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
$2،00

خربة طويلة وصدق يف التعامل

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

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

Melbourne: 1/ 8 Gilmour
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اختالف حول جدوى مؤمتر «سيدر »1-
وختوّف من فرض مزيد من الضرائب؟!

مجلس الوزراء مجتمعا يف السراي برئاسة الحريري
ّ
وخفة من خالل حماولة إخفاء
نسب العجز احلقيقي عن
العامل ،إلقناعه بإقراضها
مزيدًا من األموال .ويتم

ذلك من خالل تأجيل بعض
املستحقات ،او عرب فصل
عجز الكهرباء عن عجز
اخلزينة.

العبادي يتبنى «النأي بالنفس»
العالناتكم
عن الصراع األمريكي  -اإليراني يرجى االتصال بصاحب الخربة
أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي والكفاءة واالختصاص ..ايلي
عن رغبة بالده يف النأي عن أي صراع
حمتمل بني الواليات املتحدة وإيران،
ما اعتربه مقربون ترمجة لقلق بغداد من

التفاصيل صفحة 31

ان املسار االحنداري
ثانيًاّ -
مستمر وبسرعة ،وبالتالي

التتمة صفحة 31

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 traineeships
benefiting both employers and workers
Trades Assessment.
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

«صيغة» التفاق
يف دوما تبعِد
احلل العسكري
دوما
مدينة
ترتقب
يف الغوطة الشرقية
مصريها ،فيما تتواصل
املفاوضات بني روسيا
و»جيش اإلسالم» على
اتفاق «مصاحلة» يتضمن
إجالء مسلحي التنظيم
وعائالتهم ،أو مواجهة
عملية عسكرية «ضخمة»
ّ
يشنها النظام السوري
على املدينة.
وأفادت وكالة «روسيا
اليوم» أمس االول بأن
املتفاوضة
األطراف
يف دوما متكنت من
التوصل إىل «صيغة
أولية» لالتفاق املقبل.

التفاصيل على صفحة 31

كيم يف الصني مستعد لنزع سالحه
النووي ...بشروط

الزعيمان الكوري الشمالي أون مع الرئيس الصيني شي
الكوري
الزعيم
أبدى
الشمالي كيم جونغ أون،
«سرية»
زيارة
خالل
للصني هي األوىل له خارج
البالد منذ تسلمه السلطة
نهاية عام  ،2011التزامه

نزع السالح النووي ،لكنه
أرفقه بشروط ،كما أبدى
استعداده لعقد قمة مع
الرئيس األمريكي دونالد

التفاصيل على 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

على الرقم0412 224 604 :

بإدارة :آدي سركيس

Confined Spaces
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إعرتاض على سفر باسيل مبليون دوالر ...وفرجنيّة :اخلالف مع «التيار» عبثي

االستعدادات
تتواصل
النعقاد مؤمتر «سيدر» يف
باريس يف السادس من
نيسان املقبل ،وتتزايد
معها التساؤالت حول
النتائج اليت قد يفضي
تصب
إليها ،واذا ما كانت
ّ
يف مصلحة البلد او انها
ستزيد األزمة تعقيدًا ،ما
دامت ستزيد حجم الدين
العام.
ويف هذا السياق ،يذهب
الوفد احلكومي اىل باريس
ّ
تثبت
مبوازنة
متسلحًا
أمرين:
او ً
ان الدولة تتعاطى مع
الّ -
ّ
بتسرع
ملف حساس ومعقد
ّ

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

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

10 Nicholsen St, Penshurst

نؤمن القربان للمناسبات

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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لــبنانيات

باسيل ناقش مع نظريه القربصي اتفاقا سياحيا ثالثيا يشمل اليونان وطلب منه مساعدة بالده يف ملف النزوح السوري
استقبل وزير اخلارجية
جربان
واملغرتبني
خارجية
وزير
باسيل
جزيرة قربص نيكوس
كريستودوليديس.
وقال الوزير باسيل بعد
اللقاء« :حبثنا يف اتفاق
سياحي ثالثي بني لبنان
وقربص واليونان سنعمل
عليه يف القريب العاجل
لتأمني زيارات سياحية
مشرتكة بني بلداننا.
وهذا االتفاق يندرج يف
سياق اجتماع ثالثي كنا
عقدناه على مستوى وزراء
اخلارجية متهيدا للقمة
الثالثية».
وأضاف« :طلبت مساعدة
دولة
لكونها
قربص
موضوع
يف
اوروبية
النزوح السوري ،ومل يعد
يف استطاعة لبنان حتمله
وخصوصا ان  16من
اصل  18حمافظة سورية
تتجه فيها األوضاع اىل
اهلدوء ،وبعد االحداث
االخرية يف الغوطة هناك
بعض االماكن يزداد
فيها اهلدوء واالستقرار
ويف استطاعة السوريني
العودة اليها .ولبنان ال
ميكن ان حيتمل ان يساعد
اجملتمع الدولي ومن ضمنه
االحتاد االوروبي النازحني
يف بقائهم يف لبنان .ومن
يود مساعدتهم فليؤمن
هلم ذلك على االراضي
وابقاؤهم
السورية،
يف لبنان هو مؤامرة .
وهذا امر لن نستمر يف
السكوت عنه الن االوضاع
يف سوريا تتحسن يوما
بعد يوم ،واحلجة االمنية
سقطت وصرختنا يف
املؤمترات الدولية املقبلة
ستزيد حدتها ،وقربص

املوضوع
هذا
تتفهم
بشكل كامل ونأمل ان
يكون لدينا صوت داعم
وحليف للبنان يف هذا
الشأن».
وتابع« :يف السياق عينه،
ان اسهل طريق ملن يرغب
يف مساعدة لبنان هي يف
تشجيع الصادرات اللبنانية
ومتكينها من الدخول اىل
االسواق االوروبية ،وبذلك
نساعد االنتاج اللبناني وال
نغرق اقتصادنا حتت وطأة
النزوح السوري.
وقال« :اليوم ،وقبل
زيارة الوزير القربصي،
أبلغنا بالسماح باسترياد
ما
اللبناني،
البزاق
يشجع على انشاء مزارع
للبزاق اللبناني ودخوله
اىل االسواق االوروبية.
وهذا شيء بسيط امام
ما يتوجب على االحتاد
االوروبي من اسقاطه
حلواجز وما اكثرها متنع
دخول البضائع اللبنانية
اىل االسواق االوروبية.
وحنن والدولة القربصية
لدينا مصلحة مشرتكة
مع بقية الدول االوروبية
بالعمل املشرتك على
اسقاط هذه احلواجز،
وبذلك نساعد لبنان الذي
مل يعد يف استطاعته ان
يتحمل  650شخصا يف
الكيلومرت املربع الواحد،
فكم باحلري اذا كان
نصفهم نازحني والجئني
وحيتاجون اىل خدمات
الدولة اليت ال تستطيع
تأمينها ملواطنيها».
وختم« :اتفقنا على العمل
على كل النقاط اليت
ذكرتها ،واكرر ترحييب
بالوزير اجلديد للخارجية
القربصية ،ولقد وجهنا

آدي سركيس
يهنئ

يتقدم نائب
رئيس بلدية
كامربالند
السيد

اليه دعوة للمشاركة يف
مؤمتر الطاقة االغرتابية
الذي سيعقد يف بريوت
يف شهر ايار املقبل
لزيادة التعاون بيننا .
كريستودوليديس
من جانبه ،قال الوزير
كريستودوليديس»: :أود
ان اعرب عن امتناني الكبري
لزيارتي لبنان ،واشكر

الوزير باسيل على هذا
االجتماع الذي حبثنا فيه
اهتمام
ذات
مسائل
مشرتك بني البلدين وهي
مسائل مهمة جدا وسنكمل
حمادثاتنا على غداء عمل.
وقد تسلمت مهماتي على
رأس وزارة اخلارجية منذ
اقل من شهر تقريبا.
واعترب ان من واجيب ان

الكامل هلا يف هذا
الوقت الذي تواجه خالله
التحديات .وقد شاركت
بالدي يف مؤمتر روما 2
حبيث قررت دعم لبنان
عرب جتهيزات عسكرية
للجيش اللبناني مبا يفوق
 15مليون يورو ،ويف
الوقت نفسه ،ستشارك
حكومة قربص يف مؤمتر

ازور لبنان وانقل اليه
دعم بالدي القوي له.
وحنن حبكم اجلوار بيننا،
نواجه مشاكل وحتديات
مشرتكة ،وعلينا ان نواجه
الوضع الصعب الذي
نشهده من خالل التعاون
يف ما بيننا .وأود ان انوه
بعمل احلكومة اللبنانية،
واعلن دعم حكومة قربص

املسيحية بحلول عيد الفصح
السعيد ..فــصح مبارك

السفرية األمريكية

من جهة أخرى  ،عرض
الوزير باسيل مع السفري
اليزابيث
االمريكية
ريتشارد العالقات بني
لبنان والواليات املتحدة
األمريكية .وتطرق البحث
اليت
التغيريات
اىل
شهدتها االدارة االمريكية
وانعكاساتها على شؤون
املنطقة.

Advertisement

ϥΎϛγ·ιέϓ
ϙϠΟϥϣ
ΔϳϟέΗγϷΔϣϭϛΣϟϡϭϘΗϑϳϛϑηΗϛ
ϲϓϥϳϳϟέΗγϷϥϳϧρϭϣϟΓΩϋΎγϣΑ
ϰϠϋέϭΛόϠϟΓΎϳΣϟϝΣέϣϊϳϣΟ
ΏγΎϧϣϟϝίϧϣϟ
homeownership.gov.au ΓέΎϳίΑϡϗ

ωέγϝϛηΑέ͋˰ϓϭ
ΔϳέΎϘϋΔόϳΩϭϟ
30% ΔΑγϧΑ

ϰϠϋΓΩϋΎγϣϟ
ϥϣΩϳίϣϟ˯ΎϧΑ
ϝίΎϧϣϟ

ϥϣϟΔϳϟΎϣίϓϭΣ
ϝϭΣΗϟϲϓϥϭΑϏέϳ
͊
·έϐλϝίΎϧϣϰϟ

ΞϣΎϧέΑϙΩϋΎγϳ
First Home Super Saver
ϝϼΧϥϣωέγϝϛηΑέϳϓϭΗϟϰϠϋ
ϙϧϛϣϳϭέΑϭγϟϲϓΔϳϋϭρϟΕΎϣϫΎγϣϟ
ΔϳΑϳέοϟΕΎοϳϔΧΗϟϥϣΓΩΎϔΗγϻϥϵ
ϰϟ·ϝλϳώϠΑϣΑΔϣϫΎγϣϟϭΔϳΧγϟ
ΔϳϟΎϣΔϧγΔϳϲϓέϻϭΩ 15,000
30,000 ϰϟ·ϝλϳΎϣϭˬΓΩΣϭ
ϲϟΎϣΟϹϲϓέϻϭΩ

ϊϳέγΗϟέϻϭΩέΎϳϠϣ 1 Ύϧλ˷λΧΩϘϟ
ϡΩΧΗγϥΎϣοϭΓΩϳΩΟϥϛΎγϣέϳϓϭΗ
ΔϣΩΧΗγϣϟέϳϏΙϟϭϧϣϭϛϟϲοέ
ϲοέϙϟΫϲϓΎϣΑˬϝοϓϝϛηΑ
ΓΩϳΩΟϝίΎϧϣϟΔΑγΎϧϣ

·έΛϛϭΔϧγ 65 ϙέϣϋϥΎϛΫ
ϙϧϛϣϳˬϲϟΎΣϟϙϟίϧϣϊϳΑϲϓΏϏέΗϭ
300,000 ϰϟ·ϝλϳώϠΑϣωΩϳ·ϥϵ
ιΧηϝϛϝΑΎϘϣϊϳΑϟέόγϥϣέϻϭΩ
έϓϭϳΫϫϭϱΩϋΎϘΗϟϙέΎΧΩ·ΏΎγΣϲϓ
ΔϳϓΎο·ΔϳΑϳέοΎϳίϣϭέΑϛΔϧϭέϣ
ϥϳϳϟέΗγϷϥγϟέΎΑϛϟ

آدي
سركيس

بأحر التهاني
من الطوائف

باريس داللة على دعمنا
للحكومة اللبنانية».

homeownership.gov.au
ϥϳϳϟέΗγϷϥϳϧρϭϣϠϟιέϔϟϥϣΩϳίϣϟϕϠΧ
Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.
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اعــالن

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726

ختفيضات كبرية على مجيع األسعار مبناسبة عيد الفـصح اجمليد
خضار  -فواكه  -مسانة عربية  -زيوت  -مكسرات  -معلبات  -مرطبات  -أجبان وألبان  -خبز طازج يوميا وغريها..

خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت
يتقدم السيد الـيان بولـس ومجيع العاملني معه يف حمالت  World Fruitيف بانـشبول و Big Save
 Fruit Marketيف بالكـتاون بأحر التهاني من اجلالية عامة واجلالية املسيحية خاصة مبناسبة عيد
الفـصح اجمليد أعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات ...فــصح مــبارك على اجلميع

 1( Jab - Pumpkinكلغ) بـ $ 0،79

لوز نيء ( 1كـلغ) بـ $ 10،99

مــوز ( 1كلغ) بـ $ 1،99

هذه
األســعار
صاحلة لغاية
يوم اجلمعة
6نيسسان
مـاء (ْ12قـنينة  )2xبـ $ 7

تـونا ( 4عـلب) بـ $ 10،00

بـندورة ( 1كلغ) بـ ( $ 1،99وفروا  2دوالر)

بــصل (الكيس  10كلغ) بـ$ 4،99

بـيض  600غرام (دزينة) بـ  $ 1،99تفاح أمحر ( 1كلغ) بـ $ 1،49

ليمون حامـض ( 1كـلغ) بـ $ 1،99

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown
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لـبنانيات

كنعان :لشمولية املوازنات وعدم تعديل مواد ضريبية
نافذة يف املوازنة والغاء االدارات الرديفة

عون إستقبل رئيس وزراء استونيا وتسلم بيان اللقاء الرتبوي يف بكركي

راتاس :ملتزمون املشاركة يف اليونيفيل
ومرتاحون الستقرار لبنان

رئيس لجنة املال واملوازنة النيابية ابراهيم كنعان يلقي كلمته
أكد رئيس جلنة املال واملوازنة
النائب ابراهيم كنعان يف
تصريح من اجمللس النيابي ،انه
«ال جيب تعديل مواد ضريبية
نافذة يف املوازنة» ،مشريا اىل
ان «مجيع املساهمات الضخمة
للصناديق خترج من املسار
الرقابي اي من املناقصات
العمومية وادارة املناقصات
والرقابة املسبقة منذ العام
.»1993
ولفت اىل «عدم مراعاة مشروع
املوازنة ملبدأ الشمول ،فال
القروض أدخلت يف املوازنة
وال نفقات اهليئات واملؤسسات
واجملالس اليت تعمل لصاحل
الدولة أدخلت أيضا».
وأشار اىل أن «الفصل األول هو
الوحيد املتعلق باملوازنة ،وبأن
الفصول الثالثة األخرى تتضمن
عددا من املواد اليت تعترب من
قبيل فرسان املوازنة ،أي من
قبيل النصوص اليت حتشر يف
مشروع املوازنة بهدف متريرها
حتت ضغط هاجس إقرار
املوازنة».
وقال« :غالبا ما تفتقر هذه
النصوص ،ال سيما املتعلقة
منها بإحداث نصوص ضريبية
أو بتعديل نصوص ضريبية
نافذة ،إىل أسباب تربيرية
كافية ،وإىل رؤية شاملة
حتقق األهداف املرجوة من
النظام الضرييب املعتمد ،إذ ال
يكفي أن يؤمن النص املقرتح
املورد املالي بل أن ينسجم مع
األهداف األخرى االقتصادية
وحيقق
واالجتماعية
منها
العدالة وإعادة توزيع الثروة،
ويشجع على االلتزام الضرييب،
ويؤمن استمرارية ووترية تدفق
اإليرادات إىل اخلزينة .هذا
مع العلم بأن تعدد النصوص
الدخيلة على مشروع املوازنة
حيول غالبا دون إيالئها الوقت
الكايف للبحث والتدقيق».
ويف ما يتعلق بقوانني الربامج،
قال« :إن اإلجازة اليت تعطى
للحكومة لتنفيذ قانون الربنامج،
جتري يف الوقت ذاته إىل أحد
اجملالس او اهليئات عن طريق
ختصيص االعتماد كمساهمة
للمجلس او اهليئة ،وكل ذلك
خيرج اإلنفاق عن األصول
اليت ترعى تنفيذ الصفقات
العمومية :تطبيق أحكام قانون
احملاسبة العمومية ،التلزيم

باملناقصة العمومية ،التلزيم
بواسطة إدارة املناقصات،
الرقابة املسبقة من قبل ديوان
احملاسبة ،واألهم من كل ذلك
والعلنية
الشفافية
تأمني
واملساواة يف تولي تنفيذ
الصفقات العمومية».

توصية إصالحية

وقد ضمن كنعان التقرير
النهائي للجنة عن موازنة العام
 15 ،2018توصية اصالحية
للحكومة هي:
 -1إلغاء اإلدارات الرديفة،
وبالتالي عدم ختصيص أية
اعتمادات ملثل هذه اإلدارات
اليت اعتربت من داخل القطاع
العام ،خالفا ألحكام القانون،
وخصصت مبساهمات من داخل
القطاع العام خالفا ألحكام
القانون أيضا.
 -2تأليف اهليئات الناظمة حيث
ينص القانون على إنشائها،
وملء الشواغر يف جمالس
العامة
املؤسسات
إدارات
واهليئات الناظمة والشركات
املختلطة واهليئات ذات الصفة
العمومية كافة ،وال سيما منها
مؤسسة كهرباء لبنان ،واهليئة
الكهرباء،
لقطاع
الناظمة
للزيت
العامة
واملؤسسة
والزيتون.
 -3إعادة النظر بهيكليات
ومالكات أجهزة الرقابة ورفدها
بالعناصر املؤهلة والكفوءة
وتفعيل صالحياتها ووسائل
عملها.
 -4إعادة النظر باملساهمات
واملساعدات والعطاءات اليت
تقدمها الدولة لغري القطاع
العام ،وحتديد املعايري الالزمة
ملنحها وللرقابة على إنفاقها مبا
يؤمن املصلحة العامة للدولة،
ختصيص
عدم
وبالتالي
مساهمات يف أية وزارة ال
تتعلق مبهام وصالحيات الوزارة
احملددة مبوجب قانون إنشائها،
وجتنب االزدواجية يف ختصيص
املساهمات ملرجع واحد من
أكثر من مصدر ،وبالتالي
إجياد صيغة معينة لتدقيق
حسابات املستفيدين من هذه
املساهمات واملساعدات.
 -5اقتصار االعتمادات امللحوظة
جمللس اإلمناء واإلعمار من
القروض ومن التمويل احمللي
على ما سيستعمل فعليا من

أصل هذه القروض خالل سنة
املوازنة وما يقابله فعليا من
متويل حملي.
 -6وضع قانون برنامج لديون
حتديدها
بعد
املتعهدين
بالتفصيل ،وإحالته مبوجب
قانون خاص إىل اجمللس
النيابي.
 -7إجناز ملف املهجرين وملف
تعويضات حرب متوز 2006
ووضع قانون برنامج هلذه
الغاية ،مهما كانت كلفتهما.
 -8إعادة النظر بتخصيص
االعتمادات للتجهيزات ،وال
سيما جتهيزات املعلوماتية
واألثاث واملفروشات املكتبية
يف اإلدارات العامة كافة.
 -9دعم القطاع الزراعي وتنفيذ
اخلطة اخلمسية املوضوعة هلذه
الغاية بعد حتديثها إذا دعت
املساعدات
ودفع
احلاجة،
القطاع
لدعم
املخصصة
الزراعي ،وال سيما دفع
املبالغ املخصصة لدعم مزارعي
الزيتون.
 -10إرفاق أي مشروع موازنة
املساهمات
بتربير
الحقا
واملساعدات املقدمة إىل غري
القطاع العام بصورة مفصلة.
 -11تطبيق قانون الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص
ووضع النصوص التطبيقية
عند احلاجة.
 -12تكليف التفتيش املركزي
وضع دراسة مفصلة عن
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
يف لبنان.
 -13إرفاق مشاريع املوازنة
العامة واملوازنات امللحقة يف
املستقبل باملوازنات التفصيلية
التابعة
العامة
للمؤسسات
لكل إدارة عامة ،ال سيما إذا
كانت حتصل على مساهمة من
املوازنة العامة أو من املوازنات
امللحقة.
 -14إنهاء ملف األساتذة
املتعاقدين مع اجلامعة اللبنانية
واملدربني العاملني لديها ودفع
املستحقات املتوجبة هلم.
 -15االلتزام مبهلة السنة
احملددة إلجناز احلسابات املالية
املعدة حسب األصول واملدققة
من قبل ديوان احملاسبة ،على
اعتبار أن إقرار هذه احلسابات
هو شرط وقيد دستوري إلقرار
ونشر موازنة الدولة لعام
.»2019

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال رئيس وزراء استونيا والوفد املرافق
أبلغ رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،رئيس وزراء
استونيا جوري راتاس خالل
استقباله له قبل ظهر االربعاء
يف قصر بعبدا« ،ان لبنان
يقدر عاليا الدور الذي تلعبه
القوة االستونية املشاركة يف
القوات الدولية العاملة يف
اجلنوب (اليونيفيل) يف حفظ
االمن واالستقرار فيه ،تطبيقا
لقرار جملس االمن الرقم
.»1701
واكد رئيس اجلمهورية «حرص
لبنان على تعزيز العالقات بني
البلدين ،السيما منها يف قطاع
املعلوماتية نظرا للخربة اليت
تتمتع بها استونيا يف هذا
اجملال» .ومتنى «ان تشارك
استونيا يف املؤمترات اليت
تعقد لدعم لبنان السيما مؤمتر
«سيدر» يف باريس يف 6
نيسان املقبل ،ومؤمتر بروكسل
الذي سيخصص للبحث يف
اوضاع النازحني السوريني
والدول اليت تستضيفهم ومنها
لبنان ،عارضا للتداعيات اليت
يعاني منها لبنان اقتصاديا
وإجتماعيا وأمنيا نتيجة هذا
النزوح».
اجلمهورية
رئيس
ونوه
باملوقف الذي اختذته استونيا
يف اجلمعية العمومية لالمم
املتحدة والرافض الي تغيري
يف الوضع القانوني ملدينة
القدس .ومحل ضيفه حتياته
اىل رئيسة مجهورية استونيا
السيدة كريسيت كاجلواليد،
مستذكرا زيارتها اىل لبنان يف
 10آذار  ،2017واليت اكدت
فيها «استعداد بالدها لتقديم
املساعدة الالزمة للبنان يف
جمال التعاون االلكرتوني».
وكان راتاس سلم عون رسالة
خطية من رئيسة أستونيا،
تطلب فيها دعم لبنان لبالدها
للفوز يف العضوية غري الدائمة
جمللس االمن الدولي للعامني
عن
وأعرب
،2021-2020
شكره للرئيس عون الستقباله
وللحفاوة اليت لقيها خالل
وجوده يف بريوت ،معربا عن
ارتياحه ل»االستقرار الذي

ينعم به لبنان وللدور الذي
يلعبه رئيس اجلمهورية يف
قيادة البالد حنو مزيد من
التقدم واالزدهار» .وقال»:ان
استونيا تثمن عاليا اجلهود اليت
يبذهلا لبنان حيال النازحني
السوريني» .مبديا «رغبة بالده
يف املساعدة يف هذا االمر».
وجدد راتاس التزام بالده
املشاركة يف قوة «اليونيفيل»
يف اجلنوب ،الفتا اىل «ان
احلدودية
للمنطقة
زيارته
زادت قناعته بوجوب استمرار
استونيا يف العمل ضمن قوات
حفظ السالم .واشار اىل ان
بالده تتطلع لتعزيز العالقات
اللبنانية  -االستونية يف خمتلف
اجملاالت.

وفد اللجنة االسقفية

واستقبل الرئيس عون ،وفد
اللجنة االسقفية املنبثقة عن
جملس البطاركة واالساقفة
الكاثوليك يف لبنان املكلفة
متابعة القانون  46ومفاعيله
على املدارس اخلاصة ،الذي
ضم املطارنة :بولس مطر
وحنا رمحة وسيزار اسيان
واالباتي نعمة اهلل اهلاشم
واالم جوديت هارون واالم
انطوانيت سعادة ،واالمني
العام للمدارس الكاثوليكية
االب بطرس عازار.
واطلع الوفد الرئيس عون على
مداوالت اللقاء الرتبوي الثاني
الذي عقد يف بكركي برئاسة
البطريرك املاروني مار بشارة
بطرس الراعي لدرس موقف
من
الكاثوليكية
املدارس
القانون  46وانعكاساته على
القطاع الرتبوي عموما ،والقطاع
التعليمي خصوصا.
وسلم الوفد رئيس اجلمهورية
الذي
البيان
عن
نسخة
صدر عن اللقاء ،ومت عرض
االقرتاحات املطروحة ملعاجلة
االزمة القائمة بني املدارس
واالساتذة وجلان االهل يف ما
يتعلق بانعكاسات القانون 46
على القطاع الرتبوي.

وسام لرياض نصار

من جهة اخرى ،منح رئيس

اجلمهورية الرئيس السابق
للجامعة اللبنانية االمريكية
 LAUالدكتور رياض نصار
وسام االرز من رتبة ضابط
تقديرا لريادته الرتبوية يف
اجملال اجلامعي وللجهود الذي
بذهلا لرفع مستوى التعليم
اجلامعي يف لبنان من خالل
اجلامعة اللبنانية  -االمريكية.
إحتفال
للمناسبة،
وأقيم
حضره وزير الثقافة الدكتور
غطاس خوري والنائب وليد
خوري وافراد عائلة املكرم.
وبعد تقليده الوسام ،شكر
الدكتور نصار الرئيس عون
على مبادرته ،وقال «ان
الفضل يف بناء اجلامعة ،يعود
لرئيس اجلمهورية الذي اعطى
رخصة باالرض يف جبيل يف
الثمانينيات إلنشاء اجلامعة،
مساهمة يف بناء جبيل ثقافيا
واجتماعيا واقتصاديا .وقال:
«لقد أعدنا احلرف ملدينته،
واشكركم على استقبالي ومنحي
هذا الوسام الذي اتشرف به،
وعلى جهودكم الدائمة لبناء
هذا الوطن ،وانا سعيد لقدرتي
على املساهمة يف هذا البناء،
الن الثقافة يف لبنان والتعليم
العالي مهمان ،خصوصا وان
الرئيس عون مهتم باجملموعات
املثقفة اللبنانية».

املطران ابو جودة

واستقبل الرئيس عون ،يف
حضور وزير الدولة لشؤون
رئاسة اجلمهورية الدكتور بيار
رفول ،راعي ابرشية طرابلس
املارونية املطران جورج ابو
جودة الذي شكر رئيس
اجلمهورية على منحه وسام
االرز من رتبة كومندور ،تقديرا
لعطاءاته الروحية واالنسانية
والوطنية.

برقية تعزية اىل روحاني

وأبرق الرئيس عون اىل نظريه
االيراني الشيخ حسن روحاني،
معزيا بوفاة االشقاء االيرانيني
الثالث الذين قضوا غرقا ،فيما
كانوا يلتقطون صورا تذكارية
مقابل صخرة الروشة.
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لـبنانيات

الصراف لطالب ال : LCU

احلريري استقبل نظريه االستوني

جعجع :أجراس القيامة قرعت منذ قرابة 2000
عام على أمل أن تدق أوراق القيامة هذا العام

الدولة ليست منوذج للفساد
وليست جائزة ترضية

راتاس :اعربت عن دعم بالدي االستثنائي
الستضافة لبنان النازحني السوريني

الدكتور جعجع يلقي كلمته

أكد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع أن «أجراس
القيامة قرعت منذ قرابة الـ 2000
عام على أمل أن تدق أوراق
القيامة يف هذا العام».
كالم جعجع أتى خالل رعايته
ريسيتال اآلالم والقيامة حبسب
املاروني
السرياني
الطقس
واألرثوذكسي بعنوان «أجراس
القيامة» ،الذي أقامه حزب
«القوات اللبنانية» يف مقره
العام يف معراب ،يف حضور
الوزيرة السابقة أليس شبطيين
ممثلة الرئيس العماد ميشال
سليمان ،وزير االعالم ملحم
الرياشي ،هادي أبو احلسن ممثال
رئيس احلزب التقدمي اإلشرتاكي
النائب وليد جنبالط ،القاضي
شكري صادر ،الوزير السابق
جو سركيس ،العميد روبري جاسر
ممثال املدير العام ألمن الدولة
اللواء دوني صليبا ،الرائد شربل
فخري ممثال مدير املخابرات يف
اجليش العميد الركن طوني
منصور ،رئيس «حركة التغيري»
إيلي حمفوض ،املرشحني حبسب
الرتتيب األجبدي :الينا كلونسيان،

آرا كيونيان ،باتريسيا الياس،
بوغوص كورديان ،جوزف اسحق،
جوزف عضيمي ،رازي وديع احلاج،
رياض عاقل ،زياد احلواط ،سليم
كالس ،سيزار املعلوف ،شكري
مكرزل ،فادي روحانا صقر ،قيصر
معوض ،كارول بالبيكيان ،حممد
علي ميتا ،ميشال فتوش ،األمينة
العامة حلزب «القوات اللبنانية»
الدكتورة شانتال سركيس،
األمني املساعد لشؤون اإلدارة
فادي ظريفة ،األمني املساعد
لشؤون املناطق جوزف أبو جودة،
حشد من اإلعالميني ،أعضاء
اهليئة العامة يف احلزب ومنسقي
املناطق ورؤساء املراكز.
استهل الريسيتال بقراءات من
اإلعالميني :لينا دوغان وبسام
براك ،ثم أنشدت املرمنة كارال
رميا يرافقها  6عازفني و10
كورس ومعها جوقة السيدة
األرثوذكسية ( )Theotokosبقيادة
رمزي سعد  13ترتيلة من وحي
آالم السيد املسيح ،قبل أن خيتتم
الريسيتال بقراءات أخرى من
اإلعالميني دوغان وبراك فثالث
تراتيل من وحي القيامة.

مصافحة بني الرئيس الحريري ونظريه االستوني
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري بعد ظهر االربعاء
يف السراي احلكومي رئيس
وزراء استونيا جوري راتاس
والوفد املرافق ،يف حضور االمني
العام جمللس الوزراء فؤاد فليفل
وعرض معه االوضاع يف لبنان
واملنطقة والعالقات الثنائية بني
البلدين وسبل تطويرها يف خمتلف
اجملاالت.
بعد االجتماع قال راتاس« :لقد
اجرينا لقاء ثنائيا مثمرا مع الرئيس
احلريري ،وانا مسرور جدا الن
الفرصة مسحت لي بزيارة بلدكم
اجلميل واحملبب ،ان استونيا
تدعم بشكل كامل امن واستقرار
اللبنانية.
االراضي
وسيادة
وخالل زيارتي متكنت من لقاء
قواتنا املشاركة يف اطار قوات

اليونيفل ،ورؤية اخلط االزرق
شخصيا واالطالع على االوضاع
يف جنوب لبنان ،وقد اعربت
لرئيس احلكومة اللبنانية عن دعم
بالدي االستثنائي الستضافة
لبنان النازحني السوريني واجلهود
املبذولة يف هذا االطار ،كما
نقلت اليه دعوة لزيارة استونيا،
وآمل ان ترتقي العالقات الثنائية
بني بلدينا يف خمتلف اجملاالت
وخاصة االقتصادية والرقمية
والثقافية».
وتابع« :إن االيام اليت امضيتها
يف لبنان كانت جيدة ومثمرة
ومثرية لالهتمام لنا ،كما التقيت
رئيس اجلمهورية واود ان اشكره
على حسن االستقبال ،وآمل ان
ارى تطورا بني بلدينا خاصة يف
اجملال االقتصادي».

زار وزير الدفاع يعقوب الصراف
اجلامعة اللبنانية الكندية LCU -
يف حرمها يف عينطورة كسروان،
والتقى الطالب على هامش
افتتاح معرض الوظائف ،2018
وكانت يف املناسبة كلمة له من
القلب شدد فيها على «دعوة
الشباب اجلامعي ألن يكون جزءا
من مستقبل الوطن ،وقال« :
الدولة ليست منوذج للفساد،
وليست جائزة ترضية ألحد وال
بقرة حلوب ...الدولة هي هذا
اجملتمع ومنه ،وهذا اخلالف الذي
يزرع بني القطاعني اخلاص والعام
وتصوير األمر كأن هوة كبرية بني
اإلثنني خطأ كبري».
وتابع الصراف  »:أول الرواد
الذين مجعوا القطاعني اخلاص
والعام لتقريب املسافات وتعزيز
الثقة هو صديقي رئيس هذه
اجلامعة الدكتور روني أبي خنله،

وأريدكم أن تعرفوا أن الدولة
توظف أكثر من  % 40من حجم
سوق العمل ،ما يعين أنها حتتاج
اىل مهندس الكومبيوتر واحملاسب
واالداري واختصاصي املوارد
املساحة
ومهندس
البشرية
والطبيب.لكن إذا كنتم تعتربون
وظيفة الدولة خطة بديلة يف حال
فشلتم يف تأمني مستقبلكم يف
القطاع اخلاص ،وميكن أن خيدمنا
بها وزير صديق او ضابط أو
قائد« ...أللطي بالدولة»! أنا
اؤكد لكم أن هذا املنطق هو الذي
يفشل قيام الدولة».
ويف ختام اللقاء ،شارك الوزير
الصراف مع رئيس اجلامعة يف
توزيع شهادات مشاركة للشركات
واملؤسسات اليت ساهمت يف إجناح
معرض الوظائف من القطاعني
اخلاص والعام واجلمعيات األهلية
والتطوعية.

احلريري استقبلت املفيت سوسان ووفدا من
عائالت حمكومي أحداث عربا

استقبلت النائب بهية احلريري يف
جمدليون ،مفيت صيدا وأقضيتها
الشيخ سليم سوسان وعرضت
معه األوضاع العامة والشأن
الصيداوي.
والتقت احلريري وفدا كبريا
من اهالي وعائالت املوقوفني
احملكومني على خلفية أحداث
عربا الذين اطلعوا منها على آخر
ما مت التوصل اليه يف موضوع
اقرار العفو العام واطلعوها على

اوضاع ابنائهم وعلى حتركهم
بهذا اخلصوص .
وقد وضعت احلريري الوفد يف
صورة اجلهود اليت يبذهلاالرئيس
سعد احلريري على خط اقرار
العفو العام ،واشارت اىل انها
تتابع معه هذا املوضوع وانها
متفائلة بأن يشمل هذا العفو
القسم األكرب من موقويف احداث
عربا اال من ثبتت ادانته يف قتل
جنود اجليش اللبناني .

THE CELEBRATION PROGRAM OF THE GREAT AND HOLY WEEK & HOLY GLORIOUS EASTER , 2018
ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺻﻠﻭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﻔﺻﺢ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﻟﻌــﺎﻡ 2018

ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻘﺩﺍﺱ ﺍﻹﻟﻬﻲ
ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﻣﺧﻠﺻﻳﺔ
)ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻷﻧﺎﺟﻳﻝ ﻭﺍﻟﺻﻠﺏ(
ﻓﻲ ﻫﻭﻝ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﺔ
ﺧﺩﻣﺔ ﺟﻧﺎﺯ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ
ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻁﺭﺍﻥ
ﺭﻭﺑﻳﺭ ﺭ ّﺑﺎﻁ
ﺍﻟﻘﺩﺍﺱ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﺭﺗﺑﺔ ﺗﻘﺩﻳﺱ ﺍﻟﻧﻭﺭ ﻭﺭﺵ
ﺍﻟﻐﺎﺭ
ﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﻬﺟﻣﺔ ﻭﻗﺩﺍﺱ ﺍﻟﻔﺻﺢ ﺍﻹﻟﻬﻲ
ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ

Event

Venue

St John The
Holy Liturgy of the last & Mystical Supper
Beloved
Orthros of the Crucifixion
)(Church remain open till midnight
Vespers of the Descent from the Cross
and the Procession of the Epitaph iOS and
Burial of our Loved Lord
Principal Celebrant: HG Archbishop
Robert Rabbat, Eparch.
Holy Liturgy
”“Arise Our Lord
Orthros & Hajme followed by the Holy Liturgy of
the Resurrection of Our beloved Lord

ﺍﻟﻘﺩﺍﺱ ﺍﻻﻟﻬﻲ

Holy Liturgy of the Feast

ﺍﻟﻘﺩﺍﺱ ﺍﻷﻟﻬﻲ ﻭﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻷﻧﺟﻳﻝ ﺑﻠﻐﺎﺕ
ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ) ﺍﻟﺑﻌﻭﺙ(

Time

Holy Liturgy and reading of the Gospel in
several Languages

St Raphael
)(Hall

St Raphael

St Raphael
St Raphael
St Raphael
St Raphael

10.30am
7.00pm

5.00pm

10.30am
10.30pm

Day/Date
Great and Holy
Thursday
29/03/18

Great and Good
Friday 30/03/18

Great and Holy
Saturday
31/03/18

11.00am

Easter Sunday
01/04/18

10:30am

Easter Monday
02/04/18

Churchs’ addresses - St John Beloved: 80 Waterloo Rd, Greenacre
- St Raphael: 313 Merrylands Rd, Merrylands

ﺍﻟﻣﺳــﻳﺢ ﻗــﺎﻡ

ﺣـــﻘــﺎ ً ﻗـــﺎﻡ

He is Truly Risen

Christ is Risen
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لـبنانيات

ميقاتي يف اختتام جائزة العزم حلفظ القرآن:

ما نسمعه من مزايدات أهدافه انتخابية ..دريان :لقانون عفو عام شامل من دون استثناء

اشار الرئيس جنيب ميقاتي
اىل ان «مقاربتنا لالستحقاق
االنتخابي املقبل ترتكز أساسا
على احرتامنا الرادة أهلنا
الشرفاء أبناء طرابلس والضنية
واملنية ،وحقهم يف اختيار
ممثليهم ،واننا على يقني بأن
خياراتهم حتما ستكون صائبة،
صافية ووطنية النها نابعة من
التاريخ املشرف هلذه املناطق
الغالية».
املزايدات
«كل
أضاف:
والتصنيفات اليت نسمعها يف
هذه اللحظة اإلنتخابية هي لرفع
السقوف آنيا يف حماولة لتأجيج
الغرائز الهداف انتخابية حبتة،
وتيقنوا اننا سنظل نتمسك
باحلق األصيل قوال وفعال عمال
باآلية الكرمية :وال تلبسوا احلق
بالباطل وتكتموا احلق وأنتم
تعلمون».
أما مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان الذي
حيا الرئيس ميقاتي «صاحب
االيادي البيضاء» ،فقال« :ال
يسعنا اال ان نشد على يدك
وندعو لك ان جيزيك اهلل خري
ما صنعت ويعز من يشدد ازرك
ومن انت له نعم االخ والرفيق
طه ميقاتي».
أضاف« :قضيتنا هي قضية
األبرياء من اإلسالميني ،الذين
ظلموا وزجوا يف السجون بغري
حق ،قضيتنا قضية األبرياء
املعتقلني يف السجون منذ
سنوات دون حماكمة ،خالفا
الشرائع
ولكل
للقانون،
وحقوق
الدولية
واملواثيق
اإلنسان».
مواقف الرئيس ميقاتي ومفيت
اجلمهورية جاءت عصر االربعاء
خالل احلفل اخلتامي جلائزة
«عزم طرابلس حلفظ القرآن
الكريم وجتويده» ،الذي اقيم
يف معرض رشيد كرامي
الدولي بطرابلس ،يف حضور
ممثل وزير العمل حممد كبارة
الدكتور سامي رضا ،الوزير
املفوض القائم بأعمال سفارة
اململكة العربية السعودية وليد
البخاري ،ممثل الوزير السابق
فيصل كرامي احملامي عادل
حلو ،مفيت طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعار ،مفيت
البقاع الشيخ خليل امليس،
امني الفتوى الشيخ حممد امام،
نائب رئيس اجمللس الشرعي
االسالمي االعلى عمر مسقاوي،
اعضاء «الئحة العزم» االنتخابية،
طه ميقاتي ،مي جنيب ميقاتي،
رئيس احتاد بلديات الفيحاء
امحد قمر الدين ،فاعليات دينية
وتربوية ومدنية وقضاة شرعيون
وحشد شعيب.

دريان

وألقى مفيت اجلمهورية كلمة
قال فيها« :حنن ال جنتمع إال ملا
فيه صالح الوطن واخلري العام،
ووحدة اللبنانيني وتضامنهم،
وتعزيز مفهوم العيش املشرتك،
وأنتم تعلمون أن دار الفتوى
كانت جامعة لكل املسلمني،
اللبنانيني،
القادة
ولكل
مسلمني ومسيحيني ،على قاعدة
وحدة لبنان وعروبته وحريته
واستقالله وسيادته ،وحنن

على هذا النهج الوطين اجلامع،
مصرون وسائرون ومستمرون،
ولن يثنينا عن هذا النهج أي
موقف فئوي ،أو خطاب طائفي،
أو دعوة لالنكفاء أو التمايز ،حنن
طالب عدالة ،وسنعمل وسندعو
وسندافع عن حقوق اللبنانيني،
كل اللبنانيني ،دون استثناء،
ولن نتحول إىل دعاة جتزئة وفرز
ومتايز ،وسنبقى محاة للوطن
وللشرعية ،وللحقوق وللعدل
واملساواة ،أيا كانت األوضاع
عن
وسنتسلح،
والظروف،
قدرة واقتناع ،بالكلمة الطيبة،
والدعوات الطيبة ،متمسكني
باحلوار البناء ،وبكل ما جيمع وال
يفرق ،مبتعدين عن لغة التهديد
بالذات،
واالنبهار
والوعيد
وآخذين بفضيلة التواضع ،كما
علمنا القرآن الكريم ،واقتداء مبا
ورد يف احلديث الشريف :من
تواضع هلل رفعه اهلل».
أضاف« :قضيتنا قضية عدالة
ووحدة وطنية وعيش مشرتك،
قضيتنا قضية حق ونصرة حق،
قضيتنا قضية فلسطني ،وحق
عودة الفلسطينيني إىل وطنهم،
الفلسطينية
الدولة
وإقامة
املستقلة على أرض فلسطني،
وعاصمتها القدس ،قضيتنا
قضية األبرياء من اإلسالميني،
الذين ظلموا وزجوا يف السجون
بغري حق ،قضيتنا قضية
األبرياء املعتقلني يف السجون
منذ سنوات دون حماكمة،
خالفا للقانون ،ولكل الشرائع
وحقوق
الدولية
واملواثيق
اإلنسان ،قضيتنا قضية احلق
والعدالة واإلنسان ،ولن نسكت
عن أي قضية حق».
وتابع« :حنن حنرص كل احلرص
على الوفاق الوطين ،وعدم
تعريض لبنان وسلمه األهلي
ألي اهتزاز ،ونتمسك بالثوابت
الوطنية ،اليت أكدت عليها
وثيقة الوفاق الوطين ،أي اتفاق
الطائف ،وجسدها الدستور يف
نصوصه ،وال سيما يف مقدمته
اليت توافق عليها اللبنانيون،
وشكلت جوهر االجتماع اللبناني،
ويف طليعتها العيش املشرتك،
ووحدة لبنان وعروبته( ،لبنان
واحد أرضا وشعبا ومؤسسات،
وال فرز للشعب على أساس أي
انتماء كان) ،هكذا قال الدستور.
حنن اللبنانيني ،شعب واحد ال
شعوب ،ننتمي إىل وطن واحد،
ومواطنون يف دولة واحدة،
لسنا أقليات منكفئة ومتناحرة،
ننصب العداء والبغضاء بعضنا
لبعض ،وكل طرح أو مشروع
حيولنا إىل شعوب أو إىل
يتعارض
طائفية،
دويالت
مع هذه الثوابت واملسلمات
الوطنية اجلامعة ،ويعترب خمالفا
التفاق الطائف وللدستور ،كما
خيالف إرادة اللبنانيني مجيعا،
ولن يكتب له النجاح».
وجدد املطالبة ب»إقرار قانون
عفو عام شامل من دون استثناء
الن هذا مطلب مفيت اجلمهورية
واجمللس االسالمي الشرعي
االعلى» .كما جدد املطالبة
ب»تعطيل يوم اجلمعة كامال».
وقال« :أحيي اململكة العربية
السعودية بقيادة خادم احلرمني

الرئيس نجيب ميقاتي
الشريفني بقيادة امللك سلمان
بن عبد العزيز ،وأمحل هذه
التحية الكبرية لسعادة القائم
بأعمال سفارة اململكة العربية
السعودية .حنن املسلمني يف
لبنان ليس لنا اي خيار اال
ان نكون مع اململكة العربية
السعودية ،وحنن متمسكون
باالمن يف اململكة ،وندين
ونستنكر الصواريخ احلوثية
االرهابية اليت حتاول ان تنال
من مدن وبلدات اململكة .ان
امن اململكة هو من امن كل
عربي ومسلم».
أضاف« :شكرا ،دولة الرئيس
جنيب ميقاتي ،صاحب األيادي
البيضاء ،على دعوتك اخلرية،
إلطالق جائزة عزم طرابلس
الدولية حلفظ القرآن الكريم
وجتويده .وال يسعنا إال أن
نشد على يدك ،وندعو لك أن
جيزيك اهلل خري ما صنعت ،ويعز
من يشدد أزرك ،ومن أنت له
نعم األخ والرفيق ،طه ميقاتي،
ويرحم من رباكما هذه الرتبية
الصاحلة ،عزمي وسعاد ،وجيعل
مثواهما اجلنة ونعيمها .شكرا
لكم أيها اإلخوة الكرام ،يد اهلل
مع اجلماعة».

ميقاتي

بدوره ،قال الرئيس ميقاتي:
لالستحقاق
مقاربتنا
«ان
االنتخابي املقبل ترتكز أساسا
على احرتامنا الرادة أهلنا
الشرفاء أبناء طرابلس والضنية
واملنية ،وحقهم يف اختيار
ممثليهم ،واننا على يقني بأن
خياراتهم حتما ستكون صائبة،
صافية ووطنية النها نابعة من
التاريخ املشرف هلذه املناطق
الغالية».
املزايدات
«كل
أضاف:
والتصنيفات اليت نسمعها يف
هذه اللحظة اإلنتخابية هي لرفع
السقوف آنيا يف حماولة لتأجيج
الغرائز الهداف انتخابية حبتة،
وتيقنوا اننا سنظل نتمسك
باحلق األصيل قوال وفعال عمال
باآلية الكرمية وال تلبسوا احلق
بالباطل وتكتموا احلق وأنتم
تعلمون».
وتابع« :لقد أثبت تارخينا وأداؤنا
هذا النهج ،وال أحد يستطيع
أن يغطي على احلقائق .نعم
الشمس طالعة والناس قاشعة
ولن أزيد يف هذا املقام،
فضمائر الناس حية وحنن حناكي
هذه الضمائر».
وأردف« :صحيح أن مشاكلنا

كثرية وثقيلة ،ولكن قدرنا
حنن اللبنانيني ان نعيش معا
ونتعاون لتحويل السلبيات
اىل اجيابيات ونتوافق لضمان
استقرار هذا الوطن وضمان
احلياة الكرمية جلميع ابنائه».
وقال« :وألننا نسعى اىل
الناس
هواجس
احتضان
وقلقهم وأوجاعهم ،فإننا دعونا
اىل أن تكون خيارات ابناء
طرابلس والضنية واملنية يف
االستحقاق االنتخابي املقبل،
الراسخة،
قناعاتهم
وليدة
وثقتهم األكيدة مبا ميكن أن
يقدمه ممثلوهم يف الندوة
الربملانية خصوصا ،والساحة
الوطنية عموما ،من افكار
ومواقف ومشاريع إمنائية ،فضال
عما جيسده هؤالء من اعتدال
وقيم اخالقية ومناقبية عالية،
تؤسس لثقة بني املواطن
وممثله يف جملس النواب فيبقى
وفيا لالمانة اليت حيملها وجديرا
بالثقة اليت وضعها الشعب
فيه».
متمسكون
«حنن
أضاف:
الوطنية
وهما
بالثابتتني
انتماء
فوطنيتنا
والعروبة،
وعروبتنا هوية حضارية ،وهذه
هي الوسطية اليت نتبناها عن
إقتناع وتصميم ،وبهذه الثقة
نتمسك حتى نرتقي واياكم اىل
املقام الذي يرضيكم ويرضينا
اللبنانيني
مجيع
ويرضي
ومشاربهم
فئاتهم
مبختلف
وتوجهاتهم».
وتابع« :حنن نسعى للتخلق
بأخالق القرآن ،واإلقتداء بسيد
اخللق حممد صلى اهلل عليه
وسلم وأصحابه األخيار والربرة،
ومنارس السياسة مبا تعنيه من
الرعاية والتدبري بهدف حتقيق
اإلصالح ورخاء الناس ونهوض
مؤسساته
وصيانة
الوطن
وتعزيزها من مدنية وعسكرية
وقضائية ومحاية حدوده وضرب
الفساد املتغلغل فيه والتحول
اىل سياسة اإلنتاج عوضا عن
اإلنفاق حصرا .نتمسك بالثوابت،
نتمسك باحلق األصيل ،واحلق
األصيل هو الفطرة اليت تكرس
احلفاظ على كرامة الناس وعزتهم
وصحتهم وتعليمهم وإجياد
فرص عمل الئقة هلم ،واحلق
األصيل باملشاركة يف القرار
دون استكبار واستعالء ودون
إمعان بالتنازالت .فالشريك
يأخذ حقه كامال ويعطي كل ذي
حق حقه ،فاحلق األصيل هو يف

املساواة بني الناس يف احلقوق
والواجبات ،والتمسك حبقنا
يف وطننا وأرضنا ،ومسرى
الرسول الكريم ومقام كنيسة
القيامة اليت أبى سيدنا عمر بن
اخلطاب اال أن يصلي خارجها
ليحفظها حقا اصيال لبانيها
وبنيها فالقدس حق ألهلها،
ولكم ،ولنا ،ولكل مؤمن يف كل
اصقاع املعمورة».
وكان الرئيس ميقاتي استهل
كلمته بالقول« :صاحب السماحة
مفيت طرابلس والشمال الشيخ
مالك الشعار ،استأذنك ألرحب
بأهل الدار وخاصة بصاحب
السماحة مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ الدكتور ،االخ ،والصديق
عبد اللطيف دريان .ان وجودك
يا صاحب السماحة بيننا يف
طرابلس ما هو اال لتكريس
الشراكة بني دار الفتوى يف
اجلمهورية اللبنانية ومجعية
العزم والسعادة االجتماعية
يف نشر القرآن الكريم وتعزيز

جائزة عزم طرابلس حلفظ
وجتويد القرآن الكريم .أشكرك
صاحب السماحة على كل كلمة
يف خطابك ،بداية مبا خيص
عائليت ،واالهم اخلطاب الوطين
اجلامع العروبي بكل ما للكلمة
من معنى ،واملؤيد للمملكة
العربية السعودية وهذا امر
طبيعي عندنا ويف طائفتنا».
وختم« :كما ارحب مبعالي الوزير
املفوض القائم بأعمال سفارة
اململكة العربية السعودية االخ
الصديق وليد البخاري الذي
اقول لكم بصراحة ،انه اراد
شخصيا احلضور ،وهذا تواضع
منه ،لكي يشهد على ما نقوم
به يف طرابلس .ما نقوم به هو
نقطة يف حبر ما تقوم به مملكة
اخلري من اعمال خريية وحفظ
احلرمني الشريفني وما تقوم به
لنشر القرآن الكريم .ووجوده
بيننا اليوم يشكل حافزا اضافيا
لنا لالستمرار بعملنا وتنميته
سنة بعد سنة».

جملس الوزراء أقر رفع احلد االدنى
لرواتب جملس البحوث ومشروع سالسل
الرتب لبعض الفئات

مجلس الوزراء مجتمعا رئاسة الرئيس الحريري
ترأس رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،بعد ظهر االربـعاء
يف السراي ،جلسة جملس
الوزراء ،ادىل بعد انتهائها
وزير الدولة لشؤون املرأة
جان اوغاسبيان باملعلومات
الرمسية اآلتية« :عقد جملس
الوزراء جلسة عادية برئاسة
الرئيس سعد احلريري وحضور
الوزراء .باشر اجمللس فورا
درس وحبث جدول االعمال
وأقر غالبية املواد ومنها
رفع احلد االدنى للرواتب
الوطين
للمجلس
واالجور
للبحوث العلمية ،املوافقة
على مشروع سالسل الرتب
والرواتب لفئات املستخدمني
يف مالك املؤسسة العامة اليت
تتوىل ادارة مستشفى عام

وكذلك املؤسسة العامة اليت
تتوىل ادارة «مستشفى رفيق
احلريري اجلامعي احلكومي»،
على ان يتم االخذ مبالحظات
جملس شورى الدولة وجملس
اخلدمة املدنية ورأيهما .كذلك
وافق جملس الوزراء على حتديد
موقع املنطقة االقتصادية
اخلاصة يف طرابلس ،وايضا
وافق على ملء الشواغر يف
اجمللس االعلى للخصخصة».
سئل :ماذا عن اعرتاض الوزير
مروان محاده على البند املتعلق
بسفر الوزير جربان باسيل؟
أجاب« :كان للوزير محاده
حتفظ عن سفر الوزير باسيل،
جملس الوزراء وافق على
البند والوزير محاده كان له
حتفظ».

جنبالط عرب تويرت :كم يفتقد اليوم اجمللس قامات
اقتصادية ومالية شبيهة بالراحل نسيب حلود

غرد رئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب وليد جنبالط عرب حسابه
على «تويرت» قائال« :يناقش اجمللس النيابي موازنة فيها خلل
بنيوي كونها مبنية اساسا على تضخم يف املعاشات والعجز يف
االيرادات ،ولن ادعي خربة يف هذا اجملال ،لكن كم يفتقد اليوم
اجمللس اىل قامات اقتصادية ومالية شبيهة بالراحل نسيب حلود،
كان دائما سباقا يف اوج الفورة االعمارية اىل خماطر زيادة الدين
العام».
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لــبنانيات

حزب اهلل  :2018شرعية الصناديق
بعد شرعية الواقع
نقوال ناصيف
بإقفال باب تسجيل اللوائح
َ
يتبق من انتخابات 2018
مل
سوى الذهاب اىل الطور ما
قبل االخري :االقرتاع .انتهت
خيارات الرتشح والتحالفات
ّ
التقلب والغش هنا
ومناورات
وهناك واعالن الربامج .من
اآلن انتقل اجلميع اىل اجلانب
االستعراضي يف االستحقاق.
يف الطور ما قبل االخري من
انتخابات  2018طبع الصور
وتوزيعها ،استئجار الشاشات
وما تبقى من لوحات على الطرق
بأغلى تعرفة ،رفع الالفتات
والشعارات .اضف التعويل
يف االيام الـ 40املتبقية
حتى الوصول اىل  6ايار ــ
وهو االساس ــ على تسعري
النربات واالستنفارين املذهيب
والطائفي ،اىل الصراخ من
اعلى سطوح السياسة الجتذاب
الكم االكرب من الناخبني اىل
ّ

للمرة االوىل يقرّر حزب اهلل خوض االنتخابات يف كل الدوائر (مروان بوحيدر)

الصناديق.
بالوصول اىل هذا الطور ،تبدأ من اآلن مراجعة النتائج السياسية
االولية ،قبل احلسابية املتوخاة واملتوقعة واملؤجلة اىل موعدها.
تاليًا استنتاج الطريقة اليت أدارت بها الكتل الكربى الرئيسية
هذا االستحقاق.
ومع ان انتخابات  2018واجب دستوري واستفتاء شعيب اخنرط
االفرقاء مجيعًا فيها ،اال ان من املمكن متييز الذين سارعوا اليها
على انها احتفال عرض عضالت مالية ،عن الذين وجدوا فيها
مناسبة لقياس احجام احزابهم ومنوها او ضمورها يف الشارع ،عن
الذين يريدونها تصفية حسابات سياسية وشخصية داخل الطائفة
ومن حوهلا ،عن الذين يرغبون من خالهلا يف تأمني انتقال هادئ
للزعامة وخالفة احلزب ،عن الذين يعتقدون انها ّ
سلم يصعدون
منه اىل رئاسة اجلمهورية وإن ملا تزل الوالية يف اقل من ثلثها
االول ،عن الذين تقيم فيهم االزدواجية اذ يؤلبون ناخبيهم على
خصومهم السياسيني واالنتخابيني واملذهبيني رافعني عنوان
السيادة يومًا ثم جيلسون مع هؤالء اىل طاولة التقاسم حتت
عنوان االستقرار يومًا آخر.
تصح الفئات هذه على معظم االفرقاء الرئيسيني كالتيار الوطين
ّ
احلر وحزب القوات اللبنانية وتيار املستقبل وحزب الكتائب
ّ
التقدمي االشرتاكي وتيار املردة ،وعلى املرشحني
واحلزب
ّ
االثرياء واملتمولني واصحاب الوجاهة ،كما على زعماء االقضية
والتيارات والقوى االصغر حجمًا،
اال حزب اهلل وحليفه حركة امل.
يف كل محالت هؤالء الكثري الكثري
من الدعاية السياسية والشخصية
واملالية ،والقليل القليل من
السياسة .عند الثنائي الشيعي
املعادلة مقلوبة متامًا.
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يقارب حزب اهلل
االستحقاق كجزء ال
يتجزأ من روزنامة
املنطقة وازماتها

من الواضح ان حزب اهلل يقارب االستحقاق على انه اكثر من
امتحان سياسي .تتداخل فيه روزنامة احداث املنطقة مع املرحلة
املقبلة اليت ينتظرها لبنان وتقف على بابه :حربا اليمن وسوريا
الصاعدتان ،تفاقم االشتباكني االمريكي ــ االيراني والسعودي
ــ االيراني.
ال حتتاج مقاربة حزب اهلل احلملة االنتخابية اليت يقودها ،ونشره
لوائحه ولوائح حلفائه يف كل دوائر اجلغرافيا اللبنانية ــ ومل
يسبق ان فعل ذلك يف انتخابات  2005و 2009على االقل اذ
اعترب نفسه معنيًا باملقاعد الشيعية ــ اىل جهد لتفسري توجيهه
الرسالة :ال يستمد شرعية سالحه من امر واقع مفروض فحسب،
بل ايضًا من صناديق االقرتاع .وال يقتصر التصويت له وحللفائه
على الناخبني الشيعة ،بل يطاول طوائف اخرى وإن كان فيها
زعماء واحزاب يناصبونه العداء .هو مغزى الئحته وحلفائه يف
دائرة صيدا ــ جزين ،ودائرة كسروان ــ جبيل ،ودائرة طرابلس
ــ املنية ــ الضنية ،والدائرة الثانية من بريوت ،ودائرة البقاع
الغربي ــ راشيا ،ودائرة زحلة .دوائر ال متثل شأن دوائر البقاع
مقررًا
الشمالي واجلنوب غالبية شيعية ،او كدائرة بعبدا تأثريًا
ّ
حد.
اىل ّ

خارج الفلك الشيعي ال يكتفي حزب اهلل وحليفه حركة امل بإظهار
دعم حلفائه للحصول على مقاعد ،بل ايضًا قياس اعداد الناخبني
الذين جيارون احللفاء الداخلني يف هذا الفلك ومقاومته وخيارات
الداخلية واخلارجية .بذلك يقرتع له وهلم ناخبون مسيحيون وشيعة
ّ
غطاء اضافيًا لشرعية االمر الواقع ،لكن من داخل
وسنة،
ودروز
ً
صناديق .ال تنقصه االصوات من كل مكان .وقد تكون الئحته
يف كسروان ــ جبيل اليت تتوخى الوصول اىل حاصل انتخابي
يوصل مرشحه حسني زعيرت اىل املقعد الشيعي ،اسطع دليل
على انه يقود بنفسه معارك انتخابية خارج ارضه .يف حوض
مليء بامساك حليفة واخرى مناوئة له ،ويفرض الئحته مبرشحني
موارنة ليسوا حلفاءه الطبيعيني الذين يتحفظون عن مرشحه،
يصر عليه .وهو فحوى االشارة.
فيما هو
ّ
حتى هذا االستحقاق ،ليس منذ عام  2005فحسب ،بل صعودًا
اىل اول انتخابات نيابية بعد اتفاق الطائف عام ُ ،1992ح ِس َب
املقعد الشيعي يف جبيل على انه «صديق» ،قريب اىل حركة
امل ،او يف احسن االحوال متون عليه ،وبالذات الرئيس نبيه
بري .غري مستفز وغري صدامي .جزء من اجملتمع اجلبيلي وتقاليده
ّ
مر عقود
املتداخلة مع الغالبية املارونية .قبل ذلك بكثري ،على ّ
ّ
حتل فيه امساء اكثر
االربعينات حتى مطلع السبعينات ،راحت
تعبريًا عن اجملتمع اجلبيلي ،واكثر التصاقًا بالكتلة الوطنية ــ
زعيمة الدائرة ــ كأمحد احلسيين ثم علي احلسيين ثم امحد اسرب.
بيد ان القياس مل يعد كذلك يف انتخابات  .2018املرشح
ملم خبريطة القضاء
عضو فاعل يف حزب اهلل .مسؤول
احلالي،
ٌ
ّ
كم ال يستهان به من نزاعات
وطبيعة نزاعات قواه .يف ظل ّ
سو على عقارات وامالك يف القضاء بني السكان املوارنة
مل ُت َّ
مد نفوذه
والشيعة ،يعكس احلزب ،للمرة االوىل ،اصرارًا على ّ
التنظيمي والسياسي واالمين املباشر اىل هذا اجلزء من قضاء
ذي غالبية مارونية .من االبواب العريضة يف كسروان ــ جبيل
اليت مل يعد الدخول منها مير عرب احزابها السياسية السيما منها
التارخيية ،يلج بالئحته اىل عائالت جتهر بالتحالف معه ،حمسوبة
التأثري وقادرة على منحه ،مع اصوات الرزمة الشيعية املتماسكة
والصلبة ،حاص ًال انتخابيًا لفوز مرشحه الشيعي ،ما مل يكن اكثر.
هو مغزى حتالف احلزب مع عائالت كسروانية وجبيلية مارونية
حمسوبة ،من العاقورة وساحل جبيل وغزير ومريوبا.
التحول بعني سلبية او اخرى اجيابية ،املعلوم
وسواء ُنظر اىل هذا
ّ
من الطريقة اليت يقارب حزب اهلل انتخابات  2018انها خمتلفة
ومعدة بعناية ،يف التحضري هلا كما يف اخلروج منها .وهو
متامًا
ّ
مد نشاطه اليها بفاعلية ال
ما يصح على الدوائر اليت يسعه ّ
يستهان بها.
مل يعد يرضيه تكرار الزمة انه «جزء ال يتجزأ من اجملتمع اللبناني»،
و»ممثل يف الربملان واحلكومة» ،و»اجلناح السياسي فيه خيتلف
عن اجلناح العسكري» ،وصو ً
ال اىل اتهامه بأنه «منظمة ارهابية».
بات انتشاره السياسي املباشر ،ومن خالله حلفائه ــ وهو ايضًا
مباشر ــ ُيقيمه يف صلب الشرعية الوطنية للنظام والدولة ،ويف
صلب االستقرارين السياسي واالمين.
ذلك ما يقوله الرئيس سعد احلريري عندما ال خياطب ناخبيه
ّ
السنة يف بريوت وطرابلس وعكار بتشنج ال حاجة به اليه.

قاسم :هل تريدون منا أن نتخلى
عن مشروع حق أثبت جدواه؟
أقامت املاكينة االنتخابية لـ
«حزب اهلل» يف البقاع ،لقاء
حتدث خالله نائب األمني العام
للحزب الشيخ نعيم قاسم.
وقال« :االنتخابات النيابية
استفتاء شعيب يبني خيار
الناس ،يبني من خيتارونه
ليمثل قناعاتهم وخياراتهم،
وعندما يكون لنا يف اجمللس
النيابي عدد معني من النواب،
فإن يف إمكاننا أن نستفيد من
هذا العدد كدليل رمسي واضح
يبني موقع حزب اهلل بني شعبه
ومجهوره ويف تركيبة النظام
السياسي يف لبنان ،ويبني
دور حزب اهلل يف بناء البلد
ودرجة مقبوليته عند الناس،
إذا حنن خنوض االنتخابات
النيابية من أجل أن نرفع هذه
الوثيقة وهذه الصفحة لنقدمها
إىل أولئك الذين يفهمون مبثل
هذه الوثائق ،ونقول هلم حنن
جزء ال يتجزأ من تركيبة لبنان
وبنائه ومستقبله».
وأضاف« :ليكن واضحا بالنسبة
إلينا ،ال حمل للفتنة املذهبية
أو الطائفية ،أما خالفاتنا
فنحن نعترب أنها سياسية،
هي بالدرجة األوىل تدور حول
حمور ثالثية اجليش والشعب
واملقاومة .حنن نؤمن بالثالثية
وهم ال يؤمنون بها ،من حقنا
أن ندافع عن وجهة نظرنا ومن
حقهم أن ينتقدوا وجهة النظر
هذه ،وحنن نرتك اخليار للناس
ليقولوا كلمتهم».
وسأل« :هل تريدون منا أن
نتخلى عن هذا املشروع الذي
أثبت جدواه ،فضال عن أنه
مشروع حق؟ حنن قررنا أن
نستمر وأن نعمل ضمن برنامج
انتخابي سياسي نطرح من
خالله كيفية إدارة البلد خبطط
مدروسة وشفافة على املستوى
املالي وعلى املستويات كافة،
لوضع حد للهدر والفساد
ولصوص املال العام».
وتابع« :قرر «حزب اهلل» تظهري
رؤيته يف تالزم احلماية والبناء،
وعندما أعلنا ،حنمي ونبين
لنوضح للناس هذا االلتباس
الذي حصل لفرتة من الزمن،

وكأننا مقاومة ال عالقة هلا ببناء
الدولة ،ال حنن مقاومة ودولة،
حنن نبين وحنمي ،نقاتل ونعمل
من خالل احلكومة واجمللس
النيابي ملصاحل الناس ،هذا ما
نقوم به ،ولكن مل نكن نظهره
بالقدر الكايف .يبدو أننا بسبب
تربيتنا اإلسالمية نعمل وخندم،
واألجر على اهلل تعاىل .فكنا
نقلل من الكالم عن اإلجنازات
ملصلحة أن تتحدث اإلجنازات
عن نفسها ،وصدقوا أن إجناز
التحرير هو الذي أشع يف العامل
وتكلمنا بعد اإلشعاع ،ولكننا مل
نتكلم عن إشعاع موهوم بل عن
إشعاع حقيقي».
وقال« :رموا يف وجهنا أننا ال
نهتم لشؤون الناس ،والسبب
أننا مل نظهر إجنازاتنا ،والسبب
أن الناس تعيش مرارة احلياة،
وعدم اهتمام الدولة بهذه
املنطقة ،وكذلك عدم وجود
خطط مدروسة من أجل إنقاذ
هذه املنطقة ،ليقولوا إن
النيابة ليست للحزب ،وعليه
أن يبقى خارج بنية الدولة،
تلبية ملطالب أجنبية يف عزل
احلزب عن النسيج السياسي
لتسهيل
الدولة،
وتركيبة
مواجهته .ونقول هلم :سنكون
جزءا من تركيبة الدولة حتى
ننصف الناس بإذن اهلل تعاىل،
وسنضع برناجما حتى نكشف
الفساد من أجل أن حند من
هذه األخطار اليت تصيب
اقتصاد لبنان ومستقبله».
وختم قاسم« :تصدينا ألزمة
االتصاالت والتلزميات غري
القانونية ،وأكدنا أن املناقصات
هي األصل ،وسنتابع .قانون
االنتخابات هو األفضل ،وهو
كاشف احليثية ومدى القوة
الشعبية ألي شخص أو جهة،
انتهى زمن اللوائح اإللغائية،
وانتهى زمن النواب الذين
ال ميثلون أحدا .حنن مرتاحون
يف تشكيل اللوائح مع حلفائنا
ألننا كنا نناقشهم بلغة األرقام
والتأييد الشعيب ،فالنيابة
متثيل لفئة من الناس وليست
موقفا سياسيا حبتا ميكن اختاذه
من دون هذه الصفة».

تويين مغردا :كأن الفساد بدأ فجأة فماذا
عن جمالس الوزراء السابقة؟

غرد الوزير نقوال تويين عرب
حسابه على موقع تويرت ،غامزا
من قناة الوزير السابق وائل أبو
فاعور بعد انتقاده عمل وزارة
الدولة لشؤون مكافحة الفساد
خالل اجللسة العامة جمللس
النواب.وجاء يف التغريدة« :يف

هذه املرحلة يغرق البلد يف
موضوع مكافحة الفساد وكأنه
بدأ فجأة مع هذه الوزارة اليت
كان عليها حله وإال ترسب
يف االمتحان! فماذا عن اخلربة
السابقة يف هذا املوضوع وعن
جمالس الوزراء السابقة؟»

زهرا اعتذر من كنعان :مل يوص بسنة
جديدة كما ذكرت يف مداخليت الصباحية

طلب النائب أنطوان زهرا ،خالل
اجللسة املسائية لبحث وإقرار
موازنة عام  ،2018الكالم
ليعتذر من «النائب ابراهيم
كنعان على ما ورد يف كلمته
الصباحية ،قائال« :أعتذر من
الزميل ابراهيم النين قلت إنه

أوصى بسنة اضافية لتقديم
قطع احلساب ،فيما الصحيح
أنه طلب االكتفاء بالسنة اليت
اقرت يف ال 2017لتقديم
احلسابات ،ومل يوص بسنة
جديدة ،كما ذكرت يف مداخليت
الصباحية».
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سياسة

الالجئون الفلسطينيون يع ّدون لـ «مسرية العودة» وإسرائيل تنشر مئة قناص ستورمي دانيالز تكشف معلومات جديدة
يستعد عشرات آالف الالجئني بل «التخييم» على بعد مئات املسلحة أو ما تسميه «أعمال أن احتماالت نشوب
حرب عن عالقتها برتامب يف مقابلة االحد (غدا)
والشعب»،
الفلسطينيني اجلمعة (امس) األمتار من معظم قراهم وبلداتهم العنف
وحتاول مع الفلسطينيني خالل العام

إلجراء أول «بروفة» لتطبيق
حق العودة إىل أراضيهم
اليت هجرتهم منها العصابات
الصهيونية علم  1948من خالل
التوجه يف مسريات إىل احلدود
اإلسرائيلية .وذلك متهيدًا خلوض
«املباراة النهائية» منتصف أيار
(مايو) املقبل الذي يصادف
الذكرى  70للنكبة.
ونظرًا إىل كونها املرة األوىل
سيقدم فيها الفلسطينيون
اليت ُ
على «خطوة اسرتاتيجية» من هذا
القبيل ،فقد ال يعمد عشرات آالف
إىل «قص» السياج الفاصل
واملستوطنات
القطاع
بني
واألسلحة اإلسرائيلية واجتيازه،

غري املأهولة ،إال من أشجار
و «أطالل» منازهلم .وحيرص
خلفهم
ومن
الفلسطينيون
اهليئة الوطنية العليا ملسرية
العودة الكربى ،املشكلة من
شخصيات سياسية وأكادميية
وإعالمية ،على أمرين ،األول أن
تكون اخليام على ُبعد  700مرت
يف األقل من السياج الفاصل،
والثاني أن تكون املسرية
واحلشود سلمية متامًا.
ويهدف املنظمون إىل «جر»
إسرائيل إىل مربع التظاهر
السلمي الذي ال جتيد اللعب
فيه ،إذ تفضل الدولة العربية
وجتيد التعامل مع اخلاليا

أسرتاليا تطرد ديبلوماسيني روسيني اثنني
على خلفية قضية سكريبال

انضمت أسرتاليا إىل الواليات
املتحدة وحلفاء آخرين لربيطانيا،
ديبلوماسيني
وقررت طرد
َ
روسيني اثنني األربعاء املاضي،
ردا على هجوم بغاز األعصاب
استهدف جاسوسا سابقا على
األراضي الربيطانية.
وقال رئيس الوزراء األسرتالي
مالكومل تورنبول إن أمام
الديبلوماسيني الروسيني سبعة
أيام للمغادرة.
وأضاف «هذا القرار يعكس
الطبيعة الصادمة للهجوم،
وهو أول استخدام لألسلحة
الكيميائية يف أوروبا منذ
احلرب العاملية الثانية ،يتضمن
مادة قاتلة للغاية يف منطقة
مأهولة بالسكان ،ما يهدد عددا
ال حيصى من أفراد اجملتمع
اآلخرين».
وأشار تورنبول إىل أن القرار جاء

بعد معلومات من لندن مفادها
أن املادة املستخدمة يف هجوم
الرابع من مارس ضد سريغي
سكريبال وابنته يف سالزبري
بربيطانيا كان غاز أعصاب من
طورته
الدرجة العسكرية من نوع ّ
روسيا.
ووفقا لتورنبول فإن هذا
اهلجوم جزء من «سلوك خطري
ومتعمد من الدولة الروسية
متزايدا لألمن
تهديدا
يشكل
ً
ً
الدولي».
واعترب رئيس الوزراء األسرتالي
«أن هجوما كهذا ال ميكن ألي
دولة ذات سيادة التسامح
معه».
وقال «نؤيد بشدة الدعوة اليت
مت توجيهها إىل روسيا للكشف
عن برنامج أسلحتها الكيميائية،
وفقا للقانون الدولي».
املصدر( :أ ف ب)

أن تظهر مبظهر الضحية .لكن
الفلسطينيني ضحايا «إرهاب»
الدولة العربية املنظم ،مصممون
على «لعب دور الضحية» جبدارة
أمام تعنت االحتالل ورفضها
عودتهم ومنحهم حق تقرير
املصري.
وخيشى كثر من الفلسطينيني
على أن «تفلت» األمور من بني
أيدي املنظمني ،وينطلق شبان
متحمسون جمازفون ،الجتياز
السياج احلدودي ما سيسهل
على قوات االحتالل اليت عززت
وقدراتها
وآلياتها
وجودها
العسكرية خلفه ،من قتل مئات
أو اآلالف منهم .لذلك ،عمدت
حركة
خصوصًا
الفصائل،
«محاس» ،إىل إغالق املناطق
اليت سيتم «نصب» اخليام فيها
ومنع الدخول إليها .كما نشرت
رجال سريني بزي مدني ملراقبة
«العمالء واملخربني» أو حتى
الشبان املتهورين.

إسرائيل تستعد بمئة قناص

تواترت تهديدات إسرائيل،
مبستوييها السياسي والعسكري،
لفلسطينيي غزة بأنها ستلجأ
إىل «كل الوسائل املتاحة»
ملنع تسللهم خالل «مسرية
العودة» اليت تنطلق حنو السياج
احلدودي ،غدًا اجلمعة يف ذكرى
«يوم األرض» ،وسط انتقادات
لـ «كتيبة غزة» على عجزها عن
وضع حد ملا أصبح «ظاهرة
تسلل فلسطينيني» عرب السياج
إىل داخل األراضي اإلسرائيلية،
فيما ردت أوساط عسكرية
ٍ
«تعاط
بأنها ختشى أن يؤدي
غري صحيح» مع املتظاهرين
إىل اشتعال الضفة الغربية،
ليضيف رئيس هيئة أركان
اجليش اجلنرال غادي أيزنكوت

املتبقي لواليته «أقوى بكثري مما
كانت عليه يف السنوات الثالث
املاضية ..لكنين أبذل جهودًا
كبرية لتفادي ذلك» .وقال
أيزنكوت« :نشرنا أكثر من مئة
ّ
قناص ،وإذا ما تعرض اجلنود
للخطر فإن التعليمات تقضي
بإطالق الرصاص احلي ...أي
بتفعيل القوة .وكان وزير الدفاع
أفيغدور ليربمان قال مساء
أمس ،إن «إسرائيل ستقوم
بكل شيء متاح ليمر العيد
(الفصح العربي) بهدوء وأمن
وفرحة ،حمذرًا الفلسطينيني من
ارتكاب محاقات واالجنرار وراء
خمتلف االستفزازات» .وهدد
وزير األمن الداخلي غلعاد إردان
باللجوء إىل أنظمة الطوارئ
(من أيام االنتداب الربيطاني)
لتمكني اجليش والشرطة من
تنفيذ اعتقاالت مجاعية.
من جانبه يستعد جيش االحتالل
ملواجهة املسرية بقوات كبرية،
باإلضافة إىل كتيبة غوالني
املتواجدة على احلدود يف
شكل دائم ،ووحدات من حرس
احلدود والشرطة والقناصة.
وقام اجليش ببث أشرطة فيديو
بالعربية موجعة لسكان القطاع،
وسيوزع عليهم غدًا منشورات
بالعربية حيذرهم من «نتائج
اجنرارهم وراء حتريض محاس،
وتعريض حياتهم للخطر».
ويأخذ اجليش يف حساباته
سيناريوات تعرض أفراده على
السياج احلدودي لرصاص من
داخل املتظاهرين ،أو قصف
بلدات جنوب إسرائيل ،أو
تنفيذ عملية تفجريية كبرية يف
إسرائيل .كما يأخذ جبدية احتمال
الفلسطينيني
آالف
حماولة
اقتحام اجلدار.

اعلن حمامي ممثلة االفالم االباحية
ستورمي دانيالز ان موكلته
ستكشف معلومات جديدة يف
مقابلة تلفزيونية مساء االحد ،ما
ميكن ان يسبب مزيدا من االرباك
للرئيس االمريكي دونالد ترامب
الذي تؤكد انها اقامت عالقة
معه وهو متزوج.
وخالفا لعادتها ،مل تسمح قناة
«سي بي اس» اليت ستبث
املقابلة يف برناجمها الشهري
« 60دقيقة» عند الساعة 19,00
( 23,00ت غ) ،بتسريب اي
تفاصيل عن مضمونها.
لكن حمامي ستيفاني كليفورد
لستورمي
احلقيقي
االسم
دانيالز ،وضع صورة على حسابه
على تويرت السطوانة مدجمة
لتسجيل صوتي او لفيديو يف
صندوق صغري ،ارفقها برسالة
غامضة يقول فيها «اذا كانت
صورة واحدة تساوي الف كلمة،
فكم كلمة تساوي هذه؟».
واضاف احملامي مايكل افيناتي
وسم «60مينتس» ( 60دقيقة)،
ملمحا اىل ان اجابات ستقدم
خالل املقابلة مع موكلته.
ورد على احد رواد تويرت اتهمه
بالكذب «استمتعوا بيوم االحد
وبااليام التالية».
واالمر االكيد هو ان قضية
دانيالز تشغل االعالم بعد
شهرين على كشف صحيفة وول
سرتيت جورنال هذه العالقة
و 130الف دوالر دفعت لنجمة
السينما االباحية لقاء صمتها.
واكدت ستورمي دانيالز انها
ليست من سرب هذه املعلومات
لكنها جلأت يف آذار/مارس اىل
القضاء ليحررها رمسيا من واجب
التزامها السرية.
وقال حماميها غداة تقدمها

ممثلة االفالم االباحية ستورمي دانيالز

بطلب اىل القضاء انها «تريد
ان يعرف اجلمهور احلقيقة» حول
هذه العالقة اليت اقميت «برضا
الطرفني».
وال تتعلق هذه القضية بتحرش
او اعتداء جنسي كما يف حالة
عدد من النساء اللواتي اتهمن
ترامب قبل اسابيع من االنتخابات
الرئاسية يف  ،2016بل بالسمعة
والقواعد االخالقية.
ففي  2006و 2007كان ترامب
يقيم عالقة مع املمثلة بينما كان
متزوجا من ميالنيا ترامب ورزق
بابنه بارون املولود يف آذار/
مارس .2006
 برنامج قضائي مثقل -نفى ترامب بشدة وجود عالقة
محيمة مع املمثلة واملخرجة
البالغة من العمر  39عاما واليت
اقرتحت اعادة  130الف دوالر
حصلت عليها يف  2016لقاء
التزامها الصمت.
يف املقابل ،اعرتف مايكل
كوهني احد حمامي ترامب بانه
دفع هذا املبلغ موضحا انه جاء
من ماله الشخصي ،لكنه مل يذكر
اسباب تقدميه هذه االموال.
وسأل احد رواد تويرت ستيفاني
كليفورد السبت «ملاذا تريدين
التكلم؟ هل كان سيئا اىل هذا
احلد معك؟ ( )...ملاذا انتظرت
كل هذه الفرتة الطويلة؟ ملاذا
اقمت عالقة جنسية معه؟».
وردت «اجبت (على هذه االسئلة)
يف املقابلة وال اعرف اطالقا ما
الذي سيتم بثه بالتأكيد».
وحصلت ستورمي دانيالز على
اربعني جائزة يف جمال السينما
االباحية ،حسب سريتها املنشورة
على موقع «دجييتال باليغراوند»
الذي تعمل حلسابه اليوم.
واضيفت اىل ملف ستورمي
دانيالز هذا االسبوع قضية كارين
ماكدوغال العارضة السابقة يف
جملة «باليبوي» اليت جلأت اىل
القضاء الثالثاء اللغاء بند يتعلق
بالسرية ايضا.
وهي تؤكد انها كانت على عالقة
برتامب يف  2006و ،2007اي
خالل فرتة عالقته بستورمي
دانيالز.
ويبدو برنامج الرئيس مثقال على
جبهة القضاء يف االشهر املقبلة.
فاىل جانب هاتني القضيتني،
يواجه ترامب قضية تشهري
رفعتها سامر زيرفوس املرشحة
السابقة لربناجمه التلفزيوني
«ذي ابرنتيس».
ورأت قاضية نيويوركية الثالثاء
انه ال شىء مينع مالحقة رئيس
ميارس مهامه يف قضية تشهري.
وتؤكد زيرفوس ان قطب
العقارات السابق المسها وحاول
تقبيلها بالقوة يف .2007
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اسـرتاليات

أسرتاليا تكافح إلنقاذ حيتان
جنحت يف أرض جافة

مجموعة من الحيتان الطيارة ذات الزعانف القصرية التي جنحت يف
خليج هاملني جنوب والية ويسرتن أسرتاليا (أ.ب)
تكافح السلطات األسرتالية
إلنقاذ  15حوتًا ناجيًا من جمموعة
تضم أكثر من  150حوتًا جنحت،
يف جنوب غربي البالد.
وكانت اجملموعة ،ومعظمها من
احليتان الطيارة ذات الزعانف
القصرية ،قد جنحت يف خليج
«هاملني» ،يف منطقة أوغاستا،
على بعد  315كيلومرتًا جنوب
مدينة بريث ،مما أدى إىل
إغالق مجيع الشواطئ يف
املنطقة ،وإصدار حتذير من
أمساك القرش.
وقال جريميي شيك ،املسؤول
عن مراقبة احلوادث يف إدارة
الثروة السمكية« :لسوء احلظ،
جنحت معظم احليتان يف أرض
جافة الليلة املاضية ،ومل تنج»،
وأضاف« :ستتعثر عمليات
اإلنقاذ بسبب ظروف الطقس
السيئة ،وحنتاج لضمان سالمة
مجيع املشاركني قبل أن حنرك
احليتان».
وصدر حتذير من أمساك
القرش بسبب وجود كثري من
جيف احليتان ،حسب البيان.
وأوضحت وكالة األنباء األملانية
جار إزالة جيف احليتان من
أنه ٍ
الشاطئ ،فيما تسحب سلطات
احلياة الربية عينات من
احلمض النووي للحيتان ،يف
حماولة جلمع أدلة بشأن سبب
جنوحها.
وقال صياد األمساك غراهام
باتيمان ،الذي أبلغ السلطات

بشأن هذه الواقعة ،يف
تصرحيات لقناة «إيه بي سي»
األسرتالية« :بينما كنا نبحر من
املرسى ،وجدنا  4أو 5حيتان.
أعتقد أن هناك املزيد على
الشواطئ».
وال يعرف العلماء سبب اجلنوح
اجلماعي للحيتان.
وتقول ريبيكا ويالرد ،الباحثة
يف شؤون احليتان جبامعة
«كورتن» يف سيدني ،إن
عمليات اجلنوح اجلماعي تشمل
تقريبًا أنواعًا من احليتان
والدالفني وخنازير البحر ،وأن
احليتان الطيارة ذات الزعانف
الطويلة والقصرية متيل ألن
تكون الضحايا األكثر شيوعًا.
وأضافت« :طبيعتها االجتماعية
للغاية ،وروابطها العائلية
القوية ،ميكن أن توضح السبب
الذي جيعل تلك األنواع من
بني تلك احليتان اليت كثريًا
ما جتنح ،حيث إنه عندما جينح
حوت متيل احليتان األخرى ألن
حتذو حذوه».
وتابعت« :هلا أصوات عالية
للغاية ،وإشارات صوتية معقدة
داخل اجملموعة االجتماعية».
ويف عام  ،2009نفقت أكثر
من  80من احليتان الطيارة
والدالفني ،يف جنوح مجاعي
يف اخلليج نفسه.
صحيفة
املصدر:
االوسط اللندنية

الشرق

التاريخ يظهر صوابية قرار حزب العمال
احلكومة تفشل يف مترير
ختفيضاتها الضريبية على الشركات االسرتالي معارضة احلرب على العراق
يف جملس الشيوخ
ترجمة :عباس علي مراد

اضطرت احلكومة إىل إرجاء
خطتها ملنح الشركات الكربى
ختفيضات ضريبية بقيمة 65
مليار دوالر بعد أن فشلت
يف تأمني تصويت اثنني
من اعضاء جملس الشيوخ
الصغرية
االحزاب
من
واملستقلني.
فقد مت تأجيل خطة إلعطاء
الشركات الكربى ختفيضات
ضريبية بقيمة  65مليار دوالر
وذلك حتى شهر ايار املقبل
على أقل تعديل.
تورنبول
حكومة
وكانت
تتفاوض مع أعضاء جملس
الشيوخ من االحزاب الصغرية
واملستقلني من أجل مترير
الذي
األمر
التشريع،
سيؤدي ،يف حال التصويت
عليه ،إىل خفض الضريبة
جلميع الشركات األسرتالية
من  30إىل  25يف املائة.
لكن وزير املالية ماثياس
كورمان قال أمام جملس
الشيوخ إن احلكومة مل
حتصل على األصوات التسعة
املطلوبة القرارها.
وقال« :إنها مسألة سجل
عام ،ونتيجة للعمل الذي
مت إجنازه حتى اآلن ،فقد
متكنا من احلصول على الدعم
املعلن من قبل  37عضوًا
يف جملس الشيوخ ملشروع
القانون الذي نسعى القراره
على
الضريبة
لتخفيض
الشركات». .
واضاف يقول «اجلميع يعلم
أننا يف حاجة إىل  .39لذا،
وبالنظر إىل الوضع الذي حنن
فيه ،فقد اختذت احلكومة
قرارا بان علينا القيام مبزيد
ً
من العمل (لكسب تأييد
نائبني على األقل)».
السناتور
يصل
ومل
الفيكتوري ديرين هينش
وسيناتور جنوب أسرتاليا تيم
ستورر إىل قرار بشأن اخلطة
الضريبية.
وأكد السيد كورمان على أن
احلكومة ملتزمة خبفض معدل
الضريبة وستعيد القضية اىل
النقاش عندما جيتمع جملس
الشيوخ يف شهر أيار.
وقال «نعتقد أن هناك
فرصة للحكومة إلقناع غالبية

تلسرتا تعرتف بتقاضي رسوم اضافية من  100الف مشرتك!
تلسرتا
شركة
اعرتفت
لالتصاالت ان أكثر من مئة
الف شخص دفعوا رسوما
اضافية مقابل خدمات مل
يقصدوا االشرتاك بها.
وحسب بيان رمسي للشركي
فان االف العمالء بني عامي
 2015و  2016دفعوا مبالغ
اضافية مقابل خدمات اشرتكوا
بها عن طريق اخلطأ.
وينظر حاليًا
امام احملكمة
تقدمت هيئة

يف هذه القضية
الفدرالية بعدما
محاية املستهلك

بدعوى تعويضات تصل يف
جمملها اىل 10ماليني دوالر.
وقال رئيس هيئة محاية
املستهلك  Rod SimSيف
حديث لشبكة  ABCأن اهليئة

استلمت شكاوى شبيهة من
عمالء لشركات  optuSو
.VodAfone
املصدر :اس بي اس

أعضاء جملس الشيوخ مبزايا
خطتنا».
وإذا مل يتم حل املشكلة عند
اجتماع جملس الشيوخ يف
شهر ايار املقبل ،فستكون
التالية
الفرصة
نافذة
يف منتصف شهر حزيران
املقبل.
املستقالن
وافق
وقد
فريزر أنينغ وستيف مارتن
والسيناتور احملافظ كوري
والدميقراطي
برناردي
الليربالي ديفيد ليوجنلم
وثالثة من أعضاء جملس
الشيوخ يف حزب امة واحدة
لصاحل
التصويت
على
التغيري.
وأكد زعيم املعارضة بيل
شورتن أن حزب العمال
سيلغي التخفيضات إذا فاز
يف االنتخابات القادمة.
وقال شورتن للصحفيني
يف كانبريا الثالثاء املاضي:
«سيعمل حزب العمال على
إلغاء هذه اهلبة الضريبية
للشركات البالغة  65مليار
دوالر ألكرب الشركات يف
أسرتاليا والبنوك والشركات
متعددة اجلنسيات».
وتابع يقول «فيما يتعلق
بالتشريع الضرييب السابق
للشركات ،والذي مت متريره
بالفعل األسبوع املاضي ،فإن
حزب العمال سوف ينظر يف
موقفه النهائي من ذلك يف
سياق املعلومات اليت نتلقاها
يف املوازنة».
«لكنين
يقول
واستطرد
أريد أن أوضح متاما ألعضاء
جملس الشيوخ من االحزاب
الصغرية واملستقلني وكذلك
لألسرتاليني ،ان حزب العمال
ال يدعم التخلي عن مبلغ 65
مليار دوالر كهبات ضريبية
للشركات» ،واصفا اياها
بأنها «قمامة» ألن التخفيضات
الضريبية ستؤدي إىل زيادة
األجور للعمال األسرتاليني،
حسب قوله.
وقال السيد شورتن «إن
أسوأ شيء يف العامل ميكنك
القيام به يف احلياة العامة هو
اعطاء وعد كبري .وهم يعلمون
أنهم ال يستطيعون متويل هذا
األمر وسوف يتسبب يف كل
أنواع النتائج الشيطانية يف
أماكن أخرى ..حاولت احلكومة
بيع هذا التخفيض الضرييب
على أساس أنه خنازير قد
تطري».
واوضح انه «إذا أعطيت
التخفيضات
هذه
مجيع
الضريبية للشركات ولتلك
املتعددة اجلنسيات والبنوك،
فإنهم سيبدأون بأعجوبة يف
كتابة الشيكات إىل القوى
العاملة اليت متثل التخفيضات
الضريبية اليت يقدمونها
وبالتالي رفع األجور هلذه
القوى».
وقال السيد شورتن ان «هذا
هراء وما يقولونه قمامة».

الثالثاء  20أذار كانت الذكرى اخلامسة عشرة لقرار الواليات
املتحدة الكارثي بغزو العراق وقرار أسرتاليا املتهور باملشاركة
يف هذا الغزو غري القانوني.
الواضح أن رئيس ألوزراء جان هاورد إختذ قرار مشاركة القوات
األسرتالية قبل  20أذار/مارس  ،2003دون أن يعرض األمر على
الربملان .
حنن اليوم حباجة إىل آلية أفضل يشارك فيها الربملان قبل اختاذ
هكذا قرار يف املستقبل.
بعد مرور مخسة عشر عام ،وحتى األن مل نقم بعملية حتقيق يف
تلك احلرب كاليت أقامتها بريطانيا املعروفة بلجنة تشيلكوت.
وحنن حباجة إىل مثل هذا التحقيق.
كانت عواقب غزو العراق رهيبة حيث قتل قرابة  300000شخص
ثلثا هؤالء الضحايا كانوا من املدنيني.
لقد أدى الفشل املطلق بوضع خطة خروج منظمة اىل عدم
األستقرار وصعود الدولة األسالمية واستمرار حالة الفوضى
والرعب وعدم األستقرار يف منطقة الشرق األوسط.
مل يستند قرار الغزو إىل أدلة دامغة حتى يعتمد عليها لكن القرار
كان أستباقيًا وغري قانوني .لقد طالب مفتشو األمم أملتحدة
باملزيد من الوقت من وجود أسلحة دمار شامل ،وكانت النصائح
القانونية تقول باحلاجة اىل قرار آخر من جملس األمن للذهاب إىل
احلرب .وقد صدرت هذه النصائح يف  20أذار/مارس وقبل ذلك
يف  26شباط ،حيث نشر  43خبريًا يف القانون الدولي وحقوق
األنسان رسالة تقول إن احلرب اليت أطلقها «حتالف ألرغبني»
ستكون إنتهاكًا للقانون الدولي.
مل يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل واإلدعاء بأن العامل
سيكون أكثر أمانًا نتيجة الغزو أصبحت مثرية للسخرية .حيث ظهر
أن عدم األستقرار أملستمر وسفك الدماء يف املنطقة هو تذكري
لنا بالتسرع واأللتزام بالذهاب إىل تلك احلرب.
قرار حزب العمال ملعارضة احلرب مل يكن سه ًال ،لكنه كان قرارًا
صحيحًا كما ُيظهر لنا التاريخ .لقد كان القرار مجاعي ،بعد الكثري
من املشاورات وكان يتماشى مع األدلة أليت توافرت لدينا.
كزعيم للمعارضة ،كان بإمكاني احلصول املعلومات األستخبارية
املتوفرة مبوجب النظام املعمول به يف بالدنا ،وبدون الكشف عن
التفاصيل مل أر مربر ملشاركتنا بناء على ما اطلعت عليه ويومها
عرضت ذلك على رئيس الوزراء جان هاورد.
لقد أوضحت للقوات املتوجهة إىل احلرب على منت البارجة
«كامنبال» رغم أنين معارضًا لذهابهم ولكين أقف وراءهم ألن ال
خيار أمامهم إال األلتزام بقرار احلكومة وإن معارضة حزب العمال
كانت موجه ضد احلكومة وليس ضدهم.
لقد أوضحت للرئيس األمريكي جورج بوش أثناء زيارته للربملان
األسرتالي أن حزب العمال ما زال ملتزمًا وبقوة بأتفاقية «آنزاس»
ولكن اإلختبار أحلقيقي ألي حتالف هو مصارحة األصدقاء املوثوقني
أنهم على خطأ.
ال ميكن إعادة عقارب الساعة إىل الوراء وكتابة التاريخ ولكن
جيب أن نتعلم منه ونكون صادقني يف تقييمنا له.
من هنا جاءت دعوتي أمللحة إلجراء حتقيق شفاف حول األدلة اليت
أعتمدت وقتذاك وكيف ُ
اختذ قرار دخولنا أحلرب وتوقيته ،وما
هي الدروس أليت تعلمناها من تلك التجربة.
إن أهم وأخطر القرارات اليت تتخذها أي حكومة هو إرسال جنودنا
إىل احلرب وعلينا معرفة كيف ُ
إختذ هذا القرار.
أليوم وأكثر من أي وقت مضى ،حيث الثقة باملؤسسة السياسية
واحلكومة متدهورة حنتاج إاىل التفكري يف كيفية إختاذ مثل هذا
القرار أملهم يف املستقبل.
أنا من أشد املؤمنني بالتشاور لضمان أفضل النتائج من خالل
العمل بني احلزبني إلختاذ هكذا قرار.
ال ميكن أن يكون قرار رئيس الوزراء لوحده .حنن حباجة إىل إجياد
طريقة أفضل ليكون الربملان هذا مصدر ألقرار.
ساميون كرين (زعيم سابق للعمال ووزير سابق)
عن املوقع أأللكرتوني لصحيفة ذي سدني مورنينغ هريالد
2018/03/19
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You are always better the second time around: Tony Abbott launches Pauline Hanson’s book
Former prime minister
Tony Abbott joked about
politics as a «game of
snakes and ladders» as he
told an intimate gathering
in Parliament House: «You
are always better the second time around».
Redemption and reconciliation were the themes
as Mr Abbott launched an
anthology of speeches by
One Nation leader Pauline
Hanson, whom he once
helped send to jail for electoral fraud but whom he
on Tuesday praised as «a
remarkable and a resilient
presence» in Australian
public life.
«Between Pauline and myself, there has been a lot
of dirty water under the
bridge,» the former prime
minister acknowledged.
Lauding her performance
as a key crossbencher, Mr
Abbott told Senator Hanson: «Adversity has made
you a better, deeper person
and you are certainly confirmation of that old adage
that you are always better

the second time around.»
He later observed politics
«has its ups and downs,
but you don>t walk away
from it just because you>ve
had a down».
«Politics is like a big game
of snakes and ladders, and
sometimes you land on a

snake - and sure, you’ve
got to go back a few places,» Mr Abbott said.
The undertones of a potential comeback for the
former prime minister
- perhaps as opposition
leader, as some journalists
have speculated - were

obvious to the two dozen
people gathered in one
of Parliament>s alcoves
for the launch of Senator
Hanson>s 237-page book.
Asked directly whether he
would also be better «the
second time around», Mr
Abbott said: «That>s an
entirely hypothetical question and I couldn>t possibly comment.»
Senator Hanson also declined to say if she thought
Mr Abbott should return as
leader, but noted she did
not want to see a Labor
government.
Prime Minister Malcolm
Turnbull will almost certainly notch up 30 Newspoll losses in a row in a
fortnight - which was one
of the reasons he gave for
challenging Mr Abbott for
the job in 2015.
The One Nation leader
also dwelled on the topic
of absolution, saying she
and Mr Abbott had stuck
to their guns despite the
trials and tribulations they
were dealt in their political

careers.
«Like Nelson Mandela did
- after 28 years in prison,
he forgave and he forgot,»
she said. «And I think that
is what we need to do - that
everyone in this place, if
you have your grievances
and your differences, put
them to one side, work together.»
Mr Abbott, a vicious opponent of One Nation
when it first gained power
in the Howard years, was
prepared to do that. He
endorsed large parts of
Senator Hanson>s policy
agenda, including scaling
back immigration, building coal-fired power stations and standing up to
Islamism. And he hinted
he may have been wrong
to dismiss Senator Hanson
in the past instead of learning from her.
«There is absolutely no
doubt that we do have a
problem across the western world right now,» Mr
Abbott said. «We have a
talking class, often pub-

licly funded, that’s never
had it so good. We have a
working class which has
to work harder and harder
just to make ends meet.
And we have a welfare
class which often needs to
be reminded of the importance of having a go.
«If, over the last two decades, we had been more
ready to heed the message
of people like Pauline Hanson and less quick to shoot
the messenger, I think we
would be a better country
today.»
Pauline: In Her Own Words
commences with Senator
Hanson>s 1996 maiden
speech in which she said
Australia was «in danger of being swamped by
Asians», and traverses her
developing views on immigration, the economy and
politics.
Publisher Michael Wilkinson would not reveal how
many copies were printed
but said a second print run
had been ordered due to
demand.
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أبوت لدى اطالقه كتاب بولني هانسون:

تورنبول اتهمه بـ «سرقة املتقاعدين»:

لو التفتنا اىل رسالتها لكنا اليوم بلدا أفضل

شورتن :حزب العمال يصغي لـ
«ضريبة املتقاعدين»

أنت دائما األفضل يف املرة الثانية
ِ

اعترب رئيس الوزراء السابق
توني أبوت السياسة «لعبة
ثعابني وسالمل» كما قال
لزعيمة حزب «امة واحدة»
بولني هانسون يف اجتماع محيم
يف مبنى الربملان حيث قال هلا:
«أنت دائمًا األفضل يف املرة
الثانية».
كانت التضحية واملصاحلة هما
املوضوعان ،حيث أطلق أبوت
جمموعة خمتارات من اخلطب اليت
ألقاها عن بولني هانسن ،زعيمة
حزب «امة واحدة» ،اليت عمل
مرة يف ايداعها السجن بتهمة
التزوير االنتخابي ،لكنه امتدحها
يوم الثالثاء على «حضورها
الرائع واملرن» يف احلياة العامة
األسرتالية. .
وقال السيد ابوت «بني بولني
وأنا ،كان هناك الكثري من
املياه اآلسنة حتت اجلسر»،
مشيدا بالسيناتورة هانسون
قائ ًال« :لقد جعلتك الشدائد
شخصا أفضل وأعمق ،وكنت
ً
تأكيدا على ذلك املثل القديم
ً
دائما أفضل يف
القائل بأنك
ً
املرة الثانية».
والحظ رئيس الوزراء السابق أن
السياسة «هلا صعود وهبوط،
لكن خسارتك يوما ما ،مل جتعلك
تبتعدين عنها».
ورأى ابوت ان «السياسة
مثل لعبة كبرية من الثعابني
والسالمل ،ويف بعض األحيان
تصطدم بالثعبان  -وبالتأكيد،
عليك العودة إىل أماكن
قليلة».
كانت الدالالت اليت تشري إىل
عودة حمتملة لرئيس الوزراء
السابق  -رمبا كزعيم للمعارضة،
كما توقع بعض الصحافيني -
واضحة للعشرات من األشخاص
الذين جتمعوا يف أحد الكتل
كتاب
إلطالق
الربملانية
السناتورة هانسون املؤلف من
 237صفحة. .
وعندما سئل السيد أبوت مباشرة
عما إذا كان سيكون أفضل
أيضا «يف املرة الثانية» ،قال:
«هذا سؤال افرتاضي بالكامل،
ورمبا لن أعلق عليه».
السناتورة
رفضت
بدورها
هانسون القول ما إذا كانت
تعتقد أن أبوت جيب أن يعود
كزعيم  ،لكنها أشارت إىل أنها
ال تريد أن ترى حكومة عمالية.
ويكاد يكون من املؤكد أن
رئيس الوزراء مالكومل تورنبول
سيصل إىل  30خسارة يف
استطالعات الرأي على التوالي
حيث كان ذلك أحد األسباب
اليت دفعته لتحدي السيد أبوت
على منصب الزعامة ورئاسة
الوزراء يف عام .2015
كما تطرقت زعيمة «أمة واحدة»
إىل موضوع املساحمة ،قائلة إنها
والسيد أبوت متسكا ببنادقهما
على الرغم من احملاكمات

واحملن اليت مت التعامل معها
يف مركزيهما السياسيني.
وقالت «كما فعل نيلسون
مانديال ،الذي بعد  28سنة يف
السجن  ،سامح ونسي ،أعتقد
أن هذا هو ما حنتاج إىل القيام
به  ..جيب وضع الشكاوى
والعمل
جانبا،
واخلالفات
معًا».
وكان السيد أبوت منافسا
شرسا حلزب «امة واحدة» عندما
وصل االخري اىل السياسة ألول
مرة يف خالل حكومة هوارد.
وأيد السيد ابوت أجزاء كبرية
من أجندة السيناتورة هانسون،
مبا يف ذلك تقليص اهلجرة
وبناء حمطات الطاقة اليت
تعمل بالفحم والوقوف يف وجه
اإلسالموية .وأملح إىل أنه رمبا
كان من اخلطأ إقالة السناتورة
هانسون يف املاضي بد ً
ال من
التعلم منها.
وقال «ليس هناك شك يف أن
لدينا مشكلة يف العامل الغربي
(خرج
اآلن  ..لدينا طبقة متكلمة ْ
الكالم) ،غالبًا ما تكون ممولة
متوي ًال عامًا ،مل تكن جيدة على
اإلطالق .لدينا طبقة عاملة عليها
أن تعمل جبد أكثر وأكثر من
أجل تغطية نفقاتها .ولدينا فئة
الرعاية االجتماعية اليت غالبًا ما
حتتاج إىل تذكري بأهمية اعطائها
فرصة».
واضاف يقول «لو كنا ،خالل
أكثر
املاضيني،
العقدين
استعدادا لاللتفات إىل رسالة
ً
أشخاص مثل بولني هانسون
وأقل سرعة يف إطالق النار على
صاحبة الرسالة (هانسون)،

بيل شورتن

ابوت وهانسون ...وتهنئة «غري شكل»

أعتقد بأننا كنا بلدًا أفضل
اليوم».
وبدأت السيدة بولني كالمها
بالكلمة اليت ألقتها يف العام
 1996واليت قالت فيها إن
أسرتاليا «معرضة خلطر إغراق
عن
معربة
اآلسيويني»،

آرائها حول اهلجرة واالقتصاد
والسياسة.
ومل يكشف الناشر مايكل
ويلكنسون عن عدد النسخ
املطبوعة  ،لكنه قال إنه ُطلب
منه طبعة ثانية بسبب كثرة
الطلب.

رجل ينفث غضبه «العنصري» على موظفي
سنرتلينك

صاح الرجل قائ ًال« :بسرعة،
اهربوا من هنا ،ألن الشخص
العنصري سيفقد توازنه» ،قبل
أن يهدد «بسحق» الناس داخل
املكتب.
«أنا مل أصوت من أجل التعددية
الثقافية»
دفع التشويش «العنصري»
الذي مت تصويره داخل مكتب
سنرتلينك يف أدياليد احلكومة
الفيدرالية إىل طلب مراجعة
اجراءات السالمة لردع السلوك
العدواني.
ودعا وزير اخلدمات االجتماعية
مايكل كينان إىل فرض مزيد
من العقوبات على السلوك
العدواني والعنيف بعد أن مت
تصوير رجل يف مكتب سنرتلينك
يوم االثنني.

ويظهر الفيديو ،الذي انتشر
على وسائل اإلعالم االجتماعية،
«صراعًا عنصريًا» استهدف
موظفي سنرتلينك داخل مكتب
يف مشال أدياليد.
احلالية
العقوبات
وتشمل
للسلوك العدواني منع العمالء من

التواصل املباشر مع املوظفني
واحلد من اتصاالتهم عرب اهلاتف
أو الربيد اإللكرتوني.
وحتدثت الشرطة مع الرجل الذي
يظهر يف شريط الفيديو ومل
تأخذ أي إجراء آخر وفقا للبيان.
املصدر :اس بي اس

اعلن زعيم حزب العمال بيل
شورتن إنه ليس متغطرسا
مستعد لالستماع إىل
وهو
املتقاعدين ،حيث يقوم حزب
العمال بإجراء تغيريات على خطة
الضرائب على األرباح املوزعة.
ويقول رئيس الوزراء مالكوم
تورنبول إن حزب العمال يسرق
املتقاعدين  ،لكن بيل شورتن
يقول إن إعفاء املتقاعدين من
خطة االئتمان اخلاصة بتوزيع
ّ
يفند محلة التخويف
األرباح
احلكومية.
وكان زعيم حزب العمال قد
أعلن الثالثاء املاضي عن خطط
إلعفاء حوالي  300ألف متقاعد
من حماوالته الغاء املنح النقدية
اصحاب
من
للمستثمرين
االسهم.
فبعد أسبوعني من اجلدل حول
ما إذا كانت خطة حزب العمال
ستضر باملتقاعدين ،قال السيد
شورتن إنه مل يكن «متغطرسًا»
إلجراء تغيريات.
وسأل الصحفيني يوم الثالثاء
«عندما تكون لديك فكرة كبرية،
سياسة كبرية ،يتفق معظم
اخلرباء على أنها معقولة يف
االجتاه الصحيح ،هل ستتوقف
عن االستماع إىل الناس؟»
لبعض
ممنت
«أنا
وقال
جمموعات املتقاعدين الذين
حتدثوا إلينا».
ويرى وزير اخلزانة سكوت
موريسون إنه مبوجب املراجعات
اليت قام بها فانه سيأثر بها
(خطة حزب العمال)  800ألف
اسرتالي.
وقال للصحفيني يف كانبريا «ما
يقوله بيل شورتن هو  ...إذا
أعطيت أموالك ألصدقائي يف
صندوق النقابة ،فسوف أمسح
لك باالحتفاظ مبرجتعاتك الضريبة
إذا كنت من املتقاعدين».
واضاف «أعين ،هذا ابتزاز من
زعيم حزب العمال الذي يقوم
باملناقصة لزمالئه النقابيني يف

الصناديق الصناعية».
لكن حزب العمال يقول إن
تغيرياته ستحمي  230ألف
شخص من املتقاعدين اجلزئيني
و  45ألف متقاعد من املتقاعدين
متلق آخر
الكاملني و  25ألف
ٍ
لدعم الدخل.
كما سيتم إعفاء أموال التقاعد
اإلضافية اليت يديرها شخص
واحد على األقل من املتقاعدين
أو املستحقني قبل يوم األربعاء
(املاضي) من التغيريات.
وقال السيد شورتن« :لقد
حرمنا احلكومة من أي محلة
ختويف تنوي القيام بها».
ويرى السيد موريسون أن حزب
العمال يعمل اآلن على محاية
الناس من سياسته اخلاصة،
ضاربا على ذلك مثل َمن «يقف
هناك مع مضرب الكريكيت
ويقول أنا لن أضربك ،لكنين
سأضربك».
وقال «هم الذين ميسكون
مبضرب الكريكيت ويشجعون
الناس».
بدوره يقول وزير الظل للخزانة،
كريس بوين إن «»tweak
ستحمي  94يف املئة من
اإليرادات املخططة بينما تعفي
 25يف املئة من املتضررين.
وستضع خطة حزب العمال نهاية
للودائع النقدية حلملة األسهم
غري املدفوعة الضرائب على
أرصدة أرباحهم ،وهم يتوقعون
أن جينوا  10.7مليارات دوالر
على التقديرات اآلجلة و 55مليار
دوالر على مدى  10سنوات.
وقالت كاثي تشامربز من
أنغليكاريز إن الوقت قد حان
إلظهار
السياسية
لألحزاب
من أعطوا األولوية لإلعفاء
الضرييب.
وصرحت للصحفيني «نريد أن
نراهم يتوجهون حنو األشخاص
الذين لديهم القليل وأال
يستمروا يف التوجه ألولئك
الذين لديهم بالفعل الكثري».
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الدلـيل 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
0403482345
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

الضمان يتآمر على درجات معلمي املدارس اخلاصة
محمد وهبة
ألغت جلنة املال واملوازنة النيابية
ست» يف مشروع
مادة قانونية رُ
«د ّ
املوازنة ترمي اىل استثناء درجات
املعلمني يف املدارس اخلاصة من
اشرتاكات الضمان.
وكان أكثر من طرف تآمر مع أصحاب
املعلمني
لـ»تشليح»
املدارس
الدرجات وإنتزاع إقرار من الضمان
بعدم شرعيتها.
يرفض «لوبي» احتاد املؤسسات
الرتبوية اخلاصة بتفرعاته الطائفية
اإلقرار بشرعية درجات املعلمني يف
متس
املدارس اخلاصة ،ويعترب أنها
ّ
املخبأة حتت عباءة «مؤسسات
بأرباحه
ّ
ال تبغي الربح».
ويطلق «اللوبي» محلة ترويج
تطالب بتمويل كلفة الدرجات
الست من اخلزينة العامة ،وقد
ّ
«دس» مادة يف مشروع
متكن من
ّ
قانون موازنة  2018تتضمن اآلتي:
نص آخر ،ال تدخل قيمة
«خالفًا ألي ّ
الدرجات االستثنائية اليت حصل
عليها أفراد اهليئة التعليمية يف
املدارس اخلاصة ،الداخلني يف
املالك مبوجب أحكام القانون 46
تاريخ  ،2017/8/21يف احتساب
للصندوق
املتوجبة
االشرتاكات
الوطين للضمان االجتماعي».
ورغم أن اللجنة الوزارية اتفقت على
تفوت على
إلغاء هذه املادة اليت
ّ

إيلي الفرزلي

عدم إعطاء األساتذة حقوقهم ال يعفي املدارس من تسديد االشرتاكات الواجبة بذمتها تجاه الضمان
(هيثم املوسوي)

صندوق الضمان مبالغ كبرية من االشرتاكات وحترم املعلمني
من بعض حقوقهم ،إال أن جملس الوزراء أعاد إدخاهلا يف
املواد القانونية ملشروع املوازنة ،قبل أن تلغيها جلنة املال
واملوازنة (اليت أنهت ،االثنني املاضي ،دراسة املوازنة) ّ
جتنبًا

أنه مينع مراقبة تطبيق القانون عرب التفتيش .لذا ،فإن صدور
مثل هذا القرار يهدف إىل تعطيل أداة الرقابة االساسية،
وبالتالي ،فإن املدرسة اليت متتنع عن تسديد االشرتاكات
لن حتال إىل التفتيش .هذا األمر يثري سؤا ً
ال أساسيًا :من
يضمن حصول املعلمني على حقوقهم إذا ّ
ختلى الضمان عن
املهمة؟
هذه
ّ
وحبسب رأي رئيس اللجنة الفنية مسري عون ،فإن «غالء
املعيشة املشار إليه يف اجلدول  17من القانون  46أصبح
حقًا مكتسبًا جلميع أفراد اهليئة التعليمية» ،علمًا بأنه «قانون
ّ
«متنع بعض املدارس عن تنفيذ مضمون
نافذ» ،وبالتالي فإن
القانون ،أي عدم إعطاء االساتذة حقوقهم ،ال يعفيها من
تسديد االشرتاكات املتوجبة بذمتها جتاه الضمان ،ال بل خيالف
اجتهادات جملس شورى الدولة اليت تساوي يف التعامل بني
املوظفني التابعني ملالك واحد» ،أما ما تقوم به املدارس
املصرح
اخلاصة باالمتناع عن احتساب الدرجات يف األجور
ّ
ّ
يشكل حائ ًال دون حق الضمان يف
عنها للضمان فهو «ال
استيفاء االشرتاكات على أساس األجر الفعلي».

إىل هيئة مكتب جملس اإلدارة .هناك انكشف وجود عقول
خمربة يف الصندوق .ففي جلسة اهليئة ،اقرتح املدير املالي
ّ
يف الصندوق شوقي بو ناصيب (قوات لبنانية) استيفاء
اشرتاكات الضمان من دون احتساب الدرجات الست ،على أن
تستوفى االشرتاكات الحقًا من دون زيادات تأخري ،وأال حيول
عدم تطبيق الدرجات الست دون إعطاء املؤسسات الرتبوية
سوق
ذمة حمصورة .وحبسب حمضر هيئة املكتب،
ّ
براءة ّ
عضو جملس اإلدارة رفيق سالمة (ممثل الدولة ومستشار
فؤاد السنيورة) هلذا االقرتاح باإلشارة إىل أن «احلق بالنسبة
تسددها املدارس اخلاصة ال
للدرجات مل خيلق بعد ،فإذا مل
ّ
ّ
حيق للصندوق فرض اشرتاكات عليها».
أيده يف هذا األمر أعضاء اجمللس إيلي شلهوب (ميثل
ّ
جتار زحلة) ،وجورج علم (ميثل القوات يف االحتاد العمالي)،
وفضل اهلل شريف (ميثل حزب اهلل وحركة أمل) .وأخريًا ّ
تبنى
كركي هذا الطرح ،ليصدر قرار هيئة املكتب الذي يطلب من
«مصلحة االشرتاكات واملكاتب اإلقليمية واحمللية كافة عدم
استيفاء االشرتاكات عن الدرجات الست االستثنائية إال لدى
دفعها فعليًا من قبل أصحاب املؤسسات الرتبوية اخلاصة».
املشكلة يف هذا القرار ال تنحصر باجنرار الصندوق حنو اإلقرار
بعدم شرعية وقانونية الدرجات الست ،وسيطرة املدارس
يفوت على الضمان إيرادات
اخلاصة على قراره ،بل بأنه
ّ
مستحقة حكمًا مبوجب املادة  13من القانون  ،46اليت رفعت
األجور والرواتب لدى املعلمني يف القطاع اخلاص ،فض ًال عن

نقابة املعلمني :تقسيط الدرجات لن يمر

لالشتباك مع املعلمني.
بعملية
اللوبي
يكتف
مل
وجه كتابًا إىل
«الدس» ،بل
ّ
ّ
إدارة الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي يطالب فيه بتأخري
تطبيق الدرجات على الرواتب
حبجة وجود نزاع بني
واألجور
ّ
املدارس واملعلمني ،وبذريعة
وجود تعديالت مقرتحة على
القانون!
أحيل الكتاب إىل اللجنة الفنية
يف الصندوق ،لكنه ،بقدرة
ّ
«اخلط العسكري»
قادر ،سلك

لوبي املدارس
يوجـّه كتاباً إىل
إدارة الضمان
لتأخري تطبيق
الدرجات بحجـّة
نزاع املدارس
واملدرّسني

احلكومة خارج «باريس  :»4ال
رؤية اقتصادية وال أولويات

اقرتاح قانون جديد محله ،أمس ،وزير الرتبية مروان محادة إىل
جلنة املال واملوازنة إلدراجه ضمن مشروع املوازنة ،يقضي
بدفع الدرجات الست للمعلمني مقسطة على  3سنوات اعتبارًا
من  2018/10/1وليس من ،2017/10/1كما نص مشروعه
األول ،على أن تلحظ املدارس املفعول الرجعي يف العام
الدراسي  2021ــــ .2022
تعديل قانون سلسلة الرواتب مل رُيقر يف جلنة املال ،امنا رُر ّحل
إىل اهليئة العامة للمجلس النيابي ،فيما مشروع الوزير يأتي
وسط اتفاق بني القوى السياسية على رفض متويل الدولة
للدرجات الست ،كما يطالب أصحاب املدارس املمثلني باحتاد
املؤسسات الرتبوية اخلاصة.
لكن املشروع القديم ــــ اجلديد مرفوض من نقابة املعلمني
واحتاد املؤسسات على السواء ،فرئيس النقابة رودولف عبود
جزم لـ»األخبار» بـ»أننا لن ندع هذا القانون مير يف اجمللس
النيابي».
أما عضو احتاد املؤسسات الرتبوية حممد مساحة (مدارس
املصطفى) فرأى أن املشروع اجلديد للوزير غري مقبول مجلة
وتفصي ًال« ،ولو سلمنا جد ً
ال بتقسيط الدرجات فإن اعطاء
املفعول الرجعي أمر غري واقعي وغري قابل للتطبيق ،إذ كيف
سنلحظ الفروقات اليت تساوي عمليًا  6درجات يف موازنة
 2021ــــ  ،2022ومعروف أن موازناتنا مقفلة ،أي أن جمموع
اإليرادات (األقساط) يساوي جمموع النفقات».

للمرة األوىل يصل ملف مؤمتر سيدر (باريس  )4إىل طاولة
جملس الوزراء .مشاريع أو استثمارات بقيمة  23مليار دوالر تبني
للوزراء وجود عيب منهجي يف إعدادها .ال أحد يعرف على أي
أساس رتبت األولويات أو وفق أي رؤية اقتصادية ،لكن العجلة
فرضت على املعرتضني تأجيل االشتباك وانتظار نتائج املؤمتر.
حتى الوزراء ال يعرفون ماذا يريد لبنان من باريس  .4وصلهم،
تقدر
أمس ،ملف مؤلف من  165صفحة تضم مشاريع استثمارية َّ
قيمتها بـ  23مليار دوالر على مدى عشر سنوات ،فحاولوا
مناقشته قدر اإلمكان .بالكاد متكن اجمللس من إعادة إدخال
قطاعي الصحة والتعليم إىل القطاعات اليت حتتاج للدعم ،بعدما
أسقطهما فريق رئيس احلكومة الذي أعد الدراسة .كانت احلجة
أن املطلوب دعم مشاريع جديدة ،بينما ترميم املدارس أو بناء
املستشفيات ال يدخل ضمن هذه اخلانة (يسري ذلك على توسيع
الطرق) وال مردود له! من أصل  23مليار دوالر مل يكن باإلمكان
ختصيص  400مليون دوالر لقطاعني حيويني هلما تأثري مباشر
يف حياة اللبنانيني.
كل الوزراء ،باستثناء فريق رئيس احلكومة ،كانوا يتصفحون
الرزمة اليت بني أيديهم للمرة األوىل .مل يشاركوا يف مناقشة
مشاريع تدخل يف صلب وظيفتهم ،بل أوكلت املهمة إىل فريق
رئيس احلكومة ،الذي تعاون مع فريق رئيس اجلمهورية وتشاور
مع ممثلني عن األحزاب ،ملعرفة حاجاتهم املناطقية وأولوياتهم.
لكن من يقرر فع ًال هذه األولويات يف غياب رؤية اقتصادية
كان قد أوكل أمرها إىل «ماكنزي» .حتى تسمية «خطة» (كتبت
باللغة اإلنكليزية يف امللف) بدت فضفاضة بالنسبة إىل وزراء،
فالربنامج االستثماري املقدم غري مبين على أهداف واضحة .هو
جمرد برنامج أعد على عجل ،من دون تقدير نتائجه الفعلية .حتى
عما إذا كانت هناك دراسة
وزير املال علي حسن خليل ،سأل ّ
أثر لديون مؤمتر باريس على اخلزينة ،فكانت اإلجابة بالنفي .ال
تقدير للمرتتبات املالية للقروض اليت سيحصل عليها لبنان وال
دراسة ملا بعد إجناز االستثمارات! ماذا عن التشغيل والصيانة
وتكاليفها؟ ال إجابة أيضًا .واألهم ،هل الدولة اللبنانية قادرة
على استيعاب هذا احلجم الكبري لالستثمارات املتوقعة (ما بني
مليار دوالر ومليار ونصف سنويًا) متويليًا وتشريعيًا وتنفيذيًا؟
ثم ،أال يوجد حاليًا متويل متاح ملشاريع عديدة ،لكن احلكومة
مل تستطع االستفادة منه لعدم توافر أموال االستمالكات؟ هل
تكديس القروض هو اهلدف أم االستثمار؟ وهل هناك موال آخر
من نوع استجالب ودائع لتدعيم الوضع النقدي واملالي؟ وحتى
لو جرى تسييل هذه القروض ،من يضمن أن ال يبتلع الفساد
املستشري األموال املتوقع احلصول عليها؟ ويف ظل غياب رؤية
اقتصادية واضحة ،كيف ميكن لبنان أن يلتزم استثمارات حمددة
لعشر سنوات؟ وماذا لو تبني بعد فرتة أن مثة حاجة لتمويل مشروع
استثماري ما ،كيف ميكن اللجوء إىل املستثمرين األوروبيني،
الذي سبق أن اطلعوا على حاجات لبنان خالل عشر سنوات،
ومل يكن ذلك املشروع من ضمنها .هل يقتنعون بتربيرات على
شاكلة «سقط سهوًا»؟
اقرتح أن يصار إىل تشكيل
وألن أسئلة الوزراء أكثر من األجوبة ،رُ
جلنة لدراسة امللف بطريقة أفضل ،إال أن رئيس احلكومة ،حتت
ضغط الوقت ،رفض األمر .وضغط الوقت رافق أيضًا إعداد
امللف الذي سريسل إىل باريس ،فهل حيتمل ملف له يؤثر يف
مستقبل البلد أن رُي َع ّد خالل أسابيع .يقول أحد الوزراء لـ»األخبار»
إن حالة العجلة ال تبشر باخلري ،ومن الطبيعي أن تؤدي إىل
أخطاء .يبقى أن يأمل اللبنانيون ّأال تكون هذه األخطاء كبرية أو
جوهرية.
ما كتب قد كتب عمليًا ،والنقاش الذي استحوذ على أغلب وقت
اجللسة ،مل يساهم إال يف أمرين :إنقاذ قطاعي التعليم والصحة
املتعمد ،واالتفاق على العودة إىل جملس الوزراء
من اإلهمال
ّ
لتحديد األولويات وترتيب األهداف .يدرك الوزراء أن هذا اجلهد
كان جيب أن يبذل قبل املؤمتر «لكن الوقت مل يسمح لنا بذلك».
تبدلت األولويات ،وصار املطلوب انتظار نتائج املؤمتر ومن ثم
االتفاق بعدها على كيفية التعامل مع النتائج.
رئيس احلكومة ،وحبسب البيان الرمسي بعد اجللسة ،شدد
على أهمية انعقاد املؤمتر وانعكاساته اإلجيابية على األوضاع
االقتصادية يف لبنان ،مشريًا إىل أن املشاريع اليت قدمها لبنان
ضمن برنامج االستثمارات العامة ( )CIPكانت موضع درس مع
ممثلي الكتل النيابية ،وهي ستطرح للبحث وفق األولويات اليت
حيددها اجلانب اللبناني .وقال احلريري« :علينا أن نعرف أن هذه
املشاريع ستكون حتت متابعة البنك الدولي ومراقبته ،وستتم
بشفافية مطلقة ،وهذا مهم جدًا بالنسبة إىل احلكومة واألفرقاء
واملنظمات اليت ستتوىل متويل هذه املشاريع» ،داعيًا إىل تفعيل
اجمللس األعلى للخصخصة يف جماالت عمله .لكن يف برنامج
االستثمارات ال تقسيم واضحًا للمشاريع بني تلك املخصصة
للشراكة مع القطاع اخلاص أو للخصخصة أو للتنفيذ من قبل
الدولة .ترك األمر للمستثمر ليكتشف بنفسه.
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مقاالت وتـحقيقات

عسكريّون وضبّاط لقياداتهم :احفظوا كرامتنا أو فلنرحل!
رضوان مرتضى
أن يشعر العسكريون يف األسالك العسكرية
واألمنية بالغنب ،أمر ال يليق بدولتهم.
هم ال يستطيعون أن ينزلوا إىل الشوارع
للتظاهر واالعتصام وقطع الطرق .هذه
حاهلم مع حتركات قطاعات كانت تنزل إىل
الشارع للمطالبة حبقوقها ــ حقوقهم ،وال
يستطيعون إال أن يكونوا ذراع الدولة يف
التعامل مع احملتجني.
العسكريون ممنوعون من الكالم .ال وفود
ُي ِّ
شكلونها لزيارة الرؤساء الثالثة ،وال
مجعيات ُت ِ
طالب حبقوقهم ،إذا ما ُه ِدرت.
قارن هؤالء أنفسهم بباقي مؤسسات
ُي ِ
الدرك األسفل
الدولة ،فيجدون أنفسهم يف
ْ
سَّلم االهتمام.
من ُ
يؤرق أيامهم مشروع خفض التعويضات
َ
تعويض نهاية
الذي مينح كل عسكري
ّ
كل سنة ،ثالث سنوات ،وال
اخلدمة عن
أن ما ُنشر عن قرار جملس
تبني ّ
سيما بعدما ّ
الدفاع األعلى اإلبقاء على «السنة بثالث»
غري صحيح ،لكونه جمرد إرجاء إىل ما بعد

اخلطوة يرى فيها العسكريون
إجحافًا حبقهم .فعلى سبيل
ِ
«م َن
املثال ،تقول املصادر:
القطعات املستحقة للتعويض يف
السلك العسكري ،فوج احلدود
الربية وفوج املغاوير بالتأكيد».
وتضيف املصادر« :أما املراكز
الثابتة ،مثل قيادة منطقة
بريوت أو املستشفى العسكري،
فسيحرم عسكريوها وضباطها
ُ
التقدميات اليت كانت ممنوحة

سبب االمتعاض
شعور عارم ّ
بأن
كبار الضباط
ال يشعرون مع
صغار الضبـّاط
والعسكريني

هلم» .هذا التمييز سينسحب على املديرية العامة لقوى األمن
السيارة هما
إن ك ًال من فرع املعلومات والقوى
الداخلي ،إذ ّ
ّ
األوفر ّ
حظًا.

التدبري الرقم 3

عباس ضاهر

قادة الوحدات يحصلون يف خمسة أشهر على ما يحصل عليه الضابط بعد  35سنة (هيثم املوسوي)

انتهاء االنتخابات النيابية .وهذا التأجيل هدفه منح كل جهاز
قرر على أساسها أي
من األجهزة األمنية وقتًا إلجراء دراسة ُ
لي ّ
القطعات تستحق التعويض الثالثي وأيها ال تستحق .بل أكثر
من ذلك.
ّ
موقعة من األمني العام للمجلس األعلى للدفاع،
هناك وثيقة
موجهة إىل وزارة الداخلية واملديرية العامة لقوى األمن ،تفيد
بأنه بناء على مقررات جلسة جملس الدفاع األعلى املنعقدة
بتاريخ  9آذار برئاسة رئيس اجلمهورية ،تطلب متابعة تكليف
جلنة وزارية إلعداد مشروع قانون جديد للدفاع .ووضع مشروع
قانون لزيادة سنوات اخلدمة للضباط والعسكريني الذين حيق
هلم تقديم تسرحيهم لتصبح  25سنة .وتتضمن الطلب إىل
األجهزة العسكرية واألمنية إعادة توزيع التدابري  1و 2و 3وفقًا
للمهمات العمالنية املكلفة بها.
وحبسب املعلومات ،مل ُحيدد معيار ُختتار مبوجبه القطعات
املستحقة ،بل يعود تقدير ذلك لقيادة كل جهاز أمين .هذه

ملاذا ُج ّن جنون العسكريني؟ وملاذا هذا اإلحساس باملظلومية
ما دام ذلك سينسحب على غالبية القطعات؟ يقول أحد الضباط
إن القصة «عمرها من عمر إقرار مشروع السلسلة .يومها نال
ّ
العسكريون املستوى األدنى من الزيادة» .يف حينها ،حصلت
القطاعات املدنية واإلدارة العامة على «زودة» بلغت ،160٪
مل ُت َ
حدها األقصى .يومها،
رفع رواتب العسكريني إال  50٪يف ّ
احتج العسكريون للمطالبة مبساواتهم بباقي القطاعات ،فجاءهم
ّ
بأن نسبة الزيادة اليت حصلوا عليها متدنية ،ألن
اجلواب
ّ
تعويضات نهاية اخلدمة اليت حيصلون عليها كبرية بذريعة وجود
التدبري الرقم ( 3إحدى درجات االستنفار واجلاهزية لوحدات
املهمات اليت تقوم بها ،وهي ترتفع من
اجليش وفقًا ملستوى
ّ
التدبري الرقم  1إىل الرقم  ،3وفقًا حلجم املهمة ونسبة اخلطر
تقدره القيادة العسكرية.
الذي ّ
َ
تعويض نهاية اخلدمة
ومبوجب هذا التدبري ،يتقاضى العسكري
عن ّ
كل سنة مشمولة بالتدبري الرقم  ،3ثالث سنوات) .إلغاء
أن تعويض العسكري والضابط سيكون
هذا التدبري يعين ّ
مساويًا لباقي املوظفني .قد يكون ذلك عاد ً
ال إذا ما ُن ِظر إليه
التوجه اليوم حنو إلغاء هذا التدبري
من خالل هذه اجلزئية ،لكن
ّ
يعين حكمًا إحلاق ُ
الظلم بالعسكريني الذين ُحرموا رفع الراتب
ُ
قرت السلسلة .يومها ،بذريعة االمتياز الذي
الشهري عندما أ ّ

بولتون واسرائيل ...واحلرب
األمريكية ضد إيران

حيظى به العسكري من خالل هذا التدبريُ ،خ ّفض أصل الراتب.
سيلغى ،يعين ُيفرتض حكمًا،
ً
وبناء عليه ،إذا كان هذا االمتياز ُ
من باب العدالة ،إعادة النظر بالرواتب قبل إقرار السلسلة.
سجل من موظفي
وعلى سبيل املثال ،عندما
يتخرج الضابط ُي َّ
ّ
الفئة الثالثة ،أي ما يوازي رئيس الدائرة .التعادل يف الفئة
ال يعين تساويًا يف الراتب .إذ ّ
إنه يقبض شهريًا ما يقارب
مليونًا و 700ألف لرية ،بينما أساس راتب موظف الفئة الثالثة
أن الفارق بني االثنني هو 500
مليونان و 200ألف لرية ،أي ّ
ألف ُتدفع على أساس الراتب.

إسكان للعسكريني

يعترب العسكريون ّ
أنهم مرتوكون ملصريهم ،فالقضاة لديهم
جملس القضاء األعلى .وكذلك األمر مع األساتذة ،هناك من
ُيطالب بامسهم .لكن ،رغم حساسية هذه القضية ،مل ُيَر أي
وفد من قيادة األمن الداخلي أو األمن العام أو اجليش يزور
متس صميم حياة
أيًا من الرؤساء لطرح هذه القضية اليت
ّ
إن خمصصات قائد كل جهاز تربو على 100
العسكريني ،إذ ّ
مليون لرية شهريًا ،فيما تبلغ خمصصات كل قائد وحدة 30
احلد األدنى (املخصصات السرية اليت يصرفها
مليون لرية يف
ّ
من يقبضها كيفما يشاء).
ويقول أحد الضباط« :إذا ُأحيل عميد على التقاعد يقبض مبلغ
 400مليون لرية لبنانية ،بينما قادة األجهزة والوحدات حيصلون
خالل مخسة أشهر على ما حيصل عليه الضابط بعد  35سنة
من اخلدمة» .ويف هذا السياق ،يتحدث النائب العميد الوليد
سكرية للزميلة «األخبار» عن جتربة رئيس بلدية يف إحدى قرى
جزين ،أنشأ جممعًا سكنيًا يف مشاع للدولة وباعه ألبناء القرية
بسعر التكلفة.
ُيرب سكرية ّ
أنه ُأقيمت شكوى على رئيس البلدية أمام شورى
الدولة ،لكنه كسب الدعوى ألن غايته كانت توفري مسكن
ألبناء بلدته بد ً
ال من مغادرتها .ينطلق الضابط السابق من
هذه احلادثة للقول« :إذا ببلدية منعمل هيك .معقول الدولة
ما قادرة تالقي حل للعسكر» .ويضيف سكرية« :ما دامت
موازنة الدولة ال تسمح بتوفري حياة الئقة للعسكري ،فلماذا ال
تبين جممعات سكنية لإلسكان العسكري تبيعها للعسكر بسعر
التكلفة».
فلي َ
لغ
وعندها
اخلطة،
هذه
تعتمد
الدول
معظم
أن
سكرية
يؤكد
ّ
ُ
أن التدبري الرقم 3
«التدبري الرقم  .»3ينطلق سكرية من اعتبار ّ
هو لتحسني الوضع املعيشي ،مشريًا إىل ّ
أنه إذا مل يعد بإمكان
العسكري تعليم أوالده وإدخاهلم إىل اجلامعات والسكن الالئق،
فلماذا يبقى يف السلك العسكري؟».
بعد انتهاء جلسة جلنة املال واملوازنة برئاسة النائب ابراهيم
كنعان ،اواخر االسبوع املاضي ،تطرق األخري إىل التقدميات
املدرسية واالجتماعية اليت تساهم بها الدولة منذ سنوات،
وأوضح أنه «جرى التأكيد على احملافظة عليها ،وهذا األمر ال
أن «قيادة اجليش
جيب أن يقلق العسكريني بعد اليوم» ،وذكر ّ
قدمت تصورًا بنقل بعض االعتمادات من بند اىل آخر ،من دون
ّ
أن يشكل أي استثناء جلهة االلتزام بقرار التخفيض املتخذ
يف احلكومة ،على الرغم من حاجة اجليش واألجهزة األمنية إىل
لفتة خاصة يف مرحلة حنتاج فيها إىل احلفاظ على االستقرار
ومعنويات عسكرنا».
وحبسب مصادر نيابية ،ال يتصل كالم كنعان بالتدبري الرقم 3
الذي ستتم مراجعته من قبل األجهزة األمنية والعسكرية قريبًا،
بل بالتقدميات املدرسية واالجتماعية اليت ُمتنح للمتقاعدين.

مل يكن تعيني جون بولتون مستشارًا لألمن القومي األمريكي
عاديًا بالنسبة اىل الإسرائيليني .وصفوا خطوة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب بالبشرى الطيبة لتل أبيب .بولتون
يعولون على شحن جون
صديق كبري عتيق إلسرائيل .فهل
ّ
بولتون لإلدارة األمريكية من أجل شن حرب على إيران؟ قد
يرى املراقبون ذلك ،لكن ،هل حيتاج ترامب لشحن بولتون له
أساسًا؟ .
يف مؤمتر صحيفة «يديعوت احرونوت» العربية يف القدس،
روى وزير الدفاع االسرائيلي االسبق شاؤول موفاز حديثًا اجراه
مع بولتون يف املاضي« .ملاذا ال تهامجون ايران؟» .سأل
بولتون ،فإضطر موفاز للشرح.
ينطلق االسرائيليون من ذاك السؤال وتلك الواقعة للحديث عن
املرحلة األمريكية املقبلة يف ضوء تعيني بولتون .تقول صحيفة
«يديعوت أحرونوت» يف افتتاحيتها :هناك جمموعة صغرية
نسبيا من االمريكيني ممن يهتمون بالسياسة اخلارجية ،بولتون
يتماثل مع احملافظني اجلدد ،عصبة من املفكرين اجلمهوريني
اليت تروج للتدخل الفاعل المريكا يف العامل ،مبا يف ذلك
احلروب الوقائية واالعمال العسكرية .جيل املؤسسني هلا اجتاز
اخلطوط من اليسار اىل اليمني يف اثناء حرب فيتنام .يف فرتة
والية الرئيس جورج بوش االبن ونائبه ،ديك تشيين ،وصلت
احململ
اىل ذروة تأثريها .فقد وفرت لبوش املربرات لالجتياح
ّ
باملصيبة للعراق .معظم اعضائها البارزين يهود يتعاطفون
مع اسرائيل ،بينهم بيل كريستول ،جون فودهوتس ،روبرت
يشوش بينهم وبني
كاغان واليوت ارامز .ويف احيان قريبة
ّ
اللوبي اليهودي .ويتهمون اسرائيل بالتورط االمريكي يف
العراق.
تتوسع الصحافة العربية يف الشرح والتوصيف ،لتقديم أجوبة
ّ
تركز فيها على الشرق
شافية عن مرحلة أمريكية مقبلة،
األوسط ،من دون استحضار األزمات املفتوحة مع الروس،
واملخفية مع الصينيني .رمبا ،ألن الساحة الشرق أوسطية هي
املخترب الفعلي العملي اآلن للنزاع الدولي.
املهم بالنسبة لالسرائيليني ما يعنيهم ،وما هو مرتقب
للمنطقة .تركيزهم على جون بولتون أنه ليس يهوديا« .وهو
اقل ذكاء من زمالئه يف معسكر احملافظني اجلدد واكثر فظاظة
بكثري .وعندما توىل منصبًا يف عهد بوش االبن ،قيل عنه
انه الدبلوماسي االقل دبلوماسية يف التاريخ الدبلوماسي
االمريكي».
ينطلق هذا التوصيف االسرائيلي لبولتون مستندًا اىل حقيقة
ان لكل مشكلة برزت أمامه ،كان له حل واحد :الشروع يف عمل
عسكري .هكذا يف العراق ،يف كوبا ،يف كوريا الشمالية ،يف
ايران .هو احد القالئل يف الواليات املتحدة الذين ال يزالون
يؤمنون بان االجتياح العراقي كان صحيحا مربرا.
يقول االسرائيليون ان االخفاقات يف افغانستان ويف العراق
عززت قوة االنعزاليني وابعدت عن الساحة احملافظني اجلدد.
املروج لالنعزالية ،وقف يف مواجهة بيل
ستيف بانون،
ّ
املروج للتدخل ،وانتصر .بانون ّ
حفز ترامب على
كريستول،
ّ
السباق ،اما كريستول فاختار هيالري كلينتون.
كل ذلك ،يعين ان ترامب زاد من حدة تطرفه جتاه سبل
املعاجلة ،لكن الرئيس االمريكي أمضى حتى اآلن سنة ونصف
يعرب عن
منذ ترؤسه االدارة وهو يستبدل مسؤولني عنده .هذا ّ
شخصية ترامب بالدرجة األوىل ،أكثر مما يشري اىل طبيعة املرحلة
اآلتية .لكن شخصية املسؤولني سرتخي بظالهلا على أسلوب
املقاربة األمريكية للملفات اليت سيديرونها .يرى االسرائيليون
هنا أن التعيينني االخريين ،ملايك بومبيو وزيرا للخارجية وجون
بولتون مستشارا لالمن القومي يشهدان ،ظاهرا على تغيري
للخط .مسؤوالن كبريان براغماتيان ُ ّ
حنيا .ليعود احملافظون
اجلدد للسيطرة على السياسة اخلارجية ،وبقوة .بومبيو وبولتون
سيقودان الواليات املتحدة اىل حرب ضد ايران.
هذا االستنتاج املبدئي ،لكن يف التفسري سيناريوهات
اسرائيلية أخرى ،تنطلق من ثابتة أن ال شيء مؤكدًا عند
يهول
احلديث عن ترامب .رمبا يعتقد الرئيس األمريكي أنه
ّ
على اإليرانيني ،لفرض تعديالت على االتفاق النووي« .ليس
مؤكدا أن شيئا ما سيتغري يف االتفاق .ترامب سيلقي خطابًا.
وااليرانيون ،بالتشاور مع االوروبيني ،سيجدون طرقا ملواصلة
تطبيق االتفاق دون أن يتضرروا.
احملصلة بالنسبة لتل ابيب ،كما عكستها الصحافة العربية،
تقوم على اساس :يصعب التصديق بأن االمريكيني الذين
حيرضون اسرائيل على فتح احلروب ،سيخوضون احلروب.
ّ
«االمريكيون مع االصبع الرشيق على زناد االخرين حيبوننا حقا،
وحتى لو كانوا كذلك ،فان حمبتهم خانقة» .هذا ما يستنتجه
االسرائيليون للتأكيد على عدم التعويل على واشنطن يف
أي حرب .فالواليات املتحدة األمريكية لن ختوض احلرب ضد
طهران ،وامنا تهدف لتحسني الشروط.
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مـقاالت وتحقيقات

احلريري ليس ضعيفاً!
حسن عليق
منذ سنوات ،مل يتوقف احلديث عن ضعف الرئيس سعد احلريري:
أزمة مالية أفنت امرباطورية «سعودي أوجيه» ،وأزمة شعبية نتيجة
خفوت حدة مواقفه وتراجع حموره يف اإلقليم وخسران رهاناته
وغيابه عن لبنان لسنوات وضعف تنظيمه احلزبي .بعد إجنازه
التسوية الرئاسية ،بصفتها الصفقة السياسية األبرز يف حياته
مقربون من احلريري جردة حساب :لسنا ضعفاء.
السياسية ،جيري ّ
على العكس من ذلك ،حنن أقوياء .نقطة االرتكاز يف هذه القوة
هي يف قدرته على نسج حتالف وثيق مع التيار الوطين احلر يراهن
على إبعاده األخري عن حزب اهلل ،كما يف اقتناع األمريكيني بأنه
«حجر الزاوية» يف سياسة مواجهة حزب اهلل بهدوء.
صرح وزير الرتبية مروان
يف التاسع من تشرين الثاني املاضي،
ّ
ّ
أتوقع أن يعود الرئيس سعد احلريري أو أن
محادة قائ ًال« :ال
يشارك يف احلياة السياسية من جديد» .خالف رئيس احلكومة
توقعات (ورمبا متنيات) محادة .حينذاك ،كان رئيس تيار
املستقبل حمتجزًا يف العاصمة السعودية الرياض ،وجمربًا على
تقديم استقالته .وكالم محادة ،السياسي املخضرم ،مل يكن
خمالفًا للمنطق الذي ُتدار به أمور فئة السياسيني اليت ينتمي
فيطاع.
إليها .فاملعتاد ،و»الطبيعي» ،أن يقول طويل العمر كالمًا ُ
إال أن احلريري عاد.
قبل أربعة أشهر ونصف شهر ،كان احلريري مسجونًا يف السعودية.
ومنذ أقل من أسبوعني ،استدعت السعودية سفريها يف لبنان
وليد اليعقوب ،وأبدلت به القائم باالعمال وليد البخاري ،كبادرة
ُحسن نية جتاه احلريري نفسه! العالقة بني رئيس احلكومة اللبنانية
ّ
معقدة
واحلكم السعودي بقيادة ولي العهد حممد بن سلمان تبدو
للغايةِ .من سجينه الذي يريد أن يطيحه ويورث حكمه أخاه ،إىل
رجل دولة ُي ّ
نفذ ما يريده قبل أن يطلب ،ولو أن ما يرغب فيه يكاد
يكون غري مسبوق يف تاريخ العالقات الدبلوماسية بني الدول.
فاليعقوب مل يرتكب خرقًا دبلوماسيًا (حتى باملعايري اللبنانية غري
املوجودة) ،وال هو أخطأ حبق احلريري .لكن السفري السعودي
ِ
مستفّز لـ»الشيخ سعد» ،كونه «سكرتري تامر السبهان».
وتغريت طريقة تعاملها مع
تبدلت سياسة السعودية جتاه احلريري،
ّ
ّ
امللف اللبناني .أرادت ،يف تشرين الثاني املاضي ،تنفيذ انقالب
ارتد عليها سلبًا .كان أداؤها يف غاية العشوائية ،إىل
سرعان ما
ّ
حد أنها اختارت حجر الزاوية يف نفوذها اللبناني لتطيحه.
ّ
تنبهوا خلطورة ما أقدمت عليه الرياض ،وقادوا
األمريكيون
ّ
استدارتها ،فعادت اليوم لتحتضن رئيس احلكومة .الدور األبرز
يف هذا اجملال لعبه ولي عهد أبو ظيب حممد بن زايد ،وجاريد
كوشنر ،صهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب .األخريان ّ
نفذا ما
اقرتحته اإلدارة االمريكية :الطريقة األمثل ملواجهة حزب اهلل يف
لبنان ،حاليًا ،متر بالسياسة اليت يعتمدها سعد احلريري .فاألخري
مل يقفز أي قفزة نوعية ،يف السنوات املاضية ،من دون غطاء
أمريكي.
بعد خروجه من السلطة ،ثم مغادرته لبنان عام  ،2011قرر احلريري
َ
«قات َل» يف سوريا ،وخاض معركة سياسية يف وجه
املواجهة.
حزب اهلل وحلفائه .دائمًا ،حتت السقف األمريكي.
القرار األصعب الذي اختذه ،يوم قرر دعم وصول العماد ميشال
عون إىل بعبدا ،مل يكن حصرًا نتيجة
لـ»خيار اليائس» .بل إن احلريري
كان يعمل من ضمن «رؤية» تقول
إن هزمية حزب اهلل يف املواجهة
املباشرة غري ممكنة .ومن األجدى
السعي إىل اإلضرار به بهدوء.
انتخاب عون ،وفق الرؤية احلريرية،

انتقل الحريري يف
 4أشهر مِن سجني
يف السعودية إىل
مـَن تـُبدّل الرياض
سفريها كرمى له

مل يكن أمرًا حمتومًا بسبب إصرار حزب اهلل عليه مرشحًا وحيدًا
وحسب ،بل كان أيضًا فرصة ميكن استغالهلا إلبعاد احلزب عن
حليفه األوثق .فاحلريري مقتنع بأن موقع الرئاسة لوحده يدفع عون
مقربني من
إىل االبتعاد ،ولو قلي ًال عن حزب اهلل .كذلك ،حبسب
ّ
أداء وطموحًا،
احلريري ،ميكن الرهان على الوزير جربان باسيل،
ً
ّ
لفك عرى التحالف بينه وبني حزب اهلل ،أو على األقل ،لكي
ترتاجع عالقتهما عن املستوى املتقدم الذي وصلت إليه يوم
انتخاب عون .الرؤية احلريرية هنا مطابقة ملا يريده األمريكيون،
ّ
أقله حاليًا.
اليوم ،يقف احلريري ليحصد ما زرعه .خصومه من داخل فريقه
السياسي وتياره ،يعايرونه بأن سياسته ّ
كلفته تقديم تنازالت
باهظة :سياسيًا ،وإداريًا ،ويف قانون االنتخاب...
على مقربة من االنتخابات النيابيةُ ،جيري حريريون جردة حساب
لألشهر املاضية .هم مقتنعون بأن قوتهم احلالية غري مسبوقة منذ
عام  .2005قد يكون يف كالمهم بعض مبالغة .إال أنهم جيزمون
أي تنازالت ذات قيمة ،يف مقابل
بأن رئيس احلكومة مل
ّ
يقدم ّ
حتصيل الكثري من املكاسب.
أو ً
ال ،نسج احلريري لنفسه شبكة أمان خارج البالد ،عمادها العالقة
ّ
التعقل.
مع االمريكيني والفرنسيني ،ما اضطر السعوديني إىل
ويف زيارته األخرية للرياض ،حيث استقبله حممد بن سلمان

أكثر من مرة ،بصورة هي أقرب إىل االعتذار
عما فعله به يف تشرين الثاني املاضي ،تقرر
ّ
منح إحدى شركاته حق تنفيذ مشروع يف منطقة
تبوك السعودية بقيمة تصل إىل حنو  650مليون
دوالر أمريكي .ورغم الطابع السياسي هلذا
العطاء ،يرفض حريريون هذا الوصف ،مؤكدين
أن احلريري لن حيصل على مال انتخابي من
السعودية .فربأيهم ،من عوامل قوته احلالية
االحتفاظ بهامش املناورة الذي يتيحه له عدم
طلب مال من الرياض.
ثانيًا ،يف الداخل ،شبكة أمان عمادها العالقة
بالرئيس ميشال عون .منح احلريري عون
مقربني
(وباسيل) كل ما يريده .لكنه ،حبسب
ّ
ّ
السنة» ،وال عن «حصة
منه ،مل يتنازل عن «حقوق
تيار املستقبل» .ما ختلى عنه ،بسبب وجود رئيس
قوي يف بعبدا ،وملقتضيات التسوية ،كان جزءًا
مما يضع تياره يده عليه «من دون وجه حق».
ّ
حيصلها من عالقته بعون وتياره
واملكاسب اليت
ّ
قارن مبقعد نيابي هنا ،وموقع إداري
أكرب من أن ُت َ
هناك ،ومرسوم ال ُي ّ
وقع .املكسب ،حبسب
احلريريني ،هو ضمان البقاء يف رئاسة احلكومة،
وإقامة حتالف اسرتاتيجي مع التيار الوطين احلر،
مبا جيعل منهما الكتلة الوازنة يف السلطة.
يقويهما «يف وجه
ثالثًا ،ما مينحه لعون وباسيل ّ
الشيعة» .طوال األشهر املاضية ،أكثر حريريون
يتفرجون على
من االبتسامات الصفراء ،وهم
ّ
العراك الذي ال ينتهي بني التيار الوطين احلر
وحركة أمل .وهذا العراك يصيب العالقة بني
حزب اهلل والعونيني بالكثري من اخلدوش واجلروح
وأي خالف
اليت حتتاج إىل وقت طويل لتشفى.
ّ
يتحول تلقائيًا إىل خالف
بني أمل والعونيني
ّ
مسيحي ــ شيعي ،يكتفي املستقبل مبراقبته
من دون التعبري عن الفرح املكتوم به .وهنا،
يعول احلريري على تراكم اخلالفات التكتيكية بني
ّ
حيوهلا الحقًا
التيار الوطين احلر وحزب اهلل ،مبا ّ

«الحريري ليس ضعيفاً» ...هي النتيجة التي يخلص إليها مقرّبون منه يف جردة حساب ملا
بعد التسوية الرئاسية وأزمة االستقالة (هيثم املوسوي)

يؤكد مقرّبون من الحريري أنه لن يحصل على مال انتخابي من السعودية(هيثم املوسوي)

إىل أسباب لفراق اسرتاتيجي بينهما.
رابعًا ،من ختلى عنهم احلريري إداريًا وقضائيًا كانوا يشغلون
مواقع حيق لرئيس اجلمهورية تعيني شاغليها .ويف املقابل ،حصل
أي شريك .أما
احلريري على حق مطلق بتقرير املواقع
السنية ،بال ّ
ّ
السنة الذين ِ
ّ
أبعدوا عن مناصبهم ،فاختار هو بنفسه
املوظفون
ووالء له من
تبديلهم ،ليضع يف مكانهم أشخاصًا أكثر مطواعية
ً
سابقيهم ،أو أقل إثارة للمشكالت اإلدارية والسياسية.
خامسًا ،من املنظار نفسه ،يرى احلريريون قانون االنتخاب .هو
أفضل املمكن نتيجة موازين القوى احلالية .لكن هذا القانون
«ليس جمحفًا حبقنا أبدًا .اإلجحاف هو يف قول العكس .فما
سنخسره هو إما ليس حقًا لنا ،كثالثة مقاعد شيعية ،ومقعدين
علويني ،وبعض املقاعد املسيحية ،وإما مقاعد خنسرها لنكسب
يف مقابلها مقاعد كان غرينا يضع يده عليه .ويف احملصلة،
ستكون لنا بعد االنتخابات كتلة من حنو  24نائبًا ،لتبقى الكتلة
احلزبية األكرب يف اجمللس النيابي».
سادسًا ،على املستوى الشعيب ،يعرتف املستقبليون برتاجع
السين .لكن ،وبد ً
ّ
ال من اخلطر
التأييد الذي أصابهم لدى اجلمهور
الذي كان ُحيدق بهم نتيجة الدعم السعودي واإلماراتي خلصومهم
«داخل الطائفة» ،يبدو احلريري اليوم كما لو أنه بال بديل .تراجعت
حد عدم مشوله
الرياض عن دعمها للوزير السابق أشرف ريفي إىل ّ
العَلْوال قبل أسابيع ،فيما تراجع
بزيارة خاطفة للموفد امللكي نزار َ
انقالبيون آخرون ،كخالد ضاهر ،من موقف املستعد ملبايعة بهاء
ِ
«املعتذر» من سعد
احلريري «إذا طلبت مين اململكة ذلك» ،إىل
ِ
واملنسحب من مواجهته االنتخابية .استدارت السعودية،
احلريري،
وتركت من شاركوها انقالبها الفاشل على رئيس تيار املستقبل
بال أي سند يف االستحقاق املقبل .ما جرى يف تركيب التحالفات
االنتخابية دليل على أنها مل تضغط على «ابنها سعد» ملراعاة أحد،
وأبرزهم مسري جعجع الذي وضع كامل وزنه السياسي يف كفة
انقالبها على احلريري.
ما سبق ذكره من عناصر القوة ال يزال حيتاج إىل أمر وحيد
للتصديق عليه :أن تكون نتائج االنتخابات النيابية على قدر تطلعات
املستقبليني ،رغم اقتناعهم ،كما باقي القوى السياسية ،بأن ما
يضمن رئاسة احلكومة ألي شخصية سياسية ليس عدد املقاعد
النيابية ،بل التفاهمات السياسية اليت أجاد احلريري نسجها.

الخطر اآلتي من واشنطن

مقربون من الرئيس سعد احلريري
اخلاصرة الرخوة اليت خيشاها
ّ
تكمن يف واحدة من نقاط قوته الرئيسية :واشنطن .مع خروج
وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون ،ومستشار األمن القومي

اتش آر ماكماسرت ،من إدارة دونالد ترامبّ ،
تقلص عدد «العاقلني
نسبيًا» يف العاصمة األمريكية .يقول حريريون إن لبنان يبقى يف
دائرة األمان ما بقي ملفه يف الواليات املتحدة بيد وزارة اخلارجية
تسوق لفكرة االستقرار يف لبنان« ،ألن هذا االستقرار ّ
ميكننا
اليت
ّ
من مواجهة حزب اهلل بصورة أفضل» .ما خيشاه هؤالء هو موجة
من اجلنون األمريكي يف اإلقليم ،تطيح اهلدوء يف لبنان ،وتاليًا،
دور احلريري القائم على التسوية وربط النزاع وقضم املساحة
السياسية من حول حزب اهلل.

أين التحالف بني حزب اهلل والتيار؟

ميكن الرئيس سعد احلريري أن «يباهي األمم» مبا أجنزه .بعد
سنوات من العداء بني تيار املستقبل والتيار الوطين احلر ،وهو
ّ
«سنيًا ــ مسيحيًا» ،يرسم املستقبليون صورة
ما كان ُيرتجم توترًا
للتحالفات االنتخابية ُيثبتون فيها وجهة نظرهم القائلة بأنهم متكنوا
من إبعاد التيار الوطين احلر عن حزب اهلل ،وفق اآلتي:
يف عكار ،التيار الوطين احلر يواجه حلفاء حزب اهلل،
يف دائرة الشمال الثالثة ،التيار متحالف مع تيار املستقبل،
يف كسروان جبيل ،التيار يواجه حزب اهلل،
يف صيدا جزين ،العونيون يواجهون حليفهم وحليف حزب اهلل
أسامة سعد (فض ًال عن حركة أمل)،
يف اجلنوب الثالثة ،التيار متحالف مع املستقبل يف مواجهة حزب
اهلل،
يف البقاع الغربي ،التيار يواجه حزب اهلل وحلفاءه ،بعد رفضه
عرضهم االنتخابي ومفاوضته «املستقبل» على عرض أدنى قيمة
منه،
يف زحلة ،التيار متحالف مع املستقبل يف مواجهة اجلميع ،ومن
بينهم حزب اهلل،
يف البقاع الشمالي ،التيار يواجه حزب اهلل،
يف بريوت االوىل ،التيار متحالف مع املستقبل.
يف بريوت الثانية وطرابلس ،مل ينجح التياران يف نسج التحالف،
ألن املستقبل اختار خوض املعركة وحيدًا ،ال خلالف على املقاعد
أو على العنوان السياسي .ويف عكار والبقاع الشمالي ،احنصر
اخلالف بينهما على توزيع املقاعد .ويف صيدا جزين ،اتفقا على
حد
االفرتاق ،على أمل الفوز بأربعة مقاعد من أصل مخسة ،على ّ
قول مستقبليني! عمليًا ،مل يتحالف حزب اهلل والتيار الوطين احلر
سوى يف بعبدا .ومل جتمع لوائح واحدة التيار وحلفاء احلزب سوى
يف «الشوف ــ عاليه» .التحالف يف بريوت الثانية مل حيصل سوى
ألن العونيني مل جيدوا مكانًا هلم على لوائح أخرى ،يقول حريريون،
شامتني حبزب اهلل!
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مــقاالت وتـحقيقات

«باريس  :»4كمن يرهن ممتلكاته على طاولة ال ِقمار!

قبل بضعة أسابيع،
كشف رئيس احلكومة
سعد احلريري ،أمام
هيئة مكتب اجمللس
االقتصادي االجتماعي
عن احتمال حصول
اقتصادي
انهيار
ونقدي .يوم اجلمعة
صرح البطريرك
املاضي ّ
بشارة الراعي ،نق ًال
عن رئيس اجلمهورية
ميشال عون ،أن لبنان
مفلس .الرئيس نبيه
يردد العبارات
بري
ّ
ّ
نفسها يف جمالسه…
هكذا هو لسان حال
يتحدث عن
السلطة
ّ
مقابل
«اخلراب»
ّ
للحل عرب مؤمتر
ترويج
«باريس  .»4كالم
االنتخابات
يسبق

نحاس :األزمة املالية ليست الخطر… استمرارهم يف السلطة هو الخطر! (هيثم املوسوي)

النيابية بأشهر ،فهل تعرض هذه السلطة أن تكون املخلص الذي
حيتاج إىل جتديد شرعيته يف احلكم ،وإال فاخلراب؟
التحضريات ملؤمتر «باريس  »4متواصلة .وزير االقتصاد رائد
خوري سافر إىل فرنسا أمس للمشاركة يف االجتماعات التحضريية.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعكفان على وضع وصفة
ــ خريطة طريق اقتصادية للشروط املطلوبة من لبنان مقابل
ستخصصها اجلهات املاحنة للبنان .جملس
امليسرة اليت
القروض
ّ
ّ
ً
أقر
العام
لالستثمار
ا
برناجم
الوزراء
جملس
إىل
رفع
واإلعمار
اإلمناء
ّ
متتد على
دوالر
مليار
23
تبلغ
إمجالية
بقيمة
االخرية
اجللسة
يف
ّ
ثالث مراحل زمنية بني  2018و .2030هناك ورقة أخرى يضعها
مستشار رئيس احلكومة نديم املنال ،هناك اسرتاتيجية لالقتصاد
اللبناني تضعها «ماكنزي» ...يف
ظاهر األمر ،يبدو أن هناك حالة
ّ
«احلل
استنفار واسعة عنوانها
يف باريس  ،»4لكن على أرض
الواقع فإن األزمة ــ املصيبة
تكررت سابقًا وجنا
القائمة اليوم ّ
منها لبنان بفضل ظروف قد ال
تكون متوافرة اليوم .لذا ،إن
مؤمتر «باريس  »4ليس ح ًال ،بل

االستثمارات التي
تأتي بالعمالت
األجنبية يهمـّها أن
تـُخرج مداخيلها
بالعمالت األجنبية

هو ورطة بعدما «دخل يف مرحلة الريبة اليت تسبق اإلفالس» يقول
رئيس حركة مواطنون ومواطنات شربل حناس.
ملاذا مرحلة الريبة؟ يف اعتقاد حناس ،أن مؤمتر «باريس »4
ليس سوى نسخة عن املهرجانات السابقة اليت كان لكل واحد
يعرب عن املعادلة
منها ظروفها احمللية واإلقليمية .فاملؤمتر اليوم ّ
اآلتية :هم (اجلهات املاحنة) يشرتون بالقروض اليت ستمنح
للبنان ،اإلبقاء على النازحني السوريني يف لبنان مبا حيول من
دون هروبهم إىل أوروبا ،فيما «يكسب» لبنان وقتًا أطول النفجار
األزمة .وهذه القروض تقرتن مبهل زمنية للتنفيذ واإليفاء ،أي
إنه يف حال ُّ
ختلف لبنان عن التنفيذ واإليفاء ،ترتتب عليه غرامات
حد رفع دعوى حتكيم دولي لفرض االلتزام أو اسرتداد
تصل إىل ّ
الدين ،وهو ما يتيح للجهات املاحنة أن حتجز على أصول لبنان
أينما وجدت يف العامل.
معادلة خطرية جدًا يف ضوء احلديث عن احتمال انهيار اقتصاد
لبنان وإفالسه ،إذ يبدو األمر كمن يرهن آخر ممتلكاته للمرابني من
أجل لعبة أخرية على طاولة القمار! فاحلديث عن االنهيار واإلفالس
بات على كل لسان يف لبنان من رأس اهلرم على لسان الرؤساء
الثالثة إىل الطبقات العاملة يف الشارع .وهذا ما يوجب حتديد
موقع لبنان من األزمة ومن مؤمتر «باريس  ،»4ألنه يف الفرتة اليت
تسبق االنهيار واإلفالس مباشرة ،تقع مرحلة الريبة اليت يبحث
ّ
يستغل الدائن هذا
فيها املدين عن استمراريته باالستدانة ،فيما
الوضع للسيطرة على ممتلكات املدين.
ومبا أن اإلفالس ال يتعلق بشركة ما ،بل بدولة لبنان ،فإنه جيب
ضد قوى السلطة ورفض «كل العمليات اليت تقع يف
الوقوف
ّ
الفرتة اليت تسبق اإلفالس ،وجيب اعتبار كل التزام جديد على
لبنان هو غري متوجب ألنه يأتي ضمن فرتة الريبة املشروعة».
ويضيف حناس« :كل اتفاق يف باريس  ،4أو ينتج منه ،لن
ُيعرتف به .ال الدين وال العقود وال مندرجاتها .لن نقبل إخضاعنا
للتحكيم يف نيويورك ،بهدف وضع اليد على أموال وأصول

يضعها مصرف لبنان يف اخلارج ،وينتهي البلد بأنه غري قادرة
على استرياد قمح وأدوية».
ّ
تروج قوى السلطة .حاكم
إذًا ،هل مؤمتر «باريس  »4هو
احلل كما ّ
ّ
يشكل فرصة إلنعاش التدفقات
مصرف لبنان يرى أن «باريس »4
النقدية الطازجة من اخلارج ،لكن حناس يرى أن هناك دالئل كثرية
على أن استقطاب الدوالرات من اخلارج بواسطة هذا املؤمتر ليس
جمديًا« .هم خمطئون يف أن الشراكة مع القطاع اخلاص لن تكون
حصيلتها النهائية املزيد من الضغط على العملة .فاملعروف أن
االستثمارات اليت تأتي بالعمالت األجنبية يهمها أن ُخترج مداخيلها
بالعمالت األجنبية» وفق حناس.
الرغبة الشديدة يف استقطاب الدوالرات الطازجة من اخلارج ليست
تروج له قوى السلطة عن
مدفوعة باحلل الباريسي ،بل بوهم
ّ
قدرتها على إحياء النموذج االقتصادي الذي يتيح هلا االستمرار
باإلمساك بالسلطة .فالنموذج احلالي القائم على «دعم سعر اللرية
باالستدانة» على حد تعبري رئيس اجلمهورية ميشال عون ،هو الذي
سينهار مهددًا نظام احلكم بكامله.
عبارة رئيس اجلمهورية كان هلا صدى واسع يوم استقباله وفد
ضد االستمرار بدعم اللرية
مجعية املصارف وإطالق موقف شرس،
ّ
يتحول هذا
باالستدانة ومطالبًا بدعمها عرب اإلنتاج .كان يؤمل أن
ّ
املوقف إىل سياسة اقتصادية ،لكن اخلطاب الرمسي احندر سريعًا
حنو احلفاظ على النموذج احلالي من خالل مؤمتر «باريس .»4
فالدعم عرب اإلنتاج ،يعين أن لبنان حباجة إىل زيادة إنتاجه لتغطية
استهالك األسواق احمللية وللتصدير الذي يكون مردوده العمالت
األجنبية .النموذج احلالي القائم على تثبيت سعر اللرية ،يتطلب
استقطاب األموال من اخلارج .ما ال يدركه غالبية اللبنانيني أن
األموال تأتي على شكل ديون وتعود إىل اخلارج مثنًا لشراء السلع
«تورم هائل يف األسعار،
املستوردة ،وأن نتيجة هذا األمر كارثية:
ّ
ضمور يف القطاعات اليت تنتج سلعًا قابلة للتصدير ،ارتفاع أسعار
األراضي إىل مستويات جنونية…» .منوذج ال خيلق الوظائف ،بل
ّ
حيفز االستهالك واالسترياد .مبعنى آخر ،فرض النموذج الدخول
يف نفق «الرتضية والتوظيف والدحوشة يف القطاع العام كي ال
تفرط املنظومة السلطوية .الفساد هو منظومة فعلية من خالهلا
هذه السلطة قائمة».
بدأ هذا «الفيلم» بعد خروج لبنان من احلرب األهلية .يف ذلك
ّ
«صفرنا احلسابات وأعفينا عن السرقة والقتل ،ووضعنا
الوقت
الناس حتت ضغط الرشوة بالتوظيف وخفض الضرائب واألموال
اآلتية من اخلارج… يومها قال الرئيس رفيق احلريري ،إننا اشرتينا
السلم األهلي بالدين .يعين أخذنا مصريات الناس حتى نربطل
امليليشيات .الدين العام مل يأت باخلطأ ،ألنه من دونه ال تعمل
هذه املنظومة».
بعد بضع سنوات انتهى الفيلم «فاختذ القرار بوقف االستثمارات
كليًا وجتميد األجور يف القطاعني العام واخلاص .للتذكري ،يومها
كانت الكهرباء  24ساعة» وفق حناس.
منذ ذلك اليوم ،مل تتطور معامل اإلنتاج الكهربائي لتتماشى مع
ّ
نوظف يف القطاع العام إال بطرق
الطلب االستهالكي ،ومل نعد
ملتوية للتابعني ،وتدهورت اخلدمات العامة ووضعت السلطة يدها
على االحتاد العمالي العام ...هذا الوضع الذي نعاني منه اليوم
مل يكن صدفة ،بل هو نتيجة هلذا النموذج .واملشكلة اليوم أن
القوى اليت ركبت هذا النموذج تشكو من نتائجه وتسعى إلحيائه
عرب باريس « .4أال يعرف هؤالء الذي تعاقبوا على احلكم أن
هناك زمحة سري وليس هناك كهرباء وال مياه؟ هل ينقصهم

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
دراسة ومشورة؟ ال جيب أن نطلب النصح والرأي منهم ،ألن
ذلك له مردود واحد ،وهو جعلهم يظهرون أمام الناس أن لديهم
شرعية .تصوروا أن هؤالء مسوا اسم حكومتهم استعادة الثقة
وهم مستعدون لدفع األموال لالستمرار بهذه الكذبة .يعرتفون
بأنهم فاقدون الثقة» يقول حناس.
رغم ذلك ،فإن الوضع احلالي يفرض حدودًا تلقائية ،واحدة منها
مواصلة االستدانة بطريقة تركيب الطرابيش ،لكن هذه اللعبة
ستنتهي يومًا ما.
شكوى الطبقة احلاكمة تكمن يف إدارة النموذج .الوضع احلالي
يفرض عليهم مرحلة «شطارة استثنائية يف كسب الوقت واملتاجرة
بالقلق» .من هنا ميكن تفسري إقرار موازنة  2018املتأخرة  6أشهر
تسمى إجناز« .هي إجناز ألنهم
عن وقتها وبال حسابات وهي
ّ
يقولون إن حفلة الشحادة ال ميكن أن تقوم من دونها يف مقابل
خيار وحيد هو االنهيار… األزمة ليست اخلطر ،بل استمرارهم هو
اخلطر».

التصحيح الطوعي اآلن

يقرتح شربل حناس أن تقوم احلكومة بالتصحيح املالي الطوعي
ّ
لرتكز اخلسائر يف أموال الضمان
عرب إعادة ترتيب املخاطر تالفيًا
والودائع الصغرية والديون املتوجبة على األسر .ترتيب املخاطر،
يف رأيه« ،ضروري حتى ال ينهب الزعران مقدرات الناس يوم
التحوط ضد عمليات السلب حتى ال حتجز
االنهيار ،وهذا يستوجب
ّ
حمكمة أجنبية على أموال لبنان يف اخلارج».
ويطالب حناس الطبقة البورجوازية احلاكمة بتحمل مسؤولياتها يف
إدارة عملية االنتقال وترتيب اخلسائر ،إذ «يتطلب األمر قيادة
حقيقية وليس النأي بالنفس من أجل احلفاظ على ما تبقى من
مؤسسات إنتاجية ...ففي نهاية األمر ،هناك سؤال تفرضه األزمة
علينا :من يبقى يف هذا البلد ،الناس أم العصابة أم جمموعة من
الناس الفقراء الذي قذفتهم األرض إلينا؟».
يف عام  1997كان الدين العام يبلغ  18مليار دوالر «ومل جترؤ
السلطة على القيام خبطوات إصالحية .ويف  2004و ،2005خططنا
لتصحيح يتضمن تصحيحًا ماليًا وإدارة سياسية للمرحلة االنتقالية
وتوزيع اخلسائر ،جبرأة ،على اجملتمع .سوقنا لألمر مع صندوق
النقد والبنك الدوليني وفرضنا عليهم القيام حبسابات جممعة
للدين العام (تشمل حسابات مغارة مصرف لبنان حيث خنبئ فيها
كل األالعيب) .لكن الظروف أسقطت هذا الرهان.
يف ّ ،2010
كنا عائمني على األموال املتدفقة من اخلارج ووضعنا
ّ
خطة للتخفيف من كلفة التصحيح الطوعي وافق عليها حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة وتراجعت وزيرة املال ريا احلسن عن موافقتها
الحقًا».

البيعة املشبوهة

يف مؤمتر باريس  3كانت هناك رغبة يف إعادة تطويق لبنان ماليًا
بعد فشل اهلجوم احلربي .يومها همست بعض األطراف اللبنانية
للقيمني على املؤمتر بأن يضعوا شرطًا يتضمن بيع شبكيت اخللوي.
ّ
«يومها قلنا إن  %70من مداخيل اخللوي هي ضرائب ،وقلنا هلم
إذا بعنا الضرائب أصبح هناك احتكار من ميلكه يسعى لكسب هذه
اإليرادات بدليل أن السعر املطروح يف آخر مزايدة لبيع إحدى
شبكيت اخللوي ،ميثل اليوم نصف األرباح الصافية هلذه الشبكة»،
وفق الوزير السابق شربل حناس.
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مـقاالت وتحـقيقات

آيزنكوت :انفجار األوضاع
مسألة حتمية

تقسيط درجات املعلمني :هل يلحس النواب تواقيعهم؟

النقابة تهدد بإنهاء العام الدراسي
فاتن الحاج

إسرائيل أمام عدد من التحديات تتطلب التعامل معها بحزم (عن اإلنرتنت)
«إسرائيل أمام مواجهة عسكرية حتمية
خالل العام اجلاري .وبالنسبة للساحة
الفلسطينية بشكل خاص ارتفعت
االحتماالت بالتصعيد ،فاالنفجار يف
الضفة وغزة جمرد مسألة وقت فقط».
الكالم لرئيس هيئة أركان جيش
العدو ،غادي آيزينكوت.
يف تصرحيات «الفتة» ،اعترب رئيس
أركان جيش العدو اإلسرائيلي ،أن
التصعيد وقابلية انفجار األوضاع
يف كل من غزة والضفة بات «حمتمًا
ووقوعه مسألة وقت فقط».
أقوال غادي آيزينكوت ،جاءت يف حفل
لتكريم الضباط املتميزين يف اجليش،
واليت أقيمت يف قاعدة «بلماخيم»
العسكرية .كذلك ،وردت ضمن
مقابالت أجرتها صحف عربية عشية عيد
الفصح العربي ،ومن املزمع أن تنشرها
ً
كاملة يوم اجلمعة املقبل.
وتطرق آيزينكوت إىل التهديدات
ّ
القائمة على اجلبهتني الشمالية
واجلنوبية ،معتربًا أنه ينبغي «التعامل
بصرامة وحزم إزاء التهديدات املتغرية
واملتسارعة يف احللبة االسرتاتيجية،
تفوقنا الواضح بهدف الدفاع
وإثبات
ّ
عن إسرائيل وحسم املعركة أمام
العدو».
ضمن هذا اإلطار ،اعترب رئيس هيئة
ّ
التوتر األمين
األركان أنه «على ضوء
يف حميط غالف غزة ،فإنه على اجليش
اإلسرائيلي أن يكون يقظًا ومستعدًا
ألي سيناريو» ،مشريًا إىل أن «إسرائيل
أمام عدد من التحديات تتطلب التعامل
معها حبزم».
ويف مقابلته مع صحيفة «هآرتس»،
مما
قال إن «قلقه الرئيسي نابع ّ
حيصل يف األراضي الفلسطينية»،
موضحًا أن إسرائيل ستواجه «حتديات
كبرية بالتزامن مع احتفاالت الـ70
(لالستقالل)» ،يف إشارة إىل الذكرى
السبعني للنكبة الفلسطينية .وأضاف
أن «الواقع املعيشي يف غزة صعب
للغاية ،لكنه مل يتحول بعد إىل أزمة
إنسانية».
رغم ذلك ،أوضح آيزنكوت أن «إسرائيل
نية
ال تشخص لدى فصائل املقاومة ّ
احمللية
لشن حرب ،ولكن التطورات
ّ
قد تؤدي إىل تصعيد غري متوقع».
ولفت إىل أنه يف األشهر القريبة
«تكثر املناسبات والفعاليات وتتزامن
تقريبًا ،سواء يوم األرض ،أو النكبة،
أو احتفاالت إسرائيل باالستقالل،
أو نقل سفارة واشنطن للقدس...
باإلضافة إىل اقرتاب نهاية عهد حممود
عباس ،وتعثر املصاحلة الفلسطينية،

واألزمة بغزة ،وحقيقة أن محاس تعيش
يف أزمة خطرية .كل هذا يرافقه ازياد
التحديات والقابلية لالنفجار يف الشرق
األوسط».
ويف السياق نفسه ،قال آيزنكوت إن
«إلسرائيل مصلحة يف حتسني الوضع
املعيشي يف غزة ،وقد جال منسق
األنشطة احلكومية يف الضفة الغربية
حول العامل ،من أجل تأمني موارد
ومساعدات حتول دون انهيار القطاع».
أقوال رئيس األركان أتت ،أيضًا،
ٍ
عدد من احلوادث األمنية اليت
عقب
حصلت خالل األيام القريبة املاضية،
آخرها الثالثاء املاضي؛ حيث جنح ثالثة
فلسطينيني يف التسلل إىل األراضي
احملتلة عام .1948
وسبق ذلك قبل حواىل أسبوع ،جناح
أربعة فلسطينيني يف التسلل إىل
مستوطنة إسرائيلية بالقرب من القطاع،
وحرق حفار إسرائيلي كان يعمل على
حفر األرض بهدف بناء «اجلدار األمين
ملواجهة األنفاق».
أما بالنسبة إىل اجلبهة الشمالية ،فلفت
ّ
قائد األركان إىل أنه
«يف الشمال تتمركز
إيران يف األراضي
السورية؛ حيث تدعم
وتسلح حزب اهلل»،
مشددًا على «أهمية
الوقوف بقوة إزاء
التهديدات وحسم

على ضوء
التوتر
األمني فإن
على الجيش
اإلسرائيلي أن
يكون مستعداً
ألي سيناريو

املعركة أمام العدو».
ُيشار إىل أن أقوال آيزينكوت تأتي بعد
يومني فقط على مناورة عسكرية نظمها
اجلناح العسكري لـ»محاس» ،مبشاركة
 30ألف مقاتل .وخالل مناورة كتائب
القسام ،أطلقت
الشهيد عز الدين
ّ
«القبة احلديدة» اإلسرائيلية عشرات
الصواريخ االعرتاضية ،العتقادها أن
املقاومة يف غزة تطلق صواريخ باجتاه
إسرائيل ،األمر الذي تسبب حبرج داخل
املؤسسة األمنية ،وذلك ألن «القبة»
تلقت إنذارات خاطئة.
إىل ذلك ،قرر جيش العدو نشر عشرات
القناصني وعددًا من الكتائب على طول
السياج الشائك مع قطاع غزة.
وقد جاء ذلك «حتسبًا» الخرتاق
املتظاهرين الفلسطينيني السياج
أثناء املظاهرات املزمع انطالقها يوم
اجلمعة املقبل ،إلحياء مسرية العودة
السنوية.
على ضوء التوتر األمين فإن على
اجليش اإلسرائيلي أن يكون مستعدًا
ألي سيناريو

رفعت نقابة املعلمني
يف املدارس اخلاصة
سقف املواجهة .قررت
انهاء العام الدراسي
قبل أن ينتهي والنزول
إىل الشارع واحملاسبة
يف صناديق االقرتاع
إذا تقرر ،خلسة ،إحالة
مشروع قانون ضمن
املوازنة العامة حتت أي
مسمى يقضي بتقسيط
املستحقة
الدرجات
بقانون السلسلة من
دون مفعول رجعي
القوى
اتفقت
هل
السياسية فع ًال على
تقسيط
مشروع
الست
الدرجات
للمعلمني املستحقة هلم
مبوجب قانون سلسلة

نقابة املعلمني لعدم التصويت يف االنتخابات للمرشحني الذين سيوافقون على املشروع (مروان
بوحيدر)

الرتب والرواتب ،على ثالث سنوات
مبعدل درجتني سنويًا ،من دون
مفعول رجعي؟ وهل أحيل مشروع
القانون خلسة ضمن مشروع املوازنة
العامة لعام 2018؟ وهل جرى
ذلك باالتفاق مع احتاد املؤسسات
الرتبوية اخلاصة؟ وهل ترحيل جلنة
املال واملوازنة إىل اجمللس النيابي
للصيغة اليت طرحها وزير الرتبية
مروان محادة واملتضمنة التقسيط
ابتداء من  2018/10/1مع مفعول
ً
رجعي يدفع يف عام  2021ــــ 2022
كانت خطوة مقصودة كي يتسنى
للنواب طرح صيغة أخرى يف اجللسة
التشريعية؟
هذه األسئلة تداوهلا املعلمون عشية
انعقاد اهليئة العامة للمجلس النيابي
اليت ستناقش مشروع املوازنة اليوم
وغدًا .وبالتواصل مع وزير الرتبية،
أن صيغة التقسيط
علمت النقابة ّ
من  2018/10/1من دون املفعول
الرجعي مطروحة فع ًال ،ما جعلها
ترفع سقف املواجهة فتهدد بانهاء
العام الدراسي والنزول إىل الشارع
إذا تقرر «املضي قدمًا يف إقرار
املشروع حتت أي مسمى أو صيغة
ضمن موازنة عام  2018إرضاء
الحتاد املؤسسات الرتبوية اخلاصة،
واليت رفضت وترفض دائما تطبيق
القوانني».
رئيس النقابة رودولف عبود ذهب
أبعد من ذلك ،فطالب يف اتصال
مع الزميلة «األخبار» املعلمني بعدم
التصويت يف االنتخابات النيابية
للمرشحني الذين سيوافقون على
املشروع «الذي يضرب وحدة
التشريع بني القطاعني التعليميني
الرمسي واخلاص وحيرم معلمي
املدارس اخلاصة من بعض حقوقهم
قانون
أقرها
اليت
املشروعة
السلسلة».
النقابة حذرت من عدم تطبيق القانون
 2017/46النافذ بكل مندرجاته،
واملوقع من رئيس اجلمهورية ميشال
عون ورئيس احلكومة سعد احلريري

والوزراء املعنيني ،واملقر يف جملس
النواب بإمجاع النواب واملنشور يف
اجلريدة الرمسية .ونبهت احتاد
املؤسسات الرتبوية من «االستمرار
يف عدم تطبيق القوانني والتلطي
خلف املرجعيات وغريها لتحقيق
مكاسب مالية جديدة وضرب عرض
احلائط بالقوانني اليت حتكم العالقة
بني البشر بهدف اعادتنا إىل شريعة
الغاب اليت يأكل فيها الفاجر حق
التاجر».
لكن هل حظي املشروع املطروح
مبوافقة احتاد املؤسسات فعال؟
ينفي عضو االحتاد ممثل مدارس

املصطفى حممد
مساحة أن يكون
تداول
االحتاد
بصيغة التقسيط
من دون مفعول
«وإذا
رجعي،
صيغة
كانت
مطروحة بصورة
فإن
جدية،
االحتاد سيجتمع

اتحاد
املؤسسات
سيدرس
املشروع
املقرتح ليأخذ
موقفاً منه

بالتأكيد وحيدد موقفه منها» .غري
أن االحتاد متمسك مبا مساه مساحة
ثوابت لقاء بكركي جلهة «أن احلل
الوحيد يكمن يف حتمل الدولة
مسؤولياتها ،أقله بتغطية الدرجات
الست اليت فرضها املشرتع ،إذ
إن ما يساق من طروحات وأفكار
ومشاريع حل ،أكان باعتماد اجلدولة
االستثنائية
أو التقسيط للدرجات
ّ
على سنوات عدة ،لن يشكل ح ًال
ممكنا لألزمة ،بل سيكون من قبيل
التأجيل واهلروب إىل األمام ،ولن
يكون من شأنه سوى تأجيل األزمة
ال أكثر ،مع ما للتأجيل من مفاعيل
تراكمية تزيد من حدتها ،إضافة
إىل استحقاق الدرجات اآلنية بشكل
تلقائي كل سنتني» .وجزم بأن
التقسيط سيزيد األقساط حتمًا يف
السنوات الثالث ،وهو ما لن يقدر
عليه األهالي.

مصادر يف املدارس الكاثوليكية
قالت إن عدم تدخل الدولة لتمويل
الدرجات الست «سيبقي القضية
كساعة الشطرنج ،فإذا مالت صوب
املعلمني حترك األهل واملؤسسات
وإذا مالت صوب املؤسسات حترك
املعلمون».
وأكدت أن أي مشروع حل يوضع
على النار سيؤدي حتمًا باالحتاد
إىل تقييمه وهذا ما سيحصل يف
الساعات املقبلة.
هول ،خالل
وكان االحتاد قد
ّ
لقاء بكركي ،من إحالة اآلالف من
املعلمني واإلداريني واملوظفني على
البطالة وتشتيت التالمذة وإفراغ
األرياف واملناطق اجلبلية واألطراف
وصوال إىل بريوت ،إذا ما انكفأت
الدولة عن حتمل مسؤولياتها ،مهددًا
بإقفال بعض املؤسسات الرتبوية،
وخصوصًا املدارس اجملانية ،وعدم
استطاعة بعض إدارات املدارس دفع
الرواتب واألجور خالل األشهراملقبلة
بسبب امتناع األهالي عن دفع
متوجباتهم من األقساط.
هذا الكالم استفز النقابة اليت
أوضحت أنها بادرت سابقا إىل
مالقاة االحتاد عند منتصف الطريق
بهدف إجياد احللول ،مع التأكيد
املسبق أن ما «تتذرع به هذه
املؤسسات ال وجود له ،إذ خالل 5
سنوات سابقة أفلست جيوب األهل
وأرهقتهم بالزيادات العشوائية
ومباليني اللريات حبجة دفع متوجبات
السلسلة عند اقرارها» ،مشرية
إىل أنه سبق هلا أن «طالبت
وزارة الرتبية بالكشف عن موازنات
املدارس للسنوات اخلمس السابقة،
وما زالت تنتظر اجلواب».
ومحلت ك ًال من رئيس جملس إدارة
ّ
صندوق التعويضات فادي يرق
واألمني العام للمدارس الكاثوليكية
بطرس عازار مسؤولية االمتناع عن
دفع تعويضات وتقاعد املعلمني منذ
 6أشهر ،مؤكدة دعوتها «النواب
إىل عدم تعديل قانون السلسلة ،بل
مطالبة املدارس بتطبيقه».
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اعــالنات

النائب جوليا فني تهـنئ

Julie Owens MP
Your local Federal Member for Parramatta

ó«› í°üa
Happy Easter
أﻃﻴﺐ اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت ﻟﻜﻢ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻜﻢ ﺑﻌﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
.أﺳﺒﻮع ﻃﻮﻳﻠﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ اﻟﻤﺠﻴﺪ

Office of Julia Finn MP

I wish you and your family
a safe and happy Easter
long weekend.

Member for Granville
Parliamentary Secretary to
Shadow Cabinet

(OHFW
(OHFWRUDWH2IILFH
6PLWK6W3DUUDPDWWD3KRQH

 6PLWK6W3DUUDPDWWD
(PDLOMXOLHRZHQVPS#DSKJRYDX
(PDLO

JulieOwensMP
@JulieOwensMP
www.julieowens.com.au
$XWKRULVHGE\-XOLH2ZHQV03$XVWUDOLDQ/DERU3DUW\
6PLWK6WUHHW3DUUDPDWWD16:

On this the
most holy
Christian
celebration of
the death and
resurrection of
Jesus, I wish
you a happy
Easter.

 املتمثلة،يف هذه املناسبة االكثر قداسة لدى املسيحيني
 أمتنى لكم عيد فصــح،مبوت وقيامة السيد املسيح
.سعيدا ومباركا

160 Merrylands Road, Merrylands 2160
P: 9637 1656, F: 9897 1434
E: Granville@parliament.nsw.gov.au

ADVERTISEMENT

Tony Burke MP
F E D E R A L M E M B E R FO R WATS O N

Wishing you a very

Happy Easter
- Tony Burke Member for Watson

Electorate Ofﬁce: Shop 29, 1 Broadway Punchbowl, NSW 2196
Mail: PO Box 156, Punchbowl NSW 2196
Phone: (02) 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au
Tony Burke MP
@Tony_burke
Authorised by T. Burke, Australian Labor Party, Shop 29, 1 Broadway Punchbowl, NSW 2196
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اعــالنات
ADVERTISEMENT

AL MASSIH QAM!
HAQQAN QAM!
Wishing you and your family
a very happy Easter.
BILL SHORTEN

Leader of the Opposition

Authorised B. Shorten, 12 Hall Street, Moonee Ponds VIC 3039

الـنائب الـعمالي هـيو ماكـدرمـونت يهـنئ
«This is the time of Peace, Love and Hope.
I wish the Arabic, assyrian and the Christian
community the best of health and prosperity.

Happy Easter and Assyrian New Year»
..«الفصح هو زمـن السالم واحملبة واألمل
 األشورية واملسيحية،أتقـدم من الـجاليات العربية
 مـتمنيا،بأحـر الـتهاني بـهذه املناسبة السعيدة
.هلا كـل الصـحة واالزدهار
»فــصح مبارك وسنة أشورية سعيدة

Hugh McDermott MP
State Member for Prospect

2/ 679 The Horsley Drive, Smithfield NSW 2164 - P ; (02) 9756 4766 - F ; (02) 9756 1544
E ;prospect@parliament.nsw.gov.au
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كـوليت اسـكندر سـركيس تهـنئ
تتقدم
الناشطة
االجتماعية
املسؤولة
االعالمية
لنادي
دراغون

كـوليت اسـكندر سـركيس

بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية والعربية عامة
واملسيحية خاصة مبناسبة عيد الفصح اجمليد
أعادها اهلل على اجلميع باخلري والربكات..
وكل عام وأنتم خبري.

Shaoquett Moselmane MLC
فـصح مـجيد
Happy Easter
«أطيب التمنيات لكم ،ألحبائكم ولعائالتكم
بعطلة نهاية أسبوع طويلة آمنة بمناسبة عيد
الفصح املجيد»
«I wish you, your
loved ones and your
family a safe and
happy Easter long
«weekend

everybody
Wishingاً
للجميع فــصح
أمتنى
a Proud,
 Safeومباركاً
andجميداً

Happy Australia Day
)Glenn Brookes (MP
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774
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تــهاني

الـنائب ستيفن كامرب يهـنئ
I would like
to wish to all
in the Arabic
and Christian
Communities,
epecially in
Rockdale area, a
safe and happy
EASTER.

Easter is a celebration of the death
and resurrection of Jesus Christ out
of His great love for humanity.
May we be inspired by His sacrifice
and compassion for others. Happy
Easter!

Stephen Kamper
MP

Member for Rockdale

أتقدم بأحر التهاني من اجلالية العربية
، وخاصة يف منطقة روكدايل،واملسيحية
 متمنيا للجميع،مبناسبة عيد الفصح اجمليد
.للجميع كل اخلري واليمن والربكات

فــصح مــبارك

Clr Khal Asfour
Mayor
City of Canterbury Bankstown
www.cbcity.nsw.gov.au

ألفـصح هو االحـتفال بـموت وقـيامة يـسوع املـسيح
.لـحبه الرائع لالنـسانية
نـرجو ان تكون تـضحيته وتـساحمه مع اآلخـرين مـصدر
.وحـي والـهام لآلخرين

فـصح مـبارك

الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ
Wishing everyone a happy and safe Easter. May it be
spent with loved ones and filled with peace, happiness
and gratitude.

Jihad Dib MP

،أتـمنى للـجميع عـيد فـصح سـعيد وآمـن
ًمـع الـرجاء ان تـمضوه مـع أحـبائـكم ملـيئا
. الـسعادة واالمــتنان،بالـسالم

Member for Lakemba

Shadow Minister for Education

P 9759 5000, F 9759 1945, E: lakemba@parliament.nsw.gov.au
Level 3, Roselands Shopping Centre, P.O. Box 5 Roselands NSW 2196
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يتقدم
أصحاب محالت
للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الطوائف املسيحية بأحر
وأصدق التهاني بحلول عيد
 أعاده اهلل،الفصح السعيد
..بالخري والربكات على الجميع
فـصح مبارك

النائب تانيا مـيهايلوك تهـنئ
“Wishing
the Arabic
community
a very happy
Easter full
of love,
health and
happiness”

Tania Mihailuk MP
Member for Bankstown

أمتنى للجالية العربية عيد فصح جميد
.زاخر بالصحة والسعادة والنجاح
For help with State Government Issues

9A Greenfield Parade Bankstown 2200 - Bankstown@parliament.nsw.gov. au

Ph; 9708 3838 - Fax; 9708 3960

Message from
the President
Assalaamu Alaikum

This is a very special time for families, friends and loved ones to share during this auspicious occasion.
It gives me great pleasure to wish our brothers and sisters of Abrahamic faith a blessed and safe celebration.
With best wishes and greetings of peace

Dr Rateb Jneid

President of Muslims Australia AFIC
. األصدقاء واالحباء للمشاركة يف هذه املناسبة امليمونة،انه وقت خاص للغاية للعائالت
. مع أطيب التمنيات وحتيات السالم..ومن دواعي سروري أن أمتنى إلخواننا وأخواتنا يف اإلميان اإلبراهيمي احتفاال مباركا وساملا

الدكتور راتب جنيد

)رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية (أفيك
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أفران ماونت لويس
بإدارة

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

أجمل التهاني بمناسبة عيد الفصح املجيد.
نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

فصح مبارك على الجميع

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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ثــقافة

اغرتاب

اقرتب ..
ْ
فألغامي ّ
اليت
زرعتها من ِ
ُ
ألف غياب
خصصتها لك
عرش عليها ُّ
الصمت
ظل ّ
قد ّ
ات ّ
ٌ
اليت
املر ُ
كثرية هي ّ
الشهقات
أصابع
مددت إليها
ْ
ُ
َ
عبثًا
َّ
وجومها
ألفك
َ
بأمواجك حينها
اجلدير
كان
ِ
ُ
ّ
تتوق َف عن ّ
مرد
أن
الت ْ
تعلم ماذا يعين
هل
ُ
نفسها َ
بك
تؤر َخ أنثى
ْ
َ
أن ّ
ِ
انتصاراتها
تو ِق َع
أن ّ
ْ
ِ
ِ
بامسك؟!
سعادتها
وحلظات
اآلن
أقنع حلمي
كيف
َ
ُ
بأن َك ٌ
ّ
ليل
َّ
ِ
سبق
جنومه عن
ختلى عن
ِ
اغرتاب
ْ
ليل ّ
قمر ُه
علق
َ
ٌ
مشجب ّ
النسيان
على
ِ
ومضى..
ّ
مظلٍة تقيين
سأحتاج إىل
ُ
ْ
َ
أشواك
عاصفة
ِ
شرفات يدين
من
الفرح
كان
َ
ُ
ّ
يتدىل منها
يومًا ما!.

رونيا ريشة

انهارت الدميقراطية الليربالية ...فكيف
نعيدها إىل احلياة؟
إعداد :ابتسام الحلبي من بريوت  -ايالف
متر الدميقراطية يف أيام عصيبة .فرياح
التغيري يف مناطق عدة من العامل ترسم معامل
يوما بعد يوم .كيف السبيل
انهيار الليربالية ً
رميما؟.
إىل إحيائها قبل أن تصري
ً
متر الدميقراطية يف أسوأ أزمة هلا منذ
ثالثينيات القرن املاضي .فعدد الدول اليت
ّ
يتقلص .وأصبحت
ميكن وصفها بالدميقراطية
السلطة يف يد زعماء ورجال أقوياء يف بلدان
كانت تبدو ذات يوم وكأنها تتحول إىل دول
خصوصا روسيا وتركيا ومصر.
دميقراطية،
ً
اليوم ،جند على رأس الواليات املتحدة اليت
ُتعترب حمرك إرساء الدميقراطية يف معظم
ِ
منافسته
رئيسا سخر من
فرتة ما بعد احلرب
ً
بهتافات مثل «إسجنوها» ،ورفض أن يقول
إذا كان سيقبل نتيجة االنتخابات يف حال مل
تكن ملصلحته.
املعركة بني الدميقراطية غري الليربالية والنخبوية الليربالية ستصبح
أشد ضراوة
لكن ،ما هي طبيعة هذه األزمة بالضبط؟ ،وما الذي يقودها؟...
يتميز كتاب ياشا مونك «الشعوب مقابل الدميقراطية :ملاذا حريتنا
ّ
يف خطر وكيف ننقذها» The People vs Democracy: Why Our
( Freedom is in Danger and How to Save Itمنشورات جامعة
إسرتلينيا)
جنيها
دوالرا17.99 ،
هارفارد؛  393صفحة؛ 29.95
ً
ً
ً
ّ
رائعا من
مزجيا
املؤلف
جبودة إجاباته عن هذه األسئلة ،ويوفر
ً
ً
اخلربة األكادميية واحلس السياسي.
يدرس يف جامعة هارفارد ،حيث شغل
اجلدير ذكره أن مونك
ّ
نفسه جبمع بيانات استطالعات الرأيّ ،
لكنه نشأ يف أملانيا الغربية
قبل عام  ،1989حيث مل يكن التمييز بني الدميقراطية احلقيقية
يتكبد عناء عدم
أكادمييا فحسب .ويف هذا الكتاب،
والزائفة
ً
ّ
ّ
املعلقني حول هذا
استخدام املصطلحات اليت يعتربها الكثري من
ً
مفروغا منه.
أمرا
املوضوع ً
جانبان للدميقراطية
ً
قائال إن هناك جانبني للدميقراطية الليربالية .األول
جيادل مونك
يركز على النصف األول من املعادلة :محاية األفراد من طغيان
احملددة ،بينما
الغالبية من خالل الضوابط والتوازنات واحلقوق
ّ
ّ
يركز الثاني على النصف اآلخر :وضع السلطة يف يد الناس.
بالنسبة إىل معظم فرتة ما بعد احلرب ،ترافق هذان الشكالن من
الدميقراطية الليربالية مثل التفاح والفطرية.
لكن اليوم ،تتصارع اإلرادة الشعبية بشكل متزايد مع احلقوق
الفردية .والنخب الليربالية تنوي استبعاد الناس من القرارات
املهمة ،وال سيما حول اهلجرة يف حالة االحتاد األوروبي ،باسم
«احلقوق» ؛ ويف الوقت نفسه ،يرغب الشعبويون يف االستغناء
عن اجملامالت الدستورية باسم «الشعب».
ً
إذا ،يتم تعريف السياسة من خالل معركة متنامية بني الدميقراطية
غري الليربالية ،أو الدميقراطية من دون حقوق من ناحية ،والليربالية
غري الدميقراطية ،أو احلقوق من دون دميقراطية من ناحية أخرى.
وضوحا النقسام الدميقراطية الليربالية إىل
يكمن السبب األكثر
ً
أجزائها األساسية يف النمو االقتصادي البطيء .فمن عام 1960
إىل عام  ،1985تضاعف دخل األسرة األمريكية التقليدية .ثم بقي
منذ عام  1985كما هو ،بينما شهدت أقلية صغرية من األمريكيني
زيادة يف إيراداتها.
ومتيل النخب الليربالية إىل تفسري هذا االختالف من حيث قوانني
تفسريا أكثر قتامة :هذه النخب
فيقدمون
العوملة .أما الشعبويني
ّ
ً
مزجيا من قوة الضغط والتواصل الشخصي واخلربة
تستخدم
ً
التكنوقراطية للتالعب بالنظام ملصلحتها ،ومن املعروف ّ
أنها تفعل
ذلك من خالل إنقاذ البنوك بأموال دافعي الضرائب.
ثورة اإلعالم
يشري مونك إىل تطورات أخرى تساعد على تفسري االنقسام .فثورة

وسائل اإلعالم االجتماعية تقوم بنقل السلطة من حراس البوابات
اإلعالمية التقليدية إىل حماربي الكمبيوتر احملمول .وإضافة
إىل متكني األشخاص اخلبيثني من نشر أخبار مزيفة ،كما الحظ
ً
أيضا على األشخاص اخلارجيني
تسهل
فإن هذه الثورة
ّ
الكثريونّ ،
جذب االنتباه إىل استغالل املنصب للمنفعة الشخصية.
مدفوعا يف جزء منه باهلجرة،
إن التنوع املتزايد للمجتمعات الغربية،
ً
ويف جزء آخر بفكرة متجيد اجملموعات املختلفة الختالفاتها ً
بدال من
تبين أعراف مهيمنة ،يقوم بتسييس مسألة اهلويات العرقية ،مع
عواقب قد تكون متفجرة.
ويقلب رجال األعمال السياسيون السياسة من خالل االستحواذ
على األحزاب القدمية ،مثل دونالد ترمب ،أو إنشاء أحزاب جديدة،
ّ
مستغلني االستياء املكبوت لدى النخب
مثل بييب غريللو اإليطالي،
القدمية ،ومستخدمني وسائل اإلعالم اجلديدة إليصال رسالتهم
بصراحة ووضوح ومن دون تلطيف.
خيص مسألة ما ينبغي فعله حيال هذا الوضع الكئيب،
لكن ،يف ما
ّ
كثريا .يقدم بعض االقرتاحات الشجاعة ،وجيادل
إقناعا
فمونك أقل
ً
ً
ً
قائال إن النخبة التكنوقراطية حباجة إىل تعديل طموحاتها .وكلما
حاولت محاية جماالت مهمة يف صنع القرار ،وال سيما اهلجرة ،من
إرادة الشعب ،خلقت املزيد من االستياء املتفاقم.
كما حيث صانعي السياسة على الرتكيز على تدجني القومية ً
بدال
من حماولة تهميشها ،باعتبارها بقايا مفارقة تارخيية ،ويدعم فكرة
تكريس املزيد من اجلهود لتحويل األطفال إىل مواطنني من خالل
الرتبية املدنية .وهنا ،خياطر وزمالؤه األكادمييون العازمون على
تقديم احلضارة الغربية على ّ
أنها تاريخ للقمع ،بتقويض أي إميان
متبقيا لدى طالبهم.
يف الدميقراطية رمبا يكون
ً
قراءة تأديبية
ً
جدا يف التعامل مع الفروق
وقتا
مع ذلك ،فإنه يقضي
قصريا ً
ً
الدقيقة يف هذه األفكار ،على سبيل املثال ،كيف تقنع النخبة
التكنوقراطية األوروبية باالستماع إىل أصوات الشعب عندما ّ
حتثها
مجيع احلوافز البريوقراطية على جتاهلها.
وكأن
عددا من املالحظات املبتذلة حول «إصالح االقتصاد»،
يلقي ً
ّ
ال وجود ملقايضات صعبة على سبيل املثال بني رفع مستويات
اإلنتاجية وتدمري الوظائف املستقرة .ويبدو األمر كما لو أن
ناشري كتاب مونك طلبوا منه تقديم نهاية سعيدة على غرار أفالم
هوليوود ،بعد كل الدماء املسفوكة ،فراجع ببساطة االقرتاحات
بدون أي اقتناع حقيقي.
«الشعوب مقابل الدميقراطية» قراءة تأديبية .يقدم هذا الكتاب
الكثري من األدلة اليت تشري إىل أن املعركة بني الدميقراطية غري
ّ
يدل على
الليربالية والنخبوية الليربالية ستصبح أشد ضراوة ،ما
ً
ّ
املبشرين باالنفتاح ،أي الشباب ،هم يف الواقع أكثر تشككا
أن
ّ
ًّ
لكنه يثري القلق
سنا.
يف الدميقراطية من أولئك األكرب منهم
ألن الوصفات اليت يعطيها إلنقاذ الدميقراطية
عن غري قصدّ ،
تعرض هذه
هي أضعف بكثري من التفسريات اليت توضح سبب ّ
الدميقراطية للخطر.

Page 25

Saturday 31 March 2018

2018  آذار31 الـسبت

Melbourne

ملبورن

25 صفحة

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

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

 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

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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ملــبورن

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

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

صفحة 27

Saturday 31 March 2018

الـسبت  31آذار 2018

Page 27

جــمال

 5نصائح هامة لصاحبة البشرة الدهنية
سيدتي نت
لبشرة الدهنية هي بشرة
زيتية ذات طابع دهين،
الواسعة
مبساماتها
تتميز
اليت تساعد يف منو البكترييا
وإفراز الدهون .ونظرًا اىل
كثرة إفراز الزيوت فيها ،تكثر
فيها البثور وحب الشباب ،كما
يصعب ثبات املكياج عليها.
هذا وتعاني صاحبات البشرة
الدهنية من شحوب الوجه
وملعانه ،فتفقد البشرة بذلك
نضارتها وحيويتها .لذلك كله،
فإن التعامل مع هذا النوع من
البشرة له حماذيره ،بالتالي إذا
كنت تتمتعني ببشرة دهنية،
سنعرض عليك أمورًا عدة
ابتعدي عن القيام بها بشكل
فوري.
على صاحبات البشرة الدهنية
ّ
جتنب القيام باألمور التالية،
كونها تفاقم مشاكل البشرة
وتزيد الوضع سوءًا:
 ّجتنب استخدام مستحضرات
التجميل اليت حتتوي على الكثري
من املواد الدهنية ،فهي تؤثر
سلبًا يف البشرة الدهنية وتزيد
إفرازات الزيوت فيها.
 االبتعاد عن غسل البشرةالدهنية بشكل مبالغ فيه،
ألن ذلك يعرضها للجفاف،
إذ إن هذا النوع من البشرة
حيتاج اىل نسبة متوسطة من
الرتطيب والزيوت اليت تنتجها
البشرة ،وبالتالي فإن غسلها
بكثرة حيرمها من الرتطيب
ومن الزيوت اليت من الصحي
أن تنتجها.
 اغسلي بشرتك الدهنيةباملياه الدافئة أو الباردة،
واالبتعاد عن استخدام املياه
الساخنة ،كونها تؤدي اىل
التهاب البشرة.
مستحضرات
استخدمي
املالئمة
بالبشرة
العناية
للبشرة الدهنية مثل الغسول
والتونر والسريوم وكريم
العناية النهاري والليلي.
وهذا ينطبق أيضًا على
مستحضرات التجميل ،علمًا أنه
من األفضل جتنب قدر اإلمكان
وضعها على البشرة ،كونها
تتغلغل يف مساماتها فتمتصها
البشرة ،مما يزيد من إفراز
الزيوت اليت تؤدي اىل ظهور
الرؤوس السوداء والبثور.
 ابتعدي قدر اإلمكان عنالتوتر والقلق ،فهما يزيدان
من إفرازات الزيوت يف
البشرة ،ال سيما أن البشرة
الدهنية هي أكثر أنواع البشرة
تأثرًا بهذين العاملني.
حسنات
على رغم املشاكل الكثرية اليت
تعاني منها البشرة الدهنية ،إال
أنها من أنواع البشرة اليت ال
تظهر عليها التجاعيد يف شكل
مبكر ،ال سيما جتاعيد الوجه.
إضافة اىل أنها بشرة المعة
ّ
متشققة.
غري جافة وغري

العناية بالبشرة الدهنية بـ
خلطات طبيعية من اليقطني

سيدتي نت
حتول البشرة الناعمة
إنتاج الكثري من الزيوت اليت ُيفرزها اجلسمّ ،
اىل بشرة دهنية وبالتالي تظهر الرؤوس السوداء واحلبوب .تعود
التغريات اهلرمونية ،أو ميكن أن تكون
أسباب البشرة الدهنية اىل
ّ
مشكلة وراثية .تعددت األقنعة املستخدمة لعالج البشرة الدهنية،
أن اليقطني له فوائد متنوعة يف منتجات تطهري الوجه ،وعالج
ّإال ّ
احلد من
الرؤوس السوداء والتخلص من البثور .كما أنه يساعد يف
ّ
جدا لـ لبشرة احلساسة.
االلتهابات وهو مناسب ًّ
هذا اخلضار اخلريفي حيتوي على الكثري من الفيتامينات واملعادن
مبا يف ذلك فيتامني (ب) ،الذي يساعد على عالج حب الشباب
وحتسني الدورة الدموية ،ما يزيد من حتويل اخللية وجتددها.
إضافة اىل الفيتامني  ،Cالذي حيمي اجللد من الضرر ،والتجاعيد
وحتى سرطان اجللد .كما أنه غين بالزنك الذي يساعد على محاية
أغشية اخلاليا ،واحلفاظ على الكوالجني ،وحماربة حب الشباب،
ويعزز جتديد اجللد .بني الفوائد الصحية العديدة ،يساعد اليقطني
ً
توهج البشرة وصحة الشعر.
أيضا على تعزيز ّ
أن املرأة اليت تعاني البشرة الدهنية هي األكثر عرضة حلب
ومبا ّ
الشباب والبثور ،فقد اخرتنا ِ
لك أقنعة فعالة وجمربة من اليقطني،
للحصول على بشرة مشرقة من االستخدام األول.
كيفية حتضري عجينة اليقطني؟
ّ
قطعا صغرية ،ثم اغليه واسحقيه حتى يصبح
قطعي اليقطني
ً
كعجينة مسيكة .هذه العجينة ميكن استخدامها يف العديد من أقنعة
الوجه ،إذ تتفاعل بشكل جيد مع مجيع أنواع البشرة.
•لعالج الزيوت عند البشرة الدهنية:
ملعقة كبرية من اليقطنيملعقة من خل التفاحملعقة واحدة من السكر امزجيها يف وعاءضعي اخلليط على وجهك وافركيه بطريقة دائريةّ
جيف ثم اغسليه مباء دافئ.
 اتركيه حتى•لعالج حب الشباب عند البشرة الدهنية:
ِ
أنت حباجة إىل صفار بيضةملعقة كبرية من هريس اليقطنيجيدا
اخلطي املزيج ً ضعيه على وجهكِ
وجهك باملاء البارد
اتركيه حتى جيف ومن ثم اشطفي•لتبيض البشرة الدهنية:
ِ
أنت حباجة اىل خلط هريس اليقطني دقيق األرزالكركم واحلليبِ
وجهك باستخدام أطراف األصابع واتركيه
طبقي هذا املزيج علىّ
ملدة  20دقيقة
 أغسليه باملاء عن طريق الفرك بلطف.•لتقشري البشرة الدهنية:
أسهل طريقة الستخدام اليقطني للحصول على بشرة واضحة،وتقشري وتفتيح البشرة هو جمرد تدليك الوجه مع لب اليقطني
يوميا ملدة  10دقيقة قبل االستحمام.
ًّ
ِ
وتكرارا ،هذا
مرارا
كنت معرضة باستمرار للغبار والتلوث
إذاً
ً
هو الوقت املناسب للحصول على خلطة سحرية تساعد على إبقاء
ً
ً
ِ
ِ
عليك مزج ملعقتني من الطحني مع ملعقة
ومشرقا.
مجيال
وجهك
ِ
وجهك
واحدة من لب اليقطني .طبقي املزيج على مجيع أحناء
ّ
ِ
جيدا باملاء
متاما ،ثم اغسليه
وجهك
جيف
ورقبتك .انتظري حتى
ً
ً
العادي.
ِ
ستساعدك على
هذه األقنعة الفاعلة املصنوعة من اليقطني،
جربيها وأخربينا عن
التخلص من كل مشاكل البشرة الدهنيةّ ،
النتائج.
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األســرة واملــجتمع

حياتي لن تتوقف بسببك!
سيدتي نت
ً
ِ
زوجة
كنت
إذا
ً
ابنة أو ً
أختا أو
أو
ً
ِ
ولك موقف
زميلة،
من سلوك أقرب
ِ
إليك،
الرجال
الصفحة
فهذه
ِ
لك .قولي كلمتك
له ،فالذكي من
اإلشارة يفهم...
وعسى أن يكون
ذكيا!.
رجلك
ً
الزوجة:
الزلت يف أوائل
من
األربعينيات
عمري ،ولكن بسبب بعض األمراض الوراثية
أصبحت أتناول العقاقري الطبية وأقوم بفحوصات
دورية ألحافظ على صحيت .أنا ال أتعلل املرض
أو االنتكاسات الصحية ،وال أنتهز التعب الذي
أمر به بني فرتة وأخرى ولكن هذا هو وضعي،
وكي ُأ ّ
وضح الصورة أكثر فإنين منذ بداية زواجي
بقرييب مراد وأنا وهو متعاونان يف كل شيء،
معا ،نهتم
معا ،نرتب وننظف البيت ً
نتسوق ً
ّ
حبديقة منزلنا الصغرية ونقوم بغسل سيارتنا
معا .ليس هنالك عالقة بني وعكاتي الصحية
ً
ومشاركة مراد لي يف كل شيء .هذا األسلوب
اتبعناه يف بداية حياتنا ،وها قد مر على زواجنا
عاما أمثر بوالدة ابنتني مجيلتني ،فما
سبعة عشر ً
بالتذمر؟
الذي تغري اآلن وملاذا بدأ مراد
ّ
كانت مشاركاته ال تتوقف وبدون أن أطلب ،أما
ّ
ً
وأحيانا أغضب ،ألنه
وأذكر
فعلي أن أطالب
اآلن
ّ
علي .كالنا يعمل والفرق بيننا
شيء
كل
يرتك
ّ
من ناحية العمل أنه يعمل كموظف يف شركة،
أما أنا فلدي عملي اخلاص .وعندما قررت أن
أؤسس شركة خاصة بي لتقديم دروس تقوية
لطالب املرحلة اإلعدادية ،فهذا العمل مرغوب
جدا ،وهنالك كثري من األهالي يسعون لتسجيل
ً
أبنائهم بعد الدوام املدرسي بدورات كهذه،
كونها تعليمية ،وكذلك يطمئن األهالي لوجود
أوالدهم يف مكان آمن بعد املدرسة ،خاصة
لألمهات العامالت .هذا املشروع ناجح ومطلوب،
يوميا
وقد طرحت على مراد فكرة مساعدته لي
ً
رحب بالفكرة،
بعد انتهائه من دوام العمل وقد ّ
فبهذا نكون قد ّ
وفرنا راتب مدرس نستعني به،
معا.
وكذلك نكون أنا ومراد ً
تغري ليصبح مراد ينتقد تصرفاتي
ما الذي
ّ
ويريدني أن أخفف من وطأة حركيت ،أصبح ينتقد
ذهابي إىل النادي الرياضي صباح كل يوم،
وعندما أطلب منه أن نذهب للتسوق يكون رده
بأنين أستطيع أن أتسوق مبفردي! نعم بالطبع
أستطيع ولكن ملاذا؟ أمل نعتد أن نتشارك يف كل
ً
ومرهقا أغلب األحيان،
شيء؟ أصبح متعكر املزاج
وعندما أقرتح أن نذهب للتنزه أو تناول الطعام
خارج املنزل يرفض وال يتجاوب مع حماوالتي
ّ
بالتهكم بأنين مشغولة
لتغيري مزاجه ،ويبدأ
بنفسي ،ومن األفضل أن أتركه وشأنه!.
تغري؟ هذه حياتنا منذ
مباذا أزعجته؟ وما الذي
ّ
معا ،أمل نتشارك يف كل شيء؟ ما اجلديد
بدايتنا ً
اآلن؟ أم تبدو كثرة زياراته ألهله يف الفرتة
غريته لسماعه بعض االنتقادات منهم،
املاضية ّ
فأنا أعلم أن أهله ال حيبونين ،هل يا ترى هذا
السبب؟ إن كان يريدني أن أتوقف عن الذهاب
للنادي الرياضي فهذا لن حيدث ،فأنا حباجة
صحية للرياضة ،وإن كان يفكر بأن حياتي
ّ
ً
أيضا لن
املتعكر ،فهذا
ستتوقف بسبب مزاجه
حيدث وعليه أن حياول التغيري من برناجمه مثلما
سيد مراد!.
فعلت أنا ،فحياتي لن تتوقف يا ّ
مدرسة)
مسرية (ّ – 42
أتابع الفيسبوك ولكين ال أشارك!
أبا أو ً
أخا أو زمي ًال وتواجه
إذا كنت
ً
زوجا أو ً
مشكلة يف التعامل مع أقرب النساء يف حياتك،
فهذه الصفحة لك .قل كلمتك هلا ،فالذكية من

اإلشارة تفهم ...ولعلها تكون ذكية!.
ً
وقتا لنفسي!
الزوج يرد :اتركي لي
عدة أشخاص يف شخص واحد ،فزوجيت
أشعر أنين ّ
مسرية ال ترتك لي مهمة إال وأسندتها لي! من
أصغر األمور إىل أكربها ،وهناك من املهام
اليت أعلم أنها ليس من املفروض أن تقع على
عاتقي .يبدو أن خطأي الفادح الذي ارتكبته كان
عندما قمت بتعويد مسرية على مشاركتها يف كل
شيء عندما تزوجنا .كان حيب الشديد هلا وولعي
بها جعالني ال أريد أن أبتعد عنها وأشاركها كل
أقدر أن هذا سيجعلها تنتهز حيب
شيء ،لكن مل ّ
وكرمي وعطائي هلا ،لتبدأ بإسناد كل شيء لي،
ً
وقتا لنفسي!.
لدرجة أصبحت اآلن ال أجد
مسرية مربجمة ومنظمة ويتحرك يومها وفق
عقارب الساعة .يومها مقسم بني العمل والنادي
الرياضي وزيارة الصديقات وبعض التجمعات
العائلية ،كل هذا مجيل ولكن مسؤوليات البيت
كلها تريدني أن أشاركها بها! بالتأكيد من يقرأ
كلماتي هذه سيقول وما اجلديد ،أمل تعودها
تغري،
على هذا من البداية؟ صحيح ولكن الوضع ّ
ً
ً
تتنوع وتزيد
فشيئا أصبحت املسؤوليات
وشيئا
ّ
لتشمل حتى العمل!.
تستاء مسرية عندما تراني متعًبا ومزاجي سيء،
فكيف لي أن أكون مبزاج جيد وأنا منهك .بعد
عملي أذهب إىل مكتبها كي أساعدها ،وهذا
املنوال يستمر طوال أيام العمل الرمسية،
بالتسوق
أما العطلة األسبوعية فهي تتلخص
ّ
وتنظيف املنزل واالهتمام بنواقصه .ال وقت
هواء مبفردي.
لي لنفسي كي أرتاح وأتنفس
ً
أما هي فوقتها هلا ،عملها ،صديقاتها ،عائلتها،
ّ
برناجما لنفسي
رياضتها ،وتريدني اآلن أن أعمل
ً
ألخفف عين الضغوطات!.
أال تشعر أن الضغوطات هذه بسببها هي؟ أال
تعلم أو تفكر باملسببات؟ أين وقيت لنفسي؟
وكيف أجده وأنا أسري هذه احللقة ،وال أستطيع
اخلروج من هذه الدوامة سوى أن أستغين عن
الطامة..
املساعدة يف بعض األمور .وهنا تأتي
ّ
شعوري بالذنب بسبب الوعكات الصحية اليت
علي أن
تتعرض هلا مسرية ،فأقول لنفسي
ّ
أضحي وأساعد ،فأنا جعلتها تعتاد مساعدتي من
البداية ،فما الذي سيجعلين أنسحب اآلن ،وهي
ً
أحيانا مترض وحتتاج للمساعدة! ،كذلك حرصي
الكبري على أن تكون األجواء األسرية مرحية ،فال
أريد أن يسوء املزاج يف البيت وينعكس على
ابنتينا.
هذه الدوامة جتعلين أختنق وأتوتر ،فال أنا قادر
ً
أيضا أجد
على االستمرار يف هذا الوضع ،وال
االنسحاب فكرة جيدة ،أترون كيف أنين متعب
ومكتئب؟ على مسرية أن تنتبه هلذا وهي اليت
ً
وقتا
تبادر بتدبري بعض األمور مبفردها كي أجد
لنفسي ،أو رمبا أنانيتها اليت جتعلها ال ترى إال
ما يناسبها؟
مراد ( –46مهندس برجمة كومبيوتر)
أتابع مواقع التواصل االجتماعي
أتواصل.

ولكين

ال

زوجي يغار من صديقيت!
سيدتي نت
إذا كنت زوجة أو ابنة أو أختًا أو
زميلة ،ولك موقف من سلوك أقرب
الرجال إليك ،فهذه الصفحة لك.
قولي كلمتك له ،فالذكي من اإلشارة
يفهم ...وعسى أن يكون رجلك
ذكيًا!
الزوجة:
ليس لدي أي بديل ألفكر غري أن
زوجي عارف يغار من عالقيت بصديقيت
سعاد ،حاولت أن أفكر باألسباب اليت
ال أريد أن أسأله عنها ،ال أريد اخلوض
معه يف هذه األفكار واحلوارات؛
ألنين ال أسعى إلفساح جمال لتدخالته
بعالقيت مع صديقاتي ،خاصة سعاد.
سعاد بالنسبة لي ليست صديقة،
بل األخت الصغرى املدللة ،إنها
تصغرني حبوالي اثين عشر عامًا ،ال
تزال شابة يطرق بابها الكثري ،لكنها
مل جتد الشخص املناسب بعد ،عدم
ارتباطها هذا جيعلها متفرغة لنفسها
وأهلها وصديقاتها ،لذا هي أيضًا
تعتربني أختها الكربى ،وتسعى دائمًا
ملساعدتي يف أي شيء قبل أن
أطلب.
رمبا تتساءلون اآلن أين إذًا غرية
عارف ،غرية عارف رمبا تكون بسبب
أفكار سعاد ،فهي طاملا حتثين على
تشجيع عارف كي ينعش عالقيت به ،كأن يأخذني
يف سفرة قصرية أو يدعوني للعشاء يف مطعم
رومانسي يف أمسية ما ،أو حيتفل معي يف عيد
احلب ،سعاد تصر على أن شخصييت احلاملة
والرومانسية ال تتطابق مع تفكري عارف العملي
والواقعي ،وهي ترى أيضًا أن سكوني ورضوخي
لواقع حياتنا ليس صحيًا ،فأنا بالنسبة هلا أكتم
وأتصنع السعادة والرضا لكنين لست كذلك،
ال أنكر أن يف كالمها شيئًا من الصحة ،لكنين
سعيدة بتكيفي مع حياتي ،فعارف رجل مسؤول
وزوج حمب وحنون ،لكنه فع ًال واقعي وعملي
وقد اعتدت على طبائعه وال أشتكي منها؛ ألنين
أعلم وأستشعر حبه الذي يعرب عنه بطريقة عملية
بعيدًا عن الورود وعلب الشوكوالتة والعشاء
الرومانسي.
ال أدري إن كان عارف يقلق من تأثري سعاد علي،
وإن كنت سأبدأ بالتذمر من أسلوب معاملته لي،
وأؤكد أن أسلوبه ال يزعجين ووضحت أكثر من
مرة لسعاد بأنها تفكر بهذه الطريقة ألنها مل
تتزوج بعد ،فبعد الزواج أسلوب التعامل بني
الزوجني يتغري وينتقل ملرحلة أنضج ،ال تنحصر
يف الكالم املعسول واهلدايا.
ترى هل شكواي اآلن من عارف أم من سعاد؟
يبدو أنى أشتكي من سعاد أكثر وال ألوم عارف،
ويبدو أنين وأنا أكتب أجدني أفكر بعمق وأواجه
نفسي بأنين أعرتف بتدخالت سعاد يف حياتي
اخلاصة أكثر من تدخل عارف بعالقيت بها! نعم،
إنها املواجهة ،مواجهة النفس قبل مواجهة الطرف
اآلخر ،والرتوي قبل السعي وراء رمي االتهامات
وتهويل املشكلة بد ً
ال من حلها ،رمبا علي أيضًا
أن ال أبقى كالكتاب املفتوح أمام أقرب صديقة
لي ،فشيء من اخلصوصية والسرية مطلوب
ّ
حمقة يف
الستمرار العالقة بشكل صحي ،هل أنا
تفكريي؟
مليس ( –36ربة منزل)
مل أكتب أي شيء على مواقع التواصل االجتماعي
خيص الصداقة فحساسية سعاد عالية وستشعر
بأنها املقصودة!
إذا كنت زوجًا أو أبًا أو أخًا أو زمي ًال وتواجه
مشكلة يف التعامل مع أقرب النساء يف حياتك،
فهذه الصفحة لك .قل كلمتك هلا فالذكية من
اإلشارة تفهم ...ولعلها تكون ذكية!
الزوج :زوجيت وطيبة قلبها
مليس زوجيت طيبة القلب جدًا ،إنها كتاب مفتوح

ملن حوهلا ،تتحدث بتلقائية وطبيعية بدون أن
تفكر مسبقًا مبا قد يفسره مستمعها ،تتصور بأن
اجلميع يفكرون مثلها ،وأن كالمها جمرد فضفضة
أو دردشة ،ولكن مشاركتها لتفاصيل حياتنا مع
صديقتها املقربة سعاد ال أجده أمرًا صحيًا،
والدليل أن سعاد بدأت تتدخل وترمي بنصائحها
إىل مليس ،وتزرع آراءها اخلاصة يف رأس زوجيت،
واملشكلة األكرب أن سعاد غري متزوجة وال تعلم
أسس العالقة بني الزوجني ،إنها تقدم النصائح
النظرية واليت ال ترتبط بالواقع ،وأنا أعلم ذلك
من كالم سعاد غري املباشر ،فكلما أتت سعاد
لزيارة زوجيت ،كان لنا يف ذلك اليوم مقرتح،
وأنا أعرف مليس جيدًا فهي ليست من النوع
املتطلب أو امرأة تهتم بالشكليات واملظاهر،
ولكن دائمًا ما يصادف عندما تكون سعاد يف
زيارتها ،أعرف أن يف آخر اليوم ستقرتح سعاد
أمرًا قد يكون بعيدًا عن طبيعة حياتنا.
ومن املضحك يف األمر أن مليس بعد أن تقوم
مبقرتحها (الذي هو مقرتح سعاد أص ًال) ترتاجع
بعد دقائق وتلغي الفكرة ،وهذا يثبت أنها من
فلم تتأثر بكالم
األساس غري مقتنعة مبا تقول،
َ
صديقتها أص ًال؟.
انتهزت بعض الفرص ونصحتها بأن ال تشارك
من حوهلا خصوصياتنا ،فليس هنالك داع من أن
تعرف صديقتها إن كنا سنحتفل بعيد ميالدها
أم ال ،وليس أيضًا من املفروض أن تتحدث عن
عيد زواجنا وماذا سنفعل ،أعلم أنها يف نهاية
األمر امرأة ،وهذه األحاديث قد تكون طبيعية
بني النساء ،ولكن ليس لدرجة أن أمسح بتدخل
اآلخرين وتشكيكهم بأسلوب تعاملنا مع بعضنا
كزوجني.
أخشى يومًا أن تتأثر مليس من إحلاح سعاد وغريها
وتثور وتتبدل أفكارها بسبب كثرة اإلحلاح ،مع
أنين ال أقصر معها يف احملبة والعطاء ،ولكن ال
أهتم بالشكليات واالحتفاالت وهذه املظاهر اليت
ال أؤمن بها.
أنا ال أغار من عالقة زوجيت بصديقتها ،ولكن
أخاف عليها من التأثريات السلبية؛ بسبب طيبة
قلبها ال أكثر ،وأقسم أنين أمتنى دائمًا أن أراها
سعيدة ومرحة واجتماعية ،وأن تعكس شخصيتها
وأفكارها على من حوهلا ال أن يعكسوا أفكارهم
عليها.
هذه مشكلة من هم طيبو القلب ،أنهم قد
يتأثرون أحيانًا مبن حوهلم ،إن كان سلبًا أو إجيابًا؛
لذا نصيحيت للجميع بعدم مشاركة كل شيء مع
اآلخرين ،أو االستماع آلرائهم أو السماح هلم
بالتدخل وطرح آرائهم فيما ال يعنيهم.
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مــن هــنا وهــناك

أصبح مليونريا بعد أن سجن  31لون الوجه يكشف املشاعر احلقيقية
رغم إخفائها

عاما باخلطأ

حصل مواطن أمريكي قبع  31عاما يف السجن باخلطأ على تعويض
بقيمة مليون دوالر.
وأفادت قناة « »17 Foxاألمريكية أن األمريكي لورنس ماككيين
من والية تينيسي مت إطالق سراحه عام  2009بعد العثور على أدلة
جديدة يف قضيته.
وبفضلها رفعت احملكمة عن الرجل البالغ من العمر  61عاما كل
التهم باالغتصاب والسرقة .كما أقرت يف حينها مبنح تعويض له
مببلغ  75دوالرا.
وحتدث ماككيين« :حرمتين احلكومة  30وحتى  40عاما من حياتي.
ومل تكن لدي أي فرصة لتنظيم حياتي».
ومل حيصل ماككيين على إمكانية املطالبة بزيادة مبلغ التعويض ّ
إال
بعد  8أعوام فقط ،أي بعد قرار حماكم الوالية حول إعادة تأهيله
القانوني.
واختذت جلنة حبث الشكاوى لوالية تينيسي ،األربعاء املاضي،
قرارا مبنحه أكرب تعويض ميكن دفعه مقابل السجن باخلطأ ،ويبلغ
مليون دوالر.
وسيحصل ماككيين على  353ألف دوالر فورا لدفع خدمات احملامي
وسداد ديونه .أما باقي املبلغ فسيدفع شهريا خالل السنوات
الـ 10املقبلة.

مثنه  10ماليني  ..$نفوق أمجل
حصان يف مصر ألسباب مؤسفة

اوردت وسائل إعالم مصرية خرب نفوق حصان «طاووس حمطة
الزهراء» أو «البطل أبو األبطال» ،وهو حصان مصري عربي أصيل،
مات ألسباب مؤسفة.
وذكرت وسائل اإلعالم أن احلصان نفق يف اسطبل الزهراء التابع
لوزارة الزراعة املصرية ،بسبب التأخر يف عالجه من مرض عابر
أصابه قبل أيام.
وأشارت التقارير إىل أن احلصان أصيب منذ فرتة «خبراج» داخل
فمه ومل يتم عالجه بصورة صحيحة ،ما تسبب يف تضاعف أزمته
الصحية حتى نفق.
وأكدت وسائل اإلعالم أن احلصان يسمى «جتويد» ،ومثنه ال يقل
عن  10ماليني دوالر ،نظرا ملواصفاته اجلمالية الفريدة والنادرة،
وكونه من نسب أصيل.

وجد الباحثون أن املشاركني يف الدراسة كانوا قادرين على حتديد
مشاعر اآلخرين استنادا فقط إىل التغريات يف اللون حول األنف
واحلاجبني واخلدين أو الذقن بدقة نسبتها .%75
ويعتقد الباحثون من مركز العلوم املعرفية والعقلية جبامعة والية
أوهايو ،أن دراستهم هي األوىل من نوعها اليت تشري إىل أن لون
الوجه ينقل العاطفة بشكل مستقل عن حركات الوجه.
واستخدم الباحثون حتليل الكمبيوتر لتحديد أمناط تلوين الوجه
الفريدة للعواطف الفردية مثل السعادة واحلزن والغضب.
وكان املشاركون يف الدراسة قادرين ،يف معظم احلاالت ،على
ختمني مشاعر األشخاص يف الصور ،على الرغم من أن تعبريات
وجوههم كانت حمايدة مع غياب أي حركة لعضالت الوجه.
وقال أليكس مارتينيز ،أستاذ اهلندسة الكهربائية وهندسة
الكمبيوتر يف جامعة والية أوهايو« :نعتقد أن أمناط األلوان هذه
ناجتة عن التغريات الطفيفة يف تدفق الدم أو تكوينه الذي حيدده
اجلهاز العصيب املركزي .ومع إدراكنا للتغيريات يف لون الوجه،
ميكننا استخدامها لتحديد ما يشعر به اآلخرون بشكل صحيح ،سواء
فعلنا ذلك عن وعي أو عن غري وعي».
وعلى سبيل املثال ،عند االمشئزاز ،ينشأ لون أصفر مزرق حول
الشفتني ،باإلضافة إىل لون أخضر حممر حول األنف واجلبهة،
وعند الشعور بالسعادة يظهر اللون األمحر يف اخلدين والصدغني،
باإلضافة إىل القليل من اللون األزرق حول الذقن.
ومن خالل االختبارات متكن املشاركون من حتديد مشاعر أولئك الذين
يف الصور ،وهو ما مسح للباحثني ببناء خوارزميات حاسوبية تتعرف
بشكل صحيح على املشاعر البشرية عرب لون الوجه بدقة تصل إىل
 ،%90وكانت السعادة أسهل عاطفة يتعرف عليها احلاسوب من
اللون وحده ،وقد اكتشفها احلاسوب بدقة تصل إىل  ،%70أما
الغضب فقد بلغت دقة اكتشاف لونه  %65واحلزن .%75

زوجة ترامب جونيور تطلب
الطالق والسبب!

تناقلت وسائل إعالم أمريكية أنباء مفادها أن زوجة دونالد ترامب
جونيور ابن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،بدأت أمس اخلميس
بإجراءات الطالق.
وحسب وسائل إعالمية ،فإن عارضة األزياء فانيسا ترامب قدمت
طلبا رمسيا لالنفصال «بال تنازع» ،وباتفاق ودي إلنهاء الزواج
واحلصول على حضانة أطفال ترامب اخلمسة.
وكانت مصادر حملية كشفت منذ أسابيع عن مشاكل أسرية بني
ترامب االبن وعقيلته ،مرتبطة بتنقالت الزوج ،وكذلك اهتمامه
البالغ مبوقع التواصل االجتماعي «تويرت».
يشار إىل أن تعارف دونالد االبن وفانيسا ،كان حصل يف أحد
عروض األزياء عام .2003

مطعم ياباني يقدم الطعام جمانا بشرط واحد

آالت صنع القهوة مستعمرات
جراثيم وبكترييا

جتمع ماكينات القهوة الكثري من اجلراثيم والبكترييا ،خصوصًا يف
خراطيم املياه ويف فوهات خروج القهوة من املاكينة ويف خزان
املياه ،وهو ما متكن طالب دراسات عليا أملاني من جامعة راين
فال من إثباته.
وعثر األملاني يان شاغيس ،أثناء إعداد حبث التخرج اخلاص به
للحصول على شهادة املاجستري يف علوم األغذية ،على أغشية
حتتوي على مستعمرات من البكترييا يف ماكينات القهوة ،وهي
مستعمرات ال تتواجد إال يف مغاسل املياه فقط ،كما نقل موقع
«فوكوس» األملاني عن كاتب البحث.
ورغم عدم وجود إثباتات لغاية اآلن على تسبب القهوة غري النظيفة
بأمراض عند البشر ،إال أن خرباء الصحة حيذرون من جتاهل البكترييا
يف آالت صنع القهوة .لذلك ،يقدم موقع «تشيب» األملاني بعض
النصائح لتنظيف ماكينة القهوة ،وهي:
 جتديد املاء كل يوم يف خزان املياه يف املاكينة قبل االستعمالوغسل خزان القهوة بعد كل استعمال وإعداد القهوة ساخنة .ألنه
إذا مت اختيار  68درجة مئوية مث ًال لتحضري القهوة بد ً
ال من  60أو
 63مئوية املتعارف عليها ،ميكن حينئذ القضاء على الكم األكرب من
البكترييا.

كشف موقع «ديلي ميل» الربيطاني ،ان مطعما يقع يف منطقة
جينبوتشو يف العاصمة اليابانية طوكيو يقوم بتقديم عرض مغر
لزبائنه ،ويتمثل العرض بتناول الطعام جمانا بشرط واحد.
املطعم املعروف باسم «مرياي شوكودو» قام بالسماح لألشخاص
الذين الميلكون املال بتناول الطعام بشرط العمل يف املطعم .حيث
استقبل املطعم  500شخصا يوم اجلمعة  9فرباير/شباط ،للعمل ملرة
واحدة فقط مقابل تسوية حساباتهم.
وحبسب قوانني املطعم فإنه ميكن للزبائن إما دفع مثن طعامهم
نقدا أو العمل ملدة  50دقيقة ،حيث يتوزع العمل بني الليل والنهار
ففي حال العمل خالل النهار فإنه سيتوجب على الزائرين استالم
الطلبات وتنظيف األطباق ،أما ليال سيقومون بغسل األطباق.
يذكر أن صاحبة املطعم وهي سيكاي كوباياشي ،قد عملت يف وقت
سابق يف جمال الربجمة لترتك عملها وتتفرغ ملشروعها اجلديد.

 260امرأة سعودية يقدن السيارة ..عرب جهاز حماكاة؟!
عاشت  260امرأة جتربة قيادة السيارة للمرة األوىل على مدى
يومني يف معرض الرياض الدولي للكتاب ،وذلك يف ركن اإلدارة
العامة للمرور املشارك يف املعرض
وقد حرص القائمون على الركن على توفري مقعد حياكي مقعد قائد
السيارة إلتاحة الفرصة للمرأة لتجربة القيادة ضمن أنشطة اإلدارة
العامة للمرور اليت بدأت يف تنفيذها منذ األمر امللكي بالسماح
للمرأة بالقيادة اعتبارًا من شوال القادم .وشهد الركن إقبا ً
ال كبريًا
من النساء لتجربة القيادة ،ومن هؤالء النساء املصورة سوزان
باعقيل اليت جلست على مقعد السائق ،وبدأت رحلة القيادة بربط
حزام األمان وتشغيل السيارة ثم انطلقت يف القيادة ،ووصفت
سوزان التجربة بالرائعة ،مؤكدة أنها حتمل رخصة قيادة من أمريكا
وتنتظر الفرصة يف شوال القادم؛ لتقود سيارتها يف شوارع
مدينة جدة.
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تكنولوجيا وعلوم

فريوس خطري ينتشر عرب
«يوتيوب»

حذرت شركة « »Doctor Webمن فريوس جديد بدأ ينتشر على
تعليقات الفيديو على موقع «يوتيوب» ويقوم بسرقة املعلومات
الشخصية من حواسيب املستخدمني.
وجاء يف منشور شركة « ،»Doctor Webأن فريوس «طروادة»
مربمج وفق برجميات « ،»Pythonوهو يشكل خطرا على مستخدمي
أنظمة «.»Windows
ويسرق فريوس طروادة امللفات وغريها من املعلومات والبيانات
السرية اخلاصة للمستخدمني من األجهزة املصابة به ،ويستطيع
احلصول على حسابات الشبكات االجتماعية الشخصية وغريها من
برامج اخلدمات عرب اإلنرتنت.
ويذكر املنشور الذي وزعته شركة « ،»Doctor Webأن هذا
الفريوس بدأ باالنتشار منذ  11مارس احلالي ،عرب التعليقات على
مقاطع الفيديو.
ويدخل هذا الفريوس إىل تعليقات الفيديو بطرق ذكية وجذابة،
تدعو املستخدم للنقر على بعض الكلمات أو تدعوه التباع روابط
معينة حبجة أنها توصل إىل ألعاب حديثة أو خدمات جديدة على
اإلنرتنت .ومبجرد أن ينقر املستخدم على تلك الروابط املزيفة
يكون الفريوس قد دخل إىل نظام « »Windowsوبدأ بسرقة
املعلومات واحلسابات الشخصية.
وتؤكد الشركة أن فريوس طروادة يقوم جبمع ملفات «cookies
 »from the browsers Vivaldiو» »Chromeو»»Yandex.Browser
و» »Operaو» »Kometaو» »Orbitumو» »Dragonو»»Amigo
و» .»Torchوينسخ ملفات سطح املكتب التالية »txt« :و»»pdf
و» »jpgو» »pngو» »xlsو» »docو» »docxو» »sqliteو»»db
و» »sqlite3و» »bakو» »sqlو».»xml

تكنولوجيا جديدة تتيح بناء
منزل جاهز للسكن يف  24ساعة

كشفت شركة املقاوالت األمريكية  ،ICONعن مشروعها الذي
سيحدث طفرة يف جمال البناء.
ووفقا للنسخة األملانية من موقع «هاف بوست» ،قامت الشركة
بتطوير منزل جاهز الصنع ،عن طريق طابعة الـ.3D
وبلغت تكلفة بناء املنزل  8أالف يورو ،واستغرق البناء أقل من 24
ساعة ،حيث مت جتميع أجزاء املنزل بواسطة روبوتات.
وخيرج املنزل مبساحة  60قدما مربعا ،ويف غضون ساعات يكون
جاهزا للسكن ،ويعتقد املطورين أنه باإلمكان ختفيض تكاليف
البناء إىل أقل من  3500يورو.
وتزعم الشركة أن أكثر من مليار إنسان على مستوى العامل يعيشون
يف أكواخ ويف أماكن ال تصلح للسكن ،هلذا تهدف مبشروعها إىل
توفري املالذ األمن هلم.

كيف متنع ظهور «اإلشعارات»
على هاتف «آيفون»

خيشى الكثري من مستخدمي هواتف «آيفون» من فضح أو كشف
معلوماتهم الشخصية اهلامة ،خاصة عند ظهور «اإلشعارات» على
الواجهة اخلارجية للهاتف.

بعد موت “سودان”...تنقراض
ساللة وحيد القرن األبيض
الشمالي يف العامل

انقرضت ساللة وحيد القرن األبيض الشمالي من العامل ،وذلك بعد
موت آخر ذكر كان علي قيد احلياة ،واملعروف باسم «سودان».

لكن الكثري من مستخدمي «آيفون» قد ال يعلم أنه ميكن أن خيفي
تلك اإلشعارات بصورة كاملة ،حبيث ال تكشف «فحوى» املعلومات
الشخصية احلساسة.

وحبسب وكالة «رويرتز» ،نعت حممية «او.اي بيغيتا» الكينية،
عاما.
وحيد القرن «سودان» ،عن عمر ً 45

ونشر موقع « 9تو  5ماك» التقين املعين بأخبار شركة «أبل»
األمريكية ،جمموعة من اخلطوات ،اليت ميكن ألي مستخدم أن يتبعها
إلخفاء اإلشعارات الشخصية من الظهور على «آيفون».

وذكر بيان احملمية اليت كانت ترعى «سودان» أنها «اختذت قرار
قتله مع مسؤولي احلياة الربية واجلهات اليت كانت تتوىل رعاية
سودان يف السابق ،رأفة به بسبب التدهور السريع يف حالته
الصحية».

وجاءت تلك اخلطوات على النحو التالي:
— اذهب إىل إعدادات إشعارات نظام تشغيل «آي أو إس».
— اخرت أيقونة اإلشعارات.
— انظر على خيار إظهار «املعاينات» ( ،)Previewsلضبط اإلشعارات
االفرتاضية على اهلاتف.
— عد إىل شاشة إعدادات اإلشعارات السابقة ،لضبط «التنبيهات»
على أساس كل تطبيق.
— ميكنك أن ختتار ظهور «اإلشعارات» على هاتفك بالطريقة املفضلة،
إما بظهور اإلشعارات كاملة ومل يتم فتح قفل اهلاتف ،او أن يتم
إظهار وصول إشعار جديدة من تطبيق ما ،من دون كشف هوية
اإلشعار ،أو إخفاء كافة اإلشعارات.

العثور على ضفدع يعيش من
دون رأس

ومات «سودان» بعد معاجلة من مضاعفات كرب السن اليت أثرت
على عظامه وعضالته ،وتسببت له جبروح جلدية كثرية ،وتسبب
جرح عميق يف الساق اخللفية اليمنى له ،بإقعاده يف حظريته
ألسبوعني منذ أواخر شباط املاضي حتى بداية آذار احلالي ،بسبب
صعوبة حركته.
ويعترب «سودان» آخر ذكر وحيد قرن أبيض مشالي ،وانقرضت
ساللته رغم وجود اثنني آخرين ،لكنهما انثيني ،ويف العام املاضي
فشلت حماولة التزاوج بني «سودان» ،و»ناجني» البالغة من العمر
عاما.
عاما ،و»فاتو» اليت يبلغ عمرها ً 17
ً 27
لكن املسؤولني عن احملمية فكروا بطريقة مبتكرة ،ونشروا حالة
«سودان» على تطبيق «تندر» للمواعدة ،كوسيلة جلمع تربعات
بقيمة تسعة ماليني دوالر ،لسداد عالج اخلصوبة املطلوب.
وولد «سودان» ،آخر ذكر من وحيد القرن األبيض الشمالي ،يف
السودان ،وانتقل إىل حديقة يف التشيك ،ثم إىل كينيا منذ عام
 ،2009وخالل هذه الفرتة أجنب أنثيني من ساللته ،وحافظ على
استمرار نوعه بضع سنوات إضافية ،ويأمل العلماء أن يتمكنوا من
خلويا يف املستقبل.
استنساخه
ً

«امرأة اصطناعية» يصعب
متيزها عن احلقيقية آخر
إنتاجات شركة أمريكية

عثرت فتاة أمريكية يف إحدى غابات والية كونيتيكت يف الواليات
املتحدة على ضفدع حي من دون رأس.
وأورد موقع غلوبال نيوز أن الضفدع من دون عيون وأنف ولسان،
لكنه على قيد احلياة ،إذ يتحرك ويتنفس.
وتفرتض جيل فليمينغ ،الطالبة اجلامعية اليت عثرت على الضفدع،
أنه قد يكون ضحية هلجوم اجلرذان أو يرقات طفيلية أفقدته أجزاء
كبرية من رأسه ،مشرية إىل أن اجلرح املوجود يف أعلى جسد
الضفدع قد التأم.
وأضافت فيليمينغ قائلة« :يبدو أن الضفدع يستخدم الثقب
الصغري املوجود يف اجلزء املتبقي من الرأس بديال عن الفم».
وقدمت الفتاة الضفدع الفريد لعلماء احليوان ،لعلهم يكتشفون سر
ّ
بقائه على قيد احلياة رغم فقدان أجزاء حيوية من رأسه.

أطلقت شركة « »Epic Gamesاملتخصصة بصناعة األلعاب ،مشروعها
اجلديد يف تصنيع «نساء اصطناعيات».
قامت شركة « »Epic Gamesبإطالق مشروعها اجلديد يف تصنيع
«نساء اصطناعيات».
النساء اللواتي قامت الشركة بتصنيعهن يتشابهن لدرجة كبرية مع
احلقيقيات ،لدرجة يصعب فيها التفريق ،بطريقة مت فيها استخدام
احلركة الثالثية األبعاد واحلركة املكعبة.
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تتـمات

كيم يف الصني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ترامب الذي كتب على «تويرت»« :هناك احتمال قوي بأن يفعل
كيم الثالث ما هو صحيح لشعبه واإلنسانية ،ويتخذ خطوات حنو
السالم ،لذا أتطلع إىل اجتماعنا» املرتقب لكن من دون حتديد موعد
رمسي.
وتابع ترامب« :اعتقد كثريون على مدى سنوات أن ال فرصة
للسالم ونزع السالح النووي يف شبه اجلزيرة ،لكنين تلقيت رسالة
من الرئيس الصيين شي جينبينغ تفيد بأن لقاءه مع كيم جونغ
أون سار يف شكل جيد جدًا ،وأن كيم يتطلع إىل لقائي .ويف هذا
الوقت ،جيب إبقاء أقصى العقوبات والضغوط بأي مثن».
كما أبدت الناطقة باسم البيت األبيض سارة ساندرز ارتياحها،
وقالت« :نرى دلي ًال جديدًا على أن ممارستنا الضغوط القصوى
أوجدت مناخًا مالئمًا للحوار مع كوريا الشمالية».
وبعد يومني من التكهنات ،أكدت وكالة أنباء الصني اجلديدة
«شينخوا» أن كيم زار بكني من األحد إىل األربعاء ،واجتمع مع
الرئيس الصيين .وأفادت بأن احتفا ً
ال رمسيًا أقيم له ولزوجته
ومأدبة يف قصر الشعب ،وأنهما عادا إىل بلدهما بالقطار أالربعاء
املاضي.
ونقلت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرمسية عن كيم قوله« :من
واجيب الرمسي أن تكون زيارتي األوىل إىل اخلارج ،لبكني .موقفنا
ثابت من التزام نزع السالح النووي من شبه اجلزيرة ،انسجامًا مع
وصايا الرئيس الراحل كيم إيل سونغ ،واألمني العام الراحل كيم
جونغ إيل» ،يف إشارة إىل جده ووالده .وأضاف« :قضية نزع
السالح النووي من شبه اجلزيرة ميكن حلها إذا استجابت كوريا
َ
وخلقتا جوًا من
اجلنوبية والواليات املتحدة جلهودنا حبسن نية،
السالم واالستقرار ،مع اختاذ تدابري تدرجيية ومتزامنة من أجل حتقيق
السالم» .وأشاد شي الذي َقبل دعوة من كيم الثالث لزيارة كوريا
الشمالية ،بالصداقة بني البلدين اليت متت خالل حرب الكوريتني
( ،)1953-1950وقال« :إنه خيار اسرتاتيجي يعترب جيدًا لبلدينا على
أساس التاريخ والواقع».
واستبعد الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف عقد قمة قريبًا
بني الرئيس فالدميري بوتني والزعيم الكوري الشمالي ،ووصفت
اجتماع كيم مع الرئيس الصيين بأنه «خطوة مهمة لدعم التغريات
اإلجيابية يف شبه اجلزيرة الكورية عرب وسائل ديبلوماسية حبتة».
ختوف رئيس الوزراء شينزو آبي من احتمال أن ال
ويف اليابانّ ،
تناقش القمة املرتقبة بني واشنطن وبيونغيانغ ،التهديدات األمنية
الكورية الشمالية لبالده ،مبا يف ذلك الصواريخ القصرية واملتوسطة
املدى.

«صيغة» التفاق يف دوما...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أن قيادة «جيش اإلسالم» طلبت أثناء املفاوضات السماح ملسلحيها
باالنسحاب إىل منطقة القلمون عند احلدود السورية  -اللبنانية ،أو
إىل حمافظة درعا جنوب البالد ،مع احتمال تسوية أوضاع عشرات
املسلحني للبقاء يف دوما بعد عودة مؤسسات احلكومة إليها .وأكدت
أن من غري املرجح أن يلجأ الطرفان إىل السيناريو العسكري يف
خصوص املدينة ،بسبب وجود آالف املخطوفني احملتجزين من جنود
اجليش السوري واملدنيني املوالني للحكومة ،يف معتقالت «جيش
اإلسالم» ،وأكربها سجن التوبة.
وفيما تظاهر املئات يف دوما أمس االول ،مطالبني باإلطالع على نتائج
املفاوضات ،وبإفراج «جيش اإلسالم» عن املعتقلني لديه ،تواصل
وسائل إعالم حمسوبة على دمشق التلويح بقرب بدء اهلجوم العسكري
على املدينة احملاصرة .وقال مسؤول سوري لوكالة «رويرتز» إن
مير مبرحلة مصريية ،مضيفًا أن اليومني املقبلني
الوضع يف دوما ّ
سيكونان «حامسني».
وأكد مصدر سوري من دوما أن املدينة «أمام تهديد روسي بهجوم
مقدرًا عدد مقاتلي «جيش اإلسالم» يف
على املدينة لتدمريها كلها»ّ ،
املدينة حبوالي  10آالف عنصر.
وأوضح أن جنرا ً
ال روسيًا يقود املفاوضات مع جلان مدنية ،وأنها
ِ
تنته بعد» .وروى أن اجملازر يف املدينة «ال ميكن وصف
«مل
وحشيتها ،إذ أن الدفاع املدني اعتذر عن عدم مساعدة املصابني
وعائالت املفقودين حتت األنقاض ألن الطريان كان يقصف أي
جسم متحرك» ،مضيفًا« :ليس هناك إعالم يف العامل يتمكن من نقل
مشاعر األمل واحلزن ازاء ما جيري من جمازر».
ووصف مسؤول فرنسي متابع للملف السوري وضع «جيش اإلسالم»،
بأنه «بالغ الصعوبة» ،مضيفا أنه لو قرر األخري مغادرة املنطقة،
فسريفض النظام السوري وروسيا توجه املسلحني إىل منطقة درعا
احلدودية ،علمًا أن ليس بإمكان «جيش اإلسالم» املغادرة إىل إدلب،
باعتبارها وجهة اإلجالء املعهودة بالنسبة اىل مقاتلي املعارضة،
وذلك بسبب وجود «هيئة حترير الشام» املناهضة له هناك .ورأى
أن اجلانب الروسي يفاوض إلخراج اجملموعات املسلحة كافة من
الغوطة ،وليس فقط «جبهة النصرة» اليت يقول اجلانب الروسي إن
عدد مسلحيها  ،1500فيما هم يف الواقع حوالي  400عنصر.
واعترب املسؤول أن مشروع روسيا احلقيقي «هو إزالة اي جمموعة
مقاومة يف الغوطة بهدف إعادة سيطرة النظام بالكامل على
املنطقة» ،مضيفًا أن موسكو «ال تريد أي تدخل ديبلوماسي لوقف
القتال والتوصل إىل حل» .وتابع أن باريس «حتاور موسكو بعمق
من دون أي نتيجة» ،معتربًا أن روسيا تعتمد «منطق املواجهة

واإلنغالق على النفس من دون أي استعداد العتماد نهج بعيد عن
احلل العسكري».
ولفت إىل أن اجلانبني األمريكي واألوروبي يشعران بـ»احلرج»
لعدم متكنهما من دفع اجلانب الروسي إىل حل غري عسكري،
وأضاف« :كأنهم (الروس) يريدون القول إن احلل عربهم فقط،
يف حني أن الغرب يؤمن بأنه ال ميكن التوصل إىل حل يف سورية
من دون وفاق».
وقالت املعارضة السورية ،عضو «اهليئة العليا للمفاوضات» بسمة
قضماني إنه يف حال عدم وقف «الكارثة» فإن «الغوطة ستفرغ
كليًا» من وجود املعارضة ،معتربة أن «املخيف هو التهجري كونه
ينطوي على عملية تغيري دميوغرايف ممنهج وصو ً
ال إىل إدلب».
ورأت أن عمليات اإلجالء املتواصلة يف الغوطة مُمتثل «شك ًال من
أشكال التطهري للمعارضة السنية وليس فقط املعارضة السنية
ّ
املسلحة» ،مضيفة أن «هدف النظام وإيران ليس إخراج الفصائل
فحسب ،بل أيضًا إحداث تغيري دميوغرايف وإنزال عقوبة مجاعية
بأهالي منطقة ثارت على النظام».
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن مصدر ديبلوماسي قوله إن
وزير اخلارجية سريغي الفروف ومبعوث األمم املتحدة إىل سورية
ستيفان دي ميستورا سيجريان حمادثات يف موسكو اليوم يف شأن
مستجدات الوضع يف سورية.
وال يزال مصري مدينة تل رفعت يف ريف حلب الشمالي ،معلقًا حلني
حسم اتصاالت جتريها روسيا مع تركيا من جهة ،والنظام السوري
وإيران واملقاتلني األكراد من جهة أخرى ،فيما أكد جملس األمن
القومي الرتكي أمس أن أنقرة «ستتخذ اإلجراءات الالزمة» إذا مل
يتم إبعاد املقاتلني األكراد من مدينة منبج.

العبادي يتبنى النأي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بغداد من استخدام الطرفني العراق كساحة لتصفية احلسابات،
باإلضافة إىل تصاعد املخاوف من تكرار اخلروق األمنية يف كركوك
اليت تشهد اضطرابات وعودة للنشاطات املسلحة قبل االنتخابات
املقررة يف  12أيار (مايو) املقبل.
وقال العبادي ،خالل مؤمتر للطاقة يف بغداد ،إن العراق يريد حتقيق
«توازن» يف عالقاته مع واشنطن وطهران ،وقال إن هذه السياسة
تصب يف مصلحة البلد.
واستخدم العبادي للمرة األوىل تعبري «النأي بالنفس» يف اشارة
اىل التوتر املتسارع يف العالقات بني واشنطن وطهران.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب أجرى أخريًا تغيريات يف
ادارته مشلت وزير اخلارجية ومستشار األمن القومي ومدير «سي
آي أي» ،واعتربت تلك التغيريات يف األروقة السياسية العراقية
بداية لتصعيد حمتمل يف موقف واشنطن من ايران اليت ما زالت
متتلك نفوذًا كبريًا يف القرار السياسي العراقي.
ويفيد مقربون من رئيس الوزراء بأنه خيشى تطور الصراع بني
اجلانبني لدرجة استخدام العراق كساحة تصفية حسابات ،إذ كانت
إيران دعمت العمليات العسكرية ضد القوات األمريكية واليت
نفذتها مليشيات تعلن باستمرار استعدادها لتنفذ عمليات عسكرية
ضد املصاحل األمريكية يف العراق ،كما توجه تهديدات اىل دول
أخرى.
وتأتي هذه املخاوف وسط تكرار اخلروق األمنية خصوصًا يف كركوك
وحميطها ،حيث أعدم مسلحون خمطوفني من الشرطة بعد اسابيع
على مقتل عشرات من عناصر «احلشد الشعيب» يف مكمن.
ويبدو أن تلك اخلروق باتت تستخدم يف شكل واسع للطعن يف
قدرة احلكومة العراقية على ضبط األمن.
وكان زعيم «عصائب اهل احلق» قيس اخلزعلي هدد يف تغريدة
بـ «النزول جمددًا اىل امليدان» ما فهم باعتباره تهديدًا بتجاوز
أوامر احلكومة العراقية اليت وضعت قوات «احلشد الشعيب» يف
نطاق املؤسسات الرمسية .وتهديد اخلزعلي الذي يوصف بأنه من
املقربني اىل ايران ،دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلعالن
استعداده إلنقاذ كركوك من اإلرهاب والطائفية.
وقال الصدر ردًا على سؤال ألحد اتباعه انه على استعداد تام
«للتدخل يف كركوك ،خباصة مع التقصري احلكومي يف امللف األمين،
إلنقاذ املدينة من يد اإلرهاب والصراعات السياسية والطائفية».
وكان العبادي حذر من «تكرار كارثة االنهيار العسكري اذا مل
يتحقق ما مينع ذلك» .وقال خالل لقائه حمتجني على النقص يف
اخلدمات يف احدى املناطق الشعبية ببغداد« :عانت مدننا كثريًا
من النقص يف اخلدمات وضعف البنى التحتية» ،يف وقت كانت
احلكومة «منشغلة بتغطية نفقات احلرب ضد تنظيم داعش».

اختالف حول جدوى...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ستساهم زيادة حجم الدين يف تسريع االنهيار وليس العكس.
لذلك ،يسود قلق مُم ّربر من أن يدفع املواطن مثن هذه السياسة
الطائشة من خالل ما مُيتداول يف غرف مغلقة حول وصول الوضع
املالي اىل اخلط االمحر الذي يستوجب إجراءات لزيادة االيرادات،
وبالتالي اللجوء جمددًا اىل خيار فرض مزيد من الضرائب على
الناس وتعميق الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى.

سفر باسيل مليون دوالر

نية املستشفيات احلكومية وإضراب موظفيها ،عقد جملس
وعلى ّ
الوزراء جلسة سريعة يف مدتها وجدول أعماهلا .وناقش  8بنود كان
ّ
بسفر وزير اخلارجية واملغرتبني جربان
الالفت فيها البند
املتعلق َ
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باسيل مع وفد مرافق ملتابعة أعمال مؤمتر «سيدر »1-يف باريس
واملشاركة يف مؤمتر الطاقة اإلغرتابية اخلاص يف اوروبا .وعلم
ان كلفة مؤمتر االغرتاب مع سفر باسيل على عاتق خزينة الدولة
ّ
اللبنانية تبلغ حنو مليون دوالر.
مُ
مير يف السياسة ،إذ اعرتض عليه
قر البند يف اجللسة لكنه مل ّ
أ ّ
وزراء حركة «أمل» و»االشرتاكي» وتيار «املردة» .وطالب الوزير
ّ
بالكف عن عقد مؤمترات اغرتابية َ
جلمع حمازبني يف تيار
مروان محادة
معني على حساب اجلمهورية اللبنانية على أبواب االنتخابات النيابية،
واضعًا هذا األمر برسم الرأي العام ومشريًا اىل انه سيفاتح اللجنة
االنتخابية العليا يف املوضوع.
ورد وزير الطاقة سيزار ابي خليل على كالم محادة لدى خروجه من
اجللسة ،وقال« :طلب وزير اخلارجية طبيعي ألنه معين مباشرة ،وانا
قلت نفس األمر ألنين معين بـ 40باملئة من عمل مؤمتر «سيدر».
يتصرف وكأنه يف زمن
ان الوزير محادة ال يزال
واضاف« :يبدو ّ
ّ
الوصاية السورية».
قرر رفع احلد االدنى للرواتب واالجور للمجلس
وكان اجمللس ّ
الوطين للبحوث العلمية ،ووافق على مشروع سالسل فئات والرتب
والرواتب واملستخدمني يف مالك املؤسسة العامة اليت تتوىل إدارة
مستشفى عام ،وكذلك املؤسسة العامة اليت تتوىل إدارة مستشفى
رفيق احلريري اجلامعي احلكومي ،على ان يتم األخذ مبالحظات ورأي
جملس شورى الدولة وجملس اخلدمة املدنية .كذلك وافق على
حتديد موقع املنطقة االقتصادية اخلاصة يف طرابلس ،وعلى ملء
الشواغر يف اجمللس االعلى للخصخصة.

فرنجية

يف هذا الوقت ،لفت النائب سليمان فرجنية ،يف حديث لقناة
ان «التيار الوطين احلر» حتالف مع «اجلماعة
«فرانس  ،»24اىل ّ
اإلسالمية» ،ومع حركة «أمل» وتيار «املستقبل».
وبقي اخلالف
وقال« :لقد اتفق مع أقصى اليمني وأقصى اليسار
َ
مع األحزاب املسيحية املوجودة على الساحة ،فمن املسؤول عن
ان «التيار» َغّري ّ
حلته وال نعرف ماذا يفعل
هذا التشرذم»؟ واعترب ّ
وشدد على
االنتخابية»،
التحالفات
هذه
اليوم ،خصوصًا من خالل
ّ
ان ال أحد يستطيع إلغاء اآلخر والظروف هي اليت تقرر من سيكون
ِ
تتسع للجميع ،واخلالف مع التيار عبثي ،ولنرى
الرئيس ،فاملساحة
من املسؤول عنه وملاذا اخلالف مع كل األحزاب املسيحية إذا كانوا
يتفقون مع اجلميع.
وعن حماوالت اإللغاء اليت ميارسها «التيار احلر» ،أجاب فرجنية:
وجه اىل «التيار الوطين احلر» ،ال أحد يستطيع االحتكار
«هذا سؤال مُي ّ
ِ
وأدى ذلك اىل
االحتكار
حاولوا
كلهم
أسالفه.
جتربة
وليستفد من
ّ
ً
اجلميل إىل ميشال عون يف
بشري
من
ا
بدء
مثنها
دفعوا
كوارث
ّ
الثمانينات».
أي عهد،
ولدى سؤاله عن سياسة العهد ،تساءل فرجنية« :سياسة ّ
عهد باسيل أو ميشال عون؟ عندما ّ
كنا نتحدث عن الرئيس القوي
ّ
كنا نتمنى األفضل بكثري ،نعترب أنه يوجد رئيس «تيار وطين حر»
يعمل على انتخابات لـ»التيار الوطين احلر».
وأضاف« :مل نعد نتحدث عن التمثيل املسيحي يف الدولة بل نتحدث
عن متثيل «التيار الوطين احلر» ومتثيل أصحاب املصاحل يف عهد
أن من كان يف العهود السابقة
«التيار الوطين احلر» ،الذي يعترب ّ
غري شرعي ،اليوم بات شرعيًا مع «التيار الوطين احلر» ...حنن نرى
أنه عهد «التيار» وليس عهد لبنان وقوة املسيحيني فيه».

«الكتائب» ـ «القوات»

يف غضون ذلك ،بدأت تداعيات التحالفات االنتخابية غري املفهومة
واملناقضة خلطاب اصحابها بالظهور تباعًا ،وخصوصًا يف صفوف
ان النزاع بني الكتائب و»القوات» انتقل من مستوى
القواعد .وعلم ّ
القيادتني يف تشكيل اللوائح اىل مستوى القواعد ،يف حماولة
«قواتية» لتظهري االتفاق شعبيًا وكأنه انتصار لرئيس احلزب
اجلميل
مسري جعجع وهزمية خليار رئيس الكتائب النائب سامي
ّ
املعارض.
فـ»القوات» حتاول تظهري اتفاقها مع الكتائب يف دوائر :بريوت
االوىل ،والشمال الثالثة ،وزحلة ،وجزين ـ صيدا ،على انه استسالم
اجلميل لشروط جعجع السياسية واالنتخابية ،وإقراره تاليًا بصحة
من
ّ
خياراته الرئاسية واحلكومية اليت سبق له أن عارضها وانتقدها
وطالب «القوات» بالرتاجع عنها واالستقالة من احلكومة كشرط
َ
للتفاهم بني الصيفي ومعراب.
كذلك حتاول «القوات» تنظيم احتفاالت إعالن اللوائح لتأتي وكأنها
احتفاالتها ،يف وقت يزداد امشئزاز القواعد الكتائبية من االتفاق
سيصب انتخابيًا ملصلحتها ولن تتمكن
مع «القوات» خصوصًا أنه
ّ
ً
ّ
الكتائب من االستفادة منه إال جزئيا يف االشرفية ،يف حني انه
سيؤدي يف جزين وزحله والشمال اىل رفع احلاصل االنتخابي مبا
ّ
مرشحي «القوات».
يصب يف مصلحة
ّ
ومل تتمكن القيادة الكتائبية حتى اآلن من تربير هذا االنقالب
املفاجئ يف مواقفها يف الساعات الـ  48اليت سبقت إقفال باب
تسجيل اللوائح ،يف وقت كان من املقرر ان يعقد اجتماع يوم
السبت بني الكتائب وناشطني من اجملتمع املدني إلعالن الالئحة
التوصل اىل االتفاق بني الكتائب و»القوات»
اليت كانت مقررة قبل
ّ
بشروط «القوات» ،ال سيما لناحية رفض سحب ترشيح الدكتور
فادي سعد ملصلحة النائب سامر سعاده يف البرتون.
ِ
اجلميل حاول ،من خالل كلمته خالل مناقشة املوازنة مساء
ان
ولوحظ ّ
ّ
امس يف جملس النواب ،إقامة بعض التوازن يف الصورة االعالمية
مصورًا «القوات» وكأنها هي اليت التحقت خبيار «الكتائب» يف
ّ
معارضة البواخر وغريها من القضايا املتعلقة بالفساد والنفايات
واالصالحات املالية واالقتصادية...
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كيف يساعد األناناس والكيوي على خسارة الوزن

يعترب األناناس والكيوي من الفواكه اليت هلا
املهمة جلسم اإلنسان،
الكثري من الفوائد الصحية
ّ
نظرًا الحتوائها على الكثري من العناصر الغذائية،
مثل الكالسيوم ،والفيتامينات ،والربوتينات،
ومن هذه الفوائد التخفيف من الوزن الزائد،
وحرق الدهون
تعترب فاكهيت األناناس والكيوي صحيتني
بشكل اجيابي على الصحة
وطازجتني ويؤثران
ٍ
الشخصية .حيتوي كوب من الكيوي على 100
سعرة حرارية وعلى  5.4غرامات من األلياف.
أما قطع األناناس فتحتوي على  82سعرة حرارية
غراما من
غراما من الربوتني وعلى 2.3
وعلى
ً
ً
األلياف.
لذلك ،إذا كنت تريدين إنقاص
بشكل
بتناول هاتني الفاكهتني
ٍ
يفضل احلصول على كمية أكرب
حيتوي على نسبة مضاعفة من
نسبة أقل من السكر.

الوزن ،ينصح
روتيين إال أنه
من الكيوي إذ
األلياف وعلى

كيف يساعد األناناس على خسارة الوزن
حيتوي على نسبة عالية من الفيتامني سي.
غنيا باانزيم الربوميلني.
يعترب
مصدرا ً
ً
حيتوي على فيتامني ب 1الذي يساعد على
خسارة الوزن.
يعزز عمل اجلهاز اهلضمي يف اجلسم.
أما بالنسبة للكيوي ،فتساعدك هذه الفاكهة
ً
أيضا على خسارة الوزن إذ حتتوي على
اللذيذة
نسبة ضئيلة من السعرات احلرارية وعلى نسبة
عالية من العناصر الغذائية اليت حتتاجني إليها.
لكن من أجل خسارة الوزن ،ال جيب عليك فقط
إضافة الفاكهتني إىل نظامك الغذائي الصحي
بل عليك التأكد من خفص نسبة السعرات
احلرارية اليت حتصلني عليها خالل النهار أو
ممارسة التمارين الرياضية اليت تساعد على حرق
الدهون.
رجييم األناناس والكيوي
عد رجييمًا قاسيًا ،وحيتاج إىل إرادة قوية ويعمل
ُي ّ
على إنزال ثالثني كيلوغرامًا خالل الشهر:
وجبة اإلفطار:
ويفضل البلدي ،كأس من
الربان
من
أربع مالعق
ُ
اللنب خالي الدسم.
وجبة الغذاء:
صحن شوربة ُخضار ،وصحن سلطة خضراء.

وجبة العشاء:
ُتفاحة.

مالحظات للرجيم:
يف اليوم األول من األسبوع ُنضيف صدر
دجاج .يف اليوم الثالث من األسبوع ُنضيف حلمًا
مشويًا.
ال ُيسمح بأكثر من ملعقيت سكر يف األسبوع.
ممارسة ساعتني من املشي يوميًا .من ال يقوى
على أداء الرجييم ،يستطيع تناول كوب عصري
األناناس والكيوي بدل وجبة العشاء مع ختفيف
السعرات احلرارية خالل اليوم.

ضمور عضالت الساقني يف
الشيخوخة مرتبط بصحة األعصاب!

توصل باحثون من جامعة مانشيسرت ميثروبوليتني
الربيطانية بالتعاون مع باحثني من جامعة واترلو
الكندية إىل أن سبب الضمور الطبيعي لعضالت
الساقني مع تقدم العمر مرتبط باألعصاب ومدى
صحتها.
وحسب الدراسة اليت نشرت يف دورية علم وظائف
األعضاء فإن االختبارات مشلت  168شخصا حيث
مت فحص أنسجة العضالت بالتفصيل باستخدام
الرنني املغناطيسي وسجلوا النشاط الكهربائي
الذي مير عربها لتقدير عدد وحجم األعصاب اليت
ما زالت حية  ..إذ وجد الباحثون أن األعصاب
اليت تتحكم يف الساقني تنخفض بنسبة  30إىل
 60يف املئة مع بلوغ اخلامسة والسبعني من
العمر.
وأوضح جامي ماكفي األستاذ جبامعة مانشسرت
مرتوبوليتان أن احلركة تتطلب االنقباض من
العضالت واليت بدورها حتتاج إىل إشارات من
اجلهاز العصيب لتقوم بذلك فإن فقدت هذه
اإلشارات تبدأ العضالت بالضمور مشريا إىل أن
األشخاص الذين ميارسون الرياضة تزيد لديهم
فرصة إنقاذ العضالت من الضمور عن طريق
استعادة قوة األعصاب.
ولفت جامي إىل أن أسلوب احلياة الصحي
والنشاط البدني أحد املقومات األساسية للحفاظ
على سالمة اهليكل العظمي والعضلي خاصة
مع تقدم العمر حيث تصبح عضالت السيقان
أصغر وأضعف ما يؤدي إىل مصاعب يف احلركة
االعتيادية مثل صعود الدرج أو النهوض.

تـع ّرفوا إىل فـوائد الـتربّع بالـ ّدم!

أن البعض
خيشى كثريون من الت ّربع
ّ
بالدم ،إذ ّ
منهم خياف من وخز اإلبر والبعض ال حيب النظر
إىل ّ
َ
خيشى آخرون من
اللون األمحر للدم ،فيما
ّ
أنهم قد يفقدون الكثري من الدم أو قد يغمى
عليهم.
إال ّ
أن هناك العديد
أنه من األمور املدهشةّ ،
من الفوائد الصحية للتربع بالدم ،حبسب ما
نقل موقع «طبييب» عن موقع «كري  »2املعين
بالصحة ،وأبرز هذه الفوائد:

 -1الوقاية من خطر اإلصابة بأمراض القلب
بني اجلنسني ،تكون عوامل خطر اإلصابة بأمراض
القلب على املرأة أقل بسبب اخنفاض مستويات
أن الرجال
احلديد خالل سنوات اإلجناب .ومبا ّ
فإن خمزونهم من احلديد عادة ما
ال حييضون،
ّ
مما يضعهم يف خطر متزايد لإلصابة
يكون أعلىّ ،
بأمراض القلب.
ولكن إحدى الدراسات أظهرت أن غري املدخنني
من الرجال ميكن أن تقل عندهم خماطر اإلصابة
بأمراض القلب عن طريق التربع بالدم ،وذلك
ألنه من خالل التربع بالدم ،ميكن للرجال خفض
مستويات احلديد والوقاية من خماطر تصلب
الشرايني.
أن خمزون احلديد عادة ما يكون أقل عند
ومبا ّ
النساء ،فمن األفضل للمرأة التحدث مع طبيبها
قبل أن تتربع.
 -2جتديد كريات الدم احلمراء
يف ّ
كل زيارة للتربع بالدم ،ميكنك التربع بنحو
يؤدي فقدان الدم إىل بدء
نصف لرت من الدمّ .
العظام يف عملية التجديد .تعود البالزما يف الدم
خالل  24ساعة ،ولكن األمر يستغرق من  4إىل 6
أسابيع إلعادة خاليا الدم احلمراء.
ويبلغ متوسط دورة حياة خاليا الدم احلمراء
حوالي  115يومًا .ومن خالل التربع بالدمّ ،
فإنك
مترر خاليا الدم احلمراء وتشجع جسمك على تكوين
ّ
خاليا دم محراء جديدةّ ،
كل ذلك يف منتصف
دورة احلياة .ويثمر ذلك عن استعادة الدم
مستوياته املثلى.
 -3حتسني تدفق الدم
عند التربع بالدم ينخفض حجم الدم .وتتجدد
«البالزما» يف  24ساعة وتضاف السوائل مرة
أخرى إىل الدم بدون اللزوجة اليت تسببها

تتجدد خاليا
خاليا الدم احلمراء .ومبرور الوقت،
َّ
الدم احلمراء ،وإذا استمر اجلسم يف حتمل هذه
الضغوط نفسها ،فإنه سيعود إىل حالة الثخانة
والبطء.
 -4تقليل خمزون احلديد الضار
أن احلديد ضار .بل كثريًا ما يكافح
قد ال تظن ّ
األشخاص النباتيون (آكلو النباتات واخلضراوات
فقط) لتجديد خمزونهم من احلديد أو تسعى
النساء للحفاظ على مستويات مناسبة خالل
سنوات اإلجناب.
ولكن األطباء كثريًا ما يقرتحون عدم تناول
َّ
مكمالت احلديد من دون وصفة طبية ،إال إذا
إن الكثري من
كان هناك ضرورة للقيام بذلكّ .
احلديد يف اجلسم ميكن أن يؤدي إىل مشاكل يف
القلب ،وأمراض يف الكبد ،وأيضا السكري.
هناك بعض األفراد تقوم أجسامهم بطبيعة
احلال بتخزين احلديد الزائد .ويسمى هذا املرض
املوروث ترسب األصبغة الدموية .وبالنسبة
هلؤالء األفراد ،يستخدم األطباء التربع بالدم
كوسيلة لتفريغ احلديد الزائد.
 -5تقليل خماطر اإلصابة بالسرطان
ّ
يعلق احلديد على اهليموغلوبني يف خاليا الدم
احلمراء وحيمل األوكسيجني إىل مجيع أحناء
اجلسم .عندما ال يعلق احلديد على اهليموغلوبني
ّ
فإنه يطفو يف جمرى الدم ،ويسبب تطور اجلذور
احلرة.
تعترب اجلذور احلرة جزءًا طبيعيًا من خلق الطاقة.
ولكن عندما خترج عن التوازن ،فإنها تسبب
األكسدة وتكسري أجزاء من اجلسم .وهذا يعين
انهيار األنسجة الذي يسبب ظهور اخلاليا املارقة
وتكوين السرطان.
أن املشاركني الذين
وتشري الدراسات إىل ّ
يتربعون بالدم ويقللون من خمزون احلديد لديهم
الفرصة ليكونوا مبنأى عن اإلصابة بالسرطان.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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صــحة وغــذاء

 5مضادات حيوية طبيعية
تكافح البكترييا ..تعرف عليها

مع هذه احلمية ستخسر الوزن دون أن حترم نفسك مما تشتهيه
ينتج الشعور بالشبع واالمتالء ،وتناول كميات قليلة من الدهون.
واجلدير بالذكر أن االتباع احلقيقي هلذا النظام يؤدي إىل فقدان
كيلوغرام واحد أسبوعيًا دون الشعور باجلوع أو التعرض لسوء
التغذية بفضل تنوعه بالفيتامينات واملعادن اليت حيتاجها اجلسم.
حبسب ما نشره موقع (بيلد دير فراو).

ما سبب عصبية املرأة وهدوء الرجل؟
احللم اجلميل بفقدان الوزن الزائد دون املعاناة من الشعور باجلوع
الشديد أو احتساب السعرات احلرارية ،قد يكون ممكنًا اآلن.
إذ توصلت طبيبة أمريكية إىل اكتشاف «احلمية احلجمية» ،مع
احملافظة على التنوع الغذائي .فكيف ذلك؟
احملافظة على الوزن املثالي قد يكون من املهمات الصعبة لدى
بعض األشخاص ،الذين ال ميكنهم التحكم بشهيتهم جتاه األطعمة
املتنوعة أو الدمسة املليئة باحلريرات ،اليت من شأنها أن تضيف
بعض الكيلوغرامات غري املرغوب بها.

من أحضان الطبيعة خرج أول مضاد حيوي ،وهو الـ»بنسلني»،
الذي ساهم يف شفاء املاليني من األمراض ،منذ أن حتول إىل عقار
يف أربعينيات القرن املاضي ،حيث اكتشفه العامل اإلسكتلندي
ألكسندر فليمنغ.
تعرضت إحدى مزارع البكترييا
ويعود االكتشاف إىل  ،1928عندما ّ
للهواء وتسممت ،والحظ فليمنغ أن البكترييا تذوب حول الفطريات
يف املزرعة اليت أعدها يف املعمل ،واستنتج من ذلك أن البكترييا
تفرز مادة حول الفطريات ،وأن هذه املادة قاتلة للبكترييا
العنقودية ،وليست سامة لإلنسان أو احليوان وأطلق عليها اسم
«بنسلني» أي «العقار املستخلص من العفونة».
ويلجأ بعض األطباء حاليًا إىل استخدام املضادات احليوية الطبيعية،
وهلذا أعد موقع  Medical News Todayاملعين بنشر التقارير العلمية،
تقريرًا يربز أفضل املضادات احليوية املوجودة يف الطبيعة ،وفقًا
لدراسات علمية أجريت يف هذا الشأن ..ومنها:
الثوم
ُعرف منذ القدم بقوته العالجية والوقائية ،وأثبتت بعض األحباث
أن الثوم عالج فعال لبعض أنواع البكترييا مثل «ساملونيال»،
وبكترييا «إي كوالي» ،كما أنه رمبا يساهم يف عالج مرض السل
البكتريي املقاوم للعديد من املضادات احليوية.
العسل
ُعرف العسل واستخدم كمرهم يساعد اجلروح على الشفاء ومينع
العدوى ،ووجد الباحثون أنه مفيد يف عالج اجلروح املزمنة
واحلروق وقرح اجللد ،ويرجع هذا إىل وجود نسبة من «بريوكسيد
اهليدروجني» أو ما يعرف مباء األكسجني.
ويف دراسة أجريت عام  ،2011كشف الباحثون أن العسل يثبط
حوالي  60نوعًا من البكترييا ،ويبحث العلماء حاليًا يف إمكانية
استخدام العسل يف الشفاء من اجلروح املصابة ببكترييا
املكورات العنقودية الذهبية املقاومة للميثيسيلني وهو أحد أنواع
الـ»بنسلني».
الزجنبيل
يوصي به الباحثون كمضاد حيوي طبيعي آمن وفعال ،ملا له من
قدرة على حماربة العديد من سالالت البكترييا ،كما يكافح دوار
البحر والغثيان وخيفض مستويات السكر يف الدم.

واتباع محية قد يكون قاسيًا إذا ما تطلب األمر االمتناع عن الطعام
أو االلتزام بعدد حريرات حمدد ،أو جتنب بعض األطعمة .غري أن
حل هذه املشكلة قد يكون ممكنًا ،حيث أن احلمية احلجمية تعدك
بإنقاص الوزن دون عناء احتساب احلريرات أو احلرمان.
وبالرغم من أن معظم األنظمة الغذائية تعتمد على التقليل من
الطعام للوصول إىل النتيجة املرجوة .إال أن باربرا رولز ،الطبيبة
األمريكية واألستاذة يف علوم التغذية ،اكتشفت طريقة أخرى
إلنقاص الوزن عرب ما أطلقت عليه اسم احلمية احلجمية ،دون أوجاع
انكسار القلب أمام الوجبات املتنوعة.
يعتمد هذا النظام على فكرة بسيطة ومقنعة وهي من خالل ملء
املعدة ،ولكن باألغذية الصحية ،اليت حتتوي على سعرات حرارية
قليلة ،ومن ناحية أخرى ذات كثافة عالية وغنية باأللياف الغذائية
واملياه.

فسر علماء نفس من روسيا االنفعاالت احلادة للنساء يف حاالت
ّ
التوتر اليت يواجهنها يف احلياة اليومية.
ودرس جمموعة من أطباء النفس يف روسيا بإشراف العامل،
دميرتي جوكوف ،ردود أفعال الرجال والنساء يف حاالت التوتر
اليت يواجهونها كل يوم.
وتتكيف املرأة أسرع من الرجل لدى االنتقال للعيش يف أماكن
أخرى أكثر برودة ،ألن طبيعة جسدها تتميز بقدرتها على القيام
بعمليات بيولوجية سريعة ،يرتفع فيها منو األنسجة الدهنية ومعدل
اخلاليا احلمراء لديها ،عكس الرجل الذي ال ميتلك هذه اخلواص
البيولوجية للتأقلم مع تغري الطقس ،لكنه يعوض ذلك مبقاومته
الكربى للضغوطات والتوتر.
ويتفاعل ممثلو اجلنس القوي بهدوء أكرب لدى التعرض للمخاطر،
ويرجع العلماء ذلك إىل أن الرجال ّ
أقل ميال إىل االعتناء بأنفسهم
بشكل عام و»اخنفاض أعدادهم ال يؤثر على النمو السكاني».

ويؤدي تناول وجبة كهذه إىل الشعور بالشبع ،وعدم وجود
رغبة ملحة بتناول الطعام ،أو اجلوع الشديد لتناول الدهون أو
السكريات كما حيدث يف غريها من احلميات .حبسب ما نشره
موقع (بونكته .دي).

وأثبت العلماء أيضا بعد جتارب عديدة ،أن دماغ املرأة ال يتفاعل
بالسرعة املطلوبة ملقاومة التوتر ،من خالل إفراز هرمون الكورتيزول
(املسؤول عن اإلجهاد) الذي تفرزه الغدة الكظرية ،وحيتاج لوقت
أطول للعب دور املهدئ أكثر من الوقت الالزم الذي يتطلبه لدى
الرجال.

أما بالنسبة لقائمة األطعمة املسموح بها يف هذه احلمية ،اليت
تعد بعدم اللجوء إىل احتساب احلريرات ،فتنقسم إىل  4جمموعات
كالتالي:

عشاق العصائر معرضون خلطر املوت
باألمراض القلبية

تقسيم األغذية إىل جمموعات:

اجملموعة  :1الفواكه واخلضروات قليلة النشا (مثل التوت،
والتفاح ،والطماطم واخلس وغريها) .إضافة إىل منتجات األلبان
قليلة الدسم (مثل اللنب الرائب أو اجلنب) واحلساء.
اجملموعة  :2الفواكه ،واخلضروات ،مع حمتوى مرتفع من النشا
(كالبطاطا أو اجلزر) ،واللحوم قليلة الدهون ،والبقوليات،
ومنتجات احلبوب الكاملة.
اجملموعة  :3اللحوم ،واألجبان ،والبيتزا ،واآليس كريم ،والبطاطس،
واخلبز األبيض ،وصوص السلطة.
اجملموعة  : 4رقائق البطاطا (الشيبس) ،شوكوال ،زبدة ،زيت،
مكسرات.

القرنفل
يستخدم القرنفل حتى اآلن يف إجراءات طب األسنان ،إذ يعاجل
بعض أنواع البكترييا الالهوائية.

تقوم احلمية على االعتماد على اجملموعة األوىل ،والثانية كوجبات
أساسية يوميًا ،يف حني يفضل تناول األطعمة من اجملموعة الثالثة
بكميات قليلة ،أما اجملموعة الرابعة فمن املمكن تناوهلا بني حني
وآخر ولكن بكميات قليلة جدًا.

الزعرت
يعتقد العلماء أن الزعرت يعزز من اجلهاز املناعي ،ويعمل كمضاد
لألكسدة ،وحسب الدراسات يؤكد العلماء أن فاعلية الزعرت تزيد
يف مقاومته للبكترييا كمضاد حيوي عند حتويله إىل زيت.

والفكرة الرئيسية من ذلك أن غراما واحدا من الربوتني حيتوي
على سعرات حرارية أقل من غرام واحد من الدهون ،لذا من
األفضل اإلكثار من األطعمة ذات السعرات احلرارية القليلة مما

أظهرت دراسة قام بها عدد من العلماء يف الواليات املتحدة
األمريكية أن األشخاص الذين يشربون أكثر من  680غ من العصائر
يف اليوم معرضني للموت بسبب األمراض القلبية أكثر مبرتني من
األشخاص الذين يشربون أقل من  200غ.
أكدت الدكتورة جني اوشيل اليت قادت الدراسة أن النتائج أظهرت
أنه من الضروري عدم اإلفراط وختفيف شرب العصائر السكرية.
وتابعت «الدراسة ختص املشروبات فقط وليس هلا عالقة
باملأكوالت اليت حتوي معدالت مرتفعة من السكر».
وجرت الدراسة على أكثر من  17.9ألف شخص على مدار 6
سنوات.
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Turnbull government continues talks for corporate tax cuts Voters oppose tax plan but

he Turnbull government is creeping closer to securing a historic deal to
cut the company tax rate for Australian businesses.Source:AAP

THE deadline for a historic
corporate tax cut deal is
fast approaching, but the
Turnbull government is
standing firm against a
key senator’s demands.
THE clock is ticking on a
historic bid to secure tax
cuts for Australian businesses.
But the Turnbull government is standing firm
against a key senator’s
demand to exempt the
major banks from the legislation.
The only crossbenchers
yet to sign on are Derryn Hinch and newcomer
Tim Storer, with Mr Hinch
wanting the big four banks
exempted from cutting the
rate to 25 per cent from 30
per cent.
Finance Minister Mathias
Cormann, who is leading negotiations with
the crossbench, said Mr
Hinch’s demand will not
be met as parliament sits
for the final three days this
week. It won’t sit again until May.
“The government is not
prepared to exempt the
banks from our business
tax cut,” he told reporters
in Perth yesterday.
Asked about the likeliness
of the deal going through
at a press conference this
morning, Treasurer Scott
Morrison said the government has no reason to
panic.
“We’ll just see what the
week brings. We’ve been in
this situation before, and
... we’re just going through
the process we always do
— methodically, patiently
and respectfully working

with the crossbench.”
Mr Cormann has also endorsed the right of crossbenchers to horsetrade on
the cuts.
The Australian reports he
accepted the process of
crossbenchers seeking
special side deals over the
tax, saying they “of course
are entitled to pursue their
policy priorities in the
same way as the government”.
He also said negotiations
were continuing “in good
faith and constructively”
with the crossbenchers.
Cory Bernardi, David
Leyonhjelm, Fraser Anning and Steve Martin, as
well as the three One Nation senators, are already
on board.
Australian business leaders have launched a final
plea to get the remaining
senators on board.
On Qantas’ inaugural Perth
to London direct flight, the
airline’s CEO Alan Joyce
said the outcome of the
bill could affect its aircraft
decision, the Australian
Financial Review reported
this morning.
“It does have an impact —
we are looking at things
like Project Sunrise, making aircraft decisions for
25 years and if we think
the Australian economy is
going to be bad, we will not
buy those aircraft — and
that will have a knock-on
effect because we won’t
be employing and recruiting as many people,” Mr
Joyce said.
“All the business leaders
are talking about it — we’re
all talking about it to each

other. We’re all thinking
can we make those investments for 10-20 years, because this economy is so
dependant on those decisions. A number of us
— myself, Andrew Mackenzie and Twiggy Forrest
— have spoken to a number of the senators.”
Qantas, BHP, Wesfarmers
and Woolworths bosses
are among chiefs of almost
a dozen big Australian
companies who signed an
open letter last week urging politicians to support
the legislation, which will
reduce the tax rate for big
businesses from 30 to 25
per cent.
The letter read: “We believe that a reduction in
the corporate tax rate,
as proposed through the
Government’s enterprise
tax plan, is urgent and vital to keep Australia competitive.
“If the Senate passes this
important legislation, we,
as some of the nation’s
largest employers, commit
to invest more in Australia
which will lead to employing more Australians and
therefore stronger wage
growth as the tax cut takes
effect.”
The heads of Fortescue
Metals Group, Origin Energy, Woodside Energy,
Energy Australia, JBS
Australia, MYOB and the
Business Council of Australia were also signatories.
The government has consistently argued its $65
billion tax cut package will
lead to more business investment in Australia, lifting stagnant wage growth
and boosting the number
of jobs on offer.
Mr Cormann again warned
yesterday that Australia
would remain uncompetitive if the tax rate didn’t
drop.
“That would mean less
investment, fewer jobs ...
over time, higher unemployment which would
mean less competition for
workers here across Aus-

still back ALP

tralia, which would mean a
drop in wages,” he said.
However, Opposition employment
spokesman
Brendan O’Connor said it
was unlikely wages would
rise as a result.
“The overwhelming bulk
of the $65 billion ... will go
to multinational companies. The majority of the
largesse will go to foreign
shareholders, it will go to
banks.”
One of the key supporters
of the Turnbull government’s business tax cut
also doesn’t believe it will
lead to more jobs or higher wages, but he’s sticking
by the need for it anyway.
Liberal Democrat senator
David Leyonhjelm said
Australia was uncompetitive at the moment and
the cut would only protect
existing jobs and investment.
“If a company is profitable, growing, expanding,
(and) needs skilled people, they’re going to pay
more for those people,
but it is an oversimplification to say ‘today tax cuts,
tomorrow wage rises’,”
the crossbencher told the
ABC on Sunday.
“It is not going to increase
the number of jobs and investment in Australia. It’s
just going to protect what
we’ve got.”

Half of Australians don’t
like Labor’s planned tax
change to dividends, but
the latest Newspoll shows
they still back the opposition to win the next election.
He’s been labelled the
ball-tamperer of Australian
politics, but Bill Shorten
still appears destined for
The Lodge when Australia
goes to the polls next year,
even with a controversial
tax change on dividends.
Liberal backbencher Sarah Henderson compared
the cricket cheating controversy to the opposition
leader’s plan to end cash
handouts for non-taxpaying shareholders on their
dividend credits.
“Bill Shorten is tampering
with the accounts of retirees,” she told reporters in
Canberra on Monday.
While the latest Newspoll
shows half of Australians
are opposed to the opposition’s planned change
to dividend imputation,
Labor’s primary vote went
up to hold a commanding
53-47 point lead over the
coalition on a two-party
preferred basis.
It was the 29th consecutive poll showing Labor in
the lead.

New diabetes medications will be listed on the
pharmaceutical benefits
scheme, drastically lowering their price for Australians.
Thousands of Australian
type-2 diabetics could
benefit from new treatments after a slew of new
drugs secured government funding.
The Pharmaceutical Benefits Scheme will extend
funding Forxiga, Xigduo
XR, Jardiance and Trajenta, which will be used
in new triple-medicine
therapies along with dia-

betes management drugs
Qtern and Glyxambi.
Diabetes is an incurable
condition where the body
is unable to maintain
healthy levels of blood
sugar.
“I expect that this new
PBS option will help
many doctors to support
their patients to achieve
and maintain blood glucose targets in a durable
manner, which can help
to prevent diabetic complications,” University of
Sydney Endocrinologist
Stephen Twigg said in a
statement on Sunday.

Shadow assistant treasurer Andrew Leigh is standing by the tax change,
saying it is a unique Australian tax loophole which
was originally put in place
to avoid double taxation.
But he said the tax office
shouldn’t be an “ATM for
multi-millionaires”.
Media reports suggest Labor will announce carveouts for the 200,000 pensioners who will feel the
pinch from the tax change
and are not necessarily
wealthy.
Dr Leigh said Labor had
consistently fought for
pensioners.
“We have a strong track
record of standing up for
pensioners, delivering the
biggest pension increase
in Australian history,” he
told Sky News on Monday.
But Prime Minister Malcolm Turnbull says it is a
clear case of “policy on
the run”.
“That policy didn’t last a
week,” Mr Turnbull told reporters in Canberra.
“Bill Shorten can duck
and weave as much as he
likes. Australians don’t
trust him with their money. He is coming after pensioners.”

Govt funding given for new diabetes drugs

Diabetes is a leading
cause of blindness, kidney failure, limb amputations and increases
the risk of heart attack,
strokes and mental
health.
Type-2 diabetes is a consequence of the obesity
epidemic and represents
about 85 per cent of all
cases, Diabetes Australia says on its website.
The peak national body
estimates two million
Australians are at high
risk of developing type-2
and may be showing early signs of the disease.
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Billson faces censure over Welfare reform package pass- Hanson says she’s over
loathing for Abbott
lobby job error
es parliament

Former Liberal minister Bruce Billson

Former Liberal minister
Bruce Billson should be
censured by parliament
for failing to disclose income received as a lobbyist while still an MP, a
report says.
Former federal Liberal
minister Bruce Billson
faces possible censure
by parliament for failing
to put the public interest
first in taking a lobbying
job while still an MP.
Mr Billson failed to notify parliament’s interests
register that he was receiving $75,000 a year as
an executive director of
the Franchise Council of
Australia in the months
before his retirement in
mid-2016.
An investigation by parliament’s privileges committee accepted Mr Billson’s
failure to disclose was due
to error and oversight.
But the investigation also
uncovered a second instance of failure, with Mr
Billson admitting to the
committee he’d also not
disclosed the activity of
his personal company
Agile Advisory.
In that case it was also
found to be an oversight
rather than deliberate,
but the committee determined Mr Billson had
failed to live up to the expectations and standards
expected of MPs.
It was recommended that
Mr Billson be censured
for accepting payment for
services to represent the
interests of an organisation and failing to declare
personal and pecuniary
interests in respect of
that paid role, committee
chairman and Liberal MP

Ross Vasta said.
“The committee’s view is
it would have been more
appropriate to wait until
he was no longer a member of the house before
he accepted paid employment,” Mr Vasta said.
Speaker Tony Smith told
parliament on Monday he
was aware of the report
and its recommendations.
“Any action on the matter
is a matter for the House,”
he said of possible censure.
The report found no evidence of any attempt at
improper influence either
by Mr Billson or the FCA.
Deputy chairman and Labor MP Pat Conroy said
MPs must make decisions to avoid misunderstandings and perceived
conflicts of interest, and
that perception could be
drawn from Mr Billson’s
acceptance of the role.
“The committee expressed serious disappointment Mr Billson continued to misunderstand
his obligations throughout the process of his inquiry,” Mr Conroy said.
“It is clear that Mr Billson
still does not understand
that beyond an actual
conflict of interest ... there
was most definitely a perception of a conflict of interest and Mr Billson did
nothing to allay that perception.”
As well as a recommendation to censure, the committee also recommended
a new standing order that
would expressly prohibit
MPs engaging work as
lobbyists while still serving in parliament.

Legislation overhauling
Australia’s welfare system, including harsher
penalties for people who
fail to meet job-seeking
obligations, has passed
parliament.
Sweeping welfare reforms
that will block dole recipients who fail to meet jobseeking obligations from
receiving their payments
have passed parliament.
The reforms introduce a
new compliance framework under which people
could lose welfare payments for failing to apply
for jobs or not meeting
other study or training requirements.
Most of the changes,
which also include stronger penalties for persistent and deliberate
non-compliance and the
closure of the widow allowance to new entrants,
will come in from July 1.
The Senate agreed to the
bill last week with some
amendments, which were
approved in the House of
Representatives, before
it returned to the upper
house where it was given
the nod on Monday.
Social Services Minister
Dan Tehan said the reforms were about simplification.
“We want to make sure

we have a welfare system
that is simple for people
to navigate,” he told parliament on Monday.
Labor’s social services
spokeswoman
Jenny
Macklin said the bill would
hurt many vulnerable Australians but the opposition
would support it because
the amendments “soften
the blow”.
“But I can say to the House
absolutely clearly we will
continue to oppose the
bill overall,” she said.
“There may have been
some concessions by the
government of a shortterm nature but this is a
straight up attack on vulnerable people.”
Under the changes, people will no longer be able
to use drug and alcohol
dependence as a reasonable excuse for not meeting obligations, while
wait times for unemployment payments will be increased.
A controversial move to
drug test welfare recipients was dumped from
the bill after it became a
crucial sticking point in
negotiations.
The government has reintroduced that proposal
in separate legislation expected to be debated later
this week.

One Nation leader Pauline
Hanson says she’s over
the loathing she once felt
for Tony Abbott, who has
been invited to launch her
new book in Canberra.
Pauline Hanson says she’s
over the loathing she once
felt for Tony Abbott, and
the rest of Australia should
get over it too.
The One Nation leader has
invited Mr Abbott to launch
her new book in Canberra
on Tuesday - a man she
detested and blamed for
her brief stint in jail for
electoral fraud before her
conviction was quashed.
But Senator Hanson has
told ABC television that
she’s put all of that behind
her.
“If I can actually get over
it, I think the rest of the
people should,” she said.
“I can’t keep wallowing in
the past. I put my differences behind (me).”
She said she asked Mr Abbott to launch her book
because he’d congratulated her for being elected to federal parliament,
and because they shared
views on issues such as
immigration and climate
change.
But when asked if she disliked Prime Minister Malcolm Turnbull as much as
Mr Abbott does, she said

that’s where they differed.
“No, I don’t dislike Malcolm
Turnbull at all. Do I agree
with the way he handles
things all the time? No, I
don’t. But I have respect
for the man.”
But her opinion of Opposition leader Bill Shorten
was less forgiving.
“Do I trust Bill Shorten?
No, I don’t. Do I think he’s
going to make a good
prime minister? No, I
don’t.”
Mr Abbott’s office has
said he’s “delighted” to
be launching Senator Hanson’s new book - a collection of her speeches
titled Pauline, In Her Own
Words.
Mr Abbott was behind a
trust fund set up to fund
legal cases against One
Nation in the 1990s, when
the party posed a threat to
the Liberal Party.
Senator Hanson and One
Nation co-founder David
Ettridge served 11 weeks
of a three-year jail sentence after being convicted
of electoral fraud in 2003.
The convictions were later
overturned on appeal.
Soon after her release
from jail, Senator Hanson
said: “Heaven help this
country if Tony Abbott is
ever in control of it. I detest the man.”

More Portable Long Service Leave For Victorian Workers
The Andrews Labor Government is giving community services, security and
contract cleaning workers
the Long Service Leave
they deserve.
Minister for Industrial Relations Natalie Hutchins
will introduce legislation
today that will make long
service leave available to
workers who up until now
have missed out through
no fault of their own.
Under the new laws, workers will be entitled to Long
Service Leave after working for seven years in their
industry, irrespective of the
number of employers they
work for over that time.
Due to the nature of these

industries, contract cleaning, security and community services workers
often do the same job for
well over the seven years
legally required to accrue
long service leave – yet
they don’t receive it.
As an example, a security
guard can do the same
work, in the same place,
for their whole working
life, and yet never qualify
for long service leave.
The scheme will be managed by a statutory authority, and employers will pay
a levy to finance the payment of entitlements.
The legislation caps the
levy at a maximum of 3
per cent with the actual

amount to be calculated by
the independent statutory
authority. A recent inquiry
by the Victorian Parliament
found that employer levy’s
in similar schemes in other
parts of Australia varied
between 1.5 and 1.7 per
cent.
This legislation is in response to a Parliamentary
Committee that recommended a portable long
service leave scheme, and
follows the successful operation of portable long
service leave in the construction industry for the
last 30 years.
New South Wales, Queensland, and the Australian
Capital Territory already

have portability schemes
in place for workers in selected industries.
Quote attributable to Minister for Industrial Relations Natalie Hutchins
“Long service leave benefits should meet the needs
of modern workplaces –
that’s why we’re introducing new legislation to make
it fairer for more Victorian
workers.”
Quote attributable to Minister for Housing, Disability and Ageing Martin Foley
“We’re making things fairer for eligible community
sector workers who will
be able to take a well-deserved break after years of
work.”
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Turnbull’s push for business tax cuts Unions to target 18 Coalition seats in
fails to secure key votes
massive school funding campaign
diabolical consequences

Corporate tax cuts won’t pass this week: Cormann

THE Government has
been forced to defer a
plan to give big businesses a $65 billion tax break
after failing to secure
the vote of the two final
crossbenchers.
A PLAN to give big businesses a $65 billion tax
break has been put off
until at least May.
The Turnbull government
has been negotiating with
crossbench senators to
push through the legislation, which would see the
tax rate for all Australian
businesses cut from 30
to 25 per cent.
But Finance Minister Mathias Cormann told the
Senate the government
did not have the nine
votes required to push it
through.
“It is a matter of public
record that, as a result of
the work that has gone so
far, we have been able to
secure the publicly stated
support of 37 senators
in this chamber for our
business tax cuts legislation,” he said yesterday
evening.
“Everybody knows we
need 39. So, given that
proposition and given
that’s the situation we are
in, the government has
made a decision we will
need to do some more
work.”
Victorian Senator Derryn
Hinch and South Australian Senator Tim Storer
have not reached a decision on the tax plan.
Mr Cormann maintained
the Government is committed to lowering the
tax rate and will bring the
issue when the Senate
meets in May.
“We believe that there is
opportunity to get there,
we believe there is oppor-

tunity for the Government
to persuade a majority of
senators of the merits of
our argument,” he said.
If the issue isn’t resolved
when the Senate meets
in May, the next window
of opportunity will be in
mid-June.
Independents Fraser Anning and Steve Martin,
Conservative Cory Bernardi, Liberal Democrat
David Leyonhjelm and
the three One Nation senators have agreed to vote
for the change.
Opposition Leader Bill
Shorten has confirmed
Labor would repeal the
cuts if they won the next
election.
“Labor will repeal this
corporate tax giveaway
of $65 billion to the biggest companies in Australia, the banks and
the multinationals,” Mr
Shorten told reporters in
Canberra yesterday.
“In terms of the earlier
corporate tax legislation, which has already
been passed prior to this
week, Labor will consider
its final position on that
in the context of the information we receive in
the Budget.
“But I want to make very
clear to the crossbench
senators and to Australians, Labor does not
support giving away $65
billion to the top end of
town in corporate tax
giveaways.”
He dismissed it as “rubbish” that tax cuts would
lead to increased wages
for Australian workers.
“The worst thing in the
world you can do in public life is make the big
promise. They know they
cannot fund this and it
will cause all sorts of

elsewhere,” he said.
“The Government has
tried to sell this tax cut on
the basis that it is a ‘pigs
might fly’ argument.
“If you give all of these
corporate tax cuts to multinationals and banks,
they will miraculously
start writing cheques to
their workforce which
represents the tax cut
they are giving wage rises to the workforce.
“That is just rubbish. It
is rubbish, rubbish, rubbish, what they are saying.”

Unions will seek to catapult school funding into
an election-deciding issue
by unleashing a campaign
against vulnerable Coalition MPs based on polling
that shows voters want increased spending on public
schools instead of company
tax cuts.
Hot on the heels of the
Catholic school lobby’s intervention in the Batman
byelection, unions will target marginal seats held by
ministers including Home
Affairs Minister Peter Dutton

Labor still ‘extorting’ pensioners: Govt
Treasurer Scott Morrison
has slammed the opposition’s revisions to its policy on dividend tax credits, warning more than
800,000 people will still
be hit.
The Turnbull government
has hit out at Labor changes to its proposed policy
on dividend credits, warning the opposition will
still be “extorting” money
from more than 800,000
Australians.
Labor leader Bill Shorten
and his team on Tuesday
have announced a “pensioners guarantee”, saying they will still be able to
access cash refunds from
excess dividend imputation credits.
Self-managed superannuation funds with at
least one pensioner or allowance recipient before
Wednesday will also be
exempt from the changes.
But Treasurer Scott Morrison says under the revisions pensioners are
being told not to put their
money in a self-managed
super fund.
“What Bill Shorten is saying is ... ‘if you will give
your money to my mates
in the union fund then I
will let you keep your tax
refund if you are a pensioner’,” he told reporters
in Canberra on Tuesday.

“I mean that is extortion
from a thuggish leader
of the Labor Party who is
doing the bidding of his
union mates in industry
funds.”
Mr Morrison believes Labor is now working to protect people from its own
policy.
“It’s like standing there
with a cricket bat and saying I’m not going to hit
you, but I am going to hit
you,” he said.
“They’re the ones holding
the cricket bat and thumping people.”
The treasurer argues more
than 800,000 people, including self-funded retirees, will still be affected
by the opposition policy
and Labor is relying on
the fact such policies often require a lot of explanation and people will be
confused.
“Don’t think Labor has
had a change on heart on
stealing people’s tax refunds, they just thought
they’d get away with it,”
Mr Morrison said.
Shadow treasurer Chris
Bowen said Labor was taking on sensible feedback
and had made a “tweak”
which would protect 94
per cent of the planned
revenue while exempting
25 per cent of the people
affected.

and Attorney-General Christian Porter, along with 16 of
their Coalition colleagues.
According to polling commissioned by the Australian
Education Union, 83 per
cent of voters in the targeted
marginal seats rated public
school funding as a decisive
issue in casting their votes,
compared to 41 per cent for
a company tax cut - which
the government is trying to
pass this week.
The online survey of more
than 2000 voters, undertaken by QDOS Research,
found 79 per cent think increasing public school funding is “better for Australia’s
future” than cutting company tax.
“The Prime Minister may
have thought that he’d settled the school funding issue last year, but there is
absolutely no doubt that
this is not a settled matter,”
said the education union’s
federal president Correna
Haythorpe.
The union campaign will
involve phone calls, doorknocking, billboards and social media - an echo of the
“I Give a Gonski” campaign
it ran in 2012 in support of
original school funding recommendations that came
out of businessman David
Gonski’s review.
Ms Haythorpe said robocalls
were not planned “at this
point” but could be on the
agenda later.
Among the union’s demands
are the restoration of $1.9
billion in public school funding over the next two years,
abolition of the 20 per cent
cap on the Commonwealth’s
share of public school funding and the creation of a
$300 million capital works
fund for public schools.
Labor has committed to the
first prong and indicated it
would support the second,
but teachers, unions and
the public remain in the dark
about how Labor would distribute a promised extra $17
billion in school funds over
the next decade.
“What we don’t have is the
modelling and I am confident
that the ALP will release that
at a point in time,” Ms Hay-

thorpe said. “It’s very difficult for us to comment on
the detail of what that might
look like.”
The union declined to say
what resources it was
throwing into the campaign,
other than that it expected
“a very big mobilisation”
from supporters. Among the
Coalition seats it will target
are Gilmore, Robertson and
Banks in NSW, Chisholm,
Dunkley and La Trobe in
Victoria, and six key Queensland marginals: Forde,
Capricornia, Flynn, Dickson
(held by Mr Dutton), Petrie and Leichhardt (held by
same-sex marriage crusader
Warren Entsch). All are held
on a margin of less than 4
per cent.
The campaign, to run until the election (“or beyond
if need be”, Ms Haythorpe
says), will be launched on
Tuesday morning at a press
conference attended by Labor leader Bill Shorten, his
education spokeswoman
Tanya Plibersek and the
Greens leader Richard Di
Natale.
Senator Di Natale’s invitation is significant given he
entertained a deal with the
Turnbull government on its
Gonski 2.0 school funding
package last year. He was
undermined by internal opposition from senator Lee
Rhiannon and the NSW
Greens, and ultimately voted
against it.
Education Minister Simon
Birmingham noted public
school funding continued
to grow under the Turnbull
government and dismissed
the polling as “a campaign
by Labor’s union to try and
get [Mr] Shorten to pay attention to public schools after he’s spent weeks running
around stitching up special
deals for other schools”.
Senator Birmingham was
referring to a $250 million pledge to the Catholic
school sector made by Mr
Shorten earlier this month.
Labor says this was just
part of its commitment to restoring $2.2 billion in school
spending to all sectors within its first two years of government.
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اعــالنات

everybody
Wishingاً
أمتنى للجميع فــصح
a Proud,
 Safeومباركاً
andجميداً

Happy Australia Day
)Glenn Brookes (MP
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774
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مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة سواقي االعالمية بأحر
التهاني من اجلالية العربية واملسيحية
حبلول عيد الـفصح الـمجيد ،أعاده
اهلل على اجلميع باخلري والربكات..

فـصح مــبارك

الدكتور عالء العوادي

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000
www.sawaki.com.au
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اعــالنات

زعيم املعارضة لوك فولي يهـنئ
Easter is a time of peace, love and
hope.
Wishing you and your family a
very Happy Easter.

الفصـح هو زمن السالم ،احملبة
واألمل.
أمتنى لكم ولعائالتكم عيد فصــح سعيد
للغاية.

Luke Foley MP

NSW Opposition Leader
Member for Auburn

Lidcombe Centre, Mezzanine Lv l, 92 Parramatta Rd, Lidcombe 2141
P; 9737 8822 | E auburn@parliament.nsw.gov.au

النائب خليل عيده يهنــئ
يتقدم سعادة النائب
فيكتوريا عن املنطقة

يف برملان
الغربية مللبورن

الـنائب خـليل عـيده
بأح ّر التهاني من اجلالية العربية عامة واملسيحية خاصة مبناسبة عيد الفصح اجمليد،
أعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات..
”“Funded from Parliament’s Electorate Office and Communications Budget

العامل الروحاني د .عالء العوادي Spiritual Therapist -
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات
روحانية ونفسية -عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات روحانية وفلكية

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:040044900
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

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

SALE UP
To 80%
oFF
حـسومات هائلة تـصل لـغاية %80
على الـشراشف واملـخدات واملـناشف واملـساند واملـالحف

مـن أشـهر املـاركـات الـعاملـية

فـرصـة ال تتـكرر ..فال تدعوها تفوتكم
يبدأ
العرض يوم
اخلميس

ويستمر
حتى يوم
األحــد

5

8

نيسان

نيسان

4 Day Carpark
Sale

Add; 321 Chisholm Road, Auburn - Tel; 9738 8126

