفة يف املنزل
واملدرسة وحتى يف العمل.

«وإىل جانب مجيع الفوائد
العقلية واجلسدية واالقتصادية
ً
أيضا
اإلجيابية للبستنة ،نريد
اكتشاف املتعة اليت جتلبها إلينا
زراعة األعشاب واخلضروات
الطازجة واألزهار  -من زراعة
الشتائل ،والغبطة لرؤية براعم
النبتة ،إىل قطاف املزروعات
واالستمتاع بأكلها.
«بعد التخطيط هلذا الربنامج
خالل العام املاضي ،فإننا
يف غاية الشوق لرؤية ازدهار
حدائق زبائننا يف مجيع أحناء
أسرتاليا».
وقال الدكتور Shane Norrish
لشركة
التنفيذي
الرئيس
األرض)
(رعاية
Landcare
أسرتاليا« :من املهم أن يكون
األطفال على دراية بالبيئة
الطبيعية وأن يفهموا من أين
يأتي طعامهم.
مثل
برنامج
وجود
«إن
Woolworths
Discovery
ّ
ميكن األطفال من
Garden
التعرف على
مجيع األعمار من
ّ
التنوع البيولوجي وكيفية زراعة
ّ
طعامهم.
«ومن خالل مشاركة األطفال
النشطة يف زراعة الفواكه
ّ
متكن
واخلضروات واألعشاب،
 Woolworthsاجليل القادم من
األسرتاليني من إنشاء حدائقهم

احلية يف املنزل أو يف املدرسة.
ّ
ً
نشطا
دورا
وتلعب Landcare
ً
يف مساعدة الصغار على
التواصل مع بيئتهم احمللية،
وستساعد هذه املبادرة الرائعة
من  Woolworthsعلى إعداد
( Landcarersمعتنني باألرض)
للمستقبل».
وكانت املدارس األسرتالية
يف مجيع أحناء البالد قد ّ
تلقت
حملة خاطفة عن جمموعات
Woolworths Discovery Garden
املدرسية األسبوع املاضي ،اليت
كانت مصحوبة مبواد تعليمية
وظيفية ،مبا يف ذلك موارد
للمعلمني على أساس املناهج
تعليمي
وكتاب
املدرسية
للمساعدة على تسهيل مشاركة
الطالب واملدرسني.
وملواكبة الواقع املتغيرّ العصري
قامت
للبيوت األسرتالية،

ً Woolworths
أيضا بدمج Google
 Homeيف الربنامج لتقديم
نصائح عملية وإرشادات مفيدة
تسهل على الزبائن حتقيق
لكي
ّ
زراعة Woolworths Discovery
 Gardenاخلاصة بهم.
ً
أيضا موقع إلكرتوني
هناك
Woolworths
لـ
خمصص
ّ
 Discovery Gardenللمساعدة
طوال الربنامج ،مبا يف ذلك
لزراعة
إرشادية
كتيبات
ّ
الشتول وأفكار عن حتضري
الطعام لتحويل ما حتصده إىل
وجبة لذيذة.
زر املوقع woolworths.com.
au/discoverygarden
صينية تذكارية خاصة بـ
Woolworths
Discovery
 *Gardenمتاحة للشراء بسعر
 4دوالرات..

العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو عدة جمعياتروحانية وفلكية

هاتف0400 449 000 :

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

WORLD FRUIT

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات
واملكـسرات والـخبز وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

بـندوة ( 1كيلو) بـ $ 1,99

عصري بوجنوس ( 21قطعة) بـ $ 5,99

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(9632 4818
0403482345

بـإدارة السيد الـيان بولـس

خس لبناني (اخلسـّة) بـ $ 0,99

سبانخ (الربطة) بـ $ 0,99

فول مدمس (العلبة) بـ $ 0,99

تفاح  1(Pink ladyكيلو) بـ $ 1,99

نبيع بالجملة واملفرّق..
نؤمـن طلبات املطاعم..
ّ
نفتح  7أيام يف األسبوع
زيت بلدي اسرتالي (..)Extra Virgin
زيت زيتون تامكس ( 4ليرت) بـ $ 14,99

مشكـلة مستوردة من دبي
حلويات ّ

بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد  48بـ $ 7,99
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت
بـ $15,00
وموجودات أخرى بأسعار خيالية
عـسل بـلدي

رب بندورة ( 3ليرت) بـ $ 8,50

هذا العرض
صاحل لغاية
يوم
اجلمعة
 4تشرين األول

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

