لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

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

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818 Fax:(02) 96323412

Melbourne: 1/ 8 Gilmour
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نصر اهلل يعلن نهاية «معركة اجلرود» :هناك أمل حقيقي يف التوصل إىل قانون انتخاب دي ميستورا :بديل جنيف تكرار تدمري حلب يف  10مدن

تساؤالت حول دعوة احلريري اىل قمة الرياض و«هدوء» إنتخابي!

بات القاسم املشرتك
بني القوى السياسية
القانون
استعجال
هو
ان ذلك مل
النتخابيّ ،ال ّ
يقرتن حتى اآلن برتمجة
جدية هلذا الستعجال ميكن
البناء عليها لتوقع ولدة
قانون انتخابي جديد يف
املدى املنظور.
ويف هذا املناخ تدور عجلة
التصالت بوترية سريعة
ولكن بال نتائج ملموسة
حتى اآلن ،إمنا ل ينفي
ذلك احتمال ظهور الضوء
اي حلظة،
النتخابي يف ّ
بالنظر اىل عامل الوقت
الذي يزداد ضغطه ،واكثر
هيب من
من ذلك اىل َت ّ
الدخول يف احملظور الذي
مهب
يضع لبنان يف
ّ
الحتمالت.

البخاري يس ّلم الحريري دعوة إىل مؤتمر القمة العربية-اإلسالمية-األمريكية (داالتي ونهرا)
واذا كان خطاب المني
اهلل»
لـ»حزب
العام
السيد حسن نصراهلل أمس

الول ،قد قارب النقسام
النتخابي بدعوة متجددة
اىل احلوار واستنفاد كل

السعودية :عجز املوازنة يرتاجع وحتسن يف أداء االقتصاد

بلغت إيرادات املوازنة
العامة السعودية يف الربع
األول من العام اجلاري
 144.076بليون ريال (حنو

 39بليون دولر) ،مسجلة
زيادة نسبتها  72يف املئة
عن الربع املماثل من العام
املاضي.

وحققت اإليرادات غري
النفطية  32بليون ريال
مرتفعة بنسبة واحد يف

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced
&
in
need
for
a
حكومية ( )Licenceيف املهن
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.

EASY TRAINING SOLUTIONS
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
والعديد غريها..
many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
both employers and workers
Assessment.
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*(RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

توص ًال اىل
املهل الزمنية
ّ

التتمة صفحة 31

سيطرت أجواء «تفاؤل
حذر» يف موسكو إزاء
جناح زيارة وزير اخلارجية
سريغي لفروف واشنطن
مساحة
«تقليص
بـ
روسيا
بني
اخلالف»
وأمريكا يف سورية ،يف
وقت حذر املبعوث الدولي
ستيفان دي ميستورا من
أن بديل مفاوضات جنيف
هو تدمري عشر مدن سورية
أخرى كما حصل يف حلب
اليت استعادتها القوات
العام
نهاية
النظامية
املاضي.
ذاته،
الوقت
يف
انتشرت «قوات سورية
الكردية-
الدميوقراطية»
العربية يف مدينة الطبقة
بعد طرد «داعش» منها،
إثر وصول أسلحة أمريكية
ثقيلة ضمن الستعداد
لطرد التنظيم من الرقة،

أسلحة أمريكية لدى وصولها إىل «قوات سورية الديموقراطية» يف ريف الحسكة.
بالتزامن مع اندلع اقتتال
جديد بني فصائل إسالمية

معارضة

يف

الغوطة

التتمة صفحة 31

ماكرون يستعني باشرتاكيني
ويتجاهل اجلمهوريني

كشف الرئيس الفرنسي
إميانويل
املنتخب
ماكرون أمساء غالبية
مرشحيه إىل النتخابات
الربملانية املقبلة ،ودلت
األمساء على استعانته

متجاه ًال
بالشرتاكيني
الذين
«اجلمهوريني»
ميثلون اليمني الوسط
«الديغولي» ،سعيًا إىل
تشكيل كتلة برملانية

التتمة صفحة 31

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
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

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
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سفارة اململكة تكرم امام وخطيب املسجد
احلرام وقادة العمل االسالمي باسرتاليا

Page 2

?ARE YOU DEPRESSED & LONELY...
سوف أزيل وأدمر كل الحظوظ الرديئة واعمال الجنّ
وأحميك من كل الشياطني
مشاكل العمل
املشاكل املالية
أخطاء االوالد
بني الزوج والزوجة
القضايا القانونية
القروض

االدمان
الصحة
حماية املنزل
االزواج بدون أوالد
املشاكل الجنسية
اليانصيب
النجاح يف الحياة

السحر األسود
األرواح الشيطانية
الحظ السيئ
اعادة جمع املحبني
وقف الطالق
االحباط النفسي

نـزيل كـل املـشاكل باقامة الـصلوات
اقام القائم بأعمال سفارة اململكة
لدى أسرتاليا ونيوزيالندا باإلنابة
مشعل بن حمدان الروقي حفل
عشاء تكريمـًا لفضيلة إمام وخطيب
املسجد الحرام الشيخ الدكتور
خالد الغامدي ،وسماحة املفتي العام
للقارة األسرتالية الدكتور إبراهيم
أبو محمد وقادة العمل االسالمي
يف اسرتاليا .
والقى القائم باألعمال كلمة خالل
العشاء نوه فيها بدور قادة العمل
املشرفة
االسالمي ومواقفهم
حيال القضايا التي تهم االسالم
واملسلمني وجهودهم االيجابية الن
يكون املسلمني جزءا من تطور
اسرتاليا ورقيها الحضاري .
من جانبه ،ألقى سماحة املفتي
العام للقارة األسرتالية الدكتور
إبراهيم أبو محمد كلمة أعرب فيها

عن ترحيبه باسم مجلس االئمة
والجالية املسلمة بزيارة فضيلة
امام الحرم الحالية اىل اسرتاليا،
التي تعكس صورة مملكة الخري
وبالد الحرمني الشريفني الغالية
على قلوب املسلمني والتي يبادلها
املسلمون يف كل بقاع االرض كل
التقدير والحب ملا تقدمه للجاليات
اإلسالمية يف اسرتاليا وللمسلمني
يف كل بالد العالم.
من جهته شكر فضيلة إمام
وخطيب املسجد الحرام قادة
الجالية املسلمة على مشاعرهم
الطيبة ونوه بما ملسه من دور
ايجابي كبري ملجلس االئمة والجالية
املسلمة باسرتاليا يف نشر االسالم
ودعاهم ملواصلة العمل على تعزيز
قيم الوسطية واالعتدال والتسامح
والسالم يف املجتمع االسرتالي .

وكان الشيخ الغامدي قام بالقاء
الكلمة الرئيسية يف مؤتمر جمعية
االسرتالية
اتحاد املسلمني
( )UMAبرئاسة رئيس مجلس
االئمة الفيدرالي فضيلة الشيخ
شادي السليمان والذي اقيم تحت
عنوان
()Quest For Successيف
الصالة الكربى للمدينة الرياضية
يف سيدني بحضور ما يقارب الـ
 10االف شخص بني فيها أن
الدين اإلسالمي هو دين واملودة
والوئام واألمن والسالم والتسامح
بني جميع أبناء البشر وشعوب
اإلنسانية كافة ،مربزا اهمية العمل
على ترسيخ قيم االسالم السمحة
وتحقيق االعتدال والوسطية
واالبتعاد عن الغلو والتشدد ونبذ
التطرف والعنف واالرهاب.

ازالة السحر األسود واعطاء حماية %100

(خـذوا مـوعدا الـيوم)

نضـمن حل جـميع مـشاكلكم

خرباء بقراءة الكف والوجه واألبراج وعلم االعداد

أعمالنا مكفولة ونضمن جلب الحبيب %100
نفتح  7أيام يف األسبوع من الـ  8،30صباحا حتى الـ  8مساء

جـديد يف بانـشبول

حلـويات

دايـلي سـويتـس
ترحب بكم

بإدارة الـشيف خـضر
خربة  30عاما يف لبنان واملهجر
حلويات على أنواعها ..بقالوة مشكل
 معمول على أنواعه  -مفروكة  -كنافة حالوة اجلنب  -زنود الست  -بييتفور  -كايك لكافة املناسبات  ..وغريها

قريبا ..حلويات ملرضى السكري
نفتح  7أيام يف األسبوع
جودة
عالية

نظافة
تامة

خدمة
ممتازة

نتمنى تشريفكم ..أهــال وســهال

Tel; 0451 466 066
)قرب مطعم اجلنة( Unit 35/ 17 High Clare Ave, Punchbowl

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
أكرب مق ّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا
قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن،
سيدني ،أداليد وبريث
تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية
ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:
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لبنانيات

عون :من ميلك دليال على فساد فليقدمه وإال فليتوقف عن تضليل الرأي العام
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون تصميمه على
االستمرار يف مكافحة الفساد
ووقف االرتكابات والصفقات
املشبوهة للمحافظة على املال
العام ومصاحل املواطنني ،وانه
لن تثنيه عن هذا اخليار اي
حماوالت او ضغوط متارس
لعرقلة مسرية االصالح اليت
بدأها العهد .واستعاد أمام وفد
اجمللس العام املاروني برئاسة
الوزير السابق وديع اخلازن ما
كان اعلنه خالل حماضرة القاها
يف باريس يف  21تشرين
الثاني  2004أن لبنان «منهوب
وليس مكسورا» ،واعدا بإعادة
االنتظام املالي العام للدولة
ووضع حد ملنظومة الفساد
اليت تنهش اخلزينة العامة.
وطمأن عون اللبنانيني اىل
أن ال خماطر أمنية داهمة ألن
اجليش والقوى االمنية االخرى
ساهرة على احملافظة على
االستقرار من خالل االجراءات
االستباقية اليت تنفذها وتتوافر
هلا التغطية السياسية الالزمة
اليت متكن القوى االمنية من
اجناز مهامها حبرفية وتقنية.
وعرض عون أمام الوفد
ما حتقق حتى اآلن على
صعيد احملافظة على املال
العام ،واعدا باالستمرار على
هذا النهج ،وداعيا مجيع
والسياسيني
املسؤولني
اىل دعم اخلطوات االصالحية
وعدم وضع العراقيل امامها.
واضاف رئيس اجلمهورية:
«أقول للبنانيني ال تدعوا
التشاؤم يتسلل اىل نفوسكم
وال تصدقوا الشائعات اليت
ترمي اىل إحباطكم ألن إرادتنا
يف االصالح راسخة ومستمرة
وسنصل اىل ما تتمنونه .ويف
الوقت نفسه ،أقول ملن لديه
أي شيء يدل على فساد حمدد،
سواء كان من رجال االدارة او
السلطة ،فليقدم األدلة ،وإال
فليتوقف عن تضليل الرأي
العام».
وأكد عون ردا على سؤال ألحد
أعضاء الوفد «أننا سنتوصل اىل
اقرار قانون جديد لالنتخابات
النيابية قريبا».

الخازن

وكان اخلازن ألقى كلمة باسم
الوفد قال فيها« :جئنا اليوم،
رئيسا وأعضاء من اللجنة
التنفيذية واهليئة العامة يف
اجمللس املاروني ،ورؤساء
التابعة
املارونية
اجلمعيات

للمجلس ،لنؤكد اإلرادة العارمة
اليت محلتكم إىل سدة الرئاسة
زعيما ورجل دولة ودستور
يعرف كيف حيمي األمانة
التارخيية للوجود املسيحي،
ليس يف لبنان فحسب ،بل يف
دول املشرق.
فألول مرة ،استطاع رئيس
للجمهورية أن يلقي مطرقة
العدالة على طاولة احلكم
ويتعامل مع كل املكونات تعامل
األب الصاحل بالقول والعمل على
إجنازات ،طال شوق الشعب
لتحقيقها ،بفضل قائد مؤمن
بشعبه ،وشعبه مؤمن به».
وأضاف« :مل نكن حنلم بأن
يلتم مشل اللبنانيني ،املهاجرين
جوالت
نتيجة
واملقيمني،
ومؤمترات توجتها جهود وزير
اخلارجية واملغرتبني األستاذ
جربان باسيل ،برعايتكم ،ملؤمتر
تارخيي لتحفيز الشطر االغرتابي
على التواصل والتفاعل مع حالة
االستنهاض اليت اشعلتها بارقة
قدوم رئيس من شعار «شرف،
تضحية ،وفاء.
كما استطعتم ،يا فخامة
الرئيس ،أن جتعلوا ،من مدكم
اليد ملرجعيات وازنة برصيدها،
النيابي
اجمللس
كرئيس
نبيه بري ،ورئيس احلكومة
سعد احلريري ،مثاال للتعاون
مرجعية
ملصلحة
والتنسيق
واحدة هي الدولة».
وتابع« :كلنا ثقة ،فخامة
الرئيس ،بأنكم ثابتون على
ثبات
وعهودكم،
وعودكم
صخرة امليثاق الوطين وجوهرته
الثمينة كموئل لكل تعدده
وتنوعه الديين والثقايف ،وقيمه
الروحية اليت جسدته دورا
ورسالة للشرق والغرب ،كما
عرب عن ذلك قداسة احلرب األعظم
الراحل القديس يوحنا بولس
الثاني لدى زيارته حريصا عام
.1997
فهنيئا للبنان ،ولنا ،بكم
رئيسا استثنائيا ،ملرحلة صاخبة
بالتحوالت ،مل نعهدها ألكثر
من قرن منذ معاهدة سايكس
بيكو.
وإذا كنا على أعتاب التوصل
إىل قانون انتخابي جديد ،فكلنا
أمل بأن ابوتكم ،احلريصة على
روح املناصفة ،اليت نص عليها
اتفاق الطائف ،ماضية إىل
قانون ،يف النهاية ،جيسد عدالة
التمثيل الصحيح ،والتعبري عن
دميوقراطية ،هي الدرة الفريدة
يف عني العامل الذي نرنو إليه.
فهنيئا لنا وللبنان بفخامتكم

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق
printed by: New Age Printing Pty Ltd
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الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الوفد
وأمدكم بالصحة لكي تتمكنوا
من حتقيق ما نصبو إليه هلذا
البلد العزيز على املسلمني
واملسيحيني».

املشنوق

اىل ذلك ،عرض عون مع
وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق االوضاع االمنية يف
البالد وضرورة التشدد يف
مالحقة املخلني باالمن ومطلقي
النار العشوائي الذي حيصد
أبرياء .كما اطلعه على املواضيع
اليت سيتطرق اليها جملس االمن
املركزي واإلجراءات املنوي
اختاذها لضبط األمن يف عدد
من املناطق اللبنانية اليت تشهد
من حني اىل آخر احداثا امنية
متفرقة .وتناول البحث مسألة
بلدة الطفيل ورغبة ابنائها يف
العودة اليها.
وأشار املشنوق اىل أنه عرض
مع عون ايضا تفاصيل االعتداء
الذي تعرضت له حمطة «اجلديد»
واملعلومات اليت توافرت لدى
االجهزة االمنية املختصة ،وكان
تشديد على مالحقة الفاعلني
والقبض عليهم وإحالتهم على
القضاء املختص.
وتناول البحث ايضا املعطيات
املتصلة بالقانون االنتخابي
اجلديد.

البستاني

واستقبل عون ،الوزير السابق
ناجي البستاني وأجرى معه
جولة أفق تناولت املواضيع
الراهنة والتطورات السياسية
األخرية .وأوضح البستاني أنه
نقل اىل الرئيس عون امتنان
أهالي بلدة دير القمر لالهتمام
الذي يبديه رئيس اجلمهورية
الستكمال انشاء مستشفى دير
القمر احلكومي ورغبتهم يف أن
يشارك يف االحتفال السنوي
الذي يقام ملناسبة عيد سيدة
التلة شفيعة البلدة يف اول احد
من شهر آب املقبل.
كذلك أشار البستاني اىل أن
ابناء املنطقة يتمنون على
الرئيس عون متضية اسابيع من
فصل الصيف يف املقر الرئاسي
الصيفي يف قصر بيت الدين.

مخاتري وفاعليات بلدات شرق
زحلة

واستقبل عون أيضا وفدا من

خماتري وفعاليات بلدات شرق
زحلة ،علي النهري وكفرزبد
وعني كفرزبد ودير الغزال
وحوش حاال والناصرية ورعيت
وقوسايا وحيفوفا ورياق وتربل
والفاعور ،حتدث بامسهم املختار
السابق لبلدة جنتا حمسن حسني
أيوب ،عارضا األوضاع يف هذه
البلدات ومطالب أهلها.
ورد عون مرحبا بالوفد ومؤكدا
سهره الدائم على متابعة حاجات
ابناء البلدات والقرى اللبنانية
كافة ،وال سيما قرى وبلدات
شرق زحلة ،ومشددا على أهمية
احملافظة على الوحدة الوطنية
يف هذه املرحلة الدقيقة من
تاريخ لبنان.

النهوض يف البالد والسيما
منها املضي يف مكافحة الفساد
ووقف اهلدر وضبط االنفاق
وإلغاء التزامات وصفقات.
وأكد أن العمل سيستمر يف

خمتلف اجملاالت للوصول اىل
حتقيق االهداف اليت يتطلع
اليها اللبنانيون مع قيام دولة
العدالة واملساواة والقانون.
عائلة املطران الراحل أبي عاد
ويف قصر بعبدا ،رئيس
اساقفة حلب للموارنة املطران
يوسف طوجبي على رأس
وفد من عائلة الراعي السابق
لألبرشية املطران الراحل أنيس
ابي عاد ،ضم شقيقاته السيدة
مي فارس وحياة ابي عاد
ودالل هيدموس ،والقيم العام
ألبرشية حلب املارونية اخلوري
الياس عدس واخلوري جورج
جاموس ،الذين شكروا رئيس
اجلمهورية على مواساتهم بوفاة
املطران ابي عاد.
ونوه عون بالدور الذي لعبه
املطران الراحل يف ابرشية حلب
املارونية وال سيما خالل الزيارة
اليت قام بها الرئيس عون
لبلدة براد ،حيث املعامل الدينية
الطائفة
ملؤسس
واالثرية
املارونية القديس مارون.

احلريري خالل حفل عشاء جلمعية الصناعيني:

حنن حباجة لقطاعات تؤمن
فرص عمل للشباب اللبناني

جمعية منشئي وتجار األبنية

واستقبل رئيس اجلمهورية
وفدا من مجعية منشئي وجتار
االبنية يف لبنان برئاسة إيلي
صوما الذي ألقى كلمة أشار
يف مستهلها اىل أن اجلمعية
تأسست يف العام  1989ونالت
علما وخربا وقعه عون ،عندما
كان رئيسا جمللس الوزراء
ووزيرا للداخلية بالوكالة .ثم
عرض صوما للواقع الذي مير
به حاليا قطاع البناء يف لبنان
مضيئا على الصعوبات اليت
تواجهه ،معددا سلسلة مالحظات
وحتفظات على عدد من البنود
الضرائبية الواردة يف مشروع
موازنة  ،2017الفتا اىل أن
اجلمعية تتداول فيها مع رئيس
جلنة املال واملوازنة النيابية
النائب ابرهيم كنعان.
وعدد صوما مطالب اجلمعية
املعامالت
تبسيط
وابرزها
االدارية وتسهيلها وتسريعها،
التخطيطات
مشاكل
وحل
واالستمالكات ،وعملية بيع
فضالت العقارات من مالكي
العقارات املالصقة خصوصا يف
بريوت ،واعادة العمل بقانون
زيادة عامل االستثمار لبناء
الفنادق ،والعمل على إصدار
قانون جديد لتسوية خمالفات
البناء وغريها من املواضيع اليت
تعيد اىل قطاع البناء ازدهاره.
ورد عون شاكرا للوفد زيارته،
ومؤكدا أن املطالب اليت
رفعها ستكون موضع عناية
منه وسيكلف اجلهات املعنية
متابعتها مع االدارات املختصة.
وعرض التوجهات لتفعيل عملية

الحريري ورسميون خالل العشاء
أكد رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري يف كلمة له خالل حفل
عشاء جلمعية الصناعيني يف
فندق الفينيسيا «أننا مستعدون
أن حنمي مجيع الصناعات
ألن هذا واجبنا وانا سعيد أن
التقي بهذه النخبة من أصحاب
الطاقات امللتزمة بالصناعات
الوطنية احلقيقة» ،مشريا إىل
أن «االزمات اليت مررنا بها
كانت كفيلة بتدمري الصناعات
يف اي بلد لوال ثقتكم انتم
بلبنان وبشعبه».
وأشار إىل أن «رهاننا على
القطاعات االنتاجية اليوم بشكل
خاص وحنن حباجة لقطاعات تؤمن
فرص عمل للشباب اللبناني.
أي جمهود لدعم الصناعة جيب
ان يرتكز على الطاقات البشرية
اليت ميلكها لبنان» ،مؤكدا أن
«تطوير القطاع املهين والتقين
هو من الشروط لتطوير القطاع
الشباب
داعيا
الصناعي»،
إىل «التوجه للتعليم املهين
والتقين الذي يفتح ابوابا كثرية
أمامهم».
ولفت إىل أن «حكومتنا وضعت

أمامها أولوية محاية الصناعة
اللبنانية ،وحنن بصدد التحاور
مع كل الدول اليت وقعنا معها
االتفاقيات كي يكون لدى
لبنان مهلة أكرب خاصة ان لبنان
يعاني ازمة النزوح السوري»،
مشريا إىل «أننا أخذنا عددا من
القرارات اليت تشجع وحتمي
االنتاج الوطين».
كما أكد «أننا حريصون على
عدم تضمني املوازنة اي
رسوم على الصناعة ،ال بل
ضمنها اعفاءات وحوافز تشجع
على االستثمار يف لبنان ويف
املدى الطويل الفرصة احلقيقية
امام الصناعة هي اسرتاتيجية
احلكومة باعتماد النفط الطبيعي
يف انتاج الكهرباء» ،الفتا إىل
«أننا خططنا الرساء بيئة جاذبة
التنمية
وحتقيق
لالستثمار
املستدامة ،يف اسرتاتيجيتنا
اجلميع يستفيد ،واهلدف من
عملنا هو واحد ألجياد فرص عمل
امام اللبنانيني وبشكل خاص
أمام الشباب ،وأريد ان تعرفوا
ان بابي مفتوح أمامكم لنتساعد
يف حتسني اقتصادنا».
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لبنانيات

جلنة املال إقرت الفصل الثاني من املوازنة

كنعان :جلسة اجيابية وأجوبة مقنعة
أبي خليل :قلنا منذ البداية إن هناك سوء فهم وسوء نية
أعلن رئيس جلنة املال واملوازنة
النائب إبراهيم كنعان ،أن
«اللجنة اقرت الفصل الثاني
من مشروع موازنة العام
 ،»2017مشريا اىل أن «أجواء
اجللسة كانت إجيابية يف الشق
املتعلق باستيضاح وزير الطاقة
واملياه حول خطة الكهرباء،
واالسئلة كانت جريئة واالجوبة
مقنعة».
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة
كنعان وحضور وزير املال
علي حسن خليل ،وزير الطاقة
واملياه سيزار ابي خليل ،وزير
الرتبية والتعليم العالي مروان
محادة ووزير الدولة لشؤون
مكافحة الفساد نقوال التويين،
والنواب :فادي اهلرب ،حكمت
ديب ،اميل رمحة ،امل ابو زيد،
هنري حلو ،نبيل دو فريج،
حممد قباني ،حممد احلجار ،علي
عمار ،سامر سعادة ،كاظم
اخلري ،بطرس حرب ،االن عون،
عاطف جمدالني ،ياسني جابر،
ايوب محيد ،جورج عدوان ،زياد
القادري ،سامي اجلميل ،فؤاد
السعد ،حسن فضل اهلل ،عباس
هاشم ،نبيل نقوال وقاسم
هاشم.
كما حضر اجللسة ،املدير العام
املالية االن بيفاني ،املدير
العام للتعليم املهين امحد
دياب ،املدير العام للرتبية
باالنابة عماد االشقر ،االمني
العام جلمعية املصارف مكرم
صادر ،نائب حاكم مصرف لبنان
سعد عنداري ،مدير املوازنة يف
وزارة املال كارول ابي خليل،
مستشار وزير الرتبية وممثل
رئيس اجلامعة اللبنانية حمسن
جابر ،رئيس دائرة احملاسبة
يف وزارة الرتبية الرا عبد اهلل،
مستشار وزير الطاقة خالد خنلة
ومستشار وزير الطاقة غسان
خوري.

كنعان

وبعد اللجنة ،قال كنعان:
«تابعنا يف الشق األول من
اجللسة مناقشة قوانني الربامج
وقد اقريناها ،وبالتالي اقر
الفصل الثاني من املوازنة،
بعدما اقر يف وقت سابق
الفصل األول املتعلق مبواد
القانون وعددها  .14وقد طلب
من كل الوزارات بأن تتقدم يف
اجللسة املقبلة بتقارير مفصلة
عن تنفيذ قوانني الربامج اليت
عدلت واهداف وكلف القوانني
اجلديدة ،حتى ال مينع اإلقرار
املبدئي أي استيضاح او نقاش
من النواب».
أضاف« :يف الشق الثاني من
اجللسة ،لبى وزير الطاقة طلب
اللجنة مشكورا الستيضاحه حول
اخلطة االنقاذية اليت تقدم بها
جمللس الوزراء ،واليت وحبسب
املعلومات واملستندات اليت
زودنا بها الوزير ،اقرها جملس
الوزراء مبوجب قرار يف 28
آذار  ،2017وينص على «اطلع

املشنوق إستمع ملطالب أهالي الطفيل وعقد
اجتماعا جمللس االمن املركزي :نعمل لعودة
مستقرة وتأمني مستلزمات احلياة الكرمية

املشنوق مجتمعا مع وفد من بلدة الطفيل
لجنة املال مجتمة برئاسة املائب كنعان
جملس الوزراء على عرض وزارة
الطاقة واملستندات املتعلقة
باخلطة االنقاذية لصيف ،2017
وقد تبني ان وزارة الطاقة
واملياه والتزاما منها بورقة
سياسة قطاع الكهرباء اليت
مت تبنيها مبوجب قرار جملس
الوزراء الرقم  1تاريخ 21
حزيران  ،2010وحيث ان بعض
مسارات هذه اخلطة مل يتحقق،
اعدت خطة انقاذية لصيف
 ،2017مشرية اىل انها تقوم
بدراسة امشل لتطوير ورقة
سياسة قطاع الكهرباء لعرضها
الحقا على جملس الوزراء».
وأوضح ان «اخلطة تتضمن 5
حماور» ،الفتا اىل «ان القرار
املتخذ يف جملس الوزراء،
وافق على اقرتاح وزارة الطاقة
واملياه الذي يعترب كجزء
تطويري من خطة الكهرباء
الواجب استكماهلا ،واليت وافق
عليها جملس الوزراء يف العام
 ،2010وكلف جملس الوزراء
مبوجب هذا القرار وزير الطاقة
واملياه اختاذ اإلجراءات الالزمة
واستدراج العروض واعداد
املناقصات الالزمة وعرض
مراحلها كافة تباعا على جملس
الوزراء وفقا للقوانني واألنظمة
املرعية االجراء».
وأشار اىل أن «ومبوجب األسئلة
اليت طرحها النواب على وزير
الطاقة خالل جلسة جلنة املال،
اكد للجنة التزامه تطبيق
القوانني وقرارات احلكومة،
وبأنه سريفع تقريرا نهائيا اىل
جملس الوزراء ،وان هناك 8
شركات ،وال يقتصر االمر على
شركتني كما قيل ،واىل ان
تفض العروض النهائية ،االمر
الذي مل حيصل بعد .فمجلس
الوزراء بكامل مكوناته يقبل او
يرفض بعد رفع وزير الطاقة
التقرير اليه ،ومرجعية هذه
العملية هي جملس الوزراء،
وقد رد وزير الطاقة على الكثري
من األسئلة اليت طرحت واليت
تتعلق بالقوانني والكلفة ،وهل
حنن نستأجر بواخر او نشرتي
الطاقة ،وهل هذه الطاقة
اليت نشرتيها هي اغلى من
اليت نبيعها اليوم للمواطن او
بالسعر نفسه او ارخص».
ولفت اىل ان «وزير الطاقة
افادنا بان دفرت الشروط عرض
على جملس الوزراء واقر يف

حكومة الرئيس جنيب ميقاتي،
وهو وان كان يستدعي إعادة
نظر ،اال انه مقر من احلكومة،
واحلكم استمرارية .ويكون
الوزير باستناده اىل دفرت
الشروط هذا مل خيالف قرار
جملس الوزراء ،الذي ميكن له
ان يعيد النظر بدفرت الشروط
او يستبدله».
وأشار اىل ان «اجللسة كانت
هادئة وجرى تبادل كل اآلراء
النيابي
واحلضور
خالهلا،
فيها كان من خمتلف الكتل،
باإلضافة اىل الوزراء املعنيني،
وطرحت خالهلا كل األسئلة»،
ومتنى ان «يتم التعاطي مع هذا
امللف على املستوى الوطين
واجلميع يريد الكهرباء ،وعلينا
تغليب املصلحة الوطنية على
التجاذبات السياسية ،وحبوار
هادئ كما حصل اليوم يف
جلنة املال ،قادرون على النظر
بأي اقرتاح عملي حيسن هذه
اخلطة».

أبي خليل

بدوره قال أبي خليل« :كانت
فرصة الجتماع النواب يف جلنة
املال واملوازنة ،وناقشنا كل ما
اثري حول خطة الكهرباء بعدما
أقررنا قوانني الربامج املتعلقة
بوزارة الطاقة يف املوازنة
العامة.
وقد عرضت الوضع مبعزل عن
الكثري من االضاليل اليت كانت
تبث يف االعالم ،وتطرقنا اىل
كل احملاور القانونية والتقنية
واملالية .ويف الشق القانوني
واملالي والقانوني حنن نقوم
باجراءات كلفنا بها جملس
الوزراء وفق دفرت شروط وضع
سابقا ،وطلبت احلكومة ان
تضيف سؤاال عن امكان التمويل
لستة أشهر ،وهذا عائد اىل
دفرت الشروط ،وقلنا إذا كنا
سنذهب اىل خطة للصيف فال
ميكن إعادة وضع دفرت شروط
جديد حيتاج اىل أشهر ،ثم جتري
استدراج عروض ،وبالتالي كان
القرار بان اقرتاح القروض
وفق دفرت الشروط السابق
الذي وضعته حكومة الرئيس
ميقاتي ،واحلكم استمرارية،
وقد وضعنا هذه االشكالية
واملغالطات واستقطناها امام
النواب ،وهناك حماضر يف
جلسة جملس الوزراء .ومن
ينسى ميكنه التأكد».

اضاف« :عندما تنتهي املناقصة
يدرس العرض التقين واملالي
ونعود بامللف اىل جملس
الوزراء ،واذا ارتأى جملس
الوزراء غري ذلك فليقل من
أين تأتي الكهرباء يف الصيف،
وهي لن تأتي إال من خالل طاقة
سريعة ،ومن هنا ركزنا على
البحر وليس على الرب .ومن
خالل الشاطئ نستطيع الوصول
اىل املعامل ونؤمن الطاقة،
الفيول والغاز .وبالنسبة اىل
الرب ،هناك معمل دير عمار الذي
جيب إعادة إعماره».
وأوضح أن «البند الثاني يف
اخلطة هو استكمال موضوع
اشرتاك القطاع اخلاص من
املعامل على االرض ،حيث
ال معامل ملؤسسة الكهرباء،
واملعامل حتتاج اىل ثالث
سنوات على األقل .فماذا
نقول للناس عن الكهرباء يف 3
صيفيات ،النه اذا بدأنا اليوم
لن ننجز املعامل قبل  3سنوات
اذا مل حتصل عرقلة؟».
واضاف أن «البند االخري هو
تصحيح التعرفة حتى ال يزيد
العبء على الدولة ،وحتى تأتي
الساعات االضافية من التغذية
ونوفر من ساعات التغذية من
املولدات ونوفر على املواطن
بني  45و 54يف املئة من
الفاتورة االمجالية ،وهذه اخلطة
ستوفر على االقتصاد اللبناني
ما يتحمله من جراء عدم توافر
الكهرباء .لقد قلنا منذ البداية
إن هناك سوء فهم وسوء نية،
وأنا أستطيع أن أوضح سوء
الفهم .إن النظام الدميوقراطي
من أساسه الوصول اىل
املعلومات ،واستفضنا يف
النقاش وعرضنا كل االمور،
وفصلنا باالرقام الوفر الذي
يصل اىل  60باملئة عما كان
سابقا».
وختم« :اجلميع يتحدث عن
تتم،
مل
وهي
مناقصة،
ويعطون ارقاما قبل فتح
امللفات ،فلماذا احلديث وحنن
نقوم بإجراء سنرفع نتيجته اىل
جملس الوزراء؟».
وردا على سؤال عن ان شركة
الكهرباء هي مصدر عجز الدولة
وال توفر الطاقة ،قال« :ليست
وحدها ،والسبب ان الفوترة
بأقل من الكلفة ،وبالتالي
الدولة تدفع هذا الفارق».

أكد وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق خالل استقباله
وفدا ميثل أهالي بلدة الطفيل،
أنه «يولي كل اهتمامه ملف
البلدة وعودة أهاليها إىل
منازهلم وأراضيهم».
وأشار إىل أن «احلكومتني
السابقة واحلالية قصرتا»،
واعدا «ببذل املزيد من املساعي
لالشراف على عودة آمنة
ومستقرة وتأمني مستلزمات
احلياة الكرمية».
وبعدما استمع من الوفد إىل
«عرض للظروف الصعبة اليت
يعيشونها ومطالبهم باإلسراع
يف توفري شروط العودة
وأهمها حضور الدولة عرب
األجهزة األمنية ،أبلغهم أنه
حبث هذا املوضوع مع رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون،
الذي زاره صباحا ،وأنه سريفع
مطالبهم إىل رئيس احلكومة
سعد احلريري ،إضافة إىل
بقائه على تواصل دائم مع
قيادة اجليش وقوى األمن
الداخلي واألمن العام الختاذ
كل االجراءات العملية لتأمني
العودة املستقرة».

الشوم

وبعد انتهاء االجتماع ،قال
خمتار بلدة الطفيل علي الشوم
إن «الوزير طمأننا إىل متابعته
املوضوع بكل اهتمام ،وكان
صرحيا ومن أشجع املسؤولني
إذ أقر بتقصري احلكومة السابقة،
لذلك نأمل من احلكومة احلالية
أال تقصر وأن تهتم بأوضاعنا
الصعبة».
واضاف« :وزير الداخلية أكد
لنا أن مشاورات جتري بإشراف
ورئيس
اجلمهورية
رئيس
احلكومة وبالتنسيق مع وزارة
الداخلية واملدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم».
وختم« :وعدنا الوزير بتعبيد
الطريق وعودة األهالي مبواكبة
أمنية من قيادة اجليش ومن
قوى األمن الداخلي واألمن
العام ،وان شاء اهلل خالل أيام
نشهد ترمجة هلذه الوعود».

مجلس االمن املركزي

وبعد مغادرة األهالي عقد
املشنوق اجتماعا استثنائيا
جمللس األمن املركزي لبحث
قضيتهم واختذ قرارات حبيث
«يتوىل كل جهاز عسكري
وأمين تنفيذها من جهته،

على أن تظهر نتائجها خالل
أيام وعلى أن يراعى الوضع
األمين للطريق املؤدية إىل
البلدة وتأمني انتقال االهالي
والسكان منها واليها ،وكذلك
تأمني الوسائل اللوجستية
تلبية الحتياجات االهالي من
القرى اجملاورة هلا» ،حبسب
بيان صادر عن االجتماع.
كما تطرق اجمللس إىل «ظاهرة
إطالق النار العشوائي اليت
تؤدي يف معظم االحيان إىل
سقوط قتلى وجرحى» .وإذ
اعترب أن «انتشار السالح
ظاهرة اجتماعية تتطلب عالجا
سياسيا» ،أكد «اإلصرار على
مالحقته ملطلقي النار وتوقيفهم
وتسليمهم إىل القضاء» .كما
متنى اجمللس «على السلطات
القضائية عدم التساهل يف
إطالق سراح املوقوفني بتهم
إطالق النار العشوائي والتشدد
يف حماسبتهم».
كذلك حبث اجمللس مواضيع
طي
بقيت
اخرى
امنية
الكتمان.
حضر االجتماع النائب العام لدى
حمكمة التمييز القاضي مسري
محود ،مدير عام االمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،مدير
عام قوى االمن الداخلي اللواء
عماد عثمان ،حمافظ مدينة
بريوت القاضي زياد شبيب،
نائب رئيس االركان للعمليات
يف اجليش العميد الركن حممد
جانبيه ،امني سر جملس االمن
الداخلي املركزي العميد الياس
اخلوري ،مدير املخابرات يف
اجليش العميد الركن انطوان
منصور ،وشارك فيه مفوض
احلكومة لدى احملكمة العسكرية
القاضي صقر صقر ومدير
عام امن الدولة اللواء طوني
صليبا».

الجديد

وكان املشنوق زار صباحا
مبنى تلفزيون «اجلديد» الذي
تعرض العتداء من جمهولني
فجرا ،وقال بعد لقائه نائب
رئيس جملس اإلدارة كرمى
اخلياط« :لقد بدأنا التحقيق
وسنستكمله حتى النهاية دون
تردد أو تراجع ،وهناك مالمح
جدية ميكن االعتماد عليها
للوصول إىل نتيجة ،وسنبذل
كل جهد ملنع أي اعتداء من
خالل املعاقبة والتعقب واختاذ
اإلجراءات األمنية الضرورية».

صفحة 5

Saturday 13 May 2017

الـسبت  13أيــار 2017

Page 5

لبنانيات

نصر اهلل يف ذكرى اغتيال بدر الدين :هناك أمل حقيقي يف التوصل
إىل قانون انتخاب جديد وجيب تهدئة اخلطاب السياسي
أحيا «حزب اهلل» الذكرى السنوية
االوىل الغتيال مصطفى بدر
الدين ،يف حفل أقيم يف جممع
«سيد الشهداء» ،حبضور ممثل
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون النائب حكمت ديب ،ممثل
رئيس جملس النواب األستاذ
نبيه بري النائب عبد اجمليد
صاحل ،السفريين االيراني
حممد فتحعلي والسوري علي
عبد الكريم علي ونواب وممثلني
عن األحزاب الوطنية والفصائل
الفلسطينية.
بعد النشيد الوطين ونشيد
«حزب اهلل» وكلمة لعريف
االحتفال الشاعر علي عباس
وكلمة لعلي بدر الدين ،وهو
ابن احملتفى به ،كانت أنشودة
من وحي املناسبة ،ثم عرض
فيلم وثائقي من إعداد االعالم
احلربي.

نصر اهلل

بعدها ،أطل األمني العام
ل»حزب اهلل» السيد حسن نصر
اهلل متحدثا عرب شاشة فقال:
«عام مضى على اغتيال القائد
اجلهادي الكبري ذو الفيقار،
وحتضرنا الذكرى من جديد،
فهو مل يغب عنا يوما ألنه حاضر
دائما يف عقولنا وقلوبنا ،وحنن
نعيش يف بركات تضحياته ،فهو
القائد اجلريح واالسري واملقاتل
يف كل ميدان من لبنان إىل
فلسطني والعراق ،وهو اجملاهد
يف كل ساحة للدفاع عن
املقاومة من لبنان إىل سوريا
وإيران .لقد كان مقداما ال
يهاب املوت ،دؤوبا يف الليل
والنهار ال يكل وال ميل ،وكان
جيمع بني القوة والعاطفة.
كان قائدا يف حترير االرض
واسرتجاع االسرى بكرامة ،ويف
الدفاع عن الوجود والكرامة،
ويف الدفاع عن حمور املقاومة.
عاهد اهلل أال يعود من ساحة
جهاده يف سوريا ،إال منتصرا
أو شهيدا ،وقد عاد منتصرا
وشهيدا ،وقد خابت آمال
التكفرييني يف سوريا .وكان
أيضا قائد معركتنا يف مواجهة
عناقيد الغضب الصهيونية،
اليت هزمت فيها إسرائيل،
واتفق فيها على تفاهم نيسان
الذي أسس للتحرير عام ،2000
وسقط فيها شيمون برييز يف
االنتخابات ،مما أطاح بالتسوية
املذلة .ومن الطبيعي ،وهو
الذي كان أيضا شريك القيادة
يف عملية أنصارية وقائد
العمليات يف املقاومة على مدى
سنوات ،أن يسعى البعض إىل
النيل منه ثأرا هلزائمهم».
أضاف« :شيد االسرائيليون
يف السنوات املاضية بعض
اجلدران ،وأقاموا شبكات انذار
متطورة جدا على احلدود،
ولكن قبل اسابيع استطاع
مواطن لبناني أن يعرب الشريط
الشائك ،وميشي على قدميه،
ويصل إىل حمطة الباصات
يف كريات مشونا ،مما كشف
ان كل هذه االجراءات بالية.
إذا اكتشفوا أن اجراءاتهم
وتقنياتهم وجيشهم وأمنهم

هشة فسارعوا إىل اختاذ هذا
القرار باالسراع يف تشييد
اجلدار».
واعترب أن «من دالالت هذا
اجلدار ،الذي سريتفع عند
بانتصار
اعرتاف
احلدود،
لبنان الساحق واعرتاف بهزمية
اسرائيل ومشاريعها وأطماعها،
مشروع
بسقوط
واعرتاف
اسرائيل الكربى اليت ارادوها
من النيل إىل الفرات» ،وقال:
«االسرائيلي تعلم أن أي
مواجهة مقبلة قد تكون يف
داخل االراضي الفلسطينية
احملتلة .ولذلك ،يأخذ األمور
التهديد
ويقابل
جبدية،
بإجراءات وخطط ومناورات
وإخالء مستعمرات وبناء جدران
وما شابه ،وهذا نصف املعركة.
االسرائيلي ال يستطيع ان يبقى
يف لبنان ويف غزة .لقد انتهت
الدولة
العظمى،
اسرائيل
واملخيفة،
املرعبة
اجلبارة
اسرائيل العظمى اليت تفرض
شروطها على شعوب املنطقة
وحكوماتها من دون تفاوض
حتى سقطت ،ألنها ختتبىء
وجيشها وخمابراتها خلف اجلدران
أصبحت
إسرائيل
العالية.
ضعيفة ودولة كبقية الدول.
إذا ،هذا تطور اسرتاتيجي يف
مشروع املقاومة».
ولفت إىل أن «ميزة املقاومة
أنها ال تهدد من فراغ ،وال
تطلق الكالم من أجل الكالم،
مشريا إىل أن «الكالم عن
احلرب االسرائيلية على لبنان
وحزب اهلل واملقاومة ،هو جزء
من احلرب النفسية واملعتادة
والطبيعية ،وال جيوز ان خيضع هلا
الشعب اللبناني ألن هذا الكالم
ليس جبديد» ،وقال« :اليوم،
بعد كل انتصارات املقاومة،
يأتي اإلسرائيلي ليشيد هذه
اجلدران وليعرب عن خوف جنوده
وخوف قطعانه املستوطنني،
فهذا أمر ممتاز يف احلسابات
النفسية والعسكرية .إن العدو
االسرائيلي خائف وقلق من أي
مواجهة مقبلة».
وسأل« :ملاذا إقالق الناس
وختويفهم؟ فأقول للشعب
اللبناني وكل املقيمني يف
لبنان عيشوا حياتكم الطبيعية،
ألن هذا التهديد ليس جديدا،
والعدو يقوم حبرب نفسية.
ولذلك ،ثقوا باهلل الذي نصركم
يف مواقع كثرية ،وثقوا
مبعادلتكم الذهبية».
«األسرى
عن
وحتدث
الفلسطينيني املضربني عن
الطعام» ،وقال« :ننحي أمام
سكوت
وندين
صمودهم،
واالنظمة
العربية
احلامعة
العربية واجملتمع الدولي وكل
املؤسسات الساكتة والصامتة
جتاه هذا الشعب الذي يواصل
تقديم التضحيات».
وعن الوضع اللبناني ،قال:
«هناك تطور إجيابي عند
احلدود الشرقية بني لبنان
وسوريا ،فهذه احلدود أصبحت
آمنة بدرجة كبرية ،وحنن يف
املقاومة دخلنا إىل تلك اجلبال،

السيد حسن نصر اهلل

وقضى جماهدونا يف اجلبال
ليال وأياما صعبة ،قتلوا
وقدموا الشهداء ،واآلن على
احلدود مل يعد هناك أي داع
لتواجدنا .لقد فككنا وسنفكك
بقية مواقعنا العسكرية على
احلدود من اجلهة اللبنانية ،ألن
مهمتنا أجنزت .منذ اليوم ،تقع
املسؤولية على الدولة ،فنحن
لسنا بديال عن الدولة اللبنانية
واجليش اللبناني ،واألمور يف
السلسلة الشرقية مرتوكة منذ
اليوم للدولة».
أضاف« :إن بلدة الطفيل
لبنانية ،وليس هلا طريق
صحيح ،ومن يريد أن يذهب
إليها عليه ان يدخل إىل سوريا
أوال ،ثم إىل بلدة الطفيل .عندما
وقعت املواجهات يف السلسلة
الشرقية ،اضطر أهالي الطفيل
إىل مغادرتها .واليوم ،مع
انتفاء السبب ،تواصلنا مع
أهالي الطفيل ،وقلنا هلم إنهم
يستطيعون العودة إىل بلدتهم.
وإذا كان أحد يعترب أن تواجدنا
العسكري يف تلك املنطقة كان
عائقا أمام عودتهم ،فأبلغناهم
أن مهمتنا انتهت وميكنهم
العودة».
وتابع« :هناك ملف نريد أن
نغلقه ،وهو اتهام بعض القوى
واملنابر السياسية واالعالمية
حزب اهلل بأنه يريد أن يقوم
بتغيري دميوغرايف يف بعلبك -
اهلرمل ،يف الوقت الذي كان
حزب اهلل إىل جانب اجليش
يشكل سدا منيعا حلماية كل
البلدات يف بعلبك  -اهلرمل،
وقدم يف هذه املهمة دماء
زكية وتضحيات .لو أردنا
لرتكنا
دميوغرافيا
تغيريا
النصرة وداعش يدخالن إىل
هذه القرى ،ويقتالن ويدمر،
ثم حنن ندخل إليها وندمرها».
وقال« :نريد ان يعود أهالي
الطفيل إليها وأن يستطيع
أهالي عرسال العودة إىل
أعماهلم وبساتينهم ،فليبق
أهالي عرسال يف عرسال،
ويعود أهالي الطفيل إىل
الطفيل ويبقى أهالي القاع يف
القاع».
وعن عرسال ،قال« :ال أفق
للمعركة اليت تدور يف جرود
عرسال ،وحنن جاهزون أن
نضمن تسوية ألن الدولة
ليست مستعدة للتفاوض مع
احلكومة السورية .وبالنسبة
إىل النازحني املوجودين يف
خميمات عرسال ،فنحن جاهزون
لنتواصل مع النظام يف سوريا

إلعادة أكرب عدد منهم إىل
قراهم وبلداتهم ،فهذا أمر ال
مشكلة فيه».
وأشار إىل أن «هذا امللف ال
يعين حزب اهلل فقط بل يعين
اجلميع» ،داعيا إىل «التعاون»،
وقال« :إن التواجد املسلح يف
اجلرود بات عبئا على عرسال
والناس .ولذلك ،االفضل
أن تعاجل هذه األمور يف هذه
املناطق حقنا للدماء».
وعن قانون االنتخابات ،قال
نصر اهلل« :هناك أمل حقيقي
يف التوصل إىل قانون انتخابي
جديد ،األمور اقرتبت كثريا من
بعضها البعض ،الالءات اجلميع
متمسك بها ،وأنا أقول لكل
القوى ،مهما كانت االعتبارات
ال جيب ان نرتك احلوار ،ألن
ال طريق آخر للوصول إىل حل،
وجيب تهدئة اخلطاب السياسي
يف البلد وتهدئة البال ألن
تصعيد اخلطاب السياسي ال
يوصل إىل قانون انتخابي ،بل
يعقد امكانية الوصول إليه».
وعن امللف السوري ،قال:
«اخوة بدر الدين يواصلون
هناك جهادهم ،وعندما أعلن
عن وقف اطالق النار يف
سوريا ،قيل ان إيران وحزب
اهلل يريدان ختريب هذا االتفاق،
لكين أقول إن أي إتفاق لوقف
اطالق النار يف سوريا توافق
عليه احلكومة السورية نوافق
عليه حنن حكما .القيادة
السورية هي اليت تفاوض،
وهي اليت تقبل ،وحنن يف هذا
األمر نقف خلفها».

بو عاصي استقبل سفري تونس وحبث مع
وزير سنغافوري سبل التعاون وفتح اسواق
جديدة امام البضائع اللبنانية
التقى وزير الشؤون االجتماعية
بيار بو عاصي يف مكتبه يف
الوزارة ،وزير الشؤون اخلارجية
والدفاعية يف سنغافورة الدكتور
حممد مالكي عثمان ،ظهر امس
االول ،على رأس وفد من
الوزارة وعميد السلك القنصلي
العام
الفخري
والقنصل
لسنغافورة جوزيف حبيس.
وحبث بو عاصي مع الوفد يف
جتربة سنغافورة اليت استطاعت
ان تنفذ نظاما سياسيا يؤمن
االستقرار الفعلي مما انعكس
يف وقت سريع على النمو
االقتصادي ،وساهم يف انشاء
بنى حتتية متطورة جدا.
وشرح عثمان الطريقة اليت
اعتمدت يف ادارة امللفات،
ال سيما امللفات االجتماعية
كضمان الشيخوخة والضمان
االجتماعي ومجيع املواضيع
وذوي
باالطفال
املتعلقة
االحتياجات اخلاصة واملدمنني
والفقراء ،متمنيا على الوزير
بو عاصي زيارة سنغافورة يف
اقرب فرصة ممكنة.
وشدد بو عاصي بدوره،
على وجوب «التقارب بني
سنغافورة ولبنان والعمل على
زيادة التعاون بني البلدين
واالستفادة من فتح اسواق
جديدة امام البضائع اللبنانية
ما ينعكس اجيابا على اقتصاد
لبنان» .ولفت اىل ضرورة
«تبادل اخلربات بني البلدين
واالستفادة من جتربة سنغافورة
الناجحة يف االدارة».

من جهة اخرى ،استقبل بو
عاصي سفري تونس يف لبنان
حممد كريم بودالي وحبث معه
يف قضايا ذات اهتمام مشرتك
بني البلدين.
كما استقبل رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري مساء
امس االول يف السراي
احلكومي ،وزير الدولة لشؤون
اخلارجية والدفاع يف سنغافورة
حممد مالكي بن عثمان يف
حضور مستشار الرئيس احلريري
للشؤون االقتصادية مازن حنا،
وجرى عرض لألوضاع العامة يف
لبنان واملنطقة وسبل تطوير
العالقات الثنائية ال سيما على
الصعيد االقتصادي.
وكان الرئيس احلريري استقبل
رئيس جملس إدارة شركة
طريان الشرق األوسط حممد
احلوت الذي قال على األثر:
«حبثت مع الرئيس احلريري يف
أوضاع الشركة والتعاون القائم
مع وزارة األشغال العامة والنقل
بشخص الوزير يوسف فنيانوس،
والذي يصب دائما يف مصلحة
مطار رفيق احلريري الدولي،
ودولته حيّبذ أن تستمر هذه
العالقة املمتازة مع الوزارة .كما
حتدثنا يف خطوط الطريان ،وقد
أبلغته أننا ندرس جبدية فتح خط
باجتاه مدريد ،ونراسل شركة
«أيبرييا للطريان» للتعاون يف
هذا اجملال ،وطلبت منه أن
يصار إىل االتصال بالسلطات
األسبانية للمساعدة يف تسهيل
حدوث هذا األمر».
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لبنانيات

جتمع العلماء :القرار قانون انتخاب
على أساس النسبية والدوائر املتوسطة

مجلس العلماء مجتمعا

عقدت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
العلماء املسلمني» اجتماعها
األسبوعي برئاسة رئيس اهليئة
الشيخ الدكتور حسان عبد اهلل
وتداولت يف األوضاع السياسية
يف لبنان واملنطقة واصدرت
بيانا الحظت فيه ان «األجواء
العسكرية والسياسية تتلبد
يف املنطقة اليت تعيش ظروفا
استثنائية من خالل حشود
عسكرية حتت عناوين املناورات
إال أنها حتمل يف طياتها مؤامرة
تعد القتطاع جزء من سوريا
الصهيوني،
للكيان
محاية
وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن ما
مسي بالربيع العربي إمنا هو
كذبة تستهدف تدمري الدول
اليت تشكل خطرا على الكيان
الصهيوني ولو بلحاظ املستقبل
وتشكيل درع حيمي هذا الكيان
من إمكانيات تشكيل حمور يؤدي
للقضاء عليه».
واعترب أن «احلشود على احلدود
بقيادة
األردنية
السورية
األمريكية
املتحدة
الواليات
وبدعم صهيوني رجعي عربي هي
قوات معادية وإن أي دخول يف
األراضي السورية جيب أن يواجه
حبرب شاملة ال تقتصر على
املكان الذي دخلوا إليه بل إىل
كل أماكن تواجد هذا احملور».
واعرب عن رفضه «املؤامرة
األمريكية خللق كيانات عرقية
وقومية ومذهبية يف املنطقة
خاصة يف سوريا والعراق ونعترب
أن الدولة الكردية هي كيان

صهيوني آخر يف جسم أمتنا
جيب أن مننع حصوله وكذا حماولة
أمريكا إنشاء كيان مذهيب سين
أو شيعي أو درزي ونعترب كل
أشكال التقسيم هذه هو مؤامرة
ملصلحة الكيان الصهيوني وجيب
مواجهتها».
واعترب التجمع أن «ما حياك
لفلسطني من مؤامرات خطر على
القضية خاصة مع تراجعات غري
مربرة لبعض الفصائل وما حيكى
عن سعي أمريكي لقمة بني أبو
مازن ونتنياهو وسط إعراض
صهيوني عن كل هذا وسعي
منه إلعالن يهودية الدولة ما
يوجب عودة مجيع الفصائل
إىل القتال واملقاومة كوسيلة
وحيدة الستعادة فلسطني كل
فلسطني .ويف هذا السياق ندعو
اجملتمع الدولي واملؤسسات
اإلنسانية إىل موقف يف وجه
حبق
الصهيونية
اإلجراءات
األسرى األبطال وإىل تصعيد
املواقف من قبل كل املؤيدين
للقضية الفلسطينية حتى حتقيق
األسرى لكامل مطالبهم».
ودعا التجمع «لعدم تفويت
الفرصة واإلسراع بإقرار قانون
انتخاب عادل على أساس
النسبية والدوائر املتوسطة
الذي بات يشكل قامسا مشرتكا
بني مجيع القوى وإن عدم
إقرار القانون قبل انتهاء والية
اجمللس سيؤدي إىل دخول
البالد يف الفوضى وما ال حتمد
عقباه».

عدوان من السراي:قانون االنتخاب قبل  19حزيران وجيب وقف الرتاشق االعالمي وحبث
املالحظات بني أربعة جدران

استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ظهر امس االول
يف السراي احلكومي ،نائب
رئيس اهليئة التنفيذية «للقوات
اللبنانية» النائب جورج عدوان،
يف حضور نادر احلريري.
بعد اللقاء ،حتدث عدوان ونادر
احلريري إىل الصحافيني ،فقال
عدوان« :الرئيس احلريري،
سواء يف اجتماع اللجنة الوزارية
املكلفة حبث قانون االنتخاب أو
يف جملس الوزراء ،دعا اجلميع
ألن يكونوا هادئني يف هذه
املرحلة ،لكي نصل بالبلد إىل
حيث جيب أن نصل .مجيعنا يعلم
أن الرتاشق والقصف اإلعالمي
واختاذ مواقف يف اإلعالم ال
خيدم أحدا ،بل على العكس خيلق
مناخات متنع التقدم الذي حناول
مجيعا إحرازه .ويف هذا اجملال،
علينا أال ننسى أننا يف وضع
اقتصادي مالي ليس سليما
للغاية بسبب هذه املناخات .من
هذا املنطلق ،أعتقد أنه علينا
مجيعا أن نتحلى بتفاهم وهدوء
بسحب الرتاشق اإلعالمي ،ألن
كل املواقف معروفة ،وكل
األفرقاء أعلنوا عن مواقفهم،
وهم صرحوا يف االجتماعات
املغلقة عما يريدونه وما ال
يريدونه ،وبرأيي الرتاشق ال
يفيد .ومن لديه مالحظات على
مطلق أي موضوع فهناك تواصل
حيصل .دعونا نبحث هذه األمور
بني أربعة جدران لكي نتقدم
أكثر فأكثر».
أضاف« :إن حتديد مهل والقول
ان أمورا قد حتصل يف  15أيار
أو غريه ،أمر غري دقيق وغري
صحيح .لدينا لغاية  19حزيران
إلجناز قانون لالنتخابات .هذا ال
يعين أنه علينا أن ننتظر حتى

هذا التاريخ ولكن لدينا هذه
املهلة ،ويف ضوء ما جيري
أستطيع القول إننا سننجز
القانون قبل  19حزيران».
وتابع« :قد يتساءل البعض
ما هو اخليار املتاح أمامنا .يف
السابق كانوا يطرحون العودة
إىل قانون الستني أو التمديد،
أما اليوم فهناك خياران :إما
إنتاج قانون جديد أو االنتحار،
وليس هناك من عاقل ينتحر
بنفسه .من يذهب إىل االنتحار
هو شخص غري عاقل ،بل
سنذهب اىل انتاج قانون
جديد .لذلك باتت االجتماعات
بوترية متسارعة ،وهي بدأت
يوم الثالثاء املاضي مع وزير
املال علي حسن خليل ،ومن
ثم عقد اجتماع بني السيد نادر
احلريري ووزير اخلارجية جربان
باسيل .هناك تواصل دائم
مع كل األفرقاء ،وباألمس
عقدت اجتماعا مطوال وإجيابيا
مع النائب وليد جنبالط ،وأمثن
التغريدة اليت أطلقها صباح
اليوم واليت تصب يف خانة ما
نقوم به اآلن».
وقال عدوان« :اآلن سأغادر
السراي ألجتمع مع الوزير
تتقدم
وبالتالي
باسيل،
االجتماعات بوترية سريعة جدا،
وبالتالي ليست صحيحة األجواء
املطروحة .يف اإلعالم هناك
تراشق إعالمي ،ولكن داخل
الغرف هناك تقدم ملموس،
فمنذ أسبوع وحتى اآلن ،أستطيع
القول إن هناك تقدما ملموسا
ولن أدخل يف التفاصيل ،ألنين
سبق أن ذكرت بأننا إذا أردنا
حتقيق النجاح هلذا املوضوع
فعلينا قدر اإلمكان أن حنافظ
على سريته ،حنن يف األمتار

بري استقبل وزير خارجية سنغافورة وشربل
وقائد اجليش واملطران حنا

خمزومي التقى حاصباني:

ضرورة اعتماد الشفافية يف
ترسية العقود يف اي ملف
التقى رئيس حزب «احلوار
الوطين» املهندس فؤاد خمزومي
نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الصحة غسان حاصباني
إىل مأدبة غداء ،وتداول معه
األوضاع احمللية واإلقليمية.
وإثر اللقاء ،قال خمزومي:
«تباحثنا يف القضايا املطروحة،
وأكدت ضرورة اعتماد الشفافية
يف ترسية العقود يف أي ملف
كان ،ويف خمتلف القرارت
ذات الصلة بامللفات اخلدماتية
وسواها» .وأكد أن «التعاون
يف املرحلة احلالية بني مجعيات
اجملتمع املدني والقطاع العام
ضرورة ،من أجل رفع األعباء
عن املواطنني» ،الفتا إىل
«أننا عشية شهر رمضان
املبارك نريد أفضل املمكن

للبنانيني» .ومتنى على وزير
الصحة أن «يكون هناك خطة
واضحة لرفع مستوى اخلدمات
الصحية للمواطنني ،مع األخذ
بعني االعتبار أن احلاالت غري
املضمونة تزداد يومًا بعد يوم
مع استشراء البطالة ،وهذا
يشكل عبئًا على الوزارة جيب
معاجلته عاجال وعلى املديني
املتوسط والبعيد».
ولفت إىل أن «اجملتمع اللبناني
يستحق اهتمامًا ألنه جمتمع حي،
وأبناؤه واعون ،لكن املطلوب
التغيري يف العقلية اليت ُيدار
بها البلد ،وهذه ال تتحقق إال
بانتخابات نيابية حقيقية بأسرع
ما ميكن ،تعتمد النسبية ويكون
للشباب كلمتهم احلرة يف
ذلك».

الرئيس بري خالل استقباله الوفد

إستقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ظهر امس االول يف
مقر الرئاسة الثانية يف عني
التينة ،وزير الشؤون اخلارجية
والدفاعية يف سنغافورة الدكتور
حممد مالكي عثمان على رأس
وفد من الوزارة وعميد السلك
القنصلي والقنصل الفخري
جوزيف
لسنغافورة
العام
حبيس .ومت عرض للتطورات
الراهنة والعالقات الثنائية.
ثم استقبل وزير الداخلية
السابق مروان شربل وعرض
معه االوضاع العامة وقانون
االنتخابات.
واستقبل بري بعد الظهر ،قائد

اجليش العماد جوزف عون،
وعرض معه الوضع االمين
وشؤون املؤسسة العسكرية.
من جهة اخرى ،تلقى الرئيس
بري اتصاال من رئيس أساقفة
سبسطية بطريركية القدس
للروم األرثوذكس املطران
عطاهلل حنا من القاهرة ،شاكرا
الداعمة
مبواقفه
ومشيدا
للشعب الفلسطيين وللقضية
ولتضامنه
الفلسطينية
الفلسطينيني
االسرى
مع
ووقوفه اىل جانبهم يف
اعتصامهم وصمودهم وصمود
الشعب الفلسطيين مبسلميه
ومسيحييه».

أو األيام األخرية ،واهلدف هو
الوصول إىل قانون انتخابات
وليس تسجيل سبق إعالمي».
أضاف« :لقد أردنا ،السيد
نادر احلريري وأنا ،أن نتحدث
إىل اإلعالم سويا ألننا نتشارك
كل اخلطوات ونتقاسم العمل،
جارية،
اتصاالت
وهناك
ولكي ال نستثين أحدا ،فهناك
اتصاالت جتري بني السيد
نادر وحزب اهلل لكي نتحاور مع
اجلميع ،ويف النهاية جنمع كل
املعطيات سويا ويف ضوئها
نكمل االتصاالت .تقدمنا كثريا،
واملناخ الذي خلقه الرئيس
احلريري والذي حتدث به مع
فخامة الرئيس ميشال عون،
والذي توافقا عليه ،والدفع
الذي يقوم به فخامته باجتاه
قانون االنتخابات هي أجواء
مؤثرة ،وقد بدأنا نلمس يف
الساعات األخرية مدى تأثريها
على التحرك الذي نقوم به».
وتابع« :لذلك لدي متن على
اجلميع ،وكما طلب النائب
جنبالط ،وكما كان الرئيس
احلريري سباقا يف ذلك باألمس،
أنه من هذه اللحظة علينا أن
نوقف الرتاشق اإلعالمي وتسريب
حماضر االجتماعات إىل الصحف،
نوقف التهديد باملهل ،ونذهب
مجيعا بعمل جدي لكي نقدم
إىل اللبنانيني قانونا انتخابيا
جديدا بأسرع وقت ممكن ،ونبدأ
بالتحضري لالنتخابات ،وحنن
على أبواب موسم الصيف.
علينا أن خنلق مناخا يعيد الوضع
املالي واالقتصادي إىل األمل
الذي ساد حني انتخب رئيس
اجلمهورية وشكلت احلكومة
برئاسة سعد احلريري .هذا
األمل ،حنن بيدنا كلبنانيني
أضعفناه ،واليوم جيب أن نعيد
بعثه حنو األفضل».
سئل عدوان :أي أن هناك
إجيابية وليس هناك تشبث من
قبل األطراف؟
أجاب« :صحيح .يف الثماني
واألربعني ساعة األخرية مت
إحراز تقدم بدأنا نلمسه ،وعلينا
أن نرافقه مع وقف للرتاشق
اإلعالمي».
سئل عدوان :هل من طروحات
جديدة يتم العمل عليها ام
طروحات قدمية؟
أجاب« :لن أدخل يف أي
تفصيل».
سئل احلريري :باألمس نعيت
الطرح التأهيلي فيما عاد رئيس
اجلمهورية وأحياه ،فماذا يعين
ذلك؟
أجاب« :أنا مل أنع الطرح بل
قلت بوضوح أن هناك أفرقاء
يف البلد يعارضون هذا الطرح.
ولكن اليوم جيب أن نركز على
األمور اليت نستطيع أن نتفق
عليها وأعتقد أنه من اآلن
فصاعدا هناك مناخ من كل
األفرقاء للعمل بهذا االجتاه.
األمور ،كما ذكرت باألمس،
غري مقفلة ونأمل أن نستمر يف
التقدم ،ففي النهاية ما حيصل
اليوم هو مرحلة كبرية يف
مسرية البلد يف حال مت التوصل
إىل قانون جديد إن شاء اهلل،
فحينها نكون قد وضعنا أسسا

لسنوات عديدة مقبلة».
سئل احلريري :هل هناك تأكيد
بأن هناك انتخابات وليس
فراغا؟ هل من إمجاع على ذلك؟
أي لن يدخل جملس النواب يف
الفراغ بعد  20حزيران؟
أجاب« :نعم .إن شاء اهلل نصل
إىل اتفاق قبل هذا التاريخ».
سئل عدوان :هل سيكون ذلك
على أساس قانون دائم أو
مرحلي هلذه االنتخابات فقط؟
أجاب« :كما ذكر السيد
نادر ،فإن احلل الذي نعمل
عليه هو حل جدي ومستقبلي
يؤمن االستقرار ويريح اجلميع
ويستجيب هلواجسهم ويطمئن
كل املواطنني دون استثناء
إىل أمرين :أوال أن بلدهم يف
املسار املستقبلي الصحيح،
وثانيا يقدم منوذجا لكل
البلدان احمليطة بأن املسلمني
واملسيحيني واملوحدين الدروز
قادرون أن يعيشوا معا يف
كنف دولة حتميهم وترعى
اجلميع ،وهم بدورهم مطمئنون
لدولتهم ولبعضهم البعض .وما
يطمئن هو أننا مجيعا مع بعضنا
البعض وأننا اخرتنا أن نعيش
معا ونبين معا ونقوي دولتنا
معا».
سئل عدوان :كيف تتفاعلون مع
حليفكم «التيار الوطين احلر»؟
أجاب« :نتفاعل معه بكل إجيابية
وحنن على تواصل معه ،وأهمية
أن تتواصل مع حليف هي
يف إمكانية أن تتبادال اآلراء
واضعني نصب أعينكم أنه جيب
الوصول إىل مساحة مشرتكة مع
اآلخر ،ففي النهاية حنن حلفاء مع
التيار الوطين احلر ،كنا وما زلنا
على حتالف مع تيار املستقبل،
ولكن هذه التحالفات ال تعين
أن ليس هناك فريق آخر ،بل
حنن جمربون مجيعا أن نتقدم
إىل مساحة مشرتكة ،فقانون
االنتخاب ال يفصل على قياس
تيار املستقبل وال على قياس
القوات اللبنانية وال غريهما».
سئل :هل صحيح أن «التيار
الوطين احلر» يعرقل؟
أجاب« :هذا الكالم ليس
دقيقا ،وهذا ما شعرنا به
يف األيام األخرية ،اجلميع
يقرتب ،وعلى رأسهم التيار
الوطين احلر إىل هذه املساحة
املشرتكة ،آخذا باالعتبار صحة
التمثيل واهلواجس املوجودة
عند املسيحيني واليت ال أحد منا
ينكرها ،بل نبحث عن حلول هلا
وسنجد هذه احللول لطمأنة هذه
اهلواجس».
سئل عدوان :إذا كان جملس
الشيوخ حمور تباين على الرئاسة
وعلى الصالحيات ،فهل بات
خارج البحث؟
أجاب« :كال ليس خارج البحث،
بل كما هو مطروح ليس خللق
مشكلة بل ليطمئن ،وبالتالي
هذا السؤال هو مقاربة عكسية
للزاوية اليت نطرح جملس
الشيوخ من خالهلا .حنن ننظر إىل
جملس الشيوخ كمؤسسة تطمئن
املكونات اللبنانية وتعطيهم
ضمانة أنه يف املستقبل ستبقى
التعددية يف لبنان مهما تغريت
األعداد».
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لبنانيات

ميقاتي يف لقاء حواري يف اجلنان :مشروع قانون حكومتنا وهاب من الضاحية :مسألة ضرب حزب اهلل معقدة ألنها جزء من لعبة إقليمية ودولية كبرية
وفق النسبية هو االفضل واالكثر قدرة على التطبيق

قال الرئيس جنيب ميقاتي:
«أصبحنا أمام خيارين ال ثالث هلما
يف موضوع االنتخابات النيابية،
بعد استبعاد خيار التمديد لوالية
اجمللس النيابي او حصول فراغ،
وهما :إما اجراء االنتخابات على
اساس القانون النافذ ،او
االتفاق على قانون جديد يرتكز
على النسبية اليت أقرتها حكومتنا
يف مشروعها املرسل اىل جملس
النواب وبالتالي حصول متديد
تقين لفرتة قصرية الجناز كل
الرتتيبات املتعلقة بالقانون
اجلديد».
وقال ميقاتي يف لقاء حواري مع
جامعة «اجلنان» يف طرابلس:
«بعدما أثبتت التطورات فشل
كل الصيغ االنتخابية اليت اعدت،
ينبغي اعادة درس مشروع
القانون الذي اعدته حكومتنا
واعادة النظر يف ما يرونه مناسبا
جلهة تقسيم الدوائر االنتخابية
وعددها ،على ان يتزامن اقرار
القانون اجلديد مع اقرار قانون
 اطار لتشكيل جملس الشيوخوتشكيل اهليئة الوطنية اللغاء
الطائفية السياسية ،وفق ما
نص عليه اتفاق الطائف».
أضاف« :إن النسبية هي اخليار
االنتخابي االفضل للبنان النها
تعطي كل من يتمتع بنسبة متثيل
معينة حق الدخول اىل اجمللس
النيابي .وان مشروع القانون
الذي اعدته حكومتنا هو االفضل
واالكثر قدرة على التطبيق بسرعة
النه وضع من قبل اختصاصيني
مل يعمدوا اىل تفصيله على
القياس ،وكان اقر باتفاق
مجيع املشاركني يف احلكومة مع
تسجيل حتفظ يف حينه من قبل
احلزب التقدمي االشرتاكي على
اعتماد النسبية».
وردا على سؤال قال« :ان
بعض من يعارض هذا املشروع
اليوم ،كالتيار الوطين احلر ،كان
مشاركا يف احلكومة ووافق عليه،
فلماذا تراجعوا عن دعمه اليوم؟
هل النهم شعروا ان الظروف
السياسية اصبحت خمتلفة؟».
وقال« :ان الفراغ يف جملس
النواب ،اذا حصل ،سيقودنا
اىل اجملهول ولذلك ينبغي تالفيه
بكل الطرق ووضع قانون انتخابي
على قياس الوطن ال على قياس
االشخاص واالحزاب».
وعما يرتدد عن اتفاق شبه
نهائي على اعتماد النسبية
مع عشر دوائر ،قال ميقاتي:
«يدور البحث حاليا يف هذه
الصيغة ،ولكن يف كل االحوال
هناك نقاش مستمر حول موضوع
الصوت التفضيلي وهل يتم
اعتماده على اساس القضاء او
الدائرة االنتخابية ككل».
واعترب ردا على سؤال ،ان
«موضوع التحالفات االنتخابية
سابق الوانه».
وإذ شدد على «وجوب العمل حتت
سقف اتفاق الطائف واملؤسسات
الدستورية» ،قال« :ان اتفاق
الطائف اصيب ببدعة امسها اتفاق
الدوحة ،الن اتفاق الدوحة حول
اتفاق الطائف من منوذج حلكم
لبنان اىل دميوقراطية توافقية
كرست فيديرالية الطوائف .من
هنا ،ينبغي العودة اىل االساس

وهو اتفاق الطائف واستكمال
تطبيقه وتقييمه ملعرفة الثغرات
والنواقص الواجب معاجلتها
ملصلحة لبنان واللبنانيني».
وعن املخاوف من توتري الوضع
يف اجلنوب ،قال« :ال مصلحة
الحد يف حصول اي توتر يف
اجلنوب ،ويف رأيي ما مل حتصل
تطورات كربى يف املنطقة الوضع
يف اجلنوب سيبقى مضبوطا».
ورأى ردا على سؤال ،ان «عدم
بت قضية املوقوفني االسالميني
هو جرمية موصوفة ،وجيب
الضغط الجراء احملاكمات ولينل
كل انسان جزاءه وحقه سواء كان
بريئا او مذنبا» .وقال« :لقد
انشأنا يف تيار العزم خلية خاصة
من القانونيني واحملامني ملواكبة
هذا املوضوع».
وعن ملف مشروع «نور الفيحاء»
الكهربائي الذي وعد به ،قال:
«كل االوراق القانونية صحيحة
ومنجزة ولكن املشروع مت وضعه
يف ادراج وزارة الطاقة واملياه
وأدخل يف املتاهات السياسية.
أمتنى اعادة درس املوضوع
واقراره فورا».
أما عن مشروع «مثار طرابلس»،
فقال« :هذا املشروع عبارة
عن شركة استثمارية برأمسال
بلغ حتى االن مخسة وعشرين
مليون دوالر ،والشركة تتلقى
كل املشاريع وتدرسها وفق
وهي
االقتصادية،
اجلدوى
قامت حتى االن مبشاريع حبدود
عشرين مليون دوالر يف مرفأ
طرابلس».
وقال ميقاتي عن دور طرابلس
يف عملية اعادة اعمار سوريا:
«تشكل طرابلس منصة طبيعية
العادة اعمار سوريا والبنى التحتية
لذلك متوافرة سواء يف املرفأ او
على صعيد خطوط املواصالت
والنقل ،ولكن السؤال االهم
متى ستنتهي االحداث يف سوريا
وتبدأ عملية االعمار؟ حتى االن ال
افق واضحا يف هذا االمر».
وتوجه ختاما اىل الشباب بالقول:
«أنتم فقط تبنون مستقبلكم،
ولبنان اآلتي هو لبنانكم .أنتم
شركاء أساسيون يف الدور
واملسؤولية ويف بناء الوطن
باحلوار والتوافق ،أنتم األساس
فال تقبلوا بدور هامشي ،بل
كونوا اصحاب املبادرة والريادة
لتبنوا لبنان الغد على صورة
أحالمكم وتطلعاتكم».

يكن

وكان اللقاء يف جامعة «اجلنان»
عقد مبشاركة افراد اهليئة
االدارة
وجملس
التعليمية
والطالب ،واستهل بكلمة لرئيس
جملس امناء اجلامعة سامل فتحي
يكن قال فيها« :حني يكون
الوطن عند مفرتق طرق ال بد من
ان نستمع اىل حكمة رجال الدولة
ورأيهم ويف مقدمهم دولة
الرئيس ميقاتي صاحب املوقف
واحلضور الالفت».

شندب

وقال الدكتور مازن شندب الذي
أدار احلوار« :ان دولة الرئيس
ميقاتي قامة لبنانية طرابلسية
غري نائية بنفسها عن هموم
الوطن ،وهو جاء اليوم ليخاطب
هواجس الشباب عرب احلوار».

رأى رئيس «حزب التوحيد
العربي» الوزير وئام وهاب،
من الضاحية اجلنوبية ،أن مسألة
ضرب «حزب اهلل» أصبحت أعقد
بكثري ألنها أصبحت جزءا من
لعبة إقليمية ودولية كبرية ،ومل
تعد كما كان يفكر اإلسرائيلي
سابقا يف العام  1996و ،2006
وال يف املراحل اليت شن فيها
حروبا على لبنان».
واستبعد وهاب «خيار الضربة
العدوان
أو
اإلسرائيلية
اإلسرائيلي على لبنان ،ألنها حتى
اآلن غري حمسومة ،واإلسرائيلي
اليوم يدرك أننا نسبة اىل العام
 ،2006أقوى بكثري رغم كل
الذي حصل يف سوريا ،حيث
لعب «حزب اهلل» دورا هاما»،
الفتا اىل أن «الوضع يف سوريا
وصل اىل مكان خميف وعشنا
اللحظات واأليام واألسابيع
الصعبة ،والضع يف الشام كان
يف مرحلة دقيقة جدا وفق كبار
املسؤولني السوريني ،حيث
كان يتم البحث عن خيارات
أصعب ملا ميكن ان حيصل،
وكنا أمام تطورات تنهي كل
شيء ،اىل أن أتى تدخل «حزب
اهلل» وقلب املعادلة».

وحيا وهاب «كل الشهداء الذين
سقطوا يف سوريا» ،متمنيا
«الشفاء العاجل لكل اجلرحى»،
الفتا اىل ما عانته بيئة «حزب
اهلل» «اليت حتملت كثريا يف
حرب سوريا» ،مؤكدا أنه «لوال
هذا التدخل ولوال سقوط هؤالء
الشهداء كنا أمام كالم آخر».
اضاف« :حنن اليوم مقارنة
بالعام  ،2006أقوى بكثري على
أكثر من صعيد ،أقوى باإلنتشار
اجلغرايف ألن اإلسرائيلي يدرك
اليوم أنه إذا وقعت احلرب ميكن
أن يأتي القصف من محص أو
تدمر أو محاه أو اجلوالن أو داخل
األراضي العراقية ،ألن الساحة
مفتوحة يف هذه احلالة».
ويف ما يتعلق باملوضوع
اإليراني ،أوضح وهاب اىل
أن «هناك رغبة اليوم بتنفيذ
اإلتفاق مع إيران وليس إلغائه،
ألن خطاب ترامب قبل اإلنتخابات
ليس كما بعدها ،إذ تبني أنه
أكثر عقالنية يف هذا املوضوع»،
معتربا أن «احملاوالت األمريكية
للتملص من بعض بنود اإلتفاق
النووي مع إيران له هدفه ،هو
أن إسرائيل عندما طلبت من
الرئيس باراك أوباما السري

سامي اجلميل اتصل بكرمى خياط مستنكرا االعتداء على
قناة اجلديد

اجرى رئيس حزب الكتائب
اللبنانية النائب سامي اجلميل
اتصاال هاتفيا برئيسة جملس
ادارة «قناة اجلديد» كرمى
خياط مستنكرا «االعتداء الذي
تعرضت له القناة مبديا تضامنه
الكامل مع إدارتها والعاملني
فيها .واكد وقوفه إىل «جانب
كلمة احلق» رافضا «حماولة
املس بأي وسيلة إعالمية تعكس
واقع الناس وهمومهم».
وأصدر عن جملس اإلعالم يف
حزب الكتائب اللبنانية البيان
التالي« :يعترب جملس اإلعالم
يف حزب الكتائب ان االعتداء
الذي تعرضت له قناة اجلديد
هو مرفوض ومدان ،ويرى أن
مثل هذه االعتداءات تشكل
انتهاكا حلرية الرأي والتعبري
اليت يكفلها الدستور ويصونها
النظام الدميقراطي احلر الذي
حيرتم الراي والراي .
ان جملس االعالم يف حزب
الكتائب إذ يهنئ الزمالء يف
قناة اجلديد على سالمتهم
يرفض أي ممارسات ميكن أن
تطال اي منرب اعالمي ،ويطالب
األجهزة املعنية بالتدخل الفوري
وكشف الفاعلني وإنزال العقاب
بهم منعًا لتكرار مثل هذه

فيصل كرامي استنكر
التعرض حملطة اجلديد
استنكر الوزير السابق فيصل
عمر كرامي يف بيان« ،اإلعتداء
الذي تعرضت له حمطة «اجلديد»
العزيزة على قلوبنا ،ونشدد على
وقوفنا اىل جانب حرية االعالم
اليت هي من ميزات لبنان،
ونناشد القضاء اإلسراع يف وضع
يده على هذا امللف».

األعمال اليت تسيء إىل ميزة
لبنان واالعالم فيه».

باإلتفاق مع إيران ،كان اهلدف
منه التخلص من «حزب اهلل»
هاجسها الوحيد ألنها كانت
مقتنعة بأن اإليراني لن يصنع
سالحا نوويا».
وتابع« :لذلك مت العمل على
إعادة التفاهم بني األمريكيني
ونتنياهو يف هذا املوضوع،
خاصة مع ازدياد اخلوف والقلق
واحلشود على احلدود اإلردنية
السورية تؤكد هذا اخلوف
بعدما رفع الرئيس بشار األسد
سقف كالمه يف األيام األخرية،
واغارت الطائرات السورية على
حدود األردن» ،مشددا على انه

«بالرغم من الضغط اإلقتصادي
على إيران ،إال أن األخرية متلك
الكثري من أوراق الضغط ،ما يظهر
أن األمريكي غري قادر على شن
هذه احلرب رغم كل التحريض
العربي على هذا املوضوع ،حيث
أن السعودي مستعد لتمويل أي
حرب ضد إيران أو «حزب اهلل»،
ورغم وجود مغامرة جدية بأن
تتقدم تلك اجليوش أو حتاول أن
تنفذ مهمة مل تستطع اجلماعات
املسلحة األخرى تنفيذها ،ولكن
ما يتبني أن األمريكيني وغريهم
لديهم حسابات أخرى يف هذا
املوضوع».

املفيت املصري يرتشح لرئاسة اجمللس االسالمي
الشيعي االعلى معتربا اليت جرت التعيينات مزورة

اعلن مكتب مساحة املفيت
الشيخ حممد املصري مفيت
البقاع الغربي عن الطائفة
لرئاسة
ترشحه
الشيعية
اجمللس االسالمي الشيعي
االعلى واعتبار التعيينات اليت
جرت مبثابة تعيينات مزورة
ودعا الجراء انتخابات شرعية
وقانونية على وجه السرعة
للحفاظ على نهج االمام موسى
الصدر معتربا ان الرتشيحات
ستبقى مفتوحة حلني انتخاب
جملس شرعي او سيتم
االعالن عن جملس اسالمي
شيعي جديد شرعي غري الذي

عني زورا.
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اسرتاليا يف أسبوع

خرباء :موازنة  2017لن حتل أزمة
اإلسكان يف أسرتاليا

املوازنة الفدرالية بني الراحبني واخلاسرين

حزب التحرير يتساءل :هل لنا
مستقبل يف أسرتاليا؟

وزير الخزانة سكوت موريسون

رأى خرباء أسرتاليون أن املوازنة
الفيدرالية اجلديدة  2017لن
حتل أزمة الغالء العقاري الذي
يضرب البالد.
وبعد الضغوط اليت أدت إىل
عدم املساس إىل حد كبري مبا
يسمى «املديونية السلبية»
اخلاصة بالقروض العقارية،
حذر اقتصاديون من عدم اختاذ
احلكومة قرارات حامسة بشأن
أسعار املنازل.
لكن باملقابل ،أثار اقتصاديون
الشكوك بشأن احلزمة املذكورة،
بدعوى أن اإلجراءات متواضعة
وال حيتمل أن حتدث تأثريا
كبريا.
بريندان رين ،كبري االقتصاديني
يف «كيه بي إم جي» قال إن
العوامل اخلمسة اليت حتدد أسعار
املساكن يف أسرتاليا تتمثل يف
اإلمدادات السكنية ،وزيادة
الطلب ،واملستثمرين احملليني،
واملستثمرين األجانب ،والسعر
احلقيقي لألموال.
ولفت إىل أن املوازنة ركزت
فقط على عاملني من اخلمسة،
السكنية،
اإلمدادات
وهما
واملستثمرين األجانب ،وجتاهلت

الباقي.
وتابع« :ال يبدو هذا كافيا،
ألن أسعار اإلسكان هو خليط
من العوامل».
بقطاع
املعنيني
النشطاء
املشردين قالوا إن احلزمة
املذكورة لن تفلح يف توفري
مساكن بأسعار معقولة.
أثار
ذلك،
على
وعالوة
اقتصاديون وخرباء ضرائب
الشكوك بشأن جدوى التعديالت
اجلديدة ،بدعوى أنها لن تفعل
إال القليل للحد من ضغوط
األسعار.
وباملقابل ،رحب كني موريسون،
جمللس
التنفيذي
الرئيس
رحب
األسرتالي
العقارات
بقرار احلكومة بعدم املساس
بشكل كبري باملديونية السلبية
وخصومات أرباح رأس املال.
وأضاف« :لقد اختذت احلكومة
مبقاومة
الصحيح
القرار
املطالبات بإجراء تغيريات كلية
يف املديونية السلبية ،إنه نظام
قائم منذ أكثر من  100عام
وليس مسؤوال عن غالء األسعار
العقارية».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حتذير ألصحاب األعمال يف أسرتاليا..

مكتب الضرائب يستهدف «نقاط الوالء»
ينبغي على أصحاب األعمال
يف أسرتاليا االستعداد ملكتب
الضرائب الذي سيجربهم على
إعالن املشرتيات اليت حدثت
حتت نطاق خطط برامج «نقاط
والء املستهلك» اليت تستهدف
جذب الزبائن كجزء من الدخل
الذي يستحق دفع ضرائب،
وفقا لتحذيرات حماسبة بارزة.
يذكر أن العديد من املتاجر
والشركات تعمل على وضع
برامج والء من خالل منح الزبائن
نقاطا خاصة شلمشرتياتهم،
ليستطيع بعد ذلك استغالل
النقاط يف مشرتيات أو مميزات
إضافية.
ويراجع مكتب الضرائب أسلوب
تعامله مع مسألة نقاط الوالء منذ
أبريل .2016
ماريانا فون لوكن خبرية الضرائب

يف «إتش إل بي جود سيدني»
قالت إن أصحاب األعمال قد
يتعني عليهم قريبا اإلعالن
عن قيمة تلك النقاط اليت يتم
استبداهلا مبميزات خمتلفة.
مكتب الضرائب األسرتالي قد
يتجسس على وسائل التواصل
االجتماعي ملعرفة احلجم احلقيقي
لنقاط الوالء غري املرتبطة بنفقات
البيزنس ،وأخذ ذلك يف االعتبار
يف التقييم الضرييب.
ومل يستجب مكتب الضرائب
جملة
لتساؤالت
األسرتالي
«أسرتاليان فابنانشيال ريفيو»
حول إذا ما كان سيتخذ موقفا
أكثر صرامة جتاه نظام «نقاط
الوالء» الذي يتبعه العديد
من املؤسسات لزيادة حجم
املبيعات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تنشغل اسرتاليا اليوم بعنوان
واحد هو املوازنة الفدرالية اليت
أعلن عنها وزير اخلزانة الفدرالي
االربعاء
سكوت موريسون
املاضي وردود الفعل عليها
ً
خاصة وأن احلكومة وصفتها
مبوازنة العدالة واألمن والفرص
يف حني وصفتها وسائل االعالم
واحملللني باملوازنة العمالية أو
املوازنة االنتخابية أو املوازنة
اليت تعتمد على زيادة العائدات
بدال من خفض االنفاق واملوازنة
اليت أرضت الكثريين وأغضبت
اقلية وأيضًا امليزانية احلذرة
واملتفائلة.
ويف ما يلي شرح مفصل عن
أهم ماجاء يف هذه امليزانية
وعن الراحبني واخلاسرين يف
هذه املوازنة:
يف ملف الصحة سرتفع رسوم
امليديكري من اثنني إىل اثنني
ونصف باملئة اعتبارًا من العام
 2019وسيتم استخدام هذه
األموال اجملموعة منها واليت
ستصل إىل  3.55مليارات دوالر
عام  2019و  4.25مليارات يف
العام  2021 2020يف متويل
اخلطة الوطنية لتأمني ذوي
االعاقة  .كما وستنخفض أسعار
العديد من اصناف األدوية
وسريفع التجميد عن عائدات
امليديكري لألطباء العاميني.
وقال وزير اخلزانة أن مسؤولية
كافة األسرتاليني هي دعم
ذوي االحتياجات اخلاصة وتأمني
مستقبل أفضل هلم.
مديرة اجلمعية األسرتالية لذوي
االحتياجات اخلاصة Therese
إن معظم ذوي
 sandsقالت ّ
االحتياجات اخلاصة يعتمدون
على دعم السنرتلنك واحلكومة
هلم وان اجلمعية التزال قلقة
من التدابري امللن عنه خاصة
اختبار الكشف عن املخدرات
وبطافات االعتماد اليت التسمح
هلم بسحب األاموال النقدية.
أما يف قطاع التعليم فتعترب
ّ
املدارس احلكومية اكرب الراحبني
من ميزانية  2017اذ ستمول
احلكومة هذه املدارس بقيمة
تزيد عن  18مليار دوالر على
مدار عشرة أعوام يف حني
وعدت احلكومة بتمويل يصل
إىل  37.3مليار دوالر لدعم
قطاع رعاية أالطفال قبل وبعد
املدارس واليت ستستفيد منها
أمأ
حوالي مليون عائلة اسرتاليةّ .
املدارس الكاثوليكية واجلامعات
فهي من اخلاسرين يف ميزانية
موريسون الرسوم اجلامعية
سرتتفع و متويل بعض املدارس
اخلاصة و املستقلة سيتقلص .
ومن أكرب املتضررين من
املوازنة موريسون كانت البنوك

األربعة الكربى وبنك ماكواري
اذ سيتم فرض ضريبة جديدة
على هذه البنوك بنسبة %0.6
على ارباحها وسيتم مجع حوالي
ستة مليارات دوالر على مدار
أربعة أعوام وستسهم يف اعادة
املوازنة إىل حال الفائض.
ّ
وحذرت احلكومة هذه البنوك
من مترير هذه الضريبة وتكبيد
ً
معتربة ان الـ
زبائنها تكاليفها
 aCCCوهي مفوضية املنافسة
وحقوق املستهلك سرتاقب هذه
البنوك بشكل دقيق.
ويف ملف االسكان والتدابري
اجلديدة الين اختذتها احلكومة
على
األسرتاليني
ملساعدة
شراء منزهلم األول فبالرغم
تتنب مقرتح
من أن احلكومة مل
َ
املديونية
بالغاء
املعارضة
السلبية أعلن موريسون عن
عدة اجراءات جديدة ملساعدة
الشباب على اقتناء منزل منها
فرض ضرائب على املستثمرين
األجانب الذين يرتكون منازهلم
فارغة وال يعرضوها لالجيار ومنع
األجانب من شراء أكثر من %50
من اي مشروع اسكاني جديد أو
قيد البناء.
ولكن أهم هذه التدابري كانت
ملساعدة الشباب على شراء
منزل اذ أعلن موريسون أن
املوازنة تشمل السماح للشباب
بادخار ما يصل إىل  30ألف
يف صندوق ادخارهم التقاعدي
وستعفى هذه األموال من
الضرائب.
ويف حني قال وزير اخلزانة أن
هذه املوازنة ستضمن عودة
التوازن ومن ثم الفائض
حبوالي سبعة مليارات دوالر مع
حلول العام  2021-2020القت
املوازنة موريسون عددًا من
االنتقادات كان أوهلا للمتحدث
باسم املعارضة لشؤون اخلزانة
 Chris Bowenالذي قال
يف حديث مع الـ  aBCإن
هذه املوازنة تفرض املزيد
من الضرائب على األسرتاليني
العاملني.
ومن ردود الفعل املنتقدة
للموازنة أيضًا كان تصريح
لرئيس جملس احتاد اجلاليات
عرب
االثنية  Joe CapuToالذي ّ
عن قلقه من التغيريات اجلديدة
اليت مشلتها املوازنة على رواتب
التقاعد للمهاجرين املتقدمني
يف السن وزيادة املدة اليت
حيق هلم بعدها احلصول على
الـ  pensionمن عشرة اعوام
إىل  15عامًا .السيد CapuTo
أضاف أن هذه التغيريات ستؤثر
على اضعف فئات اجملتمع خاصة
العاملني يف الوظائف ذات
الدخول املتدنية والالجئني.

حمزة قريشي متحدث باسم الحزب

وسيم دريهي متحدث باسم الحزب

يعقد حزب التحرير مؤمترا حول
تزايد مشاعر الكراهية ضد
املسلمني ،متسائال« :هل لدينا
مستقبل هنا يف أسرتاليا».
احلزب املتشدد الذي يدعو
لتطبيق الشريعة طرح تساؤالت
يف مقطع فيديو نشره مؤخرا
حول إذا ما كان هناك مستقبل
للمسلمني يف أسرتاليا.
وادعى حزب التحرير أن
املسلمني يعاملوا ككبش فداء
ملشكالت أسرتاليا.
ونشر حزب التحرير مقطع فيديو
يتهم الغرب بإلقاء املشكالت
على عاتق املسلمني مثل أزمة
«التشرد».
املتحدث
دريهي،
وسيم
باسم حزب
املثري للجدل
التحرير ظهر يف الفيديو وطرح
السؤال التالي« :هل يستطيع
املسلمون االستمرار يف العيش
داخل أسرتاليا؟ هل ينتظرنا
مستقبل هنا؟»
يذكر أن املتحدث الرمسي
للحزب هو نفس الرجل الذي
رفض إدانة داعش عام 2014
رغم تكرار السؤال عليه 10
مرات يف مقابلة مع «إيه بي
سي» مع املذيعة إميا الربسي.
الفيديو املذكور يروج ملؤمتر
يعتزم حزب التحرير عقده يف

«الكراهية
بعنوان
سيدني
تتزايد :اإلسالم داخل غرب
عدائي».
ومن املقرر انعقاد املؤمتر يف
موقع غري معلن يف كانرتبريي،
وسيديره متحدث رمسي آخر هو
عثمان بدر ،الذي سجلت له
ديلي ميل أسرتاليا يف مارس
املاضي قوله إن حزب التحرير
يدعم عقاب قطع الرأس
للمرتدين عن اإلسالم.
حزب التحرير ،احملظور يف
أملانيا وهولندا وعدد من األقطار
بنجالديش
مثل
اإلسالمية
وباكستان يعقد املؤمتر األحد
املقبل.
الفرع األسرتالي من حزب
التحرير نشر فيديو على
فيسبوك ادعى فيه أن حوالي
 % 50من األسرتاليني سوف
يدعمون فرض حظر على هجرة
املسلمني ،متاشيا مع اقرتاح
دونالد
األمريكي
الرئيس
ترامب.
ويظهر الفيديو نساء حمجبات،
باحلزب
قيادات
وكذلك
مثل محزة قريشي املتحدث
بامسه الذي تساءل« :هل
لدى املسلمني مستقبل يف
الغرب؟».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

إميان شاروبيم ..حياة من
الرفاهية على حساب املهاجرات
ُ
اتهمت إميان شاروبيم املرشحة
«أسرتالية
جلائزة
السابقة
العام» بعيش حياة من الرفاهية
على حساب النساء املهاجرات
الالتي كانت تتلقى أمواال
حكومية ملساعدتهن.
شاروبيم ،مناصرة حقوق املرأة،
واليت دخلت القائمة النهائية
جلائزة «أسرتالية العام» يف
 2015متهمة باختالس أكثر
من نصف مليون دوالر من
األموال العامة بينما كانت
رئيسة تنفيذية هليئة اخلدمات
الصحية للنساء املهاجرات،
وكذلك مقابل دعم خطة لدعم
اإلسكان للنساء غري الناطقات
باللغة اإلنكليزية
وظلت شاروبيم تتلقى متويالت
على مدى أكثر من نصف عقد،
حبسب جلسة استماع داخل
املفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد.
ومن بني مظاهر الرفاهية

يف حياة شاروبيم متتعها
بشراء جموهرات بالتفصيل،
وخدمات
ومنتجات جتميل،
أسنان ،وعطالت ،ومجنازيوم،
وخدمات توصيل طعام ،وبرامج
ختسيس ،ومرسيدس بينز،
وجراحة جتميلية.
كل ذلك كانت جزءا من إمجالي
 685ألف دوالر من األموال اليت
أساءت استغالهلا.
وكشف احملققون عن مدفوعات
مكررة بعشرات اآلالف من الدوالر
من أموال دافعي الضرائب إىل
احلساب الشخصي لشاروبيم،
بينها  18000دوالر أنفقتها
يف «هاريف نورمان» ،وأكثر
من  41000دوالر يف متجري
جموهرات ،و 18000دوالر يف
أشياء تتعلق باجلمال ،و15000
دوالر يف  Myerو 5000دوالر
يف مركز «بونرييغ غاردن».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف اسبوع

رفضت الوقوف للقاضي أو نزع الربقع ..أسرتاليا متنح آباء املهاجرين تأشرية ماذا قال بيل شورتن عن موازنة العام
 5سنوات مقابل  10آالف دوالر
2017؟
اتهام موتيا الزاهد بعدم

احرتام احملكمة

من املقرر أن تعلن احلكومة
الفيدرالية يف موازنتها األسبوع
املقبل عن تغيريات اجلديدة
تسمح حبصول آباء املهاجرين
املقيمني بشكل دائم يف
أسرتاليا على تأشريات مؤقتة
للبقاء يف أسرتاليا  5سنوات
مقابل  10آالف دوالر.
وحبسب راديو «إس بي إس»،
فإن اآلباء كبار السن الراغبني
يف احلصول على التأشرية
املطلوبة سيحتاجون تأمينا صحيا
خاصا ،وكذلك دعما ماليا من
خالل روابط مع أبنائهم املقيمني
يف أسرتاليا قبل املوافقة على
منحها إياهم.
وكانت حكومة ترينبول قد وعدت
عشية انتخابات  2016بتقديم
تلك التأشرية األبوية يف أعقاب
تعهدات حزب العمال املعارض
مبنح آباء املهاجرين احلاصلني
على إقامة دائمة يف أسرتاليا
تأشرية زيارة أسرتاليا  3سنوات
إذا كانوا حاملني لتأمني طيب
خاص ،ودفع  5000دوالر ،مع
دعمهم ماليا من األبناء.

ونشرت حكومة ترينبول ورقة
مناقشة يف سبتمرب من العام
املاضي واليت حددت شروط
احلصول على التأشرية املطلوبة.
ويف ذلك الوقت ،قال أليكس
هوك مساعد وزير اهلجرة إن
النظام اجلديد سيوضع قيد
التنفيذ حبلول يوليو .2017
من جانبه ،قال بيرت دوتون
وزير اهلجرة إن احلكومة ترغب
يف املساعدة على مجع مشل
العائالت دون إضافة أعباء مالية
أكثر على نظام الرعاية الصحية
يف أسرتاليا.
ومضى يقول« :الحظ االئتالف
أن العديد من األسرتاليني مبا
يف ذلك اجلاليات الصينية تواجه
ضغوطا بسبب انفصال األبناء
عن اآلباء ،وانفصال األحفاد عن
األجداد».
واستطرد« :نرغب يف مساعدة
العائالت على مل الشمل وقضاء
وقت معا دون إضافة أعباء مالية
على النظام الصحي األسرتالي».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ال منازل لألجيال القادمة لـ  % 90من األسرتاليني
موتيا الزاهد

اتهمت حمكمة أسرتالية امرأة
موتيا الزاهد
مسلمة تدعى
بعدم االحرتام جراء رفضها
الوقوف لقاض يف سيدني أو
خلع برقعها داخل احملكمة.
وتعد هذه احلالة األوىل بنيو
ساوث ويلز اليت توجه فيها
تهمة ارتكاب «سلوك غري
حمرتم» يف احملكمة.
موتيا الزاهد رفضت الوقوف
للقاضي أندريه باال ،وكذلك
امتنعت عن خلع برقعها أثناء
إحدى جلسات احملكمة أواخر
.2016
وقالت وزارة العدل الثالثاء
إن الزاهد مت إخطارها بضرورة
املثول أمام احملكمة لتسعة
اتهامات تتعلق بـ «ممارسة
تصرف غري حمرتم داخل قاعة
احملكمة».
ودخل قانون نيو ساوث ويلز

املتعلق بذلك الشأن قيد
التنفيذ يف سبتمرب  2016حيث
ينص على جتريم أي شخص ال
يتصرف باحرتام داخل احملكمة
أو أمام القاضي أثناء نظر
قضية ما.
وكان محدي القدسي زوج
الزاهد قد صدر ضده حكم
باحلبس داخل احملكمة العليا
يف سبتمرب لضلوعه يف الرتتيب
لسفر  7أشخاص إىل سوريا
للقتال جبانب مجاعات إرهابية.
وكانت موتيا الزاهد داخل
احملكمة أواخر العام املاضي
حتاول مقاضاة الشرطة بتهمة
العنف أثناء مداهمة ملنزل
عائلتها يف ريفيسيب عام
.2014
ومن املتوقع أن تبدأ حماكمة
الزاهد  15يونيو املقبل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تسجل رقما قياسيا يف شراء
النساء لألدوات اجلنسية
قالت صحيفة الدايلي ميل
الربيطانية إن أسرتاليا الدولة
الوحيدة اليت تشهد شراء النساء
أدوات جنسية بنسبة أكثر من
الرجال ،حبسب أحد البحوث.
االستطالع املذكور أجراه متجر
األدوات اجلنسية اإللكرتوني
« »Lovehoneyالذي استطلع
آراء  400ألف من زبائنه يف 6
دول.
وخلصت نتائج االستطالع إىل
أن مشرتيات نساء أسرتاليا
من األدوات اجلنسية تتجاوز
رجاهلا.
وعالوة على ذلك فإن شراء
نساء أسرتاليا ألزياء مثرية
جنسيا يتجاوز األمريكيات مبعدل
ثالث أضعاف.
االستطالع شارك فيه  400ألف

شخص من أملانيا وبريطانيا
والواليات
وكندا
وفرنسا
املتحدة جبانب أسرتاليا.
وكشفت النتائج أن نسبة شراء
األدوات اجلنسية يف أسرتاليا
تبلغ  % 52للنساء مقابل %48
للرجال.
ويف فرنسا ،بلغت النسبة
للرجال  ،% 58.4بينما تساوت
النسبة بني اجلنسني يف اململكة
املتحدة.
سكان مدينة برزبني هم األكثر
شراء لألدوات اجلنسية يف
أسرتاليا ثم داروين وهوبارت
يف املركزين الثاني والثالث
على التوالي.
أما سيدني فقد جاءت يف املركز
الرابع يف الرتتيب.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أصبح تسديد ديون الرهن
العقاري ميثل عبئا متزايدا يرهق
عددا كبريا من األسرتاليني.
ويعتقد الكثريون أن حلم امتالك
منزل سيكون خارج نطاق األجيال
القادمة ،حبسب استطالع رأي.
وبينما تتأهب احلكومة الفيدرالية
للكشف عن إجراءات لتسهيل
توفري مساكن بأسعار معقولة يف
موازنة الثالثاء ،كشف استطالع
رأي أجرته جامعة أسرتالية الوطنية
أن واحدا من كل مخسة أشخاص
يعانون يف دفع الرهون العقارية
أو قيمة اإلجيار ،بل أن % 2
يفشلون متاما يف التسديد.
كما أوضح االستطالع أن حوالي
الثلث ذكروا أن املشكالت
ستتأزم أكثر إذا زادت أسعار
الفائدة بنسبة .% 2
وأعرب  % 90عن اعتقادهم بأن
األجيال املقبلة لن تضحى قادرة
على شراء منزل.
وبشكل ملحوظ ،فإن حوالي النصف
ممن شاركوا يف االستطالع قالوا
إنهم على أمت االستعداد لتقبل
فكرة عدم ارتفاع قيمة مساكنهم
إذا ساهم ذلك يف توفري املزيد
من الوحدات السكنية بأسعار
معقولة.
من جانبه ،قال بن فيليبس،
األستاذ باجلامعة الوطنية إن
النتائج تشري إىل أن األسرتاليني
اإلجراءات
لدعم
مستعدون
احلكومية اليت تستهدف بناء
املزيد من املساكن ،وإلغاء
احلوافز ،مثل املديونية السلبية،
وخصومات أرباح رأس املال.
وتابع« :الغالء العقاري أزمة
حادة مبا فيه الكفاية مما يدفع
الكثري من األسرتاليني إىل قبول
التغيري يف السياسات إذا ساهم
ذلك يف تقليص األسعار».
وذكرت احلكومة يف وقت سابق
أنها سوف تستخدم املوازنة
املقبلة يف اإلعالن عن إجراءات
جديدة لتحسني أزمة اإلسكان

لكنها خفضت الحقا من سقف
التوقعات.
وقال  % 85من إمجالي 2513
أسرتالي شاركوا يف االستطالع
إنهم يتوقعون زيادة يف أسعار
املنازل يف السنوات اخلمس
املقبلة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

زعيم املعارضة بيل شورتن
قائد حزب العمال
ألقى
الفيدرالي املعارض بيل شورتن
خطابا للرد على موازنة .2017
وذكر شورتن أن احلكومة ال
ينبغي عليها تقليص الضرائب
ألصحاب الدخول املرتفعة،
ثم االدعاء بأنها أجنزت مهمة
اإلصالحات الضريبية.
ورغم أن حزب العمال املعارض
مل يتخذ قراراه بعد إذا ما كان
سيدعم الزيادة املقرتحة يف
ضريبة املديكري لتمويل اخلطة
القومية للتامني على العجز،
لكن شورتن قال إنه ال ينبغي
فرض ضرائب إضافية على
الطبقتني الوسطى والعاملة،
يف الوقت الذي يتم فيه
أصحاب
ضرائب
تقليص
الدخول املرتفعة والشركات
متعددة اجلنسيات.
اقرتاح الزيادة الضريبية لتمويل
خطة العجز هو أكرب إجراءت
احلكومة يف املوازنة اجلديدة

حيث يستهدف مجع  8.2مليار
دوالر.
وقال وزير اخلزانة سكوت
موريسون يف وقت االستجواب
الربملاني األربعاء « :نرغب أن
تقابلونا يف منتصف الطريق»،
داعيا حزب العمال إىل دعم
اإلجراء والتوقف عن اجلدال
بشأن متويل خطة العجز.
وكانت حكومة أبوت قد فرضت
 % 2ضريبة عجز يف موازنة
 2014وتنطبق على أصحاب
الدخول اليت تتجاوز  180ألف
دوالر سنويا ،ويتوقع انتهاؤها
يف نهاية يونيو.
وأردف شورتن إن عجز املوازنة
هذا العام يتجاوز  10أضعاف
التوقعات األولية لليرباليني،
مستنكرا إعالن رئيس الوزراء
مالكومل ترينبول بأن «املهمة
انتهت» فيما يتعلق بإصالحات
املوازنة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

منظمة التجارة العاملية تصفع صناعة السجائر يف أسرتاليا

تلقت صناعة السجائر يف
أسرتاليا والعامل هزمية كربى
بعد قرار منظمة التجارة العاملية
بتأييد قوانني تلزم شركات التبغ
بتعبئة املنتج يف عبوات موحدة
باهتة اللون دون أي لوجوهات
أو إعالنات تروجيية.
ورغم أن القرار الرمسي للمنظمة
لن خيرج إىل النور قبل يوليو
املقبل لكن مسودة القرار دافعت
عن القوانني اليت أصدرتها
احملاكم األسرتالية ضد شركات
السجائر واعتربتها تندرج حتت
إطار إجراءات مشروعة تستهدف
احملافظة على الصحة العامة.
وختوض شركات التبغ معارك
قانونية ضد تلك القوانني خالل
السنوات اخلمس األخرية ،لكن
منظمة التجارة العاملية أجهضت
األمل األخري هلا.

ومتثل األخبار ضربة كربى لصناعة
السجائر بشكل عام ،ال سيما وأن
قرار منظمة التجارة العاملية مينح
الضوء األخضر للدول األخرى
لتطبيق قوانني متشابهة.
وعالوة على ذلك ،قد يرتبط
القرار بتداعيات أوسع نطاقا إذا
امتدت التشديدات احلكومية على
تعبئة اخلمور والوجبات السريعة
قليلة القيمة الغذائية.
القوانني األسرتالية ضد السجائر
اليت تعزي إىل عام  2010جتاوزت
نطاق حظر اإلعالنات ،وإلزام
الشركات بوضع حتذيرات صحية،
لكنها حتظر كذلك وضع لوجوهات
أو ألوان مميزة لعبوات السجائر،
وتشرتط توحيدها للون الزيتوني
الباهت ،مع كتابة املاركة حبروف
صغرية.
وذكرت شركات السجائر أن تلك

القوانني متثل انتهاكا ملاركاتها
املسجلة.
وقالت متحدثة باسم شركة
التبغ «بريتيش أمريكيان» إنها
لن تعلق إال مع صدور القرار
الرمسي ،لكنها أكدت أن املعركة
مستمرة ولن تنتهي عن هذا
احلد.
متحدثة باسم «جابان توباكو»
رأت أن تسريب النتائج الرمسية
لقرار منظمة التجارة العاملية قبل
صدوره ميثل انتهاكا للقوانني.
وكانت كل من كوبا وهندواس
ومجهورية الدومينيك وإندونيسيا
قد تقدمت بشكاوى لدى منظمة
التجارة العاملية من أن القوانني
اجلديدة متثل عائقا غري مشروع
يقوض احلركة التجارية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف اسبوع

ملاذا عاد األسرتاليون إىل
شراء األلبان الرخيصة؟

لقد كانت حركة بدت وكأنها
جتمع كافة األسرتاليني.
مزارعو األلبان كانوا يف أزمة
حقيقية ،ومن ثم بدأت مطالبات
بإدارة
األسرتاليني
تدعو
ظهورهم للمنتجات املستوردة
رخيصة الثمن وشراء املنتج
احمللي ودعمه.
لكن يبدو أنه مبرور الزمن عادت
األمور إىل ما كانت عليه.
وكشفت إحصائيات من «ديري
أسرتاليا» اخنفاض مبيعات
األلبان ماركة وولورث من 66
 %إىل  % 51يف شهر واحد.
ويبدو أن إغواء شراء لنب
رخيص الثمن ما يزال يسيطر
على العديد من األسرتاليني.
الربوفيسور
مورتامير
غاري
املساعد بقسم التسويق جبامعة
كوينزالند قال إن مسألة شراء
املنتجات احمللية من عدمه ترتبط
باألخالقيات.
وفسر ذلك قائال« :قضية
األلبان هامة ،ويرتبط االستهالك

باألخالقيات عندما نهتم بدعم
مزارعينا احملليني».
وأردف« :التحدي هنا هو
وجود فارق بني النية األخالقية
والسلوكيات األخالقية».
وتابع« :لدينا النية الطيبة ،لكن
مثة فارق يف مسألة التنفيذ».
من جانبه ،قال توم جودفري
من منظمة «تشويس» املعنية
بشؤون املستهلك قال إن
األوقات اليت قاطع فيها
املستهلكون األلبان الرخيصة
تثبت قدرة الناس على التأثري
على السوق ،حتى ولو لفرتات
وجيزة.
واستطردت« :التحول املؤقت
لشراء األلبان احمللية أظهر
بوضوح قوة عاطفة املستهلكني
يف إحداث تغيري باألسواق».
عودة
أسباب
عن
ولكن
لشراء
جمددا
املستهلكني
األلبان الرخيصة قال الدكتور
مورتيمر إن محلة املقاطعة كانت
فعالة لكنها قصرية النفس.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قاضية حتذر من كارثة يف سيدني ..بيوت
الدعارة تنتشر كالنمل
يف حمكمة األسرة

بيت بالور للدعارة الذي يخضع للتحقيق

القاضية ديانا براينت
حذرت القاضية ديانا براينت من
ضعف متويل حمكمة األسرة يف
أسرتاليا مبا يعطل مصاحل الكثري
من األشخاص.
وأضافت براينت أن الرتاكمات
اهلائلة يف القضايا غري املنجزة
مع نقص املوارد خيذل العائالت
اليت حتتاج إىل حسم قضاياها.
وبالرغم من أن الرحلة الزمنية
منذ تقديم القضية حتى عقد
احملكمة تبلغ يف متوسطها
حوالي  17شهرا ،لكن بعض
األشخاص ينبغي عليهم االنتظار
 3سنوات.
ويف ،16-2015تقدمت حوالي
 85ألف عائلة بدعاوى أمام
الدائرة الفيدرالية ،وأكثر من
 20ألف طلب حملكمة األسرة.
وأردفت القاضية أن نقص
موارد احملكمة ،جيعلها غري
قادرة كذلك على توفري خدمة
مراقبة ما بعد األمر القضائي

ملعرفة مدى التزام األطراف
به.
وواصلت« :أشعر كما لو أن
احلكومة ال تفهم التأثري الذي
حيدثه ذلك على العائالت
األسرتالية».
احلكومة
براينت
وطالبت
الفيدرالية بضرورة توفري املزيد
من التمويل حملكمة األسرة من
ختفيف الضغوط على
أجل
النظام ،واالستعانة مبزيد من
اخلرباء.
الشهر املاضي ،مرر أربعة من
أعضاء جملس الشيوخ طلبا
يدعو إىل اختاذ إجراءات لدعم
نظام احملاكم الفيدرالية.
سيناتور
ماكغراث
جيمس
كوينزالند قال جمللس الشيوخ
إن احلكومة ينبغي أن تنفذ
التزاماتها بتمويل احملاكم.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تزايد عدد الشكاوي مبعدل
يتجاوز الثلث بشأن انتشار
بيوت الدعارة غري القانونية
بشكل هائل يف سيدني منذ أن
ألغت حكومة نيو ساوث ويلز
العام املاضي خطة توصي بإجراء
حتسينات يف هذا اجملال.
وكشفت فريفاكس ميديا أنه منذ
رفض خطة إنشاء نظام ترخيص
لبيوت الدعارة ووحدة شرطة
خاصة يف مايو  ،2016شهدت
مدينة سيدني زيادة  % 37يف
الشكاوي من أصحاب أعمال
ومواطنني عاديني غاضبني من
انتشار بيوت الدعارة.
وأدى ذلك إىل  80حتقيقا
منفصال يستغرق االنتهاء منها
عامني.
أحد التحقيقات يرتبط ببيت
بالور للدعارة غري الشرعي يقع
مقره على بعد أقل من  100مرت
من مدرسة سانت أندرو يف
مركز سيدني التجاري.
بيت بالور للدعارة يقع جبوار
مدرسة سانت أندرو يف مركز
سيدني التجاري الذي خيضع
للتحقيق
ليندا هوليت رئيسة فرقة جرائم
اجلنس بشرطة نيو ساوث ويلز

حذرت جلنة استماع برملانية
مؤخرة من املتاجرة بالبشر يف
بيوت الدعارة من خالل استغالل
فتيات أجنبيات.
وتابعت« :ينبغي تنظيم صناعة
الدعارة ،وإذا أرادت امرأة
العمل كعاهرة ينبغي أن حتصل
على رخصة بذلك».
وردا على سؤال إذا ما كان
ذلك سيحد من اإلجتار بالبشر
يف أسرتاليا ،أجابت« :نعم
أعتقد ذلك ،ألنها حني ستحصل
على رخصة دعارة ،ستمنحنا
جواز سفرها الذي حيتوي على
كافة املعلومات».
وكان رئيس حكومة نيو ساوث
ويلز السابق مايك بريد قد
أسس جلنة حتقيق عام 2015
لبحث أوضاع بيوت الدعارة ،بعد
أن كشفت فريفاكس ميديا أن
جمالس البلديات أصبحت عاجزة
عن منع انتشار بيوت الدعارة
يف كل مكان.
املئات من بيوت الدعارة
تتنكر يف أنشطة أخرى مثل
مراكز التدليك ،بل أن بعضها
يعرض خصومات على اخلدمات
اجلنسية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

متى تنفجر الفقاعة العقارية يف أسرتاليا ..إليك  4سيناريوهات

قال موقع الكونفرسيشن إن
أسرتاليا قد تشهد انفجارا يف
الفقاعة العقارية اليت تعاني
منها إذا حتقق أحد السيناريوهات
األربعة التالية:
 -1تضييق اإلقراض ،ورفع
أسعار الفائدة ،وزيادة الضغوط
على الرهون العقارية.
 -2البطالة املقنعة والبطالة
بشكل عام مما خيلق حالة من
االنكماش البطئ.
 -3فشل التدخل احلكومي
وإصالحات السوق.
 -3حدوث أزمة عاملية.
«هذه
التقرير:
وتابع

السيناريوهات األربعة تركز على
نقاط توتر خمتلفة يف أسرتاليا
واالقتصاد العاملي.
السيناريو األول يركز على توازن
املمارسات بني هيئات منظمة
مثل  APRAوبنك االحتياطي
مع
(املركزي)،
األسرتالي
الضغوط الواقعة على عاتق
العائالت جراء الرهون العقارية.
السيناريو الثاني يتخيل التأثري
الذي قد حتدثه البطالة يف
جماالت معينة.
بعض العوامل األخرى رمبا
تلعب دورا مثل حماولة احلكومة
إلصالح
التدخل
الفيدرالية

املشكالت يف السوق.
لكن مثة أمور أخرى قد خترج
عن نطاق السيطرة احلكومية
مثل حدوث أزمة عاملية.
السيناريوهات األربعة تلقي
الضوء على مدى تعقيد وتشابك
بانفجار
املرتبطة
اخلطوات
الفقاعة العقارية.
وبشكل عام ينقسم كل سيناريو
من السيناريوهات األربعة إىل
جمموعة من اخلطوات املتشابكة
أوردها املوقع األسرتالي بشكل
تفصيلي إلثبات مدى خطورة
األزمة.
وعن سيناريو تشديد اإلقراض

ورفع سعر الفائدة ،وضغوط
استعان
العقارية،
الرهون
شيكويل
هاري
الربوفسور
الرسم البياني التالي:
السيناريو الثاني يرجح أن
يتحقق يف أعقاب ارتفاع أسعار
الفائدة يف الواليات املتحدة
وأوباما ،بينما تتعافى تلك
األسواق ،حيث يبدأ الدوالر
األسرتالي بعدها يف االحندار
جمربا البنك املركزي على زيادة
أسعار الفائدة.
زيادة أسعار الفائدة تؤدي
بدورها إىل إعادة املدفوعات
بشكل يفوق التصور بالنسبة

لكثري من املستثمرين.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 11

Saturday 13 May 2017

الـسبت  13أيــار 2017

Page 11

اسرتاليا يف اسبوع

ماجد ماموسي ..أول مدان بالزواج القسري يف أسرتاليا

تتعرض العديد من فتيات
القسري
للزواج
فيكتوريا
حيث بدأت أسرتاليا فرض
قيود مشددة لوضع حد لتلك
املمارسات غري املشروعة ،يف
ظل تقارير تتحدث عن اول
إدانة يف هذا الشأن لرجل
من ملبورن لضلوعه يف عملية
تسهيل الزواج القسري الذي
حيرمه القانون الفيدرالي.
وحتقق السلطات يف عشرات
من الفتيات الصغريات الالتي
حتولن إىل زوجات ،حيث
كشفت إحصائيات جديدة إىل
تفشي احلالة بوالية فيكتوريا
على وجه اخلصوص.
وقالت الزميلة اهلريالد صن

إن رجال من فيكتوريا يدعى
ماجد ماموسي رمبا يكون أول
شخص تتم إدانته حتت مظلة
قانون الزواج القسري منذ
جتريم مثل هذه املمارسات يف
.2013
املالحقة
صعوبة
ورغم
القضائية يف مثل هذه احلاالت
العتمادها على شهادة الضحايا
لكن ماموسي من «إيبينغ» أقر
بالذنب الشهر املاضي بتهمة
الزواج القسري ،مما يعين أن
الضحية ليست مطالبة باإلدالء
بشهادتها.
ويف وقت سابق ،أفرجت
احملكمة عن ماموسي بكفالة
حلني انتهاء حماكمته.

واعرتف ماموسي برتتيبه زواجا
قسريا مبنطقة «غرينفال» عام
.2015
قضية ماموسي كانت بني
عشرات القضايا اليت أحيلت
للبوليس الفيدرالي.
وذكرت تقارير أن فتيات
صغريات يف أسرتاليا يتم
تسفريهن إىل اخلارج للزواج،
بينما تتزوج أخريات يف طقوس
دينية غري مشروعة.
وحققت الشرطة الفيدرالية يف
 69حالة من الزواج القسري
يف عام  16-2015بينها 19
حتقيقا يف فيكتوريا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

خبري طاقة :بعد  3سنوات..تنخفض فواتري الكهرباء

قال كوباد بافناغري احمللل
بقسم الطاقة ببلومربج نيوز
إن أسعار الكهرباء يف
أسرتاليا ستمر حبالة اخنفاض
بعد  3سنوات نتيجة جلين مثار
مشروعات الطاقة املتجددة.
وأضاف أن األمر حيتاج
فقط إىل بعض الصرب حتى
الطاقة
مشروعات
تؤتي
املتجددة مثارها ،واستطرد:
«سيمنع هذا حدوث املزيد
من االرتفاعات يف فواتري
الطاقة».
لكن خبري الطاقة توقع استمرار
ارتفاع فواتري الكهرباء هذا
العام ورمبا العام املقبل قائال
إن األمل قصري املدى سيستمر
يف أعقاب إغالق حمطة طاقة

هازلوود بوالية فيكتوريا.
وتابع خمربا هيئة اإلذاعة
األسرتالية «إيه بي سي» على
هامش معرض ومؤمتر الطاقة
الشمسية مبلبورن« :أسعار
الطاقة بالتأكيد مستمرة يف
االرتفاع هذا العام والعام
املقبل ،لكن الطاقة املتجددة
ستمأل الفراغ الذي خلفه إغالق
حمطة هازيلوود.
ومضى يقول« :احلل يتمثل
يف توفري املزيد من اإلمدادات
واملنافسة».
ولفت إىل أنه ال يستطيع
ملقدار
الدقيق
التحديد
االخنفاض يف فواتري الطاقة.
واستطرد« :بينما سيلجأ
العديد من السكان إىل تركيب

ألواح توليد الطاقة الشمسية
فوق أسطح منازهلم ،ستقام
مشروعات توليد طاقة مشسية
واسعة النطاق بالتوازي مع
تلك اجلهود الفردية».
ولفت إىل أن مشروعات
الطاقة الشمسية هذا العام
ستولد حنو  1000ميجاوات
من الطاقة ،وأضاف « :إنه
التحدي الذي يتصارع معه
اجلميع يف العامل أن حتصل
على طاقة متجددة رخيصة».
جون جرميز ،الرئيس التنفيذي
جمللس الطاقة الشمسية قال
إن أسرتاليا يف مرحلة من
التحول يف قطاع الطاقة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

لالستعمال Apco 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Taubmans Endure 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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الدليل التجاري

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
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

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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:

*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

شامل روكز:
النسبية س ُتعتمد...
واالنتخابات يف أيلول
ليا القزي
كتاب «ما املواطنة» موجود على طاولة مكتب
العميد املتقاعد شامل روكز .قراءته تبدو
أساسية يف هذه املرحلة احلساسة ،اليت تفرض
على اللبنانيني أن يكونوا جاهزين للمواجهة
أمر كالقانون
«واالنتقام ،يف حال ُفرض عليهم ٌ
النافذ (املعروف بالستني) .فهذا يعين متديداً
ّ
مقنعًا» ،يقول روكز.
منذ انتهاء مسريته العسكرية ،وإطالق وعده
بأنه لن يتقاعد ،بدأ روكز حتركاته بوصفه ،منذ
اآلن ،نائبًا عن كسروان ــــ الفتوح خلفًا لرئيس
اجلمهورية ميشال عون .بيد ّ
أنه آثر الصمت وعدم
الكشف عن آرائه السياسية أو برناجمه االنتخابي.
ّ
عملية ،إىل
ظل كالمه عامًا ،أساسه شعارات غري
ّ
أن بلغ النقاش حول القانون اجلديد لالنتخابات
النيابية ذروته ،فكان موقف العميد واضحًا:
«جيب اعتماد النسبية الكاملة خارج اإلطار
الطائفي واملذهيب» .يعيد تأكيد هذا املوقف
بأن اخلالص يكمن يف
لـ»األخبار» ،ويعتقد
ّ
«يافظ على التنوع
«النسبية»ّ ،
ألن هذا القانون ُ
داخل اجملتمعات» .ال يتوقف عند عدد الدوائر،
أو ً
ال ألنه يعي صعوبة «االنتقال مرة واحدة إىل
النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة» .كما
أن «املهم هو أن يكون قانون يرتاح له الناخبون
ّ
ويكون عاد ً
ال».
قبل أيام من جلسة  ١٥أيار التشريعية ،بدأت
خيارات القوى السياسية تضيق .بات من شبه
أن األمور حمصورة بني اعتماد النسبية
احملسوم ّ
وفق دوائر متوسطة ،أو العودة إىل الستني.
«شر مطلق» ُتشيطنه ّ
كل القوى.
اخليار الثاني
ّ
أما اخليار األول فمشروع ّ
تبنته حكومة الرئيس
جنيب ميقاتيُّ ،
واتفق عليه يف جلنة بكركي اليت
كانت تضم التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية
وتيار املردة وحزب الكتائب عام  ،20١3قبل
أن النسبية
أن ينقلب عليه التيار والقوات حبجة ّ
ال تسمح للمسيحيني بانتخاب نوابهم بقوتهم
الذاتية .ال يوافق روكز على هذه الذريعة« :تبني
أن النسبية تؤمن بني ٤٨
وفق إحصاءات ّ
عدة ّ
و ٥2نائبًا» .أص ًال ،ملف قانون االنتخابات «ال
يستفز روكز احلديث
قارب طائفيًا».
ّ
جيب أن ُي َ
عن تقسيمات الطوائف ،وترتفع نربة صوته وهو
إن «الصوت التفضيلي الذي ُيطالب البعض
يقول ّ
بأن يكون طائفيًا ،جيب أن يكون ُحمررًا .وإال كيف
سيتم حتضري خامات وطنية للمرحلة املقبلة؟».
أن حترير الصوت التفضيلي يؤدي
وحتى ادعاء ّ
إىل حتكم الطوائف الكربى بأصوات الطوائف
األخرى ،يرفضه روكز« :هل سيكون ابن املنت
معنيًا بإيصال مرشحه أو مرشح قضاء آخر؟ األمر
نفسه ينطبق على الطوائف».
نظرة روكز إىل القانون االنتخابي تتعارض مع
خطاب التيار العوني يف الفرتة احلالية .ويبدو
أقرب إىل رؤية الرئيس ميشال عون ،فهل
عرب مرشح كسروان يف كالمه عن رأي رئيس
ُي ّ
بأن «الرئيس عون يتبنى هذا
اجلمهورية؟ جييب ّ
عرب عن رأيه».
الطرح منذ فرتة ،ولكن أنا ال ُا ّ
أما يف ما خص التيار الوطين احلر ،فـ»ال يوجد
تناقض بيننا .يف طروحات قيادته هناك أيضًا
نسبية ولكن بصيغة أخرى ألن لديهم نظرية
اسرتداد احلقوق» .العميد املتقاعد مل يكن
متحمسًا لـ»التأهيلي» بسبب «التصويت الطائفي
وتأهيل شخصني فقط عن ّ
كل مقعد ،ما يعين
حصر االنتخابات بالئحتني؟ ملاذا ال يكون ثالث
أو أربع لوائح؟» .رغم ذلك« ،ال ُتلقى املسؤولية
على التيار ،فهو لديه وجهة نظر قد تكون حمقة».
أن «الكل سيصل يف النتيجة إىل اعتماد
املهم ّ
ّ
احلل».
النسبية ،والتيار لن يكون عقدة أمام
يقول بنربة هي أقرب إىل اجلزم إن االنتخابات
«ستكون يف أيلول» .ما الذي يدفع إىل هذا
االعتقاد؟ «جمموعة معطيات داخلية وخارجية»،
يقول روكز بامسًا ،رافضًا الكشف عن تفاصيل
إضافية.

مالمح القانون اجلديد تظهّرت:

ترامب يف املنطقة:

نسبية وكل حمافظة  3دوائر صفقات وتسويات ودماء يف سيناء
و»تفضيلي» للقضاء
جوني منيـّر

ايلي الحاج
دعكم من التصريات السياسية
املتناقضة .لن يصل متديد غري
تقين  ،و»حزب اهلل» موافق على
رؤية الرئيس نبيه بري إىل حل
لعقدة قانون االنتخابات النيابية
وكالم رئيس كتلة احلزب النيابية
حممد رعد يصب يف السياق.
الرتدد الباقي تصدر إشاراته
عن رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النائب وليد جنبالط ،وباألكثر
عن «التيار الوطين احلر» ،ولكل
أسباب ميكن معاجلتها.
أبطأ تصريح الرئيس نبيه بري،
أن عرضه لن يعود قائمًا بعد ١٥
أيار اجلاري حمركات البحث عن
حل لعقدة قانون االنتخابات ،ومل
يوقفها .اعتربت قيادة «التيار
الوطين احلر» موقفه مبثابة تهديد
وإنذار ،وخروج على املسار
الذي تسلكه االتصاالت ،بعدما
توصلت إىل اتفاق على عدم
التصويت يف جملس الوزراء وال
يف جملس النواب ،وعدم اللجوء
إىل الشارع ،بناء على ما طلبه
األمني العام لـ»حزب اهلل» السيد
حسن نصراهلل من مجيع األطراف،
وصو ً
ال إىل الصيغة اآلتية:
إنشاء جملس الشيوخ ،تكريس
املناصفة يف جملس النواب،
اعتماد النسبية الكاملة و ١٥دائرة
انتخابية على أساس تقسيم كل
حمافظة ثالث دوائر ،و»الصوت
التفضيلي» يكون حمصورًا يف
القضاء .وتعين الدوائر الثالث
يف اجلبل حيث يفرتض أن حتصل
أهم املعارك االنتخابية ،دوائر
كسروان – جبيل ،املنت الشمالي-
بعبدا ،وعاليه – الشوف .ويف
الشمال تشكل األقضية ذات
(البرتون
املسيحية
الغالبية
والكورة وبشري وزغرتا) دائرة
واحدة ،وتكون املنية – الضنية مع
طرابلس دائرة ،وعكار دائرة.
لكن احلزب التقدمي االشرتاكي،
يف قراءته لتطور االتصاالت من
أجل الوصول إىل تفاهم على
القانون العتيد ،يقوده املنطق إىل
اعتبار أن قانون الـ ١960املعدل
سيعتمد
يف الـ 200٨هو الذي
ُ
نهاية األمر نظرًا إىل اعرتاضات
متعددة املصدر تلقاها كل صيغة
ُتطرح للبحث :األرثوذكسي الذي
«صار خلفنا» وأيضًا «املختلط»
 ،ومثله النسبية على قاعدة
«التأهيل الطائفي» ،و»التأهيل
ككل» .لكن املنطق نفسه
يوصله إىل نتيجة أن احلكم وحزب
«القوات اللبنانية» ال يتحمالن أن
جتري انتخابات على أساس قانون
الـ 60بعدما ارتفعت سقوفهما
عاليًا.
كان سلبيًا رد الفعل األولي
والالحق للنائب جنبالط على
اقرتاح إنشاء جملس الشيوخ
(وفق الطائف) ،مع جتاوز بند
انتخاب جملس نواب خارج القيد
الطائف)،
(خارج
الطائفي،
وتكريس املناصفة يف الربملان.

ال يضيف إليه شيئًا جملس
جاه إذا كان
الشيوخ وال يلزمه
ٌ
القصد إرضاؤه مبنصب رئاسة
جملس الشيوخ .كيف إذا أبلغ
الوزير جربان باسيل حماوريه بأن
املنصب جيب أن يكون ملسيحي
حتقيقًا ملناصفة يف الرئاسات،
فال تكون ثالث منها للمسلمني
وواحدة ملسيحي؟ سارعت احللقة
احمليطة بالزعيم الدرزي إىل رفض
«ضرب الطائف» من خالل ضرب
أبرز بنوده اإلصالحية ،أي إلغاء
الطائفية الساسية ،مع التشديد
يف املوازاة على مبدأ «عدم التمييز
بني املواطنني» الوارد يف الطائف
والدستور ،إلسقاط بقية املقرتحات
واألفكار اليت طرحها باسيل
«لتحرير» أصوات املسيحيني يف
االنتخابات ،بغية انتخاب أكرب عدد
من نوابهم بأصواتهم.
عندما تبني لزعيم املختارة أن
الرئيس سعد احلريري وافق
على مبدأ جملس الشيوخ أبلغه
موقفه الرافض ،وغرد على تويرت
«حليفي هو الرئيس نبيه بري»،
وخلف بري بالطبع «حزب اهلل»
الذي يرفض الدخول يف تعديالت
دستورية يف هذه املرحلة وينسق
معه االشرتاكي يف موضوع قانون
تغري حتى األمس أن
االنتخابات .ما ّ
الرئيس بري الذي كان ُيفرتض أال
يوافق على نقصان يف صالحياته
بإنشاء جملس الشيوخ ،وافق على
مبدأ هذا احلل وتبناه .كانت مبالغة
من الوزير باسيل اقرتاح أن تشمل
صالحيات جملس الشيوخ املواضيع
اليت تستوجب التصويت عليها يف
جملس الوزراء ،مبا فيها التعيينات
يف الفئة األوىل .وهذه نقطة ال
ميكن أن يقبل بها بري  ،إمنا احلل
ال يزال يرتسم يف هذا االجتاه،
تقول مصادر مسيحية تتابع من
قرب تطور املواقف واالتصاالت.
تقول (املصادر) أيضًا إن النائب
جنبالط يفضل ،يف رأيها ،أال تفتح
سرية إنشاء جملس الشيوخ من
دون تفاهم مسبق على أن تكون
رئاسته لدرزي ،وقد يكون هذا
التفاهم صعبًا يف عهد الرئيس
ميشال عون ،ويف كل حال ال
داعي للعجلة .يف املقابل تظهر
حماوالت إقناع باملداورة يف رئاسة
هذا اجمللس أو تولي دروز مناصب
ورئاسات أخرى يف مؤسسات
الدولة.
لكن التقدمي االشرتاكي يبدو
حامسًا يف رمي هذه األفكار خلفه.
إذا كانت مثة مداورة فلماذا تكون
حمصورة يف رئاسة جملس الشيوخ
ال غريها .ال ُيهمل مالحظة أن «التيار
الوطين احلر» يتطلع على األرجح إىل
«مكسب تارخيي» ميكنه من القول
إنه قدمه إىل بيئته املسيحية،
ويدعو إىل حصر املناقشات ،وبكل
انفتاح ،يف التوصل إىل قانون
«يصنع
جديد لالنتخابات .قانون ُ
يف لبنان» وليس يف عواصم
العامل .واللبيب يفهم .

َّ
ألول زيارة
يتحضر الشرق األوسط ّ
خارجية سيقوم بها الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،والذي اختار أن
تكون بوابتها من اململكة العربية
السعودية.
ما بني انتخاب ترامب رئيسًا للواليات
املتحدة االمريكية ،وزيارته اخلارجية
األوىل ،تعديالت كثرية يف مواقفه
فالعناوين
اخلارجية.
وسياسته
العريضة اليت جاءت صادمة يف
معظم االحيان باتت ّ
أقل إثارة وأكثر
واقعية وواكبها خروج العديد من
رجال فريق ترامب.
حتسنًا
يزور ترامب املنطقة وهو ّ
سجل ّ
يف وضعه الداخلي بعد مرحلة صعبة
أن معارضيه ما زالوا
وحرجة له .صحيح ّ
يف وضع هجومي مدعومني خصوصًا
لكن ترامب
من أبرز وسائل االعالم،
ّ
جنح أخريًا يف حتقيق نقاط اقتصادية
مثينة ،وهو ما أظهرته األرقام األخرية
حول ّ
تدني نسبة العاطلني عن العمل
بشكل الفت.
وهو ُي ّ
دشن رحالته اخلارجية من
ّ
ستوقع صفقات
السعودية اليت
أسلحة بعشرات مليارات الدوالرات،
ما يكفل بضخ املزيد من االموال يف
العجلة االقتصادية االمريكية ،اضافة
اىل تأمني عقود جتارية مرحبة لقطاع
صناعة االسلحة ،وهو القطاع الذي
شكل احد أبرز دعائم فريق إيصال
ترامب اىل البيت االبيض.
بالتأكيد سيكون للرئيس االمريكي
قدمه إىل السعودية ودول اخلليج
ما ُي ّ
يف صراعها املفتوح مع ايران،
واجلرح النازف يف اليمن ،خصوصًا
ان االنتخابات الرئاسية االيرانية
ّ
ستكون قد أجنزت ،وهو ما سيعيد
فتح ابواب الضغط االمريكي يف
اجتاه ايران بعد فرتة من املهادنة
فرضتها االنتخابات منعًا الستثمار
ذلك يف احلمالت االنتخابية لصاحل
الفريق املتشدد.
وليس االقتصاد والتوازن مع ايران
هما وحدهما عنوانا الزيارة ،بل إعادة
مد اجلسور مع العواصم االسالمية
ّ
تضررت بسبب مواقف ترامب
اليت
ّ
احلادة اليت مزجت بني التطرف
االسالمي والدول املعتدلة .وتلحظ
زيارة السعودية لقاءات مع زعماء
دول اسالمية.
ويبقى امللف االهم وهو املتعلق
بالتسوية الفلسطينية  -االسرائيلية
والذي سيكون حمور زيارة ترامب يف
حمطتها الثانية يف اسرائيل.
بعد اللقاء االول الذي مجع ترامب
برئيس السلطة الفلسطينية حممود
عباس ،طلب البيت االبيض من
املسؤولني عن امللف االسرائيلي -
الفلسطيين السعي إلجناز الظروف
املطلوبة لتأمني حتقيق التقدم يف
هذا امللف ،على ان يرتافق ذلك
مع ٍّ
حد أدنى من االستقرار املطلوب
يسمح بولوج احملاور الصعبة من هذا
امللف.
وجاءت الوثيقة اجلديدة حلركة
«محاس» واليت عملت قطر طوال
املرحلة املاضية إلجنازها ،عام ًال
ّ
ستحضر
مساعدًا ،اضافة اىل انها
االجواء الستعادة عالقة «محاس»
مبصر وال سيما بعدما ابتعدت عن
التزامها الرمسي واملعلن باألخوان
املسلمني.
ووضع البعض التدابري اليت طاولت
خميم عني احللوة أخريًا يف اطار

املشهد اجلديد .وحممود عباس الذي
من املفرتض ان يلتقي ترامب للمرة
الثانية خالل زيارة االخري للمنطقة،
سيجتمع مع الرئيس الروسي فالدميري
بوتني يف منتجع سوتشي يوم اخلميس
املقبل.
لكن هذه الصورة الوردية ال ختتصر
ّ
ان احلكومة
كامل املشهد .ذلك ّ
االسرائيلية ال تبدو موافقة على االجتاه
االمريكي الضاغط لتحقيق التسوية،
وهو ما سيؤدي اىل تأجيل اعالن
ترامب قرار نقل السفارة االمريكية
تقدم
اىل القدس يف انتظار حصول
ّ
جدي يف ملف التسوية املطروحة.
بنيامني نتنياهو رفض وثيقة حركة
«محاس» م ّربرًا موقفه بأنها مل تتقدم
بأي جديد وأنها حتاول خداع العامل
بعبارات خالية من اي مضمون.
عزز موقفه هو الصمت الغربي
وما ّ
على وثيقة «محاس» .لكن املشكلة
ال تكمن هنا فقط .فقطاع غزة الذي
يقبع على برميل بارود يعاني انقطاعًا
كبريًا يف الكهرباء نتيجة توقف السلطة
الفلسطينية عن تسديد املستحقات
املالية للحكومة االسرائيلية.
وعباس الذي يسعى لتحقيق التسوية
املطلوبة يراقب بارتياب النزاع الدائر
خلالفته وهو يف الثانية والثمانني
من العمر .نزاع ليست بعيدة عنه
«محاس» املرهقة يف املقابل من
ثقل املشكالت السياسية واملالية
واالقتصادية لغزة.
لكن قرب غزة ،أي يف صحراء
سيناء ،حتضريات ملواجهات دموية
قريبة .فالفصائل املدعومة من
اجليش املصري حصلت على جتهيزات
عسكرية كبرية حملاربة «والية سيناء»
او فرع «داعش» يف صحراء سيناء.
يف وقت يدور احلديث على نطاق
ضيق عن معارك دامية ستحصل
أي
قريبًا ،جيري الرتكيز على منع ّ
تواصل ومساعدة من حركة «محاس»
لوالية سيناء رغم التداخل الذي كثر
احلديث عنه سابقًا والذي استفادت
منه حركة «محاس» بسبب الطوق
املفروض حول غزة .لذلك سعت
واشنطن إلعادة فتح قنوات التواصل
بني غزة والقاهرة وقد شكلت الوثيقة
عام ًال مساعدًا يف هذا اجملال مبساعدة
قطرية.
لكن املخاطر ال تقف فقط يف
غزة وصحراء سيناء على أهميتها
وخطورتها .فالرئيس االمريكي الذي
جنح باإلفالت من معارضيه حتى اآلن
قد جيد نفسه منشغ ًال يف فضيحة مالية
بدأ اهلمس حوهلا وتطاول صهره جاريد
ّ
لتولي مهمة ملف
عينه
كوشنر والذي ّ
التسوية الفلسطينية  -االسرائيلية.
ويف كواليس واشنطن همسات حول
عالقة ملتبسة لكوشنر مع رجل اعمال
يهودي يدعى جورج سوروس تصل
اىل حدود املليار دوالر .وسوروس
معروف يف االوساط الدولية بأنه
وراء ملف انهيارات اقتصادية عدة
أهمها على االطالق ما حصل
يف العامل ّ
مع دول النمور اآلسيوية يف العامني
.١99٨-١997
أدى تضارب املصاحل داخل
ويف حال ّ
واشنطن اىل تكبيل إدارة ترامب
اليت تواجه اص ًال معارضة واسعة،
فهذا يعين إعادة وضع ملف التسوية
الفلسطينية  -االسرائيلية جانبًا وهو
ّ
تتمناه حكومة نتنياهو والفريق
ما
املتشدد الداعم هلا.
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مقاالت وتحقيقات

لوال شخصيّ ُة الرئيس لَفتَحوا
فروعاً لل َقصر
سـجعان القزي

البلد هادئًا
الرئاسي كان
الشغور
ان
ُ
إب َ
ِ
ّ
ِّ
ِّ
متوتٌر
البلد
اليوم،
تسوية.
دون
من
ُ
َ
ِ
وجود تسوية ...ورئيسَ .خرجنا
رغم
وبقينا يف
الدستوري
الشغور
من
ِّ
َ
ِ
ّ
الوطين.
الشغور
ِ
َ
َ
ِ
توافقوا
التسوية
أطراف
أن
هذا َيعين َّ
على ُ
كم من دون أن ّ
يتفقوا على
احل ِ
َ
ٌ
جمازي ٌة
حالة
التسوية
وأن
،
كم
ح
برنامج ُ ٍ
ِ
ّ
ٍ
ِ
ٍ
سياسية
احنناءة
لتغطية
أو َهمونا بها
ْ
زوة شخصيةَ .
َ
ون ٍ
النزوات
خربت
ُ
ول َكم َّ
ٍ
عائالت وبيوتًا وأحزابًا وعهودًا وبلدانًا،
ً
أشخاص
صنع
تكون
حني
ا
خصوص
َ
ٍ
َ
وافتقدوا التجِربة .فما
َفقدوا الص َرب
ُ
ُ
واحلكوميُة
ة
الرئاسي
التسوية
هي هذه
ّ
ّ
ّ
َ
قانون
األقل ـ
شمل ـ على
ت
اليت مل
َ
ُ
انتخاب جديد؟
ٍ
ُ
احلكمة أقوى من
يف ما مضى ،كانت
الر َ
ُ
ِ
عونة،
اخلالفات،
واملسؤولية َتكَب ُح ُ
ُ
َ
ِ
ياء
واحل
واية،
اهل
على
طغى
ي
واالحرتاف
ُ
َ
الصراعات
ردع َن َه َم السلطة .كانت
ُ
َي َ
ِ
ِ
واملؤسسات
الدولة،
سقف
حتت
ُ
التحالفات
يف ِحى الدستور .كانت
ُ
ً
ً
حد ما ،فأصبحت
طبيعية وصادقة إىل ٍّ
َ
وخماد ً
مصط ً
ِ
حد.
عة إىل أقصى
نعة
ّ
ُ
واخل ُ
بث يف
اللسان
على
د
الو
،
اليوم
ُّ
َ
ِ
ِ
َ
يان
القلوب
والكراهيُة يف
العيون
ِ
والغ َث ُ
ِ
ّ
والطعن يف َ
يف َ
والناس
الظهر
امل ِع َدة
ُ
ُ
على احلضيض.
ٍ
أيام
أخذونا إىل
أمكنة َه َجرناها حتى يف ِ
ٍ
أزمنة َظ ّ
أن
والشغور ،وإىل
احلروب
ِ
ننا َّ
ِ
ِ
شهدائنا َط ْ
وتها إىل األبد ،وإىل
دماء
َ
َ
َ
ٍ
ومناعتنا
طاقتنا
تتعدى
مواجهات
ّ
َ
ُ
الوطنية .بات ِلزامًا
املصلحة
وت ِالف
ّ
َ
ُ
ِّ
ِ
ِ
مكافحة
مثل
الوطين
الفساد
مكافحة
ِ
سنجد يف
لكن أين
اإلداري.
الفساد
ِ
ْ
ّ
احملليِة نقوال تويين آخر؟
السوق
ِ
ّ
َ
نح
فرتة
أحد
ما
احرتم ٌ
ماح اليت ُت ُ
َ
َ
الس ِ
ِّ
ٍ
عهد رئاسي جديدِ ،علمًا
لكل
تارخييًا
ّ
ٍّ
ِ
دستور
غي بعد
أن َن َس َب
ِ
العهود َت َّ
الصالحيات
يوم كانت
«الطائف».
ُ
َ
ُ
ً
ُ
كلمة
مهورية كانت
اجل
لرئيس
معقودة
ّ
ً
لصيقة بالرئيس ،وتاليًا كان
«العهد»
ُ
ِ
ِ
فشله.
عهده أو
جناح
املسؤول عن
هو
ِ
جملس
يف
أصبحت
ات
والصالحي
أما
ُ
ِ
ّ
ُ
ِ
فاملسؤولية انتقلت إليه
الوزراء،
َ
عهد
نقول
األصح أن
وعليه .وبات
َ
ُّ
حكومة يف ِّ
ٍ
ٍ
رئاسية.
والية
ظل
ّ
َ
ُ
ٌ
حمدودة
مهورية
اجل
رئيس
سلطة
إن
ِ
ّ
ِ
والوزراء،
رئيس احلكومة
اختيار
يف
ِ
ِ
جدول
حتضي
احلقائب ،يف
توزيع
يف
ِ
ِ
ِ
ِ
وحكومات
حسم القرار.
ويف
األعمال،
ُ
ِ
حكومات ُ
تل
بعد «الطائف» هي
ُ
ما َ
الك ِ
ِ
ِ
رئيس
حكومات
وليست
ة
النيابي
ِ
ّ
ُ
مهورية ،بل هي أحيانًا ِ
ض َّده.
اجل
ّ
َ
ُ
َ
َ
رئيس
والية
ل
فش
ت
أن
كن
ي
هكذا،
ُ
ٍ
ِ
حكومات
فشَلت
وقوي إذا
ناجح
ُ
ٍ
ٍّ
ُ
َ
ِ
رئيس
والية
نجح
ت
أن
كن
وي
ه،
واليت
َ
ُ
ٍ
ٍ
حكومات
وضعيف إذا َجن َحت
فاشل
ُ
ٍ
ِ
للرئيس
كان
مضى،
ما
يف
ه.
واليت
ِ
أن ُي ِّ
نج َحها ،بعد
فش َل احلكومات أو ُي ِّ
صل العكس.
«الطائف» َي ُ
اجلديد ومل َي ِ
ُ
عهده
نطلق
الرئيس
انت ِخب
ُ
ُ
ُ
بعد .ال ّ
َ
انتخبوه ُيساعدونه ،وال
الذين
ّ
يؤاز َ
ِ
رونه ،وال حتى
بتجربته
مروا
ِ
الذين ّ
ّ
ش ِغ َف بهم ُي ْس ِعفونهِ .ع َ
الذين َ
وض أن
صالحي ِاته إجيابيًاُ ،ي َ
َ
ضطُر
ستعمل
َي
ّ
بعد «الطائف»،
رئيس
أي
،
الرئيس
َ
ُّ
ٍ
ُ
َ
بشكل
بقي له منها
إىل أن َي
ٍ
ستعمل ما َ
عي ِته العليا َ
وحل ِّث
للتذكي
حتذيري
ِ
ّ
ِ
مبرج ّ
ِ
ِ
إجراء إصالحات؛
السياسية على
القوى
ُ
معار ٍ
ٍ
ّ
ضة
تلة
ك
رئيس
ه
كأن
فيبدو
ِ
ُ
بالفراغَ ،ي ُ
رفض
د
هد
ي
احلاكم:
للفريق
ِّ
ُ
ِ
ِ
ُ

ِ
ِ
ِ
الناخبة
اهليئات
دعوة
مرسوم
توقيع
َ
ِ
ّ
هو ُل
قانون
أساس
على
الستنيُ ،ي ِّ
ِ
ِ
جملس
د
م
جي
،
األرثوذكسي
بالقانون
ُ
ُ ِّ
َ
ِ
ّ
املاد ِة 59
اب شهرًا استنادًا إىل
النو ِ
ّ
ّ
ويَلِّوح حتى بالشارع.
الدستور،
من
ُ
ٌّ
ٍ
واحد
فكل
ومع ذلك ال َي َّت ِفقون،
ِ
ُي ّ
مصلحته ،مبن فيهم ذوو
غين على
ُ
القربى.
َ
قو ُة
كانت
«الطائف»،
دستور
قبل
ّ
ِ
رئيس ُ
ِ
القوانني
بتوقيعه على
مهورية
اجل
ِ
ِ
ّ
فقو ُته
اليوم
أما
واملشاريع،
واملراسيم
ّ
ُ
ِ
ٌ
ٌ
هجينة
حلالة
التوقيع عليها .إنها
بعدم
ِ
ِ
ْ
ُ
تن
املرج َع
«الطائف»
ضع
ِ
املؤ َ
أن َي َ
رئيس ُ
مهورية،
اجل
على الدستور ،أي
َ
ّ
ِ
مبواجهة الدستور.
ٌ
ٌ
ِ
رئيس
مي
ي
أن
كذلك
تة
الف
حلالة
وإنها
َ
ُ
َ
ُ
بشرعيٍة
ه
وموقع
ه
ودور
ه
نفس
ة
مهوري
اجل
َ
َ
ّ
ّ
َ
ٍ
ِ
الشرعيِة الدستورية.
مبوازاة
ة
شعبي
ّ
ّ
رؤساء ُ
مهورية اليوم ُخمَّيون ـ
اجل
إن
ّ
َ
ّ
صم على ما يأتيهم
ب
ال
بني
ـ
هني
كر
َ ِ
ُم َ
رده
جملسي
من
النواب والوزراء وبني ِّ
ِ
َ
ً
ُ
عدم
إشكالية
دليل
وأسطع
.
ا
سلب
ٍ
ُ
ِ
ِ
ِ
بقانون
االنتخابات
إجراء
التوقيع على
ِ
ِ
ّ
للنواب.
التمديد
على
الستني أو
ّ
ُ
ُ
َ
تحول تدرجيًا حنو
ت
ة
الرئاسي
ة
األكثري
َّ
ّ
ّ
تصرف ِح َ
معار َ
ضٍة َ
ِ
العهد
يال
أكثريٍة
ِ
ّ
وت ّ
ّ
«حرب باردة» معه .فبعدما
كأنها يف
ٍ
ّ
تكتيكيًا،
»
القوي
ح
«املرش
شعار
ت
فع
َر
َ
ّ
ِ
ّ
َ
العادي».
«الرئيس
واقع
إىل
عادت
ّ
ِ
ِ
معي ً
ترسيم
تعيد
نة
هكذا ،نرى ِقوى
ُ
َ
َّ
ِ
ِ
تتحدى
وسقف السلطة،
القوة
حدود
ّ
ّ
َ
دور
تلعب
واملواقف،
ر
باملظاه
الدولة
ِ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
امل ِ
األطراف
العالقات بني
رشد
وناظ ِم َ
َ
ٍ
ٍ
رديفة
بإجنازات
سم ُح
ت
السياسية،
َ
النفط َ
ِ
قانون االنتخابات،
بدل
كقانون
ِ
ِ
ٍ
استحقاقات
تعيينات هي
صدور
سه ُل
ُت ِّ
ٌ
َ
َ
ِ
إجنازاتَ ،
احلقيقية
االجنازات
نع
ال
ٌ
وت ُ
فرجاءُ ،خذوا
واالصالح الفعلي.
ً
َ
ُ
الصالحي ِ
واعطونا إصالحات!
ات
ّ
املتع َّم ِ
التصر ِ
تهدف
دة
فات
جمموع هذه
ُ
ُ
َ
ّ
ِ
ِ
والسياسيِة
ة
األمني
األوضاع
إبقاء
إىل
ِ
ّ
ّ
ِ
حاهلا ،فال ُي ِّيز
واالقتصاديِة على
ّ
وانتخاب
الشغور
اللبنانيون بني
ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
رئاسة
منص َب
أن
رئيس ،وال يعتربون ّ
ٍ
ُ
مالز ٌ
ٌ
ٌ
مة
وحاجة
وطنية
ضرورة
مهورية
اجل
ِ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحلماية
الدولة،
وبناء
البلد
لتقد ِم
ّ
االستقرار واالستقالل ،حتى لو كان
ِ
وقويًا .هذه هي
ميثاقيًا
الرئيس
ُ
ّ
ّ
ُ
ِ
ِ
الدولة
بنية
تغيي
حنو
الطريق
خريطة
ِ
ِ
ّ
وطين.
اللبنانية بدون مؤتٍر
ٍ
جديد
قانون انتخابي
وضع
والعجز عن
ُ
ٍ
ِ
ٍّ
َ
ِ
ستهدف
نع َي
مصط
عجز
هو
اآلن)
(حتى
ٌ
ٌ
أن
ه.
ر
بأس
اللبناني
النظام
صحيح َّ
ِ
َ
ٌ
َّ
امل َ
ُ
انتخاب
قانون
لوضع
الدستوريَة
هلة
ٍ
ِ
ِ
ّ
َ
َ
ُ
لوضع
ة
األخالقي
هلة
امل
لكن
د،
تجد
َت
َّ
َّ
ِ
ّ
تتجدد.
للناس ال
قانون
ّ
ٍ
ِ
ً
غيوم
نطقة دقيقة.
البالد أخيًا ِم
دخلت
ُ
ٌ
اخت َ
ٌ
َ
لط
مشس العهد.
داكنة َحت ُجب
َ
مفهوم الضعيف،
مع
القوي
مفهوم
ِّ
ُ
ِ
َ
ِ
موقع الفريق،
احل َكم مع
وموق ُع
ِ
ِ
الشعور بالنهاية،
مع
بالبداية
والشعور
ِ
ُ
ِ
اإلحساس
باإلنقاذ مع
واإلحساس
ِ
ُ
بالغرق.
َ
َّ
ٍ
ٍ
تطت
حديثة
حتالفات
بربوز
سِررنا
ِ
ُ
َ
ّ
الفارق
لكننا ال َنلمس
االنقسامات،
ِ
صراعات
واخلصم.
احلليف
بعد بني
ُ
ٌ
ْ
ٌ
ٌ
ُ
مركزيَة
ب
ذو
ت
ومكتومة
مفتوحة
ِّ
ّ
الرؤساءَ ،
ونعرف
هم
ُ
القرار .نعِرف من ُ
ازدواجيات ال
باملقابل من َي ُكم البلد.
ٌ
ِ
وظ ٌ
ٌ
ٌ
واحدة ِ
الل ال ِظ ٌّل واحد.
ازدواجية
ُ
ُ
بعضهم
لفتح
الرئيس
شخصية
ولوال
َ
ِ
فروعًا لقصِر بعبدا.

التيار و«حزب اهلل» ..قبل وبعد!
نبيل هيثم
َ
أثبتت الوقائع اليت توالت منذ انتخاب
العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية،
أن مقولة ما بعد االنتخاب ليس كما
ّ
قبله ،وخصوصًا على مستوى العالقة
بني «التيار الوطين احلر» و»حزب
اهلل» ،هي مقولة دقيقة ،ال يستطيع
أحد ،سواء يف حميط رئيس اجلمهورية
ينفي هذه
أو يف املقلب اآلخر ،أن
َ
َ
يغمض العني عليها،
احلقيقة أو
أو ُجي ّملها بتحصينات وديكورات
اصطناعية!
ّ
يتلفظ
أحد ما
قبل االنتخاب ،عندما كان ٌ
ّ
وكأنه َنطق
واجه
بهذا الكالم ،كان ُي َ
َ
والزجر
العتب واللوم
بالكفر ،ويأتيه
َّ
والنهر من ّ
حدب وصوبُ ،
َّ
سجل
كل
ٍ
وت َّ
َ
وتسقط عليه ّ
عليه املآخذُ ،
االتهامات
والتعطيل
بالتشويش
والتهويل
العصي
ووضع
والتخويف والتسويف
ِ
ّ
يف دواليب املسية.
أن ما جرى خالل األشهر الستة من
ّإال ّ
ً
عمر الوالية الرئاسية وصوال إىل األزمة
ثب َت تلك املقولة
االنتخابية الراهنة َّ
وبلع ّ
املت ِهمون (بكسر اهلاء) ألسنتهم،
َ
املتهمون (بفتح اهلاء) ِ
فقلقون أو
وأما
َ
ّ
شامتون أو صامتون وليس يف يدهم
أن يفعلوا شيئًا سوى التذكي من حني
كنا قد ّ
إىل آخر« :نشهد ّ
أننا ّ
بلغنا...
أي كالم».
مل يعد ينفع ّ
ّ
حمطة فاصلة
كان يوم االنتخاب
َ
حقبتني ،إنتهت األوىل حلظة
بني
االنتخاب ،لتبدأ حقبة جديدة بدأ فيها
البلد يقرأ يف كتاب جديد تتواىل
فصوله بشكل يومي .فعلى مستوى
السياسة ،العالقات مأزومة ،خصوصًا
ّ
وبلغ
بني من كانوا يف
الصف الواحدَ ،
حدًا مل يسبق له مثيل.
االنقسام ّ
وأما
وصار أقوى من أية عالجات،
ّ
ّ
أن
من كانوا يف
صف احللفاء فيبدو ّ
َّ
العالقات يف ما بينهم ،حتتضر ،ومثة
دفن هذه
أطراف ُت ّهد بأدائها ملراسم
ِ
العالقات.
ْ
لنستعرض مشهد ما بعد االنتخاب:
ً
حد الكسر بني
• زادت العالقة ّ
تأزما إىل ِّ
عون ومن َ
خلفه «التيار الوطين احلر»،
وبني الرئيس نبيه بري ومعه حركة
«أمل» .وأوىل الضحايا غي املعلنة
 حتى اآلن  -هي «ورقة التفاهم»،اليت كان َجيري حتضيها بني «التيار»
َ
وقطعت أشواطًا وكانت على
و»أمل»،
شفي اإلعالن.
• مع وليد جنبالط ،يف األساس مل يكن
لـ»الكيميا» وجود بني عون و»التيار»
من جهة ،وبني رئيس التقدمي وحزبه
من جهة ثانية ،ويف الزمن االنتخابي
طرحها رئيس
والصيغ اليت
احلالي
َ
َ
«التيار الوطين احلر» جربان باسيل
كرس االفرتاق بينهما .وصارا
َت َّ
ّ
متوازيني ومتواجهني ال
خبطني
أشَبه
َ
أي وقت.
يلتقيان ال اآلن وال يف ّ
• مع القوى السياسية احلليفة احلالية
والسابقة لرئيس اجلمهورية( ،اليت
كانت منضوية يف جمموعة « 8آذار»)؛
ٌ
قطيعة واشتباك مفتوح مع سليمان
وأما مع سائر اآلخرين فربودة
فرجنيةّ ،
وجفاء ،وأسئلة قلقة من قَبل هؤالء
َ
اآلخرين حول املستقبل اآلتي وماذا
ُخيّبئ صندوق املفاجآت؟
• مع القوى املسيحية األخرى ّ
كلها؛
احلزبية وغي احلزبية (غي «القوات
هو ُته
فور وافرتاق تزيد َّ
اللبنانية») ُن ٌ

ّ
جراء ما
اتساعًا وعمقًا يومًا بعد يوم ّ
يسميها بعض هذه القوى «النظرة
ّ
تارس عليها،
االستعالئية» اليت
َ
ّ
وكأنها قوى ثانوية
والتعاطي معها
وهامشية وكأن ال وجود هلا وال
عرب عن هذا
وي َّ
حضور وال تاريخُ .
االستعالء بصيغ وتقسيمات انتخابية
ُ
ّ
لكل
شكلها التمثيل العادل والشامل
جوهرها فهو اإلقصاء
وأما
املسيحيني ّ
ُ
والتحجيم واإللغاء!
أن العالقة
أما مع «حزب اهلل» فيبدو ّ
• ّ
رياح صفراء.
ملبدة ،وبدأت تضربها
ٌ
َّ
أن هذه املسألة ُت ِ
سعد
وبالتأكيد ّ
قلوب كثيين وخصوصا احللفاء ُ
اجلدد
َ
لرئيس اجلمهورية و»التيار الوطين
احلر».
أن هناك حرصًا من
حتى اآلن يبدو ّ
تقديم العالقة بينهما
الطرفني على
ِ
ِ
ّ
صالبتها .ولكن
بأنها مازالت يف ذروة
هذا من فوق ،إذ يبدو على سطحها
صحو ،وال غيوم وال أمطار سياسية
ٌ
ٌ
فربق
وأما حتت السطح
وغي سياسيةّ .
وكالم كبي
وهمس
ورعد وأمطار
ٌ
ٌ
ٌ
ِ
يطفو على السطح.
يوشك أن
َ
َ
إن
قيل
قبل عاصفة امللف االنتخابي ّ
التفاهم بني «حزب اهلل» و»التيار»
ّ
لكن
كل العواصف،
أقوى من
ّ
وظهرت
هزته،
العاصفة االنتخابية
َّ
َّ
َ
َ
متناقضني.
انتخابيني
منطقني
َ
ّ
أهم التعبيات عن ذلك جاءت:
ولعل ّ
ً
* أوال ،يف اخلطاب األخي ألمني عام
السيد حسن نصراهلل
«حزب اهلل»
ّ
ودعوته إىل التوافق والتسوية وعدم
الوقوع يف ّ
فخ التصويت مبا له من
وأهم من ّ
كل ذلك
تداعيات وسلبيات،
ّ
ّ
جتن ُب السقوط يف الفراغ القاتل.
الرد املباشر من رئيس
* ثانيًا ،يف
ّ
السيد نصراهلل بتأكيده
اجلمهورية على
ّ
على االحتكام للمادة  65من الدستور،
ّ
امللف االنتخابي على
مبا يعين طرح
التصويت يف جملس الوزراء!
* ثالثًا ،يف حال اإلرباك والتخّبط اليت
اجتاحت مجهور «حزب اهلل» ومجهور
«التيار احلر»:
معبأ ،مذهول
¶ مجهور «حزب اهلل»
َّ
ُ
فمنطق التحريض
من أداء «احلليف»،
والشحن الذي ُ
اعتمد يف اآلونة األخية
َ
فعل ِفعله يف هذا اجلمهور ،الذي بات
خيشى من أن تنحدر األمور إىل األسوأ،
وبأكالف كبية.
ٍ
مقربة من هذا اجلمهور
وعلى
ِ
ِ
يالحقون احلزب بأسئلة
«شامتون»
قدمتم ...وماذا
قاسية :ماذا فعلتم؟ ّ
يتورع هؤالء «الشامتون»
أخذمت؟ وال
ّ
ّ
«حذرناكم فما
التوجه إىل احلزب:
عن
ّ
تتحملون
مسعتم ...أنتم السبب وأنتم
ّ
مسؤولية ّ
حصل أو الذي
كل هذا الذي َ
سيحصل ...كان هدفكم فقط أن
ِ
توصلوا عون إىل الرئاسة ،فها هو قد
حصل»؟
وصل ...فما الذي َ
َ
توج ِه
¶ مجهور التيار ،يف غالبيته مع ّ
َ
نظرة
رئيس اجلمهورية ،بات ينظر
ّ
ويستغرب «كيف
شك إىل «احلليف»َ ،
أن «حزب اهلل» ُياشي اآلخرين (يف
ّ
امللف االنتخابي) وياول الضغط على
«فخامة الرئيس» .ممنوع حتى التفكي
بالضغط على «فخامة الرئيس» ،هذا
ليس مسموحًا وال مقبو ً
ال أبدًا...
ألي
والرئيس أص ًال ال َخيضع
ّ
ضغط».

ويذهب البعض إىل األعلى أكثر:
ُ
«عالقتنا باحلزب هي أساسًا عالقة
َ
حتالفنا ،ال ننفي ّ
قدم
متوازنة،
أنه ّ
أكثر
رمبا
لنا ،وحنن أيضًا ّ
قدمنا له ّ
َ
ويستحضر هؤالء بعضاً
مما ّ
ّ
قدم لنا» َ
وآخرها اليت ساقها رئيس
من األمثلة،
ُ
«التيار» جربان باسيل« :أعطيناهم
غطاء مسيحيًا كام ًالَ ،وقفنا مع «حزب
ً
اهلل» بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري
وكذلك يف حرب ّ
توز !»2006
كالم آخر وأصوات
ويف التيار أيضًا
ٌ
ُّ
وهمس وحتفظ على أداء
معرتضة
ٌ
«القيادة» .وأسئلة من نوع «إىل أين
سنصل بعد؟ هل هذا األداء يمي
واملسيحيني؟ كيف
الرئاسة والتيار
ّ
كمل يف عالقات مكسورة مع غالبية
ُ
سن ّ
القوى السياسية؟ هل نستطيع أن
انكسرت عالقتنا
نكون لوحدنا؟ ماذا لو
َ
مع الشيعة ،وهي مكسورة أص ًال مع
ّ
السنة ،بل
الدروز ،وليست حيمة مع
وأسبابها ودوافعها،
َنعرف حدودها
َ
فماذا ّ
حنقق يف هذه احلالة؟
َخيتزن أصحاب هذا الكالم ما هو أكرب
من َعتب على «حزب اهلل»ّ :
كل هذا
الذي يصل من عندنا (لناحية األداء
واملوقف من قانون االنتخاب) هو
مارسه «حزب
«الدلع» الذي
نتيجة
َ
َ
اهلل» حيال «أحدهم» ،وها هو احلزب
يصد من هذا الـ»أحدهم» نتيجة ما
نصحنا ولكن مل
زرعه فيه ،لطاملا
َ
َ
َيسمعوا ّ
منا« .حزب اهلل» هو وحده
ّ
احلل ،وال
اآلن املسؤول عن إجياد
نعرف كيف ،والكرة يف يده»؟
أكثر ما ُيقلق هؤالء هو «أن نصل
ُ
ٍ
وقت نصطدم فيه حبقيقة ّ
أننا مل
إىل
حنمي اإلجناز الذي ّ
حققناه،
نستطع أن
َ
حنميه أخذناه بأدائنا
وأننا بدل أن
َ
َّ
وكل
طوعًا وأسقطناه وأسقطنا العهد
فأي مستقبل لنا
شيء يف اهلاوية،
ّ
وأي
وأي مستقبل للتيار
بعد ذلك،
ّ
ّ
مستقبل للمسيحيني»؟
جلمهوري
ويف بعض الزوايا العميقة
َ
ٌ
رسالة إىل
التيار و»حزب اهلل» ُتقرأ
ِ
«بيدك
مفادها:
رئيس اجلمهورية
ُ
وحدك أن ُتنقذ «التفاهم» الذي
اهتز ،وأن ُتنقذ االستحقاق النيابي،
ّ
وأن ُتنقذ العهد ،وأن تنقذ البلد وأن
ُتنقذ التيار».

لكن ماذا على األرض؟

ال أحد من القوى السياسية ،على
ٍ
صورة ِملا
رسم
قادر على
اختالفها،
ِ
ٌ
ستؤول إليه األمورِ ،
وملا سيكون عليه
وأما صورة
احلال بعد  20حزيران.
ّ
والتوجهات فهي على حاهلا،
املواقف
ّ
َ
ذروة الوضوح ،وكذلك ذروة
وبلغت
َ
وبناء على
االستقطاب اجلماهيي.
ً
أن من
هذه الصورة يرى
سياسي بارز ّ
ّ
أن األمور قد تعود
الصعب افرتاض ّ
اجتاه
إىل «التقليع» من جديد يف ّ
توافق على قانون أو غي ذلك.
ٍ
ِ
فإن احتمال أن يعود رئيس
وتبعًا لذلك ّ
اجلمهورية إىل ّ
تبين قانون على أساس
موسعة،
النسبية يف دوائر وسطى أو
ّ
ّ
لكنه ضعيف .كما
هو احتمال ممكن
تراجع رئيس اجلمهورية عن مواقف
أن
ّ
ُ
اتذها ،صار احتما ً
معينة ّ
ال ضعيفًا جدًا
ّ
ألن
بعد كالم
السيد حسن نصراهللّ ،
ّ
ِ
مكلف سياسيًا ومعنويًا.
هذا الرتاجع
السياسي
أي حال ،يضيف
يف
ّ
ّ
ّ
كنا حتى األمس القريب
املذكور،
أمل التفاهم أو
حنافظ على شيء ِمن ِ
ولكن ّ
كل اآلمال
التوافق وااللتقاء،
ّ
وصرنا ُحن ّ
َحت ّطمتِ ،
أنفسنا ملرحلة
ضر
َ
ّ
ما بعد هذا التحطم.
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مــقابلة

■ انطالقة العهد متعثّرة وب ّري حليفي الوحيد ■ احلريري يسري يف
طريق غري معهود ■ ضرب لبنان لتحجيم إيران تهوّر وجنون

جنبالط:

يف مفصل سياسي دقيق ،ويف خضم أزمة حادة ،والتعثر يف التوصل
اىل قانون انتخاب جديد ،يتحدث النائب وليد جنبالط اىل «األخبار»
عن رؤيته للحل ،وعن أي قانون يريد ،وعن مجلس الشيوخ ،وعالقته
بالقوى السياسية ،ومن بينها الرئيسان نبيه بري «حليفي الوحيد»،
وسعد الحريري «الذي اختار طريقاً غري معهود يف السياسة» .ودعا
العهد صاحب «االنطالقة املتعثرة» اىل الخروج من «دوامة القانون
التأهيلي» ،مشرياً اىل أن يف لبنان «ست أقليات أساسية» .ويحذر
الحزب التقدمي االشرتاكي من مخاطر أي استهداف إسرائيلي
للبنان ،يف إطار ما يحضر لتحجيم دور إيران يف املنطقة .كما تشغل
التطورات اإلقليمية يف سوريا وما يحضر لها من مشاريع تقسيم
باله .ويف ما يلي نص الحوار:

هيام القصيفي
■ بعد مرور أشهر عدة على انتخاب
رئيس اجلمهورية وتشكيل احلكومة،
هل اقرتب الوضع من اجليد أو ال
نزال يف الدوامة نفسها؟
ـــ أدخل العهد نفسه يف دوامة
قانون االنتخاب ،وكان مستعج ًال
إلجناز القانون التأهيلي.
كما أدخل نفسه يف سلسلة
مشاريع ،وحتديدًا مشاريع الكهرباء،
وهي كارثة مالية ونقدية إذا ما
اعتمدت ،ألننا تعهدنا إنفاق ملياري
دوالر على استئجار سفينتني من
تركيا ومن الشركة نفسها اليت
أتت بالسفن األخرى ،يف حني
أننا قادرون على بناء مصنع أينما
كان ،وال أناقش يف مكانه ،مببلغ
مليار ومخسمئة مليون دوالر الذي
يوازي عجز الكهرباء سنويًا ،وينتج
طاقة قدرها ألفي ميغاوات .هذه
األرقام حصلت عليها من متعهد
كبري يف شركة لبنانية كبرية يف
السعودية ،وهو قال لي إنه ّ
سلم
مصنعًا بهذه املواصفات وبهذه
الكلفة .أما حنن فنستأجر بضاعة
ال منلكها ولن منلكها ،فقط ألن
من خلفها أمورًا مشبوهة كالسفن
السابقة ،إضافة إىل أنها تنتج
تلويثًا كبريًا.
■ بني قانون االنتخاب والكهرباء
وسلسلة الرتب والرواتب ،أال يوجد
تقدم يف رأيك؟
ــــ أبدًا .حتى سلسلة الرتب
والرواتب الضرورية ،مل يستطع
العهد أن حيدد من أين ستأتي
مصادرها .آخذين يف االعتبار
أنه أخذ على عاتقه شعار حماربة
الفساد ،لكنه مل حيارب أي فساد،
ولن يستطيع حماربته ،فيما هناك
ّ
ختل بالكامل عن التفتيش املركزي
وإدارة املناقصات ،واحلد األدنى
من احرتام هيكلية الدولة .هناك
تعاط مباشر وفوقي ،وهذا األمر
ال جيدي نفعًا.
■ أين دور احلكومة والرئيس سعد
احلريري؟
ــــ حني أقول العهد أمشل الرئيس
واحلكومة ،وال أفصل بينهما.
■ أين موقع وليد جنبالط يف العهد؟
عادة توضع يف اخلط الوسطي أو
قرب رئيس احلكومة؟
ــــ القصة ليست وسطية .اشرتكنا
يف التصويت للعماد ميشال عون.
وكان ال بد من ذلك النتخاب
رئيس اجلمهورية بعد فراغ ألكثر
من عامني ونصف عام .تنقلت
األوضاع بني النائب سليمان
فرجنية والعماد عون ،ثم رست

على عون ،فقلنا لننطلق ،لكن
االنطالقة جاءت متعثرة.
■ مع أنك ساهمت بوصوله؟
ــــ القصة ليست عالقة شخصية،
هناك أمور «غري ماشية» .هناك
عهد وحكومة ونظام «مش راكب»،
وضعوا عناوين وأغرقوا أنفسهم
بها ومل يرتاجعوا ،ال يف خطة
الكهرباء وال يف سلسلة الرتب
والرواتب اليت مل جيدوا موارد
هلا ،وال أقفلوا مزاريب اهلدر.
السياسة ليست عنادًا .دخلنا يف
نفق مظلم ،أي القانون التأهيلي،
فلنخرج منه.
■ كيف تصف عالقتك بالرئيس
احلريري حاليًا؟
ــــ يبدو أيضًا أنه اختار طريقًا معينًا
إذا صح التعبري ،مل نعتده ،فآثرت
االنكفاء واالتصال بني حني وآخر
عند الضرورة .لكن الطريق الذي
اختاره يف السياسة والتعاطي
ليس الطريق املعهود .سوى أننا
نشكره ونقدر حضوره يف مناسبة
مرور أربعني عامًا على استشهاد
كمال جنبالط .املواقف العاطفية
مهمة ،لكن ،لنر ماذا سيحدث
يف املستقبل رغم أن التعاطي مع
«املستقبل» خمتلف.
■ هل صحيح أن حميطني باحلريري
يلعبون دورًا ضدك ألسباب انتخابية
شوفية؟
 هذه تفاصيل ال أتوقف عندها.■ العالقة مع الرئيس نبيه بري وحدها
تسري جيدًا؟
ــــ الرئيس نبيه بري حليفي،
وكلفتين الكلمة عنه الكثري،
وسأجدد هذه الكلمة وإن كره
الكارهون .هو ال يزال حليفي،
وحليفي الوحيد .ال أحد يريد أن
يعرتف باآلخر ،وال أن يتنازل ،فيما
حنن نريد اخلروج من هذا املأزق.
التقيت النائب جورج عدوان للبحث
■
َ
يف قانون االنتخاب؟
ــــ تناولت العشاء مع النائب
عدوان ،ولديه معطيات مهمة
جديرة بالنقاش وخترجنا من
دوامة ملهاة التأهيلي ،إذا أخذت
هذه املعطيات يف االعتبار .حنن
نستطيع أن نلعب دورًا ،وعليه
أن يلعب دورًا مع حلفائه .والدور
املطلوب من النائب عدوان ،يف
ظل التالقي بني القوات والتيار
الوطين احلر ،حماولة إقناع التيار
بأفكار جديدة.
■ سبق أن قال الدكتور مسري جعجع
إنه لن يسري بقانون ال يرضى عنه
جنبالط ،هل ال تزال القوات عند هذا

(هيثم املوسوي)
املوقف؟
ــــ نعم .أولويتنا مع القوات هي
الوحدة الوطنية يف اجلبل والتأكيد
على املصاحلة .وهذا ما سبق أن
مسعته من العماد عون عندما زرته
قبل أن يأتي اىل سدة الرئاسة
وحني زارني يف منزلي .وهذا أمر
غريب ،ألن التأهيلي يضرب هذا
التوجه.
■ بعد كالم األمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصراهلل ،بدا أن مثة
اصطفافًا بينك وبني الرئيس نبيه
بري وحزب اهلل والقوات من جهة،
واملستقبل والتيار الوطين من جهة
أخرى؟
ــــ رغم التفاوت ،ما تقولينه
صحيح .ال نستطيع أن نبقى على
هذا االصطفاف ،بل جيب االجتماع
على فكرة توحدنا.
■ املشاريع أصبحت معروفة .بني
التأهيلي واألكثري واملختلط
والنسبية وقانون الستني ،أين أنت
حاليًا؟ هل اقرتبت من النسبية؟
ــ أعتقد يف مشروعنا كانت هناك
نسبية .نستطيع أن نقارب النسبية
مبفهوم آخر ،ولنعد اىل مشروع
الرئيس ميقاتي مع تعديل بعض
الدوائر ،وانطالقًا من مصلحتنا
املشرتكة مع القوات والتيار،
حسمنا دائرة الشوف وعاليه.
لكن تبقى نقطة جملس الشيوخ.
فمجلس الشيوخ مرتبط ،حبسب
الطائف ،بتشكيل أول جملس نيابي
خارج القيد الطائفي ،على أن يأتي
بعده جملس الشيوخ .إذا جتاوزنا
الطائف أو قسمًا منه ،ودجمنا بني
جملس الشيوخ وجملس النواب
على قاعدة النسبية ،وحنافظ على
املناصفة والتوازن الطائفيَ ،
مل
ال .لكن مقاربة املستقبل والتيار
الوطين أن تعطى رئاسة اجمللس
لغري الدروز .وهذا أمر مستغرب
ومستهجن.
■ تيار املستقبل ال يزال يؤيد إعطاءها
ملسيحي؟
ــــ منذ ثالثة أسابيع حني زارني
الرئيس احلريري ،كان ال يزال عند
هذا املوقف.
زارك الوزير جربان باسيل للبحث
يف قانون االنتخاب ،مع العلم
بأنه كان رافضًا لتوسيع اللجنة
الوزارية حتى ■ ال تضم القوات
واالشرتاكي؟
ــــ حني حتدث السيد حسن
نصراهلل ،مل يتحدث عن احلزب
مكون
التقدمي االشرتاكي بل عن
ّ
أساسي أي الدروز .هل حنن مكون
أساسي أم ال؟ إذا اعترب أي فريق
أن الفريق اآلخر أقلية ،أقول له

كال ،كل البلد أقليات ،وفيه حاليًا
ست أقليات أساسية .وأنا ليس
لدي مانع بتوسيع اللجنة الوزارية،
ّ
فعلى األقل كسرنا االحتكار الذي
كان من أربعة أفرقاء اىل ستة
أفرقاء.
■ ماذا تفسر موقف التيار وال سيما
أنه يشكو من التعامل مع املسيحيني
بغنب وكأقلية؟ هل يستهدف
الدورز؟
ــــ كال ،التيار ال يستهدف الدروز.
كالم القوات متميز عن كالم التيار
وهذا ما أكده لي النائب عدوان.
لكن ظهر أن هناك تناغمًا سياسيًا
بني التيار الوطين واملستقبل وحلفًا
سياسيًا بينهما ال يستهدفنا ،لكنه
يضعنا خارجًا .لذلك كان ال بد من
«احلركة التصحيحية» اليت قمنا
بها.
■ هل أقنعك الوزير باسيل بوجهة
نظره؟
ــــ كال مل يقنعين .كل واحد منا
قال وجهة نظره .كان هناك سوء
تفاهم ،وفضلنا أن تكون العالقة
مباشرة حتى ال يكون هناك تأويل
للكالم.
■ إذا مل حيصل أي تطور حتى 15
أيار ،هل ميدد للمجلس النيابي أم
تفتتح دورة استثنائية؟
ــــ ال متديد .مستحيل ،هناك شيء
واضح امسه قانون الستني ،وهو
موجود .قد حيصل متديد تقين ،إذا
اتفقنا قبل  15أيار على صيغة
مشروع نسيب جمللس النواب مع
جملس شيوخ ،على أن حُحتسم
قضية رئاسته ،وحينها قد نتفق
على متديد تقين حتى أول تشرين
األول فقط.
■ هل تتمسك مبجلس الشيوخ
للدروز؟
ــــ اتفقنا على ذلك أيام الرئيس
حافظ األسد عام  1989عند
صياغة الطائف ومع الرئيس رفيق
احلريري ،علمًا بأن جملس الشيوخ
هو منذ أيام االنتداب ،وينطلق
احلديث عنه من الورقة بيين وبني
الشيخ حممد أبو شقرا واألمري جميد
أرسالن اليت حُسلمت اىل الرئيس
أمني اجلميل عام .1983
■ يقول البعض إن مناقشات الطائف
مل تتحدث عن رئاسة جملس الشيوخ
للدروز؟
ــــ أنا أخذت عهدًا آنذاك من
األصدقاء يف الشام والرئيس
احلريري (الذي) كان ممث ًال
للسعودية ،إال إذا أردوا اليوم
عدم االعرتاف بذلك.
■ إذا مل تتفقوا على أي قانون؟
ــــ نكون نلعب لعبة عبثية ،ألننا
ننسى الرتاكم الكمي لآلثار السلبية
على االقتصاد اللبناني.
■ هل هناك قرار إقليمي ودولي
بضرورة إجراء االنتخابات وفق أي
قانون؟
ــــ مل أمسع بذلك .التقيت عدة
سفراء ومل أمسع منهم ذلك.
حُ
ستفتح دورة استثنائية
■ هل
للمجلس النيابي؟
لدي.
ــــ ال فكرة ّ
ستوافقون على التصويت يف
جملس الوزراء؟
ــــ كال ،اتفقنا مجيعًا على عدم
التصويت وعلى ضرورة التوافق،
والرئيس نبيه بري والسيد حسن

ورحبا به .هذا موضوع
أكدا ذلك
ّ
ميثاقي ،فليسمحوا لي.
■ هل هناك احتمال لقاء مع نصراهلل
وهو ّ
حذر من خطورة الوضع؟
ــــ إذا ّ
حتم الظرف اللقاء فال
مانع .السيد نصراهلل مدرك ألبعاد
الوضع .البعض يظن أن قانون
االنتخاب موضوع حملي فقط
وليس هناك مشاكل أخرى .أنا
أراقب الوضع من جهيت .وزير
الدفاع األمريكي جال يف املنطقة،
والرئيس األمريكي سيأتي اىل
املنطقة أيضًا ويزور دو ً
ال معينة.
عنوان جولة وزير الدفاع حتجيم
نفوذ إيران .هذا العنوان كبري.
كيف ميكن حتجيم دور إيران؟
خبربتي السابقة املتواضعة نتيجة
جيروننا
التجارب التارخيية ،رمبا
ّ
جمددًا اىل توتر مع إسرائيل ،إن
مل نقل حربًا .يتصورون أنهم
حيجمون إيران،
بضرب لبنان رمبا ّ
وأنا أعترب هذا األمر ضربًا من
اجلنون والتهور.
■ تبدو هناك مالمح جدية من جانب
إسرائيل كي حيذر السيد نصراهلل
ويدعو إىل مللمة الوضع الداخلي؟
ــــ معه حق السيد حسن نصراهلل.
حتى لو كان البعض منا خيتلف معه
حول سوريا ،فلنرتك جانبًا القضية
السورية ألنها أكرب من أي العب
لبناني .ال نستطيع أن نفعل أي
شيء يف سوريا ،فال نراهن على
ولنهتم بأنفسنا وباقتصادنا
ذلك،
ّ
وبالوحدة الوطنية.
■ هل تعتقد أن قيادات الصف األول
مدركة ملخاطر الضربة اإلسرائيلية
على حزب اهلل ،أم أن هناك مراهنة
على ذلك؟
ــــ اعتذر عن القول ،يبدو أن هناك
مراهنات على أمور أخرى ،وحبد
أدنى على سفن كهرباء ومكاسب
آنية يف اجمللس النيابي والسوق
احلرة وامليكانيك ،وليست هناك
حسابات اسرتاتيجية لدى البعض،
إال لدى حزب اهلل بطبيعة احلال.
■ إقليميًا أيضًا ،هناك االتفاق على
مناطق آمنة يف سوريا بعد االتفاق
حول البلدات األربع ،واخلشية من
حرب إسرائيلية؟
ــــ ما جرى وجيري يف سوريا يتم
حتت شعار مل يتغري من اخلطاب
األول لبشار األسد عام  2011وحتى
اآلن ،حماربة اإلرهاب .وحتت هذا
الشعار دمرت مدن بكاملها وحصل
ترانسفري للسكان من منطقة اىل
أخرى .احلل السياسي مل يناقش،
ونوقش عرضًا يف جنيف ،لكن
النظام بقي مصرًا على أنه حيارب
اإلرهاب .حتى اآلن ال توجد آفاق
حل .املناطق اآلمنة يف إدلب
وحلب حيث مل يبق منها شيء،
ومحص حيث حصل الرتانسفري
السكاني ،أما النظام فرتك لنفسه
حرية ضرب اإلرهاب ،وهذه كلمة
مطاطة .يف اجلنوب (جنوب سوريا)
مل أتابع املوضوع كله ،لكن خرجت
وثيقة حوران ،وكأنها مشروع إدارة
ذاتية ،إذا صحت املعلومات ويبنى
يف اجلنوب كيان شبيه بكيان سعد
حداد يف جنوب لبنان ،وهذا جيرنا
رمبا من باب التأويل اىل تقسيم
سوريا .وسبق أن ذكرت ذلك منذ
اندالع احلرب السورية ،واستندت
يف ذلك اىل كالم صديقي رئيس

األركان حكمت الشهابي رمحه اهلل
يف أيار عام  2011وكان ال يزال
يف سوريا ،وقبل أن يتوفى يف
أمريكا عام  ،2013قال لي :ال
تنس ماذا قلت لك عن تقسيم
سوريا.
■ ولبنان هل يقسم؟
ــــ كال ،لبنان ال يقسم .هو مبنأى
عن التقسيم .سياسة ردع اإلرهاب
جنحت ،ومل نسمع ،حتى يف أوج
اهلجوم الكالمي بني األفرقاء،
كالمًا ّ
يذكر بالكالم الذي قيل عام
 1975والثمانينيات ،كالتعددية
احلضارية وغريه.
■ لكن مسعنا لغة طائفية تصاعدية
أخريًا؟
ــــ بسبب احلرب املفتوحة سنيًا ـــ
شيعيًا يف العراق وسوريا.
■ ونسمع أيضًا لغة مسيحية مل
نسمعها سابقًا؟
ــــ هذا خطأ .جيب ترويض هذه
اللهجة ،ألنه مل يبق يف هذا
الشرق إال هذا الكيان الصغري،
وجيب احلفاظ عليه .العراق يتقسم
من الداخل ،وسوريا أيضًا ،ورمبا
نرى كيانًا على شكل سعد حداد
جنوبًا وشبه كيان كردي .لذا جيب
أن نلملم أنفسنا.
■ تتحدث دومًا عند كل أزمة داخلية
عن ضرورة حتصني مصاحلة اجلبل،
هل هذه املصاحلة هشة إىل درجة
تستوجب محايتها؟
ــــ كال ليست هشة ،ولكن جيب
دائمًا التذكري بها ،ال بد من
ندوات على مستوى الشباب.
بهمومهم
ينشغلون
الناس
اليومية ،واملصاحلة متت منذ 16
سنة ،لذا جيب أن حنيي الذاكرة،
ألن اإلنسان بطبعه ينسى.
ندك يف موضوع املصاحلة
■ من هو ّ
حاليًا مسيحيًا؟
ــــ البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي ،فارس سعيد ونايلة
معوض ،حتى سليمان فرجنية.
خسرنا قيمة فكرية كبرية هو
مسري فرجنية رمحه اهلل ،والرئيس
ميشال سليمان .هناك كثر أيضًا:
الرئيس عون ،والقوات عرب جورج
عدوان وهيكلياتها حاضرة يف
اجلبل.
■ كيف ترى نهاية هذا الوضع
االنتخابي؟
ــــ حنن حمكومون بني  15أيار
أو  20حزيران .كلمة فراغ بدعة،
إن مل نتفق على قانون يف هذه
املرحلة جترى االنتخابات على
أساس الستني.
■ تعرب بوضوح أكثر من غريك عن
الرغبة يف انتخابات على أساس
الستني ،فيما البعض يفضله وال
يصرح عنه؟
ــــ ال أريد أن أحكم على غريي،
لكن الوضع يبدو كأنه كذبة
متواصلة.
■ ستكون التحالفات االنتخابية
نسخة عن االصطفاف احلالي؟
ــــ من املبكر احلديث عنها .لكن
من اآلثار السلبية للتحالفات
االنتخابية كسارة فتوش ألنها
دخلت يف انتخابات زحلة .وال
نعرف كم عدد مرشحي املستقبل
يف الشوف ،اهلل يزيدهم .تيمور
ّ
حل حملي ،وإذا أرادوا أخذ مكان
ّ
فليتفضلوا.
تيمور
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مــقاالت وتحقيقات

ماكرون رئيساً ...لشهر واحد؟
عثمان تزغارت

فاز إميانويل ماكرون بالرئاسة الفرنسية ،االحد
املاضي ،لكن فرتة حكمه قد ال تتجاوز شهرًا
واحدًا .وإذا مل يستطع احلصول على أغلبية
برملانية يف انتخابات شهر حزيران املقبل،
فسوف يضطر إىل التعايش مع «حكومة مساكنة»
من شأنها جتريده من معظم صالحياته
باريس | بالرغم من خروجه منتصرًا يف اجلولة
الثانية واألخرية من انتخابات الرئاسة ،يواجه
الرئيس الفرنسي املنتخب إميانويل ماكرون،
وضعًا غري مسبوق يف تاريخ اجلمهورية اخلامسة.
فبالرغم من حصوله على  66.1يف املئة من
أن زعيم حركة «إىل األمام» يواجه
األصوات ،إال ّ
معضلة شائكة تتمثل يف افتقاده قاعدة شعبية
تكفل له األغلبية الربملانية.
بي استطالع للرأي أجرته مؤسسة «»Ipsos
وقد ّ
أن  43يف املئة ممن ّ
زكوا ماكرون للرئاسة قالوا
إنهم فعلوا ذلك «اضطرارًا» ،بدافع قطع الطريق
أمام اليمي املتطرف ،بينما مل تتجاوز نسبة الذين
قالوا إنهم صوتوا له تأييدًا لربناجمه السياسي الـ
 16يف املئة فقط.
وأشار االستطالع أيضًا إىل أن  49يف املئة من
الناخبي قالوا إنهم يرغبون يف تزكية «حكومة
مساكنة» يف االنتخابات التشريعية اليت ستجرى
الشهر املقبل ،أي منح األغلبية لتيار سياسي
آخر ،غري حركة «إىل األمام» وحلفائها .وهذا ما
سريغم ماكرون على تعيي رئيس حكومة من
هذه األغلبية ،ومساكنته طوال السنوات اخلمس
فإن ماكرون
املقبلة .إذا صدقت هذه التوقعاتّ ،
سوف يدخل سجل األرقام القياسية ،ال بوصفه
أصغر رئيس فرنسي منذ نابوليون الثالث (1808
ــ  )1873فحسب ،بل أيضًا بوصفه رئيسًا لن حيكم
سوى شهر واحد ،وهي الفرتة اليت تفصل بي
ويف
انتخابات الرئاسة واالنتخابات التشريعية .يِ
هذه احلالة ،ستكون صالحياته السياسية أقرب
اىل صالحيات ملكة بريطانيا منها إىل صالحيات
رئيس فعلي مبواصفات اجلمهورية اخلامسة اليت
تكرست منذ عهد اجلنرال شارل ديغول.
ّ
كان قد سبق لرئيسي فرنسيي أن عاشا جتربة
املساكنة مع حكومة من املعارضة .فقد اضطر
فرنسوا ميرتان اىل تعيي خصمه اللدود جاك

شرياك ،رئيسًا للحكومة،
عام  ،1986إثر خسارة
يف
احلزب االشرتاكي
الربملانية،
االنتخابات
وذلك بعد  5سنوات من

سيكون االستحقاق
التشريعي بمثابة
جولة ثالثة من
االنتخابات الرئاسية

فوز ميرتان بالرئاسة (كانت مدة الوالية الرئاسية
آنذاك  7سنوات) .ثم واجه جاك شرياك بدوره
وضعًا مشابهًا ،إذ اضطر إىل تعيي االشرتاكي
ليونيل جوسبان ،رئيسًا للحكومة ،عام  ،1997إثر
ّ
حبل الربملان ،وإقامة انتخابات
جمازفة شرياك
تشريعية مسبقة بغية التخلص من أنصار خصمه
لكن
إدوار باالدور ،يف صفوف احلزب الديغوليّ .
السحر انقلب على الساحر ،وفقد اليمي األغلبية
الربملانية حلساب احلزب االشرتاكي.
كل املؤشرات تتجه حنو تكرار سيناريو املساكنة،
ألن الرئاسة املاكرونية احلالية ولدت من دون
أغلبية .ففي ظل ارتفاع نسبة االمتناع عن
التصويت إىل نسبة قياسية جتاوزت  34يف
املئة ( 25.4من املقاطعي و 8.6يف املئة من
األوراق البيض) ،مل تعد نسبة الـ  66.1يف املئة
اليت ناهلا ماكرون يف اجلولة الثانية من انتخابات
الرئاسة متثل سوى  43.6يف املئة من العدد
اإلمجالي للناخبي.
أن نسبة الـ  33.9يف املئة من
كان الفتًا أيضًا ّ
األصوات اليت نالتها مارين لوبن ال متثل بدورها
سوى  22يف املئة من جمموع الناخبي .وميكن
فهم ميزان القوى هذا بشكل أكثر وضوحًا ،إذا
ما ُن يِظر إىل األمور من حيث عدد األصوات .فقد
فاز ماكرون بالرئاسة بفضل  20.7مليون صوت،
يف مقابل  10.6ماليي صوت ملارين لوبن .بينما
بلغت أصوات معسكر «االمتناع»  16مليونًا (12
مليونًا مقاطعًا لالقرتاع و 4ماليي أدلت بأصوات
بيض) .وهو ما دفع زعيم «فرنسا املتمردة» جان
لوك ميالنشون ،إىل القول يف خطاب «التهنئة»

تظاهر اآلالف يف باريس االحد املاضي إلظهار عزمهم
على التصدي لتوجهات ماكرون االقتصادية (أ ف ب)
إن «لوبن حلت يف
الذي ألقاه بعد فوز ماكرونّ ،
املرتبة الثالثة يف هذه اجلولة الثانية ،بعيدًا وراء
معسكر املقاطعة» ،داعيًا هؤالء إىل إقامة «جبهة
اجتماعية» ملنع حصول ماكرون على الغالبية
الربملانية.
هذه «اجلبهة االجتماعية» سرعان ما التأمت
يف تظاهرة معادية ملاكرونّ ،
نظمها يف ساحة
«ريبوبليك» يف باريس ظهر أمس ،ائتالف من
 70فصي ًال نقابيًا من خمتلف التوجهات ،تعبريًا
عن استعداد النقابات لرفع رهان التصدي
لوح به ماكرون خالل محلته االنتخابية (ثم
ملا ّ
تراجع الحقًا) خبصوص إمرار حزمة من املراسيم
الرئاسية قبل موعد االنتخابات التشريعية ،بهدف
مباشرة ما مساه حركته اإلصالحية .وهو ما رأت
فيه النقابات حماولة لاللتفاف على الربملان إلمرار
ما عجز عنه هوالند طوال مخس سنوات ،خبصوص
تعديل قواني العمل.
ّ
وتشكل تظاهرة «ريبوبليك» سابقة ستبقى ماثلة
عد ماكرون أول رئيس
يف األذهان ،حيث ُي ُّ
فرنسي ُتقام ضده تظاهرة نقابية بهذا احلجم،
بعد أقل من  24ساعة على انتخابه.
يف ظل كل هذه املؤشرات اليت تؤكد افتقاد
ماكرون وحركته لألغلبية ،سوف تكون االنتخابات
التشريعية املقبلة مبثابة «جولة ثالثة» من
انتخابات الرئاسة .واألرجح أن يسعى خالهلا
احلزبان الرئيسيان يف البالد« ،االشرتاكي»
و»الديغولي» ،إىل األخذ بثأرهما من «الظاهرة
املاكرونية» اليت تسببت يف إقصائهما منذ اجلولة
األوىل النتخابات الرئاسة.
أن التيار «الديغولي» (أي
وجيمع اخلرباء على ّ
يسجل عودة قوية يف
حزب اجلمهوريي) سوف
ّ
ّ
ختلص من عبء
الربملان املقبل ،وذلك بعدما
فرنسوا فيون ،وفضائحه املالية اليت تسببت
يف خسارة احلزب يف االقرتاع الرئاسي .أما على
اليسارُ ،
فتثار تساؤالت كثرية حول مدى قدرة
«احلزب االشرتاكي» على حتقيق «رميونتادا»
مماثلة ،وخاصة أن مشاكل «االشرتاكي» بعد
املدوية،
انتكاسة مرشحه الرئاسي بنوا هامون،
ّ
لن تقتصر فقط يف الصراعات التقليدية بي
خمتلف أجنحته ،بل سيواجه احلزب «نزفًا» حقيقيًا
من النواب الذين سيغادرون صفوفه للرتشح
حتت لوائح ماكرون.
ُ
ستجعل الرهان مرتكزًا
مشاكل االشرتاكيي
على جان لوك ميالنشون ،يف املعركة من أجل
غالبية يسارية يف الربملان املقبل .زعيم «فرنسا
املتمردة» لن يكتفي بالقاعدة الواسعة اليت
صوتت له يف اجلولة الرئاسية األوىل ( 7ماليي
ّ
صوت) ،بل يراهن أيضًا على استمالة غالبية
أن ذلك قد ال
املمتنعي ( 16مليون صوت) .إال ّ
يكون كافيًا لتحقيق األغلبية من جمموع  47مليون
ناخب .ولذاُ ،يرتقب أن تشهد محلة االنتخابات
التشريعية صراعًا حممومًا بي «فرنسا املتمردة»
و»اجلمهوريي» من أجل استقطاب الفئات اليت
صوتت ملاكرون «اضطرارًا» ،واليت ّ
متثل خمزونًا
ّ
قدر بنحو  8.9ماليي ناخب .وبالتالي،
ضخمًا ُي ّ
هؤالء هم الذين سيلعبون دور احلكم يف ترجيح
الكفة بي اليمي واليسار يف الربملان املقبل،
لتكون األغلبية من نصيب التيار السياسي الذي
سينجح يف استقطاب أكرب عدد منهم.

جلسة ّ
فض عروض بواخر الكهرباء :خفّة وانعدام شفافية
محمد وهبة

ّ
فض عروض استئجار بواخر إلنتاج
تركت جلسة
الكهرباء انطباعًا لدى غالبية العارضي أن النتائج
تبي أن اجللسة ،اليت
قد تكون حمسومة سلفًاّ .
عقدت االثني املاضي،
خمصصة لفرز املستندات
ّ
اإلدارية ،وال سيما املذكورة عرضيًا يف دفرت
الشروط ،وهو أمر ينطوي على ّ
خفة بالغة يف
التعاطي مع مناقصة قيمتها تتجاوز ملياري دوالر.
االنطباع بعدم وجود الشفافية ُولد من تشكيل جلنة
ّ
فض العروض نفسها ،إذ ضمت ثالثة مستشارين
ً
ً
لوزير الطاقة وقاضيا شابا مل جيب عن السؤال
القانوني الوحيد الذي وجه اليه االثني املاضي.
انطلقت جلسة ّ
فض عروض «استئجار بواخر إلنتاج
الكهرباء بقدرة ترتاوح بي  800ميغاوات و1000
ميغاوات» عند الساعة العاشرة والنصف من صباح
االثني املاضي .يقول أعضاء يف اللجنة إنه مل يكن
هناك رئيس هلا ،لكن ممثلي الشركات العارضة
كانوا متيقني أن مستشارة وزير الطاقة ندى
البستاني هي اليت ترأس اللجنة ،يعاونها مستشارا
الوزير روبري سفريي وكريم عسريان.
كذلك ُدعي إىل اجللسة ثالثة ممثلي عن مؤسسة
كهرباء لبنان ،هم :بشارة عطية ،حازم عاشور يِ
وهَبة
حاطوم ،وكان الفتًا وجود قاض شاب امسه غري
متداول ،باإلضافة إىل ممثلة عن مكتب رئيس
احلكومة ،زينة جمدالني.
يف بداية اجللسة ،ألقى وزير الطاقة سيزار
كرر فيها موقفه مما أثري خالل
أبي خليل كلمة ّ
األيام املاضية عن انعدام الشفافية يف املناقصة
وضرورة إجرائها من قبل إدارة املناقصات ،وقال
إن مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ال
ختضع يف مناقصتها إلدارة املناقصات ،مشريًا إىل
أن النتائج سرتفع إىل جملس الوزراء يوم األربعاء
(غدًا) بكل تفاصيلها.
ما ُفهم من كالم أبي خليل أن النتائج ستبدأ
تبي أن اجللسة
بالظهور اليوم ،لكن سرعان ما ّ
اليت عقدت هي جلسة خمصصة لدرس الشق
اإلداري واملستندات اإلدارية العائدة للعارضي،
الذين بلغ عددهم مثانية ،بينهم سبع شركات فقط
أوفدت ممثلي عنها حلضور جلسة ّ
فض العروض،
أمس ،علمًا بأن عدد الشركات اليت سحبت دفرت
الشروط يزيد على  30شركة .أما الشركات
الثماني فهي« :طاقة غلوبال» (شركة مسجلة يف
جبل علي يف دبي ومل تقدم يف عرضها سوى
كاتالوغات)« ،بي بي اينرجي» (هي شركة مملوكة
من جتار النفط واحملروقات الذين ميلكون شركة
هيبكو ويسيطرون على استرياد الفيول أويل
إىل لبنان) ،شركة «( »MEpشركة هندية األصل
وتعمل يف اإلمارات العربية املتحدة) ،شركة «والر
مارين» (هي شركة أمريكية)« ،كارباورشيب»
(الشركة الرتكية اليت تعمل حاليًا يف لبنان من
خالل باخرتي إلنتاج الكهرباء)« ،سي باور»
(شركة أمريكية متثلها يف لبنان مؤسسة محود)،
«اف بي اس» (شركة نروجية متحالفة مع شركة
داينمك مارين) ،وهناك شركة ادفنس اجنينريينغ
ماجنمنت سرفيسز.
تقول مصادر يف اللجنة إن عرض بي بي اينرجي
وأدفنس اجنينريينغ يتضمن معامل كهرباء ثابتة
وليس بواخر ،وإن هناك نقاشًا حادًا جرى بي
ممثل شركة أدفنس اجنينريينغ والبستاني بشأن
أدى إىل استنتاج
رفضها القاطع هلذا العرض ،ما ّ
واضح للجميع بأن هذين العرضي مرفوضان
وتبي
سلفًا ،وإن مل تقله البستاني بهذا الوضوح.
ّ
أن هناك عرضي ملعامل إنتاج على البواخر تعمل
بواسطة الغاز املنزلي ،ويعود العرضان لشركيت:
«اف بي اس»« ،والر مارين» .ومل تتضح طبيعة
العرض املقدم من الشركة اهلندية ،إال أنه كان
هناك عرضان فقط ملعامل عائمة على البواخر تعمل
بواسطة الفيول الثقيل املنصوص عليه يف دفرت
الشروط ،وهما يعودان لشركة «كارباورشيب»
و»سي باور».
ّ
فض العروض امتدت لثالث ساعات.
جلسة
وحبسب مصادر شاركت فيها ،فإن اإلشكالية اليت
واجهتها اللجنة مع العارضي تكمن يف تشديدها
على الشق اإلداري واملستندات اإلدارية ،علمًا بأن
كل هذه التفاصيل مذكورة يف دفرت الشروط
ملامًا ،أي أنه مل جير الرتكيز عليها ومل ينص دفرت
الشروط على طلبها بصورة ضرورية ،بل ربط إبراز
بعض املستندات بعبارة «حيث جيب» (WhErE
 ،)ApplIcAblEباإلضافة إىل عبارة ثانية تشري

لجنة فضّ العروض تركت الباب مفتوحاً على االستنتاج
والتأويل (مروان طحطح)

إىل «تسوية الوضع القانوني للشركة اليت يرسو
عليها االلتزام».
هذه النقاط بالتحديد أثارت حفيظة العديد من
الشركات العارضة اليت اعرتضت على طريقة
إدارة البستاني للجلسة وأسلوبها يف احلديث مع
العارضي .املشكلة بدأت مع شركة بي بي اينرجي
اليت طلبت منها البستاني إبراز صورة عن التوكيل
األصلي ملمثليها يف لبنان ،علمًا بأن مستندًا كهذا
يتطلب أسابيع إلجنازه وتصديقه يف خارج لبنان
ويف الدوائر الرمسية املعتمدة أيضًا ،فيما مهلة
تقديم العروض كانت ضيقة إىل حدود بعيدة.
يف احلصيلة ،مت التوصل إىل اتفاق على استكمال
املستندات من الشركات اليت سيتم تصنيف
ملفاتها «مقبولة».
كان الفتًا يف اجللسة أن أحد ممثلي الشركات سأل
عن مسألة شكلية تتعلق بالتوكيل املطلوب ،إال
أن القاضي مل جيب عن السؤال ،بل قال بوضوح
رده
بررت للقاضي ّ
إنه ال يعلم .مصادر اللجنة ّ
باإلشارة إىل أنه مل يطلع على امللف حتى يعطي
رأيه القانوني!
تقول مصادر مطلعة إن جلنة ّ
فض العروض تركت
تبي
الباب مفتوحًا على االستنتاج والتأويل ،بعدما ّ
خمصصة لفرز املستندات
أن جلستها ،أمس ،كانت
ّ
اإلدارية من دون أن تبلغ العارضي بهذا األمر ،بل
ّ
فض العروض من دون أن تتطرق
أبلغتهم مبوعد
إىل أي تفصيل إضايف .إال أن املشكلة ال تقتصر
على هذا األمر ،فقد تركت البستاني انطباعًا لدى
غالبية العارضي أن نتائج املناقصة شبه حمسومة،
ولفتت املصادر إىل أن الشركات اليت قدمت
معامل كهرباء ثابتة غري عائمة على املياه ستكون
قدمت
مرفوضة ،ومل يتأكد ممثلو الشركات اليت ّ
معامل إنتاج كهرباء عائمة تعمل بواسطة الغاز
املنزلي إذا كانوا ضمن املرفوضي أو املقبولي.
بري على
سبق اجللسة اعرتاض من الرئيس نبيه ّ
إجراء املناقصة يف وزارة الطاقة ،واستياؤه من
رفض رئيس التفتيش املركزي إجراءها لدى إدارة
تعمد وزير الطاقة
املناقصات .وحبسب املعلوماتّ ،
عدم إبالغ مديرية االستثمار يف وزارة الطاقة بأي
تفصيل عن هذه املناقصة ،متذرعًا بأن تنفيذها
لكن هناك رأي
يعود ملؤسسة كهرباء لبنان.
ْ
قانوني اطلع عليه الرئيس بري يشري إىل أن قرار
جملس الوزراء كان واضحًا جلهة تكليف وزير الطاقة
بإجراء املناقصة والعودة إىل جملس الوزراء بشأن
كل مرحلة من مراحلها ،وبالتالي فإن التكليف ليس
يتذرع أبي خليل
منوطًا مبؤسسة كهرباء لبنان اليت
ّ
ورئيس التفتيش بأن لديها صالحية خاصة متنعها
من تنفيذ مناقصاتها لدى إدارة املناقصات .ما
أثار حفيظة الرئيس بري هو كالم رئيس اجلمهورية
يف جلسة جملس الوزراء األخرية عندما أثار وزراء
القوات واالشرتاكي موضوع الكهرباء منتقدين
طريقة التلزيم اجلارية ،ومطالبي بأن يطلع جملس
الوزراء على دفرت الشروط وأن يعاد التلزيم إىل
رد الرئيس عون متمسكًا
إدارة املناقصات ،إذ ّ
سيد
باملادة الدستورية اليت تشري إىل أن الوزير ّ
نفسه ،مانعًا عرض دفرت الشروط على جملس
الوزراء وإحالة املناقصة إىل إدارة املناقصات.
على أي حال ،من هم املتأهلون؟ ال جواب بعد ،إذ
إن مصادر اللجنة تقول إن التقويم الفين مل يبدأ
بعد .فهل سينتهي هذا التقويم خالل يومي لرتفع
النتائج يوم غد األربعاء إىل جملس الوزراء؟ هل
املدة كافية؟ ملاذا حملت البستاني إىل استبعاد
ّ
شركات ،وتركت شركات أخرى عالقة يف استنتاجات
مضللة؟ هل صحيح أن هناك معامل على الغاز
قادرة على توفري مئات ماليي الدوالرات خالل
السنوات اخلمس املقبلة؟ كل هذه األسئلة بقيت
ّ
معلقة بانتظار ما ستكشفه األيام املقبلة.
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مـقاالت وتحقيقات

الالئحة تض ّم جربيل وجنله وقياديني يف «القيادة العامة»  ..خطط «النصرة» لالغتياالت يف لبنان
اوقف األمن العام مشتبهًا فيهما باإلعداد الغتيال
مسؤولني فلسطينيني يف خميم شاتيال ،بينهم األمني
العام للجبهة الشعبية ــ القيادة العامة أمحد جربيل
وجنله «أبو العمرين» ،وشخصيات يف القيادة العامة.
القصة بدأت بداية الشهر املاضي ،عندما متكن عناصر
األمن العام من رصد اتصاالت كل من الفلسطيين منر
ع .والسوري عبد القادر ف .اللذين كانا حياوالن
االلتحاق بصفوف تنظيم «جبهة النصرة» قبل أن
يوكل إىل أحدهما تنفيذ اغتياالت يف لبنان.
عام  ،2015أوقف عناصر مكتب مكافحة املخدرات
عامل املطبعة الفلسطيين منر ع ،.املقيم يف خميم
شاتيال ،حليازته قطعة من حشيشة الكيفُ .أخلي
سبيله بعد ثالثة أيام كونها املرة األوىل اليت يوقف
تعهده بعدم تكراره.
بهذا اجلرم ،وبعد ّ
قرر ،بعد
منر
أن
لوال
املرات
قصة حتدث عشرات
ّ
توقيفه البسيط ،التدين ،وبدأ بالرتدد على عدد
من املساجد ،حيث تعرف إىل شاب سوري (يقاتل
اليوم يف صفوف «جبهة النصرة» يف منطقة باب
اهلوى على احلدود السورية ــــ الرتكية) .تأثر الشاب
الفلسطيين بأحاديث صديقه السوري عن «نصرة أهل
احلق» .و»اجلهاد يف سبيل اهلل ضد النظام السوري
وأعوانه» .وسرعان ما انضوى منر («أبو الرباء») الذي
بالكاد يبلغ الثامنة عشرة بصفوف «النصرة» وصو ًال
اىل تكليفه باغتيال األمني العام لـ «اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني» أمحد جربيل.
تعرف منر وصديقه السوري ،أثناء
عام ،2016
ّ
متابعتهما دروسًا دينية يف مسجد يف خميم
شاتيال ،إىل السوري عبد القادر ف .وعرضا عليه
الرتيث
نيتهما االلتحاق بـ»النصرة» ،فطلب منهما
ّ
لعدم وجود طريق آمن للوصول .يف أيار من العام
املاضي ،خضع منر لدورة تدريبية على السالح اخلفيف

رضوان مرتضى

واللياقة البدنية يف املخيم .ثم انتقل برفقة صديقه
السوري إىل خميم عني احللوة عرب طريق فرعي .يف
عرف
مسجد الصفصاف ،يف املخيم ،التقيا بشخص ّ
عن نفسه بـ «أبو حممد» ،وتبادال معه أرقام اهلواتف.
تكرر اللقاء من دون أن يصال إىل غايتهما .فقررا
التوجه إىل مسجد عبد اهلل بن مسعود يف باب التبانة
(حيث كان يرتدد كل من األمري العسكري لـ»النصرة»
أسامة منصور وشادي املولوي) ،والتقيا بأحد أفراد
جمموعة املولوي ،وطلبا لقاء األخري فجاءهما اجلواب
ّ
بأنه يف خميم عني احللوة« ،ووضعه حساس جدًا يف
هذه الفرتة ،ومن األفضل عدم االقرتاب منه لعدم
إثارة الشبهات حوهلما».
يف تشرين الثاني املاضي ،فقد منر أثر صديقه
السوري ،ليعلم بعد فرتة قصرية عرب الفايسبوك
أنه أصبح يف سوريا ويقاتل إىل جانب «النصرة».
توطدت العالقة بني منر وعبد القادر ،وتكثفت
وأسر عبد القادر
لقاءاتهما يف أحد مساجد بريوت.
ّ
لصديقه بأنه كان يقاتل يف سوريا ،لكنه مل حيدد
الفصيل أو املنطقة .وأخربه الحقًا أنه أثناء إقامته
يف باب التبانة ــ طرابلس ،التحق مبجموعة منصور
واملولوي ،وشارك بالقتال معهما يف معركة التبانة
يفر إىل بريوت.
ضد اجليش ،قبل أن ّ
يف كانون األول املاضي ،أنشأ منر حسابًا على موقع
التواصل االجتماعي ،تعرف عربه إىل شخص يضع
صورًا ومنشورات جهادية .بالتواصل معه أخربه
برغبته يف الذهاب إىل سوريا واالنضمام إىل جبهة
«فتح الشام» («النصرة») .سأله األخري عن عمره
زوده
وعمله
وعما إذا كانت لديه خربة عسكرية ،ثم ّ
ّ
برقم هاتف أردني .تواصل منر مع صاحب الرقم
فزوده األخري
وأبلغه برغبته باالنتقال إىل سوريا،
ّ
برقم عائد إىل أمري «النصرة» يف درعا «أبو ماريا».

وبالفعل ،تواصل منر مع «أبو ماريا» فطلب منه
األخري مجع مبلغ مالي له ولعبد القادر لنقلهما إىل
سوريا يف غضون شهر .كما طلب منه مجع معلومات
عن وضع خميم شاتيال والفصائل الفلسطينية فيه،
وبالفعل عمل منر على تزويده باملعلومات املطلوبة.
عرض «أبو ماريا» على منر تنفيذ عمل أمين ضد
مسؤولني فلسطينيني «متورطني يف القتال إىل
جانب النظام السوري» .وحدد من هؤالء جربيل،
طالبًا استهدافه أثناء زيارته لبنان .كذلك ُو ِ
ضع على
الالئحة «أبو العمرين» جربيل (قيادي يف اجلبهة وجنل
أمينها العام) وقيادي ثالث يف «القيادة العامة» يف
شاتيال .وطلب «أبو ماريا» من منر تصوير األماكن
اليت يرتدد إليها هؤالء وإرساهلا إليه بهدف تزويده
خبطة لتنفيذ عملية االغتيال .كما طلب منه تصوير
ليصار إىل تبنيها من قبل
العملية بالصوت والصورة ُ
«جبهة النصرة».
مل تسر األمور وفق املخطط ،فقد ُأوقف املشتبه
فيهما.
فاعرتف منر حبيازته بندقية كالشنيكوف مع ثالثة
مماشط كان ينوي تتفيذ عملية االغتيال بواسطتها،
وأنه كان يف صدد وضع كامريا صغرية على رأسه
لتصوير العملية ،وأن لديه إمكانية لرصد املسؤولني
املذكورين واالقرتاب منهم .وأقر بأنه كان ،بعد
تنفيذ العملية ،سيلجأ إىل خميم عني احللوة يف حال
ّ
تعذر انتقاله إىل سوريا .واعرتف املوقوفان أيضًا
بأنهما بتاريخ ّ ،2017/4/9إبان املعارك العسكرية
اليت نشبت أخريًا يف عني احللوة ،توجها إىل املخيم
بناء على تكليف من
لاللتحاق مبجموعة بالل بدر
ً
القيادي «أبو ماريا» .وأفادا بأنهما دخال أحد األزقة،
فصادفتهما قوة من حركة فتح ،فادعيا أنهما هاربان
من القصف ،ثم دخال إىل منطقة جمموعة بالل بدر يف

حي الطريي ،إال أنهما مل جيدا أحدًا ،وكانت املنطقة
بأن منر
شبه مدمرة ،فعادا أدراجهما .وأقر عبد القادر ّ
وأن األخري
ع .أبلغه بأنه على تواصل مع «أبو ماريا» ّ
وعد بتأمني انتقاهلما إىل منطقة القنيطرة السورية
عرب شبعا.

موقوف  5مرات

برز الفتًا يف سجل املوقوف عبد القادر ف .توقيفه
مرات عديدة قبل إخالء سبيله .وهو اعتقل يف املرة
األوىل بتاريخ  2014/6/24لالشتباه فيه أمنيًا ووجود
صور أسلحة حربية على هاتفه اخللوي عندما كان مع
«لواء اإلسالم» .يومها ُسّلم إىل الشرطة العسكرية
يف الرحيانية حيث ُأوقف ملدة شهر .وبعدما أنكر كل
ما ُنسب إليه لناحية انتمائه إىل اجملموعات املسلحة
ُأخلي سبيله .حاول بعدها املغادرة إىل عرسال
لاللتحاق بـ «جبهة النصرة» يف اجلرود ،إال أنه ُأوقف
وسّلم إىل الشرطة العسكرية،
على حاجز للجيشُ ،
وبعد حنو عشرين يومًا ُأخلي سبيله .وذكر أنه سبق
أن التقى بشادي املولوي يف مسجد عبد اهلل بن
مسعود يف طرابلس ،وعرض عليه األخري مبايعة
«جبهة النصرة» فوافق والتحق مبجموعة مولوي ،قبل
يفر إىل بريوت إثر اشتداد املعارك .ويف بداية
أن ّ
 2016بدأ يرتدد إىل عدد من املساجد يف بريوت
ملتابعة دروس دينية ،وتعرف إىل منر ع .املوقوف
يف القضية نفسها .وبتاريخ ُ 2017/1/19أوقف عبد
القادر على حاجز اجليش عند مدخل خميم صربا وشاتيال
وسّلم للشرطة العسكرية ثم ُأخلي سبيله .ويف
ُ
 2017/4/10أوقفه جهاز أمن الدولة وخضع لتحقيق
حول انتمائه إىل اجملموعات املسلحة يف سوريا ،ثم
ُسّلم لفرع املعلومات حيث خضع للتحقيق وأنكر كل
ما نسب إليهُ ،
للبت بأمر
فأحيل على األمن العام
ّ
ُ
ُ
فاستجوب وأوقف بعد إدالئه باعرتافاته.
إقامته،
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
طلب السجن خلمسة بإدخال معدات
الستجرار انرتنيت غري شرعي

صدر عن قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا
َ
موظف يف اجلمارك
قرار ،اتهم فيه مخسة اشخاص ،بينهم
معدات تستخدم الستجرار االنرتنيت
بقبول رشاوى وإدخال
ّ
اىل لبنان بطريقة غري شرعية للتهرب من دفع رسومها
اجلمركية خمالفني بذلك التعليمات العسكرية ،فيما عمد آخرون
من املدعى عليهم اخلمسة اىل رشوة موظف اجلمارك تهربًا
من دفع الرسوم القانونية ،خمالفني بذلك مجيعهم االنظمة
االدارية وقانون اجلمارك.
وفيما مل جير االدعاء على صاحب الشركة عماد حلود اليت
استوردت اجزاء «انتينات» بطريقة غري قانونية ،بعد اجياد
خملص مجركي استوردها على امسه ،احال ابو غيدا املدعى
عليهم اخلمسة املراقب االول اجلمركي ع.س .واملراقب
اجلمركي ج.ق .واملخلص اجلمركي ج.ح .وكال من نديم
حويس وسعيد يتيم امام احملكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة
سندا اىل مواد تعاقب بالسجن من شهر اىل سنة بالنسبة اىل
ج.ق .وبالسجن ثالثة اشهر لباقي املدعى عليهم.
ومنع القاضي ابو غيدا احملاكمة عن سبعة مدعى عليهم آخرين
لعدم كفاية الدليل حبقهم جلهة ما ُأسند اليهم.
وحرص القاضي ابو غيدا يف قراره ،قبل عرض وقائع
القضية ،على االشارة اىل خطورة املنافسة يف جمال بيع
خدمات االنرتنيت ،على خزينة الدولة اللبنانية ،حيث تلجأ
الشركات اخلاصة اىل استجرار سعات االنرتنيت من اخلارج
خالفا للقانون بسعر ارخص بكثري ،مما يسمح هلا ببيع خدمات
ّ
يشكل
االنرتنيت باسعار اقل بكثري من السعر الرمسي ،ما
سرقة للمال العام وحيرم خزينة الدولة ماليني الدوالرات
ومنافسة غري شريفة ملؤسسات وادارات الدولة.
ويف معادلة حسابية بسيطة ،اشار ابو غيدا اىل ان سعر E1
الذي يتم بيعه يف وزارة االتصاالت يبلغ  250دوالر بينما
سعره من خالل االنرتنيت غري الشرعي يبلغ  30دوالر ،وهذا
سعر البيع يف السوق احمللي.
وطرح ابو غيدا اآللية اليت تتبعها تلك الشركات لنجاح
عملياتهم غري القانونية الستقبال سعات من اخلارج خصوصا
من قربص وتركيا ،حيث يقتضي استرياد معدات خاصة
معددًا
وتركيبها مبحطات االنرتنيت املوجودة على قمم اجلبال،
ّ
نوعيتها ومنها ما مت ضبطها ،علما ان عمليات استريادها تتم
بواسطة شركات الربيد السريع.
هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فان غري القانوني وغري
الشرعي ايضا طريقة ادخاهلا من املطار واملخالفة لقانون
اجلمارك ،ولتعاميم صادرة عن جملس الوزراء واملرسوم
االشرتاعي املتعلق بتنظيم االصول االدارية واملالية يف وزارة
االتصاالت.
اما كيف حتصل هذه املخالفات ،فيوضح القاضي ابو غيدا يف
قراره ،اىل ان اصحاب العالقة اي املستوردين ،يلجـأون اىل
التالعب ببوليصة الشحن وان ما حيتويه الطرد ال حيتاج اىل
ترخيص ويكون حمتواه احلقيقي اجهزة خاضعة لرتخيص من
وزارة االتصاالت الستريادها.
ّ
يوفر املستوردون جهدًا يف تسهيل عملياتهم املخالفة،
مل
فبعد قرار وزير االتصاالت الصادر يف حزيران العام 2016
الذي اعفى مبوجبه استرياد اجهزة االتصاالت اليت ال تتجاوز
قيمتها املليون لرية ،جلأ املستوردون اىل التالعب بسعر
حمتوى الطرد على فاتورة الشحن ليكون اقل من مليون
لرية ،وهم يتهربون من التصريح احلقيقي عن حمتوى الطرد
وسعره بسبب الشروط اليت وضعتها الوزارة ومنها ان يكون
للشركة املستوردة ترخيص باالسترياد ومبمارسة العمل وان
تكون االجهزة مطابقة للمواصفات الفنية العاملية وللنصوص
القانونية.
واعترب ابو غيدا ان املثال التطبيقي على ذلك من هدر مال
عام وفساد ورشوة هو هذه القضية حيث جرى استرياد اجزاء
«انتينات» حملطة انرتنيت غري شرعية بفاتورة شحن مزورة
وبتخليص الطرد من املطار برشوة مراقب مجركي.
وباستعراض وقائع القضية ،فان املدعى عليه نديم حويس
يعمل كتقين بشركة تبيع خدمات االنرتنيت واالعالنات لصاحبها
عماد حلود ،ودوره ينحصر باختيار املعدات الالزمة للشركة
ويرفع تقريرًا بها.والن الشركة ال تستطيع احلصول على
ترخيص السترياد «انتينات» الستجرار االنرتنيت من اخلارج،
ولعدم انكشاف عملها غري الشرعي وتهربا من دفع الرسوم،
طلب حلود من حويس اجياد شخص يستطيع ختليصها بأي
طريقة كانت.فاتصل االخري باملخلص اجلمركي ج.ح .الذي
يعمل يف شركة خاصة وطلب براءة ذمة من الضمان كون
املعدات مشحونة حلساب شركة.وبعدما تبني للمخلص

اجلمركي ان الشركة غري مسجلة يف الضمان عرض عليه ًّ
حال
بان ُترسل الشحنة على امسه بدال من اسم الشركة «»121
وكان حمتوى الطرد حبسب بوليصة الشحن «كومربسور»
بد ً
ال من اجزاء»انتينات».وقد جلبت هذه املغايرات والتزوير
يف بوليصة الشحن فوائد على الشركة اليت تهربت من
موافقات وزارة االتصاالت وعدم امكانية املراقبة والتهرب
من الرسوم.
وقد اعرتف املدعى عليه ج.ح .انه دفع مبلغ  200دوالر
اىل الكشاف اجلمركي ج.ق .كإكرامية للمساعدة بتخليص
الطرد الذي كشف عليه االخري وافاد اثناء التحقيق معه انه
ورد عرب شركة للربيد السريع وحمتواه اجزاء «انتينات» خالفا
لفاتورة الشحن وقد قام بتصحيح التسمية ،نافيا تقاضيه
رشوة لتخليص املعاملة .بدوره ،نفى املراقب االول ع.س.
وهو يشغل رئيس دائرة الطرود الربيدية يف املطار ،تقاضيه
رشوة مؤكدا انه كان يف اجازة ادارية خارج لبنان لدى ورود
الطرد .غري ان ابو غيدا اعتربه مسؤوال كون التحويرات
مرت امام ناظريه
والتزوير بوثائق شحن الطرود الربيدية قد ّ
دون اختاذه اي اجراء.
وانكر حويس دفع رشاوى لعناصر اجلمارك ،موضحا ان
صاحب الشركة عماد حلود طلب منه اجياد شخص لتخليص
الطرد مجركيا فاتصل باحد معارفه ج.ح.طالبا منه شحن الطرد
على امسه ،وهذا ما حصل فع ًال.
اما املدعى عليه سعيد يتيم فافاد انه قام بتخليص عدة
معامالت لزبائن وكان يقبض  50ألف لرية إكرامية اعتربها
مبثابة «اجرته».

مسؤول «قنوات التواصل» لدى «داعش»
بقبضة األمن العام
اعلنت املديرية العامة لألمن العام ،عن توقيفها اللبناني م.ر.
إلنتمائه اىل تنظيم داعش االرهابي.
وبالتحقيق معه ،إعرتف مبا نسب اليه ،وبأنه مسؤول عن قنوات
على مواقع التواصل االجتماعي تعمل على نشر إصدارات تنظيم
داعش االرهابي والعمليات االنتحارية اليت ينفذها ،وبأنه كان
يرتدد اىل بعض املساجد للتعرف إىل اشخاص والتواصل
معهم وتأليف جمموعات على تطبيق «الواتساب» بهدف إقناع
الشباب بفكر التنظيم املذكور وجتنيدهم لصاحله.
وبعد إنتهاء التحقيق معه ،أحيل على القضاء املختص.

مطلوب خطر يف املرجية

متكنت فصيلة املرجية يف وحدة الدرك االقليمي من توقيف
الفلسطيين ج.ح.وهو احد املطلوبني اخلطريين ،وضبطت
حبوزته كمية من مادة اهلريويني.
واملوقوف مالحق مبوجب  23خالصة حكم وبالغ القاء قبض
ومذكرة توقيف جبرائم سرقة ،خمدرات ،نقل أسلحة وذخائر
حربية ،بيع ادوية مهربة ،اجتار مبواد ممنوعة.
يف املقابل ،اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف
بيان انه « ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن
الداخلي خالل اسبوع من توقيف  668شخصا ،وذلك إلرتكابهم
أفعاال جرمية على كافة األراضي اللبنانية ،ومطلوبني للقضاء
مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

عصابة «تزوير عقارات»

قامت دورية من مديرية البقاع االقليمية يف أمن الدولة
أول يف اجليش اللبناني خ.ع.ف.وكل من
بتوقيف العريف ّ
م.ه .و ه.أ ،.والسوري أديب ك ،.جبرم تزوير سند ملكية
املتنية ،بعد أن استحصلوا على بطاقة
عقار يف بلدة العيون
ّ
مزورة تعود ملالك العقار املذكور ،كما ّ
نظموا وكالة بيع
هوية ّ
ّ
مزورة لالستحصال على سند بدل عن ضائع هلذا العقار من
ّ
دائرة املنت العقارية.
أسسوا قبل عام شركة وهمية
واعرتف املوقوفون بأنهم ّ
لالستثمار العقاري والتجاري ،بهدف بيع عقارات يف مناطق
متفرقة ،يستحصلون عليها إحتيا ً
ال ويعمدون اىل تزوير
ّ
مستنداتها الرمسية.

ّ
مت تسليم املستوعب مع املضبوطات إىل مديرية اجلمارك
التقصي عن املهربني لتوقيفهم وإحالتهم
العامة ،فيما جيري
ّ
على القضاء املختص.

هددوا العسكريني بالسكاكني واقفلوا
عليهم األبواب
هكذا ف ّر ثالثة سجناء من رومية بينهم
قاتل الضابط ريّان اجلردي
بالسجن املؤبد ،حكمت احملكمة العسكرية على حممد اجلوني
الذي قاد عصابة سرقة املصارف ،كان آخرها سلب مصرف
يف حملة اليسار يف املنت الشمالي خالل العام  2014اليت نتج
عنها استشهاد النفيب ريان اجلردي الذي صودف وجوده يف
املكان وحاول توقيف اجلوني الذي أراده برصاصة.
«جنى» اجلوني من سلب املصارف ما يفوق املليون دوالر،
هو اعرتف بذلك أثناء استجوابه أمام احملكمة يف هذه القضية
بعد توقيفه وشركاء له ،فض ًال عن حماكمته بتشكيل عصابة
مسلحة خططت الغتيال قاضيني ،وهو قال عن هذه التهمة
آنذاك إن «اغتيال قاضيني ال يكلفه سوى رصاصتني»،
زاعمًا أن هذا األمر ليس حباجة اىل تشكيل عصابة وحتضري
متفجرات.
ومنذ توقيفه يف سجن روميه مدى احلياة ،يبدو أن اجلوني
كان خيطط مع آخرين للفرار من السجن ،وهو استخدم مع
السجينني سعد ص .ومهند ع.ر .سكاكني قاموا بواسطتها
مهد هلم الفرار ،وإمنا لعدة ساعات.
بتهديد العسكريني ما ّ
فاجلوني أوقف على طريق بعبدات بعد ساعتني أو ثالثة من
عملية الفرار ،أما سعد فأوقف يف أحد األحراج احمليطة يف
السجن ،وحده مهند استعاد حريته لشهرين قبل أن ُيعاد
توقيفه.
وكانت احملكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل
قد نظرت يف هذه القضية اليت يالحق فيها اىل جانب املدعى
عليهم الثالثة املذكورين ،ضابط وستة عسكريني ،بتهمة
سهل فرار السجناء.
اإلهمال بواجبات الوظيفة ما
ّ
وقد أفاد الضابط بأنه يوم احلادثة اتصل به أحد العسكريني
فجرًا حيث كان ضابط دوام يف السجن وأعلمه عن وجود
«ضجة» داخل مبنى احملكومني ،فسارع الضابط اىل االتصال
ّ
بقوة مكافحة الشغب وقوة من شعبة املعلومات .وتابع
الضابط يقول إنه بوصوله اىل الباحة الداخلية للسجن شاهد
حواىل ثالثني سجينًا ورأى أحدهم يهم بالفرار على عمود
موضوع لتشويش االتصاالت اهلاتفية ،وأن السجني عمد اىل
القفز عن العمود «فيما أنا مل أستطع فعل شيء ألنين كنت
أعز ً
ال ،فض ًال عن أن السجناء أقفلوا الباب علينا» .وأضاف
أنه مل يكن يوجد «باب مقفول» بعد االنتفاضة األخرية اليت
شهدها السجن.
وأمجع عدد من العسكريني املدعى عليهم أن سجناء ملثمني
دخلوا عليهم فجرًا وحبوزتهم سكاكني وآالت حادة وقاموا
بتهديدهم بواسطتها ،ثم عمدوا اىل إقفال األبواب عليهم من
اخلارج منعًا خلروجهم ،وأن بعض العسكريني قد شاهد أحدهم
يتسلق قاعدة كرة السلة ليقفز منها اىل أحد األحراج .وأفاد
أحدهم أنه كان حارسًا يف الباحة عندما مسع أصوات الشباب
وهم يصرخون «يف هرييب».
وباستجواب سعد ص .أوضح أنه قام واجلوني ومهند بإقفال
األبواب على العسكريني بعد الدخول الي مكاتبهم وتهديدهم
بالسكاكني.
أما اجلوني فزعم بأنه كان قد تقرر نقله اىل مبنى األحداث
«وأنا حاولت جاهدًا عدم نقلي فلم أفلح ،حينها قررت الفرار
ألنه مل يكن لدي حل آخر» ،فيما أشار مهند اىل أنه أوقف بعد
شهرين من فراره يف طرابلس من قبل شعبة املعلومات يف
قوى األمن الداخلي.
وحكمت احملكمة على الضابط والعسكريني بالسجن مدة عشرة
أيام فيما حكمت على اجلوني وسعد ومهند بالسجن مدة ثالثة
أشهر مع تغريم كل واحد منهم مبلغ  300ألف لرية.

حشيشة داخل ألواح صابون يف مرفأ بريوت إحالة قاتل الضابط بشعالني على القضاء

ضبطت مديرية املخابرات يف اجليش ،مستوعبًا يف مرفأ بريوت
صباح الثالثاء ،أثناء حماولة إخراجه من لبنان إىل إحدى الدول
األجنبية ،وحيتوي على حنو  487,5كلغ من مادة حشيشة
ّ
موضبة ضمن  1639لوحًا على شكل قطع صابون.
الكيف

أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص ،عمر
حسن محيد ملشاركته يف االعتداء على دورية تابعة للجيش
اللبناني يف حملة وادي الرعيان يف عرسال ،ما أدى إىل
إستشهاد ضابط (النقيب بيار بشعالني) ورتيب (ابراهيم
زهرمان) وإصابة آخرين ،ولوجود عدة مذكرات توقيف حبقه.
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تقدم الوجبات آلالف املشردين وترسل مساعدات وامواال للمحتاجني يف لبنان ومصر والفيليبني والعراق

حضور حفل  Maronite On Missionالسنوي يف  19أيار اجلاري واجب ديين وانساني
 Maronite On Missionمنظمة
دينية ،اجتماعية وانسانية تقوم
بتأمني الوجبات للمشردين يف
سيدني وباراماتا وترسل االموال
والطعام للمحتاجني يف الفيليبني
ولبنان ومصر والعراق وغريها من
البلدان.
Maronite
On
تأسست
 Missionعام  2012على يد
االب روني شاهني وترأسها منذ
ذلك الحني وما زال الشاب الناشط
دينيا واجتماعيا وانسانيا السيد
شربل طوق.
وقبيل اقامة منظمة Maronite On
 Missionحفلها السنوي الخريي
يف  19الجاري التقت الهريالد
الناشطة فيها السيدة فيكي سعادة
وكان للزميل انطونيوس بو رزق
معها هذه الدردشة.
وقالت السيدة سعادة للهريالد انها
تساعد Maronite On Mission
يف تأمني وجبات الطعام للمشردين
والذين ال مأوى لهم وذلك مساء كل
خميس يف Woolloomooloo
ومارتن باليس يف قلب مدينة
سيدني لحواىل  200مشرد.
واضافت تقول ان Maronite On
 Missionتؤمن الوجبات ايضا

مساء كل أحد يف حديقة يف باراماتا
التي تقع على زاوية تشريش
سرتيت وفيكتوريا رود لحوال 60
مشردا.
وردا على سؤال حول كيفية تأمني
االموال الالزمة الطعام هذه االعداد
من املشردين اسبوعيا اجابت
السيدة سعادة ان األموال تأتي
من التربعات من عدة مطاعم
ومؤسسات منها الرينيسانس
يف ليدكمب والبلفيو (املتوقف
عن العمل مؤقتا) يف بانكستاون
ومطعم السمرلند يف بانكستاون
والريفاج يف باسهيل و On Fire
 Charcoal Chickenيف بادستو
و  Mint Cuisinesومؤسسة
جورج خزامي للضيافة وخدمة
املناسبات وجو حبيب.
الدينية
الناشطة
وقالت
واالجتماعية واالنسانية السيدة
فيكي سعادة ان Canterbury
 Leagues Clubيف بلمور تربع
بباص ثمنه حواىل  100ألف دوالر
مجهز بكافة وسائل وتقنيات حفظ
وتقديم املأكوالت وشكرت النادي
على كرمه وسخائه وعمله االنساني
الرائد.
وطلبت من كل من يريد ان يقدم

سيادة املطران انطوان شربل طربيه يتوسط لجنة  Maronite On Missionويبدو رئيس الرابطة املارونية باخوس جرجس
اي اموال او أطعمة االتصال بها على
الرقم  0437 778 669واللقاء يف
دير مار شربل حيت يتم تحضري
املأكوالت.
وعن مصادر التمويل قالت السيدة
سعادة ان هناك عدة مصادر
اما املصدر الرئيسي فيتأتى من
التربعات التي يتم جمعها من حفلة

الناشطة الدينية واالجتماعية واالنسانية فيكي سعادة والزميل أنطونيوس بو رزق
املؤسسة السنوية التي ستقام هذا
العام مساء الجمعة املقبل يف 19
أيار الحالي على العنوان:
The Lemnos Club,
44 Albert St, Belmore
وذلك برعاية سيادة املطران
طربيه وسيتم ارسال التربعات
هذا العام لفقراء ومحتاجني يف
لبنان والفيليبني ولـ Maronite
 On Missionلتأمني الوجبات
للمشردين يف سيدني وللمنظمات
الخريية.
وكشفت السيدة فيكي سعادة

عن ان تربعات العام املاضي جرى
ارسالها ملحتاجني يف الفيليبني
بحضور واشراف سيادة املطران
انطوان شربل طربيه ورئيس
املنظمة شربل طوق..
واضافت تقول انه كان قد سبق
للمنظمة وارسلت تربعات اىل
العراق وغريه من البلدان.
وقالت السيدة سعادة ان العديد
من أطباء الجالية املارونية يقفلون
سنويا،
ويذهبون
عياداتهم
برعاية سيادة املطران طربيه ،اىل
الفيليبني وبلدان اخرى لتقديم

خدمات الطبابة والرعاية الصحية
مجانا للمرضى واملشردين.
نعود ونكرر ان حفلة Maronite
 On Missionالسنوية ستقام
مساء يوم الجمعة املقبل يف 19
الجاري فالرجاء الحضور والتربع
بسخاء ألن كلنا اخوة يف الدين
واالنسانية ومساعدة امليسورين
للمحتاجني واجب انساني.
أسرة «الهريالد» تحيي السيدة
فيكي سعادة على عملها االنساني
وتتمنى لها وللمنظمة النجاح
والتوفيق الدائمني.

الباص الذي تربع به  Canterbury Leagues Clubلـ  Maronite On Missionوالبالغ ثمنه  140ألف دوالر
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االفتتاح الكبري حملالت  Big Freshيف كوندل بارك

صاحبة احملل حـنان هرموش ،حنان شالال ،املدير االداري ع ُـدي بين محد وطارق محزة

حـنان هرموش وهاني القدسي

قوس الزينة واالفتتاح وبعض الزبائن

معلبات

احملل يغص ب الزبائن

جانب من الزبائن

جانب من احلبوب

تم يوم األربعاء من األسبوع الحالي افتتاح الفرع الخامس
ملحالت  Big Freshيف كوندل بارك حيث شهدت كوندل
بارك اركايد ما يشبه التظاهرة اذ تقاطر الناس من املنطقة
والجوار لشراء حاجياتهم من الخضار والفواكه والسمانة
وغريها.
والحقيقة تقال انني بقيتُ ،كما الكثري من املواطنني ،اكثر من
ربع ساعة افتش عن موقف لسيارتي حتى حالفني الحظ
وتمكنت من ركونها.

وال شك ان هذه التظاهرة للمتبضعني ،التي استمرت من
الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء وقت االقفال ،لم
تكن لتحدث لوال الصيت الطيب والسمعة الجيدة الواسعة
االنتشار ملحالت  Big Freshيف فروعها االربعة االخرى
لناحية البضاعة الطازجة يوميا واالسعار الرخيصة مقارنة
بغريها والخدمة الجيدة واملعاملة الحسنة.
ويوم االفتتاح كانت صاحبة املحل السيدة حنان هرموش
عقيلة صاحب الحل السيد نزيه هرموش تقف احيانا عند

مدخل املحل ترحب بالضيوف والـ «اهال وسهال» ال تفارق
شفتيها واالبتسامة مرسومة على وجهها واحيانا اخرى كانت
تتنقل داخل املحل ملساعدة الزبائن والرتحيب بهم ..وكذلك
كان املدير االداري ملحالت  Big Freshيف فروعها الخمسة
الشاب النشيط عدي بني حمد يدور بني الزبائن ليساعدهم
ويلبي طلباتهم.
وكان من الحضور يف يوم االفتتاح رجل االعمال طارق
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السيدة حنان هرموش ترحب بالزبائن واالبتسامة على وجهها

جانب من اخلضار والفواكه و ...الزبائن

البان واجبان وبيض وعصائر

مـثلجات

سيدات يتبضعن واالبتسامة على وجوههن

خضار طازجة

ألبان واجبان

حماسبة الزبائن

زيوت

خيار وبقدونيس

احملل يغص بالزبائن

صاحب شركة United
 Cargoللشحن ورجل
االعمال هاني القدسي
وغريهما.
وخالل االفتتاح ،الذي غطى
وقائعه اعالميا راديو صوت
الغد بشخص الزميلني
سوزان حوراني وبطرس
بشارة ،كذلك جريدة امليدل
ايست هريالد التقى الزميل
انطونيوس بو رزق صاحبة

املحل السيدة حنان هرموش
وسألها عن عدد الفروع
ملحالت  Big Freshوبداية
انطالقتها فقالت تأسس
الفرع االول يف الكمبا عام
 2003والثاني يف سيفتون
عام  2012ثم يف بانشبول
وبعده سيفتون واليوم يف
كوندل بارك.
وعن عدد العاملني يف املحالت
قالت السيدة حنان هرموش
انه يناهز الـ .70

وشكرت السيدة هرموش
الجالية على وضع ثقتها
Big Fresh
بمحالت
وادارتها.
ثم توجهنا بالسؤال اىل
املدير االداري للمحالت
السيد عـُدي بني حمد حول
االسعار فقال هناك العديد
من املوجودات بنصف
السعر منها كيلو الربغل بـ
 75سنتا وكيلو الشعريية بـ
 1،99دوالر و 12قنينة ماء

بـ  1،50فقط وكيلو الخيار
بـ  1،99والخسة بدوالرين
والزيوت من ماركة كانوال
وغريها خمس ليرتات
بـ  7،75دوالرات وقد
شملت التخفيضات سائر
املوجودات.
هذه
وحول اسباب
التخفيضات قال السيد بني
حمد ان هذه سياسة املحل
بشكل عام وهذه التخفضات
الكبرية اوال بسبب االفتتاح

واألرز وغريها الكثري.
وتستقبل محالت Big
 ،Freshالتي تقع يف كوندل
بارك بالزا ،الزبائن سبعة
أيام يف االسبوع من الساعة
السابعة صباحا حتى السابعة
مساء على العنوان التالي:

وثانيا اننا على ابواب شهر
رمضان املبارك.
وكانت هناك ضيافة سخية
من الحلويات املتنوعة.
ال شك ان محالت Big
 Freshهي سوير ماركت
بذاتها حيث تجد فيها ربات
البيوت حاجاتها وكل ما
يطلبنه من الخضار والفواكه 62 Simmat Avenue,
Condell Park
والسمانة والحبوب واملعلبات
وااللبان واالجبان والزيوت
واملثلجات والعصائر والبيض هاتف97967608 :
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انتخاب الدكتور راتب جنيد رئيسا جديدا لـ (أفيك) يف مؤمترها السنوي الـ 53

د .ريتشارد دي ناتالي

د .راتب جـنيد

الحاج قيصر طراد

االمام نذير الحسن ثنوي

الرئيس املنتخب ألفيك د .راتب جنيد وعقيلته والشيخ يحيى صايف

نائب رئيس بلدية ليفربول علي كرنيب ،الزميلة الهام حافظ حضور
عقد االتحاد االسرتالي للمجالس
االسالمية (أفيك) مؤتمر السنوى
الثالث والخمسني وذلك مساء
السبت املاضي يف  6ايار الجاري تم
خالله انتخاب الدكتور راتب جنيد
رئيسا جديدا ألفيك
ومساء السبت يف  6أيار ،2017
اقيم ،كالعادة ،حفل عشاء يف
Stamford Plaza Sydney
 AIRPORTيف ماسكوت -
سيدني.
وتعترب أفيك املظلة الوطنية الجامعة
للمجتمع االسالمي االسرتالي.
وقد شارك يف املؤتمر مندوبون من
جميع الواليات االسرتالية بما يف
ذلك جزيرة كريسماس ،والعاصمة
واملقاطعة
كانبريا
الفيدرالية
الشمالية واستمر انعقاده على مدى
يومني جرى فيهما استعراض أنشطة
أفيك ،وإعطاء توجيهات وسياسات
للمستقبل وانتخاب رئيس جديد
ولجنة تنفيذية جديدة.
وجرى خالل املؤتمر انتخاب الدكتور
راتب جنيد من بريث رئيسا
جديدا ألفيك ،السيد جمال الخالد
من والية كوينزالند نائبا جديدا
للرئيس ،السيد هارون عبد اهلل
من تزمانيا امينا للسر ،الدكتور أبو
الخري جالل الدين من نيو ساوث
ويلز أمينا للصندوق .ومن بني
األعضاء التنفيذيني اآلخرين السيد
كاظم اتس ( )Atesمن ملبورن
مساعد أمني السر ،السيد بالل
الرفاعي مساعد أمني الصندوق

ووسائل واعالمية اخرى.
قدم فقرات حفل العشاء الرئيس
السابق لالتحاد الحاج قيصر طراد
باللغة االنكليزية وتحدث فيه كل
من الشيخ يحيى صايف واالب
شنودة بطرس وزعيم حزب الخضر
االسرتالي السيناتور ريتشارد دي
ناتالي.
وكان مسك الختام كلمة الرئيس
املنتخب ألفيك الدكتور راتب جنيد
حيث جاء فيها:
السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته،
الحمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
بالنيابة عن اللجنة التنفيذية ألفيك
(االتحاد االسرتالي للمجالس
اإلسالمية) وباالصالة عن نفسي،
أود أن أشكر جميع رؤساء املجالس
ورؤساء ومندوبي املجتمعات
والجاليات الضيوف والضيوف

الحاج حافظ قاسم وحضور

الحاج طالل الشيخ وحضور

االب شنودة بطرس ،الشيخ مصعب الغا ،كمال الدين ،الزعبي وحضور

الحاج قيصر طراد ،السيناتور ريتشارد دي ناتالي حضور
والسيد سابريجا بوسكوفيتش
عضوا يف اللجنة التنفيذية الجديدة
التي ستتوىل ادارة أفيك للسنوات
الثالث املقبلة.
ووفقا للتقاليد ،اقام الكونغرس
حفل عشاء لالحتفال بالذكرى الـ
 53لتأسيس االتحاد االسرتالي
للمجلس االسالمية (أفيك) حيث
شارك فيه مندوبو الواليات وقادة
مسلمون والعديد من ابناء الجالية
االسالمية يف سيدني وأصدقاء
وزمالء من مجتمعات ثقافية ودينية
متعددة بمن يف ذلك قادة سياسيون
ويف مقدمة الحضور رئيس حزب
الخضر االسرتالي الدكتور ريتشارد
دي ناتالي ،االب شنودة بطرس،
نائب رئيس بلدية ليفربول علي
كرنيب والزميلة الهام حافظ من
اذاعة  2meوالزميل انطونيوس
بو رزق من امليدل ايست هريالد

االمام ياسمني بركش

الشيخ يحيى صايف

االب شنودة بطرس

محمد برجاوي وعقيلته وحضور

الرئيس املنتخب ألفيك د .راتب جنيد وعقيلته والشيخ يحيى صايف وحضور
املميزين واملسنني واألئمة والقادة
املسلمني واإلخوة واألخوات أرحب
بكم جميعا يف عشاء املؤتمر السنوي
ألفيك.
وأود أن أعرب عن شكر خاص لزوجتي
على دعمها وتفهمها.
أنني بغاية التواضع واالمتنان
النتخابي رئيسا ألفيك .أشكركم
جميعا على ثقتكم بي التي تعني
الكثري ىل.
أشكر اهلل على استخدامي لخدمة
دينه وخدمتكم وأطلب منه أن
يعطيني قوة لتحقيق هذه األمانة
والثقة.
وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة
لشكر األخ قيصر طراد ألدائه املميز
خالل ترؤسه ألفيك ،ونيابة عن
االتحاد واللجنة االدارية الجديدة
وباالصالة عن نفسي ،أقول لك
شكرا وجازاك اهلل خريا لجهودك.

إخواني ،أريد أن أقول إنني ولجنتي
ملتزمون بخدمة املجتمع وإصالح
«أفيك» خالل واليتي وجعلها منظمة
أكثر استقرارا واستدامة وقوة.
أريد أن أقول:
ال ملزيد من عدم االستقرار يف أفيك،
ال ملزيد من الفساد يف أفيك ،ال ملزيد
من االهتمام الذاتي يف أفيك.
نعم إلصالح أفيك ،نعم للوحدة يف
أفيك ،نعم للمضي قدما مع أفيك.
وألتزم ببعض املبادئ األساسية التي
سأكون فيها:
 .1منفتحا وشفافا
 .2العبا من ضمن فريق وسوف
أتشاور مع اللجنة االدارية ورؤساء
املجالس
 .3العمل جنبا إىل جنب مع مجالس
الواليات وأعضاء أفيك ،وأود أيضا
أن ألتزم بربنامج اإلصالح الشامل.
يجب أن تكون لدينا جميعا وحدة

الهدف وعدم السماح للمصلحة
الذاتية بصرفنا عما يجب علينا القيام
به إلصالح هذه املنظمة.
وأعتقد أن أفيك يجب أن تبدأ يف
أداء دورها باعتبارها الهيئة التمثيلية
العليا نيابة عن املجتمع اإلسالمي
األوسع.
وأعتقد أن أفيك يجب أن تركز على
أهداف أساسية:
• معالجة رهاب اإلسالم
• تطوير وتمكني وتقوية شبابنا
• خلق بيئة أكثر شمولية للنساء
املسلمات حتى يتمكنّ من املساهمة
بشكل كامل يف مستقبلنا ومعالجة
العنف املنزلي
• تنمية قدرات مجتمعاتنا األعضاء
واملؤسسات اإلسالمية الرئيسية
األخرى.
شكرا لكم مرة أخرى والسالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته.
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كــتابات

هواجس على سرير الغيم
ليل
اقرتف ما شئت من ٍ
للغياب
و أسرج
ْ
و اترك األزهار تنجو
ِ
الغواية
من تراتيل
الضباب
حني يلبسها
ْ
األيام ترثي نزفها
علها ّ
حاب
و يوايف جدبها دمع ّ
الس ْ
()2
بي ّ
الش ُ
وق
ّ
يضج َ
خيضر طيفك يف هاجسي
ّ
املطر
يعرتيين
مبا
يبوح
و
ْ
أهجي انفعالي
ّ
ِ
املسافة
أحاول قطف
ّ
َّ
وجنيت
الربيع يفيق على
عل ّ
ُ
اخلريف
يدي
فأصحو و بني
ّ
َ
حلين حتى ّ
التالشي
يبعثر
وتر
و ما من ْ
()3
عدم
علي من
أخاف
ٍ
ّ
يلملمين
اجملهول
و يقذفين إىل
ِ
حيرقين أنني ّ
الض ِ
وء
األلوان
إذ ما أجدبت ناعورة
ِ
اغتسلت
و
ْ
بفحم احللم أوقاتي
الصحراء قافليت
فه ّال استثنت ّ
مهب العمِر
ألبقى يف
ّ
أذرو قمح أغنييت
ِ
املسافات
على وجع
()4
حني استباح احلرف ليلي
و استفاقت يف عيون احللم مائدة
ّ
الندى
ّ
القفار
وتلونت بالوجد أوصال
ْ
قت عري مالحمي
مز ُ
ّ
التكهف عن
ونفضت أمسال
ّ
مسامي ال
ُأ ِ
غم َدت باخلوف و األفيون و العقم
جيم
الر ِ
ّ
ٍ
رداء من تقاسيم
غدوت أحبث عن
الصبا
ِّ
بات
الس ْ
ينعي احتماالت ّ
ْ
احلياة
طعمت أوردتي بألوان
ّ
و غسلت باصرتي لكي أجل ّ
هار
الن ْ
()5
ُ
ترتى تراودني الفصول
الرمت
أمد أغصاني
ّ
ّ
الندية اللتماس ّ
األمد
يف عزف
ْ
لكنها ّ
ّ
العبور ..
الظلمات تكتنف
َ
ِ
اخلطوط
لتسقط األوراق مطفأة
اجلسد.
و تنزف األغصان خبضور
ْ
مثرية حسني

أديب خمزوم يف معرض وحماضرة ..

« كنوز عباقرة النغم « وخصوصية األرشفة الورقية ..
كوليت اسكندر سركيس
حتت شعار أو عبارة قاهلا الفنان العاملي الشهري
«بول كلي» وجاء فيها« :من يرسم جيب أن
ميتزج باملوسيقا « أقام الفنان والناقد التشكيلي
واملؤرخ املوسيقي أديب خمزوم  ،معرضه يف
صالة املركز الثقايف بأبو رمانة – دمشق ،
متضمنًا أكثر من  500أسطوانة قدمية لكل موسيقا
الشعوب  ،من باخ  1750( - )1685أبو املوسيقا
الكالسيكية األوروبية  ،إىل رموز املوسيقا والغناء
يف القرن العشرين ،يف الشرق والغرب  ..إضافة
لعشرات الصور املكربة واملؤطرة ،ومئات األغلفة
وآالف الصور التارخيية ،والكتب النادرة ،لكبار
عباقرة املوسيقا والغناء العربي ،منذ نهاية القرن
 ،19حتى الثمانينات ( من جيل سيد درويش ،
وحممد عبد الوهاب ،ورياض السنباطي وفريد
األطرش وغريهم  ..وصو ً
ال إىل جيل بليغ محدي)
واملعرض مثرة وخالصة عمر من البحث واملتابعة
والتصنيف والتوثيق والتقصي ،عن كل ماهو
نفيس ونادر وال يقدر بثمن .
ومبناسبة إفتتاح املعرض ألقى أديب خمزوم حماضرة
حتت عنوان «بني األرشفة الورقية واإللكرتونية»
جاء فيها :بالرغم من وجود كليات جامعية  ،يف
العديد من الدول العربية واألجنبية ،حتت عنوان
« كلية اإلعالم والتوثيق « فنحن النزال جنهل
أهمية التوثيق الورقي وقيمته املتحفية ،ودوره
يف حفظ الصورة والوثيقة واملعلومة الصحيحة
والدقيقة ،وال سيما يف العصر الراهن ،بعد أن
حتول الرتاث اإلنساني برمته ،اىل أرشفة رقمية
حمفوظة يف ذاكرة العقول االلكرتونية  ،على
شبكات اإلنرتنت الدولية  ،وتفرعاتها املتمثلة يف
« الفيس بوك» و» اليوتيوب» وسواهما .
وإذا كانت هذه األرشفة العصرية الرقمية ،قد
يسرت سبل احلصول على املعلومات والوثائق
والصور وغريها بسرعة فائقة ،تفوق سرعة
الضوء ،ووسعت من دائرة القراءة ،وقاربت
بشكل مذهل بني احلضارات والشعوب ،وأدت اىل
زيادة يف الوعي الفكري والفين والثقايف ،فإنها
من جهة أخرى  ،قد فتحت اجملال أمام احتماالت
نقل املعلومات اخلاطئة واجملهولة املصدر ،خبالف
األرشيف الورقي  ،الذي ميكن حتديد مصادره
املوثوقة والعودة اليها ،وحل العديد من القضايا
التارخيية اإلشكالية ،وتقديم احلقائق واألدلة
اليت ال تقبل اجلدل والنقاش ،واملساهمة بإجياد
فهم أفضل جلوهر الرتاث الفكري واالنساني
واحلضاري.
والشك بان األرشفة الورقية شكلت االساس
واملدخل واملنطلق لألرشفة اإللكرتونية .إال ان
ميزة األرشفة الورقية ،أنها تبقى يف متناول عدد
حمدود جدًا ونادر من األشخاص ،الذين يتحملون
على مدى سنوات عمرهم ،عناء ومشقة التنقيب
والبحث والتقصي والتصنيف والتوثيق ،خبالف
األرشيف اإللكرتوني.
هكذا يبقى لألرشيف الورقي قيمته ووهجه وندرته
ونكهته اخلاصة ،وهو األكثر قدرة على املقاومة
والبقاء ،خبالف االرشيف االلكرتوني ،،الذي
بات يف متناول كل الناس من خمتلف الشرائح
واملستويات واالعمار ،واألرشيف االلكرتوني -
كما هو معروف – معرض للغياب واملسح الكلي
 ،بسبب الفريوسات واألعطال اليت تصيب
الكمبيوتر ،وأحيانًا الفالشات واألقراص وسواها.
وأصحاب هواية األرشفة الورقية الفعلية ،وهم
قالئل وشبه نادرين ،يعودون إىل املطبوعات
القدمية ،وينقبون عن املوضوعات والصور النادرة،
وتصبح مكاتبهم أو منازهلم وكأنها متاحف ،وبذلك
ينقذونها من الضياع ويعرفون األجيال اجلديدة،
على كل ماهو نفيس ونادر يف تراثنا الفكري
والثقايف واإلنساني.
ويف عواصم ومدن الفن الكربى  ,تتحول األماكن
اليت ولد وترعرع فيها عباقرة الفن واألدب اىل
متاحف ومزارات تارخيية  ,حتى ان تلك االماكن
تصبح معامل سياحية تستقطب  ,يف كل عام
آالف الزوار ،كما تباع خمطوطات ورسائل هؤالء

والكنوز النادرة اخلاصة بهم مبئات اآلالف من
الدوالرات ،وتصل اىل املاليني ،وهذه املبالغ
الكبرية اليت يشرتي بها االجانب اثار الفنانني
واالدباء والشعراء  ,ال ترتبط باملال وحده  ,بل
مبدى تقدير الناس للفن واالبداع واالبتكار ،وبكل
مايتعلق بهذا الفنان أو ذاك .
واذا حاولنا مقارنة ما حيدث هناك  ,مبا حيدث
عندنا  ,فإننا سنخرج بانطباعات مرعبة  ,تتضمن
الكثري من التساؤالت وعالمات االستفهام حول
مدى سنوات أو عقود أو قرون االنتظار  ،اليت
جيب ان تلتهم من أحالم األجيال احلالية والقادمة
 ,قبل ان ترتسم معامل املستقبل املشرق ,الذي
يعيد االعتبار اىل كبار مبدعينا الذين اطلقوا ,
ومنذ عقود االجتاهات االبداعية الريادية يف
املوسيقا والتشكيل وغريهما  .فاملشكلة تكمن
يف أن بعض كبار رموز موسيقا وغناء العصر
الذهيب ،باتوا غري معروفني بالنسبة للعديد من
أبناء اجليل اجلديد  ,بسبب غياب اإلعالم الذي
يبث أعماهلم ويعطيها قيمتها احلقيقية ,وغياب
الدراسات التحليلية والوثائقية ،اليت تؤدي اىل
نوع من التفاعل الثقايف املفيد بني األجيال
املتعاقبة  .وهذه املظاهر السلبية املقروءة
يف الواقع الثقايف احمللي الراهن  ,تشكل يف
نهاية املطاف السؤال املقلق ذاته :ترى بكم تباع
خمطوطة أو نوتة ،كتبها احد رموز عصر املوسيقا
والغناء الذهيب يف البلدان العربية  ,وهل مثة من
املعرض الحتماالت االندثار
يكرتث بزيارة منزله
ّ
والزوال .
ً
وجوابأ لسؤال عن جدوى
وبعد انتهاء احملاضرة
أرشفة االسطوانات يف عصر اليوتيوب ،واالنتشار
الواسع واملذهل لكل ماهو نفيس ونادر ،قال
خمزوم  :أنا أول املتابعني واملندهشني
واملذهولني ،بعامل يوتيوب السحري ،ولقد
شاهدت « جربان خليل جربان» على سبيل املثال،

يتحرك ألول مرة  ،يف مقطع فيديو منشور على
اليوتيوب .
ومما قاله :هذا املعرض هو ( متحف متنقل )
هدفه تعريف ابناء اجليل اجلديد ،على رموز
املوسيقا والغناء القادر على الدميومة واالستمرار،
يف الشرق والغرب  ،ويف الشمال واجلنوب ( كل
موسيقا الشعوب )  .فاألرشيف الورقي والصوتي
والبصري األصلي  ،يشكل مادة أساسية وضرورية
ملن يريد أن ينتج أو خيرج فيلم أو مادة تلفزيونية
أو سينمائية ،وموت الفنان احلقيقي يكمن يف
ضياع أرشيفه وأندثار أعماله ،وتكرميه الفعلي،
يتم من خالل مجع أرشيفه وتراثه ،وال سيما وسط
هذه الفوضى واالحنطاط الفين  ،واحلريق اهلائل
الذي طال تراث الفن األصيل والراقي ،والذي
يلتهم البقية الباقية من هذا الرتاث ،بتكريس كل
ماهو سطحي ومنحط ووقيت وزائل .
وأضاف العارض واحملاضر قائ ًال :كنوز عباقرة
النغم ( من أسطوانات وفيديوهات وصور وكتب
وأغلفة ) جيب أن حتفظ يف متاحف ،حتى تبقى
منارة يف ذاكرة األجيال احلالية واملستقبلية ،
والعودة اىل هذا األرشيف تعطيين الدقة يف
الصورة واملعلومة  ،والنكهة اخلاصة يف االستماع
واملشاهدة .
منوهًا إىل أن عمر أرشيفه املعروض من عمره
(حيث كانت هوايته األساسية ،ومن أيام طفولته
إقتناء اجملالت الفنية والكتب والتسجيالت لكبار
رموز املوسيقا والغناء ) يف عصرهم الذهيب .
ومنزله أومكان سكنه هو متحف ،واملعرض
على هذا األساس يبدو كمتحف متنقل أو
متجول ،واملعرض يؤكد استمرارية احلياة الفنية
والثقافية ،رغم أهوال اخلراب والدمار واالرهاب
الالمعقول ،فالثقافة العصرية هي العنصر الوحيد،
الذي يقربنا يف أزمتنا الوجودية املتفاقمة  ،من
احلضارة والقيم االنسانية النبيلة .
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ملبورن

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

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
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استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

والسيدة موني
فصيحة
مديرة لقسم
التسويق واالعالن
:لالتصال
0421 398 684

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages *Commitments *Funerals
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب
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مـلبورن

«اجلميلة والوحش» :دجاجة تبيض
ذهباً لـ «ديزني»

ارتفعت أرباح شركة «والت ديزني»
لإلنتاج السينمائي بنسبة  11يف املئة
يف األشهر الثالثة األوىل من العام
احلالي بفضل اإلقبال على مدنها
ومنتجعاتها الرتفيهية .وحققت الشركة
اإلعالمية العمالقة أرباحًا يف هذه الفرتة
بلغت  2.4مليار دوالر أمريكي ،لكن
إيراداتها شهدت ارتفاعا طفيفًا بواقع
ثالثة يف املئة على أساس سنوي
لتسجل  13.3مليار دوالر ،وفق ما نقل
موقع «هيئة اإلذاعة الربيطانية».
وقال رئيس الشركة روبرت ايغر «إننا
سعداء للغاية بالنتائج اليت حققناها» .أما
اإليرادات يف أنشطة اإلنتاج السينمائي
يف «ديزني» ،فرتاجعت بواقع واحد
يف املئة على أساس سنوي ،إذ أن
اإلقبال على فيلم «اجلميلة والوحش»
(إخراج بيل كوندون) مل يكن بنفس
مستوى اإلقبال والنجاح الذي حققته
العام املاضي أفالم للشركة مثل
«زوتوبيا» و»حرب النجوم ــ صحوة
بأن تذاكر فيلم «اجلميلة
القوة» .علمًا ّ
والوحش» جتاوزت حول املليار دوالر
حول العامل.
وارتفعت أرباح الشركة مدعومة باإلقبال

القوي على املدن الرتفيهية لـ «ديزني»
ومنتجعها الرتفيهي اجلديد يف شنغهاي
بالصني ،حسبما أوضح ايغر .وأضاف
أن مدينة شنغهاي تستعد الستقبال
عشرة ماليني ضيف مع اقرتاب الذكرة
السنوية األوىل النطالقها.
أن أنشطة «ديزني» متتد عرب جماالت
يذكر ّ
واسعة ،من بينها اإلنتاج السينمائي يف
استديوات مثل «مارفيل» و»بيكسار»،
واألنشطة الرتفيهية والتجارة بل حتى
تنظيم الرحالت البحرية.
وكان فيلم «اجلميلة والوحش» (تؤدي
بطولته إميا واتسون إىل جانب دان
تصدر شباك التذاكر
ستيفانز) قد
ّ
بإيرادات بلغت  350مليون دوالر
األول من طرحه يف دور
يف األسبوع
ّ
العرض السينمائي على مستوى العامل.
األول أعلى
ّ
وسجل العمل خالل أسبوعه ّ
اإليرادات مقارنة مع أرباح األفالم اليت
يتعني مشاهدتها حتت إشراف اآلباء.
كما سجلت إيراداته املركز السابع
من حيث اإليرادات يف تاريخ األفالم
السينمائية بشكل عام .وأنفقت
شركة ديزني على إنتاج فيلم «اجلميلة
والوحش»  160مليون دوالر.

مواقف الوزير السابق فرجنية من الرئيس عون ومن التيار الوطين احلر
أوال البد من الذكر بأن عالقة الوزير
السابق سليمان فرجنية رئيس تيار
املردة مع العماد ميشيل عون خالل
السنوات السابقة كانت جيدة جدا لكن
الوزير السابق فرجنية تبدلت مواقفه
خالل األشهر القليلة اليت تلت وصول
العماد عون رئيسا للبنان وباألخص
عندما رشح السيد سعيد احلريري
فرجنية رئيسا هنا تغريت مواقفه من
العماد عون بعدما كان يف السابق
يقول طاملا أن العماد عون مرشحا
لرئاسة اجلمهورية فأنا لست مرشحا
وما حدث عندما تبوأ العماد عون
منصب رئاسة اجلمهورية اللبنانية هو
أن فرجنية بدأ يف جمالسه اخلاصة
وغريها يتحدث بصورة غري مباشرة
عن التيار الوطين احلر وحبكم عالقته
برئيس جملس النواب اللبناني نبيه
بري بدأ فرجنية يردد بأنه ميثل قاعدة
شعبية ال يستهان بها أن هناك من
يعمل على إقصائه ومع احرتامنا للسيد
فرجنية نقول بأن الرئيس عماد ميشيل
عون مشهود له بوطنية وعروبته
ومواقفه الثابتة اليت ال تتزعزع مهما
عصفت بها رياح هوجاء وال يعمل على
إقصاء أحد لكن الوزير السابق سليمان
فرجنية أصبح بعد وصول عون للرئاسة
غري مستعد لزيارة عون يف قصر بعبدا
وأحيانا وصل هذا الرئيس القوي مل
نلمس أي تغري والعهد مل يتقدم منذ
ستة أشهر حتى اليوم وبدال من وقوف
الوزير فرجنية إىل جانب الرئيس
عون فنراه بني حلظة وأخرى يصرح
تصرحيات ال تتوافق مع هذه املرحلة
احلرجة بالنسبة للرئيس عون كما يقول
فرجنية بأن القانون التأهيلي من قبل
التيار الوطين احلر والقوات واملستقبل
فالرئيس بري سابقا وهذا القانون
ليس طائفيا وحنن نقول عندما مت
اقرتاح القانون التأهيلي من قبل التيار

الوطين احلر والقوات وغريهم
فالرئيس بري مل يأخذ به
وملاذا يردد فرجنية ويقول
بأن الثنائي املسيحي يريد
احلصول على الثلث املعطل
يف اجمللس النيابي كما يدلي
فرجنية ببعض األحاديث عن
مراسيم النفط ويقول بأنها
توقفت مخس سنوات بسبب
خالف بني الرئيس بري
وجربان باسيل وهنا أجيب
وأقول ملاذا ال يكون سبب
اخلالف يف ذلك هو الرئيس
بري وليس الرئيس عون
والتيار الوطين احلر سببها كما
يصرح فرجنية بأن البلد كلها
مع النسبية إال جربان باسيل
مع العلم بأن هذا غري صحيح
حيث يوجد التيار الوطين احلر
والقوات اللبنانية واملستقبل
كلهم ليس مع النسبية
املطلقة وكوني أحتدث بصدق

الزميل ميالد اسحق

وصراحة فأنا لست مدافعا عن الوزير
اخلارجية جربان باسيل حيث لي بعض
املالحظات عليه حيث توجد مواقف
حمرجة جدا للرئيس عون ولقاعدة التيار
الوطين احلر قد يكون مسببا هلا أحيانا
جربان باسيل أما ما يقوله فرجنية عن
أن ما قام به السيد نصر اهلل مبوضوع
الرئاسة هو موقف شريف أرد على
ذلك ومع احرتامي للسيد نصر اهلل
وأقول أن الرئيس عون قبل عدوان
متوز وأثناء عدوان متوز عام  2006وقف
العماد عون مع السيد نصر اهلل وحزب
اهلل وقفة نضالية مهمة على مجيع
األصعدة كما وقف مع سورية وهذا
موقف نضالي عظيم يسجل يف التاريخ
للرئيس عون حيث أنه عندما وقف ذلك

املوقف كان حزب اهلل معزوال وكما
كانت سورية تعيش يف عزلة فهذا هو
موقف تارخيي ونضالي ال ينسى وال
جيب األن أن يضغط األصدقاء سواء
كان حزب اهلل وغريه على الرئيس عون
وبالنسبة لقانون االنتخاب وغريه كذلك
توجد مواقف أخرى سلبية لفرجنية جتاه
ما ميثله الرئيس عون سنذكرها الحقا
يف األعداد القادمة لذا جيب أن يقف
اجلميع إىل جانب الرئيس عون واذا
كان موضوع االنتخابات القادمة هو
الذي حيدد األحجام فلماذا اعرتاض
فرجنية على عدة قوانني مت اقرتاحها
ونقول إن غد لناظره قريب وعذرا من
القراء حيث أنين كتبت هذا املقال على
عجل واجلريدة على الطابع.

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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كيف تعدين حفل ُّ
خترج لطفلك
مبيزانيَّة حمدودة

مع اقرتاب نهاية عام ِّدراسي حافل بالضغط
خترج بسيطة
والتوتر ،قد تفكرين يف عمل حفل ُّ
ألطفالك جتمعني فيه أصدقاءهم واألهل ،لكن
التكاليف جتعلك تعيدين التفكري يف األمر أكثر
مرة.
من َّ
اليك لك بعض األفكار البسيطة ،اليت تساعدك
مميز لألطفال يف املنزل
خترج
َّ
على عمل حفل ُّ
مبيزانية حمدودة.
َّ
• حتديد مكان احلفل:
اختاري مكانًا يف املنزل يسع عدد املدعوين
ويفضل أن يكون له مدخل منفصل عن املدخل
الرئيس ،ويكون خاليًا من األثاث .
• ديكورات احلفل
خصصي ركنًا يف املنزل لوضع اهلدايا ،بتثبيت
 ِّجمموعة من البالونات اهلليوم واختيار بعض
البالونات على هيئة قبعة خترج ،ووضع طاولة
لرص اهلدايا عليها من أعلى وأسفل إلعطاء
املكان مجا ً
ال.
 أحرصي على ختصيص حائط لتعلقي عليهمجيع شهادات التقدير اليت حصل عليها طفلك
الدراسي ،ويفضل أن تعلق بشكل
خالل العام ِّ
عشوائي.
 انشري على سقف مكان احلفل بالونات بألوانالتخرج.
روب
ُّ
• قائمة املأكوالت
جهزي جمموعة من املخبوزات يف املنزل ،بدال من
ِّ
عملية
يف
أطفالك
يساعدك
أن
ميكن
شرائها،
َّ
اخلبز والتزيني ما سيضاعف املتعة مثال جهزي
عجينة البيتزا واجعليهم يساهمون يف وضع
الصوص واجلبنة.

 8أكاذيب جيب أال يصدقها طفلك عن
أفالم « توم وجريي»

• اهلدايا
ً
جيدة،
فكرة
هناك
للجميع،
اهلدايا
شراء
بدال من
ِّ
وهي أن يقوم كل طفل باختيار إحدى ألعابه
اليت ميكنه االستغناء عنها ومبادلتها مع اآلخرين،
جيدة ،على أن يغلفها
بشرط أن تكون حبالة ِّ
وحيضرها معه ،وضعي كل األلعاب يف سلة
كبرية وأعيدي توزيعها ،حبيث يأخذ كل طفل
لعبة خمتلفة عن اليت أحضرها.
• جهزي ركنًا للتصوير:
التخرج لتصوير طفلك مع
بوضع خلفيات قبعات
ُّ
أصدقائه وإخوته واألهل واألقارب.
• الرقص والغناء:
منوعة للرقص ،احرصي
أغان
جهزي قائمة
َّ
ٍ
ً
وأيضا
على التنويع بني أغاني األطفال احلديثة
أغاني األطفال القدمية اليت اعتاد عليها مواليد
الثمانينات.
• قائمة املسابقات:
ً
جهزي
بدال من قضاء الوقت يف الشجار،
ِّ
لألطفال قائمة مسابقات وألعاب خمتلفة من
املمكن أن حتتوي على الفوازير واأللغاز ،أو
املوسيقية أو إخفاء كنز صغري
لعبة الكراسي
َّ
وإعطاؤهم إرشادات للبحث عنه.
• الرسم على الوجه:
ِ
كنت جتيدين الرسم بإمكانك شراء جمموعة
إذا
من ألوان الوجه من إحدى املكتبات الكربى
واستخدامها لعمل رسومات بسيطة على أوجه
األطفال.

ال تنكر األمهات ومعهن اآلباء أيضًا أنهن قد
أغرمن وأنهم قد أغرموا بأفالم الكرتون اخلاصة
بالقط والفأر» توم وجريي» ،وقد صاحبت هذه
األفالم سنوات طفولة اجلميع ،وال زال أطفالنا
يغرمون بها ويتابعونها ،ولكن الوقت قد حان
األوان لكي تعريف عدة أكاذيب روجتها هذه
املغامرات ،وجيب أن تنبهي طفلك هلا لكي ال
تؤثر على سلوكه وتصرفاته:
 .1الكلب الصغري الذي يظهر مع والده دائمًا
وهو الكلب الكبري ،يظهر بال أم دائمًا ،فلم
يتساءل املشاهد أين والدة هذا الكلب؟
 .2مبجرد أن يأكال شيئًا يتحوال إىل شكله تلقائيًا

مثل قطعة اجلنب.
 .3دائمًا ما يظهر توم وجريي عاريان إال عندما
يلبسان مالبس السباحة!
 .4ال يعمل معهما قانون اجلاذبية إال عند النظر
ألسفل وبالتالي فقد يقلدهما الصغار يف املشي
يف اهلواء.
 .5ال يبدو توم متأملًا إال حني تظهر العالمة فوق
رأسه على شكل بروز طويل!!
 .6البندقية مرنة جدًا بني يديهما.
 .7مربية توم ال تظهر بوجهها طيلة األعوام اليت
عرضت األفالم.
 .8ال ميوتان رغم كل التفجريات ما يعرض
الصغار خلطر تقليدهما.
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سيِّدتي األم  ..ال تعاملي طفلك كيتيم احذري  4كذبات تؤذي مستقبل طفلك
أخطاء عديدة قد تقع فيها األم
َّ
ولعل أهم
أثناء تربية أبنائها،
تلك األخطاء بعض الكذبات،
اليت قد تلجأ هلا األم لتربير
منطقية
بعض األشياء الغري
َّ
ِّ
للطفل ،إما بغرض اخلوف
والرتهيب ،أو بغرض َّ
التحفيز،
َّ
وأحيانًا لشرح بعض األمور،
وتكمن خماطر تلك األكاذيب
ِّ
يف َّ
تؤثر سلبيًا على
أنها قد
ِّ
الطفل يف املستقبل،
نفسية
َّ
كما َّ
أنها قد تضعه يف العديد
من املواقف احملرجة.
وبسبب ما قد تسببه له من
نفسية ،نلتقي مع
عوارض
َّ
النفسية دالل املازن
األخصائية
َّ
َّ
لتقدم لك من خالل َّ
التالي بعض
ِّ
َّ
َّ
الشائعة
النصائح واألكاذيب
لدى األمهات:

ليست
اليتيمة
النفس
بالضرورة أن تكون افتقدت
حلنان األم وأمان األب بوفاة
أحدهما ،ولكن هي من افتقدت
تلك املعاني وأكثر بوجود
كليهما ،وقد تتساءلي :كيف
سأجعل طفلي ال يصل إىل هذه
املرحلة؟ وكيف أخلصه منها؟
مجيع ذلك وأكثر مما يدور
يف خلدك نوضحه يف السطور
التالية:
أسباب شعور الطفل باليتم:
• بعد الوالدين عنه ،وخاصة
األب ،وعدم إجياد الوقت اخلاص
بهما.
• الصراعات األسرية بني
الوالدين تولد البغض واخلوف
لدى األبناء.
• عدم املباالة بالتواصل مع
األبناء ،ووضع احلواجز الرتبوية
الصارمة.
• البخل العاطفي ،ومجود
العواطف بني اآلباء واألبناء.
• جتاهل احتياجاتهم النفسية
واملعنوية ،واالهتمام باملتطلبات
العلمية فقط.
• فشل اآلباء يف فهم احتياجات
الطفل واحتوائه.
• انعدام وجود القدوة من األبناء
جتاه اآلباء.
• التحطيم بالنقد والسخرية.
كيفية التخلص من شعور اليتم
لدى األبناء:
الضبط
نظرية
تطبيق
االجتماعي:
تعنى بأهمية اندماج األبناء يف
كيان األسرة ومشاركة اآلباء
هلم وجعلهم حمور اهتمامهم،
مما يقوي النزعة األسرية
والعاطفية لديهم ويشعرهم
بالقرب واالحتواء من الوالدين.
تقوية اجلانب العاطفي:
ذلك بتجنب اآلباء إهمال األبناء
وعدم االهتمام بهم واالنشغال
عليهم،
والقسوة
بالنفس
فهذه أمور تؤدي إىل الفقر
العاطفي واحلرمان ،لذا على
اآلباء توفري شرائط احملبة من
التقدير واالحتضان واملدح أثناء
تعاملهم مع أبنائهم ،إضافة إىل
إبراز أهميتهم لديهم ،وإظهار
حمبتهم هلم علنًا يف كل حني.
إنشاء الرابط املعنوي:
قومي بإنشاء رابط معنوي يف
تربية أبنائك تدعمه أواصر
الثقة والعاطفة واالتزان بعيدًا

عن التسلط واإلهانة والسخرية
اليت تهدم معنوياتهم وتشعرهم
دائمًا بالدونية ،كذلك قومي
بإبراز مواهب األبناء والبعد
عن ممارسة الضغط عليهم
حتت مربر الرتبية والعقاب ،إذ
يشعر العقاب واإلهانة الزائدة
عن حدود املعقول األبناء بأنهم
عالة على العائلة ،فيميلون إىل
االنطوائية واالنعزال والبعد عن
الوالدين.
إشاعة الطمأنينة يف األجواء
األسرية:
اخلالفات واالضطرابات اليت
تنتج بسبب اخلالفات األسرية
بني الوالدين وأجواء الضغوط
والتوتر الشديد تنشئ عدم
االستقرار النفسي لألبناء ،مما
ينتج عنه عواقب شديدة سلبية
والوالدان
فالبيت
عليهم،
هما مصدر األمان والطمأنينة
لألبناء ،ولك أن تتخيلي أن
يشعر الطفل بأنه كاليتيم
وباخلوف الدائم والتوتر وعدم
االستقرار ،فينعزل عن أقرانه،
ويتجنب احلديث عن أسرته

أمام اآلخرين ،ليفقد شعور
األمان واحلب األسري الذي
يراه لدى اآلخرين وال يتوفر
داخل منزله.
تواجد الوالدين:
على الوالدين االهتمام بقضاء
وقت خمصص كل يوم مع
األبناء وختصيص يوم كامل
هلم يف آخر األسبوع ليكون
فاألبناء
األسرية،
عطلتهم
يريدون أن يشعروا بوجود
احتواء األبوين واهتمامهم من
خالل جلسات الراحة والتحدث
وعرض املشكالت ومناقشتها
والتواصل فيما مير بهم خالل
اليوم ،ومجيع تلك احلوارات
األبناء
تشعر
والنقاشات
بأن هناك سندًا هلم يلجأون
له ويستمع هلم ويقدم هلم
املشورة والنصح ،وهو خمزن
أمني لألسرار ،واألبناء بطبعهم
يف العمر الصغري خيافون من
التعامل مع اجملهول ،والبعد
عن األبناء جيعل اآلباء أشخاصًا
جمهولني بالنسبة هلم.

الدراسة والعمل :دائمًا نرى
ِّ
ِّ
حبث
األمهات يقمن
بعض
َّ
الدراسة بطريقة
أطفاهلن على ِّ
خاطئة ،فتوهم األم ِّ
الطفل َّ
أنه
عندما يكرب سوف يكون على
حريته ،ويفعل ما يشاء ،بينما
احلقيقة خمالفة لذلك ،وهنا
أنصح األم بأن خترب ِّ
بأن
الطفل َّ
يسهل عليه احلياة
جناحه سوف
ِّ
وميهد له
بالصعاب،
املليئة
ِّ
ِّ
ُّ
الطرق ،ويفتح األبواب املغلقة
باجتهاده.
الرعب :ال
الغول وقصص
ُّ
أعلم كيف ألم أن ختيف أبناءها
َّ
وأتذكر أثناء عملي
حتى يناموا؟
يف إحدى املدارس ،أتى إلي
طفل يبكي كثريًا ،وبعد أن
أن
قمت بتهدئته ،اكتشفت َّ
والدته أخربته َّ
بأنه بعدد عالمات
رسوبه ،سوف يفقد أصابع
َّ
وبالطبع استلزم األمر
يديه،
َّ
بأنها
حضور والدته ألقنعه
نتخيل ما قد
متازحه ،وهنا
َّ
تسببه تلك القصص من أزمات
ملدة طويلة.
نفسية قد تستمر َّ
َّ
ذاهبة إىل املستشفى :كي
ال تصحب أبناءها إىل اخلارج
معها ،ختربهم َّ
بأنها ذاهبة إىل
املستشفى ،وكانت والدتي
دائمًا ختربني بذلك ،وقد مررت
َّ
التجربة ،وكنت أظن
بتلك
َّ
أنها مريضة ،وكنت أدعو اهلل
دائمًا هلا ،وكان لدي خوف
أن أفقدها ،مما جعلين أكره
دخول املستشفيات ،يف حني
َّ
أنه كان من األفضل أن جتد
طريقة أخرى أفضل إلقناعي
بعدم َّ
الذهاب.
سافر وسوف يعود :من اخلطأ
عندما ميوت شخص ما إخبار
ِّ
الطفل َّ
بأنه سافر وسوف يعود
فيما بعد ،فذلك خيلق لدى
ِّ
الطفل نوعًا من االنتظار األبدي،
والذي قد يتسبب بكرهه لذلك
َّ
الشخص ،الذي ال يريد القدوم
لرؤيته ،ومن األفضل تفسري
ِّ
مبسطة
للطفل بصورة
املوت
َّ
ليسهل عليه استيعابه.
حمرم
الكذب على األطفال
َّ
كالكذب على الكبار ،بل هو
السليمة
أشد؛ نظرًا للفطرة
َّ
ِّ
للطفل ،وهو خطأ كبري يقع فيه
اآلباء ،وهم ال يدركون فداحته
تعود األبناء على
وتأثريه على
ُّ
الكذب ،فينبغي احلذر من
الكذب عليهم حبجة َّ
أنهم صغار

ال يفهمون أو ال يدركون،
بل هم يشعرون ويدركون

ِّ
َّ
ويقلدون يف نفس
ويتأثرون
الوقت.

هل تعرفني خماطر لعبة
«ماين كرافت» على أطفالك؟
تعترب لعبة «ماين كرافت»،
اللعبة األكثر مبيعًا يف العامل..
وهي ثاني أكثر الكلمات حبثًا
عرب حمركات البحث ،فاألطفال
حيبون اللعبة «ماين كرافت»
فهي لعبة حتفز اإلبداع واإلهلام
وتعزز مهارات بناء الفريق
والعمل اجلماعي ،لكنها ال ختلو
من املخاطر ،اليت حتدثنا عنها
هناء الرملي املهندسة واخلبرية
االستشارية يف ثقافة استخدام
واألسرة،
للطفل
اإلنرتنت
ومؤلفة كتاب «أبطال اإلنرتنت
حيث تقول يف البداية أن على
اآلباء واألمهات أن يدخلوا
عامل هذه اللعبة حتى يتمكنوا
من التحدث مع أطفاهلم حول
اللعب اآلمن ،وكذلك جيب أن
يلم اآلباء واألمهات باملخاطر
اليت يتعرض هلا األطفال بسبب
هذه اللعبة وهي:
• إمكانية اتصال الغرباء بهم
ضمن خيار تعدد الالعبني
multiplayer mode
• إمكانية تعرضهم للبلطجة
اإللكرتونية ،كاستالم حمتوى
غري الئق أو أحاديث غري الئقة.
• كذلك تعرض أجهزتهم أثناء
اللعب إىل حتميل الفريوسات.
وبرامج االخرتاق.
ويف سؤال عن ماهية لعبة
«ماين كرافت» بالتفصيل
فكان اجلواب:
• ماين كرافت لعبة تعتمد على
اإلبداع واخليال واملغامرة.
• توفر إمكانية بناء أبنية خمتلفة
باستخدام مكعبات ورسومات
بألوان جذابة ويف بيئة ثالثية
األبعاد.
• تتيح إمكانية اللعب اجلماعي
واالقتتال مع الوحوش ومجع
املوارد ،وإدارة اجلوع يف حماولة
للبقاء على قيد احلياة.
• إضافة إىل ألعاب جانبية
عديدة ومتجددة مع كل إصدار

وحتديث.
الدور الذي جيب أن يأخذه
اآلباء واألمهات اجتاه أطفاهلم
الذين يلعبون هذه اللعبة:
• أظهر لطفلك اهتمامك باللعبة
واساله عنها ورأيه فيها ،وما
هي األهداف اليت يسعى هلا من
خالهلا.
• اقرتح عليه أن يكون اللعب
أوفالين كي حتد من اللعب مع
الغرباء يف «املليت بالير مود»،
وأقنعه أن اللعب الفردي أكثر
أمانًا حيث ميكن لطفلك اللعب
دون أن يتعرض إلساءة من
الغرباء.
• قم بتنظيم وقت اللعب بتحديد
مدة زمنية من خالل جهاز مؤقت
تضعه جبانب طفلك وشجعه على
احرتام الوقت وااللتزام باملدة
املسموح بها لكي يلعب.
• تعرف على مهاراته يف اللعب،
والتحدي الذي خيوضه والذي
يعزز هذه املهارة واسرتاتيجيات
اللعب.
• تأكد من استخدام إعدادات
السالمة واخلصوصية املناسبة.
وناقش طفلك حوهلا وما هي
اإلعدادات األفضل للحد من
خماطر اللعبة.
• حتدث معه حول ما جيب القيام
به إذا واجه أي أمر مستفز أو
مثري للقلق .واألهم أن خيربك
بذلك دون أن يتجاوب مباشرة
مع مسبب هذا القلق.
• اشرح له إمكانية إبالغ املشرف
وإدارة اللعبة يف حال تلقى
عبارات أو حديث مسيء أثناء
اللعب.
• أخريًا من املهم أن تشجعه على
قضاء الوقت مبمارسة األنشطة
اليت يقوم بها خالل لعبة ماين
كرافت واليت ميكنه القيام بها
يف الواقع مثل زراعة النباتات
أو زيارة متحف اجليولوجيا
واملعارض أو ممارسة أي هواية
أخرى حمببة له.
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مــجتمع

 5طرق حتسن من
حالتك املزاجية

 6عالمات تدلك على فتاة التوحد

هل تشعرين أن معنوياتك مرهقة أو أنك
مترين حبالة من التعب واإلجهاد؟ من املؤكد
أنك مررت بأحداث تزيد من توترك وجتعلك
حمبطة ،ومبقدور تلك األحداث أن تصيبك
بالفتور جتاه أعمالك وواجباتك اليومية ،لذلك
تضع األخصائية النفسية «بدرية الذيابي»
عددا من الطرق ،اليت تساعدك على
بني يديك
ً
حتسني مزاجك ،وعدم الشعور بامللل والرتابة،
وهذه الطرق هي:

َ
حيظ كبار السن
يف العقود املاضية مل
املصابون مبرض التوحد باهتمام كبري من ِقبل
الباحثني ،وهذا يعين أن آالف احلاالت من
البالغني املصابني باملرض مل يتم تشخيص
ستعرفك اختصاصية
إصابتهم .وفيما يلي
ِّ
أمراض التوحد والكروموسومات الدكتورة رفاء
البشييت ،اليت التقيناها ،مبرض التوحد الذي
يصيب البالغني ،وما هي أعراضه الواضحة،
وكيفية التعامل مع الشخص الذي حيمل خل ًال
جينيًا ،يؤدي إىل اإلصابة بالتوحد.
تقول الدكتورة البشييت :إن  %10ممن يعانون
من التوحد لديهم مهارات ومواهب مميزة،
ويتفوقون بها على غريهم خاصة أقرانهم .وقد
َّ
خلصت لنا فيما يلي أبرز األعراض اليت توضح
اإلصابة باملرض وهي:

• ابتعدي عن التلفاز والشاشات:
ِ
كنت ممن حيبون مشاهدة التلفاز أو اللعب
إن
على األجهزة اإللكرتونية ،فيجب أن تبتعدي
يوميا؛ حتى يتسنى
عنها ما يقارب الـ 6ساعات
ً
ِ
لك الشعور بالراحة من األحداث أو مساع
األصوات والتعرض لإلضاءة القوية.

• الصداقات والعالقات االجتماعية القليلة
ِّ
تشكل حتديًا
الصداقات والعالقات دائمًا ما
كبريًا بالنسبة إىل املراهقني ،وحتى البالغني،
فبعض السلوكيات غري املكتسبة ،أي الفطرية،
والتأخر اللغوي لديهم ،تؤثر مجيعها بقوة على
قدرتهم على تكوين الصداقات ،كما أن لديهم
صعوبة يف االستماع إىل اآلخرين ،وتكوين
عالقات عاطفية ،أو االستمرار بها.
وأفضل وسيلة لعالج ذلك هي السعي يف
دجمهم مع اجملتمعات واألشخاص املتحدثني
وإشراكهم يف أنشطة تتطلب منهم إبراز
شخصياتهم.

• ابتعدي عن الشجار والصراخ:
أثناء شعورك بالغضب جتاه موقف معني ،غالًبا
تلجئني للصراخ ،وهذا ما يزيد من احتمالية
تعكر مزاجك وشعورك بالضيق طيلة اليوم ،لذا
احرصي على أن تكوني هادئة األعصاب.

• تعرضي ألشعة الشمس:
جيب أن حترصي على التعرض ألشعة الشمس؛
ألنها ستمدك بالطاقة واحليوية ،وتقلل من
نسبة اخلمول والكسل اليت تشعرين بها ،كما
أن أشعة الشمس كفيلة بتحسني مزاجك؛ ألنها
متنح اجلسم نسبة نشاط عالية.
• تناولي أطعمة لذيذة:
من املؤكد أنك حتبني أطعمة معينة أكثر من
غريها ،لذا عليك أن تقومي بأكل األطعمة
اليت جتلب السعادة ،كالفواكه واخلضراوات،
وتناولي العصائر الطبيعية الباردة ،اليت
ترفع من مستوى السعادة والراحة لديك،
وتناولي أطعمة مل يسبق أن تناولتها من
قبل؛ كالسوشي ،أو بعض املأكوالت البحرية
الغريبة.
غريي لون شعرك:
• رّ
البد أن تتعلمي كيفية التغلب على خماوفك،
مث ًال :ال بأس بتغيري لون شعرك ،حتى إن كنت
من الالتي يفضلن اللون األسود فقط.

• حتديات التواصل مع اآلخرين
بالنسبة إىل كثري من املراهقني والبالغني
الذين يعانون من مرض التوحد ،ميكن أن
ِّ
يشكل التواصل حتديًا كبريًا بالنسبة هلم،
فقد جيد هؤالء األشخاص صعوبة يف تفسري
تعابري الوجه واإلمياءات ،وقراءة لغة اجلسد،
وكذلك صعوبة يف احلفاظ على االتصال
بالعني ،باإلضافة إىل املشكالت اللفظية اليت
تؤثر على تعبريهم عن أنفسهم ونطقهم.
والوسيلة األفضل للتغلب على تلك العقبات
تقديم دورات تطويرية ألجلهم لشرح الصفات
التعبريية لألشخاص ألنهم قابلون للتعلم لكن
مع كثرة االستمرار واإلحلاح.
• االضطرابات احلسية
يعاني املراهقون والبالغون املصابون بالتوحد
من مشكالت تتعلق باإلفراط الشديد يف
احلساسية ،أو العكس متامًا ،فمن املمكن أن

يكونوا يف صغرهم شديدي احلساسية ،وعند
البلوغ ينعدم ذلك ،مبعنى آخر عدم تفاعلهم
مع املؤثرات واملتغريات .وأفضل طريقة
لعالج ذلك هي وضعهم أمام اختبارات حسية،
مث ًال :التحدث بهدوء مع األشخاص الغاضبني،
تستطيعني اإلمساك باملاء املثلج ملدة 10
دقائق.
• احلاجة إىل الروتني والراحة
بالنسبة إىل البالغني واملراهقني املصابني
بالتوحد فإنهم مييلون غالبًا إىل الروتني،
وعدم التغيري الدائم يف حياتهم ،فيفضلون
االستقرار والرتابة الشديدة ،كما يرفضون
وبشدة األمور الغامضة واجلديدة ،كذلك غالبًا
ما يرفضون السفر ،ويفضلون تناول نفس
الطعام ،وارتداء نفس اللباس يوميًا ،ويف
إمكانهم االلتزام جبدوهلم اليومي نفسه لفرتة
طويلة جدًا دون أن يشعروا بامللل ،بل بالراحة
واألمان .والوسيلة األفضل لعالج ذلك هو جعل
اخليارات دائمًا أمامهم عديدة؛ حتى يضطروا
لتغيري الروتني والطلب منهم بإحلاح شديد،
مثال :البد أن ختتاري خالل ساعتني البلد الذي
نود السفر إليه يف وجهتنا القادمة.
• مهارات ومواهب
كثريًا ما يتسم هؤالء األشخاص بنسبة
ٍ
ذكاء عالية ،وميتلكون مواهب متعددة،
ويدرجون ضمن فئة «العباقرة» ،ويتقنون
ُ
ً
خاصة املوسيقى بأنواعها ،ويتفوقون يف
الرياضيات ،والتاريخ ،وميتلكون ذاكرة قوية
وخارقة .وأفضل الطرق للمحافظة على نسبة
الذكاء وتطويرها هي العمل على نفس اجملال
الذي تود أن تتميز به بإطالعها على معلومات
حديثة أكثر أو مشاركتها باملسابقات العاملية
للرياضيات مث ًال.
• القلق واضطراب النوم
أثبت الدراسات احلديثة أن  %75من التوحديني
خاصة البالغني منهم يعانون من القلق
واضطرابات النوم ،لذا كثريًا ما يشعرون
باالكتئاب ،ويعانون من الوساوس بسبب عدم
انتظام نومهم والسهر والتفكري لفرتات طويلة
والشعور بالوحدة.
وجد أن أفضل الطرق يف التغلب على مشكلة
النوم هي وضع جدول إلزامي هلم يف االستيقاظ؛
ألنهم مييلون إىل الروتني فستجدينهم حياولون
االلتزام قدر املستطاع باملوضح أمامهم.

تعريف إىل دالالت تغري لون الدورة الشهرية عند الفتيات
على التيات حديثات البلوغ أن يفهمن جيدًا
طبيعة أجسادهن بشكل كبري ،خاصة يف ما
عليهن معرفة
الشهرية ،فيجب
يتعلق بالدورة
َّ
َّ
األساسية عنها ،حتى يتأكدن
أهم املعلومات
َّ
عليهن
لديهن ،وأهم ما
من سالمة الدورة
َّ
َّ
الشهرية ،وداللتها.
معرفته هو ألوان الدورة
َّ
الزميلة «سيدتي نت» التقت بالدكتور ماهر
خليفة ،استشاري أمراض النساء والتوليد،
الشهرية ودالالتها.
ليطلعك على ألوان الدورة
َّ
اللون الطبيعي:
أوضح الدكتور ماهر :من املهم أن تعلم الفتاة
أن للدورة الشهرية لونًا واحدًا فقط ،وهو دم
َّ
لونه بين غامق ،وهو املتعارف عليه .تعريف
إىل عالمات انتهاء الدورة الشهرية والطهارة
من خالل الضغط هنا
لون االستحاضة:
لكن ميكن أن يكون لون الدم ،الذي خيرج من
رحم املرأة ،أمحر ناصعًا ،وهو دم االستحاضة،
شهرية وال تكون
واالستحاضة ليست دورة
َّ
مرتبطة بوقت معني.
ملاذا حتدث االستحاضة؟

الشهرية املعروف.
َّ
ملاذا يكون لون الدورة الشهرية غامقًا أحيانا؟
على الفتاة أال تقلق إذا رأت لون الدم أثناء
الدورة الشهرية غامقًا جدًا ،فقد يكون ذلك
بسبب غزارة احليض لديها ،والعكس أيضًا إذا
رأت لون دم احليض لديها بنيًا فاحتًا ،بسبب
قلة الدم .وهذا ليس إال اختالط ألوان أو
مالمستها للماء .وملعرفة إذا ما كان االستحمام
أثناء الدورة الشهرية يؤذي الفتاة .اضغطي
هنا

حلمية يف الرحم ،أو
حتدث نتيجة وجود ألياف أو
َّ
اهلورمونية اليت تؤثر بشكل
بعض االضطرابات
َّ
سليب يف الرحم.
افرازات إىل اللون البين املصفر أو البين:
تغري يف لون
قد حيدث لدى بعض الفتيات
رُّ
الطبيعية إىل اللون البين املصفر أو
اإلفرازات
َّ
البين قبل نزول الدورة ،وهذا شيء طبيعي
أيضًا ويعترب عالمة على قرب نزول دم الدورة

عالمات تكيس املبايض عند الفتيات

إذا كانت ألوان الدورة الشهرية لديك غري
املذكورة أعاله ..ماذا تفعلني؟
ما عدا تلك األلوان جيب مراجعة اختصاصي
النساء والتوليد بشكل سريع ،وعدم االستهانة
بذلك ،فمن خالل لون دم الدورة الشهرية ميكن
حيدد اخللل يف اهلورمونات
للدكتور املختص أن ِّ
يف جسم األنثى ،الذي يؤثر بشكل كبري على
كثافة بطانة الرحم وبالتالي غزارة احليض.
وهلذا األمر مضاعفات كثرية على جسد األنثى
كالتعب واالرهاق وآالم العضالت والسمنة
وغريها.

هنالك عدة أعراض شائعة تصيب الفتيات واليت
تشري إىل اإلصابة بتكيس املبايض ،فما هي
تلك األعراض وما هو تأثري تكيس املبايض على
الزواج واإلجناب مستقب ًال ،وما هو العالج؟
حول هذا املوضوع كان لنا لقاء مع أخصائية
النساء والوالدة الدكتورة رهام البلوي..
تقول الدكتورة رهام :تكيس املبايض هو مرض
يصيب كثريًا من الفتيات ،حيث يبدأ منذ مرحلة
البلوغ ،وقد يكونوهو عبارة عن قضية متالزمة
تتضمن ضعفًا فياإلباضة مما يؤدي إىل عدم
انتظام يف الدورة.
أسباب ظهور تكيس املبايض:
 -1الوراثة.
 - -2بعض العادات الغذائية لدى بعض
الفتيات.
 -3ضعف نظام املناعة.
 -4مقاومة اجلسم لألنسولني.
 -5التلوث البيئي.
 -6السموم اليت قد تدخل اجلسم عن طريق القناة
اهلضمية.
 -7السمنة.
األعراض:
ال ميكن االعتماد على األعراض فقط ملعرفة إذا ما
كان لديك أكياسًا ،فقد ال تشعرين بأي أعراض،
أو قد تتشابه األعراض مع أعراض حاالت مرضية
أخرى مثل :التهاب احلوض ،أو سرطان املبيض،
أو حتى التهاب الزائدة الدودية ،الذي قد يسبب
أملًا مشابهًا آلالم انفجار كيس املبيض.
ومن الضروري مراقبة أي أعراض أو تغريات
يف اجلسم ومعرفة مدى خطورتها ،وهذه بعض
األعراض اليت قد تشعرين بها بسبب وجود
األكياس:
 -1عدم انتظام الدورة الشهرية.
 -2آالم احلوض ،مستمر أو متقطع ال يزول ،وقد
ميتد إىل أسفل الظهر والوركني.
 -3امل يف احلوض قبل بداية الدورة الشهرية أو
بعد انتهائها.
 -4آالم مرافقة حلركات اإلخراج أو ضغط على
األمعاء.
 -5غثيان ،استفراغ.
 -6ظهور الشعر يف مناطق الوجه.
 -7امتالء أو ثقل يف البطن.
 -8ضغط على املثانة أو الشرج ،وصعوبة تفريغ
املثانة بشكل تام.
العالج :
عالج تكيس املبايض يتم بطريقتني:
 -1جيب وقف نشاط املبيض حتى ال يتكون
املزيد من التكيسات.
 -2بعد توقف النشاط وعالج التكيس يقوم
الطبيب بتنشيط املبيض.
• إذا ثبت عدم التبويض نتيجة تكيسات املبيضني
يلزم أو ً
ال أخذ حبوب منع احلمل ملدة  6أشهر ،ثم أخذ
منشطات للمبيضني ثم متابعة التبويض.
• ثبت أن الزواج وحصول احلمل هو أفضل
عالج حلالة تكيس املبيض ،حيث يتوقف نشاط
املبيضني أثناء احلمل ،وبالتالي توقف تكون هذه
التكيسات ،وبالتالي فإن  90باملئة من حاالت
الفتيات املصابات بتكيس املبايض قبل الزواج
تشفى بعد الزواج واحلمل األول ،وحاالت أخرى
قد تتناول املنشطات يف كل مرة ملساعدتها على
تكرار احلمل.
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صــحة وغــذاء

كل ما تريد معرفته عن التدليك
بني الفوائد واألضرار الصحية

مل يعد التدليك متاحا فقط
الفاخرة
املنتجعات
فى
والنوادى الصحية الراقية،
اليوم يتم تقديم العالج
بالتدليك فى أماكن العمل
واملستشفيات
والعيادات
وحتى املطارات ..وإذا مل
جترب التدليك من قبل فتعرف
على فوائده الصحية احملتملة
وما عليك توقعه أثناء جلسة
العالج بالتدليك.
فوفقا لتعريف موقع ويب
طب املتخصص فإن التدليك

هو مصطلح عام للضغط والفرك ملعاجلة اجللد
ً
عادة
والعضالت واألوتار واألربطة ،ويستخدم
املعاجلون بالتدليك أيديهم وأصابعهم للتدليك
ً
عادة ،كما قد يستخدمون الساعدين واملرفقني
وحتى القدمني أيضًا ،وقد يرتاوح التدليك بني
اللمس اخلفيف وصو ً
ال إىل الضغط العميق.
ما هى األمراض التى ميكن للتدليك شفاؤها؟
القلق.
اضطرابات اهلضم.
االلتهاب العضلى الليفي.
الصداع.
األرق املتعلق بالتوتر.
متالزمة األمل الليفى العضلي.
اخلدر وأمل األعصاب.
إجهاد األنسجة الرخوة أو إصابتها.
اإلصابات الرياضية.
أمل املفصل الصدغى الفكي.
وعالوة على فوائد التدليك حلاالت أو أمراض
حمددة ،فإن بعض األشخاص يستمتعون به ملا
له من قدرة على توفري الرعاية والراحة وشعور
بالتمكني مع تكوين روابط قوية مع املعاجلني.
ولكن وعلى الرغم من فوائد التدليك العديدة ،إال
أنه ال يعترب بدي ًال عن الرعاية الطبية العادية ،لذا
احرص على أن خترب طبيبك عندما جترب التدليك
وتأكد من اتباع أية خطط عالج قد ينصحك بها
الطبيب بهذا اخلصوص.
ما هى خماطر التدليك؟
قد يستفيد معظم األشخاص من التدليك ،ومع
ذلك قد ال يكون التدليك مناسبا فى احلاالت
التالية:
اضطرابات النزيف أو تناول األدوية املانعة
للتجلط.
احلروق واجلروح املفتوحة أو التى فى طور
االلتئام.
اخلثار الوريدى العميق.
الكسور.
هشاشة العظام احلادة.
قلة الصفيحات الدموية احلادة.
بعض أنواع التدليك قد تشعرك بآالم بسيطة فى
اليوم التاىل ،ولكن ليس من املفرتض أن يكون
التدليك مؤملًا أو مزعجًا طوال الوقت ،فإذا كان

أى جزء من التدليك ال يبدو لك جيدًا أو كان مؤملًا،
فأفصح عن األمر فورًا ،وتأتى معظم املشكالت
اخلطرية من الضغط الزائد أثناء التدليك.
هل هناك تأثري جانبى للتدليك؟
فى حاالت نادرة قد يؤدى التدليك إىل:
النزيف الداخلي.
تلف باألعصاب.
شلل مؤقت.
تفاعالت حتسسية جتاه زيوت وغسول التدليك.
ماذا حيدث أثناء اجللسة؟
ال حتتاج إىل حتضريات خاصة للتدليك ،وقبل بدء
جلسة عالج التدليك قد يسألك املعاجل عن أية
أعراض لديك وعن تارخيك املرضى وماذا تأمل
من التدليك ،وهنا جيب أن يشرح لك املعاجل أنواع
التدليك واألساليب التى سوف يستخدمها.
خالل جلسة عالج التدليك التقليدية تكون عارى
اجلسد أو ترتدى املالبس الفضفاضة ،اخلع
ً
وعادة سيطلب
مالبسك فقط للحد املريح لك.
منك االستلقاء على طاولة وتغطية نفسك مبالءة،
كما تستطيع احلصول على التدليك أثناء جلوسك
على مقعد ،وبكامل مالبسك .وجيب أن جُجيرى
املعاجل تقييمًا باللمس لتحديد مناطق األمل أو
الشد ولتحديد كم الضغط الذى سيستخدمه
عليك.
وعلى حسب ما تفضله أنت ،قد يستخدم املعاجل
زيتًا أو غسو ً
ال لتقليل االحتكاك باجللد ،لذا أخرب
املعاجل بالتدليك إذا كنت تعانى من حساسية ألى
من املكونات.
ما هى املدة املقررة جللسة التدليك؟
قد تدوم جلسة التدليك من  90 - 15دقيقة،
حسب نوع التدليك والوقت املتوفر لديك ،وال
يهم نوع التدليك املختار ،إذ جيب أن تشعر
باهلدوء واالسرتخاء أثناء التدليك وبعده.
إذا كان املعاجل يضغط بقوة شديدة فاطلب
منه ختفيف الضغط ،أحيانًا قد تكون لديك منطقة
حساسة فى العضالت تشعر بشد بها وعلى
مزعجا عندما يتعامل معها
األرجح سيكون األمر
ً
املعاجل ،ولكن إذا أصبح األمر مؤملا فتحدث مع
املعاجل.
كيف ميكن إجياد معاجل بالتدليك؟
ميكن لك احلصول على التدليك من قبل العديد من
خمتلف مقدمى الرعاية الصحية ،مثل اختصاصيى
العالج الطبيعى ،أو اختصاصيى العالج املهنى،
أو املعاجلني بالتدليك ،ويفضل أن تطلب
التوصية من طبيبك أو من شخص آخر موثوق به،
وعلى سبيل املثال ،تتطلب معظم الواليات فى
الواليات املتحدة األمريكية حصول معاجل التدليك
على رخصة أو سجل أو شهادة

ثالثة أشياء بسيطة
للقضاء على  80باملئة من
الكوليسرتول

اقرتح جمموعة من األطباء نهجا بديال للوقاية من
أمراض القلب  ،بدال من تقليل تناول الدهون
املشبعة والقلق مما يسمى الكولسرتول السيئ.
وأكد األطباء أن األهم هو الرتكيز على خفض
مقاومة اإلنسولني وااللتهابات يف اجلسم عن
طريق اتباع نظام غذائي وممارسة التدريبات
الرياضية وتقليل التوتر.
وقال الطبيب عاصم ماهلوترا ،من مستشفى
ليسرت يف ستيفنيدج باململكة املتحدة ،الذي
شارك يف إعداد افتتاحية نشرت يف دورية
الطب الرياضي الربيطانية« :إذا ما استهدفنا
هذه األشياء الثالثة جمتمعة (إىل جانب) تقليل
التدخني فسنقضي على  80يف املئة من أمراض
القلب كافة».
وتوجد الدهون املشبعة يف املنتجات احليوانية
مثل اللحم والزبد واجلنب وغريها من منتجات
األلبان.
وقال ماهلوترا وزمياله اللذان شاركا يف إعداد
االفتتاحية ،إن إلقاء اللوم يف متاعب الشريان
التاجي على الدهون املشبعة اليت تسد الشرايني
«خطأ فادح».
وخالل االفتتاحية استشهد اخلرباء الثالثة مبراجعة
أجريت عام 2015لبحث سابق مل جيد صلة بني
نظام غذائي غين بالدهون املشبعة وزيادة احتمال
اإلصابة مبرض القلب التاجي أو النوع الثاني من
السكري أو اجللطة بسبب انسداد الشرايني أو
املوت جراء مرض القلب التاجي أو الوفاة ألي
سبب.
وقال ماهلوترا لرويرتز هيلث ،إن النصيحة
التقليدية بتقليل مستويات الكولسرتول السيئ
عن طريق النظام الغذائي والتمارين «معيبة».
وأشار هو وزمياله إىل دراسات استبدل فيها
املشاركون الدهون املشبعة بالزيوت النباتية
اليت حتتوي على األمحاض الدهنية أوميجا ،6األمر
الذي أدى خلفض معدالت الكولسرتول السيئ
والكولسرتول بشكل عام لديهم ،ومع ذلك
ارتفعت معدالت الوفاة بينهم.
كما أشاروا إىل جتربة ملكافحة أمراض القلب
والشرايني من خالل اتباع محية البحر املتوسط
واليت حيصل فيها األشخاص على الدهون من
خالل زيت الزيتون واملكسرات ،ومع ذلك قلت
احتماالت إصابتهم مبشكالت القلب مقارنة
بأشخاص يتبعون نظاما غذائيا قليل الدهون.
وقال الباحثون إن أفضل وسيلة للتنبؤ بأمراض
القلب هي حساب معدل الكولسرتول الكلي إىل
الكولسرتول «اجليد» .ويرتبط املعدل املرتفع
مبقاومة األنسولني ،مما يؤدي لزيادة سكر الدم
واحتمال اإلصابة بأمراض القلب والنوع الثاني
من السكري والسمنة.
وذكر ماهلوترا أن مقاومة األنسولني تزداد سوءا
حينما يدفع النظام الغذائي قليل الدهون الناس
إىل تناول املزيد من الكربوهيدرات املكررة مثل
اخلبز األبيض واألرز األبيض واليت ال توجد يف
األنظمة الغذائية ملنطقة البحر املتوسط.

إن كنتم تتناولون الطعام عند
التوتر فيزيد وزنكم ..إليكم احلل
يؤثر التوتر النفسي بشكل سليب على السلوكيات
الغذائية ،حيث تدفع هرمونات التوتر ،اليت يفرزها
اجلسم ،املرء لتناول األطعمة باستمرار ،ما يسبب
زيادة يف الوزن ولكن كيف ميكن مواجهة هذه
العادة؟
أشار أندريه كالينريدرس ،من املعهد األملاني
ألحباث التغذية ،إىل أن حوالي  %40من البشر
يتناولون املزيد من الطعام يف فرتات التوتر،
ولكن هناك أيضًا نسبة مساوية تبتعد عن الطعام
يف أوقات التوتر ،وتظل نسبة  %20الباقية كما
هي بدون أي تغيريات يف سلوكيات الطعام.
ومن جانبه ،قال الرس زيلج ،مدير عيادة التغذية
مبستشفى اليبزيج اجلامعي ،إن التوتر جيعل
اجلسم يف حالة تأهب ،مشريًا إىل أن اجلسم
حياول يف مرحلة الراحة التالية للتوتر أن يستعيد
ما استهلكه من الطاقة ،وهو ما يفسر الشهية
لتناول الكربوهيدرات ،مثل رقائق البطاطس
على سبيل املثال.
ويف الفرتات الطويلة للتوتر يتم إفراز املزيد من
هرمونات التوتر ،خاصة من جمموعة القشريات
السكرية ،واليت تعمل على فتح الشهية على
الرغم من عدم احتياج اجلسم ألي مواد غذائية.
ويرفع هذا التوتر املزمن من خطر زيادة الوزن.
وميكن احلماية عن طريق تدابري بسيطة ،منها
على سبيل املثال شراء كميات قليلة من احللوى
واألطعمة الغنية بالدهون .ويوصي كالينريدرس
بعدم االحتفاظ بهذه األطعمة يف متناول اليد،
نظرًا ألن التوتر يعمل على زيادة االندفاعية،
ويقلل من القدرة املعرفية الختاذ القرار ،وبالتالي
يرضخ املرء لرغبته يف تناول الطعام.
وعن كيفية جتنب تناول الطعام بسبب التوتر
على املدى الطويل ،أكد زيلج أن البداية تكون
عن طريق إدراك الشخص بأنه يعاني من التوتر،
واكتشاف املوقف ،الذي تسبب يف هذا التوتر.
بعدها يتم النظر يف التعامل معه واالبتعاد عن
تناول احللويات واالطعمة والشوكوال.

القرفة حتارب مرض السكر
وأفضل بديل صحى للسكر وامللح

الناس الذين يعانون من مرض السكر غالبا ما
يواجهون العديد من القيود بسبب تناول الغذاء
للسيطرة على نسبة السكر يف الدم ومنع حدوث
املضاعفات.
ووفقًا للموقع الطيب األمريكي “Medical News
 ،”Todayفإن القرفة قد تساعد يف حماربة بعض
أعراض مرض السكر ،وال تسبب ارتفاع ضغط
الدم  ،لذلك تعترب بديال جيدا للسكر األبيض.
وتشري العديد من الدراسات السابقة إىل أن
القرفة عالج فعال ملرض السكر ،وميكن أيضا أن
تستخدم كبديل صحي للسكر وامللح ،إضافة إىل
أنها ختفض نسبة الدهون فى الدم.
نصائح الستخدام القرفة
.1قبل حماولة استخدام القرفة كعالج للسكر
اجلديد عليك التحدث إىل طبيبك.
.2جيب أن يبدأ األشخاص املهتمون مبحاولة
استخدام القرفة كبديل ألدوية السكر التقليدية،
تناول حوالي  1جرام يوميا (حوالي ¼ إىل ½
ملعقة صغرية).
من جيب جتنب القرفة؟
القرفة هى نكهة آمنة ملعظم الناس املصابني
مبرض السكر ،ومع ذلك ،الناس الذين يعانون
من أمراض الكبد أو الذين يعتقدون أنهم يف
خطر من أمراض الكبد قد حيتاجون إىل جتنب
القرفة ،وخاصة بكميات كبرية.
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دي مستورا :بديل جينيف...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

الشرقية لدمشق.
وقال الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف أمس االول ،إن
روسيا «تنظر بتفاؤل حذر إىل تطور عالقاتها مع واشنطن» بعد
لقاء الفروف مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب أول من أمس،
معتربًا أنه «على رغم األجواء اإلجيابية اليت رافقت الزيارة الناجحة،
من السابق ألوانه التوصل إىل استنتاجات حول عودة الدفء إىل
عالقات البلدين».
ومحلت تصرحيات السفري األمريكي يف آستانة جورج كرول عن
أن بالده ال تنوي االنضمام إىل مفاوضات آستانة بصفة مشارك
وضامن ،إشارات إىل حتفظات ما زالت لدى واشنطن حول هذا
املسار .وقال كرول إن واشنطن تلقت الدعوة إىل آستانة بصفة
مراقب ،و «لسنا مشاركني يف العملية اجلارية هناك» ،موضحًا أنه
«حتى اآلن ال توجد لدينا نية للمشاركة ،بل خنطط للرقابة على
سري احلوار فقط».
يف جنيف ،قال مسؤول إغاثة باألمم املتحدة يان إيغالند ،إن األمم
املتحدة ال يزال لديها «مليون سؤال» يف شأن اتفاق آستانة بني
روسيا وتركيا وإيران .وقال إن الدول الثالث أبلغت األمم املتحدة
أنها «ستعمل يف شكل منفتح ونشط للغاية مع األمم املتحدة
والشركاء يف جمال املساعدات اإلنسانية لتطبيق اتفاق آستانة».
وأضاف« :لدينا مليون سؤال وخماوف لكن أعتقد أننا ال منلك
الرفاهية اليت ميلكها البعض يف التعامل يف هذه الالمباالة والقول
إنه (االتفاق) سيفشل .حنتاج إىل أن يكلل (االتفاق) بالنجاح».
وقال دي ميستورا إن مفاوضات «عملية أكثر وقصرية إىل حد
ما» ستعقد بني احلكومة السورية واملعارضة يف جنيف بني 16
و 19اجلاري الستغالل قوة الدفع النامجة عن االتفاق .وأضاف أن
البديل سيكون « 10مدن أخرى مثل حلب» ،يف إشارة إىل ثانية
كربيات املدن السورية اليت استعادتها القوات النظامية نهاية
العام املاضي.
ولفت الناطق الرمسي باسم احلكومة األردنية حممد املومين إىل أن
إسقاط اجليش األردني طائرة من دون طيار قرب حدود سورية
رسالة مفادها «أن كل من يقرتب من حدودنا ويهددها سيكون
مصريه القتل والتدمري» .وأضاف« :نتمنى األمن واالستقرار
ملس أمن
لسورية ،لكن سنتعامل بكل حزم أمام أي حماولة
ّ
احلدود».
وباشرت «قوات سورية الدميوقراطية» أمس االول عملية نزع
األلغام من حميط سد الطبقة على نهر الفرات بعد يوم من جناحها
يف طرد تنظيم «داعش» .وأعلنت أن التنظيم شن هجومًا جديدًا
بهدف استعادة الطبقة بعد يوم من استكمال الطرف األول سيطرته
عليها وعلى سدها اجملاور بدعم أمريكي مباشر.

ماكرون يستعني باشرتاكيني...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

تدعم برناجمه يف احلكم للسنوات اخلمس املقبلة.
وكما كان متوقعًا ،كشفت حركة «اجلمهورية إىل األمام» اليت
أسسها ماكرون ،أمساء  428مرشحًا لالنتخابات االشرتاعية املقررة
يف  11حزيران (يونيو) املقبل ،واليت ستحدد نتائجها مدى قدرة
الرئيس على تشكيل قوة سياسية بديلة .ويعول ماكرون على نيل
غالبية  289مقعدًا نيابيًا ،ما يسهل تبين قوانني مطلوبة لتحقيق
إصالحات وعد بتنفيذها.
واختارت احلركة نصف مرشحيها من شخصيات اجملتمع املدني
والنصف الثاني من النساء ،يف حني اقتصر عدد النواب السابقني
يف الئحتها على  24مجيعهم من احلزب االشرتاكي ،ومل تتضمن أي
نائب سابق من حزب «اجلمهوريني» اليميين الذي يسعى إىل الفوز
مبقاعد كافية يف الربملان إلجبار ماكرون على الدخول يف اتفاق
القتسام السلطة.
وأظهر استطالع للرأي أجرته مؤسسة «إيالب» ،أن  52يف املئة من
الناخبني يريدون فوز ماكرون بغالبية برملانية .لكن استطالعات
أخرى تؤكد صعوبة حصول معسكره على غالبية قوية أو مطلقة
تسمح له باحلكم من دون التعرض إلمالءات من أحد.
ومل تستعجل احلركة اختيار مرشحيها يف حنو  149دائرة انتخابية
يعتربها حمللون بأنها «شديدة احلساسية» ،يف حني برر األمني
العام للحركة ريشار فران ذلك بـ «ضرورة اإلفساح يف اجملال
أمام مزيد من املشاورات لكي ختدم الرتشيحات شعار إعادة
تشكيل اخلريطة السياسية لفرنسا من خالل منح نواب اليمني
فرصة االنضمام إىل احلركة ،والتعمق يف درس الرتشيحات يف
أقاليم ما وراء البحار».
وبعدما أوضح يف مؤمتر صحايف أن جلنة برئاسة اليميين السابق جان
بول دولوفوا اختارت املرشحني الـ 428من أصل  19ألف شخص
قدموا طلبات عرب اإلنرتنت منذ كانون الثاني (يناير) املاضي،
أعلن فران عدم ترشيح احلركة رئيس الوزراء السابق إميانويل
يلب كل
فالز لالنتخابات على رغم أنه أبدى رغبته بذلك« ،ألنه مل
ِ
الشروط املطلوبة يف طاليب الرتشيح ،ويف مقدمها االنضمام إىل
احلركة».
لكن فران أشار إىل أن فالز ،النائب عن منطقة إيفري يف
ضاحية باريس ،لن يواجه منافسًا من احلركة اليت «ترغب يف مجع

الفرنسيني ،وعدم إهانة أحد ،خصوصًا أن رئيس الوزراء السابق
دعم ماكرون قبل الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية».
وأكد فران أن الالئحة «تعكس التجديد باعتبار أن  52يف املئة من
املرشحني من اجملتمع املدني ،ومل يتولوا سابقًا أي منصب رمسي،
وكذلك املساواة بني عدد النساء والرجال ،إضافة إىل التعددية
كون املرشحني ميثلون خمتلف األوساط السياسية يف اجلمهورية».
وأشار إىل أن من بني املرشحني  2يف املئة من العاطلني من
العمل ،و 4يف املئة من املتقاعدين ،وتراوح أعمارهم بني  24و72
سنة.
وكان ماكرون حدد معايري دقيقة اتبعت يف اختيار املرشحني ،من
بينها عدم صدور أحكام يف حقهم حرصًا على النزاهة والصدقية.
كما تعمد أن يكون نصف املرشحني من اجملتمع املدني من أجل
كسر احتكار خرجيي املعاهد الفرنسية النخبوية للحياة العامة.

السعودية :عجز االقتصاد...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املئة مقارنة بالفرتة ذاتها من عام .2016
وأشار وزير املال السعودي حممد اجلدعان يف مؤمتر صحايف عقده
أمس االول ،إىل أن تقرير الربع األول «عكس زيادة يف اإليرادات
وحتسنًا الفتًا يف كفاءة اإلنفاق وخفض العجز ،مع تصدر اخلدمات
األساسية املقدمة للمواطنني سلم أولويات اإلنفاق احلكومي».
وتوقع «وجود معادلة يف الربعني الثالث والرابع بني النفقات
واإليرادات».
وقال «تندرج هذه اخلطوة اليت تطبق للمرة األوىل يف تاريخ
الوزارة ،يف إطار التزام حكومة اململكة الشفافية واإلفصاح املالي،
التحول الوطين
يف وقت تواصل العمل على تطبيق مبادرات برنامج
ّ
ضمن «رؤية .»2030
ولفت اجلدعان إىل أن اإليرادات النفطية «زادت يف الربع األول
لتصل إىل  112بليون ريال بنسبة  115يف املئة مقارنة بالفرتة
ذاتها من العام السابق ،مدفوعة بتحسن أسعار النفط يف األسواق
العاملية .وبلغت النفقات يف األشهر الثالثة األوىل من هذه السنة
 170.287بليون ريال ،مرتاجعة بنسبة  3يف املئة مقارنة بالربع
األول من عام  .2016يف حني استحوذ قطاع التعليم على أعلى
نسبة من املوازنة املعتمدة مقارنة بالقطاعات األخرى ،بنسبة  23يف
املئة من املوازنة املقدرة».
وأعلن «ختصيص حنو  46يف املئة من النفقات لقطاعات أساسية
كالتعليم والصحة والتنمية االجتماعية واخلدمات البلدية ،وسجلت
نسبة اإلنفاق الفعلي  19يف املئة من املوازنة ُ
قدرة خالل العام».
امل ّ
وأوضح أن العجز «سجل  26.211بليون ريال باخنفاض  71يف
املئة مقارنة بعجز الفرتة املماثلة من العام املاضي».
واستبعد اجلدعان «حدوث مفاجآت يف خطة التوازن املالي
احلالية» ،مؤكدًا أن البنود «باقية على مواعيدها» .وشدد على أن
«إيرادات كثرية هي مومسية ،وتظهر تأثرياتها يف الربعني الثالث
والرابع».
الد ْين الداخلي من دون اخلارجي ،إذ ُدفع جزء
وأشار إىل «سداد َ
من َدين داخلي من مستثمر قد حصل على َدين ،فتمت املقاصة
بني الطرفني ما أدى إىل إطفاء جزء» منه.
ويف ما يتعلق بأمر عودة العالوات ملوظفي الدولةّ ،
ذكر بأن «األمر
امللكي كان واضحًا يف التحديد بعودة اجلزء الثاني من القرار ،ما
يعين البدالت والفوائد املباشرة».
ويف سؤال عن أمر صرف التعويضات اخلاصة بنزع امللكيات ،قال
اجلدعان «نزع امللكيات مستمر يف كل أحناء اململكة ،والتأخري يف
الصرف حصل فقط يف املدينة املنورة ،ألسباب فنية حبتة وزالت
اآلن ،وصدر األمر امللكي بإعادة صرفها ،وسيوضع خالل أسبوعني
جدول زمين إلعادة الصرف ،وسيظهر أثرها خالل الربعني الثاني
والثالث».
وأوضح وكيل وزارة املال لشؤون املوازنة والتنظيم هندي
السحيمي ،أن « 57يف املئة يف النفقات هي لتعويضات العاملني،
فيما حتولت معاشات التشغيل الذاتي إىل تصنيف تعويضات
العاملني» .وأشار إىل أن «اإلعانات هي من مثل ما تقدر للمدارس
األهلية وال يشمل الضمان االجتماعي ،ومن املنافع االجتماعية عالج
السعوديني يف اخلارج» .ولفت إىل أن «األصول غري الرأمسالية
يف املوازنة هي املشاريع احلكومية ،وأهم االخنفاضات كانت يف
بند مكافآت نهاية اخلدمة ،ألن طلب التقاعد كان كبريًا العام
املاضي».
واعترب السحيمي أن «من املنافع االجتماعية املنح املقدمة للطالب
املقيمني الذين يدرسون يف اجلامعات السعودية ،وزاد عددهم مع
ارتفاع معدل استيعاب اجلامعات السعودية».

تساؤالت حول دعوة...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
قانون ،فإنه أشار يف املقابل اىل تطور على احلدود اللبنانية ـ
السورية َمت ّثل يف ما يشبه إعالن نهاية معركة اجلرود من اجلهة
اللبنانية ،وسحب عناصره منها ،مبا قد يفتح الطريق لعودة
النازحني السوريني اليها ،وترحيل مسلحي «النصرة» و»داعش»
كمقدمة إلنهاء ملف عرسال وجرودها.
ّ
تلقى رئيس احلكومة سعد احلريري دعوة من
يف هذه االجواء،
السعودية للمشاركة يف القمة العربية  -االسالمية  -االمريكية
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املزمع عقدها يف اململكة يف  21ايار اجلاري ،نقلها اليه القائم
بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري باسم امللك سلمان بن
عبد العزيز.
حدد البخاري هدفها «بالعمل على
ومبعزل عن هذه القمة اليت ّ
تأسيس شراكة جديدة ملواجهة التطرف واالرهاب ،وتأسيس
وتعزيز قيم التسامح والقيم املشرتكة للعيش االفضل ملستقبل
ان طريقة توجيه الدعوة للمشاركة،
أجيالنا يف املنطقة العربية»ّ ،اال ّ
عد لفتة اجيابية جتاه لبنان ،ولكن يف
وإن كانت يف الشكل ُت ّ
املقابل ،شابتها ما وصفها مراقبون التباسات وما هو اكرب من
خطأ او خلل ديبلوماسي وبروتوكولي فادح ومستهجن من العديد
ان القمة ستعقد على
من املراجع الرمسية والسياسية ،خصوصًا ّ
مستوى الرؤساء وامللوك ،والبديهي يف مستوى التمثيل هذا ،أن
توجه اىل رئيس لبنان وليس اىل اي مسؤول لبناني آخر.
ّ
فإن رئاسة اجلمهورية هي الباب الذي جيب ان تعرب
وبالتالي،
ّ
يقرر إن كان
منه الدعوة ملشاركة لبنان ،ولرئيس اجلمهورية ان ّ
سيشارك شخصيًا او ُينيب عنه مسؤو ً
ال آخر يف الدولة اللبنانية.
ان القمة هي
وحبسب املراقبني ،انه اذا كان ّ
مرد هذا اخلطأ اىل ّ
اسالمية ،فهذا االمر َتنفيه القمم االسالمية السابقة ،واليت كان
رئيس اجلمهورية املسيحي للبنان ،يف مقدمة املشاركني فيها،
ّ
حمل ترحيب ومتايز إجيابي.
وأكثر من ذلك ،كانت مشاركته
وحركت
ويف وقت أثارت الدعوة تساؤالت حول طريقة توجيهها،
ّ
الديبلوماسية اللبنانية حملاولة الوقوف على إجابات وتوضيحات
حول هذه اخلطوة
وأبعادها ،مل يستبعد ان تشهد الفرتة الفاصلة من اآلن وحتى موعد
القمة تصحيحًا هلذا اخلطأ ،عرب توجيه دعوة اىل رئيس اجلمهورية.
ّ
يقلل من حجم اخلطأ الذي وقع،
وهو أمر اعتربه املراقبون انه ال
ّاال اذا كانت الدعوة شخصية اىل احلريري ،من دون غريه من
املسؤولني اللبنانيني ،فهنا األمر خيتلف ،ويتصل بالسؤال عن
موقع لبنان يف القمة ومشاركته فيها أو عدمها.
فإن املراقبني
ستجد يف هذا املوضوع،
ويف انتظار ما قد َي
ّ
ّ
يرصدون موقف رئيس احلكومة من هذه الدعوة وكيفيه تعاطيه
ّ
يتلق رئيس
سيليب هذه الدعوة ،يف حال مل
معها .وما اذا كان
ّ
اجلمهورية دعوة سعودية للمشاركة يف القمة ،ام انه سيقرر عدم
املشاركة ،ولكلتا احلالتني ارتداداتهما ،يف رأي املراقبني إذ
إن قرار احلريري باملشاركة قد يصطدم مع رئيس اجلمهورية،
ّ
واما عدم املشاركة فقد يؤدي اىل إحراجات له مع «أهل القمة»
ّ
ان معلومات ترددت
واملشاركني فيها .وجتدر االشارة هنا اىل ّ
يرد على الدعوة بعد ،وانه بصدد التشاور حوهلا
ان احلريري مل ّ
عن ّ
مع رئيس اجلمهورية.
امللف اإلنتخابي
ان القوى السياسية قررت النأي بامللف االنتخابي
إنتخابيًا ،يبدو ّ
عن الصخب االعالمي ،والدخول اىل النقاش اجلدي واهلادىء يف
لعل هذه الطريقة ّ
ّ
متكن هذه القوى من التوافق
الغرف املغلقة،
على قانون جديد قبل نهاية والية اجمللس النيابي يف  20حزيران
املقبل.
واذا كان العنوان االساس للنقاشات واالتصاالت اجلارية هو رفض
التمديد ،بالتوازي مع حديث جدي عن ضرورة فتح دورة استثنائية
جمللس النواب بعد  31ايار اجلاري تبقي اجمللس يف حال جهوزية
ّ
أي صيغة توافقية وإقرارها ضمن املهلة احملددة.
لتلقف ّ

نصر اهلل

على صعيد آخر أحيا «حزب اهلل» الذكرى السنوية االوىل الغتيال
مصطفى بدر الدين ،يف حفل أقيم يف جممع «سيد الشهداء»،
حبضور ممثل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون النائب حكمت
ديب ،ممثل رئيس جملس النواب األستاذ نبيه بري النائب عبد
اجمليد صاحل ،السفريين االيراني حممد فتحعلي والسوري علي
عبد الكريم علي ونواب وممثلني عن األحزاب الوطنية والفصائل
الفلسطينية.
بعدها ،أطل األمني العام ل «حزب اهلل» السيد حسن نصر اهلل
متحدثا عرب شاشة فقال« :عام مضى على اغتيال القائد اجلهادي
الكبري ذو الفيقار ،وحتضرنا الذكرى من جديد ،فهو مل يغب عنا
يوما ألنه حاضر دائما يف عقولنا وقلوبنا ،وحنن نعيش يف بركات
تضحياته ،فهو القائد اجلريح واالسري واملقاتل يف كل ميدان من
لبنان إىل فلسطني والعراق ،وهو اجملاهد يف كل ساحة للدفاع عن
املقاومة من لبنان إىل سوريا وإيران»...
وعن قانون االنتخابات ،قال نصر اهلل« :هناك أمل حقيقي يف
التوصل إىل قانون انتخابي جديد ،األمور اقرتبت كثريا من بعضها
البعض ،الالءات اجلميع متمسك بها ،وأنا أقول لكل القوى ،مهما
كانت االعتبارات ال جيب ان نرتك احلوار ،ألن ال طريق آخر للوصول
إىل حل ،وجيب تهدئة اخلطاب السياسي يف البلد وتهدئة البال
ألن تصعيد اخلطاب السياسي ال يوصل إىل قانون انتخابي ،بل
يعقد امكانية الوصول إليه».
وعن الوضع اللبناني ،قال« :هناك تطور إجيابي عند احلدود الشرقية
بني لبنان وسوريا ،فهذه احلدود أصبحت آمنة بدرجة كبرية ،وحنن
يف املقاومة دخلنا إىل تلك اجلبال ،وقضى جماهدونا يف اجلبال
ليالي وأياما صعبة ،قتلوا وقدموا الشهداء ،واآلن على احلدود
مل يعد هناك أي داع لتواجدنا .لقد فككنا وسنفكك بقية مواقعنا
العسكرية على احلدود من اجلهة اللبنانية ،ألن مهمتنا أجنزت .منذ
اليوم ،تقع املسؤولية على الدولة ،فنحن لسنا بديال عن الدولة
اللبنانية واجليش اللبناني ،واألمور يف السلسلة الشرقية مرتوكة
منذ اليوم للدولة»( .التفاصيل الكاملة على الصفحة )5
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جناز الفقيد

االستاذ شحادة نوهرا البطي

سبعة أعراض مبكرة لسرطان اجللد..
ال تتجاهلها

هلذا السبب تصبح خسارتك للوزن
أصعب مع تقدمك يف السن!

يعترب سرطان اجللد من أكثر أنواع السرطان شيوعا ،لكنه يف الوقت
ذاته من أكثرها استجابة إلجراءات الوقاية.
ويعد الفحص الدوري ضروريا الكتشاف أعراض هذا املرض قبل
تطوره.
ولسرطان اجللد حنو مخسة أنواع تشتبه بعض أعراضها اليت تظهر
مبكرا .وهذه قائمة بأكثرها شيوعا ،واليت جيب مراجعة الطبيب
فور رصدها:
شامة غريبة
إذا ظهرت لديك شامة يبدو مظهرها خمتلفا عن الشامة التقليدية
(اخلال) ،فعليك مراجعة الطبيب خاصة إذا كانت حديثة وغري
موجودة منذ الوالدة.
خط أو بقعة داكنة على األظافر
ال جيب أن تتجاهل ظهور خط داكن على األظافر ،كما فعل املغين
اجلامايكي الشهري بوب مارلي ،الذي تويف وهو يف الـ  36من عمره
بسبب سرطان اجللد النخاعي.
مشاكل يف الرؤية
من الضروري مراجعة الطبيب املختص لتشخيص هذا العرض الذي
من املمكن أن تسببه أمراض عديدة من بينها سرطان اجللد.
بثرة عنيدة
تظهر األعراض األولية لبعض أنواع سرطان اجللد على هيئة بثرة
عنيدة ال ختتفي.
شامة على القدم

يقام جناز لراحة نفس

يغفل كثريون مالحظة ظهور شامة على أقدامهم وهو عرض البد من
مراجعة الطبيب بشأنه دون تأخري.

الفقيد شحاده نوهرا البطي
يف سيدني يوم األحد  2٠١٧/٥/2٨يف كنيسة السيدة-
هاريس بارك الساعة الحادية عشرة صباحاً.
الداعون ابناؤه :كلوفيس وكميل وروني ومارك البطي
وعائالتهم .

الدعوة عامة

تصبغ بعد إزالة الشامة
ّ
إذا قمت بإزالة شامة ،فإن ظهور تصبغ حول املكان الذي متت
إزالتها منه قد يكون مؤشرا سلبيا.
بقعة سوداء داخل الفم
قد تظهر أعراض سرطان اجللد يف أماكن أخرى كالفم واألنف.

هل الحظت أن خسارتك للوزن كانت أسهل فيما مضى عنها اليوم؟
اقرأ اخلرب لتعرف مل حيدث هذا!
كشف األطباء مؤخرًا عن بعض العوامل اليت رمبا تزيد من فرص
تراكم الدهون يف اجلسم ،ما جيعل خسارتك للوزن كلما تقدم بك
العمر أكثر صعوبة من ذي قبل .وعلى الرغم من هذا كله ،إال أن
بعض األطباء يرون أن األمر لن يكون بالصعوبة اليت تتخيلها إذا
ما قمت بإجراء بعض التغيريات البسيطة.
صرح الدكتور والباحث نرياف بادليا ( ،)Neerav Padliyaمن مركز
( ،)Supplement creator MYOS Rensأن السبب يف صعوبة خسارة
الوزن يعود إىل جمموعة من العوامل هي:
اهلرمونات
الرجال :بينما يساعد هرمون التستوستريون الرجل على احلفاظ على
جسم رشيق وزيادة كتلة العضالت وبنائها ،إال أن تدني مستوياته
مع التقدم يف السن خاصة بعد ختطي الثالثني جيعل عملية ختزين
الدهون يف اجلسم أسهل ،ناهيك عن أن الوزن الزائد بطبيعية
احلال يقلل من إفراز التستوستريون ،يف حالة شبيهة مبعضلة
«البيضة والدجاجة».
النساء :حيتوي جسم املرأة بطبيعته على مستويات متكافئة ومتوازنة
من هرموني الربوجسرتون واالسرتوجني ،وتساعد املستويات العالية
من هرمون األسرتوجني يف تكوين األنسجة الدهنية ،ولكن ونظرًا
ألن هذا يف سن الشباب يقابله مستويات عالية من الربوجسرتون
فإن النسيج الدهين املتكون يكون حتت السيطرة .ولكن ،وبعد
سن  ،35تقل مستويات اهلرمونني يف اجلسم ،والتدني احلاصل
يكون بالعادة أكرب يف مستويات الربوجسرتون بوترية أسرع ،ما
يساعد النسيج الدهين على التكون والرتاكم وبشكل غري قابل
للسيطرة.
 خسارة الكتلة العضلية ،نظرًا ألن النسيج العضلي هو أكربمستهلك للجلوكوز يف اجلسم ،فإن ضمور الكتلة العضلية مع
التقدم يف العمر خيفف من سرعة عمليات األيض ووتريتها ،لذا
فإن تعامل اجلسم مع الكربوهيدرات يطرأ عليه بعض التغيري،
لتصبح فرص تراكمه أكرب.
وأكمل الدكتور بادليا أن هذا من املمكن تفاديه إذا ما مت اتباع
اخلطوات التالية:

* 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
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

 ممارسة التمارين الرياضية كما لو كنت ال زلتأصغر سنًا :إذ من املالحظ أن معظم التمارين
اليت يقوم بها كبار السن هي تلك املفيدة
لصحة القلب والشرايني ( )Cardiovascular
مثل املشي ،ولكن هذا عليه أن يتغري ،إذ أن
ممارسة متارين مقاومة ( ،)Resistanceمثل رفع
األثقال ،يف هذه املرحلة من العمر تغدو أكثر
أهمية من أي وقت مضى! خاصة أن حفاظك
على كتلتك العضلية كفيل بأن حيميك ويقلل
من فرص إصابتك بالسكري مث ًال.
 تناول املزيد من الربوتينات :مع أنها يتمالرتويج هلا على أنها مفيدة ملن هم يف
العشرينات من العمر لزيادة الكتلة العضلية
لديهم خاصة يف الشكل الصناعي منها ،إال أن
الربوتينات مهمة كذلك ملن هم أكرب سنًا ،خاصة
ملا حتتويه الربوتينات من أمحاض أمينية حتفز
عمليات بناء العضالت واأليض.

Saturday 13 May 2017
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صــحة وغذاء

ما ال تعرفونه عن املرتديال
والنقانق والبيربوني

ن ِّظف جسدك وأن ِقذ حياتك ..

هلذه األسباب عليك استبدال القهوة بالشاي
حيب أغلبنا القهوة ،فهي من
أشهى وأطيب املشروبات
ُ
لكن
املنِّبهة على اإلطالق،
َّ
ٍ
مشروبات
عامل الكافيني حيوي
ساخنة أخرى غريها ،وهناك
ٌ
بديل بعينه قد
يف الواقع
يكون أفضل لصحتك على
املدى البعيد ،وهو الشاي.

نشرت دراسة طبية أخريا ،يف فرنسا ،عن أن تناول كميات كبرية
من اللحوم املصنعة قد يكون مرتبطًا بأعراض سيئة جدا ملرضى
الربو.
ومشلت الدراسة مجيع انواع اللحوم املصنعة واللحوم احملفوظة
وتلك اليت يضاف إليها امللح والنرتات والنرتيت والسكر ،مثل
املرتديال والبلوبيف والالنشون والبيربوني.
وأوضح الدكتور تشني لي ،املشرف على البحث ،أن تناول اللحوم
املصنعة يرتبط بكثري من األمراض املزمنة ،مثل سرطان الرئة
واالنسداد الرئوي املزمن ،لكن ارتباطه بالربو مل يتضح بعد.
وأشار الباحثون يف جملة «ثوراكس» أنهم مجعوا بيانات من 971
ً
بالغا ،من  5مدن فرنسية ،أجابوا على أسئلة عن عاداتهم
شخصا
ً
الغذائية والوزن وأعراض اإلصابة بالربو يف الفرتة يف الفرتة بني
عامي  2003و.2007
وأفادت الدراسة أن املشاركني فيها تناولوا  2.5وجبة من اللحوم
املصنعة يف املتوسط أسبوعيًا.
وأكد أكثر من  %40من املشاركني ،أنهم أصيبوا بالربو يف مرحلة
ما ،وقال حنو نصف املشاركني إنهم مل يدخنوا أبدا.
ومت وضع نقاط لكل مشارك تراوحت بني صفر ومخسة لقياس
أعراض الربو ،اعتمادا على مدى صعوبة التنفس وضيق الصدر
خالل العام السابق.
وتوصلت أحباث جرت بني عامي  2011و ،2013أن حنو نصف
املشاركني مل تتغري درجاتهم املسجلة.
وقال أكثر من الربع إن أعراض الربو لديهم حتسنت ،يف حني
كشف حنو  20يف املئة أنهم يشعرون أن أعراض الربو زادت
سوءا.
وعلى أثر حساب عناصر أخرى مثل التدخني والنشاط البدني
والسن والعادات الغذائية األخرى والتعليم ،اكتشف الباحثون أن
املشاركني الذين كانوا يتناولون اللحوم املصنعة أربع مرات أو
أكثر يف األسبوع ،زادت لديهم أعراض الربو بنسبة تزيد  76يف
املئة عمن تناولوا أقل من وجبة واحدة كاملة من اللحوم املصنعة
يف األسبوع.

لتخسروا الوزن الزائد ...إشربوا الشاي
األخضر بهذه الكمية ويف هذه األوقات!!
أن للشاي األخضر فوائد صحية كثرية .فهو غين مبضادات
تعرفون ّ
األكسدة الضرورية.
أن الباحثني أثبتوا أيضًا فعاليته يف املساعدة على خسارة
إال ّ
الوزن.
وقد أشاروا إىل ّ
أنه من األفضل شرب  3إىل  5أكواب منه يوميًا
حلرق الدهون يف خمتلف مناطق اجلسم .هذا ما توصلت إليه دراسة
نشرتها جملة “أمريكن جورنال أوف كلينيكال نيوتريشني”.
ولفتت إىل قدرة هذا املشروب على أكسدة الدهون وزيادة إنفاق
الطاقة يف حال مت تناوله بانتظام.
إذَا ولتتمكنوا من خسارة الوزن الزائد ،ننصحكم بأن تتناولوه خالل
يعزز عملية األيض وبالتالي حرق الدهون
مواعيد الوجبات .فهذا
ّ
والسعرات احلرارية لديكم.
كذلك من املفيد أن تشربوا الشاي األخضر قبل بدء ممارسة
التمارين بدقائق قليلة .فهذا ّ
حيفز طاقتكم ومينع شعوركم بالتعب
ويسهل خسارتكم للوزن.

لو كنت ُمِّبًا خملصًا للقهوة،
قد جتد ما يلي صعب
التصديق ،فوفقًا لبعض
النظريات العلمية ،قد ال
يكون مشروب اإلسربيسو
املفضل لديك مفيدًا بالقدر
الذي تظنه.
وعلى الرغم من أن القهوة حتتوي على بعض العناصر الغذائية
األساسية ،كما َّ
أنها تشتهر خبفض احتمالية اإلصابة مبرض
السكِّري من النوع الثاني ،فهناك بعض العواقب لتناول عدة
ُ
عدل القلق،
أكواب من القهوة باحلليب مث ًال يوميًا؛ كازدياد ُم َّ
ٍ
صعوبات يف النوم؛ بينما ال ُيعِّرضك الشاي ،على اجلانب
ومواجهة
اآلخر ،ملشاكل كهذه.
كوب من القهوة بفنجان
لذا ،فأنت مع األسف مضطر الستبدال
ٍ
شاي .وإليك تسعة أسباب ستشجعك على القيام بذلك نشرها
موقع :Hello Giggles

بنوم جيد أثناء الليل
 -5ستحظى
ٍ
ٍ
أن
يف
دراسة أعدتها جامعة سري الربيطانية ،اكتشف الباحثون َّ
استهالك قدر كبري من القهوة يؤدي إىل صعوبة االستغراق يف
بنوم أعمق.
النوم ،على عكس الشاي ،إذ يتمتع مبوه
ٍ
أن هذا يعتمد على نسبة الكافيني يف املشروبات
ويعتقد الباحثون َّ
تناول الشاي على
وطريقة تفاعل اجلسم معها .لذا ،سيساعدك
ُ
بنوم أفضل ،حتى باختالف نسب الكافيني يف أنواعه
أن حتظى
ٍ
املختلفة.

ٍ
لوقت أطول
 -1ستبقى يقظًا

 -6قد ينقذ الشاي حياتك ،حرفيًا

يظن اجلميع أن القهوة هي أقوى املشروبات ُ
لكن الشاي
املنِّبهة،
َّ
بكثري من الطاقة ،ال تكفي الستهالكك فحسب ،بل لتختزن
قد ميدك
ِ
بعضًا منها أيضًا .إذ حيتوي كوب الشاي األسود على حنو 70-14
جمم من الكافيني ،بينما حيتوي الشاي األخضر على  45-24جمم.

تناول الشاي تناو ً
ال منتظمًا ومتتابعًا قد
أن
أشارت األحباث إىل َّ
ُ
يقي من اإلصابة بالسرطان واألورام .ورغم عجز العلماء عن إجياد
كثري منهم أن السبب يكمن يف
سبب علمي وراء ذلك (يظن
ٍ
ٌ
وجمربة منذ
فإن خصائص الشاي الطبية ُمثبتة
مضادات األكسدة)َّ ،
َّ
آالف السنني ،كما جيعلك تناول الشاي أقل ُعرضة لإلصابة مبرض
السكِّري والنوبات القلبية.
ُ

وأفضل ما يف األمرَّ ،
أنك لن تكون مضطرًا للتعامل مع صداع
الصباح الناتج عن نقص الكافيني ،فالشاي ألطف وأخف من
ٍ
لوقت أطول.
القهوة ،ما يعين أنك ستبقى يقظًا
 -2الشاي غين مبضادات األكسدة
لكن يف حال
ويعرف
عنهُ .
األبيض غنيًا
من املشاكل

مصدر غين مبضادات األكسدة،
يشتهر التوت بأنه
ٌ
ٌ
بديل ممتاز
سئمت من تناوله ،فالشاي األبيض
الشاي األخضر بفوائده العالجية ،بينما ُي َع ُد الشاي
مبضادات األكسدة ،اليت بإمكانها مقاومة العديد
بشعور رائع.
الصحية ،وإمدادك
ٍ
ٍ
ٍ
مناسبة
تركيبة
جرب تناول عدة خلطات من الشاي حتى تصل إىل
مذاق حتبه.
وفعالة وذات
ٍ
 -3سيمد جسدك بنسبة ترطيب أعلى
أن الشاي هو عبارة عن ٍ
مزود ببعض الوريقات ،سيساعد
مبا َّ
ماء َّ
إذًا على إمدادك بكمية السوائل اليت حتتاجها ،كما سينعش ماؤه
اإلضايف جسدك ويبقيه نشطًا.

 -7سيساعدك على الشعور بتحسن يف طرفة عني
لعدة قرون ،اعتدنا أن نلجأ إىل شرب الشاي حني نشعر باإلحباط،
كنت حتاول
يوم صعب يف العمل ،أو
كنت
وسواء
َ
َ
ً
ٌ
مستاء بعد قضاء ٍ
مقاومة البكاء ،سيساعدك الشاي على حتسني مزاجك ،باألخص لو
ٍ
بإحساس جيد
بكمية مناسبة من العسل ،كما سيمدك
كان ُمَّل ًى
ٍ
كنت تشعر بأنك مريض ،أو حزين ،ال
بشكل عام .ولو
جتاه احلياة
َ
ٍ
لكوب من الشاي ليخفف عنك.
يزال بإمكانك اللجوء
ٍ
فباإلضافة لفوائده الصحية الكثرية ،للشاي قدرة هائلة على رفع
روحك املعنوية .وال شيء ُم ِّ
كوب ساخن من
هدئ أكثر من تناول
ٍ
الشاي املضبوط.
 -8بإمكانك شرب كمية كبرية من الشاي دون عواقب وخيمة
يشعر مب القهوة ،بعد تناوله بضعة أكواب منها ،باالضطراب
وعدم االتزان؛ بينما ُي َع ُد الشاي أكثر لطفًا على جهازك العصيب ،ما
يعين أن بإمكانك تناول الكثري منه على مدار اليوم.

ً
فكرة
لكثري من األحباثُ ،يعد تناول كميات إضافية من املاء
ووفقًا
ٍ
ً
سليمة دائمًا ،باإلضافة إىل أن شرب كمية كبرية من القهوة (أي
أكثر من ثالثة أكواب) سيصيبك باجلفاف ،لكن شرب نفس الكمية
من الشاي ليس له نتائج مماثلة.

وينصح اخلرباء بتناول من  6إىل  8أكواب من الشاي يوميًا
لالستفادة من خصائصه قدر اإلمكان.

ُ -4يزيل الشاي السموم من جسمك

 -9لن يزيد الشاي من حدة قلقك أو توترك

ُت َع ُد بعض خلطات الشاي مثالية لكل من يرغب يف تنقية جسده
من السموم ،باألخص لو كنت قد تناولت طعامًا غري صحي أو ثقيل
على معدتك.

لسوء احلظ ،قد ُتسِّبب القهوة بعض املشاكل ملن يعاني من
اضطراب القلق ،فهي ُتعترب ُمفزًا قويًا يقلل من إفراز هرمون
السريوتونني يف ُ ّ
خمك ،ما قد يؤدي الستثارة األفكار القلقة ،وقد
تشعر باالضطراب الشديدَّ ،
وأنك على حافة اإلصابة بنوبة هلع.

َّ
نظف جسمك من السموم عن طريق اختيار أنواع غنية مبضادات
األكسدة من الشاي كما ُذكر سابقًا ،فهي قادرة على طرد املواد
الضارة من جسدك ،ما سيساعد على احلفاظ على صحتك ،وبشرتك،
وشعرك.

ردات الفعل املتوترة ،وذلك
ال يرتبط الشاي مبثل هذه األنواع من ّ
بعكس القهوة ،لذا ،يف حال كنت ُتعاني من القلق ،قد تضطر
للتخلي عن عادة شرب القهوة لألبد.
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woman charged for refusBill Shorten accuses PM of lying over Sydney
ing to stand, take off veil in court
Catholic schools

schools over non-government schools.”
The government has the
backing of independent
schools, including the
Australian Association of
Christian Schools, two of
which are among the 24
that will have funding cut.
“Rather than join the line
Bill Shorten speaks to media at St Thomas More’s Primary School in of critics from those afCanberra on Monday. Photo: AAP
fected ... perspective, we’d
Labor leader Bill Shorten repeatedly pointed out like to loudly applaud a
has accused the Turnbull that, overall, Catholic policy approach that is
government of lying to schools will get an extra
parents as he struggled $1.2 billion over the next
to explain why Catholic four years - an average
schools would need to growth rate of 3.7 per
Malcolm Turnbull has
increase tuition fees five cent.
promised Tuesday’s budtimes more than planned Despite the sector comget will be committed to
funding cuts.
plaining of not being con“fairness,
opportunity
Mr Shorten visited St sulted, the minister says
and security”.
Thomas More’s Prima- he’s had numerous meetThe prime minister wants
ry School in Canberra ings with representatives,
to ensure Australians
on Monday, one of the as did his office and dehave the opportunity to
schools that has been told partment.
get ahead through ecoit will lose money over the “I was told, sitting in my
nomic growth that pronext decade under the office, that 3.5 per cent
vides a better-paying job,
federal government’s new [growth] was what they
or helps them start and
funding plan.
expected, what they needgrow a business.
Bill Shorten speaks to me- ed to keep up with costs,”
dia at St Thomas More’s Senator Birmingham told
“To realise their dreams,”
Primary School in Can- Sky News.
he told reporters in Canberra on Monday.
“We are delivering 3.7 per
berra on Monday.
Government figures show cent across the Catholic
Mr Turnbull was touring
the school losing a total sector ... as we make sure
a forensics complex to
$422 per student over the we get everybody to a
announce a $321 million
next decade, but in 2027 common level.”
boost for the Australian
will still receive $5334 for Catholic education direcFederal Police’s domestic
each student.
tor for the Canberra and
operations, in a further atMr Shorten claimed the Goulburn region Ross
tempt to beef up national
cut would mean a $5000 Fox says authorities were
security.
fee hike - forcing parents happy with 3.5 per cent
It was the biggest increase
to pay more than $8000 a growth when they thought
in a decade, he said.
year.
every school would get
Earlier, Industry MinAsked how that fee hike the same.
ister Arthur Sinodinos
tallied with the cut, Mr In the ACT, 29 systemic
announced a $100 milShorten accused the gov- Catholic schools would
lion funding package for
ernment of working from now have their funding
manufacturing, aimed at
a “false baseline” of fund- trimmed 1.8 per cent, he
Victoria and South Ausing levels.
said.
tralia which have suffered
“The government has “That doesn’t make sense
the brunt of the demise of
been lying to you about to us,” he told Sky News.
car-making.
what the school is losing “Under this plan the gov“We are absolutely comand gaining,” he told re- ernment’s putting 150 per
mitted to supporting the
porters at the school.
cent increase in funding
Australian manufacturing
Advertisement
over 10 years to ACT govsector,” Mr Turnbull said.
“Malcolm Turnbull wants ernment schools, meanThe prime minister, who
some sort of gold medal while Catholic schools
has just returned from the
because he is not cutting often just across the road,
US after his first face-toschools as much as Tony same kids, going backface meeting with PresiAbbott.”
wards two per cent.
dent Donald Trump, said
The Education Minister, “The government is priincreased investment in
Simon Birmingham, has oritising
government

good for all schools and
sectors and, as has been
said, provides an the opportunity to put an end
to the ridiculous school
funding wars,” its head
Martin Hanscamp wrote to
Senator Birmingham.
The Greens are leaning Moutia Elzahed has made the record books with her refusal to
toward supporting the stand before a Sydney judge.
government’s package
but intend referring it for
a Senate inquiry for scrutiny.

A budget to realise people’s
dreams: PM

US manufacturing was
down to the prospect of
lower taxes and affordable energy.
That’s why he was taking
decisive action to ensure
Australia had affordable
and adequate gas supplies, and why the government was sticking
with 10-year plan to cut
company taxes.
Opposition Leader Bill
Shorten continued Labor’s attack over the government’s schools funding plan, arguing it was
a $22 billion cut over the
next 10 years.
“Why does Malcolm
Turnbull choose to give
$50 billion in tax cuts to
wealthy companies but
rips off kids and parents?
He has got the wrong priorities,” he told reporters
in Canberra.
Meanwhile,
Treasurer
Scott Morrison received
some blunt advice on the
eve of his second budget
from Australia’s richest
woman Gina Rinehart cut spending.
The
multi-billionaire
mining magnate wants
reductions in red tape
regulations, compliance
burdens and tax rates.
“It’s very frustrating that
there’s wastage going on
and that so little attention,
real attention, is given to
making ourselves attractive for investment,” she
told News Corp.

Elzahed’s husband was jailed for recruiting terrorist fighters.
Picture: News Corp

THE first person in NSW
to be charged with “disrespectful behaviour” in
court is a Muslim woman
who allegedly refused to
stand for a Sydney judge
in court.
In late 2016, Sydney
woman Moutia Elzahed
refused to stand for District Court Judge Audrey
Balla or remove her veil
during a hearing.
On Tuesday, the justice
department said Elzahed
was issued with court attendance notices for nine
counts of “disrespectful
behaviour in court”. The
NSW law, which makes it
an offence for someone
to intentionally behave
disrespectfully to a court
or judge during a case,
came into effect in September 2016.

NSW Solicitor-General
Michael Sexton said in
an earlier statement he
had decided against contempt of court proceedings against Elzahed, and
instead had authorised
proceedings to start under the new disrespectful
behaviour in court law.
Elzahed’s husband Hamdi Alqudsi was jailed in
the Supreme Court in
September for arranging
seven men to travel to
Syria to fight with terrorist groups. Late last year
Elzahed was in Judge
Balla’s court trying to sue
over alleged police violence during a 2014 raid
on her family’s Revesby
house.
She’s expected to appear
at Downing Centre Local
Court on June 15.

New Adelaide hospital to open in September
The new Royal Adelaide
Hospital will finally open
on September 5.
Health Minister Jack
Snelling announced the
date, on which the new
hospital’s Emergency Department will start taking
patients from 7am, at the
site on Monday morning.
The $2 billion project has
been dogged by controversy with its opening repeatedly delayed.
Mr Snelling says about
300 patients at the existing hospital will be shifted

across to the new facility
in ambulances over three
days, starting from September 4.
About another 300 patients will already have
been moved from the old
RAH to other hospitals in
Adelaide in the six weeks
leading up to the shift.
Some services that do not
require an overnight stay,
like radiation oncology
and various outpatient
clinics, will be offered at
the new RAH from midAugust.
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to keep budget deficit levy
Labor doesn’t hold Budget responds to tough Labor
Bill Shorten will com- on Wednesday to talk up
Senate
Howard
mit Labor to keeping the the “fairness” of the budback on Latham
coalition’s budget repair get and the government’s
Senior Labor figures have
lashed out at Mark Latham,
labelling their former federal leader as a desperate
attention seeker.
Mr Latham, who led Labor
from 2003 until 2005, has
announced he’s joined
the Liberal Democrats.
He’s also hinted at a political comeback in order
to save “western civilisation” and defend free
speech.
“You don’t know how bad
it is to lose your freedom
of speech until it happens
to you,” he told Sky News
on Monday night.
Mr Latham ridiculed the
“outrage industry” and
“confected offenderati”
which he says have taken over the Labor party,
and the lefty “sneering,
censorious lynch mobs”
which were shutting down
debates if they didn’t like
particular arguments.
Mr Latham said the current Labor leadership had
gone “cuckoo” and vowed
to continue speaking his
mind without “some galah
pulling the plug out of the
microphone”.
Shadow treasurer Chris
Bowen was dismissive of

The Turnbull governMr Latham’s latest pro- ment’s budget was creatnouncement.
ed to pass a “recalcitrant”
Senate and avoid double
“One of the mysteries of dissolution, former prime
public life is why anyone minister John Howard betakes this guy seriously lieves.
anymore,” he told report- After the government
ers at Parliament House failed to get its expendiin Canberra on Tuesday. ture reduction measures
“He once had something through the senate, it had
to contribute ... that was a to find a different path, Mr
Howard told a PwC postlong time ago.”
Mr Bowen described Mr budget event in Melbourne
on Wednesday.
Latham a “parody of him- The Turnbull and Abbott
self” and a “desperate at- governments were had a
tention seeker who is suf- much more difficult time
fering relative deprivation negotiating with the main
syndrome since he left party on the crossbench,
the Labor party”.
The Greens, than he ever
NSW Labor on Monday had with the now-defunct
backed a motion to ban Democrats, Mr Howard
said.
Mr Latham for life.
Liberal Democrats senator David Leyonhjelm acknowledged Mr Latham
came with some baggage.
The Turnbull government
“We’ve got a fair bit in will have to rely on Senate
common, but I’ve never crossbench support for its
broken a taxi driver’s arm higher education package
that’s for sure. I don’t get that includes funding cuts
into blues if I can avoid for universities and higher
it,” he said.
tuition fees for students.
Senator Leyonhjelm in- Labor has confirmed its
sisted Mr Latham’s con- opposition to a two-year
troversial views on wom- efficiency dividend on
en had suffered a degree universities, an increase
to student fees, and dropof “misinterpretation”.
ping the HELP loan repayment threshold to
$42,000.
Fee increases will be
capped at 7.5 per cent
over the next four years,
meaning the most stucompetitiveness of the dents pay for a four-year
financial system and degree is $50,000.
economy more broad- The most expensive, sixly.
year medical degrees will
It will look at the level cost students at most
of concentration in key $75,000.
segments of the finan- «There is no fee deregucial system while ex- lation. There will be no
amining competition $100,000 degrees,» asin the provision of per- sistant education minister
sonal deposit accounts Karen Andrews told paron Thursday.
and mortgages, as well liament
But universities won>t
as services and finance see any of the extra monto small and medium ey from students, with
businesses.
the government slashing
The inquiry will start on its funding by the correJuly 1 and is due to re- sponding amount - on top
port to the government of the 2.5 per cent cut to
teaching funding in 2018
a year later.

Morrison wants competitive finance system
The Turnbull government has asked the
Productivity Commission to hold an inquiry
aimed at ensuring Australia’s financial system is competitive and
innovative.
It will form part of the
government’s response
to the Financial System
Inquiry that was conducted by David Murray in 2014.
The commission will
consider how to improve consumer outcomes, the productivity and international

And measures such as the
banking levy - which Mr
Howard pointed out was
really a tax - would not be
challenged by Labor.
“The path of banging your
head against a recalcitrant
Senate door was not going to be successful and
a different path had to be
chosen,” he said.
But while he understood
the context of the budget,
Mr Howard said he was
“troubled” by the powers
given to the new Banking
Executive Accountability
Regime.
The regime will police executive conduct.
“We should have a set
of employment rules that
apply to everybody,” Mr
Howard said.

Labor says no to university
funding cuts

and 2019.
All up, the government
hopes to save $2.8 billion
from its latest plans to
overhaul university funding.
«Clearly, Malcolm Turnbull thinks it>s fair to
saddle young Australians with a big uni debt
at the same time as they
are trying to buy a house,
or start a family,» Labor
education spokeswoman
Tanya Plibersek said on
Thursday.
«He is completely out of
touch.»
The Greens also oppose
the cuts, meaning Education Minister Simon Birmingham will have to win
over 10 of the 12 crossbenchers.
Independent senator Jacqui Lambie has already indicated she>s opposed.
Legislation for the changes was introduced to parliament on Thursday.
It will also tie 7.5 per cent
of government funding
to universities to performance measures, starting
with admissions transparency in 2018 and student
retention and achievement from 2019.

levy on high-income earners when he delivers his
budget reply speech on
Thursday.
Treasurer Scott Morrison’s
second budget delivered
on Tuesday signalled the
end to the two per cent
levy, which was temporarily put in place in 2014 to
help balance the books.
But Labor believes that
with the deficit for 2017/18
being 10 times worse than
the Liberals’ first budget
predicted, now is not the
time to remove the levy.
The opposition is still
weighing up whether to
back a hike in the Medicare levy on most Australian taxpayers to fund disability insurance, which
could also be confirmed
on Thursday.
The government wants to
increase the Medicare levy
paid by almost all workers
by half a percentage point
to 2.5 per cent of taxable
income from July 1, 2019,
to provide long-term funding for the NDIS.
“At a time when the government is asking every
other working Australian
to pay a higher rate of
tax, Labor will not support spending at least $1.2
billion each year on the
wealthiest two per cent,”
Mr Shorten will tell parliament.
“It is not fair that - under
this government - someone on $1 million will be
over $16,000 better off every year while Australians
on $30,000 and $40,000
will have to pay more.”
The opposition leader will
emphasise budgets are
about “choices”.
“(Mr Turnbull’s) chosen
his own political survival
over everything else.”
With many commentators describing the 2017
budget as “Labor lite”,
Mr Shorten will describe
it as “Liberal through and
through”.
Prime Minister Malcolm
Turnbull and Mr Morrison
took to the airwaves and
the floor of parliament

commitment to fully fund
the national disability insurance scheme while balancing the books.
Mr Turnbull told parliament, under questioning
by Labor, while Australian
families would feel the impost, they understood the
need for the insurance
scheme.
“How is it fair to promise
parents of disabled children there is an NDIS and
never fund it?” Mr Turnbull said.
“They (Labor) talk about
the NDIS and never funded
it. We have. We have delivered.”
Mr Morrison said there was
a $55.7 billion funding gap
for the NDIS over the next
10 years and the Senate
had blocked savings measures to fill the gap, forcing the government to look
elsewhere for the money.
“The one thing this government was not going to
do was walk away from
the commitments (we’ve)
made to Australians living
with disabilities all around
the country.”
The scheme is expected
to cover 600,000 Australians when it is fully rolled
out by 2019, when the levy
starts.
With the budget getting a
largely positive reception,
Mr Shorten homed in on
the coalition’s approach
to schools and health as a
negative.
“A Labor budget wouldn’t
be cutting funding to
schools and raising the
price of going to university,” he said.
“It would properly sort out
the freeze on Medicare.
And we would do something fair dinkum on housing affordability.”
Labor employment spokesman Brendan O’Connor
said the government’s
“jobs and growth” mantra
had been ditched because
the budget figures showed
almost 100,000 fewer jobs
over the next four years
and 1.1 million under-employed Australians.
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The Medicare rebate freeze will be lifted.Source:Getty Images

single, means-tested child
care subsidy will replace
previous child care benefits and rebates.
Families earning $185,710
or less and who need to
use more child care will
no longer face an annual
cap. Those who earn more
than $185,710 will have
their child care rebates
capped at $10,000.
Parents of pre-schoolaged children will keep
their guaranteed 15 hours
a week of free access.
Wealthy families will have
their child care subsidies
cut off once they earn
a combined $350,000 a
year — saving taxpayers
$119 million over three
years from 2018.
If you or your children are
at school ...
Whether you get more
iPads will very much depend on which school you
go to.
An extra $19 billion will
be injected into school
funding over the next decade under David Gonski’s needs-based model,
originally championed
by Labor. But the model
will not discriminate between public, private and
Catholic schools, so 24
of the nation’s wealthiest
schools will experience
“negative growth” in their
funding and 350 “slower
growth”.
More than 9400 schools
will see an uptick in funding, however.
Funding will increase from
$17.5 billion this year to
$22.1 billion by 2021 and
$30.6 billion by 2027.
If you are on welfare ...
Dealing with Centrelink
may become simpler, with

the Budget including $5.5
million worth of measures
to cut red tape and improve information sharing
between departments.
The agency’s call centre will get an extra 250
workers in a pilot aimed
at slashing call waiting
times.
But don’t expect an easy
time if you’re unemployed;
the Budget includes new
measures to crack down
on drug users and cheats.
Tough new rules forecast
to save $632 million over
five years include penalties for people who fail to
turn up to appointments
due to intoxication.
Drug users and alcoholics will be made ineligible
for disability pensions
for medical conditions
“caused solely by their
own substance abuse”.
The Government will
launch a drug testing trial
among 5000 new welfare
recipients.
The agency will also tighten regulation of single
parent payments, targeting those who fraudulently collect multiple payments. This could mean
single-parent households
will be subjected to closer
scrutiny to verify their relationship status.
If you or someone you
care about has mental
health problems ...
You could start getting
more support, with the
Government committing
a package of $165 million
to mental health support
and prevention, including
$80 million for community
psychosocial services,
more than $50 million to
support veterans and $15
million for
research initiatives at national youth centre Ory-

Pensioners will get a one-off payment to help with rising power bills.
Source:AAP

gen, the Black Dog Institute and the Thompson
Institute.
If you have a disability ...
The Government has affirmed it will fully fund
its contribution to the
National Disability Insurance Scheme, through an
increase to the Medicare
levy.
It means the NDIS is on
track to be rolled out nationally by 2020, giving
certainty to Australians
with a permanent and significant disability, their
families and carers.
The NDIS is on track to
be rolled out in NSW and
South Australia by July
2018, then the Northern Territory, Tasmania,
Queensland, the ACT and
Victoria by 2019.
Finally, the program will
be rolled out in Western Australia by 2020,
through a national partnership agreement with
$868 million of Federal
funding.
More than $200 million
has been allocated to set
up an independent NDIS
Quality and
Safeguards
Commission, which will monitor
the quality and safety of
services and handle complaints.
The Budget also includes
$24 million over four
years to overhaul the Disability Employment Services program, promising
to make it easier for participants to choose and
change providers.
If you’re a small business
owner ...
The $20,000 instant asset
tax write-off, introduced
in last year’s budget, is
being extended for an-

other year to June 30,
2018, and will be open to
businesses with an annual turnover of up to $10
million, up from $2 million.
The Government has also
promised payments of up
to $300 million over two
years to states and territory governments which cut
down red tape for small
business. It claims the red
tape burden at the federal
level has already been reduced by more than $5.8
billion.
If you’re a property investor ...
Negative gearing rules
for property investors
are being tightened. You
will no longer be able to
claim tax deductions for
travel expenses related to
owning and renting an investment property, due to
widespread rorting of the
system with people claiming deductions for private
travel.
And rules are also being
tightened around depreciation deductions for plant
and equipment items such
as washing machines and
ceiling fans. From budget
night, you will only be able
to claim the deductions if
you actually purchased
the item yourself. In the
past, successive investors were able to claim
depreciation on the same
items, well in excess of
their value.
If you’re a foreign investor ...
Foreign investors in Australian property will no
longer be able to claim
primary residence exemption for capital gains tax
purposes, in a measure
which is expected to bring
in an extra $581 million

over the next four years.
And if you buy a property
only to leave it empty or
fail to rent it out for at least
six months of the year,
you’ll be slugged with a
“ghost tax” equal to the
foreign investment application fee you paid at the
time of application, which
will work out to at least
$5000. Foreign investors
will also be limited to a
50 per cent of purchases
in new developments, to
give Australian buyers the
opportunity.
If you operate in cash ...
The crackdown on the socalled “black economy” is
ramping up, with courier
and cleaning contractors
set to fall under the taxable payments reporting
system from 1 July 2018.
It is also banning technology that allows businesses to falsify sales records
to avoid paying tax. Under
the TPRS, which already
exists in the construction
sector, businesses are required to report payments
they make to contractors
to the ATO. The government estimates the measure will bring in $318 million revenue over the next
four years.
If you love public transport ...
It seems the government
hasn’t given up on the
dream of fast rail, providing $20 million in 2017-18
to support the development of business cases
for projects that would
deliver faster rail connections between major cities
and regional centres. The
government says it will
provide up to 50 per cent
of the funding for the development of up to three
business cases.
The Government will put
$600 million over two years
from 2019-20 towards a
$10 billion National Rail
Program to better connect
cities and regions, as well
as providing an extra $500
million to fund regional
rail in Victoria.
If that wasn’t enough, it
will spend $12 million over

three years from 2017-18
to establish mobile and internet connectivity along
the train route between
Hornsby and Wyong.
If you are worried about
your power bills ...
The Australian Competition and Consumer Commission will get $7.9 million in 2017-18 to review
retail electricity prices. It
will produce a preliminary
paper within six months
and deliver a final report
before June 30, 2018.
If you’re a veteran ...
Hopefully your claims for
rehabilitation, compensation and income support
will be processed more
quickly thanks to $13.5
million in funding for the
Department of Veterans’
Affairs.
Mental health services will
also be expanded for current and former defence
members as part of a
$33.5 million funding over
four years. Another $9.8
million over three years
will be put towards supporting suicide prevention efforts.
Veterans will also be
helped to find work thanks
to $2.7 million to be delivered over four years as
well as $9.1 million that
will go towards a sixmonth pilot program.
Families won’t be forgotten, with $8.5 million over
four years to go towards
expanding access to a
counselling service.
If you were there when the
nuclear tests in Australia
happened ...
Soldiers and other participants who were at Maralinga and Emu Field in
South Australia, and on
the Montebello Islands in
Western Australia when
the British Government
conducted tests of nuclear weapons, will have their
medical bills paid for.
The Government is providing $133.1 million over
four years so they can access a Gold Card to cover
their bills for any medical
condition, regardless of
whether their condition is
linked to their service.
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Budget 2017: What it means for you

Baby boomer who owns a home? Maybe it’s time to sell up.Source:istock

Seeing a doctor will become cheaper.Source:Getty Images

Scott Morrison hopes the Budget will make it easier to own your first home.Source:istock

There will be almost $2 billion saved from the family tax benefit.Source:istock

SURE, Scott Morrison
has delivered his second
Budget declaring there
are “better days ahead”,
but here is what it actually
means for you.
If you’re a first-home buyer ...
Young people saving for
a deposit on their first
home will be able to use
their superannuation as a
sort of supercharged savings account.
From July 1, savers will
be able to salary sacrifice
from their pre-tax income
extra amounts over the
compulsory superannuation contribution, up to a
maximum of $30,000.
You will be able to withdraw that cash, along with
any earnings, from July
1, 2018. The deposit will
attract the tax benefits of
superannuation — contributions and earnings will
be taxed at 15 per cent,
and withdrawals will be
taxed at 30 per cent below the marginal tax rate.

change introduced earlier this year, so seniors
will regain access to state
and territory based concessions that were withdrawn after the change.
Up to 3.5 million people
on the age and disability support pensions and
parenting payment will
also receive one-off cash
payments to help cover
their winter energy bills
— $75 for singles and
$125 for couples.
The Government will also
provide $5.5 billion for
home support services
for the elderly as Australia’s population continues
to age.
But the residency requirements will be tougher,
with recipients required
to have 15 years of continuous Australian residence.

Treasurer Scott Morrison
says the scheme will accelerate savings by “at
least 30 per cent” compared with a typical deposit savings account.
If you’re a baby boomer
with a big house ...
You’re being encouraged
to sell it to make way for
“younger, growing families”. From July 1, 2018,
people aged 65 or over
will be able to make a
non-concessional superannuation contribution of
up to $300,000 from the
proceeds of their primary
residence, provided they
have lived there for at
least 10 years.
The “downsizer” contribution, which both members
of a couple will be able
to take advantage of, is
in addition to the current
contribution rules and
caps, and will be exempt
from the existing age test,
work test and the $1.6
million balance test for
making non-concessional

contributions.
If you are sick or need to
see a doctor ...
If you want to see your
GP, you’re in luck, as the
Medicare rebate freeze is
to be lifted, starting with
incentivising doctors to
bulk bill from July this
year.
If you need more support,
you will have to wait a little longer for cheap care,
with the index freeze lifted on specialist consultations next year, specialist
procedures the year after and advanced procedures such as radiation in
2020.
You could also save some
cash on medicine as doctors will be encouraged to
prescribe more generic
brands to save the taxpayer $1.8 billion. New
listings on the Pharmaceutical Benefits
The pensioner concession card will be restored
to those who lost it after
the pension assets test

over four years starting
in 2018. The maximum
increase for a four-year,
government-subsidised
degree will be $3600,
costing up to $50,000. A
subsidised six-year medical degree will cost up to
$75,000.
You’ll also have to start
repaying your tuition fee
loans as soon as you reach
an income of $42,000 instead of $51,957. High
earners (over $119,882)
will pay 10 per cent of
their income instead of
eight per cent.
What’s more, the repayments will be indexed to
the consumer price index instead of the fasterrising average weekly
wages, which will mean
higher repayments over
the longer term.
And even if you’re paying more, your experiIf you’re a university stu- ence may not get any betdent ...
ter, with the Government
You’ll face a 7.5 per cent looking to cut $2.8 billion
tuition fee hike, phased in from university funding

over four years, dependent on performance.
If you are a parent ...
Parents hoping for an increase in the family tax
benefit will be disappointed, with the Government
opting not to proceed with
a promised increase of
$20 a fortnight per child,
saving the Budget $2 billion over four years.
Families will be subjected
to an income taper test,
losing 30 cents of their
family tax benefit for every dollar they earn over
$94,316 from July 2018,
saving the Government
$415.4 million over five
years. The changes will
mean 100,000 families
will lose access to the
family tax benefit.
On the plus side, the Budget includes $37.3 billion
for child care over three
years from July, to be allocated to about one million Australian families.
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صاحب ومدير إذاعة الشرق األوسط يف اسرتاليا أمحد صبح لـ «اهلريالد»:

خدمات االذاعة تشمل تغطية نشاطات اجلوامع والكنائس واجلالية
وبرامج متنوعة سياسيا واجتماعيا واقصاديا وفنيا
ما أن تراه ألول مرة حتى تشعر
وكأنك تعرفه منذ عشرين عاما..
قريب من القلب ال يضمر الشر
ألحد َطموح يعمل ليال ونهارا
يف سبيل الوصول باإلذاعة إىل
املستوى األفضل.
التقيته خالل أسبوع ألكثر من
مرة وزارني يف بييت فوجدت فيه
الرقة واللطف فتحدثت معه ملدة
ساعة حيث تبادلت معه احلديث
حول إذاعة الشرق األوسط
وسألته متى تأسست إذاعة
الشرق األوسط يف اسرتاليا
فأجابين الزميل أمحد الصبح
صاحب ومدير إذاعة الشرق
األوسط بأنها تأسست بالشهر
الثاني من عام  ١٩٩٥وهي
اإلذاعة الوحيدة يف ملبورن اليت
تبث على مدار  ٢٤ساعة وتقدم
خدمات عديدة جلميع اجلاليات
العربية واألحزاب العربية وخاصة
اجلالية اللبنانية.
وحول خدمات االذاعة قال
السيد صبح لـ «اهلريالد» أن
االذاعة تقوم بتغطية واسعة
للجوامع والكنائس يف اسرتاليا
كما أن هلا دور كبري من حيث

التغطية الشاملة املتنوعة حيث
هناك برامج متميزة ومتنوعة
سياسية واقتصادية واجتماعية
وفنية وإجراء لقاءات وحوارات
مع سياسيني يف احلكومة
االسرتالية كما جتري دائم
مقابالت مع مسؤولني وسياسيني
من كافة الدول العربية وخاصة
املسؤولني اللبنانيني الذين
يأتون لزيارة اسرتاليا ومع
كافة األحزاب اللبنانية ورجال
األعمال اللبنانيني املقيمني
يف اسرتاليا فهناك بث مباشر
وبرامج كثرية.
وعما اذا كان بثها يقتصر على
السياسة والتغطيات االجتماعية
اجاب قائال ان اإلذاعة تبث
أغاني الفنانني على مدار ٢٤
الساعة كما أن هلا دورا كبريا
يف الدعاية واإلعالن.
اجلالية
لنشاط
وبالنسبة
قال الزميل صبح أن للجالية
اللبنانية دورا كبريا يف إقامة
كافة النشاطات من حفالت
ومهرجانات ومؤمترات ثقافية
واجتماعية حيث أن دور األحزاب
اللبنانية املقيمة يف اسرتاليا

كبري يف إقامة مثل هذه
النشاطات كما أن هناك دورا
كبريا لرجال األعمال اللبنانيني
يف دعم هذه النشاطات وهذا
يدل على أن لبنان متقدم
على مجيع اجلاليات العربية يف
اسرتاليا بإقامة هذه املهرجانات
على
االجتماعية
والثقافات
خمتلف أنواعها .
ورأى الزميل أمحد أن هناك
أشخاصا ينشرون مقاالتهم
يف الصحف وهم باألصل ال
ميتون بصلة لإلعالم وان هناك
أشخاصا أخرين ينشرون احلقيقة
وهم بالفعل إعالميون يستحقون
التقدير.
وعن رجال األعمال ودورهم
قال الزميل أمحد صبح ان هناك
رجال أعمال وصلوا عن طريق
أشخاص ومل يعرتفوا بدور
هؤالء األشخاص وهناك رجال
أعمال وصلوا بكفاحهم وجهدهم
وعرق جبينهم.
ولدى سؤاله عن دور اجلالية
السورية أجاب ال يوجد دور
ونشاطها
السورية
للجالية
ضعيف.

وعن دور اجلالية املصرية قال
أن أغلب املصريني املقيمني يف
اسرتاليا ال يعرتفون بوطنيتهم
املصرية ويف حال حضور أي
مسؤول من مصر إىل اسرتاليا
فيكون نشاطهم مقتصرا على
املصريني أنفسهم.
وردا على سؤال الزميل
أمحد عن اخلدمات اليت تقدمها
اسرتاليا للعرب واألجانب من
غري العرب أجاب بأن حكومة
اسرتاليا تعامل اإلنسان بنوع
من الرقي واحلضارة وتعطي
اإلنسان حقه بغض النظر عن
دينه وعرقه.
ويف ختام اللقاء ذكر الزميل
أمحد صاحب إذاعة الشرق
األوسط يف اسرتاليا بأن هذه
اإلذاعة تؤدي دورها الريادي
بشكل إجيابي ومن خالل دورها
املميز يشعر العرب يف اسرتاليا
كأنهم ما زالوا يعيشون يف
بالدهم العربية.
ووجه أخريا كلمة للعرب بأن
يقفوا مع بعضهم يدا واحدة يف
خدمة اإلنسانية كما وجه كلمة
شكر إىل حكومة اسرتاليا كونها

صاحب ومدير اذاعة الشرق األوسط الزميل أحمد صبح

تقف دائما إىل جانبنا بدون
متييز.

أجرى الحوار
الزميل ميالد اسحق

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات
روحانية ونفسية -عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات روحانية وفلكية
261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 -

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spasو
 Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة
وصدق يف املعاملة

حسومات كبرية
على سائر
املوجودات
وخاصة حلاملي
هذا االعالن
أشهر املاركات
بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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