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احلريري ينال  111صوتاً :نستعجل تأليف
احلكومة ومن ّد الي ّد للجميع

الرئيس العماد ميشال عون يكلف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة
وبدأت االستشارات مع
احلريري ،الذي أوضح بعد
اللقاء أنه سيرتك لكتلة

«املستقبل» تسمية رئيس
احلكومة ،وقال «اللقاء
بروتوكولي وإن شاء اهلل

الصني تن ّدد بإقصائها من مناورات دولية
وروسيا تسلّمها  10مقاتالت «سوخوي »35 -

ِ
أسفت الصني إلعالن
الواليات املتحدة سحب

دعوة كانت وجهتها إليها
للمشاركة يف تدريبات

عدوان صاروخي على مطار
الضبعة العسكري ووسائط الدفاع
اجلوي السوري تتصدى له
التفاصيل صفحة 31

عسكرية

يف

احمليط

خري».

التتمة صفحة 31

ترامب يلغي القمة مع كيم وحيذره بعد
تدمري منشأة التجارب النووية

تطور دراماتيكي ،ألغى
يف
ّ
الرئيس األمريكي دونالد
ترامب فجأة قمة تارخيية
كانت ستجمعه بالزعيم
الكوري الشمالي كيم
جونغ أون يف سنغافورة
يف  12حزيران املقبل،
منددًا بـ «عداء صريح»
من بيونغيانغ ومشددًا على
استعداد اجليش األمريكي
للرد على أي خطوة «طائشة
ّ
أو متهورة» تتخذها الدولة
الستالينية.
وأتى قرار ترامب بعد
تدمري
على
ساعات
بيونغيانغ منشأة «بونغي-
ري» للتجارب النووية،
األرض
حتت
احملصنة
ّ
داخل جبل قرب احلدود
مع الصني ،يف حضور
إعالميني أجانب.
وقال مسؤول يف البيت
األبيض إن قرار إلغاء

صورة ملنشأة بونغي ـ ري للتجارب النووية يف بيونغيانغ (أ ب)
القمة خُ
اتذ أمس االول،
ردًا على انتقادات عنيفة

وجهتها
ّ

مسؤولة

كورية

التفاصيل على صفحة 31

بومبيو :واشنطن ال حتاول تغيري
النظام يف طهران

اخلارجية
وزير
أعلن
األمريكي مايك بومبيو أن
تغيري النظام يف إيران
ليس هدفًا لبالده.

وسئل بومبيو ،خالل
ُ
جلسة استماع يف جملس

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 :
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Follow us on

بري :املشاورات ستبدأ اإلثنني واحلكومة ستكون حكومة وحدة وطنية موسعة!

ُكلف الرئيس سعد احلريري
تأليف احلكومة بعدما نال
غالبية  111صوتًا ،وقد
أنهى رئيس اجلمهورية
ميشال عون اإلستشارات
النيابية واجتمع مع رئيس
جملس النواب نبيه بري
ثم إنضم احلريري اىل
من ّ
اإلجتماع ،والذي لفت اىل
نية لتسهيل تأليف
وجود ّ
اليد للجميع.
ومد
احلكومة
ّ
ّ
اجرى عون االستشارات
وقد
امللزمة.
النيابية
ُ
وصول النواب اىل
تواىل
قصر بعبدا ،حيث إلتقاهم
الرئيس عون إما يف مكتبه
أو يف صالون السفراء ،ال
سيما بالنسبة اىل الكتل
النيابية.

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

www.meherald.com.au/myherald
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10 Nicholsen St, Penshurst

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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لـبنانيات

واصل لقاءاته يف أسرتاليا وزار املطران طربيه واجلالية يف سيدني كرمته جعجع :مسينا احلريري ألن البالد حباجة اىل عملية إنقاذية كبرية

قائد اجليش :األمن مستتب يف لبنان

واصل قائد اجليش العماد
جوزاف عون لقاءاته يف
أسرتاليا ،وزار يف اليوم الرابع
راعي األبرشية املارونية املطران
أنطوان شربل طربيه يف «بيت
مارون» ،حبضور رجال دين
لبنانيني من خمتلف الطوائف.
وبعد كلمة ترحيبية لرئيس حترير
صحيفة «النهار» األسرتالية أنور
حرب ،ذكر املطران طربيه بأنها
«الزيارة األوىل لقائد جيش
لبناني إىل أسرتاليا» ،مشيدا
ب»تضحيات عناصر املؤسسة
العسكرية».

عون

من جهته ،أشار العماد عون إىل
أن «هذا اللقاء الوطين اجلامع
يعطي صورة حقيقية عن القيم
اللبنانية» ،معتربا أن «الكالم
اليوم حول احلرب على اإلرهاب
هو كثري الشيوع ،وهذا اإلرهاب
يستخدم الدين شعارا له رغم
أنه براء منه» ،وقال« :إن
اجليش اللبناني انتصر عليه
بفضل إمياننا بقضيتنا واحرتافنا
وحمبة الشعب لنا ،واستطاع
بذلك أن يكسب احرتام أقوى
جيوش العامل».
وإذ هنأ املسلمني بالشهر
الفضيل ،طمأن إىل أن «األمن
مستتب يف لبنان» ،داعيا أبناء
اجلالية إىل «زيارة بلدهم وعدم
التأثر بالشائعات الكاذبة»،
وقال« :إن وطننا ،رغم الوضع
املتفجر يف املنطقة ،ال يزال
األفضل أمنيا نتيجة سهر
وبقية
العسكرية
املؤسسة
وجهوزيتها
األمنية
القوى
الدائمة للحفاظ على األمن».
كما وجه العماد عون «حتية إكبار
وإجالل لروح اجملند الشهيد علي
حسن مصطفى ،الذي سقط يف
طرابلس ،مفتديا بدمائه أرض
الوطن».

كلمات

وكانت كلمات لكل من الشيخ
مالك زيدان من دار الفتوى،
رئيس مجعية املربات اخلريية
اإلسالمية الشيخ يوسف نبها،
رئيس الرابطة املارونية أنطوني
هاشم ،أكدوا فيها «أهمية
دور اجليش يف محاية لبنان
واللبنانيني».
وأثنوا على «مناقبية العماد عون
ومسريته العسكرية الناصعة».

درع تقدرية

ويف اخلتام ،قدم العماد عون
درعا تقديرية إىل املطران
طربية ،ودرع معركة فجر اجلرود
إىل حرب.

احتفال تكريمي

من جهة أخرى ،نظمت اجلالية
اللبنانية يف مدينة سيدني
احتفاال تكرمييا لقائد اجليش
وعقيلته والوفد املرافق ،شارك
فيه السفري اللبناني ميالد
رعد وقنصل لبنان يف سيدني
شربل معكرون وحشد من
النواب والشخصيات السياسية
وممثلون عن الطوائف الروحية،
إضافة إىل رؤساء وأعضاء
األحزاب
وممثلي
بلديات
أعمال
ورجال
واجلمعيات
ووسائل إعالم وأبناء اجلالية.

جعجع يدلي بتصريحه من قصر بعبدا بعد اجتماعه بالرئيس عون محاطا بكتلة القوات اللبنانية

العماد جوزيف عون يقدم درعا تقديرية للمطران طربيه
اللبناني
النشيدين
بعد
واألسرتالي ودقيقة صمت عن
أرواح شهداء اجليش اللبناني،
ألقى العماد عون كلمة شكر
معكرون
«القنصل
فيها
ورئيس املؤسسة اإلعالمية
للشرق األوسط والي وهبه
على تنظيم االحتفال ،واجلالية
اللبنانية على حفاوة االستقبال
ووقوفها الدائم إىل جانب
اجليش ،كما مجيع اللبنانيني
يف لبنان ودول العامل» ،ونوه
ب»دور اجلالية الفاعل يف
اجملتمع األسرتالي».
وأكد العماد عون أن «األمن
مستتب يف لبنان» ،داعيا
اللبنانيني إىل «زيارة بلدهم
وعدم التخلي عنه ألن من ليس
لديه وطن ليست لديه هوية».
«مساعدته
للجميع
وشكر
ودعم
العسكرية
املؤسسة
إنشاء املستشفيات العسكرية
يف كل املناطق اللبنانية»،
وقال« :إن سالحنا األساسي
هو مؤازرة اللبنانيني لنا يف كل
معاركنا».
كما أعرب عن فخره واعتزازه
بضباط ورتباء وأفراد اجليش
اللبناني ،مؤكدا أنه تلقى
«اتصاالت من جهات أجنبية عدة
تثين على طريقة إدارة معركة
فجر اجلرود» ،وقال« :إن لبنان

انتصر على اإلرهاب».
وكشف عن «توقيف عدد كبري
من املتورطني بأعمال إرهابية
وسواها من اجلرائم».
وحيا قائد اجليش رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون،
مشريا إىل أن «األمور يف لبنان
مستقرة بفضل وعي اللبنانيني
ودعمهم لوطنهم وجيشهم يف
كل املواجهات اليت خيوضها»،
معتربا أن «اجليش يقوم مبهمة
أمنية يف الداخل وعلى احلدود،
ويضطلع مبهمات إنسانية وبيئية
واجتماعية أيضا» ،مشددا على
أن «اجليش ال ينسى شهداءه
وال عائالتهم اليت هي أمانة
لديه».
كما ألقيت كلمات عدة خالل
االحتفال نوهت ب»أداء اجليش
اللبناني وتضحياته ،وبدور
العماد جوزاف عون وقيادته
احلكيمة».
ويف اخلتام ،مت عرض فيلم
عن اجليش من إعداد مديرية
التوجيه .وقدم العماد عون درع
اجليش إىل مدير «املؤسسة
اإلعالمية» الرائد املتقاعد رميي
وهبه ومندوب «الوكالة الوطنية
لالعالم» يف اسرتاليا الزميل
سايد خمايل ،تقديرا للجهود
اليت بذالها يف تنظيم االحتفال
والزيارة.

التقى رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون،
يف بعبدا ،تزامنا مع حضور تكتل
«اجلمهورية القوية» إىل القصر
للمشاركة يف اإلستشارات
النيابية امللزمة ،وخرج جعجع
بعد خلوته الثنائية بالرئيس،
اليت دامت حنو  15دقيقة،
ليعلن أن التكتل مسى الرئيس
سعد احلريري لتولي رئاسة
احلكومة العتيدة.
وأمل «أن تأتي احلكومة العتيدة
جديدة بكل ما للكلمة من معنى،
وعلى هذا األساس أتت تسمية
التكتل للرئيس احلريري ،باعتبار
أن البالد حباجة اىل عملية إنقاذية
كبرية .فاالستمرار باألمور على
ما هي سيؤدي بنا إىل استمرار
الوضع الراهن ،وسنكمل يف
مسعانا هذا لتأليف حكومة
جديدة عندما سيلتقي التكتل
بالرئيس احلريري يف إطار
استشارات التأليف».
وتطرق جعجع إىل مسألة «الصفة
التمثيلية» ،قائال« :األمر سهل
جدا ،وكي ال يأخذ أي طرف
حق اآلخر علينا أن نتعامل مع
الثنائي املسيحي بالطريقة
عينها اليت يتم التعامل بها مع
الثنائي الشيعي خالل تأليف
احلكومة ،كما علينا أن ننظر إىل
الكتل مبعناها الفعلي ،باعتبار
أنه ميكن ألي كتلة أن تضيف
 4أو  5نواب قبيل التاليف أو
تأليف كتلة من هنا أو هناك،

دريان التقى فتحعلي يف زيارة وداعية ومراد وزوارا
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،السفري اإليراني حممد
فتحعلي يف زيارة وداعية.
والتقى أيضا النائب عبد الرحيم
مراد الذي هنأه بشهر رمضان،
وجرى البحث يف األوضاع
العامة.
كذلك استقبل دريان الرئيس
اجلديد جمللس أمناء مجعية
اإلسالمية
اخلريية
املقاصد
فيصل سنو على رأس وفد
من أعضاء اجمللس أطلعه
على نشاطات اجلمعية الرتبوية
والصحية واالجتماعية.
ثم زاره وفد من مؤسسة
القدس الدولية برئاسة رئيس
املؤسسة ياسني محود الذي
قال بعد اللقاء« :تشرف وفد
من مؤسسة القدس الدولية
بالسالم على مساحة املفيت،

وهذه الدار هي دار العرب
واللبنانيني واملسلمني ،وقد
أطلعنا مساحته على خماطر
نقل السفارة األمريكية اىل
القدس ،وخماطر صفقة القرن
على القضية الفلسطينية ،وعلى
لبنان أيضا نتيجة ما خيطط
لتوطني الفلسطينيني حيثما
كانوا ،وأشدنا مبوقف لبنان
الرمسي والشعيب والروحي،
الذي أثبت بكل أطيافه وقوفه
اىل جانب قضية القدس.
واستمعنا من مساحته اىل
إدانته لنقل السفارة االمريكية
ولصفقة القرن ،ووقوفه اىل
جانب أهلنا يف مدينة القدس،
وقد وجه رسالة قوية هلم بأن
لبنان معهم ،وان مساحته معهم،
وصمود
بصمودهم
ويشيد
الفلسطينيني وتضحياتهم يف
مسرية العودة ،ويف اهلبات

اليت يقوم بها املقدسيون،
أشاد مساحته حبملة «إزرع األمل»
اليت أطلقتها عدد من اجلمعيات
اللبنانية لتمكني قرى القدس
خارج اجلدار ،ووجه رسالة قوية
من لبنان اليهم ،وكما نقلينا
أيضا لسماحته حتيات مفيت
القدس الشيخ حممد حسني،
وحتيات مفيت القدس السابق
الشيخ عكرمة صربي ،وحمافظ
القدس األستاذ عدنان احلسيين،
محلونا رسالة لسماحته ،ومساحته
هو حامل لقضية القدس يف كل
امليادين ،يف كل خطب اجلمعة،
يف كل املناسبات يثبت مساحته
انه املدافع عن قضية القدس،
وانه احلامل هلذه القضية،
ونقول له جزاك اهلل خريا،
وبارك بك ،وليس هذا غريبا
على مساحته ،وال على اللبنانيني
رمسيا وشعبيا».

ونقوم باحتساب نائب واحد يف
كتلتني او يف تكتل الساحل،
ومن ثم تكتل الوسط ،وأخريا
يف تكتل اجلبل ،ومن ثم يف
التكتل «القوي» وبعدها يف
التكتل الضعيف ،إال أن هذا
كله ليس عمال جديا باعتبار
انه «عندما سنصل إىل اجلد»
فاجلميع يعلم إىل ما أدت إليه
اإلنتخابات النيابية ،وأقصى
متنياتنا اختاذ نتائج اإلنتخابات
وبالتالي اإلرادة الشعبية على
حممل اجلد كما جيب ،وسنتمسك
بهذا املطلب».
وردا على سؤال عن سبب
حضوره إىل قصر بعبدا مع
تكتل «اجلمهورية القوية» خالل
اإلستشارات النيابية امللزمة،
قال جعجع« :السبب هو أنين
مل أجتمع بفخامة الرئيس منذ
مدة ،لذلك اغتنمت الفرصة من
أجل احلضور وإلقاء التحية عليه
واحلديث معه قليال ،وهذا ما
حصل».
وردا على سؤال عما إذا اشتكى
للرئيس األداء الذي يتم التعامل
به مع حزب «القوات اللبنانية»
أخريا ،قال« :ال نريد أن نزيد

هموم فخامة الرئيس ،وإمنا جل
ما حناول القيام به هو ختفيفها
عنه».
وهل ميثل حضوره خطوة
استباقية كي ال تؤول األمور يف
تأليف احلكومة إىل ما آلت إليه
يف انتخاب هيئة جملس النواب،
قال« :جيب أال نتوقف عند كل
تفصيل ،إال أن ما حصل البارحة
ليس جبميل ،وال أريد أن أدخل
يف حسابات من أعطى من وملاذا
قام بذلك ،إال أنه جيب أال يتم
التعامل مع تكتل «اجلمهورية
القوية» بهذه الطريقة ،فهل
يعقل أن يستكثروا أمانة سر
على هذا التكتل؟ ولكن يف
كل األحوال لن نعدم وسيلة من
أجل ان نتابع املسرية ونشق
طريقنا إىل األمام مهما كانت
الظروف».
وردا على سؤال قال جعجع:
«أريد أن أقول للرئيس نبيه
بري إن األشخاص الواضحني
هم أفضل من ميكن التعامل
معهم ،باعتبار ان الوضوح
يف املواقف مهم جدا ،ويأتي
نقيض املراوغة والتقلب يف
املواقف».

جابر :لالسراع يف تشكيل احلكومة
وااللتفاف حول رئيس اجلمهورية
الحظ عضو كتلة «التنمية
والتحرير» النائب ياسني جابر
أن «عيد املقاومة والتحرير هذا
العام يتزامن مع انتخاب الرئيس
نبيه بري رئيسا للمجلس
النيابي ،استكماال لتعزيز احلياة
الدميقراطية يف لبنان بزخم قوي
بعد اجراء االنتخابات النيابية،
كما يتزامن مع العمل على عودة
تفعيل السلطة التنفيذية من خالل
تسمية الرئيس سعد احلريري
رئيسا للحكومة العادة تشكيله
حكومة وحدة وطنية جامعة»،
مشريا اىل ان «الرئيس بري
يبقى الرقم الصعب يف احلياة
السياسية اللبنانية ،وحامي
االستقرار الدستوري والتشريع
النيابي ،وصمام االمان هلذا
الوطن ،وهو جسر التواصل بني
السياسيني اللبنانيني ،والذي
مل ينقطع ولو للحظة واحدة
حتى يف أحلك الظروف ،وما
إمجاع الكتل النيابية على انتخاب
الرئيس بري سوى ألنه رمز
االعتدال والوطنية احلقة».
وقال« :إن عيد التحرير وانتخاب
الرئيس بري تأكيد اللتزام اخلط
والنهج املقاوم الذي سار به

الرئيس بري انطالقا من مدرسة
االمام موسى الصدر ،دفاعا
عن عزة لبنان ومناعته يف وجه
العدوانية االسرائيلية اليت ال تزال
تضع لبنان واملنطقة على منظار
التصويب واالستهداف ،والتحية
يف هذا العيد لكل املقاومني
الشرفاء الذين حرروا االرض
ببطوالتهم وبدماء الشهداء.
والتحية ايضا للجيش اللبناني
والقوى االمنية وشهدائهم
الذين كانوا الشركاء احلقيقني
يف معركة الدفاع عن لبنان
ومواجهة التهديدات االسرائيلية
واالرهاب التكفريي».
وأضاف جابر« :ان املرحلة
احلساسة والدقيقة من تاريخ
االسراع
تقتضي
املنطقة
يف تشكيل احلكومة اجلديدة
وااللتفاف حول فخامة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
يف ما يتعلق حبماية الدولة
ومؤسساتها ومواجهة التحديات
والصعوبات اليت تواجه وطننا
يف املرحلة املقبلة ،األمين منها
واالقتصادي واملالي ،واليت
تتطلب متتني اواصر الوحدة بني
اللبنانيني».
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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
 1حزيران
سـمنة أصيل ( 4كـلغ) بـ $ 16،99

متر هندي كازوزا ( 24قنينة) بـ $ 15،99

جــزر ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

عدس أخضر وأمحر( 1كلغ) بـ $ 2،50

متر مادجول  -باب أول ( 1كـلغ) بـ $ 9،99

عصري اكسرتا (صندوق  24قنينة) بـ $ 14،99

نوفال أورانج ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

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

حــمص ( 1كــلغ) بـ $ 2،50

صفحة 4

Saturday 26 May 2018

الـسبت  26أيــار 2018

Page 4

لـبنانيات

رئيس اجلمهورية كلف احلريري تشكيل احلكومة ..بري :املشاورات النيابية تبدأ االثنني

احلريري :بدءا من هذه اللحظة سأنكب على مهمة التشكيل
كلف رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون رئيس احلكومة
املستقيلة سعد احلريري مهمة
تأليف احلكومة اجلديدة ،وذلك
بعد انتهاء االستشارات النيابية
امللزمة اليت اجراها امس االول
يف قصر بعبدا على مرحلتني،
قبل الظهر وبعده ،وأفضت اىل
تسمية الرئيس احلريري من
قبل  111نائبا.
وأطلع الرئيس عون بعد النهار
االستشاري ،رئيس جملس
النواب نبيه بري على نتائج
االستشارات ،ودعي الرئيس
احلريري حيث انضم اىل اللقاء،
ومت ابالغه التكليف.

شريط االستشارات

وكانت اجلولة الثانية من
االستشارات بدأت عند الثانية
والنصف بعد الظهر يف قصر
بعبدا ،بلقاء الرئيس عون «كتلة
اجلمهورية القوية» ،وضمت
النواب :انطوان حبشي ،انيس
نصار ،بيار بو عاصي ،جان
طالوزيان ،جورج عدوان ،جورج
عقيص ،جوزاف اسحق ،زياد
احلواط ،سرتيدا طوق ،شوقي
الدكاش ،عماد واكيم ،فادي
سعد ،قيصر املعلوف ،ادي ابي
اللمع ووهيب قاطيشا.
وسبق االستشارات مع الكتلة،
استقبال الرئيس عون رئيس
اللبنانية»
«القوات
حزب
الدكتور مسري جعجع ،الذي
تداول معه يف عدد من مواضيع
الساعة.
وبعد اللقاء مع الكتلة ،الذي
مل يشارك فيه رئيس «القوات
اللبنانية» ،حتدث الدكتور جعجع
فقال« :إن تكتل اجلمهورية
القوية مسى الرئيس سعد
احلريري لرئاسة احلكومة .وكلنا
امل ان تكون احلكومة اجلديدة
جديدة بالفعل ألن البلد بات
حباجة اىل عملية انقاذية كربى.
فمن دون االستفاضة ،كلنا
نعيش وضعا صعبا يف البلد،
واستمرار االمور على حاهلا
سيبقينا على ما حنن عليه،
وبالنتيجة ما من احد منا يتمنى
هذا االمر .ولذلك ،مسى التكتل
الرئيس احلريري على هذا
االساس .أما الباقي فسنتابعه
اثناء لقاء التكتل مع الرئيس
احلريري ،خالل مشاورات تأليف
احلكومة».
أضاف« :عدا عن الكالم عن
شكل احلكومة وما نريده منها،
وحنن سنسعى ألجل ذلك ،فانين
اود الكالم عما حكي اخريا عن
الصفة التمثيلية وما اىل ذلك.
فمن دون ان نعذب انفسنا
كثريا ،ومن دون االنتقاص
من حق احد او اخذ حق احد،
هناك مثل بسيط امامنا هو
الثنائي الشيعي .ومثلما يتم
متثيل الثنائي الشيعي ،بغض
النظر إن كان لدى هذا الطرف
كتلة من هنا واآلخر كتلة من
هناك ،فاننا نتمنى ان ينطبق
االمر ذاته على مستوى الثنائي
املسيحي».
وتابع« :من جهة ثانية ،علينا

ان نتطلع اىل الكتل مبعناها
الفعلي ،إذ ميكننا ان ننادي
ألربعة او مخسة من االخوان هنا،
وكلهم لديهم القدر والقيمة،
فنزيد او نعود فنخفض العدد،
فيكون النائب تارة يف تكتل
الساحل ،ثم يف تكتل الوسط،
وبعدها يف تكتل اجلبل أو القوي
أو الضعيف ،اال ان هذا العمل
ليس جديا .وعندما نصل اىل
اجلد ،بات معروفا ما ادت اليه
االنتخابات النيابية .وإن اقصى
متنياتنا ،وهو ما سنتمسك به،
ان يتم االخذ بنتائج االنتخابات
النيابية واالرادة الشعبية على
حممل اجلد كما جيب ،فيكون
اجلميع سعداء».
وردا على سؤال عن سبب
جميئه على رأس الكتلة،
وهو ليس بنائب ،قال« :مل
أر فخامة الرئيس منذ زمن،
فانتهزت الفرصة ورغبت يف
أن نلتقي ونتكلم قليال ،وهذا
ما حصل».
وردا على سؤال آخر حول ما اذا
كان اشتكى لرئيس اجلمهورية
االداء احلاصل جتاه «القوات
اللبنانية» ،أجاب« :أبدا ،حنن
نريد أن خنفف على فخامة
الرئيس ،ال أن نزيد هما على
همومه».
وسئل عما اذا كان ميكن اعتبار
حضوره اليوم خطوة استباقية
كي ال حيصل مع «القوات
اللبنانية» يف احلكومة ما حصل
باالمس يف جملس النواب،
أجاب« :حنن ال نريد ان نتوقف
عند كل تفصيل ،ولكن ما
حصل باألمس ليس مجيال ،وانا
ال اريد ان ادخل يف حسابات من
اعطى وملن وملاذا ،لكن القوات
وتكتل اجلمهورية القوية ال يتم
التعاطي معهما بهذا الشكل.
ورغم كل ما حصل ،استكرتوا
يف نهاية املطاف امانة سر يف
مكتب جملس النواب؟ هذا امر
كثري .على اي حال حنن لن
نعدم وسيلة لكي نرى كيف
سنواصل طريقنا».
قيل له :الرئيس بري ليس
عاتبا عليكم ،لكنه يقول إنكم
اسأمت التصويت.
اجاب« :هذا تقييم الرئيس
بري ،وأود أن أقول له إن
أفضل ناس ميكنه التعاطي
معهم هم الناس الواضحون،
فالوضوح مهم جدا ،وهذا ال
يعين املراوغة ،وال ان نبدل
موقفنا كل فرتة».

كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية

ثم التقى الرئيس عون كتلة
نواب حزب الكتائب اللبنانية،
اليت ضمت النواب :سامي
اجلميل ،نديم اجلميل والياس
حنكش ،الذين حتدث بامسهم
النائب سامي اجلميل ،وقال:
«حنن أمام مرحلة جديدة بعد
االنتخابات .لقد قال الشعب
اللبناني كلمته .وعلينا أن
نتطلع مجيعا إىل مصلحة البلد
واللبنانيني ،والتأكد من أن
األمور ستذهب يف االجتاه
الصحيح».

بعد اللقاء ،لكنه مسى واودع
االسم لدى رئيس اجلمهورية.

ياغوبيان

الرئيس عون مستقبال الرئيس بري يف قصر بعبدا
أضاف« :بعد لقائي الرئيس
شعرت
باالمس،
احلريري
بأن لديه النية للذهاب حنو
االجتاه الصحيح ،ولتنفيذ كل
اليت
االصالحية
التعهدات
تقدمت بها الدولة اللبنانية
يف املؤمترات الدولية .واليوم،
يعترب فخامة الرئيس أن هذه
املرحلة هي االنطالقة اجلديدة
للعهد .وبعد كلمته امس خالل
االفطار الذي اقامه يف قصر
بعبدا ،شعرت أيضا بالنية
للقيام بعمل اجيابي ملصلحة
البلد .وانطالقا من ذلك ،يهمنا
كحزب كتائب مصلحة لبنان،
وأن تسري االمور جيدا ،ولسنا
هنا للمحاسبة او االعرتاض على
االشخاص ،بل لتقييم االداء.
ولذلك ،يهمنا اعطاء فرصة
جديدة للبلد وافساح اجملال
امام املسؤولني لرتمجة كل
ما يقولونه ،وسنواكب ونكون
إجيابيني إمنا باملرصاد الي خطأ
أو أي تعد ميكن أن حيصل على
البلد».
وتابع« :أمتنى التوفيق للرئيس
احلريري الذي حيظى بشبه
إمجاع ،وكنا متنينا لو كانت
دميوقراطية
منافسة
هناك
اوسع يف كل االنتخابات اليت
حصلت سابقا وباالمس وحتصل
يف البلد ،اليوم هناك امجاع
حول الرئيس احلريري وسنضع
احلكومة
بتصرف
انفسنا
ورئيس اجلمهورية الي مساعدة
ومشاركة بالرأي على الصعد
كافة ،ونتمنى ان يستمعا
لالفكار االصالحية للكتائب.
ومبا انه مل يكن هناك سوى
مرشح واحد ،وانطالقا من كل ما
ذكرته ،سنعطي فرصة للرئيس
احلريري ولرئيس اجلمهورية
الحقا،
املسؤولني
ولكل
وسنحاسب على االداء».

النائب ميشال املر

والتقى رئيس اجلمهورية بعد
ذلك النائب ميشال املر الذي
مسى الرئيس سعد احلريري.

النائب فؤاد مخزومي

ثم استقبل رئيس اجلمهورية
النائب فؤاد خمزومي ،الذي
قال بعد اللقاء« :لقد مسينا
الرئيس احلريري النه يرتأس
الكتلة االكرب سنيا .وحنن
كمستقلني يف بريوت ،نرغب

يف ان يقوم العقد الذي سبق
ان طرحناه خالل االنتخابات،
وسنبحث باالمر مع الرئيس
املكلف ليتبناه اكرب عدد من
الكتل .وحنن ،كما وعد الرئيس
احلريري بالتغيري وبطريقة تعاط
خمتلفة يف املرحلة املقبلة،
سنكون اىل جانبه وسندعمه
لتتحقق مصلحة البلد .وان شاء
اهلل يكمل يف االجتاه املذكور الن
الطريقة اليت كانت تسري فيها
االمور كانت صعبة على اهل
بريوت .ونتمنى ان نتوصل معا
اىل اتفاق على العقد ،فيتخلص
شعبنا من املشاكل اليت مررنا
بها ،الن لبنان يستأهل اخلري.
اننا منر يف مرحلة صعبة ،ما
يفرض علينا ان نشبك ايدينا
لنتخطى مرحلة االنتخابات ونبين
بلدا نضمن فيه مستقبال الوالدنا
واحفادنا».

النائب ادي دمرجيان

والتقى الرئيس عون النائب
ادي دمرجيان ،الذي قال:
«لقد مسيت اليوم دولة
الرئيس سعد احلريري لرتؤس
احلكومة املقبلة».
واوضح ردا على سؤال أنه على
«عالقة طيبة مع اجلميع وعلى
مسافة واحدة من اجلميع».

النائب أسامه سعد

والتقى رئيس اجلمهورية النائب
أسامه سعد ،الذي صرح بعد
اللقاء« :واضح أن هناك توافقا
طوائفيا بني الكتل واالكثرية
النيابية لتسمية السيد احلريري
لرئاسة احلكومة .وحنن نقول:
النيابية،
لالكثرية
مربوك
احلكومة ورئيسها .ومن موقعي
كنائب مستقل ،انا حكما يف
موقع املعارضة الوطنية ،ومل
اسم الرئيس احلريري العتبارات
عديدة منها انه احد اهم رموز
واقتصادي
سياسي
نهج
واجتماعي ال نوافق عليه،
ادخل البلد يف مآزق وسلسلة
من االزمات اخلطرية .وليس
لدي شخصية وطنية حتظى حبد
معقول من تأييد الزمالء النواب
كي امسيها ،لذلك اعتذرت من
فخامة الرئيس ومل اسم احدا».

السيد

والتقى الرئيس عون النائب
مجيل السيد الذي اوضح انه
«مل يسم احدا هلذا املنصب»،

وقال« :يبدو ان دولة الرئيس
سعد احلريري سيحصل على
اكثر من  100صوت ،وبالتالي
فهو ليس حباجة اىل صوتي،
ولكنت منحته اياه لو كان حباجة
اليه».

عدنان طرابلسي

واستقبل الرئيس عون بعد
ذلك ،النائب عدنان طرابلسي
الذي قال« :يف حال مت تكليف
الرئيس احلريري ،واالرجح انه
سيتم تكليفه ،فاننا نتمنى له
كل اخلري والتوفيق والنجاح.
وآمل ان يتم التشكيل يف
اسرع وقت ممكن نظرا للحاجة
امللحة للبنان وملصلحة مجيع
اللبنانيني ،ذلك ان الشعب
اللبناني بكافة اطيافه يعاني
كثريا من الوضع االقتصادي
الصعب .ونتمنى تعاون اجلميع
مع الرئيس احلريري بهدف
اجناح مهمته الصعبة ،فاحلكومة
اجلديدة امامها عدد كبري
من امللفات الجنازها ونأمل
جناحها يف ذلك ،خصوصا وان
احلكومات السابقة مل تتمكن من
ذلك».
وردا على سؤال ،اوضح ان
«االنتخابات جرت ،ومل يكن
هناك من خالفات سنية-سنية،
فنحن تهمنا مصلحة بريوت
بالتحديد ،واهلها .كان هناك
تنافس انتخابي  ،وكل مرشح
اخذ حجمه الطبيعي ،وانا كنت
الفائز الثاني بعد الرئيس
احلريري على مستوى املرشحني
السنة الستة يف بريوت ،وقد
اظهرنا حجمنا الطبيعي الذي
كنا نتمثل فيه يف املاضي،
لكن النظام االنتخابي االكثري
مل يكن يعطينا حقنا ،واحلمد
هلل ان دعم انصار مجعية
الكبري
االسالمية
املشاريع
جعلين افوز وادخل الندوة
الربملانية .ويدنا ممدودة ،كما
كنا سابقا للتعاون مع اجلميع
ملصلحة بريوت واهل بريوت.
وعلى الصعيد احلكومي ،فاننا
نامل من اجلميع ان يتعاون مع
الرئيس سعد احلريري الجناحه،
الن جناحه يف تأليف احلكومة هو
جناح كل اللبنانيني».

مراد

ثم التقى الرئيس عون النائب
عبد الرحيم مراد الذي مل يصرح

بعد ذلك ،استقبل الرئيس
عون النائبة بوليت ياغوبيان
اليت قالت بعد اللقاء« :
توافقنا يف التحالف الوطين
على عدم تسمية اي شخصية
لرئاسة احلكومة ،وحتدثت مع
فخامة الرئيس وشرحت له اننا
معارضة بناءة ونتمنى ان نشهد
امورا اجيابية للحديث عنها،
ولكننا سنكون معارضة شرسة
امام االخطاء النه حان وقت
تصحيح االداء .وآمل ان يشكل
انتخابي بداية هلذا التصحيح،
اذ انه للمرة االوىل يصل
صوت معارض يرفض احلصول
على اي حصة وزارية او
يدخل جنة احلكم ،ويبقى فقط
معارضة للمراقبة واحملاسبة،
واذا تبني يف وقت الحق ان
االمور ستكون كما يف السنوات
السابقة ،فعندها سينتخب
الشعب هذه املعارضة ،وعلى
االحزاب تصحيح االداء ملا فيه
مصلحتها».
اضافت« :كنت قد عربت
سابقا عن رأيي الشخصي بأنه
اذا تعهد الرئيس احلريري
باعطاء  25يف املئة للمطالب
النسائية ،ومتنيت على فخامة
الرئيس ختصيص نسبة 25
يف املئة على االقل للسيدات،
ونتمنى رؤية وجوه نسائية يف
احلكومة املقبلة ،وهناك الكثري
من النساء القادرات».

كتلة التنمية والتحرير

اجلمهورية
رئيس
واختتم
االستشارات النيابية امللزمة
بلقاء كتلة «التنمية والتحرير»
برئاسة رئيس جملس النواب
نبيه بري ،وعضوية النواب:
انور اخلليل ،علي حسن خليل،
علي خريس ،حممد نصراهلل،
ياسني جابر ،قاسم هاشم،
علي عسريان ،حممد خواجه،
غازي زعيرت ،علي بزي ،ميشال
موسى ،هاني قبيسي ،ايوب
محيد ،عناية عز الدين ،ابراهيم
عازار وفادي عالمة.
وبعد اللقاء ،حتدث النائب انور
اخلليل فقال « :تشرفنا بلقاء
فخامة الرئيس .وخالل اللقاء،
ابلغه دولة رئيس جملس النواب
االستاذ نبيه بري انه متاشيا مع
قرار كتلة التنمية والتحرير ،مت
تسمية السيد سعد الدين رفيق
احلريري لتشكيل احلكومة».

بيان التكليف

وبعد انتهاء االستشارات النيابية
امللزمة ،اطلع رئيس اجلمهورية
رئي جملس النواب على نتائجها
واليت نال فيها الرئيس سعد
احلريري  111صوتا.
بعد ذلك ،تال مدير عام رئاسة
اجلمهورية الدكتور انطوان شقري
بيان التكليف وجاء فيه« :عمال
بأحكام البند  /2/من املادة /53/
من الدستور املتعلق بتسمية
رئيس احلكومة املكلف ،وبعد أن
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لـبنانيات

احلريري :بدءا من هذه اللحظة
أن أجرى فخامة رئيس اجلمهورية
االستشارات النيابية امللزمة
اليوم اخلميس الواقع فيه 24
أيار  ،2018وبعد أن تشاور
مع دولة رئيس جملس النواب
وأطلعه على نتائجها رمسيا،
استدعى فخامة الرئيس عند
الساعة اخلامسة دولة الرئيس
سعد الدين احلريري لتكليفه
تشكيل احلكومة».
ويف وقت الحق ،وصل الرئيس
املكلف اىل قصر بعبدا ،وانضم
اىل اجتماع الرئيسني عون وبري
حيث مت عرض آخر التطورات بعد
االستشارات ونتائجها ومرحلة
التأليف .ثم غادر الرئيس بري
اللقاء ،فيما استمر االجتماع بني
الرئيسني عون واحلريري.

الرئيس بري

وحتدث الرئيس بري اىل
الصحافيني فقال« :نال الرئيس
سعد احلريري  111صوتا نتيجة
وهناك
احلاصل،
التوافق
ضرورة لالسراع يف تأليف
احلكومة الن الوضع االقتصادي
ملح ويتطلب ذلك .وعلى هذا
االساس ،مت التوافق على اجراء
املشاورات يف اجمللس النيابي
ابتداء من صباح االثنني على
امل ان تنتهي يف اليوم نفسه،
وتبدأ عملية تأليف احلكومة ان
شاء اهلل ،وهي ستكون حكومة
وحدة وطنية وموسعة».

الرئيس الحريري

بعدها ،انتهى اللقاء الثنائي بني
الرئيس عون والرئيس املكلف
سعد احلريري الذي حتدث اىل
الصحافيني فقال « :شرفين
فخامة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بتكليفي تشكيل
احلكومة ،بناء لالستشارات
النيابية اليت أجراها فخامته
اليوم .وقد شكرت فخامة
الرئيس على ثقته وثقة النواب
الذين شرفوني بتسمييت .وبدءا
من هذه اللحظة سأنكب على
مهمة التشكيل ،بعد االتفاق
مع دولة الرئيس نبيه بري
االستشارات
مواعيد
على
النيابية ،علما أن كل الكتل
النيابية الوازنة جتمع على
ضرورة تشكيل حكومة وفاق
وطين بأسرع وقت ممكن ،نظرا
لألخطار اإلقليمية املتزايدة حول
بلدنا ،ولألوضاع االقتصادية
واملالية الضاغطة داخليا».
اضاف« :إن احلكومة اجلديدة،
تثبيت
ملواصلة
مدعوة
االستقرار السياسي وتعزيز
مؤسسات الدولة والنهوض
باالقتصاد إلجياد فرص العمل
والشباب
اللبنانيني،
أمام
منهم بشكل خاص .بكالم آخر،
ملتابعة املسرية اليت انطلقت
مع تشكيل احلكومة املستقيلة،
والبناء على اجنازاتها العديدة،
وترسيخ االلتزام بسياسة النأي
بالنفس وإقامة أفضل العالقات
مع األشقاء العرب».
وتابع« :بالطبع ،سيكون أمام
احلكومة اجلديدة أيضا أن تتابع
اجلهود املبذولة ملواجهة أزمة
النزوح السوري وأن حتقق
سلسلة من اإلصالحات اإلدارية
واإلقتصادية اليت التزمنا بها
أمام اللبنانيني أوال ،وأمام

املستثمرين الذين نعول على
استعادة ثقتهم واستثماراتهم
يف مسرية النهوض باالقتصاد
اللبناني .لقد حققنا الوعد
الذي اطلقته من هذا املكان
لدى تكليفي تشكيل احلكومة
السابقة ،بإجناز قانون جديد
يف
وإجرائها
لالنتخابات،
موعدها».
وختم »:يف هذه اللحظة،
أمد يدي إىل مجيع املكونات
السياسية يف بلدنا ،للعمل
سويا على حتقيق ما يتطلع
إليه كل اللبنانيني من دولة
سيدة حرة مستقلة ،وخدمات
أساسية تضمن العيش الكريم،
وإصالحات حتد من الفساد
وتطلق عجلة اإلقتصاد إلجياد
فرص العمل .لن أوفر جهدا
يف العمل على تشكيل احلكومة
بأسرع وقت ممكن ،ومواصلة
العمل حلماية استقرار لبنان
وأمان اللبنانيني ،ضمن ثوابت
احرتام اتفاق الطائف والدستور
ونظامنا الدميقراطي .ندعو اهلل
يف هذا الشهر الفضيل أن
يوفقنا دائما ملا فيه مصلحة
بلدنا وأهلنا.عشتم وعاش
لبنان».
سئل :كم تتوقعون ان تأخذ
عملية تأليف احلكومة من
وقت؟
اجاب« :لن ادخل يف التأويالت،
امنا ارى جدية ونية من قبل اجلميع
لتسهيل تشكيل احلكومة ،وكل
ما نواجهه من حتديات اقتصاديا
واقليميا يدفعنا اىل الرتكيز
على ختطيها ،وما جيمعنا اكثر
بكثري مما يفرقنا وليس من
املهم من حيصل على مكاسب،
امنا ان تعمل احلكومة بشكل
سريع ملصلحة املواطن .فخامة
الرئيس باالمس القى كلمة
مهمة جدا يف موضوع مكافحة
الفساد جلهة عدم االكتفاء
بالكالم والعمل مجيعا على هذه
املسألة ،وهذا امر اشاركه
فيه مع الرئيس بري وجيب
القيام باصالحات مهمة من اجل
االقتصاد والعمل االداري يف
الدولة ،وهناك حتديات على
غرار النزوح السوري وغريه،
وقد وضعنا خططا علينا تنفيذها
ملواجهة هذه التحديات».
سئل :هل هناك من فيتو على
دخول اي مكون للحكومة؟
اجاب« :مل امسع عن هذا االمر
اال يف االعالم».
سئل :حتدث الرئيس بري
عن حكومة موسعة ،فما الذي
يقصده؟
اجاب« :ما قصده هو التوافق،
على غرار ما كانت عليه
احلكومة اليت رأستها .وسأجري
مشاورات للوقوف عند رأي
النواب وآماهلم ،وسأعقد بعدها
مؤمترا صحفيا اتناول فيه
حصيلة مشاوراتي».
سئل :حزب الكتائب قام
بتسميتك بشكل مفاجىء ،فهل
هذا يعين فتح صفحة جديدة
معه؟
اجاب« :انا مل اقم باغالق اي
صفحة مع احد ،ومنفتح على
مشاورات
وهناك
اجلميع.
سأجريها مع اجلميع .اجريت
االنتخابات النيابية اليت شكك

استقبل وفودا وشخصيات وفاعليات هنأته بتكليفه تشكيل احلكومة

الكثريون حبصوهلا  ،كما
شككوا باقرار قانون انتخابي،
وبالتوافق السياسي الذي
حصل بيننا وفخامة الرئيس
والرئيس بري .ولكننا شاهدنا
نتائج التوافق ويهمين الرتكيز
عليه وعلى اهميته ،الننا
بتوافقنا استطعنا حل الكثري
من االمور وخاصة االحتقان
الذي كان سائدا ،فنحن يف
منطقة مشتعلة ولبنان يقوم
باطفاء هذا احلريق الذي كان
من املمكن ان يطاله ،امنا
تغلب عليه وهو يسري وفق ما
يتمناه اللبنانيون .هذا ما جيب
الرتكيز عليه ،وهناك حتديات
كبرية تنتظرنا وليس هناك ما
حيمينا سوى وحدتنا وتوافقنا
الذي مينع التدخل اخلارجي يف
شؤوننا ،واخلالفات نعمل على
حلها يف ما بيننا على مساحة
 10452كلم ،2وقد شاهدنا
االمثان اليت دفعناها عند نقل
مشاكلنا اىل اخلارج».

احلريري :كلما كنا على توافق حصنا أنفسنا إزاء
ما حيصل من تطورات مقلقة يف املنطقة

أمل الرئيس املكلف سعد احلريري
أن «يتم تشكيل احلكومة اجلديدة
يف وقت قريب ،كي تتمكن
من متابعة تنفيذ املشاريع
اليت وضعتها احلكومة السابقة
والنهوض بالوضع االقتصادي».

الحريري مستقبال الوفود

كالم الرئيس احلريري جاء خالل
استقباله مساء اليوم يف «بيت
وشخصيات
وفودا
الوسط»
وفاعليات هنأته بتكليفه تشكيل
احلكومة اجلديدة ،يف حضور مفيت
اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف

احلريري عرض التعاون مع وزير أملاني والتقى سيزار معلوف

الحريري مستقبال سيلبريهورن والسفري هوث
استقبل رئيس حكومة تصريف
األعمال سعد احلريري ظهر امس
االول يف «بيت الوسط» وزير
الدولة للشؤون الربملانية لدى
وزارة الدفاع االحتادية األملانية
توماس سيلبريهورن على رأس
وفد عسكري ،يرافقه السفري
األملاني مارتني هوث.
بعد اللقاء ،قال سيلبريهورن:
«أتيت من قبل وزارة الدفاع
األملانية من أجل تقوية التعاون
مع لبنان .فأملانيا تشارك
يف قوات اليونيفيل والقوة
البحرية ،وقد وقعنا اليوم
اتفاقا جديدا لتكثيف التعاون
الثنائي العسكري بيننا».
وأضاف« :إنها زيارتي الثانية
للبنان ،حيث أتيت قبل أعوام
قليلة بصفيت وزير دولة لدى
وزارة التعاون االقتصادي
والتنمية ،وقد ازدادت خالل
هذه األعوام بشكل ملحوظ
مساهماتنا جتاه اجملتمع الدولي،
ولبنان بشكل ثنائي ،خصوصا
يف ما يتعلق مبسألة الالجئني
الذين يستضيفهم اجملتمع
اللبناني .حنن نقدر عاليا العبء
الذي يتحمله لبنان وتأثر البنى
التحتية فيه بكاملها ،جراء ذلك.
من هنا ،سنقرن القول بالفعل
واقعيا ،وهذا ما نقوم به منذ

سنوات يف جمال التعاون
التنموي .والتعاون االقتصادي
يعكس من جهة ،مقاربتنا
الشاملة اليت جتمع بني الوسائل
العسكرية واملدنية ،مبا يواكب
تنوع وسائلنا السياسية .ومن
جهة أخرى ،نود توجيه رسالة
سياسية للشعب اللبناني بأن
تعاوننا يتخطى مسألة الالجئني،
وحنن نثمن قدرة هذا الشعب
على توازن مصاحل األفرقاء
املتنوعني ،وهذا األمر يصبح
أكثر أهمية مع التحديات
املتزايدة اليت تواجه لبنان».
وختم« :حنن نثمن قدرة
اللبنانيني على موازنة مصاحل
خصوصا
اللبناني،
اجملتمع
بعد االنتخابات النيابية احلرة
والعادلة اليت جرت أخريا.
ففي أملانيا ،احتجنا إىل ستة
أشهر لتأليف احلكومة اجلديدة،

وحنن نتطلع قدما اىل تكليف
رئيس جمللس الوزراء وتشكيل
احلكومة اجلديدة ،ونأمل أن
تؤدي هذه العملية السياسية
يف لبنان إىل توافقات جديدة،
مبا يؤمن استقرارا ،ليس هلذا
البلد فحسب ،بل حمليطه أيضا،
من أجل احملافظة على عالقات
موثوقة ،ومواصلة احلوار من
أجل تأمني منو سلمي».

معلوف

وكان احلريري قد استقبل
النائب سيزار معلوف الذي قال
على األثر« :أردنا لقاء الرئيس
احلريري إلبالغه أننا سنسميه
لرئاسة احلكومة املقبلة ،ألنه
ابن بيت سياسي كبري ومنفتح
وعابر للطوائف ،وهو زعيم
الطائفة السنية يف لبنان ،وحنن
نكرب بشخص مثله ميثلنا كرئيس
للحكومة».

احلص استقبل احلريري يف اطار
جولته على رؤساء احلكومة السابقني

اعلن املكتب االعالمي للرئيس سليم احلص ،انه يف اطار اجلولة
التقليدية على رؤساء احلكومة السابقني ،زار الرئيس املكلف
سعدالدين احلريري الرئيس احلص يف دارته يف عائشة بكار،
وذلك يف متام الساعة الثالثة من بعد ظهر امس اجلمعة.

دريان.
وحتدث الرئيس احلريري أمام
عاطفتهم
شاكرا
احلاضرين
وتأييدهم له ،وقال« :كلما
كنا على توافق يف البلد ،كلما
حصنا أنفسنا إزاء ما حيصل من
تطورات مقلقة يف املنطقة ،وال
أحد يستطيع أن يدفعنا إىل أي
خالف سياسي».
وأضاف« :نأمل أن تشكل احلكومة
سريعا ،وال أرى أن هناك عقبات
كبرية أمام تشكيلها .هناك أمور
عديدة للمتابعة والبلد حباجة لكثري
من املشاريع ،كالكهرباء واملياه
وحماربة الفساد والقيام باإلصالح
الالزم يف اإلدارة ،وهناك قرارات
مهمة جيب أن تأخذها احلكومة بهذا
اخلصوص ،ال سيما وأن هناك
إمجاعا سياسيا عليها يف البلد
وخصوصا حماربة الفساد.وباألمس
مسعتم رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بأنه مصر على هذا
األمر ،هو والرئيس نبيه بري.
وبرأيي ما حققناه يف مؤمتر
«سيدر» يشكل أمامنا فرصة
ذهبية علينا استغالهلا .وكما
تعلمون ،فإن احلكومة املاضية
وقعت ثالثة مشاريع مهمة وحيوية،
األول لتوسيع مطار رفيق احلريري
الدولي ،والثاني ألوتوسرتاد
خلدة  -نهر إبراهيم والثالث يتعلق
بالداتا سنرت ،وهناك العديد من
املشاريع األخرى كتوسعة مرفأ
طرابلس وخمطط توجيهي ملرفأ
بريوت ،يفرتض أن تناقش يف
احلكومة املقبلة ويتم إقرارها.
وتطرق الرئيس احلريري إىل
موضوع اإلصالحات يف تيار
«نقوم
وقال:
املستقبل،
بإصالحات يف التيار حتى يكون
هناك تواصل مع الناس وحتسني
األداء العام ،وكما وعدت سابقا،
سنبقى على تواصل مستمر مع
املواطنني لالطالع على مشاكلهم
واالستماع إىل مطالبهم».

كلمة املفتي

ثم حتدث املفيت دريان فهنأ
الرئيس احلريري على الثقة
الكبرية اليت أسفرت عن تكليفه
تشكيل احلكومة اجلديدة ،وقال:
«نتمنى له التوفيق يف مهمته وأن
يتم تشكيلها بسرعة ،ونطلب من
مجيع القوى السياسية تسهيل
مهمة الرئيس احلريري بتشكيل
احلكومة ،ألن هذ األمر حيصن
لبنان ويؤدي إىل متابعة اإلجنازات
اليت حققتها احلكومة السابقة يف
املؤمترات الدولية ملساعد لبنان
والنهوض باقتصاده».
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لـبنانيات

بري تلقى تهاني رؤساء جمالس عربية واستقبل
السن وخباري

جتمع العلماء :حلكومة وحدة وطنية يشارك فيها
مجيع الفرقاء وانتخاب بري ضمانة لالستقرار

وهاب:أمامنا اسابيع من املفاوضات
حول تشكيل احلكومة
تجمع العلماء خالل اجتماعه

الرئيس بري مستقبال السفرية السن
تلقى رئيس جملس النواب نبيه
بري امس االول عددا كبريا من
االتصاالت وبرقيات التهنئة
ملناسبة اعادة انتخابه رئيسا
جمللس النواب ،ومن بينها
اتصاالن من رئيس جملس
النواب االردني عاطف الطراونة
ورئيس جملس االمة الكوييت
مرزوق الغامل.
كما تلقى برقيات تهنئة من:
رئيس جملس النواب املغربي
احلبيب املالكي ،رئيس اجمللس
سليم
الفلسطيين
الوطين
الزعنون ورئيس جملس النواب
اليمين حييى علي الراعي.

السن

وقبل الظهر ،استقبل الرئيس
بري سفرية االحتاد االوروبي
يف لبنان كريستينا السن اليت
هنأته على إعادة انتخابه رئيسا
للمجلس ،وكانت مناسبة لعرض
التطورات الراهنة.

البخاري

ثم استقبل الوزير املفوض
يف سفارة اململكة العربية
السعودية القائم باألعمال وليد
البخاري الذي اوضح على االثر
أنه حرص على «زيارة دولته
وتقديم التهنئة له بامسه
وباسم اململكة بإعادة انتخابه
رئيسا للمجلس ،وان الرئيس
بري محله حتياته خلادم احلرمني
الشريفني وولي العهد».

وهاب

واستقبل الرئيس بري رئيس
تيار «التوحيد» الوزير السابق
وئام وهاب الذي قال على
االثر« :زرت دولة الرئيس
بري للمباركة بإعادة انتخابه
رئيسا للمجلس ،ودولته كان
وسيبقى صمام امان يف لبنان
يف ظل كل التحديات االتية
اكانت سياسية او امنية او
مالية ،وهذا هو االهم الن لبنان
امام حتديات مالية كبرية خالل
االشهر املقبلة .وحبثنا الوضع
احلكومي والتأكيد على ضرورة
االسراع ولكن عدم التسرع يف
تشكيل حكومة جديدة وهذا
التشكيل يستدعي شروطا
سياسية معينة وقراءة جيدة
للواقع احلالي .على اجلميع
قراءة خارطة االنتخابات النيابية
والواقع السياسي اجلديد بشكل
جيد ،وكذلك قراءة انتخابات
هيئة اجمللس ،وطبعا هناك
اشارات واضحة بأن مفاعيل
انقالب  2005قد انتهت وهذا
جيب ان يقتنع به اجلميع.

مفاعيل انقالب جورج بوش
و 1559صارت يف حكم املاضي
وجيب على اجلميع التعاطي مع
الواقع اجلديد ،وعلى رئيس
احلكومة ان يأخذ هذه الشروط
السياسية باالعتبار وحنن نعتقد
اننا امام اسابيع من املفاوضات
حول تشكيل احلكومة ،ولكن
يف النتيجة الكل حريص على
االسراع يف تشكيلها».
سئل :هل عادت املياه اىل
جماريها بينك وبني الرئيس
بري بعد الذي حصل مؤخرا؟
اجاب« :عالقيت بدولته منذ العام
 ،1984وكنت أتردد اىل منزله
ومل أغب عنه حتى يف احلروب
املذهبية يوما واحدا .ثانيا مل
يصدر عين الكالم حبق الرئيس
بري وما صدر هو عن موقع
الكرتوني .وقد سئل الرئيس
بري عن هذا الكالم الذي
مل يصدر عين .وانا مل اتكلم
ومل اطلب من الرئيس قبل
االنتخابات اي شيء ولو طلبت
منه شيئا لكنت حصلت عليه
النه كان لديه حسابات معينة
مبوضوع احلاصل االنتخابي مل
تتطابق مع الواقع ،وطبعا هزمت
خصمي باالصوات التفضيلية
ولكن يف موضوع احلاصل كانت
حساباتي خاطئة .مل اطلب من
دولته شيئا كما ذكرت وقد
كان وعد النائب نعمه طعمه وانا
احرتمت هذا الوعد ،وحتى عندما
طلب مين االتصال بالرئيس
بري مل اتصل ومل اطلب منه
شيئا ،والكالم عن انين طلبت
منه شيئا ومل يعطين اياه هو
كالم غري صحيح .والرئيس بري
بيمون مهما قال».
سئل :جيري احلديث عن توزيرك
يف احلكومة املقبلة؟
اجاب« :يهمين ان يكون فريقنا
ممثال ،لست متعففا ولست
شحاذا مثل غريي ،وال اهوى
مهنة الشحاذة يف السياسية وال
احتول شحاذا مثل غريي .لست
متعففا اذا حصل حبث معني
ضمن فريقنا ولكن هذا يعاجل
ضمن الفريق السياسي».
سئل :ما هو رأيك بكتلة
ضمانة اجلبل اليت شاركت يف
االستشارات اليوم يف بعبدا؟
اجاب« :كتلة من؟ كتلة تيمور
بك؟».
قيل له :كتلة النائب طالل
ارسالن
أجاب« :أنا ال أحب املستعار ،انا
أحب االصلي».

عقدت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
العلماء املسلمني» اجتماعها
خالله،
تدارست
األسبوعي
حبسب بيان اصدرته« ،األوضاع
السياسية يف لبنان واملنطقة
اعترب فيه ان «املقاومة امنت
للشعب اللبناني األمن واألمان
ومل يعد العدو الصهيوني قادرا
على االعتداء على السيادة
اللبنانية ألنه يعرف أن الرد
سيكون عنيفا ومزلزال وهو
حيسب لذلك مليون حساب قبل
اإلقدام على مثل هذه املغامرة،
لذا فإننا نعترب أن احلفاظ على
املقاومة وسالحها واجب شرعي
ووطين ال جيوز التهاون فيه».
وهنأ التجمع «الرئيس األستاذ
نبيه بري على انتخابه رئيسا
للمجلس النيابي ،هذا االنتخاب
يف
ضمانة
للبنان
يعطي
االستقرار كون دولة الرئيس
يتمتع باحلكمة واجلرأة الالزمني
لتفكيك العقد وحل املشاكل يف
البلد ويستطيع التعاطي مع مجيع
الفرقاء مبوضوعية وشفافية
تساهم يف حل العقد وإخراج
البلد من مأزقه».
واعلن انه «مع تشكيل حكومة
وحدة وطنية يشارك فيها مجيع
الفرقاء وتكون هي حكومة

العهد األولي اليت تنفذ الوعود
اليت أطلقها فخامة الرئيس
العماد ميشال عون يف خطاب
العهد اجلديد ،وأهمها مكافحة
الفساد».
واكد أن «االحتالل األمريكي
لسوريا إىل زوال وأن بقاء القوات
األمريكية على األراضي السورية
سيعرضها ملقاومة لن تستطيع
حتملها ،لذا فإنه من األفضل هلا
االنسحاب الفوري ملصلحة أمريكا
إن كان ترامب يريد مصلحة بلده
وشعبه وال يقدم عليها مصلحة
الكيان الصهيوني».
واعترب ان «كالم وزير اخلارجية
األمريكي مايك بومبيو حول أن
امريكا ستسعى لفرض عقوبات
جديدة على ايران إليقاف ما أمساه
التهديدات النووية وغري النووية
اإليرانية ،يؤكد إن هذا البلد من
خالل قيادة دونالد ترامب يذهب
باألمور باجتاه التصعيد وصوال
حلروب مدمرة قد تصل إىل حد
حرب عاملية جديدة ،وإن إيران
لن يركعها أي إجراء بل ستستمر
يف مسرية التقدم والتطور
على الصعد كافة وصوال لدولة
عزيزة قوية متينة ال تنال منها
تهديدات الدول املستكربة مهما
تعاظمت قوتها.

االحزاب العربية هنأت نصراهلل بذكرى التحرير:
وحدها املقاومة حترر االرض وتعرب عن تطلعات الناس

حيا االمني العام للمؤمتر العام
لالحزاب العربية قاسم صاحل،
االمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصراهلل بذكرى االنتصار
يف العام .2000
وقال صاحل يف بيان »:يف ذكرى
االنتصار الذي حققته املقاومة
يف اخلامس والعشرين من أيار
عام  2000نتوجه باسم األمانة
العامة للمؤمتر العام لألحزاب
العربية خبالص التهنئة والتحية
والتقدير إىل صناع هذا اليوم
اجمليد يف تاريخ األمة وكل
املقاومني األبطال يف املقاومة
الوطنية واإلسالمية وإىل اجليش
اللبناني املؤمن باملقاومة كخيار
بذلوا ألجله الغالي والنفيس وإىل
شركاء النصر يف سورية بقيادة
الرئيس بشار األسد واجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية وإىل كل
واألحزاب
والقوى
الشعوب
واهليئات املؤمنة باملقاومة صانعة
االنتصارات».
واضاف »:مثانية عشر عاما مرت
على ذلك اليوم اجمليد يف تاريخ
األمة الذي سطر فيه أبطال
املقاومة أروع املالحم وقدموا أمثن
التضحيات إلجناز التحرير وإحلاق
اهلزمية جبيش العدو الصهيوني
الذي انسحب ذليال صاغرا
أمام عمليات املقاومة البطولية
وضرباتها املوجعة اليت دمرت
حتصيناته ومواقعه وكبدته مئات
القتلى وآالف اجلرحى وفرضت

عليه وعلى عمالئه مغادرة
األراضي اللبنانية ،وهو ذات
اليوم الذي أسقط وهم اجليش
الذي ال يقهر» .
واشار صاحل اىل ان «املقاومة
تصاعدت وعززت امكانياتها
وأفشلت
الصهاينة
فهزمت
أهدافهم يف حرب متوز  ،2006كما
متكنت املقاومة من مواجهة اإلرهاب
على احلدود اللبنانية ويف الداخل
السوري وهزمته أيضا ورغم
احلصار والعقوبات اليت تفرضها
الواليات املتحدة وأتباعها من
الدول الغربية ودول أنظمة اخلزي
والعار العربية الرجعية وعلى
رأسها اململكة العربية السعودية
الداعمة واملمولة لالرهاب واليت
تقود عمليات التطبيع مع العدو
العالقات
وتقيم
الصهيوني
وتنسق معه الستهداف املقاومة
حفاظا على أمن العدو ومترير
صفقة القرن لتصفية قضية األمة
األوىل فلسطني».
وختم »:إننا يف هذا اليوم اجمليد
إذ نستحضر معانيه ودروسه
وقيمه ،فإننا نؤكد أن مشروع
املقاومة هو املعرب عن إرادة
شعوبنا وتطلعاته النبيلة يف حترير
األرض وحترير اإلنسان ،وإن راية
املقاومة ستبقى مرفوعة ومستمرة
حتى استعادة احلقوق القومية
يف اجلوالن وجنوب لبنان ويف
فلسطني وحترير األراضي القومية
احملتلة من أعداء األمة».

األحرار توقف عند انعكاسات القانون السوري
رقم  10على لبنان :الوضعان الداخلي واإلقليمي
حيتمان اإلسراع يف تشكيل حكومة
أمل اجمللس األعلى حلزب
الوطنيني األحرار يف بيان،
بعد اجتماعه األسبوعي برئاسة
رئيسه النائب السابق دوري
مشعون وحضور األعضاء ،يف
«أن تستكمل مسرية جتديد
املؤسسات بالسالسة نفسها
اليت ميزت ملء املواقع يف
جملس النواب ،غري أن الكثري
من املؤشرات يدل على أن
تأليف حكومة جديدة دونه
عقبات من جراء الطموحات
والسعي إىل االستئثار بأكرب
عدد من الوزارات».
ولفت إىل أن «الوضعني
حيتمان
واإلقليمي
الداخلي
اإلسراع يف تشكيل حكومة فاعلة
قادرة على مواجهة التحديات
احمللية واخلارجية ،ومنها احلالة
االقتصادية املأزومة وكيفية
إعادة إطالق العجلة االقتصادية،
مرورا مبعاجلة امللفات اخلالفية
العالقة ،وصوال اىل التصدي
ملسألة النزوح وتداعياته على
لبنان».
ورأى أن «العناد يف تولي
احلقائب الوزارية كما ونوعا
جيب ان حيض على الذهاب
اىل تشكيل حكومة أكثرية،
ما يرتجم عمليا باحرتام قاعدة
االكثرية اليت حتكم واألقلية
اليت تعارض ،ودائما حتت سقف
الثوابت ،ويف مقدمها الوحدة
الوطنية والتزام اتفاق الطائف
ومقدمة الدستور».
وتوقف «أمام القانون رقم 10
الصادر عن النظام السوري
وانعكاساته على لبنان» ،مبديا
مالحظات عدة حوهلا ،وقال:
«إنه قانون فخ على صعيدي
املواطنني السوريني ـ النازحني

والدول املضيفة .وال نقصد
فقط املهلة املعطاة للقيام مبا
يطلبه ،إمنا أيضا النتيجة املرتتبة
على استحالة التنفيذ ملاليني
السوريني ،مما جيعلهم مقيمني
دائمني يف أماكن تواجدهم.
ومن الواضح أن الدافع اىل
إصدار هذا القانون هو الضغط
على النازحني حتت طائلة فقدان
ملكيتهم .وليس من الصعب
تصور تصرفهم يف ظل االوضاع
الراهنة يف سوريا ويف غياب
أبسط الضمانات املطلوبة».
«القانون
أن
إىل
ولفت
يستهدف لبنان خصوصا ،بالنظر
اىل خصوصية جمتمعه وحساسية
املواضيع اليت يثريها رفض
النازحني الذهاب اىل بلدهم،
خوفا من االعتقال واالعتداء مما
حيضهم على البقاء يف لبنان،
مطالبا جامعة الدول العربية
ب»التحرك يف اجتاه جملس
االمن الدولي لوقف مفاعيل
القانون رقم  ،10واعتباره كأنه
مل يوجد احقاقا للحق ولوضع حد
للنظام السوري يف انتظار احلل
السياسي الذي جيب ان يراعي
حقوق االنسان ،ومن بينها حق
امللكية».
ودعا اللبنانيني اىل «التوحد
ملواجهة أي خطر ناتج من حماولة
توطني النازحني السوريني
والالجئني الفلسطينيني ،كما
تنص عليه مقدمة الدستور».
الدولي
«اجملتمع
وناشد
مقاربة موضوع النازحني مبرونة
وبرغماتية مبعنى تأمني عودتهم
اىل بلدهم ،بدءا باملناطق اليت
يتوافر فيها األمن واالستقرار،
وتدرجييا يف ضوء تقدم احلل
السياسي».

مالك تفقد قيادة الشمال والوحدات املنتشرة يف طرابلس:
عقارب الساعة لن تعود إىل الوراء يف ما خص أمن املدينة
تفقد قائد اجليش بالنيابة
اللواء الركن حامت مالك ،قيادة
منطقة الشمال وفرع خمابرات
املنطقة ،وقيادتي لواء املشاة
الثاني عشر وفوج التدخل األول
املنتشرين يف مدينة طرابلس.
ومن ثم جال يف بعض
مراكزها واطلع على إجراءاتها
لرتسيخ
املتخذة
امليدانية
األمن واالستقرار يف طرابلس
والشمال عموما ،وبعدها اجتمع
بقادة الوحدات والعسكريني
وقدم هلم التعزية باستشهاد
اجملند علي مصطفى ،منوها
بكفايتهم وجهودهم املميزة،
بالتوجيهات
إياهم
ومزودا
الالزمة للمرحلة املقبلة.
بعد ذلك ،تفقد مالك العسكريني
اجلرحى يف مستشفيات املدينة،
واطلع على أوضاعهم الصحية،

متمنيا هلم الشفاء العاجل.
كما زار عائلة اجملند الشهيد علي
مصطفى ،وقدم تعازيه احلارة إىل
أفرادها ،منوها مبناقبية الشهيد
وبطولته وتفانيه يف إداء واجبه
العسكري حتى الشهادة ،الفتا
إىل أن دماءه ودماء مجيع رفاقه
الشهداء واجلرحى اليت تعمدت
بها أرض الشمال العزيزة ،قد
محت وحدة لبنان من مشاريع
الفتنة والفوضى اليت كان
خيطط هلا اإلرهابيون.
وأكد أن «اجليش لن يألو جهدا
يف مالحقة املعتدين على أفراده،
أي مكان يلجؤون
لتوقيفهم يف ِّ
إليه وتسليمهم إىل العدالة».
وختم مؤكدا أن «ما وقع حادث
عابر وأن عقارب الساعة لن
تعود إىل الوراء يف ما خص أمن
مدينة طرابلس».

باسيل عرب تويرت :سعد احلريري رئيسا مكلفا
للحكومة مستحق بثقة اللبنانيني و 111نائبا

قال وزير اخلارجية واملغرتبني يف حكومة تصريف األعمال جربان
باسيل يف تغريدة عرب «تويرت»« :سعد احلريري رئيسا مكلفا
للحكومة ،مستحق بثقة اللبنانيني و 111نائبا ،ومبنحه اصوات غالبية
مكونه يكون رئيس احلكومة القوي للبنان_القوي».
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مــقاالت

يبيعون لبنان :الفسا ُد يبقى ...والنازحون! هل يغتنم لبنان الفرصة القائمة يف املرحلة اجلديدة؟
طوني عيسى

لطاملا قال البعض« :علينا اخلروج من
شعار التوطني يف لبنان
فرضية املؤامرة.
ُ
فزاعة اخرتعناها حنن .والسوريون
ليس سوى ّ
والفلسطينيون سيعودون إىل ديارهم عاج ًال
أم آج ًال».
وحتى األمس القريب ،كان أصحاب هذا
القول يدافعون عنه بقوة .ولكن يف األشهر
ّ
األخرية ،بدأ كثريون منهم
يتخلون عن
بأن املؤامرة
«فرضية الرباءة» ،ويقتنعون ّ
أقرب إىل الواقع ...والوقائع!
قبل يومني ،أعلن نظام الرئيس ّ
بشار األسد
السيطرة الكاملة على دمشق .وهذا
إجناز
ٌ
حيققه
للمرة األوىل منذ العام  .2012وقد
ّ
ّ
عمليات إخالء
رافقت هذه السيطرة
مكثفة
ُ
لعدد من املناطق واألحياء ،مبا فيها خميم
الريموك الفلسطيين األكرب يفسوريا .وكانت
وجهة غالبية املغادرين مناطق إدلب ومحاه.
وهذه املناطق ،إضافة إىل مناطق أخرى يف
حمافظة حلب ،شهدت ّ
تدفقًا سكانيًا وعمليات
تبادل دميوغرايف خالل األعوام الفائتة.
وهذه املناطق باتت مثقلة جدًا بالنازحني.
إن إدلب اليت كانت
تضم
ووفقًا ملعلوماتّ ،
ّ
 1.5مليون نسمة ،باتت اليوم
تعج وحدها
ّ
بنحو  4ماليني.
أن بقعة إدلب ،وعددًا
ّ
ويقدر ّ
من مناطق محاه وحلب ومحص ،حتتضن
الغالبية الساحقة منالنازحني السوريني.
باألرقام ،عدد سكان سوريا  24مليونًا،
منهم حنو  14مليونًا غادروا منازهلم :قرابة
 8ماليني نزحوا يف الداخل السوري ،و6
ماليني يف اخلارج ،يتوزعون تقريبًا كاآلتي:
يفتركيا أكثر من مليونني وربع مليون ،يف
لبنان حنو مليونني (نصفهم نازحون ونصفهم
اآلخر عمال ومقيمون خارج املخيمات) ويف 
ن أكثر من مليون وربع املليون ،يف 
األرد 
العراق  250ألفًا ،يف مصر  125ألفًا ،يف
بقيةالدول العربية حنو  30ألفًا.
أن القوى الدولية
ويرى بعض املتابعني ّ
متنع
قيام األسد بعمليات عسكرية كبرية يف
َ
مناطق انتشار النازحني يف داخل سوريا لئلاّ
يهرب منها هؤالء ،خصوصًا إىل تركيا فتقوم
بإمرارهم من املنطقة احلدودية مع سوريا
أمر يبذل األوروبيون ّ
كل
إىل أوروبا .وهذا ٌ
ّ
لتجنب حصوله.
جهودهم
وبناء على املنطلقات إياها ،يرغب اجملتمع
ً
الدولي ،واألوروبيون خصوصًا ،يف تكريس
إقامة النازحني السوريني يف بلدان انتشارهم
يف اجلوار ،أي لبنان واألردن وتركيا.
ويقدم
ّ
األوروبيون اإلغراءات حلكومات هذه الدول
(الرشاوى هي العبارة األكثر ّ
دقة) إلبقاء
النازحني يف منأى عنهم.
ويف مؤمتربروكسل األخري ،يف شأن النازحني،
ُو ِ
ضع لبنان يف شكل واضح وملموس أمام
ّ
«فخ» مدروس لتثبيت إقامة السوريني فيه،
وإقرار ّ
حقهم يف العمل والتعليم واحلصول
على كل الضمانات الالزمة الستمرارهم يف
أن ظروف عودتهم
يقرروا هم ّ
لبنان إىل أن ّ
إىل بالدهم باتت مالئمة .وهذا أمر ال ميكن
الركون إليه أو ضبطه،
ألن االجتهادات
ّ
والتقديرات يف هذا اجملال مفتوحة ،وميكن
أن تبقى كذلك لسنوات.
ٌ
وخالل هذه الفرتةُ ،و ِلدت وستولد
أجيال من
السوريني يف لبنان مل حتصل حتى على وثائق
الوالدة الكفيلة بإثبات أماكن الوالدة ،وهو
سيؤدي الحقًا إىل نشوء مشكلة يف تدقيق
ما
ّ
َ
هوية هؤالء وحتديد حقوقهم يف
املواطنة.
ويطرح حقوقيون لبنانيون وسوريون هذه
املسألة على نطاق البحث إلجالء مالبساتها
ّ
وجتنب التداعيات ،ولكن عبثًا.
لذلك ،كان صادمًا إمرار املادة  49من 
املوازنة ،بال ضجيج ،ومبا يشبه اإلمجاع ،مبا
يالقي مطالب القوى الدولية لتسهيل إقامة
السوريني يف لبنان حتى إشعار آخر .واإلمعان
يف التسهيل َ
فض َحه خفض السقف املطلوب
ّ
لسعر
الشقة اليت على األجنيب أن يشرتيها
يف لبنان لتكريس ّ
حقه يف اإلقامة.
ففيما كان املشروع
املقدم يقول بسقف
ّ
املليون دوالر يف بريوت ونصف املليون
خارجهاّ ،
مت خفض السقف إىل نصف مليون
و 330ألفًا على التوالي .وهذا أمر حيمل يف
طياته كثريًا من الشكوك .كما برز اإلصرار

يف تعديل املادة لفظيًا مع اإلبقاء على مضمونها
(أصبح رقمها  .)50ولوال الطعن وحتذيربكركي
ومراجعة رئيس اجلمهورية وحزم اجمللس
ملرت املادة مبوافقة شاملة.
الدستوريّ ،
أن إقرار هذه املادة تزامن
ّ
واألشد خطرًا هو ّ
(أو تكامل) مع إصدار الرئيس السوري ّ
بشار
األسد املرسوم الرقم  ،10يف  2نيسان ،بهدف
ضبط الواقع العقاري يف سوريا .وهو مرسوم
ُ
سيؤدي
تطبيقه إىل تغيري سوريا دميوغرافيًا يف
ّ
شكل جذري.
واملرسوم ّ
مت
إصداره حتت عنوان اإلفادة من
ُ
فرصة إعادة اإلعمار لتحديد امللكيات العقارية
وتطبيق تنظيم مدني مناسب يف مناطق كانت
مبنية عشوائيًا ويسكن فيها مئات اآلالف أو
ّ
املاليني من املواطنني بال قيود تثبت ملكياتهم
ّ
هلا .ولكنه ،عمليًا ،سيكون فرصة
للتخلص
من شرائح سياسية وطائفية
معينة يف هذه
ّ
املناطق ،مقابل تقديم إغراءات آلخرين للقدوم
ّ
والتملك فيها.
إليها
أن شركات عقارية ميتلكها قريبون من
كما ّ
النظام أو حتظى بتغطية منه ستتولىّ جزءًا كبريًا
َ
جيرؤ كثري من املعارضني،
من املهمة .ولن
ّ
وهم يف غالبيتهم من
السنة ،على احلضور إىل
الدوائر الرمسية
للتقدم بإثباتاتهم خوفًا من
ّ
اعتقاهلم .وإلاّ
ّ
فاحلل أمامهم هو إعالن الوالء
للنظام… إذا عفا عنهم!
إذًا ،يف سوريا
فرز املناطق طائفيًا،
يتكرس ُ
ّ
ويف منطقة نفوذ األسد ،سيكون جُمديًا
ّ
وزن دميوغرايف ثقيل ذي غالبية
التخلص من
ٍ
ّ
سنية .وال مشكلة يف بقاء هؤالء نازحني يف
الداخل واخلارج .وطبعًا ،تلتقي رغبة األسد مع
رغبة اجملتمع الدولي احلريص على حصر انتشار
النازحني يف األماكن املوجودين فيها حاليًا،
ّ
لئلاّ
يتدفقوا إىل أوروبا وجيلبوا معهم املخاطر
األمنية.
أن القوى النافذة يف بريوت توافق
واملثري ّ
على املبدأ ،وليس واضحًا إذا كان ذلك ُكرمى
لعيون األوروبيني أو لعيون األسد أو للطرفني
معًا .لذلك ،تعاطى لبنان الرمسي مع امللف منذ
ّ
اليوم األول باعتباره «مزراب ذهب»
سيتدفق
من املؤمترات!
مل يطرح قادة لبنان أزمة النازحني -أمام العامل
 يف اعتبارها أزمة كيانية ،بل بصفتها أزمةدوالرات… وزادت يف ذلك حاجة لبنان املاسة
د املستشري.
إىل املساعدات ،نتيجة الفسا 
وأطلق اجملتمع الدولي وعودًا بتزويد لبنان
الدوالرات ،شرط التزامه الشروط واملطالب
ّ
املتعلقة بالنازحني.
أن اإلصالح يف
تدرك املؤسسات الدولية ّ
لبنان من رابع املستحيالت،
وأن الرتكيبة
ّ
ّ
الطائفية -اإلقطاعية
املتخلفة لغالبية الزعماء
يف لبنان ستبقيه رهينة الفساد .وعامًا بعد
ُ
عام ،ستتضاعف
ديونه ويزداد العجز.
من «باريس  »1و»باريس ( »2الرئيس رفيق
احلريري) إىل «باريس  »3و»سيدر ( »1الرئيس
سعد احلريري) ،يطلق لبنان وعودًا بتحقيق
اإلصالحات املنشودة سياسيًا واقتصاديًا لكنه
ّ
يتخلف ،فيمنحه اجملتمع الدولي فرصًا جديدة
ومساعدات.
وهكذًا ،يقع لبنان حتت وطأة ابتزاز يتسّبب
«أولياء أمره» الذين «يستثمرون» يف
به
ُ
النازحني… ويف الفساد! وقد يأتي اليوم
الذي يصبح فيه لبنان عاجزًا متامًا عن الصمود.
ٍ
وعندئذ،
سيقال لزعمائه :خذوا .هذا مثن
ُ
التوطني إذا أردمت أن يبقى
البلد واقفًا على
ُ
ِرجليه! واألرجح ،لن يكون هناك كثريون
يقولون «ال».
وهذا الكالم على توطني ّ
مبطن للسوريني ينطبق
أيضًا على توطني مفضوح للفلسطينيني (حنو
عمل له منذ
نصف مليون يف لبنان) .وهذا األمر ُي َ
ل لفرضه يف
وتستعدإسرائي 
عشرات السنني،
ّ
تكريس القدس
اللحظة املناسبة .ورمبا يكون
ُ
ً
أول الغيث يف هذا املسار.
عاصمة هلا هو ّ
توطني ٍ
يكفي
جزء من السوريني والفلسطينيني
ُ
يف لبنان (يقاربون معًا  2.5مليون نسمة)
لزعزعة لبنان الكيان .ولذلك ،يبدو مريبًا ما
َّ
حيضر للبنان وسائر كياناتالشرق األوسط يف
املطابخ الدولية واإلقليمية .ويبدو مريبًا أكثر
كيف أصبح
الفساد اللبناني هو الطريق األفضل
ُ
الستسالم لبنان أمام املؤامرات.

أمني حطيط
تبدأ اليوم مرحلة جديدة يف لبنان قد يقول البعض
ملاض لبناني لن يتغيرّ مبا فيه من
إنها ستكون امتدادًا
ٍ
متعدد اجلهات وانقسام
متعدد الوجوه وارتهان
فساد
ّ
ّ
متعدد العناوين ،وأن ال شيء يف لبنان سيتغيرّ وأن
ّ
ما أطلق من وعود يف زمن ما قبل االنتخابات ذهب
مع إقفال صناديق االقرتاع وستكون العودة إىل زمن
سياسة احملاصصة الطائفية ،ال بل التناحر املذهيب
يضيع
القاتل ،وبالتالي ال موجب ليشغل أحد نفسه أو
ّ
وقته وجهده يف التفكري أو البحث عن معامل مرحلة
جديدة وضوابطها.
أن هذا الكالم رغم ما فيه من وجاهة وموضوعية
بيد ّ
يبقى عرضة لألخذ
والرد والنقاش ،خاصة إن هناك
ّ
أكثر من نقطة يف لبنان قد تغيرّ ت عن السابق ما
ميلي تغيريًا يف الواقع السياسي اللبناني أو هكذا
يفرتض.
فرئاسة اجلمهورية اليت يضطلع مبهامها العمادميشال
عون ،وهو املشهود له حبرصه على الوطن وبناء دولة
قادرة ومستقرة ،لن تسمح بتضييع الفرصة دون
بلوغ هذا اهلدف أو دون بذل كل ما هو ممكن من
جهود يف سبيل هذا اهلدف .خاصة أن لدى الرئيس
اإلرادة والوسائل لبلوغ ذلك مع وجود تكتل نيابي
بتصرفه ،ووجود حلفاء
يعادل ربع اجمللس النيابي
ّ
ومؤيدين يصلون اىل ما يالمس ثلثي اجمللس أو أقل
بقليل يف مساندته .وهنا نستطيع أن نؤكد أن اجمللس
النيابي اجلديد ورغم الكثري من الشوائب اليت رافقت
تضمنها قانون االنتخاب
االنتخابات أو الثغرات اليت
ّ
 ،فإن اجمللس النيابي هذا هو جملس كتل وخيارات
سياسية معلنة وإن األكثرية املطلقة فيه متلكها قوى
د وبناء دولة القانون،
متفاهمة على حماربة الفسا 
خاصة بعد أن التزم بذلك كل منالسيد حسن نصراهلل
املتميز بالوعد الصادق وأكد عليه رئيس تكتل لبنان
ّ
القوي الذي طرح مقاومة الفساد.
أما عن احلكومة اليت ستشكل لتكون ،كما يصفها
رئيس اجلمهورية بأنها حكومة العهد األوىل ،فإن
املشاركة فيها ينبغي أن تكون على أسس سياسية
وخيارات اسرتاتيجية اذ ليس من املقبول أن تشكل
حكومة املتناكفني أو حكومة التعطيل والتعطيل املضاد،
وعلى مجيع َمن سيشارك فيها أن يقدم مصلحة لبنان
على إمالءات اخلارج .ويف هذا جيب التوقف عند ثوابت
ينبغي أن تكون شروطًا للدخول يف هذه احلكومة أو
على األقل جيب أن يتم التفاهم عليها قبل صدور
مراسيم تشكيل احلكومة .أهمها:
رفض أي إمالء أو ضغط خارجي يف تشكيل احلكومة.
وبوضوح أكثر جيب أن يعلم اجلميع ويف طليعتهم 
السعودية وأمريكا أن َمن يديرونه يف لبنان ال ميلك يف
اجمللس النيابي ثلث اجمللس .وبالتالي ال يستطيعون
أن ميلوا شروطًا حول َمن يشارك يف احلكومة أو َمن
ُيستبعد منها .فاحلكومة املقبلة جيب ان تعكس جناح
ل وحلفائه .وهم ميلكون كت ًال نيابية
خيار تفاهممار خماي 
متعددة وطنيًا ومناطقيًا وطائفيًا ومذهبيًا وبإمكانهم
ّ
فإن
تشكيل حكومة ميثاقية دون احلاجة ألحد .وبالتالي ّ
هذا الفريق هو من يضع الشروط على البعض لقبوهلم
يف احلكومة وليس هو َمن توضع الشروط عليه.
التزام الضوابط الوطنية يف ممارسة ما أمسي سياسة
النأي بالنفس .فهذه السياسة جيب أن ال تعين عداء
لسورية وتبعية للسعودية ،فإذا كان على لبنان اإلحجام
عن معادة أحد من الدول العربية ،فإن األوىل بالتطبيق
هي سورية ،ولذلك جيب التوقف عن ممارسة الكيدية
والعدوانية ضد سورية التزام يقتضي أن يكون من 
احلكومة اللبنانية جمتمعة ومن ّ
كل وزير منفردًا .ومن
ال يستطيع أن ميارس ضبط نفسه ،فعليه من البدء
أن حيجم عن الدخول يف حكومة العهد األوىل اليت
حتتاج ألقوى العالقات مع سورية يف سبيل بناء الدولة
القوية.
عودة النازحني السوريني جيب أن تكون يف طليعة
اهتمامات احلكومة والتزاماتها .نعم جيب أن تلتزم
احلكومة بدءًا برئيسها بهذه املهمة ومبا تفرضه من
تنسيق وتعاون مع احلكومة السورية وينبغي اإلحجام
عن تكليف أحد بتشكيل احلكومة إن كان ضد االلتزام
بإعادة النازحني .وهنا نرى أن تكليف رئيس احلكومة
ينبغي أن يكون مشروطًا ،وأن يلتزم رئيس احلكومة
يقرره جملس الوزراء من سياسات ال أن يكون
مبا
ّ
مستق ًال يف مواقفه عن جملس الوزراء .ما يعين أنه
حد لتخطي جملس الوزراء من قبل
آن األوان لوضع ّ
رئيس احلكومة أيًا كان هذا الرئيس .فإذا كان معظم
رؤساء احلكومات بعد  2005تصرف بذهنية احلاكم بأمره
ألنهم ميلكون يف اجمللس النيابي األكثرية املطلقة وال
خيشون حماسبة أو سحب الثقة منهم ،فإن الوضع
اليوم تغيرّ  .وهذا ما جيب أخذه باحلسبان .فالدستور

اجلديد يضع السلطة التنفيذية يف جملس الوزراء وال يوليها
لرئيس احلكومة الذي هو ناطق باسم احلكومة وليس مقررًا
عنها.
وأخريًا نقول إن وجود شخصية وطنية حبجم العماد ميشال
عون ،وإىل جانبه قوة سياسية ونيابية حبجم يتخطى األكثرية
الشعبية املطلقة واألكثرية الربملانية املطلقة ،هي فرصة
تتاح للبنان ألول مرة منذ زمن طويل لبناء الدولة بنفس
استقاللي وتطهريها من الفساد والفاسدين وإحياء الدستور
والعمل بالقوانني والنأي بلبنان عن إمالءات اخلارج وتدخالته.
توجه رسائل عملية للداخل واخلارج مفادها أنه
وعليه جيب أن ّ
ومن معهم
ال انصياع لبنانيًا للرغبات األمريكية والسعودية َ
ميس املصلحة
وغريهم من الدول أو اهليئات ،يف أي موضوع ّ
اللبنانية سواء ّ
تعلق األمر بتشكيل احلكومة أو باالسرتاتيجية
حيدد كيف يبين عالقاته
ن
م
هو
فلبنان
سواهما.
الدفاعية أو
ّ
َ
مع اخلارج وال ميكن ان يقبل إمالء اخلارج عليه يف وجهة
وطبيعة عالقاته الدولية… فهل هذا حلم؟ أم هي فرصة جيب
أن تغتنم؟

ماذا بعد عودة الثنائي بري
والفرزلي اىل رأس اهلرم النيابي؟
طوني خوري

تسجل اي مفاجآت يف جلسة جملس
ليس من املفرتض ان
ّ
ب اجلديد االوىل لناحية انتخاب رئيس اجمللس ونائبه.
النوا 
فعلى الرغم من كل الكالم واالحاديث اليت دارت قبل
االنتخابات وخالهلا ،مت حمو املفاعيل خالل وقت قياسي ،وفيما
كان احلديث عن مفاجآت وتشويق سيسيطران على اجواء
هذه االنتخابات ،سقط كل شيء وعادت االمور اىل جماريها
الطبيعية املعروفة منذ عقود من الزمن.
اليوم ،يعود النائبنبيه بري اىل كرسي رئاسة اجمللس بعد
ان يغيب عنها لفرتة حمدودة جدًا ،ويعود اىل مقاعد النواب
بعض الوقت ،كونه يكون قد «اعار» الكرسي اىل النائب 
السن) .عودة بري قبل االنتخابات كانت
ميشال املر (رئيس
ّ
شبه حمسومة ،والسبب يف عدم حسمها كان تلميح البعض
ويف مقدمهمالتيار الوطين احلر ،اىل شكوك حول امكان اعطاء
االصوات اىل بري ام ال .اما يف اليوم التالي على انتهاء
االنتخابات ،تالشى التشويق وغاب احلديث عن مفاجآت ،فتأكد
بشكل حاسم عودة بري اىل الرئاسة العتبارات عديدة واوهلا
ّ
وقوف الطائفة الشيعية خلفه ،وقدرته على
التحكم مبسار
جملس النواب خصوصًا يف ظل تواجد نواب جدد ،اضافة اىل
الرغبة اليت اظهرها لناحية التفاهم مع كل االطراف ،واحلفاظ
على التوازن القائم من خالل الثالثي :رئاسة اجلمهورية
ورئاسة جملس النواب ورئاسة جملس الوزراء .هذا االمر ال
يعين بأي حال من االحوال ان احلياة السياسية ستكون مسنًا
وعس ًال ،بل على العكس ستشهد اختالفات كبرية يف الرأي
كاليت حصلت سابقًا ،ولكن ما يطمئن ان التجربة جنحت يف
السابق باحلد من اخلطورة وحصر االمور ومنعها من التفاقم،
وسيتم العمل مستقب ًال على اعادة السيناريو نفسه.
ما انسحب على رئاسة اجمللس من كالم قبل االنتخابات ،ساد
ايضًا لناحية اختيار نائب الرئيس ،ولكن يبدو ان النتيجة
ستكون ايضًا خالية من اي مفاجأة يف هذا السياق ،حيث من
شبه املؤكد ان يعود النائب ايلي الفرزلي حلمل لقب «دولة
نائب رئيس جملس النواب» ،كونه حلقة الربط بني خمتلف
التيارات واالحزاب االساسية ،وهناك كيمياء جتمعه بربي على
عكس العالقة اليت كانت تدور بني رئيس اجمللس ونائبه
ّ
وفضل
ي الذي كان شبه غائب،
السابق اي النائبفريد مكار 
مع التيار السياسي الذي ينتمي اليه االبتعاد عن دور نائب
الرئيس ،منعًا الي توتر او سوء تفاهم قد حيصل مع بري،
ويتطور اىل خالف سياسي-طائفي ال ميكن معاجلته يف وقت
قصري .ولكن املشكلة مع الفرزلي كانت ان من مت طرحهم
من منافسيه اثاروا بعض الشكوك حول قدرتهم على ختطي
العقبات اليت تعرتض تواجدهم يف هذا املنصب ،والتقليص
من هامش التقدم الذي يتمتع به الفرزلي عليهم من خالل خربته
يف هذا اجملال ،وتآلفه مع االطراف السياسية على اختالفها،
اضافة اىل انه ،يف ظل غياب العديد من النواب املخضرمني
الذين كانوا «ثابتني» يف الصيغ النيابية السابقة ،يعترب
االكثر خربة يف جمال مهام نيابة رئاسة اجمللس والتوازنات
اليت تفرضها ،حتى ولو كان للمنصب اهمية منقوصة يف ظل
تواجد رئيس اجمللس.
وال شك ان عودة الثنائي بري-الفرزلي من شأنها ان تريح
مقر
توازن قصر بعبدا-الربملان-السراي الكبري ،حيث جيد كل ّ
ممث ًال له يف هذا الثنائي بشكل مباشر وغري مباشر ،ولو ان
االمور يف املبدأ توحي وكأن رئيس احلكومةسعد احلريري هو
املتضرر من هذا الثنائي النه خسر ممثله يف نيابة الرئاسة،
ولكن الفرزلي قادر على اضفاء نوع من الطمأنة ،خصوصًا وان
التحالف بني عون واحلريري قائم وثابت على ما يبدو ،وان
بعض الغيوم اليت ّ
عكرته لن متنع استمراره.

صفحة 8

Saturday 26 May 2018

الـسبت  26أيــار 2018

اسرتاليا يف اسبوع

Page 8

Australian News

أم تعرض الوصايا العشر لتخفيض «فاتورة البقالة»

لورا تومس 21 ،عاما ،أم لولدين ،كشفت مؤخرا كيف استطاعت توفري أكثر من نصف
فاتورتها األسبوعية ،وتمكنت من تخفيض مبلغ  300دوالر إىل  120دوالرا فحسب.

وفقا للورا ،التي تظهر يف الصورة مع ابنتها ،فإن متاجر البقالة أحد األماكن التي تسرف فيها
العائالت يف اإلنفاق على طعام الحيوانات األليفة وضرويات املنزل ومناديل وحفاضات األطفال.

وقالت األم أيضا إنها فكرة جيدة أن يتسم تسوقك بالذكاء ،بحيث تكونني على دراية بمتى
وماذا تبتاعني يف كل متجر

أوصت كذلك بضرورة استغالل مخلفات الطعام ألنها تساعد على التوفري

النصيحة األكرب لتوفري األموال بحسب لورا تتمثل يف التسوق اإللكرتوني ثم الذهاب
ألخذها مجانا ،مما يوفر وضع أشياء يف سلة التسوق ال لزوم لها
قالت األم إنه ينبغي تجنب اإلفراط يف التسوق وأوصت بشراء األصناف املحلية
قدر اإلمكان بدال من البدائل املستوردة األكثر غالء

النصيحة األوىل من لورا لخفض فاتورة البقالة هي وضع خطة للوجبات ،وتحديد عناصر اإلفطار
والغداء والعشاء أليام األسبوع بما يضمن عدم شراء ما يتجاوز احتياجاتك.
مع حقيقة أن أسرتاليا أحد أكثر
األماكن غالء يف العامل يف أسعار
منتجات البقالة ،ليس من قبيل
الدهشة رؤية العائالت وهي
تتكبد فواتري أسبوعية باهظة.
وتبحث العائالت األسرتالية اآلن
عن أي سبيل للتوفري  ،حتى
لو كان ضئيال خالل رحالت
تسوقهم األسبوعية.
األسرتالية لورا تومس21 ،
عاما ،أم الثنني من األبناء،
كشفت مؤخرا كيف استطاعت
توفري أكثر من نصف فاتورتها
األسبوعية ،ومتكنت من ختفيض
مبلغ  300دوالر إىل  120دوالرا
فحسب.
وشاركت لورا ،اليت تعيش
يف غيبسالند بوالية فيكتوريا،
جتربتها ملساعدة األخريات على
فعل املثل.
وكتبت لورا :أحب توفري األموال
قدر اإلمكان ولكن فاتورة
البقالة جتعل ذلك أمرا صعبا
علينا مجيعا ،حيث أنها متثل
دائما أكرب نفقاتنا».
واستطردت« :ولكن عندما بدأت
الفاتورة يف الزيادة كل أسبوع،
عرفت أن شيئا ما ينبغي أن
يتغري».
وألن العائلة الصغرية ما زالت
ترغب يف شراء طعام صحي
و»حفاضات ومناديل وطعام
حيوانات وضروريات منزل»،
علمت لورا أن مهمة التوفري مل
تكن سهلة.
بيد أنها من خالل  10خطوات

املرأة
استطاعت
بسيطة،
ختفيض فاتورتها بنسبة تتجاوز
.% 50
 -1خطة وجبات
كتبت لورا« :ينبغي إعداد خطة
وجبات أسبوعية تشمل اإلفطار
والغداء والعشاء والوجبات
السريعة ،واكتيب قائمة من
احملتويات اليت ستحتاجينها لكل
وجبة ،وجهزي قائمتك».
أهمية تلك اخلطة تتمثل يف أنها
تضمن عدم شراء ما يزيد عن
احلاجة.
 -2التسوق الذكي
ترى لورا أن الذكاء هو معرفة
املتجر املناسب لشراء السلع،
فنصحت مثال بشراء اللحوم من
«تامسانز» ،وشراء األساسيات
من «ألدي» وابتياع الفاكهة
واخلضروات من متاجر الفاكهة
او األسواق احمللية».
النصيحة األكرب لتوفري األموال
حبسب لورا تتمثل يف التسوق
اإللكرتوني ثم الذهاب ألخذها
جمانا ،مما يوفر وضع أشياء يف
سلة التسوق ال لزوم هلا
 -3التسوق اإللكرتوني
وبالنسبة للورا،فإن التسوق
اإللكرتوني هو ما ميثل الفارق
األكرب يف فاتورتها األسبوعية.
وفسرت ذلك قائلة« :هل
تعرفني أنك تستطيعني التسوق
الذهاب ألخذ
إلكرتونيا ثم
املنتجات جمانا».
وأردفت :أجلس مساء كل اثنني
وأجهز خطة الوجبات ،ثم أدخل

أوصت لورا بضرورة الدخول إىل املطبخ مع األطفال وصنع وجبات بدال من االعتماد على
املعلبات الجاهزة.

قالت لورا إنه ينبغي االعتماد على اللحوم الخفيفة الجاهزة بدال من قضاء وقت طويل
للتفكري يف شراء أنواع مختلفة من اللحوم.
على اإلنرتنت وأشرتي املطلوب
متاما بدال من وضع أشياء بدون
عقل يف عربة التسوق».
وعالوة على ذلك ،فإن التسوق
اإللكرتوني يسهل من عملية
مقارنة األسعار ،ويزيل أي
أشياء باهظة ال حتتاجينها حقا.
 -4البحث عن قائمة املواد
املباعة
نصحت لورا بضرورة االعتماد
على كتالوجات األسعار اليت
متنحها املتاجر للزبائن ،مما
يساهم يف عملية التوفري.

-5اصنعي وجباتك يف املطبخ
أوصت لورا بضرورة الدخول
إىل املطبخ مع األطفال وصنع
وجبات بدال من االعتماد على
املعلبات اجلاهزة.
 -6شراء اللحوم اجلاهزة
أوصت لورا بشراء اللحوم
اخلفيفة اجلاهزة مثل حلم اخلنزير
املقدد واللحم البقري والكباب
بدال من قضاء وقت توفري يف
البحث عن أنواع خمتلفة من
اللحوم.
 -7استغالل خملفات الطعام

رأت األم أن استغالل خملفات
الطعام يزيد من القدرة على
التوفري
 -8إعداد وجبات خارجية
قالت لورا إنها تطهو وجبة
كبرية لزوجها أسبوعيا يتناوهلا
خالل العمل على مدار األسبوع
مما يغنيه عن شراء غداء يوميا
أو البحث عن أطعمة سريعة.

 -9عدم اإلفراط يف التسوق
طالبت األم األسرتالية بضرورة
عدم شراء ما يزيد عن احلاجة
 -10االعتماد على األصناف
احمللية
نصحت لورا بشراء املنتجات
احمللية قدر اإلمكان بدال من
البدائل املستوردة األكثر غالء

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

خصخصة نظام التأشريات حيول أسرتاليا إىل
«مزاد ملن يدفع أكثر»
حذرت نقابة اجملتمع والقطاع
العام من أن اقرتاح احلكومة
الفيدرالية خبصخصة نظام
التأشريات األسرتالية قد يؤدي
إىل حتويل الدخول للدولة إىل
مزاد ملن يدفع أكثر.
مقصدا
أسرتاليا
وتظل
جاذبا للهجرة ،كما أن هناك
عددا من فئات التأشريات
األسرتالية ترتبط باملهنيني
من أصحاب املهارات اخلاصة،
وتسمح حبصوهلم على حق
الدخول املؤقت أو الدائم إىل
أسرتاليا.
لكن على ما يبدو أن تأشريات
املهارات والعمل ستباع يف
املزاد ألصحاب العروض املالية
األكرب.
وأصدرت نقابة اجملتمع والقطاع
العام األسرتالية حتذيرا شديد
اللهجة حذرت خالله احلكومة
من تلك اخلطط اليت تستهدف
خصخصة نظام التأشريات.
وأضافت النقابة أن حوالي 3000
وظيفة ومعلومات خاصة باتت
يف خطر إذا مت تنفيذ االقرتاحات
احلكومية اليت تتضمن خدمات
مميزة للمتقدمني من «ذوي
القيمة العالية».
ومن املعلوم أن احلكومة
األسرتالية تسعى خلصخصة
نظام التقدم للتأشريات ،مع
وجهة نظر تتضمن توفري سبل
أكثر لدخول أسرتاليا بالنسبة

لألجانب القادرين على الدفع
بدرجة أكرب.
وأردفت النقابة أن تفضيل
احلكومة إنشاء منصة على
اإلنرتنت للتقدم للتأشريات
وحتديد الفائزين بها من
شأنها أن جتعل  3000وظيفة
عرضة إىل اخلطر الذي سيمتد
أيضا إىل املعلومات الشخصية
للمتقدمني.
من جانبه ،قال بيرت دوتون
وزير الشؤون الداخلية باحلكومة
الفيدرالية« :املنطق من وراء
االقرتاح هو حتديث نظام
التأشريات األسرتالية للتعامل
مع عدد هائل ومتزايد من
التأشريات».
سيناتور
قال
وباملقابل،
اخلضر نيك ماكيم إن اخلطط
احلكومية قد تتسبب يف «فساد
مهلك لنزاهة نظام التأشريات
األسرتالية ،الذي سيباع يف
املزاد ملن يدفع أكثر».
ويف ذات األثناء ،كشف شايين
نيومان ،وزير اهلجرة يف حكومة
الظل العمالية أن اقرتاح
اخلصخصة احلالي ميثل استمرارا
الجتاه بدأ بالفعل عندما قررت
وزارة الشؤون الداخلية نقل
 250وظيفة «كول سنرت» إىل
شركة «داتاكوم» اليت يقع
مقرها بنيوزيلندا.
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أسرتاليا حتاكم السفاح ليونارد وارويك

هانسون تسحب دعمها عن ختفيضات
احلكومة لضريبة الشركات

السيناتورة بولني هانسون

ليونارد وارويك

ستيفان بالنشارد

بريل واتسون
األسرتالي
السفاح
خيضع
ليونارد وارويك حملاكمة على
خلفية سلسلة من جرائم القتل
وتفجريات حمكمة األسرة نفذها

يف مثانينيات القرن املاضي.
وأفادت تقارير أن الرجل ،املتهم
يف سلسلة من التفجريات وجرائم
قتل ،أخرب زوجته السابقة أن

صورة توضح آثار تفجري محكمة األسرة
قاضيا مبحكمة األسرة لن يكون
موجودا لألبد.
وقال ممثل املدعي العام كني
مكاي ،مفتتحا قضية النيابة

بعد انسحاب ترامب من االتفاق النووي

توقعات بزيادة أسعار البنزين يف أسرتاليا إىل  3دوالر للرت
قالت صحيفة الديلي ميل
إن الزيادة يف أسعار البنزين
يف ظل
بأسرتاليا تأتي
خماوف من نفاد النفط جراء
االضطرابات يف الشرق األوسط
والضربات اجلوية ،ال سيما بعد
قرار الرئيس األمريكي انسحاب
بالده من االتفاق النووي
اإليراني.
وأضافت« :قد ترتفع أسعار
البنزين يف أسرتاليا إىل 3
دوالرات للرت نتيجة لقرار
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
االنسحاب من االتفاق النووي
اإليراني».
وقال خرباء إن عالوة 10
دوالرات أسبوعيا اليت سيحصل
عليها شرائح من األسرتاليني
يف املوازنة اجلديدة ،واليت
أعلن عنها وزير اخلزانة سكوت
موريسون سوف يتم ابتالعها
أمام الزيادة يف أسعار البنزين.
وأعلن موريسون أن العالوة
ضريبية
كتخفيضات
تأتي
تقدمها احلكومة ألصحاب الدخل

املنخفض واملتوسط الذين
سيحصلون نقدا على  10دوالر
أسبوعيا ،مبا يعادل خصم ضرييب
سنوي يبلغ  530دوالرا سنويا.
بيد أن بعض اخلرباء قالوا إن
العالوة ال قيمة هلا أمام ارتفاع
أسعار البنزين.
كريس نيكول ،االقتصادي
مبؤسسة «مورجان ستانلي»
قال« :لقد حتركت أسعار

البنزين اخلالي من الرياض من
 1.33دوالر أسرتالي للرت إىل
 1.46دوالر أسرتالي ،وهو األمر
الذي سيضيف  % 0.3إىل
معدل التضخم».
ومضى يقول« :تأثري ارتفاع
األسعار قد يزيد جراء املزيد
من االخنفاض املتوقعة يف قيمة
الدوالر األسرتالي».
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الثالثاء إنه عندما سألت الزوجة
ليونارد جون وارويك عامل
اإلطفاء السابق إذا ما كان
القاضي خيرج لقضاء العطالت،
أجاب عليها قائال« :ال لن يكون
هناك على اإلطالق».
ومل يقر وارويك البالغ من العمر
 71عاما بالذنب يف  4اتهامات
بالقتل حيث أطلق رصاصات
حتى املوت على صهره وقاضي
حمكمة األسرة وآخرين.
كما يواجه  20اتهاما أخرى تتعلق
بسبعة حوادث خالل الفرتة بني
فرباير  1980حتى يوليو .1985
ويف قضية مقتل القاضي،
أخرب ماكاي احملكمة العليا بنيو
ساوث ويلز أن وارويك كان
ضالعا يف نزاع طويل األمد
مبحكمة األسرة ،كان الدافع وراء
ارتكاب اجلرمية».
ويف عام  ،1980قتل وارويك
بالنشارد
ستيفان
صهره
والقاضي ديفيد أوباس.
ويف  ،1984فجر منزل القاضي
ريتشارد جي ومبنى حمكمة
األسرة يف باراماتا عام .1984
ويف نفس العام ،فجر املتهم
منزل القاضي راي واتسون،
مما تسبب يف مقتل زوجته
بريل.
ويف  ،1985نفذ وارويك تفجريا
قتل جراهام وايك وأصاب 13
آخرين.
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وجهت زعيمة حزب «أمة واحدة»
السيناتورة بولني هانسون ضربة
موجعة إىل احلكومة الفيدرالية
بسحب دعم حزبها لتخفيضات
ضريبة الشركات لالئتالف.
وأعربت السناتورة هانسون عن
أسفها النسحابها من اتفاقها مع
احلكومة ،عازية السبب لفشل
االخرية يف الوفاء بسلسلة من
مطالبها ،مبا يف ذلك خفض
معدل اهلجرة وبناء حمطة للطاقة
تعمل على الفحم يف مشال
كوينزالند وخفض اإلنفاق.
وكشفت عن إنها مل تتحدث مع
وزير املالية ماثياس كورمان
مباشرة بشأن موقفها اجلديد.
وقالت السيناتورة هانسون:
«أعلم أنه هذا (املوقف) مدمر،
لكن ليس الوزير كورمان امنا
زمالؤه واحلكومة هم الذين
دفعوني الختاذه».
كورمان
السناتور
ويشعر
بالتشاؤم من توصل احلكومة
إىل اتفاق مع حزب امة واحدة
بشأن خفض معدل الضريبة على
الشركات حيث قال« :يبدو أننا
قد ال نصل إىل هذه النقطة
ابدا».
وكانت السيناتورة هانسون
قد أبرمت صفقة مع االئتالف
يف شهر اذار املاضي لدعم
التخفيضات الضريبية مقابل
برنامج رائد للتلمذة الصناعية
للشبيبة األسرتاليني.
لكن زعيمة حزب «أمة واحدة»،
الذي ميتلك ثالثة أصوات يف
جملس الشيوخ ،يقول إنه مل يتم
ختصيص أي أموال للربنامج.
ً
كبريا بني
خالفا
ويبدو أن هناك
ً
السناتورة هانسون واحلكومة
حول توقيت ما مت االتفاق عليه.
فبينما تقول السيناتورة هانسون
إنه مل يتم ختصيص أي أموال،
يقول السناتور كورمان إن خطة
التلمذة كانت دائما مشروطة
بتمرير التخفيضات الضريبية.
واضاف وزير املالية يقول «كان
من املفهوم واملقبول دائما من
قبل حزب امة واحدة والسيناورة
هانسون أن األشياء اليت اتفقنا
عليها كانت مشروطة باملرور
الناجح للتشريع بالكامل (يف
جملس الشيوخ) لتخفيض معدل
الضريبة على األعمال مع مرور
الوقت جلميع املصاحل والشركات
إىل  ٪25وهذا يبقى موقف
احلكومة».
واوضح إن حزب امة واحدة اعطى
التزامات خاصة وعامة قوية
بأنه سيدعم تشريع ختفيض
الضرائب على الشركات عندما
تفاوضنا يف وقت سابق من هذا

العام.
وقال« :من الواضح أنين حمبط
للغاية من هذا التطور األخري،
لكين آمل أال تكون هذه الكلمة
األخرية».
وجيعل املوقف االخري حلزب امة
واحدة من الصعب على احلكومة
ختفيضاتها
مترير
احلصول
الضريبية على الشركات يف
جملس الشيوخ قبل االنتخابات
املقبلة.
وقال عضو جملس الشيوخ
السناتور كورمان للجنة تقديرات
جملس الشيوخ إن احلكومة
التخفيضات
جبعل
ملتزمة
الضريبية للشركات احد بنود
محلتها يف االنتخابات املقبلة،
مضيفا «نعم ،وميكنين أن أشرح
ملاذا ألنه أكثر أهمية اآلن مما
كان عليه عندما طرحناه يف
انتخابات .»2016
هانسون
السيناورة
وتريد
ختفيض معدالت اهلجرة مقابل
حصول احلكومة على دعمها.
وتقول السيناتورة هانسون اآلن
إن احلكومة الفيدرالية مل تفعل
ما يكفي لتخفيض الديون ،وأن
ختفيضات ضريبية الشركات لن
ختلق وظائف كافية على املدى
القصري.
كما ادرجت هانسون تغيريات
رئيسية أخرى تريد ان تقوم بها
احلكومة.
الزميلة
مع
مقابلة
ففي
أعادت
«األسرتاليان»،
السيناتورة هانسون تأكيد دعم
حزبها لتغيري ضريبة إجيار املوارد
النفطية ،جلعل الشركات الكربى
تدفع املزيد من الضرائب.
ّ
وميثل تغيري السيناتور هانسون
للحكومة
صداعا
موقفها
ً
الفيدرالية ،اليت فشلت يف
إقناع ما يكفي من اعضاء جملس
الشيوخ املستقلني واالحزاب
الصغرية لدعم التغيري.
وكانت احلكومة قد أرادت مترير
التشريع قبل املوازنة ،لكنها
عدلت عن ذلك بسبب عدم
متكنها من اقناع عضو جملس
الشيوخ املستقل اجلديد تيم
ستورر.
كما أن عضوي جملس الشيوخ
يف «حتالف الوسط» (فريق نيك
زينوفون سابقا) غري مستعدين
لدعم ختفيضات الضرائب على
الشركات اآلن.
ستريلنغ
السناتور
وقال
غريف إن األدلة حتى اآلن
«تشري بالتأكيد إىل أنه ليس
الوقت املناسب بالفعل إلجراء
ختفيضات ضريبية أو ختفيضات
ضريبة الشركات».
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أسرتاليا يف حاجة إىل حوار أفضل
بشأن احلرية الدينية

جيب أن حنمي الناس من الكالم
الضار ولكن أسباب احلرية جيب
أن تتجاوز فكرة خلق استثناءات
دينية
من املقرر أن تصدر نتائج
«حتقيق رودوك» بشأن إذا
ما كان القانون األسرتالي
حيمي حق حرية األديان بصورة
فعالة.
توقيت إصدار هذا التقرير يأتي
على خلفية إصالحات يف قانون
الزواج داخل أسرتاليا.
من الصعب عدم النظر إىل
التحقيق باعتباره جهدا إلرضاء
املعارضني
املسيحيني
لإلصالحات يف قانون الزواج.
وتشري املقدمة املنشورة إن هذا
األمر هو القضية األساسية.
ولكن مثة أمل يتمثل يف
إمكانية أن يولد ذلك املزيد من
احملادثات املثرية لالهتمام حول
طبيعة العلمانية الدميقراطية
املتنوعة يف أسرتاليا.
إن مسألة حرية األديان أصبحت
متشابكة يف العالقات بني
لزواج
املسيحية
املقاومة
املثليني ،وحقيقة أن أسرتاليا
قررت تعديل قوانني الزواج
استنادا على نتائج استفتاء
دميقراطي.
ومن احملتمل ،أن نرى أيضا
تساؤالت حول العالقة بني

الشريعة والقانون األسرتالي،
وكذلك قضية حرية التعبري
وعالقتها حبرية األديان.
ونستطيع كذلك إجراء نقاشات
يف تصرحيات جدلية مثل
تعليقات العب الرجيب األسرتالي
إسرائيل فوالو األخرية بشأن
املثلية اجلنسية واحلكم اإلهلي.
سيمكننا ذلك من رؤية قضية
حرية التعبري من منظور ديين،
مثل الفارق مثال بني «الكرازة
القسرية» و»التعليم الديين».
مسألة التعليم الديين يف
املدارس قضية شديدة اجلدل
يف أسرتاليا.
مثة تساؤالت معقدة كذلك
حول مشروعية االنتحار مبساعدة
طبية «القتل الرحيم» ،وأنظمة
املستشفيات الدينية اليت حتتاج
إىل اعتبارات حذرة أيضا.
نتائج التحقيق ستكشف إذا ما
كانت املراجعة درست العالقة
بني معنويات سكان أسرتاليا
األصليني والقانون األسرتالي.
ويتسم تعريف حرية التعبري يف
أسرتاليا بالغموض والقيود يف
نفس الوقت.
ومل حيدد التعريف بوضوح
احلاالت اليت يستخدم فيها
وصف «خارق للعادة» ،وهو أمر
ميثل تناقضا مع العلمانية.
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دهست قدمه فانفجر غضبا

تفاصيل «خناقة» مرور غريبة

انفجر تاجر أسرتالي غضبا وبدأ
إحدى
ينهال بالضرب على
السيارات يف ملبورن بعد أن
دهست السائقة قدمه.
وانتشرت لقطات فيديو للمشادة
الغريبة ،حيث ظهر الرجل ،البالغ
من العمر  42عاما ،وهو يصرخ
يف السائقة املسنة 69 ،عاما،
بعد أن دهست قدمه بسيارتها
خالل املشادة.
الفيديو الصادم يظهر الرجل
وهو يصرخ يف وجه السائقة
اليت تقود سيارة مازدا سوداء
يف منطقة عدم انتظار مبلبورن
حوالي الساعة  3:40مساء
اجلمعة املاضي.
وبدأت املشادة عندما طلب
الرجل من املرأة حتريك سيارتها
واملضي بعيدا عن تلك املنطقة،
وتطورت األمور بعد ذلك ،وبدأ
يف ركل سيارتها .حبسب
الشرطة.
ويظهر الرجل وهو يقفز من

األمل يف وسط الطريق بعد أن
استطاع إخراج قدمه من حتت
اإلطار.
وهرع البعض ملساعدة الرجل،
املستشفى،
إىل
وانتقل
وأصيب بكسر يف قدمه.
وما زالت التحقيقات بشأن
الواقعة مستمرة.
ظهر الرجل ،البالغ من العمر 42
عاما ،وهو يصرخ يف السائقة
املسنة 69 ،عاما ،بعد أن
دهست قدمه بسيارتها خالل
املشادة.
ويظهر الفيديو الصادم الرجل
وهو يصرخ يف وجه السائقة
اليت تقود سيارة مازدا سوداء
يف منطقة عدم انتظار مبلبورن.
بدأت املشادة عندما طلب
الرجل من املرأة حتريك سيارتها
واملضي بعيدا عن تلك املنطقة،
وتطورت األمور بعد ذلك
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تفاصيل فضيحة جديدة ملوظفي
بنك الكومنولث

يف أحدث التسريبات حول
لبنك
املشبوهة
التعامالت
الكومنولث ،ذكرت تقارير أن
اآلالف من احلسابات اخلاصة
باألطفال حتت السن والشهرية
مت
«دواالرمايت»
مبسمى
استخدامها بطريقة احتيالية عن
طريق عاملني بالبنك من أجل
حتقيق أرباح مالية.
وأوضحت التقارير أن بعض
املوظفني يف عدد من فروع
بنك الكومنولث ،أحد البنوك
األربعة الكربى يف أسرتاليا،
يف برنامج
أجروا تالعبات
التوفري اخلاص بالعمالء حتت
السن القانونية بدون إخبار
أولياء أمورهم بغية احلصول
على مكافآت وحتقيق األهداف
املطالبني بها ،وفقا لتحقيق
أجرته «فريفاكس ميديا».
واستغل املوظفون حاالت فتح
فيها أولياء األمور حسابات
توفري ألطفاهلم دون وضع أي
أموال تاركني إياها فارغة.
مات كومني ،الرئيس التنفيذي
لبنك الكومنولث قال« :رغم أن
هذه املمارسات مل تضر ماليا
عمالءنا ،لكنها متثل انتهاكا
لثقتهم بنا .ولذلك أشعر بأسف
عميق».
ومضى يقول« :األولوية رقم 1

بالنسبة لي تتمثل يف تسريع
وترية التغيريات مما سيمنع من
تكرار مثل هذه السلوكيات اليت
من شأنها تقويض ثقة عمالئنا
يف البنك».
وأشار الرئيس التنفيذي إىل
اعتزامه التخلص من أي موظف
ببنك الكومنولث ارتكب عمدا
ممارسات ضد مصاحل العمالء.
وفيما يلي خطوات اخلطة
االحتيالية اليت نفذها بعض
موظفي البنك:
تبدأ بتوقيع أولياء
-1
األمور على فتح حسابات
ألبنائهم.
تظل احلسابات غري
-2
فعالة حتى يضع أولياء األمور
وديعة باسم أبنائهم.
يستخدم املوظفون
-3
أمواهلم اخلاصة أو أموال البنك
يف تفعيل احلسابات بدون
موافقة ولي األمر.
يظل أولياء األمور
-4
جيهلون ماذا حيدث يف حسابات
أبنائهم.
املوظفون
حيصل
-5
على مكافآت وحوافز مقابالت
احلسابات اليت مت تنشيطها
بطريقة احتيالية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الكامريا «تلقي القبض» على سائقة
فضحت الكامريا سيدة أسرتالية
الذت بالفرار بعد أن عادت
بسيارتها إىل الوراء لتصدم
سيارة أخرى متوقفة خالية من
السائق.
التقطته
الصادم
الفيديو
كامريا ثابتة بالقرب من مدرسة
ابتدائية بنيو ساوث ويلز أوائل
أيار اجلاري.
ورغم وجود مساحة كبرية خلفها،
عادت املرأة بسيارتها إىل اخللف
أكثر من الالزم وصدمت سيارة
متوقفة.
ونزلت املرأة من سيارتها طراز
«سوبارو أوت باك» لتتفحص
اخلسائر ،وبعد فحص سريع،
وابتسامة بلهاء ،دخلت جمددا
سيارتها وانطلقت بسيارتها
دون أن ترتك إخطارا لصاحب
السيارة املتوقفة.
وظهرت يف الفيديو إحدى
األمهات مع طفلها وهما يراقبان
املشهد.
ومتت مشاركة الفيديو على
Dash Cam
«
صفحة
Owners
Australia
على موقع التواصل االجتماعي
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«فيسبوك» وهي جتمع أصحاب
هذا النوع من الكامريات الثابتة
اليت يتم تركيبها أحيانا على
الزجاج األمامي للسيارت أو
أعلى لوحة القيادة ،وأحيانا يف
الشوارع.
وجذب الفيديو مئات من ردود
الفعل والتعليقات ،اليت حتدث
أصحابها خالهلا عن صدمتهم من
تصرف السيدة.
وكتب أحدهم« :أليس هذا
موقف (ضرب ثم هروب)؟
أمثال هؤالء يستحقون دفع
الغرامات الكاملة اليت وضعها
القانون».
وكتب آخر« :األمر يثري الشقة
بعد أن فحصت سيارتها جيدا
ثم انطلقت بسيارتها».
وقال تعليق ثالث« :مثة طفل
جيري على بعد مرتين منها ،كان
من املمكن بسهولة أن يتسبب
تصرفها الطائش يف قتل
جمموعة من األطفال ينبغي أن
حتاكم تلك املرأة بتهمة اإلهمال
يف القيادة وتعريض حياة
اآلخرين للخطر».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

هانسون تفتح النار على «عصابة
السودانيني» و»شرطة فيكتوريا»

السيناتورة بولني هانسون

جايمس اشبي

قالت السيناتورة بولني هانسون
إن فيض اجلرائم اليت ترتكبها
عصابة إفريقية يف أسرتاليا أحد
العوامل وراء الصعود يف شعبية
حزبها «أمة واحدة» مبلبورن
وزيادة أعداد املنضمني إليه،
نظرا ملوقفه الصارم ضد هؤالء
املهاجرين.
واتهمت هانسون الشرطة باختاذ
مواقف متساهلة مع مثريي
الشغب.
وبات حزب أمة واحدة الذي
ترتأسه هانسون يضم أعضاء
يف فيكتوريا أكثر من مقره
الرئيسي والية كوينزالند.
وأضافت هانسون أن مشاعر
«القرف» جتاه «عنف البلطجية
هذا
سبب
السودانيني»
الصعود.
وأردفت تقول يف تصرحيات
لـ «ديلي ميل أسرتاليا» :
«أعلم بوجود دعم قوي لـ «أمة
واحدة» يف فيكتوريا ،أمسع عن
ذلك باستمرار ،لقد سأموا من
العنف واجلرائم اليت ُتقرتف يف
الشوارع».
وفسرت ذلك قائلة« :اللقطات
هذه
عن
نشاهدها
اليت
العصابات ،وحتطيمهم األبواب،
وتكسريهم للمحالت وترويعهم
للناس .أسرتاليا مل تعد نفس
الدولة اليت ترعرعت فيها».
قالت بولني هانسون إن إن
اليت ترتكبها
فيض اجلرائم
عصابة إفريقية يف أسرتاليا أحد
العوامل وراء الصعود يف شعبية
حزبها «أمة واحدة» مبلبورن على
حنو يتجاوز كوينزالند
ادعت زعيمة حزب أمة واحدة
أن شرطة فيكتوريا تتخذ موقفا
ناعما جتاه العصابات األفارقة
الذين أحدثوا ختريبا يف مهرجان
مومبا مبلبورن للعام الثالث
وزعمت زعيمة حزب أمة واحدة
أن شرطة فيكتوريا تتخذ موقفا
ناعما جتاه العصابات األفارقة
الذين أحدثوا ختريبا يف مهرجان
مومبا مبلبورن للعام الثالث.

وأضافت« :لقد تلقت الشرطة
تعليمات بعدم التدخل خالل
املهرجان واالكتفاء بلقطات
كامريات الدائرة التلفزيونية,
إنها حقيقة ،ولدي مصادري
األمنية».
ولكن شرطة فيكتوريا دحضت
ادعاءات السياسية املثرية
للجدل حيث قال ناطق بامسها:
«نفند أي إحياءات مفادها أن
تعليمات صدرت للشرطة بعدم
الذهاب إىل مومبا .»2018
واستطرد املتحدث الرمسي :
«لدينا مواردنا الكافية للتعامل
مع أي مسألة ،مبا يف ذلك
وحدة منوطة لالستجابة يف مثل
هذه احلاالت».
ألقت بولني هانسون اللوم على
حكومة دانيال أندرو العمالية
ملوقفها الناعم يف خماربة
اجلرمية وتوقعت أن يكون تعامله
مع قضية العصابة اإلفريقية
أحد أسباب زيادة شعبية حزبها
داخل سكان فيكتوريا احملبطني
كما ألقت بولني هانسون
اللوم على حكومة دانيال
أندرو العمالية ملوقفها الناعم
يف خماربة اجلرمية وتوقعت أن
يكون تعامله مع قضية العصابة
اإلفريقية أحد أسباب زيادة
شعبية حزبها داخل سكان
فيكتوريا احملبطني
زيادة أعداد املنضمني حلزب
«أمة واحدة» يف فيكتوريا يف
أعقاب موجة عنف ضربت ملبورن
على يد عصابة إفريقية
خيشى حزب العمال بوالية
فيكتوريا من فوز حزب أمة
واحدة بثالثة مقاعد يف جملس
الشيوخ وبالتالي تزيد فرصته
يف إزعاج أجندة حكومة دانيال
أندرو
جاميس آشيب الداعم حلزب أمة
واحدة قال إن فيكتوريا متثل
الوالية األقوى شعبية للحزب
وفقا لعدد األعضاء.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوع

راكب أسرتالي حياول اقتحام باب
طائرة مبطار ملبورن
يف حلظة دراماتيكية ،قام
راكب غاضب باجلري يف
مدرج إقالع مبطار ملبورن
وحاول اقتحام طائرة تابعة
لشركة «جيت ستار» ألنه
تأخر عن موعد الرحلة.
املشهد االستثنائي حدث
اخلميس املاضي بعد أن
فات الرجل اللحاق برحلته يف
املوعد احملدد ،وحاول الدخول
من باب طائرة تنتظر اإلقالع.
فيديو
لقطات
وأظهرت
الرجل وهو يصعد درجات
سلم الطائرة قبل أن حياول
متزيق الباب ،يف اخرتاق أمين
هائل.
وانتابت الرجل موجة عارمة من
الغضب عندما أخربه موظفو
شركة «جيت ستار» أنه تأخر
عن رحلته ساعات.
وبدأ الرجل بعد ذلك يف
التدخني داخل ممر املطار،
ويف حوالي الساعة التاسعة
والنصف صباحا اندفع صوب
إحدى بوابات مدرج اإلقالع
حيث دفع أحد املوظفني
ومضى قدما حنو الطائرة.
ويظهر الفيديو الرجل وهو
حياول الولوج عرب الباب من
خالل ركله.
وأخربت شاهدة عيان تدعى

ميكيال أوشاين

ذكرت تقارير أن ميكيال أوشاين

كاثرين عبد اهلل
إنها كانت تدافع عن نفسها.
وكذبت كذلك عند اتصاهلا برقم
الطوارئ بعد اجلرمية زاعمة أنها
تضمد جراحها يف الوقت الذي
كانت فيه تنظف سكني اجلرمية
من آثار الدماء.
الليلة السابقة على اجلرمية،
أخربت عبد اهلل الشرطة أن
مشكلة
ستواجه
قريبتها
خطرية بعد أن أخذت سيارتها
املرسيدس بدون إذنها وأحلقت
ضررا بالعجلة األمامية.
وتابعت خمربة الشرطة« :رمبا
ستعودون إىل هنا جمددا» ،يف
توقع صدق صحته.
وقالت القاضية جوليا لونريجان
إن عبد اهلل خدعت حميب ساركيس
رغم أنها وصفتها ذات يوم
بأنها «شقيقتها الصغرية».
وأردفت القاضية« :هذه اجلرمية
املروعة مزقت العائلة إربا».

ميكيال أوشاين ..اهانت علم اسرتاليا

ميكيال أوشاين «ابصق على علم اسرتاليا واحرقه»

السجن  9سنوات لكاترين عبد اهلل بتهمة القتل اخلطأ البنة عمتها سوزي سركيس
ظهرت العديد من التفاصيل
املثرية خالل إعادة حماكمة
كاترين عبداهلل بتهمة القتل اخلطأ
البنة عمتها سوزي سركيس عام
 2013يف شجار على سيارة
مرسيدس متلكها املتهمة.
وخالل املشاجرة ،طعنت كاترين
عبد اهلل الضحية سوزي سركيس
اليت كانت قد استعارت سيارتها
املرسيدس اليت تبلغ قيمتها
 184ألف دوالر.
وبعد تنفيذ الطعن ،اتصلت عبد
اهلل برقم الطوارئ  000وأدلت
بأكاذيب عديدة يف الوقت الذي
كانت فيه تنظف سكني اجلرمية
من آثار الدماء.
وأدينت كاترين يف كانون
االول املاضي يف إعادة
حماكمتها بتهمة قتل ابنة عمتها
سوزي سركيس.
ومل يظهر أي رد فعل على
كاترين عبد اهلل بعد أن قررت
احملكمة العليا بنيو ساوث ويلز
حبسها  9سنوات مع إمكانية
اإلفراج املبكرعنها بعد مرور
ست سنوات وتسعة شهور من
قضاء العقوبة.
وتشاجرت كاترين عبد اهلل مع
الضحية على خلفية السيارة
املرسيدس قبل أن حتضر
سكاكني وتطعن قريبتها يف
منزهلا مبنطقة «برايتون -لي
ساندز» يف التاسع من فرباير
.2013
ويف البداية ،أخربت عبد اهلل
الشرطة إن مرتكبة اجلرمية امرأة
لبنانية بدينة وطويلة وحتمل
ومشا على يدها.
بيد أنه بعد مبواجهتها بلقطات
كامريات مراقبة ،قالت عبد اهلل

Australian News

أهانت علم أسرتاليا فسافرت على حساب دافعي الضرائب!!

شبكة
سوزانا ليج موراي
ناين نيوز األسرتالية إنها
كانت يف انتظار طائرتها
عندما الحظت وجود الرجل يف
مدرج اإلقالع.
وتابعت« :حاول الرجل صعود
السالمل واشتبك بدنيا مع
املوظفني من خالل اللكم
واخلدش».
وتوقف الرجل يف منتصف
طريق سلم الطائرة بعد أن
حاول موظفون منعه ولكنه
واصل طريقه وحاول فتح
الباب إىل أن متكن عامل
حقائب من السيطرة عليه.
وتدخل البوليس الفيدرالي يف
نهاية املطاف وألقى القبض
على الرجل.
وتسببت الواقعة يف إصابة
اثنني من موظفي «جيت ستار»
بإصابات جسدية خمتلفة.
وفحص املهندسون الطائرة
وأعطوا هلا اإلذن يف اإلقالع
يف أعقاب الواقعة.
وقالت جيت ستار يف بيان:
«نشكر طاقمنا للتعامل اآلمن
مع هذا احلادث ،وقدرتهم
على كبح حركة الراكب حلني
قدوم الشرطة».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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وعلمت احملكمة يف وقت سابق
أن الشقيق احلزين للضحية زار
قرب شقيقته يف حفل زفافه
العام املاضي لتكون روحها
جزءا من االحتفال.
كريستني سركيس ،شقيقة
الضحية قالت« :ال أفهم كيف
ميكن لشخص أن يفعل ذلك
بعائلته ،هل هي مليئة بالغرية،
هل مليئة بالكراهية ،أما أنها
شريرة ببساطة؟»
وواجهت عبد اهلل يف حماكمتها
األوىل تهمة القتل العمد ،لكنها
أدينت باتهامات أخف تتعلق
بالقتل اخلطأ وصدر عليها قرار
بالسجن  8سنوات و 3شهور
كحد أدني.
بيد أنها الحقا طعنت على احلكم
وأعيدت حماكمتها ،وخرجت
بكفالة يف فرباير 2016

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اليت تعمل يف البحرية األسرتالية
وسبق هلا إهانة علم بالدها مت
اختيارها للمشاركة يف معسكر
وبطولة رجيب على حساب دافعي
الضرائب.
وكانت ميكيال أوشني قد نشرت
تدوينة صادمة عرب حسابها
على موقع التواصل االجتماعي
فيسبوك العام املاضي قالت
فيها إنها سوف «تبصق على
علم أسرتاليا وحترقه» رغم
خدمتها يف البحرية األسرتالية.
وكشفت جلنة استماع مبجلس
الشيوخ الفيدرالي مؤخرا أن
البحارة األسرتالية جرى اختيارها
للمشاركة مع فريق الرجيب بعد
شهرين فحسب من التدوينة
املثرية للجدل عام .2017
رغم عدم احرتامها للعلم
األسرتالي ،ميكيال أوشني مت
اختيارها للسفر يف رحلة على
حساب دافعي الضرائب.
وكشفت جلنة استماع مبجلس
الشيوخ الفيدرالي مؤخرا أن
البحارة األسرتالية جرى اختيارها
للمشاركة مع فريق الرجيب بعد
شهرين فحسب من التدوينة
املثرية للجدل عام 2017
واستمعت جلنة جملس الشيوخ
إىل مربرات اختيار أوشني
وأنه جاء «استنادا
للسفر
جلدارتها كالعبة ،مما أهلها
لتضحى أحد أفراد فريق الرجيب
التابع للبحرية األسرتالية الذي
شارك يف كأس مونس للرجيب»
يف الفرتة بني  29اذار إىل 1
نيسان يف سيدني».
أوشني اليت حتمل أيضا لقب
«برايس» يقال أيضا إنها
شاركت يف معسكر تطوير أداء
العبات الرجيب بالبحرية األسرتالية
يف أغسطس العام املاضي مما
كلف دافعي الضرائب 736.24
دوالرا.
وقبل شهور قليلة ،صدمت

البحارة الشابة األمة عندما
هامجت أسرتاليا لتعكس معاناة
األصليني
أسرتاليا
سكان
«األبورجيينز».
وكتبت عرب فيسبوك« :أبصق
على علم أسرتاليا وأحرقه».
قبل شهور قليلة ،صدمت
البحارة الشابة األمة عندما
هامجت أسرتاليا لتعكس معاناة
األصليني
أسرتاليا
سكان
«األبورجيينز».
تتجاهل
«ملاذا
وأردفت:
أسرتاليا تارخينا وتاريخ شعيب
خمز،
يف هذا اليوم؟ ألنه تاريخ ٍ
ما زالت عواقبه مستمرة».
وواصلت« :هؤالء السكارى

املشردون والسود احملرومون
داخل
تشاهدونهم
الذين
جمتمعاتنا وتسخرون منهم هم
عائليت»
ضحية
«إنهم
وأضافت:
للعنصرية واإلهمال النامجني
عن االعتداء على وطين».
أوشني اليت حتمل أيضا لقب
«برايس» يقال أيضا إنها
شاركت يف معسكر تطوير أداء
العبات الرجيب بالبحرية األسرتالية
يف أغسطس العام املاضي مما
كلف دافعي الضرائب 736.24
دوالرا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدلـيل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

«املركزي» يبيع سندات مبليار دوالر:
«تركيب طرابيش»
محمد وهبة
أطلق مصرف لبنان عملية بيع سندات
يوروبوندز بقيمة مليار دوالر ،ومسح
يسددوا
للراغبني يف شرائها بأن
ّ
الثمن بثالث طرق :نقدًا ،استبداهلا مع
سندات يوروبوندز تستحق يف حزيران
وتشرين األول  ،2018واستبداهلا
بشهادات إيداع صادرة عن مصرف
لبنان تستحق يف .2021
بدأ مصرف لبنان ،االثنني املاضي،
تنفيذ عملية تسييل سندات يوروبوندز
بقيمة مليار دوالر حصل عليها االسبوع
املاضي من عملية استبدال مع وزارة
املال بقيمة إمجالية بلغت  5.5مليارات
دوالر.
السندات اليت يعرضها «املركزي»
تتوزع على أربع شرائح تستحق
ّ
للبيع
بني  2028و ،2034والعائد عليها يراوح
بني  %7و ،%8.25وميكن تسديد مثنها
من خالل الدفع النقدي ،أو استبداهلا
بسندات يوروبوندز تستحق يف حزيران
وتشرين األول  ،2018أو استبداهلا
بشهادات اإليداع الصادرة عن مصرف
لبنان بالدوالر واليت تستحق يف
 ،2021على أن حيتسب سعر السندات
والشهادات بقيمة  100دوالر للسند
الواحد ال بسعرها السوقي الرائج.
مل يكد يبدأ عرض هذه السندات للبيع
يف األسواق املالية (يستمر حتى
اخلميس املقبل) ،حتى شهدت أسعار
سندات اليوروبوندز اخنفاضًا ملحوظًا
يف سعرها .بعض السندات اخنفضت
أكثر من نقطتني كاملتني ،وبعضها
يسجل سابقًا.
تراجع إىل مستوى مل
ّ
على سبيل املثال ،تراجعت السندات
اليت تستحق يف  2021بنسبة %1.5
والسندات اليت تستحق يف 2035
تراجعت إىل  80دوالرًا ،والسندات
اليت تستحق يف  2037تراجعت بنسبة
 .%2.2واملعروف أن العائد على
السندات يرتفع كلما اخنفض سعرها،
ما دفع العائد إىل االرتفاع إىل أكثر
من  %9على بعض السندات.
املشهد
هذا
يعكس مستوى
املالية
املخاطر
ّ
سية
لسيا
و ا
ّ
لبنان.
يف
فاالخنفاض يف
السعر وارتفاع

العملية تشري إىل
حاجة متزايدة
لدى مصرف لبنان
لتعزيز موجوداته
بالعمالت األجنبية

العائد إىل هذه املستويات مل يعد
بالضرورة مرتبطًا بتخلي املستثمرين
عن رغبتهم يف شراء األسهم
والسندات يف األسواق الناشئة ومنها
لبنان ،بل بات يعبرّ عن التطورات
اإلقليمية واحمللية .فالعملية املطروحة
اليوم تأتي بعد بضعة أيام على إقفال
عملية استبدال سندات باللرية اللبنانية
مقابل سندات جديدة بالدوالر بقيمة
 5.5مليارات دوالر .والسندات اليت
يعرض مصرف لبنان بيعها يف السوق
الدولية هي جزء من السندات اجلديدة
اليت نتجت من عملية االستبدال ،فلم
اإلسراع يف تسييلها؟
حبسب العاملني يف السوق املالية ،إن
مصرف لبنان يتصرف مدفوعًا باحلاجة
إىل سيولة بالعمالت األجنبية .يبدو أن
حاجته تتزايد خالل هذه الفرتة تزامنًا
مع وجود مؤشرات تصعيد إقليمية،
خيشى أن يكون لبنان إحدى ساحاتها.
حاجة «املركزي» مرتبطة عضويًا بإعادة
تكوين احتياطاته بالعمالت األجنبية
يف إطار خلق «الثقة» اليت تتيح له

استقطاب األموال من اخلارج .كلما
كان لدى مصرف لبنان سيولة أكرب،
كانت الثقة اليت خيلقها أكثر متاسكًا
على استقطاب التدفقات من اخلارج،
وكلما استقطب األموال زادت قدرته
على تثبيت سعر صرف اللرية من دون
استنزاف االحتياطات وتلبية احلاجات
التمويلية للدولة والقطاع اخلاص.
ّ
ستوفر السيولة
رغم أن هذه العملية
الالزمة ملصرف لبنان ،إال أنها ّ
ترتب
نتائج سلبية عليه .فالعرض يسمح
بتسديد مثن السندات املعروضة للبيع،
بسندات يوروبوندز تستحق يف 2018
أو بشهادات إيداع تستحق يف ،2021
على أن جيري تسعري السندات املقدمة
من املستثمرين بسعر 100دوالر للسند
الواحد ،علمًا بأن السندات املعروضة
مسعرة بنحو  93دوالرًا للسند
للتسييل
ّ
ستكبد
الواحد ،أي إن هذه العمليات
ّ
مصرف لبنان خسائر ،مقابل استفادته
من اآلتي :طريقة الدفع تساعد
«املركزي» على تقليص استحقاقات
الديون بالدوالر على املدى القصري
واملتوسط ،علمًا بأن الدفع بواسطة
موجه للمستثمرين
سندات يوروبوندز
ّ
األجانب ،أما الدفع بواسطة شهادات
فموجه للمصارف اللبنانية اليت
اإليداع،
ّ
تعاني من جفاف السيولة وال ميكنها
شراء السندات اليت تعد أسعارها
فرصة استثمارية.
جمرد طبقات من عمليات
إذًا ،هي
ّ
االستبدال الدفرتية اليت ترتب ديونًا
على الدولة وعلى مصرف لبنان من
دون أن يكون هناك أي قرش فعلي
متداول .بالعامية هي عملية «تركيب
طرابيش» عرب التداول بأوراق دين
واستبداهلا بأوراق جديدة بعملة
أجنبية واستبدال هذه األخرية بسندات
قدمية...

الدوالر القويّ يلسع السندات

توصل حمللو «موديز» يف نهاية
االسبوع املاضي إىل خالصة مفادها
أن السندات اللبنانية بالعمالت
األجنبية من بني أكثر السندات
يتخوف احملللون من
عرضة للمخاطر.
ّ
أن تتعرض السندات السيادية يف
األسواق الناشئة لضربة قوية ،سواء
حتسن سعر صرف الدوالر
بسبب
ّ
عامليًا ،وبسبب ارتفاع أسعار الفوائد
األمريكية ،فاألرقام الصادرة عن
« »EPFR Globalتشري إىل أن 1.6
مليار دوالر خرجت من االستثمارات
يف األسواق الناشئة االسبوع املاضي.
لـ»الفايننشيال
احملللون
وقال
تاميز» إن مديري األصول «انفسكو»
و»بيكتت» هما أكرب حاملني لسندات
اليوروبوندز اليت تستحق يف 2037
واليت بلغ العائد عليها  %7.25وجيري
تداوهلا مببلغ  83دوالرًا (األسبوع
املاضي) ...ورأوا أن «أسعار سندات
اليوروبوندز تشهد اخنفاضًا منذ نيسان
املاضي ( )...بالنسبة إىل بلد مثل
لبنان ينفق أكثر من نصف عائدات
احلكومة على تسديد فوائد الدين ،فأي
حتسن يف العملة األمريكية سيكون له
ّ
أثر كبري على الدين اللبناني .مصرف
لبنان حيتاج إىل رفع أسعار الفوائد أو
استعمال احتياطاته بالعمالت األجنبية
لتلبية حاجات االقتصاد التمويلية.
هذه االحتياطات هي القوة األساسية
حلماية تثبيت سعر صرف اللرية مقابل
الدوالر».

البواخر إىل إدارة املناقصات« ...انتصار وهمي» ملن؟
ايلي الفرزلي
قبل أن ُي َدندن وزير اإلعالم
«أنا صار الزم ودعكن» ،كانت
احلكومة تسعى حتى الرمق األخري
إىل تنفيذ وعدها بـ»استعادة
الثقة».
لكن الستارة أسدلت ،يف النهاية،
على فشل مرتاكم ،انتهى ببقعة
ضوء متثلت بوضع معمل دير عمار
على سكة املمكن ،بعد سنوات
من املماطلة ،وكذلك الرضوخ
ملرور مناقصة البواخر عرب إدارة
املناقصات حصرًا .
جلسة تارخيية عقدها جملس
الوزراء ،أمس .تارخيية ألنه مل
يسبق أن حشرت جلسة وداعية
جبدول أعمال مليء ببنود أساسية،
حيتاج كل منها إىل جلسة مستقلة
رمبا .وتارخيية ألن حكومة استعادة
الثقة مل تنجح ولو ليوم واحد يف
استعادة ثقة الناس ،بل وصفت
بأنها أكثر احلكومات جشعًا.
األهم أن ما كان متعذرًا اختاذ القرار
يف شأنه خالل أشهر طويلة ،وجد
طريقه إىل احلل يف جلسة حكومية
عجائيبة اختذت القرار بإعادة إحياء
احللول الدائمة للكهرباء ،بالتوازي
مع تثبيت اخليارات املوقتة املتمثلة
بشراء الطاقة من البواخر.
وألن التنافس السياسي على أشده،
مل تكد ترفع اجللسة ،حتى سارع
وزراء التيار الوطين احلر إىل إعالن
غرد
«االنتصار» .ملاذا ،ألنه على ما ّ
الوزير جربان باسيل ،فقد «غطت
االنتخابات وطارت املزايدات ومتل
ما قلناكم رجعوا مشيوا بالبواخر
وبدير عمار والغاز بعد االنتخابات».
قبله ،كان الوزير سيزار أبي خليل
يعلن أن «كل املناورات السابقة
كان هدفها عدم تأمني الكهرباء قبل
االنتخابات».
يف الواقع ،الطريق الذي سلكه ملف
تأمني طاقة إضافية بقدرة 850
ميغاوط أتى معاكسًا لالقرتاحات اليت
تضمنها كتاب
وزير الطاقة إىل
جملس الوزراء،
أبي
فالوزير
خليل كان اقرتح
أن يبادر جملس
إىل
الوزراء

وزير الطاقة قدم
خيارين لحل
مسألة البواخر...
فأقر مجلس
الوزراء خياراً ثالثاً

فض عروض البواخر اليت سبق أن
رفضت إدارة املناقصات السري بها
والتفاوض مع العارضني ،وصو ً
ال إىل
توقيع العقد مع العارض األنسب ،أو
تكليف مؤسسة كهرباء لبنان إجراء
استدراج عروض جديد وفقًا ألنظمتها
ولدفرت شروط جديد.
مل يكن بني اقرتاحات أبي خليل
أي اقرتاح يشري إىل إجراء مناقصة
جديدة عرب إدارة املناقصات ،على ما
قرر جملس الوزراء االثنني املاضي،
وبالتالي ،مل يذهب كل ما حكي منذ
عام ونصف أدراج الرياح كما قال،
بل على العكس ،فاحلل الذي أقر جاء
مطابقًا ملطالبات اجلميع بالعودة إىل
إدارة املناقصات مع دفرت شروط
يراعي مالحظاتها ،وأبرزها ما يتعلق
مبدة التنفيذ (زيدت من  180/90يومًا
إىل تسعة أشهر) ،وكذلك ،ما يتعلق
مبهلة تقديم العروض اليت زيدت من
ثالثة أسابيع إىل عشرة أسابيع.
لو قبل التيار الوطين احلر وتيار
املستقبل بهذا االقرتاح منذ عام تقريبًا

مجلس الوزراء يوافق على تحويل عقد معمل دير عمار إىل ( BOTمروان بوحيدر)
لكانت البواخر صارت على الساحل
اللبناني أو رمبا بنيت معامل على الرب،
لكن الطرفني فضال شن محلة على
مدير إدارة املناقصات جان العلية،
وصو ً
ال إىل استدعائه من قبل رئيس
احلكومة ودعوته إىل السري باملناقصة
يؤمن الشفافية
مع دفرت شروط ال
ّ
وال املساواة بني العارضني ،فكانت
النتيجة رفض اإلدارة السري بالتلزيم
لبقاء عارض وحيد.
يف رد غري مباشر على باسيل وأبي
خليل ،قال وزير الصحة غسان
حاصباني إن موقف القوات اللبنانية
ثابت قبل االنتخابات وبعدها من
إعادة مناقصة الكهرباء املوقتة إىل
دائرة املناقصات والذي حتقق اليوم
(االثنني املاضي) ،كما مت توسيع
دفرت شروط إلتاحة اجملال حللول
متعددة وعدم حصر احلل بالبواخر».
كذلك كان لوزير املال علي حسن
خليل موقف أوضح فيه أنه «يف
البواخر كما كنا بقينا رافضني
الصفقة وما يدور حوهلا ،ولنا الشرف
أننا صوتنا ضدها».
وزير الطاقة أعلن يف مؤمتره الصحايف
أنه وافق على خيار العودة إىل إدارة
املناقصات ،لكنه مل يقرتحه ألنه
خمالف للقانون .هذه إشكالية أخرى
يكررها وزير الطاقة ،الذي يعترب أن
إجراء املناقصة مسؤولية مؤسسة
كهرباء لبنان ،ال إدارة املناقصات.
علمًا أن نظام استثمار مؤسسة كهرباء
لبنان ال جييز هلا توزيع غري الطاقة
املنتجة يف معاملها أو يف معامل متلك
امتيازًا إلنتاج الطاقة ،وبالتالي فإن
استدراج العروض سوف يكون خمالفًا
حكمًا ألنظمتها ،فض ًال عن أن املادة
 79من النظام املالي للمؤسسة
حتصر استدراجات العروض بصفقات
«اللوازم واألشغال واخلدمات» .وهي
ال تشمل إنتاج الطاقة من البواخر.
لكن مع افرتاض أن إجراء املناقصة
من صالحيات كهرباء لبنان على ما
يؤكد وزير الطاقة ،فلماذا وضعت
الوزارة ،وحتديدًا مكتب الوزير ،دفرت
الشروط ال املؤسسة ،وملاذا مل يسمع
أحد رأي املؤسسة باملناقصة أو بدفرت
الشروط؟ ثم ،إن إجراء املؤسسة ألي
مناقصة أو التزام يلزمها أن تدفع
من أمواهلا ال من اخلزينة العامة.
وإذا كان مصدر األموال هو الذي
جعل الوزارة تتوىل املهمة نيابة عن
املؤسسة ،فهذا له تداعياته ،وأبرزها
االلتزام مبوجبات قانون احملاسبة
العمومية وإجراء املناقصة يف إدارة
املناقصات.
يف اجللسة ،تأكيد على ضرورة األخذ

مبالحظات إدارة املناقصات ،وأبرزها
فرتة التنفيذ .يف ذلك ثغرة سبق أن
أطلت برأسها يف أكثر من مناسبة:
التقييم ال جيب أن يعتمد السعر
األقل واملدة األقصر ،ألن ذلك
سيعين املس مرة جديدة باملساواة
بني العارضني ،خصوصًا أن اجلميع
يدرك أن الشركة الرتكية هي األكثر
جاهزية .وعليه ،يؤكد مصدر متابع
أن األولوية جيب أن تكون للسعر
األدنى ،بغض النظر عن مدة التنفيذ
طاملا أنها تندرج يف إطار املهلة
املعطاة.
ليست البواخر اجلديدة هي كل
احلكاية .كان اجمللس قد أقر ،يف
اجللسة السابقة ،التمديد للباخرتني
احلاليتني لسنة واحدة ،خالفًا القرتاح
الوزير التمديد هلما لثالث سنوات
قابلة للتجديد سنتني ،طرح املوضوع
على النقاش جمددًا .وبعدما كان
اجمللس قد طلب من أبي خليل
التفاوض مع الشركة لتخفيض سعر
الطاقة املشرتاة ،عاد األخري بالنتيجة:
وافقت «كارادينيز» على ختفيض
طفيف لسعر الكيلواط /ساعة (من
 5.85سنت إىل  ،)5.6على رغم
أنها اسرتجعت مردود االستثمار
خالل السنوات اخلمس .لكن سرعان
ما بدا أن العرض مقدم ليرُ فض ،إذ
محل الوزير اقرتاحًا آخر من الشركة
يقضي باملوافقة على ختفيض السعر
إىل  4.95سنت يف حال متديد العقد
لثالث سنوات .كذلك تضمن االقرتاح
عرضًا مفاجئًا يقضي بتزويد لبنان
بباخرة ثالثة بقدرة  200ميغاواط
جمانًا.
مل يكن أمام اجمللس سوى املوافقة،
على رغم يقني أكثر من وزير أن
الغاية من العرض هي تكريس أمر
واقع طويل األمد .ولذلك اشرتط
وضع بند يسمح للدولة بفسخ العقد
ساعة تشاء ،من دون بند جزائي ،على
أن ّ
تبلغ الشركة رمسيًا بقرار فسخ
العقد قبل ستة أشهر .كذلك تقرر
أنه يف حال رفض الشركة للعرض،
تتم العودة إىل قرار التمديد لسنة
واحدة فقط .هذا القرار جاء على
خلفية التذكري أن البواخر هي حلول
موقتة ،تهدف إىل سد العجز إىل
حني انطالق عجلة احللول الدائمة ،أي
املعامل الثابتة .أول الغيث يف هذا
السياق ،إقرار حتويل عقد مشروع
دير عمار إىل ( BOTاقرتاح احلريري)
ملدة عشرين سنة ،على أن يكون
سعر شراء الطاقة  2.95سنت ،لكن
مع التأكيد على الشروط الفنية اليت
تضمنها دفرت الشروط السابق.
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مـقابلة

باسيل لـ«األخبار» :معادلة الرئيس القوي تنطبق على بري
وفيق قانصوه

حزب اهلل سيتمثل يف الحكومة وال نقاش يف ذلك
تمثيل القوات حكومياً وفق حجمها «الطبيعي»
أكد وزير الخارجية واملغرتبني جربان باسيل أن التيار الوطني
الحر لم يقرر بعد وجهة تصويت نوابه يف انتخابات رئاسة
املجلس النيابي وانه سيقرر ذلك يف اجتماع تكتله النيابي
غداً .لكنه لفت اىل أن «جوهر معركتنا امليثاقية هو أن األقوياء
هم من يجب أن ّ
يتمثلوا» ،مشرياً اىل أن برّي يندرج ضمن
هذه املعادلة .وفيما اعترب ان مطلب مداورة الوزارات ليس
«نص الدنيا» ،شدّد باسيل على أن «ال خدوش» يف العالقة
مع حزب اهلل يف امللفات الكربى ،وأن «الحزب يجب ان يتمثل
يف الحكومة الجديدة ،وال نقاش يف ذلك» .وش ّكك يف حجم
التكتل النيابي الجديد للقوات اللبنانية ،الفتاً إىل أن تمثيل
القوات يف الحكومة الحالية أكرب من حجمها التمثيلي .ويف ما
يأتي نص الحوار.
هل تتوقعون تأخريًا يف
تشكيل احلكومة بعد العقوبات
االمريكية والسعودية االخرية
ضد حزب اهلل؟
منذ انتخابات رئاسة اجلمهورية،
قبل سنة ونصف سنة ،جنحنا يف
حتويل كل استحقاقاتنا احمللية
اىل صناعة وطنية ،مبا فيها
تشكيل احلكومة وإقرار قانون
االنتخاب وإجراء االنتخابات.
وهذا مسار مستمر ألن فيه
مصلحة للبلد ،وألن كل األطراف
جتد فيه مصلحة هلا .باملنطق،
حنن قادرون على التفاهم على
كل هذه األمور بأنفسنا ،وقد
جنحنا يف تفكيك وحلحلة عقد
كثرية تتعلق بأوضاعنا الداخلية
وعزهلا عن األبعاد اخلارجية رغم
ارتباط لبنان مبئة ملف اقليمي
ودولي.
ولكن من الواضح ان هناك
دفعًا سعوديًا العادة إحياء
السياسية
االصطفافات
السابقة ،وفرض شروط مسبقة
على التشكيلة احلكومية؟
حتى لو كانت لدى احد ما
يف اخلارج رغبة يف التأثري
يف هذا املسار الداخلي فلن
تكون لديه القدرة على ذلك.
لنكن واضحني :ربط االجراءات
األخرية ضد حزب اهلل مبنعه من
دخول احلكومة او للتأثري على
تشكيل احلكومة أمر غري واقعي.
ال مصلحة للبلد يف ذلك .من
املؤكد أن حزب اهلل جيب ان
يتمثل يف احلكومة اجلديدة ،وال
نقاش يف ذلك.
خروج أمريكا من االتفاق النووي
حييي حلم املراهنني على تغري
املعادلة الداخلية وهذا رهان
على وهم
أال تشبه األجواء احلالية تلك
اليت أحاطت بأزمة احتجاز
الرئيس احلريري يف  4تشرين
الثاني املاضي؟
منذ عام  ،2005كل فرتة
يراود احللم نفسه االشخاص
انفسهم .حلم تغيري املعادلة
اخلارجية مبا ينعكس على
الداخل اللبناني .تارة يتمثل
هذا احللم بالرهان على اسقاط

النظام يف سوريا ،وتارة أخرى
على حرب اسرائيلية ضد لبنان
وسوريا وايران ،وتارة ثالثة
بالرهان على إسقاط االتفاق
النووي االيراني .اليوم ،مع
قرار الواليات املتحدة اخلروج
من هذا االتفاق ،يعود هذا
احللم لرياود البعض يف لبنان
واملنطقة .وحنن نعتقد بأنهم
يراهنون على وهم ،وال ميكن
استثماره داخليًا.
بري
العالقة مع ّ
بعد االنتخابات النيابية بدا
وكأن هناك انفراجًا يف العالقة
مع الرئيس نبيه بري .وهو
زار بعبدا وأعلن تأييده ألن
تعود تسمية نائب رئيس
جملس النواب اىل تكتلكم.
ستصوتون له يف جلسة
هل
ّ
انتخاب رئيس اجمللس؟
جوهر كل معركتنا امليثاقية
هو أن األقوياء هم من جيب
ّ
يتمثلوا ،وخضنا معركة
أن
الرئيس
بعنوان
الرئاسة
القوي .لذلك ،التسليم بقوة
متثيل الرئيس بري والتصويت
له أمر طبيعي وينسجم مع
قناعاتنا .لكن ،لألسف ،هو مل
نروج
تكن هذه قناعته .وألننا ّ
ملبدأ املعاملة باملثلُ ،طرحت
هذه االشكالية والتساؤالت
حول االجتاه الذي سنسلكه يف
التصويت يف انتخاب رئيس
جملس النواب .هذا من جهتنا.
الرئيس بري ،من جهته ،من
الطبيعي وحنن على ابواب هذا
االستحقاق ان يبادر اىل فتح
صفحة جديدة ،وقد بادر اىل
ذلك بالفعل وهذا أمر اجيابي.
حنن نريد أن تكون عالقتنا
جيدة مع اجلميع ،ونريد للبلد
أن ميشي وللعهد أن ينجح
ّ
تتألف .وأنا قلت
وللحكومة أن
قبل االنتخابات النيابية بأن أي
عاقل ال يفتش عن مشكل مع
الرئيس بري ،ولكن بالطبع
على أال يكون ذلك على حساب
البلد .إذا كانت هناك فرصة
ألن تكون العالقة طبيعية فهذا
أمر حنن معه.
إذا كان قد فتح صفحة جديدة
فمبدأ املعاملة باملثل يعين أن

يأتي ردكم اجيابيًا؟
األمر موضع درس وسنأخذ
القرار يف شأنه يف اجتماع
التكتل الثالثاء (غدًا) .ولكن،
يف كل االحوال ،أريد هنا أن
أؤكد ان اخالقياتنا وسلوكياتنا
ال تسمح بأن نتصرف يف جلسة
انتخاب رئيس جملس النواب
كما مت التصرف مع العماد
ميشال عون يف انتخابات
الرئاسة .هذا أمر غري وارد
أبدًا .وننبه اىل أن هناك رمبا
يعمق املشكلة
من يريد ان
ّ
يف اجللسة عرب كتابة تعابري
معينة يف أوراق
أو أوصاف
ّ
االقرتاع .وحنن ،مسبقًا ،نت ّربأ
من أي فعل كهذا وندينه.
مصرون على املداورة
هل انتم
ّ
يف ما يتعلق بالوزارات؟
احلديث يف تشكيل احلكومة
سيبدأ بعد جلسة انتخاب رئيس
اجمللس النيابي .حنن ال نعترب
موضوع املداورة «نص الدنيا».
لكن هذا ال مينع أن تكون لدى
أي طرف أفكار مبدئية .هذه
فكرة بدأها الرئيس بري عندما
كنت وزيرًا للطاقة .حنن ،يف
احلر ،هناك
التيار الوطين
ّ
حمرمة علينا منذ عام
حقائب
ّ
 2008كالداخلية واملال .ملاذا
حصر احلقائب بطوائف معينة؟
سبق أن توىل املري جميد
ارسالن وزارة الدفاع وكمال
جنبالط وزارة الداخلية ومل
تنقص «شقفة» من الطوائف
األربع الرئيسية .كلنا يف البلد
نشكو من الطائفية ،واملداورة
يف الوزارات واالدارات قد
تكون متهيدًا للخروج من هذا
الواقع .أنا أقبل أن يسمي
املسلمون وزراء مسيحيني
وأن يسمي املسيحيون وزراء
مسلمني .أضف اىل ذلك أن
هناك طوائف «ممسوحة» مل
توزر يف تارخيها كالعلويني
ّ
والسريان .هؤالء من الطوائف
املكونة ،ويف احلكومة املقبلة
ّ
سنطالب بوزير للطائفة العلوية
ووزير للطائفة السريانية.
متهد بذلك لتسمية
هل
ّ
حليفكم اجلديد طالل أرسالن
وزيرًا للدفاع؟
مِ َ
ل ال؟ ال شيء مينع.
هل ستلجأون اىل فصل
النيابة عن الوزارة؟
هذا املوضوع ال يزال قيد
املناقشة .نؤيد أن يكون ذلك
قانونًا ملزمًا للجميع .ومبا أنه
ليس قانونًا فاخليار يعود إىل
كل فريق ليفعل ما يناسبه.
من الواضح أن االنتخابات
النيابية تركت خدوشًا يف
العالقة مع حزب اهلل.
أي خدوش جيري احلديث عنها
ّ
تتعلق مبا حنن متفاهمون
ال
عليه يف ما خيص الوضع
اخلارجي ،وهذا األهم .أما يف
املوضوع الداخلي فلسنا وحزب

تصوير هيثم املوسوي
اهلل نسخة طبق األصل .أي
خدوش نصلحها جبهد مشرتك
يفيد البلد .قبل االنتخابات
التقيت السيد حسن نصراهلل
مساه مكافحة
واتفقنا على ما ّ
مقاومة
ومسيناه
الفساد
ّ
الفساد .واللبنانيون اليوم
موعودون بأن يروا هذا األمر
جزءًا من تفاهمنا املستمر منذ
عام .2006
يف حركة االقاالت اليت أقدم
عليها الرئيس سعد احلريري
خسرت شريكك يف تيار
املستقبل نادر احلريري.
لدي شركاء .عالقيت بنادر
ليس ّ
ّ
مكلفًا
سياسية حبتة ،وهو كان
بالعالقة معنا من قبل الرئيس
احلريري .بالنسبة الينا ،هذا
ال يغيرّ شيئا يف العالقة بيننا
وبني تيار املستقبل .أما يف ما
يتعلق بنادر كشخص ،فأعترب
أن هناك خسارة سياسية كبرية
أن ال يكون يف هذا املوقع ألنه
ميتلك قدرة سياسية كبرية
على ترمجة االفكار إىل واقع
وممارسة.
لكن إبعاده على ما يبدو أتى
بطلب سعودي عقابًا على امور
عدة من بينها العالقة مع التيار
والتسوية الرئاسية .ألن يؤثر
توجهات الرئيس
ذلك على
ّ
احلريري؟
هذه سياسة تتعلق بالرئيس
احلريري وهو من يتكلم عنها.
ميكنه أن ال جيري تغيريات
سياسته أو
داخلية ويغيرّ
جيري تغيريات ويبقي على
سياسته نفسها .يف العالقة،
ال مؤشرات لدينا اىل أي
تغيري ،وإن كنا نعرف جيدًا

أن املطلوب منه داخليًا ،من
اطراف عدة ،بأن ال تكون هذه
العالقة جيدة ،بل وأن تتدهور،
وهناك من يشتغلون على هذا
األمر ويضعونه على شاكلة
شروط.
كالشروط اليت توضع على
البيان الوزاري؟
الرئيس احلريري يعرف جيدًا
املمكن وما هو غري ممكن ،وما
يسهل والدة احلكومة
الذي
ّ
يصعبها ،وما الذي
الذي
وما
ّ
ّ
ميشي البلد وما الذي يوقفه.
هو يعرف ذلك أكثر من أي
طرف آخر.
التواصل حتمي مع دمشق
يف ملف النازحني والتنسيق
مع السوريني قائم يف كل
امللفات
هل تبقي القوات على شروطها
يف ما يتعلق بالبيان الوزاري؟
مسعت مسري جعجع يصرح بعد
زيارته الرئيس احلريري بأن ال
شروط للقوات وانها ستدعم
ّ
تتمثل فيها.
احلكومة حتى لو مل
ّ
حتفظوا عن
يف احلكومة احلالية
الفقرة املتعلقة حبزب اهلل.
بعد أزمة الرئيس احلريري،
أصدرت احلكومة بيانًا مشابهًا
للبيان الوزاري وافقوا عليه من
ّ
حتفظ .إذا أعدنا التجربة
دون
ال أعتقد أن هناك مشكلة يف
البيان الوزاري .اللهم اال إذا
جاء أمر عمليات ما من اخلارج.
عندها نكون أمام معطى آخر.
احلجم النيابي للقوات تضاعف
تقريبًا .هل سينعكس ذلك
حقائب يف احلكومة؟
بداية ،هم يأخذون حجم ما

ميثلونه وما يستحقونه .ولكن،
من الواضح لنا أن حجمهم
ليس ذاك الذي أعلنوا عنه،
وهذا سيظهر يف ما ستنتهي
اليه كتلتهم النيابية .أن يكون
للقوات  12نائبًا فهذا حقهم،
وهو أمر طبيعي .ومن املهم
االلتفات هنا إىل أن حجم
القوات يف احلكومة احلالية
أكرب من حجمها التمثيلي يف
اجمللس النيابي احلالي .أثناء
تشكيل احلكومة احلاليةّ ،
تلقينا
اللوم من كل االطراف ،من
دون استثناء ،على موافقتنا
على إعطائهم هذا احلجم.
اليوم حجمهم الوزاري جيب أن
يتوافق مع حجمهم النيابي.
هل ال يزال االستقرار يف
لبنان حاجة دولية؟
هو حاجة ألن عدم االستقرار
ّ
سيولد خسارة ملن حياول
املس به .اذا أكملنا بالسياسة
اليت نتبعها بتحييد لبنان عن
مشاكل اخلارج بالقدر املستطاع
حتولنا مصدرًا للمشاكل،
وعدم ّ
نكرس أكثر فأكثر
أن
ميكننا
ّ
هذا االستقرار وجنعله حاجة يف
عدة مواضيع منها اعادة اعمار
سوريا والنفط والغاز واملياه.
ملف النزوح
هل ستكون حكومة العهد
األوىل حكومة حل ملف النزوح
السوري؟
أنوه بأن احلكومة احلالية
دعين ّ
مل تكن حكومة صفر .هذه
اكثر احلكومات إنتاجًا وانتظامًا
منذ  2005من دون نقاش،
والفضل يعود للرئيسني عون
واحلريري.
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مـحاولة أخـرية إلحـياء صـفقة الـبواخر
ايلي الفرزلي

ال خدوش يف العالقة مع حزب اهلل يف ما يتعلق بالقضايا الخارجية وهذا
هو األهم (هيثم املوسوي)
أما يف ما يتعلق مبوضوع النازحني السوريني ،فلنكن صرحيني.
اليوم باتت االنتخابات النيابية وراءنا ،ومل يعد من عذر ألحد
ملقاربة هذا امللف من خلفيات انتخابية .هذا ملف ضاغط ليس
من الناحية الكيانية وبعده السيادي وامليثاقي فحسب ،بل هو
حد كبري مبا يضع البلد على شفري االنهيار.
ضاغط اقتصاديًا إىل ّ
املطلوب سياسة وطنية تعاجل هذا امللف ألننا تركنا أنفسنا طوي ًال
يسوقنا سائقون دوليون .املطلوب اليوم ان نكون حنن وراء
«الدريكسيون».
هل ُيسمح للبنانيني بذلك؟
حننا نسمح ألنفسنا وال ننتظر إذنًا من أحد .احرتمنا القانون
الدولي واملبادئ االنسانية اليت تعاملنا وفقها مع شعب شقيق
كالشعب السوري يف االستضافة وسنحرتم املبادئ نفسها يف
مسألة العودة .مل نطرح ابدًا إال عودة آمنة وكرمية ،وزدنا عليها
يف لقاء بروكسيل يف  14اجلاري مصطلح املستدامة اليت تعين
تأمني كل شروط العودة الطبيعية للسوري إىل بلده ،وذلك ردًا
على طرح «العودة املؤقتة» الذي ُطرح يف لقاء بروكسيل األول
ميول
يف نيسان املاضي .الواقع هو أن اجملتمع الدولي يريد أن ّ
إبقاء السوريني يف لبنان وحنن نريد متويل عودتهم .حنن دولة
قرر سياسة دولية على ارضنا من
ذات سيادة وال ميكن أن ُت ّ
دون موافقتنا.
ما مدى قدرة لبنان على القيام بذلك؟
يقسم اىل ثالث مراحل :او ً
ال،
كبرية جدًا .هذا امللف جيب أن
ّ
العودة الفورية ،وهذه حتدث مبجرد أن تتخذ الدولة اجراءات
لتطبيق القانون اللبناني ،عندها ستعود نسبة كبرية من النازحني
فورًا .وهناك ،ثانيًا ،العودة املتوسطة األمد اليت حتتاج إىل
تأمني شروط العودة اآلمنة والكرمية واملستدامة .وثالثًا العودة
الطويلة االمد وهي املتعلقة باحلل السياسي.
هذا يعين أن احلكومة املقبلة ستكون ملزمة بالتواصل مع احلكومة
السورية؟
يف املرحلة الثانية املتعلقة بالعودة املتوسطة األمد حنتاج اىل
التنسيق مع احلكومة السورية .أساسًا التواصل قائم ،وال ميكن
أن نكذب على الناس .واقعًا حنن حنكي مع السوريني يف كل
امللفات ،يف اخلارجية واالمن واجليش والدفاع والكهربا والزراعة
والرتانزيت واملعابر واالقتصاد والتبادل ...ويف مئة ملف.
هل الرئيس احلريري مقتنع بهذه املقاربة؟
هو يعرف متامًا انه مل يعد يف إمكاننا املضي يف السياسة احلالية
يف هذا امللف .واملوقف املبدئي املعلن للرئيس احلريري يف هذا
الشأن جيد جدًا .لكننا حنتاج اىل ترمجة فعلية هلذه املواقف عرب
إقرار ورقة سياسة النزوح وتوحيد مواقفنا إزاء هذا امللف.
هل نشهد بداية عودة للنازحني يف ظل احلكومة املقبلة؟
ال ميكن ان يسلم العمل احلكومي وال أن يسلم البلد إذا مل حنقق
شيئًا يف هذا امللف .هذه أولوية األولويات .جزء من معاجلة
املهدد يكمن يف إجياد حلول مللف النازحني.
االقتصاد
ّ
ما تأثريات االنسحاب األمريكي من النووي االيراني على لبنان
واملنطقة؟
هناك نغمة جنون سياسي واضح لدى االدارة االمريكية احلالية
ومن أتت بهم أخريًا معها تذكرنا مبرحلة جورج بوش .هذا جيعلنا
نتوقع اي شيء .ولكن ،يف السياق السياسي الطبيعي ما من
عاقل اليوم يعمل على إشعال حرب ،ألن أي حرب لن تكون
حدودها ايران واسرائيل ،بل أوسع من ذلك .وحتى لو بقيت يف
هذه احلدود فسيكون ضررها كبريًا جدًا على الطرفني .لذلك،
حدث حتى اآلن اشتباكان كان احتواؤهما سريعًا ،ورسم فيهما
كل من الطرفني حدوده السياسية ومتوضعاته العسكرية .واضح
ان اسرائيل تضغط لتحصيل ما هو أكثر من ذلك وتطمح اىل
حتسني شروطها .أعتقد أن ما جيري كله ال يزال ضمن لعبة ال
تزال ممسوكة أمريكيًا وروسيًا.

تنبهت احلكومة فجأة إىل أن وقتها انتهى ،وها هي
ّ
تتجه لبت ملفات أساسية يف يومها األخري ،أبرزها
ملف الكهرباء .ومن بوابة حل قضية معمل دير
عمار ستكون البداية ،لكن األهم أن مثة من يرفض
االستسالم لتصريف األعمال قبل القيام مبحاولة
أخرية إلحياء صفقة البواخر ،عرب خيارات تبعد مقصلة
املفصلة على قياس
إدارة املناقصات عن الصفقة
ّ
شركة وحيدة.
بواقعية مفرطة ،تتعامل القوى السياسية مع تشكيل
احلكومة املقبلة على أنه هدف بعيد املنال ،وبالتالي
ال بد من إقفال عدد من القضايا العالقة على عجل،
قبيل ساعات من موعد تصريف األعمال احلكومي.
كان جملس الوزراء قد ّ
كلف وزارة الطاقة يف جلسة
 26نيسان البحث عن «سبل تأمني طاقة إضافية إما
باستجرار الطاقة من سوريا أو استقدام بواخر أو أي
طريقة أخرى مع إعداد تصور يلحظ كل اخليارات».
وبالفعل ،فقد خلصت الوزارة ،حبسب الكتاب الذي تكليف «كهرباء لبنان» إجراء استدراج عروض للبواخر مخالف ألنظمتها (هيثم املوسوي)
أرسلته إىل األمانة العامة جمللس الوزراء يف  18اجلاري ،إىل
أنه ال ميكن االعتماد على استجرار الطاقة من سوريا بشكل
دائم ومستمر كون تردد ( )Frequencyالكهرباء يصل إىل
 49.1هريتز عوضًا عن  ،50مما ميكن أن يشكل خطرًا على
الشبكة اللبنانية .كما تشري الوزارة يف كتابها إىل أن كلفة
الطاقة املستجرة  16.39سنتًا  /كيلو واط ساعة وفق السعر
احلالي لربميل النفط ،هو أعلى كلفة من الطاقة املنتجة
من معامل كهرباء لبنان ومن الطاقة املستمدة من البواخر
حاليًا.
وبعدما تبني للوزارة أن كمية الطاقة املمكن استجرارها من
سوريا تقدر بـ 276ميغاواط ،ختلص إىل أن الكمية اليت ميكن
استجرارها ال تكفي لسد العجز احلالي والبالغ  850ميغاوط،
علمًا أن السفري السوري يف لبنان علي عبد الكريم علي كان
قد أشار يف مقابلة مع «األخبار» ،قبل أقل من أسبوع ،إىل
أنه يوجد إمكانية لرفع مستوى االستجرار إىل حدود 1000
ميغاواط .لكن مع ذلك ،تعود الوزارة وتشري إىل أنه ميكن
االستعانة بالطاقة املتوافرة من سوريا يف حال عدم وجود
بديل هلا من حيث الوقت والسعر ومنطقة الربط واحلاجة
إليها .أي باختصار ،عود على بدء

«البوارج» على حد تعبري وليد جنبالط!
يستغرب مصدر مطلع على املفاوضات كيف ختلص الوزارة
إىل هذه النتيجة ،مشككًا بأسباب التطرق إىل مسألة الرتدد،
إذ إن هذه احلالة تطاول منطقة بعلبك حصرًا ،وقد مت التأكد
بنتيجة اختبار أجري ملدة  15يومًا ،مع مراقبة الرتددات حلظة
بلحظة ،أن الكهرباء كانت ثابتة وصو ً
ال إىل حمول بعلبك ،أي
تبني أن املشكلة تكمن باحملول حصرًا ،وال تشمل كل الطاقة
املستجرة إىل لبنان .وألن كهرباء لبنان تدرك ذلك ،فهي
مل تتطرق إىل املسألة يف االجتماع الذي عقد يف الثاني من
أيار اجلاري ،مع وفد من املؤسسة السورية للكهرباء حضره
معاون وزير الكهرباء الياس توما واألمني العام للمجلس
األعلى اللبناني السوري نصري خوري.
أكثر من ذلك ،كان الفتًا االتفاق على حبث إمكانية زيادة
الكميات اليت ميكن استجرارها إىل  500ميغاوط ،على أن
يناقش األمر يف االجتماع الذي يعقد الشهر املقبل بني
الطرفني ،وبعد أن يكون كل طرف قد أجرى الدراسات
الفنية الالزمة لذلك .عليه ،هل يعقل أن يتم النقاش يف
زيادة الكمية من دون حل مسألة الرتددات ،لو كانت تشكل
مشكلة فعلية؟ كهرباء لبنان اكتفت بالتأكيد ،حبسب حمضر
االجتماع ،على مسألة مبدئية هي ضرورة التزام اجلانب
السوري مبستويات التوتر والرتدد وفقًا للشروط الفنية
الواردة يف اتفاقيات االستجرار.
زد على ذلك ،أن اجلانب السوري وافق على طلب مؤسسة
كهرباء لبنان التعويض عن االستجرار من جهة عنجر ( 66ك.
ف .باستجرار الكمية اإلضافية من حمطة كسارة ( 400ك.
ف ).ما يعين ختفيض كلفة االستجرار بشكل ملحوظ .كذلك
وافق اجلانب السوري على ختفيض أسعار االستجرار نصف
سنت على اخلط  400وسنتًا واحدًا على خط الـ 220و1.5
سنت على خط الـ ،66وهو ما سبق أن أشارت إليه «األخبار»
يف  13نيسان املاضي يف مقالة بعنوان« :عرض سوري
جديد :كهرباء أكثر وسعر أقل» .وتؤكد مصادر مطلعة
يف هذا السياق ،وخالفًا لتقرير الوزارة ،أن معدل السعر

ينخفض عن سعر البواخر عرب خطني فيما تزيد عليه عرب
الثالث (ختتلف أسعار االستجرار حبسب خطوط النقل) ،علمًا
أن اجلانب السوري وافق على طلب مؤسسة كهرباء لبنان
تعويض االستجرار من جهة عنجر (األغلى) باستجرار الكمية
اإلضافية من حمطة كسارة (األرخص).
البواخر مجدداً
مع استبعاد الوزارة خليار استجرار الطاقة من سوريا ،يبقى
موضوع استقدام البواخر ،الذي سبق إلدارة املناقصات
أن خلصت إىل عدم السري مبلف التلزيم املتعلق به ،نظرًا
لبقاء عارض وحيد .وعليه ،تقرتح الوزارة أن تقوم اللجنة
الوزارية باستدعاء كل الشركات وفض مجيع العروض وإجراء
مفاوضات مباشرة مع العارضني ،وصو ً
ال إىل «توقيع عقد
مع العارض األنسب واألكثر جدية وكفاءة» .أما االقرتاح
الثاني ،فيقضي بتكليف كهرباء لبنان إجراء استدراج عروض
جديد وفقًا ألنظمتها ولدفرت شروط جديد (أرفقته الوزارة
بالكتاب املقدم إىل جملس الوزراء والذي يتضمن الشروط
األساسية لدفرت الشروط السابق باستثناء متديد فرتة اإلجناز
إىل تسعة أشهر واقرتاح متديد مهلة تقديم العروض إىل
عشرة أسابيع بد ً
ال من ثالثة).
ٍ
ختط لكل املالحظات اليت كانت تواجه
يف هذا اخليار،
(موجهة وتلغي املنافسة) وسعي لتمرير ما
مناقصة البواخر
ّ
مل مير عرب إدارة املناقصات
من خالل قرار حكومي ،وإال
كيف ميكن قراءة «توقيع عقد
مع العارض األنسب واألكثر
جدية وكفاءة» ،خصوصًا أن
هذه الصيغة تعين أن التعاقد

اجتماع للجانبني اللبناني
والسوري يف حزيران
لدراسة إمكانية استجرار
 500ميغاواط

لن جيري بالضرورة مع صاحب السعر األقل.
أما يف حال اللجوء إىل اخليار الثاني ،أي تكليف مؤسسة
كهرباء لبنان إجراء استدراج عروض جديد ،فيورد مصدر
مطلع جمموعة مالحظات تؤكد عدم قانونية خيار كهذا ،نظرًا
ألن نظام استثمار مؤسسة كهرباء لبنان ال جييز هلا توزيع
غري الطاقة املنتجة يف معاملها أو يف معامل متلك امتيازًا
إلنتاج الطاقة ،وبالتالي فإن استدراج العروض سوف يكون
خمالفًا حكمًا ألنظمتها .هذا فض ًال عن أن املادة  79من
النظام املالي للمؤسسة حتصر استدراجات العروض بصفقات
«اللوازم واألشغال واخلدمات» .وهي ال تشمل إنتاج الطاقة
من البواخر.
ما العمل إذا؟
يؤكد املصدر أن األولوية ،وقبل الدخول يف مناقشة أي
من اخليارات املعروضة ،جيب أن تكون تنفيذ أحكام القانون
 2011/181القاضي بتعيني جملس إدارة ملؤسسة كهرباء
لبنان خالل مهلة أقصاها شهران ،بعد أن وفر مليار و200
مليون دوالر لتنفيذ برنامج معجل ألشغال كهربائية منها
إنتاج  700ميغاواط .ومل تفلح وزارة الطاقة يف تنفيذها
واالستغناء عن البواخر ،اليت مت التعاقد معها مرحليًا إلنقاذ
صيف  2010وملدة ثالث سنوات غري قابلة للتمديد ،عادت
ومددتها لسنتني ،ثم أخريًا لسنة إضافية ،بعدما رفض
طلبها التمديد لثالث سنوات جديدة قابلة للتمديد لسنتني.
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«الشيوعي» العراقي :من «الرفيق فهد» إىل مقتدى الصدر إنت مني؟ «أنا نائب جديد»
بغداد | نال «حتالف سائرون» ،املدعوم من
مقتدى الصدر 54 ،مقعدًا،
متصدرًا القوائم
ّ
الفائزة يف االنتخابات .ركيزة التحالف
املكون من « 6كيانات» ،حزبان اثنان:
األول
ّ
ّ
«االستقامة الوطين» ،وهو
أسسه الصدر؛
حزب ّ
ٌ
أما الثاني فـهو «احلزب الشيوعي العراقي».
ّ
مثة
مسار طويل قضى بانتقال احلزب اليساري
ٌ
بـ»التيار الصدري».
إىل نقطة التقاء
مسار بدأ
ّ
ٌ
ٍ
مع احتجاجات  ،2015وانتهى
بتحالف انتخابي،
أمثر مقعدين فقط
حلزب عمره أكثر من مثانني
ٍ
عامًا.
منذ تأسيسه عام  ،1934وعلى مدى مثانية
عقودّ ،
ظل «احلزب الشيوعي» جزءًا أساسيًا
(يعد يوسف سلمان
من املشهد السياسي ُ
يوسف «الرفيق فهد» ،أحد أبرز املؤسسني).
عدة ،بدءًا
إذ ّ
أدى ــ طوال تلك الفرتة ــ أدوارًا ّ
من التنظيمات
السرية يف «العهد امللكي»
ّ
( ،)1958 - 1932إىل قيادة الثورة يف «العهد
اجلمهوري» ( ،)1968 - 1958وصو ً
ال إىل حتالفه
التارخيي مع «حزب البعث» ،فيما ُعرف بـ»اجلبهة
الوطنية التقدمية» (« .)1973الشيوعي» إىل
جانب «البعث» و»حزب الدعوة اإلسالمية»ُ ،ي َع ّد
ّ
من أبرز التنظيمات
املؤثرة يف تاريخ العراق
ميز تاريخ «الشيوعي» عن
املعاصر .إال أن ما ّ
«شقيقيه» اآلخرين ،متثيله للمكونات العراقية
ٍ
املهمشة،
كجزء من الدفاع عن هويتها اليت
املد القومي ،منذ
تعرضت للتهديد خالل تصاعد ّ
ّ
تأسيس الدولة العراقية
وانتهاء بدولة البعث
ً
األخريةُ .يضاف إىل ذلك ،أن «الشيوعي» ّ
مثل
ً
رافعة دائمة للمعارضة السياسية طوال تارخيه
ّ
ّ
املعقد ،ومل يشذ عن ذلك حتى بعد تشكيل
أول حكومة مجهورية بعد «ثورة متوز» (،)1958
ّ
رغم دوره الكبري يف قيادتها .فلم ُيكتب ألقدم
أحزاب اليسار العربية ،أن شارك يف السلطة
حتى بعد إطاحة نظام صدام حسني (نيسان
 ،)2003خالفًا لـ»البعث» و»الدعوة» ،اللذين
توليا السلطة قبل  ،2003وبعدها.
تعرض «الشيوعي» النشقاقات قاسية بعد
ّ
الدموية اليت
محلة القمع
ّ
ضده «حزب البعث
قادها ّ
العربي االشرتاكي» بعد
انقالب  ،1968واليت
انتهت بتدجني
األول
ّ
واخنراطه يف حتالف غري
متكافئ مع حزب يقوده
صدام حسني من «وراء

السكرتري
العام للحزب:
مقتنعون تماماً
بهذا التحالف
وبنتيجته

الستار» .إذ بعد هذا التاريخ ،أخذت مظاهر
االنشقاق يف االتساع بعد هروب قيادات
حزبية إىل الشمال العراقي أو خارجه .كذلك
ّ
شكل املوقف من احلرب العراقية ــ اإليرانية،
ّ
أحد أقسى حمركات التشظي اليت امتدت إىل
املوقف من غزو صدام للكويت ،وفرض احلصار
الدولي ،ومن ثم املوقف من احتالل العراق يف
ّ
 ،2003واملشاركة يف «جملس احلكم»
املشكل
من «سلطة االئتالف املدني» ،بقيادة بول
برمير.
ورغم أخطائه السياسية ،اليت أسهمت
بشكل أو بآخر يف إنهاء التعددية السياسية
ٍ
وإحكام «البعث قبضته» على السلطة نهاية
السبعينيات ،إال أن «الشيوعي» حافظ على
ٍ
موقعه
كجزء من «النوستاجليا» العراقية ،حلقب
االنفتاح والتنمية ،والتعددية السياسية.

بعد 2003

ّ
شكل االحتالل األمريكي
يف متوز ،2003
«جملس احلكم»ُ ،
وأتيح للحزب أن يكون شريكًا
فيه ،ممث ًال بسكرتريه محيد جميد موسى ،الذي
ُ
املكون الشيعي ،رغم نفيه
احتسب على
املتكرر
ّ
ّ
لذلك حتى الساعة.
ّ
ورغم مماشاة احلزب للمحتلني وانغماسه
الكلي
يف البحث عن كرسي هنا أو هناك ،فشل

ميسم رزق

مازن الزيدي
«الشيوعي» يف حجز مواقع
وازنة له ضمن تشكيلة
حكومات وبرملانات ما بعد
 ،2003مقتصرًا على متثيل
متواضع يف الربملان
األول،
ّ
وحكوميت إبراهيم اجلعفري
( )2005ونوري املالكي
اإلخفاق
هذا
(.)2006
املتكرر ،دفعه كي يستدير
ّ
ويتبنى االحتجاجات الشعبية
املومسية ،اليت بدأت بوادرها
بالتصاعد خالل والية املالكي
الثانية (.)2010
معتمدًا على خربته الطويلة
يف العمل مع منظمات
اجملتمع املدني ،وحتالفه
الوثيق مع األحزاب الكردية
«إقليم
يف
احلاكمة
كردستان»،
حتول احلزب
ّ
إىل واجهة ملعارضة أحزاب
«اإلسالم السياسي» اليت
ّ
تولت السلطة يف «عراق ما
بعد صدام» .وجنح بتعويض
بعض إخفاقاته السياسية
عرب تزعمه االحتجاجات ذات
الطابع املطليب ،واليت ّ
فضل
«املدنية»
خالهلا رفع شعار
ّ

تصوير هيثم املوسوي

استثمر الصدر تقاربه مع «الشيوعي» ليخرج من دائرة املناكفات السياسية الضيّقة

ش ّكلت احتجاجات عام  2015نقطة التقاء «الشيوعي» بـ «التيـّار الصدري»

ّ
جتنبًا منه الستفزاز األحزاب اإلسالمية.
قرر «الشيوعي»
بعد حقبة النشاط املدنيّ ،
خوض انتخابات 2013
احمللية وانتخابات
ّ
 2014الربملانية ضمن حتالف «التيار املدني
الدميوقراطي» ،الذي
ضم باإلضافة إىل
ّ
اليساريني معظم القوى الليربالية والعلمانية،
ّ
لكنه مل
يسجل حضورًا الفتًا فيها .ويعزى
الفشل يف حتقيق مكاسب واضحة ،طوال
الفرتة املاضية ،إىل عدم بلورة «الشيوعي»
ٍ
لرؤية وطنية إزاء خمتلف القضايا احلامسة،
ومتاهيه شبه الدائم مع موقف األحزاب الكردية
ّ
اليت ترفع شعار االنفصال عن العراق،
وحق
تقرير املصري ،اليت كان آخرها موقفه
املرتدد
ّ
واملوارب يف إدانة قرار «االستفتاء» ،الذي
أجرته حكومة «اإلقليم» ،يف أيلول املاضي.
ّ
شكلت احتجاجات  ،2015ضد حكومة حيدر
بـ»التيار
العبادي ،نقطة التقاء «الشيوعي»
ّ
الصدري» .وجد
األول بتحالفه مع األخري،
ّ
ً
فرصة تارخيية حلمايته من القمع والتضييق
تعرض هلما خالل حقبة املالكي .كذلك
اللذين ّ
تي ٍار ديين مؤثر يف الساحة
إن التحالف مع ّ
العراقية ،سيمنحه شرعية باستطاعتها حمو آثار
فتوى تكفريه اليت أصدرها املرجع الشيعي
األعلى حمسن احلكيم ،يف ستينيات القرن
املاضي.
بدوره استثمر الصدر تقاربه مع «الشيوعي»
لتصفري تارخيه العنيف بعد إطاحة نظام صدام.
كذلك منح هذا التحالف التكتيكي للصدر
ّ
ٍ
ٍ
الذعة من خصومه،
انتقادات
فشكلت له دافعًا
قويًا ،وجنحت بإخراجه من دائرة املناكفات
ّ
السياسية
الضيقة ،ووضعه يف اإلطار
ّ
الوطين الذي يلتقي فيه مع العلمانيني وحتى
الشيوعيني.
وبعد
أعوام من إدارته لالحتجاجات الشعبية من
ٍ
«وراء ُج ُدر» ،وجد «الشيوعي» يف حتالفه مع
الصدر فرصة مغرية الستعادة دوره السياسي
التارخيي،
فعزز اجلانبان تفاهماتهما ،متجاوزين
ّ
االحتجاجات األسبوعية ،اليت كانت خترج أيّام
اجلمعة يف العاصمة بغداد وبعض احملافظات،
إىل
إطار تنسيقي لبناء حتالف سياسي ،خيوض
ٍ
انتخابات .2018
أغرى التنظيم الصارم جلمهور الصدر ،واخلربة
اليت راكمتها ماكينته االنتخابية« ،الشيوعي»،
وقادته إىل التنصل من حلفائه السابقني

يف الوقت الضائع من تسجيل التحالفات يف
شباط املاضي .ففي الوقت الذي اخنرط فيه
«الشيوعي» بإبرام حتالفه مع طيف القوى
املدنية والليربالية ضمن «حتالف
تقدم» ،إال
ّ
أنه سرعان ما صدم حلفاءه باالنسحاب السريع
واملفاجئ ،واالنضمام إىل «حتالف سائرون»،
أسسه الصدر بعد أن ّ
حل كتلة «األحرار».
الذي ّ
«الشيوعي»
آمال
كانت
أن
وبعد
تتكسر على
ّ
ً
ما
عادة
الذي
االنتخابي،
النظام
صخرة
بدد
ّ
عشرات آالف األصوات اليت يناهلا كل دورة،
جنح باحلصول على مقعدين فقط يف الربملان
املرة.
بفضل حتالفه مع الصدر هذه ّ
رض أوساط احلزب الساخطة
هذا اإلجناز مل ُي ِ
واملعارضة للتحالف مع الصدر ،اليت باتت تعتقد
أن «املقعدين» مثن ضئيل لوضع تاريخ احلزب
يف ّ
سلة رجل الدين الشاب ،إال أن السكرتري
العام للحزب رائد فهمي ،يعرب عن «قناعته»
التامة بهذا التحالف ونتيجتهّ .
وأكد يف حديثه
إىل «األخبار» ،أن «موقفنا واحد يف سائرون،
يف ضوء الربنامج املشرتك الذي خاضنا به
االنتخابات» ،مشريًا إىل أن «الشيوعي» ــ
إىل جانب الصدر ،يف إطار تشكيل «الكتلة
النيابية األكرب» ،لكن اختيار احللفاء مرهون
ّ
«نركز على الربامج ،وليس
بـ»براجمهم» ،فنحن
على األشخاص ،واللقاءات جتري على أساس
برامج الكتل» .ويذهب يف حديثه إىل التماس
ٍ
إشارات إجيابية من أكثر من قائمة ،اليت أبدت
بدورها استعدادها لالنضمام إىل «الكتلة اليت
ّ
سنشكلها» ،كـ»حراك اجليل اجلديد» (أكراد)
و»ائتالف وطنية» (بزعامة إياد علاّ وي) ،الفتًا
أولي مع حتالف القرار
إىل «وجود تواصل ّ
العراقي» (بزعامة أسامة النجيفي ومخيس
«مرهون
اخلنجر) ،غري أن هذا احلراك وغريه،
ٌ
بكيفية بلورة هذه اإلشارات»،
خاصًة أن
ّ
«فريقنا التفاوضي سيلتقي باجلميع».
مشهد كهذا من التحالف ،فنتيجته وصو ً
ٍ
وأمام
ال
إىل «الكتلة األكرب» ،ال تزال تساؤالت القيادي
حسان عاكف ،معلقة دون إجابة عندما
الشيوعي ّ
ً
كتب أواخر شباط املاضي
مقالة ختمها متسائ ًال:
«أليس غريبًا أن يقرر
حزب عمره أربعة ومثانون
ٌ
عامًا ،الدخول يف حتالف سياسي وتسليم
قيادته إىل
حزب عمره شهران؟ (االستقامة)»،
ٍ
ّ
مستشهدًا مبقولة مظفر
النواب« :لقد (سلمنا
ّ
حلانا إىل من ال حيسن النتف)».

كما لو ّ
منزل حيتاج إىل نفضة .هكذا يبدو
أنه ِ
مبنى مكاتب جملس ّ
النواب يف ساحة النجمة.
تكسر آليتان ضخمتان (قياسًا) بعرض الشارع،
روتني املشهد اليومي .واحدة ،لنقل أثاث
جديد ،وثانية ،لتنظيف الزجاج اخلارجي .منذ
َ
حيظ هذا الزجاج حبفلة كهذه.
زمن طويل ،مل
ِ
بزي يف غرفة االستقبال
يقف النائب علي ّ
تلو اآلخر.
التابعة ملكتبه .يفتح مغلفات ،الواحد َ
ماذا تفعل؟ «صرلي زمان مش جايي .كنا
مشغولني باالنتخابات ،عم شوف الربيد» .كانت
«حبلى بالتجاذبات،
وضيعنا خالهلا
 9سنوات ُ
ّ
الكثري من الوقت» ،يقول بزي.
قبل انتخابات  ،2009كان النائب أمني شري
ٍ
يقيم يف مكتب
حماذ ملكتب بزي ،رقمه ،216
لكن نتيجة االنتخابات أحالت املكتب إىل بالل
فرحات الذي صار نائبًا سابقًا منذ منتصف ليل
االثنني الثالثاء املاضي .نواب جملس 2009
ممن فازوا جمددًا يف انتخابات  ،2018لن يتغري
عليهم شيء .أما اجلدد ( 79نائبًا) ،فمكاتبهم
حتدد أرقامها بعد ،باستثناء ّ
قلة آلت
اجلديدة مل ّ
مكاتب اآلباء إىل األبناء .على سبيل املثال،
فاز طوني فرجنية مبكتب والده سليمان فرجنية،
وحضرت مديرة مكتبه بغرض «التشييك» .فؤاد
خمزومي ،مث ًالّ ،
حل مكان ناجي غاريوس .الياس
حنكش مكان نايلة تويين .عندما أتى حنكش،
يف «زيارة استكشافية» ،إىل مكاتب النواب،
سأله احلرس واملوظفون عن هويته ،فأجابهم:
أنا نائب جديد .زميلة جديدة أيضًا يف املبنى
هي روال الطبش جارودي .على الفور ،تتوجه
إىل حيث مكتبها.

محمد قباني وروبري غانم ودّعا املجلس
بجمع لجنتيهما

ّ
يطل من فوق النائب السابق خالد زهرمان.
حتى يف آخر يوم مل
يتغيب «الدكتور» عن موعد
ّ
اللجنة .معروف عن زهرمان أنه من النواب الذين
ال يغيبون عن اللجانّ .
يؤكد أنه ال يغادر حبسرة
ّ
«كنا من النواب الذين يعملون ،ولكن من دون
ضجيج» .يف اجمللس أيضًا ،زمالء لزهرمان،
حرصوا على اختتام واليتهم اجمللسية حبضور
جلسات للجان .وعلى وقع عمليات التنظيف،
وأعمال الورش داخل املكاتب ،مجع النائب
السابق حممد قباني جلنته (الطاقة واألشغال).
كذلك فعل النائب السابق روبري غامن يف جلنة
اإلدارة والعدل.
ّ
حتى يوم أمس ،مل
يتسلم معظم النواب اجلدد
مكاتبهم ،بانتظار اخلميس ،كما تقول األمانة
«فحتى أمساؤهم مل ّ
ّ
العامة للمجلس،
تعلق على
األبواب بعد ،كذلك فإن التبديل بني املكاتب
ِ
مل
ينته .كل يوم نضطر إىل تغيري معي».
جيهل كثر من النواب اجلدد على ما يبدو أصول
التعاطي مع اجمللس .فهم يعمدون إىل االتصال
بزمالئهم من النواب القدامى لالستفسار عن
املكاتب ،أو للمطالبة بأمر ما .كذلك فإنهم ال
يعرفون اجلهة اليت جيب التحدث اليها ،قبل أن
تصلهم اإلجابة ببساطة «اتصلوا باألمني العام
عدنان ضاهر ،وهو من يفيدكم» .لكن من بني
سن أسنانه مطالبًا بلوحة
نواب األمة اجلدد ،من ّ
زرقاء «كان يضع عينه عليها» .وإن كانت
من نصيب نائب زميل ،يطلب االتصال به
لالستفسار عن إمكانية املبادلة!
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مقاالت وتحقيقات

إيـلي فـرزلي :الرهـان الـصائـب مـن غـازي كـنعان إلـى ميـشال عـون
امضى ايلي فرزلي  13سنة يف
نيابة رئاسة الربملان (- 1992
 ،)2005وعاد اليها بعد انقطاع
 13سنة ( .)2018 - 2005من
غازي كنعان اىل ميشال عون،
مرحلة طويلة استحقت رهانات.
كل منها يف توقيته بدا صائبًا.
اجتاز صحراءه  13سنة .اآلن
على املسرح جمددًا.
امران اثنان ال ميكن اال ان
جتدهما يف ايلي فرزلي يف اي
وقت :ايقونة السيدة العذراء يف
عنقه أهداه اياها غازي كنعان
يف  5شباط  1984مَ
ول ُيعرف عن
الرجل انه يهدي بل يأمر فحسب
يبدهلا
فيطاع ،ومفكرة صغرية
ّ
ُ
كل صباح فيها عشرات ارقام
هواتف طاليب خدمات .افضل
صورة جتدها فيه يف السنوات
الـ 13االوىل عندما يبدأ نهاره
يف مكتبه يف ساحة النجمة :ما
ان يدخل عليه صاحب اخلدمة،
ميسك السماعة ويطلب القاضي
او رئيس املخفر او رئيس
الدائرة او حماسبة املستشفى او
ادارة املدرسة كي يقول :فالن
يشكو من كذا وكذا .انه امامي
االن .سيأتي اليك للفور فأرجو
مساعدته .يغادر صاحب اخلدمة
وال يعود.
يف السنوات الـ 13تلك ادار اللعبة
مترس عليها ،واستمر بعدما
اليت ّ
خسر انتخابات  2005و ،2009اذ
مبن فيهم
ظل بيته يستقبلَ ،
الذين اقرتعوا ضده ،لكنهم
أسروا اليه انهم فعلوا ذلك
ّ
مرغمني :استجابوا نداء طائفتهم
بعد اغتيال رفيق احلريري يف
ذروة التسعري املذهيبُ .أرغموا
على التخلي عن بيت اعتادوا
عمه اديب
ان يطرقوه مذ اتى ّ
فرزلي باملقعد االرثوذكسي اىل
املنطقة عام .1957
خسر نيابة الرئاسة مذ فقد مقعده
عام  ،2005للمرة االوىل منذ عام
 .1992اقرتن امسه بغازي كنعان
مبثل اقرتان عشرات سياسيني
لبنانيني بلغوا ذروة احلكم قب ًال
واآلن ،التصقوا به وبعبداحلليم
خدام وحكمت الشهابي وحممد
طالس
ومصطفى
ناصيف
وباسل االسد ثم شقيقه بشار،
كما يف اوقات متفاوتة بعلي
دوبا ورفعت االسد .تبدأ الالئحة
برئيس اجلمهورية وال تنتهي
مبوظفني وضباط :سوريا كانت
باب الدور.
يف االول من متوز  1983بدأ
غازي كنعان مهمته يف لبنان.
تعرف اليه.
يف اليوم الثالث
ّ
يومذاك امسك العقيد السوري
يوزع ناظريه
ورقة صفراء راح
ّ
عليها وعلى زائره ،كأنه
يتفرس به .ادرك ايلي فرزلي
ّ
تتضمن معلومات
انها وشاية
ّ
عن مالزمته جب جنني عندما
حاصرها اجليش االسرائيلي لدى
اجتياحه البقاع الغربي .لقاء اول
كرت السبحة .لكنه
للتعارف ثم ّ
كان اول َمن خيتلف معه عشية
انتخابات  .2000كاد ان يكون
آخر َمن يلتقيه .يف  13تشرين
االول  ،2005كان على موعد
مع وزير الداخلية السوري كي
يتناوال االفطار يف شهر الصيام
بدعوة منه يف دمشق ،ثالثهما

عبدالرحيم مراد تلفن اليلي
فرزلي خيطره يف هذا اليوم12 ،
تشرين االول :انتحر.
ذهب صاحب االيقونة ،لكنها
ظلت يف عنق ايلي فرزلي وال
تزال .ال تذكره بالرجل بل كذلك
مبغزى اهدائها :احلل الزحلي يف
مهد يف
 7ايلول  1985الذي ّ
االشهر التالية حلل مماثل يف
البقاع الغربي مع انسحاب اجليش
االسرائيلي تفاديًا لتكرار جتربة
حرب اجلبل ،قبل ان ميسي هذا
احلل على كل االراضي اللبنانية
ما بني عامي  1990و.2005
فلسف على الدوام مغزى احلل
الزحلي الذي قيل فيه الكثري
من التخوين والتربير .لكنه دافع
عنه :اعادة ربط املدينة جبوارها
الواسع بعدما ُأقفل دونها
واستتاب االمن الشرعي فيها،
وجتنيبها حرب .1981
بتعرضه حملاولة
دفع مثن احلل
ّ
اغتيال مل يكن املقصود ،بل
الياس حبيقة ،حليف دمشق
والعدو اللدود خللفه على رأس
القوات اللبنانية مسري جعجع.
مساء  15ايلول  ،1987انهار
متخت على طاولة اجتماعات يف
كنيسة سيدة النجاة يف زحلة
ضمت اندره حداد والياس حبيقة
وايلي فرزلي وخليل هراوي جراء
انفجار عبوة ناسفة.

قال له غازي كنعان :نحن كربطة
العنق .ساعة يقرّر الرئيس
يستبدلها

هدم االنفجار مقر املطرانية
ّ
وهوت اجلدران عليهم .للتو
صرخ املطران :يا اهلل صرنا يف
السماء.
فقد ايلي فرزلي احدى عينيه
وجزءًا من وجهه .يف مطلع
التسعينات ،يف عشاء شخصي
يف غدراس ،اعرتف له مسري
جعجع بارتكابها وايعازه بقتل
الياس حبيقة بالذات.
منتصف الثمانينات وضع اول
موطئ قدم مباشر يف السياسة.
حتى الوصول اىل اتفاق الطائف
كانت احملطة الثانية مكتفيًا
بالتفرج ،اىل ان استمزجه
ّ
غازي كنعان رأيه ،يف سياق
لقاءاتهما الدورية مع تنامي
صداقتهما ،عمن يكون رئيسًا
للبنان ،وشاع ان االوفر حظًا
رينه معوض .جوابه يف مذكرة
مكتوبة ان الياس هراوي افضل
تبعًا ملواصفات تقتضيها املرحلة
اجلديدة مبا خيدم مسار اخليار
السوري للتسوية اللبنانية:
ابن البقاع ،قبضاي يسهل معه
قرار اطاحة ميشال عون بالقوة
وضم اجليب املسيحي املعارض
اىل الدولة اجلديدة والشرعية
املنبثقة من تسوية الطائف.
يسهل ضبطه وهو يف طبعه
كتاجر سابق يبيع ويشرتي.
باغتيال رينه معوض بات الياس
هراوي رئيسًا .يف وقت الحق
علم ايلي فرزلي ان الرئيس
متقدمًا يف
اجلديد كان خيارًا
ّ
دمشق منذ ما قبل انتخاب
سلفه .اجرت القيادة تصويتًا
على ّ
تبنيه ،فانقسمت االصوات
حياله بني املعنيني بالشأن
خدام
كعبداحلليم
اللبناني

نقوال ناصيف

وحكمت الشهابي وعلي دوبا
وغازي كنعان.
ساعات قبل انتخابه ،قصده
ايلي فرزلي بناء على طلب
غازي كنعان جلس نبضه يف ما
يقتضي ان يفعل.
سينتخب
قال له :اهلل يساعد الذي ُ
رئيسًا بعد رينه معوض.
سأل :ملاذا؟
اجاب :معركة سيكون فيها دم.
رد :فليكن.
ّ
سأله :هل تتجرأ انت على ان
تكون رئيسًا يف هذا الوضع؟
اجاب :انا الذي أجترأ.
سأله :ماذا تستطيع أن تفعل مع
ميشال عون؟
اجاب الياس هراوي :انزل اىل
البنكر وامطره باملدافع.
يف وقت الحق استفسر غازي
كنعان :ما هو البنكر؟
اجابه ايلي فرزلي :ينزل اىل
حتت االرض ويقصف باملدافع
من فوق.
كان اول َمن استعجل انتخابه
عام  ،1989واول من استعجل
رحيله يف  3حزيران  1993بدعوته
اىل تقصري واليته يف مرحلة
كان الرئيس حيظى بدعم سوري
استثنائي غري مشروط .سرعان
ما ختلى عن هذا املطلب بتيقنه
ان دمشق تريد متديد واليته.
كان ايلي فرزلي اضحى نائبًا
لرئيس جملس النواب منذ عام
 ،1992بعد سنة على تعيينه نائبًا
عام .1991
عارض متديد الوالية جهارًا
فقاطعه غازي كنعان ،قبل ان
يصوت معه اذ تيقن
جيد نفسه
ّ
ان اخليار سوري .مثة حدث مل
ُيكشف عنه حينذاك ،دفع قرار
التمديد من موعد مبكر يف ايار
اىل تشرين االول.
استدعى الرئيس السوري غازي
ومحله رسالة
كنعان اىل دمشق
ّ
ضمنها قراره
اىل نظريه اللبناني ّ
متديد واليته .منذ اليوم السابق
لدعوته اىل دمشق حدس مبا
سيسمعه من الرئيس .كان
مدعوًا وايلي فرزلي اىل غداء يف
عيون ارغش بدعوة من قبالن
عيسى اخلوري .انتحى به غازي
كنعان جانبًا اىل مكان مطل على
جبل االرز ،قائ ًال :هل ترى هذا
يتحرك هذا اجلبل وال
اجلبل؟
ّ
تتحرك ارادة السيد الرئيس.
ّ
يف اليوم التالي كان يف
دمشق .عاد منها اىل قصر
يرتدد يف
بعبدا حام ًال القرار .مل
ّ
االجتهاد خماطبًا الياس هراوي:
لدينا اصدقاء لبنانيون خملصون
يتعينّ ان نساعدهم على اخلروج
من مواقفهم املعارضة اليت
تورطوا فيها ،والسري معًا يف
ّ
التمديد .حنتاج اىل وقت قليل
كي يتمكنوا من االستدارة
بتوفري باب خروج الئق هلم.
بذلك يقرتعون مجيعًا لك.
اقرتح عليه تأجيل اجتماع الربملان
وقدم حججًا
اىل تشرين االول،
ّ
كافية لتطمينه اىل ان التمديد
واقع وقاطع .سرعان ما شاعت
قصة رفع االصابع عشية
التصويت.
يف طريقهما اىل عشاء كبري
اقامه عمر كرامي يف طرابلس،
 30ايلول  ،1995احتفاء خبطوبة

ابنه ،حضره مجهور وزراء ونواب
وسياسيني ،سأل غازي كنعان
ايلي فرزلي وهما يف طريقهما
اليه :كيف حيصل انتخاب
الرئيس يف جملس النواب؟
يف
وسائل
ثالث
اجابه:
التصويت على القوانني .هناك
رفع االيدي او املناداة باالمساء،
وطريقة اخرى النتخاب الرئيس
السري كما ينص
هي االقرتاع
ّ
الدستور .حنن سنكون يف صدد
اقرار قانون متديد وليس انتخاب
رئيس برفع االصابع.
يف العشاء دنا خمايل ضاهر من
غازي كنعان يسأله عما ينتظر
فرد:
الرئاسية،
االنتخابات
ّ
التصويت برفع االصابع.
سرت العبارة بني احلاضرين
كالنار يف اهلشيم ،يتهامسون
مغزاها على انها تهديد مبطن
وايعاز اىل النواب بالتمديد
للرئيس احلالي.
على غرار رهانه على الياس
كرر احملاولة مع اميل
هراويّ ،
حتمس النتخابه ثم خابت
حلود.
ّ
توقعاته فتخلى عنه .من حيث
مل يتوقع ،تراكمت اسباب شتى
للخالف مع غازي كنعان :مناوأة
اوىل حكومات عهد اميل حلود،
امساك ميشال املر مبقدرات
وحتوله
احلكم ،فشل االصالح
ّ
تصفية حسابات سياسية ،صعود
دور االجهزة االمنية وتدخلها يف
الوزارات واالدارات ،استهداف
رفيق احلريري ورجال عهده،
ناهيك باستخفاف بدور جملس
النواب املنتخب عام 2000
بارغامه عام  2001على تعديل
قانون اصول احملاكمات اجلزائية
مرتني على التوالي بفرض ارادة
الرئيس ــــــ وقد هدد باالستقالة
ـــــــ على السلطة االشرتاعية،
ونقض ما كانت اقرته قب ًال،
واشهار هزميتها امامه.
تدرجيًا تصاعد غضب غازي
كنعان عليه .منع رؤساء بلديات
البقاع الغربي وزحلة واملخاتري
من زيارته واالتصال به حتى.
اذا التقيا يف دعوة او غداء
بالكاد يتصافحان .كل غداء
يدعى اليه ،يشرتط غازي كنعان
معرفة امساء املدعوين ويوافق
عليها ويطلب ان ال يكون ايلي
فرزلي من بينهم .اذذاك تذكر
اسره اليه غداة انتخاب
ما كان
ّ
اميل حلود :قرار القيادة انها
سترتك له ان حيكم كما حيلو له،
بالطريقة اليت يرتئيها .لن تعود
مثة مرجعيتان حلكم لبنان كما
يف املاضي ،بني الياس هراوي
ورفيق احلريري .اآلن امامنا
مرجعية واحدة فقط هي اميل
حلود .رئيس مجهورية فحسب،
من خالله ادوار اآلخرين.
كان ينقص التدهور التدرجيي
لعالقة الرجلني قشة تقصم
ظهرها وتقود اىل القطيعة،
اىل ان اختذ الرئيس السوري
يف تشرين الثاني  2002قرار
انهاء وجود غازي كنعان يف
لبنان .مع ذلك مل حياربه يف
انتخابات  2000ملنع فوزه ،وال
حال دون استمراره يف نيابة
رئاسة الربملان .بدا من الصعوبة
مبكان ان يصدق احد ان غازي
كنعان يرتك لبنان باالقصاء.

كان ايلي فرزلي مسع منه يف
سهلت
وقت مضى عبارة دالة
ّ
فهم ما حصل :حنن كربطة العنق
يقرر
عند الرئيس االسد .ساعة ّ
يستبدهلا باخرى.

باغتيال رفيق الحريري كانت
محطته الثالثة

خسر انتخابات  2005حتت وطأة
تسعري مذهيب ضرب البالد بعد
االغتيالُ .نظر اليه ،شأن الذين
مل ينقلبوا على سوريا ،على
انه جزء يف منظومة قاتل رفيق
فصوت ضده الناخبون
احلريري،
ّ
ّ
السنة يف البقاع الغربي ،ثم يف
انتخابات .2009
تنقض مخسة ايام على
مل
ِ
دورة االقرتاع يف دائرة البقاع
الغربي 12 ،حزيران  ،2009اعلن
للمرة االوىل ان االوان قد حان
العادة النظر يف كل قيم النظم
االنتخابية ،بعدما مات البلد الذي
عرفه اللبنانيون عميقًا.
قال :حنن اآلن امام لبنان جديد،
ولتخرت كل طائفة نوابها.
اطلق الفكرة اليت ستمسي يف
السنوات التالية عاصفة امسها
االقرتاح االرثوذكسي .بات
الصوت املذهيب مشدودًا اىل
حتريض مذهيب يصنع النواب
املسيحيني يف دوائر خمتلطة
تفتقر اىل التوازن الدميوغرايف،
ويغلب فيها تأثري مغاير ،يف
معزل عن كل ما يكون قد صنعه
املرشحون املسيحيون يف بناء
البيئة املختلطة تلك .بدأت مرحلة
اقرتابه من ميشال عون ،مراقبًا
حتوله من أب شرعي للقرار 1559
ّ
اىل حليف شرعي حلزب اهلل
يف حرب متوز بعد ابرام وثيقة
التفاهم.
ّ
بشر ايلي فرزلي بانتخاب كل
ّ
يتحقق التمثيل
طائفة نوابها كي
العادل واملنصف يف الربملان،
فال ُيستولد ممثلو االمة بارادة
ناخبني سوى ناخبيهم ،ومبقرتعني
ال ميتون بصلة اىل االرادة االصل
اليت حتتم على كل طائفة ان
ختتار ممثليها احلقيقيني .محل
اقرتاحه ما بني عامي 2010
و 2011اىل املراجع والقيادات
الدينية والسياسية من بينها
ميشال عون موافقًا على الفكرة
املبدئية .وصل اقرتاح اللقاء
االرثوذكسي اىل جملس النواب
بعدما درسته بكركي واالحزاب
املسيحية وتبنته .ناقشته اللجان
املشرتكة يف اكثر من جلسة يف
شباط  2013وصادقت عليه مبادة
وحيدة ،بعد انسحاب نواب تيار
املستقبل وجبهة النضال الوطين
ونائبني آخرين .راحت من ثم
تنتصب يف وجهه عراقيل مع
انسحاب احزاب مسيحية ايدته.
انهارت الفكرة وذهب الربملان
اىل اول متديد لواليته.
تطورت عالقته مبيشال عون
متخذًا خيارًا جديدًا ،هو سبل
حتقيق املناصفة الفعلية يف
خالصة مرارتي  2005و.2009
اضحى عام  2013ــــــ اشهرًا
قبل الوصول اىل خالفة ميشال
سليمان ــــــ شريكًا يف فريق
ستة حيوط جبربان باسيل ضم
كريم بقرادوني وعبداهلل بوحبيب
وجان عزيز وسليم جريصاتي

وحبيب افرام .بعد توزير جربان
باسيل يف حكومة متام سالم
عام  2014انتقل الفريق مطلع
الصيف اىل رئاسة ميشال عون
له يف الرابية .اجتماعات دورية
كل سبت يف سبيل مهمة واحدة،
اضحى اقرتاح ايلي فرزلي جزءًا
تفصيليًا فيها .وحده الرئيس
القوي املمثل طائفته قادر
على احداث التوازن املفقود يف
السلطة .فإذا املهمة هذه ليس
اال.
مع التمديد الثاني للربملان يف
تشرين الثاني  2014صارت
البالد امام استحقاق الرئاسة .مل
خترج مداوالت الفريق يومًا عن
سبل التفكري يف الوصول اىل
يوم يبصر «اجلنرال» رئيسًا.
قرر ايلي فرزلي اختاذ
مذذاك ّ
كل منرب او منصة او لقاء ملقاربة
هذا احلدث حبمالت اعالمية
متالحقة ،ترتجح بني االصرار
على الرهان على الرجل كساحنة
تارخيية العادة التوازن املفقود
اىل النظام والسلطات ومواقع
الرد على
قوى الطوائف ،وبني
ّ
كل استهداف وتشكيك يف ما
كان ّ
ميثله.

املدخل الحقيقي للدور املسيحي

على مر اجتماعات فريق الستة يف
الرابية إبان الشغور الرئاسي،
وخصوصًا ما بني آب وايلول
 ،2016كان السؤال البديهي
الذي يطرحه إيلي فرزلي على
ميشال عون :اين صرنا؟
يف اجتماع ايلول  2016اجابه:
ريحّ وا
لي.
االمر
اتركوا
تفكريكم.
شعر ايلي فرزلي ان االتفاق ّ
مت
مع سعد احلريري ،والتواصل غري
املباشر مع السعودية يف خطواته
االخرية .يف هذا االجتماع ،بعدما
اصغى اىل كل من الفريق ،قال
العبارة ــــــ املفتاح ،لكنها العبارة
ــــــ الصدمة ايضًا :يا شباب
إعتربوا انين صرت رئيسًا ،اآلن
ماذا نفعل وما هو برناجمنا؟
اضاف :لنتكلم يف ذلك من اآلن
فصاعدًا.
غالبًا ما مسعه ايلي فرزلي يقول
انه لن خيرج من املعرتك الرئاسي
رددها هو اآلخر
اال شهيدًا .عبارة ّ
بري.
على مسمع نبيه ّ
االجتماع االخري للفريق كان
يف  17تشرين االول ،حينما
ابلغ اليهم ميشال عون جتميد
ّ
حيضر ملفاته
لقاءات الرابية .بدأ
واوراقه لنقلها اىل قصر بعبدا.
على مسافة سبتني من جلسة
تصرف على انه رئيس
انتخابه،
ّ
لبنان .يف  31تشرين االول
اصبح حدسه حقيقة واقعة.
انتخبه جملس النواب رئيسًا من
الدورة الرابعة لالقرتاع.
نظر ايلي فرزلي اىل انتخاب
ميشال عون على انه احدى
الرئيسية
هو،
مسؤولياته
يف االستمرار يف الدفاع عن
االسباب اليت محلته على تأييده،
واعتقاده اجلازم بأن الرجل هو
املدخل احلقيقي العادة الدور
املسيحي يف النظام السياسي.
هو اليوم مرشحه الفائز يف
منصب مل يفارق الرجل طوال
 13سنة غيابًا.
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اعــالنات

PRIVATE SECTION
AVAILABLE
FOR SCARVED WOMEN

Shop 304, North Terrace,

2339

Bankstown Central, Ph: 9707

فــرع ثـانٍ للمـحجبات

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

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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مـقاالت وتـحقيقات

احلكومة تف ّرط مبا تبقى من األمالك العامّة :أبواب البحر مقفلة
هديل فرفور

ثالثة مشاريع سياحية تستهدف
ما ّ
تبقى من الشاطئ اللبناني،
ّ
رخصتها احلكومة اللبنانية
أخريًا ،قبل أن تدخل مرحلة
أجلت
تصريف األعمال .فيما ّ
بت الرتخيص ملشروعني ،سبق
ّ
أن رفضهما اجمللس األعلى
للتنظيم املدني ،واعرتض
بقوة نقيب املهندسني
عليهما ّ
يف بريوت جاد تابت.
املشاريع
تراخيص
ُمّررت
الثالثة ،يف جلسة  26نيسان
املاضي ،وأصدر جملس الوزراء
ثالثة مراسيم تسمح بإشغال
األمالك العامة البحرية يف ّ
كل
مرّرت الحكومة املشاريع بعد أشهر من إقرار قانون تسوية مخالفات األمالك
وذوق
من الناعمة وذوق اخلراب
العامة البحرية (مروان طحطح)

مصبح .هذه املشاريع ُتضاف إىل أكثر من 1200
مسجل على طول الشاطئ ،معظمها ملشاريع
تعد
ّ
ٍّ
سياحية قامت بإقفال امللك العام البحري وحصر
استخدامه بزبائنها ،الذين يسددون أكالفًا عالية
جدًا لقاء احلصول على حقهم الطبيعي بالولوج احلر
واجملاني إىل البحر.
حبسب «املرصد اجلامعي لإلعمار وإعادة اإلعمار»
فإن أربعني كيلومرتًا فقط من
(جامعة البلمند)،
ّ
الساحل اللبناني البالغ طوله  220كيلومرتًا ال تزال
متاحة أمام اللبنانيني ،ما يعين أن هذه املشاريع
تستهدف املساحة ُ
املتبقية اليت ال تتجاوز نسبتها
 20يف املئة من طول الشاطئ! وهذا ما اعترب
نقيب املهندسني أنه يتناقض مع احلرص على
امللك العام البحري الذي حاولت السلطة الرتويج
له يف الفرتة األخرية .إذ إن مترير املزيد من
ّ
واملسطح املائي
الرتاخيص باشغال الشاطئ
أتى بعد أشهر من إقرار قانون تسوية خمالفات
توجه
جو بوجود ّ
األمالك العامة البحرية ،مع إشاعة ّ
لدى الدولة حلماية أمالكها العامة واحلفاظ على
شاطئها.

املشاريع الثالثة

يف تفاصيل املشاريع الثالثة ،فقد أجازت احلكومة
لشركة «هبة العقارية» إشغال أمالك عامة حبرية
يف منطقة الناعمة العقارية (قضاء الشوف ــــ
حمافظة جبل لبنان) على العقارين  576و.611
وحبسب مصادر بلدية الناعمة ،فإن املشروع
ُ
يتضمن إنشاء
املزمع إنشاؤه «سياحي عادي» ،إذ
ّ
مسابح ومطاعم يف املنطقة.
كذلك أجازت احلكومة لـ»الشركة العاملية للتمويل
العقاري» إشغال أمالك عامة حبرية يف منطقة
ذوق اخلراب العقارية (قضاء املنت ــــ جبل لبنان)
على العقار رقم  .77رئيس بلدية ذوق اخلراب
قبالن األشقر ّ
ّ
تتسلم «كامل
أكد أن البلدية مل
امل ّ
األوراق ُ
تعلقة باملشروع» ،الفتًا اىل أنه ال ميلك
معلومات كافية حول طبيعته ،وأنه يف انتظار
«اكتمال امللف لدى الشركة لالطالع على املشروع
املنوي إنشاؤه يف نطاق البلدية العقاري»!
كذلك أجازت احلكومة لشركة «dream by the
 »seaإشغال أمالك عامة حبرية يف منطقة ذوق
مصبح العقارية (قضاء كسروان) على العقارين
 34و .1759وأوضح رئيس بلدية الذوق عبدو
يتضمن إقامة سنسول حبري
احلاج أن املشروع
ّ
وإنشاء مسابح و»مارينا» لليخوت الصغرية.
ُ
قدر مساحة العقار بنحو  55ألف مرت مربع،
وت ّ
أجرته للشركة
وتعود ملكيته ملطرانية بريوت اليت ّ
ملدة  21عامًا.

ما خفي أعظم!

ال يزال على جدول أعمال جملس الوزراء مشروعان
سياحيان ضخمان ،أحدهما يف ذوق مكايل
(كسروان) وآخر يف منطقة أنفة (الكورة).
بت
مصادر وزارية قالت لـلزميلة »األخبار» إن ّ
مشروع ذوق مكايل ُأرجئ ،أول من أمس ،ومل
ّ
املتعلق بأنفة .وعزت ذلك إىل
ُيطرح املشروع
جناح نقيب املهندسني يف بريوت بـ»التحريض»
ضد
ضدهما و»املوجة» اليت أثارتها تصرحياته
ّ
املشروعني.
وكان اجمللس األعلى للتنظيم املدني قد رفض،
يف التاسع من اجلاري ،الرتخيص للمشروع
الضخم ُ
املزمع إنشاؤه على العقارين  806و807
يف ذوق مكايل ،والقاضي بإشغال  13ألفًا و975

مرتًا مربعًا من األمالك العامة اليابسة و 18ألفًا
و 736مرتًا مربعًا ُم ّ
سطحًا مائيًا .ويف  16اجلاري
أيضًا ،رفض اجمللس مشروع أنفه الذي يقضي
بإشغال مساحة  30ألفًا و 990مرتًا مربعًا من
األمالك البحرية يف اليابسة و 38ألفًا و 875مرتًا
امل ّ
مربعًا من ُ
سطحات املائية.
واملشروع السياحي اخلاص مبنطقة أنفه هو
نفسه مشروع «القرية النموذجية» اليت متتد،
امل ّ
حبسب ُ
خطط ،على مساحة  800ألف مرت مربع
ّ
تقلصت هذه
من األمالك العامة البحرية ،فكيف
املساحة إىل  30ألف مرت مربع؟
وفق مصادر متابعة ،فقد أقنع مهندس املشروع
الشركة العقارية بتجزئة مساحة املشروع بهدف
متريره بسرعة يف اجمللس األعلى ،على أن يتم
امل ّ
إصدار ُرخص جديدة تباعًا لتوسعته وفق ُ
خطط
األساسي الذي ُرسم له.
جيري الرتكيز على موقع أنفه أكثر من بقية
ُ
الكربى اليت يتمتع
املواقع ،نظرًا إىل األهمية
ُ
ميزة ،فض ًال عن
امل
البيئية
بها جلهة اخلصائص
ّ
احتوائه على آثار تعود إىل القرون الوسطى .وقد
استند اجمللس األعلى للتنظيم املدني يف رفضه
للمشروع إىل اخلطة الشاملة لرتتيب األراضي
اللبنانية اليت اعتربت هذا اجلزء من الشاطئ (موقع
أنفه) ذا خصائص بيئية مميزة ،فيما يقول تابت
إن الشاطئ «يرتدي أهمية بيئية كربى ،كونه ميثل
اآلثار األخرية املتبقية من األنظمة الساحلية اليت
مل تتدهور أحواهلا بعد بفعل تدخالت االنسان».

االحتالل «املقونن»

تزعم اجلهات املعنية الرمسية أن الرتخيص
للمشاريع السياحية على البحر يراعي شروط
ّ
املتعلق بنظام إشغال األمالك
املرسوم 4810
العمومية البحرية ،الصادر بتاريخ .1966/6/24
ويوضح نقيب املهندسني يف بريوت ،جاد
أن املرسوم املذكور مسح بإشغال األمالك
تابتّ ،
العمومية البحرية ليس كقاعدة بل كاستثناء،
وبالتالي ،فإن جملس الوزراء غري ملزم بالرتخيص
نتقدًا
للمشاريع بإشغال األمالك العامة البحريةُ ،م ّ
«سلوك» الدولة وأساليبها يف إدارة امللك العام
البحري.
ُ
وتشري مصادر قانونية إىل أن قرار اجمللس
األعلى للتنظيم ُ
املدني بالنسبة إلشغال األمالك
العامة البحرية ،هو قرار ُملزم ،وفقًا للمادة األوىل
من املرسوم رقم  .4810إذ إن «قرارات اجمللس
الصادرة يف ملفات إشغال األمالك البحرية ليست
قرارات استشارية» .نظرًا إىل أن املادة األوىل
من املرسوم اشرتطت للسماح بتخصيص جزء من
الشاطئ (الستعمال أفراد أو جمموعات وحصر
هذا االنتفاع بهم دون سواهم) أن يكون عم ًال
استثنائيًا ،ميكن تطبيقه يف حاالت خاصة ختضع
لألسس العامة ( ،)...وبالتالي ،فإن «اجمللس
األعلى للتنظيم املدني هو الذي يعطي اإلفادة
اإلجيابية ومن دونها يفقد الرتخيص أحد ُ
األسس
العامة املفروضة للسماح باستثمار الشاطئ
(.»)...
«إن أي مرسوم
وختلص املصادر إىل القول:
ّ
للرتخيص بإشغال األمالك العامة البحرية ،مع عدم
موافقة اجمللس األعلى للتنظيم ُ
املدنيُ ،يعترب
خمالفًا للمرسوم  ،4810ويستدعي اإلبطال أمام
جملس الشورى».

جملس نواب عابر لألجيال  ...بال «كاتالوغ»!
مـيسم رزق

مل ُ
ِ
يستنتج
يكن احلاضر حيتاج إىل كثري عناء لكي
ِ
عابر لألجيالُ .كتل سياسية
نيابي
س
جمل
أمام
أنه
ِ
تنقسم بغالبيتها بني جيل كساه الشعر األبيض،
وجيل ِنصف طفولي .يف انتخابات رئاسة
اجمللسّ ،
تأكدت السرية .بدا الناظر إىل اهليئة
ّ
كأنه يتابع ُمسلسلني .واحد
العامة للربملان،
باألبيض واألسود ،وآخر باأللوان .مشهد النائب
ميشال ُ
املر يف مقعد الرئاسة ،محُ اطًا بالنائبني
طوني فرجنية وسامي فتفت ،وحده كفيل باختزال
ّ
يتمتع فيها «أبو
املرة األوىل اليت
الصورة .هي
ّ
الياس» بسلطة هذا املقعد (ولو لدقائق) .كذلك
األمر بالنسبة إىل فرجنية وفتفت اللذين جلسا
املر يف التسعينات كان زعيمًا،
إىل جانبه .لكن
ّ
وكانا هما ال يزاالن طفلني يلهوان يف ملعب
تقاعد والديهما (سليمان فرجنية
قاد
املدرسة.
َ
ُ
وأمحد فتفت) إىل توريث مقعديهما.
أراد املر يف هذه اللحظة أن ُ
يثبت قدرته على
ُ
منصة
على
جلوسه
املضي يف املسؤولية .طيلة
ّ
ِ
يلتفت إليه الزميالن الصغريان.
الرئاسة ،مل
ال ميينًا وال يسارًا .انشغل هو بإدارة جلسة
االنتخاب وبتصفية حسابات «مع من حاولوا
ّ
يتدخال ملعاونته.
اغتياله انتخابيًا» ،من دون أن
تولىّ األمني العام للمجلس عدنان ضاهر ،إسعاف
املر بروتوكوليًا .هل يسري مشهد االنتخاب هذا
على عالقة األجيال ُ
املتفاوتة يف جملس النواب
ُمستقب ًال؟
ٍ
دام تسع سنوات ،كانت ساحة النجمة
متديد
بعد
َ
هي احلدث ،باألمس .حدث متعدد األبعاد.
انتخاب رئيس جملس النواب .النتيجة حمسومة .ال
بري .شبه إمجاع سبقه إىل
منافس للرئيس نبيه ّ
زاد عدد األصوات عن عام  ،2009مثانية
القاعةَ .
بري  90صوتًا من أصل
نال
آنذاك،
أصوات.
ّ
إمجالي احلضور البالغ  127نائبًا .باألمس ،كانوا
 98صوتًا منحوه ثقتهم .الدخول إىل جملس النواب
مرة .تسعة وسبعون وجهًا جديدًا حازوا
َ
ليس كأي ّ
لقب «السعادة» .هؤالء حيتاج املرء معهم إىل
يضم صورهم مذيلة بأمسائهم .حتى
«كاتالوغ»
ّ
النواب أنفسهم كانوا يستفسرون عن هويات
بعضهم البعض .تردد أن أحدهم استعان خباصية
حمرك «غوغل» للمطابقة بني اإلسم والصورة يف
رحلة البحث عن زمالئه اجلدد.
َ
قبل دقيقتني من الثانية عشرة ظهرًا (موعد
ّ
تكتل «اجلمهورية
انعقاد اجللسة) ،دخل نواب
القوية» إىل القاعة ،بعد أن كانوا قد غادروها
ً
سوية لبعض الوقت .أضاعوا نائبني هما سيزار
املعلوف وجان طالوزيان .حني دخل االثنان إىل
القاعة ،كان قد سبقهما إىل مقاعدهما كل من
اجلميل.
عمه نديم
سامي اجلميل وابن ّ
ّ
سطا النائبان الكتائبيان على مقعدي نائيب
القوات ،بعدما تعذر عليهما الفوز بكرسيني يف
اخللف .سارع طالوزيان واملعلوف إىل املطالبة
مبكانيهما .اشتكى طالوزيان لسرتيدا جعجع
وجورج عدوان.
لكن جتاهل نديم وسامي أعاده إىل اخللف.
ّ
حمط خالف بني
باملناسبة ،كانت أماكن اجللوس
ّ
الصف األول .النائب
النواب ،الذين تنافسوا على
فؤاد خمزومي على سبيل املثال ،كان سباقًا إىل
ذلك.
أحب «جرية» الرئيس جنيب ميقاتي والنائب بهية
ّ
احلريري .اضطره ذلك إىل تالسن ناعم مع النائب
حممد احلجار .تالسن مل يؤثر مبخزومي
املستقبلي
ّ
الذي حظي خالل اجللسة مبالطفة عونية من كل
من جربان باسيل والياس بو صعب وسيمون أبي
رميا!
ُوضع صندوق االقرتاع اخلشيب يف نصف بهو
بري اجلالس يف مقاعد
القاعة .وحتديدًا قبالة ّ
تلو
نائب
عبيد.
وجان
النواب بني جنيب ميقاتي
َ
بري .يكتفي
إىل
ينظر
مير .يضع الورقة.
ّ
اآلخر ّ
باالبتسام .يربت على صدره.
عمار أراد قبلة من على جبني
وحده النائب علي ّ
«دولته» .عند تسجيل األمساء ،استفسر سيزار
املعلوف زميله عاصم عراجي عن طريقة تدوين
بري».
بري أو األستاذ نبيه ّ
االسم« :منكتب نبيه ّ
يرد عراجي «نبيه بري من دون ألقاب».
حينَ ُطلب إىل النواب تهيئة أنفسهم لالقرتاع،
ّ
تكتل
كان إبراهيم كنعان أول من سارع يف

لبنان القوي لسحب قلمه من جيبه .هي إشارة
بري ،ال التصويت بورقة
معلنة إىل نيته انتخاب ّ
بيضاء .على هذا املنوال ،أمكن التعرف إىل معظم
العونيني الذين صوتوا لربيّ .
حتى أن جربان
باسيل كتب على ورقته ،وكذلك فعل الياس بو
يعد بري خصمًا تقليديًا للعونيني
صعب .فجأة ،مل ُ
املر الذي كان
حتى
املاضي.
يف جلسة األربعاء
ّ
هدفًا هلم يف االنتخابات ،أحيط بنوع من االهتمام،
خصوصًا من قبل زميليه األرثوذكسيني بو صعب
والفرزلي.
يف جلسة األمس ،تبدت أمور الفتة لالنتباه :مل
يسجل أي كالم أو سالم بني وزير الداخلية نهاد
ّ
املشنوق ورئيس احلكومة سعد احلريري ،ويف
املقابل ،شوهد نائب مجعية املشاريع اإلسالمية
ّ
سلم على
يتودد إليهما.
عدنان طرابلسي
ّ
مرة حبرارة .وقف متحدثًا إىل احلريري
املشنوق ّ
مرة أخرى.
دقائق
لبضع
ّ
أما طوني فرجنية الذي حرص على التجوال بني
املقاعد وإلقاء التحية على زمالئه ،فقد حرص
نواب القوات على مصافحته يف شكل تلقائي.
أما تيمور جنبالط ،فقد نأى بنفسه عن السالم
والكالم إال يف ما ندر .النائب حممد سليمان أراد
أن تكون انطالقته النيابية مميزة .حضر مرتديًا
الكوفية والعقال والعباءة العربية التقليدية.
مظهر اعتربه كثر غري مألوف يف جملس النواب
اللبناني.
حصل بري على  98صوتًا .يف حسبة بسيطة،
ّ
تكتل
يتبينّ بأن عددًا كبريًا من أصوات أعضاء
صب ملصلحته .مقابل  29ورقة
لبنان القوي
ّ
بيضاء وواحدة ملغاة .األجواء هادئة ومل يعكر
صفوها سوى اعرتاض بوال يعقوبيان على أنها
دونت اسم املخرجة
مل تقرتع بورقة بيضاء .إمنا ّ
السينمائية نادين لبكي.
الفرق بني بوال وغريها أنها جاهرت بذلك ،وأصرت
على حقها يف عدم تغييب صوتها .فيما مل يفعل
النائب طالوزيان ذلك.
دون امسًا غري
هو أيضًا ّ
بري .اسم غري
الرئيس ّ
ّ
وظل كذلك
معروف.
يسجل موقفًا
ألنه مل
ّ
زميلته.
فعلت
كما
أصرت
السر.
أخربها يف
ّ
ّ

الفرق بني
يعقوبيان وغريها
أنها أصرت على
حقها يف عدم
تغييب صوتها

عليه أن يقول ذلك على املأل .اصطدمت جبورج
عدوان الذي بدا وكأنه ال يريد التسبب بأي إحراج
للكتلة!
أعلن املر فوز بري وناداه لرتؤس اجللسة .من
كرسي الرئاسة ،سارع بري للرد على يعقوبيان
قائ ًال« :معها حق .صحيح أن الورقة ملغاة ألن
ليس هناك نائب من آل لبكي ،بل يوجد لبكة
غري شكل».
مباشرة بعد انتخابه ،دعا بري إىل تشكيل حكومة
بأسرع وقت ممكن .وقال يف كلمة له« :سيكون
على جملسنا الكريم التزام املشاورات النيابية
إلجناز االستحقاق الثالث املتمثل باختيار رئيس
حلكومة لبنان وتكليفه بتشكيل احلكومة وصو ً
ال
للثقة بأقصى سرعة ممكنة».
وعلى مسمع القائم باألعمال السعودي يف
لبنان وليد البخاري ،أكد بري رفض لبنان «ما
يسمى بصفقة العصر وكل ما يتصل بها ،والعمل
برملانيًا إلطالق دبلوماسية برملانية تسهم بدعم
احللول السياسية للمسألتني السورية واليمنية
وأي قضية عربية أخرى».

اكتمال هيئة املكتب

خص انتخاب نائب لرئيس جملس النواب،
يف ما ّ
حصل إيلي الفرزلي على  80صوتًا ،مقابل 32
ألنيس نصار (مرشح القوات) ،و 4أصوات لنقوال
حناس (عضو الكتلة الوسطية برئاسة ميقاتي)،
وصوت لبوال يعقوبيان ،و 8أوراق بيضاء ،و2
السر ،فاز النائبان
ملغاة .ويف انتخاب أميين
ّ
آالن عون بـ 84صوتًا ،ومروان محادة بـ ،72مقابل
حصول النائب اسطفان الدويهي على  42صوتًا.
رد
سجل الدويهي اعرتاضًا على آلية التصويتّ .
ّ
آالن عون بالقول« :يللي بيتو من قزاز ما برياشق
الناس حبجارة».
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اعــالنات

الـنائـب ستيـفن كامـرب يـهـنئ
Ramadan is the month of fasting and
forgoveness.
I wish the Muslim community the best
of peace and health in this very special
time.

Ramadan Kareem

.رمــضان هو شهر الصيام واملساحمة
أمتنى للجاليات االسالمية السالم والصحة يف هذه
.املناسبة املميزة
Stephen Kamper MP
Member for Rockdale

رمــضان كــريم

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

صـدق يف
الـمعاملة

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175 طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار
Finess 20 L From $98
4 Litres
تنافس
ال
2 Pack Epoxy
Taubmans Endure 15L $165
Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Pool Paint
$160
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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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شــعر وأدب

تأمالت يف سكينة صارت مستحيلة!
ترجمة عبداالله مجيد  -ايالف

من موضوعات العصر ،على األقل يف العامل
املتطور ،أن البشر يبحثون عن الصمت وال
جيدونه .فضجيج السري ورنني اهلواتف الذي
ال يتوقف ،واملعلومات اليت ُتعلن يف احلافالت
والقطارات ،وصوت التلفزيون املسموع حتى يف
املكاتب الفارغة ،كلها هجومات ال نهاية هلا على
عقولنا وسبب للتشويش على تركيزنا .وبذلك
يستنزف اجلنس البشري نفسه بالضوضاء
ويتلهف على نقيضها ،سواء يف الرباري أو
احمليطات أو زواية خمصصة للسكون وإمعان
التفكري بهدوء.

الصمت كيان مستقل بذاته عن أي ضوضاء

يكتب الربوفيسور آالن كوربان ،أستاذ التاريخ
يف جامعة السوربون ،وايرلنغ كاغي ،املستكشف
النروجي ،من مذكراته عن القطب اجلنوبي ،حيث
حاول االثنان أن يهربا من الضوضاء.
كما يقول كوربان يف كتابه «تاريخ للصمت»
( A History of Silenceترمجة جان برييل،
دوالرا)،
منشورات بولييت 147 ،صفحة19.95 ،
ً
دائما موجودة ،ورمبا أكثر
فإن الضوضاء كانت
ً
من اليوم ،لكن ما تغري ليس مستواها الذي كان
مبعث شكوى خالل القرون املاضية كذلك ،وإمنا
مستوى اإلهلاء عن الرتكيز الذي صادر فضاء
الصمت.

ليس غياب الضوضاء

هناك مفارقة أخرى ،إذ عندما يسود الصمت يف
فكثريا ما
أعماق غابة أو صحراء أو غرفة مفرغة،
ً
يثري األعصاب بدلاً من أن يكون حمل ترحيب.
يتسلل اخلوف إىل النفس ،وتتشبث األذن
غريزيا بأي شيء ،سواء أكان هسيس نار أم
ً
نداء طري أم حفيف أشجار إلنقاذها من هذا اخلواء
اجملهول .فالبشر يريدون الصمت ،لكن ليس
بهذا القدر.
يرى كوربان أن الصمت ليس غياب الضوضاء
فحسب ،بل شيء قائم بذاته .وكما كتب الشاعر
ريلكه ،فالصمت قد يكون الوسط الذي من خالله
ندخل واقع األشياء.
ومن خالل صمت جرة كيتس اليونانية القدمية
يأتي القارئ إىل أغان خمتفية ،ومن خالل األحجار
اليت حيتفظ بها املستكشف كاغي على منضدته
ً
عميقا نشأ عرب دهور من
معدنيا
وجودا
يدخل
ً
ً
الزمن ،كما يقول يف كتابه «الصمت :يف زمن
الضوضاء» ( Silence: In the Age of Noiseترمجة
بييت كروك ،منشورات بانثيون 160 ،صفحة،
دوالرا) .أو أن الصمت قد يفتح املستمع
19.95
ً

على واقع نفسه اجملهول ،على كون يف الداخل
ال نهائي كالنجوم.

الصمت االجتماعي

ً
أحيانا عن الغور يف
لكن كوربان نفسه حيجم
هذه األعماق ،وإال ما كان ليمضي هذا الوقت
كله يف اقتباس ّ
كتاب يطلقون صفة الصمت
على كنيسة أو غابة أو شارع .وهو يكتب فصولاً
متعددة تتناول ما ُيسمى «الصمت االجتماعي»
ذهنيا أو يعقد لسانه يف
أو عندما ينعزل املرء
ً
موقف أو دهشة تعقد له لسانه.
اللوحات اليت خيتارها لتوضيح ذلك هي من هذا
النوع من الصمت الذي يأتي من ابتعاد آخرين:
رواد حانة مغرتبون أو عشاق غارقون يف التفكري
أو لوحة إدوارد هوبر اليت تصور عاملاً يف حمطة
ً
صامتا صمت
وقود يؤدي واجبه يف الغسق
املضخات.
كاغي الذي تكون أشكال صمته سريعة ومفروضة
ذاتيا يف السيارة أو احلمام أو حني جتتمع العائلة
ً
حول مائدة الطعام ،يفضل الصور الفوتوغرافية
للسماء أو اجلبال أو الفضاء أو غري ذلك من
الصور اليت بدلاً من التعبري عن الصمت ختتزل
القارئ إليه.

جدار من ورق

قد تكون الصور أجدى من الكلمات اليت يعلو
«جدارا
عليها الصمت .وحياول الكاتب أن يبين
ً
حبريا من الورق يف مواجهة حميط من الصمت».
ً
واملالحظات اليت تفوت والعبارة غري احملسومة
كثريا ما تكون بليغة،
والكلمات اليت تبقى معلقة
ً
لكن ليس بطريقة ميكن تفسريها.
أفضل أشكال استحضار الصمت يف األدب هي
أبدا ،توصيفات
تلك اليت ال ُتلفظ الكلمة فيها ً
ريكله لبتالت الورد على اجلفون أو اجلملة اليت
خيتتم بها جيمس جويس كتاب «أهل دبلن».
ً
وسطا تأتي
يتأمل كوربان يف الصمت بوصفه
منه الكلمات :مثلما انبثق الضوء واخللق من
الظالم يف القصص التقليدية أو مثلما جيد
البعض من الضروري أن يفكروا ويكتبوا يف
أجواء هادئة بال أصوات .من جهة أخرى ،يشري
كاغي إىل أن املعرفة بنظر أفالطون وأرسطو
تكمن حيث تتوفى الكلمات .وقد ال تبدو مالحقة
ِ
بشباك الكلمات جمدية .لكن تبقى
الصمت
للصمت وظيفة عالجية يف عصرنا ،حيث يبدو
جزءا من الراحة اليت توفرها األشياء البدائية أو
ً
األزلية.

حـارس املـوديل
غري أبه لديدان الضوضى التى تغلف كم مسلة تستوعب امسك
فلك ((حشيشته)) زحف داخل نفسه لن أكذب أنا فقط أمارس الرحيل
كفيل يطري من وجار إبرة ليقتنص منك.
رفًا ميسح غباره بتمزيق كل ليلة من
دفرت
(مشهد)  4-اخلطأ مرفوع
إحساسه «اجلينز»الذي لون قبعته مطالب أنت:
الزرقاء الرصاصية
بطهو الريح يف بؤرة املسافة.
ورمى األرض بنظرة الصفعة الفراشة تنام واألحالم تقشر اللوز
«امليكافيلية»
على األرض إستيقاظا.
فيما إغالق «سوستة «النفس لقصبة مطالب أنت:
صمت جاثيا إلله العزلة
بغلق األفق يف» كيس «نفثة أمل.
نسى أن النشيد كفه
منطق القط الطري بسبعة أرواح
واألية احلرب التعرف حدود للغة
والغزالة شفرة.
الكرسي والرواية احلياة مشاهد.
مطالب أنت:
سكب البحر على تراب ملون.
(مشهد)  1-أول الفهرس
باملسبحة يغرد قوس قزح على
(على فكرة)
الطريق.
سرقت الريح القيد من روحه
مل تكن حساسية
وبقايا زر األنقاض من عينيه
طائر الروخ
ورمال املاء الصاحي
طبيعية كعينه اجلحيم
يف الذاكرة
حني أنفق وريقات العمر
خف وزنه كفراشة املمحاة
للغة بصيد األمساك
اإلحرتاق.
والنوم على رصيف بردان
مومسي
نفثة
(مشهد) 2-
بينما إنفراط حلظة صدق نادرة
كم روح ثكلى أنا؟
بني خطني كانت الطامة التى
مسربة قنينتها
مل تهز عرش الروح هلا.
بصرخات احلجر و األهات
إذا أنا
كم تتشظى العني وتنفى
دون رأس ....بوصلة
شفرات الكلمات
دون روح ....فرس مطوق
وكور امللح منذاك محراء الفساتني دون كف ....ورقة مومسية
تنفرط تشظيا
دون قدم ....زمن ساقط القيد
من سلة األهداب هلل دربك دون أعضاء حسية لنشاط الفكرة....
فلسطني.
الشجرة الغريف
توقيع
(مشهد)  3-بلوك صراحة
عابر عقل بني صمتني.
قالت :
مذ ريق العمر نطفة مشاعري
(مشهد) 5-اإلجابة
مل تعرف دراجة هوائية لقصبة
التعرف
قصيدة
أكتب
متى
مل أرسم مسطورًا كيافعة لشجرة
الزمكان؟!
مل أتوسد جدارًا كجمرة جلمار شفاة حارس املوديل
ما
حارس املتاهات وبوابات الرماد
فيما التقائي بك يف أونة ما وصحو ضمري املخاطب والغائب احلاضر
لنشيج ما
ملمارسة جنون الباطن
ماهو إال الرباء ألصابع الروح
وطهر الظاهر
املشكلة أنك مل تولد بعد؟!
مجع املذكر الالسامل والسامل واملؤنث
قال:
اجملموع واملؤنثة الربية والزعالن
وحتى «الرخام» مييل للماء
واخلائف والثائر
الفواصل ممحاة من مفاصل الروح
والسادي
والربجوازي
واحلائر
أنا الدؤوب لعشق التمثال ِ تنحتني واحلامل
واملؤمن والالأدري واألمني واخلائن
لغيت بصمتك
لنفسه بصمته على ضعفها حلبو
قالت:
التمثال يهصر الرصيف الذي ينبض الزمن.
بامسه مرهقة كدا
دارين نور  -سورية
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مــناسبات

مـردة اسـرتالـيا أحـيا احـتفال النـصر

فادي ملو يلقي كلمته

جلوسا :حزوري ،الحج ،بو هارون وعقيلته ..وقوفا :ملو ،بو ملحم وفرنجيه

ماكس عبد اهلل وعقيلته ،فادي ملو وعقيلته ،د .عماد برو ،ودالل عبد اهلل

ايلي ناصيف والحزب السوري القومي

امام قالب الحلوى

طوني بو ملحم والعائلة

باخوس وناديا بو فرنسيس مع سيمون وبربارة نجيم

انطوان الجعيتاني وحضور

أحيا تيار املردة يف اسرتاليا احتفال النصر يف منسق امل��ردة ف��ادي ملو كانت له كلمة شكر
االنتخابات النيابية االخرية ،بحضور االحزاب فيها الحضور وكل من ساهم وساعد يف تحقيق
والشخصيات الحليفة والجمعيات اللبنانية هذا النصر .وشدد ملو على املضي قدما يف
دعم الخط السياسي الذي طاملا رفع رؤوسنا
اضافة اىل عدد من املناصرين.

رمزي فرنجيه ،بيرت شدياق ،الياس شدياق وحضور

جانب من الحضور

باخوس وناديا بو فرنسيس ،سيمون وبربارة نجيم ،بو ملحم وفرنجيه عالدبكة

عا ليا .
بعدها كان هناك كوكتيل باملناسبة وبرنامج
فني حافل حيث انعقدت حلقات الدبكة لرتسم
اجمل اللوحات الفنية الرتاثية.
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مــلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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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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صحة ومجتمع

حتتوي على اليورانيوم والزرنيخ

ألول مرة ..جناح زراعة أعضاء
إليك  7حقائق قد ال تعرفها عن
تناسلية ذكرية
املياه املعبأة

 11طريقة إلنقاص الوزن دون محية!

أجريت يف مستشفى جونز هوبكنز يف بالتيمور بوالية مرييالند
األمريكية ،أول عملية جراحية ناجحة لزراعة أعضاء تناسلية ذكرية
خارجية (القضيب وكيس الصفن).

واستمرت العملية اجلراحية  14ساعة ،وشارك فيها اثنان من
اجلراحني وأخصائي يف اجلهاز البولي وتسعة جراحي جتميل .ومت
أخذ جزء من جدار البطن والقضيب وكيس الصفن (من دون
اخلصيتني) من رجل تويف .ومتت العملية بنجاح ،وال يزال املريض
حتت مراقبة دائمة من جانب األطباء.
وتفيد صحيفة نيويورك تاميز بأن الشخص الذي أجريت له العملية
الفريدة طلب عدم كشف هويته .ولكن ،أصبح معلوما أنه جندي
أمريكي ،فقد عضوه الذكري وقدميه يف أفغانستان نتيجة انفجار
عبوة ناسفة.
وقال العسكري تعليقا على العملية« :بسبب اإلصابة ،مل يعد
مبقدوري إجياد شريكة ،وشعرت لفرتة طويلة بأني سأبقى وحيدا
مدى احلياة ،حتى أنين مل أكن أشعر برجوليت».
ويأمل املريض أن يتمكن من التبول واقفا ،وأن يستعيد قدرته
اجلنسية كرجل ،ولكنه لن يتمكن من اإلجناب.
يذكر أنه سبق وأن أجريت يف العامل عمليتان ناجحتان لزراعة
قضيب فقط من دون كيس الصفن وجزء من جدار البطن.

فائدة غري متوقعة الستخدام
صودا اخلبز
اكتشف علماء من الكلية الطبية يف جورجيا أن تناول صودا اخلبز
يقلل بدرجة كبرية من التهابات أمراض املناعة الذاتية.
ويفيد موقع « »MedicalXpressبأن الباحثني بينوا أن الصودا
حتفز إفراز كمية كبرية من محض املعدة الضروري هلضم الطعام.
ويساعد هذا احلمض على قتل البكترييا املرضية ويقلص العبء
على الطحال الذي يساهم يف تعزيز املناعة ضد امليكروبات.
وبينت نتائج االختبارات أن الفئران اليت أعطيت حملول
الصودا اخنفض لديها عدد اخلاليا املناعية اليت تثري رد فعل
االلتهابات.

قد ينظر إىل املياه املعبأة كبديل صحي ملياه الصنبور ،إذ يتم
استخراج معظمها من اآلبار اجلوفية وختضع لعمليات تنقية قبل
عرضها لالستهالك ،ولكن بعض احلقائق قد تثبت العكس.
إليك بعض هذه احلقائق عن املياه املعبأة:
 -1يتزايد استخدام الناس حول العامل لزجاجات املياه املعبأة
سنويا مبعدل  10يف املئة.
 -2الواليات املتحدة هي صاحبة املركز األول يف استهالك
زجاجات املياه ،إذ يشرب األمريكيون ما مقداره 48.4
مليون لرت ( 147لرت للفرد) من املاء .وتزيد هذه الكمية عن
استهالكهم للبرية أو احلليب.
 -3يكلف الغالون الواحد ( 3.7لرتات) الفرد حوالي 1.22
دوالر .ويعين هذا أن تكلفة زجاجات املياه املعبأة تزيد عن
مياه الصنبور بـ 300مرة.
 -4أظهرت “مجعية تسويق املشروبات” أن حوالي  50يف
املئة من املياه املعبأة تأتي من مياه الصنبور ،وهو ما دفع
بعض شركات املشروبات الكربى إىل إيضاح هذه احلقيقة على
أغلفة عبواتها.
 -5يعتقد العديد أن مياه اآلبار أكثر نقاء من مياه الصنبور،
ولكن أحباثا أظهرت أن حوالي  13يف املئة من مياه اآلبار
اخلاصة اليت اختربها جيولوجيون حتتوي على عنصر واحد على
األقل (مثل الزرنيخ أو اليورانيوم) يتجاوز النسب املسموح
بها ،ما جيعلها غري آمنة للشرب.

كما تزيد الصودا من عدد اخلاليا املضادة لاللتهابات ،وساعدت
يف استعادة وظيفة الكلى عند الفئران اليت كانت تعاني من
مرض مزمن ،وتقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية وهشاشة العظام.

 -6وعلى الرغم من ذلك ،يعود ارتفاع مبيعات املياه املعبأة
إىل تنامي القلق بشأن نقاء مياه الشرب ،وفقا الستطالع
ملؤسسة  Gallupأفاد بأن  63يف املئة من األمريكيني “قلقون
للغاية” من التلوث يف مياه الصنبور.

وتشمل أمراض املناعة الذاتية اضطرابات يف اجلهاز املناعي،
تسبب إنتاج أجسام وخاليا ملفاوية مضادة ألنسجة اجلسم
السليمة.

 -7ال يستطيع كثريون حتديد الفرق بني مذاق املياه املعبأة
ومياه الصنبور ،ففي اختبار أجري على جمموعة من طالب جامعة
بوسطن ،متكن ثلث الطالب فقط من التفريق بينهما.

تـناول الوجـبات السـريعة يؤخـر احلـمل
توصلت دراسة حديثة إىل أن النساء اللواتي يتناولن كميات أقل
من الفاكهة ومزيدا من الوجبات السريعة يستغرقن وقتا أطول
حلدوث احلمل.
ودرس الباحثون يف جامعة أدياليد األمريكية العالقة بني الوجبات
الغذائية للنساء وجناح حدوث محل.

ومن أجل اكتشاف الطرق العلمية اليت تساعد على إنزال الوزن،
من دون اتباع محية حمددة ،سأل موقع «بزنس إنسايدر» خبري
التغذية جايسون إيولد الذي حدد عادات يومية للنزول بالوزن
هذا الصيف:
احلرص على الرتطيب
يقول إيولد إن بعض األشخاص يعتقود أنهم جائعون ،ببساطة
بسبب جفاف اجلسد والعطش .اإلكثار من شرب املاء بالتأكيد
سيقلل من الشعور باجلوع.
االبتعاد عن السكر الصناعي
مهما كانت املشروبات اليت يتناوهلا الشخص ،فعليه باالبتعاد
عن املشروبات اليت يضاف إليها سكر صناعي ،واليت ستعطل
عملية تفكيك اجلسم للدهون.
النوم الكايف
على الشخص النوم ما بني  7إىل  8ساعات يوميا .آخر
الدراسات أشارت إىل أن احملرومني من النوم قد يلجؤون
للطعام غري الصحي ،أكثر من نظرائهم الذين ينالون قسطا
جيدا من الراحة.
الفطور
الرتكيز على وجبة الفطور والغداء قد يبعد األشخاص عن
اإلكثار من تناول الطعام السيئ الحقا.
الوجبة اخلفيفة
على األشخاص إدراج وجبات خفيفة بني الوجبات الرئيسية
خالل اليوم ،مثل املوز أو الفاكهة.
اصنع وجباتك مقدما
على الشخص جتهيز الوجبات قبل الشعور باجلوع ،ألن اجلوع قد
يؤدي إىل تناول الشخص لوجبات كبرية ومضرة.
ادخل املكسرات إىل يومك الغذائي
أظهرت دراسة يف أمريكا الشمالية أن األشخاص الذين
يتناولون كمية من املكسرات يوميا ،تقل نسبة إصابتهم
بأمراض القلب.
التمرين صباحا
أكدت الدراسات األخرية أن األشخاص الذين يتمرنون صباحا
قبل أي وجبة طعام ،سيحرقون الدهون بنسبة أكرب ،قد تصل
إىل  20باملئة.
اإلكثار من البدائل الصحية
تناول اخلبز األمسر واألرز األمسر واحلبوب الكاملة طريقة مثالية
مللء املعدة بطريقة صحية.
الفواكه
تناول الفاكهة سيضيف األلياف إىل الغذاء اليومي ،كما
سيضيف الفيتامينات املختلفة اليت حيتاجها جسم اإلنسان.

وقالت الربوفيسور كلري روبرتس ،مؤلفة الدراسة:
تظهر النتائج أن تناول نظام غذائي جيد من حيث النوعية والذي
يشمل الفاكهة وتقليل تناول الوجبات السريعة حيسن اخلصوبة
ويقلل من الوقت الذي يستغرقه ليحدث احلمل.
ويف هذه الدراسة ،مت إجراء مقابالت مع أكثر من  5آالف
امرأة حامل بطفلهن األول حول نظامهن الغذائي ،واملدة اليت
استغرقنها حلدوث محل.

تشري الدراسات إىل أن  9من كل  10أشخاص يتبعون احلمية
الغذائية ،ال يلتزمون بها ،ولكن احلمية ليست الطريقة الوحيدة
إلنزال الوزن ،فبعض العادات اليومية قد تساهم يف ذلك
أيضا.

ويأمل الباحثون اآلن يف حتديد األمناط الغذائية اخلاصة ،بد ً
ال من
اجملموعات الغذائية ،اليت قد تؤثر على طول املدة اليت تستغرقها
املرأة يف احلمل.

االستمتاع قليال
أمجع أغلب اخلرباء إىل أن اتباع أسلوب «احلرمان» من املأكوالت
املضرة أسلوب خاطئ ،وعلى الشخص االستمتاع بالوجبات
اللذيذة ذات السعرات احلرارية املرتفعة ،من حني إىل آخر،
من دون املبالغة فيها.
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طب وجــمال

حقائق مرعبة عن تاريخ طب األسنان

تبييض االسنان املنزلي بـ  3خلطات طبيعية جمربة

كيفية تبييض االسنان بالبيت ،سؤال تطرحه كل امرأة حتب
سنقدم ِ
لك يف هذا املوضوع ،خلطات
احلفاظ على مجاهلا.
ّ
طبيعية جديدة وسهلة من مكونات املطبخ ،لـ تبييض االسنان
واحلصول على ابتسامة مشرقة يف فصل الصيف.

على الرغم من التقدم الطيب امللحوظ يف أيامنا هذه إىل أن
اخلوف من طبيب األسنان اليزال يسيطر على كثريين ،ولعل
ذلك بسبب األمل الذي قد حيدث نتيجة إزالة التسوس ،أو خلع
ِّ
يشكل طبيب األسنان عقدة بالنسبة
السن ،أو حتى احلشو ،لذا
إىل كثري من األطفال والبالغني.
لكن ما ال يعرفه معظم الناس ،أن األمر كان أكثر رعبًا فيما
مضى ،وبالرجوع إىل تاريخ طب األسنان ،سنجد قصصًا
وحكايات خميفة عن طرق العالج غري التقليدية ،والتجارب اليت
كانت جترى على املرضى ،منها:
حفر األسنان:
قدميًا مل تكن هناك أدوات ومعدات لدى طبيب األسنان كما
هو احلال اآلن ،لذا كان معظم عمله يدويًا ،كما أن املواد
املخدرة كانت قليلة .مث ًال للحفر كان الطبيب يستخدم «املثقاب
القوسي» ،الذي يشبه أداة قدمية ،كانت تستخدم إلشعال النار،
لكنها هنا كانت تستخدم للحفر داخل السن.
األسنان اخلشبية:
طقم األسنان ،هو البديل الصناعي لألسنان املفقودة ،ويتم
تركيبه من ِقبل خمابر تركيب األسنان ،لكن قدميًا كانت تلك
األسنان تصنع من األخشاب ،ومن ثم يتم زرعها داخل الفم
يتسبب غالبًا يف إصابات بالغة،
بطريقة غري احرتافية ،ما
َّ
وحدوث أمراض اللثة ،كما أنها أكثر وزنًا من األسنان التعويضية
اليوم.
عالج وجع األسنان:
حتى عام 1700م ،كان احلل الوحيد لعالج وجع األسنان ،هو

اخلضوع إىل عملية اخللع املؤملة لعدم وجود أي حماوالت جادة
لفهم مشكالت األسنان ،كما أن معرفة الناس بكيفية احلفاظ
على أسنانها كانت حمدودة.
حشو األسنان مبواد غريبة:
معظم املواد اليت تستخدم يف حشو فراغات األسنان حاليًا مل
تكن موجودة قدميًا ،وبد ً
ال من ذلك كان املعاجلون يستخدمون
ً
بعض املواد اليت مل تكن فاعلة غالبا مبا يكفي ،فقد استخدموا
مواد خمتلفة حلشو الفجوات ،خاصة الفلني املستخدم يف إغالق
زجاجات اخلمور ،والرقاقات املعدنية ،و»الراتنج» ،والصمغ.
لعاب الضفادع واملسامري:
مع غياب أي نوع من أنواع التكنولوجيا ومسكنات األمل ،دفع
اليأس القدماء إىل اللجوء إىل طرق قد تبدو غريبة يف الوقت
احلالي ،لكنها وبشكل ما كانت مشهورة وفاعلة يف ذاك
الوقت ،فقد استخدم بعض املعاجلني لعاب الضفدع عالجًا
لبعض مشكالت األسنان ،يف حني جلأ آخرون إىل استخدام
يتسبب يف امتالء
املسامري لتهييج املنطقة املصابة ،ما كان
َّ
الفم بالدم.
ونكرر أن كثريين يكرهون زيارة طبيب األسنان يف هذه
نعيد
ِّ
األيام بسبب استخدامه بعض اآلالت غريبة التصميم ،،اليت
تصدر أصواتًا خميفة ،فإن كنت منهم فعليك حقًا رؤية تلك
األدوات اليت كانت تستخدم قدميًا يف طب وجراحة األسنان!
من النظرة األوىل ستظن بأنها أدوات خاصة بالتعذيب يف
سجون اإلمرباطوريات الكربى ،لكنها ليست كذلك .إنها ببساطة
جمرد أدوات طبية!

أن استخدام الفرشاة ومعجون األسنان بشكل
ال شك يف ّ
ولكن
يومي ومنتظم ،امر أساسي للحفاظ على صحة االسنان.
ّ
شرب القهوة ،والشاي والصودا ،يؤدي اىل اصفرار االسنان
أن بعض املكونات
وهذا ما ال يعاجله أي معجون أسنان .اال ّ
األساسية املتوافرة يف كل مطبخ ،ميكن أن تساعد على تبييض
األسنان:
األلومنيوم لتبييض االسنانضعي ملعقتني كبريتني من صودا اخلبز ،مع ملعقة كبرية من
جيدا باملاء الفاتر .وبعد أن تتشكل
امللح اخلشن ،واخلطيها
ً
ّ
ِ
ولفيها بورق األلومينيوم .اتركي
أسنانك
طبقيها على
العجينةّ ،
ِ
فمك
اخللطة على األسنان ملدة ساعة تقريًبا ،ثم أزيليها ونظفي
مبعجون األسنان.
تبييض االسنان ،بقشرة املوزال ترمي قشرة املوز قبل االستفادة منها ،إذ ميكن حتويلها
ِ
عليك القيام به،
إىل عالج رهيب لتبييض األسنان .كل ما
هو أن تأخذي قطعة داخلية من قشرة املوز ،أفركي بها
بلطف حول أسنانك ملدة دقيقتني ،قبل تنظيفها بالفرشاة
مع معجون األسنان .تصبح االسنان بيضاء بفضل عمل بعض
املعادن املذهلة املوجودة يف القشرة ،مبا يف ذلك البوتاسيوم
واملغنيسيوم واملنغنيز ،اليت متتصها األسنان بسهولة .كرري
يوميا ،وستحصلني على أسنان بيضاء رائعة على
العملية مرتني
ًّ
املدى الطويل.
الفراولة لتبييض االسنانميكن اعتماد الفراولة إلزالة تلون األسنان ،بفضل احتوائها على
محض املاليك.
أمزجي بعض الفراولة املهروسة مع القليل من صودا اخلبز يف
وعاء ،وطبقي اخلليط على األسنان باستخدام فرشاة أسنان.
اتركي اخلليط ملدة  5دقائق ،قبل تنظيف األسنان باملعجون.
ّ
ِ
أسنانك كما أنها
تؤثر سلًبا على
تتميز هذه اخللطة بانها ال
لذيذة.
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مـرأة وأســرة

حقائق خاطئة تعرفينها عن كريم واقي الشمس

 8طـرق لتكـشفي الـرجل املـخادع
كشفت دراسة ملعهد «فوفوكا» الربازيلي ،املعروف بتحليله
للمواضيع االجتماعية والزوجية وشؤون املرأة ،أن الكثري من
العلماء والعامة من الناس حتدثوا ،ويتحدثون ،عما يسمى باحلب
من النظرة األوىل .فهل صحيح أن هناك حًبا من أول نظرة ،إذا ما
أخذنا بعني االعتبار أن اإلنسان خملوق غامض ،وال ميكن التعرف
على عواطفه ومشاعره وتفكريه بسهولة؟ هذا سؤال حمرج للغاية؛
ألنه ليس هناك من يستطيع الرد عليه بشكل واضح وصحيح.

ها هو فصل الصيف احلار ،فصل ارتفاع درجات احلرارة وأشعة
الشمس القاسية ،فصل الرحالت البحرية والشواطئ .وأيضًا فصل
احلروق اجللدية النامجة عن أشعة الشمس القاسية.
بالتأكيد بات ال خيفى على أحد ضرورة تطبيق كريم الوقاية من
أشعة الشمس خصوصًا عند اخلروج من املنزل ،تفاديًا ملشكالت
البشرة الكثرية.
ولكن كثريًا ما نسمع عن أن ذلك الكريم الواقي من الشمس
أفضل من ذاك وقدرته على احلماية أعلى بكثري ،فكيف ميكن
معرفة أفضل كريم واقي من الشمس؟
بعد استشارة الكثريين من كبار أطباء األمراض اجللدية توصلنا
ملعرفة بعض املفاهيم اخلاطئة لدى الناس حول واقيات الشمس،
واليت سنخربكم عنها يف املقال اآلتي لتتمكنوا من اختيار الكريم
األفضل.
 مجيع كرميات الشمس حتمل نفس الرتكيبة :هناك فرق يفواقيات الشمس على أساس مستويات أو عامل احلماية من
الشمس .ومع ذلك ،هناك أيضًا اختالف عندما يتعلق األمر يف
املكونات وكيفية اتصاهلا مع األشعة فوق البنفسجية.
هناك نوعان من واقيات الشمس :الكيميائية والفيزيائية..
يتم امتصاص واقيات الشمس الكيميائية يف اجللد حيث متتص
األشعة فوق البنفسجية .لكنها ال تزال تسمح لبعض األشعة فوق
البنفسجية للوصول وتلف اجللد.
كما أن واقيات الشمس الكيميائية تتطلب  30-20دقيقة لتصبح
نشطة .مما يعين أن عليك تطبيق الكريم قبل  30-20دقيقة قبل
اخلروج.
أما بالنسبة لواقيات الشمس الفيزيائية ،فإنها ختلق حاجز فعلي
على اجللد حتى ال تسمح ألي أشعة فوق البنفسجية الخرتاق اجللد.
وعادة ما حتتوي واقيات الشمس الفيزيائية إما على أكسيد الزنك
أو ثاني أكسيد التيتانيوم .حيث تعمل هذه املنتجات املادية فورًا
من دون انتظار.
كما أن واقيات الشمس الفيزيائية ميكن أن تسبب تهيج أقل.
 أفضل واقيات الشمس هي تلك اليت هي األكثر طبيعية :هذالألسف ليس صحيحًا بل إن استعمال تلك اليت تستخدم أكسيد
الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم هي أفضل بكثري لقدرتها على
مقاومة األشعة فوق البنفسجية ولذلك قومي باختيار واقي الشمس
املناسب لبشرتك من دون شعور باخلوف أو الرتدد.
 واقي الشمس هو كل شيء للوقاية من أشعة الشمس :إنقضاء وقت طويل حتت أشعة الشمس أمر ضار جدًا للبشرة على
الرغم من وضع كريم احلماية .فهي ليست فعالة متامًا يف منع
أشعة الشمس وعليك بالضرورة جتنب الشمس متامًا أو ارتداء
مالبس واقية من أشعة الشمس.
 وضع طبقة مسيكة من واقي الشمس سيحمي بشكل أفضل:لقد كنا نعتقد مجيعًا أن وضع طبقة مسيكة من الكريم الواقي من
أشعة الشمس سيحمي بشرتنا من األضرار بشكل أفضل .ولكن
هذا غري صحيح فإن بقاء بقع بيضاء وعدم فرك الوجه بشكل جيد
يعين مظهرًا غري حمبب.
 واقي الشمس يوسع املسام ويسبب حب الشباب :يف حني أنهميكن أن يكون هذا الكالم صحيحًا يف بعض احلاالت ،فإنه ليس
صحيحًا جلميع واقيات الشمس فهناك العديد من واقيات الشمس
يف السوق آمنة وفعالة.
ويقول اخلرباء أن أولئك الذين يستخدمون أدوية حب الشباب
مثل ريتينويدس أو املضادات احليوية عن طريق الفم هم أكثر
حساسية ألشعة الشمس وأكثر عرضة للحروق.

وهناك بعض اآلراء حول ذلك تقول إن احلب من النظرة األوىل
ميكن أن حيدث مبعدل واحد من بني كل ألفي إنسان.
نظرية اجلاذبية
أوضحت الدراسة ً
أيضا أن هناك ما ُيعرف بنظرية اجلاذبية عند املرأة
حتديدا؛ أي االجنذاب لرجل ما من دون معرفة حقيقية لألسباب،
ً
وقد يكون األمر جمرد حالة نفسية ،فإذا اجتمعت به ،فإنها قد جتد
ً
ً
شيئا
شيئا من رسم خياهلا املاضي حول الرجال ،أو باألحرى
فيه
من اخليال اخلصب يف فرتة اخلطوبة ،ولكن ذلك ال يعين أن مثل
هذا الرجل هو الشريك املناسب .ولسوء احلظ فإن كثريات هن
النساء الالتي تقعن يف حب الرجل اخلطأ؛ بسبب االنطباع األول
فتنشد إليه حتت بند
الذي نتحدث عنه .ورمبا تلتقي امرأة برجل
ّ
«نظرية اجلاذبية»؛ ألسلوب هذا الشخص يف احلديث ،أو يف
التعبري عن نفسه ،فهذا كله يأتي حتت عنوان «االنطباع األول»
الذي سنقوم بإلقاء مزيد من الضوء عليه؛ لكي ال تقع املرأة
ضحية ،وتندم العمر كله عندما ال يفيد الندم.
احذري وحتققي 8 ..طرق لتكشفي الرجل املخادع
إذا شعرت املرأة أنها استلطفت بشكل فوق العادة رج ًال ،التقت
به يف مناسبة ما ألول مرة ،فيجب أن تعلم أن ما تشعر به هو
نتيجة االنطباع األول الذي ّ
شكلته هي عنه ،أو هو مرره إليها من
خالل تصرفاته أو نظراته ،واألسباب كثرية هذه األيام .ومن أجل
التحقق أكثر؛ جيب أو ً
ال أن حتذر املرأة من التعمق يف التقرب إليه
أمورا
تكتشف
لكي
أخرى؛
لقاءات
أمام
اجملال
للمرة األوىل ،وترتك
ً
سنأتي على ذكرها فيما يلي .فما الذي جيب أن تفعله؛ لكي
تكتشف املزيد عنه وعن شخصيته؟
أو ً
ِ
معك والوقت الذي يستمع
ال :احسيب الوقت الذي يتحدث فيه
ِ
إليك
فيه
األمر الشائع بني الناس ،هو أن الرجل ال ميلك الصرب الكايف
كثريا ألحاديث النساء .هذا بالطبع ال ينطبق عليهم
لالستماع
ً
كلهم ،لكن إذا ّ
ظل يتحدث ومل يعطيك اجملال للحديث ،أو إذا
أدار نظره إىل مكان آخر خالل حديثك معه ،فاعلمي بأن هذا الرجل
كثريا ِ
لك ،وبأن انطباعك األول عنه يف اللقاء األول مل
لن يصلح
ً
صحيحا.
يكن
ً
ثانيا :جربي لطفه
ً
ِ
معك يف اللقاء األول ،فهل
رمبا أظهر هذا الرجل لطافة فوق العادة
استمرت هذه اللطافة؟ أم أن األمور بردت وأظهر بأنه ليس كذلك؛
ً
ِ
أيضا أن جتربيه يف
ميكنك
من خالل تركه على حريته حبضورك؟!
أمور؛ لتكتشفي لطافته بالفعل.
ً
ثالثا :انتبهي إذا كان يبدي ردود أفعال على ما تقولني أم أنه
ً
ساكتا
يبقى
األحاديث ليست فقط االستماع ،بل االنتباه واملتابعة؛ ألن اإلنسان
مستمعا إليك ،ولكن ذهنه شارد يف أمور أخرى .فمن
رمبا يكون
ً
ِ
ميكنك مالحظة ما
خالل حديثك معه وإبداء آرائك حول أمور كثرية؛
ً
ساكتا ،أم أنه يوافق أو يعارض اآلراء اليت تطلقينها.
إذا كان
ً
ِ
«عم كنت أحتدث؟» ،فإذا مل
ميكنك أن تسأليه:
ساكتا؛
فإذا كان
َّ
يعرف؛ فهذا يعين أنه يستمع فقط «رفع عتب» ،وال ينتبه إىل ما
تقولينه ،أو ال يفهم ما تتحدثني عنه.
رابعا :هل جيعلك تشعرين بالدفء أم بالغيظ؟
ً
يف اللقاء الثاني أو الثالث ،ميكنك أن تراجعي مشاعرك من حيث
ً
ِ
بعضا من تصرفاته جتعلك
كنت تشعرين بالراحة معه ،أم أن
إذا
تشعرين بالغيظ .فهذه األمور ال تستمر خمفية لوقت طويل ،بل
هي سريعة؛ ألنها جزء من الشخصية الظاهرة لإلنسان وليست
املخفية.
متشائما؟
خامسا :اعريف إن كان متفائ ًال أم
ً
ً
واكتشاف ذلك ليس باألمر الصعب ،فرمبا انطباعك عنه يف اللقاء
جدا يف احلياة،
األول مل يشمل هذه الناحية ،اليت تعترب مهمة ً
فاإلنسان املتشائم يصعب العيش معه.
سادسا :هل تشعرين بالشك معه؟
ً
ِ
كثريا أو
يتلفت
أنه
الحظت
هل
ا،
مع
طاولة
على
جلوسكما
خالل
من
ً
ً
ً
إنسانا ُيدخل
كثريا جتاه نساء أخريات؛ لكي تكتشفي إن كان
ينظر
ً

الشك إىل نفسك ،أم ُيدخل الثقة واالطمئنان.
ً
شيئا آخر؟
سابعا :تأكدي هل هو يريد الصداقة أم
ً
معتمدا على االعتقاد
سريعا نواياه،
من املمكن أن ُيظهر الرجل
ً
ً
القائل إن املرأة تقبل االلتصاق اجلسدي أو التقبيل قبل الزواج
صحيحا ،ولكن
إذا أحبت رج ًال وأرادت الزواج منه .هذا بالطبع ليس
ً
هناك جمتمعات تصدق ذلك .إذن من املهم أن تعريف نواياه معك.
فهل هو جاد ويريد عالقة جادة ،أم أنه يريد الصداقة فقط أم
أشياء أخرى؟!
ً
ثامنا :اعريف إن كان يشبه الثعلب أم الذئب!
ِ
اجنذبت إليه يف املرة
حاولي معرفة ما إذا كان هذا الرجل ،الذي
مفرتسا» ،وكالهما ال ينفع يف
ماكرا» أم «ذئًبا
األوىل« ،ثعلًبا
ً
ً
احلياة الزوجية.

 9نصائح حلمل بعيد عن االكتئاب

منذ اليوم األول الذي تعلمني فيه حبملك ،عليك أن تدركي أنت
مسؤولة عن ضيف جديد يسكن أحشاءك ،حيث أثبتت األحباث
أن حالة املرأة احلامل النفسية تؤثر على جنينها سواء بالسلب
أو باإلجياب ،فتقف حائرة ومتسائلة :كيف أستطيع التحكم يف
حاليت املزاجية ،ويف انفعاالتي السلبية يف ظل ضغوط احلياة اليت
أعيشها؟
تقدم املستشارة االسرية والرتبوية ومدربة املرأة والطفل نيفني
جعفر ،النصائح التالية لكل حامل؛ حتى تساعدها على التمتع
بصحة نفسية أثناء فرتة احلمل:
 - 1ارمسي صورة ذهنية إجيابية حلياتك بعد الوالدة ،وشاهدي
فيديوهات ومواقف مضحكة لألطفال؛ وعندما تصابني بإحباط أو
توتر استدعي هذه الصورة الذهنية اجلميلة لتهدئتك.
 - 2هيئي املنزل والظروف لقدوم املولود اجلديد ،ما يبعدك عن
القلق من كيفية تنظيم حياتك
 - 3املئي أوقات فراغك بأنشطة حمببة إليها؛ حتىال تقعي فريسة
ألفكارك السلبية.
 - 4اقرئي الكتب اليت تتكلم عن صحة احلامل وجنينها ،وعن تربية
الطفل وكيفية التعامل معه نفسيًا؛ كما ننصحك بأن تقرئي عن
التفكري اإلجيابي ،والتعامل مع الناس والثقة وبالنفس من جوانب
التنمية البشرية املختلفة.
 - 5كوني بعيدة عن فكرة املكوث يف املنزل باستثناء احلاالت
اخلاصة اليت يطلب منك الطبيب فيها الراحة يف املنزل ،فاخرجي
إىل احلدائق.
 - 6احرصي على أن تكون لديك يف البيت مزهرية ورد ،وخصصي
وقتًا يوميًا يف الصباح الباكر ،أو قبل الغروب للجلوس يف الشرفة
والتعرض ألشعة الشمس ملدة حيددها طبيبك.
 - 7مارسي رياضة املشي ،فهي مفيدة لرفع حالتك املزاجية
بشرط استشارة طبيبك املعاجل.
 - 8ابتعدي عن الوحدة ،وعن احملبطني وأصحاب األفكار السلبية
واألمراض ،أو التجارب السلبية مع احلمل والوالدة واألطفال
وصاحيب املتفائالت.
 - 9نامي واستيقظي مبكرًا ،واحرصي على أن يكون نومك حوالي
 8ساعات؛ حتى حتصلي على االسرتخاء الالزم لك وخذي قيلولة
يومية؛ لكي يبقى اجلنني مرتاحًا وبصحة جيدة ،وينعم بنوم منتظم
بعد الوالدة.
• كيف تتعاملني مع اكتئاب احلمل؟
اكتئاب احلمل مؤشر خطري على صحتك وصحة مولودك ،لذلك
تقول نيفني« :شاهدي األفالم الكوميدية ،وابتعدي عن األفالم
واألغاني احلزينة ومشاهدة األخبار والربامج اليت تربمج العقل
الالواعي باألفكار السلبية ،أو اكتيب مشاعرك يف ورقة ،ثم
تقطيعها إىل قطع صغرية؛ حتى تشعر بأن كل مشاعرها السلبية
مل تعد موجودة ،وال تنسي احلمام اليومي ،فاملاء يطفئ كل
الطاقات السلبية ويغسلها».
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مــقابلة

الفنانة زينة تطلق حتذيراً أول رمضان« :ممنوع االقرتاب أو التصوير»!
مصطفى عبد العال  //تصوير | كريم نور  -مجلة سيدتي

«ممنوع االقرتاب أو التصوير» هو اسم مسلسل الفنانة زينة الذي
دخلت به ماراثون رمضان هذا العام ،ويعرض على قنوات ،MBC
ويشاركها به كل من عايدة رياض ونسرين أمني وفتحي عبدالوهاب،
للسيناريست حممد الصفيت وإخراج زياد الوشاحي وإنتاج أمري شوقي.
زينة اليت رفعت عنوان مسلسلها شعارًا يف حياتها ،متفرغة منذ أكثر
من ثالثة أشهر متامًا للتصوير؛ مما جعل اللقاء معها أمرًا بالغ الصعوبة.
ويف فجر يوم ضربت فيه السيول ضواحي القاهرة ملدة ثالثة أيام،
استطاع الصديق املصور الفنان كريم نور اقتناص الفرصة جبلسة
تصوير حصريًا للزميلة »سيدتي» ،وحطمنا بذلك القاعدة يف عدم
االقرتاب والتصوير .وإىل تفاصيل أخرى مع زينة.
بعد جناح مستحق يف مسلسل «ألعلى سعر» يف رمضان الفائت،
خطفت زينة قلوب وعقول املشاهدين من خالل أداء متميز يف منافسة
شرسة بينها وبني الفنانة نيللي كريم ،فخططت خلوض رمضان 2018
مبسلسل «الصعود إىل اهلاوية» الذي تأجل عرضه فجأة بسبب عدم
احلصول على موافقة اجلهات األمنية على تصوير املسلسل .وكادت
زينة أن خترج من سباق رمضان الدرامي هذا العام قبل أن تتعاقد مع
املنتج أمري شوقي الذي أنتج هلا مسلسل «ليالي» منذ سنوات ،وحقق
جناحًا كبريًا كعالمة فارقة يف مشوارها الفين.
ملاذا تأجل مسلسل «الصعود إىل اهلاوية»؟
مت تأجيل املسلسل بسبب ضيق الوقت ،إذ كان حيتاج إىل موافقات
وتصاريح إضافة إىل أماكن التصوير خارج مصر يف عدة دول؛ لكي
يعرض يف رمضان.
كيف جاءت فكرة العمل اجلديد «ممنوع االقرتاب أو التصوير» خاصة
يعد الثاني بعد «ليالي»؟
وأن تعاونك مع املنتج ّ
املنتج أمري شوقي هو الذي قدمين ألول بطولة تلفزيونية نسائية ،يف
مسلسل «ليالي»؛ حيث كانت البطوالت النسائية مقتصرة حينذاك
على يسرا وإهلام شاهني ،فكنت أصغر بطلة نسائية لعمل درامي.
نعود لسؤالك ...الفكرة جاءتين قبل «الصعود إىل اهلاوية» ،وكانت
لدي ،وتتحدث عن فنانة آتية من اإلسكندرية من أسرة متوسطة،
حمببة ّ
حتقق النجومية يف الفن واجملتمع ،ثم تعود لرتى الصعوبات اليت مرت
بها .هي قصة اجتماعية مليئة باألحداث والصراعات الكثرية جدًا.
بروموهات املسلسل استشعر منها املشاهد بأنك تقدمني خالهلا
شخصيتني ،فماذا ترين؟
الشخصية اليت أقدمها هي كاميليا منصور ،تتورط خالل أحداث
املسلسل يف كثري من املصائب واملشاكل ،ففي احللقة األوىل
تتورط الشخصية يف جرمية قتل زوجها وصديقتها وهو املفتاح الذي
تبنى عليه األحداث وهذه تفاصيل حصرية لـ»سيدتي».
يف العام املاضي ،كان هناك نوعان من املنافسة يف مسلسل
«ألعلى سعر» .تنافس بني الفنانني داخل املسلسل ،وتنافس آخر
بني األعمال املطروحة على املشاهد خالل ماراثون رمضان ،وأنت
ِ
تفوقت يف احلالتني ،يف هذا العام أنت تقومني ببطولة مطلقة فمع
من تتنافسني؟
سأنافس زينة يف العام املاضي ،فدوري يومها كان له مذاق خاص؛
ألني كنت غائبة منذ فرتة عن طاولة رمضان ،فشخصيتها وأحداثها
كانت حقيقية نفذت إىل قلب املشاهد مباشرة ،لكن هذا العام ستكون

املنافسة أقوى؛ ألني دائمًا أحبث عن األشياء احلقيقية والواقعية .يف
هذا املسلسل ،تنافس زينة نفسها من أجل جناح أكرب .وهذا مشروع
لكل إنسان جمتهد يبحث عن األفضل يف حياته وعمله ومستقبله.

أحداث تشويقية

هل كان لديك مالحظات على شخصية كاميليا منصور كما كان يف
مسلسل «ألعلى سعر»؟
بالتأكيد .أنا بطبيعيت أستقصي عن تفاصيل الدور ،وأتناقش كثريًا
وأعدل ما يلزم .فكما يقولون «أنا ما يعجبنيش العجب» ألني
فيها
ّ
شخصية دائمة القلق أحبث عن األفضل ،ويف «ألعلى سعر» كان
لكم احلقد يف الشخصية؛ أما السيناريو يف مسلسل
التغيري والتعديل ّ
«ممنوع االقرتاب أو التصوير» ففيه أحداث تشويقية كثرية وتصوير
رائع؛ لكن أنا دائمًا ال يعجبين املعروض؛ لذا أطلب املزيد ،طوال
لدي األحسن وال بد من تقدميه ،أحيانًا أحدث نفسي
الوقت أشعر بأن ّ
ّ
صناع السينما لعمل فيلم جيد مثل «دعاء الكروان»،
متى سيلتفت
قبل أن مير الوقت دون استغالل طاقيت وأصبح عجوزًا غري قادرة على
تصوير أو جتسيد شخصيات متنيت أن ألعب أدوارها.
مبناسبة األفالم اخلالدة ،كما تقولني ،هل ترين أن الدراما من املمكن
أن تغريك لالبتعاد عن السينما؟
إطالقًا .لقد شاركت يف فيلمني هذا العام «كارما» مع غادة عبد
الرازق ،حيث أقدم شخصية فتاة قادمة من البحرية ،محاتها دالل عبد
العزيز وحبيبها عمرو سعد وسوف يعرض يف العيد ،و»التاريخ السري
لكوثر» مع ليلى علوي ،وباملناسبة أنا من عشاق فن ليلى علوي .يف
الفيلم األخري أقدم شخصية كوثر بشكل خمتلف متامًا عما تعرفونه عنها
يف تقديم الشخصيات السينمائية .وأنتهز الفرصة وأقول جلمهوري:
انتظروني يف هذا الفيلم وستجدون ما يبهركم ويسركم .وأنا أصور
حاليًا باقي الفيلم ويتبقى يومان وأنتهي من تصويره ،وهو من إخراج
حممد أمني الذي تعاونت معه يف أفضل أعمالي «بنتني من مصر».

أنا جريئة

هل أنت حاليًا أكثر جرأة يف اختيار املوضوعات اليت متس اجملتمع؟
دائمًا أنا جريئة يف االختيارات ،لكن املنتجني يرونين البنت اجلميلة
حُ ِ
املّبة؛ وقد حوصرت داخل هذه الشخصية سنوات .ولكن ،حاليًا أصبح
املنتج يطلب إىل السيناريست أن يصنع أدوارًا خصيصًا لي .فهناك
مرحلة من حياتي كنت طفلة ،ثم التحقت بفيلم «أرض اخلوف» ،وكان
عمري  14عامًا ،ثم توقفت .وعدت بعد التحاقي باجلامعة وأنا يف
العشرين من عمري يف فيلم «حالة حب» وهو أول فيلم لي.

لهذا رفضت اإلعالنات

عملك مع نور الشريف وأمحد زكي وعبلة كامل ومعالي زايد هل
جزءا من شخصيتك الفنية؟
أكسبك ذلك خربات شكلت ً
لألسف ،نعم .أقول ذلك ألنهم رسخوا داخلي نوعًا من احرتام املهنة
وأساسيات أراها قد زالت حاليًا ،وأتعب عندما ال أجدها ،فقد اكتسبت
منهم أشياء غري مناسبة هلذا الزمان ،فأنا مظلومة ،وأنا صغرية على
ذلك .الوضع اختلف كثريًا اآلن .فالبعض يتعامل باستهتار مع هذا
الفن الراقي.
ملاذا البطوالت النسائية يف الدراما أكثر جناحًا من البطوالت
الرجالية؟

ألن للدراما مساحة أكرب يف حياة املرأة ،على عكس الرجل وسأضرب
لك مث ًال :أنت كرجل تتشاجر مع زوجتك ،عندما تنزل إىل العمل
ستتقابل مع أصدقائك وينتهى األمر ،أما زوجتك فأمر آخر عندما
تنزل بعد هذه املشاجرة للعمل ،تصاب باكتئاب ورمبا تقع هلا حادثة
وغريها من تلك األمور؛ فاملرأة لديها أشياء كثرية تتفاعل بها؛ لذا
فهن ناجحات يف عرض الدراما أكثر من الرجال.
ما الذي أثر يف نضجك فنيًا ،السينما أم الدراما؟
السينما هي اليت جتعل الفنان معايشًا للواقع أكثر وقريبًا من
احلدث.
كثري من النجمات دخلن جتربة اإلعالنات ماعدا زينة ،ملاذا؟
ألن كل الذي عرض على زينة من تلك اإلعالنات غري مناسب إن يف
الشكل العام أو العرض املادي غري اجملزي.
مبناسبة العرض املادي قيل إن أجر زينة تضاعف هذا العام ،فماذا
تقولني؟
ما املشكلة يف ذلك ،هذا معناه جناح؛ ألن املنتج ال يدفع فلوسًا إال
ملن جيده «كارتًا» راحبًا بالنسبة له ،فأنا كما قال النجم عادل إمام
«أنا أرخص جنم يف مصر؛ ألن املنتج من خاللي يربح أضعاف ما يقدمه
لي من أجر»؛ لذلك أنا أرخص جنمة أيضًا ألن املنتج حيصد ماليني وأنا
أحصل على اليسري.
عالقتك بالوسط الفين؟

أقرب صديقاتي

عالقاتي بالوسط الفين حمدودة ،وتكاد تقتصر على زمالء العمل
باستثناء بعض الزميالت الالتي تربطين بهن عالقات وثيقة مثل منى
زكي وغادة عبد الرازق ومي عز الدين ،فغادة بنت بلد و»جدعة
وحبوبة» وهلا مواقف إنسانية كثرية ،أما مي فهي شخصية طيبة جدًا،
وتعيش بطفولة بريئة ،وتتعامل مع الناس بهذه الطريقة ،أما منى
زكي فهي إحدى أخواتي.

عاداتي يف رمضان

ما هي طقوسك العائلية يف أول يوم يف رمضان؟
أول يوم البد أن جنتمع مع أخواتي وأخوالي وعماتي
وولدي أيضًا؛ يف
ّ
عادات راسخة يف األسرة.
وأكالتك املفضلة يف أول يوم رمضان؟
طبعًا احملاشي بأنواعها واألرز وامللوخية ،والسمك والفاكهة ،فأنا ال
أتناول اللحوم إال من فرتة بسيطة أما «الفراخ» فأحيانًا أتناوهلا.
هل سوف جتعلني ولديك يصومان هذا العام؟
ليس بعد؛ ألنهما من األصل ال يقبالن على الطعام ،فيكفي أن أقول
مدرستهما تشتكي من عدم حبهما للطعام برغم كثرة األنشطة
لك إن ّ
اليت يقومان بها مع بقية األطفال ،فبيين وبني أمي وشقيقيت يامسني
خالفات يوميًا على وجبات الولدين.
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مـن هـنا وهـناك

هل تعرف ملاذا مل يكن املغول
يستحمون على اإلطالق؟

ابن الرابعة أمام احملكمة
بتهمة تقبيل زميلته

قضت حمكمة مصرية برباءة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات ،من
تهمة تقبيل زميلته يف دار احلضانة ،وهي يف نفس عمره ،بإحدى
س االبتدائية مبحافظة البحرية مشالي مصر.
املدار 
وقالحممد محادة ،حمامي الطفل ،إن والد الطفلة حرر حمضرًا اتهم
فيه الطفل بتقبيل ابنته ،وأن النيابة العامة أحالت احملضر حملكمة
اجلنح.
وأضاف احملامي أن حمكمة اجلنح قضت بعدم االختصاص ،وأحالت
القضية حملكمة أحداث حوش عيسى ،التى قضت برباءة الطفل بعد
الدفع بكيدية االتهام وتلفيقه ،وعدم معقولية حدوث الواقعة.
وتعود أحداث القضية إىل كانون األول  ،2017حني تقدم والد
الطفلة ببالغ إىل مركز شرطة حوش عيسى مبحافظة البحرية ،يتهم
ش بابنته.
فيه الطفل بالتحر 
ونقلت وسائل إعالم حملية عن والد الطفل إن والد الطفلة قدم
البالغ بسب خالفات مع جدة ابنه ،اليت تشغل مقعد عضو يف جملس
إدارة املدرسة.
وتفاعل بعض مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي مع احلدث ،ما
بني السخرية من ،واستنكار ،تصرف والد الطفلة.
وكتبت سحر النادي على فيسبوك« :احملكمة اليت برأت الطفل كان
جيب أن تقبض على والد الطفلة وختضعه لفحص طيب نفسي».

عرف عن اإلمرباطورية املغولية الكثري من األشياء ،بعضها مثري
ُت َ
لالمشئزاز ،وبعضها جيد .فمن األمور اجليدة ،اعتمادها على نظام
فعال يف الربيد وتقارير االستخبارات .أما اليوم فسنتحدث عن
ّ
أسوأ صفات املغول فقد كانوا يفتقرون للنظافة! فهل تعلم أن
الناس يف اإلمرباطورية املغولية مل يستحموا على اإلطالق؟
مل يستحم املغول بسبب بعض اخلرافات السائدة يف ذلك
الوقت ،فقد كانوا يعتقدون أن دورة املياه تسيطر عليها
التنانني ،واليت قد تصبح ملوثة بعد االستحمام ،وهو ما قد
يؤدي إىل غضب التنانني اليت تسيطر على املياه .لذلك ،إن
التقيت بأي مغولي يف ذلك الوقت ،فال تستغرب غرقه يف
القذارة!

كما غرد أمحد خمتار« :اعتقد أن والد الطفلة مل يتوقع أكرت من
ليظهر اعرتاضه على
ذلك ،لكنه أراد أن يتخذ موقفا غري مألوفُ ،
التصرف».
وكتب سراج سراج« :قضايا تافهة إلشغال الوعي اجلمعي عند
املصريني والتغطية عن القضايا األهم».

مزحة رجل أملاني تقوده إىل
السجن ثالثة أشهر يف تايالند

حكمت حمكمة يف تايالند على رجل أملاني يبلغ من العمر 70
عاما بالسجن ثالثة أشهر بسبب مزحة أطلقها يف وجه مضيفة
طريان ،بينما كان يضع حقيبته يف املقصورة العلوية بالطائرة،
فماذا قال هلا؟
قال مسؤول يف إحدى احملاكم بتايالند ،لوكالة األنباء األملانية
(د.ب.أ) ،إن احملكمة قضت اليوم الثالثاء ( 15مايو/أيار) بسجن
رجل أملاني ملدة ثالثة أشهر ،وذلك بعد إطالقه «مزحة» يف
مطار ببانكوك يف شباط/فرباير املاضي ،بشأن وجود قنبلة.
وأدين الرجل البالغ من العمر  70عاما ،بانتهاك قواعد الطريان،
بعد أن هتف قائال« :بوووم» يف وجه مضيفة طريان ،بينما
كان يضع حقيبته يف املقصورة العلوية بالطائرة ،قبل إقالعها
من مطار «سوفارنابومي» الدولي يف بانكوك.
وقال للشرطة إنه كان مثال إىل حد ما ،وإنه كان يهدف أن ميزح
مبا قاله .وأوضح مسؤول احملكمة  -وهو غري مصرح له بالتحدث
لوسائل اإلعالم  -أن حكم السجن قد مت ختفيفه إىل نصف
املدة ،بعد أن كانت مدته ستة أشهر ،بسبب اعرتاف الرجل.
ويشار إىل أن ختفيف احلكم إىل النصف بسبب االعرتاف ،هو
أمر معتاد يف النظام القضائي بتايالند .وأضاف أنه قد مت
تعليق تنفيذ احلكم ملدة عام ،وهو ما يعين أن الرجل لن يقضي
عقوبة السجن هذا العام.
ويشار إىل أن العقوبة القصوى هلذه اجلرمية هي السجن ملدة
مخس سنوات .وكان قد مت إلقاء القبض على رجل أملاني آخر
يف مطار بشمال تايالند ،يف أواخر نيسان/أبريل املاضي ،بعد
أن قال إنه حيمل قنبلة يف حقائبه ،وذلك بسبب استيائه من
تأخر رحلته .وبعد تفتيش الطائرة ،مل يعثر املسؤولون على أي
متفجرات على منت الطائرة.

إطفائي يطلب يد صديقته عقب عامني من تربيته اكتشفوا
أنه ليس كلبا!
خبرطوم طوله  30مرتا!

هل كان الناس يف اإلمرباطورية املغولية يغسلون مالبسهم؟
مل يزعج املغول أنفسهم باالستحمام ،فال عجب أنهم مل يغسلوا
مالبسهم على اإلطالق .رمبا تعتقد أنهم كانوا حيرصون على
تغيريها كونهم ال يغسلونها ،لكن مل يكن هذا هو احلال .فلم
يبدلون مالبسهم إال بعد
يكن الناس يف اإلمرباطورية املغولية ّ
ً
خرقا بالية .لكن يكون االستثناء الوحيد يف
أن تتمزق وتصبح
أثوابا خاصة.
املهرجانات واألعياد ،حيث كانوا يرتدون
ً
هل كانت رائحة الناس يف اإلمرباطورية املغولية سيئة؟
من الطبيعي أن تفوح رائحة سيئة من الشخص إن مل يستحم
ً
خمتلفا بالنسبة
على اإلطالق طيلة حياته .لكن هذا األمر كان
للمغول ،فقد كانت هلذه الرائحة قيمة كبرية .فعلى سبيل
املثال ،إن أعطى اإلمرباطور جنكيز خان مالبسه القدمية واملمزقة
واملتسخة ألحد األشخاص ،فإنه سيشعر بالفخر .مصدر هذا
ً
شيئا من رائحته!
الشعور ليس عظمة القائد ،إمنا ألن حبوزتك
ما نوع املالبس اليت كان يرتديها املغول؟
كانوا يرتدون العباءات الطويلة اليت تشبه القفطان ،واليت
كانت ختتلف حسب الوضع االجتماعي للفرد .كما كانت ختتلف
نوعية املواد املستخدمة يف حياكة العباءة ،واليت كانت :احلرير،
الفراء ،القطن ،اجللد ،الصوف ،القطيفة .ومع العباءات ،كانوا
يرتدون األحذية املصنوعة من جلد البقر ،وأسوأ ما يف األمر أنه
كانت تنبعث منها رائحة روث البقر!

أفادت صحيفة « ،»The Fayetteville Observerبأن رجل إطفاء
يف مدينة فايتيفيل األمريكية ،بوالية كارولينا الشمالية طلب
يد زميلته للزواج معربا عن حبه هلا بواسطة خرطوم بطول 30
مرتا.
وأقنع آشتون هانويي زميلته يف العمل لورين وود ،اليت تعرف
عليها للمرة األوىل يف عام  2012بالزواج بعد أن حتركت سيارة
إطفاء حماذية لسيارة أخرى كانا يقفان عليها أثناء مهمة عمل،
ليتضح بعد مغادرتها املوقع أن العريس كتب خلطيبته باخلرطوم
يف مكان سيارة اإلطفاء عبارة « :أتقبلني بي زوجا لك»!؟

قامت عائلة بشراء جرو قبل عامني ،لتصدم من كمية الطعام
الذي يتناوهلا ،حيث كان يتغذى على علبة فواكه وكميات
كبرية من املكرونة يوميا.
ووفقا ملا نقلته وسائل إعالم صينية ،وجد أن السبب يف
شهية احليوان الكبرية ،هي أن صاحب الـ 114كيلو غراما هو
دب وليس كلبا.
وأدركت العائلة تربيتها حليوان مفرتس ،حينما وجدوا أن حيوانهم
األليف ال يتوقف عن النمو وجييد املشي على قدمني.
ومت نقل الدب ملركز يونان إلنقاذ احلياة الربية ،حيث كان يبلغ
طوله مرتا ،ومت ختديره قبل النقل.
وأوضح املسؤولون أن الدب من النوع اآلسيوي األسود املهدد
باالنقراض ،وأن مثنه يبلغ أالف الدوالرات يف حال بيعه بالسوق
السوداء.
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تتـمات

ترامب يلغي القمة...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ّ
حتط من قدر نائب الرئيس األمريكي مايك بنس ،وتهدد
مشالية،
حبرب نووية .واعترب أن هذه التهديدات تعين أن أي قمة لن تنجح
وبرر وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو إلغاء
يف ظروف مشابهةّ .
القمة بعدم إمكان التوصل إىل «نتيجة ناجحة».
واعترب الرئيس الكوري اجلنوبي «مون جاي إن» قرار ترامب «مؤسفًا
ّ
وحض واشنطن وبيونغيانغ على إجراء حمادثات مباشرة،
جدًا»،
مع
األمر
ناقش
انه
علمًا
وزيري اخلارجية والدفاع ورئيس األركان
َ
ومسؤولني آخرين بارزين.
وأعرب األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوترييش عن «قلق
شديد» ،داعيًا «مجيع األطراف» إىل «مواصلة حوارهم إلجياد سبيل
حنو نزع األسلحة النووية يف شكل سلمي وميكن التحقق منه يف شبه
اجلزيرة الكورية».
ووجه ترامب رسالة إىل كيم ،ورد فيها« :كنت أتطلع كثريًا ألن
ّ
اجتمع معكم .ولكن لألسف ونظرًا إىل غضب هائل وعداء صريح
ظهرا يف تصرحياتكم األخرية ،اشعر بأن من غري املناسب يف هذا
الوقت عقد القمة ،بالتالي أرجو اعتبار هذه الرسالة إبالغًا بأن قمة
سنغافورة لن تعقد ،ملصلحة الطرفني ،على رغم أنها ليست يف
مصلحة العامل».
وأضاف« :تتحدثون عن قدراتكم النووية ،لكن قدراتنا هائلة لدرجة
أنين أدعو اهلل أال ُنضطر أبدًا الستخدامها» .وتابع« :شعرت بأن
يهم .وأتطلع إىل
حوارًا بدأ بينكم وبيين ،وذلك يف النهاية هو ما
ّ
لقائكم ...يف حال غيرّ مت رأيكم يف شأن القمة املهمة جدًا ،الرجاء
عدم الرتدد يف االتصال بي أو الكتابة لي .خسر العامل ،وكوريا
الشمالية خصوصًا ،فرصة عظيمة للسالم الدائم واالزدهار والثروة
العظيمني .وهذه الفرصة الضائعة هي حلظة حزينة يف التاريخ».
وحذر الرئيس األمريكي من أن الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية
للرد على أي «خطوة طائشة أو متهورة تتخذها
واليابان مستعدة
ّ
كوريا الشمالية» .وأضاف يف خطاب« :آمل بأن تكون هناك أمور
ّ
يتعلق مبستقبل كوريا الشمالية ،ولكن إذا مل حيدث
إجيابية يف ما
ذلك ،حنن مستعدون أكثر من أي وقت .يف غضون ذلك ،ستستمر
عقوباتنا الشديدة ،وهي األقوى ،كما ستستمر محلة الضغوط
القصوى».
وأعلنت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) أنها «مستعدة للرد»
على أي «استفزاز» من كوريا الشمالية« ،بالتنسيق مع حلفائنا
وشركائنا يف املنطقة» .واستدركت أن «درجة التأهب مل ُترفع».
وبدا إلغاء القمة نتيجة طبيعية ملسار خطابي تصعيدي من بيونغيانغ
أخريًا ،آخره أمس االول إذ انتقدت تشوي سون هوي ،نائب وزير
اخلارجية الكوري الشمالي ،تصرحيات لبنس حذر خالهلا كيم من
املراوغة مع واشنطن والتالعب قبل القمة ،معتربًا أن ذلك سيكون
«خطأ كبريًا» .ونّبه إىل أن بيونغيانغ قد ينتهي بها األمر مثل ليبيا
«إذا مل ُيربم كيم صفقة» يف شأن الربنامج النووي لبالده.
وقالت تشوي« :ال ميكنين أن أكتم مفاجأتي جتاه تصرحيات غبية
نتوسل إىل
تنم عن جهل ،تصدر عن نائب الرئيس األمريكي .لن
ّ
ّ
الواليات املتحدة من اجل احلوار أو نتعب أنفسنا بإقناعهم ،إذا كانوا
ال يريدون اجللوس معنا».
وأضافت« :يف حال أساءت الواليات املتحدة إىل نياتنا احلسنة
ومتسكت بتصرفات غري قانونية ومشينة ،سأقرتح على قيادتنا
العليا إعادة النظر يف قمة» كيم  -ترامب .وتابعت« :سواء كانت
أمريكا ستلتقي بنا يف غرفة االجتماعات ،أو يف مواجهة نووية ،األمر
يعتمد على قرارها وسلوكها».

بومبيو :واشنطن ال...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الشيوخ األمريكي ،هل تسعى واشنطن إىل تغيري النظام يف إيران،
فأجاب «ال» .وأشار إىل أن هناك استعدادات لفرض مزيد من
العقوبات على طهران ،معربًا عن أمله بأن حتظى بدعم من األمم
املتحدة ودول أخرى.
ويف السياق ذاته ،فرضت واشنطن عقوبات على شركات إيرانية
وتركية وطائرات ،يف إجراء مشل أربع شركات طريان إيرانية.
واعلنت وزارة اخلزانة األمريكية أن الشركات املستهدفة مرتبطة
يَ
بشركت «ماهان آر» و «معراج آر» ،مضيفة أنها استهدفت أيضًا
طائرات للشركات وطائرات تابعة لـ «كاسبيان آرالينز» و «بويا
آر».
يف واشنطن ،لفت وزير اخلارجية األملاني هايكو ماس إىل تباعد بني
الواليات املتحدة وأوروبا يف شأن التوصل إىل «تسوية» حول اتفاق
جديد مع إيران ،بعد انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي
ُ
املربم عام  .2015وقال بعد لقائه نظريه االمريكي مايك بومبيو:
«ما زال أمامنا طريق طويل للتوصل إىل تسوية .أعتقد بأننا بعيدون
جدًا من تسوية».
أقرت املستشارة االملانية أنغيال مركل بأن انسحاب
ويف بكنيّ ،
واشنطن من االتفاق النووي ميكن أن يفيد مؤسسات صينية.
وقالت بعد لقائها رئيس الوزراء الصيين لي كيكيانغ إن انسحاب
تعرضها
شركات أوروبية من إيران ،او تقليص أعماهلا خشية
ّ
لعقوبات أمريكية سيوجد «فرصة للشركات من دول أخرى للدخول
وأداء دور أكرب».
إىل ذلك ،أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران ال تزال
وو َر َد يف تقرير فصلي اصدرته الوكالة امس
تطّبق االتفاق النوويَ .
ان طهران تلتزم «القيود الرئيسة» اليت حيددها االتفاق ،يف شأن
منشآتها النووية ،على رغم انسحاب الواليات املتحدة منه .واضاف
التقرير أن إيران ملتزمة احلدود القصوى ملستوى ختصيب اليورانيوم،

وملخزوناتها من اليورانيوم املخصب وبنود أخرى .لكن التقرير انتقد
طهران لتلكؤها يف شأن عمليات التفتيش «التكميلية» ،مبوجب
الربوتوكول اإلضايف امللحق مبعاهدة حظر االنتشار النووي ،والذي
تنفذه إيران يف إطار االتفاق.
ولفت التقرير إىل أن «تعاونًا استباقيًا وسريعًا من ايران لتأمني
يسهل تطبيقه
وصول (مفتشي الوكالة الذرية) ،من شأنه أن
ّ
وحيسن الثقة» .وقال ديبلوماسي بارز يف الوكالة إن اإلشارة إىل
هذه املسألة مل يكن بدافع امتناع طهران عن التعاون ،او تغيري
«تشجع إيران على جتاوز
يف سلوكها .وذكر التقرير أن الوكالة
ّ
املتطلبات» اليت يطرحها االتفاق النووي ،من أجل حتسني الثقة.
وبذلك تستطيع طهران دعوة مفتشي الوكالة إىل مواقع مل يطلبوا
زيارتها.

الصني تندد باقصائها...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اهلادئ.
ستزود
إىل ذلك ،أعلنت جمموعة «روستيك» الروسية للدفاع أنها
ّ
بكني هذا العام بعشر مقاتالت من طراز «سوخوي .»35 -وأضافت
قدر قيمتها بنحو 2.5
أن الصني ستشرتي  24مقاتلة ،يف صفقة ُت ّ
بليون دوالر ،علمًا أن «روستيك» ّ
سلمت بكني  14مقاتلة من الطراز
عامي  2016و.2017
ذاته َ
يف واشنطن ،قال وزير اخلارجية الصيين وانغ يي إن القرار األمريكي
«إجراء غري ّ
تفهم متبادل
بناء» ،معتربًا أنه «اتخُ ذ خبفة وال يساعد يف ّ
بني الصني والواليات املتحدة».
ودعا واشنطن إىل االمتناع عن تسييس ملف إصابة موظف يف
القنصلية األمريكية يف غوانغزو بضرر طفيف يف الدماغ ،نتيجة
«صوت غري عادي» ،وتابع خالل مؤمتر صحايف مع نظريه األمريكي
مايك بومبيو« :ال نريد تضخيم هذا احلادث املنفرد وتعقيده أو
حتى تسييسه» .وأكد أن بالده «حتقق يف هذه املسألة مبسؤولية
كبرية» ،الفتًا إىل أنها «مل تعثر على أي منظمة أو شخص نفذ هذا
التأثري الصوتي» .واقرتح أن جتري واشنطن حتقيقًا «داخليًا» يف
امللف.
بررت سحبها دعوة وجهتها
وكانت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) ّ
للصني للمشاركة يف تدريبات «حافة احمليط اهلادئ» (رميباك) ،بأنه
رد على «إضفاء بكني طابعًا عسكريًا» على جزر متنازع عليها يف
ّ
حبر الصني اجلنوبي.

عدوان صاروخي على...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تصدت وسائط الدفاع اجلوي يف اجليش العربي السوري لعدوان
صاروخي على أحد املطارات العسكرية يف املنطقة الوسطى.
وذكر مصدر عسكري يف تصريح لـ سانا أن “الدفاعات اجلوية
السورية تصدت مساء امس االول لضربة صاروخية معادية على
أحد املطارات العسكرية يف املنطقة الوسطى ومنعته من حتقيق
أهدافه”.
وحتدث مصدر ميداني لسبوتنيك عن استهداف مطار الضبعة العسكري
بأربعة صواريخ ما أدى إىل اشتعال النريان يف حرم املطار.

احلريري ينال  111صوتا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ميقاتي وسالم
ثم استقبل عون ،رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي الذي أدىل
بعد اللقاء بالتصريح اآلتي« :على ضوء املقتضيات الوطنية واملرحلة
التحديات اإلقليمية والدولية،
مير فيها لبنان يف الداخل ،كما
ّ
اليت ّ
وعلى ضوء ما مسعناه خالل احلملة االنتخابية عن مرحلة جديدة وعن
إمناء يف كل املناطق ،خصوصًا الوعود اليت ُأعطيت يف هذا اجملال
لطرابلس ،اجتمعت امس كتلة «الوسط املستقل» ،وأبلغت اليوم
فخامة رئيس اجلمهورية ،بامسي الشخصي ،تسمية الرئيس سعد
احلريري للحكومة املقبلة مع التوفيق».
كذلك مسى احلريري كل من رئيس احلكومة السابق متام سالم
ورئيس اجمللس النيابي ايلي الفرزلي ،وكتلة تيار «املستقبل»،
مسينا الرئيس سعد احلريري لرئاسة
وأشارت احلريري اىل «أننا ّ
ّ
ومتنينا على فخامة الرئيس أن تكون
احلكومة العتيدة ولتشكيلها.
للمرأة اللبنانية حصة يف احلكومة املقبلة».
كم التقى الرئيس عون أعضاء «تكتل لبنان القوي» برئاسة جربان
«مسى تكتل لبنان القوي احلريري كمرشحه
باسيل ،وقال باسيل:
َّ
لرئاسة احلكومة العتيدة.
وهذا املوقف طبيعي ومنسجم مع نتيجة االنتخابات النيابية اليت
أعطت تيار «املستقبل» الصفة التمثيلية االكرب واالوسع ضمن
املكون الذي ميثل فيه االكثرية ،ومنسجم كذلك مع املبدأ امليثاقي
ّ
الذي قاتل تكتلنا من أجله ،والذي على اساسه بات العماد عون
رئيسًا للجمهورية ،والرئيس بري رئيسًا للمجلس النيابي .ونأمل
رئيس ّ
مكلف هو احلريري».
نتيجة ذلك أن يكون لنا الليلة
ٌ
حتدث
ثم التقى رئيس اجلمهورية« ،كتلة نواب األرمن» الذي
ّ
بامسهم النائب اغوب بقرادونيان ،واشار اىل انه «انطالقًا من مبدأ
التمثيل الصحيح ومن هذا العهد القوي ورئيس اجلمهورية القوي
مسينا
ورئيس جملس النواب القوي ،وانطالقًا من مبدأ امليثاقية ّ
الرئيس احلريري».
كما التقى عون« ،كتلة ضمانة اجلبل» اليت لفت النائب طالل
مسينا احلريري لرئاسة احلكومة» ،ورئيس «حركة
ارسالن اىل «أننا ّ
«قررنا
اللقاء:
بعد
قال
الذي
معوض،
ميشال
االستقالل» النائب
ّ
كحركة استقالل تسمية دولة الرئيس سعد احلريري لتشكيل احلكومة
يسمي
قرر مجاعيًا أن
ّ
العتيدة .حنن كشركاء وجزء من التكتل الذي ّ
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أن الرئيس
دولة الرئيس احلريري من باب امليثاقية ،ومن باب ّ
احلريري وتيار املستقبل ّ
أكدا بنتيجة االنتخابات أنهما يشكالن
مشرتكة
أن مبادئ
َ
األكثرية الوازنة يف الشارع السنيّ  .وحنن نعترب ّ
جتمعنا مع الرئيس احلريري وتيار املستقبل ،إضافة اىل نضال
ّ
يؤدي هذا التكليف اىل تشكيل حكومة على
وأمتنى أن
مشرتك،
ّ
التحديات املقبلة بشكل سريع ،وأن تكون على مستوى محاية
قدر
ّ
لبنان من الصراع القائم وعودة اجلميع حتت سقف الدولة ضمن اطار
حتدث عنها فخامة الرئيس».
االسرتاتيجية الدفاعية اليت ّ
والتقى عون ،كتلة «الوفاء للمقاومة» ،وأوضح النائب حممد رعد،
«أن عادتنا دائمًا تسهيل تشكيل احلكومة ،كتلة الوفاء للمقاومة مل
ّ
تسم احدًا لرئاسة احلكومة املقبلة ّ
استعدادها للمشاركة فيها
وأكدت
َ
ِّ
تسميه االكثرية النيابية لرئاستها .كما
والتعاون اإلجيابي مع َمن
ّ
اكدنا على وجوب استحداث وزارة خاصة للتخطيط من أجل مستقبل
كل لبنان».
ثم التقى رئيس اجلمهورية ،اعضاء «كتلة التكتل الوطين» وقال
مسينا كتكتل وطين الرئيس سعد
النائب فيصل كرامي «أننا ّ
احلريري لتشكيل احلكومة اجلديدة ،باستثناء األستاذ جهاد الصمد
ّ
ونتمنى لفخامة الرئيس أن تكون حكومة
الذي امتنع عن التسمية.
العهد االوىل حكومة إصالح وإجناز .أما م ّربر تسمية الرئيس سعد
أمرين ،األول دعم التوافق احلاصل يف البلد
احلريري ،فيعود اىل َ
أدى اىل استقرار ،خصوصًا يف ّ
ظل األزمات يف املنطقة ،ال
الذي ّ
سيما حول لبنان».
والتقى عون« ،كتلة اللقاء الدميوقراطي» ،وأشار النائب تيمور
جنبالط ،اىل «أننا باألمس انتخبنا دولة الرئيس نبيه بري لرئاسة
اجمللس النيابي ،واليوم يسمي اللقاء الدميوقراطي الشيخ سعد
متن واحد وهو أن نسعى
احلريري لرئاسة احلكومة .وحنن لدينا ٍّ
اىل تشكيل احلكومة يف اسرع وقت ممكن لنبدأ ورشة اإلصالح
احلقيقي».
ثم استقبل رئيس اجلمهورية« ،كتلة الوسط املستقل» ،ولفت
النائب جان عبيد اىل أنه «أبلغين الرئيس ميقاتي انه بعد اجتماع
قررت
الكتلة ،وبفعل املقتضيات احلاضرة واملهمات املنتظرةّ ،
ترشيح الرئيس سعد احلريري لتشكيل احلكومة .وأعتقد انه رغم
إسناد االمر اىل اهله هو الباب االول لتحسني
فإن
َ
الظروف الضاغطة ّ
ّ
املعلقة».
حد كبري حتقيق األهداف واآلمال
الوضع واىل ٍّ
والتقى عون« ،الكتلة القومية االجتماعية» وحتدث بإمسها النائب
اسعد حردان ،فقال« :يف إطار االستشارات اإللزامية لتسمية
رئيس احلكومة ،تداولنا مع فخامة الرئيس وأودعناه وجهة نظرنا
اليت تتناسب مع املصلحة اللبنانية لتعزيز الوحدة الوطنية من خالل
حكومة وحدة وطنية ،وقد أودعنا االسم عند فخامة الرئيس».
أن
وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور مسري جعجع ّ
مست الرئيس احلريري لرئاسة احلكومة
كتلة «اجلمهورية القوية» ّ
املقبلة .وقال« :أمسينا احلريري لرئاسة احلكومة وكلنا أمل بأن
وسنمر على
ألن لبنان حباجة اىل خطة إنقاذية،
تكون احلكومة جديدةّ ،
ّ
احلريري مبشاورات تأليف احلكومة».
ّ
ومتنى «أن حيصل بالثنائي املسيحي مثلما هو حاصل بالثنائي
متعددة
«من يدخل يف تكتالت نيابية
ّ
الشيعي يف احلكومة» ،وقالَ :
جدي يف هذه احلكومة».
جدي ،وحنتاج اىل عمل ّ
عمله غري ّ
ّ
أن زيارته اىل القصر اجلمهوري «أتت لالطمئنان على الرئيس
وأكد ّ
والتحدث ببعض املستجدات ،ومل ندخل يف تفاصيل الضغوطات
عون
ّ
على القوات اللبنانية ،وإذا استثنى البعض القوات من أمانة اجمللس
فلن نتوقف عند هذا األمر».
مست الكتلة
واستقبل عون كتلة نواب حزب «الكتائب» ،وبعد اللقاء ّ
مسى
الرئيس سعد احلريري ،كما استقبل النائب ميشال املر الذي ّ
الرئيس احلريري لتشكيل احلكومة.
ومسى كل من النواب
ومست كتلة «التنمية والتحرير» احلريري،
ّ
ّ
إدي دمرجيان وفؤاد خمزومي وعدنان الطرابلسي احلريري لرئاسة
يسم النائب مجيل السيد أحدًا ،وكذلك فعلت النائب
احلكومة .ومل
ِّ
بوليت ياغوبيان ،فيما غادر النائب عبد الرحيم مراد من دون اإلدالء
بتصريح.
وبعد اإلنتهاء من التكليف ،قصد بري بعبدا وعقد إجتماع مع عون
إنضم إليه احلريري.
وأكد بري يف تصريح له بعد اللقاء إن «الرئيس احلريري نال املرة
املاضية  108أصوات واآلن  111وهذا نتيجة التوافق الوطين .و
هناك ضرورة لالسراع بتأليف احلكومة الن الوضع االقتصادي ملح
وأكثر من ملح».
واعلن ان «املشاورات يف جملس النواب ستبدأ اإلثنني (بعد غد)،
واحلكومة ستكون حكومة وحدة وطنية موسعة».
من جهته ،قال احلريري بعد تكليفه لتشكيل رئاسة احلكومة« :شرفين
الرئيس عون تكليفي تأليف احلكومة ،وسأنكب من هذه اللحظة
على عملية تشكيل حكومة وفاق وطين» .وأشار إىل انه «سيكون
امام احلكومة متابعة أزمة النزوح السوري ومتابعة االصالحات اليت
وعدنا بها واحلكومة اجلديدة مدعوة لرتسيخ االلتزام بسياسية النأي
بالنفس وأمد يدي اىل مجيع املكونات السياسية يف البلد للعمل
معا لتحقيق ما يتطلع اليه اللبنانيون ولن أوفر جهدا يف العمل على
تشكيل احلكومة يف أسرع وقت ممكن».
واكد ان «هناك جدية ونية لدى اجلميع لتسهيل تشكيل احلكومة
وما جيمعنا أكثر من الذي خيلفنا» ،مشريا إىل أنه «لدى اجلميع
نية يف تسهيل عملية تشكيل هذه احلكومة وما جيمعنا أكثر بكثري
مما يفرقنا» ،مشددا على انه «علينا العمل على مكافحة الفساد،
والكالم الذي صدر عن الرئيس عون باألمس بهذا الشأن مهم جدا
وجيب البناء عليه».
اجلميل وكان سالم بيننا وأنا
وأضاف« :رأيت رئيس الكتائب سامي
ّ
منفتح على اجلميع».
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صــحة وغــذاء

فوائد الثوم الصحية فى حماربة األمراض
يستخدم الثوم لعالج جمموعة متنوعة من احلاالت
مؤخرا اآلثار الصحية
الطبية ،وأكدت العلوم احلديثة
ً
املفيدة للثوم فى عالج العديد من األمراض.
حيتوى الثوم وفقا ملوقع « ،»healthline
على خصائص طبية قوية ،الذى حيتوى على
مركب يسمى األليسني التى تدخل إىل اجلسم،
حيث ميارس تأثرياته احليوية القوية على اجلهاز
اهلضمى وباقى األعضاء.
فوائد الثوم الصحية
فوائد الثوم للربد
من املعروف أن مكمالت الثوم تستخدم لتعزيز
وظيفة اجلهاز املناعى ،فإذا كنت فى كثري من
األحيان تعانى من نزالت الربد ،قم بإضافة
الكثري من الثوم إىل النظام الغذائى اخلاص،
حيث حيتوى غنية جدا بفيتامني Cوفيتامني B6
واملاغنيسيوم.
فوائد الثوم فى تقليل ضغط الدم
أمراض القلب واألوعية الدموية مثل النوبات
القلبية والسكتات الدماغية هى أكرب قاتل فى
العامل ،وارتفاع ضغط الدم هى واحدة من أهم
حمركات هذه األمراض.
ووجدت الدراسات البشرية ،أن مكمالت الثوم هلا
تأثري كبري على خفض ضغط الدم لدى األشخاص
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ،حيث إن
تناول جرعات عالية من الثوم حيسن ضغط الدم
لدى من يعانون من ارتفاع ضغط الدم ،وفى
بعض احلاالت ،ميكن أن تكون املكمالت فعالة
مثل األدوية العادية.
الثوم حيسن مستويات الكوليسرتول
ميكن أن يقلل الثوم الكوليسرتول الكلى
واملنخفض الكثافة ،خاصة فى أولئك الذين
لديهم ارتفاع الكوليسرتول.
ولكن ال خيفض الثوم من مستويات الدهون
الثالثية ،وهو عامل خطر معروف آخر ألمراض
القلب.
الثوم مينع مرض الزهامير واخلرف
بسبب احتواء الثوم على مضادات األكسدة
فتعمل فى القضاء على اجلذور احلرة التى تساهم
فى عملية الشيخوخة ،وميكن أن تساعد خصائص
مضادات األكسدة ،فى الوقاية من تلف اخلاليا،
ما يقلل خطر اإلصابة بأمراض الدماغ الشائعة
مثل مرض الزهامير واخلرف.
الثوم يساعد على إزالة السموم باجلسم

يساعد أكل الثوم فى إزالة السموم من املعادن
الثقيلة فى اجلسم بفضل مركبات الكربيت التى
حيتوى عليها ،ما حيمى من تلف العضو بسبب
مسية املعادن الثقيلة مثل الرصاص.
يساعد الثوم على حتسني األداء الرياضي
الثوم كان واحدا من أقدم املواد التى تستخدم
لتحسني األداء الرياضى ،فقد كان تقليدا
يستخدم فى الثقافات القدمية للحد من التعب
وتعزيز القدرة على العمل .
وأثبتت دراسة هلا عالقة بأمراض القلب ،أن
تناول زيت الثوم ملدة  6أسابيع خيفض معدل
ضربات القلب  ،٪ 12وحيسني القدرة على
ممارسة التمرينات الرياضة.

فائدة غري متوقعة الستخدام
صودا اخلبز

اكتشف علماء من الكلية الطبية يف جورجيا أن
تناول صودا اخلبز يقلل بدرجة كبرية من التهابات
أمراض املناعة الذاتية.
ويفيد موقع “ ”MedicalXpressبأن الباحثني
بينوا أن الصودا حتفز إفراز كمية كبرية من
محض املعدة الضروري هلضم الطعام .ويساعد
هذا احلمض على قتل البكترييا املرضية ويقلص
العبء على الطحال الذي يساهم يف تعزيز
املناعة ضد امليكروبات.
وبينت نتائج االختبارات أن الفئران اليت أعطيت
حملول الصودا اخنفض لديها عدد اخلاليا املناعية
اليت تثري رد فعل االلتهابات.
كما تزيد الصودا من عدد اخلاليا املضادة
لاللتهابات ،وساعدت يف استعادة وظيفة الكلى
عند الفئران اليت كانت تعاني من مرض مزمن،
وتقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية وهشاشة العظام.
وتشمل أمراض املناعة الذاتية اضطرابات يف
اجلهاز املناعي ،تسبب إنتاج أجسام وخاليا
ملفاوية مضادة ألنسجة اجلسم السليمة.

نصائح هامة ملرضى ارتفاع أعراض الغدة الدرقية
«اخلاملة» وطرق عالجها
ضغط الدم

صادف يوم  18أيار من كل عام اليوم العاملي
ملكافحة ارتفاع ضغط الدم الذي يعاني منه زهاء
ثلث سكان األرض البالغني.
ويعد ارتفاع ضغط الدم أمرا خطريا يهدد احلياة،
وهو أحد العوامل الرئيسية للجلطة الدماغية ،وإذا
مل يتناول املصاب األدوية الالزمة للحفاظ على
مستوى مستقر لضغط الدم ،فإنه يعرض نفسه
حلدوث نزف يف الدماغ ما قد يؤدي إىل الوفاة.
ومن املؤسف أن معظم حاالت ارتفاع ضغط الدم
جتري من دون أعراض واضحة حتى أطلق عليه
القاتل الصامت.
لذلك من الضروري قياس ضغط الدم بصورة
دورية وخالل فرتات زمنية حمددة ،خاصة إذا كان
يف العائلة من يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
كما أنه من الضروري على الشخص الذي يعاني
من ارتفاع ضغط الدم ،ليس فقط تناول الدواء
بصورة منتظمة ،بل وأيضا مراعاة قواعد أخرى
يف احلياة تساعده على استقرار مستوى ضغط
الدم.
لذلك قبل تغيري النظام الغذائي من الضروري
التشاور مع الطبيب ،وعدم اللجوء إىل اختبار هذه
املواد الغذائية أو تلك.
وينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بتناول مخس
وجبات من اخلضرة والفواكه يوميا ،وجتنب تناول
املعجنات مثل التورتة والكعك واخلبز األبيض.
وإذا ليس مبستطاع الشخص العيش من دون هذه
املواد ،فعليه أن يتناول خبز احلبوب الكاملة.
كما جيب تقليل كمية الكحول اليت يتناوهلا
وكذلك القهوة واألكالت السريعة ،واالمتناع
متاما عن التدخني .كما جيب عدم نسيان ممارسة
التمارين البدنية ،وقياس ضغط الدم يوميا يف
نفس الوقت.

قصور الغدة الدرقية يعين عدم قدرتها على إفراز
الكمية الكافية من هرمون «الثريوكسني»للجسم،
وهو اهلرمون الذي يقوم بالعديد من املهام
احليوية كالنمو واأليض وغريهما.
• أسباب قصور الغدة الدرقية
 .1اإلصابة مبرض هاشيموتو (أحد األمراض
املناعية ،حيث يهاجم جهاز املناعة خاليا الغدة
الدرقية ويتسبب يف التهابها).
 .2التهاب الغدة الدرقية الليمفاوي.
 .3خلل يف الغدة النخامية.
حاد يف اليود.
 .4نقص ّ
 .5عارض جانيب لتناول بعض األدوية.
 .6سبب وراثي.
املشع.
 .7العالج باليود
ّ
• أعراض قصور الغدة الدرقية
 .1تباطؤ عملية األيض ،وينتج عنه زيادة الوزن
بطريقة ملحوظة وصعوبة فقدانه حتى مع اتباع
محية غذائية.
 .2اضطرابات الدورة الشهرية وتأخر احلمل.
 .3التعب واإلرهاق املستمران واألمل املتكرر يف
العضالت وفرط النوم.
 .4اإلحساس بالربد سريعًا وعدم القدرة على
حتمله.
 .5انتفاخ الوجه والرقبة واليدين.
 .6اضطراب معدل ضربات القلب.
 .7مخول يف حركة األمعاء مما يؤدي إىل إمساك
مزمن.
 .8ضعف وتشقق األظافر وتكسرها.
 .9جفاف البشرة وتساقط الشعر وتغيرّ يف
بنيته.
.10االكتئاب وضعف الذاكرة وعدم القدرة على
الرتكيز.
• طرق عالج مخول الغدة الدرقية
 .1أو ً
ال ،جيب استشارة طبيب خمتص عند مالحظة
بعض من هذه العالمات ليقوم بفحص الغدة
الدرقية وقياس نسبة اهلرمون الذي تفرزه يف
الدم.
للغدة
 .2العالج الدوائي باهلرمون الصناعي
ّ
الدرقية هو العالج األمثل للتغلب على املشكلة،
وهذا الدواء سوف يساعد على إعادة مستوى
اهلرمونات وعمليات األيض إىل وضعها
الطبيعي.
 .3اتباع محية غذائية لدى اختصاصي التغذية،
وممارسة الرياضة خلسارة الوزن املكتسب
والتخلص من األعراض الناجتة عن اخللل بأسرع
وقت.

* 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
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Scott Morrison reveals new details on income tax cuts as Labor votes for full package

Treasurer Scott Morrison during Question Time on Wednesday. Photo:
Alex Ellinghausen

Treasurer Scott Morrison
has revealed the full cost
of the final phase of his
sweeping personal tax
cuts in a vigorous debate
in Parliament that shone
new light on the most
expensive element of the
budget plan.
The new details emerged
during an important vote
where Labor chose to
back the entire sevenyear package to avoid
being accused of blocking benefits for ordinary
workers.
Mr Morrison told Parliament the cost of the policy over 10 years would
be $143.95 billion, a slight
increase on the estimate
of $140 billion aired when
the budget was released
on May 8.
In a key statement after
two weeks of argument
over the cost, the Treasurer also revealed the
first and second stages
of the tax plan would cost
$102.35 billion over a decade.
The two statements suggest the third and most
controversial stage of the
policy would cost about
$42 billion over the same
timeframe, the decade to
2028-29, even though
this part of the package
only starts in 2024.
Labor has called for more
detail about the long-term
cost of the income tax
cuts in order to decide
how much of the package
to accept in the Senate,
but the government has
pushed back at those re-

quests and only used the
$140 billion estimate.
The new details emerged
in the House of Representatives shortly before 7pm on Wednesday
when Mr Morrison spoke
in favour of the bill while
Opposition Leader Bill
Shorten and Labor treasury spokesman Chris
Bowen sought to move
amendments.
Mr Shorten and Mr Bowen
tried to amend the bill to
delete the second and
third stages and restrict
the tax cuts to the changes that are due to start
on July 1, including a tax
offset worth up to $530 a
year.se
The government used its
numbers to reject the Labor amendments and insist that the lower house
approve the entire package.
At the final vote, Labor
voted in favour of the full
bill, which now proceeds
to the Senate where it will
be subject to extended
scrutiny and negotiation
over each stage of the reform.
Asked whether the final
vote meant Labor MPs
were supporting the full
package, Mr Bowen told
Fairfax Media the vote allowed Labor to keep pursuing changes in the upper house.
“Labor supported passage of the tax cuts legislation through the House
so we can continue to
make the case in the Senate for splitting the pack-

age and supporting Labor’s bigger, better and
fairer tax cuts,” Mr Bowen
said.
The Labor stance means it
avoids accusations from
the government that it has
blocked tax cuts, while retaining the scope to seek
amendments again in the
Senate.
Mr Shorten used his budget reply speech to offer
a more generous tax cut
in the first stage of the
reform while reserving
his options on the second
and third stages.
Mr Morrison said the Labor criticism of the full
package showed the Opposition did not believe
in returning money to
taxpayers who would be
forced to pay higher taxes as inflation increases
their nominal pay but not
their real earnings.
“They want to bank bracket creep and they want to
spend it all,” Mr Morrison
told Parliament.
“They just want to spend
it all in a big splurge. At
this election the reckless
spending will be back
from the Labor Party and
they’ll be seeking to do
it by pilfering the hardearned savings of ordinary Australians.”
Mr Bowen accused the
government of denying
help for ordinary workers
by voting for the $530 tax
offset in the budget while
voting against an amendment that would have increased this to the Labor
policy of up to $928 for 10
million workers.
“Labor tonight voted to
deliver bigger, better and
fairer tax cuts for 10 million working Australians.
The Liberal Party opposed
that,” Mr Bowen said in a
statement.
“Labor tonight voted to
split the government’s
legislation and separate
out the tax cuts that occur
over the next four years
from those that occur in
2022 and 2024. The Liberal Party opposed that.

“Labor tonight urged the
Turnbull
government,
again, to provide year-onyear costs over the medium-term of the seven year
tax cut plan. The Liberal
Party refused to release
it.”
Labor said the other information disclosed during the debate was that
the government plan for

a Low and Middle Income
Tax offset (LMITO), due to
start next financial year,
would costs $11.65 billion
over the next four years
and $15.9 billion over the
decade.
Another measure due
to start on July 1, an increase in the $87,000 tax
threshold to $90,000, will
cost $1.75 billion over the

four years and $6.45 billion over the decade.
These two measures
make up the first stage of
the seven-year plan and
go to 10 million workers,
although the scale of the
benefit varies. About 4.4
million would receive the
full offset of $530 under
the Coalition and $928
under Labor.

Crossbench push to lock Australia’s 560 largest
companies out of tax cuts
Woolworths, Caltex, Imperial Tobacco and the Ten
Network would be among
the hundreds of companies frozen out of the
$35.6 billion remaining of
the company tax package
under a renewed push to
cut benefits to companies
with a turnover of more
than $500 million a year.
The move, mooted by
Senate crossbenchers to
get the terminal tax cuts
across the line, would see
an extraordinary $1.5 trillion in turnover per year
quarantined alongside
more than 560 companies, according to figures
from the Australian Tax
Office.
While the data does not
show company profits –
the pool of money from
which taxes are paid – it
indicates the slab of the
economy that could be
excluded to bring crossbenchers back to the negotiating table.
Eliminating some of the
country’s largest companies would leave the
Turnbull government billions of dollars to play
with that could be used
to lure crossbenchers
through small business
grants or further income
tax cuts.
The majority of the cost of
the tax cuts comes after
2023 when businesses
with more than $1 billion
in annual turnover (including mining giants and
the big four banks) become eligible for the tax
discount.

Independent senator Derryn Hinch said he hoped
part of the company tax
bill could still be saved.
One Nation has indicated
further negotiations with
the government are off
the table but the party has
changed its stance on tax
several times in the past
two years.
A spokesman denied its
backflip was due to the
upcoming Longman byelection in Queensland,
where recent ReachTEL
polling by the Australia
Institute found up to 38
per cent of One Nation
voters wanted company
taxes increased.
“We haven’t seen any
polling, it has nothing to
do with Longman,” he
said. “It was the budget
papers, they spoke loud
and clear.”

Senator Hinch confirmed
One Nation had been lobbying him “passionately
and at great length” to
support the company tax
cuts days after the budget, where One Nation
was disappointed not to
see a commitment to an
apprenticeship scheme
and increases in taxes
paid on resources.
The executive director of
the left-leaning institute,
Ben Oquist, said the think
tank had launched a campaign targeting One Nation voters and senators
to help kill off the tax cuts
ahead of the Longman
poll.
“Labor’s citizenship byelections have cruelled
Turnbull’s tax cuts,” said
the institute’s chief economist Richard Denniss.

Hanson goes after Turnbull’s better half
Tony Abbott has joined
Pauline Hanson in criticising chief commissioner of
the Greater Sydney Commission, Lucy Turnbull,
over her immigration comments.
Pauline Hanson has taken
a swipe at Prime Minister
Malcolm Turnbull’s better
half in a stoush over Australia’s immigration rate.
Lucy Turnbull is the head
of the Greater Sydney Commission and told The Daily
Telegraph that Sydney was
far from full, drawing the
ire of Senator Hanson, who
withdrew support for the
government’s tax plan over

immigration concerns.
“She’s got her standard of
living and way of life but
many Australians don’t
have that. I don’t think
she’s in a position to say
whether Sydney is full or
not full,” Senator Hanson
told Sky News.
Former prime minister
Tony Abbott also said he
respectfully disagreed with
Mrs Turnbull.
“I’d say we are full and
frankly, we’re fed up,” he
told 2GB radio.
He argued Sydney did not
have the infrastructure to
cope with its population
density.
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New levy on digital giants sways crossbench on tax cuts Labor confident tax plan

Treasurer Scott Morrison has accused digital and social media companies
of “ripping out a big part of our tax base”. Photo: Alex Ellinghausen

A new tax on digital giants including Google,
Facebook and Uber has
won support from crucial Senate crossbenchers, clearing the way for
a possible vote within
weeks on two Turnbull
government
flagship
economic policies worth
$175 billion.
As Parliament resumes
for a new round of negotiations over the government’s $140 billion income tax cut plan and its
stalled $35.6 billion bid to
lower the corporate tax
rate for big businesses,
influential independent
senators have told Fairfax Media a digital tax
would help sway their
votes.
And treasurer Scott Morrison has confirmed a
tax targeting some of the
world’s largest and most
popular companies is
now inevitable, with Labor providing in-principle
support for a crackdown
on digital companies.
Centre Alliance senator
Stirling Griff, who along
with colleague Rex Patrick holds the final two
Senate votes needed to
secure the company tax
reduction, said the party
was “100 per cent behind a digital economy
tax proposal”.
“If the digital economy
tax makes the government coffers swell more
than they do now, that
is very much a positive
step,” Senator Griff said.
“As long as there are no
cuts to core community
services, we’d be receptive to a degree of tax
relief for everybody. A

lot could happen in six
weeks; maybe the company and income taxes
can be done by July.”
Google Australia last
year reported revenue of
$1 billion, including $604
million from advertising.
It paid $37 million in tax
on a total profit of $125
million. Facebook’s Australian revenue increased
to $476.8 million in 2016,
but the social media powerhouse reported a loss
of $9.6 million after settling a $31.6 million debt
for previous years with
the ATO
One Nation, which has
a history of demanding
more tax from multinationals, is also sympathetic to the taxation of
digital giants but is anxious about the costs being passed on to small
businesses and consumers.
Mr Morrison, who accused digital and social
media companies of “ripping out a big part of our
tax base” after a meeting
with Google and Amazon
in Silicon Valley earlier
this year, is growing frustrated at global delays on
the issue and is now prepared to go it alone.
Among the policies being floated is a European
Union proposal for an “interim measure” to implement a 3 per cent tax on
all advertising revenue
from “globally significant
enterprises” with annual
turnovers of more than
$1 billion.
This Australian measure
would look more like a
sales tax through a GSTstyle levy paid on adver-

tising. It would be up to
the digital company to
decide whether that levy
was passed on to the advertiser.
Government sources believe that this “interim
measure” is more likely
to become a mediumterm fix, because of the
difficulty of getting Chinese and US tax offices
to participate in a global
assault on the digital
companies.
At the heart of an international push to develop
a long-term global digital tax system – which
could involving taxing
subscriber fees and the
money made by selling
information about the behaviour of digital customers – is the question of
how to value user data.
Such a move would require an unprecedented
level of co-operation from
groups like the G20, with
companies reporting the
proportion of their revenue generated out of data
from a particular country,
and the revenue being
transferred between tax
offices accordingly.
Labor’s shadow assistant treasurer, Andrew
Leigh, said the opposition backed taxing the
digital economy but was
concerned a stop-gap
measure could become
permanent.
“It’s [also] worth thinking
about enforcement,” he
said. “We know the ATO
has lost 4000 staff under
the Coalition. Their ability
to still enforce existing
laws is being stymied, let
alone putting new laws
on the books.”
PwC Australian tax leader Pete Calleja said the
“worse-case scenario”
for investment would
be if a a new digital tax
passed Parliament but
the Coalition’s proposed
reduction in the company
tax rate from 30¢ in the
dollar to 25 did not.
“We need to make sure
we are in lock step with
the global community

and not one where we are
out on limb,” he said.
“It would be a double
whammy of a high corporate tax rate and a new set
of taxation regulations
that are out of step with
the rest of the world.”
A tax on the digital economy would give the government a new measure
to point to when defending its corporate tax reduction. It has also put a
levy on bank profits and
is preparing to announces changes to the Petroleum Resources Rent Tax
to boost revenue.
Mr Morrison, who has
previously recognised
the risks of going it alone
on digital taxation, said
he would avoid inhibiting growth and development.
“It’s a bigger part of the
economy in the future,
and we have got to work
together with other countries to ensure that it’s
sort of brought into the
tax net the same way the
old economy is,” he said
after the budget.
Mr Morrison will release a
discussion paper on the
policy options shortly.
The government is also
looking to boost revenue
from a range of digital streams beyond the
mooted advertising tax.
The budget included
measures to apply GST
to online travel giants
such as Expedia. The
government’s
Black
Economy Taskforce said
that measure should also
be extended to Airbnb,
a proposal the Coalition
has noted but not yet endorsed.
There is also industry
speculation a loophole on
food delivery operators
such as Uber Eats and
Deliveroo could soon be
closed. This would apply
a 10 per cent GST to the
delivery service on top of
the food.
Facebook, Google, Uber
and Amazon did not respond to requests for
comment.

will be split

Decisions over the Turnbull government’s personal income and company tax cut plans could
come to a head in the
next six weeks.
Treasurer Scott Morrison has again avoided
providing a year-by-year
cost breakdown of his
personal income tax cut
plan or the running costs
of his 10-year corporate
tax package.
But he hit back at Labor’s
numerous tax proposals
which he says are also
devoid of such detail.
“It is one rule for the Labor Party and one rule
for everyone else,” he
told MPs during the first
question time of the parliamentary sitting fortnight.
The seven-year personal income tax plan,
a key component of this
month’s federal budget,
is due for debate in the
House of Representatives on Tuesday.
Labor supports the first
part of the income tax cut
plan, which starts with a
reduction of up to $530
a year under a low and
middle-income tax offset.
But it won’t back the
Turnbull government’s
second and third steps,
which make changes to
certain tax brackets at
various stages, until at
least the government
provides more information on their cost.
The government is adamant it won’t split the
bill.
Shadow assistant treasurer Andrew Leigh believes that is a “ridiculous proposition”.
“This government will
hoot and holler for a while
but eventually they will
come round to doing the
right thing,” Dr Leigh told
Sky News on Monday.
Australian Conservatives
senator Cory Bernardi
hopes the government
doesn’t cave in because

its plan aims to remove
bracket creep, “but I suspect they will”.
“Ultimately the government, if it wants to get any
tax reform through, is going to have to make some
concessions and that may
see the bill split,” he told
Sky News.
However, the Greens wants
investment in services and
don’t support either government or Labor’s income
tax proposals.
“We won’t be engaging
in Liberal and Labor’s
tax cut auction, we’re not
bidding. What we are bidding for is an increase to
universal services in this
country,” Greens Leader
Richard Di Natale told reporters in Canberra.
The remainder of the
government’s 10-year
company tax package
also remains stuck in the
Senate after falling short
of two votes just before
Easter.
However, the possibility of a digital economy
tax being introduced and
aimed at the likes of Facebook and Google may
swing Centre Alliance
senators Stirling Griff
and Rex Patrick who say
they are “100 per cent”
behind such a proposal.
Treasurer Scott Morrison
said in his budget speech
he wants to ensure big
multinational digital and
tech companies pay
their fair share of tax and
has been working with
his G20 counterparts to
bring the digital economy
into the “global tax net”.
Senator Griff believes it
would be a positive step
and as long there are no
cuts to core community
services, he would be
receptive to a degree of
tax relief for everybody,
suggesting the company
and income taxes can be
done by July.
The Senate will next sit
in the final two weeks of
June.
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‘Not good enough’: Pauline Hanson reneges company tax support

Senator Pauline Hanson has backflipped on her Finance Minister Mathias Cormann had been nesupport for the government’s company tax plan. gotiating with crossbench senators to secure their
Photo: Alex Ellinghausen
support. Photo: Alex Ellinghausen

Pauline Hanson has sensationally reneged on
her promise to support
a company tax cut in a
move that likely scuttles
Malcolm Turnbull’s beleaguered policy once
and for all.
Labor pounced on One
Nation’s stunning backflip and said it showed
Senator Hanson could
not be trusted - even
though her latest position is in line with the opposition’s.
The government wants to
cut the company tax rate
from 30 per cent to 25 per
cent but has struggled to
find support in the Senate. It had been thrown
a lifeline in March when
Senator Hanson revoked
her initial opposition to
the plan, in exchange for
a $60 million apprenticeship plan.
Finance Minister Mathias Cormann, who has
been negotiating with the
crossbench, had been
hopeful of clinching two
more votes needed, especially after announcing a
widely-welcomed new tax
on the digital giants like
Google and Facebook.
But, less than two months
after negotiating her deal
with the government,
Senator Hanson said
she would now revert to
her original position and
would no longer support
the plan, leaving Senator Cormann and the plan

stranded.
The One Nation leader,
who controls three crossbench votes in the Senate, justified her U-turn
by simultaneously criticising the government for
not implementing it faster
and claiming it was not
supported by the people.
“The whole fact is, if
they’re ¬serious about
this, then start doing
something about it now,”
she told News Corp.
“This government is talking about it six or eight
years down the track, well
that’s not good enough.
“The people in general
don’t want it. It has not
been well ¬received. The
government has not been
able to sell the package
to the people and they
haven’t cut through.”
Add to shortlist
On Monday, Senator Hanson issued a new set of
wide-ranging, unrelated
demands to re-win her
approval, including an
overhaul of the resources
rent tax scheme and new
support for coal-fired
power stations.
A Labor spokesman
told Fairfax Media Senator Hanson’s continual
backflipping on the issue
showed she could not be
trusted.
“Pauline Hanson’s not
fooling anyone,” the
spokesman said.
“She wants this tax cut
for multinationals and the

big banks because all she
cares about is lining up
with Malcolm Turnbull.
“The only way to stop $80
billion going to multinationals is to vote Labor. If
you don’t want the banks
to get a big tax handout,
vote Labor.”
Senator Hanson’s staggering turnaround comes
ahead of a crucial byelection in the Queensland
seat of Longman, One
Nation heartland.
Add to shortlist
Labor and One Nation
have been engaged in
a bitter row over preferences; Labor, which narrowly won the seat at the
last election by a margin
of 0.8 per cent thanks to
One Nation preferences,
has said it will preference
One Nation last.
One Nation attempted a
preference swap deal with
the coalition in Queensland but was rebuffed. It
has subsequently threatened to send preferences
Labor’s way again.
A date for the byelections
in Longman as well as in
Mayo, Fremantle, Braddon and Perth has not
been set.
Except in Perth - where
the former member Tim
Hammond resigned citing family reasons - the
snap polls are being held
because the sitting MPs
resigned as a result of
breaching the rules relating to dual citizenship.

Key senators back EU-style 3 per cent tax
on digital giants
Treasurer Scott Morrison
said Australia, like other
G20 nations, might go it
alone with measures to tax
digital economy companies.
Key crossbench Senator
Stirling Griff says his party
would support a 3 per cent
tax on digital giants, like
that which applies in the
European Union, as the
government continues to
seek backing for its company tax cuts.
The government is just two
Senate votes short of securing the passage of its
legislation for the remainder of the tax cut package
and is hoping clampdowns
on multinationals can convince Senator Griff and his
Centre Alliance colleague
Rex Patrick to come on
board.
Senator Griff said on Monday that if they could be
convinced there was sufficient revenue over the medium term to fund both the
company tax cuts, worth
$35 billion over 10 years,
and the income tax cuts,
worth $140 billion over 10
years, as announced in the
budget, without having to
cut essential services, such
as health and education,
then they could vote for
both packages.
“If there’s sufficient revenue and no reduction in
core services, we would
consider that, or any other
form of tax cuts,” he said.

But he stressed Centre Alliance wanted to see the details of the planned tax measures designed to woo their
vote and that of others.
On Friday, The Australian
Financial Review revealed
the government had withheld from announcing in the
the federal budget planned
changes to the petroleum
resources rent tax in case
they were needed as leverage later next month to
secure support for the company tax cuts.
One Nation in particular,
which has already publicly
stated its support for the
cuts, remains concerned
about tax minimisation by
oil and gas giants, especially Chevron.
On Monday, Fairfax Media
and News Corp revealed the
government was also planning to use as a bargaining
chip a new tax on such digital giants as Google, Uber
and Facebook.
The release of a discussion
paper proposing options
is imminent. The EU proposal of a 3 per cent tax on
advertising revenue from
“globally significant enterprises” with annual turnovers above $1 billion made
sense, Senator Griff said.
He said it was smarter to tax
turnover rather than profits
because companies “play
games with profits, they
shift”.
In March, Treasurer Scott
Morrison told the Finan-

STATEMENT FROM LUKE FOLEY
“In the course of a 30-minute interview yesterday (on
Wednasday) I used the phrase white flight. That phrase
is offensive to many. I apologise and I will not use that
phrase again.
“My intention was to raise the very real issue of the lack
of government support for those communities in Western Sydney that are home to large numbers of refugees.
“Multicultural Sydney is an Australian success story.
As the member for Auburn I am proud to represent one
of Australia’s most diverse communities but, like many
other suburbs, it needs more services to ensure our migrants succeed.
“My priority is campaigning for better schools and TAFEs
and more good jobs for all the people and communities
of Sydney’s West. This is what I will always fight for.”

cial Review from a G20
meeting in Argentina that
Australia, like other G20
nations, might go it alone
with measures to tax digital economy companies
because efforts to agree on
a multilateral process were
moving too slowly.
He was pessimistic about a
multilateral solution being
agreed to through the G20
and OECD. Efforts were
moving too slowly due, in
part, to resistance from the
companies.
“There was a view among
some that we should wait
until there was some sort
of multilateral consensus,”
he said.
“Others were of the view we
need to get moving and any
multilateral position will be
one of harmonisation, ultimately.”
A digital tax on turnovers
would add to other measures the government has
already implemented to try
to force multinational giants to pay their fare share
of tax.
These include applying the
GST to digital products
and services imported by
Australian consumers, and
sales of low value goods
imported into Australia, including those purchased
online.
The government has implemented a diverted profits
tax, which aims to force
multinationals pay tax on
the profit made in Australia.
A government source said
another measure, Multinational Anti-Avoidance Law,
has seen additional sales
of $7 billion each and every
year returned to Australia
and hundreds of millions
of dollars of additional GST
revenue being paid.
“The government is committed to ensuring that
digital businesses pay their
fair share of tax in Australia and is actively engaging
with the OECD in exploring
options for taxing the digital economy,” he said.
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Premier grants conscience vote on One Nation leader Pauline Hanson withdraws support from Coalition’s
abortion clinic exclusion zones company tax cuts

Gladys Berejiklian will allow her MPs a conscience vote on the issue of
exclusion zones around abortion clinics.Photo: Jessica Hromas

NSW Premier Gladys Berejiklian will allow her MPs
a conscience vote on the
issue of exclusion zones
around abortion clinics,
increasing the likelihood
that the bill will pass
through both houses.
The premier’s decision
emerged out of a Coalition partyroom meeting on
Tuesday, where government MPs discussed how
to proceed with a joint Labor-Nationals bill on safe
access zones.
The bill, which will be debated in the upper house
of Thursday, proposes establishing 150-metre “safe
access zones” around
abortion clinics, with penalties including potential
jail time for people caught
harassing people inside
the zones.
Gladys Berejiklian will allow her MPs a conscience
vote on the issue of exclusion zones around abortion clinics.
Gladys Berejiklian will allow her MPs a conscience
vote on the issue of exclusion zones around abortion clinics.
Nationals MLC Trevor
Khan, who is co-sponsoring the bill with Labor MLC
Penny Sharpe, said he and
a group of coalitions MPs
had been working hard
to “convince members to
support the bill”.
“If it gets out of the Legislative Council, at this
stage, we have some confidence in the way matters
are progressing. There is
still some work to do,” Mr
Khan said.
Ms Sharpe said she was
“confident” the bill would
be passed by the Legislative Council on Thursday.
Labor MPs are bound by
a partyroom decision to

support the legislation.
Nationals MLS Trevor
Khan is co-sponsoring the
bill with Labor MLC Penny
Sharpe.
In a display of bipartisan
unity, Nationals MP Leslie Williams, who is also
the parliamentary secretary for regional health,
will introduce the bill into
the lower house, should it
pass through the Legislative Council.
“We all have daughters,
aunts, sisters or nieces
and I don’t think any of us
would think it acceptable
that they be harassed and
in fact even approached
by ‘sidewalk counselors’
as they enter these clinics.
I am sure the community
would expect us to protect
their privacy, their dignity
and their safety,” Ms Williams said.
If passed by the upper
house this week, the earliest it will come before the
Legislative Assembly for
debate is the next sitting
week beginning on June
5.
The bill establishes three
new offences for conduct
inside the 150m buffer
zone, which would make it
illegal to obstruct or interfere with a person accessing or leaving a clinic; to
communicate “in relation
to abortions” in a manner
that could cause “distress
or anxiety” to a person accessing or leaving a clinic,
and to record and distribute visual data of a person
without their consent.
Each offence carries a
maximum penalty of six
months jail, or a $5550
fine, or both, for a first offence. A repeat offender
would face a maximum
12 months jail, or $11,000
fine, or both.

One Nation leader Pauline
Hanson has dealt a blow
to the Federal Government by withdrawing her
party’s support for the
Coalition’s company tax
cuts.
Senator Hanson said she
regretted pulling out of
a deal with the Government, but it had failed
to deliver on a string of
her demands, including
reducing the immigration rate, building a coalfired power plant in north
Queensland and lowering
spending.
She said she had not spoken to Finance Minister
Mathias Cormann directly
about her new position.
“I know he is devastated
over this, but it is not Minister Cormann, it is his
colleagues and the Government that have let him
down,” Senator Hanson
said.
Senator Cormann is pessimistic that the Government will ever reach a
deal with One Nation on
cutting the company tax
rate.
“It looks that we might
not ever get to that point,”
Senator Cormann said.
Senator Hanson struck a
deal with the Coalition in
March to support the tax
cuts in exchange for an
apprenticeship pilot program for young Australians.
But the One Nation leader — who controls three
votes in the Senate —
says no money has been
put aside for the program.
There appears to be a major dispute between Senator Hanson and the Government over the timing
of what was agreed.
While Senator Hanson
said no money had been
set aside, Senator Cormann said the apprenticeship scheme was always
conditional on the tax
cuts passing.
“It was always understood
and accepted by Pauline

Hanson and One Nation
that the things we agreed
were conditional on the
successful passage of
the legislation in full, to
reduce the business tax
rate over time for all businesses down to 25 per
cent and that remains the
Government’s position,”
Senator Cormann said.
He said One Nation had
given firm private and
public commitments that
they would support the
company tax cuts legislation when they negotiated
earlier this year.
“I am obviously very disappointed with this latest
development, but self-evidently I hope this is not
the last word,” Senator
Cormann said.
One Nation’s latest position makes it even harder
for the Government to
get the company tax cuts
through Parliament before the next election
Senator Cormann told a
Senate estimates committee the Government was
committed to taking the
company tax cut to the
next election.
“Yes and I can explain
why because it is even
more important now than
it was when we took it to
the 2016 election,” he
said.
Hanson wants lower immigration in exchange for
support
Senator Hanson now says
the Federal Government
has not done enough to
reduce debt, and the company tax cuts would not
create enough jobs in the
short term.
She is also listing other
major changes she wants
the Government to make.
In an interview with The
Australian, Senator Hanson reiterated her party’s
support for changing the
petroleum resource rent
tax, to make large companies pay more tax.
Senator Hanson’s change
of mind presents a headache for the Federal

Government, which has
failed to convince enough
crossbench to support
the change.
It wanted to pass the legislation before the budget,
but was forced to defer
debate with new independent senator Tim Storer
unconvinced.
The two Centre Alliance

senators (formerly the
Nick Xenophon Team) are
also unprepared to back
the company tax cuts
now.
CA senator Stirling Griff
said the evidence so far
“certainly would indicate
to us that it’s not really the
right time to have tax cuts
or corporate tax cuts”.

The Turnbull government
has lodged a second series of complaints to the
ABC about the network’s
chief economics correspondent Emma Alberici,
this time over her reporting on innovation tax
credits.
Prime Minister Malcolm
Turnbull sent a list of 11
grievances to the ABC on
May 7 about a television
story aired the previous
evening about research
and innovation spending.
Communications Minister
Mitch Fifield also complained to the ABC about
the story.
In complaints seen by Fairfax Media, Mr Turnbull’s
office said Alberici had
wrongly described UTS
professor Roy Green as
an adviser to the Coalition
government when he had
in fact reviewed policy for
a Labor-dominated Senate
committee.
Mr Turnbull complained
that the story had asserted
a company called Carbon
Revolution deserved government support but failed
to mention two grants it
received from the Turnbull government, as well
as two visits Mr Turnbull
made to the firm.
Advertisement
“Why wasn’t footage of
the PM’s previous visits
used?” Mr Turnbull’s office asked the ABC. It also
raised several other issues
it claimed Alberici had ignored, misinterpreted.

The complaints are the
second time in just a few
months Mr Turnbull and
Mr Fifield have taken the
ABC to task over Alberici’s reporting. The first
complaint regarded a
news story and analysis
piece about multinational
tax avoidance, both of
which were subsequently
amended. The ABC has
since conceded mistakes
were made in the editorial
process which allowed the
pieces to be published.
The ABC issued a correction on May 8 which acknowledged Dr Green “is
not currently advising the
government”, but did not
respond publicly to the
other issues raised by Mr
Turnbull.
Fairfax Media has contacted the broadcaster for
comment.
Mr Fifield confirmed he
and the Prime Minister
had complained about the
innovation articles during
a Senate estimates hearing on Wednesday. He
said it was one of about
half a dozen complaints
he has made to the ABC
since becoming communications minister in September 2015.
ABC executives will face a
Senate estimates hearing
in Canberra on Wednesday night. Tensions are
high between the broadcaster and the Coalition
after the May budget froze
funding at a cost of $84
million over three years.

Malcolm Turnbull lodges second complaint with the ABC
about Emma Alberici
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Malcolm Turnbull ‘did not know’ Liberal MP would make Liberal warns Coalition party room that sheep
bribery claims about Chau Chak Wing in Parliament trade is a ‘vote changing issue’
The Prime Minister did
not know an influential
Liberal backbencher was
going to use parliamentary privilege to say a
Chinese-Australian businessman “co-conspired
to bribe” a senior United
Nations official.
Liberal MP Andrew Hastie,
who chairs the powerful
intelligence and security
committee, told Parliament yesterday that businessman Chau Chak Wing
funded the bribery of former president of the UN
General Assembly John
Ashe.
Dr Chau, who is an Australian citizen, has donated to both the Liberal and
Labor parties in the past
decade.
Prime Minister Malcolm
Turnbull said he had
no forewarning that Mr
Hastie would give the
speech and he said it was
not fresh information.
“They are in fact the subject of litigation currently
in the Australian courts
and for that reason I don’t
propose to say any more
about them.”
Trade Minister Steve Ciobo also said Mr Hastie’s
speech did not reveal
anything new.
He warned that parliamentary privilege should only
be used with an extraordinary amount of caution.
“Ultimately the media, the
public, will be arbiters
about whether or not he
has achieved that balance, but I make the point
again that there wasn’t
anything said in Parliament last night that hasn’t
already been in the public
domain,” Mr Ciobo said.
Parliamentary privilege allows politicians to speak
freely inside the chambers, without a risk of
defamation action.
Dr Chau has previously
filed defamation cases
against Fairfax and the
ABC.
According to Mr Hastie,
Dr Chau was referred to in

Dr Chau, who

a court indictment relating to the bribery as “CoConspirator 3 or CC-3”.
Mr Hastie said the bribe
amounted to $200,000.
He recently met with
United States authorities
about espionage and foreign interference legislation, and said it was during those discussions he
confirmed the “long-suspected identity of CC-3”
as Dr Chau.
“The same man who coconspired to bribe the
United Nations president
of the General Assembly,
John Ashe,” Mr Hastie
said.
“The same man with extensive contacts in the
Chinese Communist Party, including the United
Front.
The ABC has attempted
to contact Dr Chau but
no response has been received.
Dr Chau has also disputed previous allegations
made about him.
In Parliament last night,
Mr Hastie tabled a “sensitive” US State Department
cable from 2007.
He said Dr Chau had
“close contact with the
United Front, the influence
arm of the Chinese Communist Party in 2007”.
“So what is the connection to Australia? CC-3 is
a Chinese-Australian citizen,” Mr Hastie told Parliament.
“He has also been a very
significant donor to both

of our major political parties. He has given more
than $4 million since
2004. He has also donated $45 million to universities in Australia.
“The Australian press
has reported these matters and others and have
been sued for defamation
by CC-3. CC-3 disputes a
number of the reported allegations.
“The merits of these defamation cases are appropriately left for a court.
My concern is that defamation cases can have a
chilling effect on our free
press.”
Mr Hastie also used his
speech to accuse China
of seeking to influence
Western democracies.es
and public debates.”

Michelle Grattan does not
work for, consult, own
shares in or receive funding from any company or
organisation that would
benefit from this article,
and has disclosed no relevant affiliations beyond
their academic appointment.
A tough debate in the Coalition party meeting has
highlighted the substantive and political concerns
an increasing number of
Liberal MPs have about
the live sheep trade.
As Agriculture Minister
David Littleproud continued his trip to reassure
Middle Eastern countries
(United Arab Emirates,
Kuwait, and Qatar) that
the trade will remain, in
Canberra on Tuesday

New data shows Victoria’s
economy is accelerating
above trend, fuelled by private and public investment.
The latest ANZ Stateometer
report released today shows
Victoria’s economic activity
is gathering pace due to
strong public and private
investment and a booming
jobs market, with more than
320,000 new jobs since the
Andrews Labor Government was elected.
The report states that “Victoria’s economic success
over recent years has been
multi-faceted’, with three
years of strong economic
performance which began
in early 2015 after the Labor Government came to
office.
Since being elected in November 2014, the Labor
Government has invested
more than $48 billion to
build the schools, the hospitals, the roads and the
public transport system our
state needs.
Private companies are also
backing the Victorian economy with local firms reporting the strongest business
conditions in 18 years,
buoyed by cuts to payroll

tax and a recent uplift in office building construction
approvals.
Construction work completed in Victoria is up 6.5 per
cent in the March quarter,
according to the Australian
Bureau of Statistics, compared with the national average of just 0.2 per cent.
In the year to March, construction work done in
Victoria increased 11.2 per
cent – more than double the
national average of 5 per
cent – driven by engineering (40.7 per cent) and nonresidential building (4.5 per
cent).
The ANZ data also shows
Victorian families are benefiting from six-year lows
in the unemployment rate –
down to 5.3 per cent for the
month of April – and strong
retail trade, demonstrating
the confidence of Victorian
households.
The ANZ Stateometer is a
measure of economic performance across states
and territories. It synthesises 37 economic indicators,
covering labour market
conditions, household and
business activity, housing
and trade.

Victorian Economy Growing And
Creating Jobs

colleagues were reporting a big voter backlash
against the exports and
questioning why nothing
had been done about blatant breaches of current
regulations.
Malcolm Turnbull’s annoyance at former minister Susan Ley, whose
private member’s bill to
phase out the trade has
put the government on
the spot, was obvious at
the meeting. The Prime
Minister said she should
have taken her concerns
to the minister, rather than
struck out on her own.
The Liberals pride themselves on giving independence to their MPs,
but when the right is exercised, it can be another
matter. Turnbull had earlier tried unsuccessfully
to twist Ley’s arm to have
her drop the bill. Instead,
she went ahead, with another Liberal, Sarah Henderson, seconding the bill
on Monday.
In the party room two
Western Australians, Nola
Marino and Rick Wilson,
expressed their thanks for
the government continuing to support the trade
– which affects mainly
that state. They received
a round of applause. But
then the tone became
more critical.
Victorian Russell Broadbent warned that the trade
had turned from “an issue” to a “vote-changing
issue”.
He said he had recently
been with a group of very
conservative women from
farming families, among
whom the topic was white
hot. Broadbent didn’t use
the term “doctors’ wives”,
but these are the people
he meant – Liberal supporters whose vote can
be moved by particular
causes.
In a debate involving
some 14 speakers, other
MPs reinforced the message about community
reaction.

Queenslander
Warren
Entsch doubted the new
regulations announced
by Littleproud last week
were going to work. He
also raised the pertinent
question of why breaches
of existing regulations
hadn’t been prosecuted.
For example, pregnant
ewes had been shipped,
when they shouldn’t have
been, as well as sheep
with heavy fleeces, that
should have been shorn.
Entsch said this was a declining industry, and one
more incident – which he
predicted would occur
– would be the end of it.
The government should
be preparing transition
arrangements, he said.
In retrospect, perhaps Littleproud should have delayed his trip to be at the
meeting and hear the worries. Continuing the exports still has party room
support. But as things
appear now, the future of
this controversial trade
will rest more with the
opinion of the Australian
community than with the
mood of the Middle Eastern buyers.
The concerns of Liberals
and the public will only
be increased by the outcome of a WA court case,
which involved the use
of falsified documents to
send a shipment of sheep
to Pakistan, where some
were destroyed in horrific
circumstances.
Garry Robinson was a
general manager at Perth
based exporter Wellard
in 2012 when a shipment
was turned away from
Bahrain, which alleged
concerns about disease.
Robinson used forged
documents to get approval from the Australian
government to redirect
the ship to Pakistan.
Robinson on Tuesday was
sentenced to 18 months
jail but this was suspended and he has been released on a $20,000 recognisance order.
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