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حماوالت إلعادة وصل ما انقطع بني «بيت الوسط» و«املختارة» مـجلس الـجامعة يـطلب تـراجـع واشنـطن عن
االعـرتاف بالقـدس عـاصـمة إلسـرائيل»
حُ

واشنطن تـتدرّج بالعقوبات وت ِرج التكليف
والتأليف ..و«احلزب» يُعلِّق :ال قيمة هلا

خضم التحضريات
يف
ّ
لالستحقاقات الدستورية
واملشاورات
واحلكومية
الناشطة للوصول بها
ّ
ظلت
إىل بر األمان،
األوساط اللبنانية على ّ
كل
مستوياتها منشغلة بقراءة
أبعاد تداعيات التصعيد
األمريكي واخلليجي ضد
واملتمثل
اهلل»
«حزب
على
عقوبات
بفرض
قياديني فيه ،وكذلك
على شركات بتهمة متويل
اإلرهاب ،ومراقبة مدى
تأثرياتها على الساحة
اللبنانية عمومًا واالنطالقة
النيابية واحلكومية اجلديدة
بدايتها
ستكون
اليت
األسبوع املقبل خصوصًا.

الراعي خالل اجتماع املؤسسات املارونية أمس االول (ميشال عقل)

فيما َبرز دوليًا أمس
األول لقاء يف سوتشي
بني الرئيس الروسي
ونظريه
فالدميري بوتني
ِ
ّ
بشار األسد.
السوري
وقال دمييرتي بيسكوف

السكرتري الصحايف لبوتني
إن األخري ّ
هنأ األسد بالنجاح
ّ
وشددا
مبكافحة اإلرهاب،
ّ
على «ضرورة تهيئة ظروف
إضافية لعملية سياسية
كاملة الشكل يف سوريا».

بوتني يلتقي األسد ويهنئه بالنجاح
يف مكافحة اإلرهاب

أن الرئيس
أعلن الكرملني ّ
السوري بشار األسد التقى

نظريه الروسي فالدميري
بوتني امس االول اخلميس

«الهريالد»تهنـئ

نتقدم من الجالية العربية
واالسالمية بأحر التهاني بمناسبة
شهر رمـضان املبارك.

يف سوتشي ،حيث متخض

فيما ّ
أكد األسد «استعداده
لبدء عملية سياسية يف
البالد».
التصعيد
جديد
كان

التتمة صفحة 31

الجبري مرتئساً اجتماع وزراء الخارجية العرب وبدا إىل يمينه أبو الغيط
املتحدة ،وآخرها القرار
الصادر يف كانون األول

(ديسمرب)  ،2017والذي

التفاصيل على صفحة 31

ماكرون :أوروبا لن تتحالف مع
إيران ضد أمريكا

فعل االحتاد األوروبي
ُي ّ
مينع
قانونًا
اليوم
شركات القارة من التزام
األمريكية
العقوبات

املفروضة على إيران،
بعد انسحاب واشنطن

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

التتمة صفحة 31

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ..ايلي

على الرقم0412 224 604 :

طالب وزراء اخلارجية العرب
يف ختام اجتماع طارئ
يف القاهرة مساء أمس
االول ،اجملتمع الدولي
بتشكيل جلنة حتقيق يف
األحداث األخرية يف قطاع
غزة حيث ُقتل برصاص
اجليش اإلسرائيلي 60
فلسطينيًا يف «مسريات
العودة» السلمية .كما
طالبوا الواليات املتحدة
قرارها
عن
بالرتاجع
االعرتاف بالقدس «عاصمة
إلسرائيل» واعتربوا نقل
السفارة األمريكية إىل
القدس «باط ًال».
اخلارجية
وزير
وقال
السعودي عادل اجلبري يف
كلمة أمام االجتماع ،إن
افتتاح السفارة األمريكية
الشرقية
القدس
يف
للقرارات
خمالفًا
ُيعد
الدولية وجملس األمن
واجلمعية العامة لألمم

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة
اللحوم يف نيو ساوث ويلز
HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

لصاحبها طوني فرنسيس

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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اعــالن

االفـتتاح الكـبري لـ حـلـويات بيبـلوس بـإدارة رجـب سـلـيمان
أسـعار خـاصـة مبـناسـبة شـهر رمـضان املـبارك
تشـكيلة واسـعة من احلـلويات الفاخـرة

بورما  -بقـالوة  -مـعمول بـجوز وتـمر وفـستق  -زنـود الـست  -كـنافة بـجنب وقـشطة بيـيت فـور على
أنـواعه  -حـالوة الـجنب  -منـّورة  -أيـس كـريم بنكـهات مـتنوعة قـوالب كايـك وغريها الكثري..

نـؤمـّن طلـبات أعـياد املـيالد واخلـطوبات وكـافة املـناسبات
نفتـح  7أيـام يف األسـبوع:
من االثنني حتى السبت من الـ  8صباحا حتى الـ  9ليال  -األحد من الـ  9صباحا حتى الـ  9ليال
مـواقف مـؤمـنة مـجانا لعـشرات السـيارات خـلف الـمحل
خـربة واختـصاص  -نـظافـة تـامـة  -طـعمة شـهية  -مـعامـلة أخـوية

نتـقدم من الـجالية بأحـر التـهاني مبـناسبة شـهر رمـضان املـبارك ...رمـضان كـريـم

Add: 461 Hume Highway Yagoona 2199 NSW - 02 8764 6450 - M: 0420 200 460
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اعــالن

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726
ختفيضات كبرية على تشكيلة واسعة من اخلضار والفواكه مبناسبة شــهر رمــضان املـبارك
خضار  -فواكه  -مسانة عربية  -زيوت  -مكسرات  -معلبات  -مرطبات  -أجبان وألبان  -خبز طازج يوميا وغريها..
يتقدم السيد الـيان بولـس ومجيع العاملني معه يف حمالت  World Fruitيف بانـشبول و Big Save
 Fruit Markeيف بالكـتاون بأحر التهاني من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة شهر رمضان املبارك

خـضار وفـواكه طـازجـة يـومـيا مـن املـاركـت
هذه
األســعار
صاحلة لغاية
يوم اجلمعة
 24أيــار
سـمنة أصيل ( 4كـلغ) بـ $ 16،99

متر هندي كازوزا ( 24قنينة) بـ $ 15،99

زيـت نـباتي ( 5لـيرت) بـ $ 7،50

عدس أخضر وأمحر( 1كلغ) بـ $ 2،50

متر مادجول  -باب أول ( 5كـلغ) بـ $ 63
بـندورة ( 1كـلغ) بـ $ 1،99

جــزر ( 1كـلغ) بـ $ 0،79

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

حــمص ( 1كــلغ) بـ $ 2،50

Saturday 19 May 2018

2018  أيــار19 الـسبت

4 صفحة

Wishing everybody
a Proud, Safe and
Happy
Australia
Ramadan
KareemDay

I wish the Muslim Community the
best of health and peace in this very
special time.
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Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

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

حبث الوضع النقدي مع سالمة واستقبل وفد االحتاد اللبناني الربازيلي الراعي ترأس اجتماعا للمؤسسات املارونية :خلطة
عون :فتح خط مباشر بني لبنان ومدريد يسهل جميء اسرتاتيجية من اجل محاية شعبنا واحملافظة عليه
املنتشرين يف أمريكا اجلنوبية

عرض رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون مع حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة قبل ظهر
امس االول يف قصر بعبدا،
الوضع النقدي يف البالد وعمل
املصرف املركزي يف احملافظة
على االستقرار النقدي.

سالمة

واوضح سالمة انه اطلع رئيس
اجلمهورية على ان «اجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها
كان له الوقع االجيابي يف
االوساط املالية العاملية وسجلت
ردود فعل اجيابية حياهلا» ،مؤكدا
«استقرار اللرية اللبنانية».
واشار اىل انه حبث مع الرئيس
عون ايضا يف «السبل االفضل
الواجب اعتمادها ملعاجلة مسألة
ارتفاع اسعار الفوائد العاملية
واسعار النفط» .وقال« :ان
مصرف لبنان حافظ على احتياطه
املرتفع من العمالت االجنبية،
مسجال منوا للودائع يف القطاع
املصريف» .واوضح أن «البحث
تطرق ايضا اىل التطورات اليت
استجدت يف موضوع العقوبات
االمريكية بعد انضمام دول
اخلليج اليها».

االتحاد اللبناني الربازيلي

واستقبل الرئيس عون ،وفدا
من «االحتاد اللبناني الربازيلي»
برئاسة بسام حداد ،الذي اطلع
رئيس اجلمهورية على نشاطات
االحتاد واهمية توطيد العالقات
بني لبنان والربازيل.
ويف مستهل اللقاء ،شكر حداد
بإسم االحتاد ،رئيس اجلمهورية
على استقباله الوفد يف «بيت
الشعب» ،الذي اعدمت بوجودكم
فيه اىل املغرتبني واملقيمني،
االمل بنهوض لبنان ومبستقبله
الواعد ،وعلى العناية اخلاصة اليت
تولونها للبنانيني املنتشرين».
وقال« :يف عهدكم امليمون
حتقق اقوى تواصل مع االنتشار
اللبناني من خالل تكريس حقهم
باالنتخاب حيث هم ألول مرة يف
تاريخ لبنان احلديث ،اضافة اىل
مؤمترات الطاقة اليت توالها وزير
اخلارجية جربان باسيل».
وبعدما عرض للحضور اللبناني
يف الربازيل ،ومتنى «إعطاء لبنان
االهمية للعالقات مع الربازيل
كي يصبح بوابة الشرق االوسط
للربازيليني .وحنن من جهتنا

الرئيس عون مستقبال الحاكم سالمة
نشجع دائما على احلضور اىل
لبنان واالستثمار فيه .كما اننا
نستثمر يف التواصل االجتماعي
الذي يساعدنا على محل صورة
لبنان احلقيقية للجيل اجلديد
من املغرتبني ونشجعهم على
استعادة جنسيتهم».
وأكد أن «احتادنا اللبناني
الربازيلي يهدف اىل توطيد
كل الروابط بني الشعبني وهو
ميثل العيش املشرتك يف ابهى
وجه».

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
آمال «استمرار التواصل بني لبنان
والربازيل» ،مشددا على انه يولي
«كل وجوه االغرتاب اللبناني عناية
مميزة» .وقال« :لبنان اليوم ينعم
باالستقرار واالمن ،وحتى عندما
التهب الشرق االوسط ،فقد بقينا
مطمئنني لوضعنا الداخلي ،وما
من احد سعى لكي يتخطى خطابه
السياسي مهما بلغت حدته باجتاه
اللجوء اىل العنف ،فاللبنانيون
مجيعا ضنينون بالوحدة الوطنية
ومسؤولون باحلفاظ عليها .وعندما
تسلل بعض االرهابيني اىل بعض
املناطق احلدودية ،توىل اجليش
اللبناني القيام مبهمته على
اكمل وجه وحررها .ووضع لبنان
اليوم امنيا افضل من اي دولة
اوروبية».
اضاف« :إن ما جيمع اللبنانيني
والربازيليني تاريخ طويل ،بلغت
ذروته مع اهلجرات اللبنانية
املتتالية اىل الربازيل منذ 1912
واحلرب العاملية االوىل بسبب
اجملاعة والظلم العثماني ،وقد
امنت الربازيل حسن الضيافة
واحلماية والعمل هلم» ،مشيدا
الفاعل
اللبناني
ب»احلضور
يف خمتلف القطاعات الربازيلية
وصوال اىل اعلى مراتب السلطة
السياسية».
واشار رئيس اجلمهورية اىل
«افتتاح خط طريان مباشر بني
لبنان ومدريد يف مطلع شهر
حزيران املقبل ،والذي من شأنه
ان يربط لبنان مع دول امريكا
الالتينية بصورة خاصة ،يف
رحالت مباشرة ،حبيث يسهل على
اللبنانيني يف االنتشار ،خصوصا
يف امريكا الالتينية اجمليء اىل
لبنان».
واذ جدد الرئيس عون اعتزازه

«باالنتشار اللبناني يف خمتلف
دول العامل ،االمر الذي جعل من
لبنان وطنا كونيا» ،أكد االهمية
اليت يوليها «ملؤمترات الطاقة
االغرتابية اليت تشد اواصر لبنان
املنتشر بلبنان املقيم» ،معتربا
انها «ستتواصل بوترية مرتفعة
تأكيدا على هذا التوجه».
وذكر الرئيس عون انه وجه دعوة
اىل الرئيس الربازيلي من اصل
لبناني ميشال تامر لزيارة لبنان.

لحود

ويف قصر بعبدا الدكتورة
باسكال حلود اليت قدمت للرئيس
عون انتاجها اجلديد عن «فلسفة
العلوم بتوقيت بريوت» و «على
الشفري».

املاروني
البطريرك
ترأس
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي اجتماعا يف الصرح
بكركي
يف
البطريركي
للمؤسسات املارونية ،شارك
فيه رئيس املؤسسة املارونية
لالنتشار النائب املنتخب نعمة
افرام ونائبه شارل حاج ،رئيس
اجمللس العام املاروني الوزير
السابق وديع اخلازن على رأس
وفد من اهليئة التنفيذية للمجلس،
رئيس الرابطة املارونية النقيب
انطوان اقليموس ،املنسق العام
بني املؤسسات انطوان ازعور
وامني سر مكتب التنسيق جورج
عرب ،نائب رئيس املؤسسة
البطريركية املارونية العاملية
لالمناء الشامل سليم صفري
والسيد مارون احللو ،رئيس
الصندوق االجتماعي التعاضدي
الصحي االب جورج صقر ،رئيس
«حركة االرض» طالل الدويهي،
رئيس «مؤسسة البورا» االب

الراعي مرتئسا االجتماع

طوني خضرا ،رئيس «املركز
الكاثوليكي لالعالم» االب عبدو
ابو كسم ،املطران بولس عبد
الساتر ،االباتي انطوان خليفة
وممثلون عن باقي املؤسسات.
بعد الصالة املشرتكة كانت كلمة
االفتتاح للبطريرك الراعي الذي
قال :يسعدني ان ارحب بكم،
أنتم املسؤولني عن املؤسسات
التابعة للبطريركية او املتعاونة
معها ،وممثليها ،يف إطار
التنسيق فيما بينها ،من أجل
التكامل والتعاون والشمولية يف
اخلدمة .يف املرحلة األوىل ،أصدر
مكتب التنسيق «الدليل» الذي
عرف بكل مؤسسة وبأهدافها
ومساحة عملها ،وقارن يف ما
بينها ،ووضع خالصة العقبات
يف عمل كل مؤسسة ،مقرتحا
آلية لتفعيله ،وأخريا عرض بعض
مبادرات إمنائية».
أضاف« :أما اليوم ،فينبغي
ان خنطو خطوة اىل األمام،

سالم من بيت الوسط :تأليف احلكومة لن يطول وأي عرقلة
سيتحمل مسؤوليتها أي فريق سياسي يقوم بها

استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري عصر امس
االول ،يف «بيت الوسط»،
الرئيس متام سالم الذي قال
على األثر« :إنه لقاء التداول
األول لنا مع الرئيس احلريري
بعد االنتخابات العامة ،وكانت
املرحلة
الستعراض
مناسبة
املقبلة ،خصوصا وأنها حتتاج
إىل ورشة عمل كربى ،والرئيس
احلريري أخذ على عاتقه جتاه
اجلميع ،السعي احلثيث لتدعيم
الدولة ومؤسساتها للوصول إىل
القيام بالدور الكامل يف تلبية
حاجات املواطنني».
أضاف« :من جهيت ،عالقيت
وحتالفي مع الرئيس احلريري
مستمر وبشكل متني وواعد،
لننهض سويا باستحقاقات
كبرية أمامنا وأمام كل من
يغار اليوم على الوطن وعلى
أن تكون املسرية ،مسرية أمن
واستقرار واعتدال وبناء وتطور
وتقدم للبنان واللبنانيني».
وختم« :العمل األول أمام
الرئيس احلريري هو تشكيل
حكومة وبالتالي أمتنى له كل
التوفيق ،خاصة وأنه ليس أمام
البلد مزيد من الوقت إلضاعته،
والورشة مطلوبة ،خاصة إذا
عطفنا األمر على مؤمتر «سيدر»
الذي سيساهم مساهمة مباشرة
يف إعادة النظر بالكثري من البنى

الرئيس الحريري مستقبال الرئيس سالم
التحتية يف البلد واليت هي
املدخل الطبيعي إلرساء أجواء
هدوء وتقدم اقتصادي على
وجه خاص ،ما ينعكس على راحة
املواطن وإنتاجيته ،وعلى مكانة
البلد وصدقيته .فندعو اهلل أن
يكون معه ويوفقه ،وحنن جبانبه
دائما ويف كل األمور ،ومعه
يف كل ما يراه مناسبا ،ونأمل
أن يكون هناك خري لكل البلد
واللبنانيني إن شاء اهلل».
سئل :هل تظنون أن الفرتة
ستطول قبل والدة احلكومة
اجلديدة؟
أجاب« :نأمل أال تطول ،فالبلد
حباجة ملعاجلة األمور .صحيح أن
هناك حكومة موجودة وقد عاجلت
الكثري من امللفات ،وأبرزها طبعا
االستحقاق الدميقراطي الكبري
املتمثل باالنتخابات العامة،

إضافة إىل املوازنات واملؤمترات
والكثري من اإلجراءات ،لكن
بعد االنتخابات ،من الطبيعي
أن تكون هناك حكومة جديدة،
ويف تقديري أن تأليفها لن
يطول ،ألن أي عرقلة سيتحمل
مسؤوليتها أي فريق سياسي
يقوم بها ،بسبب حقيبة أو
عدد احلقائب أو أي أمر آخر.
البلد ال حيتمل العرقلة وال
التسويف وال التأخري ،والرئيس
احلريري مصمم على املضي يف
حتمل مسؤولياته كاملة« ،من
قلبه وربه» ،يف عملية تأليف
احلكومة ،كما أن عملية انتخاب
رئيس جمللس النواب قريبا
ومكتب اجمللس لكي تبدأ ورشة
تشريعية ،كل ذلك جيب أن يتم
بشكل سريع دون تأخري ينعكس
سلبا على البلد».

فيما شعبنا يتطلع اىل هذا
الكرسي البطريركي ،وهو يف
حال قلق على املصري بسبب
األزمات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية واملعيشية .شعبنا
يعاني البطالة والفقر واحلرمان،
وشبابنا وقوانا احلية تهاجر وتفرغ
الوطن اىل بلدان حترتم اإلنسان،
وتفسح له يف اجملال ليحقق
ذاته ،وحيفز مواهبه وقدراته.
وما يؤمل شعبنا باألكثر الركود
االقتصادي يف كل قطاعات
االقتصاد ،لسببني أساسيني،
باإلضافة اىل عدم االستقرار يف
العامل العربي ،وهما :غياب خطة
اقتصادية واعية ومسؤولة تؤمن
النمو ،والفساد املتزايد الظاهر
يف نهب املال العام .وقد قال
أحد رؤساء احلكومة السابقني
(جنيب ميقاتي)« :البلد مش
منكوب ،البلد منهوب» .األمر
الذي يعرقل اإلصالحات اإلدارية
واملالية والبنى التحتية اليت
يتطلبها اجملتمع الدولي الداعم
للبنان وقد اعرب عنها يف
الشهرين السابقني يف كل من
مؤمتر روما وباريس وبروكسل».
وتابع« :كل هذه األمور تؤخر
اطالق مشروع الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص ،وتعزيز
بيئة عمل القطاع اخلاص .هذا
فضال عن ازمة اجتماعية وثقافية
كبرية ،هي ازمة التعليم يف
املدارس اخلاصة .وهو تعليم
من حق األهل اختياره ألوالدهم
حبكم الدستور .هذه األزمة
سببها القانون  2017/46الذي
أقر زيادات باهظة على رواتب
املعلمني من شأنه ان يستدعي
زيادة األقساط املدرسية مبا يفوق
قدرة أهالي التالمذة .واملدارس
غري مستعدة لزيادتها بسبب عجز
األهل ،علما ان هؤالء يعانون من
ثقل األقساط احلالية ،واملدارس
تبذل جهدها ملساعدتهم .أما بعد
صدور القانون  ،46فعدد كبري
من املدارس ستقفل أبوابها،
ويزج مئات ومئات من املعلمني
واملوظفني يف عامل البطالة .ان
قيمة الزيادة على رواتب 11،350
معلما اليت اقرها القانون  46تبلغ
 120مليون دوالر أمريكي».
وختم« :لقد ذكرت كل هذه
اهلموم اليت تعنينا مجيعا،
لكي نعمل معا على وضع خطة
اسرتاتيجية من اجل محاية شعبنا
واحملافظة عليه ،باذلني كل ما
بوسعنا من جهود وطاقات على
خمتلف األصعدة .فال خناف من
هول املشكالت .فرحلة األلف
ميل تبدأ بامليل األول».
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لـبنانيات

بري استقبل عبيد وفرجنية ومراد وطرابلسي وتلقى
تهنئة باالنتخابات من رئيس جملس االمة الكوييت

الرئيس بري مستقبال النائب املنتخب عبيد
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري قبل ظهر امس
االول يف عني التينة ،النائب
املنتخب جان عبيد ،وعرض معه
الوضع العام ومرحلة ما بعد
االنتخابات.
ثم استقبل املنسقة اخلاصة
لالمم املتحدة يف لبنان برينيل
كارديل وعرض معها للتطورات
يف لبنان واملنطقة.
وبعد الظهر استقبل النائب
املنتخب طوني فرجنية الذي
قال بعد اللقاء« :من الطبيعي
ان نبدأ زياراتنا بالزيارة االوىل
للحليف االول الرئيس بري،
وقد جرى عرض لعدد من
القضايا وخصوصا ما يتعلق
للمجلس
املقبلة
باملرحلة
النيابي .وان شاءاهلل يف االيام
القليلة املقبلة يتم انتخاب دولة
الرئيس بري ،وبالتأكيد حنن
اول املؤيدين لدولته .كذلك
تداولنا موضوع اللجان واحلكومة
وال نريد ان نستبق االمور ،وقد
جئت اليوم آلخذ النصيحة من
دولته ولنكتسب منه اخلربة،
ونأمل يف االيام املقبلة أن
تتبلور التحالفات والكتل وكيف
ستشكل».
سئل :هل سيشكل «تيار
املردة» تكتال نيابيا؟
اجاب« :بالتأكيد .هناك تكتل
نيابي جيري التحضري له ،وخالل
يومني سرتون من خالل االعالم
من يضم هذا التكتل وممن
يتكون .جيري التواصل مع
الكثري من احللفاء واالصدقاء،
ولكن ال اريد ان استبق االمور.
وكما قلت اعتقد انه خالل يوم
او يومني ستعرفون ممن يتكون
هذا التكتل .وأستطيع ان اقول
انه باحلد االدنى ننطلق من
سبعة نواب».
سئل :هل ستطالبون حبصة
وزارية أكرب؟
اجاب« :بالتأكيد ،كنا حبجم
معني واصبحنا حبجم آخر ،ولقد
اختلفت االحجام .واعتقد انه
عندما ختتلف االحجام ختتلف
احلصص يف احلكومات ،ولكن
علينا ان ننتظر وال نستبق
االمور قبل اوانها .اهم شيء
نستطيع ان نتحدث عنه بالنسبة
اىل تكتل املردة انه يتألف
من خمتلف الطوائف واملذاهب
واملناطق ،وهو مكون من
شخصيات وازنة لديها احجامها
وثقلها يف مناطقها ،والبعض
استطاع باالصوات التفضيلية
اليت حصل عليها ان يتجاوز
احلاصل االنتخابي لالئحة ،وهذا
االمر نفتخر به ،فهذا تكتل
ليس تكتال مفربكا او هجينا ،بل
هو تكتل من اشخاص اقوياء يف

مناطقهم وميثلون وهلم وزنهم
الشعيب .قد ال يكون التكتل
كبريا جدا ولكن قيمته املعنوية
ستكون كبرية».
سئل :هل حتدثتم عن انتخاب
نائب رئيس اجمللس؟
أجاب« :نعم حتدثنا ،ولكن ال
اريد ان استبق االمور .حنن
نتمنى ان يكون من املردة،
لكن هناك اتباعا الحجام الكتل
النيابية ،واتصور ان االوفر حظا
سيكون من اكرب كتلة نيابية».

طرابلسي

ثم استقبل بري النائب املنتخب
وعرض
طرابلسي
عدنان
معه االوضاع ومرحلة ما بعد
االنتخابات.
وقال طرابلسي بعد اللقاء:
«نأمل ان ننطلق مبرحلة استكمال
بناء مؤسسات الدولة ،خصوصا
اننا سنلتقي يف  23ايار النتخاب
رئيس جملس النواب ونائبه
واعضاء هيئة مكتب اجمللس.
وحنن من جهتنا رشحنا دولة
الرئيس بري لرئاسة اجمللس،
ودولته هو رجل االعتدال ،وهو
قامة وطنية كبرية ،ورجل احلوار
وصمام امان هلذا البلد».

مراد

واستقبل عند الثانية والنصف
بعد الظهر النائب املنتخب عبد
الرحيم مراد ،وعرض معه مرحلة
ما بعد االنتخابات والتحديات
املقبلة.
وقال مراد بعد اللقاء« :دار
حول
دولته
مع
احلديث
املستجدات واملرحلة املقبلة
وموضوع انتخاب رئيس اجمللس
ونائبه ،وقد اصبحا معروفني،
الرئيس بري رئيسا للمجلس
وقد يكون نائب الرئيس النائب
ايلي الفرزلي ،ويبقى موضوع
احلكومة اجلديدة .ومن الواضح
ان موقف الرئيس بري انه ال
جيوز ان يتأخر تشكيل احلكومة
كما يف السابق ،ويفرتض
ان يكون هناك توافق ،وهذا
بطبيعة احلال ملصلحة البلد،
الن البلد حيتاج اىل الكثري يف
ما يتعلق باالوضاع االقتصادية
واالمنية واالجتماعية ،وهذا
يستدعي التوافق على تأليف
حكومة سريعا».
سئل :اىل اي تكتل ستنضم؟
اجاب« :اىل تكتل ناصري
عروبي تقدمي وطين».
وتلقى الرئيس بري اتصاال من
رئيس جملس االمة الكوييت
مرزوق الغامن هنأه خالله بنتائج
االنتخابات النيابية.
كما تلقى اتصاال من شيخ عقل
الطائفة الدرزية الشيخ نعيم
حسن الذي هنأه حبلول شهر
رمضان.

رعى مصاحلة عائلية يف الضنية

استقبل وفدا من تيار املستقبل يف اجلنوب

الصمد :إذا كان رد الفعل أكرب من
الفعل ينقلب احلق على صاحبه

سوسان :لتسمية احلريري واالسراع
يف تشكيل احلكومة

رعى النائب املنتخب جهاد
الصمد يف مسجد خبعون الكبري،
مصاحلة بني أشخاص من عرب
بلدة كفرشالن وآخرين من بلدة
مراح السراح يف الضنية ،بعد
إشكال كان وقع بينهم قبل
أيام ،يف حضور رؤساء بلديات
وخماتري وفاعليات والعائالت
املتصاحلة.
وحتدث كل من إمام مسجد خبعون
الكبري الشيخ سليم احلليب،
وإمام مسجد السراج املنري
الشيخ فؤاد امساعيل ،وإمام
مسجد العرب الشيخ إبراهيم
صربا ،فشددوا على «شجب
واستنكار ما حصل» ،واعتربوا
أن «أحدا مل يربح يف اإلشكال،
إمنا الكل كان خاسرا فيه ،ألن
من تضاربوا وختاصموا هم أهل
وجريان ومسلمني» ،ومتنوا أن
«يكون اإلشكال آخر إشكال
تشهده املنطقة» ،وشكروا
النائب الصمد على «جهوده يف
سبيل حتقيق الصلح».

الصمد

ثم ألقى الصمد كلمة ،هنأ فيها
اجلميع ب»حلول شهر رمضان
املبارك» ،ومتنى أن «يعيده اهلل
على األمة العربية واإلسالمية
باخلري واليمن الربكة» ،وشكر
«كل الذين تعاونوا من أجل
إنهاء هذا العارض ،وإن شاء
اهلل ال نتعاون إال على اخلري،
مصداقا لقوله تعاىل :وتعاونوا
على الرب والتقوى وال تعاونوا
على اإلثم والعدوان».
وقال« :ال نريد الدخول يف
تفاصيل االشكال ،ونتمنى
أال يتكرر جمددا .فلنعتاد على
انه عندما حيصل اشكال ما أن
يتواجد من حيله ال أن يشارك
فيه ،وهي مالحظة تتكرر لألسف
يف أغلب املناطق ،وهذا أمر
خطأ ال جيوز أن حيصل .جيب أن
نعود اىل أخالقنا احلقيقية ،بأنه

النائب املنتخب الصمد
عندما يتعرض أحد إلشكال من
خارج البلدة أو العائلة ،أن يلتف
الناس حوله وجيد من حيميه،
ألن هذه عادة من عادات العرب
األصيلة ،وهي إغاثة امللهوف،
فما حصل مرفوض ،ونتمنى
أن نعود إىل قيمنا وأصالتنا
وتربيتنا اإلسالمية احلقيقية».
أضاف« :إن أي فعل يقابله رد
فعل ،لكن أن يكون رد الفعل
حبجم الفعل ،ألنه إذا كان رد
الفعل أكرب من الفعل ،فعندها
ينقلب احلق على صاحبه».
وأمل أال «تتكرر هذه احلوادث
مستقبال» ،موجها رسالة إىل
اجلميع بأن على «اجلميع أن
يتحمل مسؤولية بيته وأوالده،
ألن ال أحد ميكنه إصالح اجملتمع
وحيدا ،ألن اجملتمع ال يصلح إال
بإصالح كل بيت ،عندها يصلح
اجملتمع».
وختم« :ابارك لكم جمددا حلول
شهر رمضان ،ونتمنى أن يعينكم
اهلل على الصيام والقيام وأداء
الفرائض ،ونتمنى أن تكون
األيام املقبلة أفضل ،وأال يتكرر
وقوع هذا اإلشكال جمددا،
وينذكر ما ينعاد» ،ونشكر مجيع
من سعى إلجناح هذا الصلح،
خصوصا قيادة اجليش اللبناني
اليت تعاونت معنا ،ألن األمن ال
أحد حيققه وحيميه إال اجليش
اللبناني».

الدميوقراطي :لتوقيف مجيع املتورطني يف
اشكال الشوفيات او ختلية اجلميع

صدر عن مديرية االعالم يف
احلزب «الدميوقراطي اللبناني»
البيان اآلتي« :تتفهم قيادة
احلزب عمل االجهزة القضائية
واألمنية وخصوصيتها ،إذ بعد
املؤمتر الصحايف األول لرئيس
احلزب األمري طالل ارسالن،
والذي أكد فيه رفعه الغطاء
عن كل من يثبت تورطه يف
أشكال الشويفات االخري،
سارعت االجهزة االمنية اىل
توقيف عدد من الشباب
املنتسبني للحزب ،ومل نبادر
اطالقا اىل التدخل يف عملها،
خصوصا أن لنا ملء الثقة
بها.

لكن بعدما الحظنا استنسابية
عمل بعض االجهزة اليت نعرف
متاما من يقف خلفها وحيركها،
قررنا رفع الصوت والتأكيد أننا
لن نسكت عما جيري بعد اآلن،
فإما أن يتم توقيف مجيع من
ثبت تدخله بالصوت والصورة،
عرب فيديوات وصور باتت موثقة
لدى االجهزة االمنية ،وإما أن
يتم إخالء سبيل اجلميع ،حيث
بات التوقيف أشبه بالضغط
ال
واملعنوي
السياسي
بالتحقيق الشفاف واملتجرد،
إذ يتم توقيف بعض من كانوا
خارج الشويفات بشكل كلي
اثناء وقوع االشتباك».

استقبل مفيت صيدا واقضيتها
الشيخ سليم سوسان يف
مكتبه يف دار االفتاء ،وفدا
من منسقية «تيار املستقبل»
يف اجلنوب تقدمه املنسق
العام الدكتور ناصر محود،
وضم منسق دائرة صيدا
امني احلريري وعضوي مكتب
املنسقية مازن صباغ وكرم
السكايف ،وقدموا له التهاني
حبلول شهر رمضان .وكانت
الزيارة مناسبة لعرض األوضاع
يف ضوء النتائج اليت أفرزتها
االنتخابات النيابية ،وال سيما
يف مدينة صيدا ،وكان تأكيد
مشرتك الهمية تعاون نواب
املدينة ملا فيه مصلحة صيدا
وأبنائها.
وعرض اجملتمعون االوضاع
وال سيما ما يتعلق بانتخاب
النيابي
للمجلس
رئيس
ودعا
احلكومة،
وتشكيل
سوسان اىل «االسراع يف
تشكيل احلكومة وتسمية
الرئيس سعد احلريري بعد
انتخاب الرئيس نبيه بري
رئيسا للمجلس».
كذلك توقف اجملتمعون عند
«تصاعد اعتداءات العدو
الشعب
على
الصهيوني
القدس
يف
الفلسطيين
وغزة» ،مؤكدين أن «القدس
ستبقى العاصمة االبدية لدولة
فلسطني».

سوسان

وإثر اللقاء قال سوسان« :يف
اول ايام رمضان املبارك،
أيام الرمحة ،ويف هذه
الظروف الصعبة وما يأتينا
من اخبار من فلسطني ومن
غزة ،كل هذه االمور جتتمع
لتقول الهل صيدا بعد كل
استحقاق ال بد من ان حنافظ
على احلد االدنى من التفاهم
يف مدينتنا حتى نستطيع ان
نقدم ما نستطيع من خدمات
الهلنا يف مدينة صيدا».
وأضاف« :اخواني يف تيار
رأسه
وعلى
املستقبل،
الدكتور ناصر محود الذي نعز
وحنب وحنرتم ،أتوا الينا يف
هذا اليوم وأخربونا عن كثري
من نشاطاتهم الرمضانية
اليت تصب يف مصلحة صيدا
واهلها ،وكانت هناك جولة
أفق حول االوضاع امليدانية
على الساحة اللبنانية بشكل
عام والساحة الصيداوية
خاص،
بشكل
واجلنوبية
وضرورة االسراع يف تأليف
احلكومة املنشودة وتسمية
الرئيس سعد احلريري رئيسا
هلا ،بعد انتخاب رئيس جملس
النواب وتسمية دولة الرئيس
نبيه بري ،على ان تتحمل

املفتي سوسان
احلكومة املنشودة مسؤوليتها
جتاه لبنان واملواطن».
وأكد أن «الفنت املذهبية
والطائفية لن تنفع يف صيدا،
وسنبقى يف صف واحد من
اجل مدينتنا واهل مدينتنا،
هؤالء املواطنني الشرفاء».

حمود

من جهته قال محود« :قدمنا
لسماحته التهنئة حبلول شهر
رمضان املبارك ،وكانت جولة
افق يف السياسة الصيداوية
وال سيما بعد انتهاء االستحقاق
االنتخابي ،واستمعنا اىل رؤية
مساحته للخطوات املقبلة وما
يرى فيه اخلري ملدينة صيدا
والتعاون بني نوابها ملا فيه
مصلحتها ومصلحة اهلها،
وحنن نقدر دوره الدائم
يف تقريب وجهات النظر.
وتداولنا االوضاع السياسية
صيدا
يف
واالقتصادية
واحلاجة اىل تفعيل املؤسسات
وكل ما يساعد على إجياد
فرص عمل وتنظيم املوضوع
البلدي وبعض التجاوزات اليت
تضر باهلنا بصيدا .وتداولنا
ما جرى على الساحة اللبنانية
من انتخابات وتسمية الرئيس
سعد احلريري للحكومة املقبلة
ان شاء اهلل ،وما ينتظره من
مسؤوليات يف ظل الوضع
املقبلة.
وللفرتة
الراهن
وحتدثنا عما جيري من احداث
مؤسفة يف غزة واالستفزاز
األمريكي بنقل السفارة اىل
القدس وتسميتها عاصمة
للكيان الصهيوني .ومن
املؤسف أن التحرك العربي مل
يكن على مستوى ما جيري،
ونأسف هلذه اجلرائم اليت
ترتكب حبق الفلسطينيني
الذين يسقط منهم يف كل
يوم شهداء ،ونسأل اهلل ان
ميكنهم والعرب من الوقوف
يف مواجهة هذه احملنة
املستمرة وكل احملن اليت
حتصل يف بلداننا العربية».

جنبالط مغردا :فلنفكر سويا كيف خنلق فرص عمل وننهي جرح الشويفات
«اللقاء
رئيس
غرد
الدميوقراطي» النائب وليد
جنبالط وكتب« :عذرا يا
مري ملاذا هذا االستنفار

الدائم واستخدام كلمات ال
تليق بالتخاطب السياسي؟
كم من مرة هامجوني
ومل ارد ،واعذرني ان

اقول لك انين ال ارافق
ما تسميهم باالوباش.
ثم ملاذا تصنيف الناس؟
ومن حنن لنصنف الناس؟

فلنفكر سويا كيف خنلق
فرص عمل ،كيف ننهي
جرح الشويفات بعد تسليم
املطلوبني .شكرا».
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لــبنانيات

احلريري رعى توقيع عقود بني جملس اخلصخصة و3
استشاريني دوليني :توسيع املطار ضروري ومتفائل باملستقبل

الرئيس الحريري يرعى الحفل
رعى رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ظهر امس االول
يف السراي احلكومي حفل
توقيع عقود استشارية بني
اجمللس األعلى للخصخصة
وثالثة استشاريني دوليني:
الدولية،
التمويل
مؤسسة
البنك االوروبي لإلعمار والتنمية
وشركيت  KPMGو،SOLON
ملساعدة لبنان متهيدا لتلزيم
ثالثة مشاريع إمنائية أدرجت
يف صلب الربنامج االستثماري
للبنى التحتية ،الذي قدمه
لبنان للمجتمع الدولي يف مؤمتر
«سيدر».
حضر االحتفال وزير النقل
يوسف فنيانوس ،السفرية
األمريكية اليزابيت ريتشارد،
األوروبي
االحتاد
سفرية
كريستينا السن ،األمني العام
جمللس الوزراء فؤاد فليفل،
األمني العام للمجلس األعلى
للخصخصة زياد حايك ،املدير
العام هليئة «أوجريو» عماد
كريدية ،رئيس جملس اإلمناء
واإلعمار نبيل اجلسر ،رئيس
جملس إدارة شركة طريان
الشرق األوسط حممد احلوت
وعدد من املستشارين.
الوطين
النشيد
استهالال
اللبناني ،ثم حتدث حايك،
فقدم عرضا عن املشاريع
الثالثة :توسعة مطار الشهيد
رفيق احلريري الدولي وإنشاء
مبنى ركاب جديد فيه ،طريق
خلدة  -نهر ابراهيم ،ومشروع
مركز املعلومات الوطين.
ثم جرى التوقيع يف حضور
احلريري وفنيانوس ،ووقع
االتفاق األول املتعلق بتوسعة
مطار رفيق احلريري الدولي،
اإلقليمي
واملدير
حايك
للشراكة بني القطاعني العام
واخلاص يف مؤسسة التمويل
الدولية منري فريوزي ،ثم وقع
االتفاق الثاني املتعلق بالعقد
االستشاري اخلاص بأوتوسرتاد
بريوت-العقيبة حايك واملدير
املقيم للبنك األوروبي لإلعمار
والتنمية يف لبنان غريتشني
بياري ،ووقع االتفاق الثالث
املتعلق بالعقد االستشاري
الوطين
للمركز
اخلاص
للمعلومات حايك وممثل شركة
 KPMGنافذ املرعيب.

الحريري

وحتدث احلريري فقال« :نشهد
اليوم توقيع العقود بني
اجمللس األعلى للخصخصة
عمل
لبدء
واستشاريني،
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يأتي يف صلب مشاريع مؤمتر
«سيدر» .حنن لدينا أمل كبري
جدا يف هذا العمل ،خصوصا
االقتصادية
رؤيتنا
لنجاح
واالجتماعية وخلق فرص العمل.
وبالنسبة إلي ،فإن خلق فرص
العمل هو أساس ذهابنا إىل
«سيدر» ،وهو حيفز االقتصاد.
اليوم هناك  3مشاريع كربى
تتخطى الـ 4مليارات ،بالتعاون
مع القطاع اخلاص ،وهو ما
يشجعنا وما نسعى إليه ،ألن
علينا أن نشرك القطاع اخلاص
بشكل كبري جدا ،لكونه األساس
يف االقتصاد».
وأضاف« :أود أن أشكر وزير
األشغال يوسف فنيانوس الذي
قام جبهد كبري معنا ،وال سيما
يف جمال مشروع توسيع مطار
رفيق احلريري وكل املشاريع
األخرى ،وكذلك وزير االتصاالت
مجال اجلراح واملدير العام هليئة
أوجريو عماد كريدية ،للسعي
لتحقيق احللم بالشراكة بني
والعام.
اخلاص
القطاعني
أخريا اليوم أول مشاريع هذا
احللم ،وهي مشاريع كربى،
وإن شاء اهلل ستتبعها مشاريع
أخرى يف الكهرباء واملياه وعدة
قطاعات».
وتابع« :إن توسعة املطار
اليت تأخرت الدولة اللبنانية
يف إجرائها ،هي ضرورية .قد
يستغرب البعض أننا نسعى
لتوسعة املطار مبا ميكنه من
استقبال  20مليون مسافر ،ولو
استطعنا أن نوسعه أكثر لفعلنا،
ألنه عندما أجنزنا مطارا يتسع
لستة آالف مسافر ،استغرب
الناس يومها ما يقوم به رفيق
احلريري وتساءلوا ملاذا كان
يصرف كل هذه املبالغ دون
جدوى.اليوم القطاع اخلاص هو
الذي سيؤمن التمويل ،والدولة
لن تتكبد أي تكاليف ،وحنن
نتعاون اليوم مع البنك الدولي
والبنك األوروبي ومؤسسة
التمويل الدولية ،وهذا ما
يشجعنا ،وهذه هي الثقة اليت
نسعى للحصول عليها من قبل
هذه املؤسسات ،واملطلوب
اليوم أن نعمل مجيعا معا.
صحيح أنها األيام األخرية هلذه
احلكومة ،لكين متفائل جدا بأن
املستقبل سيكون أفضل ،ألنه
مستقبلنا مجيعا».

فريوزي

من جهته ،أعرب فريوزي عن
سعادته لتوقيع تفويضه العمل
كمستشار رئيسي للحكومة

اللبنانية لوضع هيكلية للتعاون
بني القطاعني العام واخلاص
ملطار رفيق احلريري الدولي،
معتربا أن هذا املشروع الرئيسي
يستلزم حتسني البنية التحتية
للمطار احلالي ،والتوسع على
مراحل ،وجذب القطاع اخلاص
لتصميم وبناء ومتويل وتشغيل
وصيانة املطار ،من خالل امتياز
طويل األجل ،ما يعزز حركة
املسافرين إىل جانب زيادة
اإلمكانات التجارية هلذا املطار
الرئيسي.
وأشار إىل أن مؤسسة التمويل
الدولية شاركت ،من خالل
جمموعة البنك الدولي ،وستظل
تشارك يف دعم حكومة لبنان،
وقال« :إننا نتطلع إىل دعمكم
املستمر هلذا املشروع وصوال
اىل مرحلة التلزيم ،وحتقيق
نتائج إجيابية للشعب اللبناني
من خالل توسعة االقتصاد».

بياري

من ناحيتها ،أعربت بياري عن
دعم البنك األوروبي لإلعمار
والتنمية جلهود احلكومة اللبنانية
يف تلبية احلاجات األساسية
للبنى التحتية احليوية من خالل
التعاون بني القطاعني العام
واخلاص ،واملساعدة يف ختفيف
أزمة السري اليومية اليت يعانيها
السائقون.
هذه
«بتوقيعنا
وقالت:
االتفاقية اليوم ،نتطلع إىل
شراكتنا مع اجمللس األعلى
للخصخصة إلمتام هذا املشروع
املهم».

املرعبي

أما املرعيب فشكر احلكومة
على إتاحة الفرصة للمشاركة
يف مشروع مركز املعلومات
الوطين ،الذي يعترب مشروعا
اسرتاتيجيا على مستوى لبنان
واملنطقة أيضا .وقال« :حنن
سعداء بأن نطبق اخلربات اليت
اكتسبناها يف كل دول العامل
يف لبنان مبا خيدم البلد .وقد
استقدمنا أفضل اخلربات لتنفيذ
هذا املشروع من KPMG
فرنسا ،وتشاركنا مع شركة
 SOLONالربيطانية لكي نطبقه
بأفضل املعايري».
وأضاف« :إن قانون الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص
كان املشجع األول لنا للدخول
يف هذا املشروع ،وهذا القانون
نتنظره منذ زمن ألنه الطريقة
الوحيدة إلجناح كل املشاريع،
يف حني أن دور احلكومة هو
سن القوانني».

الرئيس عون لـ «املستقبل» :تأخري التشكيل «ضياع للوقت»

احلكومة تطوي جلساتها األخرية
لكن «استعادة الثقة» مستمرة..
ّ
هذا االنطباع العام املستقى من
أهل الربط واحلل يف البلد
ويف مقدمهم رئيس اجلمهورية
خص
العماد ميشال عون الذي
ّ
توجه فيه
«املستقبل» بتصريح ّ
إىل اللبنانيني بضرورة البقاء
على أهبة التفاؤل والثقة بقدرة
الدولة على النهوض مبختلف
القطاعات احليوية داعيًا إياهم
نبه
إىل «عدم التشاؤم» ،بينما ّ
يف ما يتعلق بتشكيل احلكومة
ُ
املرتقبة إىل وجوب التشكيل
«يف أقصر وقت ممكن ألنه
كلما قصر الوقت كان ذلك
مفيدًا للبالد ،أما التأخري ففيه
ضياع للوقت» وملصلحة الوطن

وأبنائه.
وإذ أكد أنه ينظر إىل احلكومة
«حكومة
بوصفها
اجلديدة
العهد» ،أبدى عون عزمًا
وتصميمًا على أن ُت ّ
شكل أرضية
تنفيذية خصبة «إلجناز كل
ما تأخر إجنازه» خالل الفرتة
املاضية ،وقال ردًا على سؤال:
«لو كان األمر متعلقًا بي فقط
لكنت طلبت تشكيل احلكومة
لكن
اجلديدة «يف يومني»
ّ
املسألة تتعلق بأكثر من طرف
وحتتاج إىل توافق» ،مشريًا يف
ما خيص االستشارات النيابية
ُ
امللزمة لتكليف رئيس احلكومة
إىل أنه سيدعو إليها «فورًا»
بعد انتخاب رئيس اجمللس
النيابي اجلديد وهيئة مكتب

اجمللس.
وخلص إىل طمأنة اللبنانيني
إىل املرحلة املقبلة قائ ًال« :ما
وعدنا بشي وما صار» ،وأردف
متوجهًا إىل املواطنني« :واكبونا
وال تتشاءموا» ،مذكرًا بأنه سبق
وقيل الكثري خالل املرحلة
بأن «هذا املوضوع
املاضية
ّ
أو ذاك لن حيصل» لكن األمور
بينت عكس
على أرض الواقع ّ
ذلك من حتقيق لإلجنازات.
نوه يف مستهل
وكان عون قد ّ
جلسة جملس الوزراء أمس بإجناز
االنتخابات النيابية «بنجاح وضع
حدًا للمقوالت السلبية اليت كانت
تشكك حبصوهلا» ،مشددًا على
أن «احلرية ال تعين حرية تشويه
ّ
مسعة من ينجز وحيقق».

سفراء امريكا ومصر وقطر هنأوا املشنوق على إجراء
االنتخابات كارديل :جناح استثنائي وخصوصا الفرز االلكرتوني

املشنوق مستقبال كارديل
إستقبل وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق سفرية الواليات
املتحدة األمريكية إليزابيث
ريتشارد ،اليت هنأته على النجاح
يف إجراء االنتخابات النيابية.
وحبثا يف التطورات األخرية،
وخصوصا مسألة العقوبات
األمريكية اجلديدة وتداعياتها
السياسية يف لبنان.
واستقبل املشنوق السفري
املصري نزيه النجاري ،الذي
هنأه أيضا على إجراء االنتخابات
النيابية ،وحبثا يف آخر التطورات
العربية والدولية.

ثم استقبل السفري القطري
علي بن محد املري ،الذي وجه
إليه تهنئة على جناح االنتخابات
النيابية ،وكان حبث يف
املستجدات العربية واإلقليمية.
واعتربت ممثلة األمني العام
لألمم املتحدة يف لبنان برنيل
كارديل اليت زارت املشنوق ،أن
«الداخلية أجنزت جناحا استثنائيا
النيابية،
االنتخابات
يف
وخصوصا جلهة الشراكة مع
القطاع اخلاص ،وحتديدا يف
عملية الفرز اإللكرتوني ومجع
النتائج واحتسابها إلكرتونيا»،

وأشادت باالنتخابات باعتبارها
«أكثر التجارب جناحا يف هذه
الناحية ،بعدما زرت بالدا كثرية
اعتمدت التكنولوجيا يف احتساب
نتائج االنتخابات وارتكبت يف
خالهلا أخطاء كبرية ،بينما يف
لبنان ،وعلى رغم أنها التجربة
األوىل ،فاألخطاء كانت حمدودة
وحبث الطرفان يف
جدا».
ملف احلوار املنوي عقده برعاية
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون حول االسرتاتيجية الدفاعية
والنقاش حول سالح «حزب
اهلل».

أبي خليل يوقع عقداً مع مؤسسة التمـويل الدولية  IFCفـي
وزارة الطاقـة وامليـاه
وقع وزير الطاقة واملياه
املهندس سيزار أبي خليل عقدًا
مع مؤسسة التمـويل الدولية
 IFCمن أجل اعتماد إستشاري
ملعاونة الدولة اللبنانية على
إنتاج الكهرباء عرب القطاع
اخلاص وذلك تنفيذًا لقرار
جملس الوزراء رقم  70تاريح
 2018/4/26وإستكما ً
ال لورقة
قطاع الكهرباء يف وزارة الطاقة
واملياه.
وقد مت تبادل النسخ املوقعة بني
الوزير أبي خليل ومدير مؤسسة
التمويل يف بريوت سعد صربا
ويندرج املشروع يف اطار ورقة
سياسة قطاع الكهرباء يف الباب
األول والفقرة األوىل بالبند
«د» واملعين بعملية انشاء

معامل بقدرة  1500ميغاوات
اآلن والحقًا  1000ميغاوات على
طريقة الـ IPPوبالتعاون مع
القطاع اخلاص.
وأشار الوزير ابي خليل ان هذا
املشروع ليس جديدًا ومل يتم
اكتشافه يف هذه احلكومة بل
انه مشروع مت التخطيط له يف
ورقة سياسة قطاع الكهرباء
اليت اقرها جملس الوزراء يف
 6/21من العام 2010
وقال« :بدأنا العمل على هذا
املشروع منذ العام 2011
والـ 2012وقد واجهتنا عراقيل
كثرية على هذه الطريق
ً
وصوال اىل احلكومة املاضية
حيث مت االتفاق على ان
تكون الـ IFCهي االستشاري

الدولي الذي سيعاون الدولة
اللبنانية يف ادارة املناقصة
ووضع دفاتر الشروط ومبهام
اخرى كثرية.
ومت تبادل نسخ العقد بني الوزير
ابي خليل وممثل مؤسسة التمويل
الدولية سعد صربا ( IFCالدراع
االستثماري للبنك الدولي) الذي
اشار ان املشروعني مهمني
وإسرتاتيجيني للغاية شاكرًا
حكومة لبنان ووزارة الطاقة
ممثلة بوزير الطاقة واملياه على
املساعدة الخراج هذه االتفاقية
للتنفيذ اليت ختدم االقتصاد
اللبناني بشكل كبري وبالتعاون
مع فريق عمل وزارة الطاقة
واملياه واملعنيني يف احلكومة
اللبنانية.

صفحة 8

Saturday 19 May 2018

الـسبت  19أيــار 2018

اسرتاليا يف اسبوع

Australian News

طالبة جامعية حتكي جتربتها املروعة مع التحرش اجلنسي
باالمشئزاز
بعدها
وشعرت
وألقيت اللوم على نفسي
إلفراطي يف الشراب ،ومررت

بصدمة نفسية مروعة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تقرير برملاني يطالب بإلغاء صالحيات
«أزيو» يف احتجاز األشخاص
طالب تقرير برملاني
بضرورة
مشرتك
صالحيات
إلغاء
األشخاص
احتجاز
بها
تتمتع
اليت
منظمة االستخبارات
األسرتالية
األمنية
املعروفة اختصارا بـ
«أزيو».
لكن التقرير الذي
أعده اللجنة األمنية

عملت جبد من أجل دخول
اجلامعة ،وحتقيق حلمي بدراسة
القانون ،وحققت ذلك عام
 2015عن عمر  21عاما.
دائما تسمعون أناسا يقولون
إن أيام اجلامعة هي األفضل
يف رحلة حياة املرء ،ولذلك
كنت متشوقة خلوض غمار تلك
احلياة.
فعاليات أسبوع «أو
وخالل
ويك» ،قررت االنضمام إىل
بعض األندية االجتماعية لتكوين
بعض الصداقات اجلديدة.
وذهبت إىل فناء احلرم اجلامعي
حيث متلك األندية أكشاكا
لتشجيع أعضاء جدد على
االنضمام.
وألنين أعشق السينما ،اخرتت
االنضمام لـ «نادي الفيلم»
وراودني األمل يف أن ألتقي
بأشخاص متشابهني معي يف
العقلية.
لكن من الصعوبة مبكان تصديق
أن االختيار الذي ظننته جيدا
حتول إىل أسوأ قرار اختذته يف
حياتي.
وعندما دخلت النادي رمسيا،
تعرفت مباشرة على جيمس،
مسؤول خزانة النادي ،وكان
حمبوبا من باقي األعضاء ،وبدا
لطيفا وودودا.
وسرعان ما أصبحت جزءا من
النادي وكنا نلتقي مرات قليلة
أسبوعيا.
يف بداية األمر ،ظننت أن
جيمس يشرتك معي يف صفات
كثرية ،وأخربني أنه عانى سابقا
من نوبات اكتئاب.
وقلت له إنين أيضا عانيت
سابقا من نوبات اكتئاب.
كان لطيفا بالنسبة لي االلتقاء
بشخص ما يتفهم مثل هذه
التجارب.
ومع مرور الوقت ،أصبحت أكثر
اهتماما يف االرتباط بالفريق
التنفيذي للنادي.
وأردت حقا منصبا قياديا،
وترقيت بالفعل إىل منصب
نائبة رئيس النادي.
لكن بعدها بشهرين ،بدأت

من

التاريخ

أتلقى حتذيرات
األسود للنادي.
وأخربتي مسؤولة «بالنادي
تدعى «إمييليا» من ممارسات
حترش جنسي معتادة.
ولست من النوعية اليت تتسامح
مع مثل هذه السلوكيات،
واستقلت من منصيب بالنادي،
احلمل
بزيادة
وتذرعت
الدراسي.
وأدركت أن جيمس بدأ يفهم
صداقيت معه على حنو خاطئ
وأخرب آخرين أنه يعتزم ممارسة
اجلنس معي.
وحتدثت معه قائلة إنين ال
أرتبط معه بعالقة رومانسية
وأن تعليقاته جعلتين ال أشعر
باالرتياح ،لكنه قابل ذلك
بالضحك.
ويف إحدى الليالي ،تعاطى
جيمس اخلمور وأرسل معي
رسالة مفادها أنه ال يكف
عن التفكري يف ،ووضع نكاتا
جنسية على حائط حسابي مبوقع
فيسبوك.
ونأيت بنفسي عنه بقدر ما
أستطيع وفقدت ثقيت فيه.
وخالل فعاليات «أو ويك» عام
 ،2016جتمع جيمس وزميالن
آخران حول كشك نادي األفالم،
تصنيفات
يضعون
وأخذوا
للفتيات ترتاوح بني  1و.10
ويف سبيل املتعة ،بدأوا يف
وضع عمالت معدنية داخل
وشعرت
الفتيات،
صدور
بالصدمة ألنين وثقت يوما ما
يف هذا الشخص.
ولكن ذلك مل مينعين من
املشاركة يف عيد ميالده بصحبة
الكثري من األصدقاء اآلخرين يف
حفل أقامه بسيدني.
وبدأ األمر على ما يرام ،لكنين
أفرطت يف الشراب وشعرت
بالتعب وذهبت إىل غرفة النوم
شبه فاقدة اللوعي.
لكن عندما أفقت علمت أن
جيمس دخل الغرفة واعتالني
والمس صدري ،ولكن حلسن
حظي شاهد صديق ما حدث
وأخرجين من الغرفة.

صالحيات
باستمرار
طالب
«أسيو» املتعلقة باالستجواب
اإلجباري».
الربملانية
اللجنة
وقالت
إلغاء
«ينبغي
املشرتكة:
صالحيات أسيو املتعلقة باحتجاز
مشتبه بهم واستجوابهم ملدة 7
أيام».
نشر
الذي
التقرير
ويف
اخلميس ،أوصت جلنة املخابرات
واألمن املشرتكة أن حتتفظ
االستجواب
بسلطة
أسيو
اإلجباري لكنها طالبت بأن
تفقد صالحياتها يف االحتجاز
اإلجباري ،رغم أنها مل تستخدمها
منذ تفعيلها يف أعقاب هجمات
 11سبتمرب .2001
وتراجع اللجنة الصالحيات قبل
إلغائها بشكل أوتوماتيكي يف
ايلول املقبل.

وأوصت اللجنة مبد الصالحيات
 12شهرا أخرى إلتاحة الوقت
يف استبدال السلطات موضع
التساؤل.
يذكر أن التوصيات حظيت
بدعم أعضاء احلزبني الليربالي
والعمال.
ويأتي التقرير يف أعقاب مترير
قانون األربعاء املاضي تتحول
أسيو مبوجبه لتضحى حتت مظلة
وزارة الشؤون الداخلية اليت
يقودها بيرت دوتون ،بدال من
املدعي العام.
يذكر أن تشريعا مت متريره
عام  2003منح أسيو سلطات
احلصول على أمر بضبط واحتجاز
األشخاص واستجوابهم للحصول
على معلومات استخبارية تتعلق
باإلرهاب.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ملاذا ال تتحول خملفات البالستيك إىل وقود؟
ينبغي على أزمة إعادة تدوير
النفايات يف أسرتاليا البحث
عن خيارات جديدة إلدارة
املخلفات بدال من الرتكيز على
إعادة التدوير أو الدفن.
البعض من نفاياتنا مثل الورق
أو املواد العضوية ميكن حتويله
إىل مساد.
الزجاجية
املخلفات
أما
والبالستيك الصلب ميكن إعادة
تدويرها ،ولكننا ال منلك حلوال
مباشرة ملخلفات البالستيك
الغري قابلة إلعادة التدوير إال
الدفن.
ويف اجتماع الشهر املاضي،
على
البيئة
وزراء
اعتمد
املستوى الفيدرالي والواليات
هدفا طموحا يتمثل يف جعل
األسرتالية
النفايات
كافة
املرتبطة بالتغليف قابلة للتدوير
أو حتويلها إىل مساد أو يعاد
استخدامها جمددا حبلول عام
.2025
بيد أن الوزراء أيضا أظهروا
دعما إلجراءات تستهدف حتويل
نفاياتنا إىل وقود ،بالرغم من
عدم مناقشتهم حتديدا فكرة
استخدام خملفات البالستيك
كمصدر طاقة.
هدف الـ  % 100قد يتحقق
لو كانت األغلفة
بسهولة
مصنوعة من الورق أو مواد
البالستيك هو
خشبية ،لكن
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الذي يهيمن على صناعة تغليف
األشياء ال سيما الطعام ،ألنه
مقاوم للرطوبة وحمكم وصحي.
وميكن إعادة تدوير معظم
منتجات البالستيك الصلب
قليلة قبل أن تفقد
مرات
خصائصها األولية وتصبح غري
قابلة إلعادة التدوير.
وحتى الدول األوروبية اليت
تتبنى إسرتاتيجيات صارمة يف
إدارة املخلفات ،ال تستطيع
إعادة تدوير إال  % 31فحسب
من النفايات البالستيكية.
ومن املتوقع أن يتزايد اإلنتاج
العاملي من البالستيك بنسبة
 % 3.8سنويا حتى عام .2030
وألن البالستيك يتسم باملرونة،
فإنه يستخدم يف صناعات
والطباعة
كالتغليف
كثرية
ثالثية األبعاد وغريها.
وميكن حتويل البالستيك إىل
طاقة ألنه مصنوع من نفط خام
مكرر ،حتى أن سعره وإنتاجه
يرتبطان بإمالءات من صناعة
ويعتمدان
البرتوكيماويات،
على مدى وفرة النفط.
وألن النفط مصدر طبيعي
حمدود ،فإن اخليار األكثر
استدامة يف يتمثل يف إعادة
تدوير البالستيك واستعادة
أكرب قدر ممكن من مادته اخلام،
ومن ثم يتحول إىل وقود.
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يف تسجيل صوتي ..استشاري بـ «هوريزون باور»
يتلقى حتذيرا من مصري إيدي عبيد
أظهر تسجيل صوتي يف جلسة
استماع للمفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد ،أن أنتوني
بـ
االستشاري
راسبا،
«هوريزون باور» تلقى حتذيرا
من التصرف على شاكلة
سياسي نيو ساوث ويلز
السابق إيدي عبيد.
التسجيالت الصوتية تكشف
ً
خمططا وضعه راسبا للفوز
بأعمال من الشركة احلكومية عرب
شركة خاصة.
مكافحة
مفوضية
وحتقق
الفساد يف خمالفات ارتكبها
راسبا وشريكه يف البيزنس
بول توماس ،املعروف باسم
دودجي تومو(املراوغ تومو)
بتهمة استغالل النفوذ.
الثنائي املذكور كانا يعمالن
يف قسم تكنولوجيا املعلومات
بـ «هوريزون باور».
ويسمع صوت راسبا يف
ُ
تسجيل صوتي (عن طريق
التنصت األمين السري) وهو
يقول لشريك بيزنس آخر يدعى
بيرت نون إنهم جيب أن يبتاعوا
إحدى شركات «شل»يستطيعوا
من خالهلا الفوز بصفقات عمل
من «هوريزون باور».
وخالل التسجيل الصوتي ،الذي
مت تشغيله أثناء جلسة استماع
عقدتها املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد ،أضاف راسبا
أن حماسبه وافق على تسمية
الشركة بامسه لعدم إثارة أية
شكوك.
ورد عليه نون قائال إن األمر
سيكون سهال على شخص ما
أن يكتشف صلته بالشركة،
وسأله إذا ما كان قد مسع
سجن عام
عن إيدي عبيد الذي ُ
 2016بتهمة سوء السلوك أثناء
تقلده وظيفة عامة على خلفية
صفقات بيزنس يف سيدني.

وأجابه راسبا خالل التسجيل
الصوتي« :أنا ال أملك الشركة،
وأنت ال متلكها ،وتومو ال ميلكها،
ولذلك لن يهم إذا اكتشف
أحدهم وجود عالقة حمتملة ،إذ
أن ال أحد منا ميلكها».
وأضاف شريكه أن «الشخص
األخري الذي استخدم تلك احلجة
ليدافع عن نفسه هو إيدي
عبيد ،لكن صدر ضده حكم
بالسجن  5سنوات».
وقال راسبا ملفوضية مكافحة
الفساد إنه أخذ تعليقات نون
موضع االعتبار وحبث يف
تفاصيل قضية إيدي عبيد،
قبل أن يقرروا عدم املضي
قدما يف شراء الشركة.
وردا على سؤال إذا ما كان
يعرف اعتزام توماس استغالل
منصبه كمدير يف «هوريزون
باور» ملنح أعمال لشركة شل،
أجاب راسبا أنه مل يعتقد أن ذلك
كان «يف مملكة االحتماالت».
واستمعت مفوضية مكافحة
الفساد أيضا إىل تسجيل
صوتي آخر يصف فيه راسبا
حملاسبه خطة احلصول على
عمل من «هوريزون باور» بأنها
«ليست قانونية جدا».
وضحك احملامي بعد أن اقرتح
راسبا أن يكون اسم الشركة
اجلديد «خداع هوريزون باور».
وكان راسبا وتوماس مالكني
مشرتكني لشركة Trusted
عندما
Solutions IT
أقدم األخي ،الذي كان مدير
تكنولوجيا املعلومات لدى شركة
«هوريزون باور» على تعيني
األول يف منصب استشاري يف
متوز .2012
ووصف راسبا شريكه توماس
يف أحد التسجيالت بـ «تومو
املراوغ».
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«احلاجة إىل السرعة» شعار خادع
تستعد احلكومات األسرتالية
لتخصيص متويل أكرب من ذي
قبل للبنية التحتية املرتبطة
بشبكة املواصالت.
يذكر أن إنفاق احلكومة الفيدرالية
والواليات على البنية التحتية،
كان من املتوقع أن يبلغ 31.5
مليار دوالر يف  ،2018ويزيد
إىل  38مليار دوالر يف ،2021
حتى قبل اإلعالن الرمسي من
الكومنولث مؤخرا بشأن املوازنة.
ولكن السؤال ،هل ستجعل هذه
البنية التحتية يف جمال الطرق
واملواصالت حركة تنقالتنا أكثر
يسرا ،ورحالتنا أكثر متعة،
ومدننا أكثر قابلية للعيش لتعداد
سكاني متزايد؟
القرن
مخسينيات
ومنذ
املاضي،يتم تربير زيادة اإلنفاق
يف جمال البنية التحتية بالرغبة يف
زيادة سرعة السفر ،أو تقليص
زمن التنقل من مكان إىل آخر.
وعلى سبيل املثال ،تقدر حكومة
نيو ساوث ويلز أن مشروع طريق
ويست كونيسكس البالغ قيمته
 17مليار دوالر والذي يفرض
رسوما على السائقني سوف
يوفر من وقت التنقل مما جيلب
فوائد للسائقني تقدر بـ  13مليار
دوالر.
لكن الرسوم املفروضة على
الطريق املذكور من شأنها أن
تأكل أي فوائد نامجة عن اختصار
الوقت.
ومع أوائل الستينيات ،بات
واضحا أن وضع أولوية للسرعة

فوق كل شيء آخر جيلب نتائج
عكسية ،حيث جيعل مدننا أقل
كفاءة وأدنى قابلية للمعيشة،
ويدفع العديد من األشخاص
إىل تنقالت يومية جمهدة وغري
صحية.
ورغم أن السفر األسرع يسمح
للناس باالنتقال بشكل سريع
إىل العمل أو أي مقاصد أخرى.
ولكن عندما يهاجرآالف العائالت
إىل أحياء منخفضة الكثافة
السكانية ،ينتهي بنا األمر إىل ما
يسمى «الزحف العمراني» ،وهو
أمر شديد السوء وال يؤثر سلبا
فحسب على اإلنتاجية والصحة
العامة ،لكنه جيعل املواصالت
العامة أقل قابلية للحياة.
السرعات العالية والسفر ملسافات
طويلة ختلق مشكالت أخرى تشمل
املزيد من الضوضاء املرورية
وصدمة الطريق ،باإلضافة إىل
زيادة نسبة اخلطورة على األطفال
والتهديدات اليت جتابههم عند
خروجهم مبفردهم يف ظل هذه
السرعات الزائدة.
«احلاجة إىل السرعة» شعار ميكن
التشكيك فيه أيضا يف أمور
ترتبط باحلياة املعاصرة.
وعلى سبيل املثال ،فإن
«حركة الطعام البطئ»(سلو
فود موفمينت) حتث األشخاص
على ضرورة االستمتاع بأوقات
الوجبات وعدم التسرع يف
تناوهلا.
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موقع أسرتالي :ال تتعاطفوا مع جناة االغتصاب

رمبا شاهدت التقرير الذي بثه
برنامج «فور كورنرز» حول
قضية اغتصاب فتاة أثارت
جدال يتعلق مبفهوم املوافقة
والرضا على ممارسة اجلنس.
ولكن حتى لو مل تشاهده ،فمن
املؤكد أنها حكاية مألوفة.
يف عمر  18عاما ،اجتهت
ساكسون مولينز إىل املدينة
الكبرية لتدخل أحد املالهي
الليلية.
حدث ذلك عام  ،2013حينما
استقلت قطارا بصحبة أفضل
أصدقائها من سنرتال كوست
إىل سيدني لقضاء أول ليلة
يف ملهى «كينجز كروس»
سيء السمعة.
وجدت
بساعات،
وبعدها
مولينز نفسها وقد فقدت
عذريتها خلف امللهى الليلي
بعد ممارسة اجلنس معها من
اخللف.
وتصف مولينز دائما جتربتها
املروعة باالغتصاب ،لكن
الرجل الذي فعل معها ذلك،
ويدعى لوك الزاروس أصر
على أن ما حدث جمرد سوء
تفاهم.
ويف  ،2015أصدرت حمكمة
حببس
حكما
أسرتالية
الزاروس  5سنوات ،وقالت
القاضية سارة هوجيت« :لقد
مضى املتهم قدما يف فعله
اجلنسي ،ومل يكرتث بطريقة
أو بأخرى مبعرفة مدى رضاها
عن ذلك».
وقالت مولينز آنذاك يف
اإلذاعة
هليئة
تصرحيات
األسرتالية إنها تشعر بقدر
من االرتياح بعد احلكم ال سيما
وأن احملكمة صدقت روايتها.
ولكنها أفصحت كذلك عن
شعور «حتمي» بالذنب جتاه
املتهم قائلة« :ال أستطيع
املساعدة ،لكنين أشعر أنين
دمرت حياة شخص ما».
ومبثل هذه اجلملة البسيطة،
حنن جمربون على مواجهة
حقائق قبيحة بشأن أسلوب
معاملة اجلناة.
وإذا كان اجلاني من الشباب
واإلجناز
املوهبة
أصحاب
املرتفع ،يكون رد الفعل
التنهد واحلسرة والشعور
بالصدمة من خسارة اجلاني

مستقبله.
«اخلطأ
يستهجن
البعض
السخيف» الذي فعله اجلاني
يف عمر مل يكن قد تنامت
معارفه بعد.
شعورها
مولينز
وصفت
بالذنب جتاه تدمري مستقبل
الزاروس بـ «األمر احلتمي»،
ولكن السؤال هل كان ذنب
اجلاني «حتميا»؟
وبينما ظلت مولينز عاجزة
عن الذهاب لعملها على
مدى األسبوع التالي جلرمية
االغتصاب  ،هل شعر الزاروس
بالذنب جتاه ما اقرتفه؟
ملدة أسبوع بعد االغتصاب،
ظلت مولينز حبيسة املنزل
قائلة« :مل أرغب يف رؤية أي
شخص،كنت أشعر باإلذالل
النوم
وأردت
الشديد،
فحسب».
فيما بعث الزاروس رسالة
لصديق له قائال« :نسيت
أن أتصل بك ،لقد كانت ليلة
مقززة ،فقد انتزعت عذرية
كتكوت» ،ثم اختتم رسالته
باختصار « »lolالذي يعين
الضحك بصوت مرتفع ،وتبادل
معه صديقه املزاح.
وبعد احلكم ،أخذ ساكسون
ينعي حظه قائال« :كان من
املمكن أن أصبح رئيسا
تنفيذيا ،لقد حتطمت كافة
طموحاتي».
ومن الطبيعي أن الزاروس
كان سيصبح رئيسا تنفيذيا
ال سيما وأن والده صاحب
الفنادق الشهري.
وتابع« :واآلن يعرف كل
شخص يف أسرتاليا أو سيدني
على األقل أنين مدان يف تهمة
جنسية».
يذكر أن قاضي االستئناف
األول الحقا أسقط احلكم
الصادر ضد املتهم.
ويف االستئناف الثاني يف
نوفمرب  ،2017قالت احملكمة
إن قاضي االستئناف األول
أخطأ بإسقاط احلكم.
بيد أن احملكمة رفضت إعادة
حماكمة الزاروس بدعوى أن
ذلك لن يكون عدال بالنسبة له
أن خيضع حملاكمة ثالثة.
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Australian News

موازنة أسرتاليا  2018تصب يف مصلحة
األغنياء

من املالحظ أن معظم املزايا
الضريبية اليت تضمنتها املوازنة
الفيدرالية لعام  2018تساعد
األغنياء على زيادة ثرواتهم.
يأتي ذلك رغم أن وزير اخلزانة
الفيدرالي سكوت موريسون وعد
بتخفيض الضرائب يف املوازنة
األسرتاليني
لكافة
اجلديدة
العاملني على شكل مبلغ
تعويضي ،وتغيريات يف بدايات
ضريبة الدخل.
ولكن حتليالتنا لبيانات اخلزانة
تظهر أنه بالرغم من إعالن
احلكومة أنها تفعل ذلك من
أجل األسرتاليني أصحاب الدخل
املنخفض واملتوسط ،لكن
معظم الفوائد يف حقيقة األمر
سوف تصب يف مصلحة أصحاب
الدخل املرتفع يف السنوات
القادمة.
وإذا مرر الربملان كافة مراحل
سيكون
الضريبية،
اخلطة
هناك زيادة حادة يف الفوائد
لألشخاص الذين يكسبون أكثر
من  180ألف دوالر سنويا جراء

تقليص معدل الضريبة اهلامشية
من  % 45إىل .% 32.5
وتتسم الضرائب يف معظم
األقطار بالتدرج ،مبا يعين أنك
كلما زاد دخلك ،زاد معدل
الضريبة اهلامشية اليت تعين
املبلغ اإلضايف الذي تدفعه لكل
دوالر تكسبه.
مثة أسباب وجيهة هلذا النظام
التدرجي إذ أنه يضمن عدم
إرهاق أصحاب الدخل املنخفض،
بينما يدفع أصحاب الدخل
املرتفع الضرائب وفقا ملا هو
مستحق.
ويقلل ذلك من الال مساواة يف
الدخل عن طريق معادلة بسيطة
مفادها« :عندما تكسب دوالرات
أكثر تدفع ضريبة أكثر مقارنة
بصاحب الدخل املنخفض».
بيد أن املوازنة األسرتالية مل
حتقق ذلك املفهوم ،ومالت
لصاحل األغنياء.
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يف حمكمة األسرة  ..حان وقت االستماع لألطفال

أين سأعيش؟ من سيعتين
بي؟ هل أستطيع االستمرار
يف مدرسيت؟ هل يتعني علي
االنتقال من املنزل؟ هل بإمكاني
االحتفاظ بكليب؟
عندما ينفصل الوالدان ،تدور
يف ذهن األطفال الكثري من
التساؤالت املتأججة.
ويف معظم احلاالت ،ينظم
الوالدان مع بعضهما البعض
الرتتيبات اخلاصة بأطفاهلما،
ولكن عندما يفشالن يف
حل النزاعات يتم اللجوء إىل
حمكمة األسرة أو حمكمة الدائرة
الفيدرالية.
معظم القضايا يتم تسويتها يف
نهاية املطاف ،ولكن حوالي 7
 %من القضايا ال حيسمها إال
قرار القاضي.
وأحيانا ال يؤخذ آراء الطفل فيما
حيدث ،وأحيانا يعتد برأيه.
ولكن من بني التعديالت املقرتحة
يف قوانني األسرة هو كيفية
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دعم األطفال للمشاركة األفضل
يف حل النزاعات العائلية.
وكشفت دراسة حبثية أجراها
مركز األطفال والشباب جبامعة
«ساوثون جروس للمعونة
القانونية» بوالية نيو ساوث
ويلز ،مشلت استطالع شارك
فيه  54طفال يف احلقبة العمرية
بني ( )16-7عاما أن األطفال
يرغبون فيما يلي:
أن يتم االستماع إليهم. أن يكونوا قادرين على التحدثإىل احملامي وقتما يشاءون.
 فهم الدور الذي يلعبه حمامياألطفال املستقل ،وهو ممثل
للطفل قد تعينه احملكمة لتحقيق
أفضل فوائد لألطفال ،والتيقن
من استماع احملكمة إىل آرائهم.
 الثقة يف حمامي األطفال. املعرفة اجليدة باألشخاصواجلهات اليت ستعرف تفاصيل
ما خيربه األطفال للمحامي.
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بعد قضية األسرتالية ساكسون مولينز ..نيو
ساوث ويلز تراجع قوانني املوافقة اجلنسية

ساكسون مولينز

أحالت حكومة نيو ساوث ويلز
اجلنسية
املوافقة
قوانني
بالوالية األسرتالية إىل جلنة
تعديل القانون.
جاء ذلك يف أعقاب حتقيق
متلفز لربنامج «فور كورنرز»
يتعلق حبالة اعتداء جنسي بارزة
على «ساكسون مولينز».
وفلت رجل من سيدني يدعى
من السجن
لوك الزاروس
بتهمة االعتداء اجلنسي ،بالرغم
من أن هيئة حملفني وقاضيني
خلصوا إىل أن الفتاة ساكسون
مولينز مل متارس معه اجلنس
برضاها يف زقاق خلف ملهى
والده الليلى «كينجز كروس»
عام  ،2013بينما كانت تبلغ من
العمر  18عاما.
وكانت مولينز عذراء يف ذلك
الوقت ،وكانت ليلتها األوىل
اليت تقضيها مع صديق يف
ملهى ليلى.
وحتدثت مولينز علنا للمرة
األوىل عن الواقعة ،وشاركت
قصتها لربنامج «فور كورنرز»
آملة أن يثري ذلك مناقشات
حول مفهوم املوافقة اجلنسية
يف القانون.
وأضافت« :ال حتلم فتاة أن
تقضي املرة األوىل يف زقاق
مع شخص ال تتذكر حتى

امسه».
يذكر أن الزاروس أدين وحكم
عليه بالسجن  5سنوات يف
حماكمته اجلنائية األوىل ،لكن
قاضي االستئناف األول أسقط
احلكم الصادر ضد املتهم.
ويف االستئناف الثاني يف
نوفمرب  ،2017قالت احملكمة إن
قاضي االستئناف األول أخطأ
بإسقاط احلكم.
بيد أن احملكمة رفضت إعادة
حماكمة الزاوس بدعوى أن ذلك
لن يكون عدال بالنسبة له بأن
خيضع حملاكمة ثالثة.
وحتدث املدعي العام بنيو
ساوث ويلز مارك سبيكمان
عن انزعاجه من إفالت املتهم
من العقاب والقوانني احلالية
املتعلقة باملوافقة على اجلنس.
وفسر ذلك قائال« :ساكسون
مولينز تعرضت لإلذالل يف
زقاق بينما كانت ال تتجاوز 18
عاما ،وكان يتعني عليها رواية
قصتها الصادمة يف احملكمة،
ومواجهة املتهم يف حماكمتني،
دون جدوى تذكر».
وأردف« :من وجهة نظرها،
فإن العملية برمتها أصابتها
خبيبة أمل هائلة».
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بنية حتتية أفضل جملتمعاتنا املتنوعة ثقافياً يف إطار حكومة أندروز العمالية

فيكتوريا
جمتمعات
تستفيد
املتنوعة ثقافيًا من زيادة
التمويل اإلضايف ،حيث مت
ختصيص  17.1مليون دوالر يف
ميزانية فيكتوريا هلذا العام.
وسيذهب التمويل املقدم من
حكومة أندروز العمالية إىل بناء
وترقية املرافق اجملتمعية اليت
تستخدمها جمتمعات فيكتوريا
املتنوعة ثقافيًا ،مما يعزز
اإلندماج ويعزز الوصول إىل
اخلدمات.
وكموطن للناس من أكثر من 200
دولةُ ،تعترب فيكتوريا واحدة من
أكثر األماكن املتنوعة ثقافيًا يف
العامل .كما أنها أسرع الواليات
منوًا يف أسرتاليا ،وهي رائدة يف
تعزيز التعددية الثقافية.
ومع منو جمتمعاتنا متعددة
الثقافات ،حنتاج إىل التأكد من
دعمها .ويف حني أن الكثري من
الرتكيز غالبًا ما يكون على وسائل
النقل واملدارس واملستشفيات،
فإن البنية التحتية للمجتمع
احمللي أمر بالغ األهمية.
إن بناء أو تعزيز املراكز اجملتمعية
أمر حيوي يف اجلمع بني اجملتمعات
على مجيع املستويات  -مبا يف
ذلك الشباب وكبار السن واألسر
واملهاجرين اجلدد والالجئني.

وقال وزير شؤون التعددة
الثقافية ،السيد روبن سكوت،
إن التمويل كان استثمارًا يف
متعددة
فيكتوريا
جمتمعات
الثقافات اآلن ويف املستقبل.
وأضاف قائ ًال «سيعين هذا
االستثمار تسهيالت أكرب وأفضل
متعددة
احمللية
جملتمعاتنا
الثقافات».
وتابع قائ ًال «نريد أن نساعد يف
بناء فكتوريا حيث ينتمي اجلميع،
ويشعرون بالقبول واألمان،
وميكنهم املشاركة واملساهمة
حبرية».
وأنهى قائ ًال «تفخر هذه احلكومة
بالتعددية الثقافية لواليتنا -
وسندعم دائمًا جمتمعاتنا متعددة
الثقافات».
سيتم تقديم التمويل اجلديد
من خالل برنامج البنية التحتية
للمجتمعات متعددة الثقافات.
وتتضمن ميزانية هذا العام
أيضًا متوي ًال قياسيًا يف املدارس
احمللية واملستشفيات والطرق
ووسائل النقل العام ،باإلضافة
إىل توفري  30دورة تدريبية ذات
األولوية جمانًا من  TAFEللطالب
يف فكتوريا.
ويأتي متويل البنية التحتية
اجملتمعية متعددة الثقافات

باإلضافة إىل استثمارات املباني
احمللية األخرى اليت أعلن عنها
يف ميزانية فكتوريا هلذا العام،
مبا يف ذلك صندوق اجملتمع
«اختيار مشروعك» الذي

فيديو مثري للجدل ..شرطي أسرتالي
يضرب مشتبها به على وجهه

تبلغ تكلفته  30مليون دوالر
وصندوق الضواحي املتنامية
الذي تبلغ تكلفته  50مليون
دوالر ملواطين فكتوريا الذين
يعيشون يف ضواحينا اخلارجية.

مزيد من الدعم ملجتمعاتنا متعددة الثقافات

اجملتمعات
تستفيد
سوف
املتنوعة ثقافيًا يف فيكتوريا
من زيادة قياسية قدرها 43.6
مليون دوالر يف متويل التعددية
الثقافية ،كجزء من ميزانية
فكتوريا هلذا العام.
وسيدعم االستثمار من حكومة
اجملتمعات
العمالية
أندروز
للمشاركة
ثقافيًا
املتنوعة
واالزدهار يف املناطق احلضرية
واإلقليمية ،عرب واليتنا.
وسيخصص ما جمموعه 17.1
مليون دوالر لبناء وحتديث مرافق
وأماكن جمتمعية ،من القاعات
احمللية إىل املراكز الثقافية.
وقال وزير شؤون التعددية
الثقافية ،السيد روبن سكوت،
إن التمويل سيساعد أيضًا يف
ضمان بقاء جمتمعات فيكتوريا
املتنوعة ثقافيًا مرتبطة برتاثها
أو إميانها.
وأضاف قائ ًال «تدعم حكومتنا
جمتمعاتنا متعددة الثقافات،

THE HON BILL SHORTEN MP
Leader of the Opposition
Member for Maribyrnong

THE HON TONY BURKE MP

Shadow Minister for the Environment and Water
Shadow Minister for Citizenship and Multicultural Australia
Shadow Minister for the Arts
Member for Watson

RAMADAN 2018
On behalf of the Federal Labor Party, we would like to convey our warmest wishes to
Muslims in Australia and around the world who are observing the holy month of Ramadan.
Ramadan is a month of deep spiritual reflection and an opportunity for Muslims to renew
their faith in God through the teachings of the Quran.
Ramadan commences at the sighting of the crescent moon and for 29 to 30 days, Muslims
fast from dawn till dusk abstaining from food and drinks in a month of fasting, prayer and
acts of charity.
For Muslims, this period marks a time of renewed dedication towards a life of compassion,
charity and selflessness – values that are at the centre of our modern multicultural society.
We are grateful for the contribution Australian Muslims have made to the fabric of our
society.
Our nation is one which celebrates the myriad of cultures, faiths and traditions and takes
pride in the celebration of our differences, because it is in the celebration of our differences
that we stand united as a strong nation built on compassion, peace and unity.
So as the crescent moon signals the start of a blessed month, we wish you a peaceful month
of prayer and reflection.

Hon Tony Burke
Member for Watson
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Bill Shorten
Leader of the Opposition

ونريد التأكد من أن مواطين
فكتوريا من كل اخللفيات ميكنهم
املشاركة يف جناح واليتنا».
وقال أيضًا «إنه أكثر من جمرد
استثمار يف البنية التحتية  -إنه
استثمار يف التعددية الثقافية
الفخورة يف واليتنا».
وميثل هذا التمويل جزءًا من برنامج
ِمنح البنية التحتية اجملتمعية
واملراكز الثقافية الطويل األمد،
والذي يساعد على تعزيز الرتاث
الثقايف ملواطين فكتوريا يف
مجيع أحناء الوالية.
وسوف يدعم مبلغ إضايف
قدره  8.6مليون دوالر جمموعة
املبينة يف خطة
من اإلجراءات
ّ
عمل اجلاليات األفريقية اليت
ّ
مت إطالقها مؤخرًا .كما تهدف
خطة العمل اليت مت تطويرها من
قبل اجلاليات األفريقية ومن
أجلها إىل بناء جمتمعات شاملة
وحتسني النتائج لصاحل مواطين
فكتوريا من اخللفية اإلفريقية.
ومن املقرر أيضًا أن يتوسع
املتعددة
املناسبات
تقويم
الثقافات يف فيكتوريا بزيادة
قدرها  1.4مليون دوالر لربنامج
ِمنح املهرجانات والفعاليات
املتعددة الثقافات.
وستساعد زيادة التمويل هذه
يف احلفاظ على تواصل جمتمعاتنا
متعددة الثقافات ،باإلضافة إىل
مشاركة جمتمعاتنا وثقافاتنا
املتنوعة مع جمتمع فكتوريا
األوسع.
ويف املراكز احلضرية واإلقليمية
يف مجيع أحناء الوالية ،سيكون
بإمكان املزيد من مواطين
فكتوريا االستمتاع بالعديد من
املهرجانات والفعاليات املتاحة
على مدار العام.
وقال الوزير سكوت «سيضمن
هذا التمويل لكل مواطن
ومواطنة يف فكتوريا الفرصة
لالحتفال بالتنوع الثقايف الغين
لواليتنا».
وأنهى الوزير سكوت قائ ًال
«عندما يتعلق األمر بدعم
جمتمعاتنا متعددة الثقافات،
فإننا نفعل أكثر من جمرد الكالم.
حنن نقوم بإستثمارات حقيقية
يف املشاريع والفعاليات اليت
تهم مواطين فيكتوريا املتنوعني
ثقافيًا.
كما أن تدابري امليزانية هذه
ال حتتفي فقط حبيوية التنوع
الثقايف لفيكتوريا ،بل ستساعد
أيضًا يف ضمان مشاركة كل فرد
يف فيكتوريا واالنتساب إليها.

أظهر مقطع فيديو دراماتيكي
شرطيا أسرتاليا يضرب مشتبها
به على وجهه بالرغم من أن
ثالثة شرطيني آخرين كانوا قد
استطاعوا رميه أرضا والسيطرة
عليه.
ويظهر الفيديو شرطيا من
ملبورن وهو يضرب شابا يف
وجهه رغم أنه كان ُملقى على
األرض بعد أن كبح ثالثة من
عناصر الشرطة حركته.
وحاولت فتاة ،ذكرت تقارير
أنها شقيقة املشتبه به ،التدخل
لكن رجال الشرطة حذروها من
إمكانية رشها برذاذ الفلفل،
وفقا ملا أظهره الفيديو.
الفيديو املثري للجدل مت التقاطه
بعد ظهر األحد عندما سحبت
الشرطة رجال من سيارته يف حي
فرانكستون مبنطقة «سيفورد».
الشرطة سحبت الرجل من سيارته
يف سيفورد مبدينة ملبورن
وقالت شرطة فيكتوريا إن
الشاب البالغ من العمر  22عاما،
ويعيش يف سيفورد ،متهم
بعدد من املخالفات تتضمن
ارتكاب ممارسات تعرض حياة
واإلصابات
للخطر
اآلخرين
بطريقة
والقيادة
اخلطرية،
خطرية وسرعة تتجاوز احلد،
باإلضافة إىل مقاومة الشرطة
أثناء القبض عليه ،وحيازة خمدر
ميثيل أمفيتامني.
ومن املقرر أن ميثل الشاب أمام
قضاة حمكمة فرانكستون يوم

 23أيار.
وعالوة على ذلك ،ألقت الشرطة
القبض أيضا على شاب يبلغ من
العمر  26عاما.
وأحيلت الواقعة حاليا للجنة
مكافحة الفساد املستقلة بوالية
فيكتوريا.
ويظهر الفيديو الشاب يغادر
السيارة قبل أن جيذبه رجال
الشرطة إىل األرض.
ويسمع يف الفيديو صوت فتاة
ُ
وهي تصرخ ،وقالت صحيفة
هريالد صن إنها شقيقة املشتبه
به.
إميا 15 ،عاما ،قالت :لقد رأيت
مطاردة شرطة للسيارة قبل
توقيفها وخروج شقيقي».
وتابعت« :لقد أمسكوا به ورموه
على األرض ،وانهالوا عليه ضربا
بهراوات الشرطة».
ويظهر الفيديو رجال حيث الفتاة
على الذهاب بعيدا والعودة إىل
املنزل.
ورغم سيطرة ثالثة عناصر شرطة
على الرجل ،ظهر عنصر رابع وهو
يضرب املشتبه به على وجهه.
وسع صوت يشتم الشرطي
مُ
قائال «اللعنة عليك ما الذي تفعله
يا كلب» ،مما حدا بالشرطي إىل
تهديد املتفرجني برذاذ فلفل.
وبعد ذلك ،وضعت الشرطة
القيود يف يد الشاب امللقى
على األرض.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

اسرتاليا..امليزانية حرب الضرائب واالنتخابات

إقتصاد قوي ومزيد من الوظائف ،اإلصالح الذي نقرتحه من
أجل وضع نظام ضرييب مبسط أكثر «وجيب أن الن نعاقب
األشخاص الذين يعملون جبهد وحيصلون أموا ً
ال أكثر»« ،هذا ما
ترتكز عليه خطة حكومتنا».
هذه عينة من بعض ما جاء يف عرض وزير اخلزينة مليزانيته أمام
الربملان الثالثاء الثامن من أيار ،واليت ركز فيها على خفض
الضرائب لذوي الدخل املنخفض واملتوسط ،حيث سيحصل
ذوي الدخل الذي يقل عن  37الف دوالر على  200دوالر،
و 530دوالر لكل من تتجاوز مداخيلهم  37الف حتى  90ألف
دوالر ،وقد مشلت التغيريات املقرتحة رفع سقف الدخل للذين
يدفعون  37سنتًا من كل دوالر من دخلهم من  87ألف اىل 90
ألف ،على أن ُتلغى هذه الضريبة كليًا بعد  7سنوات لتصبح
 %32.5للذين ترتاوح مداخيلهم بني  37ألف دوالرسنويًا اىل
 200الف دوالر ،وستكلف هذه التعديالت احلكومة  13.4مليار
دوالر خالل السنوات أألربع القادمة و 140مليار حتى العام
 ،2028وقد وعدت احلكومة بإجراءات مالية منها جتميد التقدميات
ملؤسسة أي بي سي اإلعالمية الرمسية ،ومبوجب هذا اإلجراء
ستخسر املؤسسة أكثر من  80مليون دوالر ،زيادة فرتة إنتظار
املهاجرين للحصول على مساعدات الضمان اإلجتماعي من 3
سنوات إىل أربع ،وزيادة فرتة إنتظار الباحثني عن عمل من 13
اىل  26إسبواع للحصول على عالوة البداية اجلديدة ،ومجدت
احلكومة يف ميزانيتها املساعدات اخلارجية ،ووعدت بإنفاق مبلغ
 75على البنى التحتية وخصصت احلكومة مليار و 600مليون
دوالر لتأمني  1400ألف مكان جديد لرعاية املسنني هذا القطاع
الذي حيتاج اىل أكثر من  100ألف مكان ،وهناك إجراءات
مالية تتعلق منها مبالحقة مهربي التبغ ومنع التدول النقدي
مببلغ يتجاوز  10000دوالر ،باإلضافة اىل ختصيص بعض املال
ملعاجلة أمراض الصحة العقلية ،ووعد موريسن بإعادة الفائض
اىل امليزانية العام املالي  2020-2019بفائض  2.2مليار
دوالر على ان يزداد هذا الفائض يف السنوات التالية.
زعيم املعارضة الفيدرالية بيل شورتن ويف رده على امليزانية
اخلميس  10أيار حدد اخلطوط العريضة لسياسة حزب العمال
الضريبية ،ووعد بتخفيضات ضريبية لذوي الدخ املنخفض
واملتوسط بكلفة  19.2مليار دوالر خالل السنوات أألربع
القادمة ،أي بزيادة  5.8مليار عن التخفيضات اليت قدمتها
احلكومة يف ميزانيتها.
مبوجب خطة العمال سيحصل الذين يدخلون أقل من  37ألف
دوالر على مبلغ  350دوالرسنويًا ،والذين يدخلون من 37الف
اىل  48الف ما بني  350اىل  928دوالر سنويا ،وسيحصل على
كامل مبلغ  928دوالر الذين يدخلون أكثر من  48الف حتى
 90ألف دوالر ،وأعلن شورتن عن تأييد احلكومة يف خطتها
لرفع سقف الدخل الضرييب للمواطنني من  87ألف إىل  90ألف
دوالرلتفادي إرتفاع الضريبة اإلضافية على مداخيلهم ،وشدد
شورتن يف رده على رفض خطة احلكومة ختفيض الضريبة
للشركات اليت تدخل أكثر من  50مليون دوالر ،واليت ستكلف
اخلزينة  80مليار دوالر منها  18مليار دوالر للبنوك ،ووعد
شورتن باملزيد من أإلنفاق على قطاعي الصحة والتعاليم،
وتعهد بدعم مهم للمعاهد املهنية (تايف) من أجل زيادة اليد
العاملة املتخصصة للحد من قدوم املهاجرين ذوي املهارات
اخلاصة ،وحول كيفية تأمني حزب العمال االموال من املعروف
أن احلزب أعلن يف وقت سابق وقف التخفيضات الضربية
لإلستثمار السليب (نيقاتيف غرينغ) وحصرها بشراء املنازل
اجلديدة ،وختفيض نسبة الربح على رأس املال اىل %25
عوضًا عن  ،%50ومن ضمن سياسات العمال الضريبية إلغاء
بعض التخيفضات كانت أقرتها حكومة جان هاورد ،ويعتقد
العمال أنها فقدت صالحياتها بسبب تغيري الظروف ،وينوي
العمال إعادة النظر بالضريبة على حسابات األئتمان العائلية
واليت ستؤمن للخزينة مبلغ  4مليار دوالر ،باإلضافة اىل إلغاء
التقدميات الضريبية بالكامل عن أصحاب االسهم واليت قد
توفر على اخلزينة  10.5مليار دوالر ،وتعهد شورتن بعدم
جتميد املساعدات ألي بي سي ،وأيد حزب العمال اجلزء االول
والثاني من التخفيضات الضربية التى أعلنت عنها احلكومة
لذوي الدخل املنخفض واملتوسط ،ورفض املوافقة على اجلزء
الثالث ،وكان موقف حزب أمة واحدة مشابه ملوقف العمال بهذا
اخلصوص باإلضافة اىل بعض النواب املستقلني يف جملس
الشيوخ واليت حتتاج احلكومة اىل  9أصوات من أصل  11إلقرار
تلك االصالحات.
رئيس الوزراء مل يدخر وقتًا وهاجم خطة العمال ووصفها
باخلدعة.
إذًا ،ارتسمت ووضعت اخلطوط العريضة للسياسة الضريبية
لكال احلزبني الكبريين ،وأخذت شكلها شبه النهائي ،والعني
على اإلنتخابات واليت حسبما يعتقد احملللون السياسيون ان
هذه اإلنتخابات سوف ختاض على السياسات الضريبية اليت
ُأعلن عنها.
معلقًا على ذلك ،قال روس كيتنغ حمرر الشؤون اإلقتصادية يف
صحيفة سدني مورننغ هريالد :ان تأثري امليزانية على الوضع
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اإلقتصادي ليست واضحة ،ومن الواضح أن اهلدف الرئيسي
للميزانية هو سياسي وليس إقتصادي ،وتساءل يف مقالته
عن نسبة اإلنفاق اليت جتاهلتها امليزانية باإلضافة اىل خدمة
الدين العام الذي وصل اىل  %18.4من الدخل القومي (سدني
مورننغ هريالد ص  2018/5/12 6قسم الشؤون االقتصادية
واألعمال).
امللفت للنظر ،أن وزير اخلزينة األحراري األسبق بيرت كوستيلو
كان قد انتقد ميزانية احلكومة وقال قد ال نستطيع سداد
الديون وان يعود الفائض يف امليزانية يف حياته.
من جهته ،جان هاورد رئيس الوزراء األحراري األسبق عارض
ما جاء يف امليزانية جلهة جتميد عالوة البحث عن العمل ،مضيفًا
ان الظروف اليت فرضت عليه جتميدها سابقًا قد تغريت ومل تعد
تتناسب مع الوضع اليوم.
ووصف كبري املراسلني السياسيني يف (س م ه) دايفيد كرو
تقدميات حزب العمال بأنها اهم من تقدميات احلكومة ،حيث
تشكل االوىل  %1.2بينما تقدميات احلكومة تقدر  %0.7عام
.2020-2019
اخلبرية بالشأن الضرييب من جامعة مالبورن مريندا ستيوارت
رأت ان التغيريات اليت اقرتحتها احلكومة غري كافية وال تتماشى
مع توصيات جلنة كان هنري سكرتري وزارة اخلزينة األسبق
اليت وضعها عام  2010إلصالح النظام الضرييب.
حسب معهد األحباث والفكر األسرتالي ذو التوجه اليساري،
فإن التخفيضات الضريبية الي اقرتحتها احلكومة تعترب «
تغيريات جذرية» لصاحل االغنياء وسيستفيد منها  %10من
أصحاب الدخل املرتفع بنسبة .%40
فيليب بن من اجلامعة الوطنية األسرتالية يقول :إن األهداف
البعيدة املدى لتعديل النظام الضرييب جتعل من الصعب تقييم
تأثري تلك التعديالت.
احملللون اإلقتصاديون أشاروا كما تقدم اىل اجلوانب السياسية
اجلذابة يف اخلطة احلكومية اليت تعتمد على املزيد من التفاؤل
بالنسبة للتوقعات اإلقتصادية.
هذا يف ما يتعلق بالعوامل الداخلية ،ولكن جيب أن ال
ننسى العوامل اخلارجية واليت تؤثر بشكل مباشر على النمو
اإلقتصادي خصوصًا العالقات مع الصني ،حيث يوجد ختوف
من منو الدين الصيين وتراجع آداء االقتصاد الصيين والذي
يؤثر على التوقعات احلكومية ألن الصني الشريك اإلقتصادي
األول ألسرتاليا.
وكما يقال األسبوع يف السياسة يساوي العام ،وخري دليل
على ذلك وما حصل نتيجة قرار احملكمة العليا عدم أهلية النائبة
كاتي كاالغر البقاء يف منصبها بسبب أزدواجية اجلنسية اليت
تتعارض مع املادة  44من الدستور الذي نقل السجال السياسي
والتغطية االعالمية ودفع بقضية ازدواجية اجلنسية اىل الواجهة
جمددًا على حساب قضايا الضرائب بعد إستقالة ثالثة نواب من
حزب العمال ،ونائبة من جمموعة نيك زينافون.
تداعيات قرار احملكمة شكلت أرضية خصبة هلجوم احلكومة على
زعيم املعارضة بيل شورتن متهمة إياه بعدم الكفاءة ،أِلنه كان
قد أكد أنه متأكد من النصيحة القانونية اليت حصل عليها بهذا
اخلصوص وان ال خوف على نواب احلزب كما حصل مع بارنييب
جويس وجون ألكسندر من حزب األحرار العام املاضي والذي
أعيد انتخابهما يف انتخابات فرعية.
استقالة النواب سوف تقود اىل انتخابات فرعية تعترب األكرب يف
تاريخ البالد وبكلفة مالية تقارب  20مليون دوالر من ضمنها
الكلفة القانونية ،هذا عدا عن تداعياتها السياسية ،حيث بدأت
التساؤالت عن مصري زعيم املعارضة يف حال خسارة حزب
العمال أي من املقاعد الشاغرة ،مع العلم ان العمال رحبوا
مقعد لونغمان يف كوينزلند بهامش  %0.79يف إتنخابات عام
 ،2016وهنا التساؤل هل يعيد التاريخ نفسه وختسر املعارضة
انتخابات فرعية لصاحل احلكومة كما حصل عام  ،1911وهلذه
املخاوف ما يربرها خصوصًا ان حزب أمة واحدة الذي حيتفظ
بقوة ناخبة وازنة يف مقعد لونغمان سيجري أصواته التفضيلية
لصاحل االحرار.
أخريًا ،فإن احلزبني ينظران اىل نتائج تلك اإلنتخابات الفرعية
على أنه إختبار جدي للسياسة الضريبية للحزبني ،واليت قد
يعتمد على نتائجها رئيس الوزراء ويدعوا اىل انتخابات مبكرة
قبل نهاية العام ،فهل سيقدم رئيس الوزراء على هذه اخلطوة؟
علمًا ان امليزانية ال تزال تواجه حتديات كبرية إلقرارها يف
جملس الشيوخ حيث يعارض بعض النواب املستقلني إقرارها
كاملة واحلكومة حباجة اىل أصوات  9من أصل  11منهم إلقرار
ميزانيتها كما ذكرنا آنفًا.
وهذا اول إستطالع للرأي بعد امليزانية ،والذي نشرته صحيفة
ذي أوسرتالني االثنني  2018/5/14ال تبشر باخلري للحكومة على
رغم من حتسن شعبية رئيس الوزراء كمفضل لرئاسة احلكومة،
بينما مازال حزب العمال يتقدم على احلكومة بعد االصوات
التفضيلية .% 49- 51

عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

البنك املركزي االسرتالي حيذر من تاثري
املفوضية امللكية على اسعار املنازل

غاي ديبيلي

حذر البنك املركزي االسرتالي
من إن أسعار املنازل معرضة
خلطر الرتاجع وذلك يف اعقاب
قرار املفوضية امللكية ،حيث
تقيد البنوك املبالغ املالية اليت
توافق على إقراضها.
وقال نائب حاكم البنك املركزي
غاي ديبيلي أمام حشد من
كبار املسؤولني املاليني إن
هناك خطرا من تشديد معايري
اإلقراض.
وقال« :قد يكون لذلك أكرب
تأثري على حجم األموال اليت
ميكن أن تقرتضها األسرة ،أكثر
من تأثريها على عدد األسر اليت
حيق هلا احلصول على قرض».
وقد اخنفضت أسعار املنازل
بنسبة  1يف املائة يف مجيع
أحناء العواصم اخلمس.
وهذا يعين بدوره أن منو
االئتمان قد يكون أبطأ لفرتة.
بالنسبة لي ،هذا له تأثري أكرب
على أسعار املساكن  ،أكثر مما
يتعلق بتوقعات االستهالك».
وتظهر أرقام  CoreLogicأن
أسعار املنازل يف سيدني قد
اخنفضت بنسبة  1.9يف املائة
يف العام املاضي ،مع اخنفاض
أسعار املساكن يف ملبورن
بنسبة  0.5يف املائة.
وقال الدكتور ديبيلي إن
املفوضية امللكية سلطت الضوء
على عدد من احلاالت اليت مل
يقيم فيها املقرضون دخل
ّ
املقرتضني بشكل مناسب،
لكنهم قالوا إنه من املهم تقييم
مدى انتشار ذلك ،وما إذا كان
قد أصبح من الصعب على األسر
حتمل تكاليف خدمة قروضها.
عددا من آجال
وحذر من أن
ً
خدمة الفائدة على املبلغ
املقرتض فقط (دون ختفيض
ستنتهي
املفرتض)
املبلغ
خالل هذا العام ،مما يؤدي إىل
ارتفاع مدفوعات الرهن العقاري
املطلوبة بنسبة ترتاوح بني 30
و  ٪40لبعض املقرتضني.
وقال« :يف حني أن بعض
املقرتضني سيعانون بوضوح
من هذا ،فإن توقعاتنا تتمثل يف
أن معظمهم سيكون قادرًا على
التعامل مع التعديل حبيث يكون
التأثري الكلي على االقتصاد
ضئي ًال».
وهذه هي املرة الثانية اليت
ينتقد فيها كبار املسؤولني
البالد
يف
االقتصاديني
املفوضية امللكية يف غضون
أسبوع ،بعد أن حذرت املوازنة
الفيدرالية من أن «هناك احتمال
ان يتأثر إنفاق األسر بأي ظروف
مالية غري متوقعة ،رمبا كنتيجة
للمفوضية امللكية».

وقال الدكتور ديبيلي إن العامل
الرئيسي الذي أدى إىل اخنفاض
االستهالك هو منو األجور الذي
بدأ يظهر عالمات على التعايف.
وقال إن املقارنات التارخيية،
اليت ميكن أن توقع أن يعيد
االقتصاد فيها منو األجور ،جيب
إعادة تقييمها.
وقال« :إن جتربة البلدان األخرى
اليت لديها أسواق عمل أقرب إىل
القدرة الكاملة من أسرتاليا هي
أن منو األجور قد يظل أقل مما
تشري إليه التجربة التارخيية».
وقد بلغ معدل التوظيف يف
نيوزيلندا أدنى مستوى له يف 9
سنوات حيث وصل اىل  4.4يف
املائة  ،لكن منو األجور ظل عالقًا
عند أدنى املستويات التارخيية.
وقال الدكتور ديبيلي« :يف
أسرتاليا ،يبدو أن  2يف املائة
أصبحت النقطة احملورية لزيادة
األجور ،مقارنة بنسبة  4-3يف
املائة يف املاضي».
وقد اوصى وزير اخلزانة،
بزيادة
موريسون،
سكوت
يف األجور بنسبة  3.25يف
املائة حبلول عام 2020-2019
للمساعدة يف إعادة املوازنة
إىل الفائض ورفع االستهالك
املنخفض لألسر.
وقال يف العقود املاضية ان
واحدة من أسهل الطرق لسداد
الرهن العقاري اخلاص بك كانت
من خالل ارتفاع يف التضخم
يرافقه منو األجور املرتفعة.
واضاف يقول «قد حيمل عدد
ً
عقاريا أكرب
رهنا
من األسر
ً
متوقعا
لفرتة أطول مما كان
ً
عندما يأخذون القرض [و]
أثناء قدرتهم على سداد الرهن
العقاري ،فقد استهلكوا حصة
أكرب من دخلهم لفرتة أطول مما
كان يف نيتهم».
وتابع يقول ،على الصعيد
العاملي  ،فان البنك املركزي
على
«يشهد
األسرتالي
االنتعاش األكرب يف االقتصاد
العاملي لبعض الوقت».
وقال إنه واثق من أن االقتصاد
سينمو فوق هذا املنحى خالل
العامني املقبلني مضيفا «وهذا
يعين أن منو الناتج احمللي
اإلمجالي من املرجح أن يكون
.»A3
وقال الدكتور ديبيلي أن وجهة
نظر البنك املركزي األسرتالي
هي أن احلفاظ على سعر الصرف
الثابت عند  1.5يف املائة من
شأنه أن يساعد ذلك اهلدف،
ولكن إذا استمر االقتصاد
يف التطور ،فمن املرجح أن
تكون أسعار فائدة اعلى اكثر
مالءمة».

Saturday 19 May 2018

الـسبت  19أيــار 2018

صفحة 12

Page 12

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

حـرب  LBCiــ «القـوات» :احلـسم مؤ ّجـل

للقضية وستعود هلا حكمًا».
وأبدى عدوان تفاؤله بأن الدعوى قد شارفت على النهاية ،وختم
بالقول« :إن شاء اهلل ،احلكم البدائي بات قريبًا .ويف النهاية
ّ
توقع عدوان صدور القرار قبل العطلة
احلكم للقضاء» .كما
القضائية.
من جهته ،قال الضاهر بعد انتهاء اجللسة« :أفهم أن جلعجع
وضعًا أمنيًا ،لكنين ال أعرف كيف أن الوصول إىل قصر العدل
يسبب
أمر صعب ،فيما الوصول إىل االحتفاالت الشعبية ال
ّ
املشاكل» .وأضاف أنه «يف حال إصرار جعجع على مواجهتنا
صر على أن يكون املكان البديل
يف معراب بدل قصر العدلُ ،ن ّ
للمواجهة استديوات الـ .»lbci

«هل باع مسري جعجع موجودات الـ  LBCوامسها وشعارها إىل
 LBCiأم مل يبعها؟» ،بهذا السؤال ،بدأت قناة  ،LBCiأحد
تقاريرها اليت ّ
بثتها ،خالل األيام القليلة املاضية ،استباقًا جللسة
قررة ،اليوم ،يف الدعوى املقدمة من «القوات
م
كانت
احملكمة اليت
ُ ّ
اللبنانية» ضد رئيس جملس إدارة «املؤسسة اللبنانية لإلرسال»
بيار الضاهر و ،lbciواليت جرى تأجيلها إىل  22حزيران ،بسبب
عدم حضور جعجع إىل قصر العدل« ،ألسباب أمنية» .وقد حضر
اجللسة النائب جورج عدوان ،بوكالته عن جعجع ،كما حضر الوزير
السابق كريم بقرادوني بصفته شاهدًا.

الضاهر «اشرتى» ...جعجع «لم ي ِبع»

الضاهر يقول إن  LBCiاشرتتها وجعجع يقول إنه مل يبعها ،ومل
يعلم حتى بوجود  LBCiعند تأسيسها يف عام  ،1992إال بعد
خروجه من السجن عام  .2005ويف هذا السياق ،تشري قناة
 LBCإىل أن «الضاهر طلب مرارًا مواجهة مباشرة مع جعجع أمام
القاضي ،ومل ُيستجب هلذه املطالب على مدى سنوات احملاكمة
العشر السابقة ،يف ظل رفض جعجع املتكرر هلذه املواجهة» .من
هذا املنطلقُ ،
خلصت احملكمة استنادًا إىل ما لديها من معطيات
فقررت
احلكم،
إلصدار
كافية
قناعة
تكوين
بإمكانها
أن ليس
ّ
القاضية فاطمة جونية فتح احملاكمة من جديد ودعوة جعجع إىل
جلسة االستجواب ،وإعادة استجواب الضاهر وإعادة االستماع
إىل الشاهد كريم بقرادوني ،للتثبت من حصول االتفاق بني
جعجع والضاهر ،عام  ،1992وعلى تأسيس األخري لـ  LBCiوعلى
شرائها موجودات  LBCوديونها وامسها وشعارها.
وفق  ،LBCiفقد تبينّ أن «ما أفاد به جعجع أمام قاضي التحقيق
بشأن ما حصل يف تلك السنة يتناقض مع إفادات الشهود،
حتى الذين ّ
متت تسميتهم من قبله» ،مشرية إىل أنه «مبوجب
االتفاق ،أخذت  LBCiعلى عاتقها ومسؤوليتها متابعة تسديد
مجيع الديون املتوجبة على  ،LBCمبا فيها تلك املتوجبة للقوات
اللبنانية» .القناة تؤكد يف نشراتها أن «االتفاق حصل ،وجعجع
كان يعلم بتأسيس الضاهر للـ  LBCiعام  ،1992أي قبل سنتني
من دخول جعجع السجن» .وتضيف أن «هذا االستنتاج قد جاء
من إفادات الشهود ،الذين قام جعجع نفسه بتسميتهم لقاضي
التحقيق» .وهؤالء الشهود هم «املرحوم أنطوان الشويري ،شاهد
القوات اللبنانية ،الذي أكد على االتفاق بني جعجع والضاهر حول
تأسيس .»LBCi
وتنقل  LBCiعن الشويري قوله« :جرت عدة اجتماعات بني جعجع
والضاهر وشويري إلجياد املخرج القانوني الالزم ،فطرح الشوري
ح ًال قانونيًا بأن تنشأ شركة جديدة باسم  LBCiتقوم بشراء
موجودات  LBCوامسها وشعارها وديونها وهذا ما مت» .بدوره،
أكد الشاهد ابراهيم اليازجي ،الرئيس السابق للصندوق الوطين
ومدير مكتب جعجع ،بني عامي  1992و ،1994لقاضي التحقيق
أنه «حصل اتفاق بني الضاهر وجعجع حبضوره إثر حل امليليشيات
وإقفال مداخيل الصندوق» .ثم تأتي شهادة كريم بقرادوني،
أحد مؤسسي  LBCعام  ،1985لتؤكد ما أفاد به الضاهر وعلى
أقوال الشويري واليازجي ،حبصول االتفاق بني جعجع والضاهر
على بيع  LBCملوجوداتها وديونها وشعارها لشركة .LBCi
ُ
وترجع القناة أسباب بيع مسري جعجع أصول  LBCوديونها عام
 1992إىل  LBCiوبيار الضاهر ،إىل اآلتي:
حربي التحرير واإللغاء عامي 1989
األزمة املالية للقوات بعد
َ
و ،1990واحلصار السياسي واألمين الذي نتج منهما ،هذا فض ًال
عن شروط الرتخيص للتلفزيونات اخلاصة .فقد استنزفت احلرب
أموال القوات ،فارتفعت ديونها بسبب التضييق عليها وتوقف
ّ
وتدنت مواردها ،وتراجع
اجلباية غري الشرعية للصندوق الوطين،
متويلها بعد حل امليليشيات ،فبدأ مسري جعجع كقائد للميليشيا
ّ
املنحلة يبحث عن سبل للتخفيف من األعباء املالية ،فلجأ إىل بيع
السالح وبعض املمتلكات اخلاصة بالقوات.
ويف عز تلك األزمةُ ،طرحت مسألة الرتاخيص للمؤسسات
اإلعالمية وشروط الرتاخيص تلك ،باإلضافة إىل جوانبها القانونية
كانت حبد ذاتها ترتب أعباء مالية إضافية على القوات لألسباب
اآلتية:
ّ
املعلمني يف صربا العائد لوزارة الرتبية واملصادر
إخالء مبنى دار
من قبل القوات اللبنانية
تسديد مثن احلقوق للربامج واألفالم والتوقف عن القرصنة
دعوة قضائية من تلفزيون لبنان ضد  LBCلوقف استخدامها
الرتدد العالي جدًا  VHFبطريقة غري شرعية ،وملطالبتها بتسديد
عطل وضرر مباليني الدوالرات
إشعار تلقته الشركة عام  1991من مصارف لبنانية بوجوب
متوجب عليها حينذاك ،بقيمة مليونني و 600ألف
تسديد مبلغ
ّ
دوالر أمريكي
تغطية اخلسائر املرتاكمة على الشركة منذ عام  1985واليت
فاقت الـ  11مليار لرية لبنانية سنة 1991
التحضري لقانون البث املرئي واملسموع الذي من ضمن شروطه
ّ
متلك األحزاب املؤسسات اإلعالمية وإدخال
األساسية حظر

للعهد خطته «إلعدام الدويالت ــ املزارع»
داود رمال

الضاهر عن جعجع :ال أعرف كيف أن الوصول إىل قصر العدل أمر
صعب فيما الوصول إىل االحتفاالت الشعبية ال يسبـّب املشاكل
(هيثم املوسوي)

مساهمني من مجيع الطوائف واملذاهب ،إضافة إىل دفرت شروط
قاس جدًا ،مل يكن يف إمكان القوات مبا كانت
فنية وإدارية
ٍ
متثله تأمينه
عالوة على كل ما تقدم ،ظروف إضافية دفعت جبعجع حنو اختاذ
قراره بيع موجودات وديون  ،LBCأبرزها دخول منافسني جدد
على اخلط ،البعض منهم كان من املستثمرين الكبار ،ومواجهة
هذه املنافسة تعين حكمًا زيادة التمويل يف LBC
فض ًال عن ذلك ،تشري القناة إىل أنه «ليست هذه األسباب وحدها
اليت دفعت جبعجع إىل البيع ،فثمة ظروف سياسية وأمنية كانت
حينذاك ضاغطة عليه وعلى القوات ،وساهمت يف دفعه حنو
خيار بيع سالح القوات وموجودات وديون  .»LBCومن تلك
الظروف:
اتهام جعجع مبحاولة اغتيال الرئيس الياس اهلراوي ،يف  7آذار
1991
اتهامه أيضًا مبحاولة اغتيال ميشال املر ،يف  20آذار 1991
ّ
تدخل
خسارته انتخابات رئاسة الكتائب يف حزيران  ،1992بعد
السلطة ملصلحة جورج سعادة
تزعمه محلة مقاطعة االنتخابات النيابية عام 1992
ّ
إخراجه من مبنى اجمللس احلربي وسائر األبنية املصادرة من قبل
القوات اللبنانية ،مبا فيها مبنى  LBCعام 1992

القوات ترد :ظنني أساء األمانة

عشية انعقاد جلسة احملكمة ،أصدرت الدائرة اإلعالمية يف
«القوات اللبنانية» بيانًا أكدت فيه أنه يف الوقت الذي «تقرتب
فيه احملكمة من إصدار حكمها يف قضية إساءة األمانة املتهم
بها الظنني بيار الضاهر يف دعوى املؤسسة اللبنانية لإلرسال،
وبعدما استنفد املدعى عليه طوال أكثر من عشر سنوات كل
أساليب املماطلة والتسويف ،ها هو يلجأ يائسًا إىل استخدام
اإلعالم ،وحتديدًا الوسيلة اإلعالمية الواضع يده عليها غصبًا من
أجل حتريف الوقائع عن طريق اجتزائها وإساءة تفسريها» .البيان
أضاف أن «ثقتنا باحملكمة راسخة ،ونعلم أن هذه األساليب
امللتوية أبعد من أن تؤثر بها أو بالرأي العام ،الذي أكد ثقته
مرة جديدة بالقوات اللبنانية يف االنتخابات اليت جرت» .وأشار
مسته هذه
إىل أن «القوات اللبنانية ستلجأ إىل القضاء لوقف ما ّ
املهزلة اإلعالمية ،اليت إن ّ
دلت على شيء فعلى اخلوف الذي
يعرتي الظنني من ساعة احلقيقة ،كما جاء يف بيان القوات».
أما خالل جلسة اليوم ،فقد طلب عدوان ووكالء جعجع ،انتقال
هيئة احملكمة لالستماع إليه يف معراب ،الستحالة توجهه إىل
احملكمة «ألسباب أمنية ،وألن موعد اجللسات معلن عنه مسبقًا».
قدم احملامي نعوم فرح ،بصفته وكي ًال عن الضاهر،
كذلكّ ،
اعرتاضًا على طلب وكالء جعجع نقل احملكمة إىل معراب ،مؤكدًا
«حرصه على موضوع أمن وسالمة جعجع» ،لكنه اعترب أن «نقل
احملكمة إىل معراب قد ّ
يؤثر على سري احملاكمة».
قررت أنها ستجيب
احملكمة
أن
إىل
عدوان
ويف السياق ،أشار
ّ
عن طلب االنتقال ،يف ظرف أسبوع .وقال« :أستغرب الكالم عن
ّ
قضية الـ  ،LBCكما لو ّ
نتكلم عن شركة ،يف وقت أن هذه
كنا
احملطة هي للقضية وال ميكن لرئيس احلزب د .جعجع من بيعها،
وبالتالي حنن نتحدث عن ظنني أساء األمانة هو بيار الضاهر
حسب القرار الظين» ،الفتًا إىل أن الظنني وعند اقرتاب موعد
احلكم ،تتعب نفسيته وخياف ،وتابع« :ال بد من أن تظهر احلقيقة
والـ  LBCمل تكن يومًا للبيع».
ورفض عدوان الدخول يف تفاصيل احملاكمة ،مشريًا إىل أن
البحث القضائي يناقش داخل قاعة احملكمة .وقال« :لن أمسح
ألحد باستدراجي كرجل قانون ألعطي أي تفصيل ،والـ LBC

تتصرف معظم القوى السياسية يف مرحلة ما بعد إمتام االستحقاق
النيابي ،وكأن االستحقاقات التالية املتمثلة يف انتخاب رئيس
جملس نيابي وتكليف رئيس حكومة العهد الثانية ،مبثابة حتصيل
حاصل ،فتصبح األولوية كيفية مقاربة االستحقاقات املقبلة من
سياسية واقتصادية واجتماعية ،إال إذا برزت عثرات على طريق
التأليف حول احلقائب وحجم التمثيل الوزاري وصو ً
ال اىل صياغة
البيان الوزاري.
اإلشارات األولية ال تدعو إىل القلق ،رغم التضارب الذي تكرر
مرتني خالل أسبوع واحد بني رئيسي اجمللس نبيه بري واحلكومة
خيص وزارة املال .العنصر األبرز املستجد
سعد احلريري يف ما
ّ
على طريق التأليف هو قرار قيادة «حزب اهلل» بعدم النأي بنفسها
عن جمريات التأليف احلكومي.
«زمن قبول حزب اهلل حبقائب هامشية والتضحية واهلدايا والودائع
انتهى لدى فريقنا السياسي» ،حسب قيادي بارز يف قوى  8آذار،
مؤكدًا أن حزب اهلل «لن يتصرف يف عملية تأليف احلكومة كما
كان يتصرف يف السابق ،أي أن ما يتبقى من فتات يأخذه .هذه
املرة ،وخصوصًا يف ضوء نتائج االنتخابات ،صار احلزب مطالبًا
من مجهوره حبضور وازن وحبقائب أساسية ،لتقديم منوذج جديد
وخمتلف ينسجم مع ما تعهد به األمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصراهلل يف الربنامج االنتخابي ملرشحي الوفاء واملقاومة،
ومبا يوفر اخنراط احلزب جدية بكل مفاصل البلد االدارية واخلدماتية
واإلمنائية».
ويفصح القريبون من العهد عن انكباب رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون «على وضع مداميك لبناء دولة حقيقية عرب إعدام
الدويالت ـــ املزارع ،بالتوازي مع ورشة للحوار الوطين وبشراكة
اجمللس النيابي واحلكومة اجلديدين تتمحور حول اآلتي:
ال جمال إلبقاء دستور الطائف معلقًا على واقع الشك واليقني يف
آن واحد ،وال بد من الذهاب سريعًا اىل تطبيق اتفاق الطائف بكل
مندرجاته .وإذا تبني أن هناك حاجة اىل تطويره يف بنود معينة،
جيب أن يتم ذلك استنادًا اىل روحية الوفاق الوطين.
وضع اسرتاتيجية دفاعية تنظم الدفاع عن الوطن وحتفظ سيادته
وسالمة أراضيه ،انطالقًا من اقتناعات لبنانية ال مكان فيها على
االطالق إلمالءات خارجية هي يف االساس مرفوضة من قبل سيد
العهد إن وجدت.
تفعيل عمل املؤسسات الدستورية ،ال سيما اجمللس النيابي من
خالل دوره الرقابي والتشريعي ليكون مساحة اللقاء الطبيعية ،ال
سيما حول االمور اليت ستكون حمور احلوار الوطين الذي سيدعى اليه
وفق الصيغة املناسبة بعد نيل احلكومة اجلديدة الثقة الربملانية.
استكمال إصدار املراسيم التطبيقية للقوانني اليت صدرت ،وإقرار
مشاريع واقرتاحات قوانني جديدة ،وتلك املوجودة يف جملس
بت بعد ،وهذا ما سيكون حمل حبث دائم وتعاون
النواب ومل ُت ّ
مستمر مع رئيس جملس النواب.
حتقيق النمو االقتصادي عرب إقرار خطة اقتصادية شاملة تنقل
االقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي اىل اقتصاد منتج.
حتديث إدارات الدولة وملء الشواغر ،وتطبيق مبدأ اإلمناء املتوازن
والالمركزية االدارية.
الرتكيز على اجلانب االجتماعي ،ويف مقدمه ضمان الشيخوخة.
يف جعبة العهد ،حسب القريبني منه ،الكثري من املشاريع واخلطط
«اليت من شأنها نقل لبنان من واقعه املأزوم اقتصاديًا واجتماعيًا
اىل نهج وسلوك مؤسساتي جديدين ،مبا يكفل وضع قطار اإلصالح
وحماربة الفساد على السكة».
يراهن العهد على وجود تقاطعات كثرية بني هذه العناوين املطروحة
من العهد وما كان السيد نصراهلل قد طرحه من توجهات ،عشية
االنتخابات ،بدءًا من شعارات االصالح ومكافحة الفساد وصو ً
ال إىل
بناء مؤسسات الدولة القوية ،مرورًا باالستثمار على العالقة اخلاصة
عما شهدناه منذ
والعميقة بني عون ونصراهلل ملصلحة نهج خمتلف ّ
عقود طويلة من الزمن.
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مقاالت وتـحقيقات

«الدستوري» يقول غري ما يق ّرر :غياب قطع احلساب مدخل إىل الفساد

التسويات الضريبية تصطدم حبائط «الدستوري»

ايلي الفرزلي
هو نصف إجناز حققه اجمللس الدستوري،
أالثنني املاضي ،بإبطاله املادة املتعلقة
بالتسويات الضريبية يف قانون املوازنة العامة،
ملخالفتها مبدأ املساواة بني املواطنني .كما
أبطل  6مواد أخرى يف القانون ،بينها املادة 49
املتعلقة بإعطاء األجنيب الذي يتملك شقة حق
احلصول على اإلقامة يف لبنان ،لكنه مل يتجرأ
على إبطال املوازنة برمتها ،رغم خمالفتها املادة
 87من الدستور اليت تنص على وجوب موافقة
جملس النواب على احلسابات النهائية لإلدارة
املالية (قطع احلساب) قبل إقرار املوازنة.
يف تربير اجمللس الدستوري للقرار الذي اختذه
باألكثرية بإبطال  7مواد من قانون موازنة عام
 ،2018وباعرتاض نائب رئيسه طارق زيادة،
ارتباك واضح ،فاحلسابات املالية هي موجب
دستوري ،حبسب املادة  87من الدستور ،ال ميكن
التغاضي عنه .أكثر من ذلك يقول اجمللس يف
قراره« :إن إقرار املوازنة بدون قطع احلساب
يعطل دور وصالحيات ومسؤوليات السلطة
ّ
ويعطل الرقابة
االشرتاعية وديوان احملاسبة
املالية املناطة مبوجب الدستور بالسلطتني
االشرتاعية والقضائية وينتهك مبدأ الفصل
وحيول السلطة االشرتاعية إىل
بني السلطات
ّ
أداة بيد السلطة التنفيذية ،فتصبح عاجزة عن
ممارسة رقابة جدية عليها» .كما يشري بوضوح
إىل أن «غياب قطع احلساب يؤدي إىل غياب
الشفافية يف جبابة املال وإنفاقه ،وبالتالي
التشكيك يف صدقية املوازنة العامة وتنفيذها،
ّ
تفشي
كما يؤدي إىل فتح الباب واسعًا أمام
الفساد».
تلك الفقرة تفتح الباب أمام تقدير حجم الفساد
الذي استشرى على مدى  23عامًا 12 ،منها
مل يقر فيها قطع احلساب ( 2004ــــ ،)2016
أقر فيها قطع
وعشرة أعوام ( 1993ــــ ّ )2003
ّ
حتفظ ديوان احملاسبة ،إضافة إىل
احلساب مع
تقر فيها املوازنة برمتها ( 2005ــــ
 12عامًا مل
ّ
.)2016
يكمل اجمللس الدستوري يف سرد عواقب عدم
إقرار قطع احلساب ،مكررًا الكثري من العبارات
الواردة يف الطعن املقدم من الكتائب والنواب
سريج طورسركسيان ،ايلي عون ،جيلربت
زوين ،يوسف خليل ودوري مشعون ،والذي
أعدته احملامية الرا سعادة .يقول إن االستمرار
ّ
يف غياب قطع احلساب وغياب املوازنة العامة
هو انتهاك فاضح للدستور وجتاوز لقرار
اجمللس الدستوري رقم  ،2017/5لكنه يف فقرة
مفصلية يبدأ بتربير قرار يتناقض مع كل ما
سبق .يشري إىل أنه ال جيوز أن حتول احلالة
الشاذة اليت خلقت بسبب تقاعس جملس النواب
عن القيام بدوره األساس يف مراقبة احلكومة
وإلزامها بوضع قطع حساب سنوي وإعداد
موازنة عامة سنوية ،دون وضع موازنة عامة
نظرًا إىل أهميتها ،وألنه ال غنى للدولة عنها.
لتربير قراره ،يذهب اجمللس الدستوري إىل
اعتبار أن الدستور يولي موقعًا مميزًا للموازنة،
وأن االنتظام املالي الذي هو ركيزة االنتظام
العام ال يتحقق إال يف إطار املوازنة العامة،
إضافة إىل ذهابه إىل التقليل من شأن قطع
احلساب ،باإلشارة إىل أنه اعتمد من أجل حتديد
اخللل يف تنفيذ موازنة سابقة واالسرتشاد به
لوضع موازنة لسنة قادمة .وبالتالي« ،اعتمد
وضع قطع احلساب من أجل املوازنة ومل تعتمد
املوازنة من أجل قطع احلساب».
االستنتاج السابق يتناقض مع ما ذهب إليه
اجمللس نفسه يف اإلشارة إىل أن غياب قطع
ّ
تفشي
احلساب يؤدي إىل غياب الشفافية وإىل
الفساد وإىل تعطيل الرقابة املالية .وبالتالي،
عن أي انتظام مالي ميكن احلديث بدون رقابة
وشفافية .يذهب اجمللس الدستوري يف قراره
إىل ختطي صلب دوره الناظر يف دستورية
القوانني ،ويعطي لنفسه حق تقدير املصلحة
العامة لقبول الطعن يف هذا القانون أو ذاك،
وبالتالي تقدير االنعكاسات السلبية لعدم إقرار
املوازنة على الدولة أو على املالية العامة ،كما
جاء يف قراره .لكن ،من يؤكد أن الضرر الناتج

من غياب قطع احلساب ليس مشابهًا للضرر
الناتج من غياب املوازنة نفسها؟
عامي 2017
يف
أقر املوازنة
اجمللس النيابي
َ
ّ
و ،2018فهل مثة من يستطيع أن يعلن أن
االنتظام صار صفة املالية العامة وأن وضع
الدولة صار أفضل من السنوات اليت سبقتها
بال موازنة؟ رمبا يكون العكس هو الصحيح.
فلو كان قطع احلساب موجودًا خالل السنوات
اليت سبقت ،لكانت اهليئات الرقابية متكنت من
معرفة مصري األموال الطائلة اليت صرفت بدون
موازنة ،خاصة أن الكل يدرك ،وال سيما من
وأقرتا
أقر املوازنتني ،أنهما كانتا شكليتني،
ّ
ّ
أقرت يف
خارج املهل الدستورية .فاألوىل،
ّ
نهاية السنة املالية ،والثانية أقرت على عجل
تلبية ملتطلبات باريس  4ال حرصًا على االنتظام
املالي .ثم إذا كان اجمللس أشار يف منت قراره
إىل أن غياب قطع احلساب يؤدي إىل التشكيك
يف صدقية املوازنة العامة وتنفيذها ،فكيف
يعود ويناقض نفسه بتربيره نشر املوازنة
بدون قطع احلساب حبجة االنتظام املالي؟ أي
انتظام مالي هذا الذي يكون مقرتنًا مبوازنة
مشكوك يف صدقيتها؟

طارق زيادة :املصلحة العامة مبدأ ثانوي يف
وجود النص الدستوري

ال داعي للتحليل أكثر .اإلجابة تأتي من داخل
اجمللس ،وحتديدًا من نائب رئيسه الذي خالف
قرار األكثرية .فقد جاء يف «أسباب املخالفة»
املرفقة بالقرار ،تأكيد من طارق زيادة أن
املهمة األساسية للمجلس الدستوري هي
مراقبة النص الدستوري الصريح والواضح
والقاطع وامللزم .كما يشري إىل أن االجتهاد
الدستوري جعل من املصلحة العامة مبدأ ثانويًا
مكم ًال يف غياب النص ،مبعنى أنه ال يؤخد بها
مع وجود هذا النص.
يذهب زيادة إىل التأكيد أن احلالة الشاذة
اليت أشار إليها القرار لتربير عدم األخذ بالنص
الدستوري امللزم بوضع قطع احلساب قبل
نشر املوازنة هي تعبري غامض مل يرد يف
العلم واالجتهاد الدستوريني ،وهو تعبري آخر
عن الظروف االستثنائية (كاحلرب والزالزل
والفيضانات) ،ال يؤخذ بها مع وجود النص،
وهي غري متوافرة أص ًال.
خيتم زيادة تقريره بتأكيد ال لبس فيه أن احلالة
الشاذة اليت أشارت إليها األكثرية يف اجمللس
ال تربر خمالفة الدستور ،وهو لذلك مقتنع ،خالفًا
لرأي زمالئه ،بأن خمالفة املادة  87من الدستور
برمته.
تؤدي إىل إبطال قانون املوازنة ّ
ّ
يذكر بقرار مشابه اختذه اجمللس
القرار احلالي
إبان التمديد الثاني للمجلس النيابي .حينها قدم
مطوالت يف تأكيد خمالفة التمديد للدستور ،إال
أنه عاد وبرره بالظروف االستثنائية ،داعيًا
إىل إجراء االنتخابات يف أسرع وقت ممكن.
أمس أيضًا رفض اجمللس إبطال القانون حبجة
لكن أعضاءه أرادوا أن حيفظوا
املصلحة العامة،
ّ
ماء الوجه ،فدعوا ،دون تباطؤ ،إىل اخلروج من
احلالة الشاذة ووضع قطع حساب وفق القواعد
الدستورية وقانون احملاسبة العمومية ،لعودة
لتسيب
حد
املالية العامة إىل االنتظام ،ووضع ّ
ّ
املال العام وضبط الواردات والنفقات وتقليص
العجز يف املوازنة العامة وممارسة رقابة فاعلة
على تنفيذ املوازنة.

بري :قرار «الدستوري» فريد من نوعه

ّ
علق رئيس جملس النواب نبيه بري على قرار
اجمللس الدستوري بإبطال مواد مطعون فيها
يف قانون موازنة  ،2018وبينها املادة  49ومواد
تعترب من «فرسان املوازنة» ،بالقول لـ»األخبار»
وأيد موقف اجمللس
إن القرار «فريد من نوعه»ّ .
ّ
تصنف يف خانة «فرسان املوازنة»،
من مواد
واليت جيب أن تصدر بقوانني عادية وليس يف
وأيد أيضًا موقف اجمللس من
قانون املوازنةّ ،
موضوع تسوية املخالفات ،مشريًا إىل إمكان أن
خاص.
قانون
يكون هلا الحقًا
ٌ
ٌ

اجمللس
أنهى
النقاش
الدستوري
الدائر يف شأن املادة
 26من قانون موازنة
 2018بإبطاهلا .هي
املادة اليت نصت
على السماح للمكلفني
بضريبة الدخل إجراء
تسوية ضريبية عن
إىل
2011
األعوام
.2016
عرضًا
مرت
مبادة
يف قانون املوازنة،
مل ترتدد احلكومة،
ومن خلفها جملس
النواب ،يف خمالفة
الدستور الذي ينص
على املساواة بني
املواطنني يف احلقوق
والواجبات.
ولوال هذا القرار ،فإن
خسائر مبئات ماليني
الدوالرات كان ميكن
أن تتكبدها اخلزينة
ّ
املتخلفني
حبجة حتفيز
عن دفع الضريبة على
أوضاعهم،
تسوية
احلصول،
وحبجة

املجلس الدستوري يربر مخالفة الدستور :املوازنة بال قطع الحساب

عرب هذه التسويات ،على إيرادات إضافية
للموازنة .طبعًا رائحة الفساد فاحت من هذه
املواد ،خصوصًا أن ال موجب ماليًا هلا أو
قانونيًا.
املساواة بني املواطنني تتحقق يف حالتني،
األوىل ،إعطاء املكلف الذي سدد موجباته حق
اسرتداد ما دفعه ،وهو خيار يؤدي إىل إفالس
الدولة ،والثاني ،احرتام القانون وتطبيقه على
ّ
املتخلفني .أي أمر آخر هو خمالفة
املكلفني
دستورية .هذا حتديدًا ما خلص إليه اجمللس
الدستوري بإشارته إىل أن «املادة  26أعفت
مكلفني ختلفوا عن القيام بواجباتهم بتسديد
الضرائب املفروضة عليهم ،من جزء من هذه
الضرائب ،بينما سدد املكلفون الذين هم
يف موقع قانوني مماثل هلم الضرائب التزامًا
منهم بتنفيذ القانون».
ورأى اجمللس أن «املادة  26مل متيز بني
اللبنانيني وحسب ،إمنا ميزت بينهم ملصلحة
املتخلفني عن القيام بواجبهم بتسديد
الضرائب املتوجبة عليهم ،وإعفائهم من جزء
منها» .ورأى أن هذه املادة تنتهك مبدأ العدالة
االجتماعية ،وتشجع املواطنني على التخلف عن
تسديد الضرائب املتوجبة عليهم.
كما كان الفتًا اعتبار اجمللس أن هذه التسوية
تؤدي إىل التفريط باملال العام وبالتالي
زيادة العجز يف املوازنة العامة يف وقت
تزداد الضرائب والرسوم على سائر املواطنني
حبجة تغذية املوازنة وختفيض العجز املتنامي
فيها.

ال مكان لفرسان املوازنة

ويتعارض نص املادة  26املؤلف من ست
صفحات يف اجلريدة الرمسية ،حبسب
«الدستوري» ،مع األصول التشريعية أيضًا،
إذ «ال عالقة له باملوازنة ال جلهة تقدير
النفقات والواردات وال جلهة تنفيذ املوازنة
وال جلهة مبدأ سنوية املوازنة».
وإذ وصف هذا البند بأنه من «فرسان
املوازنة» (املواد الدخيلة على املوازنة واليت
جيب أن تصدر بقوانني مستقلة ،ال سيما تلك
اليت تعترب تعدي ًال لقوانني موجودة) ،فإن مواد
أخرى أبطلها اجمللس للسبب نفسه ،وأبرزها
املادة  49اليت تعطي األجنيب حق اإلقامة يف
حال متلكه وحدة سكنية يف لبنان.
كما أبطل «الدستوري» مواد اعترب أنه من غري

اجلائز أن تكون ضمن قانون املوازنة وهي
التالية:
املادة  :14تعيني اهليئات الناظمة وجمالس
إدارة املؤسسات العامة خالل مدة ستة أشهر
من تاريخ نشر القانون.
املادة  :35إعطاء اإلمكانية ملالك العقار تسوية
خمالفات البناء املرتكبة على عقاره.
املادة  :43إلغاء عدد من املؤسسات العامة
واملصاحل املستقلة.
املادة  : 51تعديل دوام العمل األسبوعي
للموظفني يف القطاع العام.
املادة  : 52حتديد العطلة القضائية.
لكن هذه القاعدة مل يطبقها اجمللس على
طلب إبطال الفصل الثالث من املوازنة
واملتعلق بالتعديالت الضريبية ،أنطالقًا من
أن «قانون املوازنة هو النص املتضمن إقرار
السلطة التشريعية ملشروع املوازنة وحيتوي
على أحكام أساسية وعلى أحكام خاصة تقتصر
على ما له عالقة مباشرة بتنفيذها» ،فخلص
إىل أنه «ال مربر دستوريًا أو قانونيًا إلبطال
الفصل الثالث (التعديالت الضريبية)».
وكان الفتًا أن رد اجمللس للطعن يف املادة
 13املتضمنة إعطاء سلفة خزينة إىل مؤسسة
كهرباء لبنان ،وكذلك يف طلب إبطال الفصل
الثاني من املوازنة الذي يتناول قوانني
الربامج وتعديالتها ،واليت تتخطى عادة سنوية
املوازنة ،مستندًا إىل االجتهاد الدستوري
استثناء ملبدأ
الذي أجاز مثل هذه القوانني،
ً
السنوية .كما أجاز ختويل احلكومة حق التعهد
بنفقات إمجالية معينة خالل عدد من السنوات،
ألن سنوية املوازنة حتول دون التعاقد على
تنفيذ هذه املشاريع.

عدم التقيد باملهل ال يبطل املوازنة

أما يف ما يتعلق مبخالفة القانون للمادتني 32
و 83من الدستور وللفقرتني (ج) و(د) منه،
أي وجوب احرتام املهل الدستورية إلقرار
املوازنة ،فقد اعترب اجمللس من جهة ،أن
احرتام املهل حيافظ على انتظام املالية العامة
وحيقق املصلحة الوطنية العليا ،كما يهدف
إىل منع التباطؤ يف إعداد املوازنة ملا لذلك
من أثر خطري على املالية العامة وانتظامها ،إال
أنه من جهة أخرى خلص إىل إن «عدم التقيد
باملهل الدستورية يشكل انتهاكًا للدستور،
غري أنه ال يشكل سببًا إلبطال املوازنة».
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مـقاالت وتحقيقات

نـادر احلــريري
حسن عليق

ال ميكن الربط بني نادر احلريري ونتيجة االنتخابات النيابية
خيبت تيار املستقبل .فالرجل األقرب إىل سعد احلريري،
اليت ّ
مل يكن يدير املاكينة االنتخابية لتياره .هو مهندس اللوائح
والتحالفات .لكنه مل يكن مسؤو ً
ال عن حتشيد املناصرين،
وتأمني مشاركتهم يف االنتخابات .احنصرت مهمته يف اختيار
املرشحني ،واالتفاق مع احللفاء على توزيع املقاعد يف الدوائر،
أو على االفرتاق .يقول أحد الذين تابعوا التفاصيل االنتخابية
للتيار األزرق إن نادر احلريري كان ،مث ًال ،خلف اختيار وليد
البعريين ،الذي أنقذ َ
تيار املستقبل
ض ُّمه إىل الالئحة الزرقاء
َ
من خسارة مقعد سنيّ يف عكار ،على األقل .كما أنه وقف خلف
استقطاب حممد القرعاوي وهنري شديد يف البقاع الغربي ،ما
مسح لـ «املستقبل» باحلفاظ على نصف املقاعد يف الدائرة.
يتحمل نادر مسؤولية عدم التزام أنصار
يضيف املصدر :ال
ّ
املستقبل بالتصويت ملرشح التيار نقوال غصن يف الكورة ،أو
ملرشحه على الئحة التيار الوطين احلر  -الطاشناق يف بريوت
األوىل ،وال يف سوء توزيع األصوات يف زحلة ،وال يف تراكم
األخطاء الذي حال دون ارتفاع نسبة التصويت يف صيدا مبا
ّ
ّ
جزيين إىل جانب
ميكن «املستقبل» من احلصول على نائب
بهية احلريري .ال بد من اإلشارة إىل أنه ،عند قراءة نتيجة
االنتخابات ،ال ميكن النظر إىل كتلة املستقبل كخاسرة لـ13
مقعدًا (من  33مقعدًا ،إىل  .)20مثة  8مقاعد ،على األقل،
كان التيار يضع يديه عليها ،حبكم النظام األكثري ،وفقدها
مبجرد قبوله بالنظام النسيب .أما خسارته الفعلية ،فمحصورة
يف مخسة مقاعد ،كانت حسابات نادر تتوقع الفوز بها :مقعد
يف الكورة ،وآخر يف بريوت األوىل ،وثالث يف جزين ،ورابع
يف البقاع األوسط ،وخامس يف مرجعيون  -حاصبيا .خابت
توقعات املدير السابق ملكتب رئيس احلكومة ،نتيجة سوء أداء
ماكينة املستقبل ،ونظرًا لرتاكم األخطاء ،وضعف اإلقبال على
صناديق االقرتاع.
جيزم مستقبليون ،وبعض أصدقاء نادر احلريري ،أن األخري
حتمل املسؤولية ،واالستقالة .لكن ،هي ليست مسؤولية
قرر ّ
االنتخابات .مثة متوضع جديد للرئيس سعد احلريري ،بعد السابع
من أيار  ،2018ربطًا باخليارات السعودية واألمريكية يف لبنان.
ونادر صار عنوانًا لكل ما ال تريده السعودية :املصاحلة مع
الرئيس ميشال عون ،وربط النزاع مع حزب اهلل ،واالبتعاد عن
أول هلا يف لبنان .ونادر
مسري جعجع الذي تعتمده الرياض رج ًال ّ
صاحب نظرية تقوم على قاعدة االحتماء بالواليات املتحدة من
الضغوط السعودية .جنح يف ذلك حتى حصل الرئيس احلريري
من الرياض على كل ما يريده :أفرجت عنه بال قيد وال شرط،
وسحبت امللف اللبناني من يد ثامر السبهان ،قبل أن «تستعيد»
َرجل األخري من بريوت ،السفري وليد اليعقوبّ .
نفذت الرياض
إرضاء لرئيس احلكومة .لكن ذلك ال يعين
ما طلبته واشنطن،
ً
جتاهلها ما «ارتكبه» نادر ،الذي قاد ،بعد الرابع من تشرين
«املستقبلية» اليت استند إليها
الثاني املاضي ،اجملموعة
ّ
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ،وبقية القوى السياسية
الرئيسية ،لـ»حترير» سعد احلريري من الرياض ،وجتنيبه مصري
نزالء الـ»ريتز كارلتون» اآلخرين ،وإبقائه العبًا أساسيًا يف
احلياة السياسية اللبنانية .مل يكن نادر يشك يف خطورة الدور
الذي أداه حينذاكّ .
أحد أصدقائه باالتصال الذي أجراه به
يذكر ُ
السبهان ،بعد أيام على اختطاف احلريري .االتصال الذي دام
حنو نصف ساعة ،كان «عاصفًا» ،مبقاييس التخاطب السعودي
 اللبناني .فعندما أمر ممثل طويل العمر آل احلريري بالتوجه إىلالرياض ملبايعة بهاء ،رفض نادر األمر .وعندما طلب السبهان
العمل على تهدئة الشارع اللبناني ووسائل اإلعالم اليت تتهم
اململكة باحتجاز رئيس احلكومة ،رد نادر بأن «لبنان بلد فيه
عد
حرية صحافة ،وعليكم أن تتخذوا خطوات لتهدئة الشارع»! ّ
تنب لكل ما حُيكى عن إعداد نادر
السبهان هذه اإلجابة مبثابة ٍّ
العدة لتحركات شعبية حتت شعار «احلرية لرئيس حكومتنا».
هذه التفاصيل اليت تتقاطع يف رواية مقربني من سعد
احلريري ،ومن ابن عمته ،ومن السبهانُ ،تقال كدليل على
أن السعودية ،ومعها اإلمارات أيضًا ،لن تنسى ما فعله نادر
كرد فعل وحسب ،بل عن وعي وتصميم على
احلريري ،ال
ّ
جعل سعد احلريري متمسكًا بـ»حليته اللبنانية» بعدما ختلى عن
«سكسوكته السعودية» .لكن الرواة أنفسهم يطرحون سؤا ً
ال
مفاجئًا :السعودية لن تنسى ما فعله نادر ،لكن هل ينساه
سعد؟ أص ًال ،األخري ينكر متامًا أن مكروهًا أصابه يوم  4تشرين
الثاني  2017يف الرياض .والدليل على ذلك ،قبوله خبروج
نادر من دائرة القرار .رمبا ال تصح التسمية .ليست «دائرة
قرار» .مثة شخص واحد يتخذ القرارات مجيعها ،امسه سعد
احلريري .وحتى يوم السبت الفائت ،كان له مستشار وحيد،
امسه نادر .اآلخرون يف مراتب أدنى.
وبني الرجلني ،مثة سر أدى إىل إخراج الثاني .األكيد ،أن نادر
لن يعمل يف الشأن العام ،خارج بيت احلريري .واألكيد أيضًا
أن الشاب الكتوم لن يكشف السر .واألكيد أيضًا وأيضًا أن
رئيس احلكومة سيستغل إخراج نادر خللخلة «مسامري» ثقيلة من
خشبة تياره .أول هؤالء ،رمبا ،نهاد املشنوق.

عندما يس ّدد احلريري وجنبالط وحزب اهلل فاتورة الزرّ التفضيلي
الصائب يف وصف قانون
االنتخاب انه سخر من واضعيه
وتالعب بهم يف  6ايار ،2018
بعدما اعتقدوا ـ وتوقعوا ـ يف
 16حزيران  2017عند اقراره انه
لعبة صغرية بني ايديهم .ليس
قلي ًال القول عنه انه كيدي،
شامت اكثر مما ُظ َّن واوحى.
يف قانون االنتخاب من الثغر
يف النص ،مقدار ما امثر
فضائل عند التطبيق .ثبت ان
قبضته احلديدية هي احلاصل،
ال االصوات التفضيلية اليت
خيضت بامسها معارك ضارية
بني حلفاء الالئحة الواحدة،
بعضهم يف وجه البعض اآلخر.

نقوال ناصيف

املقرتعون تركوا رسالة االعتكاف واالعرتاض يف الصناديق (داالتي ونهرا)

فرض احلاصل وحدة التحالف والالئحة ،والصوت التفضيلي
تفكيكهما .فإذا «مؤامرة» القانون تقيم يف الشرط الذي
ّ
حتمه احلاصل ويستمد منه قوته ،وهو االقبال على االقرتاع.
عندما يتقلصُ ،تفتح ابواب احلظ امام اللوائح الصغرية كي
تتأهل ،وعندما يرتفع ،خترج من السباق كي يقتصر على
اللوائح الكربى .ذلك ما راهن عليه معظم الزعماء وقادة
اللوائح الكربى ،اذ بدوا خيوضون معركة احلاصل اكثر منهم
الصوت التفضيلي.
على حنو كهذاُ ،ف ِهم التصعيد املفاجىء يف محالت التحريض
والتسعري السياسي واملذهيب بغية اجتذاب اوسع قاعدة من
الناخبني .اخفى الرئيس سعد احلريري صراعه مع حزب اهلل
اىل ان احتاج اليه يف احلاصل االنتخابي ،فادخل انتخابات
 2018يف شعارات انتخابات  2005و 2009واتكل على اسم
والده الرئيس رفيق احلريري واغتياله .عثر الوزير جربان
باسيل على ضالته يف حزب القوات اللبنانية لتجييش
الناخبني املسيحيني واجتذابهم اىل الصناديق باسم نزاعات
املاضي اليت ال تنطفىء .بدوره ،النائب وليد جنبالط،
من دون ان يكون يف صدد اي مواجهة مع احد ،اطمأن
اىل سهولة انتقال الزعامة منه اىل جنله تيمور ،كما لو ان
الشارع الدرزي يهضمه بسهولة يف ظل طغيان زعامة االب
مترس على جتربة الفجيعة يف االنتقال،
وحضوره ،هو الذي ّ
فإذا به خيتربه سلميًا للمرة االوىل .احتاج حزب اهلل ايضًا اىل
رفع الصوت عاليًا يف البقاع الشمالي.
خاض االفرقاء معركة احلاصل ،بيد ان التوقعات مل تأتهم
سوى بإقبال هزيل ،انتهى اىل  ،%49،2فتح ابواب احلاصل
امام اجلميع.
عندما ُوضع قانون االنتخاب ،وجد البعض الصوت التفضيلي
زرًا يسهل ختييط البذلة عليه ،كي تفضي االنتخابات اىل ما
توخاه واضعوه مجيعًا ،بال استثناء.
ِ
يكتف االقبال اهلزيل على االقرتاع خبذالن اكثر من فريق،
مل
واكثر من زعيم ،حيال النتائج اليت احلقها بكتلهم ،بل
نقل الصراع اىل داخل الكتل الكربى نفسها واىل الطوائف
بسبب مباشر منه ،او بذريعة جنمت عن التداعيات السياسية
لالرقام .افاق اجلميع على واقع خمتلف محل اكثر من جرس
انذار.
بعدما خرج افرقاء انتخابات  6ايار منهكني ،انفجرت امامهم
آثارها السياسية القريبة ،بعيدًا من ارقام الفرز والنتائج
النهائية :ازمات كيانية حقيقية لدى اربعة رئيسيني على
االقل ،وإن بدا ان مثة فريقًا واحدًا فقط ،رمبا ،كان الرابح
غري املعلن .مل ُيصب بقروح االستحقاق وال ترك فيه ندوبًا،
بري
االكثر اطمئنانًا اىل ارض يقف عليها :الرئيس نبيه ّ
خبوضه انتخابات «أكثرية» يف الدوائر الثالث يف اجلنوب،
برغم تسجيل تراجع يف الصوت التفضيلي ملرشحي حركة
أمل باملقارنة مع حليفهم حزب اهلل ،خصوصا يف دائرة
اجلنوب الثالثة.
اوىل االزمات الكيانية عند احلريري ،افصحت عنها اجراءات
«حماسبة» ــــ كما قال ــــ عندما عاقب املسؤولني عن محالته
االنتخابية يف بريوت وباقي األقضية واحملافظات .ليس
ّ
للسنة منذ انتخابات 2005
قليل االهمية ان الزعيم االول
ّ
حيل الثاني يف االصوات التفضيلية اليت حيوزها
و2009
ويتقدم عليه مرشح حزب اهلل بالذات
يف عاصمة زعامته،
ّ
النائب امني شري .ليس قليل االهمية القول ان سحرًا

هبط يف الساعات االخرية انقذ املقعدين السنيّ والدرزي
من السقوط ،وان وزير الداخلية نهاد املشنوق كان السنيّ
السادس واالخري يف الالئحة احلريرية.
ثانية االزمات الكيانية ،انفجار الطائفة الدرزية للمرة االوىل
من الداخل بني النائبني وليد جنبالط وطالل ارسالن ،وبني
ارسالن والوزير السابق وئام وهاب ،وبني جنبالط ووهاب.
ليس قليل الداللة ان حيوز تيمور جنبالط جنل زعيم املختارة
يف اول موطىء قدم يف السلطة املرتبة الرابعة يف ترتيب
الفائزين يف الالئحة ،وحيل مروان محادة ونعمة طعمة يف
املرتبة الثامنة والتاسعة .ليس سرًا ان اصواتًا تفضيلية
اعطاها جنبالط االب حلمادة وطعمة اجندتهما بالفوز ،فيما
تقدم وهاب( )7340على محادة( )7266باصواته التفضيلية.
ّ
تقدم محادة على
ختوف من ّ
ليس سرًا ايضًا ان جنبالط االب ّ
تقدمه عليه هو
جنله يف اول انتخابات نيابية خيوضها شأن ّ
يف انتخابات  ،2000فإذا املشكلة تكمن يف عدم اقبال
الناخبني الدروز ،او ً
ال ،على صناديق االقرتاع .بعد تصويتهم
يف انتخابات  2009بنسبة  ،%59اهملوا صناديق 2018
حتوط
وحضر  %50منهم فقط .من املؤكد ان جنبالط االب ّ
للثغرة عندما اطلق من بعقلني ،بال اي مربر ،صرخته عشية
االنتخابات حمذرًا من تكرار جتربة  .1957كان يلمح عن توجسه
من وصول جنله اىل مقعده ضعيفًا اكثر منه توقعه سقوطه
شأن سقوط جده كمال جنبالط يف انتخابات  .1957مع ذلك،
باستثناء النائب اكرم شهيب،
حل رجال جنبالط االب يف آخر
سلم مراتب الفوز.
شأن احلريري ،تلقف جنبالط
رسالة ناخبيه الذين اعتادوا
االلتصاق ببيته :بينهم َمن
صوت
ومن
ّ
تغيب اعتكافًاَ ،
ّ

ارقام انتخابات
 2018خذلت
زعامتي الحريري
وجنبالط

خلصومه اعرتاضًا.
ثالثتها كانت عند حزب اهلل يف دائرة بعلبك ـ اهلرمل .جنح
يف معظم دوائر حلفائه ،وحاز للمرة االوىل حصة ّ
سنية ال
يستهان بها وغري مسبوقة ،اال انه اوشك ان جيبه كارثة يف
بري يقود معركة دوائر اجلنوب.
دائرته األم ،يف وقت كان ّ
كاد رئيس الالئحة الوزير حسني احلاج حسن والنائب ابراهيم
املوسوي يدفعان مثن مقعديهما يف املرتبتني اخلامسة
والسادسة االخريتني للمقاعد الشيعية الستة ،يف اكثر من
داللة اىل ان الصوت التفضيلي الشيعي كاد ـ للمرة االوىل
حيال حزب التصق امسه باملقاومة يف وجدان مجهوره ـ ان
فسر ذلك احلمالت اليت
يتخلى عنه بدءًا برئيس الالئحةّ .
اطلقها قادة احلزب سلفًا يف احلض على االقرتاع.
رابعة االزمات كانت لدى الفريقني املسيحيني اللذين ُع ّدا
احلر بارتفاع
ابرز الراحبني وافضلهم حظوظًا :التيار الوطين
ّ
عدد نواب تكتله العريض من  20نائبًا اىل  ،29وحزب
القوات اللبنانية حبصوله على ضعفي نوابه امللتزمني من
مخسة مقاعد اىل  .15مع ذلك ،انفجرت حرب معلنة بني
احلليفني املسيحيني اللذين تواطأا على التخلص من النواب
املستقلني واالحزاب املسيحية االخرى ،كي حيصرا بهما
التمثيل املسيحي .بيد انهما اضحيا وجهًا لوجه ،واعادا نبش
ماضي نزاعاتهما كما لو انهما حيتاجان اليه دائمًا يف الصراع
على السلطة.
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مــقاالت وتـحقيقات

التأليف احلكومي ينطلق
داود رمال

أمجعت أوساط كل من رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ورئيس جملس النواب نبيه بري
أن اللقاء الذي مجعهما ،يف بعبدا ،الثالثاء
املاضي« ،كان إجيابيًا جدًا».
فكرة اللقاء جاءت خالل اتصال جرى بني االثنني،
مببادرة من بري ،مع عودته من املصيلح إىل
بريوت .كان اهلدف من االتصال تبادل التهاني
وجه
بإجناز اإلنتخابات وما يليها من إجراءاتّ .
عون الدعوة إىل بري إىل مأدبة غداء يف بعبدا،
فسارع بري إىل تلبية الدعوة اليت مت حتديدها،
أمس .جتاوز الرجالن كل ما رافق االستحقاق
الرئاسي من محالت.
كان األمني العام حلزب اهلل السيد حسن
نصراهلل قد أعلن أنه سيدخل على خط ضبط
العالقة بني حليفيه التيار الوطين احلر وحركة
أمل .وبالفعل ،كان طيف «السيد» ،ولو بشكل
غري مباشر ،هو قوة الدفع اليت تدفع باجتاه
ليس عقد اللقاء بل تطوير العالقة.
لقاء على مدى ساعتني ،ختلله غداء عمل ،خرج
بعده الرئيس بري للحديث ليس عن صفحة
جديدة «بل صفحة متجددة ،ألنه أص ًال ومنذ
انتخاب فخامة الرئيس ،وأنا أبدي االستعداد
للتعاون مع الرئاسة االوىل» ،واصفًا اجللسة
بأنها «أكثر من ممتازة» وقال« :تطرقنا إىل
كل املواضيع املستقبلية ،من دون الدخول
يف التفاصيل ،كموضوع احلكومة وشكلها،
إمنا عمل اجمللس النيابي واملشاريع اليت جيب
استعجاهلا والقطاعات اليت جيب إعادة االهتمام
بها وتغيريها».
وأضاف «هناك تطابق يف الرؤية إىل هذه
االمور ،وتبقى العربة يف التنفيذ ،وهو ليس
همتنا
على ّ
همة فخامة الرئيس فقط ،بل على ّ
مجيعًا كلبنانيني».
وقال مصدر متابع لـلزميلة »األخبار» إنه بعد
أن «مللم الفرقاء أرباحهم وخسائرهم ،ها هم
يكتشفون جمددًا أن لبنان ال حيكم إال بالوفاق
والتسويات ،غري أن ما يضاف اليها شخصية
رئيس اجلمهورية الذي ال ميكن إدخاله يف حالة
من املراوحة وقضم الوقت وصو ً
ال اىل الالشيء،
إمنا سبق وحدد منذ بداية عهده أن حكومة العهد
االوىل هي تلك اليت ستنبثق عن االنتخابات
النيابية ،ويف ذلك إشارة واضحة اىل وجود
إرادة رئاسية بتحويل احلكومة اجلديدة إىل خلية
حنل ال تهدأ على كل امللفات ،بدءًا من استكمال
تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته ،وصو ً
ال اىل
رفع الغنب املزمن عن آخر نقطة تعاني اإلهمال
واحلرمان يف لبنان».
استنادًا اىل ذلك ،يؤكد املصدر أن التعاون
والتنسيق بني عون وبري «لن يكون مومسيًا
أو هاتفيًا» ،نافيًا أن يكون قد طرح يف اللقاء
موضوع تصويت كتلة التيار الوطين احلر يف
انتخابات رئاسة جملس النواب يف جلسة الثالث
والعشرين من اجلاري (الثانية عشرة ظهرًا).
وكشف املصدر أن رئيس اجلمهورية «أعطى
خالل اللقاء إشارات إجيابية يفهم منها أن كتلة
لبنان القوي
ستصوت للرئيس بري ،انطالقًا من
ّ
التشديد على مرحلة التعاون املتبادل واعتماد
نهج خمتلف يف معاجلة كل امللفات ،بوحي من
التعاون والتكامل بني الرئاسة االوىل وجملس
النواب وجملس الوزراء».
لسان حال عون وبري ،حسب املصدر ،أنهما
يستعجالن التأليف «من أجل ترسيخ وحدة
املوقف الوطين يف مواجهة التحديات اخلارجية،
بالتوازي مع االستحقاقات الداخلية املتصلة
باإلصالح ومكافحة الفساد كممر إجباري ملعاجلة
الوضع االقتصادي – املالي املتدهور».
وردًا على سؤال ،قال بري للصحافيني يف بعبدا
«اتفقنا على أن هناك انتخابًا لرئيس اجمللس
ومكتب اجمللس ،ومل ندخل يف االمساء ،إن
بالنسبة
إلي أو بالنسبة إىل غريي .أنا مل
ّ
ّ
أطلب ومل
أتلق وعدًا» ،ونفى أن يكون البحث
قد تطرق إىل موضوع احلكومة ومواصفاتها

واحلقائب وأمساء الوزراء.
وإذا كان يفصل يف عالقته بني رئيس
اجلمهورية والوزير جربان باسيل ،أوضح بري
«أنا أقيم عالقات مع كل شرائح اجملتمع،
وجربان باسيل من هذه الشرائح».
عما إذا كان رئيس اجلمهورية
ولدى سؤاله ّ
سيعامله باملثل يف انتخاب رئيس اجمللس،
اكتفى بري بالقول «هذا حقه إذا أراد» ،مشريًا
اىل أن ميله اىل نائب رئيس اجمللس «سيعبرّ
عنه يف ورقة االقرتاع».
وعلم أن بري أبلغ عون أن من حق كتلة لبنان
ُ
القوي تسمية نائب رئيس اجمللس ،ألنها الكتلة
األكرب عددًا يف اجمللس اجلديد .وشدد بري
على أن الرغبة يف التعجيل بالتأليف احلكومي
يف مواجهة االستحقاقات الداخلية واخلارجية ،ال
تنفي وجود عقبات جيب أن تذلل.
ونقل زوار بري عنه قوله إنه متفق وعون على
تسمية احلريري لرئاسة احلكومة ،علمًا بأن الرجل
«يريدها البارحة قبل اليوم» ،وقال بري إنه بعد
جلسة انتخاب رئيس اجمللس وهيئة املكتب،
سيبادر بروتوكوليًا إىل زيارة رئيس اجلمهورية
برفقة هيئة املكتب اجلديدة.
يذكر أن احلكومة تعترب مستقيلة حكمًا حبسب
املادة  69من الدستور ،وذلك مع بدء والية
جملس النواب (الساعة الصفر من ليل  21ـــ 22
أيار) ،أي من دون احلاجة إىل تقديم االستقالة،
وعلى الفور ،يصدر عن رئاسة اجلمهورية بيان
(وليس مرسومًا) يدعو احلكومة إىل تصريف
األعمال ،تليه الدعوة إىل استشارات تسمية
رئيس احلكومة
املرجح أن تتم يوم السبت
ّ
يف السادس والعشرين من أيار ( 25أيار
العيد الوطين للتحرير) ،أو اإلثنني يف الثامن
والعشرين من أيار.
وفيما قال بري ،ليل أمس للصحافيني يف عني
التينة ،إنه مستعد للتدخل لدى القوات اللبنانية
إلقناعها بتسمية احلريري لرئاسة احلكومة (كانت
اشرتطت القوات أن تكون التسمية من ضمن
اتفاق سياسي يشمل البيان الوزاري وعدد
الوزراء وطبيعة احلقائب اليت ستسند إليها)،
استقبل احلريري ،ليل الثالثاء املاضي ،يف
بيت الوسط ،مسري جعجع ،يف حضور الوزيرين
غطاس خوري وملحم الرياشي والوزير السابق
باسم السبع.
وعلمت الزميلة «األخبار» أن االجتماع الذي بدأ
قرابة التاسعة مساء ،واستمر إىل ما بعد منتصف
ليل الثلثاء ــــ األربعاء ،وختللته مأدبة عشاء،
«كان إجيابيًا جدًا» حبسب مصادر اجملتمعني،
وقالت املصادر إن اللقاء «يؤسس ملرحلة
جديدة يف العالقات بني القوات واملستقبل»،
وجزمت أن اجملتمعني قاربوا العالقة بني
الطرفني وخلصوا إىل تقييم مشرتك «ستظهر
مالحمه يف سياق عملية تأليف احلكومة اجلديدة
وصياغة بيانها الوزاري».
وقال جعجع للصحافيني إنه أبدى تصوره بالنسبة
للحكومة اجلديدة وكان احلريري «مستمعا»،
وأشار إىل أنه أبلغ احلريري أن «ال وقت طويل
لدينا يف لبنان حتديدا من الناحية اإلقتصادية
واملعيشية ،وال ألنصاف احللول ،إمنا حنتاج
إلنطالقة جديدة ووجوه جديدة ومنط عمل جديد
وإال سنحصل على نفس النتائج» .واضاف أن
املرحلة املاضية «شهدت تساؤالت وتساؤالت
مضادة بيننا وبني املستقبل ،اما اليوم،
فاملرحلة جديدة كليا وما جيمعنا واملستقبل أكرب
بكثري مما يفرقنا» ،وقال إنه وجد مي ًال لدى
احلريري لفصل النيابة عن الوزارة.
واكد جعجع أن تفاهم معراب «مل ينته» ،وقال
«نشعر بالفرح نتيجة العالقة املوجودة بني
احلريري والعهد ،وتفاهمنا مع احلريري يأتي
يف السياق ذاته ،ومكانة الرئيس بري معروفة
لدينا منذ السابق وحتى اليوم ،وبالسياسة لكل
حادث حديث ،وأكرر أمام اجلميع أننا ال نطالب
حبقيبة معينة».

«القوات» تتقدم و»املستقبل» يرتاجع و»أمل» مأزومة و»التقدمي» قلق
النشرة
أتت نتائج االنتخابات النيابية وفق الصوت
أحجام القوى السياسية.
التفضيلي ،لتبينّ
انصرفت اآلن األحزاب للتقييم بهدوء ،وحتديد
املقصرين،
مكامن اخللل ،وعناصر القوة ،وحماسبة
ّ
واملراكمة على االجيابيات .وفيما ظهرت املشكلة
يف اخلطاب السياسي عند القوى املسيحية ،برزت
تردي دور «املستقبل» كتيار سياسي،
األزمة يف ّ
وعدم رضا الشارع الشيعي عن أمساء مرشحي حركة
«أمل» ،وختبط الشارع الدرزي باخلطاب والدور وما
حتمله األيام من خبايا سياسية.
على الصعيد املسيحي ،كان حزب «القوات» أول
املبادرين اىل قراءة النتائج ،لتصويب األخطاء،
وتفادي الوقوع باملطّبات .ابدى «القواتيون»
ارتياحًا واضحًا بعد التقدم الذي حققوه ،كما حال
التيار «الوطين احلر» ،الذي يتجه ملعاجلة بعض
نقاط الضعف ،خصوصًا يف دوائر بعلبك-اهلرمل،
والزهراني ،ومرجعيون ،والرتاجع يف املنت وجبيل-
كسروان نسبيًا أمام ٍ
مد قواتي ،ال زال مضبوطًا.
أرقام النتائج اليت ناهلا كل من حزبي «القوات»
و»الوطين احلر» ،فرضت مزيدًا من االستنفار
املتبادل ،لكن كال الفريقني مطمئنان اىل النتائج
باألرقام التفضيلية .مع فارق ،أن «القوات» أكثر
إطمئنانًا ورغبة بوضع خطة عمل للتوسع ،تستند اىل
تقدميها امساء موثوق بقدراتها النيابية والوزارية.
لكل دائرة ظروفها وطبيعة السباق فيها .لكن
املشكلة العظمى برزت عند الكتائبيني ،الذين
يعيشون واقعًا احنداريًا أمام الثنائي القواتي-
العوني.
ظهر أن حجم حزب «الكتائب» أقل من دوره
التارخيي بأضعاف ،ومل ينل احلزب يف الدوائر
االنتخابية ،ما عدا املنت وبريوت االوىل أصواتًا
ختول مرشحيه الوصول اىل ساحة النجمة .ال بل،
ّ
ان االرقام اليت ناهلا «الكتائب» يف زحلة مث ًال،
أظهرت واقعًا صعبًا .هذا الرتاجع الكتائيب فرض
انتقادات حادة بني االوساط احملازبة .فلم يكن
االنتقاد لطبيعة املرشحني ،بل مبعظمها صّبت حول
السياسات اليت ّ
يتبعها رئيس احلزب النائب سامي
اجلميل يف مقاربة امللفات وعالقته مع القوى
ّ
السياسية ،وسط قلق من تنامي احلالة القواتية
على حساب الكتائبيني بعد صمود وصعود شهدته
إبان مرحلة جنومية الوزير
السنوات املاضيةّ ،
اجلميل وما تالها.
الشهيد بيار
ّ
مل تقتصر القراءة على األرقام التفضيلية ،بل
محلت االنتخابات نوابًا مسيحيني من خارج السرب
ّ
صلب املعادلة يف اي
احلزبي الثالثي،
سيشكلون ُ
حترك مرتقب لتكتل يسعى اىل صناعته الوزير
السابق سليمان فرجنية.
سترتك االرقام تداعيات يف شأن احملاصصات
االدارية :سيطالب «القوات» مبناصب ومراكز
يف شتى اجملاالت ،مستندين اىل حجمهم النيابي
وارقامهم التفضيلية ،يف ظل سباق مع التيار
«الوطين احلر».

انحدار سريع لتيار «املستقبل»

ّ
السنية ،أظهر
على الصعيد االنتخابي يف الساحة
«التفضيلي» تراجعًا واضحًا يف متثيل «املستقبل»،
ّ
طرابلس-املنية-الضنية ،وبريوت،
اىل حد كبري يف
والبقاع الغربي ،وصيدا .هذا يرمز اىل ضعف
ّ
السنة ،فأعطى
«املستقبل» يف مناطق ثقل
الشمال أرقامًا وازنة لرئيس احلكومة السابق جنيب
ميقاتي ،واهدى فوزًا سه ًال لشخصيات « 8آذار»،
كالوزير السابق فيصل كرامي ،والنائب جهاد
الصمد .اما صيدا فأعادت دور النائب اسامة سعد،
وأعطى البقاع الغربي األفضلية اىل الوزير السابق
ّ
السنة
عبدالرحيم مراد .ويف بريوت ،كانت أصوات
توزع االدوار بني «املستقبل» و»املشاريع» وفؤاد
خمزومي .هذا حبد ذاته ،سّبب ازمة لتيار رئيس
احلكومة سعد احلريري الذي إنصرف لقراءة األرقام،
للحد من التدهور احلاصل يف مجهوره االزرق ،رغم
ّ
استعداده املسبق بتغيري االمساء وجتديد روح
الشباب يف صفوف ممثلي التيار ،لكن ذلك مل
خيفف من االنتقادات حول تكراره ترشيح شخصيات
دارت حوهلا عالمات استفهام يف االداء السياسي
والنيابي والوزاري .باألرقام ،تراجع «املستقبل»،
ّ
سريتب تداعيات على التمثيل احلكومي
وذلك
واالداري والوظيفي .فلم يعد مبقدور احلريري

االدعاء انه ّ
ّ
السنة وحده .ستبدأ املطالبة حبفظ
ميثل
ّ
موازين القوى مجيعها ،من التمثيل احلكومي ،اىل
الوظائف االدارية ،والتعيينات االمنية والعسكرية
والدبلوماسية وغريها.
يف قراءة «املستقبل» ملا حصل يف االنتخابات،
سيتحمل مسؤولية التدهور الشعيب،
هناك من
ّ
والتمثيل النيابي ،وتراجع عدد نواب الكتلة،
واخنفاض االرقام التفضيلية نسبيًا .لقد بدأ وضع
النقاط الزرقاء على االزمة املستقبلية.

ما بني «أمل» و»حزب اهلل»

القصة ختتلف عند «الثنائي الشيعي» ،رغم
حصدهما معًا كل املقاعد النيابية ،بإستثناء دائرة
جبيل اليت فشل فيها حزب اهلل بإيصال مرشحه
ّ
وحل مصطفى احلسيين بدي ًال منه.
حسني زعيرت،
لكن احلديث يدور يف الوسط الشيعي عن حجمي
«حزب اهلل» و»حركة امل» .كان مرشحوهم يف
موحدة ،لكن االصوات التفضيلية صّبت
لوائح
ّ
ملرشحي احلزب بضعفي أصوات مرشحي احلركة،
بشكل الفت يف كل الدوائر.
منذ ما قبل االنتخابات متايز خطاب احلزب عن
خطاب احلركة ،لناحية الرتكيز على مكافحة
الفساد ،وتعدد اطالالت االمني العام حلزب اهلل
ّ
وحثه الناخبني على اختيار
السيد حسن نصراهلل،
مرشحي الئحة «األمل والوفاء» .قوة احلزب ظهرت
يف كل الدوائر اجلنوبية والبقاعية ،فنال نوابه
أضعاف ما نال نواب ووزراء احلركة من أصوات
تفضيلية ،رغم وجود بعض مرشحي احلركة يف
دائرة القرار والضوء منذ اكثر من عشرين عاما،
تفوقوا على وزيري
لدرجة أن مرشحي «حزب اهلل» ّ
«حركة امل» علي حسن خليل وغازي زعيرت يف
بلدتي االخريين :اخليام جنوبًا ،والقصر-اهلرمل
بقاعًا ،بأشواط.
هذا كان حمط تقييم «حزب اهلل» الذي تتحدث
كوادره عن معادلة «ثلثني للحزب وثلث للحركة»
يف التمثيل الشيعي .الكوادر ال ختفي يف جمالسها
الكالم عن نية احلزب ترمجة متثيله النيابي على قدر
حجمه ،يف الوزارات واالدارات والتعيينات .هي
ترى أنها قادرة على حماربة الفساد ،بعد تشكيل
حزبية خاصة معنية باملتابعة ،وتقديم منوذج
هيئة
ّ
جيد يف ادارة الدولة.
لذلك ستواجه «حركة امل» ازمة يف التعاطي مع
الواقع اجلديد الذي أفرزته صناديق االقرتاع ،بعد
ّ
تدني نسب التفضيلي ملرشحيها الذين استمروا
يف السلطة منذ التسعينات من دون جتديد وال
تغيري يف األمساء .رمبا تكون احلركة دفعت مثن
تسميتها لشخصيات مل يربز معظمهم يف العمل
التشريعي طيلة فرتة متثيلهم النيابي منذ مخس
أو ست دورات انتخابية ،وشاعت حول اداء بعض
وزرائها انباء عن صفقات وفضائح اوردتها وسائل
االعالم طيلة الفرتة املاضية .فيما يدور نقاش يف
الوسط الشيعي اآلن ،فحواه ان األصوات اليت
اقرتعت ملرشحي «امل» هي كرمى مكانة ودور
ّ
يشكل
رئيس اجمللس النيابي نبيه بري فقط ،الذي
ِ
خيف انصار
ضمانة للبلد ،وخصوصًا الشيعة .مل
املتدنية ،فإزداد
احلركة انزعاجهم من االرقام
ّ
سخطهم على قياديني باتوا بعيدين عن الواقع
التنظيمي ،والشعيب ،بعد انشغاهلم باملناصب،
الرتهل.
فدخلوا مرحلة
ّ

وهـّاب يقلق تيمور جنبالط

وهاب يف
رغم عدم جناح الوزير السابق وئام ّ
االنتخابات النيابية ،لكن الرقم التفضيلي الذي
ناله ُيقلق احلزب «التقدمي االشرتاكي» ،وحتديدًا
وهاب
النائب املنتخب تيمور جنبالط .فقد
تفوق ّ
ّ
على وزير الرتبية مروان محادة ،رغم تفكك جبهة
« 8آذار» يف دائرة الشوف-عاليه ،وتوزيع اصواتها
ّ
واملرشحني .الرقم الذي ناله
بني خمتلف اللوائح
«التقدمي»
وهاب ،احدث قراءة جدية يف صفوف
ّ
ّ
املهجرين
لشؤون
الدولة
وزير
وضع
يقلقه
ال
الذي
ّ
تقدم وهاب.
طالل ارسالن ،بقدر ما يزعجه
ّ
فرئيس حزب «التوحيد العربي» كسر املعادلة
الدرزية التقليدية السائدة منذ عقود ،ودخل
صلب املعادلة
بالرقم التفضيلي الذي ناله اىل ُ
عمليًا رغم عدم فوزه .يقرأ االشرتاكيون الرقم
«الوهابي» بتمعن ،وتدقيق ،لكنهم يتجاهلون رقم
ّ
ارسالن الذي ال حيمل جديدا اىل الساحة الدرزية.
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اعــالنات
ما أن تراه ألول مرة حتى
تشعر وكأنك تعرفه منذ عشرين

) تهنئMP( النائب صويف كوتسيس

الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ

Ramadan is a time
of forgiveness,
giving and prayer.
I wish you and your
family a happy and
safe Ramadan.
SOPHIE COTSIS MP
Member for Canterbury

Ramadan Kareem.
Wishing you and
your families all the
best for a blessed

Ramadan
Kareem

and peaceful month
ahead.
Jihad Dib MP

.. العطاء والصالة،رمــضان هو شهر املساحمة
.أمتنى لكم ولعائالتكم شهر رمـضان سـعيدا وآمنا

Member for Lakemba
Shadow Minister for Education

أتـمنى لكـم ولعائـالتـكم شــهر رمــضان ملـيء بالـسالم
.والـربكـة

رمـضان كــريم

رمــضان كريم
Suite 201, Level 2, 308 - 312 Beamish Street, CAMPSIE
NSW 2194- P: (02) 9718 1234

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

ADVERTISEMENT

Hon Tony Burke MP MEMBER FOR WATSON
The Holy Month of Ramadan is a time of fasting, prayer and charity and
is a reminder of the important contribution Australian Muslims make in
our community.
As we welcome the beginning of Ramadan this week, I wish all Muslims
the very best for a Blessed Ramadan. Ramadan Kareem .

Electorate Office: Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196
Mail: PO Box 156, Punchbowl 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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كـوليت اسـكندر سـركيس تهـنئ
تتقدم املسؤولة
االعالمية لنادي
بالك دراغون،
الناشطة
االجتماعية
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كـوليت
اسـكندر
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سـركيس
بأحر التهاني من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة
حلول شهر رمـضان املبارك شهر اخلري واليمن والربكات..

رمــضان كريم

النائـب كـريس بـوين يهـنئ
Ramadan is the most important Time on the Islamic Calendar .. It is the month
of Fasting, Charity, Praying and Forgiveness.
In this special occasion, I wish the Muslim Community in Australia all the best
of health and prosperity.

RAMADAN KAREEM

Chris Bowen MP

Federal Member for McMahon

شهر رمـضان هو أهــم شهر يف الرزنامة االسـالمية..انه شهر الصوم وعمل اخلري
والصالة والتـسامح.
أمتنى للجالية االسالمية يف اسرتاليا كل الصحة والتقد.

رمــضان كــريم
النائب كريس بوين

عضو مقعد ماكماهون الفيدرالي

Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road - FAIRFIELD WEST NSW
PO Box W210, Fairfield West, NSW, 2165 - P (02) 9604 0710 - F (02) 9609 3873 W :www.chrisbowen.net
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اعــالنات

Ramadan Kareem
May the Spirit of
Ramadan stay in our
heart and illuminate
our soul from within

Happy Ramadan
Julia Finn MP

2018

Member for Granville

فلتب َق روح املبارك يف قلوبنا خــالل شـهر رمضان
.2018
رمضــان كــريم
160 Merrylands Road, Merrylands 2160

P: 9637 1656 F: 9897 1434 E: Granville@parliament.nsw.gov.au

Ramadan Mubarak! May God’s peace
and rich blessings be upon you, your
family and loved ones.

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

السيناتور شوكت مسلماني يهنئ
my very best wishes
of health, peace and
prosperity
to
the
Arabic and Muslim
Community during this
season of Ramadan.

Ramadan
Kareem
أتقدم بأحر التهاني من الجالية العربية
واالسالمية بحلول شهر رمضان املبارك ،جعله
اهلل شهر خري وصيام وبركات على الجميع .

رمضان كريم

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

Dulux Wash & Wear 15 L $165
طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
4 Litres
تنافس
ال
2 Pack Epoxy
Taubmans Endure 15L $165
Pool Paint
$160

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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اعــالنات

Ramadan
Mubarak
• •• •• • •• •• • • • •• • • •• • •• • •• •
• • • • • • • •• • • • • ••

•

•

•
•

•

•
•
•

•

• •
•

•

•

•

•
•

•

•

أسعار خاصة البناء اجلالية

•

••

•
•

••

•
•

•

نتعامل مع شركات التأمني الصحي اخلاص

فحص شبكة العني بأحدث الكامريات وخصوصا ملرضى السكري والضغط بـ .Retinal Camera
فحص ضغط العني بدون بنج.
فحص شامل لقرنية العني.
استعمال تقنية  Orthoxملعاجلة ضعف النظر دون استخدام الاليزر ومعاجلة األطفال وعدم
تعرض نظرهم للرتاجع.
مالحظة :األطباء املختصون املشرفون على مرضى السكري يرسلون الينا املرضى لفحص
عيونهم لتوفر أحدث املاكينات والتكنولوجيا عندنا.
اهتمامنا بشكل خاص باألطفال وفحص عيونهم دائما للحفاظ على نظرهم سليماً.
ميكننا ان نساعد من خالل شركات التأمني اخلاص وحاملي امليديكري
يف تقديم خدمات طبية للعيون والنظارات والعالج يف املستشفيات.
طبيب عيون يهتم بالعائلة ويساعد ويراعي ظروف املرضى.

FREE GLASSES
)If you are a pensioner or on Centrelink (Conditions Apply
All Examinations are Bulk Billed Medicare

Pay no gap with private health insurance

Try ORTHOX

An alternative to Laser
Surgery
No more Eyeglasses
Nor Contact Lences
Controls Shortisighted

Shop 33 / 695-697 Punchbowl Rd, Punchbowl NSW 2146 - Ph: 02 9750 0443
Shop 33 Chestersquare, 1 Leicester St, Chester Hill NSW 2162 - Ph: 02 9644 6610

نتـقدم
مـن
الـجالية
بأحـر
التـهاني
مبـناسبة
حـلول
شـهر
رمـضان
املـبارك

Retinal Camera
Management and
Treatment for Red Eye

Services also includes:
Corneal Topography With Referance to corneal
Laser Surgery.
Visual Field Testing, Optic Nerve Head Imaging.
OCT with referance to glaucoma treatment.
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اعـالنات

يتقدم
أصحاب
محالت
للتجهيزات
املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بأحر وأصدق
التهاني بحلول شهر رمضان
املبارك ،جعله اهلل شهر خري
وبركات على الجميع..

رمضان كريم

فــرع ثـانٍ للمـحجبات

Shop
Bankstown
Shop14
14,Fetherstone
Fetherstone Street,
Street, Bankstown

معلبات -سكاكر  -مواحل
 أجبان  -ألبان  -قهوة عصائر  -أراكيل -خبز  -مرطبات وغريها
نـفتح  7أيـام فـي االسـبوع

صاحب املحل مواز الحارس مع أحد الزبائن

أسعار خمفضة مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
رمضان كريم

221 Miller Rd, Bass Hill - Ph; 9727 6699 - Email; mouaz_elhares@miramarket.com.au

صفحة 23

Saturday 19 May 2018

الـسبت  19أيــار 2018

Page 23

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة سواقي االعالمية بأحر
التهاني من اجلالية العربية واالسالمية
حبلول شهر رمضان املبارك ،أعاده اهلل
على اجلميع باخلري والربكات..

رمــضان كـريم

الدكتور عالء العوادي

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

VET.nsw.gov.au/me
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مــناسبات

القوات اللبنانية حتتفل بفوز نوابها يف االنتخابات النيابية

أقامت القوات اللبنانية
اسرتاليا حفل كوكتيل
احتفاال بالفوز الذي حققته
يف االنتخابات النيابية
اللبنانية وذلك بحضور
القواتيني
من
حشد
واملناصرين ورجال دين
وراهبات واعالميني.
بداية النشيدين االسرتالي
واللبناني ونشيد حزب
القوات اللبنانية ودقيقة
صمت عن ارواح شهداء
املقاومة اللبنانية ،ثم كلمة

ترحيبية من الرفيق شربل
خضري باللغة العربية،
والرفيقة فانيسا عبود
باللغة االنكليزية ،افتتح
النائب االبرشي العام
مارسيلينو يوسف ممثال
املطران انطوان شربل
طربيه الكلمات فهنأ
جميع اللبنانيني واشاد
باشرتاكهم الحضاري يف
االنتخابات يف اسرتاليا.
ثم كلمة رئيس مركز
سيدني الرفيق جهاد

داغر الذي اثنى فيها على
جهود الرفاق والرفيقات
يف القوات اللبنانية طيلة
فرتة التحضري لالنتخابات،
وتوجه بالشكر اىل املاكينة
االنتخابية التي عملت
بجهد يف اليوم االنتخابي
الطويل ،وقدم تحية اجالل
وفخر وتقدير لرئيس
الحزب على الجهد والتعب
والسياسة الحكيمة .
ومن ثم القى الزميل الشاعر
سايد مخايل قصيدة من

وحي املناسبة.
والختام كانت كلمة رئيس
مقاطعة اسرتاليا الرفيق
طوني عبيد الذي اكد ان
القوات اللبنانية فازت بهذه
املعركة االنتخابية منفردة
واثبتت انها ال تقهر.
وتوجه بالشكر اىل كل
من ساهم بانجاح هذه
االنتخابات وخص كل من
قدموا اىل اماكن االقرتاع من
مسيحيني ومسلمني ودروز
الفتا اىل انه كان عدد نواب

القوات  8فأصبح  15نائباً
آمال ان يكون عددهم يف
سنة  2022مضاعفا،
وتوجه بالتحية اىل الرفاق
القواتيني الذين لم يحالفهم
الحظ يف هذه االنتخابات.
ونهى كلمته بالتوجه اىل
الدكتور جعجع معاهدا اياه
اننا سنبقى السد املنيع
للفساد وسنساهم بقيام
الدولة ال الدويلة.
وختامها مسك بكلمة
مباشرة للدكتور سمري

جعجع من لبنان اشاد بها
بالعمل الجدي واملثمر يف
جميع دول االنتشار وخاصة
اسرتاليا وتوجه بالشكر
لجميع مسؤولي وافراد
القوات وكل من ساهم
وعمل يف سبيل ما حققته
القوات من نجاح.
هذا ورقص الجميع على
قرع الطبول واناشيد
القوات ليكون بذلك قد
تحقق «وقت كان بدا كنتو
قدا».
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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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مــتفرقات

حـني تكـون الومـضة شـمساً

ّ
عرية اجلديدة على مرمى
يف جمموعتها
الش ّ
ّ
بابي احلرب
سنبلة تفتح الشاعرة رميا خضر
ّ
والسالم لتدخلنا إىل عواملها ورؤيتها عرب
ّ
ّ
قصائد
شفافة متيل أغلبها إىل الومضة
ّ
عرية اليت حتمل لغة ّ
ّ
التكثيف
والتجانس
الش ّ
ّ
ً
دة
مؤك
اخلي
الد
اإليقاعي
شرعية القصيدة
ّ
ّ
ّ
ّ
مضمون
احلديثة مبا حتمل من
فكري وخصائص
ّ
ٍ
تعبريية احيائية هدفها ّ
الشعر
احلقيقي البعيد
ّ
ّ
واالعتيادية والبعيد ّ
عن ّ
مطية
كل البعد
ّ
الن ّ
عن املساطر والقولبة..
يف باب احلرب كانت ومضة حرب ّ
اليت تقول
فيها ..
ماحيدث اآلن كان قد حدث قبل اآلن  ..هو
موية باحلروب
التاريخ ذاته يعيد دورته ّ
الد ّ
ّ
مكثفة ّ
والواقع
للتاريخ
 ..رؤية
الراهن عرب
ّ
وصورة
مقتضبة
بسيطة
كلمات
حيوية رشيقة
ّ
 ..ويف ومضة وطن تقول ّ
الشاعرة ..
وحتت سقف وطين نلتقي..
جدًا
طبيعيون ّ
ّ
حنب األسقف املستعارة ..
حنن وال
ّ
ّ
ّ
أن لنا سقفًا هو
بكل
الشاعرة ّ
عفوية تعبرّ
ّ
الوطن وال بديل عن سقفه مهما كانت
املغريات ..ثم تنتقل يف باب احلرب إىل
قصيدة عيد لتقول :
ٌ
مير بي
طفل ويسألين  ..أين
يف احلرب ّ
ّ
وأدله على
أراجيح العيد ؟! فيتدلىّ جرحي
قليب !...
ٌ
ريالية سبقها
الس
صورة يف غاية
سؤال
ّ
ّ
مشروع
لطفل لغته بسيطة ..
ٍ
ٌ
وأكتفي بسرد القليل من الكثري ألدخل من
السالم الذي فتحته ّ
للحب
الشاعرة
واألم
ّ
باب ّ
ّ
ّ
الداخلي بالكتابة يف
والشعر لتعيش سالمها ّ
ّ
غنائيات عذبة سلسة تدغدغ مشاعر
املتلقي
ّ
بصور متتاز بالعمق رغم بساطتها وارتباطها
باللغة
أمي تقول
اليومية  ..ففي قصيدة ّ
ّ

الدكتورة جنمة حبيب حتاضر
عن اللغة والثقافة العربية
كتب عباس علي مراد

رميا خضر :
ّ
ّ
تعلم القراءة والكتابة
ألمي
مل
لكنها
ّ
يقدر ّ
توحت على ّ
الشعر فأجنبتين بشهوة القصيدة
مّ
تفرده يف البوح ّ
اتي
 ..إيقاع عال له
ّ
الذ ّ
ّ
األم
اخلاص يف تقديس
وموقفه
والشعر
ّ
ّ
ّ
معًا ..فهي حتمل هاجس
الشعر يف أغلب
قصائدها  ..تقول يف إحدى ومضاتها ..
ّ
يف غيابك
ابيضت عينا القصيدة  ..متى
أشم رحيك لتعود لي أصابعي ..
تناص مع
ّ
ّ
املوروث الديين وصورة متوهجة كما يف
العديد من ومضاتها ..وهذه ومضة أخرى
على منط اهلايكو تقول فيها  ..شكرًا لقلبك
ّ
الذي
مرتني  ..وإىل
يضخ دمي فأحيا به ّ
حممود درويش الذي كتبت عنه قصائد أكثر
ادبي
من أعماله ملا حيمل من رمز
اسطوري
ّ
ّ
أيها املوت انتظرنا سننجو من
قالت له ّ ..
احلياة بأعجوبة ..
ذمة
ال تعليق على هذا األلق  ...فهو يف ّ
شاعرة امسها رميا خضر وللقارئ أن حيمل هلا
متعة اإلدهاش..

محمد عامر األحـمد

السبت الثاني عشر من أيار ،وبدعوة من مكتبة
روكديل العامة ،وبرعاية بلدية باي صايد ومن
ضمن برنامج اللغات احملكية يف جمتمعنا ،حاضرت
الدكتورة جنمة حبيب عن اللغة والثقافة العربية
واألسالمية ،وقد حضر العديد من املهتمني باللغة
العربية من خلفيات أثنية عديدة هذه احملاضرة
القيمة ،واليت غطت عدة جوانب منها تاريخ اللغة
العربية وتطورها وعالقتها مع اللغات السامية
األخرى ،وحتدثت د .حبيب عن النظام الصوتي
وتفرد اللغة العربية ببعض االحرف غري املوجودة
يف اللغات األخرى وعرضت لكيفية كتابة العربية
وتغري لفظ االحرف عند حتريكها واخلط العربي،
وتطرقت اىل اللهجات احملكية يف العامل العربي
حيث تتفرد كل منطقة بلهجة خاصة بها من بالد
الشام اىل اخلليج ووادي النيل واملغرب العربي
واليت جتمع يف ما بنها اللغة العربية الفصحى.
عن اجلانب الثقايف قدمت الدكتورة حبيب عرضًا
قيمًا ووافيًا عن الثقافة العربية واألسالمية
ومساهمتها يف تطوير العلوم االنسانية
يف مرحلة
واالجتماعية والرياضيات والفلك
االزدهار اليت دامت لعدة قرون قبل ان ترتاجع
لتعود للنهوض يف أواخر القرن التاسع عشر
وبداية القرن العشرين حيث تداخلت عدة عوامل
لرتاجع النهضة احلديثة ومنها قيام أسرائيل على
أرض فلسطني واالنظمة الدكتاتورية اليت حكمت
الدول العربية.
أخريًا عرضت الدكتورة حبيب اللغة املستعملة يف
التحية والفروق بني منطقة وأخرى وبني املذكر
واملؤنث.
يف اخلتام أشاد احلضور باحملاضرة واجلهد
الكبري الذي بذلته الدكتورة حبيب حتضريًا

عباس مراد ،نجمة حبيب وستيفاني لي
وتقدميًا خصوصًا اسلوب العرض الشيق والسهل
للمعلومات.
يف النهاية ال بد من كلمة شكر خاصة لكل من
الدكتورة جنمة حبيب على حماضرتها اجلامعة
الشاملة ،واىل املوظفة ستيفاني لي منسقة
شؤون اللغات االثنية يف مكتبة روكيدل على
جهدها الدائم إلقامة النشاطات الثقافية باللغات
االجنبية وتطوير اخلدمات املكتبية للناطقني
باللغة العربية.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

جناح متميز حلفل افتتاح املنتدى الثقايف االجتماعي السوري األسرتالي الدولي يف ملبورن

أقيم حفل افتتاح املنتدى الثقايف االجتماعي
السوري األسرتالي الدولي يوم السبت بتاريخ
 ٥أيار وذلك يف متام الساعة السادسة
والنصف بعد الظهر يف صالة نادي العودة
حيث كان الالفت حضور عدد كبري من أبناء
اجلالية العربية السورية وجتاوز العدد أكثر
من  ٢٠٠شخص وكانت نوعية احلضور جيدة
جدا وحقق املنتدى جناحا كبريا كما شارك
حبفل االفتتاح عدد من رجال الدين وخنص
بالذكر األب شارل حيت رئيس دير مار شربل
وفضيلة الشيخ مسري الباشا وأحزاب الشيوعي
اللبناني ومنظمة حزب البعث العربي االشرتاكي
واحلزب السوري القومي االجتماعي إضافة اىل
اجلمعيات واملؤسسات الثقافية واالجتماعية
ووسائل االعالم املقروء واملسموع نذكر منها
إذاعة الشرق األوسط لصاحبها ومديرها الزميل
أمحد صبح الذي قام بنقل حي ومباشر للحدث
البارز وإذاعة صوت لبنان وحضور املسؤول
عنها اإلعالمي الكبري املتميز األستاذ طوني
شربل واملذيعة املتألقة اميان رميان من
إذاعة أس بي أس وصحف اهلريالد والتلغراف
إضافة حلضور عدد من رجال األعمال وقامت
جبميع
عريفة احلفل بإلقاء كلمة ترحيبية
املشاركني يف احلفل الناجح كما ألقت الطالبة
باتريسيا اسحق بإلقاء كلمة ترحيبية باللغة
اإلجنليزية كما مت القاء عدة كلمات ومنها
كلمة للناشط السياسي واالجتماعي ورئيس
بلدية مورلند السابق األستاذ طوني حلو
وكلمة لقنصل سورية السابق وأمني منظمة
حزب البعث العربي االشرتاكي األستاذ عيس
زرييب وكلمة لألديب والناقد املسرحي ورجل
األعمال الناجح واملتميز األستاذ سامي مظلوم
ويف اخلتام كلمة ملؤسس املنتدى اإلعالمي
واحملامي والباحث ميالد اسحق وحيث كانت
مجيع الكلمات شاملة ومعربة كما مت ذكر أمساء
أعضاء اجمللس التأسيسي للمنتدى وهم ميالد
اسحق رئيسا والدكتور املهندس إبراهيم حنا
نائبا للرئيس واملهندس فراج تازه أمينا للسر
واألستاذ نريار يونان مديرا للعالقات العامة
واألستاذ جورج صالومي أمينا للصندوق
إضافة اىل قراءة أمساء رؤساء اللجان على
الشكل األتي اللجنة املالية واإلدارية سهيلة
حنا وجلنة املرأة رانيا عالم واللجنة اإلعالمية
رؤى إيليا وجلنة العالقات العامة رميا شلهوب
وجلنة تنظيم العالقات السورية االسرتالية
موني فصيحة وجلنة املتابعة سراب جربين
واللجنة الفنية باتريسيا اسحق.
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مـرأة وأســرة

أهم النصائح حلمل آمن بعد الثالثني هذه املشاكل ته ّدد حياتك الزوجية 5 ..عالمات تدلك على احلمل الكاذب
ويف هذه احلالة استشريي خبرياً

بعد الزواج ،جيب أن تعريف أن اخلالفات أمر حتمي بينك وبني
زوجك يف حياتكما.
حده وتصبح املشاكل كثرية جدًا تفوق
ولكن حني يزيد األمر عن ّ
احلد املعقول ،من الطبيعي جدًا أن تسألي نفسك متى تصبح
َ
ِ
حد اإلخفاق يف
ومبالغًا بها؟ وهل
اخلالفات كثرية
وصلت إىل ّ
عالقتك الزوجية؟
ال تنهاري من بعض املشكالت
يّ
وتظن أن زواجك انهار ألنك تشاجرت مع زوجك
قبل أن ترتعيب
بالرتيث ،ألن بعض
مرتني خالل األسبوع الفائت ،ينصحك اخلرباء
ّ
ّ
األزواج ببساطة يتشاجرون أكثر من غريهم.
ّ
وقوتها ،ال ميكن احلديث عن
يتعلق األمر بعدد اخلالفات
حني
ّ
حمددة وثابتة ،وما من طريقة ّ
متكنك من السري بصورة
معادلة
ّ
مضمونة يف ّ
حل هذه اخلالفات.
يف الواقع ،يقول اخلرباء إن من الطبيعي ،ال بل إن من األفضل
للزوجني أن خيتلفا من وقت آلخر ،ألن اخلالف يعين أن كليكما
مهتم بالزواج الذي جيمعكما.
ّ
كليًا ّ
يدل على أن أحد الزوجني ّ
ختلى
ويضيفون أن غياب اخلالفات ّ
عن إميانه بهذه العالقة.
تعوضني زوجك بعد اخلالف
كيف ّ

كثرية هي األسباب اليت باتت تدفع باملرأة إىل تأخري اإلجناب إىل
ما بعد سن الثالثني ،و ألن اإلجناب بعد سن الثالثني قد مير بعدة
معوقات أو خماطر ،أخصائية النساء و الوالدة الدكتورة ميادة
شعث تقدم لكن جمموعة من النصائح و اإلجراءات اليت من املهم
إتباعها من قبل املرأة اليت تفكر يف اإلجناب بعد الثالثني من أجل
محل آمن ،وهي:
نصائح حلمل آمن بعد الثالثني:
التخطيط املبسق للحمل بعد سن الثالثني أمر ضروري لتفادي
أي خماطر قد تتعرض هلا األم احلامل أو اجلنني ،وكذلك ميكن
التخطيط و االستعداد للحمل من تفاجي أمراض قد تصيب اجلنني
أو حتول دون إمتام احلمل بشكل آمن و سليم ،و التخطيط يشمل
األمور التالية:
• استشارة طبيب خمتص و املتابعة معه و اإللتزام بنصائحه قبل
حدوث احلمل.
• التوقف عن تناول أي أدوية أو تركيبات طبية قد تضر بصحة اجلنني
قبل احلمل بعام كامل على األقل.
• دراسة التاريخ املرضي العائلي ألن اإلجناب بعد سن الثالثني يعرض
املرأة أكثر حلمل غري آمن و إصابة اجلنني بأي أمراض وراثية.
• إجراء فحوصات طبية متخصصة تكشف إمكانية حدوث محل آمن يف
سن الثالثني وما بعده.
• معاجلة أي أمراض مصابة بها األم أو السيطرة عليها مثل الضغط أو
السكري وما إىل ذلك.
• دراسة وضع الدورة الشهرية و معاجلة أي اضطرابات بها.
• عمل فحوصات كاملة ملستويات الفيتامينات و املعادن و اهلرمونات
يف جسم األم.
• حماولة احلصول على وزن مثالي لتقليل آالم احلمل و الضغط على
اجلسم و أعضائه.
• اتباع نظام غذائي جيد و ممارسة الرياضة.
• االبتعاد عن األطعمة اجلاهزة و املعلبة و الغنية بالدهون
والسكريات.
• و أخريا و األهم االبتعاد عن التدخني العادي أو حتى السليب،
والتوقف عن شرب املنبهات و املشروبات الغازية وما إىل ذلك.

حمببًا ،جيب عليك وعلى
مبا أن املشاكل بني املتزوجني ليست أمرًا ّ
ّ
سيعوض أحدكما لآلخر بعد اخلالف .مبعنى
تفكرا كيف
زوجك أن
ّ
آخر ،جيب أن تسألي نفسك إن كنت قادرة على ّ
حل اخلالف ،أم
بقوة بينكما ستمنعكما من احلصول
هناك مشاكل أعمق موجودة ّ
على السالم.
املختصون أن األزواج الذين يستطيعون أن يتجاوزوا
يرى
ّ
خالفاتهم وأن ّ
حيلوها بالكامل وأن يستعيدوا انسجامهم ،قد جنحوا
سيقوي
وحولوه إىل مشكلة مثمرة ،ألنه
يف االستفادة من اخلالف
ّ
ّ
احلميمية واحلب بينهما.
ّ
ّ
يتعلق األمر باخلالف ،النوعية هي العنصر األساسي .هلذا
عندما
السبب ،جيب أن حترصي على أن يستمر اخلالف بينك وبني زوجك
وأسلوب تعبريي هادئ وحمرتم.
بصورة حضارية
ٍ
احرصي على تفادي اإلهانات لتبقي يف دائرة األمان .يف املقابل،
إن بدأت مبهامجته وشتمه وانتقاده ،فلن تشعري باالمتنان من
النتيجة اليت ستحصلني عليها.
ال تنبشي اخلالفات املاضية
جيب أن حتذري من نبش اخلالفات املاضية ،أو التشاجر بشأن
أمور
متكررة ومن بعدها اخلروج دون حل أو تسوية ترضيكما .من
ّ
ّ
تتخلصا من مجيع املشاكل السلبية الكامنة بعد
الضروري جدًا أن
كل مشكلة وإال فإن املشاكل ستصبح أعمق.
املختصون إىل أن بداية اخلالفات من الفرتة األوىل من
ويلفت
ّ
الزواج ليست مؤشرًا مرحيًا ،ولكن األمر ميكن أن حُيل ما دام
اخلالف ال يؤدي إىل عنف جسدي أو عاطفي.
وأخريًا ،إن شعرت بأن اخلالفات باتت كثرية جدًا وأنك وزوجك يف
التوصل إىل ّ
حل يرضيكما ،فرمبا يكون الوقت
كل مرة تعجزان عن
ّ
حيادية
حان لتستشريي خبريًا أو طرفًا ثالثًا يرى األمر بصورة
ّ
ويوضح لكما اخللل الكامن.

الكثري من النساء حني متر بهن فرتة انقطاع مؤقتة للدورة الشهرية
مع شعورهن بغثيان وبعض اإلرهاق ،وهذا جيعلهن يف خوف من
ممارسة حياتهن الطبيعية بشكل كامل ،يعتقدن أن هذه األعراض
تشري إىل احلمل ،وهي أعراض الوحام لكن تلك األعراض قد تكون
بال كيس جنني ،أي أنه محل وهمي ال صحة له ،وأعراض احلمل
تكون جمرد تغري هرموني .كما ذكرت أخصائية مشاكل احلمل
والوالدة د.أمرية الوجيد؛ حيث جيب التأكد قبل احلكم وإيهام
النفس باحلمل.
إن جهاز التحليل املنزلي ال يعطي يف معظم األوقات نتيجة
صحيحة ،بل قد يعطي نتيجة إجيابية ،ويف الواقع قد يكون احلمل
كاذبًا ،وسرعان ما تصاب املرأة بالتعب النفسي لشدة إيهامها
بأنها حامل ،وهناك عالمات توضح احلمل الكاذب ،واليت جيب
عليك أن تكوني على دراية كافية بها؛ حتى ال تقعي يف وهم
احلمل والعبء النفسي مع التفكري الدائم ونشر اخلرب على أنه
حقيقة بني عائلتك وأصدقائك:
• انقطاع الدورة الشهرية :عند انقطاع احليض عنك لفرتة وجيزة،
فتلك عالمة تدل على أنك حامل ،خصوصًا إن كنت ال تعانني من أي
ِ
وتناولت
مشاكل حول وقت احليض وموعد حدوثه ،أو قد سبق لك
بعض األدوية اليت تسبب تشتتًا يف مواعيده املنتظمة ،لكن عليك
معرفة أن ليس كل تأخر يف موعده يعين احلمل؛ ألن طبيعتك
اجلسمانية ختتلف من شهر آلخر.
• التقلصات البطنية :ستشعرين بتغريات وتقلصات تصاحبك من
أسفل البطن تشبه إىل حد ما أعراض حدوث احليض يف تقلصاته
وآالمه ،لكن يف احلقيقة تلك األوهام تأتي لك يف حال كنت ترغبني
بشدة يف اإلجناب ،أو بعد التخلص من موانع احلمل الصناعية،
فحبوب منع احلمل من املمكن أن تؤدي إىل نفس األعراض،
وتتسبب بتقلصات رمحية.
• التحليالت املخربية :قد يظهر من خالل إجرائك لفحص واختبار الدم
أن هناك مح ًال ،والنتيجة إجيابية ،لكن قد يكون هناك تصادم بني
البويضة واألجنة الذكرية ،وال يتم التلقيح بقدر ما مت االلتصاق
بينهما ،فتعطي التحليالت املخربية أن هناك مح ًال داخل الرحم
بغض النظر عن تلقيحه أو انقسامه.
• ارتفاع البطن :املرأة اليت تتلهف وتنتظر احلمل دائمًا جندها تراقب
باستمرار أعراض احلمل حتى إن مل يثبت هلا ذلك ،وستنكر مرارًا
وتكرارًا كل التحليالت والفحوصات الطبية رغبة منها يف حدوث
احلمل ،فعند مالحظتها ألدنى ارتفاع بسيط يف حميط بطنها الذي
قد يظهر بسبب التشنجات املعوية وحركة اهلضم ،جندها تنسبها
إىل احلمل وتؤمن بتلك الفكرة.
• التخيالت الدائمة :املرأة اليت تنتظر أن ترزق بطفل جندها دائمًا
تتحدث عن احلمل ،وأنها تشعر بأعراضه ،كما أنها تعاني من اإلجهاد
والقيء يف الفرتات األوىل من يومها ،ومع كثرة حديثها وتوهمها
لتلك األعراض توقن يف قناعتها الداخلية أنها حامل ،وهي يف
احلقيقة ليست بذلك ،لذا البد أن ترى أبعاد تلك املشكلة ،وحتاول
الوصول إىل حلول جذرية هلا ،فاحلديث الدائم عن احلمل ال جيلب
احلمل بقدر ما جيلب املتاعب واهلموم النفسية.
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تنقـّل وســفر

مضيفون يواجهون مشاكل يعجزون عن مواجهتها

للسفر ج ًوا يف مقصورة الدرجة األوىل غرائب ...هذه أبرزها
ترجمة عبداالله مجيد  -ايالف

ُيفرتض بركاب الدرجة األوىل يف الطائرات أن يكونوا على درجة من
حسن السلوك والوقار .لكن بعض املطالب والشكاوى اليت يسمعها
تبي أن هناك سلوكيات ال
املضيفون من مسافري الدرجة األول نّ
ينفع املال معها .أدناه عينة من أغرب هذه املطالب.
 1ـ هسترييا سببها املكسرات
ً
صيتا من مسافر يف الدرجة األوىل يف
لعل من أسوأ الشكاوى
السنوات األخرية عندما انفجرت تشو هيون آه ابنة رئيس جملس
إدارة اخلطوط اجلوية الكورية اجلنوبية غضًبا ،ألن املضيفة قدمت
إليها املكسرات يف كيس ،وليس يف صحن ،خالل رحلة من سيول
إىل نيويورك يف عام  .2014أجربت تشو كلاً من املضيفة ورئيس
أفراد الطاقم على الركوع واالعتذار ،قبل أن تأمر الطائرة بالعودة
إىل البوابة ،وطرد االثنني منها.
أثار احلادث ضجةُ ،
واتهمت تشو بعرقلة سالمة الطريان ،وحكم
عليها بالسجن مدة عام ،رغم اإلفراج عنها بعد ثالثة أشهر.
 2ـ «بيجاميت» جيب أن تكون ذات مقاس معي
رفض اثنان من مسافري الدرجة األوىل على طائرة تابعة لشركة
متوجهة إىل ملبورن أن يواصال الرحلة
كانتاس األسرتالية كانت
ّ
بعدما ُأبلغا أنه مل تعد هناك «بيجامات» من املقاس فوق الكبري
إلعطائها إليهما .وحني ُعرضت عليهما «بيجامات» من درجة
رجال األعمال ،رفضا ،قائلني إنها ال تليق مبقامهما.
ُأنزلت امتعتهما من الطائرة ،ألنهما امتنعا عن السفر بهذه الطائرة
اليت تأخرت رحلتها .وحرص الكابنت على أن يعرف املسافرون
اآلخرون سبب التأخري املثري للسخرية والشخصني املسؤولني
عنه.
 3ـ رجاء أخفضوا صوت احملرك
بعض املسافرين يفعلون أي شيء من أجل أطفاهلم ،كما أثبتت
سيدة من مسافري الدرجة األوىل ،حني طلبت خفض صوت
احملرك.

واإلحباط».
 8ـ زوجة ترمب السابقة ال حتب مقاعد الدرجة األوىل
أفادت تقارير بأن إيفانكا ترمب زوجة الرئيس األمريكي دونالد
متوجهة إىل فلوريدا بعدما
ترمب ُأنزلت عام  2009من طائرة كانت
ّ
احتجت على املقعد املخصص هلا يف مقصورة الدرجة األوىل.
ً
أيضا يف
وقال أحد املسافرين أنها انزعجت من وجود أطفال
ُ
«أريد العودة إىل البيت» .وأفادت
الطائرة ،وبدأت تصرخ
صحيفة «نيويورك بوست» بأن إيفانكا ترمب كانت مشاكسة،
حبيث اضطرت الطائرة للعودة إىل البوابة وإنزاهلا.

النرويج تسعى لتشغيل رحالت قصرية
بطائرات كهربائية

ونقل موقع «ريديت» عن مسافر قوله إنه مسع
مسافرا آخر
ً
يقول ألحد أفراد الطاقم« :ممكن أن تطلب من قائد الطائرة
إيقاف احملرك األيسر ،ألن ابين ال يستطيع النوم!».
 4ـ تأخري سببه صينية الطعام
شخصا من مسافري الدرجة األوىل
أكدت شركة طريان دلتا أن
ً
وجه لكمة إىل املضيف الذي مل يستطع
على منت إحدى طائراتها ّ
أخذ صينية الطعام من أمام املسافر ،بعدما فرغ من استعماهلا ،ألن
يدي املضيف كانتا حتمالن صواني أخرى.
ُ
اعتقل املسافر الذي كان يف رحلة إىل هاواي من أوساكا اليابانية
لقضاء شهر العسل ،وأمضى ثالثة أشهر يف السجن ،بدلاً من شهر
العسل يف هونولولو.
 5ـ تطالب بتعويض ألنها سكبت املاء على نفسها
طالبت مسافرة بتعويضها خبمسة كؤوس فودكا وعشر بطانيات،
بسبب «اللخطبة» اليت أحدثتها عندما سكبت املاء على
«سندويشها» خالل رحلة إىل الس فيغاس .وقال أحد أفراد
طاقم الطائرة إن السيدة قدمت شكوى لعدم االستجابة إىل طلبها،
رغم أنها هي اليت سكبت املاء على نفسها.
 6ـ أين الشمبانيا؟
ُأجربت إحدى طائرات دلتا على تغيري مسارها ،بعدما بدأ زوج وزوجة
من أملانيا يسببان متاعب وأعمال شغب ،لعدم وجود مشبانيا خالل
رحلتهما من أتالنتا إىل كوستاريكا .نهض االثنان من مقعديهما
للمطالبة بشمبانيا بعد اإلقالع مباشرة .واضطر قائد الطائرة للهبوط
يف أقرب مطار إلنزاهلما ،ومواصلة الرحلة ،من دون توجيه تهمة
إليهما.
منظرا أمجل!
 7ـ ُأريد
ً
شكا براين ماي عازف الغيتار يف فرقة كوين من «املناظر
اململة» يف مقصورة الدرجة األوىل لطائرات اخلطوط اجلوية
الربيطانية .وكتب على صفحته يف أحد مواقع التواصل «إن
املسافر كان جيلس يف السابق قرب النافذة ،واملناظر كانت خالبة.
أما اآلن فإنهم يجُ لسونك على بعد مرت تقريًبا من النافذة ،حبيث
ال تستطيع أن ترى إال رقعة صغرية من السماء تبعث على اململ

أعلنت شركة أفينور ،املشغل العام للمطارات يف النرويج ،أنها
تعتزم تشغيل كل رحالتها قصرية املدى بصورة كهربية حبلول عام
 .2040وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنهم يسعون ألن يصريوا
أول شركة يف العامل تتحول للنقل اجلوي الكهربائي.
وإذا ُن ِّف َذت تلك اخلطة ،فإنها ستغطي كافة الرحالت الداخلية اليت
ال تزيد مدتها عن  90دقيقة داخل النرويج وإىل دول اجلوار
االسكندنافية .وذكرت بهذا اخلصوص صحيفة الدايلي ميل
الربيطانية أن أفينور ختطط لطرح عرض يعين باختبار مسار جتاري
يتم تشغيله بواسطة طائرة كهربية صغرية مزودة ب  19مقعدا
بدء من .2025
وأضافت الصحيفة أن األمر املثري للتناقص هو أن النرويج (اليت
تعد أكرب دولة منتجة للغاز والنفط يف غرب أوروبا ) حتظي مبكانة
ريادية يف جمال النقل الكهربائي ،حيث تسري على طرقاتها سيارات
كهربية أكثر من أي دولة أخرى يف العامل ،علما بأن املركبات
الكهربية واهلجينة تشكل أكثر من نصف السيارات اجلديدة اليت مت
تسجيلها يف  ،2017كما تعمل النرويج حاليًا على مشاريع لتطوير
سفن كهربية.
ويسعى القائمون على قطاع الطريان يف البالد اآلن ملواكبة
ذلك التطور احلاصل من الناحية الكهربية يف قطاعي النقل الربي
والبحري لتعزيز دور البالد باعتبارها واحدة من الدول الرائدة
يف جمال النقل الكهربي بشكل عام .وعاود داغ فوك بيرتسن،
الرئيس التنفيذي لشركة أفينو ،ليقول «نعتقد أن كل الرحالت
اجلوية اليت تصل مدتها إىل ساعة ونصف ميكن تسيريها بواسطة
طائرة تعمل كلها بالكهرباء .وحني نصل هلدفنا ،فلن يعود السفر
جوًا ميثل مشكلة بالنسبة للبيئة ،وإمنا سيكون ح ًال».

 9ـ ُأريد صديقي جبانيب
ُ
اعتقلت املغنية كورتين لوف بسبب سيل «البذاءات» الذي
أطلقته على أفراد طاقم الطائرة اليت كانت تسافر على متنها،
ألنهم رفضوا السماح ألحد أصدقائها أن ينتقل من الدرجة السياحية
للجلوس جنبها يف الدرجة األوىل.
ً
الحقا وافقت شركة فريجن للطريان على السماح هلا بالعودة على
إحدى طائرتها إىل لوس أجنيليس ،بعدما أثارت إعجاب رئيس
الشركة امللياردير السري ريتشارد برانسون.
تركت ورق تواليت على األرض فأزيلوه
 10ـ
ُ
بعض مسافري الدرجة األوىل يذهبون إىل حد الالمعقول يف
االمتيازات اليت مينحونها إىل أنفسهم جملرد أنهم دفعوا ً
مثنا
أعلى ،مثل هذا املسافر الذي أسقط لفة من ورق التواليت يف
دورة املياه .وبدلاً من التقاطها وإعادتها إىل مكانها ،نادى طاقم
الطائرة للقيام بذلك .وقال أحد أفراد الطاقم إن بعض املسافرين
يناولون معاطفهم إىل املضيفني ،رغم أنهم يرون أن أيديهم
صوان.
مشغولة مبا حتمله من
ٍ
 11ـ دعوة غري مرغوب فيها
نقل موقع «ريديت» عن مضيفة سابقة إن رجل أعمال كان
يسافر يف الدرجة األوىل ّ
أحل عليها أن ترافقه يف دورة املياه
ً
مضيفا فارع الطول قوي
معا» .فأبلغت عنه
«لقضاء وقت ممتمع ً
ً
عارضا عليه أن يرافقه هو يف دورة
البنيان ،وتوجه إىل املسافر،
املياه .رفض املسافر عرض املضيف لسبب ما!.

شركات تعمل على تطوير تكنولوجيا طائرات
تعمل بالكهرباء

تعمل شركات إيرباص ورولز رويس وسيمنز على تطوير تكنولوجيا
الطائرات اليت تعمل بالكهرباء ،يف إطار تعزيز اجلهود الرامية إىل
احلد من التلوث يف جمال الطريان.
وسيضع الربنامج ألول مرة حمركا كهربائيا حيتوي على ثالثة
حمركات نفاثة على منت الطائرة «بريتش ايروسبيس .»146
وتسعى الشركات الثالث إلطالق نسخة جتربية من الطائرة حبلول
عام  ،2020على أن تكون النسخة التجارية متاحة حبلول عام
.2030
وتتسابق الشركات لتطوير احملركات الكهربائية للطائرات بعد
ضغط االحتاد األوروبي خلفض التلوث الناجم عن الطريان .وقالت
الشركات الثالثة يف مؤمتر صحفي إن كال منها سوف تستثمر
عشرات املاليني من اجلنيهات االسرتلينية.
فولكسفاغن تعزز استثمارها حنو ريادة سوق السيارات الكهربائية
حافلة كهربائية تقطع أكثر من ألف ميل وتسجل رقما قياسيا
وقالت متحدثة باسم هذه الشركات إن الشركات تعمل على تطوير
تكنولوجيا هجينة ألن تصنيع طائرات جتارية تعمل بالكامل بالكهرباء
ما زال بعيد املنال يف الوقت احلالي.
وأشارت إىل أن وزن البطاريات إىل جانب وزن املعدات الالزمة
لتربيد احملركات الكهربائية هما اثنان من العوامل اليت تعرقل
حتقيق هذه الغاية يف الوقت احلالي .وقال بول إرمينكو ،رئيس
قسم التكنولوجيا يف شركة إيرباص« :نرى أن الدفع الكهربائي
اهلجني مبثابة تكنولوجيا ُملحة ملستقبل الطريان».
وستوفر رولز رويس املولد الكهربائي يف اجلزء اخللفي من
الطائرة .وسوف يعمل على وقود الطائرات ويوفر الطاقة للمحرك
وستخزن أي طاقة زائدة من املولد يف جمموعة من
الكهربائيُ .
البطاريات يف األمام واخللف مع الطاقة املخزنة الستخدامها أثناء
اإلقالع واهلبوط.
سباق كهربائي
وبدأ برنامج تطوير الطائرة الكهربائية يف عام  2012بالتعاون
بني شركيت إيرباص ورولز رويس .وكجزء من خطة تطوير جمال
الطريان عام  ،2050تسعى املفوضية األوروبية خلفض انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون بنسبة  60يف املئة ،والتلوث الناتج عن
أكسيد النيرتوجني بنسبة  90يف املئة ،واحلد من الضوضاء بنسبة
 75يف املئة.
ويعد هذا أحد أقوى الدوافع وراء برنامج إيرباص ورولز رويس
وسيمنز .وتعمل شركات أخرى أيضا على تطوير طائرات ركاب
جتارية تعمل بالكهرباء .وتسعى شركة «إيزي جيت» ألن تتمكن
الطائرات الكهربائية من نقل الركاب يف رحالت قصرية املدى يف
غضون فرتة ترتاوح بني  10و 20عاما.
وتهدف شركة «رايت إليكرتيك» إىل تقديم رحلة جوية جتارية
تعمل بالطاقة الكهربائية من لندن إىل باريس خالل  10سنوات.
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علوم وتكنولوجيا

 4طرق ملعرفة ما إذا قام شخص أبل وأوبر ضمن مشروع أمريكي الختبار
استخدامات جديدة لطائرات «درون»
حبظرك على «واتسآب»
تقرر اختبار طائرات مسرية (درون) يف اجملال اجلوي األمريكي
يف أنشطة مراقبة احملاصيل وتوصيل أجهزة تنظيم ضربات
القلب.
ووقع االختيار على عشرة مشروعات جتارية لطائرات درون،
لتجربة طرق جديدة لدمج الطائرات بدون طيار يف األجواء
األمريكية.

سالح يغري قواعد اللعبة
العاملية يف حوزة روسيا

وتشمل املشروعات شركة «زيب الين» ،اليت تقدم حاليا
خدمة توصيل الدم يف رواندا ،وشركيت أبل وأوبر.

يستخدم تطبيق «واتسآب» حول العامل أكثر من  1.5مليار
شخص ،ما جيعل منه التطبيق األكثر شعبية يف العامل.
ويعمل التطبيق من خالل قائمة األمساء املوجودة يف هاتف
املستخدمني ،لكن قد يواجه بعض املستخدمني يف يوم من
األيام «احلظر» من قبل أحد األشخاص ،يف هذا التقرير
نستعرض كيفية معرفة حدوث حظر على واتسآب ،حبسب
صحيفة  The Sunالربيطانية.
اكتشاف احلظر
هناك بعض الطرق السريعة للتحقق من ذلك:
ُ
استخدم فيها التطبيق
 -1مل يعد بإمكانك معرفة آخر مرة
« »Last ٍSeenأو مشاهدة املستخدم «أونالين» يف نافذة
«الدردشة».
 -2ال ترى حتديثات صورة امللف الشخصي.
 -3تظهر عالمة مشاهدة واحدة عند إرسال أي رسائل إىل جهة
االتصال.
 -4عدم التمكن من إجراء أي مكاملات على الرقم.
«الرسائل املفخخة» يف واتسآب ...تدمر هاتفك وتفسد
يومك.
ويف احلقيقة ،ال ميكن معرفة احلظر على وجه التأكيد .فحتى
شخصا ما على تطبيق واتسآب ،فستظل حمادثاتك
إذا حظرت
ً
القدمية موجودة يف التطبيق ،لكن هذه الطرق األربع ترجح
بنسبة كبرية للغاية إنه مت حظر املستخدم.
وتقول شركة «واتسآب» إنه جعل ذلك غامضا عن عمد من
أجل محاية خصوصية األشخاص.
لكن ماذا عن اختفاء صورة املستخدم؟
إذا كانت صورة امللف الشخصي جلهة االتصال ال تظهر ،فرمبا
يرجع السبب يف ذلك إىل أنه إما غيرّ إعدادات اخلصوصية إىل
«ال أحد» أو إىل «جهات االتصال» .وجرى حذفك من
قائمة األمساء.

إيرباص تستعد إلطالق
طائرة ركاب كهربائية

ومل يقع االختيار على شركة أمازون ،اليت تريد تدشني خدمة
توصيل الطرود بالطائرات بدون طيار.
وكانت إدارة الطريان الفيدرالي قد تبنت من قبل قواعد شديدة
الصرامة خبصوص استخدام طائرات درون.
ويلزم تصريح الستخدام هذا النوع من الطائرات يف الرحالت
اليت تتجاوز مدى البصر ،كما حيظر استخدامها ليال.
ومسجل لدى إدارة الطريان الفيدرالي حاليا أكثر من مليون
طائرة درون ،و 90ألف طيار.
وصمم برنامج الطريان بدون طيار للتعامل مع بعض التحديات
اليت تواجه دمج طائرات درون يف اجملال اجلوي الوطين ،خاصة
فيما يتعلق باحلد من املخاطر املتعلقة بالسالمة العامة.
رفض أمازون
كانت شركة أبل من بني الشركات اليت وقع عليها االختيار،
وستلتقط صورا جوية لوالية كاروالينا الشمالية .يف حني
تشارك شركات ميكروسوفت ،وأوبر ،وإنتل يف مشروعات
أخرى.
وحبسب وكالة رويرتز ،تقدمت أمازون بطلب لتوصيل الطرود
للمشرتين يف نيويورك ،إال أن الطلب ُرفض .كما تقدمت شركت
«دي جيه آي» ،أكرب منتج لطائرات درون غري العسكرية،
بعشرات االستمارات ،لكن مل يوافق على أي منها.

متتلك روسيا أسلحة قادرة على تغيري قواعد اللعبة العاملية
حسب مصادر إعالمية غربية.
وكان الرئيس الروسي فالدميري بوتني قد أعلن يف األول من
مارس/آذار  2018أن روسيا متتلك أسلحة قوية ال يوجد مثيل
هلا يف باقي العامل.
ويشار إىل أن ما عرضه الرئيس الروسي من أسلحة متطورة
هز أعداء روسيا احملتملني ،ولكن الرئيس الروسي مل يعلن عن
كل األسلحة القادرة على تغيري قواعد اللعبة العاملية.
ُيذكر أن روسيا قطعت يف الفرتة األخرية شوطا كبريا يف
صناعة أصناف السالح الصاروخي حتى أنها حصلت على
صواريخ متطورة جدا ال يوجد مثيل للكثري منها يف العامل ومنها
صاروخ «إكس.»32-
وقالت جريدة «سرتاتيجيك كلرتي» إن حامالت الطائرات
األمريكية ستفاجأ يف حالة حدوث نزاع ،بوجود صاروخ «إكس-
.»32
ويستطيع صاروخ «إكس »32-أن يفجر املفاجأة ألن
وسائط الدفاع اجلوي اليت متتلكها الواليات املتحدة ال تقدر
على إسقاطه.
ويصعد صاروخ «إكس »32-بعدما يتم إطالقه إىل ارتفاع
ّ
ينقض على هدف حمدد بسرعة هائلة
يقارب  40كيلومرتا ،ثم
ميكن أن تصل إىل  5400كيلومرت يف الساعة.

ووقع االختيار على الفائزين العشرة من بني  149طلب .ومل
ُيكشف بعد عن تفاصيل كل االختبارات ،لكن لدى كل مشروع
حوالي عامني ونصف لالختبارات ومشاركة املعلومات مع إدارة
الطريان الفيدرالي أوال بأول.

ويستطيع صاروخ «إكس »32-أن حيمل رأسًا نوويًا.

وقالت وزيرة النقل األمريكية ،إلني تشاو ،إن «البيانات
اجملمعة من هذه املشروعات التجريبية ستكون نواة إطار عمل
لدمج طائرات درون يف اجملال اجلوي الوطين».

ويرى خرباء الغرب أن هذا السالح الذي ستحمله قاذفات قنابل
متطورة من نوع «تو »22-سيغري قواعد اللعبة يف كل مسارح
العمليات احلربية.

شركة آي بي إم حتظر على موظفيها استخدام شرائح الذاكرة
قررت إدارة شركة آي بي إم حظر استخدام شرائح الذاكرة
احملمولة «يو إس بي» على العاملني بها ،وذلك حبسب موقع
ذي رجييسرت.

أورد موقع « »Air&Cosmosأن شركة إيرباص األمريكية تستعد
إلطالق طائرة ركاب كهربائية عام .2020
وجاء يف مقال نشره املوقع أن املشروع الذي أعلنت عنه إيرباص
مع شركيت رولز رويس وسيمينز ،يف ديسمرب الفائت ،يتم
يف إطاره العمل على تصنيع طائرة ركاب متوسطة احلجم تعمل
مبحركات كهربائية صديقة للبيئة ،حيث ستبنى هذه الطائرة على
أساس طائرات  ،146 BAeوستزود مبحرك كهربائي باستطاعة 2
ميغاواط.
ومن املفرتض أن تتوىل كل من الشركات الثالث مهمة معينة يف
تطوير الطائرة ،فإيرباص ستشرف على تكامل عمل احملرك مع
أنظمة توليد الكهرباء ،باإلضافة إىل التحكم بأنظمة الطريان ،أما
رولز رويس فستتوىل تطوير معظم أجزاء احملرك ،فيما ستشرف
سيمينز على نظم التحكم اإللكرتوني.
وقد تكون النرويج من أول الزبائن املتوقعني لشراء هذا النوع
من الطائرات ،حيث أعلنت منذ مدة عن تطوير برنامج «االنتقال
إىل الطاقة الكهربائية» الذي سيطال خمتلف جماالت النقل مبا يف
ذلك الطريان.

وذكر ذي رجييسرت أن العاملني الذين يريدون نقل بيانات داخل
الشركة عليهم استخدام الشبكة الداخلية .وأشار القرار إىل أن
الشرائح احملمولة قد تتعرض للتدمري.
ومن املتوقع سريان هذا القرار مع نهاية مايو اجلاري.
ولدى سؤاهلا عن هذه السياسة ذكرت متحدثة باسم الشركة «إننا
نراجع ونعزز إجراءاتنا األمنية حلماية آي بي إم وعمالئنا».
وقال اخلبري األمين كيفن بومونت  »:إنها خطوة شجاعة من آي
بي إم حيث متثل فالشات الشرائح احملمولة خطرا وعادة يسهل
احلصول على البيانات من الشركة عرب هذه الوسائل كما ميكن
استخدامها لزرع برامج فريوسات».
وأضاف قائال لكن آي بي إم قد تواجه مشاكل يف تنفيذ اخلطة.
كمبيوتر آي بي إم اجلديد أسرع من الكمبيوترات العادية
وتابع قائال »:من الناحية الفنية يسهل السيطرة على فالشات
الذاكرة احملمولة والسيطرة على البيانات اليت حتتويها ولكن فعليا

قد يصبح األمر مشكلة حيث يوجد عاملون معتادين على استخدامها
ألغراض العمل بشكل مشروع وبالتالي فإن احلظر سيؤدي إىل
ارتباكهم ،فاألمر يستطلب من العاملني تغيري عاداتهم يف أماكن
العمل».
ومن جانبه ،قال سومري كاراي مدير شركة  1Eاملعنية باألمن
املعلوماتي إن احلظر الذي فرضته آي بي إم إجراء «مبالغ فيه»
من قبل الطاقم األمين يف الشركة الذين مل يدركوا أن هناك
وسائل عديدة لتدفق البيانات داخل وخارج املنظمة .وقال إن حظر
فالشات اليو اس بي لن مينع الناس من سرقة البيانات.
يذكر أن احلظر جاء قبيل فرض قوانني أوروبية صارمة على
استخدام البيانات.
ففي الـ  25من مايو  /آيار اجلاري ستفعل قوانني أوروبية تفرض
غرامات كبرية على الشركات اليت ال تتخذ اإلجراءات الكافية حلماية
املعلومات احلساسة.
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تتـمات

جملس اجلامعة يطلب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

«أن اإلجراءات اليت حتض على تغري طابع القدس الشريف أو مركزها
أو تركيبتها الدميوغرافية ،ليس هلا أثر قانوني ،وأنها الغية وباطلة».
وأضاف أن اململكة العربية السعودية ترفض ما قام به الرئيس دونالد
ترامب من افتتاح السفارة األمريكية يف القدس الشرقية وتدينه،
معتربًا أنه انتهاك لقضية شعب فلسطني التارخيية.
وقال األمني العام للجامعة العربية امحد ابو الغيط يف مؤمتر صحايف
عقب االجتماع ،إن «اجملموعة العربية يف األمم املتحدة ستتحرك يف
أكثر من اجتاه من أجل التوصل إىل حتقيق قانوني جاد يف الفعل
اإلسرائيلي».
وطالب الوزراء يف قرارهم «جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة
وجملس حقوق اإلنسان ومقرريه واملفوض السامي حلقوق االنسان،
باختاذ اإلجراءات الالزمة لتشكيل جلنة حتقيق دولية يف أحداث غزة» ،وبـ
«العمل على متكني هذه اللجنة من فتح حتقيق ميداني حمدد بإطار زمين
وضمان إنفاذ آلية واضحة ملساءلة وحماكمة املسؤولني اإلسرائيليني
عن هذه اجلرمية وعدم إفاالتهم من العقاب».
واكدوا جمددا «رفض وادانة قرار الواليات املتحدة االعرتاف بالقدس
عاصمة السرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،واعتباره باط ًال والغيًا،
ومطالبتها بالرتاجع عنه» باعتباره «سابقة خطرية خترق اإلمجاع الدولي
حول القدس احملتلة ووضعها القانوني والتارخيي القائم وتشكل انتهاكًا
فاضحًا للقانون الدولي».
واعترب الوزراء أن «نقل السفارة يف ذكرى نكبة الشعب الفلسطيين
إمعان يف العدوان على حقوق الشعب الفلسطيين ،واستفزاز ملشاعر
االمة العربية االسالمية واملسيحية ،وزيادة يف توتري وتأجيج الصراع
وعدم االستقرار يف املنطقة».
وقال وزير اخلارجية الفلسطيين رياض املالكي إن  100شهيد فلسطيين
سقطوا منذ قرار ترامب ،وأكد رفضه قرار غواتيماال نقل سفارتها إىل
القدس أيضًا.
وعقد الوزراء اجتماعًا تشاوريًا قبيل انعقاد اجمللس حبثوا خالله مشروع
القرار الذي صاغه املندوبون الدائمون ،والذي تتفق فيه الدول األعضاء
على حترك عربي ملنع نقل مزيد من سفارات دول العامل إىل القدس،
أسوة بالواليات املتحدة ،ومطالبة واشنطن ودول العامل باالعرتاف
بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني يف مقابل االعرتاف بالقدس
الغربية عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.
وأكد أبو الغيط ،يف كلمة أمام اجتماع جملس اجلامعة العربية غري
العادي الذي ُعقد أمس االول على مستوى وزراء اخلارجية برئاسة
السعودية وبطلب منها ،أن القرار األمريكي باالعرتاف بالقدس «عاصمة
إلسرائيل» ونقل مقر السفارة «باطل ومنعدم وال أثر قانونيًا له ،وهو
مرفوض دوليًا وعربيًا ...رمسيًا وشعبيًا ...اآلن ويف املستقبل».
وشدد على أن القرار األمريكي «غري املسؤول ُيدخل املنطقة يف حال من
ويشعر العرب مجيعًا باحنياز الطرف األمريكي بصورة فجة ملواقف
التوترُ ،
دولة االحتالل ...بل إن القرار األمريكي على ما يبدو ،شجع إسرائيل
ٍ
وعنف أعمى
بطش عشوائي
على املضي قدمًا يف ما تقوم به من
ٍ
وقتل وحشي يف حق املدنيني العزل» .ودان نقل غواتيماال سفارتها
ٍ
إىل القدس ،مؤكدًا أن العالقات العربية معها ومع غريها من الدول
اليت قد ُتقدم على خطوة مماثلة ،ينبغي أن ختضع للتدقيق واملراجعة.
وقال« :إن نقل السفارات إىل القدس ٌ
ويقوض
عمل يضر بالسالم ،بل ُ
الشرعية األخالقية والقانونية للنظام الدولي برمته».

ماكرون :أوروبا لن...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

النووي ُ
املربم بني طهران والدول الست.
لكن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون أعلن ان بالده ال تعتزم خوض
حرب جتارية مع الواليات املتحدة بسبب طهران ،وال التحالف مع األخرية
على حساب األمريكيني.
يف املقابل ،أعلنت كازاخستان أن االحتاد االقتصادي األوراسي الذي
ويضم مجهوريات سوفياتية سابقةّ ،
وقع اتفاقًا أوليًا
تقوده موسكو
ّ
احلر مع ايران ،متهيدًا إلبرام «اتفاق شامل خالل
للتبادل
إلقامة منطقة
ّ
 3سنوات».
يف صوفيا ،قال رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر« :لدينا
التزام حبماية الشركات األوروبية .علينا التحرك .هذا السبب هو الذي
جيعلنا نطلق قانون التعطيل (بلوكينغ ستاتوس) لعام  1996الذي
يتيح التصدي لتداعيات العقوبات األمريكية خارج أراضي الواليات
املتحدة».
وأضاف يف مؤمتر صحايف يف ختام قمة لقادة االحتاد ُعقدت يف صوفيا:
قررنا أيضًا السماح لبنك االستثمار األوروبي
«جيب أن نفعل ذلكّ .
بتسهيل استثمارات الشركات األوروبية يف إيران .املفوضية ستواصل
تعاونها معها».
أتى إعالن يونكر بعد موافقة دول االحتاد على «مقاربة موحدة» للحفاظ
على االتفاق النووي اإليراني ،ومواصلة دعمه «طاملا استمرت إيران
يف احرتامه».
«سريدون
واستدرك مصدر أوروبي أن القادة األوروبيني أكدوا أنهم
ّ
ّ
املتعلقة بالدور اإلقليمي إليران وبرناجمها
على املخاوف األمريكية
للصواريخ الباليستية».
وجددت املستشارة األملانية أنغيال مركل إقرارها بأن دول االحتاد
ّ
األوروبي تعترب أن االتفاق النووي «ليس مثاليًا» ،وتابعت« :علينا
البقاء فيه ومواصلة املفاوضات مع إيران حول ملفات أخرى ،مثل
الصواريخ الباليستية».

ولفتت إىل صعوبة تقديم تعويضات واسعة لكل الشركات األوروبية
اليت طاولتها العقوبات األمريكية ،قائلة« :علينا أال نثري أوهامًا».
أما ماكرون فشدد على أن دول االحتاد «ستعمل للبقاء يف إطار االتفاق
(النووي) أيًا تكن القرارات األمريكية» ،وستبدي «التزامًا سياسيًا
ّ
لتتمكن شركاتنا من البقاء» يف ايران.
وتعمل
ولفت إىل أن «الشركات الكربى اليت لديها مصاحل يف دول كثرية،
تتخذ قراراتها وفقًا ملصاحلها» ،معتربًا أن على االحتاد مساندة الشركات
األصغر اليت تريد مواصلة العمل مع إيران.
وزاد« :لن خنتار معسكرًا على آخر .املسألة جيوسياسية .لن نصبح
حلفاء إليران ضد الواليات املتحدة ،كما لن نفرض عقوبات مضادة
على شركات أمريكية .أولوييت القيام بكل ما ميكن النفتاح اجملتمع
اإليراني».

بوتني يلتقي االسد...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اللقاء عن إيفاد وفد سوري إىل اللجنة الدستورية لدى األمم املتحدة.
بأن الوضع يف
أن الرئيس األسد أبلغ بوتني ّ
وأشار الكرملني إىل ّ
سوريا يتجه أكثر لالستقرار ،يف حني أكد الطرفان على ضرورة تهيئة
ظروف إضافية لعملية سياسية كاملة يف سوريا.
ويف سياق متصل ،قال الكرملني إن بوتني واألسد «حبثا بشكل مفصل
دور الشركات الروسية يف إعادة إعمار سوريا».
بدوره ،هنأ بوتني نظريه السوري بانتصارات اجليش السوري العسكرية،
الفتًا إىل أنه بعد جناح اجليش السوري يف مواجهة اإلرهاب وبدء العملية
السياسية يف البالد ،فإن القوات األجنبية ستبدأ باالنسحاب من األراضي
السورية.

واشنطن تتدرج العقوبات...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

األمريكي ضد «حزب اهلل» أمس االول إعالن وزارة اخلزانة األمريكية
ٍ
مؤسسات على ِ
صلة به.
عقوبات على شخصني و5
فرض
ّ
تفرض على عبداهلل صفي
وقالت الوزارة يف بيان هلا ّ
«إن العقوبات َ
الدينّ ،
وابن عم األمني العام للحركة حسن
ممثل «حزب اهلل» يف طهران
ِ
بزي ،الذي
نصراهلل ،وكذلك على َرجل األعمال اللبناني حممد إبراهيم ّ
َ
عمل ملصلحة «حزب اهلل» وإيران».
وغرب أفريقيا
مسجلة يف دول أوروبا
وأدرجت الوزارة  5شركات،
ِ
ّ
َ
وبزي.
والشرق األوسط ،ومرتبطة بصفي الدين ّ
ّ
بزي بـ»الضلوع يف تبييض
واتهم وزير اخلزانة األمريكي ستيف منوشني ّ
بزي كان يتعاون مع
األموال وتهريب املخدرات» .وأشار إىل
«أن ّ
ّ
فرضت الواليات املتحدة عقوبات
رئيس غامبيا السابق حييى جامي الذي َ
عليه يف عام .2011
يقدم الدعم واملساعدة
بزي «كان
فإن ّ
ّ
وحسب بيان وزارة اخلزانةّ ،
املالية واملادية والتقنية واخلدمات املالية لـ»حزب اهلل» ،وهو من أبرز
اكتسب ماليني الدوالرات
املسؤولني عن التعامالت املالية للحزب الذي
َ
َ
بزي وصفي الدين مع البنك املركزي
من خالل نشاطه .كما
تعامل ّ
َ
فرضت عقوبات عليه».
اإليراني الذي
سبق للواليات املتحدة أن َ
وبزي والشركات
وتضمنت العقوبات املفروضة على صفي الدين
ّ
ّ
أي
اخلمس ،جتميد كافة األصول التابعة هلا يف الواليات املتحدة وحظر ّ
تعامالت معها.

تو ّقعات تشنـّجات

ّ
توقعت مصادر وزارية «أن ينعكس التصعيد األمريكي
وإىل ذلك
تشن ٍ
ّ
جات ،ليس على تشكيل احلكومة مبقدار ما
اخلليجي ضد «حزب اهلل»
املرة
سينعكس على اإلعداد مسَبقًا لبيانها الوزاريّ ،
ألن القضية هذه ّ
ليست قضية امساء وحقائب ،بل امساء وحقائب وسياسة.
فصدور العقوبات يف هذه اللحظة السياسية احمللية واالقليمية والدولية
بأن املشاريع اإلمنائية واالستثمارية الواردة يف مؤمتر
جاء مبثابة رسالة ّ
«سيدر  »1وغريها من املساعدات ،قد تصبح مرتبطة بشكل احلكومة
استمر وجود احلزب يف احلكومة .قد
وببيانها الوزاري ،خصوصًا إذا
ّ
يساهم ذلك يف ختفيف الشروط اليت سيضعها احلزب.
ّ
يشكلون احلكومة ،أكانوا يف الرئاسة االوىل أم
وهي رسالة اىل من
الثانية ،تقول هلم َم ْه ًال ،أيًا كانت املتغريات النيابية ال تستطيع أن ّ
تؤثر
اجملتمعني الدولي والعربي ،وبالتالي ال تستطيع
على موقع لبنان يف
َ
ان ُترتجم يف احلكومة ال مقاعد ،وال سياسة عامة».
ّ
سيؤخر احلكومة أو
«أن إحراج الرئيس سعد احلريري
ورأى املصدر
ّ
عدل يف تشكيلها لكي تأتي وسطية ،وسيفرض على البيان الوزاري
سي ّ
ُ
السري بني األلغام والنقاط» .وقال« :إذا اعتقد أحد أنه يستطيع أن
«يشقلب» سياسة لبنان رأسًا على عقب ألنه َ
أخذ كم مقعد زيادة أو
ُ
بالناقص فهذا أمر مل يعد واردًا».
ُ
«ستحِرج احلريري بالتأكيد،
فإن العقوبات
ووفق مصادر سياسية متابعةّ ،
ألنه سيكون امام مشكلة جديدة مع اململكة العربية السعودية والواليات
ً
حكومة يشارك فيها «حزب اهلل» الذي
أس
تر َ
املتحدة االمريكية يف حال َ
ّ
ُ
بشق ِ
ّ
يه العسكري
ودول جملس التعاون اخلليجي بأنه
صنفته واشنطن
والسياسي «منظمة إرهابية».
أن احلريري الذي استقبل أمس السفري االيراني حممد
وترى املصادر ّ
فتحعلي ،يسعى من خالل التغيريات االدارية يف تيار «املستقبل» اىل
يتحدى الدول
إبعاد من هاجمَ وا اململكة ُبعيد استقالته ،فال ميكن أن
ّ
يعول على دعمها السياسي واالقتصادي
العربية والدول الغربية اليت ّ
من خالل توزير «حزب اهلل».
وعدا اململكة بسياسة
فإن «القوات» وتيار «املستقبل» اللذين َ
كذلك ّ
ٍ
منطقة
استيعاب رئيس اجلمهورية و»التيار الوطين احلر» واجتذابهما اىل
حمرجني يف املشاركة يف
وسط بينهما وبني «حزب اهلل» سيكونان َ
وت ّ
حكومة ّ
تغطي احلزب بد ًال من حكومة تحُ ّجمه ُ
قلص من دوره ِ
ومن الغطاء
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ظل معلومات عن نصائح إقليمية ّ
تلقاها ّ
املمنوح له ،خصوصًا يف ّ
كل
ّ
ترتيب االمور بينهما وبني كل منهما ورئيس
من احلريري وجعجع بوجوب
ِ
ّ
واملستقلني
احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط وحزب الكتائب
الذين ُيعتبرَ ون من صلب  ١٤آذار على الرغم من عدم متثيلهم يف
جملس النواب».

«حزب اهلل»

يف هذا الوقتّ ،
أن
أكد مصدر يف «حزب هلل» لـلزميلة «اجلمهورية» ّ
أي تأثري على آلية
القرارات والعقوبات ضد قيادة احلزب «لن يكون هلا ّ
العمل السياسي الراهن املتمثلة بانتخاب رئيس جملس نواب ونائبه
وهيئة مكتب اجمللس ،وال على االستشارات النيابية ،وال حتى على
ّ
املتوقع» .واعتبرَ «أن ال قيمة هلذه القرارات وال مفاعيل
تشكيل احلكومة
احلرة يف املنطقة
سياسية هلا ،وهي لن جتد صدى عند الشعوب والدول ّ
والعامل».
وأضاف« :لقد ُّ
وو ِ
ضعنا على لوائح اإلرهاب يف املاضي بسبب
ات ِهمنا ُ
ِ
ِ
ودعمنا
رجسه
التزامنا باملقاومة ضد العدو اإلسرائيلي وحترير أرضنا من
تهم جمددًا بسبب
حلركات املقاومة ضد االحتالل وعدوانه ،واليوم ُن َ
ِ
مقاومتنا اجلادة ضد اإلرهاب التكفريي يف املنطقة وحتقيقنا جناحات
ٍ
مهمة يف أكثر من
انتصارات
كبرية يف مواجهته وحتقيق حمور املقاومة
ّ
منطقة.

الوضع املالي ...والعقوبات

وارتدت زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة لرئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون أمس االول أهمية استثنائية بالنظر إىل األوضاع املالية
َ
وأوضح سالمة أنه بحَ ث مع رئيس اجلمهورية «السبل
املستجدة املقلِقة.
ّ
اعتمادها ملعاجلة مسألة ارتفاع أسعار الفوائد العاملية
األفضل الواجب
ُ
َ
تطرق أيضًا إىل التطورات اليت
«أن البحث
وأسعار النفط».
وأوضح ّ
ّ
استجدت يف العقوبات االمريكية بعد انضمام دول اخلليج إليها.
ّ
ٌ
قلق حيال الضغوطات اليت قد تتسّبب بها
ويف هذا السياق ،هناك
تطورات مستجدة ،على املالية العامة .إذ بعد إعالن الرئيس األمريكي
ّ
تعر َ
ضت سندات اليوروبوند اللبنانية يف
َ
االنسحاب من النووي االيرانيّ ،
تراجع أسعارها ِ
ٍ
سب ال ُيستهان
أدت اىل
االسواق العاملية
بن ٍ
لضغوط ّ
ِ
بها.
ومن ثم جاءت مسألة ارتفاع أسعار الفوائد على الدوالر عامليًا ،واليت من
شأنها ان تزيد منسوب الصعوبات املالية بسبب ارتفاع كلفة االقرتاض
يف لبنان ،باإلضافة اىل ارتفاع اسعار النفط ،واليت ستؤدي اىل زيادة
َ
وأضيفت اىل هذه العوامل السلبية،
العجز يف اخلزينة لدعم الكهرباء.
ُ
فرضتها الواليات املتحدة ودول اخلليج على
قضية العقوبات اليت َ
كيانات وأشخاص يف «حزب اهلل».
ً
ُّ
ٍ
كارثة يف حال
يتحول
حساس ،قد
كل هذه العوامل تأتي يف
ّ
توقيت ّ
وأدت اىل تأخري والدة
انعكست أجواء التصعيد على الوضع السياسيّ ،
احلكومة اجلديدة املوعودة.

االستحقاق النيابي

ّ
تتكثف االستعدادات إلجناز االستحقاق النيابي املتمثل
يف هذه األجواء،
َ
لتنطلق
بانتخاب رئيس جملس النواب ونائبه وهيئة مكتب اجمللس،
بعدها املشاورات الرئاسية متهيدًا للتكليف فالتأليف.
انطالق ترشيح رؤساء الكتل النيابية للرئيس نبيه بري
وكانت سبحة
ِ
كرت .فبعدما ّ
رشحه الرئيس جنيب
لرئاسة اجمللس النيابي اجلديد قد ّ
ميقاتي وكتلة «الوفاء للمقاومة» ،قال النائب املنتخب طوني فرجنية
أما ّ
تكتل «لبنان
من عني التينة أمس إنه سيكون ّ
أول املؤيدين لربيّ .
َ
موقفهما الثالثاء املقبل.
فسيحددان
القوي» وكتلة «املستقبل»
ّ

«بيت الوسط ـ املختارة»

أن حماوالت
وفيما اإلجيابيات ُتظلل جبهة «بيت الوسط» ـ معراب ،علم ّ
وصل ما انقطع بني «بيت الوسط» واملختارة ،يقودها
جتري حاليًا إلعادة
ِ
أن حوارًا بدأ
النائبان غطاس خوري ووائل ابو فاعور .وتفيد املعلومات ّ
بالفعل عرب الوسيطني ّ
أي لقاء بني
لكنه مل يصل اىل نتائج بعدّ ،
وأن ّ
احلريري والنائب وليد جنبالط مرتبط بنتائج هذا احلوار.
وفيما ّ
«أن السلوكيات اليت رافقت االنتخابات
تؤكد أوساط جنبالطية ّ
مستمر
«أن احلوار ما زال يف بداياته والنقاش
صارت وراءنا» ،تلفت إىل ّ
ّ
ويستند اىل جتربة السنتني ِ
ونصف للحكومة لناحية األداء واإلنتاجية
والعالقة الثنائية بني الطرفني وتوازن السلطات ّ
واتفاق الطائف».
«أن هناك موازين قوى جديدة جيب
وتذهب األوساط اىل ّ
حد التأكيد ّ
أن ُت َ
ؤخذ باالعتبار خصوصًا خالل مشاورات تأليف احلكومة وأن ال يكون
كر َست االنتخابات حيثيتها».
هناك ُّ
أي جتاوز للقوى اليت ّ
َ
وتشدد أوساط جنبالط على ّ
اإلضعاف أو التهميش أو
«أننا لن نقبل
ّ
ُ
ِ
حصتنا وفق حجمنا خط أمحر ،ولن نقبل
ونيل
احملاصصة على حسابنا.
َ
أي ظرف».
بالتنازل حتت ّ
َ
وفق أوساطه بثالثة
هكذا ،ويف حكومة من  30وزيرًا ،يطالب جنبالط،
سميهم هو بنفسه ،ويف حال املطالبة بوزير درزي من
وزراء دروز ُي ّ
ِ
أما يف حكومة
درزي.
غري
بوزير
املقابل
يف
جنبالط
سيطالب
ّ
حصته ُ
ّ
ً
التوقف عند نوعية
درزيني ،من دون
ين
بوزير
ك
فسيتمس
ا
وزير
24
من
ّ
َّ
َ
احلقائب «لكن بالطبع لن نقبل بالفتات ولن نرضى بوزارات هامشية».

قلق على املصري

إىل ذلك ،قال البطريرك املاروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي
ِ
ترؤسه اجتماعًا يف الصرح البطريركي يف بكركي للمؤسسات
خالل
ّ
ً
يتطلع اىل
خطوة اىل األمام ،فيما شعُبنا
خنطو
أن
«ينبغي
املارونية،
َ
قلق على املصري بسبب األزمات
هذا الكرسي البطريركي ،وهو يف حال ٍ
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملعيشية .شعُبنا يعاني البطالة
احلية تهاجر وتفرغ الوطن إىل بلدان
وشبابنا وقوانا
والفقر واحلرمان،
ُ
ّ
ّ
ِ
ليحقق ذاته ،ويحُ ّفز مواهَبه
وتفسح له يف اجملال
حترتم اإلنسان،
وقدراته.
وما يؤمل شعَبنا كثريًا هو الركود االقتصادي يف ّ
كل قطاعات االقتصاد،
عدم االستقرار يف العامل العربي،
أساسيني ،باإلضافة اىل
لسببني
ِ
َّ
النمو ،والفساد
تؤمن
ومسؤولة
واعية
اقتصادية
خطة
غياب
وهما:
ّ
ّ
نهب املال العام»(.مزيد من التفاصيل ص )5
املتزايد الظاهر يف
ِ
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صــحة وغــذاء

غازات املعدة والتجشؤ واالنتفاخ ..اليكم عالجات مناسبة!

االنتفاخ ،والتجشؤ ،وغازات املعدة اضطرابات
طبيعية ،تعود عمومًا إىل ما نبتلعه من هواء أو
تفكك األغذية خالل عملية اهلضم.
رمبا ال تعاني غازات املعدة أو اآلالم الناجتة عنها
إال أحيانًا أو بشكل متكرر يف يوم واحد.
ولكن عندما تعوق الغازات وآالمها نشاطاتك
اليومية ،فال شك يف أنك تعاني خطبًا ما.
إليك بعض الطرائق لتخفيف غازات املعدة وآالمها
وجتنبها ،فض ًال عن حتديد احلاالت اليت حتتاج فيها
إىل استشارة الطبيب.
االنتفاخ :تراكم الغازات يف املعدة واألمعاء

تناول األطعمة املنتجة
حتد من
للغازات أو
ّ
يسبب عدد
كميتها.
ّ
كبري من النشويات
ُ
وتعترب
الغازات،
األطعمة التالية من
االنتفاخ
مسببات
الشائعة:

• تناول أطعمة غنية بالدهون ،ما يؤخر إفراغ املعدة
وجيعلك تشعر بثقل فيها.

• الفاكهة ،مثل التفاح ،واملشمش ،واإلجاص.

• متالزمة القولون املتهيج ،وهي حالة
تسبب أمل
ّ
البطن أو التشنجات وتبدالت يف حركة األمعاء.
• حاالت تعجز معها األمعاء عن هضم أو امتصاص
مركبات حمددة يف الطعام ،مثل الداء البطين أو عدم
حتمل الالكتوز.
للحد من االنتفاخ ،من األفضل أن تتفادى
ّ

يساعد إجراء تغيريات يف منط حياتك يف التخفيف
من الغازات الزائدة وآالمها أو التخلص منها:

• امللفوف.

يرتبط االنتفاخ باحلاالت التالية:

• التدخني.
• عدوى يف املعدة أو األمعاء أو انسداد أو مرض يف
اجلهاز اهلضمي.

ال شك يف أن االنتفاخ ،والتجشؤ ،وغازات املعدة
وآالمها مزعجة وحمرجة أحيانًا .إليك أسباب هذه
األعراض واإلشارات والسبل إىل جتنبها.

• ملفوف بروكسل.

• العلكة.

• اإلجهاد والقلق.

كيف تتفادى اضطرابات املعدة؟

• الربوكولي.

• الزهرة.

• تناول الطعام بسرعة كبرية ،أو الشرب بواسطة
قشة ،أو مضغ علكة ،أو مص حلوى ،ما يؤدي إىل
ابتالع اهلواء.

• عاجل حرقة املعدة .عندما تعاني حرقة معدة خفيفة
وعابرة ،تعود عليك العالجات اليت حتتاج إىل وصفة
طبية بفائدة كبرية .لكن ارجتاع املريء حيتاج إىل
ّ
تتطلب وصفة طبية أو عالجات إضافية.
أدوية

• الفاصوليا.

عندما ال خترج الغازات بواسطة التجشؤ أو إطالق
الريح ،ترتاكم يف املعدة واألمعاء وتؤدي إىل
االنتفاخ .إىل جانب األخري ،تشعر بأمل يف البطن
يرتاوح بني اخلفيف واملتواصل واحلاد والقوي،
يساهم إطالق الريح أو التغوط يف ختفيفه.

تسبب الغازات.
• تناول مشروبات مكربنة أو أطعمة
ّ

فقد تدفعك إىل ابتالع مقدار أكرب من اهلواء أثناء
تناول الطعام والشراب.

• املشروبات املكربنة.

• احللوى القاسية.
• اخلس.
• احلليب ومشتقاته.
• البصل.
• كحول السكر املتوافر يف األطعمة اخلالية من السكر
(مثل السوربيتول ،املانيتول ،والكسيليتول).
األطعمة املعدة من احلبوب الكاملة.
ّ
التخلص من كمية اهلواء الفائضة
التجشؤ:
ّ
يشكل التجشؤ الطريقة اليت يلجأ إليها جسمنا
إلخراج الكمية الفائضة من اهلواء من معدتنا.
َ
ويعترب رد فعل طبيعيًا سببه اهلواء
املبتلع .قد
ُ
تبتلع اهلواء إن أكلت أو شربت بسرعة ،أو رحت
تتحدث أثناء تناول الطعام ،أو متضغ علكة،
أو متص حلوى صلبة ،أو تتناول املشروبات

املكربنة ،أو تدخن.
رمبا يكون الرجتاع املريء أيضًا التأثري ذاته .فإن
عادت أمحاض املعدة رجوعًا يف املريء ،تبلع مرارًا
لتزيل تلك املواد ،ما يؤدي بالتالي إىل ابتالع
مزيد من اهلواء ومواصلة التجشؤ.
باإلضافة إىل ذلك ،يبتلع البعض اهلواء كعادة
عصبية ،حتى لو مل يكونوا يتناولون الطعام أو
الشراب.
يف حاالت أخرى ،يكون التجشؤ املزمن مرتبطًا
بالتهاب بطانة املعدة أو عدوى بكترييا امللوية
البوابية املسؤولة عن عدد من أنواع قرحة
املعدة.
لتحد من التجشؤ:
ّ
• تناول الطعام والشراب ببطء .خذ كل وقتك لتقلل
من كمية اهلواء اليت تبتلعها.
تفاد املشروبات املكربنة ألنها تطلق غاز ثاني
•
َ
أكسيد الكربون.
• ّ
جتنب العلكة واحللوى الصلبة .عندما متضغ علكة أو
متص حلوى صلبة ،تزداد عملية البلع ،ويكون جزء
مما تبتلعه هواء.
• ال تدخن .عندما تسحب دخان السيجارة ،تسحب
أيضًا اهلواء وتبتلعه.
• حتقق من أسنانك االصطناعية .إن مل تكن مالئمة،

• تناول حصصًا أصغر.
ّ
يشكل كثري من األطعمة اليت تسبب الغازات جزءًا
من النظام الغذائي الصحي .لذلك ُكل حصصًا
أصغر منها كي تكتشف ما إذا كان جسمك قادرًا
على حتمل الكميات األصغر من دون إنتاج فائض
من الغازات.
• ُكل ببطء وامضغ الطعام كام ًال وال تبتلعه بسرعة.
أما إن كنت تواجه مشكلة يف اإلبطاء ،فضع الشوكة
يف الطبق بعد كل قضمة.
تفاد مضغ العلكة ،ومص حلوى صلبة ،والشرب
•
َ
بواسطة قشة ألن هذه النشاطات جتعلك تبتلع كمية
أكرب من اهلواء.
• حتقق من أسنانك االصطناعية وال تدخن.
• مارس التمارين الرياضية .يساعد النشاط
اجلسدي الغاز على االنتقال يف اجلهاز اهلضمي.
أما إن كانت رائحة الغازات اليت تطلقها تقلقك،
فقد يساهم احلد من تناولك األطعمة الغنية
بالكربيت ،مثل الربوكولي ،وامللفوف وغريهما من
اخلضراوات الصليبية ( ،)cruciferousواألطعمة
الغنية بالربوتني ،يف تفادي الرائحة الكريهة.
كذلك ميكن للرقع ،واملالبس الداخلية ،والوسادات
اليت حتتوي على الفخم أن تساعد يف امتصاص
رائحة الغازات املزعجة.

* 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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RBA warns royal commission could impact house prices

Malcolm Turnbull and hes wife Lucy
The latest voter polls have
given a boost to Malcolm
Turnbull’s approval as
prime minister, almost a
week after the federal budget was handed down.
The prospect of income
tax cuts has divided voters, but the prime minister’s popularity still got a
bounce in the wake of the
federal budget, two polls
show.
The latest Newspoll
found Malcolm Turnbull
strengthened his position
as Australia’s preferred
prime minister, marking
his best result since the
2016 election.
His approval was up eight
percentage points to 46
per cent, against Labor
opposition leader Bill
Shorten on 32 per cent.
That was welcome news
to Liberal backbencher
Tim Wilson.
“The Newspoll clearly
shows that the prime minister is the government’s
strongest asset with the
public in terms of the attitude and reception he receives,” he told Sky News
on Monday.
“It also highlights that the
biggest problem the opposition has is Bill Shorten.”
Despite splashing out on
planned personal tax relief, the coalition still trails
Labor 49-51 per cent on a
two-party preferred basis,
the poll published in The
Australian shows.
A separate Ipsos poll
published by Fairfax Media puts the coalition in
an even worse position
against Labor at 46-54
per cent, which is a decline from 48 per cent in
April.
But Mr Turnbull did in-

crease his Ipsos lead
as the preferred prime
minister to 52 per cent,
against 32 per cent for Mr
Shorten.
And asked if they thought
they would be better off
under the new budget, 38
per cent of the 1200 voters polled by Ipsos believed they would.
Some 57 per cent wanted
the government to use the
money to pay down debt,
compared to 37 per cent
who preferred to have income tax cuts.
The Newspoll of 1728
voters found 29 per cent
thought they would be
financially better off due
to the budget measures,
compared to 27 who
thought they wouldn’t.
A majority in this survey
backed the income tax
cuts plan.
Labor frontbencher Michelle Rowland believes
as more people learn
further details about the
government’s measures
the numbers will change.
“As Australians start to
realise the choices this
government has made
with this budget and contrast them to what Labor
is offering I think they will
come to see that the better deal is under Labor,”
she told Sky News.
“It will take some time for
those messages to get
out.”
The polls follow separate
income tax cut promises
during budget week and
a citizenship crisis that
forced four Labor MPs to
resign from parliament.
Both major parties are
gearing up for a string of
by-elections to be held
across the country as
soon as July.
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Guy Debelle said the RBA expected gradual progress in reducing the
jobless rate from 5.5 per cent.Photo: Jessica Hromas

House prices are at risk
of falling in the wake of
the royal commission, the
Reserve Bank says, as
banks restrict the amount
of money they are willing
to loan.
The central bank’s deputy
governor Guy Debelle
told an audience of chief
financial officers that
there was a risk of a further tightening in lending
standards.
“This may have its largest effect on the amount
of funds an individual
household can borrow,
more than the effect on
the number of households that are eligible for
a loan,” he said.
House prices have fallen
by 1 per cent across the
five capital cities.
“This, in turn, means
that credit growth may
be slower than otherwise
for a time. To me, that has
more of an implication for
house prices, than it does
for the outlook for consumption.”
CoreLogic figures show
Sydney home prices have
fallen by 1.9 per cent in
the past year, with dwelling prices in Melbourne
also falling at 0.5 per
cent.
Dr Debelle said the the
Royal Commission had
highlighted a number of
cases where lenders had
not assessed borrowers’
income appropriately, but
said it was important to
assess how widespread
this has been, and whether it had become harder
for households to afford
to service their loans.

He warned a number of
interest only-loan periods
would expire this year,
pushing up the required
mortgage payments rise
by 30–40 per cent for
some borrowers.
“While some borrowers
will clearly struggle with
this, our expectation is
that most will be able to
handle the adjustment so
that the overall effect on
the economy should be
small,” he said.
It is the second time the
royal commission has
been noted by the country’s top economists in
a week, after the federal
budget warned there was
“a risk that household
spending may be affected
by any unanticipated financial conditions, possibly as a consequence of
the royal commission.”
Dr Debelle said the major factor driving down
consumption was wages
growth which had started
showing signs of recovery.
He said historical comparisons to when the economy could expect wages
growth to reignite needed
to be re-assessed.
“The experience of other
countries with labour
markets closer to full capacity than Australia’s is
that wages growth may
remain lower than historical experience would
suggest,” he said.
New Zealand’s employment rate has hit a 9-yearlow of 4.4 per cent but
wage growth has been
stuck at historic lows.
“In Australia, 2 per cent
seems to have become

the focal point for wage
outcomes, compared with
3–4 per cent in the past,”
said Dr Debelle.
Treasurer Scott Morrison
has booked in wage rises
of 3.25 per cent by 201920 to help return the budget back to surplus and
turnaround low household consumption.
Dr Debelle said this was
the result of high-mortgages interacting with toprid wage growth.
He said in past decades
one of the easiest ways
to pay down your mortgage was through higher
inflation accompanied by
higher wages growth.
“Because the mortgage
is fixed in nominal terms,
the debt level declined
quite rapidly relative to
a household’s income
when incomes were growing quickly,” he said.
Add to shortlist
“A number of households
may be carrying a larger
mortgage for longer than
they expected when they

took out the loan [and]
while they can service
the mortgage, it has consumed a larger share of
their income for longer
than they might have intended,” he said.
Globally, Dr Debelle said
the RBA has been “witnessing the most synchronised pick-up in the
global economy for quite
some time.”
“We may be close to a
tipping point where we
see that tendency for
pessimism swing to optimism.”
He said he was confident
the economy would grow
a above trend over the
next couple of years.
“That is, that GDP growth
is likely to have a 3 in
front of it,” he said.
Dr Debelle said the RBA’s
view was that holding the
cash rate steady at 1.5 per
would assist that goal, but
if the economy continues
to evolve “higher interest
rates are likely to be appropriate,” he said.

The Hon Alan
Tudge MP Minister for Citizenship
and Multicultural
Affairs
RAMADAN

As Minister for Citizenship and Multicultural Affairs, I extend my
best wishes to Muslim Australians observing Ramadan.
Ramadan is a special time for prayer, generosity and self-reflection for people of the Islamic faith. It is a time to consider and
help those in need and to carry out charitable acts.
Muslims have been a part of Australia since the time of the outback cameleers in the 1800s, who played an important role in
opening up the vast interior of Australia. With their assistance we
built the Overland Telegraph Line and, later the Trans-Australian
Railway, both critical in connecting Australia.
Today, Australia’s Muslim communities number around 600,000
and come from a large range of diverse cultural backgrounds,
originating from more than 100 countries. More than a third of
Muslim Australians were born in Australia. Many continue to help
Australia to prosper, contributing in all facets of life.
At the same time, our unique model of multiculturalism is based
on the successful integration of migrants into the Australian
community premised on the acceptance of the core Australian
values of parliamentary democracy, freedom and the rule of law.
It is important that we continue to understand each other as
Australians in a culturally and religiously diverse society where
people of all faith traditions have the right to express and maintain their religious and cultural heritage.
I send my best wishes to all Muslim Australians observing Ramadan.
ALAN TUDGE
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WESTERN SYDNEY BECOMES A CULTURAL POWERHOUSE
• The Powerhouse Museum
will completely relocate to
stunning new premises in
Parramatta and accommodate
Australia’s largest and most
advanced planetarium.
•
Relocating Powerhouse
Museum to Parramatta – the
geographic heart of Sydney –
ensures families have worldclass facilities on their doorstep.
• The existing Powerhouse
Museum will stay open for
business before relocation,
with an exciting array of international exhibitions and
programs scheduled in the
coming months.
• Link to images, videos, the
business case summary and
a factsheet visit: https://bit.
ly/2HqGmvL.
KOALA STRATEGY WILL
SAVE AUSTRALIA’S NATIONAL TREASURE
• The NSW Government has
today unveiled an unprecedented State strategy to protect Australia’s iconic koala,
including a special new koala
hospital and major new reserves for the much-loved
marsupial.
• The centrepiece of the NSW
Koala Strategy is setting
aside large swathes of land
where koalas can thrive and
new habitats can be created.
• The NSW Koala Strategy
is the first phase of the NSW
Government’s response to an
independent review into the
decline of koala populations
in key areas of NSW by the
State’s Chief Scientist and
Engineer.
• For more information about
the NSW Koala Strategy, including a list of local projects,
please visit: www.environment.nsw.gov.au/koalas.
MORE POLICE ON THE BEAT
AS RECUITS GRADUATE
• More than 230 new probationary constables have today
joined the record numbers of
frontline police to help keep
the community safe.
• Since 2011, the NSW Government has delivered 994
additional officers.
• The new recruits have undertaken university-level education and eight months of
practical training at Goulburn
Police Academy to become
Probationary Constables.
• New officers have been assigned to Police Districts and
Area Commands across the
state.
GONSKI 2.0 REPORT A POSITIVE WAY FORWARD
• The NSW Government welcomed the release of David

Gonski’s review of Australian school education and its
discussion of how to maximise every student’s learning
growth.
• These and other reforms
being implemented in NSW
schools are already producing results with our state in
the top three jurisdictions for
all test domains across all
year levels in NAPLAN.
• The NSW Government welcomed Mr Gonski’s observation that NAPLAN in its present form is limited by its focus
on achievement rather than
growth.
NEW LAWS TARGET DISTRACTED AND DRUG DRIVERS
• Drug drivers and motorists
who illegally use their mobile phones will be targeted
as part of the NSW Government’s road safety reforms
which have passed NSW Parliament.
• Last year, 74 people lost
their lives in crashes where
a driver or rider had an illicit
drug present in their system.
• From 2012 to 2017, 184
crashes involved illegal mobile phone use, which resulted in 7 deaths and 105
injuries.
• The legislative reforms will
come into effect from 1 July
2018.
HISTORIC CRIMINAL JUSTICE REFORM BEGINS
• A transformational criminal
justice reform designed to deliver swifter justice to victims
and the community begins in
NSW.
• The $93 million reforms will
accelerate the wheels of justice and help ease pressure
on the District Court’s backlog of criminal cases.
• The early appropriate guilty
plea reform will provide certainty about sentencing discounts.
• The reforms will be monitored on an ongoing basis to
ensure they are working effectively. The Bureau of Crimes
Statistics and Research will
also carry out a review.
FINAL STAGE OF WESTCONNEX LINK APPROVED
• The third and final stage of
WestConnex, linking the M4
and M5 motorways has been
approved by the NSW Government, and will complete
Australia’s largest road project.
• The project included the
transformation of the disused Rozelle Rail yards into
a 10-hectare park with green
space, footpaths and cycle
ways.
• There will be opportunities
for local community involve-

ment in the design of the project such as community input
into the Urban Design and
Landscape Plan and involvement on the Air Quality Community Consultative Committee.
• For more information about
the Department’s assessment, please visit http://majorprojects.planning.nsw.gov.
au/index.pl?action=view_
job&job_id=7485.
$41 MILLION BOOST TO
FIGHT CANCER
• Australia’s position as an
international leader in cancer
research has been strengthened with a $41 million boost
to expand research to fight
cancer.
• The NSW and Commonwealth Governments joined
forces to announce the funding to help researchers apply
cutting-edge science to detect, diagnose and treat cancers.
• The joint investment will
support a world-first proteomics project, ProCan, at the
Westmead Children’s Medical
Research Institute (CMRI).
• The technology will generate results within five to seven
years, which will help develop
a new method of cancer diagnosis and treatment planning
that can give clinicians guidance within 36 hours. It will
be particularly powerful for
rare cancers.
TECH SAVVY SENIORS EMBRACE TRANSPORT APPS
• Seniors are being taught
how to plan public transport
routes, check bus or train
timetables in real time and top
up their Gold Opal cards online as part of the NSW Government’s new Tech Savvy
Seniors Transport App workshop.
• The participants in the new
workshop will learn how to
operate three of the most
common Transport Apps
used for navigating public
transport in NSW.
• The NSW Government’s
target to deliver skills-based
technology training to older
people had been exceeded.
• To find your nearest Tech
Savvy Seniors Transport App
workshop, visit www.telstra.
com.au/tech-savvy-seniors/
register-for-training.
NSW DOMESTIC VIOLENCE
DISCLOSURE SCHEME TO
CONTINUE
• The NSW Government’s
Domestic Violence Disclosure Scheme will be extended
until June 2019 following a
two-year trial that resulted in
more than 50 people learning
of their partner’s violent past.
• The Scheme, launched in

April 2016 as an Australian
first, helps people who may
be at risk of domestic violence to find out whether their
current or former partner has
a history of violent criminal
offences, such as stalking,
physical and sexual assault,
murder or manslaughter, or
breaching an Apprehended
Violence Order.
• The Scheme will continue to
operate in its four pilot sites
of Shoalhaven, St George,
Sutherland, and Oxley.
• More than 350 people have
also been assisted by the
wraparound crisis assistance
support that is attached to the
scheme and run by specialist
organisations.
OPAL CELEBRATES TWO
BILLION CUSTOMER TRIPS
AND $160 MILLION IN SAVINGS
• The popular Opal network
has clocked up two billion
customer trips since the electronic ticketing system was
launched in December 2012.
• Opal is the easiest and
most affordable way for regular travellers to get around on
Sydney’s public transport network offering incentives such
as the weekly travel reward,
the transfer discount, the
$2.60 Sunday cap for adults
and daily reduced fares for
Concession and Gold Senior/
Pensioner card users.
• In 1996, the previous Labor
Government promised to have
the T-Card in place by the
2000 Olympics. It bungled its
delivery and left the taxpayer
with a multi-billion dollar bill
and nothing to show for it.
AUSGRID MOVES TO REDUCE POWER BILLS IN NSW
• The NSW Government has
welcomed Ausgrid’s proposal
to reduce its network prices
by 6% in real terms from 1 July
2019, reducing power bills for
1.7 million households and
businesses.
• This proposal from NSW’s
largest electricity distributor comes on top of the $100
million a year in efficiencies
which have been made since
2013. This will continue to deliver savings of $76 per customer a year.
•
Ausgrid’s proposal will
now go through public consultation and consideration
by the regulator, with its final
network prices to be set by
April 2019.
$70.9 MILLION BOOST FOR
VITAL ROAD SAFETY PROJECTS
• The most dangerous
hotspots on NSW roads will
be upgraded as part of the
NSW Government’s Safer
Roads Program, which will

help drive the number of
deaths and serious injuries
on our roads Towards Zero.
• The projects are estimated
to save the equivalent of 425
deaths and serious injuries
over the life of the program.
• Safer Roads projects are
funded from the Community
Road Safety Fund, which
receives all revenue from
speed and red-light cameras
in NSW.
TEACH RURAL: STUDENTS
TO BENEFIT FROM MORE
TEACHERS IN REGIONAL
AREAS
• The first cohort of graduates
of the teach.Rural Scholarship
program will commence work
in the state’s public schools
across regional and remote
NSW this month.
•
The NSW Government
is ensuring every student –
whether they are from Dubbo
or Drummoyne – has access
to top quality education.
•
Applications for the
2018 round of teach.Rural
open on 18 June. Already,
150 NSW public schools are
to benefit from the enhanced
incentives and initiatives offered to teachers.
•
For more information,
visit https://teach.nsw.edu.au/
find-teaching-jobs/chooserural.
GRANTS UP TO $30,000 TO
KEEP LOCALS SAFE
• Local communities know
their local streets and roads
like the back of their hand. To
harness this knowledge, the
NSW Government is encouraging communities to identify ways to promote safety in
their local area.
• Applications are now open
for the Community Road
Safety Grants Program, with
up to $30,000 available for
local initiatives ranging from
young driver education programs, radio campaigns to
workshops for seniors.
• The NSW Government is
awarding up to $1.6 million in
grants over four years.
• Program guidelines and
application forms are available online: www.roadsafety.
transport.nsw.gov.au.
SEXUAL CONSENT LAWS TO
BE REVIEWED
• A review of the sexual consent provisions in the Crimes
Act will determine if the law
needs to be amended to protect victims better.
• The NSW Law Reform Commission was asked to undertake the review.
• The review will consider
sexual assault research and
expert opinion, as well as
community views, and developments in law, policy and
practice in Australia and internationally.

• The review is the first priority action of the NSW Government’s Sexual Assault Strategy because it is vital that
survivors feel confident the
justice system us working effectively to keep them safe.
• To make a submission, visit
www.lawreform.justice.nsw.
gov.au.
SUPPORTING OUT OF HOME
CARE FOR CHILDREN WITH
SEVERE DISABILITY
• Children with severe disability who are unable to live
at home will receive the support and care they need.
• The Commonwealth and
NSW Governments have
agreed on the delivery of support arrangements provided
through the National Disability Insurance Scheme (NDIS)
and the NSW Government.
• The NSW Government is
committed to successfully
transitioning to the NDIS and
will not let people with disability down.
•
Children and families
will be supported to live together, and where this is not
possible, the NDIA, the NSW
Government, and the family
will work together to agree on
options for the care and support of the child.
STATEMENT ON THE 2018/19
FEDERAL BUDGET
•
The NSW Government
applauds the Federal Government for delivering a responsible, forward-focussed budget
which lowers taxes, promotes
business growth and boosts
the standard of living for Australians for years to come.
•
Over time these reforms mean more money in
the pockets of the youngest
generation of Australians entering the workforce.
•
As a state, we will
continue partnering with the
Federal Government to deliver lower taxes, first-class
services, and state-of-the-art
infrastructure to the people
of NSW.
PLAN TO IMPROVE QUALITY
OF MENTAL HEALTH CARE
• Around-the-clock supervision of mental health units
and targets to reduce the use
of seclusion and restraint will
be introduced under a plan to
significantly improve mental
health care in NSW.
•
The NSW Government
has also committed an initial
$20 million to improve the
therapeutic environment inside acute mental health units
across the State.
• To view the Plan visit: www.
health.nsw.gov.au/mentalhealth.
• To be involved in the design
of your local seclusion and
restraint prevention plan visit
www.health.nsw.gov.au/lhd.
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Terror threat in Australia has risen following suicide bombings in
Indonesia: PM
MALCOLM Turnbull has
warned the risk of a terror attack in Australia
has risen, amid new airport security measures
and a DFAT warning to
Aussie travellers.
Speaking on 3AW today, the Prime Minister
confirmed the recent
suicide bombings in Indonesia, which involved
children, have potentially increased the local
terror risk.
The co-ordinated family
attack followed one of
Indonesia’s worst acts of
terrorism since the 2002
Bali bombings. At least
13 people, including the
six members of the family, died in the Surabaya
attacks, with a further 41
injured.
Mr Turnbull described
the acts as “brutal, inhumane, blasphemous
and sickeningly cruel”,
expressing solidarity for
the victims.
When asked if this increases the terror concern for us, he said
“yes”.
“In Indonesia they have
... around 500 people
that have returned from
the conflict zone,” Mr
Turnbull said.
“Of course the bomber,
the man who used his
family, killed his family
in these attacks had not
come back from Syria,
but nonetheless it is a
real challenge.”
“It’s a reminder that
these terrorists have got
nothing to do with God.
They are not defending
Islam,” he added, praising President Jojo Widodo for “proving Islam,
moderation and democracy are compatible”.
“Now he’s got people
who are seeking to undo
that in Indonesia. We give
him enormous credit for
standing up to that, and
seeking to maintain that

great moderate tradition
in Indonesia.”
He said the Australian
government was keeping a “very close eye” on
the 40 Australians who
returned from the conflict zone last year.
“A lot of the Australians
who went to fight in the
conflict zone will never
come back because
they’ve been killed, and
a number of them won’t
come back obviously
because they don’t want
to end up going to jail
here.”
According to The Australian, Mr Dutton said
yesterday the terrorism threat to Australia
would remain for “our
lifetime”.
“As we have seen in Indonesia in the last day
or so, the threat of terrorism is with us and
will be with us for our
lifetime, that is the reality of the threat,” Mr Dutton said. “So we need to
make sure we have an
assurance about people
who are coming into our
country, whether it is
by plane or by boat, we
need to make sure that
we are doing everything
we can to neutralise that
threat.”
NEW POWERS FOR AIRPORT SECURITY
The Prime Minister’s
warning comes amid
the announcement of a
beefed-up airport security package.
Mr Turnbull and Home
Affairs Minister Peter
Dutton announced a
$294 million package to
boost security at domestic airports.
“The justification for
changing the law so that
police at an airport can
ask you to identify yourself, the justification is
the safety of the Australian people,” Mr Turnbull
told reporters at Mel-

bourne Airport.
He said anyone travelling through the domestic airports could be subject to the new powers.
Under the current laws,
which Mr Dutton described as “an absurdity”, police can only
ask for proof of identity
if they have reason to be
suspicious of an individual.
“There’s certain conditions that need to be met
at the moment before
police can ask for that
identification, which is
an absurdity, and it is
an issue the police have
raised with us,” he said.
“We’re addressing an
anomaly and a deficiency in the law at the moment.”
New body scanners will
also be rolled out, with
the government hoping 94 per cent of passengers will go through
them.
“Everyone wants to get
through all of these security checks swiftly,
but they also want to
get through safely,” Mr
Turnbull told reporters.
“Using the latest technology enables you to
achieve both.”
Travellers can also expect extra screening of
baggage at both domestic and international terminals.

DFAT ISSUES WARNING
TO AUSSIE TRAVELLERS
The Department of Foreign Affairs and Trade
has issued a new warning to Australians currently in or considering
travelling to Indonesia.
While the official “high
caution” status for travellers in the country
has not changed, DFAT
issued a fresh notice
following the terror attacks.

Turnbull government is considering sending new migrants to rural towns

THE GOVERNMENT is considering new rules for how
migrants enter Australia. It
may be radical, but we’ve
already proven it works
Citizenship Minister Alan
Tudge said the issue of
migrants leaving their assigned region upon receiving their permanent visa
has become a “key issue
for discussion”.
“There are many regions in
Australia that are no facing
skilled labour shortages
and we are working with
regional leaders and businesses to find solutions,”
he told news.com.au.
“Many migrants are sponsored for permanent residence on the basis of an
intent to live and work
in regional Australia but
don’t stay long in the region once they have their
permanent visa. This is
obviously not ideal and
contributes to the labour
shortages.”
The Minister said he was
actively working with his
colleagues on solutions
to help regional areas to
meet labour demands.
It comes amid an increasingly heated debate over
our growing population,
which is expected to rise
from 24 million to 36 million by 2046, sparking
concern among some critics over the impact on our
cities.
The data suggests that
around 40 per cent of that
growth comes from net migration from other states
and overseas.
But one tiny town in regional Victoria shows
how resettling migrants
in small communities can
have a hugely successful
outcome.
HOW
MIGRANTS
CHANGED A STRUGGLING TOWN FOREVER
In early 2010, five families
arrived in a small Victorian town called Nhill in
response to an advertisement for five unskilled
jobs at a factory called
Luv-A-Duck.
The families were Karen
refugees — a persecuted
ethnic group indigenous
to the Thailand-Myanmar

border in South-East Asia.
Community-oriented and
accustomed to a rural
background, they were
drawn to the small town
near the Victorian-South
Australian border, and immediately seized on the
chance to engage in unskilled labour.
Within just years, they had
completely transformed
the struggling Aussie
town.
Former Nhill councillor
Wendy Robins has been
volunteering for the Karen
people since they arrived
almost a decade ago.
She told news.com.au it
was “truly a win-win situation” when they settled in
the community. “It wasn’t
just the Nhill community
and our volunteers that
helped the Karen refugees
— they helped us too,
by filling our churches,
putting students in our
schools, employing people, and creating jobs,”
she said.
A 2015 report published
by Deloitte Access Economics and the AMES settlement agency found the
initiative contributed $41.5
million and 70 jobs to the
town’s economy over five
years.
The Karen resettlement
helped the town to redress
population decline, revitalise local services and increase social capital.
The refugees who settled
here were not forced to
do so; the report notes
that the Karen people are
generally from rural backgrounds and many have
not had the opportunity to
attain higher levels of education, which — combined
with a strong communityoriented mindset — attracted them to the small
rural town.
“I think there were around
160 at first,” said Ms Robins. “At first of the 200
Luv-A-Duck staff, 50 were
refugees.
“Now they’re employed
by lots of other people.
They’re like any other migrants that come to our
country — their parents
worked really, really hard

to educate their children,
who are now nurses and
mechanics, and going off
to university.”
Deloitte also notes the
community has an unusually high level of social
capital compared to the
rest of the nation, with
strong volunteer rates.
The Karen people aren’t
the only migrants in the
Wimmera community —
Ms Robins said there was
a notable population of
Filipinos, Indians and Sri
Lankans as well. She described something of a cultural melting pot — people
of different religions cooking for each other on special holidays, and different
denominations sharing
spaces and singing songs
in different languages.
In February, former prime
minister Tony Abbott
made the controversial
call for Australia’s migrant intake to be reduced
from 190,000 to 110,000,
prompting renewed debate
over whether outsiders are
compatible with our country.
Having seen the effects of
migration first-hand, Ms
Robins said: “You can’t
put everyone in one basket. Get to know people.
I can’t speak for anyone
else, but here in Nhill it’s
just been such a positive
story.
“They’ve rejuvenated the
town. Maybe we’ve been
lucky because the Karen
people are a good, kind and
gentle people, and they’re
very grateful for everything
we’ve done ... but to label an
entire group based on one
person’s actions ... I just
don’t understand that thinking.
“People just need to get
to know each other and be
more understanding. These
people actually helped build
our town.”
Ms Robins admitted that
she herself had a bit to learn
from their arrival.
“I’ve learnt to be tolerant
of people sitting in a room
where they speak another
language,” she said. “I’ve
also learnt how lucky we are
to be in Australia. We don’t
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تـهـنئة

In the Name
of Allah, Most
Gracious, Most
Merciful
Assalaamu
Alaikum

I am honoured and privileged to send you this message of Ramadan, the most important and auspicious month of the Islamic calendar.
Ramadan is an incomparable blessing from Allah in so many ways. During this holy month, fasting, prayer, charity, and in fact all
good deeds ordered by our Creator are rewarded manyfold when compared to other days and months of the year. Ramadan is a time
of assessment of our spiritual health and is like spring when everything comes to life, dry grass and trees start to thrive and flowers
bloom after a cold winter.
Ramadan is a time when we are urged to practise our humanity towards Allah’s creatures, to recognise and practise the goodness
that Allah has created within us as human beings, showing sympathy for the plight of those who may be suffering or in need and in
fact placing ourselves in the position of others less fortunate, to experience their plight. It is a time to reflect on the direction of our
lives and our priorities and on the relationship with family, friends, neighbours and indeed humanity in general. Let us also not lose
the opportunity to strengthen our relationship with our Creator.
We are reminded of the Last Sermon of our Prophet Muhammad (peace be upon him) on the Plains of Arafat when he spoke about
the upcoming month of Ramadan. We should carefully read and ponder over this message of the Prophet before every Ramadan to
prepare ourselves mentally and physically for the sacred month. He (peace be upon him) said:
“Oh people! A great month is coming to you, a blessed month and a month in which there is one night that is better than a thousand
months. A month in which Allah has made it compulsory upon you to fast by day, and voluntary to pray by night. Whoever draws
nearer to Allah by performing any of the voluntary good deeds in this month shall receive the same reward as is for performing an
obligatory deed at any other time. And whoever discharges an obligatory deed in this month shall receive the reward of performing
seventy obligations at any other time. It is the month of Sabr (patience), and the reward for sabr is Heaven. It is the month of kindness
and charity. It is a month in which a believer>s sustenance is increased. Whoever gives food to a fasting person to break his fast, shall
have his sins forgiven, and he will be saved from the Fire of Hell, and he shall have the same reward as the fasting person, without the
latter>s reward being diminished at all.”
So, my sisters, brothers, and friends, let us take this golden opportunity to reap the rewards that Allah swt has promised for those who
patiently persevere in His Obedience.
On behalf of Muslims Australia - AFIC, I wish you a blessed, joyous and inspirational Ramadan. May Allah swt accept our fasting,
prayer and good deeds and actions during this holy month! Ameen.
I also wish your readers and all Australians, Insha’Allah, a Happy Eid ul Fitr to mark the completion of this blessed and glorious
Ramadan.

Wasalaamu Alaikum
Ramadan Kareem
Dr Rateb Jneid
President
Muslims Australia - AFIC
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اعــالنات

النائب خليل عيده يهنــئ
يتقدم سعادة النائب
يف برملان فيكتوريا
عن املنطقة
الغربية
مللبورن
الـنائب خـليل عـيده
بأح ّر التهاني من اجلالية العربية عامة
واالسالمية خاصة مبناسبة حلول شهر رمضان
املبارك شهر الزهد والتقوى واملربات جعله اهلل

شهر خري وصيام وبركات على اجلميع..

رمضان كريم

”“Funded from Parliament’s Electorate Office and Communications Budget

MESSAGE FROM THE PREMIER
I am delighted to send my warmest greetings to every Victorian Muslim as you observe the holy month of Ramadan.
This is a special time of reflection and prayer for Islamic communities
around the world.
This Government will always support Victorians to practice their faith
and celebrate their cultural traditions.
I thank every Victorian of Islamic faith for your many contributions to
our state, and wish you and your loved ones a blessed Ramadan.
Ramadan Mubarak.

The Hon Daniel Andrews MP
Premier
يسعدني أن أبعث بأحر تحياتي إىل كل املسلمني يف فيكتوريا وهم يحتفلون بشهر رمضان املبارك.
إنه وقت خاص للتفكري والصالة للمجتمعات اإلسالمية يف جميع أنحاء العالم.
هذه الحكومة سوف تدعم دائمـًا الفيكتوريني ملمارسة عقيدتهم واالحتفال بتقاليدهم الثقافية.

أشكر كل الفيكتوريني من العقيدة اإلسالمية على مساهماتهم العديدة يف واليتنا ،وأتمنى لهم وألحبائهم شهر رمضان كريم.

رمضان مبارك

رئـيس واليـة فـيكـتوريا

دانـيال أنـدروز

1 Treasury Place, Melbourne, Victoria, 3002 Telephone; (03) 9651 5000
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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

مـطعم ومقـهى املـنية
لـصاحـبه السـيد مصـطـفى قطعـيـّة
افـطار شـهي بأسـعار مدروسة مبناسبة شـهر رمـضان املـبارك

حــالل

شوربة ،فتـّة ،كبـّة نيـّة ،بطاطا مقليـّة ،حمص ،فتـّوش ،منسف دجاج،
جوانح دجاج ،مغربيـّة ،كفتة بدبس ،تمر وصـحن مشاوي

LEBANESE RESTAURANT AND CAFE

كل هذه البوفيه بـ:
ا
حل
ـ
ج
 38دوالرا للشخص [ الكبري]  -نصف السعر للشخص [ الصـغري] ز ض
ـ
ر
و
ري
( 5سنوات وما دون  ...مـجاناً)
يتقـدم السيد مصطفى قطعيـّة من الـجالية بأحـر التـهاني مبناسبة شـهر رمـضان املـبارك

رمضان كريم
Shop 2/ 183 Elizabeth Drive, Liverpool, NSW- P: 02 9600 6616

BUTCHERY

BAKERY
مناقيش  -حلم بعجني
صفائح جبنة مع خضار
وزيتون  -بيتزا ومجيع
أصناف املعجنات

خربة طويلة  -أسعار
منافسة  -معاملة جيدة

حـالل

حـالل

حـالل

نؤمن طلبات كافة املناسبات

أفضل األسعار بمناسبة شهر رمضان املبارك
لدينا جميع أنواع اللحوم الطازجة يوميا
خربة  -نظافة تامة  -معاملة رم
ض
ا
نك
ر
جيدة  -أسعار منافسة
ي
م
Shop 3/ 183 Elizabeth Drive, Liverpool, NSW- P: 02 8798 2474

نفتح  7أيام يف األسبوع

ح

ــ
ال
ل

يتقـدم السيد مصطفى قطعيـّة من
الـجالية بأحـر التـهاني مبناسبة
شـهر رمـضان املـبارك

ر

م
ض
ا
ن

كري

م

Shop 5/ 183 Elizabeth Drive, Liverpool, NSW- P: 02 9602 7999

