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َ
تأليف احلكومة ،أجاب« :ال
ّ
ً
ردا على
ِعلم لي» .وأكدّ ،

سؤال آخر ،أنه «حاضر»
ّ
للتدخل لتذليل العقبات

عبداهلل الثاني يلتقي ترامب اإلثنني (بعد غد)
حملادثات تشمل عملية السالم

بدأ العاهل األردني امللك
عبداهلل الثاني زيارة عمل
مفاجئة للواليات املتحدة،
الرئيس
خالهلا
يلتقي
دونالد ترامب للبحث يف
قضايا اإلرهاب وإيران
واألزمة السورية وعملية
السالم بني الفلسطينيني
وإسرائيل .مبوازاة ذلك،
واصل كبري مستشاري
الرئيس األمريكي وصهره
جاريد كوشنري ومبعوث

عملية السالم جيسون
يف
جولته
غرينبالت،
املنطقة بزيارة للقاهرة
الرئيس
التقى
حيث
السيسي
عبدالفتاح
الذي شدد على «تسوية
القضية الفلسطينية طبقًا
للمرجعيات الدولية».

األبيض
البيت
وأفاد
يف بيان أمس ،بأن
ترامب سيستقبل عبداهلل

اإلثنني املقبل ،مضيفًا
أن «الزعيمني سيناقشان
تهم
اليت
القضايا
اجلانبني ،مبا يف ذلك
اإلرهاب ،والتهديد الذي
متثله إيران ،واألزمة يف
سورية ،والعمل حنو سالم
دائم بني اإلسرائيليني
والفلسطينيني».
ووفق بيان للديوان امللكي
امللك
غادر
األردني،
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احملكمة االحتادية ترضي كل األطراف
وتعيد «جدولة» نتائج االنتخابات العراقية

أقرت احملكمة االحتادية
العراقية أمس االول،
إجراء عد وفرز يدويني بناء
على تعديل برملاني لقانون
االنتخابات ،لكنها رفضت
إلغاء نتائج انتخابات اخلارج
واخلاص واملشروط ،لتفتح
بذلك باب إجراءات جديدة
وإعادة جدولة للنتائج قد
تستغرق شهورًا ،فيما
يسعى الربملان ،وفق
تسريبات ،إىل متديد عمله،
األمر الذي ترفضه قوى
سياسية خمتلفة ،وقد يتم

الطعن به دستوريًا.
أمس
احملكمة
وأكدت
االول دستورية جلسة
الربملان اليت عقدت قبل
حنو شهر وأقرت تعديل
قانون االنتخابات ليشمل
أجهزة
استخدام
إلغاء
العد والفرز اإللكرتونيني،
والبدء بعمليات عد وفرز
يدويني لصناديق االقرتاع،
لكن احملكمة رفضت بندًا
يف التعديل يتضمن إلغاء
نتائج التصويت اخلاص
واخلارج.

بهذا القرار ،تكون احملكمة
ردت الطعون املقدمة هلا
حول دستورية اجللسة
الربملانية ،وأبرزها من
رئيس اجلمهورية فؤاد
املعصوم ،يف حني وصفت
قوى سياسية القرار بأنه
متوازن ويرضي األطراف
كافة.
ومع حصول جدال قانوني
أمس حول نص يف الفتوى
الدستورية ،جيعل عملية
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اليت

تعرتض
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Follow us on

احلريري :سأزور الرئيس عون خالل ساعات
للتشاور يف التشكيلة الوزارية

«بي ّ
الكل» مع األطفال بعيد األب

www.southwestbuilders.com.au

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

رئيس اجلمهورية حييي اآلباء بعيدهم ..ومريكل :إستقرار لبنان مطلب دولي!

وقع زيارة املستشارة
على
ِ
األملانية أجنيال مريكل
للبنان أمس االول أبلغ
سعد
املكلف
الرئيس
احلريري اىل رئيس جملس
النواب نبيه بري هاتفيًا
أنه يف صدد العمل على
تأليف احلكومة قبل نهاية
وأنه
االسبوع اجلاري،
سيزور رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون خالل
الساعات الثماني واالربعني
املقبلة للتشاور معه يف
التشكيلة الوزارية .ورشح
من اوساط عني التينة
ان االجواء اليت عكسها
ّ
احلريري خالل اتصاله بربي
«كانت إجيابية» .وعندما
توجد
سئل بري :هل
َ
ُ
تعقيدات داخلية ُتواجه

10 Nicholsen St, Penshurst

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768
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خربة طويلة وصدق يف التعامل

الوالدة
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ارتباك حول مصري مئات األطفال بعد
تراجع ترامب عن نزعهم من ذويهم

أثار تراجع الرئيس األمريكي
دونالد ترامب عن سياسة
فصل األطفال عن ذويهم
املهاجرين غري الشرعيني
على احلدود املكسيكية،
ارتباكًا يف شأن كيفية
تنفيذ التوجيهات اجلديدة.
وقال بيرت شي ،وهو حمام
يف دعوى قضائية أسفرت
ّ
ينظم معاملة
عن اتفاق
األطفال املهاجرين يف
االحتجاز« :حنن مسرورون
ألن الرئيس (ترامب)
دعا إىل وقف سياسته
والقاسية
الالإنسانية
عن
الوالدين
لفصل
أطفاهلم».
املرسوم
رغم
وعلى
الرئاسي ،أشار شي إىل
أنه قلق على مصري آالف
ُف ِ
صلوا
األطفال الذين
عن ذويهم «من دون أن
يكون لدى إدارة ترامب أي

الرئيس األمريكي ترامب يرتاجع عن قراره

للم مشلهم،
إجراءات فاعلة ّ
سيما أن كثريين
ال
ّ
من أهاليهم ُر ِحلوا» من

الواليات املتحدة.
السيناتور
وقال
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العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ..ايلي
على الرقم:

0412 224 604

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

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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لــبنانيات

الراعي أطلع فوشيه على أجواء زيارته اىل باريس
احلريري اجرى حمادثات مع مريكل تناولت
قزي :كان أول من دق نفري اخلطر حيال املستجدات يف لبنان واملنطقة وتفعيل العالقات
والتبادل التجاري
أعباء النزوح ومرسوم التجنيس

الرئيس الحريري مستقبال املستشارة مريكل

البطريرك الراعي مستقبال السفري فوشيه

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول،
يف الصرح البطريركي ببكركي،
سفري فرنسا برونو فوشيه،
وكان حديث عن أجواء الزيارة
الرمسية اليت قام بها الراعي
اىل فرنسا أواخر الشهر املنصرم
تلبية لدعوة من الرئيس
الفرنسي اميانويل ماكرون.

فوشيه

وقال فوشيه بعد اللقاء« :أتيت
لزيارة غبطته بعد عودته من
باريس ،ألستمع اىل انطباعاته
الشخصية واىل ما ميكننا
اللقاءات
نتيجة
استخالصه
العديدة اليت عقدها يف باريس
مع الرئيس اميانويل ماكرون
الشيوخ
جملس
ورئيسي
واجلمعية الوطنية ،اضافة اىل
لقائه رئيسة منطقة ايل دو
فرانس وعمدة باريس».
أضاف« :علمت من غبطته ان
الزيارة كانت ممتازة ومتيزت
حبفاوة اإلستقبال ،وان السلطات
الفرنسية العليا جددت ثقتها
وآماهلا بشخص صاحب الغبطة
وبالعالقات التارخيية القائمة مع
الكنيسة املارونية يف لبنان.
فلقد حبث مع املسؤولني يف
املواضيع املتعلقة باإلقتصاد
السورية
واألزمة
اللبناني
ومسألة املدارس والصعوبات
املالية جراء تطبيق القانون ،46
اضافة اىل البحث يف زيارة
الرئيس الفرنسي املرتقبة اىل
لبنان .وكانت مناسبة للسلطات
الفرنسية ان جتدد صداقتها مع
الكنيسة املارونية اليت جتمعنا
بها عالقة عريقة تعود ألكثر من
عقد من الزمن».
وتابع« :زيارة البطريرك الراعي
اىل فرنسا جاءت يف الوقت
املناسب ،وهي تقليدية .لقد
متت يف الوقت املناسب نظرا

للوضع الراهن الذي فرض عددا
من املواضيع اليت مت تبادل
اآلراء حوهلا ،وهي تقليدية
ألن من املهم جدا عند استالم
رئيس الدولة ملهامه ان يلتقي
الشخصية املارونية الروحية
األوىل متاما كما فعل األسالف.
وانا اعتقد ان الرئيس ماكرون
الذي سبق له ان التقى غبطة
البطريرك الراعي يف لبنان يوم
كان مرشحا لرئاسة البالد،
سعيد جدا اليوم للقائه جمددا
البطريرك الراعي يف باريس
بعد ان اصبح رئيسا لفرنسا».

قزي

ثم التقى الراعي الوزير السابق
سجعان قزي ،الذي قال على
االثر« :زرت غبطة البطريرك
لشكره على املواقف الوطنية
اليت يتخذها دائما وخاصة
يف هذه املرحلة ال سيما حيال
هما:
اساسيني
موضوعني
النازحون السوريون ومرسوم
التجنيس .ويعود الفضل يف
اثارة هذا املوضوع لغبطته
منذ اكثر من سنتني حني كان
اول من دق نفري اخلطر حيال
اعباء النزوح السوري على
لبنان وضرورة اجياد حل سريع
لعودتهم اىل بالدهم».
أضاف« :كما ان موقفه من
مرسوم التجنيس متكن فيه
من املزاوجة بني حق رئيس
اجلمهورية من ناحية صالحياته
بإصدار مرسوم وبني املطالبة
بتعديله لسحب األمساء اليت ال
تستحق اجلنسية».
وختم« :حنن اليوم بأشد احلاجة
اىل مثل هذه املواقف اليت ال
تبلغ تأثرياتها لبنان فقط وامنا
احملافل الدولية وخاصة باريس،
ال سيما بعدما علمنا مبدى تأثر
اإلدارة الفرنسية وال سيما
الرئيس ماكرون باألفكار اليت
طرحها عليه غبطته».

أجرى رئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري عند الساعة السادسة
والنصف من مساء امس االول
يف السراي احلكومي ،حمادثات
مع املستشارة األملانية اجنيال
مريكل ،تناولت آخر املستجدات
يف لبنان واملنطقة وسبل
تفعيل العالقات الثنائية بني
البلدين يف خمتلف اجملاالت ،ال
سيما على الصعيد االقتصادي
والتبادل التجاري.
وشارك يف احملادثات عن
اجلانب اللبناني الوزير يف
حكومة تصريف االعمال غطاس
اخلوري وسفري لبنان يف أملانيا
مصطفى أديب ،وعن اجلانب
األملاني السفري االملاني يف
لبنان مارتن هوث واملستشاران
نديم املنال وهاني محود.
دونت
احملادثات
وبعد
املستشارة مريكل كلمة يف
سجل الشرف جاء فيها « :ال
تزال أملانيا تقف إىل جانب
لبنان مستقر ومنفتح على
العامل ومزدهر ،حيث يعيش
الناس من خمتلف األديان معا
بسالم .أمتنى لكم كل النجاح
والتوفيق يف تنفيذ اإلصالحات
اليت بدأت».
ثم خرجت مع الرئيس احلريري

إىل شرفة السراي ،حيث أطلعها
على معامل العاصمة.

عشاء عمل

بعد ذلك ،أقام الرئيس
احلريري على شرف املستشارة
مريكل عشاء عمل يف السراي
احلكومي ،شارك فيه أعضاء
الوفدين اللبناني واألملاني.

املطار

وكانت املستشارة األملانية قد
وصلت اىل مطار رفيق احلريري
الدولي بعيد الساعة السادسة
مساء ،واستقبلها على ارض
املطار الرئيس احلريري وحمافظ
جبل لبنان حممد املكاوي
والسفريان أديب وهوث وعدد
من أركان السفارة األملانية،
مديرة املراسم يف وزارة
اخلارجية السفرية جنال عساكر،
ممثل قائد اجليش العميد زخيا
اخلوري وقائد جهاز أمن املطار
العميد جورج دوميط.
وعلى الفور ،توجه الرئيس
احلريري واملستشارة مريكل معا
يف سيارة واحدة اىل السراي
احلكومي حيث أقيم هلا استقبال
رمسي ،استعرضت خالله ثلة من
احلرس احلكومي.

السفري البابوي اجلديد وصل إىل لبنان:

البابا فرنسيس محلين كل بركاته
النقلها اىل كل سكان ارض االرز

وصل امس االول اخلميس،
السفري البابوي اجلديد لدى
لبنان املونسنيور جوزيف
سبيتاري اىل بريوت ،آتيا
من روما لتسلم مهامه
الدبلوماسية وتقديم نسخة عن
اوراق اعتماده اىل املسؤولني
اللبنانيني.
وجرى للسفري البابوي اجلديد
استقبال حاشد يف صالون
الشرف يف املطار ،شاركت
فيه مدير املراسم يف وزارة
اخلارجية واملغرتبني السفرية
جنال رياشي عساكر ممثلة
وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل ،اضافة اىل
املطران بولس عبد الساتر
املاروني
البطريرك
ممثال
الكاردينال مار بشارة بطرس
جورج
املطران
الراعي،
اسادوريان ممثال بطريرك
االرمن الكاثوليك غريغوريوس
بطرس غابرويان ،املطران
شارل مراد ممثال بطريرك
السريان الكاثوليك اغناطيوس
يوسف الثالث يونان ،ورئيس
الطائفة الكلدانية يف لبنان
املطران جورج قصارجي،
ورئيس الطائفة الالتينية
اسايان،
سيزار
املطران
رئيس اجمللس العام املاروني
الوزير السابق وديع اخلازن
مع اعضاء هليئة التنفيذية
الرابطة
رئيس
للمجلس،
املارونية انطوان قليموس،
سفارة
بأعمال
القائم
الفاتيكان ايفان سانتوس

واملطارنة :شكراهلل احلاج،
مارون عمار وحنا رمحة ،ومدير
املركز الكاثوليكي لالعالم
االب عبدو كسم وعدد من
الرؤساء العامني والرئيسات
العامات.
ورحب بالسفري البابوي ايضا
كورال مدرسة كرمل  -سان
اغنية
فانشدوا
جوزيف،
«طلوا حبابنا طلوا» عند دخول
السفري اجلديد قاعة الشرف،
كما انشدوا اغنيات وصلوات
عدة.
بالسفري
عساكر
ورحبت
سبيتاري  ،الذي قال بدوره:
«اصل اىل هنا بكثري من
السرور وحامال معي الكثري
من املشاعر ،واود ان اتقدم
بالشكر اجلزيل للكورال وجلميع
املستقبلني واالصدقاء».
وتابع« :لقد كنت االثنني
املاضي يف حضرة البابا
فرنسيس الذي محلين كل
بركاته النقلها اىل الشعب
اللبناني وكل سكان ارض
االرز ،وبصفيت التمثيلية للبابا
فرنسيس ،انا هنا لنمضي معا
قدما .ومن هنا فإنين اود ان
اتعرف على تاريخ وثقافة هذا
البلد ،وهذا املكان يعين لي
الكثري على الصعيد الشخصي،
فأنا من جزيرة مالطا وتارخينا
كان قد بدأ منذ ثالثة االف
عام ،مع وصول الفينيقيني
اىل اجلزيرة».
وختم« :نسأل السيدة العذراء
ان تباركنا وتساعدنا».

التقى نظريه املاليزي واشاد بدور القوة الدولية يف
ترسيخ االستقرار

الصراف :لبنان لن يتنازل عن
أي حق من حقوقه
احلريري تابع الشأن احلكومي مع
الرياشي وأبو فاعور وفرجنية

الحريري مستقبال فرنجيه
استقبل رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري عصر امس االول
يف «بيت الوسط» ،رئيس «تيار
املردة» الوزير السابق سليمان
فرجنية ،يرافقه وزير االشغال
والنقل يف حكومة تصريف
فنيانوس،
يوسف
االعمال
يف حضور وزير الثقافة يف
حكومة تصريف االعمال غطاس

اخلوري ،وجرى عرض لألوضاع
العامة وملف تشكيل احلكومة.
ثم استقبل احلريري النائب
وائل أبو فاعور يف حضور
اخلوري.
وبعد ذلك التقى وزير االعالم
يف حكومة تصريف االعمال
ملحم الرياشي ،وتركز البحث
على الشأن احلكومي.

استقبل وزير الدفاع الوطين
يعقوب رياض الصراف نظريه
املاليزي حممد سابو والوفد
املرافق.
االستقبال
مراسم
وبعد
الرمسي ،وضع سابو اكليال من
الزهر على النصب التذكاري
لشهداء اجليش.
بعد ذلك ،عقد اجتماع بني
اجلانبني تركز على العالقات
بني البلدين يف اجملالني
الدفاعي والعسكري وال سيما
يف ما خص تبادل اخلربات
والعمل على تطوير التعاون
ليشمل جماالت أخرى.
أثار الصراف أزمة النازحني
السوريني ،مشددا على ان
«من الضروري أن يساعد
اجملتمع الدولي لبنان يف
تأمني عودة كرمية اىل املناطق
اآلمنة وال سيما ان عددا ال
بأس به من الالجئني يسبب
أزمة حدود بسبب زياراتهم
املتكررة لسوريا» ،الفتا اىل
«انعكاسات هذه االزمة على

خمتلف األوضاع اللبنانية وال
سيما االجتماعية واالقتصادية
واالمنية» ،مؤكدا «رفض
التوطني».
واشاد الصراف ،خالل اللقاء،
ب»الدور املهم الذي تؤديه
الوحدة املاليزية العاملة يف
اطار القوات الدولية العاملة
يف اجلنوب» ،مركزا على
«التعاون القائم بني هذه
القوات واجليش والذي امثر
استقرارا الفتا».
وأكد أن «اسرائيل هي من
السيادة
وتنتهك
تعتدي
اللبنانية بشكل مستمر وان
لبنان لن يتنازل عن اي حق
من حقوقه او اي جزء ولو
صغريا من ثراوته».
من جهته ،أعرب سابو عن
«تقديره للبنانيني ملا يشكلون
من منوذج للعيش املشرتك
مبختلف طوائفهم وأطيافهم»،
معتربا «هذا من وجوه الشبه
اللبناني
الشعبني
بني
واملاليزي».

صفحة 3

Saturday 23 June 2018

الـسبت  23حـزيران 2018

Page 3

اعــالن

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726

ختفيضات كبرية على تشكيلة واسعة من اخلضار والفواكه
خضار  -فواكه  -مسانة عربية  -زيوت  -مكسرات  -معلبات  -مرطبات  -أجبان
وألبان  -خبز طازج يوميا وغريها..

خـضار وفـواكه طـازجـة يـومـيا مـن املـاركـت

بـندورة ( 1كـلغ) بـ $ 1،49

هذه
األســعار
صاحلة لغاية
يوم اجلمعة
 29حزيران

بـصل (الكيس 10كــلغ) بـ $ 4،99
طــحني ( 12،50كـلغ) بـ $ 9،99

ســبانـخ ( 1باقة) بـ $ 1،50
عصري اكسرتا (صندوق  24قنينة) بـ $ 12،99
 1( Pink Lady Appleكـلغ) بـ $ 1،50
بذورات مشكـّلة ( 1كـلغ) بـ $ 9،99

حــمـّص( 1كلغ) بـ $ 2،50
نوفال أورانج ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

لـيمـون ماندارين (  1كـلغ) بـ $ 1،50

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

اجتماع لتكتل اجلمهورية القوية برئاسة
احلريري :اجلميع متعاون وقد أطلع رئيس
جعجع :املطلوب التعاون لتسريع تأليف احلكومة بدل اجلمهورية على التشكيلة غدا(أمس)

التشكيك وتعميم مناخات سلبية

ترأس رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع اجتماعا
لتكتل «اجلمهورية القوية»،
يف معراب ،حبضور نائب
رئيس احلزب النائب جورج
عدوان ،النواب :سرتيدا جعجع،
ماجد إدي ابي اللمع ،وهبة
قاطيشا ،فادي سعد ،زياد
حواط ،شوقي الدكاش ،جورج
عقيص ،أنطوان حبشي ،عماد
واكيم ،سيزار معلوف وجوزيف
اسحق ،الوزيرين السابقني :جو
سركيس وطوني كرم ،النواب
السابقني :أنطوان زهرا ،إيلي
كريوز ،فادي كرم وشانت
جنجنيان ،األمينة العامة الدكتورة
شانتال سركيس ،ورئيس جهاز
اإلعالم والتواصل شارل جبور،
فيما تغيب نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الصحة العامة يف
حكومة تصريف األعمال غسان
حاصباني بداعي املرض ،ووزير
اإلعالم يف حكومة تصريف
األعمال ملحم الرياشي الرتباطه
مبوعد سابق يف بيت الوسط،
فيما النواب :بيار بو عاصي،
جان تالوزيان وأنيس نصار
والنائبان السابقان :أنطوان أبو
خاطر وجوزيف املعلوف ألسباب
خاصة.
واثر االجتماع تال أمني سر
التكتل النائب السابق فادي
كرم بيانا أشار فيه إىل أن
«رئيس التكتل مسري جعجع
وضع األعضاء يف صورة
مفاوضات تأليف احلكومة وحركة
االتصاالت القائمة مع رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
والرئيس املكلف سعد احلريري
والقوى السياسية األخرى.
ويف هذا السياق ،جدد التكتل
دعمه للمساعي اليت يقوم
بها الرئيس احلريري ،املعين
األساس يف تشكيل احلكومة،
ودعا إىل التمييز بني ضرورة
تأليف احلكومة اليوم قبل الغد
ملواجهة التحديات االقتصادية
واإلصالحية
واملعيشية
والسياسية ،وبني حماوالت
البعض حتميل الرئيس املكلف
مسؤولية التأخري وممارسة
الضغوط عليه والكالم عن عقد
خارجية وهمية ،بينما املطلوب
ان تقوم القوى السياسية
على اختالفها بالتعاون من
أجل تسريع التأليف بدال من
مناخات
وتعميم
التشكيك
سلبية».
وأكد التكتل «التمسك مبا
النيابية
االنتخابات
أفرزته
من نتائج ورفض أي حماولة
التفاف على إرادة الناس
وأصواتهم اليت هي أمانة ال
ميكن للقوات التفريط بها ،إذ
ال ميكنها ان ختسر يف احلكومة
ما اعطاها إياه الناس امانة
يف االنتخابات .وأبدى التكتل
رفضه ملواصلة بعض األطراف
سعيها إىل تقليص متثيل
القوات اللبنانية داخل احلكومة،
خالفا لالرادة الشعبية».
وسجل التكتل «أسفه لكل ما
رافق مرسوم التجنيس من أخطاء

جعجع مرتئسا اجتماع التكتل

يف الشكل واملضمون وعيوب
وشوائب ال تعد وال حتصى،
ومتنى لو يصار إىل الرتاجع عنه
سريعا ،ألن االستمرار فيه بعد
كل الفضائح اليت اعرتته أصبح
أمرا غري مقبول .وأكد أن التكتل
ماض يف الطعن باملرسوم حتى
النهاية ،وقد باشر أساسا
خطواته القانونية بهذا الشأن».
وأكد أن «جملس الوزراء هو
السلطة اإلجرائية يف البالد،
وال جيوز اختاذ قرارات من مثل
عدم ختم جوازات سفر اإليرانيني
القادمني إىل لبنان من دون
العودة إىل احلكومة ،ألن خطوات
من هذا النوع هلا انعكاسات
سياسية على مستوى البلد ككل،
حيث جيب التمييز بني صالحيات
إدارية ال مفاعيل او انعكاسات
سياسية هلا ،وبني أخرى هلا
انعكاسات على السياسة العامة
للبالد مما حيتم العودة فيها
حصرا اىل السلطة».
ودعا التكتل «رئيس اجلمهورية
ورئيس احلكومة إىل إعطاء
والدفاع
الداخلية
وزارات
والعدل التعليمات الالزمة لتحمل
مسؤولياتها كاملة يف منطقة
بعلبك  -اهلرمل عن طريق فرض
األمن بقبضة حديدية وحماسبة
وتوقيف كل خمل باألمن
واالستقرار ،ألن الوضع مل يعد
يطاق وهيبة الدولة على احملك
والناس يف حالة هلع وقلق
وخوف ،واملشاهد املسلحة
اليت ظهرت غري مقبولة وتسيء
إىل لبنان وصورته واالستقرار
فيه وتنعكس سلبا على الوضع
العام».
وشدد على «ضرورة حتويل
ملف النازحني إىل أولوية مطلقة
للحكومة اجلديدة ،اليت عليها ان
تضع فور تشكيلها خطة واضحة
العناصر
ومتكاملة
املعامل
يصار إىل عودة النازحني إىل
بالدهم بأسرع وقت ممكن،
فعودة النازحني إىل ديارهم
باتت مسألة ملحة ،نظرا للوضع
االقتصادي الدقيق يف لبنان،
كما لالعتبارات الوطنية األخرى
املعروفة ،فضال عن أن عودتهم
أصبحت ممكنة بعد توقف
العمليات العسكرية يف أغلب
املناطق السورية».
ودعا «رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة اىل إعطاء التعليمات
الالزمة اىل وزارات الداخلية
إلقفال
واملالية
والدفاع
املعابر غري الشرعية واختاذ
التدابري الالزمة على املعابر

الشرعية لوقف عمليات تهريب
احملروقات واحملاصيل الزراعية
بني سوريا ولبنان ،مبا ينعكس
سلبا على اخلزينة اللبنانية وعلى
املزارعني اللبنانيني الذين
يتكبدون خسائر فادحة ،والعمل
على مالحقة شبكات التهريب،
ورأى التكتل أن مسائل من
هذا النوع تتطلب قرارات
فورية ،ومن غري املقبول ان
تبقى احلدود اللبنانية سائبة
بهذا الشكل».
ومثن التكتل «الدور اإلصالحي
لنائب رئيس احلكومة وزير
الصحة العامة غسان حاصباني
الصحي،
املستوى
على
وحتديدا جلهة املعايري العلمية
واملوضوعية اليت وضعها لتحديد
ختصصها
اليت
االعتمادات
وزارة الصحة للمستشفيات
اخلاصة واحلكومية ،مبا يؤمن
الطبابة جلميع املواطنني بطريقة
عادلة ومتساوية بعيدا عن
االستنسابية .كما أشاد التكتل
باجلهد الذي وضعه وزير
اإلعالم ملحم رياشي من أجل
توفري التغطية اإلعالمية اجملانية
جلميع اللبنانيني من أجل متابعة
مباريات كأس العامل».

لبى الرئيس املكلف سعد
احلريري بعد ظهر امس االول،
دعوة املنسق العام ملؤمتر إمناء
بريوت النائب السابق حممد
قباني إىل مأدبة غداء أقامها
على شرفه يف «الزيتونة باي»،
حضرها وزير الداخلية والبلديات
يف حكومة تصريف األعمال
نهاد املشنوق ،والنواب :فؤاد
خمزومي ،فيصل الصايغ ،نديم
اجلميل ،عدنان طرابلسي ،رىل
الطبش جارودي ،أنطوان بانو،
نيكوال صحناوي ،حممد اخلواجة،
جان طالوزيان ،بوال يعقوبيان
والنائب السابق سليم دياب
وعضو املؤمتر رشيد اجللخ،
ومتت خالهلا مناقشة خطط
إمنائية تتعلق بالعاصمة يف
خمتلف اجملاالت.
وسئل احلريري :هل أنت قادر
على أن جتمع كل األطياف يف
حكومة وحدة وطنية ،علما أن
الرئيس نبيه بري يسأل ملاذا
أنت «مطنش» أو تسري ببطء؟
أجاب« :أنا «مش مطنش»،
ولكن حيق لي أن أحظى بإجازة،
وقد ذهبت لرؤية عائليت ،واآلن
«فاحتني التوربو» لكي نشكل
حكومة بأسرع وقت ممكن.
وبالتأكيد سنجمع كل الناس،
ومن واجيب أن أقوم بذلك ،وأنا
متفائل ،ونستطيع خالل أيام أن
ننجز كل هذه األمور».
سئل :هل العقد خارجية أم
داخلية؟
أجاب« :ليست هناك عقد خارجية
وإمنا داخلية ،لكنها قابلة للحل،
ال شيء ال ميكن حله».
سئل :يقول الرئيس بري إن
التأليف ال سقف زمنيا له،
وهذه ثغرة يف الدستور ،فهل
أنت حددت لنفسك مهلة أم
تتمهل؟
أجاب« :كال أنا ال أمتهل ،ولكن
ال أعرف ملاذا نريد أن نستعجل
األمور .أوال مت تكليفي قبل حنو

ثالثة أسابيع ،وثانيا كان هناك
شهر رمضان املبارك ومن ثم
العيد ،وحنن نتشاور مع كل
األفرقاء السياسيني ،هذا ال
يعين أنه ال اتصاالت أو تشاور
مع كل األفرقاء ،بل هذا األمر
حيصل .هناك بعض العقد ،لكننا
حنلها من خالل احلوار والوقت.
كنت أمتنى لو كان البلد يف
مرحلة غيابي أو يف فرتة العيد
أكثر هدوءا إعالميا لكي نتمكن
من تشكيل احلكومة».
سئل :هل هناك عقدة «قواتية»
يف عملية التشكيل؟
أجاب« :ال عقد ،ال مع القوات
وال مع غريها ،وهذه األمور
حتصل يف أي حكومة ستتشكل،
هذا أمر طبيعي ،لكين متفائل،
وإن شاء اهلل ننتهي من املسألة
خالل أيام .علينا أال نضخم األمور
ألنها بالفعل ليست ضخمة».
سئل :كيف تصف لقاءك مع
الوزير جربان باسيل؟
أجاب« :هو قال إنه كان لقاء
إجيابيا ،وأنا أقول كذلك».
سئل :هل ستقبل بتوزير السنة
من خارج «تيار املستقبل»؟
أجاب« :نتحاور مع اجلميع،
وحني أكون جاهزا بالتشكيلة
سأذهب إىل رئيس اجلمهورية،
وقد يكون ذلك غدا».
سئل :يقال إن «التيار الوطين
احلر» يطالب بسبعة مقاعد،
مقابل مخسة لرئيس اجلمهورية،
فهل ستتمكن احلكومة من تلبية
هذه املطالب كلها؟
أجاب« :هذه مفاوضات نقوم
بها ،والكل سيكون راضيا بإذن
اهلل .الكل يعرف أننا سنشكل
حكومة من ثالثني وزيرا ،جيب
أن ميثلوا أكرب عدد من الكتل
كما
األساسية.
السياسية
تعلمون ،يف أي مفاوضات،
الكل يبدأ بسقف عال ،ثم جتري
املفاوضات ،أنا لست خائفا».
سئل :يقال إن السعودية

ال مصلحة هلا يف حكومة يف
الوقت احلاضر ألنها تراهن على
تطورات إقليمية؟
أجاب« :من يقول ذلك حتديدا؟
أنا أمسع دائما هذا الكالم ثم
أمسع كالما آخر ،وأنا ذهبت إىل
السعودية ،وهم حريصون على
إجناز احلكومة األمس قبل اليوم،
لذلك هذا املوضوع غري صحيح،
والكالم ليس له أي أساس .مل
يتحدث معي أحد بهذا األمر».
سئل :هل تضع سقفا زمنيا
لنفسك لتشكيل احلكومة؟
أجاب« :أنا أعمل يف أسرع وقت
ممكن إن شاء اهلل».
سئل :هل ميكن أن تؤدي
حماصرة «القوات» إىل اعتذارك
عن تشكيل احلكومة؟
أجاب« :ال أحد حياصر أحدا ،وال
أحد يضع فيتو على أحد .كما
أقول لكم :كل من يذهب إىل
مفاوضات يضع سقفا عاليا».
سئل :حتى أنه ال فيتو على
حقيبة سيادية ل»القوات»؟
أجاب« :ال فيتو لدي ،وكذلك
يقول التيار الوطين احلر .لذلك
ما أقوله هو أن علينا أن نأخذ
األمور بإجيابية ،وأمتنى على
اإلعالم أيضا أن يكون إجيابيا،
ألن البلد ال يتحمل خضات .أنا
على ثقة بأن اجلميع متعاون».

البخاري

استقبل احلريري سط» القائم
بأعمال السفارة السعودية يف
لبنان الوزير املفوض وليد
خباري ،الذي أوضح على األثر
أنه قدم له التهاني بعيد الفطر،
وعرض معه األوضاع العامة.

خليل

ثم استقبل وزير املال يف
حكومة تصريف األعمال علي
حسن خليل ،يف حضور وزير
الثقافة الدكتور غطاس اخلوري،
وعرض معه املستجدات يف ما
خيص الشأن احلكومي.

ميقاتي :لتشكيل احلكومة بعيدا عن االستعجال او التأخري والقرار بيد الرئيس املكلف

دعا الرئيس جنيب ميقاتي اىل
«تشكيل احلكومة اجلديدة بعيدا
عن االستعجال أو التأخري ،وأن
تتماشى مع التحديات اليت حتيط
بالبالد ،وتكون خطوة أساسية
حنو بناء الدولة اليت حنلم بها
مجيعا» .وشدد على «ان القرار
يف هذا املوضوع هو يف يد
الرئيس املكلف ،وفق الدستور
الذي أعطاه هذا احلق».
وقال ميقاتي ،خالل لقائه
«تيار
منسقية
من
وفدا
العزم» يف عكار« :حنن اليوم
أمام استحقاقات عدة  ،بدءا
باحلكومة اليت ينبغي أن تؤلف
يف الوقت املناسب ،بعيدا عن
االستعجال أو التأخري ،والقرار
هو يف يد الرئيس املكلف،
وفق الدستور الذي أعطاه هذا
احلق .ورغم متنياتنا أن تؤلف
احلكومة سريعا ،ولكننا نتمنى
أن تتماشى هذه احلكومة مع
التحديات اليت حتيط بالبالد،
وأن تكون خطوة أساسية حنو
بناء الدولة اليت حنلم بها مجيعا،
الدولة اليت حتمينا مجيعا ،وتقف
بوجه الفساد واهلدر احلاصل
اليوم ،وهذا ما أنا متأكد أنه
هدف مجيع القيمني على البالد.

أقول هذا األمر ألن هديف هو
الدولة ،وغاييت هو إيصال
اإلمناء املطلوب إىل مناطقكم.
لن أقول اإلمناء املتوازن ،فقد
شبعنا كالما وشعارات ،وما
نريده هو امناء هذه املناطق،
وهذا ما لن يتحقق إال جبهود
الدولة ،فال ميكن أن يقوم بذلك
فرد .رمبا نستطيع أن نؤمن
بعض اخلدمات الصحية واملنح
الرتبوية ،ولكن خيارنا يبقى هو
الدولة القوية».
وسأل« :كم أعطت عكار للدولة،
وماذا أخذت باملقابل؟ لقد أعطت
عكار دماء شبابها ورجاهلا ،ولكن
ماذا أخذت منها؟ لست أذكر أن
وزيرا لألشغال زار عكار بقدر ما
فعلت إبان تولي الوزارة ،وقد
ملست مدى طيبة هذا الشعب،
وكيف يرضى بالقليل من االمناء
واخلدمات ،ويقابل ذلك بالكثري
من الشكر والعرفان».
وقال« :عندما أخذنا القرار بفتح
مكتب «تيار العزم» يف عكار كان
ذلك منوذجا للعمل ،وحنن بصدد
إعادة هيكلة العمل ،حتت مظلة
العزم ،مع فتح باب االنتساب،
واقرار كافة األمور التنظيمية،
والعمل بإخالص لرسالة واحدة

هي إمناء اإلنسان ورفاهيته،
خصوصا يف عكار اليت ينقصها
الكثري».
وتطرق اىل االنتخابات النيابية
االخرية ،وقال« :لقد كان
قرارنا ،بعد التشاور مع القيمني
على املنسقية يف عكار ،بعدم
خوض هذا االستحقاق ،ألننا
اعتربنا أن األفضل لالنسان
أن يرتاجع خطوتني ليقفز قفزة
صحيحة بإذن اهلل ،وهذا ما نأمل
أن حيصل من خالل اللقاءات
املتكررة معكم ،والعمل سويا.
الفشل ممنوع ألن نيتنا طيبة،
فال نريد للفشل أن حيدث نتائج
عكسية لدينا أو أن حيبط من
عزميتنا .بإرادتنا ،سنصل إىل
ما نريد ،ولكن لو خضنا املعركة
االنتخابية وفق القانون النافذ،
فإن النتيجة رمبا أتت لغري
مصلحتنا .حنن ال نرى أن يفرض
علينا أحد أي امر ،بل علينا أن
نصنع قرارنا مبعيتكم ،وبتعاوننا
مجيعا .علينا ان ننشئ خلية
يف كل قرية للتفاعل املباشر
مع الناس ،قبل الدخول يف
املشاريع الكبرية .علينا االستماع
إىل صوت الناس ورغباتهم،
ألن نسبة االقرتاع كانت خفيفة،

وهذا يعين أن الذين مل يقرتعوا،
وقد بلغت نسبتهم اكثر من
ستني يف املئة ،يرفضون هذه
الطبقة السياسية برمتها وال
حافز لديهم للتوجه إىل صناديق
االقرتاع».
وهنأ الفائزين يف االنتخابات،
«ألن اهلدف هو إمناء املنطقة،
وحنن معهم وندعمهم يف
هدفهم ،فنحن ال نعمل وفق
سياسة أنا أو ال أحد ،بل نضع
يدنا يف يد كل خملص ،ال سيما
يف هذه املنطقة اليت عانت
الكثري ،ودائما ما تستعمل
سياسيا يف البازارات االنتخابية
ثم تنسى .حنن اليوم لقاؤنا بعد
االنتخابات ،الستنهاض اهلمم
وإنشاء اخلاليا ،والبدء بالقليل
الذي يتحول تدرجييا إىل الكثري
بإذن اهلل ،وندخل سويا إىل
املنطقة .هناك مشاريع كثرية،
سيعمل على طرحها وفرضها
على الدولة بكل معنى الكلمة.
هذا أمر ضروري ،أعدكم
بلقاءات مستمرة ،لنتابع سويا
وسيكون
املنطقة،
شؤون
لقاؤنا املقبل يف عكار بإذن
اهلل ،خصوصا وأن عدة مشاريع
ستفتتح يف املنطقة».
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لـبنانيات

رئيس اجلمهورية حمييا آباء لبنان:

ك ّل منكم صورة عن لبنان وال ننسى آباء االمّة اللبنانية الذين
ميثلّون دافعا لصون لبنان واعالء رسالته
حيا رئيس اجلمهورية العماد
ّ
ميشال عون آباء لبنان ،ملناسبة
عيد االب ،معتربا ان كل اب
ّ
يشكل يف ما يواجهه
لبناني
ّ
مصغرة عن
من حتديات صورة
ّ
يضمنا اليه مجيعا
لبنان الذي
فنكون عائلة واحدة ،متنوعة،
ّ
زاخرة مبحطات العطاء االنساني
والوطين.
اجلمهورية
رئيس
ونوه
ّ
بالتضحيات اليت يبذهلا اآلباء يف
شتى مراحل احلياة ،خصوصا يف
الظروف الصعبة ،من اجل تأمني
حياة الئقة لعائالتهم ،وعيش
ّ
يتحلون بها ،وهي:
القيم اليت
التجرد ،واحلزم مع
مع
«التفاني
ّ
احلنان ،واالعتناء بتأمني مستقبل
األجيال الطالعة ،وتعزيز العائلة
ومحايتها».
وقال« :اهنىء كل اب لبناني،
وانا ادرك معاناته اليومية من
اجل ان يبقى فخورا بابنائه يف
ما حيققونه على دروب احلياة».
«ان التحية واجبة
واضاف:
ّ
لكل اب ،اينما وجد ،سواء يف
ميادين العمل ،او معاندا عثرات
االيام ،ام فقد عزيزا من فلذات
قلبه ،ام مهاجرا من اجل لقمة
العيش ،فهو يبقى قدوة ومثاال.
االمة
وال ننسى يف املناسبة آباء ّ
اللبنانية الذين ،من جيل اىل
ّ
ميثلون لنا دافعا لصون
جيل،
لبنان واعالء شأن رسالته يف
منطقته والعامل».

تكريم اب وعائلته

وملناسبة عيد االب ،كرم الرئيس
عون السيد مارون بولس يونس
من بلدة دبل اجلنوبية ،وهو رب
عائلة مؤلفة من زوجته هيام
بولس يونس وعشرة اوالد هم:
جورج (رقيب اول يف اللواء
اخلامس متأهل) ،برق (عريف
يف قوى االمن الداخلي) ،مطر
(رقيب يف قوى االمن الداخلي)،
سيدة (متطوعة جديدة يف اجليش
اللبناني) ،ليليان (متأهلة وربة
منزل) ،جوزفني (متطوعة جديدة
يف اجليش اللبناني) ،يوسف
(جندي يف القوات البحرية)،
جوال (جندي يف اجليش
اللبناني) ،مارينا (طالبة يف
املرحلة الثانوية) ،فارس (طالب
يف املرحلة الثانوية).
وكانت عائلة مارون يونس نالت
درعا تكرمييا خالل احتفال اقامه
البطريرك املاروني مار بشارة
بطرس الراعي السنة املاضية
لتكريم العائالت اليت تتميز
بكثرة االجناب ،وهذه العائلة
هي االكرب يف بلدة دبل يف
قضاء بنت جبيل.
والقى الوالد مارون كلمة شكر
فيها الرئيس عون على تكرميه مع
العائلة وقال« :من ارض اجلنوب
الذي عانى ومازال يعاني الكثري
من احلرمان ،اتيناكم حاملني
باقات حب وتقدير واحرتام لكم
يا فخامة الرئيس .فمنذ دخلتم
املؤسسة العسكرية وترأستم
قيادتها حتى وصولكم اىل سدة
رئاسة اجلمهورية وهم اجلنوب

قائد اجليش يف افتتاح ثكنة ومركز تدريب يف عرسال:
سنكون سندا الهل البقاع لتحقيق األمان الكامل

القائد جوزيف عون خالل حفل االفتتاح وتبدو السفرية المورو

الرئيس العماد ميشال عون يكرم عائلة مارون بولس يونس

يف قلبكم تنظرون اليه بعني
االب احلنون ،العطوف ،احملب،
وان غاب االب عن اوالده
تشردت العائلة .وعندما نبحث
عن كلمات شكر وتقدير لكم،
فان امجل عبارات املديح ال بد
ان تسبق حروفنا وتنهي سطورنا
معربة عن صدق املعاني النابعة
من قلوبنا .فاحلروف والكلمات
تتزاحم لتنظم عقد الشكر الذي
ال يستحقه اال انتم».
اضاف « :لوالكم مل تكن
مؤسساتنا لتصل اىل افضل
املراتب ،فانتم اساس رفعة
مجيع املؤسسات وتقدمها ،فمنذ
محلتم راية قيادة الوطن وانتم
تعملون جاهدين لتجعلوا لبنان
على خريطة النجاح واالبداع
والتميز والقوة وبفرتة قياسية.
ان العمل ليس جمرد تشريف
وال منصبا للمفاخرة بل هو
تكليف وامانة .انتم قد اثبتم
قدر املسؤولية واالمانة وانتم
خري من توىل رئاسة اجلمهورية،
وعشتم بالقول والعمل عبارة
«بي الكل» .يف عيد االب،
نطلب من الرب ان مين عليكم
بدوام الصحة واخلري وطول العمر
وباحلكمة الدائمة لقيادة الوطن
اىل بر االمان ،وان متنوا علينا
بهذه االبوة».
ورد الرئيس عون مرحبا بالعائلة
االتية من منطقة دبل ،مؤكدا
انه لطاملا كان همه االساسي
لدى عودته اىل لبنان العام
 2005معاجلة تداعيات االحتالل
االسرائيلي والتخفيف منها عن
ابناء املنطقة احلدودية من خالل
التفاهم الذي سعى اىل تأمينه و
«سيستمر ان شاء اهلل».
وقال الرئيس عون ان دور االب
مهم جدا لكنه صعب يف زمن
بات االجناب فيه قليال ،مهنئا
السيد مارون على املسؤولية
اليت اضطلع بها يف تربيته عائلته
رغم الظروف الصعبة اليت مر
بها .كما هنأ الوالدة اليت اجنبت
وضحت جتاه ابنائها ،معتربا ان
الوالدين يونس يشكالن منوذجا
للعطاء واحملافظة على االسرة
اليت كلما كرب ابناؤها كلما
ارتاحت وزادت رخاء.

لقاءات

اىل ذلك ،شهد قصر بعبدا امس

االول لقاءات تناولت مواضيع
سياسية واجتماعية وامنائية.
يف هذا السياق استقبل
الرئيس عون وفدا من املؤسسة
برئاسة
لالنتشار
املارونية
النائب نعمة افرام الذي اطلع
رئيس اجلمهورية على نشاطات
املؤسسة داخل لبنان وخارجه،
وامللفات اليت تتابعها ومن
بينها ملف التجنيس .حيث قدم
له الوفد دراسة مفصلة عن
مرسوم التجنيس الرقم 5247
الذي صدر يف العام 1994
وتداعياته السلبية على التوازن
الوطين يف لبنان.
واستقبل الرئيس عون الوزير
السابق شكيب قرطباوي وعرض
معه لالوضاع السياسية الراهنة
ومسار تشكيل احلكومة اجلديدة.
وعرض الرئيس عون مع النائب
السابق الدكتور وليد خوري مراحل
العملية االنتخابية يف منطقة جبيل
يف ظل القانون اجلديد ،وضرورة
ادخال اصالحات ضرورية عليه.
واوضح النائب السابق خوري
انه طلب من رئيس اجلمهورية
االيعاز اىل اهليئة العليا لالغاثة
االسراع
اللبناني
واجليش
يف مسح االضرار اليت حلقت

بالبساتني والقرى اجلبلية يف
جرد جبيل الشمالي واجلنوبي
نتيجة السيول اليت اجتاحتها.
واشار اىل انه عرض مع الرئيس
عون بعض املشاريع االمنائية
املتعلقة بالبنى التحتية يف
املنطقة واملطالبة بوضعها حيز
التنفيذ.
واستقبل الرئيس عون الرئيس
العام للرهبانية الكرملية يف
لبنان االب رميون عبدو على
رأس وفد اجمللس االستشاري
الكرمليني
االباء
لرهبانية
اقليم لبنان وسوريا واالراضي
املقدسة .وقد اطلع االب عبدو
رئيس اجلمهورية على ما تقوم به
الرهبانية املوجودة يف لبنان منذ
العام  1643والسيما من النواحي
الروحية والرتبوية واالجتماعية.
واستقبل الرئيس عون السيد
جناد عصام فارس الذي نقل
اليه حتيات والده الرئيس عصام
فارس ومتنياته له بالتوفيق يف
مسؤولياته الوطنية .كما تطرق
البحث اىل االوضاع العامة
والتطورات االخرية ،والدور
الذي تقوم به منظمة «تاسك
فورس فور ليبانون» يف دعم
لبنان والدفاع عن قضاياه.

ال فيتو من التيار على حصول القوات على حقيبة سيادية

كنعان :اجواء اللقاء مع احلريري
كانت اجيابية

أكد امني سر تكتل لبنان
القوي النائب ابراهيم كنعان
أن اجواء اللقاء مع الرئيس
ّ
املكلف تشكيل احلكومة سعد
احلريري كانت اجيابية ،الفتاً
اىل أن «االهم من احلقائب
هو االتفاق السياسي لتتمكن
احلكومة من االجناز».
واشار كنعان اىل أن «ال رفض
السناد أي حقيبة للقوات وال
فيتو من قبل التيار الوطين
احلر على حصول القوات على
خاضعة
واالمور
سيادية،
للنقاش والتفاوض».
ودعا كنعان اىل «تقييم تطبيق
التفاهم املسيحي بعد ثالث
سنوات على ابرامه» ،مشددًا

يف الوقت عينه على أن «ال
عودة يف املصاحلة اىل الوراء،
والتنافس قائم اليوم ولكن
التحالف ممكن يف حال التفاهم
سياسيًا حبسب «اعالن النيات»
بني اجلانبني».
وردًا على سؤال عن حصة
رئيس اجلمهورية قال النائب
كنعان « لرئيس اجلمهورية
اليوم  5حقائب يف ظل
حكومة ثالثينية ،وهذا مل يأت
من فراغ وحنن ضد املس
حبقوق الرئاسة ،ولكن رئيس
اجلمهورية هو من يقرر على
هذا الصعيد ،وهو حريص على
موقع الرئاسة وحقوقها يف
جملس الوزراء».

اقيم قبل ظهر امس االول
اخلميس ،حفل افتتاح مركز
تدريب ضهر اجلبل يف عرسال
بتمويل من السلطات الكندية،
وثكنة النقيب الشهيد أمحد
طبيخ يف قيادة لواء املشاة
التاسع يف اللبوة ،وذلك حبضور
قائد اجليش العماد جوزاف عون
والسفرية الكندية يف لبنان
اميانويل المورو ،باإلضافة
إىل عدد من كبار الضباط من
اجلانبني اللبناني والكندي.
حيث نفذت جمموعة من اللواء
التاسع مناورة قتالية حتاكي
عملية تفتيش بقعة مشبوهة
بداخلها عناصر إرهابية.
وألقى العماد عون كلمة
شكر فيها السلطات الكندية
وسفارتها يف لبنان على
«متويل إنشاء مركز التدريب
يف عرسال ليكون انطالقة
حنو تطوير مستوى العسكريني
وتعزيز التعاون بني البلدين

واجليشني» ،مشيدا «بتضحيات
النقيب الشهيد أمحد طبيخ
يف مواجهة خطر اإلرهاب،
وبطوالته يف مقارعة اجملموعات
اإلرهابية» ،مؤكدا على «أهمية
منطقة البقاع اليت كانت وال
تزال سباقة إىل االرتباط
باجليش ،وشكلت قلعة التمسك
والعطاء
املشرتك
بالعيش
على كل الصعد ،وأن اجليش
كان وسيبقى إىل جانب أهلها
وسيكون سندا هلم للوصول إىل
حتقيق األمان الكامل وترسيخ
شروط احلياة الطبيعية املنتظمة
بشكل دائم».

المورو

من جهتها ،ألقت السفرية
المورو كلمة باملناسبة ،أكدت
فيها «أهمية الشراكة بني
ودور
الصديقني،
البلدين
املؤسسة العسكرية يف حتقيق
ومواجهة
البالد
استقرار
التحديات الداخلية واخلارجية».

األحرار :جيب وضع حد للمراوحة بتشكيل
احلكومة وتقديم التنازالت

طالب اجمللس السياسي حلزب
الوطنيني األحرار يف بيان اثر
اجتماعه األسبوعي برئاسة رئيسه
دوري مشعون ،ب «وضع حد
للمراوحة على صعيد تشكيل
احلكومة مع إقرارنا بأن التأليف
ال يزال ضمن املهل الطبيعية إال
ان الظروف الداخلية واخلارجية
تقضي باإلسراع وعدم إضاعة
الوقت» ،معتربا أن هذا األمر
«يتطلب وضع معايري موحدة تطبق
على اجلميع من دون اي متييز.
كما يقتضي من كل طرف تقديم
تنازالت من اجل حتقيق املصلحة
العامة على حساب املصاحل
اخلاصة» ،مشددا على «التوقف
عند االعتبارات االقتصادية
واالجتماعية وضرورة مواجهتها
جببهة وطنية مرتاصة» .وأهاب
برئيس احلكومة املكلف «االنتقال
اىل مرحلة توزيع احلقائب على
الكتل النيابية واختيار شاغليها
ومن ثم وضع الربنامج الوزاري
لنيل ثقة اجمللس النيابي».
«التدبري
احلزب
واستغرب
القاضي بعدم ختم جوازات سفر
اإليرانيني والذي ال نرى اي مربر
شرعي له» ،مشريا اىل أن «هذا
ما يضاعف املالبسات ويطرح
عالمات االستفهام خصوصا يف
ضوء اإلشكاليات اليت يثريها
امللف اإليراني على أكثر من
صعيد» .ودعا اىل «الرجوع عن
هذا القرار واعتبار اإليرانيني
كباقي الرعايا األجانب الذين
يقصدون لبنان» ،جمددا الدعوة
اىل «النأي بالنفس عن حماور

املنطقة وأحداثها وهذا ينطبق
على معاملة واحدة للجميع
عنوانها املساواة والشفافية».
وأوضح أنه ينتظر «نتيجة البحث
يف مرسوم التجنيس بعد إحالته
اىل األمن العام من اجل مزيد
من التحقيق باألمساء الواردة
فيه» ،معتربا أن «التأكد من
مضمونه جيب اال يستهلك وقتا
أطول على ان تتم تنقيته من كل
الشوائب .علما ان صدور هذا
املرسوم يف بداية العهد وليس
يف نهايته كما جرت العادة،
مدعاة للتساؤل عن األسباب
والدوافع .ومهما يكن من امر
فإن جملس شورى الدولة مدعو
اىل اإلضاءة على اخلفايا وعلى
بت الشكاوى من املرسوم».
وذكر بأن قراره «املتعلق
بالطعن مبرسوم التجنيس لعام
 1994ال يزال حربا على ورق
مما يضعف الثقة بالوصول اىل
اهلدف املنشود».
وطالب احلزب« ،مع تفاقم
الفلتان األمين يف البقاع،
بتفعيل اخلطة األمنية اليت كانت
قد وضعت هلذه املنطقة»،
مشريا اىل «ضرورة رفع الغطاء
السياسي عن املرتكبني من
قبل املرجعيات السياسية قوال
وفعال .وكذلك االمر للعشائر
اليت تتصرف وفق عاداتها
وتقاليدها بعيدا عن القوانني
املرعية اإلجراء وكأنها تعيش
يف بلد آخر او انها تصر على
تطبيق قوانينها اخلاصة متجاهلة
القوانني اللبنانية».
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لـبنانيات

احلزب الشيوعي احيا الذكرى الثالثة عشرة الستشهاد حاوي

زارت بلدية صيدا وغرفتها

غريب :حماربة الفساد تكون بتغيري غوركيز :واثقون ان احلكومة ستتشكل قريبا
جبهود الرئيس احلريري
النظام ال بالدفاع عنه واحلفاظ عليه

أحيا احلزب الشيوعي اللبناني ،
بدعوة من قيادة بريوت الكربى
يف احلزب الذكرى الثالثة عشرة
الستشهاد امينه العام االسبق
جورج حاوي يف ساحة الشهيد
وطى املصيطبة ،يف حضور
األمني العام للحزب الشيوعي
اللبناني حنا غريب وأعضاء
من املكتب السياسي واللجنة
املركزية للحزب وعائلة الشهيد
وممثلني عن القوى الوطنية
اللبنانية والفلسطينية.
بداية مع النشيد الوطين اللبناني
ثم نشيد احلزب الشيوعي
اللبناني تلتهما دقيقة تصفيق
حتية حلاوي ولرفيقه فرج اهلل
احللو وشهداء احلزب وجبهة
املقاومة الوطنية اللبنانية .ثم
وضع غريب وسكرتري قيادة
بريوت الكربى د .خليل سليم
وعائلة حاوي أكاليل من الورد
على النصب التذكاري حلاوي.
قدمت املناسبة املنسقة االعالمية
باحلزب كاترين ضاهر استهلتها،
بتوجيه «حتية اجالل واكبار باسم
احلزب ومناضليه وأصدقائه
للقائد الشيوعي الوطين أبي
أنيس املطلق باسم حزبه جبهة
اللبنانية
الوطنية
املقاومة
وللشهيد القائد فرج اهلل احللو
وشهداء احلزب و»مجول».
وقاات «حنن قضية تعددت
األيدي ،واهلدف واحد ،حنن
لسنا خميما ،وال طائفة ،وال
منطقة جغرافية ،وال موقعا
عسكريا.حنن قضية ،وقضيتنا
ليست قضية حزب فقط ،إنها
قضية كل الوطنيني ،قضية
الوطن ،قضية األمة .ومل نكن
يف دفاعنا عن أنفسنا ندافع
عن حزب ،بل عن هذه القضية
كما نفهم ،ونعيش».. .بهذه
الكلمات ودع القائد الشيوعي
الرفيق جورج حاوي رفيقنا
املناضل الشهيد املفكر حسني
مروة.
وألننا القضية نعاهد أبا أنيس و
بالذكرى الثالثة عشرة الغتياله
ومن ساحة أستشهاده اننا
سنبقى حنن القضية وسنستمر
بالدفاع عن طرحنا الفكري
والسياسي املستهدف دفاعا
ومتابعة
اجلماهري،
مصلحة
انتصار جبهة املقاومة الوطنية
اللبنانية يف استكمال التحرير
وربطه بالتغيري لتحرير االنسان
الذي حرر األرض».
حاوي
بدورها ألقت ابنة الشهيد حاوي
السيدة نارا جورج حاوي كلمة
أكدت خالهلا على أن «بريوت
والعروبة
املقاومة
عاصمة
ليست حكرا لطائفة ،ساحة
الشهيد جورج حاوي تشهد على
وطنيتها و»حنن من حرر بريوت
من رجس االحتالل الصهيوني
عام .»1982
غريب
اختتمت التحية مع كلمة احلزب
ألقاها
اللبناني
الشيوعي
األمني العام حنا غريب وقال

فيها»:نلتقي اليوم يف هذه
املناسبة العزيزة والغالية على
قلوب الرفاق واألصدقاء وكل
الثوريني يف لبنان والعامل لنحيي
معا الذكرى ال 13الستشهاد
الرفيق جورج حاوي  .يف هذه
الذكرى نوجه التحية هلذا الرمز
االممي الوطين والعربي ،لقائد
حزبنا الذي اطلق جبهة املقاومة
الوطنية اللبنانية «مجول» ،واىل
كل شهداء احلزب يف يوم
الشهيد الشيوعي ،هؤالء الرفاق
الذين ضحوا بدمائهم من اجل
وطنهم وحترر شعبهم الوطين
والسياسي واالقتصادي -
االجتماعي.
واحياء هذه الذكرى يف كل عام
واجب بكل املقاييس ،أوال من
اجل التأكيد ان قضية استشهاد
الرفيق جورج حاوي لن تضيع
وان دماءه لن تذهب هدرا،
فنحن مصرون على متابعتها
حتى النهاية ،وثانيا من اجل
حماسبة املسؤولني اللبنانيني
الذين أحالوا قضيته اىل حمكمة
الفراغ واجملهول الفاقدة للثقة،
فمنعوا القضاء اللبناني من
القيام بواجباته وعطلوا وال زالوا
يعطلون حصولنا على هذا احلق
فاستمر اجملرمون باالفالت من
العقاب طيلة  13سنة.
واحياء هذه الذكرى يدعونا ان ال
نكتفي بتمجيد التاريخ والتغين
به فحسب ،بل باحملافظة
عليه ،واالرتقاء به اىل مستوى
تضحيات الشهداء وذلك يكون
مبتابعة الطريق حتى حتقيق
األهداف اليت سقطوا من اجلها.
انه  21حزيران  ،يوم نستمد منه
القوة والعزمية واإلرادة والوحدة
بتشديد النضال ضد املشروع
األمريكي الصهيوني واألنظمة
الرجعية والتابعة ،يوم للتحرر
الوطين السياسي واالجتماعي،
فال حترير منجزا لألرض بدون
تغيري أنظمة اخليانة والتبعية،
وال تغيري دميقراطيا حقيقيا
بدون حترير األرض من رجس
العدوان واالحتالل .انه قضية
واحدة ال تتجزأ.
انه يوم فلسطني  ،يوم ندعو
فيه كل القوى املقاومة يف
املنطقة العربية لتوحيد جهودها
وطاقاتها السقاط االندفاعة
املتجددة لصفقة القرن الرامية
لتصفية القضية الفلسطينية
اليت يعد لتنفيذها اليوم كوشنري
وبن سلمان.
انه يوم لقيامة وطن حر
وشعب سعيد يف ظل دولة
علمانية دميقراطية مقاومة ،ال
دولة فاشلة وسلطة فاسدة ال
هم هلا سوى جتديد سلطتها
واحلفاظ على نظامها الطائفي
واملذهيب ،نظام احملاصصة
والفساد والتعطيل الذي تدفع
اعباؤه األغلبية الساحقة من
اللبنانيني».
« فها هي املواضيع السياسية
املطروحة راهنا تعود بنا اىل
املربع األول:
من موضوع احلكومة اليت يتم

تشكيلها يف اخلارج ،وإخراجها
يف الداخل ،هذا ان تشكلت،
اىل مرسوم التجنيس الذي
يقوم حبرمان املرأة اللبنانية
من حقها باعطاء اجلنسية
ألوالدها يف الوقت الذي تعطى
فيه اجلنسية ملن تثار حوهلم
الشبهات ،اىل موضوع النازحني
السوريني الذين ينبغي معاجلته
بالعودة اآلمنة اىل مناطق آمنة
يف سوريا بالتنسبق مع احلكومة
السورية وبدعم سياسي ومادي
من اجملتمع الدولي ومؤسسات
األمم املتحدة املعنية بقضايا
الالجئني ،اىل رزمة املشاكل
منها
ويعاني
عانى
اليت
اللبنانيون ،من الكهرباء واملياه
والصحة والتعليم والسكن
والتقاعد والنقل واالتصاالت
والبنى التحتية لن جتد ح ًال هلا اال
باقامة دولة قادرة على تأمني
هذه احلقوق ،دولة علمانية
دميقراطية».
«كل هذه املشاكل وغريها،
ليست اال تعبريا واضحا عن
ازمة نظامنا السياسي الطائفي،
ومعاجلتها ال تتم اال بتغيريه .انه
مصدر الفساد السياسي وحماربة
الفساد تكون بتغيريه ال بالدفاع
عنه واحلفاظ عليه ،فمنه يتسلل
ويتم الضغط اخلارجي السياسي
واالقتصادي والعسكري لتمرير
املشروع األمريكي الصهيوني
الرجعي الذي جيب مقاومته
مقاومة شاملة وبكل الوسائل
املتاحة ،هذا هو عهد الوفاء
لشهيدنا الكبري الرفيق جورج
حاوي وكل شهداء احلزب».
واضيئت الشموع يف نهاية
االحتفال امام النصب.
من جهة  ،يقيم احلزب الشيوعي
اللبناني مهرجانا مركزيا احتفاال
ب «يوم الشهيد الشيوعي»
االحد  24حزيران اجلاري يف
قلعة شقيف ارنون الساعة
الرابعة عصرا .اضافة إىل وضع
اللوحة التذكارية يف موقعة «تلة
برغز» ختليدا لشهدائها األبطال
 السبت  23حزيران اجلارييف الساعة اخلامسة عصرا
كما يستكمل النشاط حبفل
سياسي وفين حتييه فرقة جفرا
الفلسطينية.يف ملعب احتاد
الشباب الدميقراطي اللبناني يف
بلدة لبايا ،السبت  23حزيران
 2018الساعة الثامنة مساء.

غوركيز خالل زيارتها
زارت سفرية سويسرا يف لبنان
مونيكا مشوتس غوركيز بلدية
صيدا امس االول ،يرافقها
امللحق التجاري يف السفارة
حسن توييار ،رئيس جملس
رجال االعمال السويسري -
اللبناني فرنسوا باراس وان يف
إستقباهلا والوفد املرافق رئيس
بلدية صيدا بالتكليف ،نائب
الرئيس إبراهيم البساط وعدد
من أعضاء اجمللس البلدي.

البساط

بداية رحب البساط بالسفرية
املرافق
والوفد
غوركيز
وباهتمامها مبدينة صيدا .مثنيا
على «اجلهود املبذولة لتعزيز
العالقات املشرتكة بني صيدا
وسويسرا يف شتى اجملاالت».

غوركيز

من جهتها ،اكدت غوركيز
«أهمية زيارتها والوفد املرافق
ملدينة صيدا» معتربة «انها
تشكل بالنسبة لنا اهمية كربى
ليس على صعيد التبادل
التجاري فحسب بل على كافة
الصعد الثقافية والتارخيية
وعلوم االثار ،ووجودنا اليوم،
هلو خري دليل على تقديرنا هلذه
املدينة».
واعتربت ردا على سؤال عن
الوضع السياسي يف ظل عدم
تشكيل احلكومة «أن تأخري
تأليف احلكومة اللبنانية حتى
يومنا هذا ليس مبشكلة وخباصة
بالنسبة للبنانيني الذين لطاملا
عرفوا مبرونتهم وتكيفهم مع
كافة الظروف يف بلدهم،
معربة عن « ثقتها بأن احلكومة
ستتشكل قريبا بفضل اجلهود
اليت يبذهلا الرئيس املكلف

سعد احلريري».
ويف اخلتام قدم باراس اىل
البساط كتابا عن اجمللس ،فيما
بادل البساط ،كورغيز وباراس
كتبا عن صيدا وإجنازات
البلدية.

غرفة صيدا

وكانت غوركيز والوفد املرافق
استهلت جولتها بلقاء يف غرفة
التجارة والصناعة والزراعة
لصيدا واجلنوب  ،يف إطار
وتعزيز
التجاري
التبادل
بني
االقتصادية
العالقات
البلدين ،وكان يف استقباهلم
رئيس الغرفة حممد صاحل
واعضاء جملس االدارة.

صالح

استهل صاحل اللقاء بكلمة
ترحيبية مشريا اىل ان «العالقات
السويسرية  -اللبنانية تارخيية
وان التواصل والتعاون كان
وال يزال مستمرا ال سيما يف
اجملاالت الثقافية والتجارية
والزراعية والصناعية ،خاصة
بوجود جالية لبنانية تقدر
حبواىل  20الف لبناني معظمهم
حيملون اجلنسيتني اللبنانية
والسويسرية» ،مؤكدا «إن دور
جملس رجال االعمال السويسري
اللبناني هو جتسيد ملواصلة هذا
التواصل ودعمه».
وقال« :إن عناصر التشابه بني
لبنان وسويسرا عديدة ،فكال
البلدين مساحتهما صغرية ،وهما
يتميزان بطبيعة خالبة ،ويعترب
القطاع املالي يف كل منهما
من أقوى وأمنت القطاعات.
ولطاملا أطلق على لبنان عبارة
سويسرا الشرق ،الفتا اىل «اننا
كلبنانيني نفتخر بهذا التشبيه،
ونتمنى أن يتمتع لبنان بكافة

باتريك الفخري:لو ضربت االجهزة االمنية بيد من حديد يف بعلبك اهلرمل ملا كنا وصلنا اىل هنا
استنكر باتريك الفخري ،جنل
وندمية
صبحي
الشهيدين
الفخري ،التفلت االمين احلاصل
يف منطقة البقاع عموما وبعلبك
اهلرمل خصوصا.
وقال يف تصريح له»:إن ما
تشهده منطقة بعلبك اهلرمل
اليوم من تفلت امين يعيد بنا
الذاكرة اىل العام  ،2014يوم
استشهد والدينا على يد عصابة
مسلحة من آل جعفر كانت
مطاردة من اجليش اللبناني ،وال

تزال فارة من وجه العدالة لغاية
اليوم».
أضاف»:لقد طبعت مسة الفلتان
االمين الوضع يف البقاع منذ
سنوات ،ما استدعى أكثر من خطة
أمنية على مر االعوام املاضية،
ومل تتمكن من حتقيق حتسن ولو
ضئيل ،بل على العكس يسقط
الشهيد تلو اآلخر كل اسبوع من
مدنيني وعسكريني ،يف حني
بقي اجملرمون واخلاطفون وجتار
املمنوعات كل يف مربعاتهم

وحصونهم يتابعون نشاطاتهم
وكأن شيئا مل يكن».
ورأى «انه لو ضربت االجهزة
االمنية بيد من حديد من أربع
سنوات ملا كنا وصلنا اىل ما
وصلنا اليه اليوم».
وطالب «االجهزة االمنية بالتشدد
يف ضبط االمن يف هذه املنطقة
لكي ال نقع جمددا يف مصيبة
كاليت أصابتنا وال زلنا ندفع مثنها
حتى اليوم» ،داعيا «اىل تكثيف
اجلهود لتوقيف مجيع اجملرمني».

املزايا اليت تتمتع بها سويسرا
على مستوى االستقرار االمين
والسياسي واالقتصادي».
اضاف «سويسرا متتلك جودة
عالية يف االنتاج والتصنيع وهي
متفوقة يف جمال االبتكارات»،
مؤكدا «حرص غرفة صيدا
واجلنوب على التعاون مع
السفارة واجمللس واجلهات
لنقل
السويسرية
التقنية
التكنولوجيا ،من خالل انشاء
ورشة عمل لتدريب املؤسسات
الصناعية يف منطقة اجلنوب
على كيفية استخدام االالت
احلديثة املتطورة ،ومساعدتها
على مواكبة التحديث الصناعي،
مبا يفيد تطوير املنتجات
املتنوعة وزيادة حجم صادرات
الصناعات اللبنانية اىل االسواق
اخلارجية».
وختم صاحل مبديا «احلرص على
متتني عالقات وآليات العمل
املشرتكة فيما بني الغرفة
والسفارة ،خاصة جلهة تبادل
اخلربات يف جماالت صناعية
ناجحة وواعدة».

غوركيز

من جهتها شكرت غوركيز
صاحل وجملس ادارة الغرفة
على استقباهلم ،معربة عن
«سعادتها بوجودها يف صيدا
بهذه
واعتزازها
واجلنوب
الشراكة بني رجال اعمال من
البلدين عرب غرفة التجارة من
اجل تعزيز العالقات الثنائية يف
اجملاالت االقتصادية خصوصا».
الفتة اىل انها « زارت خميم
عني احللوة وتفقدت مشروعا
مشرتكا مع اللجنة الدولية
للصليب االمحر».
وختلل اللقاء مداخلة لباراس
«اجملاالت
فيها
استعرض
املتاحة امام اللبنانيني لالستثمار
واملناخات
سويسرا
يف
املالئمة واملتوفرة يف بالده
لتحقيق اجلدوى االقتصادية
يف اي استثمار ال سيما يف
اجملاالت الزراعية والسياحية
والصناعية».
اهلدايا
تبادل
جرى
كما
التذكارية .بعد ذلك جالت
السفرية السويسرية والوفد
برفقة صاحل واحلضور على
اقسام ومرافق غرفة صيدا
واجلنوب وال سيما املخترب
وحاضنة االعمال.
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لـبنانيات

بنك بريوت يقيم حفل افطار تكرميا للجسم االعالمي

صفري :الرساء نظام انتخابي متطور حيفظ
جلمعية املصارف االساس الذي عليه نشأت

الدكتور سليم صفري يلقي كلمته
أقام رئيس جملس ادارة
واملدير العام لبنك بريوت
الدكتور سليم صفري حفل
افطار على شرف اجلسم
االعالمي ،يف فندق الفور
سيزون – بريوت ،حبضور
النائب بوال يعقوبيان ،مديرة
لالعالم
الوطنية
الوكالة
السيدة لور سليمان صعب،
اللبنانية
الصحافة
نقيب
االستاذ عوني الكعكي ،نقيب
الياس
االستاذ
احملررين
عون ،رئيس نادي الصحافة
االستاذ بسام ابو زيد وعدد
من كبار املصرفيني والوجوه
االعالمية.
بداية القى عريف احلفل مدير
التجزئة والفروع يف بنك بريوت
االستاذ جورج عواد كلمة رحب
فيها باحلضور مشيدا بأهمية
هذا احلدث السنوي يف الشهر
الفضيل يف اللقاء مع اهل
الصحافة واالعالم.

صفري

واشار الدكتور سليم صفري اىل
أن املطالبات املتكررة بتحقيق
اصالحات جذرية يف هيكلية
واسلوب عمل مجعية املصارف
القت بعض الصدى من خالل
الدولية
املؤسسة
تكليف
«ماكينزي»
لالستشارات
اجراء دراسة واقرتاح احللول،
وهو ما حدث يف جمال تطوير
االدارة الرشيدة وتفعيل العمل
الداخلي يف اجلمعية .متمنيا لو
أن التطوير االجيابي مشل كل
نواحي الدراسة واالقرتاحات.
مستغربا أن تكون «ماكينزي»
قد اطاحت مببدأ «املنافسة
الشريفة» من خالل طرحها
االنتخابي
للنظام
اصالحا
جمللس ادارة اجلمعية ،من
شأنه أن يقضي بشكل
نهائي على مبدأ الدميوقراطية
ومعنى االنتخابات ،ويطيح
حبق املساواة ومببدأ التمثيل
واملداورة.
وقال مستهجنا ما تردد عن
توجه «ماكينزي» ملثل هذا
ّ
سيصب حكما
االقرتاح ،الذي
ّ
يف مصلحة فريق معني ،ملغيا
كل الفرص واالمكانات أمام
سواه.
وتابع أنين من هذا املنرب
االعالمي أطالب كل زمالئي
يف القطاع والرأي العام أن

نعمل الرساء نظام انتخابي
متطور حيفظ جلمعية املصارف
االساس الذي عليه نشأت،
أال وهو  :السعي املشرتك
لتطوير قطاعنا املصريف،
فالتنافس االجيابي الشرعي
وحده يصون التطوير وحيفظ
املصلحة العامة.

الكعكي

ثم القى النقيب الكعكي
كلمة شكر فيها الدكتور
صفري ،الشخصية الوطنية
اليت ال متيز بني لبناني وآخر،
واليت حتتل مركزا مرموقا يف
اجملتمع اللبناني انسانيا وماليا
بادرته
على
واقتصاديا،
السنوية الكرمية الطيبة يف
تكريم أهل الصحافة واالعالم
على مائدة رمضانية مباركة.

عون

ثم كانت كلمة النقيب الياس
عون اليت شكر فيها الدكتور
صفري وقال :أن تقيم حفل
افطار على شرف اجلسم
االعالمي ،أمر يستحق التقدير
واالحرتام ،فهؤالء االعالميني
االعزاء شرفهم أنهم سرج
تنري دروب اجملتمع يف أحلك
الظروف وحتمل مشعل احلرية
والتطور مهما عصفت الرياح.

يعقوبيان

بوال
النائب
ارجتلت
ثم
يعقوبيان كلمة قالت فيها:
ال يوجد جمتمع مدني حر ،بال
اقتصاد حر ،وبال سوق حر،
وبال تداول حر .وهنا يوجد
مفاهيم نقول من خالهلا ،هل
حنن من يقرر من هو اجملتمع
املدني؟ وهل حنن من يقرر يف
أي اطار نضعه؟ وهل صحيح
أنه هو الذي حيمل قضايا
الناس؟ ولكن قضايا الناس
موجودة يف كل مكان وهي
موجودة اكثر عند اشخاص
يقومون مبقاومة اقتصادية يف
هذا البلد حتى يبقوا ويستمروا
حتى يبقى لبنان واقفا على
رجليه وهذا حتد كبري لكم
دكتور صفري وما متثل يف هذا
القطاع املصريف .وهذا بامسي
وباسم من يوافقين الرأي من
اجلسم االعالمي.
وختاما قدم الدكتور صفري
دروعا تقديرية.

بلدية بريوت و«املعلومات» يتنافسان على الكامريات ...املخالِفة!
فراس الشويف
ّ
ّ
قضية
سلطت الزميلة «األخبار» الضوء على
أقل من عام،
قبل
ّ
متس احلريات العامة واخلاصة يف العاصمة بريوت ،هي
خطرية
ّ
ّ
أدق التفاصيل يف زواريب
وتسجل
البلدية اليت تراقب
كامريات
ّ
ّ
حريات األفراد
املدينة وشوارعها ،مع غياب القوانني اليت تضمن ّ
ّ
ملف الكامريات إىل الواجهة،
الشخصية والسياسية .اليوم ،يعود
ّ
بلدية بريوت وقوى األمن الداخلي،
بوابة «تنازع السلطات» بني
من ّ
ّ
ّ
ممثلة بفرع املعلومات ،الذي «وضع يده» ألثالثاء على املبنى الثاني
ّ
ً
من غرفة التحكم بالكامريات يف منطقة الكرنتينا ،تنفيذا لقرار من
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق صادر يف عام .2016
وزير
ّ
توجهت جمموعة من فرع املعلومات (الفرع الفنيّ ) إىل
ليل الثالثاءّ ،
ّ
التحكم بالكامريات يف مدينة بريوت الواقع يف منطقة
مبنى غرفة
الكرنتينا (غرفة التحكم األوىل تقع يف ثكنة احللو) ،ووضعت عناصر
حراسة تابعني للفرع بدل العناصر التابعني لشرطة بلدية بريوت.
ّ
املوظفني يف البلدية ،فإن حمافظ بريوت زياد شبيب
وحبسب أحد
الوصي على البلدية ،أرسل صباح االربعاء جمموعة من عناصر
شرطة البلدية الستعادة السيطرة على املبنى ،إلاّ أن عناصر الفرع
طردوا اجملموعة .وفيما غاب شبيب عن السمع طوال يوم االربعاء
بعد أن رفض اإلجابة عن أسئلة الزميلة «األخبار» ،قالت مصادر
معنية لـ»األخبار» إن «أربعة عناصر فقط من الفرع الفين هم
أمنية
ّ
ّ
معدات حساسة
يتولون اإلشراف على املركز ،بسبب وجود
الذين
ّ
ال جيب تركها من دون حراسة حتى موعد البدء بالعمل باملركز»،
ّ
مؤكدة أن «فرع املعلومات مل يطرد أحدًا من شرطة البلدية».
ّ
يف األصل ،مركز التحكم يف الكرنتينا هو نسخة طبق األصل عن
مركز التحكم األول يف ثكنة احللو ،الذي بدأ العمل به منذ ما يزيد
على مثانية أشهر بإشراف شرطة بريوت يف قوى األمن الداخلي
(لالطالع على التفاصيل ،راجع «األخبار»« ،ابتسم أنت مراقب!»،
يوم  6تشرين األول  .)2017أما مركز الكرنتينا ،فالشركة املصممة
انتهت من العمل فيه يف كانون األول املاضي ،وأجنزت عملية
«التسليم األولي» للبلدية ،على أن تقوم بالتسليم النهائي يف
أما ملاذا بدأ العمل باملركز األول فيما تأجل
كانون األول املقبلّ .
ّ
للملف ،إن املركز األول
العمل بالثاني ،فتقول مصادر متابعة
ُأسِرع بالعمل به بسبب وجوده يف ثكنة احللو ويف عهدة قوى األمن
الداخلي ،بينما تأخر العمل بالثاني حلني تسليمه لقوى األمن ،مع
أن اجلهة املسؤولة عنه يف القانون هي بلدية بريوت حصرًا .غري
أن وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق ،أصدر قرارًا يف عام
 2016بوضع مراكز التحكم يف عهدة قوى األمن الداخلي .علمًا
ّ
املعقدة خمالف
بأن قرار إنشاء بلدية بريوت شبكة من الكامريات
للقانون أساسًا ،وحيتاج إىل قرار من جملس الوزراء ،وسبق لتيار
املستقبل أن عرضه على جملس الوزراء خالل حكوميت الرئيس فؤاد
السنيورة األوىل والثانية وحكومة الرئيس سعد احلريري األوىل،
وج َه برفض من الوزراء ،إلاّ أنه بدئ العمل باملشروع خالفًا
فو ِ
ُ
للقانون يف عام .2013
أو ً
ال إنه الوزير صاحب
عما حصل االربعاء بالقول ّ
يدافع وزير الداخلية ّ
ّ
احلق يف منح قوى
الوصاية على بلدية بريوت وعلى احملافظة ،وله
ّ
التحكم ،وثانيًا ،بالنسبة إىل املشنوق،
األمن اإلشراف على مركز
مؤسسة قوى األمن «أثبتت جدارتها،
وفرضت األمن يف مدينة بريوت
وأخالق املؤسسة هي الضامن ملنع
استخدام املعلومات اليت جتمعها
الكامريات عن املواطنني وغريهم
شخصية ،وحتصر العمل
ألغراض
ّ
بالشق األمين» .ويقول املشنوق
عن التضارب يف الصالحيات ،إن

املشنوق :مركز
التحكم يجب أن
يكون يف عهدة
األمن الداخلي

«املسألة تقنية فحسب ،املركز جيب أن يكون بعهدة قوى األمن،
وحمافظ بريوت فوجئ بالقرار ،وجرى التوضيح الحقًا واملسألة
انتهت».
يف املقابل ،تقول مصادر أخرى ،إن السبب يف اندالع اخلالف هو
عقد احملافظ زياد شبيب اجتماعًا األسبوع املاضي خمصصًا ملناقشة
مشكلة السري يف بريوت ،للجنة املعنية بالسري يف بريوت ،يف
مقر احملافظة ،حبضور ممثلني عن شرطة بريوت
مقر الكرنتينا بدل ّ
ّ
وجملس اإلمناء واإلعمار وهيئة إدارة السري وضباط من مركز
التحكم يف ثكنة احللو ،وجرت مراقبة حركة السري يف املدينة على
ُّ
وتسلم
الشاشات يف الكرنتينا ،ما دفع املعلومات إىل التحرك
املركز ،بدل أن تبقى إدارة املركز يف يد البلدية .وتضيف املصادر
أن ما حصل هو جزء من جتاذب بني املشنوق وشبيب بدأ منذ فرتة.
إلاّ أن وزير الداخلية ينفي ذلك ،مصرًا على أن ما حصل هو «سوء
تفاهم».
كل هذا ال يلغي أن وضع الكامريات يف مدينة بريوت ال يزال غري
بقوة األمر الواقع ،من دون غطاء
قانوني ،واملشروع اآلن موجود ّ
من جملس الوزراء ،ويف عهدة جهة أمنية واحدة ،يف بلد تتداخل
فيه التجاذبات السياسية باألمن إىل أقصى احلدود .وليس خافيًا،
أن أكثر من جهاز أمين يطالب باحلصول على ّ
حق الوصول إىل
املعلومات اليت حتفظها الكامريات يف بريوت ،وباملشاركة يف غرف
ّ
التحكم إىل جانب قوى األمن الداخلي .وال يقف األمر عند حدود

مدينة بريوت ،إذ بدأ العمل يف مدينيت صيدا وطرابلس على آلية
مشابهة ،تقول عنها مصادر نيابية بارزة يف قوى  8آذار ،إن «تيار
املستقبل يقف خلف األمر ،ويضع البلديات يف الواجهة» .وتطالب
بتصرف جملس الوزراء ،وطرح
املصادر النيابية «بوضع الكامريات
ّ
ّ
امللف ،لكونه
تبت بهذا
األمر على احلكومة املقبلة ،اليت عليها أن ّ
ملفًا وطنيًا يدخل يف اسرتاتيجية الدولة الوطنية».
ولعل أسوأ ما يف األمر ،يف ّ
ّ
ظل وجود كامريات مراقبة يف املدينة
والتجار والسياسيني وحتى
بإمكانها رصد حتركات املواطنني
ّ
العالقات الشخصية ،غياب «اهليئة الوطنية لضمانة وسالمة احلرية
الشخصية» اليت ترد يف الفصل الرابع من مشروع «قانون املعامالت
يقرها جملس النواب اللبناني حتى اللحظة،
اإللكرتونية» ،واليت مل ّ
واالكتفاء كما يقول املشنوق بـ»أخالق قوى األمن الداخلي» ،أي
رهن املعلومات الشخصية لألفراد بأخالق أشخاص آخرين بدل
االستناد إىل قانون ،مثل أي دولة «طبيعية» يف العامل.

وزراء حسموا وآخرون ينتظرون الفرج
على رغم املرحلة الضبابية اليت تشهدها عملية تشكيل احلكومة،
هناك أمساء أصبحت حمسومة للتوزير ،وهناك أمساء أخرى تشري
املعلومات اىل إرتفاع حظوظها باحلصول على مقعد من ثالثني يف
احلكومة اليت يعمل على تشكيلها رئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري .ويف املعلومات فقد حسم رئيس احلزب التقدمي
اإلشرتاكي النائب وليد جنبالط مسألة إعادة النائبني أكرم شهيب
األول اىل وزارة الزراعة،
ووائل أبو فاعور اىل الطاولة الوزاريةّ ،
وأبو فاعور اىل احلقيبة اليت ستعطى حلزبه بد ً
ال من الصحة اليت يبدو
أنها ستكون من حصة حزب اهلل .أما مسألة اإلسم الدرزي الثالث
الذي سيمثل احلزب اإلشرتاكي ،فمرتوكة حبسب املصادر املتابعة
اىل وقت الحق ،وحتديدًا اىل اللحظة اليت ستحسم فيها املعركة
الدائرة على هذا املقعد بني جنبالط ورئيس احلزب الدميقراطي ال
لبناني النائب طالل أرسالن مدعومًا من رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون .شيعيًا ،ما هو حمسوم عند قيادة حزب اهلل ،هو توزير
النائب السابق حممد فنيش الذي مل يرتشح اىل اإلنتخابات األخرية،
وما هو غري حمسوم بعد ،هو توزير النائب السابق نوار الساحلي
والقيادي حممود قماطي ،لكن حظوظ الساحلي وقماطي أصبحت
مرتفعة جدًا حبسب املصادر املتابعة .أما بالنسبة اىل حركة أمل،
فما هو حمسوم فقط هو إعادة توزير وزير املال يف حكومة تصريف
األعمال النائب علي حسن خليل ،وما هو غري حمسوم بعد ،هي عودة
وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية يف حكومة تصريف األعمال
النائب عناية عز الدين اىل احلكومة ،وكذلك مسألة توزير النائب
ياسني جابر الذي يرتدد إمسه بقوة داخل أوساط «احلركيني» .أما
وزير الزراعة يف حكومة تصريف األعمال غازي زعيرت ،فعودته اىل
احلكومة ليست أكيدة.
ّ
التكتم سيد املوقف لدى احلريري ،ومن
يف املقلب السين ،يبدو
سيمثلتيار املستقبل يف احلكومة املقبلة .ما من شيء حمسوم إال
أن التيار األزرق قرر إعتماد فصل النيابة عن الوزارة ولن يعيد أيًا
من وزرائه احلاليني وعلى رأسهم وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق ،بإستثناء وزير اإلتصاالت مجال اجلراح الذي مل يرتشح
سيوزر يف الداخلية .أيضًا يرتدد أن
اىل النيابة ويرتدد بقوة أنه
ّ
سيسمى من قبل تيار
ميوت
نبيل
اإلتصاالت
املستشار يف وزارة
ّ
املستقبل لتولي حقيبة وزارية .من أصحاب احلظوظ املرتفعة أيضًا
النائب السابق مصطفى علوش ،وسيدتان من املكتب السياسي
ّ
السنة
للتيار األزرق .أما إذا قبل احلريري بتوزير نائب من النواب
الفائزين من خارج لوائحه ،فاألوفر حظًا بني هؤالء سيكون فيصل
كرامي.
مسيحيًا ،ترتفع نسبة الضبابية والغموض .فرئيس اجلمهورية
ّ
كثريا أنه ينوي توزير إبنته مرياي
يتكتم عن أمساء وزرائه ،ويرتدد
ً
عون هاشم ،وعن املقعد السين فادي عسلي وهو أحد أصحاب
سيدروس بنك .لدىالتيار الوطين احلر « ،ما هو حمسوم فقط هي
اخلارجية يف حكومة تصريف األعمال جربان باسيل وعدم
عودة وزير
ّ
ّ
حيقق ما كان متوقعًا منه يف مهمته خالل احلكومة
توزير من مل
األخرية وهم كثر» تقول املصادر» وعلى رأسهم نقوال تويين ورائد
خوري ،وما هو شبه حمسوم هو توزير النائب الياس بو صعب.
يرتدد إسم النائب ابراهيم كنعان حلقيبة العدل ولكن من دون أن
حيسم شيء على هذا الصعيد .أما قواتيًا ،فما هو حمسوم هو عدم
توزير بيار بو عاصي بسبب إعتماد فصل النيابة عن الوزارة ،وما
هو شبه حمسوم هي عودة غسان حاصباني .أما عودة وزير االعالم
ملحم الرياشي اىل احلكومة ،فحظوظها ال تتخطى اخلمسني يف املئة
حبسب املصادر.
إذًا أمساء كثرية تطرح يف الكواليس على أساس أنها حسمت
وأخرى يتم إسقاطها من بورصة التوزير ،ولكن جرت العادة يف
لبنان أن ينام السياسي وزيرًا وأن يصحى ناشطًا حزبيًا ومن دون
حقيبة وزارية ،لذلك ،الرتيث يف الكالم هو سيد املوقف لدى
اجلميع ،على قاعدة «ما تقول فول ليصري باملكيول».
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سفري أسرتاليا يف واشنطن ينفق  70ألف دوالر على اخلمور
والزهور واإلفطار يف  6شهور

مكتب الضرائب األسرتالي ينفذ محلة
مشددة ضد نفقات مالبس العمل

جو هوكي مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب

صورة سيلفي لوزير الخزانة السابق على إنستغرام مذيلة بتعليق «يوم
آخر يف املنصب».

هوكي مع زوجته ميليسا باباج وأبنائه الثالثة مع الرئيس األمريكي
باراك أوباما

صورة لجو هوكي بمالبس الغولف
انفق وزير اخلزانة الفيدرالي
السابق وسفري أسرتاليا لدى
الواليات املتحدة جو هوكي 70
ألف دوالر من أموال دافعي
الضرائب يف فرتة  6شهور
فحسب يف نفقات تتضمن
اخلمور والطعام والزهور ورعاية
األطفال.
النفقات املذكورة مت الكشف
عنها مبوجب احلق يف املعلومات
بناء على طلب من وسائل
اإلعالم.
يذكر أن هوكي هو وزير اخلزانة
السابق الذي أخرب األسرتاليني
ذات يوم أن «عصر االستحقاقات
قد ذهب بال رجعة».
لكن عندما توىل هوكي منصب
سفري أسرتاليا لدى الواليات

املتحدة أنفق  70ألف دوالر يف
 6شهور فحسب على حساب
دافعي الضرائب.
املبلغ املذكور جرى إنفاقه خالل
الفرتة بني يوليو وديسمرب
 ،2017وذهب يف نفقات
تشمل الكحوليات ووجبات إفطار
ورعاية الطفل.
ومن بني النفقات مأدبة عشاء
ً
ضيفا بإمجالي 4335
حضرها 44
دوالرا ،وحفل تكريم ألحد
املوظفني احلكوميني املتقاعدين
بتكلفة  3165دوالرا ،وفاتورة
مراسم استقبال بقيمة 2535
دوالرا عندما كانت وزيرة
جولي
األسرتالية
اخلارجية
بيشوب يف زيارة للمدينة.
وعالوة على ذلك ،أنفق هوكي

هوكي يف صورة مع الفرقة املوسيقية األسرتالية «هيومان نيتشر» يف
الس فيغاس
 3072دوالرا على الزهور،
و 1521دوالرا على انتظار
السيارات والتنظيف وغسيل
املالبس.
وعالوة على ذلك ،أنفق السفري
األسرتالي  2660دوالرا لشراء
مخور ،و 3340دوالرا مصاريف
رعاية ألطفاله الصغار.
ومت تربير هذه النفقات باعتبارها
«تدعم الشركات األسرتالية
باخلارج ،ووسيلة معتادة لبناء
عالقات».

وقالت متحدثة باسم وزارة
الشؤون اخلارجية والتجارة إن
النفقات املذكورة تتسق مع
سياسة الوزارة.
يذكر أن هوكي ،الذي كان
عضوا يف الربملان عن دائرة
مشال سيدني يتوىل منصب
لدى
األسرتالي
السفري
الواليات املتحدة منذ أوائل
 2016بعد استقالته من الربملان
الفيدرالي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حذر مكتب الضرائب األسرتالي
من أنه سوف ينفذ محلة مشددة
تتعلق باملزاعم املخادعة لنفقات
تتعلق مبالبس العمل.
ومن املقرر أن تركز احلملة
املشددة على خطأ اعتقاد وجود
«خصم ثابت» أو «حد أدنى»
ميكن احلصول عليه بدون
إيصاالت.
من جانبها ،قالت مساعدة
أندرسون:
كاث
املفوض
«العام املاضي ،ادعى حوالي
 6مالييني شخص أحقيتهم يف
نفقات مالبس وغسيل تتعلق
بالعمل وبلغ إمجالي املطالبات
حوالي  1.8مليار دوالر».
وأضاف« :بينما العديد من هذه
املطالبات قد تبدو قانونية،
لكننا ال نعتقد حتى أن نصف
دافعي الضرائب مطلوب منهم
ارتداء أزياء موحدة خالل العمل،
أو مالبس حامية ،أو مالبس
خاصة ملهنة معينة».
وبالنسبة لغسيل وجتفيف وكي
املالبس ،مثة معادلة سهلة
حلساب مقدار ما ميكن أن
تطالب به مكتب الضرائب إذا
كانت النفقات أقل من 150
دوالر.
وتنص القاعدة على أمكانية
املطالبة بدوالر لكل محولة إذا
كانت تتألف فقط من مالبس
عمل.
كما ميكنك املطالبة بـ  50سنتا
لكل محولة إذا كانت تتضمن
أدوات أخرى ال ترتبط بالعمل.
وأردفت أندرسون« :نعلم أن
بعض الناس يظنون أن 150
دوالرا ليس مبلغا كبريا ،وأن
أحدا لن يالحظ ذلك إذا مت
اقتطاعه بدون وجه حق».
ولفتت أندرسون إىل وجود
ثالث قواعد ذهبية ينبغي
اتباعها من شأنها أن تساعد
دافعي الضرائب يف احلصول
الضريبية
اخلصومات
على
السليمة.
وحذر مكتب الضرائب األسرتالي
من أنه سوف ينفذ محلة مشددة
تتعلق باملزاعم املخادعة لنفقات
غسيل مالبس العمل.

القاعدة األوىل أنك ينبغي أن
تكون أنت من أنفقت املال
بنفسك.
القاعدة الثانية مفادها أن
املطالبة خبصم ضرييب ينبغي
أن يرتبط مباشرة بدخلك الذي
تتكسبه.
أما القاعدة الثالثة فتتمثل يف
احلاجة إىل تقديم برهان على
ذلك.
ويف إحدى احلاالت العام
املاضي ،مت تغريم مديرة
إعالنات بعد زعمها أحقيتها
يف  1854دوالرا مقابل نفقات
غسيل ومالبس من متجر أزياء.
وقال مكتب الضرائب األسرتالي
يف بيان« :عندما اتصلنا بها،
قالت إنها متثل شركتها يف
مهام العمل ويتطلب منها أن
تلبس بطريقة معينة».
وأردف املكتب« :لقد شرحنا هلا
أن النفقات املرتبطة باملالبس
التقليدية ال ختضع للخصم،
حتى لو كان مطلوبا ارتداءها
أثناء العمل ،أو لو كنت ترتديها
فقط أثناء العمل».
وباختصار ميكن املطالبة ب
 150دوالر أو أقل لنفقات
ترتبط باملالبس والغسيل وأقل
من  300دوالر لنفقات تتعلق
بالعمل بشكل إمجالي ولكن
بشروط معينة.
ينبغي التقني من أن هذه
النفقات ترتبط مبالبس ال غنى
عنها مثل الزي املوحد أو مالبس
احلماية أو تلك اليت تتعلق مبهنة
معينة.
كما جيب األخذ يف االعتبار
عدم تطبيق تلك القاعدة على
املالبس التقليدية ،حتى لو
طالبك صاحب العمل بارتدائها.
ميكنك حساب اخلصم الضرييب
الغسيل
لنفقات
املستحق
والتجفيف والكي وفقا ملا
يلي:
ا دوالر لكل محولة إذا كانت
تتألف من مالبس عمل فحسب.
  50سنتا لكل محولة إذا كانتترتبط بغسيل أشياء أخرى.
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بسبب ركود األجور ..األسرتاليون
ينفجرون غضبا

هل حيق لألسرتاليني التذمر
جراء هذا الركود يف األجور؟
الواقع أن االقتصاد األسرتالي
يتحسن ،وأصبح األسرتاليون
يعملون جبدية أكثر من ذي
قبل ،لكن العديد من العمال ال
حيصلون على الزيادة املستحقة
يف األجور.
وأصبح ركود األجور موضوعا
ساخنا يف أسرتاليا ،ويتوقع
أن حيتل مساحة كبرية يف
االنتخابات الفيدرالية املقبلة،
ولكن هل نراهن حقا على ال
شيء؟
مايكل ستوتشبريي ،رئيس
حترير «أسرتاليان فاينانشال
ريفيو» يبدو أنه يعتقد ذلك.
وقال ستوتشبريي« :مثة الكثري
من التذمر بشأن عدم وجود منو
ملحوظ يف األجور».
وتابع« :األجور مل تتهاوى لكنها
ما زالت نذير خطر».
ورغم أن هناك ارتفاعا يف
متوسط األجور مبا يتوافق
مع معدل التضخم ،لكن
التذمر ما زال قائما مما يثري
تساؤالت مفادها« :هل يطمح
األسرتاليون يف املزيد؟ أم أنه
تذمر فحسب؟
احلقيقة هو أنه بالرغم من زيادة
متوسط األجور ،لكن الدكتور
تيمو هينكل من مدرسة حبوث
أسرتاليا
جبامعة
االقتصاد
الوطنية قال إن لديه خماوف
حقيقية تتعلق بالزيادة الطفيفة
يف معدل منو األجور.
وأردف أن النمو يف األجور
بالسطحية
يتسم
احلقيقية
ويرتاوح بني  % 0.1إىل 0,4
 %فقط حسب اإلحصائيات

املتباينة.
بيد أن االرتفاع الصوري يف
األجور يبلغ  % 2وهو أعلى
قليال من معدل التضخم البالغ
.% 1.9
وأضاف هينكل« :رمبا حيتج املرء
قائال إن العمال األسرتاليني
ليسوا منتجني جدا ،وبالتالي
ال ينبغي أن يتوقعوا زيادة
يف األجور ،لكن ذلك ليس
حقيقيا».
وفسر ذلك قائال« :اإلنتاجية
تتجاوز النمو يف األجور بشكل
جوهري على مدى  15عاما».
ومبا أن زيادة األجور ال تتماشى
مع زيادة اإلنتاجية ،فإن ذلك
يعين أن الفجوة تتسع حيث
ال حيصل العمال على نصيبهم
من هذا النمو يف الكعكة
االقتصادية».
ومتثل هذه مشكلة حقيقية
ألي شخص يبحث عن حتقيق
للدكتور
وفقا
املساواة،
هينكل.
وواصل« :إنها مشكلة تعاني
منها دول أخرى ولكن ليس
بنفس درجة أسرتاليا».
كشفت
املاضي،
األسبوع
احلكومة الفيدرالية حدوث منو 1
 %يف الناتج احمللي اإلمجالي.
ورغم الرتحيب بالنتائج ،لكن
جيم تشاملرز ،وزير املالية يف
حكومة الظل املعارضة ،قال
إن اإلحصائيات أيضا تكشف
أسباب استياء الناس.
وزاد قائال« :أحد األسباب
تكمن يف أن األرباح يف دولتنا
تنمو أسرع من األجور مخسة
أضعاف».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

دراسة حبثية :األسرتاليون خيجلون من عرض
آرائهم السياسية على مواقع التواصل االجتماعي
هل تشعر بالقلق من عرض آرائك
السياسية على شبكة اإلنرتنت؟
إذا كنت كذلك فلست وحدك،
حيث كشفت دراسة حبثية
أن األسرتاليني أكثر قلقا يف
عرض وجهات نظرهم السياسية
مقارنة بالعديد من شعوب
الدول األخرى.
ووفقا للبحث اجلديد ،فإن
األسرتاليني
نصف
حوالي
تقريبا يساورهم القلق من
االنطباعات اليت ستتولد يف
أذهان أصدقائهم وعائالتهم
وزمالئهم إذا عربوا عن آرائهم
السياسية على مواقع التواصل
االجتماعي.
وميثل ذلك البحث إسهاما هاما
لفهم الطبيعة املتغرية للمجال
العام األسرتالي ،واألسلوب
الذي حياول به األسرتاليون
إىل
لسلوكياتهم
الوصول
االعتدال يف العديد من املنصات
اإلعالمية.
نتائج البحث جاءت يف سياق
أحدث نسخة من تقرير «دجييتال
نيوز ريبورت :أسرتاليا »2018
الذي نشرته جامعة كانبريا يف
 14يونيو.
االستطالع البحثي الذي مشل
 2026شخص كشف أن 41
 %من األسرتاليني يشعرون

باحلذر الشديد من التعبري عن
معتقداتهم السياسية بشكل
صريح «أونالين» ،إذ أن ذلك
قد يدخلهم يف مشكالت مع
السلطات.
فيما قال  % 45إن مشاعر
القلق تراودهم من أن يؤدي
عرض أفكارهم عرب مواقع
التواصل االجتماعي إىل تغيري
الصورة الذهنية لديهم عند
عائالتهم وأصدقائهم وزمالئهم
ومعارفهم.
وبشكل خاص ،فإن هذا االجتاه
يتضح جليا بني الشباب.
وقال  % 61من الشباب يف
احلقبة العمرية بني  34-25عاما
إنهم حذرون جدا من التحدث
عن آرائهم السياسية ألن ذلك
قد جيعل زمالءهم أو معارفهم
ينظرون إليهم نظرة خمتلفة،
فيما بلغت نسبة من خيشى
األصدقاء والعائلة  % 58مقابل
 % 57عربوا عن قلقهم من
السلطات.
ويف ذات السياق ،أظهرت
املنتمني للجناح
النتائج أن
اليساري أكثر قلقا من التعبري
عن آرائهم السياسية على
اإلنرتنت مقارنة بأصحاب التوجه
اليميين.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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«اهلروب األبيض» ..األنغلو -تورنبول :ستكون ABC
أسرتاليون يلوذون بالفرار من
دائما يف يد العامة
غرب سيدني

تشري اإلحصائيات إىل أن ثلثي  260ألف وافد جديد بمدينة سيدني خالل الفرتة بني
 2016 -2011ولدوا خارج أسرتاليا

املناطق التي تضم أكرب نسبة من املهاجرين السوريني والعراقيني شملت فريفيلد وغيلدفورد
وغرانفيل ويينورا وسفتون وريجنتس.
مثة حقيقة صادمة وراء ما
يسمى «اهلروب األبيض» حيث
تلوذ العائالت األنغلو -أسرتالية
تلوذ بالفرار من األحياء اليت
يقطنها أغلبية من املهاجرين
مما ينذر مبستقبل خطري حبسب
حتذيرات اخلرباء.
وتشري اإلحصائيات إىل أن
ثلثي  260ألف وافد جديد
مبدينة سيدني خالل الفرتة
بني  2016 -2011ولدوا خارج
أسرتاليا.
وعالوة على ذلك ،فإن أكثر
من  % 60من األشخاص الذي
غادروا غرب سيدني أسرتاليو
املولد.
ووفقا للخرباء فإن عمليات
إعادة التوطني الضخمة اليت
األنغلو-أسرتاليون
ينفذها
خارج أحياء غرب سيدني مقابل
استقرار وتنامي فئات سكانية
من أصول عرقية ترتبط بنتائج
كارثية مستقبلية.
وتكشف إحصائيات التعداد
السكاني أن املهاجرين أصحاب
الدخل املنخفض يتدفقون على
املناطق اليت تتسم بإسكان
معقول الثمن.
وباملقابل ،يشكل األسرتاليون
العائالت
غالبية
البيض
اليت انتقلت بعيدا عن غرب
سيدني.
وحبسب «ويك إند أسرتاليان»،
فإن ثلثي حوالق  260ألف
وافد جديد مبدينة سيدني خالل
الفرتة بني  2016 -2011ولدوا
خارج أسرتاليا.
وعالوة على ذلك ،فإن % 63
من األشخاص الذي غادروا
غرب سيدني أسرتاليو املولد.
وحذر زعيم حزب العمال يف نيو

ساوث ويلز لوك فولي من هذا
االجتاه واصفا إياه بـ «اهلروب
األبيض» ،مما أثار الكثري من
اجلدل.
ويواجه فولي ردود فعل هائلة
الستخدامه مصطلح «اهلروب
األبيض» الذي كان يستخدم
ذات يوم لوصف مغادرة
مواطين الواليات املتحدة كرد
فعل على تدفق األمريكيني
ذوي األصول اإلفريقية.
ودافع فولي عن نفسه قائال
إنه يتعاطف مع املهاجرين يف
يتم حرمانهم
الغرب الذين
من الوظائف والفرص بصورة
روتينية.
املناطق اليت تضم أكرب نسبة
السوريني
املهاجرين
من
والعراقيني مشلت فريفيلد
وغيلدفورد وغرانفيل ويينورا
بارك
ورجينتس
وسفتون
حبسب لوك فولي.
وعالوة على ذلك ،تشهد مدينة
ملبورن اجتاهات متشابهة حيث
أصبحت األحياء اخلارجية اليت
تتسم مبعقولية اإلسكان جاذبة
للمهاجرين.
ووفقا لبوب برييل من املعهد
األسرتالي ألحباث السكان فإنه
رغم عدم اتفاقه مع املصطلح
الصحيح
غري
املسيس
«اهلروب األبيض» لكن الواقع
مفاده أن العائالت األنغلو-
أسرتالية تنتقل بعيدا عن
املناطق املنخفضة اقتصاديا
واجتماعيا ،معتربا أن ذلك
«ظاهرة حقيقية».
ورأى أن احلل الوحيد يتمثل
يف تقليص أعداد املهاجرين
القادمني من اخلارج .

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أعلن رئيس الوزراء مالكومل
شخصيا بأن
التزاما
ترينبول
ً
ً
 ABCستبقى يف يد العامة.
فقد قال السيد تورنبول أن
مؤسسة  ABCستكون دائمًا
ٍ
أيد عامة بعد أن صوت
يف
بعض أعضاء من حزب األحرار
على بيعها.
وقال تورنبول للصحفيني يف
كانبريا يوم االثنني «ستكون
 ABCدائمًا يف يد العامة .لن
يتم بيعها .هذا هو التزامي.
إنها مؤسسة بث عامة ..هكذا
كانت وهكذا ستبقى دائما».
وجاءت تصرحيات رئيس الوزراء
بعد دقائق من إجباره على
التخلي عن مؤمتر صحفي ملنع
حماوالت املعارضة الفيدرالية
إلزام الربملان باالحتفاظ بـ
 ABCمؤسسة عامة.
وسعى املدعي العام يف حكومة
الظل مارك دريفوس لتحريك
اقرتاح يف الربملان بان جملس
النواب «لن يدعم ابدا خصخصة
متويل الـ
 ، ABCوباعادة
 83مليون دوالر الذي مت
اقتطاعه».
اجمللس
أعضاء
وصوت
ّ
الفيدرالي حلزب االحرار باإلمجاع
يف سيدني يوم السبت على
خصخصة «إي بي سي».
وقالت زعيمة حزب العمال يف
جملس الشيوخ بيين وونغ إنه
ال ميكن الوثوق باالئتالف يف
محاية مؤسسة البث العامة( ،اي
بي سي) مشرية إىل التزام

طوني أبوت يف عام 2013
«بعدم إجراء أي ختفيضات لـ
.»ABC
لكن وزير االتصاالت ميتش
فيفيلد استبعد بشكل قاطع
بيع حمطة البث اي بي سي.
حيث قال للربملان «لن تتم
خصخصة اي بي سي».
دائما
ABC
واضاف «ستكون
ً
مملوكة للحكومة وحائزة على
ثقة اجملتمع األسرتالي».
وقال نائب رئيس الوزراء
وزعيم احلزب الوطين مايكل
ماكورماك إن حزبه ال يريد
«إي.
مؤسسة
خصخصة
بي.سي».
وتابع يقول «من تقديم تغطية
الذين
ألولئك
الكريكيت
يقودون على الطرق السريعة
األسرتالية الطويلة  ...تعترب
 ABCمؤسسة حامسة وحمبوبة
يف املناطق البعيدة».
انه «جيب
يقول
واضاف
أن يكون لدى  ABCالتزام
التغطية
لتوفري
تشريعي
للمناطق الريفية واإلقليمية يف
أسرتاليا».
وشدد على جهود االئتالف
لضمان أن يكون يف جملس
عضوان من املناطق
ABC
النائية على االقل.
ويف تصويب بارز على االئتالف
قال زعيم حزب العمال بيل
شورتن« :الشعب األسرتالي
يدفع مقابل «إيه بي سي»..
إنها ملكه  ،وليست ملككم».

فيكتوريا تدرس التعقب
اإللكرتوني للمذنبني الشباب
أعلنت حكومة فيكتوريا األسبوع
املاضي خطة مراقبة جديدة
تستهدف املذنبني الشباب يف
سن  16عاما أو أكثر.
ووفقا ملشروع القانون الذي
سيقدم يف وقت الحق هذا
العام ،ستحظى هيئة اإلفراج
املشروط عن الشباب بصالحيات
اختاذ قرار بإلزام املخالفني
بارتداء جهاز مراقبة إلكرتوني،
خمدرات
الختبار
واخلضوع
وكحوليات بشكل دوري بعد
تأدية مدة عقوبتهم.
ورغم أن بعض عناصر هذا
جديدة بالنسبة
االقرتاح
ألسرتاليا ,فإن العديد من
السلطات القضائية تستخدم
املراقبة
أجهزة
بالفعل
اإللكرتونية منذ سنوات.
مات بالك وراسيل مسيث
أجريا مراجعة تتعلق باستخدام
مثل هذه األجهزة اإللكرتونية
وتعميمها يف أسرتاليا عام
.2003
ويف  ،2004قدمت والية غرب
أسرتاليا مشروع قانون ألجهزة
تعقب املذنبني الشباب يف
.2004
وينظر إىل هذه األجهزة
باعتبارها أسلوبا للتحكم يف
املخاطر والسيطرة عليها.

وختترب نيو ساوث ويلز حاليا
تطبيق ملراقبة السيارات عن
بعد للسائقني الشباب يف
احلقبة العمرية بني  25-18عاما
اليت ترتبط بنسبة خماطر أكرب
تتعلق باحلوادث أو ارتكاب
خمالفات قيادة.
جيين
قالت
جانبها،
من
ميكاكوس ،وزيرة العائالت
واألطفال حبكومة فيكتوريا إن
تدابري املراقبة املقرتحة مطلوبة
للتيقن من امتثال املذنبني
اإلفراج
لشروط
الشباب
املبكر.
وقد يتم توسيع نطاق اخلطة
إذا حققت جناحا بعد تطبيقها.
وأجرى معهد جيل دانتدو
الربيطاني مراجعة منهجية حديثة
تتعلق مبدى كفاءة أنظمة تعقب
ومراقبة املذنبني الشباب حول
العامل.
نتائج الدراسة تتسق مع بعض
أوجه اقرتاح والية فيكتوريا مما
يشري إىل احتماالت جناح التجربة
اليت أثبتت جناحها دوليا.
وأظهرت املراجعة أن أجهزة
تزيد
اإللكرتوني
التعقب
من ضبط املذنبني أصحاب
املخالفات املتكررة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوع

أسرتالية توفر  270دوالرا شهريا من
فاتورة الكهرباء ..كيف فعلت ذلك؟

بعد  30يوما من تحدي توفري الطاقة ،استطاعت األم الشابة توفري
مبلغ مذهل يبلغ  270.29دوالرا شهريا.

يتكبد األسرتاليون الكثري من
األموال مقابل فواتري الكهرباء.
لكن أم أسرتالية عزباء تتسم
بالتوفري وتعيش يف سيدني
استطاعت ختفيض أكثر من
 270دوالر شهريا من فاتورة
الكهرباء.
األم تدعى كانا كامبل وهي خبرية
مالية معروفة باسم « Sugar
( »Mammaماما سكر).
وشرحت األم كيف متكنت من
تنفيذ بعض التعديالت البسيطة
على منط حياتها مكنتها من حتقيق
فارق ضخم يف فاتورة الكهرباء.
شرحت األم كيف متكنت من
تنفيذ بعض التعديالت البسيطة
على منط حياتها مكنتها من حتقيق
فارق ضخم يف فاتورة الكهرباء.
كامبل ،اليت استطاعت سابقا
توفري  36000دوالر يف  13شهرا
أخذت على عاتقها تنفيذ هذا
التحدي املرتبط بقليص فاتورة
الكهرباء.
وقالت األم يف أحدث فيديوهاتها
على يوتيوب« :مل أستطع توفري
املال فحسب ،لكين تعلمت الكثري
بشأن استهالك الطاقة».
وشرحت خبرية الطاقة كيف
بدأت يف تنفيذ تعديالت صغرية
يف أسلوب استخدامها للطاقة
مبنزهلا.
ومن بني النصائح ،تقليص زمن
االستحمام ،وزيادة وقت إطفاء
األنوار ،والتحلي بصفات بناءة
يف تقليل كمية الطاقة.
وأردفت« :شعرت كما لو أنين
أفعل شيئا من أجل البيئة».
وذكرت األم أن إطفاء أزرار
التكنولوجيا منحها زمنا أكثر جودة
لالستمتاع بوقتها مع جنلها البالغ

من العمر  4سنوات.
وفسرت ذلك قائلة« :لقد خلق
ذلك إحساسا متزايدا بالقرب من
خالل إغالق التلفاز وأجهزة الالب
توب يف املساء ،وأصبحت حقا
ألعب مع روكو ألعابا ال تعتمد
على الطاقة».
عثرت على طرق أخرى لتخفيض
تكلفة الطاقة ،حيث بدأت كامبل
يف استخدام اخليار االقتصادي
املوفر يف غسالة األطباق مما
ممكنها من توفري  13.81دوالرا
شهريا
وكانت كامبل قد الحظت الزيادة
املطردة يف فواتري الطاقة مبرور
الشهور ،لذلك حبثت عن طرق
لتغيري شركات الطاقة للعثور
على أقل سعر.
وتابعت« :لقد تنقلت عرب املواقع
الشركات
لتلك
اإللكرتونية
وهاتفتهم حتى حصلت على
السعر األفضل ،إنها عملية
سريعة وسهلة».
كما وجدت خيارات خمتلفة
ساعدتها على تقليص تكلفة
فاتورة الكهرباء.
وزادت قائلة« :يرتاوح ذلك
بني الطاقة الشمسية واملصابيح
الشمسية،ومصابيح «إل إي
دي» ،واستخدام الدائرة العكسية
يف مراوح السقف ،واستخدام
القابس الذكي».
وعالوة على ذلك ،استعانت األم
ببطاطني للتدفئة بدال من املدافئ
الكهربائية.
وأشارت إىل أن الكتيبات اليت
تأتي مع األجهزة الكهربية
ساعدتها على معرفة كم استهالك
الطاقة املرتبط باستخدامها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Australian News

وزيرة أسرتالية :املسلمون يف مفرتق طرق

مقال كونسيتا فريفانيت-ويلز
حول التحديات اليت يواجهها
مسلمو أسرتاليا

شرحت خبرية الطاقة كيف بدأت يف تنفيذ تعديالت صغرية يف أسلوب
استخدامها للطاقة بمنزلها
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قالت الوزيرة والسيناتورة
األسرتالية وعضوة املقاعدة
األمامية للحكومة الفيدرالية
كونسيتا فريافانيت-ويلز إن
املسلمني يف أسرتاليا يعانون
من احلكم املسبق عليهم،
ووصلوا اآلن إىل نفس مفرتق
الطرق الذي واجهته موجات
سابقة من املهاجرين.
ويف مقال هلا ،كتبت وزير
التنمية الدولية حول التحديات
اليت يواجهها مسلمو أسرتاليا،
وشددت على أهمية إجراء حوار
مفتوح داخل وخارج اجملتمع.
وأضافت أن املوجات العديدة
من املهاجرين من األيام األوىل
لالستيطان األوروبي تعرضت

مجيعا لالستهداف مبا يف
ذلك الصينيني واأليرلنديني
بفصائل
مرورا
واألملان
من اإليطاليني واليونانيني
يف مرحلة ما بعد احلرب،
والفيتناميني واللبنانيني يف
مرحلة السبعينيات ،وجمموعات
من املسلمني حديثا.
ومضت تقول« :يف هذه الرحلة،
وجدت كل جمموعة مهاجرة
نفسها يف حلظة مفرتق طرق،
حيث حتادث نفسها قائلة:
«حنن جزء من أسرتاليا ،لقد جئنا
إىل هنا ،وتركنا منازلنا ،وولد
أطفالنا هنا ،وقدمنا تضحيات،
وال ميكن أن يضيع ذلك هباء،
وال ميكن أن ندع مساهماتنا
اإلجيابية داخل أسرتاليا أن
يتم احلكم عليها من خالل قليل
من التفاح الفاسد يف سلة
جمتمعنا».

املنظمة الدولية للنقل اجلوي
حتذر أسرتاليا
متثل خصخصة املطارات يف
إحدى القضايا
أسرتاليا
الرئيسية يف أجندة االجتماع
السنوي العام للمنظمة الدولية
للنقل اجلوي املقام يف مدينة
سيدني.
ونشرت املنظمة وثيقة تتعلق
بقواعد ملكية املطارات واللوائح
واستشهدت
بها،
اخلاصة
بأسرتاليا كنموذج سيء ملا
حيدث يف فرتة ما بعد اخلصخصة
يف غياب الضمانات التنظيمية.
وأظهر تقرير حديث نشرته رابطة
«الشركات اجلوية يف أسرتاليا
ونيوزيلندا»(( )A4ANZأنه يف
غياب اللوائح املالئمة ،يعاني
الركاب واالقتصاد من خصخصة
املطارات يف هذه املنطقة.
ويف ظل غياب الرقابة الكافية
من النظام ،شهدت املطارات
األسرتالية زيادة األموال اليت
يتكبدها كل راكب بنسبة 25
 %خالل العقد املاضي ،رغم
أن شركات الطريان خفضت من
أسعار تذاكرها ،باإلضافة إىل
عدم عدم وجود زيادة يف معدل
اجلودة خالل نفس الفرتة.
وحققت املطارات األسرتالية
أرباحا مبالغ فيها بشكل واضح،
بل أنها جتاوزت يف بعض
احلاالت ضعف ما تتحصل عليه
املطارات الدولية املناظرة اليت
تعمل حتت ضوابط ومنافسة

أكرب.
من جانبه ،قال الربوفيسور
غرايم صامويل رئيس A4ANZ
إن االدعاءات اليت ذكرها «احتاد
املطارات األسرتالية» و»جملس
املطارات الدولية» من أن اإلطار
التنظيمي للمطارات األسرتالية
منوذج عاملي حيتذى به هو أمر
يثري الضحك.
وفسر ذلك قائال« :إنه منوذج
يزيد من ثراء أصحاب األسهم
يف مطارات أسرتاليا ونيوزيلندا
على حساب الركاب».
بدوره ،قال الدكتور أليسون
روبرتس الرئيس التنفيذي لـ
« :A4ANZعندما تزيد املطارات
من األسعار وترهق جيوب الركاب
باملزيد من األموال مع ركود يف
اجلودة وتفاقم وترية التكدس
والزحام ،كيف ميكن االدعاء أن
ذلك يندرج حتت نطاق النشاط
االقتصادي املتمكن؟»
وأضاف الربوفيسور صامويل:
«ليس من قبيل املفاجأة بالنسبة
لنا أن اجملموعة الوحيدة الراغبة
يف الدفاع عن النموذج احلالي
هم هؤالء الذين حيصدون
األرباح
وحيتكرون
الفوائد
العالية».
وواصل« :مطاراتنا تتسم بأدنى
درجات اللوائح التنظيمية وجتين
أكرب األرباح يف العامل».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ولفتت الوزيرة إىل تعرض
أسرتاليا
داخل
املسلمني
ألحكام مسبقة ،واستشهدت
بواقعة عام  2016عندما سألت
جمموعة من قيادات البيزنس:
«إذا كان ينبغي عليهم تعيني
شخص ما يف وظيفة ما،
واالختيار بني ثالث سري ذاتية
يتساوى أصحابها فريد وماريو
وحممد يف املؤهالت ،من
سيختارون؟»
ونوهت إىل أن أحدا مل يرد على
تساؤهلا لكن وجوههم كانت
حتمل اإلجابة ،اليت تعين التحيز
ضد املسلمني.
ورأت السيناتورة األسرتالية

أن التعامل مع التحديات
األمنية النابعة من تطرف بعض
املسلمني الشباب حيتاج إىل
فهم ملاذا يقع هؤالء ضحية
لتلك التحوالت ،والصعوبات
اليت تعرتض سبيلهم للعثور
على وظيفة.
ومضت تقول« :بدال من تعزيز
الكراهية ،ينبغي التعامل مع
القضية والوصول إىل حل
ملشكلة التطرف والعمل مع
اجملتمعات اليت تعاني من
خماطر والتأكيد على أنهم
وحماولة
املشكلة،
ليسوا
دعمهم لتقديم احلل».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مرض غري قابل للشفاء

معاناة  800ألف مريض إكزميا

ألوك نارايان يعاني من اإلكزيما ،وهو املرض غري القابل للشفاء

عندما كان ألوك نارايان يتدرب
كجراح تقويم عظام ،كان
املرضى حيملقون يف يديه
احلمراوين امللتهبتني بسبب
اإلكزميا ويسألونه بتوجس:
ٍ
معد؟»
«هل هذا املرض
ورغم أن املرض غري معد ،لكن
مثل هذه التساؤالت واآلالم
والشعور بعدم الراحة واحلكة
املستمرة بال هوادة هي مصدر
ملعاناة مريض اإلكزميا.
وبدأت اإلكزميا عند نارايان كبقع
على وجهه يف سن التاسعة،
وسرعان ما انتشرت يف يديه
ثم غمرت كافة جسده ،مما
جيعله يفضل البقاء باملنزل.
وقال نارايان الذي يعيش
يف رايد« :ال تستطيع العمل
إذ أنه من الصعب جدا اإلجابة
على هذه التساؤالت ،كما أن
احلكة تزايدت سوءا ،مما يسبب
صعوبة يف النوم ،وإذا حاولت
خدشها بأظافري ،فإن ذلك
حيمل خماطر اإلصابة بالعدوى
والنزيف».
واآلن بلغ نارايان سن  36عاما،
حيث فضل تغيري ختصصه الطيب
بعيدا عن جراحة تقويم العظام
اليت جتعله يتعرض للصابون
واملواد املثري للحساسية مما
يزيد لديه الشعور باحلكة.
يذكر أن األشخاص املصابني
باإلكزميا املزمنة غالبا ما يتم

جتنبهم على غرار مرضى اجلزام،
بالرغم من أن مرضهم غري معد
لكنه غري قابل للشفاء.
وذكر نارايان أنه أجرى «ألف
اختبار» لكن مل يتوصل إىل
شيء باستثناء معرفته أنه ميلك
جهاز مناعة نشيط وحيتاج أن
يكون حذرا يف التعامل مع
التغيريات اجلوية.
ماريا سعيد ،الرئيسة التنفيذية
& Allergy
ملنظمة
Anaphylaxis Australia
احلساسية
مبرضى
املعنية
املفرطة تستمع إىل العديد
من القصص اليت يتعرض
فيها املرضى للنبذ واالنعزال،
ويتملكهم الشعور باليأس.
ويعاني حوالي  800ألف
أسرتالي من اإلكزميا بينهم
 27000مصابني بدرجة مزمنة
من املرض.
اإلثنني املاضي كشفت دراسة
شارك فيها  100أسرتالي من
املصابني باإلكزميا أن املرض
يرتبط بتداعيات مدمرة على
الذين يعانون منه تتعلق بالعمل
واحلياة العائلية.
وأردفت ماريا سعيد« :إنه
مرض غري قابل للشفاء,
وكذلك العديد من األمراض
املرتبطة باحلساسية».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

يف مدينة كابولتشر

هكذا جيذب جتار املخدرات أطفاال يف العاشرة
يلجأ جتار املخدرات يف مدينة
إىل عملية دمج
كابولتشر
بني خمدر املارجيوانا وخمدر
الثلج (امليثامفيتامني) إلغواء
األطفال يف سن العاشرة
للدخول يف رحلة إدمان مدى
احلياة.
وقال موظفون اجتماعيون يف
مدينة «كابولتشر» ،اليت تقع
يف منطقة «مورتون باي» بوالية
كوينزالند إن املشكلة خطرية
للغاية إذ أنها تدفع أطفاال قبل
سن املراهقة إىل الوقوع يف
براثن املخدر املدمر للحياة.
لي تيكنر ،مديرة عيادة
Lives Lived Well
«
«وصفت مدينة كابولتشر بأنها
واحدة من أسوأ البؤر الساخنة
إلدمان امليثامفيتامني مشريا
إىل عمليات اصطياد لألطفال
يقوم بها جتار املخدرات.
يلجأ جتار املخدرات يف مدينة
كابولتشر أسرتالية إىل عملية
دمج بني خمدر املارجيوانا
الثلج(امليثامفيتامني)
وخمدر
إلغواء األطفال يف سن العاشرة
للدخول يف رحلة إدمان مدى
احلياة.
وتابعت تيكنر يف تصرحيات
لصحيفة كورير ميل« :يبيع
جتار املخدرات القنب مربوطا
مع خمدر الثلج (امليثامفيتامني)
من أجل خداع زبائنهم .حيث
يقع يف املصيدة ضحايا صغار
السن يف العاشرة من العمر».
ولفتت تيكنر إىل أن التجار
يبيعون املخدر القاتل داخل
املدارس.
أن عيادتها يتوافد
ونوهت
عليها فئات عمرية صغرية
السن وقعوا ضحايا هلذا املخدر
املدمر ،وبينهم أمهات صغريات
يف السن.
وبعد أن أوضح متخصصون
مثل تيكنر خطورة املشكلة،
الفيدرالية
احلكومة
أعلنت
التزامها مببلغ  11مليون دوالر
لتمويل أحد مراكز التخلص من
هذه السموم.
وأردفت تيكنر أن منظمتها
تصرخ على مدى سنوات من
أجل التمويل.
وواصلت قائلة« :الكحوليات
واملخدرات ال سيما خمدر الثلج
ميزق العائالت واجملتمعات
ولذلك فإن هذا التمويل من
شأنه أن يضمن تقديم دعم
أكرب ملنع الناس من االحندار
يف هذا املنزلق».
مضبوطات خمدرات تعزي إىل
يوم األحد  24يوليو 2016
وتشمل  90كجم من خمدر الثلج
بقيمة سوقية تناهز  45مليون
دوالر ،لكن الشرطة استطاعت
ضبط الكمية.
وقالت مديرة إحدى العيادات
أن عيادتها يتوافد عليها فئات
عمرية صغرية السن وقعوا
ضحايا هلذا املخدر املدمر،
وبينهم أمهات صغريات يف
السن
وأردفت أن املخدرات بال شك

مدينة كالبوتشر حيث يتم التغرير باألطفال

السيناتور براين بريستون
ينشق عن «أمة واحدة» ليلتحق
حبزب كاليف باملر اجلديد

باملر وبريستون خالل املؤتمر الصحفي يف كانبريا
أكد سيناتور «أمة واحدة» يف
جملس الشيوخ براين بريستون
انشقاق عن حزب بولني هانسون
وانضمامه اىل حزب كاليف باملر
السياسي اجلديد خالل مؤمتر
صحفي عقده يف كانبريا.
فقد انضم السيناتور بريستون
إىل حزب أسرتاليا املتحد
United
(Australia
 )Partyالذي اسسه ويرأسه
رجل األعمال امللياردير كاليف
باملر وذلك بعد دقائق من
إعالنه أنه سيجلس يف جملس
الشيوخ مستق ًال بعد أن ترك
حزب «أمة واحدة».
وقال سيناتور نيو ساوث
ويلز للصحفيني يف كانبريا
يوم االثنني« :سنوحد أسرتاليا
وسنعيد النزاهة إىل جملس
الشيوخ ونقدم السياسات
ونصوت على السياسات اليت
ّ
قد تقدمها احلكومة واليت ستفيد
مجيع األسرتاليني».
وقد أدىل السناتور بريستون
بهذه التعليقات خالل مؤمتر
صحفي عقد يف حديقة يف مبنى
الربملان مع السيد باملر وانتهى
بفتح رشاشات املياه فجأة.
سئل عما إذا كان
وعندما ُ
قد كذب على الربملان ،زعم
السيناتور بريستون أنه مل يتخذ
اي قرار سوى االنضمام إىل
حزب باملر اجلديد بعد خماطبته
لزمالئه يف القاعة (جملس
الشيوخ).
وأشاد باملر بالشجاعة السياسية
وقال
اجلديد،
للمنتسب
للصحفيني «أنا سعيد للغاية أن
أقول إن براين أبدى قدرا كبريا
من الشجاعة والبصرية للوقوف
أمام األشخاص الذين انتخبوه
من أجل حتقيق طموحاتهم».
واضاف يقول «أتطلع إىل عالقة
طويلة وسعيدة معه».
وخالل املؤمتر الصحفي الناري،

كمية من املخدرات استطاع البوليس الفيدرالي األسرتالي ضبطها وأعلن عنها يف مؤتمر صحفي بسيدني
الجمعة  15مايو  2015وتتضمن  150كجم من امليثامفيتامني
تساهم يف املعدل املرتفع
للعنف املنزلي وتؤثر سلبا على
رفاهية األجيال وتتسبب يف
التعثر االقتصادي.

يذكر أن امليثامفيتامني أكثر
يتعاطاها
اليت
املخدرات
املدمنون يف أسرتاليا وفقا
لتقرير نشرته جلنة االستخبارات
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اجلنائية األسرتالية يف اذار
املاضي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تلقى السيد باملر وابال من
األسئلة حول األموال املستحقة
للعمال املقالني يف مصفاة
تكرير «كوينزالند نيكل».
وكان يف وقت سابق قد قال
عضو جملس الشيوخ عن حزب
العمال موراي وات إن السناتور
بريستون سينضم إىل «سريك
آخر» إذا ارتبط بالسيد باملر.
وقال للصحفيني «ان امسه
بالوحل يف تاونسفيل ويف
اجزاء كثرية من كوينزالند
بسبب الطريقة اليت يدير بها
أعماله على االرض ويدمر
الناس العاملني».
وتابع يقول «إذا قرر براين
بريستون التوقيع مع كاليف
باملر ،أعتقد أن مهنته السياسية
قصرية األجل أكثر مما هي عليه
حاليا».
ً
بدوره انتقد وزير اخلزانة
سكوت موريسون خطط السيد
باملر إلحياء مسريته السياسية
وخوض االنتخابات املقبلة حيث
صرح لراديو « ABCأعتقد أن
الناس يف أسرتاليا سيقولون ،
إن السريك ال حيتاج إىل عرض
جانيب آخر».
وقال رئيس الوزراء السابق
طوني أبوت إن الناخبني سئموا
من أشخاص مثل باملر ،وصرح
لراديو « :2GBحنن نعرف اآلن
ما هو عليه ،األموال اليت صنعها
كانت كلها مصنوعة من خالل
التداول  ،وليس عن طريق بناء
شركات من الصفر».
وقال «آخر شيء حنتاجه هو
املزيد من االنغماس يف
الربملان».
وباستقالة السيناتور براين
بريستون يبقى يف حزب «أمة
واحدة» ،اضافة اىل السيناتورة
هانسون ،عضو جملس الشيوخ
عن والية غرب أسرتاليا بيرت
جورجيو.

اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
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الدلـيل الـتجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

حـرب جـنبالط عـلى الـعهد

هذه هي الشرارة اليت ف ّجرت اخلالف بني
اإلشرتاكي والوطين ا ُ
حل ّر

فراس الشويف

ناجي س .البستاني

ّ
مثة حسابات جديدة عند وليد جنبالط،
تدفعه إىل شبه قطيعة مع ميشال
عون .بعد أشهر من املناكفات ،اختار
جنبالط اهلجوم أفضل وسيلة للدفاع،
يف وجه عهد عون ،خمتصرًا رؤيته
بأنه «عهد فاشل من أول حلظة»،
يستجم يف السويد .أبعد من
وهو
ّ
احلرب مع عون ،يذهب جنبالط يف
تقديم مقاربة «ال ختدم جهود ّ
حل
ملف النازحني السوريني» ،حسب
خصومه.
ّ
سلف النائب السابق وليد جنبالط
عهد الرئيس ميشال عون حني اقرتع
ملصلحته يف انتخابات الرئاسة من
دون تفاهمات مسبقة ،ثم خاض
العهد يف وجهه انتخابات نيابية
مفصلية ،تلتها حماوالت لتوزير
ّ
النائب طالل أرسالن .اآلن ،جيد
شد العصب
جنبالط أن مصلحته يف ّ
الدرزي ،أمثن من العالقة مع العهد.
حيول
جيدًا كيف
يعرف جنبالط
ّ
ّ
التهديد إىل فرصة .بتغريدة واحدة،
فاقم الصراع مع عون ،وفتح سجا ً
ال
كالميًا ّ
حدتهّ ،
تكتل
كلما زاد العونيون ّ
ّ
الدروز اجلنبالطيون حول زعيمهم،
واستقطبوا من الشرحية الرمادية.
غري أن السجال وصل اىل مراحله
اخلطرية يف نهاية األسبوع ،بني
مناصري احلزب التقدمي االشرتاكي
احلر على مواقع
والتيار الوطين
ّ
التواصل االجتماعي ،وكاد ينتقل
ّ
التوتر إىل الشارع يف املنت األعلى،
حيث تربز «مجاعة الرؤوس احلامية»
يف الفريقني ،أكثر من مناطق
التماس األخرى يف الشوف وعاليه.
وألجل ذلك اخلطر ،جاءت التهدئة يف
البيان الذي صدر عن «التيار» وعن
«االشرتاكي» يف منطقة بعبدا ليل
السبت ــــ األحد املاضي ،من دون
ّ
تدخل وسطاء ،يف «هدنة» مرحلية
من صراع مفتوح ،يصعب التحكم
تطورات
به ،وخصوصًا إذا تشابكت
ّ
وحتوالت اإلقليم.
الداخل اللبناني
ّ
ال ميكن الفصل بني مواقف جنبالط
األخرية ،حيال العهد (قال إنه
«فاشل من أول حلظة») ثم حيال
ّ
ملف النازحني السوريني ،وبني
زيارته األخرية للسعودية ،والعالقة
اجلديدة مع حزب اهلل ،اليت انتقلت
من درجة التواصل األمين ــ السياسي
على مدى السنوات العشر املاضية،
إىل مرحلة التفاهم ،وبقنوات وخطوط
اتصال سياسية جديدة.
داخليًا ،حياول جنبالط خبطواته
التصعيدية تسجيل النقاط ،وأوالها
حتضري األرضية يف الطائفة لتوريث
النائب تيمور جنبالط ،يف سابقة
انتقال سلس ،بعدما اعتادت الزعامة
وراثة «الدم» ،على األقل يف األعوام
املئة األخرية .وال يهمل جنبالط
قطع الطريق على عون يف «اجلبل
شد العصب ذاته،
الدرزي» ،عرب
ّ
ويف تأكيده على رفض أي متثيل
للدروز يف احلكومة من خارج العباءة
اجلنبالطية.
العالقة مع السعودية مصريية
بالنسبة اىل جنبالط .فهي حتميه من
حتمل عبء مبعدين دروز من اخلليج
ّ
يف حال القطيعة مع اململكة ،يرفدون
الكثري من عائالتهم يف اجلبل مبال
احلد األدنى من
االغرتاب ،ويؤمنون
ّ
الدورة االقتصادية .وفيما يطمح
جنبالط إىل استئناف الدعم املالي

ا لسعو د ي ،
يطوق
يريد أن
ّ
سعد
الرئيس
احلريري بالعالقة
مع السعودية،
دعم
لضمان
األخري له إذا
أصر عون على
ّ
أرسالن
توزير
عن أحد املقاعد
الدرزية الثالثة
يف احلكومة.
عما يراه
وعدا
ّ
خطر
جنبالط
ا ال صطد ا م
بـ » ا جملتمع
إذا
الدولي»
لبنان
استمر
يف املواجهة مع
املفوضية العليا
يف
لالجئني
ّ
النازحني
ملف
ا لسو ر يني ،
تفرض األجندة
ا لسعو د ية

أن
صحيح
ّ
الرتاشق اإلعالمي
ُ
واحلاد
املتبادل
بني مسؤولني من
الوطين
«التيار
ّ
ُ
احلّر» وآخرين من
«التقدمي
احلزب
قد
اإلشرتاكي»
لكن أسباب
تراجع،
ّ

يقول وليد جنبالط واملفتي دريان ما ال يستطيع الحريري قوله
حيال النازحني (هيثم املوسوي)

نفسها عليه ،وعلى رئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع ،الذي
اضطر إىل «مسايرة» موقف عون
حيال قضية النازحني ،بعد التماس
نبض الشارع املسيحي ،وتأييده
مواقف رئيس اجلمهورية.
كالم
يف أجواء الزيارة السعودية،
ٌ
كثري عن ضرورة مواجهة جنبالط
واحلريري حلزب اهلل يف الداخل
اللبناني ،على وقع الصراع السعودي

يريد جنبالط تطويق
الحريري لضمان دعم
األخري له إذا أصرّ عون
على توزير أرسالن
املفتوح ضد احلزب يف اإلقليم.
جيدًا خماطر تنفيذ
وجنبالط ،يفهم ّ
األجندة السعودية حبذافريها .فحني
يهاجم رئيس «االشرتاكي» الرئيس
السوري بشار األسد وعون بهذه
احلدةُ ،يفهم موقفه هروبًا إىل األمام
ّ
تفاديًا للهجوم على حزب اهلل ،الذي
حد كبري يف محاية موقعه،
ساهم إىل ٍّ
وضبط هجوم عون عليه .ووقفة
احلزب إىل جانب جنبالط ،ليست
حرصًا على موقع الدروز يف النظام
اللبناني فحسب ،بل حلسابات كربى،
متصلة بدور الدروز يف اإلقليم ،من
السويداء إىل اجلوالن وفلسطني
احملتلة.
النازحني
حول
السجال
يبقى
ّ
الفخ األكرب.
السوريني يف لبنان
ُ
ّ
ردن آخر ،مع
مثة من يريد لبنان أ َ
ّ
ملف النازحني التفجريي ،الستمرار
الضغط على حزب اهلل واألسد،
حتول دميوغرايف ملموس.
وتشكيل
ّ
مبعزل عن ماهية
ومفصل النازحني،
ٍ
املوقف اللبناني منه ،يصبح خطرًا جديًا
داهمًا متى ينقسم املوقف اللبناني
بشكل حاد ،مثلما بدأت مالمح
حوله
ٍ
االنقسام اآلن بالربوز ،وخصوصًا بعد
موقف املفيت عبد اللطيف دريان يف
خطبة عيد الفطر.
يقول جنبالط ودريان ما ال يستطيع
احلريري قوله حيال النازحني ،وهو
املكبل مبوقف رئيس اجلمهورية،
ّ

وجود

وبقلق لبناني عام حيال
النازحني وخطر «التوطني».
تصور واضح
لدى حزب اهلل
ّ
لالستخدام السياسي الذي يسعى
ّ
ملف
«اجملتمع الدولي» إليه من
النازحني ،ويتشارك فيه القلق
احلر يف
مع حلفائه والتيار الوطين
ّ
الداخل اللبناني ،ومع الشرحية األكرب
من اللبنانيني .يدرك الغربيون
واخلليجيون ،و(طبعًا جنبالط) ،أن
إسقاط األسد بات أمرًا مستحي ًال
واحلرب العسكرية يف سوريا شارفت
على النهاية .لكن هؤالء يسعون
إىل ختفيض «رصيد األسد» للمرحلة
القوة اليت
املقبلة ،وإفقاده عناصر
ّ
يستجمعها ،مبنع أي انتعاش للعالقات
الرمسية مع لبنان واستخدام النازحني
يف االنتخابات الرئاسية املقبلة ،ويف
لبنان ،بتحويل النازحني إىل ورقة
ضغط دميوغرافية ــ أمنية على حزب
اهلل ،وعلى سوريا نفسها ،بعرقلة
مساعي العودة الطبيعية إىل املناطق
اآلمنة الواقعة حتت سيطرة اجليش
السوري.
وإن كان موقف دريان مفهومًا
ّ
ملف النازحني إىل سجال
بتحويل
مذهيب لتعقيده ،انسجامًا مع مناخ
دولي وسعودي ،فإن موقف جنبالط
املتقدم على احلريري يف ملف
ّ
النازحني ّ
جيذر الصراع أكثر ،خبروجه
عن شبه إمجاع شعيب لبناني ّ
قلما وجد
حيال خطر داهم ،سيدفع الدروز مثنه
يف املستقبل ،قبل غريهم ،بوصفهم
طائفة مؤسسة للكيان اللبناني .ومع
ّ
كل الوعي الذي يبديه حزب اهلل
بالتعاطي مع جنبالط ،ليس بإمكان
للحزب أن حيتمل عرقلة جهوده
ّ
ّ
ملف النازحني،
حلل
وجهود عون
ومثله الرئيس نبيه بري ،الذي قد
جيد نفسه حمرجًا يف الدفاع عن
مواقف حليفه الدائم.
هل يبادر بري بالتنسيق مع قيادة
حزب اهلل إىل رأب الصدع اجلنبالطي
ــــ العوني ،أم يرتك للزعيم الدرزي
أن خيتار التوقيت الذي يعتقده
«مناسبًا» من أجل أن يوفر لنفسه
املخرج ،وهو اخلبري التارخيي احمللف
بـ»املخارج»؟

الفعلية بقيت حتت الرماد،
اخلالف
ّ
ّ
ُ
نارا حتته ،ال حتتاج ألكثر
ل
شك
ت
وهي
ً
من تغريدة لتشتعل من جديد ،كما
حصل يف جولة الرتاشق األوىل .ويف
هذا السياق ،يمُ كن تعداد ما يلي:
أو ً
«التقدمي
إن موقف احلزب
ّ
الّ :
ّ
أساسا ُ
ض ّد إنتخاب
كان
اإلشرتاكي»
ً
ّ
لكنه
مهورية
للج
رئيسا
العماد عون
ُ
ً
ّ
بواقعية يف نهاية
األمر
واكب هذا
ّ
الرئاسية»
«التسوية
بعد
املطاف
ّ
نواب من
ثالثة
أن
ا
علم
حصلت،
اليت
ّ
ّ
ً
كتلة «اللقاء الدميقراطي» السابقة مل
صوتوا لصاحل «اجلنرال» خالل جلسة
ُي ّ
إنتخابه.
إن وزيري احلزب «اإلشرتاكي»
ثانياّ :
ً
يف ُحكومة العهد األوىل وقفا بوجه
ُ
احلّر»
«التيار الوطين
مشاريع وزراء
ّ
ّ
نوعا من
وشكال
يف أكثر من حمطة،
ً
ُ
املعارضة من داخل جملس الوزراء،
األمر الذي جعل العالقة بني الطرفني
ُم ّ
توترة بشكل شبه دائم على طاولة
ُ
احلكومة.
ً
النيابية
اإلنتخابات
مرحلة
إن
ا:
ثالث
ّ
ّ
ّ
التوتر بني الطرفني ،حيث إعترب
زادت
«الوطين ُ
احلّر» أن «اإلشرتاكي» أراد
ُ
دما يف سياسة اإلستئثار
ضي ُق ً
امل ّ
السياسية على كل
بالسيطرة
د
والتفر
ّ
ّ
من «الشوف-عاليه» ،ويف منع العمل
واملنافسة
الدميقراطي
السياسي
الفعلية فيه ،ويف منح القوى
ّ
ً
تفظا
السياسية
ً
حصصا حمدودة محُ
ّ
لنفسه مبوقع القيادة .يف ُ
املقابل،
أن «الوطين
إعترب «اإلشرتاكي»
ّ
ُ
احلّر» رفض محُ اوالت تشكيل إئتالف
وأصر على خوض
واسع،
إنتخابي
ّ
رافعا
التحدي،
سياسية مبنطق
معركة
ّ
ً
ّ
ومذكرا حبقبات
ة
إستفزازي
شعارات
ّ
ً
عرض ُمصاحلة
من احلرب
ّ
األهلية ،ما ّ
اجلبل لإلهتزاز.
ُ
احلّر»
«التيار الوطين
رابعا :تشكيل
ً
ّ
نيابية بإسم كتلة «ضمانة اجلبل»
كتلة
ّ
نواب من كتلة «لبنان
تضم ثالثة ّ
ّ
القوي» إضافة إىل رئيس «احلزب
الدميقراطي اللبناني» طالل أرسالن،
األمر الذي إعتربه «اإلشرتاكي» محُ اولة
لتعويم هلذا األخري ،وحماولة إلخرتاق
متثيل «الشوف-عاليه» بكتلة ُمصطنعة
يلعب النائب طالل ارسالن فيها دور
للدخول إىل ساحة
«حصان طراودة» ُ
ُ
السياسية ،بينما
الدروز»
وحدين ُ
«امل ّ
ّ
َ
ُ
احلّر» هذه الكتلة
وصف «الوطين
ّ
حلرية العمل السياسي
بأنها جتسيد
ّ
الدميقراطي ،وبأنها كتلة عابرة للطوائف
التفرد واإلستئثار اليت
تطوي سياسة
ّ
سادت يف «اجلبل» ُ
بقّوة السالح يف
زمن امليليشيات.
ُ
احلكومة
خامساُ :مفاوضات تشكيل
ً
ّ
فجرت الوضع،
شكلت الشرارة اليت ّ
«التقدمي
ودفعت رئيس احلزب
ّ
اإلشرتاكي» وليد جنبالط إىل وصف
العهد الرئاسي بالفاشل من اللحظة
األوىل-كما قال ،األمر الذي فتح الباب
على مصراعيه أمام مجلة واسعة من
نواب ومسؤولني من
الردود من جانب ّ

«التيار» ،وكذلك من الردود ُ
املضادة
ّ
من جانب نواب ومسؤولني من
ّ
يتدخل رئيس
«اإلشرتاكي» ،قبل أن
ُحكومة تصريف األعمال سعد احلريري
صلحا بني الطرفني .ويف املعلومات
ُم ً
ُ
صر على
م
»
ر
احل
الوطين
ار
«التي
أن
ّ
ّ
ّ ُ ّ
ُ
احلكومة
متثيل النائب أرسالن يف
صر «اإلشرتاكي» على
املقبلة ،بينما ُي ّ
الدروز الثالثة
حصة
النواب ُ
أن تكون ّ
ّ
يف أي حكومة ثالثينية من نصيبه.
وعلى الرغم من محُ اولة بعض اجلهات
تسويق فكرة متثيل النائب أرسالن أو
رزية ،يف
من يمُ ّثله من
الشخصيات ُ
الد ّ
ّ
ُمقابل منح اإلشرتاكي ثالثة وزراء،
أحدهم مسيحي إىل جانب الوزيرين
أن عمل
الدرزيني ،إعترب اإلشرتاكي ّ
ّ
«التيار الوطين ُ
احلّر» على فرض متثيل
ّ
ّ
تدخل يف شؤون الطائفة
أرسالن هو
الداخلية ،وهو ال يعكس الواقع
رزية
ُ
ّ
الد ّ
ظهرته اإلنتخابات.
الشعيب الذي
ّ
ورأى «اإلشرتاكي» ّ
نيات
أنه ُتوجد ّ
النفوذ اإلشرتاكي يف
مبيتة لتطويق ُ
ّ
«الشوف-عاليه» من خالل ليس فقط
ً
أيضا
اإلصرار على متثيل أرسالن ،بل
من خالل اإلصرار على منحه حقيبة
وازنة ،يف محُ اولة لتعويم ُنفوذ «احلزب
الدميقراطي» وإضعاف ُخصومه ،وهو
أيضا ّ
ً
أال يتم منح «اإلشرتاكي»
خيشى
أي حقيبة ثالثة ،بسبب اخلالفات
القائمة على توزيع احلصص الوزارية
املسيحية
املسيحية بني األحزاب
ّ
ّ
نفسها ،حبيث ال يعود من املنطقي
متثيل «اإلشرتاكي» الذي فاز بسبعة
درزية من أصل مثانية-
نيابية
مقاعد
ّ
ّ
أن بعضها جاء نتيجة توافقات
ولو ّ
ّ
سياسية واسعة ،بوزيرين إثنني ،يف
ّ
ُمقابل وزير ملن فاز مبقعد نيابي واحد
«التيار الوطين ُ
احلّر»
بدعم كبري من
ّ
ً
فارغا
أن هذا املقعد كان قد ُترك
علما ّ
ً
حرصا على
«اإلشرتاكي»،
جانب
له من
ً
إرث سياسي عريق ولتوازنات ُمرتبطة
الداخلية.
رزية
باحلالة ُ
ّ
الد ّ
يف اخلتام ،ال ّ
أن الرتاشق اإلعالمي
شك ّ
غاب عن وسائل اإلعالم ،لكن وإىل أن
تتظهر النتيجة اليت ستخلص إليها
ّ
احلكومة ُ
ُ
املقبلة ،على ُمستوى التمثيل
فإن األمور ستبقى عرضة
الدرزي،
ّ
لإلنفجار يف أي وقت بني «اإلشرتاكي»
ُ
ُ
أن
احلّر
و»التيار الوطين
».واملفارقة ّ
ّ
رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام
وهاب ،يتموضع يف موقع ُمعارض
ّ
لتمثيل أرسالن يف ُ
احلكومة املقبلة،
النيابية
أن نتائج اإلنتخابات
كونه يعترب ّ
ّ
ّ
الشخصية
هو
ه
أن
باألرقام
أثبتت
ّ
اليت تستحوذ على املوقع الثاني يف
ّ
عمن فاز
الدرزي،
التمثيل ُ
بغض النظر ّ
معينة و «لعبة
حتالفات
نتيجة
أو خسر،
ّ
احلاصل اإلنتخابي» ،وليس بفعل حجم
التمثيل الشعيب الفعلي الذي ميلكه.
«التيار الوطين ُ
احلّر» يف
فهل ينجح
ّ
أن
تعويم موقع النائب أرسالن ،أم ّ
تعمد احلزب «اإلشرتاكي»
الضجة اليت
ّ
ّ
إثارتها ستفعل فعلها يف عرقلة هذه
ُ
اجلهود؟.

صفحة 14

Saturday 23 June 2018

الـسبت  23حـزيران 2018

Page 14

مـقاالت وتـحقيقات

سيل راس بعلبك :رائحة فساد تفوح من اجملرى!
رامح حمية

السيل الذي اجتاح راس
بعلبك ،األسبوع املاضي،
أوقع أضرارًا جسيمة حلقت
واملمتلكات،
باملنازل
وأسفر أيضًا عن شبهات
حتيط بأعمال بناء جمرى
تشري
الذي
السيل
الكشوفات األولية إىل
سوء يف أشغاله ،ما أدى
تسببه بالنكبة اليت
إىل
ّ
ّ
أملت بالبلدة.
خيتلف أهالي راس بعلبك
حول قوة السيل الذي
ضرب بلدتهم األسبوع
املاضي .يؤكد التسعيين
نصر شعيب أن البلدة مل وزارتا األشغال العامة والطاقة واملياه لم تستجيبا لطلب بلدية «الراس» بتعزيل
ّ
يذكر
تشهد سي ًال بهذه القوة يف تارخيها ،فيما
آخرون بسيل مماثل اجتاح «الراس» عام .1987
لكن «الراسيني» ،مجيعًا ،متفقون على أن روائح
فساد ومسسرات تفوح من السيل األخري الذي
أحلق ببلدتهم أضرارًا جسيمة.
جتمعت من
سببته أمطار غزيرة ّ
السيل اهلادر الذي ّ
جهة معرب الزمراني ووادي اخليل ووادي الدرجة
أدى إىل وفاة ابنة
يف جرود السلسلة الشرقيةّ ،
البلدة شهرية بلعيس ،وتعرض  42من منازل
البلدة و 20حم ًال جتاريًا و 18سيارة ألضرار كلية
أو جزئية ،فض ًال عن تضرر طرقات البلدة وخطوط
الكهرباء وشبكة املياه ،فض ًال عن األضرار الزراعية
صر بعد.
اليت مل تحُ َ
ُأعلنت «الراس» بلدة منكوبة ،وتهافت عليها
وزراء ونواب ومسؤولون يف الدولة متضامنني،
عما بعد ذلك ،وماذا
لكن «الراسيني» يسألون ّ
عن العالجات الوقائية لعدم تكرار الكارثة جمددًا،
سواء يف الراس أو يف الفاكهة والقاع واهلرمل
وغريها .وماذا عن احملاسبة على سوء تنفيذ
أشغال اجملرى ،ما أدى إىل اجتياح الوحول
للمنازل واألرزاق؟ وكيف انهارت أجزاء كبرية
من جدران الدعم وتصدعت اجلسور؟ وملاذا مل
تستجب وزارتا األشغال العامة والطاقة واملياه
لطلب بلدية الراس بتعزيل اجملرى بعد السيل
اخلفيف الذي ضرب البلدة قبل أيام ،أو تسليفها
مبلغًا من املال لتنفيذ أعمال التعزيل والتنظيف؟
يشدد رئيس بلدية راس بعلبك ،العميد دريد
ّ
رحال ،على أنه «عندما نصل إىل مرحلة املساءلة
واحملاسبة نضمن أال تتعرض بعدها رأس بعلبك
أو غريها لكارثة كهذه» .ويوضح لـ»األخبار» أن
«ثالثة أخطاء أدت إىل الكارثة بعد خروج السيل
عن جمراه باجتاه املنازل واملمتلكات ،هي :أو ً
ال،
تضييق جمرى السيل بطرق غري مدروسة فنيًا
وعلميًا؛ ثانيًا ،اجلسور املتدنية االرتفاع على طول
سدت باحلجارة والصخور ،ما أدى
اجملرى ،اليت
ّ
إىل خروج املياه عن اجملرى؛ وثالثًا جدران الدعم
وكمية اإلمسنت واحلديد فيها» .وسأل« :كيف
ّ
تتفتت وكأنها
جلدران دعم بارتفاع  6أمتار أن
من كرتون؟!».
بعد سيل ُ ،1987نفذت جدران دعم صغرية أزيلت
الحقًا وأنشئت مكانها جدران الدعم احلالية على
رحال يؤكد أن ال وجود يف البلدية
مراحل .لكن ّ
لدراسات فنية يف شأن اجلدران ،وال لتقارير
إشراف أو رقابة على األشغال ،أو تقارير تسليم
ُّ
وتسلم بني البلدية وكل من وزارتي األشغال
العامة والطاقة واملياه أو جملس اإلمناء واإلعمار،
متعهدًا وحيدًا يلتزم كل هذه
«علمًا أن هناك
ّ
التعهدات .أنا ال أتهم أحدًا ،وعلى القضاء أن
يبت بذلك» .ولفت إىل أن املدعي العام املالي
ّ
علي إبراهيم «سيستدعي بدءًا من اليوم كل من
ترتتب عليه مسؤولية يف هذه الكارثة ،ولن ينفع
تقاذف املسؤوليات بني الوزارات».
وعن مسؤولية البلدية عن تنظيف اجملرى ،يربز
رحال كتابًا خطيًا موجهًا من بلدية الراس إىل وزارة
ّ
الطاقة واملياه حيمل رقم  6332يطلب «تعزيل
اجملرى من الصخور واحلجارة بطول  9كلم ،بالنظر
إىل املخاطر املوجودة من تشكل سيول جديدة قد
تسبب كارثة» ،وأن «املهندسني الذين كشفوا

املجرى قبل الكارثة (األخبار)

على اجملرى تبني هلم احلاجة إىل تسعني مليون
لرية إلجراء التصليحات والتعزيل ،علمًا بأن البلدية
تعاني عجزًا ماليًا كبريًا» .ويلفت إىل أن البلدية
ّ
مل
تتلق ردًا على الكتاب ،ال إجيابًا وال سلبًا،
مطالبًا «بوقف اهلدر والسمسرات واحملاصصة
والعمل جبدية وفق دراسات فنية».

سيل الراس «طبيعي» ...ولكن!

وجتدر اإلشارة إىل أن رأس بعلبك من القرى
اليت تتعرض للسيل بسبب طبيعتها اجلغرافية
احملاذية للسلسلة الشرقية ولكثرة األودية
املنحدرة مجيعها باجتاه البلدة يف جمرى واحد.
والراس من أوائل القرى اليت سعت إىل احلصول
على متويل لتنفيذ مشاريع لدرء خماطر السيول،
ومنها مشروع بقيمة مليون و 300ألف دوالر من
األمم املتحدة عام  ،2010لتشجري املناطق اجلردية
املصدات املائية
وإنشاء برك صغرية مع بعض
ّ
يف أعالي جرود البلدة جلهة معرب الزمراني.
املهندس اجليولوجي أسعد اخلرفان قال لـ»األخبار»
إن السيل الذي ضرب راس بعلبك «طبيعي»،
بالنظر إىل جغرافية البلدة و»السهل الواسع جدًا
يف جرود البلدة ،والسهول اجلردية األخرى التابعة
لعرسال والفاكهة ،ومجيعها تتجمع فيها كميات
وتصب يف الوادي الذي ينزل
كبرية من األمطار
ّ
يف اجتاه راس بعلبك».
سد كان ال بد من إجنازه منذ
ولفت إىل مشروع ّ
عقود طويلة بالقرب من كنيسة مار الياس عند
نهاية بلدة رأس بعلبك وبداية اجلرود .وأشار
أيضًا إىل أن دراسات عديدة منجزة وموجودة
يف أدراج وزارة الطاقة واملياه« ،وعلى نواب
املنطقة السعي إلجناز هذه السدود ،ملا فيها من
درء ملخاطر السيول ،وإنعاش للمنطقة سياحيًا
وبيئيًا».

الهرمل وغربي بعلبك يطالبان بالتعويض

تعرضت اهلرمل مطلع هذه السنة لسيل قوي
سبب أضرارًا كبرية يف مزارع تربية مسك الرتويت
ّ
واملتنزهات على جمرى نهر
وعدد من املطاعم
ّ
العاصي ويف منطقيت مرجحني وجباب احلمر
اجلرديتني .نائب رئيس احتاد بلديات اهلرمل
عباس اجلوهري ،لفت إىل أن املسح الذي أجراه
مكتب الثروة احلرجية والسمكية يف اهلرمل ال يزال
يف األدراج ،ومل جُتِر اهليئة العليا لإلغاثة مسحًا
لألضرار ،ومل تطلب الكشف بقصد اعتماده».
األمر نفسه ينطبق على بلدات طاريا ومشسطار
وحدث بعلبك اليت تعرضت خلسائر يف املمتلكات
واألراضي الزراعية بعد سيل قوي أغرق منازل
يف مشسطار وجرف حقو ً
ال زراعية من القمح
والشعري والتبغ والبطاطا قبل أسابيع .وحتى
اليوم مل حترك الدولة ساكنًا ،رغم توجيه بلدية
طاريا كتبًا خطية للهيئة العليا لإلغاثة من دون
جدوى .أول من أمس ،قطع مزارعو طاريا وحدث
بعلبك طريق عام طاريا ــــ مشسطار باإلطارات
املشتعلة ،احتجاجًا على «عدم التفات» الدولة.
ورفع املعتصمون الفتات كتب عليها« :حننا كمان
أوالدك يا فخامة الرئيس» .وناشد املعتصمون
الرؤساء الثالثة اإلسراع يف مسح األضرار ودفع
التعويضات ُأ ً
سوة مبناطق أخرى.

احلكومة اجلديدة :التكليف لرئيسها والتأليف للكتل
يف عقد من الزمن هو عمر اتفاق
الدوحة حتى اآلن ( 2008ـ ،)2018
ّ
ينقض ،تعاقبت مخس
ملا
وهو
ِ
حكومات للرؤساء فؤاد السنيورة
وسعد احلريري وجنيب ميقاتي ومتام
سالم ثم احلريري جمددًا ،أهدروا 710
أيام يف سبيل تأليف حكوماتهم.
من بني احلكومات اخلمس منذ اتفاق
الدوحة ،أربع أوىل يف عهد الرئيس
ميشال سليمان استغرق تأليفها 634
يومًا .يف حساب بسيط ،تفضي إىل
سنة و 9أشهر و 6أيام من تصريف
األعمال ،ما يعين أيضًا أن حنو ثلث
مر يف فراغ
والية رئيس اجلمهورية ّ
ّ
تطلب تأليف احلكومة
حكومي كامل.

نقوال ناصيف

تط ّلب تأليف حكومة الحريري عام  ،2016يف مطلع عهد الرئيس
عون 76 ،يوماً (داالتي ونهرا)

الثانية للرئيس سعد احلريري عام  ،2016يف
مطلع عهد الرئيس ميشال عون 76 ،يومًا .أما
إذا كان ال بد من احتساب الوقت الذي استغرقه
تأليف احلكومات اخلمس منذ عام  ،2008فالرقم
هو  710أيام ،أي ما يوازي سنتني و 20يومًا.
بذلك يكون عرب حنو مخس عقد من الزمن يف حكم
لبنان ،منذ اتفاق الدوحة ،والبالد بال حكومة ،ويف
أحسن األحوال يف ظل حكومات تصريف أعمال.
الرقم  76لتأليف احلكومة احلالية للحريري ،ليس
كارثيًا وفق أعمار تأليف احلكومات السابقة.
أفضلها احلكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة
 44يومًا ،وأسوأها حكومة الرئيس متام سالم 10
أشهر و 9أيام.
حتى اآلن انقضى يف عمر التأليف ،منذ التكليف
يف  24أيار 25 ،يومًا فقط .إذًا ،ال يزال احلريري
قدم إىل
يف املدار الطبيعي .االثنني ( 11حزيران) ّ
مسودة تصوره لتوزيع احلصص
رئيس اجلمهورية
َّ
على الكتل املرشحة للتوزير يف احلكومة .ومن
مير أكثر من أسبوع جديد بال جدوى،
املنتظر أن ّ
كي يوشك على انقضاء الشهر األول ،ورمبا أكثر،
للتكليف من دون أن تكون مثة حكومة جديدة.
ما يبدو معلنًا يف مسار التأليف أن دورانه
هو حول حصص الكتل ،دومنا اخلوض بعد يف
احلقائب واألمساء .بيد أن املثري يف ما جيري يف
خفاياه ،أنه استثنى باكرًا من التفاوض بضعة
معطيات أضحى التعاطي معها كأنها أمر واقع
ُحسم نهائيًا يف معظمه:
 1ـ احلقائب السيادية األربع بني أيدي أصحابها
إياهم يف حكومة تصريف األعمال :الدفاع لرئيس
اجلمهورية ،اخلارجية للتيار الوطين احلر ،املال
حلركة أمل ،الداخلية لتيار املستقبل .يف الظاهر،
هي حقائب الطوائف األربع الرئيسية ،لكن يف
أصل التوزيع مناصفة بني ثالث قوى فقط:
رئيس اجلمهورية وحزبه على أنه وحده ممثل
املسيحيني ،والفريقني الشيعي والسنيّ .
 2ـ مع أنها ليست حقيبة وال تعدو كونها سوى
مقعد ،بال صالحيات يف النص كما يف العرف
كما يف املمارسة كما يف التقاليد ،وليست
كذلك سوى تعيني ترضية وهمية ،فإن نيابة
رئاسة احلكومة تحُ تسب من اآلن يف حصة رئيس
أعد سلفًا هلا شاغلها ،وهو ،على
اجلمهورية الذي ّ
األرجح ،مستشاره للشؤون الدولية الوزير السابق
الياس بوصعب.
 3ـ ُب ّت أيضًا بعض احلقائب ،كما لو أنها باتت
يف رزمة احلقائب السيادية ،من دون أن تكون
كذلك .بل مثة َمن يقاربها على أنها ــــ كاحلقائب
السيادية ــــ أصبحت بدورها حقًا مكتسبًا ودائمًا
لألفرقاء الذين يشغلونها ،فال يتنازلون عنها:
كاالتصاالت لتيار املستقبل الذي ال يتزحزح
عنها ،والطاقة واملياه للتيار الوطين احلر الذي
ال يتزحزح عنها أيضًا .وحبسب ما يقوله الرئيس
بري ،فإن حقيبة الصحة ذاهبة ،هذه املرة،
نبيه ّ
إىل حزب اهلل انسجامًا مع اتفاقه مع حزب اهلل
يصر على احلصول على حقيبة خدماتية
الذي
ّ
أساسية ،فيما يرتدد أن حقيبة االقتصاد معروف
سلفًا وزيرها يف حصة التيار الوطين احلر من غري
حزبييه.
 4ـ تبقى مثة حقائب ثالث رئيسية ،اثنتان منها
مدرارتان بوفرة ،هما االشغال العامة والشؤون
االجتماعية ،إىل ثالثة هي العدل من املرجح أن

تكون كذلك يف حصة حزب رئيس اجلمهورية
بسبب الرتابط احلاد بني األمن والقضاء .الواضح
أن حزب القوات اللبنانية يطالب بهما معًا
جرب فاعلية الشؤون االجتماعية ،ويطلب
بعدما ّ
اآلن تعويضه حقيبة الصحة ـ إذا مل يستعدها ـ
باألشغال العامة والنقل .بدوره تيار املردة عينه
على الثانية.
مغزى ذلك كله ،قبل الوصول إىل إنزال احلقائب
يف حصص الكتل املستوزرة ،أن أكثر من الثلث
الرئيسي «السمني» ،الفاعل والنافذ ــــ وهو ما
برهنته يف أحسن األحوال نتائج االنتخابات النيابية
ــــ قد ذهب سلفًا إىل القوى الرئيسية اليت متسك
بعنق احلكومة :رئيس اجلمهورية وحزبه ،ورئيس
اجمللس وحليفه حزبه اهلل ،ورئيس احلكومة
وحزبه.
بيد أن املعطيات تلك ليست وحدها تتحكم
بتأليف احلكومة ،وال الشروط املستعصية احلل
اليت تتبادهلا الكتل يف اإلصرار على حتديدها هي
بنفسها ــــ وتبعًا لتقديرها ــــ حجمها ومكانتها
وحصتها .ليس الرئيس املكلف َمن يتحكم
بالتأليف رغم الصالحية الدستورية املنوطة به يف
هذا الصدد ،وقد خرب احلريري عامي  2009و2016
كما أسالفه مجيعًا بال استثناء منذ اتفاق الدوحة،
واقع تأليف احلكومة الذي أضحى قرارًا مجاعيًا
تشارك فيه الكتل الكربى :تقامسه الصالحية
الدستورية يف تعيني احلصص واملقاعد وفرض
األمساء حتى.
يف ضوء التجربة اجلديدة للرئيس ميشال عون
يتمسك حبصة
منذ حكومته األوىل عام ،2016
ّ
وزارية ثابتة ووازنة ،ويريد من فرضها أن متسي
عرفًا دائمًا يف ذاته ،ترافق منذ اآلن أي استحقاق
مماثل مستقب ًال .احلصة اليت يطلبها اآلن  6وزراء
بينهم  4مسيحيني ،ناهيك حبقيبة سيادية هي
الدفاع.
يصر عليه الرئيس يف أنه:
تكمن أهمية ما
ّ
حيدد ،أو ً
ال ،لنفسه حصته مقاعد
هو الذي
ّ
وحقائب ،وليس اآلخرون مينحونه أياها ،على
طرف نقيض من سلفه الرئيس ميشال سليمان
الذي أعطاه اتفاق الدوحة ثالثة وزراء فقط كي
يفصل بني قوى  8و 14آذار فحسب ،من دون
أن تعين أنها حصة الرئيس ألنه الرئيس يف ذاته
ويتقدم سواه يف املكانة .ثم درجت احلصة مع
ّ
احلكومات الالحقة للمهمة نفسها ليس إال.
حصة الرئيس ،ثانيًا ،هي احلصة األوىل يف
التأليف وليست األخرية .هي أيضًا يف منزلة
توقيعه الدستوري مراسيم تأليف احلكومة اجلديدة.
كما أن ال مراسيم بال توقيعه امللزم ،ال حكومة
جديدة بال حصته امللزمة لآلخرين أيضًا .وزراؤه،
حصته الوازنة يف جملس الوزراء املتحالفون مع
يصوت.
آخرين ،هم صوته لكونه ال
ّ
حصته ،ثالثًا ،مستقلة يف ذاتها ،منفصلة عن
أي حصة أخرى مضمرة يف حساب أحد آخر .ليس
بني وزرائه ودائع ،شأن عدنان السيد حسني
يف حصة ميشال سليمان يف حكومة ،2011
تبينّ الحقًا ــــ عندما انضم إىل استقالة وزراء
املعارضة إلطاحة رئيس احلكومة عام  2013ــــ أنه
يف األصل يف حصة الثنائي الشيعي ،وليس أحد
آخر .حصة الرئيس أيضًا ليست يف حصة حزبه،
احلر وحلفائه يف جملسي النواب
التيار الوطين
ّ
واحلكومة.
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مـقاالت وتـحقيقات

ماجستري للبيع ...دكتوراه للبيع!
راجانا حمية

تكاد مهنة بائع اخلردة تنقرضّ .
قلة من ال يزالون جيولون األحياء
منادين «حديد للبيع .ألومينيوم للبيع» .يف زمن الـ»سوشيال
ميديا» ُولدت مهنة بائعي شهادات الدراسات العليا بـ»الكيلو»...
وعلى عني «التعليم العالي»! «ماجستري للبيع ...دكتوراه للبيع»،
و»الزبائن» من جامعات مرموقة (وغري مرموقة) ...ومن اجلامعة
اللبنانية أيضًا.
ً
ً
ليس نيل الشهادات العليا «بالوكالة» جديدا .لكنه ،غالبا ما كان
بـ»السر» عرب األصدقاء واملعارف ...أما اليوم فبات «مهنة»
يتم
ّ
روج هلاُ ،
ويسوق هلا
وتفتح هلا مكاتب ،ويجُ ّند هلا «موظفون»،
ّ
ُي ّ
بـ»أسعار مدروسة».
تبدأ «احلكاية» مع «بوست» أو «تويت» على مواقع التواصل
االجتماعي« ،يبيع» «مساعدة يف األحباث اجلامعية ،ماسرت
ودكتوراه (ّ )...
دقة وسرعة يف العمل بأسعار مدروسة» .رسالة
وتكر
ماجستري من هنا .دراسة من هناك ،وأطروحة من هنالك...
ّ
السبحة اليت تكرب معها حيثية «البائع».
ّ
يتطلب هذا النوع من «الشغل» حيازة شهادة ما أو إقامة دورات
ال
تدريبية يف إعداد منهجية البحث .يكفي أن يكون لدى «البائع»
وصول إىل املعلومات ،حبسب أحد من يعملون يف هذه «املهنة»
منذ  15عامًا .بدأ األمر صدفة ،من خالل مساعدة إحدى الطالبات
يف إعداد منهجية حبث لرسالتها .كانت تلك أول جتربة جيين منها
مترس يف املهنة فرتك
«راتبًا ونصف» .رسالة بعد أخرى ،حتى ّ
وتفرغ لكتابة الرسائل .يف البداية ،كان يساعد
مهنة التدريس
ّ
الطالب على كيفية كتابة املنهجية من خالل قراءة املراجع له
وانتقاء ما يفيد منها ،على أن يقوم األخري «بالتوسع يف ما أعطيه
إياه من رؤوس أقالم وصياغتها ،وكذلك احلال بالنسبة لفصول
الدراسة تاليًا» .لذلك كان «السعر» يرتاوح بني ألف دوالر و3
آالف« ،ما عدا أسعار الكتب اليت أشرتيها كمراجع» .سرعان ما
اكتشف «املساعد» أن مثة عطبًا يف عملية تعليم الطالب ملنهجية
البحث ،إذ «أن الكثريين ال يعرفون كيف يصيغون منهجية .قد
يتحصل
يقرأ أحدهم عشرين كتابًا من دون أن يستفيد منها أو أن
ّ
ّ
منها على فكرة واضحة» .هنا ،صار التعب مضاعفًا :أن تعلم
يعد خمطط حبثه ،يف وقت يفرتض أنه درس
طالبًا جامعيًا كيف
ّ
فص ًال كام ًال عن املنهجية ،وأن تعيد صياغة ما كتب .هذا اجلهد
هو ما حييل املساعد كاتبًا للرسالة حبذافريها ،مع احلرص على
«حتفيظ» الطالب خطوات العمل ،كي ال يفشل يف الصمود أمام
جلنة املناقشة ...إن وجدت.
مثة «بائعون» كثر يعملون اليوم يف هذا «الكار» .بعضهم
وسع آخرون عملهم
ّ
«ختصص» بكتابة رسائل املاجستري ،فيما ّ
ليشمل أطروحات الدكتوراه والدراسات البحثية .وهذه األخرية
«مصلحة» تستدعي تشكيل فريق من «الباحثني» .أحد العاملني
ّ
شكل «جمموعة
يف هذا اجملال
من الشباب اجملازين ،واحد يف
اآلثار وآخر يف العالقات الدولية
وثالث يف التاريخ ورابع يف
اختصاص العلوم االجتماعية.»...
مهمة الفريق التعاون على كتابة
ّ
كل حبسب اختصاصه.
الرسائل،
عدة العمل ،استأجر
ولكي تكتمل ّ
الفريق مكتبًا للبحث يف موضوعات

بائعون» كثر يعملون
يف هذا «الكار»
بعضهم «تخصّص»
باملاجستري وآخرون
بالدكتوراه والدراسات
البحثية»

الرسائل اليت تصله واإلستقرار على اإلسم األكفأ للمساعدة يف
كتابة تلك الرسالة ،كما أنشأ موقعًا إلكرتونيًا.
يتحدث أحد أعضاء الفريق عن كفاءاته ،فيقول «أنا مث ًال كل
ّ
شي تاريخ قديم ومعاصر» .يف جعبته اليوم «رسالتا ماجستري
وأطروحة دكتوراه» .حياول قدر اإلمكان «املساعدة يف الكتابة
من دون الكتابة» .ويشري اىل أن «إحدى طالبات معهد الدكتوراه
طلبت مين أن أكتب هلا األطروحة كاملة وبالسعر اللي بدي ياه،
بس ما وافقت ألنه بالنهاية بدها تناقش جلنة وبدها تعرف حاهلا
عن شو عم حتكي».
ٍ
وخمططات فقط .ال يكتب رسائل
مثة «بائع» آخر يبيع أفكارًا
كاملة بسبب «احلرمة الدينية» ،كون ذلك مشاركة يف الغش
وشيوع للفساد.
ضر الطالب مش عم فيدو» .بعبارة
أضف إىل ذلك «أنا بكون عم ّ
أسهل« :عم سيسر أمور الطالب» .يفعل ذلك ضمن اهلامش
املسموح له« ،أي مساعدة ال تتعارض مع الدكتور املشرف»،
مشبهًا ذلك بـ»الدرس اخلصوصي» .وعلى شاكلة هذا األخري،
ّ
تكون التسعرية «حبدود  50دوالرًا للساعة».
لكن ،مثة من يذهبون بعيدًا اىل حد كتابة األطروحة «من اجللدة
للجلدة» .يؤكد أحد هؤالء أنه كتب أطروحات دكتوراه ملستشاري
سياسيني« :غالبية من يأتون يطلبون مين أن أكتب هلم ويقولون:
ّ
مرد هذا «الكرم» هو اجلهد الذي
بدك ياه».
ّ
حط الرقم يللي ّ
سيبذله يف حتفيظ الطالب خطوات العمل ،ويف جلسات مكثفة
قبل يوم املناقشة لتدريب «الزبون» على «كيفية مواجهة أسئلة
جلنة التحكيم».

«عدس برتابو»

ولكل من هذه املستويات تسعريته .مث ًال سعر املخطط أو فكرة
يرتاوح بني « 1000و 1800دوالر» .أما كتابة رسالة املاجستري
«فال تقل عن  4آالف أو  5آالف دوالر» .وهذه األخرية ختتلف
أيضًا حبسب «الزبون ،فطالب اجلامعة اخلاصة املرموقة يدفع بني
 5آالف و 6آالف دوالر» .هذه القيمة بدل أتعاب  80إىل 100
صفحة .أما سعر أطروحة الدكتوراه فيرتاوح بني  10آالف و15
ألف دوالر ،بدل «جهد يتطلب وقتًا طوي ًال وكتابة أطول ،أي
حبدود  400صفحة».
تسعرية «الراس البلدي» ختتلف كذلك عن تسعري الطالب العربي.
يتحدث أحد من يتعاطون مع
ففي ما يتعلق برسائل املاجستري،
ّ
أسعار تصل إىل حدود  10آالف دوالر.
رسائل األجانب حصرًا عن
ٍ
ويعزو السبب إىل أن «هؤالء غري قادرين على البقاء لفرتة طويلة
يف لبنان بسبب اإلقامة أو أعماهلم يف بالدهم لذلك يضطرون
لدفع الكثري» .التسعرية ختتلف أيضًا حبسب جنسية الطالب،
«فالسعودي هو األغلى حبدود  10آالف دوالر ،يليه العراقي
بـ 5آالف دوالر والسوري والتونسي بـ 3آالف دوالر» .وحده
«املصري ليس شخصًا مرغوبًا به ألنه ليس دفيعًا»!

«فلت املْ َلقّ»

«احلبة» ،وعن دكاكني
من املسؤول عن دراسات عليا تباع بــ
ّ
صارت تبيع العلم كسلعة؟
املسؤولية األوىل تقع على عاتق اجلامعات نفسها اليت أفسحت
اجملال للسماسرة كي يبتكروا رزقًا من إهماهلا .فتعليم منهجية
البحث هي ،أوال وآخرًا ،مسؤولية اجلامعة .كما أن إعادة تنظيم
التعليم العالي وحتديد املسؤوليات هي أوىل خطوات املعاجلة.
ماذا يعين أن يستنجد طالب بأحد األشخاص ليكتب له الرسائل؟
هذا يعين بكل بساطة أن ال جلنة مناقشة ،وأن ال متابعة جدية
لعمله.
من املسؤول؟ «اجلامعات» ،يقول املدير العام للتعليم العالي
الدكتور أمحد اجلمال .إذ مثة مسؤولية على من تقاعس يف تأدية
دوره على الوجه األكمل يف أن يكون «هناك طريق واضح ملسار
إعداد الرسائل واألطروحات» .املشكلة عند اجلامعات ،يقول
اجلمال ،ألنه «يفرتض أن يكون لكل أستاذ مشرف وجلنة مناقشة
لقاء شهري لإلطالع على ما وصل إليه الطالب وتاليًا كشف مدى
صدقه من غشه .وإن كان يعمل أو أنه أوكل عمله آلخر».
املشكلة ،أيضًا ،يف السياسات البحثية يف اجلامعة «فإىل اآلن
يرتك ميدان األفكار للطالب ،فيما األصح أن تكون هناك حماور
حبثية واضحة يف كل اختصاص ،على أن تفرضها اجلامعة على
الطالب وهذا يؤدي إىل خلق توجه حبثي لدى الطالب يعزز مكانة
ّ
«امللق
األحباث يف اجلامعة» .ما حيصل يف غالبية اجلامعات أن
فلتان :ال جلان متابعة دورية .ال متابعة جدية لألساتذة املشرفني،
خصوصًا بعدما أغرقوا أنفسهم مبتابعة عشرات الطالب ،ومنهم
ّ
ويذكر بـ»أننا أصدرنا سابقًا مرسومًا يلزم األساتذة
العرب».
املشرفني حصر إشرافهم بـ 3رسائل ،فقامت الدنيا ومل تقعد».
من املسؤول عن هذا الفشل؟ وعن فشل املرسوم اآلخر الذي
مينع عادة درجت باعتماد مشرفني من خارج اجلامعة؟ كل ذلك
يقودنا للحديث عن النظام الفاشل الذي جيعل أبواب اجلامعة
مشرعة على السمسرة .تلك اليت ختلق مناذج كتلك اليت تبيع
الرسائل واألطروحات كما تباع اخلردة .املطلوب هو إعادة هيكلة
القطاع التعليمي ،وهذه ال تبدأ إال برأس اهلرم.

كتبة الدراسات البحثية

شح يف الرسائل
أحيانا تتعرض «جتارة كتابة األطروحات» ملواسم ّ
واألطروحات .وبسبب هذا الواقع ،يستعيض العاملون يف هذا
اجملال مبتابعة ملفات أخرى ،منها مث ًال إعداد وكتابة دراسات
ٍ
تدر
حبثية .يتحدث أحد من امتهنوا هذه «الوظيفة» عن
نشاطات ّ
عليه الكثري من املال ،منها مث ًال اإلنتخابات األخرية اليت جعلت
سياسيني كثرًا يقصدونه ملثل هذه الدراسات .وعلى قاعدة أن
«عدس برتابو وكل شي حبسابو» ،فقد اختلفت التسعرية حبسب
نوع الزبون ،ولكنها غالبًا من تبدأ بألف دوالر وتستقر عند عتبة
جيدة بطبيعة احلال «خصوصًا أنين عارف
الثالثة آآلف .وهي قيمة ّ
من أين آتي مبعلوماتي» .يتذكر أن إحدى الدراسات مل تتطلب منه
سوى زيارة واحدة إىل مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوت .وهناك
التخصص بإعداد «اإلستشارات
من وجد نافذة أخرى للربح ،مثل
ّ
تتخيلوا ما تعين
السياسية لبناء اهليكليات النظرية» ،ولكم أن
ّ
تلك «السردة» .يقول صاحب هذه العبارة الطويلة أن هذا يقوم
«على تقديم رؤيا» .يعين ،مث ًال رؤيا عن ملف سالح حزب اهلل
«هل جيب أن يبقى؟ أقول ملاذا .وهل جيب نزعه؟ أقول ملاذا».
وهذا شغل كثري ومطلوب من السياسيني حتديدًا «ويقع حبدود
 80صفحة بيحكي فيهن السياسي كل السنة ،بالوقت اللي بتاخد
معي حبدود أسبوعني» .مثل هذه الدراسات ال تأخذ من جهد هذا
«الباحث» .يكفي أن يكون لديك وصول إىل معلومات وأرقام
جيدة .مكتبة على شاكلة «مكتبيت اليت
وأن يكون لديك مكتبة ّ
حتوي  ،»2217واليت صارت مصدر «رزقه».

تشكيل الـحكومة ..قد يُـنسينا مرسو َم التجنيس
ريمون شاكر

عدة أيام ،ونوم سريري ُملتبس ،إستفاق
بعد صمت ثقيل دام ّ
بعض أهل السلطة والـحاشية وبدأوا هجومًا معاكسًا على منتقدي
مرسوم التجنيس ،ليس بتـبــرير ما حصل ،وال بالرجوع عن الـخطأ
وتصحيحه ،بل بطرح شعار جديد لـم يـخطر على بال اللبنانييـن من
ويعـزز الـهوية»!
قبل «التجنيس اإلفرادي مرغوب
ّ
تبدده تصاريـح
فاإلرباك الذي صبغ الـمرحلة الـماضية ،لـم
ّ
الـمسؤوليـن الـمتناقضة وتذاكيهم بـمحاولة حرف األنظار عن
ً
تارة
الـموضوع األساس ،ونقل إهتمام اللبنانييـن إىل مكان آخر،
بالكالم عن صالحيات رئيس الـجمهورية ،وطورًا بوصف الذيـن
وغطاء
يـهاجـمون الـمرسوم بأعداء للرئيس القوي والعهد القوي
ً
لـمحاولة توطيـن مليـون ونصف مليون سوري.
صحيح أن الـمرسوم جرى تـجميده ،لكنه سيبقى العنوان البارز
ّ
الـمقنعة التـي
فـي الـمرحلة الـمقبلة ،ما دام لـم
تتوضح األسباب ُ
ثـم إخفاء األسـماء
أوجبت تـجنيس هذه الـمجموعة من الناس ،ومن ّ
التهرب من تـحديد إسم الـمسؤول
ثـم
والتهرب من نشر الـمرسومّ ،
ّ
ّ
أبوته.
وإعالن ّ
ّ
شك أن ضجيج الـمرسوم الفضيحة قد تراجع قلي ًال ،فـي إنتظار
ال
تقرير الـمديرية العامة لألمن العام ،والقرار الذي سيتخذه رئيس
إما بإلغائه أو بإصدار مرسوم جديد .ولكن ،لـم تكن
الـجمهوريةّ ،
ترددات الفضيحة التـي أثارها مرسوم التجنيس ،حتـى
هدأت
ّ
وأهـمها  :الـمطالبة بتجنيس
عدة جبهات
إشتعلت النيـران على ّ
ّ
أهالـي «القرى السبع» ،و»عربوادي خالد» ،واألمهات اللبنانيات
الـمتزوجات من أجانب .الـمواجهة التـي أطلقها وزير الـخارجية
جبـران باسيل بوجه الـمفوضية العليا لشؤون الالجئيـن فـي لبنان
الـمقدمة إىل الوزارة ،واشتباكه مع رئيس
بـتجميده طلبات اإلقامة
ّ
الـحكومة سعد الـحريري نظرًا للتداعيات الـتـي يـمكن أن ّ
يرتــبها
مثل هكذا قرار مع الـمجتمع الدولـي .صدور مرسوم بتعيـيـن 32
قنص ًال فـخريًا من دون توقيع وزير الـمال ،وجاء هذا الـمرسوم
ّ
األقدمية للضباط التـي إعتبـرها «الثنائي
ليذكرنا بأزمة مرسوم
ّ
ً
ً
لـمكون أساسي فـي البلد ! وأخيـرا جاء الـهجوم
الشيعي» تـجاوزا
ّ
الذي ّ
شنهالسيد حسن نصر اهلل علىالسعودية ودول الـخليج فـي
«اليوم العالـمي للقدس» ليضع عالمة إستفهام حول مصيـرالنأي
س ومصيـر تشكيل الـحكومة.
بالنف 
قبل أزمة الـمرسوم وما تبعها من أزمات ،كانت عقد وعوائق تشكيل
الـحكومة ال تزال على حالـها .فقط العقدتان الشيعيتان ُحَّلتا بتنفيذ
رغبات «الثنائي» ،وذلك بتثبيت وزارة الـمالية لـحركة «أمل» و
ّ
السنـيـة فكانت تدور
أما العقدة
وزارة األشغال لـ «حزب اهلل»ّ ،
حول توزير واحد أو إثنيـن من أخصام الـحريري ،والعقدة الدرزية
حول توزير النائبطالل إرسالن ،أما العقدة األصعب فكانت حصة
«القوات اللبنانية» التـي تطالب بالشراكة الـحقيقية مع «التيار
الـحر» ،كما هو حال «الثنائي الشيعي» ،وتطبيقًا لـما قيل
الوطنـي
ّ
أما العقدة األساسية
سرية فـي إتفاق «إعالن النيات»ّ .
عن بنود ّ
الـم َ
علنة ،فقد تكون مسألة التوازن الـمفقود داخل التـركيبة
غيـر
ُ
الـحكومية بيـن الفريق الذي يتبع التقويـم السعودي والفريق الذي
يتبع التقويـم الإيرانين.
أن كل األفرقاء الـموجوديـن على الساحة
الـمضحك
الـمبكي ّ
ُ
ُ
يستعجلون تشكيل الـحكومة ،ولكن جـميعهم يريدون الـمشاركة
فـي التشكيل وفـي فرض شروطهم وحصصهم ونوعية الـحقائب
التـي تستأهل أحجامهم وأوزانـهم الثقيلة (وفـي بعض األحيان
ّ
الـم ّ
كلف على
يتأففون
الـخفيفة) ،ثـم
ّ
ويتذمرون ويعاتبون الرئيس ُ
الـمماطلة وتأخيـر والدة الـحكومة.
يـهم الناس العادييـن ليس مصيـر مرسوم
أيـها السادة الكرام ،ما
ّ
و»الـمتـزعميـن»،
التـجنيس ،وال شكل الـحكومة ،وال مواقف الزعماء
ّ
وال إذا كانت كتلة «حزب اهلل» فـي الـمجلس  74أو 45نائبًا،
ً
حقيقة،
يـهمهم
(يـجب ان نسأل الوزير جبـران باسيل) ،فالذي
ّ
لقمة عيشهم ،وطبابتـهم ،وأمنهم ،وأقساط مدارس أوالدهم،
وخصوصًا عدم تطييـر موسم السياحة واإلصطياف بـمناكفات
وتسمم أجواء البلد.
وتـحديات وتـهديدات تعرقل تشكيل الـحكومة
ّ
ّ
«الطباخون» األساسيون أن هناك
الـجميع يعتـرف ،بـما فيهم
ّ
صعوبة كبيـرة فـي أن ُت َّ
شكل الـحكومة فـي وقت قريب ،فالعقد
فبـركة تنـمو كالفطر
والعوائق تزداد يومًا بعد يوم ،والكتل
ُ
الـم َ
الـمستنقعات ،ومعظم األفرقاء دفنوا رؤوسهم فـي الرمال
فـي
ُ
والتـحديات
متـجاهليـن خطورة ما يـجري على مستوى الـمنطقة
ّ
األمنية واإلقتصادية التـي سيواجهها لبنان على وقع التـهديدات
األميـركية واإلسرائيلية تـجاه إيران و»حزب اهلل».
يقول جون مارشال «الـحكومة الـمثلى هي حكومة القانون
ّ
نفضل
والـمؤسسات ،ال حكومة الرجال واألشخاص» .لذلك ،ما زلنا
التـحديات ،تضع مصلحة البلد فوق
حكومة «تكنوقراط» على مستوى
ّ
مصالـح األشخاص والكتل واألحزاب ،حكومة متـجانسة ومتضامنة
تـهتـم بقضايا الناس اإلقتصادية والـمعيشية والـحياتية ،وتعالـج
ّ
مشكالت الكهرباء والـمياه والطرقات واإلتصاالت والنفايات،
ّ
وتـجتث الفساد
وتـحد من عـجز الـموازنة وحجم الدين العام،
ّ
ّ
وعشـش فـي جـميع اإلدارات
الذي نـخر عظام معظم الـمسؤوليـن
والـمؤسسات ...هكذا حكومة ،قد تنسينا مرسوم التـجنيس.
والسياسيـيـن
نعم ،لقد تعبنا من حكم الرجال الالرجال،
ّ
الـمسيسيـن ،والفاسدين والـمفسديـن ،واشتقنا إىل حكومة
ّ
القانون والـمؤسسات.
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مــقاالت وتـحقيقات

يف «حبر» بعلبك «مسك كبري يأكل السمك الصغري»!
غادة حالوي
هو التخلي .العدم .الكفر .التآمر .العجز.
الالمعقول .هو زمن املافيات .العصابات.
أنت لست يف بالد بعلبك ولست بني
العائالت والعشائر .هذه ليست عادات
وتقاليد وشيم من كانوا سباقني تارخييًا،
ال بل مندفعني إىل حد االستشهاد دفاعًا
عن قراهم ووطنهم يف مواجهة املستعمرين
واحملتلني .نعم ،ليس بتبويس اللحى وال
باخلطط األمنية الشكلية وال بالعناوين
السياسية الرباقةُ ،يوضع حد ملسلسل
االنتحار اليومي .صار املطلوب قرارًا
سياسيًا كبريًا ،ال ميكن أن تتخذه حكومة

كباش باسيل  -احلريري يف ملف
ماذا عن اهلجمة
اجلنبالطية على العهد؟ النازحني :الصالحيات ملن؟
طوني خوري

مخافر الدرك غري مجهزة باإلمكانات والعناصر (هيثم املوسوي)

وال برملان وال رئاسة مجهورية .هو قرار ال بد
أن يتخذه املعين األول مبصائر هؤالء الناس
الطيبني الفقراء ممن يذهبون يوميًا ضحية
السالح واملسلحني والعصابات وقطاع الطرق
وجتار الفدية وسارقي السيارات.
لعل أفضل توصيف لواقع بعلبك ـــــ اهلرمل
ما يردده أحد أبناء املنطقة« :منطقتنا صارت
كالبحر ،السمك الكبري يأكل الصغري» .احلوادث
األمنية تسجل أرقامًا قياسية .بالنسبة لألهالي،
ّ
الكل يف دائرة االتهام ،من سياسيني وأحزاب
وأجهزة أمنية ،وصو ً
ال إىل املرتكبني املباشرين،
يف املقابل ،مثة تركيبة أمنية يف املنطقة تثبت
كل يوم أنها عاجزة يف غياب القرار السياسي
واإلمناء.
يف عهده ،استطاع الرئيس الراحل فؤاد شهاب
أن يشرك العشائر يف الدفاع عن فكرة الدولة.
وجر
أمن هلم املدارس والطبابة وخطوط اهلاتف
ّ
ّ
الكهرباء إىل اهلرمل وشق طرقات بلغت بعض
املزارع واجلرود .األهم أنه ّ
جند الشباب العاطلني
من العمل ملصلحة «املكتب الثاني» (خمابرات
اجليش) ،فصاروا مسؤولني عن األمن ويبلغون
عن املخلني به أو من يزرعون حشيشة الكيف.
يذكر أحد وجهاء العشائر هذه الرواية ليدخل منها
اىل اإلشارة إىل «تقصري الدولة وغيابها املتعمد
عن البقاع الشمالي» ،متهمًا «األجهزة األمنية
بالتواطؤ مع املطلوبني واملخلني باألمن فيتم
تقاضي مبالغ مالية طائلة مقابل تهريب املخلني
واملخالفني واجملرمني».
يروي أن املطلوب وقبل أن تداهمه القوى األمنية
يؤمن هربه ،وأحيانًا كثرية يكون سطح
يأتيه من ّ
املخفر هو املكان اآلمن الذي يلجأ إليه إىل أن
تهدأ املداهمات .معظم املطلوبني يف بعلبك
واهلرمل صاروا خارج املنطقة بعد أن أبلغتهم
جهة رمسية ما عن قرب العملية األمنية وتقاضت
بد ً
ال لتأمني خروج آمن هلم إىل سوريا.
ال توجد جهة واحدة متهمة حبماية املطلوبني
والتسبب بالفلتان األمين يف بعلبك ــــ اهلرمل.
أمن انتقال
الكل يف دائرة االتهام وإال من َ
كبار املطلوبني اخلطرين من املنطقة إىل داخل
سوريا؟ ومن أعطاهم هويات بغري أمسائهم
احلقيقة ليؤمن هلم اهلرب؟ ومن أمن هلم بطاقات
أمنية تسهل عبورهم؟ وكيف ملطلوبني بقضايا
خمدرات وفارين من وجه العدالة أن يزوروا مراكز
أمنية ومؤسسات عسكرية؟ وكيف يتعرض أحد
املواطنني من آل اللقيس للسرقة وحتتجز زوجته
رهينة سالح ومسلحني بينما ال يبعد منزله أكثر
من  500مرت عن حاجز للقوى األمنية ،قررت أال
حترك ساكنًا؟
طاملا أن منازل أخطر املطلوبني يف بعض
املناطق معروفة وأرقام هواتفهم ُمعلنة وميكن
تعقبها ،ملاذا ال تتم مداهمتها؟ وكيف لضابط
سبق وأوقف لتهريبه املتهم (ع .م ).أن يطلق
سراحه ويعود إىل وظيفته وما هي وظيفة هذه
الرسالة أم أن العشرية والعائلة كفيلة باحلماية
ونقطة على السطر؟
هذه االسئلة ــــ االتهامات تعين أن الناس ما
عادوا حياذرون يف حديثهم عن واقع منطقتهم
أي حمظور أو خط أمحر .هم ال ينتظرون إجابات،
مبا أنهم يعرفون ّ
كل شيء وال يرتددون حتى يف
تسمية األشياء بأمسائها ،مسجلني عتبهم على
اجلميع ،من دون استثناء.
تعرف القوى األمنية أنه يوجد يف البقاع الشمالي
عدد من معامل الكبتاغون املعروفة العنوان «ال

بل إن بعضها يعمل بتغطية من عناصر وضباط
أمنيني» .هنا ،يتهم األهالي دولتهم بأنها «غري
صادقة يف خطتها األمنية وإال ما معنى إرساهلا
خربًا إىل عدد من املطلوبني للهرب قبل تنفيذ
اخلطة بأيام؟» ويسأل أحدهم« :حني تصادر
القوى األمنية كمية من املخدرات ملاذا ال تقوم
بتلفها ،بل تتلف التنب والطحني مكانها يف حني
تباع املخدرات املصادرة بأسعار خمفضة»؟
بدوره ،يتحدث أحد وجهاء مدينة بعلبك عن
«مافيا لسرقة السيارات معروفة األمساء ،تنقل
السيارات املسروقة إىل سوريا فيتم تسجيلها
وبيعها على أنها سيارات سورية» .أكثر أنواع
السيارات اليت تتم سرقتها هي جيبات  GMCو
 .X5أحد جتار السيارات تعرض للسرقة  3مرات
خالل شهر واحد وهو يعرف السارق وكامريات
املراقبة يف معرضه سجلت عمليات السرقة.
خيشى أن تتسبب شكواه املتكررة إىل القوى
األمنية بغري املرجتى منها!
كان الفتًا لالنتباه ازدياد احلوادث األمنية بعد
االنتخابات النيابية مباشرة ،من عمليات إطالق
النار يف أسواق بعلبك إىل تزايد ظاهرة فرض
اخلوات وسرقة السيارات واشتباكات العشائر يف
أكثر من بلدة ،وكلها أحداث تشعر األهالي كأنهم
يقيمون يف بعض أحياء شيكاغو أو يف صقلية
يف زمن املافيات.
مر موكب أمين للجيش يف مدينة
قبل يومنيّ ،
بعلبك .عشر سيارات عسكرية ظنها األهالي
بداية خطة أمنية يف املدينة ،فإذا به جمرد موكب
هليئة دبلوماسية
تزور قلعة بعلبك.
كثرية.
الوقائع
مثة
بأن
تشي
أمنية
تركيبة
«مل تعد صاحلة

عتب شعبي على أحزاب
وأجهزة تؤمن خروج
املطلوبني كلما دنت
العملية األمنية من موعدها

حلفظ األمن الداخلي ،خمافر الدرك غري جمهزة
باإلمكانات والعناصر واجليش ال قرار سياسيًا
بتغطية تدخله» ،يقول مصدر أمين معين يف
املنطقة.

خطة أمنية غري تقليدية

وعلمت «األخبار» أن قائد اجليش العماد جوزف
عون ،وخالل استقباله ،أمس ،يف مكتبه يف
الريزة ،وفد تكتل نواب بعلبك ــــ اهلرمل برئاسة
الوزير حسني احلاج حسن ،متنى على األحزاب
والقوى السياسية الفاعلة يف املنطقة مؤازرة
اجليش من أجل وضع حد للتفلت األمين الذي
تعاني منه املنطقة.
وحتدث عون عن عادات اجتماعية وثقافات معينة
حتكم العالقات بني الناس ال تستطيع القوى
األمنية مواجهتها .فأجابه أحد النواب أن هذه
واحدة من املشاكل فيما مبقدور القوى األمنية
أن تبسط سيطرتها على املنطقة وتؤمن احلماية
ألهلها من خالل مالحقة املخلني باألمن ،خصوصًا
أن األحزاب رفعت الغطاء السياسي عنهم وهي
يف صدد املساعدة يف توقيفهم.
وفاتح النواب قائد اجليش بوجود ضباط
وعسكريني متورطني يف عمليات تهريب مطلوبني
مقابل مبالغ مالية ،فأجاب عون« :أعطوني أمساء
املتورطني وسأقطع رؤوسهم».
ّ
وملح قائد اجليش إىل خطة أمنية قربية سيتوىل
تنفيذها ضباط من خارج املنطقة ولن تتم بطريقة
تقليدية ولن حيدد هلا وقت معني جتنبًا لتواري
املطلوبني.

فجأة ،ومن دون سابق انذار ،اشعل النائب
السابق وليد جنبالط فتيل االزمة مع رئيس
اجلمهورية العمادميشال عون .مل تأخذ العملية
اكثر من تغريدة بسيطة ،كانت مبثابة «كلمة
السر» الطالق احلملة اليت سرعان ما واجهت
ردود فعل مضادة.
واذا كان طبيعيًا ان ما حصل يشري اىل
ان وجود كتلة نيابية واخرى وزارية داعمة
لرئيس اجلمهورية كفيل بتشكيل خط دفاع
عنه ،فإن السبب الذي دفع جنبالط اىل اثارة
هذه املشكلة ال يزال جمهو ً
ال ،خصوصًا وانه
مل يتم اختاذ اي قرار من قبل الرئيس يف
الفرتة اليت سبقت التغريدة ،من شأنه تفسري
ّ
متعلقًا بمرسوم
ما حصل .واذا كان املوضوع
التجنيس ،فقد سبق للزعيم الدرزي ان ّ
علق
عليه وابدى رأيه فيه ،واذا كان االمر مرتبطا
بقضية النازحني السوريني ،فقد مت ايضًا
ايضاح موقف جنبالط من املوضوع .والالفت
ان اهلجوم كان مباشرًا على الرئيس عون ،ومل
ل كما درجت
مير عرب وزير اخلارجية جربان باسي 
املخفية» تتعلق
العادة ،ما يعين ان «القطبة
ّ
بالرئيس شخصيًا .وبناء عليه ،ال ميكن استبعاد
ما قاله وزير العدل يف حكومة تصريف االعمال
ي من ان لالمر عالقة بالزيارة
سليم جريصات 
االخرية اليت قام بها جنبالط اىل السعودية.
والرؤية االقرب اىل املنطق يف هذا اجملال،
تفيد بأن للموضوع ارتباط وثيق بتشكيل
احلكومة العتيدة ،وقد يكون جنبالط قد مسع
يسره يف هذا السياق ،او انه مت تسريب
ما ال
ّ
املخصصة لكل تيار وحزب يف
نسب احلصص
ّ
احلكومة العتيدة ،ومل يعجبه ما وصل اليه،
شن معركة استباقية جلس النبض
فعمد اىل
ّ
راض عن املسألة،
وافهام اجلميع انه غري
ٍ
ومنعًا لتدخالت من قوى قريبة او حليفة يعلم
انه باستطاعتها اقناعه باملوضوع.
وما يلفت االنتباه ايضًا ،هو مدى االرتياح الذي
تعكسه تصرفات رئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري ،الذي ورغم عدم حتقيق خروقات علنية
يف موضوع تشكيل احلكومة ،ال يزال على تفاؤله
وهدوئه ،علمًا انه زار السعودية وموسكو دون
ان تغيرّ مزاجه ،ما يعين ان املوضوع يبقى
ضمن االطر املقبولة بالنسبة اليه.
يف املقابل ،مل يصدر عن جنبالط اي تعليق
اضايف على تغريدته االوىل ليكشف الغموض
غرد للرد
ويساهم يف تبديد االجواء ،اال انه ّ
على منتقديه ومنتقدي املدافعني عنه ،ولكن
الطريقة توحي بأن املوضوع ليس جديًا فلم
التهجم على العهد،
أي دليل على سبب
ّ
يقدم ّ
ضمن تغريدته الكثري من الروح
بل على العكسّ ،
املرحة اليت اشتهر بها عرب اختياره ملفردات
مميزة باللغة العربية مل تعد مستعملة ،امنا
لالسف مل تصف حال الوضع احلالي واملشكلة
اليت افتعلها.
املرجح ان تنتهي االمور عند هذا احلد،
من
ّ
وان يبقى السبب الذي دفع جبنبالط اىل
كتابة تغريدته غامضًا ،ولن تزيد او تنقص
من املواضيع الراهنة اليت يعيشها لبنان
والواجب ّ
حلها يف اسرع وقت ممكن ،من
االزمات االقتصادية اىل ازمة النازحني ،اىل
موضوع تشكيل احلكومة ،اىل ترسيم احلدود
وغريها من االمور ...وقد جند جمددًا ان
الزعيم الدرزي اختار احلل االسهل يف املرحلة
املقبلة ،عرب «ترطيب» االجواء والعودة اىل ما
كان عليه الوضع قبل تغريدته ،وهذا ما اعتدنا
عليه بالفعل ،حيث يدعو اىل ازالة التشنجات
واحملافظة على االستقرار االمين والسياسي،
واالبتعاد عن التشنجات اليت من شأنها تعقيد
االوضاع يف لبنان.
هذا باختصار ما ميكن استنتاجه من اهلجوم
اجلنبالطي االخري على الرئيس عون الذي اعتربه
واملؤيدين له انه «من افشل العهود» دون ان
يذكر السبب او ان يوضح الطرق اليت جيب
اعتمادها لتحسني االداء او اكمال السنوات
املتبقية من هذا العهد بشكل افضل.

باسكال أبو نادر
تصدر قرار وزير اخلارجية واملغرتبني يف حكومة
ّ
تصريف األعمال جربان باسيل بتجميد أوراق
اعتماد مفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني
ّ
حيذر منذ بداية
املشهد السياسي ،فهو الذي
االزمة السورية من خطر النزوح على لبنان وصوالً
حتى املطالبة بإعادة هؤالء اىل املناطق اآلمنة يف
ّ
احلث
العملية من أجل
سوريا ،إنتقل اىل اخلطوات
ّ
على معاجلة هذا امللف الذي دفع اللبنانيون مثنه
نتيجة االعباء االقتصادية واالجتماعية ،اضافة اىل
اخلطر االمين لوجود أكثر مليون ومخسمئة الف
نازح سوري على االراضي اللبنانية.
رسائل للمجتمع الدولي
يف البيان الصادر عن االمم املتحدة واالحتاد
ي يف بروكسيل يف نيسان املاضي بدا
االوروب 
واضحًا أن اجملتمع الدولي ال ينوي أو ال يعمل
لعودة النازحني اىل بالدهم بل حتدث عن «العودة
ّ
املوقتة» و»إرادة البقاء»
الطوعية» هلؤالء و»العودة
و»االخنراط يف سوق العمل» ما يعين بشكل أو
بآخر «توطني ّ
مقنع للنازحني السوريني يف لبنان»،
وخطوة باسيل باجتاهمفوضية الالجئني محلت مجلة
يتوجب اعطاء األولوية هلذا
رسائل ،أهمها أنه بات
ّ
يتحمل التأجيل وأن ال تراجع
امللف الذي مل يعد
ّ
عن قرار إعادة النازحني اىل بالدهم.
الوزير رئيس املرفق الوزاري
طياته أزمة مع
قرار باسيل «اجلريء» حيمل يف ّ
«حتد» لرغبته،
اجملتمع الدولي نظرًا ملا يتضمن من
ٍّ
رد مستشار رئيس احلكومة املكلف سعد
من هنا ّ
ال بالتأكيد أن
احلريري لشؤون النازحنينديم املن 
هذه اخلطوة تعكس املوقف السياسي لباسيل
وحده وليس موقف احلكومة .ويف هذا اإلطار يشري
ني عرب «النشرة» اىل أنه
اخلبريالدستوريعادل مي 
فإن رئيس
«وحبسب املادة  66من الدستور،
ّ
املرفق الوزاري هو الوزير نفسه ،والقرارات اليت
تتخذ فيه هي من صالحيات الوزير وليس رئاسة
احلكومة ،اليت تقتصر صالحياتها خارجيًا على كل
ما يتصل بالعالقة مع رئيس اجلمهورية باألمور
املتعلقة بابرام املعاهدات الدولية» ،الفتا اىل أن
«كل ما يتعلق بالبعثات اخلارجية هو من اختصاص
وزير اخلارجية ،اال إذا اجتمعجملس الوزراء واختذ
قرارًا خمالفًا لقراره فعندها عليه االلتزام» ،مضيفًا:
«قرار جتميد أوراق مفوضية الالجئني مستعجل
لكونها حتاول االحياء للنازحني بعدم العودة اىل
بالدهم ما خيالف السياسة اللبنانية وذلك يعترب
من املسائل الغري قابلة للتأخري».
مساحات سورية آمنة
مع ما حُيكى عن انتهاء احلرب واحلديث عن احلل
السياسي يف سوريا يكثر الكالم عن عودة
النازحني اىل بالدهم .هنا يشري اخلبري العسكري
أمني حطيط اىل أن «الدولة السورية باتت تسيطر
على  80اىل  % 85من املساحة فيها» ،الفتا
السكانية اخنفضت
عرب «النشرة» اىل أن «الكثافة
ّ
فإن
االمنية
يف هناك وبالتالي ووفق للدراسات
ّ
ّ
املناطق اليت تقع حتت سيطرةالنظام السوري من
اجلنوب السوري فدمشق وصوال اىل الوسط واليت
تبلغ مساحتها أكثر من  6أضعاف مساحة لبنان
تستطيع أن تستوعب كل النازحني السوريني
املنتشرين يف العامل والذين يرتاوح عددهم بني
 5اىل  6ماليني نازح».
عاش لبنان منذ  1975أزمة وجود الفلسطينيني
فيه ،مع ما نتج عنها من أخطار اقتصادية
يتكرر
وإجتماعية وأمنية ،واليوم املشهد نفسه
ّ
بوجود مليون ومخسمئة ألف نازح سوري ومعهم ال
يزداد اخلطر االمين فقط ،بل ترتفع نسبة البطالة
اليت تدفع اللبنانيني اىل اهلجرة.
رفض باسيل أن يرضخ لبنان هلذا الواقع
واستعمل صالحياته سعيًا لوضع معادلة جديدة
للنازحني مفادها عودة هؤالء اىل بالدهم ال
ابقائهم فيه .ولكن السؤال االهم« :هل سينجح
هذا البلد بالصمود يف وجه اجملتمع الدولي؟
وكيف سيتعامل مع ملف النزوح بعد خطوة باسيل
وماذا بعدها؟.
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مــقاالت وتحقيقات

هل يصل لبنان إىل مرحلة الوقوف أمام
خيارين :التوطني أو اإلفالس؟
حسني زلغوط
مروحة من املشاورات للرئيس املكلف بعد عودته لتدوير الزوايا
وتفكيك الصواعق اليت تعرتض والدة احلكومة بالرغم من املناخات
السياسية اليت تالقت قبل وبعد تكليف الرئيس سعد احلريري
تأليف احلكومة على ضرورة اإلسراع يف عملية التشكيل ،فإن هذا
التالقي سرعان ما تفرق إىل اجتاهات خمتلفة نتجت عنها عقبات
كثرية وضعت امام عجلة التأليف اليت تتفاقم عقدها يومًا بعد يوم،
حتى بات البعض من املطلعني على مسار املشاورات واملفاوضات
اجلارية بهذا الشأن ال يستبعدون امتداد عمر حكومة تصريف األعمال
أشهرًا ،ما مل ينجح الرئيس املكلف بعد عودته من اخلارج يف ابتداع
صيغة ما تؤدي إىل احداث خرق يف جدار املطالب السياسية اليت
ما تزال عصية على التحقيق ،وكأن من يطرحها خُيفي وراء ذلك
نوايا تعطيلية ألسباب غري معروفة.
ليس خافيًا على أحد ان البلد دخل مدار مناخات سياسية واقتصادية
بري ما برح حيذر من
غري مرحية ال بل خطرية ،والرئيس نبيه ّ
الوصول إىل اهلاوية ما مل يسارع أصحاب الشأن إىل انتشال
الوضع احلكومي من حقل األلغام املوجود فيه ،وهو يكرر امام
من يلتقيهم يفعني التينة االعراب عن استيائه من التأخري الذي
يراه غري مربر يف عملية تأليف احلكومة ،وهو يضيف على العوامل
الداخلية اليت تعرتض سبيل والدة احلكومة عوامل خارجية يف مكان
ما ،وهو ما جيعل املرء خيشى ان يطول أمد التأليف كون ان األمور
رمبا خترج من يد اللبنانيني يف حال فرضت الظروف اإلقليمية أو
الدولية ذلك.
ويف اعتقاد أوساط متابعة ان عملية تأليف احلكومة مل خترج من
األول الذي انطلق منه الرئيس املكلف ،وان العقد اليت
املربع
ّ
ط ما زال مصرًا على
واجهته ما تزال على حاهلا ،فالنائبوليد جنبال 
ان ال يشاركه أحد يف احلصة الدرزية من منطلق حجمه النيابي ولو
أدى به األمر إىل عدم املشاركة يف احلكومة ،كما ان النائبطالل
ن الذي التقى وفدًا من «حزب اهلل» يف الساعات املاضية ما
أرسال 
صر على املشاركة يف احلكومة.
زال ُي ّ
يّ
السن فإن هذا األمر مل حيل بعد ،وتوحي
اما بشأن التمثيل
املعطيات بأن املوضوع معقد أكثر مما يعتقد البعض ،وقد عكس
ّ
السنية
هذا اجلو االجتماع الذي عقد باألمس لعدد من نواب الطائفة
من خارج فلك «تيار املستقبل» وطالبوا «بأن تضم احلكومة كافة
القوى فتكون شاملة وعادلة انطالقًا من مبدأ التمثيل وفقا لنتائج
االنتخابات النيابية» ،وهم اعلنوا ان من حقهم ان يتمثلوا بوزيرين
على األقل قياسًا على متثيل القوى األخرى ،وهذا الطلب بالتأكيد
يلقى معارضة شديدة من الرئيس احلريري الذي إىل اآلن يرفض
ذلك من مبدأ ان هؤالء النواب ال ينتمون إىل كتلة نيابية واحدة
على غرار باقي الكتل.
ويف ما خص العقدة القواتية  -العونية فإنه مل يسجل يف األفق أي
مؤشر يوحي حبل قريب هلا حيث يتمرتس الفريقان وراء مواقفهما
املعلنة منذ بداية رحلة التأليف ،وبذلك تكون األبواب ما تزال
موصدة امام والدة احلكومة وان هذا األمر حيتم قيام الرئيس
املكلف ،بعد عودته إىل بريوت ،مبروحة من االتصاالت واملشاورات
لتذليل العقبات وتدوير الزوايا يف سبيل عبور عملية التأليف حقل
األلغام املوجود من دون انفجار أي صاعق مُيكن ان يدخل البالد
جمددًا يف مرحلة تصريف األعمال احلكومية لفرتة طويلة يفقد معها
لبنان الكثري من املساعدات واهلبات الدولية اليت تقررت له يف
أكثر من مؤمتر دولي ،وهذا األمر ان هو حصل  -ال مسح اهلل -
سيؤدي إىل تفاقم الوضعني االقتصادي واملعيشي إضافة إىل
الشأن املالي على الرغم من اجلرعات التطمينية اليت يعطيها حاكم
نرياض سالمة حولاللرية اللبنانية.
مصرف لبنا 
ويف هذا اإلطار ،تعرب مصادر سياسية عن خوفها من ان يوضع
مرة من بينها التوطني أو
لبنان يف املرحلة القادمة امام خيارات ّ
م جتاوز الـ 80مليار دوالر ولبنان
اإلفالس ،سيما وان الدين العا 
سيعجز عن ايفاء هذا الدين الذي هو يف جانب منه دين داخلي يف
حال بقي وضعه على النحو الذي هو عليه اليوم.
من هذا املنطلق ،تؤكد املصادر ضرورة تنبه املسؤولني إىل ما
ينتظر لبنان من خماطر ،وان يسارعوا إىل ترتيب البيت الداخلي
من خالل تأليف احلكومة والقيام بعملية إصالحات واسعة بعد ان
د واهلدر إىل أعلى مستوى له يف إدارات
وصل احلديث عنالفسا 
ومؤسسات الدولة ،وهذا األمر ُي ّ
شكل هاجسًا حقيقيًا لدى الدول
اليت ترغب يف مساعدة لبنان من جهة ،كما انها من جهة ثانية
جتعل املستثمرين حيجمون عن القيام بأي عمل يف لبنان يف ظل
الظروف الراهنة.
وختلص املصادر إىل التأكيد بأنه ما مل تزل العقد من امام تأليف
احلكومة وتصدر مراسيمها يف غضون أسبوعني أو ثالثة على أبعد
تقدير فإن أزمة التأليف ستطول ،وسيدخل لبنان منعطفًا خطريًا على
كافة املستويات ال سيما االقتصادية منها ،وقد أشار إىل ذلك
بري الذي وصف الوضع االقتصادي يف حالته احلاضرة
الرئيس ّ
بأنه وضع مهرتئ.

شروط اقليمية ودولية لتسهيل الوالدة احلكومية اللبنانية؟

املستجدات الداخلية واالقليمية والدولية الضاغطة
جتمعت
فجأة
ّ
ّ
حبدة تداعياتها السلبية حتى االن.
علىلبنان .مل يشعر اللبنانيون ّ
اقتصادية مؤملة ،يف حال
لكن األسابيع املقبلة سرتسم معامل
ّ
جممدة يف ثلاّ جة الرتقب
«سيدر»
بقيت املساعدات ونتائج مؤمتر
ّ
اخلارجي ملسار احلكومة اللبنانية العتيدة .الوضع املالي يتدهور
الدولية
بصمت .التجارة والصناعة والزراعة حنو الكوارث .الثقة
ّ
تهتزّ .
كله مرتبط باحلكومة العتيدة اليت جيب أن حتظى
بلبنان
ّ
ّ
تكرر توزير شخصيات تفوح حوهلا روائح
وأال
ة،
وخارجي
ة
حملي
بثقة
ّ
ّ
ّ

التيار ُي ّسوق للعودة اآلمنة للنازحني اىل سوريا
علي ضاحي
بدأ التيار الوطين احلر الثالثاء املاضي بتكليف من رئيسه الوزير 
ل وعلى املستوى النيابي «تكتل لبنان القوي» وعلى
جربان باسي 
املستوى احلزبي «اجمللس السياسي للتيار» جولة داخلية ستشمل
مرجعيات روحية وسياسية هدفها شرح مساعي وجهود التيار
والعهد يف سبيل إجناح عودة النازحني اىل سوريا ولوقف العرقالت
والتجاذبات السياسية والدينية اليت حتيط بامللف .حيث زار وفد
نيابي وحزبي يوم الثالثاء املاضي الصرح البطريركي والتقى
البطريركبشارة الراعي وتداول معه يف ملف النزوح وفق اوساط
قيادية بارزة يف التيار وشاركت يف اللقاء .وتؤكد االوساط
اىل ان اللقاء تركز حصرًا على النزوح والعودة ومل ُيبحث فيه
ملفا احلكومة والتجنيس ونقل الوفد رسالة من الوزير باسيل اىل
الكاردينال الراعي ومتنياته بتبين طروحات التيار يف ملف النزوح
ورفع الصوت عاليًا للوصول اىل خواتيم سعيدة يف امللف الذي
يتطلب جهودًا جبارة النهائه تدرجييًا وضمن آلية واضحة ومهلة
زمنية معقولة.
وتشري االوساط اىل ان الراعي عرب عن هواجسه وخماوفه من
وجود خمطط دولي حملاصرة لبنان يف ملف النزوح وإبقائه قنبلة
موقوتة يف وجه العهد واحلكومة وكل اللبنانيني وخطورة عدم عودة
الالجئني اىل اوطانهم متهيدًا القامة دائمة يف لبنان واختالق طرق
للتوطني والتجنيس على النسيج الوطين والدميغرايف والتوازن
الطائفي .وتلفت اىل ان الراعي اوضح للوفد نظرته لالمر وانه
طلب من الرئيس الفرنسي خالل لقائه اخريًا التدخل لدى اجملتمع
الدولي لوقف الضغوط السياسية والدبلوماسية على لبنان.
فلبنان ليس معنيًا باللعبة السياسية الدولية وليس طرفًا يف
الصراع السوري وهو ال يتدخل يف نظام الرئيس السوري بشار
االسد وليس هو من حيدد شرعية او عدم شرعية النظام او بقاءه
او رحيله .فاحلكومة اللبنانية جيب ان تتعامل مع النظام املوجود
وفق ما متليه املصلحة اللبنانية ومن اجلانب االنساني واالقتصادي
واالمين واالقتصادي فمقاربة ملف النزوح بطريقة منطقية وعقالنية
من دون اهداف ونوايا شخصية وسياسية كفيلة حبل االمر بهدوء
وجدية.
وتؤكد االوساط ان الرئيس الفرنسي اسر للراعي بأن تعطيل عودة
النازحني سياسي وتقف وراءه دول حمددة وتسعى جاهدة عرب
اطراف لبنانيني واالمم املتحدة لعرقلة اي تقدم يف هذا االمر.
بدوره نقل الوفد وفق االوساط وجهة نظر التيار والعهد واالصرار
على مقاربة امللف من الزاوية العملية والتقنية فاللواء عباس
ابراهيم مكلف رمسيًا منالرئيس ميشال عون واحلكومة بالتفاوض
مع اجلانب السوري المتام العودة اآلمنة والطوعية ملن يرغب يف
العودة .وتشرح ان بعد الضجة املفتعلة دوليًا وداخليًا وما ثبت
لدى وزارة اخلارجية من جهود مشبوهة ملفوضية الالجئني يف
ختويف الراغبني يف العودة من النازحني يفعرسال ،يتبنى التيار
ورئيسه اليوم فكرة العودة اآلمنة اي ان عودة الراغبني بالرجوع
اىل بالدهم جيب ان تكون مضمونة امنيًا وسالمتهم حمفوظة وهذا
امر مطلوب تثبيته من اجلانب السوري.
فالعودة الطوعية ال جيب ان تكون السباب اقتصادية فقط اذ
توقفت املساعدات عن عشرات االالف من السوريني من غذاء كانت
تؤمنه االمم املتحدة وبعضالدول املاحنة على قلتها وعدم التزام
اجلهات املاحنة بها خالل العامني االخريين .وهنا يربط التيار يف
طرحه بني االمان والرغبة يف العودة اي العودة اىل بيئة حمررة
وخالية من اي تهديد وميكن لالمم املتحدة ان تتأكد من هذه
الشروط داخل سوريا وميكنها استمرار مساعدة العائدين اقتصاديًا
داخل بالدهم.
وتشري االوساط اىل ان الوفد متنى على الراعي الدعوة اىل قمة
روحية على مستوى رؤساء الطوائف للخروج مبوقف موحد يف ملف
النزوح ،رغم وجود معارضة منتيار املستقبل ودار الفتوى لطريقة
مقاربة ملف النزوح يف استمرار بقاء الرئيس االسد وهو امر مماثل
عند النائب السابق وليد جنبالط ومشيخة عقل الطائفة الدرزية.
وعرب الراعي للوفد عن صعوبة عقد هذه القمة من دون اجياد ارضية
مشرتكة وتقارب يف وجهات النظر يف هذا املوضوع بني القوى
الدينية والسياسية ايضًا.
وتكشف االوساط ان وفد التيار النيابي والسياسي سيزور للغاية
ن اخلميس كما
نفسها شيخ عقل املوحدين الدروزالشيخ نعيم حس 
يستكمل جولته على املرجعيات الدينية االسبوع املقبل يف حني
يستعد التيار الستكمال جولته على املراجع السياسية بعد انهاء
اجلولة الدينية ملتابعة االمر.

السياسية مبحاربة الفساد.
النية
صفقات ،يف زمن
ّ
ّ
لبنانيون حمسوبون على قوى « 14آذار» ،يطرحون يف
سياسيون
ّ
ّ
جلساتهم أسئلة ،سرعان ما يستتبعونها بأجوبة فورية :ملاذا افتعل
رئيس احلزب «التقدمي االشرتاكي»وليد جنبالط محلة قاسية على
العهد؟ هل بسبب حسابات درزية تتعلق بعدم رغبته توزير النائب
ن فقط؟ أم بعد زيارته اململكة العربيةالسعودية؟ قد
طالل ارسال 
تكون تلك العناوين ساهمت يف اندفاعة جنبالط حنو انتقاد العهد،
لكن السبب األساسي برأي أولئك السياسيني ،هو «أن جنبالط
عدة دفعته اىل االنتقام من العهد يف الفرصة
قرأ مؤشرات
دولية ّ
ّ
املناسبة» .جاءت محلة «البيك» يف «عز االنتقاد الدولي الضمين
للعهد اللبناني» .يقول هؤالء السياسيون :االحتاد األوروبي الذي
حييد نفسه عادة عن السجاالت ،والنزاعات ،استاء من تصرحيات
ّ
وزير اخلارجية يف حكومة تصريف األعمال جربان باسيل بشأن
النازحني السوريني ،وترجم استياءه بردود وبيانات للسفراء
واملندوبني ،قبل وصول املستشارة األملانية أجنيال مريكل اىل
بريوت .يعرتف السياسيون أن موقف باسيل من النازحني أفاده
شعبيا يف الساحة املسيحية ،للخروج من سلسلة أزمات ،ما اضطر
حزبا «القوات» و»الكتائب» اىل اللحاق به ،حتت عنوان تأييد موقف
خيص العالقة مع دمشق.
رئاسة اجلمهورية ،مع متايز بسيط فيما
ّ
لكن ،تصرفات وزير اخلارجية أزعجت رئيس احلكومة سعد احلريري
نوابه بالصمت والرتقب ،ليتوىل مفيت اجلمهورية
الذي أوعز اىل ّ
الشيخ عبداللطيف دريان الرد باهلجوم على موقف باسيل .يدرك
احلريري أن موقف دريان يالئم السياسة السعودية ،لكن احلريري
مل يسمع كالما صرحيا من الرياض بشأن امللفات اللبنانية ،وهو
كان ينتظر لقاء ولي العهد حممد بن سلمان يف زيارته األوىل
جمددا .مل يصدر أي
للسعودية ،ثم موسكو ،ثم زيارته اململكة
ّ
تلميح سعودي للحريري بشأن تأليف حكومته ،وال حول ملف
النازحني السوريني .لكن احلريري يدرك أن ال قدرة له على جتاوز
رغبات اململكة ،خصوصا ازاء حصص احللفاء ،وحتديدا «القوات».
ال ترغب الرياض بالطبع بتعطيل املسار احلكومي اللبناني ،لكن «ما
حتصله اآلن ،جلهة التوازنات يف
ستحصل عليه غدا» ،أفضل مما
ّ
حصص حلفائها ،حبسب كالم السياسيني أنفسهم .ملاذا؟ تعترب
السعودية أن الضغط الغربي على لبنان ،عرب العقوبات املالية اليت
تطال «حزب اهلل» ،ضمن خارطة طريق أمريكية تستهدف ايران
ّ
خيفض من السقف السياسي الذي ينتهجه احلزب يف
وحلفاءها،
الداخل اللبناني« ،ألن اآلتي ماليا ،أشد صعوبة على حزب اهلل،
اىل حد حتقيق ما عجزت عنه احلروب يف لبنان وسوريا .يردد
السياسيون انفسهم عبارات القلق على لبنان ،يف ظل ازمات
اقتصادية اقليمية تتمدد بسرعة .ما يزيد األمر سوءا ،ان نتائج
مؤمتر «سيدر» مقرونة التنفيذ ،بشكل وخطة وبيان احلكومة العتيدة.
ال حكومة موثوق بقدراتها :ال مساعدات مالية.
ال يكتفي هؤالء السياسيون بهذا التوصيف ،بل يستحضرون
اجلنوبية :طرح األمريكيون تفاوضا للرتسيم
مشكلة احلدود اللبنانية
ّ
احلدودي اللبناني على طول اجلنوب من الناقورة اىل داخل مزارع
شبعا ،وافق رئيس اجمللس النيابي نبيه بري يف املبدأ ،ثم غاب
ّ
اللبنانية فجأة .من يعارض الرتسيم؟ ما هو
امللف عن الواجهة
ّ
املوقف الفعلي «حلزب اهلل»؟ وهل يريد «حمور املقاومة» ربطه
باجلنوب السوري؟ ّ
كلها عناوين ناقشها احلريري مع الرئيس
الروسي فالدميري بوتني «بتغييب» باسيل عن اجتماع موسكو،
رغم وجود وزير خارجية روسيا االحتادية سريغي الفروف .يعتقد
السياسيون أنفسهم أن موسكو مل توافق على اصطحاب احلريري
لباسيل يف زيارته .قد يكون املوقف الروسي نامجا عن رغبة بوتني
حساستني :اجلنوب اللبناني،
مبعرفة رأي احلريري وحده مبسألتني ّ
والنازحني السوريني .خصوصا أن الروس يقودون حماوالت
لفرض تسويات يف اجلنوب السوري ،بالتواصل معاسرائيل .بينما
تطرح تل أبيب على الروس وجوب توسيع التسوية–الصفقة البعاد
«حزب اهلل» عن احلدود اجلنوبية اللبنانية أيضا .ومن هنا جاء الطرح
األمريكي برتسيم احلدود اجلنوبية اللبنانية .يريد االسرائيليون
السورية ،لالستفادة منها أيضا يف لبنان .اهلدف
استغالل الفرصة
ّ
عندهم :امتام «صفقة القرن» وتوسيع مداها وصداها ،من دون
تشويش ميداني.
العقبات الفلسطينية مبواجهة «صفقة القرن» موجودة ،لكن جهودا
خليجية وغربية ومصرية تتكافل الجياد حل متوازن هلا .رئيس
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو استعجل استطالع وضع االردن
عمان بعد تظاهرات كادت تودي باململكة اهلامشية اىل
بزيارة ّ
الفوضى ،ويف هذه احلالة ،ال يتناسب الفلتان مع أمن اسرائيل.
عمان هو الوضع االقتصادي الذي يزداد سوءا ،ما
لكن هاجس ّ
ّ
يتطلب دعما ماليا فوريا ،وفتح املعرب السوري–األردني لعودة
التجارة والرتانزيت يف معرب نصيب أوال.
العنوان اجلنوبي واألمين يف لبنان واملنطقة ،هو حمور اهتمام
ّ
يتوقع السياسيون انفسهم أن يكون مدار حديث أمريكي
أمريكي،
مع قائد اجليش العماد جوزيف عون يف زيارته املرتقبة اىل الواليات
املتحدة .بالنسبة اليهم رأي املؤسسة العسكرية اللبنانية مهم جدا،
مبعزل عن االجتاهات السياسية.
كل تلك العناوين تتزاحم يف أيام تأليف احلكومة اللبنانية ،ما
حمددة ،قد تكون
يدفع بالعملية حنو التأجيل ملسافة زمنية غري
ّ
أسبوعني أو أكثر ،التضاح الرؤى والضمانات حول امللفات اليت ّ
مت
استحضارها ،حبسب السياسيني أنفسهم.
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اعــالنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

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

موفد ترامب التقى العاهل األردني
لتسويق «صفقة القرن»
هيثم زعيرت
حتاول اإلدارة األمريكية تعبيد الطريق أمام طرح الرئيس دونالد
ترامب «صفقة القرن» ،حلل القضية الفلسطينية ،يف ظل الرؤية
األمريكية ،اليت مل تكتمل وضوحًا حتى اآلن ،بل ما زالت «مسودة
أفكار» حباجة إىل بلورة لإلعالن عنها يف ظروف مؤاتية.
وقد فشلت إدارة ترامب يف فرض شروطها على القيادة الفلسطينية
برئاسة الرئيسحممود عباس ،اليت اختذت موقفًا بقطع العالقات مع
الواليات املتحدة األمريكية بعد قرار الرئيس ترامب إثر اعرتافه ب
القدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي ،وقراره نقل سفارة بالده إليها
منتل أبيب.
تتضمنها
يروج من عناوين
وأمام اإلصرار الفلسطيين على رفض ما ّ
ّ
فإن
«صفقة القرن» تستثين القدس عاصمة لدولة فلسطني،
ّ
ض يقوم بزيارة تشمل كال من :األردن
وفدًا من إدارة البيت األبي 
 ،السعودية ،مصر ،قطر والكيان اإلسرائيلي ،فيما رفضت السلطة
الفلسطينية لقاء أي من املسؤولني األمريكيني.
وال خُيفي بعض املراقبني ،احتمال قيام الرئيس ترامب مبفاجأة ما
ّ
فجرها بلقاء
تتعلق بالقضية الفلسطينية ،على غرار املفاجأة اليت ّ
الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
ويوم الثالثاء استقبل العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني الوفد
ضم :كبري مستشاري البيت األبيض وصهر الرئيس
األمريكي الذي
َّ
ترامب جاريد كوشنري ،واملبعوث اخلاص للمفاوضات الدولية ملنطقة
الشرق األوسط جيسون غرينبالت وجرى خالل اللقاء حبث الوضع
غزة يف ظل طرح إدارة ترامب لـ»صفقة القرن».
اإلنساني يف ّ
أن العاهل األردني
وأوضح بيان صادر عن الديوان امللكي اهلامشي ّ
التوصل إىل السالم العادل والشامل يف
أكد خالل اللقاء «ضرورة
ّ
املنطقة ،الذي ّ
ميكن الشعب الفلسطيين من حتقيق ّ
تطلعاته املشروعة
يف إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على خطوط الرابع من حزيران
 1967وعاصمتها القدس الشرقية».
ورأى امللك عبداهلل «ضرورة لكسر اجلمود يف عملية السالم ،ومبا
يفضي إىل إعادة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني ،استنادًا إىل حل الدولتني ومبادرة السالم العربية
وقرارات الشرعية الدولية».
أن «مسألة القدس جيب تسويتها ضمن
ّ
وشدد العاهل األردني على ّ
قضايا الوضع النهائي ،باعتبارها مفتاح حتقيق السالم يف املنطقة،
وأن األردن مستمر يف القيام بدوره التارخيي يف محاية املقدسات
ّ
اإلسالمية واملسيحية يف مدينة القدس ،من منطلق الوصاية اهلامشية
عليها».
وتتضمن جولة الوفد األمريكي حماولة جلمع مساعدات مالية من
ّ
تضرر بفعل العدوان
غزة ،الذي
الدول العربية إلعادة بناء قطاع ّ
ّ
الصهيوني.
ُ
وتعترب املبادرة األمريكية جلمع املساعدات ،غري بريئة ،بل حماولة
غزة والضفة الغربية ،والقضاء على
للفصل السياسي بني قطاع ّ
الكفاح الفلسطيين ضد اإلحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية
مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
ويأتي لقاء العاهل األردني والوفد األمريكي ،بعد أقل من  24ساعة
عمان ،الذي مجعه مع رئيس وزراء الكيان
على اللقاء املفاجئ يف ّ
األول
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،االثنني ،والذي ُيعترب اللقاء العلين ّ
منذ تشرين الثاني  ،2014وتاله لقاء رباعي شارك فيه امللك عبداهلل
ونتنياهو والرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ووزير اخلارجية
وع ِق َد يف العقبة يف عام .2016
األمريكي السابق جون كريي ُ
يف غضون ذلك ،اجتمعت اللجنة االستشارية لوكالة األمم املتحدة
إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني يف الشرق األدنى «األونروا» يف
يوم ْي الثالثاء واالربعاء املاضيني ملناقشة دعم «األونروا»،
عمان
َ
يف وقت تواصل الوكالة جهودها الدؤوبة لتلبية احتياجات الجئي
غزة والضفة الغربية (مبا يف ذلك القدس
فلسطني يف قطاع ّ
الشرقية) واألردن ولبنان وسوريا.
وقال املفوض العام لـ»األونروا» بيري كرينبول« :هذا العام كان
صعبًا بشكل استثنائي بالنسبة إىل «األونروا»ّ ،
متشجع باملرحلة
وإنين
ّ
األوىل من عملية حشد املوارد استجابة ألزمتنا التمويليةّ ،
إنه ملن
املهم للغاية ّ
أننا ،لغاية اآلن ،استطعنا محاية العام الدراسي واخلدمات
ُ
مب ْن
احليوية األخرى ،وأود ْ
أن أعِرب عن تقديري العميق لشركائناَ ،
يف ذلك املاحنني الذين قاموا بتقديم موعد متويلهم للعام ،وللمملكة
العربية السعودية ودولة قطر واإلمارات العربية املتحد ة الذين قاموا
يف ما بينهم باإللتزام بتقديم حصة األسد من الدعم اإلضايف هلذا
العام ،ما يبعث برسالة قوية لالجئي فلسطني وللمجتمع الدولي
األوسع».
وتابع املفوض العام« :ما هو على احملك هو مسألة ُسُبل الوصول
للمدارس بالنسبة جليل الشباب من الجئي فلسطني؛ والوصول إىل
خميمًا لالجئني وحواليها؛ إىل جانب املعونة
الرعاية الصحية يف ّ 58
ني غري اآلمنني يف منطقة غري مستقرة».
الطارئة للماليني منالالجئ 
وحتتاج «األونروا» إىل دعم إضايف بقيمة أكثر من  250مليون دوالر
من أجل احملافظة على خدماتها الرئيسة واملساعدات الطارئة يف
النصف الثاني من هذا العام.
ويأتي هذا االجتماع ،قبل عقد «مؤمتر التعهدات» املقبل لـ»األونروا»
يفنيويورك ،يوم اإلثنني  25اجلاري.

لبنان ليس العراق :التدخل اإليراني ال يسهّل التأليف
هيام القصيفي
يسهل الكالم االيراني حول لبنان تأليف احلكومة .فاستثمار
مل
ّ
نتائج االنتخابات النيابية يف لبنان ،ال يشبه استثمارها يف العراق.
وحيث يظهر التدخل السعودي واالمريكي واضحًا ،ميكن معرفة سر
التأخر يف املشاورات احلكومية.
ال يزال كالم قائد «فيلق القدس» يف احلرس الثوري االيراني
اللواء قاسم سليماني حول االنتخابات النيابية يف لبنان يرتدد
صداه يف االوساط السياسية يف بريوت ،رغم أنه سحب من
التداول .لكن االنشغال باملراوحة احلكومية وعدم التقدم خطوة
اىل االمام يف مفاوضات تشكيل احلكومة ،أعادا كالم سليماني
اىل دائرة الضوء.
منذ أن علق الرئيس االمريكي دونالد ترامب االتفاق النووي مع
إيران ،وأطلق جمددًا مسار العقوبات االمريكية والدولية ضدها
وضد حزب اهلل ،ومنذ أن بدأت إسرائيل توجه ضربات حمددة ضد
أهداف إيرانية يف سوريا ،سادت أجواء ترقب للرد االيراني .يف
هذه املرحلة ،قيل كالم سياسي عن حماوالت اسرائيلية الستدراج
ايران وحزب اهلل اىل احلرب ،ويف املقابل ،عدم رغبة الطرفني يف
االجنرار اىل ما تريده تل ابيب ،ألن طهران ترى يف احلرب اليوم
تدمريًا ملا حققته من إمساك باملفاصل االساسية يف املنطقة.
وقيل كالم سياسي ايضًا عن أن ايران تسعى اىل فك العزلة
االمريكية عليها من خالل االبواب االوروبية املفتوحة عليها كي
تتفادى أي طوق اقتصادي متجدد ،وهي تسعى من خالل سياسة
النفس الطويل اىل خفض مستوى التوتر وتقليل عناصر املواجهة
مع اوروبا لتقف اىل جانبها يف صراعها مع امريكا.
بني هذه احملاوالت كلها والوضع العراقي والسوري واللبناني
واليمين ،وكثرة خطوط املواجهة اليت ختوضها ايران ،جاء كالم
قاسم سليماني عن انتصار حمور املقاومة يف االنتخابات اللبنانية،
ليثري زوبعة سياسية مخدت ظاهريًا .لكن ما جرى يف العراق الحقًا،
مع االتفاق السياسي الذي أبرمه زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر مع ائتالف الفتح بقيادة هادي العامري (احلشد الشعيب)،
برعاية إيرانية وحضور سليماني نفسه ،فتح باب التساؤالت
واالجتهادات.
يف القراءة السياسية الداخلية ،ان إيران املتهمة بأنها تقف وراء
أحداث غزة العسكرية األخرية ،واملتورطة يف اليمن وتواجه خالفات
متزايدة مع روسيا يف سوريا ،يف ظل السعي املتكرر اىل احتوائها
والتخفيف من نفوذها ،متكنت من تنفيذ انقالب واضح يف العراق،
فعمدت اىل خلق مفاجأة سياسية بعد االنتخابات العراقية جوهرها
السعي إىل استيعاب الوضع العراقي لصاحلها ،موجهة رسالة واضحة
اىل واشنطن والرياض ،بأنها قادرة على مجع أضداد وحلفاء حتت
راية واحدة ،متهيدًا لتأليف احلكومة اجلديدة يف العراق.
سبق التطور العراقي رسالة
إيرانية حول لبنان .فمنذ
أشهر يدور الكالم عن تداخل
الوضعني العراقي واللبناني
ربطًا باالنتخابات النيابية اليت
جرت يف وقت متقارب يف كال
البلدين .ومع صدور النتائج
العراقية وتقدم حتالف مقتدى
الصدر ،سارعت إيران اىل

ما قاله سليماني عن
االنتخابات إنذار
مباشر بأن لبنان لن
يكون ساحة خلفية
لواشنطن أو الرياض

احتواء االنتصار ،يف حني أن حلفاءها يف لبنان حققوا فوزًا مرحيًا.
ما قاله سليماني عن االنتخابات النيابية ودوره يف العراق الحقًا،
مبثابة رسالة عن سحب العراق من االيدي االمريكية والسعودية،
واالنذار املباشر بأن لبنان ليس ساحة غربية أو امريكية ،ولن
يكون ساحة خلفية لواشنطن أو الرياض.
رد الفعل على ما جرى يف العراق ،بدأت أوىل مالمح
يف انتظار ّ
الرد االمريكي – السعودي لبنانيًا على الرسالة االيرانية بالتعثر
احلكومي .فإذا اعتربت طهران أنها أمسكت مبفاصل اللعبة الداخلية
من خالل اجمللس النيابي اجلديد ،اال ان مفتاح احلكومة ال يزال يف
يد واشنطن والرياض .أقله هذا ما برز حتى اآلن من خالل جوالت
املشاورات االولية اليت توقفت من دون أي مربرات ،ال سيما أن
الذرائع الداخلية جلهة احلصص وتوزع احلقائب مل تعد مقنعة ،ما
دام االتفاق الطائفي واملذهيب بات واضحًا جلهة تقاسم الوزارات
االساسية .وال ميكن التخفيف من أهمية التجاذب االقليمي حول
احلكومة ،وإعطاء احلجج حول احلصص املسيحية أو السنية املعارضة
ّ
يتغطى بها االفرقاء احملليون
للحريري ،ألن هذه متامًا الواجهة اليت
يف كل حمطات تشكيل احلكومات منذ عام  ،2005لتربير غياب قرار
اقليمي ودولي نافذ باإلقالع بالصيغ احلكومية .فالرسالة االيرانية
وصلت.
رد املعنيون الدوليون واالقليميون بتعطيل املشاورات،
واىل اآلنّ ،

وما حصل يف موسكو من اتصاالت جانبية حبسب بعض املطلعني،
مل يضف اىل الصورة سوى مالمح سوداء ال تبشر باخلري.
وألن لبنان غري العراق ،برتكيبته الطائفية واملذهبية وتوزع القوى
السياسية ،وال سيما بعد نتائج االنتخابات ،وألن الذي ُكّلف بتأليف
احلكومة هو الرئيس سعد احلريري ،فمن الصعب اخلروج مبكرًا من
املأزق الراهن من دون دفع أمثان.
ّ
ختطي السعودية وشارعه السنيّ ،
فاحلريري غري قادر حاليًا على
والذهاب اىل حكومة ترتجم الصيغة اليت حتدث عنها سليماني،
والقوى املسيحية املعارضة إليران لن تقف جانبًا يف معركة
حتييدها وتشكيل حكومة من لون واحد .وليس من مصلحة العهد،
مهما كان موقفه من إيران ،املغامرة بنوع كهذا من احلكومات،
يف ظل الضغوط الدولية من خالل التضييق على حزب اهلل .يف
املقابل ،مل تظهر واشنطن والرياض أنهما يف وارد التخلي نهائيًا
عن لبنان .واملخرج املعروف سيكون تكرارًا لشكل حكومات االحتاد
الوطين السابقة .لكن ال يبدو أن أحدًا مستعجل للوصول إىل هذا
احلل .والقلق من أن نكون أمام جتربة مماثلة ملرحلة تأليف حكومة
الرئيس متام سالم يف نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان ،فنحتاج
إىل  11شهرًا إلنتاج حكومة جديدة.

اخلارجية تنتظر اجوبة املفوضية
مع هدنة اعالمية
خليل فليحان
مل يتمكن وزير اخلارجية واملغرتبني يف حكومة تصريف االعمال 
ي مبا
جربان باسيل اقناع املفوض السامي لالجئني فيليبو غراند 
اصر فيليب
يريده لبنان من العودة االمنة «للنازح السوري» «بل
ّ
على «العودة الطوعية» له ،الفتا يف نفس الوقت اىل ان ال صالحية
للمفوضية لوضع خطة العادة النازحني اىل سوريا كما يطالب
باسيل يف هذا الشأن بذريعة ان هذا ليس من اختصاصها.
وافادت مصادر ديبلوماسية متابعة ان حمادثات باسيل مع فيليب
كانت «بناءة» مبعنى ان املسؤول االممي تفهم املآخذ اليت عرضها
رئيس التيار على املفوض العام يف مقدمها االسئلة التسع اليت
يطرحها حمققو املفوضية مع النازحني الذين قرروا العودة اىل
ديارهم ويعتربها باسيل انها مبثابة سياسة ختويف للنازح وجعله
يعيد النظر بقراره ويبقى يف املخيم او التجمع الذي يأويه  .ابدى
غراندي تفهما للهواجس اليت طرحها باسيل وهذا ما ادى اىل وعد
منه اي من فيليب بإعطائه فرصة ملراجعة االسئلة وحتليل ما اذا
كان حقيقة تؤدي اىل ختويف النازح ام ال واذا ثبت ذلك اتفق مع
باسيل على اوال  :حتديد هدنة اعالمية مدتها اسبوعني بني اخلارجية
واملفوضية حبيث تؤمن االخرية اجوبة على االسئلة التسعة اليت
ّ
تشكل يف نظر باسيل «سياسة ختويف» للنازح السوري من العودة
اىل بالده حبي يعادالنظر بها بتعد بل ما  .ثانيا ؛ اعرتاف من فيليب
ان ليس على اطالع على من يدير امليدان يف التجمعات ال سيما ما
ينعكس منه يف االعالم ووعد ايضا بإدخال تعديالت عليه .
اما لقاء باسيل مبندوب االمم املتحدة اىل سوريا ستيفان دو
ميستورا فتناول موضوع النازحني وما وصلت اليه االتصاالت
الدولية اجلارية للتوصل اىل حل سياسي خلالزمة السورية وأعرب
الدبلوماسي االيطالي عن تفاؤله لوصول املتفاوضني اىل مرحلة
«الضمانات» اليت يطالب بها االفرقاء من روسيا نظرا ملا هلا من
مونة على النظام الدول فأمريكا تريد وتؤيد ما تطالب بهاسرائيل
من عدم وجود قوات مسلحة إيرانية وحلزب اهلل بالقرب من احلدود
االسرائيلية  .كما تطالب تركيا عدم وجود أكراد على حدودها
ويبدو ان هذا متوافر  .اماايران فرتيد احملافظة على قواعد اللعبة
على االرض .
اما لقاء باسيل مع وزيررخارجية سويسرا فكان بروتوكوليا
وآثار االول موضوع النازحني وتداعياته السلبية واوضح رئيس
الديبلوماسية السويسرية ان بالده هي مع ما تقرره الدول
املعنية وتاليا برن هي مع “العودة الطوعية” وليست مع “العودة
االمنة” للنازح كما يطرح لبنان .
واشارت املصادر يف ضوء االجوبة اليت سيتلقاها باسيل سيجمد
اإلجراءات اليت اختذها بشأن الديبلوماسيني واخلرباء العاملني يف
املفوضية يف لبنان يف حال اقتنع بأجوبة املفوضية اليت مل تكن
على على علم مبا جيري يف امليدان وبالبيانات االعالمية الصادرة
عن املكتب يفبريوت .
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مــناسبات

رهبان دير مار شربل  -سيدني يك ّرمون قنصل لبنان الفخري احملامي فادي الزوقي

بدعوة من رئيس دير مار
شربل سيدني – اوسرتاليا
األب لويس الفرخ ،لبى سعادة
قنصل لبنان الفخري األستاذ
فادي الزوقي ،املختار حديثًا
على والية تزمانيا األسرتاليّة،
دعوةً اىل الغداء يف الدير.
من بعدها إنتقل اجلميع اىل
صالون الدير حيث قدم له
األب الرئيس بإسم الرهبان

درع مار شربل ،منوّهًا بدور
الزوقي اإلمنائي والثقايف
واإلجتماعي واإلقتصادي الذي
يقوم به بني لبنان وأوسرتاليا،
مهنئاً ومشيداً حبسن إختيار
الزوقي يف املكان املناسب
تقدي ًرا جلهوده اليت يبذهلا
يف سبيل ترسيخ العالقة
والتواصل بني أسرتاليا ولبنان
على كافة الصعد.

بدوره شكر القنصل الزوقي
األب الرئيس والرهبان ومن
خالهلم الرهبانية اللبنانية
املارونية اليت ش ّجعته بإستمرار
ً
وخاصة على اإلستثمار يف لبنان.
وأعرب عن شكره لدور الرهبان
الفاعل يف هذه اجلالية مبدياً
إستعداده للوقوف جبانبهم
من أجل تطوير هذه املؤسسة
الرهبانيّة العامرة.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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مــناسبات

جبهود ومسعى حثيثني ومتوصلني من النائب غلني بروكس

موازنة نيو ساوث ويلز ترصد  100مليون دوالر لتوسعة وترقية
()HENRY LAWSON DRIVE

الوزير بريوتيت ،الوزيرة بايفي ،النائب غلني بروكس وعضوا بلدية كانرتبري  -بانكستانون زخيا واسحق وحضور

الوزير دومينيك بريوتيت ،الوزيرة ميليندا بايفي ،النائب غلني بروكس وجورج زخيا وتشارلي اسحق وحضور

رصدت موازنة نيو ساوث ويلز
للعام  19-2018متويال مببلغ 100
مليون دوالر لتوسعة وترقية
هنري الوسن درايف ( HENRY
 )LAWSON DRIVEيف جنوب
غرب سيدني لتحسني تدفق
حركة املرور واحلد من االزدحام
يف ميزانية
وسيلعب املشروع دورًا رئيسيًا
يف تسهيل النمو على طول
املمر مبا يف ذلك إعادة التطوير
املقرتحة لـ Bankstown Airport
.Precinct
وتشمل املرحلة األوىل توسيع
من
Henry Lawson Drive
خطني إىل أربعة خطوط،
ملسافة  2.2كيلومرت بني ميلبريا
رود والطريق السريع  ، M5مبا
يف ذلك حتسني التقاطعات
واجلسر.
جزءا مما
ويشكل هذا التمويل
ً
رصدته موازنة نيو ساوث ويلز
للعام  2019 - 2018من استثمار
يف البنية التحتية الئتالف
االحرار والوطين والبالغ 780
مليون دوالر يف جنوب وغرب
سيدني.
وقال وزير اخلزانة يف نيو
ساوث ويلز دومينيك بريوتيت
( )Perrottetإن احلكومة ملتزمة
بتقديم حتسينات كبرية يف
البنية التحتية من أجل ربط
اجملتمعات بشكل أفضل يف
غرب سيدني.
واضاف« :ال ميكننا إصالح
شبكة الطرق إذا مل نقم بإصالح
املوازنة ،ومنذ عام  2011قمنا
بتنظيف الفوضى اليت خلفها
العمال وحققنا نتائج».
وقال «مع هذا التمويل ،سيبدأ
العمل على حتسني شروط
السري واملرور يف واحدة من
أهم الطرق الشريانية يف
املدينة وجعلها أكثر حرية».
وقالت وزيرة الطرق ميليندا
بايفي ( )Paveyإن هنري

جملتمع إيست هيلز».
وختم قائال «هذه الرتقية
مطلوبة منذ عدة عدد سنوات،
جزءا من
وأنا فخور بأن أكون
ً
حكومة االحرار والوطين اليت

الوزير دومينيك بريوتيت والنائب غلني بروكس
الوسون درايف بني الطريق
السريع  M5يف ميلبريا وطريق
هيوم السريع يف النسداون هو
خط واحد بشكل عام يف كل
كبريا
ازدحاما
اجتاه ويشهد
ً
ً
خالل ساعات الذروة.
واضافت ان «هنري الوسن
درايف هو طريق اسرتاتيجي
بالقرب من الطريق السريع M5
أخبارا
مما جيعل هذا اإلعالن
ً
جدا للمجتمع احمللي الذي
جيدة ً
يعاني من ازدحام كبري يوميا».
وقالت الوزيرة بايفي «هذا
املشروع سيلعب دورًا رئيسيًا
يف تسهيل النمو على طول
املمر مبا يف ذلك إعادة التطوير
املقرتحة لـ Bankstown Airport
 ..Precinctوسيعمل على زيادة
امكانية النقل من خالل زيادة عدد
اخلطوط وحتسني تدفق حركة

املرور وأوقات التنقل والسالمة
جلميع مستخدمي الطريق».
بدره قال نائب مقعد إيست
هيلز غلني بروكس إن التمويل
الوسن
هلنري
املخصص
درايف سيغري قواعد اللعبة يف
اجملتمع.
وتابع يقول «سوف يرحب
املقيمون احملليون بهذا اإلعالن
الذي سيخفف االزدحام لسائقي
السيارات الذين يعتمدون على
هنري الوسن درايف كل
يوم ،مما يساعد على وصول
املواطنون اىل منازهلم أكثر
بسالمة وسرعة اكثر ،وخلق
فرص للشركات واالعمال».
وقال «لقد دافعت عن هذه
ً
نيابة عن
الرتقيات والتوسعات
جمتمعي ،ومن الرائع أن أرى
هذه احلكومة تعمل على حتقيقها

حققت هذا املشروع احليوي
واهلام».
وسائل اإلعالم:
فاولر
ريتشارد

(أمني

الصندوق)0429 515 249 :
ديفيد اكليستون (الوزيرة
ميليندا بايف)0438 472 911 :
جينيفر مهنا (النائب غلني
بروكس)9772 2774 :
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شـعر وأدب

التدخني ...عندما كان رم ًزا للطبقية
والرجولة والسلطة

اىل من يشرتي الشعر

ُ
هبة الروح...

ميسون أبو الحب  -ايالف
ً
رديفا للذكاء
كان التدخني يف القرن التاسع عشر
والتفكري والتأمل لدى الذكور الربيطانيني ،كما
رمزا للمكانة االجتماعية والسلطة ...هذا ما
كان ً
يؤكده كتاب ينظر يف تأثري التبغ على اجملتمع
الربيطاني بشكل عام.
إيالف :كان السري كونان دويل يعتقد أن كل
رجل ،من الطبقة الوسطى على األقل ،يدخن
بطريقته اخلاصة ،اليت تدل على تفرد شخصيته،
وهو ما أظهره من خالل شخصية شرلوك هوملز،
الرجل غريب األطوار املهتم حبل عقد اجلرائم
واكتشاف من وراءها وما هي دوافعها.
مربرات املقاطعني
التدخني وتارخيه يف بريطانيا هو موضوع كتاب
للمؤرخ ماثيو هيلتون .ويأتي كتابه املعنون
«التدخني يف الثقافة الشعبية الربيطانية بني
 1800و »2000ضمن منشورات سلسلة تارخيية
خمصصة جلوانب الثقافة الشعبية ،وهو ينظر
يف تاريخ التدخني يف بريطانيا ،ويشرح الدور
االجتماعي والسياسي واالقتصادي للتبغ ،وكيف
ساهم يف تغيري أفكار اجملتمع الربيطاني بطرق
خمتلفة.
شهدت سنوات ما بني احلربني العامليتني شيوع
تدخني الغليون لدى الذكور ال سيما السياسيني
يقع الكتاب يف ثالثة أقسام ،وفيِ  250صفحة،
ويغطي خمتلف جوانب التدخني كظاهرة اجتماعية
يف بريطانيا ،ويشمل ذلك احلمالت املعارضة
الستهالك التبغ ،وموقف الشركات املنتجة،
إضافة إىل موقف الصحافة ووسائل اإلعالم ،ثم
التدخني واملرأة واملفاهيم االجتماعية املرتبطة
بها ،واملربرات الطبية والصحية اليت استند إليها
الداعون إىل مقاطعة التدخني.
ثقافة وإميان باحلداثة
أهم ما يف الكتاب هو موضوع الفرد الذي يعترب
التدخني مسألة شخصية بامتياز ووسيلة إلثبات
نوع شخصيته ويرفض كل حماوالت التدخل من
جانب الدولة أو اجلهات الصحية أو حتى اجلماعات
علما أن هذه احلمالت فشلت
املناهضة للتدخنيً ،
فشلاً
ذريعا تقريًبا ال سيما بني الشباب لكون
ً
عاليا
ا
حس
وتعكس
ا،
جد
شخصية
مسألة
التدخني
ً
ً
ً
بالفردية.
يرى الكاتب أن عادة التدخني جتذرت يف جمتمع
القرن التاسع عشر يف إطار سياق برجوازي
ليربالي ،وقد استند يف ذلك إىل ما نشرته
الصحافة واجملالت األدبية يف احلقبة الفكتورية
واإلدواردية.
ً
أيضا ،حيث كانت
وقد ارتبط األمر بالذكورية
الفكرة السائدة أن اختيار نوع التبغ ال يتقنه غري
ذكر برجوازي متذوق حاله يف ذلك حال اخلمر
اجليد واملالبس األنيقة واالجهزة احلديثة .ويالحظ
الكاتب أن الصحف كانت متتدح الذكر املدخن
ً
ومتنورا ومن املؤمنني
وذكيا
مثقفا
باعتباره
ً
ً
باحلداثة.
رمز لالنتقال إىل الرجولة
يراجع الكتاب املفاهيم السابقة عن الذكورية
وارتباطها باستهالك التبغ ،ويشري إىل أن
ميجدون
برجوازيي القرن التاسع عشر كانوا
ّ
السيجار والغليون ،وحيتقرون السيجارة منذ
ظهورها ،حيث ربطوها باإلناث وباألجانب.
كبريا
ا
ارتفاع
وكان استهالك السيجارة قد شهد
ً
ً
يف نهاية القرن التاسع عشر .ويشرح الكاتب
كيف ازداد إقبال الذكور من الطبقة العاملة على
السيجارة ،ألنها كانت رخيصة الثمن ،وألنها
حتولت هي األخرى إىل رمز يعبرّ عن صاحبها،
ّ
كما لدى الطبقة الربجوازية ،حيث كانت تدل على
أن من يدخنها رجل قادر على كسب رزقه ،وله
شخصية اجتماعية متميزة.
ً
أيضا رمز االنتقال من الطفولة
السيجارة كانت
إىل النضج ،حيث كان صبيان احلي يتجمعون
يف زوايا الشوارع يف األحياء الشعبية ويدخنون

للتعبري عن دخوهلم مرحلة الرجولة.
حركة مناهضة التدخني
ربطت محالت مكافحة التدخني بني استهالك التبغ
واإلصابة بأمراض مثل السرطان والصمم والعمى
والشلل وأمراض القلب وغريها .ويالحظ الكاتب
شبابا كثريين مل يتمكنوا من االلتحاق بالقوات
أن
ً
املسلحة بسبب خلل يف القلب سببه التدخني.
كان الشباب يقبلون على شراء السجائر الرخيصة،
اليت أغرقت األسواق يف نهاية القرن التاسع
ارتفاعا هائلاً يف أعداد
عشر .وتذكر األرقام أن
ً
املدخنني الشباب سجل بني  1880و .1990وفيِ
عام  1908صدر قانون مينع بيع منتجات التبغ إىل
عاما .ويالحظ الكاتب هنا
من يقل عمره عن ً 16
أن هذا القانون مل يغيرّ الكثري على أرض الواقع،
تعر ً
ضا لالنتهاك يف القرن
بل يعترب أكثر القوانني ّ
العشرين.
لكن األمور سرعان ما تغريت بعض الشيء خالل
سنوات احلرب العاملية األوىل ،حيث أخذت حاجة
اجلنود إىل التدخني يف عني االعتبار .وبعد احلرب
خفتت األصوات املناهضة للتدخني ،وتطور إنتاج
السجائر ،وتوسع وتغريت العالقة بني السيجارة
وقوانني السوق والفرد املستهلك والتسويق.
داللة طبقية
ويشري الكاتب إىل أساليب الدعاية اليت
استخدمتها شركات اإلنتاج الكربى وكيفية
ً
ورموزا وطنية وتارخيية جلذب
صورا
استغالهلا
ً
املستهلكني واالحتفاظ بهم.
شهدت سنوات ما بني احلربني العامليتني
شيوع تدخني الغليون لدى الذكور ،ال سيما
بني السياسيني .أما السيجار فظل حمدود
االستهالك ،ولمَ يستخدم إال يف القرن العشرين
وفيِ املناسبات فقط ،فيما اعترب مستخدموه اجلدد
حديثي نعمة.
ضرب صورة املرأة
جزءا كاملاً للمرأة والتدخني
خيصص الكتاب
ً
واملفاهيم االجتماعية املرتبطة بالتبغ واألنوثة.
ويالحظ أن اجملتمع مل يكن ينظر بعني االحرتام
ً
رديفا لتعدد
إىل امرأة تدخن ،معت ًربا السيجارة
العالقات مع الرجال.
لكن نساء أصررن على جتاوز هذه األفكار
السائدة ،واختذن من التدخني وسيلة إلثبات
حريتهن وشخصيتهن ومتيزهن وحتى لذكائهن
وحتولت السيجارة لدى
ونشاطهن السياسي.
ّ
املرأة إىل رديف الشخصية احلرة ،بل وحتى املرأة
العاملة واملفكرة .ومع ذلك مل تتوقف االنتقادات
للمرأة املدخنة ،وركزت محالت مناهضة التدخني
على تأثريات السجائر السلبية على صحة األمهات
وأطفال املستقبل.
من جانبها ،وجدت شركات إنتاج السجائر يف
املرأة املدخنة نوعية جديدة من املستهلكني،
فأنتجت هلا دعايات خاصة .وتذكر األرقام أنه
حبلول عام  1948كان  %82من الذكور و%41
من اإلناث يدخنون.
تطوير دعايات
يف العقود الالحقة ظهرت هواجس صحية لدى
املدخنني بشكل عام تدفعهم إىل ترك هذه
العادة ،فيما طورت شركات إنتاج التبغ أساليبها
ودعاياتها للحفاظ على سوق شبه ثابتة.
ويرى الكاتب أن هذا الصراع مل يكن حيسمه غري
ً
حمتفظا حبسه
الفرد املستهلك نفسه ،الذي ظل
ً
رافضا
بالفردية ،كما كان يف القرن التاسع عشر
تدخل جهات حكومية أو غري حكومية يف قرارات
جدا مثل التدخني.
شخصية ً
مع ذلك ،اخنفضت نسبة املدخنني من الذكور
الربيطانيني بني السنوات  1948و 1990من %82
إىل  .%38أما االخنفاض املسجل بني صفوف
اإلناث فكانت نسبته أقل ،أي من  %41إىل %31
فقط.

الصمت يعلو ووزن الشعر خيتنق
واللحن قال اىل اجملهول انطلق
باب القصيد ببيت الشعر منفتح
ان ال يباع بسعر الفجل ينغلق
ال يسمو حرف له اآلذان صاغية
ّ
تعظم به األقالم والورق
ان مل
وكل مرجتل بالشعر يسكرنا
ُ
العرق
شم ُل يف مازاته
ان كان ُي َ
من يشرتي الشعر كي خيتال أنبذه
دين السخافة والتدجيل يعتنق
غضب
يا قوم قولوا ملن ينتابه
ٌ
هذا املقال على إثنني ينطبق

هربان من آخر انا
هلي هلا ما عطيت ادراسي
عا شط ريقي خياهلا راسي
وقـــف الصرخات
لك كيف بقدر
ِّ
وعقــدو االخات
زهرو اهلموم
ّ
َّ
وبالعمر عم يكرب وجع راسي
وهوني انا ببالد مش ليي
وكل املشاكل عايشه فيي
وكلما مسعت منها يا «ملكي» عقال
بيجدل سكوتي عا السريع عقال
ُ
ِّ
وبعمل لسان احلال كف ّيه
قلتلها عا ايش منسندي
االيام سودا وحظنا هندي
ردت وقالت انت هلق وين
قلتلها بطوطح على امليلني
وهربان من اخر انا لعندي
املشوار صوبك واقف عليي
ومحل احلراره وقالب مويي
ومش بس انو الشوب بامليدان
خايف ال امشي عالدرب حفيان
ويطعوجو مسامري اجريي
قالت تعا من كونك لكوني
بتسحب عا كركة ملتقى لوني
قلت اللقا هونيك ما بيصري
حاطط بوكدي والعناد كبري
ركلج هونيك واعملو هوني..
الشاعر عصا ملكي

يا واهب الروح كان القلب مشتعال
باحلزن حينًا وباألفراح أحيانا
كل الدروب إىل عينيك تأخذني
يا قلب عذرًا ملن أرداك سكرانا
يكاد قليب يرى من طيف ساكنه
حتى يفيض من األشواق حتنانا
حبب أنت مولده
يزهو الربيع
ّ
يضوع عطرًا إذا ما هام نشوانا
كل النجوم اليت قد زانها ألق
طرب ينداح ألوانا
ينتابها
ٌ
حتتار عيين إذا ما جئتها َو هِلًا
تزور أحضانها اخلضراء هيمانا
إني أحبك مل أسكن لقافييت
اال وكنت على على األوراق نيسانا
أنت القصيد...
َ
ِ
بعد
للقصائد عند
ما
حسنك َت ُ
إلي و يف خيالي أوحد
تأتي
َّ
َ
ُ
حلظك قاتلي
أقول وسحر
ماذا
ّ
متبدد
وكلهم
تبقى القريب
ُ
الشعر من شفتيك مورد نعميت
طهر ُي َ
ولد
واحلب من جنبيك
ُّ
ٌ
ُ
تغزل للهوى أحلانه
كنت
قد
َ
يا ليت حلين يف هواك ...يغرد
بلسم
إلي ويف حضورك
ٌ
تأتي َّ
إن غبت يومًا نار قليب ُت ِ
وقد
ً
لوعة
ما للحضور ويف غيابك
تسري وتفضح هائمًا يتودد
ال تبقين يف حريتي متوهمًا
تتجدد
أرنو إليك ..وغريتي
ّ
ما زلت تسكن يف جناني مقب ًال
ِ
املعبد
ياللبهاء اذا احتواك
ُ
من ِ
يأت خلاًّ صادقًا متيقنًا
يتعمد
الوفا
من
اخللود
درب
ُّ
ُ

رونيا ريشة  -سورية
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مــناسبات

تـيار املـردة فـي أسـرتاليا ُيـحيي ذكـرى  ١٣حـزيران

احيت هيئة مكتب املرده –
أسرتاليا ذكرى األربَعني عاماً على
حادثة إهدن واليت ذهب ضحيتها
 ٣١شهيداً من ضمنهم النائب
والوزير طوني فرجنية وعقيلته
فريا وابنتهما الطفلة جيهان .
ترأس القداس اإلحتفالي يف
كنيسة مار شربل ،بانشبول،
رئيس الدير األب الدكتور لويس
الفرخ يُعاونه عدد من اآلباء
الذين خيدمون الرعية .
وحضره إضافَ ًة إىل مسؤول

املكتب فادي مَلّو وأعضاء اللجنة
اإلدارية ،رئيس الرابطة املارونية
الدكتور أنتوني اهلاشم ،رئيس
اجلامعة الثقافية يف العامل
(أسرتاليا ونيوزيلندا) الشيخ
ميشال الدويهي ،الرئيس
الفدرالي للتيار الوطين احلر يف
أسرتاليا ،احلزب السوري القومي
اإلجتماعي بشخص املنفذ جورج
يزبك واألمني أمحد األيوبي،
رئيسة حزب الكتائب يف سيدني
لودي فرح أيوب والسيد بيرت

ً
ممثلة
مارون ،حركة اإلستقالل
بالسيد سليم معَوَّض ،الوطنيون
األحرار ممثلون بالسيد كلوفيس
البطي ،وفد من مجعية زغرتا
برئاسة إيفا معَوَّض ،رئيس مجعية
بان تشارلي معَ ْيط ،رئيس مجعية
كفرصارون إيلي ناصيف ،رئيسا
حترير املستقبل واهلريالد وحشد
كبري من أبناء اجلالية ،الذين
أتوا للمشاركة يف إحياء هذه
الذكرى األليمة.
االب الفرخ حتدث يف عظته

بإسهاب عن احلادثة ،شارحاً َه ْول ما
حدث وتأثريه على الكيان اللبناني
بشكل عام واملسيحي منه بشكل
خاص  .وَ مِمَّا جاء يف العظة « :أيها
األحباء ،اجتمعنا يف هذا املساء،
بدعوة من املردة يف أسرتاليا
مع املدعوين واملشاركني معنا يف
الذبيحة اإلهلية لنصلي لراحة
نفس الشهداء الذين سقطوا يف
اهدن يف  13حزيران سنة 1978
وقتل فيها  31شهيداً من بينهم
الوزير طوني فرجنيه وعائلته

وكثريون من أبناء املنطقة .
هذه احلادثة ولألسف كانت
بداية ملخططات ومؤامرات
وأحداث عديدة ما زلنا نعاني منها
حتى اليوم هذه احلادثة اشركت
املسيحيني باخلطة املرسومة منذ
زمن بعيد إلضعاف املنطقة،وذلك
بإثارة النعرات الطائفية
وتقسيمها إىل فدراليات نعم هذه
احلادثة كانت بداية إلنقسام
الصف املسيحي واضعاف قراره
وتسهيال للهجرة اليت افرغت

قرانا من سكانها .وما نشهده
اليوم يف لبنان خري دليل إلضعاف
الوجود املسيحي يف الوطن
الذين اوجدوه وقدموا قوافل
من الشهداء للحفاظ على كيانه
واستقالله وعلى حرية وكرامة
وحقوق اإلنسان فيه».
يف النهايةَّ ،
شددَ الفرخ على
املُساحمة واحملبة واإلميان بيسوع
املسيح كَ ْي نعود إىل الوجدان
والضمري يف كل ما نفعَل.
تصوير أراكس
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ملــبورن

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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Melbourne

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

ملبورن
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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

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
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ملـبورن

END-OF-LIFE CARE GRANTS TO SUPPORT ARABIC PEOPLE AT HOME
Victorian Arabic Social
Services will receive an
Andrews Labor Government funding boost to
support terminally ill people to be cared for, and
die, at home.
Minister for Health Jill
Hennessy today announced the organisation
would receive $150,000
as part of 11 services
across Victoria to share
in $4.4 million from the
second round of the Endof-life Ancillary Service
Grant program, as part of
the Labor Government’s
$62 million in additional
funding over the next five
years into palliative care.
End-of-life ancillary services are not-for-profit,
non-government organisations that assist people, families and carers
to manage the day-to-day
activities associated with
caring for someone with
terminal illness at home.
This round supports many
organisations working
with multicultural communities enabling them to
support members of their

communities in a culturally sensitive way and
assisting to break down
language barriers when it
comes to accessing endof-life care.
By providing timely support, more culturally diverse Victorians will be
able to remain at home
with their loved ones for
as long as possible, often
until their death.
Grants are used to provide respite and carer
support, help with transport and activities of daily
living such as preparing
meals, household maintenance and trips to shops
and other social groups.
The other services receiving funding include:
• Fernlea House
• Community Houses Association of the Outer
Eastern Suburbs
• Link Community Transport
• Anam Cara Colac
• Mallacoota District
Health and Support Services
• PRONIA (formerly Australian Greek Welfare So-

ciety Limited)
• Southern Migrant and
Refugee Centre
• Polish Community Council of Victoria
• Multicultural Centre for
Women’s Health
• Russian Ethnic Representative Council
The Labor Government
invests around $144.7
million per year on palliative care services, and
has increased palliative
care funding each year
since coming into office.
Quotes attributable to
Minister for Health Jill
Hennessy
“We know most people
want to die at home,
close to family and loved
ones. These grants will
give people with a terminal illness from Victoria’s
diverse cultural backgrounds more support to
be cared for at home.”
“We’re supporting quality
and compassionate endof-life care that relieves
pain and suffering, and
gives more people the
support they need to die
where they choose.”

New Laws To Crack Down On Emergency Worker Attacks
The Andrews Labor Government is cracking down on
people who attack and injure
emergency workers on duty by
making sure they are given a
custodial sentence, as well as
further limiting the use of community correction orders.
The Justice Legislation Miscellaneous Amendment Bill 2018
will be introduced into Parliament today, and will make injuring an emergency worker
– including police, paramedics,
doctors and nurses delivering
or supporting emergency care,
firefighters and prison officers
– a category 1 offence under
the Sentencing Act 1991.
Under these tough new laws,
courts will have to impose a
custodial sentence and will
not be able to sentence offenders to a community correction
order or other non-custodial
outcome, even after determining that special reasons apply
and that the statutory minimum sentence should not be
imposed.
As a result of the Government’s
engagement with emergency
worker unions, the Bill will also

provide a very narrow exception for cases involving offenders with a mental or cognitive
impairment.
This will require a causal link
between the impairment and
the offending, and the impairment to substantially and materially reduce the offender’s
culpability. Expert evidence will
be required to support reduced
culpability for the offence.
Where an impaired offender
does meet this high threshold,
courts will be able to impose
a Mandatory Treatment and
Monitoring Order – a new order – with strict conditions and
increased consequences for
non-compliance.
Under this order, an offender
will be required to obtain treatment or other support for the
impairment that caused the
offending behaviour and must
attend court regularly for monitoring, or risk being sent to
prison.
The Bill will also significantly
restrict the special reasons that
courts can consider – in order
not to impose a statutory minimum or a custodial sentence

حفل عشاء فاخر ألبناء اجلالية السورية يف
قاعة مركز دار العودة االجتماعي

اقام املنتدى الثقايف االجتماعي
السوري االسرتالي الدولي
حفل عشاء فاخر ومميز يوم
٢٠١٨/٦/١٦ السبت الفائت
يف قاعة مركز دار العودة
االجتماعي بملبورن حيث بدأ
الحفل الساعة سابعة مسا ًء
واستمر حتى ساعة متأخرة من
اليل وقد شارك بحفل العشاء
الراقي حشد كبري من العائالت
السورية وكان الحفل رائعا
ومتميزا بنوعية الحضور حيث
غصت قاعة مركز دار العودة
بالحضور الكبري وقد تخلل
حفل العشاء الفاخر كلمة شاملة
ومعربة القاها رئيس املنتدى
.املحامي واإلعالمي ميالد اسحق
حيث رحب بالحضور وشكر
الناشط االجتماعي والسياسي
ورئيس بلدية مورلند السابق
األستاذ طوني حلو كما شكر
الناشط السياسي األستاذ
سليم وردة واملحامي اللبناني
جورج إبراهيم وعقيلته السيدة
ليزا إبراهيم وشكر نائب
رئيس املنتدى الدكتور املهندس
إبراهيم حنا لجهوده الكبرية
التي قام بها لإلنجاح هذا الحفل
واملهندس فراج تازة الذي لعب
دورا مهما ومساعدا والسيد
جورج صالومي امني صندوق
املنتدى الذي بذل جهدا كبريا
ونشاطا ملحوظا وشكر السيد
.فارس الذي قام بعملية الشواء
كما شكر رئيس املنتدى رؤساء
اللجان وهم سهيلة حنا وريما
شلهوب وديانا خوري ورانيا علم
وموني فصيحة وسراب جربين
وريتا جرجس وباتريسيا اسحق
:وأضاف رئيس املنتدى قائال
ان ما يجمع بني أبناء الجالية
السورية هو أكثر بكثري مما
يفرقنا ويدنا مازالت ممدودة
للجميع كما تحدث عن دور
سورية الحضاري وبعد انتهاء
الكلمة تخلل حفل العشاء توزيع
عدة هدايا على بعض العائالت
حيث تم تقديمها من قبل كل من
األديب والناقد املسرحي ورجل
االعمال الناجح األستاذ سامي
مظلوم ومن الناشط االجتماعي
والسياسي ورئيس بلدية
مورلند السابق األستاذ طوني
حلو ومن الناشط السياسي
األستاذ سليم وردة ومن
رجل االعمال الناجح األستاذ
جميل مخول صاحب مؤسسة

for a category 2 offence – by:
• Making it clear that offenders
cannot rely on impaired mental functioning where it was
caused solely by self-induced
intoxication, by drugs or alcohol
• Changing the way existing
law applies to young offenders, with people aged 18 to
20 years at the time of their
offence no longer able to rely
upon their immaturity as a special reason
• Ensuring that if impaired
mental functioning is relied
upon because it will make imprisonment more risky or burdensome, this must be materially and substantially greater
than usual
•
Narrowing the existing special reason of ‘substantial and compelling circumstances’ to clarify that
circumstances must be exceptional and rare, and setting out a list of factors that do
not constitute substantial and
compelling reasons, such as
the offender’s prospects of re- الحسون كما تخلل حفل العشاء مشاركة الجميع يف الحفل الرائع عن مدى سرورهم وسعادتهم كما أبدوا
habilitation, or previous good
.الرقص الشرقي على أنغام املوسيقا الشرقية واألغاني اعجابهم الشديد بالتنظيم الرائع والراقي
character.
السورية واللبنانية وقد عرب جميع املشاركني يف هذا
ميالد اسحق
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مـن هـنا وهـناك

ملاذا ال ميرض البعض أب ًدا بينما
يصاب آخرون باملرض دائما؟

ال يعلم اخلرباء بالتحديد ملاذا يبدو أن بعض البالغني ال يصابون
مطلقا بالربد الشائع أبدا أو غريه من األمراض .وفيما يلي
بعض األفكار وراء عدم إصابة البعض باألمراض.
التمارين :ذكرت صحيفة «مريور» الربيطانية على موقعها
اإللكرتوني أن األحباث تشري إىل أن األشخاص الذين ميارسون
التمارين الرياضية بانتظام لديهم فرصة قليلة بأن ميرضوا،
ألنها من املرجح تساهم يف تقوية جهازهم املناعي.
ميكن أن يؤدي اخلمول إىل البدانة وتراجع كبري يف مستوى
خاليا الدم البيضاء اليت تساعد يف مكافحة اجلراثيم مثل الربد
الشائع.
وذكرت دراسة نشرتها الدورية الربيطانية للطب الرياضي أن
الشعور بأنك الئق بدنيا ونشيطا يقلل خطر اإلصابة بالربد بواقع
 50باملئة تقريبا .وحتى عندما كان املشاركون مرضى ،فإن
اتباع أسلوب حياة نشيط أفادهم.
وأظهرت الدراسة أن الرياضة تقلل حدة املرض بواقع  41باملئة
بني هؤالء الذين كانوا أكثر لياقة و 31باملئة بني هؤالء الذين
ً
نشاطا.
كانوا أكثر

ببغاء فضولي يتفحص «رادار
الطريق»

معلّمة تفضح ترامب ...ترامب يدعو إلقالة إعالمية بعد
«تعليق بذيء» عن إيفانكا

ّ
تلقت معلمة لغة إنكليزية متقاعدة رسالة من الرئيس األمريكي
دونالد ترامب لكنها أعادتها له بعد تصحيحها من األخطاء
اإلمالئية الكثرية فيها.
فقد صححت معلمة ّ
اللغة يف ثانوية «ايفون ميسون» سابقًا
رسالة ترامب وأعادتها إىل البيت األبيض ألن اخلطاب «بالكاد
يستحق النجاح بسبب األخطاء اللغوية العديدة».
ست ملدة
وأفادت «ميسون» اليت تعيش يف «أتالنتا» واليت َد َّر َ
عاما ،إن الرسالة تضمنت  11مث ًال على استخدام خاطئ
17
ً
لألحرف الكبرية يف بداية الكلمات مثل «رئيس» و»والية».
رجحت فرضية أن يكون كاتب اخلطاب الذي حيمل
علمًا أنها ّ
ختم الرئيس هو أحد املوظفني يف البيت األبيض وليس ترامب
ً
قائلة »:عندما تتلقى خطابًا من أعلى
بذاته ولكنها أوضحت
املستويات يف البالد فإنك تتوقع أن يكون على األقل صحيحًا
من ناحية القواعد اللغوية».
جتدر اإلشارة إىل أن السيدة «ماسون» ّ
ردا على
تلقت الرسالة ً
مذكرة وجهتها إىل املكتب الرئاسي تعقيبًا على حادثة إطالق
نار يف إحدى املدارس بيوم عيد احلب يف والية فلوريدا واليت
أسفرت عن سقوط 17ضحية .

تعرض فتاة ملوقف حمرج أثناء ممارستها اليوغا
على شاطئ البحر

رصدت كامريا مراقبة السرعة على طريق سريع يف أسرتاليا
مشهدا طريفا عندما تفحص ببغاء شاشة الكامريا.
ونشرت شرطة والية كوينزالند الشمالية ،اجلمعة ،شريط
الفيديو على حسابهما مبوقع «تويرت» ،وفق املوقع اإللكرتوني
لصحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
وبدأ الفيديو عندما وضع الببغاء وهو من فصيلة كوكاتو
بوضع منقاره على طرفة شاشة الكامريا إىل أوصل رأسه إىل
منتصفها.
وكان يبدو أن الطائر يتفحص الكامريا ،وفق ما تقول الشرطة
األسرتالية.
ونال الفيديو أكثر من  400ألف مشاهدة يف موقعي فيسبوك
وتويرت بعد ساعات من نشره.

انتشر فيديو على وسائل التواصل االجتماعي يظهر تعرض فتاة
ملوقف حمرج أثناء ممارستها اليوغا على شاطئ البحر.
ويظهر الفيديو فتاة وهي متارس رياضة اليوغا على شاطئ
البحر ،وأثناء أدائها حركة رفع القدمني إىل األعلى ،غمرتها
أمواج البحر ،يف حلظة غري متوقعة.
وتفاجأت الفتاة بذلك ،وهرعت إىل الكامريا إليقافها ،حيث
اعتربت أنها وقعت يف موقف حمرج للغاية.

الرئيس األمريكي دونالد ترامب يدعو إىل إقالة مقدمة الربامج
الكوميدية سامانثا بي بعد أن أدلت بتعليق بذيء عن ابنته
ومستشارة البيت األبيض إيفانكا ترامب يف برناجمها.
خاض الرئيس األمريكي دونالد ترامب أكثر يف اجلدل التلفزيوني
يوم اجلمعة ،داعيًا إىل إقالة مقدمة الربامج الكوميدية سامانثا
بي بعد أن أدلت بتعليق بذيء عن ابنته ومستشارة البيت
األبيض إيفانكا ترامب يف برناجمها.
وجاءت تصرحيات ترامب بعد أيام من إلغاء شبكة (إيه.بي.سي)
التابعة لشركة والت ديزني املسلسل التلفزيوني الكوميدي
الشهري (روزان) بعد أن كتبت جنمة املسلسل روزان بار تغريدة
عنصرية شبهت فيها مستشارة كبرية بإدارة الرئيس السابق
باراك أوباما بالقرد.
ووصفت بي يوم األربعاء إيفانكا ترامب بلفظ بذيء وذلك أثناء
نقاش لسياسات ترامب املتعلقة اهلجرة خالل برناجمها (فول
فرونتال).
واعتذرت بي يوم اخلميس حيث كتبت على تويرت «أود أن أقدم
خالص اعتذاري إليفانكا ترامب وللمشاهدين على استخدامي
كالمًا فجًا لوصفها يف برناجمي الليلة املاضية .كان هذا غري
الئق وغري مربر .جتاوزت احلدود وأنا نادمة كثريًا على هذا».
وكتب ترامب ،الذي كان جنمًا لتلفزيون الواقع ،على تويرت
«ملاذا ال يقيلون سامانثا بي غري املوهوبة بسبب اللغة القبيحة
اليت استخدمتها يف برناجمها قليل الشعبية؟ إنها ازدواجية
كاملة يف املعايري ولكن ال بأس ،إننا نفوز وسنستمر يف ذلك
لوقت طويل».

معركة جوية ثالثية ..نسر وثعلب وأرنب!

التقطت عدسة املصور األمريكي احملرتف ،كيفني إييب ،مشاهد
فريدة لنسر حيلق يف السماء وينقض على ثعلب ليخلص منه
فريسته.
ونشرت قناة فوكس نيوز الفيديو الذي يظهر اقرتاب النسر
األمريكي (العقاب األصلع) من الثعلب الذي ميسك برباثنه أرنبا
اصطاده للتو.
وانقض النسر وأمسك األرنب مبخالبه القوية ،إال أن الثعلب
مل يفلت أيضا األرنب من قبضته احلديدية .لذلك يظهر يف
الفيديو حتليقا ثالثيا يتنازع فيه النسر والثعلب على األرنب.
وتنتهي املعركة بعد  8ثوان يفلت فيها الثعلب ويسقط على
األرض بعد أن ترك األرنب معلقا مبخالب النسر الفائز.
وقال املصور إييب« :اعتقدت أن الثعلب سيتخلى عن األرنب
بسهولة ليحصل النسر على وجبة خفيفة ،وبدال من ذلك رأيت
الطائر حيملهما معا إىل السماء ،لقد كانت معركة درامية
مؤثرة».
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صـحة وغـذاء

 5أشياء ال تفعلها على السحور

بعض العادات السيئة اليت يفعلها الصائمون قبل أو بعد السحور
خالل شهر رمضان ،وتكون سبًبا يف التأثري على صحتهم أثناء
الصيام.
يتعرض الصائم ملخاطر كبرية إذا نام مباشرة بعد وجبة السحور يف
شهر رمضان ،حيث أنه يتسبب يف عودة محض املعدة إىل اجلزء
اخللفي من املريء ما قد يسبب مشاكل يف اجلهاز اهلضمي وأخرى
خطرية ،ذكرها موقع جريدة الدستور ،منها:
تراكم الدهون إذ تسبب األطعمة الدهنية زيادة يف الوزن خاصة
أثناء النوم املباشر بعد السحور ،فاجلسم يف حالة النوم ال يستهلك
الكثري من الطاقة ،فتزيد بذلك مستويات هرمون «اجلار درقي» ،ما
جيعلك تشعر باجلوع عند االستيقاظ ،وبالتالي تتناول كميات أكرب
من الطعام.
وكذلك زيادة محض املعدة حيث تزداد العصارة اهلاضمة عند
ً
مطحونا،
دخول الطعام إىل اجلهاز اهلضمي ،لذلك فإن مل يكنالطعام
يتسبب محض املعدة يف حرقة يف اجلدار الداخلي للمعدة.
ً
وأيضا النوبات القلبية حيث يعد األكل قبل النوم مباشرة أحد
أسباب النوبات ،إذ حتدث عند حماولة اجلسم تقسيم تدفق الدم
بني الدماغ واملعدة ،اليت تعمل على اهلضم ،وعلى املدى الطويل،
تقلل هذه العملية من تدفق األوكسجني إىل الدماغ ،مسببة النوبات
القلبية.
أطعمة ومشروبات ال تتناوهلا على السحور
هناك الكثري من األطعمة واملشروبات يفضل عدم تناوهلا خالل
وجبة السحور حتى تتجنب الشعور بالعطش واإلرهاق خالل ساعات
الصيام ،وذكر موقع صدى الـ»صدى البلد» أبرزها:
وجاءت أبرز املشروبات اليت حتتوي على «الكافيني» ،ويسبب
تناوهلا يف السحور األرق كما يدر البول فيتخلص اجلسم من املاء،
وكذلك «املشروبات الغازية» حيث حتتوي على الكربون الذي
يتسبب يف الشعور باالمتالء وانتفاخ املعدة.

األطفال أكثر عرضة من غريهم
لضربة الشمس يف السيارة

يتعني عدم ترك كل من األطفال وحدهم يف السيارة؛ إذ أن ذلك
قد يؤدي إىل تعرضهم لضربة مشس وبالنتيجة املوت .ما الذي
جيعل األطفال األكثر تأثرًا من غريهم ،وكيف ميكن جتنب ذلك؟
كشف باحثون أن األطفال واحليوانات يف السيارة أكثر عرضة
لضربة الشمس من غريهم .وقد أجرى الباحثون دراسات على
السرعة اليت ترتفع فيها درجة حرارة سيارة مركونة حتت الشمس
احلارقة ومدى خطورة ذلك على طفل يف داخلها .وتبني أن طف ًال
يبلغ من العمر سنتني ميكن أن يتعرض لضربة مشس يف حال
بقائه ساعة من الزمن يف سيارة واقفة حتت الشمس احلارقة.
فعندما تبلغ درجة احلرارة يف خارج السيارة  38مئوية قد تصل
درجة احلرارة يف داخلها حتى  47درجة .أما يف حال كانت السيارة
مركونة يف الظل فيمكن أن تصل املدة حتى ساعتني ،حسب موقع
«أبونيت» األملاني.
وحتدث ضربة الشمس عندما تزيد درجة حرارة اجلسم  -وملدة
طويلة  -عن  40درجة مئوية.
ونقل نفس املوقع عن الدراسة أن احتمال تعرض األطفال والرضع
لضربة الشمس كبري؛ إذ أن جسمهم خيتزن حرارة أكثر من غريهم،
مما يتسبب بفشل يف الدورة الدموية واملوت نتيجة ذلك.
وحتى عند السفر ملسافات كبرية ال بد من يكون هناك كمية
كافية من املاء واحلرص على تربيد السيارة ومحاية الطفل من
أشعة الشمس ،عن طريق إلباسه قبعة رأس وتركيب واقيات من
الشمس على الزجاج الداخلي للسيارة.

ال يعترب عدم تناول السحور مضر باجلسم ضررا بالغا ولكن يتسبب
يف أشياء مثل اإلمساك ،اجلفاف ،نقص التغذية والغثيان.
اإلفراط يف األكل
تتعود املعدة يف رمضان على هضم وجبتني فقط أو وجبة واحدة
لذلك فهي تعمل ببطئ وبشكل جيد ،ورمبا تتعرض ملشكلة
اضطرابات اهلضم عند اإلفراط يف األكل مما قد يسبب اإلمساك،
اإلسهال ،االنتفاخ والغازات ،عسر اهلضم ،زيادة اضطرابات
القولون العصيب — ملن يعاني منه.

احرتس ...الفيتامينات تضر صحتك

يبدو أن ما تنصحنا به اإلعالنات التجارية على التلفاز وعرب اإلنرتنت
منذ سنوات بأن املكمالت الغذائية والفيتامينات ميكن أن تقوي
عظامنا ،وتدعم أنظمتنا املناعية ومتنع األمراض املزمنة ،مل تكن
صحيحة.
فحسب موقع «بيزنس إنسايدر» األمريكي الذي نشر دارسة تقول
إن الفيتامينات الشائعة ،مبا يف ذلك كبسوالت فيتامني ()C
وأقراص الكالسيوم مل يثبت أنها توفر فوائد صحية.

اإلكثار من الكاربوهيدرات البسيطة أو املكررة

عدم تناول السحور

حدد خرباء التغذية قائمة مبجموعة من األعشاب اخلضراء (النباتات)
األكثر فائدة للصحة وخاصة بعد انقضاء فصل الشتاء.
ونشرت جملة « »Archyworldysالعلمية مقاال عن أكثر األعشاب
فائدة للجسم واليت تساعد على سد نقص الفيتامينات لدى
اإلنسان بعد مرور فصل الشتاء.
وجاءت نبتة احلميض الربي يف قائمة املواد املفيدة ألنها تساعد
على تعزيز عمل القلب واألوعية الدموية كما تساهم يف تقوية
الرؤية.
أما نبتة اهلندباء بزهورها وأوراقها الصفراء فهي متتلك تأثري
مضادات االلتهابات وميكن أن تساعد على التعامل بسرعة مع
نزالت الربد.
وحل الفجل يف املرتتبة الثالثة من حيث أهميته يف بداية فصل
الربيع فهو يساعد على استقرار عملية األيض وحيسن اهلضم.
واحتل امللفوف املرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر املواد فائدة يف
شهر مايو باعتباره طاردا للسموم .ثم السبانخ لغناها باليود ،وهو
مفيد لألشخاص الذين يعانون من أمراض الغدد الصماء.

ابتعدوا عن خرافات مشروبات
التنحيف!

أما املأكوالت فتأتي احللويات يف املقدمة حيث حتفز البنكرياس
على حرق السكريات ،فتنخفض نسبة السكر يف الدم ويزيد الشعور
باجلوع والعطش ،وكذلك «املخلالت» وحتتوي على نسبة عالية من
ً
وأيضا «اللحوم» إذ تكون صعبة
األمالح فتزيد الشعور بالعطش،
اهلضم وختلص اجلسم من كمية كبرية من املاء يف البول ،خاصة
إذا كانت مطهية بكم كبري من البهارات مما يشعرنا بالعطش.

تعترب األطعمة اليت حتتوي على الكاربوهيدرات تكون سريعة اهلضم
وتتسبب بالعطش وزيادة الوزن ،كما أنها فقرية جدًا من حيث
توافر املواد الغذائية األساسية واهلامة ويعد السكر والدقيق
األبيض جبانب املعجنات مثل الكعك والفطائر وغريها من أبرز
األمثلة على الكاربوهيدرات البسيطة أو املكررة.

خرباء التغذية حيددون قائمة
بالنباتات اخلضراء األكثر فائدة
لصحة االنسان

اكد علماء وأخصائيو تغذية من أسرتاليا عدم فعالية شرب الشاي
بأنواعه املختلفة يف فقدان الوزن.
وأشار اخلرباء األسرتاليون إىل أن املشروبات املختلفة ومنها الشاي
ميكن أن تكون مكمال لربامج التغذية السليمة ،لكنها من دون ذلك
ال تساعد على إنقاص الوزن.
وقال الربوفيسور كني هاريف ،من كلية الصحة العامة والطب
الوقائي يف جامعة موناش« :ال يوجد يف الواقع أي شاي يساعد
على إنقاص الوزن .ولو كان هنالك شاي هلذه الغاية لكان أمر
إنقاص الوزن يف غاية الروعة».
وأيد أخصائيو التغذية رأي هاريف يف مشروبات إنقاص الوزن،
ونصحوا الذين يسعون إلنقاص وزنهم بتوفري أمواهلم يف شراء
العقاقري واملشروبات املشكوك فيها كوسائل إلنقاص الوزن،
وشرب الشاي األسود أو األخضر العادي واتباع محية غذائية
طبيعية معتدلة وممارسة النشاط البدني.

وتوصل فريق حبثي من مستشفى سانت مايكل ،وجامعة تورنتو،
إىل نصح الناس بأنهم أفضل حالاً إذا اتبعوا نظاما غذائيا صحيا
من الفواكه واخلضراوات بدال من املكمالت الغذائية.
ووفقا للدراسة ،قام الفريق مبراجعة املكمالت األكثر شيوعا اليت
يتم تناوهلا من قبل عامة الناس مبا يف ذلك « ، B2 ، A ، B1
 B3و B6و « B9محض الفوليك «  « C ، D ، Eواملعادن كاروتني
والكالسيوم واحلديد والزنك واملاغنيسيوم والسيلينيوم.
ووجد الباحثون أن الفيتامينات املتعددة ليس هلا أية فائدة يف
الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية ،والنوبات القلبية،
والسكتات الدماغية ،أو الوفاة املبكرة.
ومع ذلك ،أظهر النياسني ومضادات األكسدة عالمات ميكن أن
تكون ضارة يف الواقع ألنها أبانت عن زيادة صغرية جدا من خطر
الوفاة.
وخلص الباحثون إىل أن تناول األطعمة النباتية مبا يف ذلك
اخلضار والفواكه واملكسرات للحصول على إمداداتك اليومية من
الفيتامينات ،أفضل من املكمالت الغذائية.
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تـكنولوجيا وعـلوم

اهلاتف “اخلدعة” يفاجئ
وسائل االعالم

روجت شركة «لينوفو» الصينية كثريا هلاتفها
اجلديد املرتقب ،وأعلنت رمسيا عن اهلاتف الذي
وصفته التقارير اإلعالمية بـ»اهلاتف اخلدعة».
وكانت «لينوفو» قد روجت هلذا اهلاتف «زد »5
سيكون فريد من نوعه ،حيث سجلت له  14براءة
اخرتاع ،كما أنه سيكون بسعة ختزين  4تريابايت،
كما أنه سيكون أول هاتف من الشركة الصينية
من دون حواف ،حبسب موقع «ذا فريج» التقين
املتخصص.
ولكن فوجئت كل وسائل اإلعالم بأن اهلاتف ال
يتوفر فيه كل تلك اإلمكانيات إال فكرة أنه هاتف
من دون حواف.
إال أن
حيث
كاملة
عرض

إمكانيات ومواصفات اهلاتف ظلت متميزة،
دعمت «لينوفو» هاتفها اجلديد بشاشة
من دون حواف بقياس  6.2بوصة بدقة
 1080×2246بوصة.

كما زودته مبعاجل «سنابدراغون  »636وبسعة
ختزين عشوائي «رام»  6غيغابايت ،وسعة ختزين
داخلية ترتاوح من  64و 128غيغابايت.
كما دعمته بكامرياتني يف اجلهة اخللفية بدقة
 16ميغابيكسل لألوىل و 8ميغابيكسل للثانية،
وكامريا)Fake (No Notch — 1 Image
أمامية بدقة  8ميغابيكسل ،وبطارية بقدرة 3300
ميللي أمبري يف الساعة ،مع قدرة دعم بالشحن
السريع ،وقارئ بصمة يف اجلهة اخللفية.
سيرتاوح سعر هاتف لينوفو ما بني  200إىل 280
دوالرا أمريكيا.

آيفون ..ميزة «خفية» حتمي إحذروا قرصنة تطبيق «واتساب»
اخلاص بكم
أسرارك نهائيا

بالنسبة للكثريين ،يبدو السماح هلاتف «آيفون»
مبسح كل ما عليه يف حال إدخال الرقم السري
بطريقة خاطئة لعدة مرات ،فكرة مرعبة ،لكن
ينصح بقوة بتفعيل اخلاصية «اخلفية» حلماية
اخلصوصية.
وهواتف «آيفون» مزودة خباصية ال يعرفها
كثريون ،حيث ميسح كل البيانات واملعلومات
بشكل تلقائي ،يف حال مت إدخال الرقم السري
بشكل خاطئ  10مرات متتالية ،مبا يعين عودة
اهلاتف ملا يشبه وضع املصنع ،لكن جيب تفعيل
هذه اخلاصية يدويا.
وعادة ال يفعل من ميلكون أطفاال هذه اخلاصية
ألنهم خيشون فقدان بياناتهم يف حال عبث
أبناؤهم بهواتفهم أكثر مما ينبغي ،لكنها
ضرورية يف حال متت سرقة اهلاتف أو وقع يف
يد غرباء ،حلماية البيانات واملعلومات الشخصية،
مثل احملادثات والصور.
ويغلق «آيفون» مؤقتا ملدة دقيقة عند إدخال
الرقم السري بطريقة خاطئة  5مرات ،وتزيد مدة
اإلغالق لتصل إىل  3ساعات مع  10أرقام سرية
خاطئة ،حيث ميكن خالهلا فقط استعمال اهلاتف
للمكاملات الطارئة.
ولتفعيل اخلاصية يف «آيفون» ،اذهب إىل
« »Settingsثم « ،»Touch ID & Passcodeسيطلب
منك إدخال الرقم السري ،ويف األسفل ستجد
« »Erase Dataاليت جيب تفعيلها حتى تظهر
باللون األخضر.

علماء يكتشفون تقنية جديدة
للقضاء على تسوس األسنان

كويكب يفاجئ العلماء ويضرب
دولة أفريقية

ضرب كويكب صغري دولة أفريقية ،اليوم
الثالثاء 5 ،يونيو /حزيران ،بشكل مفاجئ للعلماء
الذين رصدوه قبل دقائق من اخرتاقه الغالف
اجلوي لكوكب األرض.
ويظهر مقطع فيديو نشره موقع «جيزمودو»
التقين ،الكويكب الصغري وهو يضرب أرضا
فضاء يف دولة بوتسوانا الواقعة يف اجلزء
اجلنوبي من أفريقيا.
وتسبب الكويكب يف حدوث كرة هلب ضخمة،
دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.
وفاجأ الكويكب العلماء ،الذين رصدوه قبل
دقائق فقط من وصوله إىل األرض ،وأطلقوا
عليه اسم «.»LA 2018
وقال العلماء أن سرعة الكويكب بلغت عندما
دخل يف اجملال اجلوي 61 ،ألف كيلومرت يف
الساعة!.

افادت املديريــــة الــــعـــــامــــة لــــقـــوى االمــــــن
الداخــــلــــي انه وردت يف اآلونة االخرية اىل
مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية ومحاية امللكية
الفكرية يف وحدة الشرطة القضائية،العديد من
الشكاوى من مواطنني تعرضوا لسرقة تطبيق
الــ» »WhatsAppخاصتهم من قبل جمهولني،
وذلك من خالل تلقيهم رسائل نصية «»sms
تتضمن رمز»» ،codeيقوم على اثرها الشخص
اجملهول بالتواصل معهم من رقم انرتنت او رقم
ضحية اخرى ،ويطلب منهم تزويده بالرمز حبجة
انه ارسله هلم عن طريق اخلطأ ،ويصبح التطبيق
بتصرفه بعد ان يقوم بتفعيله على جهازه ويضع
كلمة مرور له صاحلة ملدة اسبوع من خالل عملية
يتعذر على
 ،two step verificationوبالتالي
صاحب احلساب اعادة تفعليه من جديد كونه ال
ميلك كلمة املرور.
واضافت املديرية يف بيان هلا انه و بعد ان يصبح
ِ
املقرصن،
حساب الـ»الواتساب» حتت سيطرة
يعمد اىل التواصل مع االشخاص املوجودين على
احلساب او غريهم منتح ًال صفة صاحب الرقم،
ويبادر اىل القيام بأفعال جرمية منها :
 وضع صور اباحية والتواصل مع ارقام النساء،منتح ًال صفة صاحب الرقم .
 ابتزاز الضحايا من خالل الطلب منهم ارسالبطاقات تشريج إلعادة التطبيق هلم ،او بعد
االستحصال منهم على حمادثاتهم وصورهم
يف حال وجودها ضمن احملادثات بعد قرصنة
احلساب .
 ابتزاز الفتيات من خالل اغوائهن والطلبمنهن ارسال صورهن.
وختمت املديرية بيانها بالطلب من املواطنني
«عدم ارسال أي رمز يصل اىل هاتفهم ألي
شخص آخر ،ويف حال تعرضهم لقرصنة تطبيق
الــ» »WhatsAppارسال عدة طلبات متكررة
« »Reportللشركة بغية ابالغها ان رقم الضحية
مقرصن ،ليصار اىل توقيف عمل التطبيق واعادة
َ
تفعيله على رقم وجهاز الضحية من جديد».

اإلباحية أخطر تهديد
لألطفال على اإلنرتنت!

كشف استطالع رأي أجرته اللجنة املركزية
لعصبة الشبيبة الشيوعية يف الصني واألكادميية
الصينية للعلوم االجتماعية وشركة تينسينت ،أن
ما يزيد على  60يف املائة من األطفال الصينيني
استخدم اإلنرتنت يف عمر يرتاوح من ستة أعوام
إىل عشرة أعوام ،فيما تظل املواد اإلباحية
والنصب والرتهيب عن طريق اإلنرتنت من أكرب
التهديدات لصغار السن.
وأشار االستطالع أن نصفهم تقريبا يقضي أقل
من ساعتني يف اليوم على اإلنرتنت ،بينها يبقي
 24يف املائة منهم على اإلنرتنت من ساعتني اىل
أربع ساعات يوما.
وقال  29يف املائة ممن مشلهم االستطالع إنهم
«يقضون كل الوقت تقريبا» يف االستماع إىل
املوسيقى ويشاهد  20يف املائة مقاطع مصورة
قصرية.
وأشار االستطالع إىل أن الكثريين يستخدمون
اإلنرتنت للتعلم.
وقال  20يف املائة إنهم يقومون بالبحث عن
بيانات ومعلومات وكتابة واجباتهم والبحث عن
مصطلحات بعينها على اإلنرتنت كل يوم.
وقال حنو  22يف املائة إنهم يستخدمون اإلنرتنت
لقراءة األخبار والشئون احلالية.

مايكروسوفت تطرح حاسبا
لوحيا قابال للطي

أصحاب هواتف آيفون القدمية...
أبل أخريا قدمت احلل

اكتشف علماء بريطانيون يف جامعة كوين ماري
لندن تقنية جديدة للقضاء على تسوس األسنان
ما قد يضع حدا ملشكالت املاليني من البشر
حول العامل.
واستطاع العلماء وفق وسائل إعالم بريطانية
تطوير مادة من شأنها أن تساعد يف جتديد مينا
األسنان حيث تعمل تلك التقنية على تنمية املواد
املعدنية ما ميهد الطريق لتجديد األنسجة الصلبة
مثل مينا األسنان والعظام.
ووجد فريق الباحثني بروتينا قادرا على حتفيز
منو البلورات بطريقة مشابهة للكيفية اليت تنمو
بها البلورات عندما يتطور مينا األسنان يف جسم
اإلنسان واملينا هو الطالء اخلارجي لألسنان ويعد
أصعب نسيج يف جسم اإلنسان وميكن أن يقاوم
درجات احلرارة املرتفعة للمشروبات واحلموضة
العالية يف األغذية.
لكن مادة املينا وخبالف األنسجة األخرى ال ميكن
أن تنمو لوحدها جمددا إن تآكلت ما يؤدي إىل
األمل وفقدان األسنان لدى ما يقرب من  50باملئة
من سكان العامل.

استعرضت مايكروسوفت مؤخرا مشروع حاسب
لوحي مميز بشاشة قابلة للطي من املنتصف.

أعلنت شركة أبل عن حتديث جديد ألنظمة
تشغيلها هو (آي.أو.إس  )12قالت إنه سيساعد
األجهزة القدمية مثل (آي.فون  )6على العمل
بصورة أفضل.
وأشارت أبل خالل مؤمترها السنوي للمطورين
يف مدينة سان هوزيه ،إن حتديث (آي.أو.إس
 )12بإمكانه تنفيذ مهام بسيطة ،مثل فتح
التطبيقات ،بسرعة تصل إىل ضعف السرعة
اليت يتيحها برنامج (آي.أو.إس  )11احلالي الذي
تعمل به جمموعة من منتجات الشركة منذ عام
 ،2013حبسب «رويرتز».
كما أعلنت أبل عن خصائص جديدة تسمح لآلباء
بالتحكم يف مدد استخدام أبنائهم لألجهزة بل
والتطبيقات اليت ميكن هلم استخدامها.

وأهم ما مييز هذا اجلهاز هو تصميمه ،فهيكله
القابل للطي من املنتصف جيعل منه جهازا ذكيا
حبجم اهلاتف ،أما عند فتحه على مصراعيه ،تصبح
شاشته حبجم شاشة احلاسب اللوحي مبقاس 12
بوصة تقريبا.
كما يفرتض أن يزود « »Surface Phoneمبعاجل
« »snapdragon 850باإلضافة إىل ذاكرة وصول
عشوائي  8غيغابايت وذاكرة داخلية 256
غيغابايت قابلة للتوسيع ،وكامريا بدقة 20
ميغابيكسل.
وسريفق هذا اجلهاز ،املنتظر ظهوره العام املقبل،
بقلم ذكي ميكن املستخدم من استعمال الشاشة
للكتابة والرسم ،باإلضافة إىل نظام تشغيل
 Windows 10املوجود على احلواسب العادية.
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مــتفرقات

لبناني يف دبي يفوز جبائزة يانصيب
قيمتها مليون دوالر للمرة الثانية!

 9أشياء ال جيب أن تكون موجودة يف غرفة النوم
نشر موقع «شاغ كزدارويف» الروسي تقريرا ،حتدث فيه عن غرفة
النوم اليت تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للبعض ،بينما يعتربها

العثور على جثة مذيع أمريكي شهري يف فرنسا

لعب احلظ لصاحل مغرتب لبناني يعيش يف دبي للمرة الثانية على
التوالي ،حيث فاز مببلغ قيمته مليون دوالر ( 3.67مليون درهم
إماراتي) يف سحب علين يوم الثالثاء من االسبوع املاضي.
وأعلن عن فوز موسى موسى حسن ،جبائزة أحدث املليونريات يف
سوق دبي احلرة ،خالل السحب األخري يف مطار دبي الدولي.
وفازت تذكرته رقم  0742باجلائزة الكربى ،اليت تبلغ مليون دوالر.
وهذه ليست املرة األوىل اليت يضرب فيها حسن البالغ من العمر
 73عاما موعدا مع الفوز .ففي نوفمرب  ،2012حصل خالل سحب
مشابه على مليون دوالر أيضا.
لكنه على ما يبدو ،مل يتوقف عن شراء تذاكر اليانصيب منذ ضربته
األوىل .وكان مشاركا منتظما يف السحب لبعض الوقت ،وقد جعله
فوزه األخري الشخص السابع الذي حيالفه احلظ مرتني يف نفس
القرعة.

أفـعى ضـخمة تبتـلع إمـرأة فـي إندونيسيا

عثر يف فرنسا ،يوم اجلمعة يف  8حزيران اجلاري ،على جثة املذيع
األمريكي والطاهي الشهري ،أنطوني بوردين ،الذي عرف بسلسة
حلقات «أجزاء غري معروف» اخلاصة بتقاليد الطهي حول العامل.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» األمريكية إنه مت العثور على الطاهي
األمريكي الشهري ميتا يف غرفته بالفندق يف فرنسا.
وأكدت شبكة «سي إن إن» األمريكية ،اليت يعمل لصاحلها بوردين،
خرب الوفاة ،قائلة يف بيان هلا إن صديقه الطاهي ،إريك ريبري،
وجده ميتا يف الغرفة .ووصفت الوفاة بأنها «انتحار».
وأوضحت الشبكة أنه كان يف «سرتاسبورغ» لتصوير مسلسله
«أجزاء غري معروفة».
وأضافت« :حبه العظيم للمغامرة واألصدقاء اجلدد والطعام
والشراب الرائع ،وقصص العامل الرائعة جعلت منه راويا فريدا من
نوعه .ومل تتوقف مواهبه عن إبهارنا وسنفتقده كثريا».
ولفتت «أسوشيتد برس» إىل أن السلطات يف فرنسا مل تتلق حتى
اآلن أي معلومات عن الوفاة.

زوجة ماكرون تتعرض للسخرية
على مواقع التواصل االجتماعي
بعد مرور حنو عام على واقعة مماثلة عثر أهالي جزيرة سواليسي
يف إندونيسيا على إمرأة مفقودة داخل بطن أفعى ضخمة كانت
قد ابتلعتها.
التهمت أفعى ضخمة امرأة تبلغ من العمر أربعة ومخسني عاما يف
جزيرة سواليسي بإندونيسيا ،وحبسب موقع «ديتيك دوت كوم»
فإن السلطات والسكان يف املقاطعة اجلنوبية الشرقية عثروا اليوم
اجلمعة ( 15مايو /أيار)على األفعى أثناء البحث عن املرأة اليت
ٌفقدت منذ أمس اخلميس.
وقاد العثور على متعلقات الضحية إىل االعتقاد بأن تلك األفعى
قد ابتلعتها ،فجلبها األهالي إىل القرية وشقوا بطنها ليجدوا جثة
املرأة املفقودة مكتملة داخلها.
وهذه ليست املرأة األوىل اليت تشهد فيها هذه اجلزيرة واقعة
كهذه ،ففي مارس/آذار من العام املاضي التهمت أفعى أخرى رجال
داخل مزرعة خنيل بقرية أخرى غرب اجلزيرة.

«حلم الذهب» يدفن  6أحياء
يف كارثة جديدة لقي  5من عمال مناجم الذهب غري القانونية يف
منطقة سوالويسى الشمالية بإندونيسيا مصرعهم بعد انهيار املنجم
الذى كانوا يعملون فيه ،مما أدى إىل دفنهم خالل األمطار الغزيرة
بعد ظهر األحد.
وانتشلت جثث العمال اخلمسة ومجيعهم من سكان قرية باكان،
الساعة السابعة مساء األحد املاضي.
وذكرت هيئة الكوارث اإلندونيسية يف بيان صباح االثنني أن
عامال سادسا دفن خالل احلادث ومل يعثر عليه بعد ،وأن عملية
البحث ستستأنف.
ووفقا لبيان اهليئة فإن املنطقة اليت كانت اجملموعة تنقب عن
الذهب فيها بالقرب من قرية باكان هي منطقة جبلية ومنحدرة
تشهد انهيارات أرضية متكررة.
ويعتقد العديد من اإلندونيسيني الذين يعيشون يف مواقع مناجم
أو بالقرب منها أن هلم احلق يف التنقيب حبثا عن املعادن.
ورغم أن احلكومة املركزية حظرت التنقيب عن الذهب على نطاق
صغري ،فغالبا ما يغض املسؤولون الطرف عن املمارسة اليت توفر
سبل العيش آلالف العائالت الفقرية ولكنها تشكل تهديدا كبريا
على صحتهم وعلى البيئة.

تتواصل محلة السخرية على مواقع التواصل االجتماعي حبق برجييت
زوجة الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ،بعد تصرحيها إلذاعة
فرنسية بأن املرأة جيب أن ال تكون يف اخللف.
نقلت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية عن برجييت قوهلا إلذاعة
فرنسية أن «املرأة ال جيب أن تكون يف اخللف» مشرية إىل
الربوتوكول القديم الذي ال يزال سائدا يف فرنسا.
وقال أحد املنتقدين لصحيفة «التاميز» الربيطانية «أصبح أكيدا
اآلن ،إنها برجييت ماكرون ليست منتخبة ،هي تعترب نفسها ملكة
فرنسا».
يفرض الربوتوكول على السيدة األوىل أن تقف خلف الرئيس
وليس إىل جانبه وال أمامه.
لتنهال على برجييت محلة من التعليقات الساخرة حيث وصفها
منتقدوها إنها تتصرف كملكة فرنسا ماري إنطوانيت اليت حكمت
البالد قبل الثورة الفرنسية.

البعض اآلخر جمرد مساحة للنوم ال أكثر.
وقال املوقع ،يف تقريره الذي ترمجته «عربي ،»21إن خلق قدر
من التناغم واالنسجام داخل املنزل عموما ،وداخل كل غرفة بشكل
خاص ،يتحقق عرب االنتباه إىل بعض التفاصيل ،اليت غالبا ما يتم
جتاهلها ،وعادة ما يؤدي هذا األمر إىل بعض العواقب السلبية.
وأضاف أنه «من أجل جعل غرفة النوم مرحية ،ومنظمة ،والتمتع
بقسط نوم هادئ ومريح ،من الضروري اتباع بعض املبادئ،
اليت يتعلق معظمها بتأثري عناصر معينة على الطاقة ،والوعي،
واإلدراك».
وأوضح املوقع أن «األمر األول يتمثل يف اعتياد البعض على وضع
الزهور يف مجيع أركان املنزل ،إال أنه ينبغي جتنب وضعها يف
غرفة النوم ،ألسباب ال عالقة هلا بامتصاص األكسجني ،وإطالق
ثاني أكسيد الكربون؛ إمنا وجودها يف الغرفة قد يثري مشاكل يف
العالقات الزوجية على غرار الغدر ،واخليانة ،وذلك حسب خرباء
(الفينغ شوي) ،إىل جانب أنه ال يوجد ضوء كاف ،األمر الذي قد
يؤدي إىل موتها بشكل سريع».
وأشار إىل أنه «يف الغالب يرتاكم الغبار حول النباتات ،ما يتسبب
يف ظهور مشاكل خطرية ،السيما بالنسبة لألشخاص الذين يعانون
احلساسية» ،مضيفا أن «األمر الثاني الذي جيب جتنب وضعه يف
غرف النوم ،هو استخدام األلوان النارية على غرار األمحر واألصفر،
ألنه يتناقض مع رغبة اإلنسان يف احلصول على الراحة والشعور
بالسكينة».
واستدرك املوقع قائال« :على الرغم من أن هذه األلوان ،قد يكون
هلا تأثري إجيابي على العاطفة والعالقات الرومانسية ،إال أنها قد
تتسبب يف ظهور بعض املشاعر العدائية على غرار الغرية وانعدام
الثقة» ،مشددا على ضرورة استخدام ألوان أخرى مثل البين ،أو
املزج بني األبيض واألمحر يف وقت واحد.
وذكر املوقع أن األمر الثالث ،يتمثل يف رؤية البعض أن مشاهدة
التلفاز قبل اخللود إىل النوم متعة كبرية ،ومع ذلك ،جيب وضع
التلفاز والعديد من األجهزة مبا يف ذلك ،الالسلكي ويفي ،بعيدا
عن غرفة النوم ،نظرا ألن هذه األجهزة تصدر إشعاعات تؤثر سلبا
على جودة النوم ،ويف حال مل تستطع التخلي عن هذه العادة ،قم
بوضع بعض من الفحم أو النباتات إىل جانب هذه األجهزة ،نظرا
لقدرتها على امتصاص املوجات املنبعثة منها.
وأفاد املوقع ،رابعا ،أن الفوضى العارمة يف اخلزانة اليت توجد يف
غرفة النوم من ضمن األمور اليت جيب العمل على جتنبها ،نظرا ألن
األغراض اليت تشغل فضاء اخلزانة يف وضع فوضوي حتول دون
احلصول على طاقة إجيابية.
وأوضح املوقع ،خامسا ،ووفقا خلرباء الفينج شوي ،أنه من
الضروري جتنب وضع املرايا يف غرف النوم ،ألنها تعد من األجسام
العاكسة للطاقة ،ومبجرد خلود املرء لنوم ،تنبثق هذه الطاقة من
املرآة باجتاه جسم اإلنسان ومن جسم اإلنسان إىل املرآة ،لذلك،
من األفضل وضع املرايا يف غرفة منفصلة عن مكان النوم.
وأكد املوقع ،سادسا ،أن املكتب من ضمن األشياء الكثرية اليت
ال عالقة هلا بالنوم ،ومينع وجودها يف الغرفة ،لذلك ،من املهم
احلرص على خلو غرفة النوم من املكاتب أو الطاوالت والكراسي
واألوراق واألقالم ،وال يؤثر ذلك فقط على مساحة الغرفة ،بل
خيلق شعورا بأن هناك مهاما عالقة ،كما يساهم ذلك يف خلق نوع
من الفوضى ،اليت سيعمل العقل غري الواعي بإقحامها يف مجيع
جوانب احلياة.
ونقل املوقع ،سابعا ،أن مروحة السقف املتحركة تقوم بإعادة
توزيع طاقة تشي ،ما حيول دون احلصول على قسط من الراحة،
وذلك حسب خرباء الفينج شوي ،ويف هذا اإلطار ،من األفضل
استخدام مكيف اهلواء ،أو املراوح األرضية ،اليت ميكن نقلها من
مكان إىل آخر ،بدل استخدام مراوح السقف يف غرف النوم.
وأشار املوقع ،ثامنا ،إىل أن وضع بعض الصناديق حتت السرير
من ضمن العادات ،اليت جيب جتنبها أو التخلي عنها نهائيا ،ففي
الغالب ،يساهم ختزين بعض األغراض حتت السرير يف استنزاف
الطاقة ،وحيول دون تداوهلا ،ويؤثر سلبا على العالقات بني
األفراد ،وعلى املتزوجني بشكل خاص.
ويف اخلتام ،نوه املوقع إىل أنه ال ينبغي وضع أجهزة رياضية مثل
الدراجات اهلوائية يف غرفة النوم ،لعدة أسباب من بينها عمل هذه
األجهزة على تبديد األفكار ،والطاقة ،ما حيول دون التمتع بنوم
جيد.
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تتـمات

ارتباك حول مصري...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الدميوقراطي توم كاربر« :أشعر بقلق عميق لتقارير عن فشل اإلدارة
للم مشل العائالت بعد انفصاهلا،
يف التخطيط يف شكل مناسب ّ
بعد أخذ األطفال األبرياء رهائن من أجل املطالبة باألموال لتشييد
جدار على احلدود» مع املكسيك.
وكان ترامب ّ
وقع مرسومًا ينهي فصل األطفال عن أهلهم ،بعد
توقيفهم على احلدود مع املكسيك لدى حماولتهم دخول الواليات
املتحدة يف شكل غري قانوني ،بعدما أثار األمر استنكارًا ،أمريكيًا
ودوليًا.
ّ
يتعلق بإبقاء العائالت
وقال ترامب خالل توقيعه املرسوم« :األمر
معًا .مل أشعر بارتياح ملرأى العائالت وقد ُفصل أفرادها عن
بعضهم بعضًا .ستكون لدينا حدود قوية جدًا ،لكننا سنبقي
سيتصرف
العائالت معًا .أعتقد بأن أي شخص لديه قلب كان
ّ
بالطريقة ذاتها».
وأكد أن ابنته إيفانكا وزوجته ميالنيا كانتا يف طليعة املدافعني
عن قراره األخري.
وقبل ساعات من تصويت جملس النواب على تعديل قانون اهلجرة،
كتب ترامب على «تويرت»« :ما نفع إصدار اجمللس قوانني جيدة
اهلجرة ،عندما حتتاج  9أصوات من الدميوقراطيني يف جملس
ّ
يتطلعون فقط إىل االعرتاض .على اجلمهوريني
الشيوخ ،وهؤالء
ّ
التخلص من قانون العرقلة الغيب ،إذ يقتلكم»!
إىل ذلك ،كشف فتية مهـاجرون ال تتجاوز أعمارهم  14سنة
ُ
تعرضهم للضرب
احتـجزوا يف مركز لألحــداث فـي والية فرجينياّ ،
أثناء تقييد أيديهم ،ووضعهم لفرتات طويلة يف حبس انفرادي،
وتركهم عراة يرجتفون يف زنزانات خرسانية.

عبد اهلل الثاني...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الثاني عمان أمس االول «يف زيارة عمل لواشنطن ...جُيري خالهلا
حمادثات مع ترامب ...تركز على عالقات الشراكة االسرتاتيجية
بني البلدين والتطورات اإلقليمية والدولية الراهنة» ،مضيفًا أن
امللك سيلتقي «عددًا من أركان اإلدارة األمريكية» وأعضاء يف
الكونغرس.
وكانت جهود إحياء عملية السالم بني إسرائيل والفلسطينيني
حمور لقاءات عدة يف عمان األسبوع اجلاري ،إذ أجرى وزير اخلارجية
أمين الصفدي ومدير دائرة املخابرات عدنان اجلندي أول من أمس
حمادثات مع كبري املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات ورئيس
املخابرات ماجد فرج .كما استقبل امللك عبداهلل الثلثاء كوشنري
وغرينبالت وحبث معهما جهود السالم بني إسرائيل والفلسطينيني.
وجاء اللقاء بعد أقل من  24ساعة من استقبال العاهل األردني
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو.
ويف القاهرة ،استقبل السيسي أمس االول كوشنري وغرينبالت
والوفد املرافق هلما يف حضور وزير اخلارجية سامح شكري والقائم
بأعمال رئيس االستخبارات العامة عباس كامل .وأكد الرئيس
املصري للوفد األمريكي دعم مصر التوصل إىل تسوية عادلة
وشاملة للقضية الفلسطينية طبقًا للمرجعيات الدولية ،تكون فيها
القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني.

احملكمة االحتادية ترضي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العد والفرز مقتصرة على احملطات املطعون بها وتصل إىل 1800
حمطة من بني حنو  3000حمطة ،فإن تداعيات القرار أثارت خماوف
خمتلفة.
وعربت كتلة «سائرون» اليت يتزعمها مقتدى الصدر ،واليت
تصدرت نتائج االنتخابات ،عن قلقها من طول فرتة العد والفرز
والفراغ الدستوري الذي يصاحبها ،وأيضًا من عمليات تزوير حمتملة
خالل إجراءات الفرز ،فيما أبدت كتلة «دولة القانون» بزعامة نوري
املالكي ،حتفظًا عن اإلبقاء على نتائج اخلارج اليت اعتربتها مزورة
بنسبة كبرية.
ومع تأييد كتلة «النصر» بزعامة حيدر العبادي ،انقسمت كتلة
«الفتح» بني ترحيب أبدته منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري،
وحتفظ لـ «عصائب أهل احلق» بزعامة قيس اخلزعلي.
واالنقسام امتد إىل القوى الكردية ،إذ لبى قرار احملكمة مطالب
حزب مسعود بارزاني «الدميوقراطي الكردستاني» باإلبقاء على
تصويت «البيشمركة» وتصويت اخلارج ،فيما حتفظ حزب جالل
طالباني «االحتاد الوطين الكردستاني» عن إعادة العد والفرز
اليدويني.
ورحبت كتلة «القرار» السنية ،على لسان زعيمها أسامة النجيفي،
بقرارات احملكمة ،فيما حتفظت كتلة «احلل» اليت يتزعمها مجال
الكربولي.
واجتمعت اهليئة القضائية اليت تولت شؤون مفوضية االنتخابات
أمس االول  ،لتحديد آليات البدء بعملية العد والفرز اليدويني.
ووفق التوقعات ،فإن متغريات نسبية قد حتصل استنادًا إىل إعادة
فرز األصوات ،ترتكز يف بغداد واألنبار وكركوك وصالح الدين،
قد ُتغري تسلسل بعض القوى ،لكنها تبقي على اخلريطة السياسية
احلالية.
ويف حال تنفيذ اإلجراءات اجلديدة ،فإن النتائج قد تتطلب أسابيع
لتظهر يف شكل أولي ،فيما ستكون هناك طعون جديدة على

إجراءات الفرز اجلديدة ومصادقة نهائية على أمساء الفائزين،
تطيل العملية برمتها لنحو ثالثة أشهر.
وينتهي عمل الربملان العراقي احلالي نهاية الشهر اجلاري ،وسط
معلومات عن نية رئيسه سليم اجلبوري وعدد من القوى فيه متديد
عمله يف جلسة متت الدعوة إىل عقدها اليوم ،وهي خطوة قد تشهد
معارضات كبرية من قوى سياسية خمتلفة.
وال ينص الدستور العراقي على أي آلية لتمديد عمل الربملان ،لكنه
يسمح يف الفرتات االنتقالية حبكومة تصريف أعمال.

احلريري :سأزور الرئيس...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

طلب املعنيون ّ
تدخله.
احلكومية إذا
َ
وهج مشاورات
مل خَتطف زيارة مريكل للبنان اليت بدأت مساء أمس
َ
التأليف احلكومي اليت استأنفها احلريري بزخم فور عودته من
ليحملها اىل قصر
باريس ،بغية إجناز التشكيلة الوزارية الثالثينيةَ ،
بعبدا «وقد يكون ذلك غدًا (امس)» ،حسبما قال ،علمًا ّ
انه التقى
َ
سافر
وختلل اللقاء عشاء عمل
مساء يف السراي احلكومي
مريكل
ً
َ
بعده اىل االردن يف زيارة خاصة لبضع ساعات ،للمشاركة يف
ثم يعود بعدها إىل بريوت.
حفلة
قران أخيه نور النعيميّ ،
ِ
َ
احلراك الذي بدأه
ووصفت مصادر متابعة لعملية تأليف احلكومة
َ
احلريري فور عودته من باريس ّ
وسيستكمل
وجيد
بأنه «حراك كبري
ّ
ُ
يف اليومني املقبلني بتوسيع مروحة املشاورات ُ
افرقاء
لتطاول
َ
ِ
«أن
سياسيني آخرين بهدف
بلورة التشكيلة احلكومية» .وأكدت ّ
املسودة االوىل اليت ّ
سلمها احلريري لعون قَبيل سفره األخري اىل
ّ
موسكو مل تكن سوى فكرة عامة حول شكل احلكومة قال إنه
فعله
سيناقشها مع املعنيني فور عودته من إجازته ،وهذا ما َ
وسيستكمله اليوم بعد مغادرة مريكل».
َ
َ
أن احلريري «ابلغ اىل َمن التقاهم ّ
أنه يعمل على
وكشفت املصادر ّ
َ
ّ
ّ
معقدة
للحل وليست
وأن االمور قابلة
العقد بروح اجيابية
حلحلة
ّ
وزاري قريب من
على حنو ما ُيطرح يف االعالم ،وهو مييل اىل متثيل
ّ
ّ
لكنه يسعى
تصرف االعمال،
متثيل «حكومة استعادة الثقة» اليت
ّ
للحصول على موافقة عون وبري على هذا االمر ،خصوصًا ّ
أنه يرى
ان التمثيل ّ
كلما ّ
أي معادلة
مهمته،
ص ُعَبت
ّ
اتسع يف احلكومة َ
وطرح ّ
ُ
ّ
جديدة يف لعبة التوازن سيؤدي اىل تأخري والدة احلكومة وبروز
ِ
عقد ومطالب اكرب».
سرت معلومات ليل أمس االول عن إمكانية والدة احلكومة
وفيما َ
قبل الثلثاء املقبل ،وهو موعد بري اىل اخلارج يف اجازة خاصة
دأب على أخذها سنويًا يف ِمثل هذه االيام من كل سنة ،مل َ
تشأ
َ
املصادر ان حتسم موعد صدور مراسيم التأليف احلكومي ،يف
ان سفر رئيس جملس النواب ليس سقفًا زمنيًا ،ألنه سيعود
اعتبار ّ
اىل لبنان بعد ايام ،وميكن والدة احلكومة ان تأخذ هذا الوقت ما
دام احلريري يف فرتة السماح».
َ
َ
رافق عودة احلريري
تتبعت دوائر قصر بعبدا ما
يف غضون ذلك َّ
أن ّ
اتصاالت جرت يف شأنها
واللقاءات اليت َعقدها ونوعيتها ،وبدا ّ
ومهد هلا مبجموعة اقرتاحات جديدة اثناء وجوده يف
قَبيل عودته،
ّ
ِ
اقرتاحاته
باريس ،وقد تؤدي اىل حتريك اجلمود احلاصل منذ تقدميه
ً
توزيعة للحقائب على ممثلي األطراف «األكثر
تضمنت
السابقة اليت
ّ
متثي ًال» متهيدًا لالنتقال اىل مرحلة توزيع احلقائب على «األقل متثي ًال»
ّ
«املستقلني» قبل الوصول اىل مرحلة إسقاط األمساء عليها.
و

«مِش مطنّش»

يسميه مؤكدًا أنه
رد على بري من دون أن
وكان احلريري قد َّ
ّ
ِ
ّ
مطنش» ،ولكن حيق له أن حيظى بإجازة ،وقد ذهب للقاء
«مش
ّ
نشكل حكومة يف أسرع
عائلته ،وقال« :اآلن «فاحتني التوربو» لكي
مشددًا على أن «ال َ
عقد خارجية تعوق
وقت ممكن» .وأبدى تفاؤله
ّ
تأليف احلكومة بل هي داخلية وقابلة للحل» .وقال« :ال َ
عقد ،ال مع
أي حكومة ستؤلف،
«القوات» وال مع غريها ،وهذه األمور حتصل يف ّ
هذا أمر طبيعيّ ،
لكنين متفائل ،وإن شاء اهلل ننتهي من املسألة
خالل أيام .علينا أن ال ُن ّ
ضخم األمور ألنها بالفعل ليست ضخمة».
ان لقاءه مع الوزير جربان باسيل يف باريس «كان إجيابيًا»
وأكد ّ
أن السعودية ال مصلحة هلا حبكومة يف الوقت
وعند سؤاله :يقال ّ
احلاضر ّ
تطورات إقليمية؟ سأل احلريري« :من
ألنها تراهن على
ّ
ثم أمسع كالمًا آخر،
يقول ذلك حتديدًا؟ أنا أمسع دائمًا هذا الكالم ّ
ذهبت إىل السعودية ،وهم حريصون على إجناز احلكومة األمس
وأنا
ُ
أي
قبل اليوم ،لذلك هذا املوضوع غري صحيح ،والكالم ليس له ّ
يتحدث معي أحد بهذا األمر».
أساس .مل
ّ
القائم بأعمال السفارة
وكان احلريري قد استقبل عصر أمس االول
َ
َ
أوضح على
املفوض وليد البخاري الذي
السعودية يف لبنان الوزير
ّ
األثر ّ
قدم له التهاني بعيد الفطر املبارك ،وعرضا لألوضاع
أنه ّ
العامة.

«توربو» التأليف

ِ
ِ
قوله أمس االول ّ
أنه فتح «التوربو»
أن احلريري بدأ ترمجة
ولوحظ ّ
ّ
فكثف اجتماعاته َ
حللحلة العقدتني املسيحية والدرزية
للتأليف عمليًا
األولية ،فالتقى يف «بيت الوسط»
بغية إجناز التشكيلة الوزارية
ّ
الوزيرين علي حسن خليل وملحم الرياشي والنائب وائل أبو
َ
اجتمع مع رئيس
فاعور ،يف حضور الوزير غطاس خوري .كذلك
َ
تيار «املردة» النائب السابق سليمان فرجنية يف حضور الوزير
يوسف فنيانوس.
ِ
ّ
لـ»التكتل
موقفه املطالب بوزيرين
أن فرجنية ال يزال عند
وعلم ّ
يضم سبعة نواب ،على أن ُي َ
سند إىل التكتل إحدى
الوطين» الذي
ّ
أن
احلقائب اآلتية :األشغال العامة ،الطاقة ،أو االتصاالت ،إلاّ ّ
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ّ
ِ
يعط جوابًا بعد.
املكلف مل
رئيس احلكومة

مريكل يف بريوت

َ
زيارتها لبريوت بتشديدها
ويف هذه األجواء ،استبقت مريكل
من األردن على ضرورة خّ
ات ِ
توجهات إيران
اذ إجراءات يف مواجهة ّ
«العدائية» يف الشرق األوسط.
عقب حمادثاتها مع العاهل األردني عبد اهلل الثاني:
وقالت
َ
«إن الدول األوروبية ترغب يف احلفاظ على االتفاق النووي مع
ّ
إيرانّ ،
لكنها تتشاطر القلق يف شأن براجمها للصواريخ البالستية
ووجودها يف سوريا ودورها يف حرب اليمن» .وأضافت« :ال جيب
توجهات إيران العدوانية فحسب ،بل حنتاج إىل حلول على
مناقشة ّ
ِ
وجه السرعة».
وإثر حمادثاتها مع احلريري يف السراي احلكومي ّ
أكدت مريكل
َ
ّ
سجل الشرف الكلمة
ودونت يف
وقوف بالدها اىل جانب لبنان
َّ

مستقر ومنفتح على
اآلتية« :ال تزال أملانيا تقف إىل جانب لبنان
ّ
العامل ومزدهر ،حيث يعيش الناس من خمتلف األديان معًا يف
أمتنى لكم َّ
سالمّ .
كل النجاح والتوفيق يف تنفيذ اإلصالحات اليت
بدأت».
أن حمادثات مريكل مع الرئيس املكلف
وأوضحت مصادر احلريري ّ
ّ
«تركَزت على برنامج االستثمار يف البنى التحتية واإلصالحات
الضرورية اليت ُترافق تطبيق ما ّ
ات ِفق عليه يف مؤمتر»سيدر» ،وطلب
ً
إضافة اىل الدعم الذي ُتساهم فيه بالدها،
اجلانب اللبناني منها،
تشجيع القطاع اخلاص االملاني للمشاركة يف برنامج االستثمارات
َ
ٌ
ألهمية قانون الشراكة بني القطاعني
عرض
احملدد من لبنان ،وجرى
ّ
ّ
َ
الدخول يف هذه املشاريع
العام واخلاص والذي يتيح للقطاع اخلاص
طلب املساهمة يف مشاريع تنموية ختلق
واالستثمارات» .كذلك
َ
فرص عمل ّ
ِ
عبء النزوح.
حتم ِل
للبنانيني لدعمهم يف ّ
َ
َ
أن مريكل حتمل مساعدات
ونفت املصادر معلومات
ّ
حتدثت عن ّ
حتم ِل عبء
أملانية للبنان بقيمة  500مليون يورو دعمًا له يف
ّ
إعالمي ،فأملانيا تدعم لبنان باستمرار،
النازحني ،وقالت« :هذا كالم
ّ
لكن عرب املنظمات الدولية».
تطر َق إىل ّ
ملف النزوح السوري وتداعياته،
وعلم ّ
أن البحث مع مريكل ّ
حيث قال احلريري هلا« :املبدأ ،هو أن ال ّ
حل إلاّ بعودة الالجئني،
وشدد
آلية العودة هي موضع نقاش داخل اجملتمع الدولي».
ّ
ّ
لكن ّ
على «ضرورة توزيع املساعدات الدولية على اجملتمعات املضيفة،
وأطلعها
واملساهمة يف برامج استهداف الفقر والتعليم التقين».
َ
َ
ستطلق الثلثاء املقبل يف السراي
على االسرتاتيجية الوطنية اليت
احلكومي بهذا الشأنّ .
وأكدت مريكل اهتمام بالدها الشديد بهذه
عمل
فرص
االسرتاتيجية واملساهمة يف مشاريع تنموية ختلق
ٍ
َ
ّ
أهمية
وشددت على
للبنانيني بغية التخفيف من عبء النزوح.
ّ
ّ
ّ
مؤك ً
«أن هذا االستقرار مطلب
دة
احلفاظ على استقرار لبنان،
ّ
دولي».

ماذا سيطلب عون

أن عون سيطالب مريكل اجلمعة (امس) مببادرة أو خبطوات
وعلم ّ
تشجع على عودة
تعزز املشاريع واخلطط الدولية اليت
عملية
ّ
ّ
النازحني السوريني اىل سوريا والسعي اىل تنظيمها يف افضل
واستتب األمن
الظروف اىل املناطق اآلمنة اليت توسعت اخريًا
ّ
فيها .كذلك سيشكرها على دور بالدها الكبري يف القوة البحرية
العاملة يف إطار القوات الدولية (اليونيفيل) وسيطالبها مبواقف
واجلوية
تشددًا لوقف اخلروقات اإلسرائيلية الربية والبحرية
اكثر
ّ
ّ
والضغط يف اجتاه محاية مصاحل لبنان يف املنطقة اإلقتصادية
اخلالصة ومحاية احلدود من االعتداءات على األراضي اللبنانية على
طول «اخلط األزرق».
أهمية دور أملانيا وهي من أبرز املشاركني
كذلك
ّ
سيشدد عون على ّ
يف اجملموعة الدولية من اجل لبنان ،يف توفري األجواء اليت تؤدي اىل
تنفيذ مقررات مؤمتر «روما  »2اخلاصة بدعم اجليش والقوى األمنية
مقررات
والعسكرية املختلفة ،كذلك بالنسبة اىل متابعة تنفيذ
ّ
«سيدر  »1وإزالة املعوقات اليت حتول دون البدء بتنفيذها.
َ
مواقف لبنان الثابتة من األوضاع يف
سيشرح عون ملريكل
كذلك َ
سيما منها تلك املتصلة باألزمة السورية واليت تعصف
املنطقة وال ّ
مكررًا تأكيد ضرورة ان
بالعامل العربي مبا فيها الوضع يف اليمن،
ّ
ّ
ِ
ووقف استخدام
ترتكز اجلهود على التسويات السياسية والسلمية
السالح.

عون

حيا رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون آباء لبنان،
على صعيد آخر ّ
ّ
يشكل يف ما يواجهه
ملناسبة عيد االب ،معتربا ان كل اب لبناني
ّ
مصغرة عن لبنان الذي ّ
فنكون
يضمنا اليه مجيعا
من حتديات صورة
ّ
عائلة واحدة ،متنوعة ،زاخرة مبحطات العطاء االنساني والوطين.
ونوه رئيس اجلمهورية بالتضحيات اليت يبذهلا اآلباء يف شتى
ّ
مراحل احلياة ،خصوصا يف الظروف الصعبة ،من اجل تأمني حياة
ّ
يتحلون بها ،وهي« :التفاني
الئقة لعائالتهم ،وعيش القيم اليت
التجرد ،واحلزم مع احلنان ،واالعتناء بتأمني مستقبل األجيال
مع
ّ
الطالعة ،وتعزيز العائلة ومحايتها».
وقال« :اهنىء كل اب لبناني ،وانا ادرك معاناته اليومية من اجل
ان يبقى فخورا بابنائه يف ما حيققونه على دروب احلياة ».واضاف:
«ان التحية واجبة لكل اب ،اينما وجد ،سواء يف ميادين العمل ،او
ّ
معاندا عثرات االيام ،ام فقد عزيزا من فلذات قلبه ،ام مهاجرا من
اجل لقمة العيش ،فهو يبقى قدوة ومثاال .وال ننسى يف املناسبة
االمة اللبنانية الذين ،من جيل اىل جيلّ ،
ميثلون لنا دافعا لصون
آباء ّ
لبنان واعالء شأن رسالته يف منطقته والعامل( ».التفاصيل الكاملة
على الصفحة )5
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مــتفرقـات

هذه أسباب رائحة الفم
الكريهة وطرق التخلص منها
يعاني الكثري من األشخاص بسبب ظهور رائحة الفم
الكريهة أثناء ساعات الصوم ،وهو ما ميكن أن
يعرضهم ملواقف حمرجة ،إذا مل يتخلصوا من هذه
املشكلة باتباع بعض األمور وجتنب أمور أخرى.
ويقول اخلرباء إن هناك أسباب كثرية تؤدي تؤدي
إىل حدوث هذه املشكلة ،من بينها جفاف الفم
الشديد نتيجة الصيام ،وإفرازات املعدة ،إضافة إىل
جلوء اجلسم إىل حرق الدهون املخزنة ،وهو ما يؤدي
إىل إنتاج مواد كريهة الرائحة داخل الفم.
وتتأزم املشكلة عندما ال يكون هناك اهتمام بنظافة
الفم ،لكن اتباع بعض النصائح رمبا حيل هذه
املشكلة حبسب موقع «آر تي» ،الذي أوضح أن
بعض املأكوالت تؤدي إىل تفاقم هذه املشكلة،
ومنها احللويات.
وفيما يلي مخس نصائح أوردها املوقع جيب على
الصائمني اتباعها:
 -1يعترب السكر مبثابة الغذاء املثالي للبكترييا ،اليت
تلعب دورا مهما يف ظهور رائحة الفم الكريهة ،لذا
جيب عليك جتنب اإلكثار من تناول احللويات ،إضافة
إىل جتنب تناول األطعمة ،اليت ينتج عنها رائحة
كريهة للفم مثل البصل والثوم والبهارات.
 -2يعد شرب املاء من األشياء ،اليت حتمي الفم
من ظهور الرائحة الكريهة ،إضافة إىل االبتعاد عن
التدخني وشرب القهوة ،ألنها من أكثر األشياء اليت
تسبب رائحة كريهة للفم تستمر لفرتة طويلة.
 -3جتنب النهم يف تناول الطعام ألن ذلك يؤدي
إىل زيادة إفرازات املعدة ،اليت تؤدي بدورها إىل
التأثري على رائحة الفم.
 -4يعد البقدونس الطازج من أهم الوسائل اليت تعد
معقمات طبيعية للفم ،وله دور فعال يف التخلص
من الروائح الكريهة.
 -5تناول األطعمة احلمضية كالربتقال والليمون،
اللذين حيفزان الغدد اللعابية ،كما يساهمان يف
إزالة اخلاليا امليتة يف الفم وأجزاء الطعام املرتاكمة،
اليت يكون له دور أساسي يف ظهور رائحة الفم
الكريهة.
 -6استخدام معقم لألسنان وغسول منظف ينعش
الفم والنفس ،قبل الصوم.

دراسة :زيادة الوزن تزيد خطر اإلصابة بالسرطان
توصلت جمموعة من الباحثني يف دراسة هلم ،أن
السمنة تؤدي إىل اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية ،إضافة إىل أمراض سرطانية خطرية.
إذ يؤدي تراكم الدهون يف كتلة اجلسم إىل
حدوث االضطرابات املسؤولة عن تشكل اخلاليا
السرطانية.

مجيع حاالت السرطان ارتبطت بارتفاع مؤشر كتلة
اجلسم ،ومرض السكري .وهذا يتوافق مع 800
ألف حالة سرطان يف مجيع أحناء العامل – واليت
ميكن منعها عرب ختفيف الوزن .كما أظهرت الدراسة
أن النساء الالتي يعانني من زيادة الوزن عرضة
للخطر.

لزيادة الوزن والبدانة خماطر كبرية على الصحة،
فقد أثبتت دراسات متعددة ارتباط السمنة
بأمراض القلب واألوعية الدموية .وصنفت زيادة
الوزن كأحد أقوى عوامل اإلصابة بـ 18مرضا من
األمراض السرطانية اخلطرية .لذا يوصي األطباء
والباحثون بتجنب زيادة الوزن وممارسة الرياضة
لتفادي اإلصابة بأمراض قد تكون قاتلة.

وإن البدانة والوزن الزائد من العوامل اخلطرة
احلامسة ألنواع كثرية من السرطان :مثل سرطان
القولون واملريء والكلى ،وسرطان الثدي من
بداية سن اليأس والبنكرياس ،واملبيض ومدخل
املعدة وسرطان الغدة الدرقية واملايلوما املتعددة.
إذ تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إىل حدوث خلل
هرموني ،وتغري يف عملية األيض نتيجة لرتاكم
الدهون يف اجلسم ،مما يؤثر على آلية عمل اخلاليا
وحدوث سرطان.

وقد تكون السمنة مسؤولة عن أمراض القلب
احلادة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.
كما أن الوزن الزائد ميكن أن يؤدي إىل اإلصابة
بالسرطان .وفقًا لدراسة مشرتكة أجرتها جمموعة
من الباحثني نشرت نتائجها يف جملة (النسيت)
الربيطانية الطبية.
وأكد الباحثون على ضرورة أن تشمل قائمة
العوامل اليت تقود إىل األمراض السرطانية مسألة
زيادة الوزن أيضا ،إذ أن السمنة يف الواقع من
أقوى مسببات السرطان ،لدرجة أنها صنفت
بعد التدخني مباشرة بالنسبة حملفزات السرطان
اليت جيب على اإلنسان جتنبها ،وبالتالي جتنب
العديد من األمراض األخرى .حبسب ما نشره موقع
(فوكس) األملاني.
يزداد اخلطر بازدياد الوزن
ويزداد خطر اإلصابة بالسرطان بازدياد مؤشر كتلة
اجلسم ( ،)BMIفوفقًا ملنظمة الصحة العاملية،
يعترب مؤشر كتلة اجلسم ما بني  25- 19طبيعيًا،
بينما أكثر من  25يشري إىل زيادة الوزن .وحيسب
مؤشر كتلة اجلسم بتقسيم الوزن بالكيلوغرام على
مربع الطول باملرت ،فإذا كان الطول  170سم،
والوزن  75كيلو غرامًا ،يكون مؤشر كتلة اجلسم
.26
واستخدم الباحثون بيانات من الدراسة اليت
مشلت مرضى من  175دولة ،وفق ما جاء يف
التقرير الذي نشروه ،عن نتائج دراستهم يف جملة
النسيت .وكان الرتكيز على أكثر أنواع السرطان
شيوعًا ،مع مراعاة العمر واجلنس ومؤشر كتلة
اجلسم ،وما إذا كان مرض السكري موجودًا.
وأظهرت النتائج أن  5.6يف املئة تقريبًا من

قداس وجناز األربعني لراحة نفس

الفقيد الشاعر جوزيف عقيقي

وألن السمنة ومرض السكري يف انتشار مستمر،
فإن أعداد املصابني بالسرطان ستستمر يف
االرتفاع يف السنوات القادمة  -خاصة يف سرطان
الكبد والرحم واملرارة.

الزرنيخ لعالج السرطان

رأت دراسة حديثة ان الزرنيخ يعد فعاال الستخدامه
يف عالج السرطان.
ونشرت الدراسة األمريكية ،اليت أعدها علماء
من جامعة جامعة نورث ويسترين ،يف جملة
« ،»MedicalXpressوأكدت على أن جرعات صغرية
من مركب ثالث أكسيد الزرنيخ كفيلة بالتخلص
من األورام اخلبيثة.
كما أوضح أحد معدي الدراسة الربوفيسور،
توماس أوهالرون ،أن طبيعة األورام اخلبيثة
هي اليت ساعدتهم يف العثور على هذا العالج.
وحتتاج اخلاليا السرطانية إىل مصدر لألوكسجني
واملواد املغذية لكي تبقى وتنمو ،وبالتالي فهي
حتفز تكوين أوعية دموية جديدة صغرية حول
الورم .وهذه األوعية اجلديدة صغرية لتمرير خاليا
الدم احلمراء ،لذلك فإن استخدام «»nanobiny
(جزيئات مصنعة من خاليا دهنية) الصغرية
يساعد على اخرتاق األورام ،كما تساعد بيئتها
احلمضية على ذوبان جزيئات الزرنيخ وبالتالي
فإن عالج السرطان يبدأ بأخذ مفعوله بقوة.
وأثبتت التجارب اليت أجريت على القوارض أن
العالج باستخدام الزرنيخ ساهم يف عالج سرطان
اللوكيميا احلاد .لذلك يعتقد العلماء أن استخدام
نسبة بسيطة من السم ميكن أن يساعد يف التعامل
مع الكثري من أمراض األورام اخلبيثة.

يقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس
الفقيد

الشاعر جوزيف عقيقي

وذلك يوم السبت املوافق  30حزيران
الجاري الساعة  5مساء يف كنيسة مار
شربل يف بانشبول.
الداعون :أرملته جاندارك عقيقي وولده
ايلي عقيقي وعائلته.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء.
الدعوة عامة

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Sydney, Melbourne house prices tipped to fall 10 per cent NSW Budget: Perrottet

ANZ Banking Group is tipping falls in Sydney and
Melbourne housing prices
of about 10 per cent from
peak to trough, driven by
tighter credit and higher
interest rates next year.
ANZ senior economists
Daniel Gradwell and
Joanne Masters said the
housing market had slowed
further than they expected
and, as a result, they had
“materially downgraded”
their price outlook.
“We now expect to see
peak-to-trough price declines of around 10 per cent
in Sydney and Melbourne,
with smaller declines elsewhere,” they said in ANZ’s
June housing update.
“This cycle is being driven
by tighter credit, rather
than higher interest rates.
Higher interest rates in
2019 are expected to be
an additional headwind,
though rate hikes will only
occur if the housing market
has broadly stabilised.”
“We note that Australia has
had six previous episodes
of declining housing prices
since 1980, with the peakto-trough range of 2½ per
cent to 8 per cent. Nearly
all previous corrections
occurred following interest
rate rises, a drag unlikely
to be repeated anytime
soon in this cycle.”
Home loan growth has
slowed since late last year,
after the housing market came off the boil and
banks tightened their underwriting standards, and
analysts expect the trend
will continue. Banks have
warned customers will
probably find it tougher to
get a home loan in future
as they tighten lending
standards in the wake of

the royal commission.
The Reserve Bank echoed
those comments in the
minutes of its June meeting released on Tuesday,
where it left the cash rate
on hold at the record low
of 1.5 per cent for the 22nd
consecutive month. It
noted that loan approvals
to investors and owneroccupiers had eased, consistent with a decline in
demand for credit as well
as lenders tightening their
requirements.
“Falls in housing prices in
Melbourne had been concentrated in inner-city areas, whereas the declines
in Sydney had been more
widespread,” the board
said. “Members noted
housing prices were still
40 per cent higher in Sydney and Melbourne than
at the beginning of 2014,
auction clearance rates in
Sydney and Melbourne had
fallen to their lowest levels
in a number of years.”
ANZ calculated that if
changes to lending policies caused a 10-15 per
cent decline in new loan
sizes, prices would fall
5-10 per cent year on year.
“However, this impact
should not last forever. In
previous bouts of tightening the market has adapted to the new conditions
instead of continuing to
deteriorate. The credit impulse (the change of the
change in credit) is a key
metric to detect the turning
points in credit availability
and therefore prices,” the
bank said.
Nationwide, dwelling prices are 1 per cent lower
than a year ago. Sydney
has been the main driver
of the weakness, falling

4.2 per cent year on year,
while Melbourne had recently joined in.
ANZ expects housing prices around the country to
fall by 4 per cent in 2018
and a further 2 per cent in
2019.
“Sydney and Melbourne
are expected to be the primary drivers of this fall, as
their high prices and highly leveraged households
will be more sensitive to
tighter credit conditions
and rising interest rates,”
ANZ said.
ANZ is predicting two rate
hikes next year, which it
notes would be another
headwind to house prices
– “though rates will only
rise if the housing market
has stabilised in the first
place”.

Macquarie Securities is
also predicting a 10 per
cent fall in Sydney house
prices from their mid-2017
peak.
“We expect the current
modest rate of decline in
national dwelling prices
to continue for some time,
but this would suggest a
fall of only around 2 per
cent over the course of
2018,” Macquarie Securities economists Justin
Fabo and Ric Deverell said
in a note.
“Over the next couple of
years, we expect national
prices to have fallen 4-6
per cent from the peak,
with Sydney prices forecast to fall another ~6 per
cent, to be down around
~10 per cent from the mid2017 peak.”
Mr Fabo and Mr Deverall
said the real risk was that
if households lost faith in
housing markets, the
demand for credit (particularly by investors) could
fall more than it currently
expected.
“The main thing to fear for
Australian housing is fear
itself ... ,” they said.

The federal opposition will
next week seek parliamentary support to protect penalty rates which are due to
be wound back for some
industries from July 1.
Labor leader Bill Shorten
will next week seek to legislate to head off penalty
rate cuts just days before
their July 1 roll-out date.
Workers in the restaurant,
hospitality, pharmacy, fast
food and retail industries
are set to lose some of
their penalty rates following a Fair Work Commission decision last year.
“Malcolm Turnbull is the
wealthiest man in parliament, we know that,” Labor workplace relations
spokesman
Brendan
O’Connor told reporters
on Tuesday.
“He doesn’t have to cut
penalty rates for the low-

est paid workers in Australia.”
Mr O’Connor said the 2018
cuts would exceed those
of 2017.
“At a time of the lowest
wage growth in more than
20 years we’re seeing penalty rates being cut and we
need to stop that,” he said.
Unions are rallying in Canberra on Tuesday in part to
protest against the cuts.
Electrical Trades Union national secretary Allen Hicks
(Allen Hicks) said protesters are calling on the government to place workers
before corporations.
“Big business has too
much power in Australia and that is going to
change because the working men and women have
had a gutful of losing out
to corporate interests,” Mr
Hicks said.

Labor seeks to protect penalty
rates

plans for the future with budget with a ‘strong heart’

The Berejiklian Government’s final budget
before the election has
turned the focus away
from building big infrastructure to people, with
money for everyone from
newborns, to aspiring
ballerinas and community groups.
“This budget has a strong
heart,” the Treasurer
Dominic Perrottet said.
Adding to last year’s Active Kids rebate for children’s sports, the government will add creative
extra-curricular activities
to its cost of living measures, handing $100 to
parents of school-aged
children for music lessons, language classes
or coding courses.
A NSW Generations Fund
to guard against intergenerational budgetary
pressures will also be established, with $3 billion
provided in this budget.
The fund will grow
through investment returns and future contributions, including the interest from the proposed
51 per cent sale of WestConnex.
Half the returns from the
fund will go to My Community Dividend, an
initiative that will give
residents the chance to
nominate local projects
worth between $20,000
and $200,000.
Anyone over the age
of 16 can then vote for
projects, which could
include public artworks,
community gardens or
playgrounds, receive the
funds.
Mr Perrottet said the government had an obligation to leave finances in a
better position for future
generations.
“We owe it to our children to prepare for challenges they will face in
the decades to come, not
saddle them with debt,”
Mr Perrottet said.

He said the My Community Dividend was about
empowering people to
get the projects that matter to them and their communities off the ground.
“It is easy to get caught
up in major infrastructure…but it is sometimes
the smaller things that
make a difference,” Mr
Perrottet said.
“It is not always Macquarie Street that knows
best.”
The Creative Kids rebate, worth $216 million
over the next four years,
would help children learn
and experience new activities, Mr Perrottet said.
The annual $100 per
child rebate could be
used towards the cost
of registration or tuition
fees for creative and cultural activities such as
music lessons, language
classes, coding and digital, visual and performing arts.
A parenting package,
worth $156 million, will
include a new $150 baby
bundle for parents to take
home for hospital and
expanding the neonatal
nurse home visits.
There is a strong focus
on health and education
in the budget, including
$6 billion over four years
to build and upgrade 170
schools, as well as $500
million for air-conditioning in 1000 schools.
NSW will also be the
first state in Australia
to subsidise fees for all
three-year-olds to attend
preschool and will pay
for 100,000 free apprenticeships in high-demand
industries.
There will be $8 billion
over four years to fund
40 new and upgraded
hospitals, including $740
million to transform Liverpool Hospital into a
world-leading health and
academic precinct, opening in 2026.
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Footage from Liberal Party meeting reveals who voted to sell the ABC Brian Burston will join Clive PalmThe divisive Liberal Party to Fairfax Media that she ber Teena McQueen.
ABC – we could obviously er’s new party
vote to privatise the ABC
was backed by at least four
of the party’s top federal
officials, according to footage that also shows the
idea gained support from
at least one federal Liberal
MP.
Liberal members applauded the result at the party’s
federal council meeting on
Saturday, with the video
showing the majority was
far greater than the 2:1
majority first estimated.
Fairfax Media has confirmed the final vote
showed at least 39 council
delegates voting in favour
of the sale while 10 delegates voted against.
Footage from inside the
weekend’s Liberal Party
conference shows who
voted for and against the
privatisation of the national broadcaster.
The convincing result drew
applause from former cabinet minister Eric Abetz,
whose Tasmanian delegation voted in favour of the
sale with no members voting against.
Four members of the
party’s federal executive
voted in favour of the call
including Young Liberal
president Josh Manuatu
and vice president Mitchell Collier, who moved the
motion.
The video shows two other
members of the federal executive raising their hands
to back the motion, which
said: “That federal council calls for the full privatisation of the Australian
Broadcasting Corporation,
except for services into
regional areas that are not
commercially viable.”
I thought it would be political suicide to vote for it because it would be used by
Labor against us
Mr Manuatu said he was
“duty bound” as federal
president of the Young
Liberals to vote in favour
of the motion, since it was
put by his organisation.
One of the four federal
Liberal vice-presidents,
Karina Okotel, confirmed

voted in favour of the motion.
A member of the conservative wing in Victoria, Ms
Okotel was elected to the
federal executive last year
and has been named as a
potential candidate for the
Senate at the next election. Ms Okotel also moved
a motion, passed unanimously, to seek a review
into funding for SBS.
“The motion is an aspirational statement by the
membership that in the
21st century the days of
needing the government to
fund a national broadcaster in metropolitan areas
are over,” Ms Okotel told
Fairax Media on Monday.
“The private sector produces content faster, cheaper
and more efficiently, and
to ask them to compete
against the government is
completely unfair.
“The membership made
a statement to the parliamentary party that, other
than for rural and regional
services which are in the
national interest, in particular to have services in
place to broadcast emergency warnings, they
would like to see the ABC
privatised.”
Another vice-president,
Trish Worth, told Fairfax
Media she voted against
the motion.
“I thought it would be political suicide to vote for it
because it would be used
by Labor against us,” Ms
Worth said.
“Having lived for more
than a third of my life in
rural communities, I know
how important the ABC is.
“I also enjoy many of the
ABC’s programs.”
Ms Worth, a former federal
MP and a member of the
party’s moderate wing, attended the council meeting
as a member of the federal
executive but lost an election to maintain her position.
In a narrow vote, the conservatives secured a victory for their candidate for
vice-president, NSW mem-

The footage of the media
shows Ms McQueen voting
in favour of the ABC sale.
The strength of support
for the ABC is a key factor in the growing political
dispute over the outcome,
with Prime Minister Malcolm Turnbull vowing to
keep the broadcaster in
public hands.
Opposition Leader Bill
Shorten is warning that
Liberal Party members will
put pressure on the Prime
Minister and his cabinet to
act on the call from the federal council members.
Mr Collier told the meeting
that “high sentimentality”
was no reason to keep the
public broadcaster in public hands and that taxpayers could save $1 billion a
year by offloading it.
“Supporters of the ABC often say that if it were sold
many of its investigative
news programs would go
away because the commercial networks for the most
part don’t often them,” Mr
Collier told the meeting.
“If the public broadcaster
were sold, these programs
would not disappear, they
would merely transfer to
private stations.
“Now I understand that
many Australians, including some in this room, despite the strong economic
arguments, have a deep
sentimental attachment to
the ABC.
“And I must confess as a
young boy growing up in
the southern suburbs of
Brisbane, some of my favourite programs were on
the ABC – Bananas In Pyjamas, Rugrats, The Ferals.
Not so much Playschool –
I always thought that program was rubbish.
“But blind sentimentality is
no justification for preserving the status quo.”
Mr Collier also told the
meeting a media mogul
was an obvious candidate
to buy the ABC but that
regional services could be
protected by legislation.
“There are several ways
we could privatise the

sell it to a media mogul, or
organisation, the government could sell it on the
stock market,” Mr Collier
said before his motion was
put to a vote.
No delegates stood from
the floor of the council
meeting to speak against
the motion when invited by
the party’s president, Nick
Greiner.
The only Liberal who
spoke against the motion
was Communications Minister Mitch Fifield, who did
so from his position on the
federal executive at the
front of the room.
“It’s not the position of the
government to alter the
ownership arrangements
of the public broadcasters,” Senator Fifield said.
“But we do have a range
of measures that we’re
seeking to implement to
enhance the efficiency,
the accountability and
the transparency of ABC
operations which I’ll just
quickly go through.
“In the budget, we announced an indexation
pause for the ABC funding
in its next triennium. We
have paired that with an
efficiency review to make
sure that the ABC is being
the best possible steward
of taxpayer resources that
it can be.
“I’ve also initiated something called a Competitive
Neutrality Inquiry, which
has the purpose of assessing whether the ABC and
SBS are using their position as taxpayer-funded
entities to compete in ways
which are not fair with the
commercial broadcasting
sector.
“We also have a range of
legislative measures which
we have before the Senate.
One of those, is to put into
the ABC’s Act, specific and
explicit reference to its obligations to rural and regional Australia. Most people think that the ABC Act
states a specific obligation
to rural and regional Australia. It doesn’t. We’re going to put that in the act.”

Senator Brian Burston and businessman Clive Palmer at a press conference to announce the formation of the United Australia Party at
Parliament House in Canberra Picture: Mick Tsikas/AAP

FORMER One Nation
senator Brian Burston
has confirmed he will join
Clive Palmer’s new political party during a chaotic
press conference.
Senator Burston joined the
billionaire businessman’s
United Australia Party just
minutes after announcing
in parliament he would sit
as an independent after
quitting Pauline Hanson’s
One Nation Party.
“We will unite Australia
and we will bring integrity
back into the Senate and
provide policies, and vote
on policies that the government might bring forward, that will benefit all
of Australians,” the NSW
senator told reporters in
Canberra on Monday.
Senator Burston made the
comments during a press
conference held on a lawn
at Parliament House with
Mr Palmer, which ended
abruptly when water sprinklers suddenly switched
on.
Asked whether he had
lied to parliament, Senator
Burston claimed he’d only
made the decision to join
the rebadged party after
addressing his chamber
colleagues. Mr Palmer
praised his new recruit’s
political courage.
“I am very happy to say
that Brian has shown a
great amount of courage
and a great amount of
foresight to stand up for
the people who elected
him, to aim for their aspirations,” he told reporters.
“I look forward to a long
and happy relationship
with him.”
During a fiery press conference, Mr Palmer fended
off a barrage of questions

about money owed to axed
workers at his mothballed
Queensland Nickel refinery. Earlier, Labor senator
Murray Watt said Senator
Burston would be joining “another circus” if he
linked up with Mr Palmer.
“His name is mud in
Townsville and in much
of Queensland because
of the way that he has
run his businesses into
the ground and ripped off
working people,” he told
reporters.
“If Brian Burston decides
to sign up with Clive Palmer then I think his political
career is even more shortlived than it currently
stands.”
Treasurer Scott Morrison
was not mincing his words
on Mr Palmer’s plans to
resurrect his political career and contest the next
election.
“Look, I think people out
in Australia would say, the
circus doesn’t need another sideshow,” Mr Morrison told ABC radio.
Former Liberal prime minister Tony Abbott said
voters were sick of people
like Mr Palmer.
“We now know what he’s
like; he’s driven every
business that he’s ever
run into the ground, the
money he’s made has all
been made by wheeling
and dealing, not by building businesses up from
scratch,” he told Sydney
radio 2GB.
“The last thing we need
are more spivs in the parliament.”
One Nation leader Senator
Pauline Hanson now has
only one parliamentary
party colleague - Western
Australia Senator Peter
Georgiou.
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Morrison rejects latest demand to ABC will always be in public
hands: PM
split tax bill

Treasurer Scott Morrison

Treasurer Scott Morrison
is accusing Labor of indecision on income tax
cuts worth $144 billion
as he insists the government will not succumb to
Senate pressure to split
its policy when it goes
to a vote in the next two
weeks.
Mr Morrison is citing Labor’s vote to pass the
tax package in the lower
house last month as the
reason it should allow the
reform through the Senate in full, warning that to
do otherwise would be to
breach trust with voters.
Parliament resumes on
Monday with a crucial vote
looming on the income tax
cuts as well as $35.6 billion in company tax cuts,
as Opposition Leader Bill
Shorten and his shadow
cabinet colleagues make
a decision on how they
will vote.
Mr Morrison told Fairfax
Media the government
was willing to use its
majority in the House of
Representatives to reject
changes made by the Senate, regardless of amendments pursued by Labor,
the Greens and others.
“We will be going ahead
with our plan. I have no
doubt the Senate will debate it, and Labor will tie
itself up in knots, pretending they want lower taxes
and then voting not to
provide them. That’s the
test for the Labor Party,”
he said.
The crucial decision fac-

ing Mr Shorten and the
Labor caucus is whether
to allow the plan through
the upper house at the final vote if the government
refuses to split the bill and
accept any amendments.
This would mean preventing tax cuts from taking
effect for 10 million workers on July 1, setting off
a blame game between
the two major parties over
who bears responsibility
for failing to get the bill
passed in time.
Labor voted to allow the
bill to proceed in a similar
vote in the lower house on
May 23.
“I mean, at least the Greens
know that they want to not
support the plan,” Mr Morrison told Fairfax Media in
an interview.
“I don’t agree with them.
They have a habit of taking a wrecking ball to the
economy – people know
that about the Greens.
“But with the Labor Party,
they can’t decide either
way. They voted for it in
the House, so why don’t
they vote for it in the Senate?
“How do they explain that
to Australians? That they
vote for something in its
entirety in the House of
Representatives but then
vote against it in the Senate? How can you trust
a party that does that on
tax?”
The government has set
a July 1 start date for two
elements of its package:
an offset worth up to $530

a year for 10 million workers and an increase in the
32.5 per cent tax bracket
threshold from $87,000 to
$90,000.
Labor backs both changes
and promises to increase
the offset to $928 from
July next year.
Labor treasury spokesman Chris Bowen has
signalled a willingness to
support not only the first
stage of the tax plan but
some of the second stage,
but has warned against
the changes in the third
stage to create a tax rate
of 32.5 per cent for all
earnings from $41,000 to
$200,000.
Mr Shorten said the government was trying to
hold 10 million taxpayers
“hostage” by making the
July 1 tax cuts conditional on the passage of other
changes that take place
over seven years.
“Mr Turnbull is trying to
bind parliaments in more
than two election’s time,
when he won’t be around
to actually see the promise delivered or not,” Mr
Shorten said.
“What we’re standing for
today is let’s look after 10
million people now. That’s
what Labor is up for. At
the same time we’d say
to Mr Turnbull in the upcoming two weeks, drop
your rotten corporate tax
cuts for big banks and big
business.”
Finance Minister Mathias
Cormann declared he was
feeling “pretty relaxed”
about the Senate negotiations, even though the
government does not
have enough support on
the crossbench at this
stage to pass its full tax
agenda.
“We will not be supporting
any amendments to split
the bill,” Senator Cormann
said. “We want the Senate
to pass our income tax relief plan for hardworking
families around Australia
in full.”

Malcolm Turnbull has
made a personal commitment the ABC will remain
in public hands, then voted down a federal opposition motion calling on
parliament to do so.
Prime Minister Malcolm
Turnbull has declared
the ABC will always be in
public hands, after members of his Liberal Party
voted to sell it off.
“The ABC will always be
in public hands. It will
never be sold. That is my
commitment. It is a public broadcaster. It always
has been and it always
will be,” Mr Turnbull told
reporters in Canberra on
Monday.
The prime minister’s
comments came minutes
after he was forced to
abandon a press conference to block attempts by
the federal opposition to
bind parliament to keeping the ABC public.
Shadow attorney-general
Mark Dreyfus sought to
move a motion in parliament resolving the lower
house would “never support the privatisation of
the ABC”, and for an $83
million funding cut to be
reversed.
Mr Turnbull and Trade
Minister Steve Ciobo
were forced to desert
European Union Trade
Commissioner Cecilia
Malmstrom in the middle
of a press conference in
order to block debate on
the motion.
Members of the Liberal
Party’s federal council
voted unanimously in
Sydney on Saturday to
privatise the ABC.
Labor’s Senate leader
Penny Wong said the coalition couldn’t be trusted to protect the public
broadcaster, citing Tony
Abbott’s 2013 broken
commitment of “no cuts
to the ABC”.
But
Communications
Minister Mitch Fifield emphatically ruled out sell-

ing off the ABC.
“The ABC will not be privatised,” Senator Fifield
told parliament.
“The ABC will always be
owned by the government
on trust for the Australian
community.”
Deputy Prime Minister
and Nationals leader Michael McCormack said
his party did not want a
privatised ABC.
“From providing cricket
coverage to those driving
Australia’s long highways
... the ABC is a crucial and

much-loved institution in
the regions,” he said.
“The ABC should have a
legislated obligation to
provide coverage to rural
and regional Australia.”
He underscored coalition
efforts to ensure the ABC
Board always had at least
two members from the regions.
In a pointed dig at the coalition, Labor leader Bill
Shorten tweeted: “The
Australian people pay for
the ABC. It’s theirs, not
yours.”

World’s Biggest Sports Retailer Coming To Melbourne

The world’s biggest
sports retailer, Decathlon, is bringing its megastores to Melbourne and
creating hundreds of jobs
in the process.
The company today announced it will be opening
its first store in Box Hill,
with four to five stores to
be opened over the next
two years – each employing up to 100 people.
The French company has
more than 1,100 stores
in more than 30 countries around the world
and offers a huge range
of sporting and outdoor
goods in its large warehouse-style stores, which
are typically about 3,500
square metres in size.
The Andrews Labor Government has worked
closely with Decathlon
to facilitate its investment, having helped with
approvals and site locations.
Victoria’s retail sector
plays a crucial role in
the economy, employing
365,000 people. Victorian retail trade grew by 4.5
per cent in 2017, faster
than any other state, with
turnover reaching $79.2
billion and accounting for
a quarter of national retail
turnover.

The Labor Government
is working hard to attract
more investment and cut
red tape in the sector so
it continues to grow and
employ more Victorians.
The Labor Government
has worked closely with
major global retailers
that have invested in Melbourne including Costco,
H&M, Uniqlo, Muji and
Williams Sonoma.
Quotes attributable to
Minister for Trade and Investment Philip Dalidakis
“Melbourne has been
named the sporting capital of the decade, so it
is only fitting that the
world’s biggest sporting
retailer is now setting up
here.”
“This significant investment by the Decathlon
will create hundreds of
local jobs and give consumers more choice
when they are shopping
for sporting goods.”
Quote attributable to Decathlon Australia Chief
Executive Olivier Robinet
“Decathlon is excited to
become part of the Victorian community and
we will be drawing on local businesses for supply services and actively
supporting the communities we operate in.”

Page 37

Saturday 23 June 2018

2018  حـزيران23 الـسبت

37 صفحة

NEWS

Labor caucus backs 2018 World’s Biggest Sports Re- Labor loses bid to block sutailer Coming To Melbourne per amnesty
tax cuts only

Labor MPs have agreed to
only support the federal
government’s personal
income tax cuts when the
bill is debated in the Senate.
The Senate is heading for
a fiery debate over the
Turnbull government’s
personal income tax package after the Labor caucus
agreed to only back the reductions that start on July
1.
This includes a new lowand middle-income tax offset worth up to $530 for individuals and an increase
in the top threshold of the
32.5 per cent tax bracket
from $87,000 to $90,000.
It does not support reductions due in 2022 and
2024.
Caucus met in Canberra
on Tuesday to confirm Labor’s position.
However, the government
has repeatedly said it will
not split the seven-year,
three-stage plan that was
announced in the May
budget, saying it is all or
nothing, setting up a high
stakes game of political
brinkmanship.
Ahead of the caucus meeting, shadow treasurer
Chris Bowen said the
government would be effectively holding lower income earners to ransom
by refusing to break up the
bill.
“If they really want to hold
those tax cuts hostage
then let’s have that debate,” he told ABC radio
on Tuesday.
“If the government wants

to have an election - byelections or a general election - based on competing tax plans and budget
plans, bring it on.”
The coalition insists it
“won’t be blinking” as
the tax debate descends
deeper into a game of
“chicken”.
Liberal senator Richard
Colbeck is urging Labor
to “get out of the way”
and wave through the full
package.
“They’re trotting around
telling everyone that they
have a bigger tax cut, but
they’re not in government,
they can’t deliver a bigger
tax cut,” Senator Colbeck
told reporters.
“If (Bill Shorten) wants to
put up his own tax plan, he
can do that when he’s in
government.”
Without Labor’s support,
the government could
still get the cuts through
with the help of Pauline
Hanson’s One Nation or
independent senator Tim
Storer.
But while Senator Storer
supports the first tranche
of cuts, he too wants the
package split and is hopeful the government will
warm to his “prudent and
sensible” plans.
“There’s an opportunity they don’t need to render it
dead,” he told ABC radio.
Next week, the Senate
will resume debate on the
remainder of the government’s 10-year business
tax plan, which will reduce
the corporate tax rate from
30 per cent to 25 per cent.

No tax cut coming for low
income earners on July 1
LOW income earners
won’t get July 1 personal
tax cuts following the Opposition’s strategic decision to oppose the full
Government package of
reductions.
Labor seeking amendments to stages two and
three of income tax cut
plan
LOW income earners
won’t get July 1 personal
tax cuts following the Opposition’s strategic decision to oppose the full
Government package of
reductions.
The Labor decision also
means duelling tax policies will dominate the five
by-elections to be held on
July 28 and the federal
general election expected
in the first half of next
year.
The Labor Caucus today
decided to demand legislation for the Government’s three-step income
tax package be split so
it could vote down the
second and third stages
benefiting higher income
earners.
Prime Minister Malcolm
Turnbull and Treasurer
Scott Morrison have firmly
declared no sections will
be hived off, saying it’s all
the legislation or nothing.
The Greens want to block
the entire package but
would consider allowing
the first stage through.
When the crossbench is

One Nation’s NSW branch
could be in breach of state
electoral laws because
it is being operated by
&quot;remote control&quot;
from Queensland.
Labor is revelling in reports
Pauline Hanson’s One Nation
could be operating in breach
of electoral laws.
A One Nation official has
written to the NSW Electoral
Commission, raising concerns the state branch didn’t

have local balance sheets or
reports because it was mostly controlled out of Queensland.
“It was clear from our meeting
on 22 May 2018 that operating the party by remote control from Queensland may be
in breach of the NSW funding
and disclosure laws,” state
secretary Peter Breen wrote,
according to Fairfax Media.
Mr Breen is seeking the
commission’s assistance to

lodge financial records by
the June 30 end-of-financialyear deadline.
Labor deputy leader Tanya
Plibersek said on Tuesday
Senator Hanson had a lot to
answer for, and continued to
betray the people who had
voted for her.
“I think she’s got a lot to answer for. I think the chaos in
her party shows that she’s
not representing the views of
her members,” Ms Plibersek

counted the Government
is still three or four votes
short of countering Labor
and Green rejection of the
full proposal.
The package, complete or
shrunk, would have to be
passed this week or next,
before Parliament’s long
Winter break, if lower income earners were to get
tax relief worth up to $530
a year.
The first stage of the Government plan would see
eligibility for the Low and
Middle Income Tax Offset
— which effectively makes
the first $20,000 in earnings tax free — available
to those earning between
$20,200 and $125,000.
The Government calculates this would save taxpayers up to $530 a year.
Stage two would see the
top threshold of the 32.5
per cent tax bracket moved
from $87,000 to $90,000.
The threshold would then
shift from $90,000 to
$120,000 in 2022- 23.
The contentious third stage
in 2024-25 would see the
top threshold for the 32.5
per cent tax bracket increase to $200,000, eradicating the 37 per cent tax
bracket entirely.
This could mean those
on incomes from $41,000
to $200,000 would have
same marginal tax rate of
32.5 per cent.
The higher marginal rate,
for those earning more
than $200,000, would be
45 per cent

Labor laps up One Nation ‘remote control’

told reporters in Canberra.
For Labor frontbencher Brendan O’Connor, “it would be
funny if it wasn’t so serious”.
“We’ve got a political party
that’s completely disintegrated and of course, that leads
to instability,” he also told
reporters in Canberra.
One Nation recently lost its
NSW senator Brian Burston,
who’s now formally aligned
himself with Clive Palmer’s
new United Australia Party.

Labor’s attempt to block an
amnesty which would allow
employers to admit nonpayment of superannuation
without penalty has been
defeated.
Federal Labor has been
defeated in its bid to block
an amnesty for employers
it says have robbed their
workers of superannuation
entitlements.
Legislation has passed the
lower house which would
allow employers to avoid
penalties if they admit
they’ve not paid employees
their full entitlements and
pay the money in full and
with interest.
The 12-month amnesty is
expected to result in 50,000
people receiving a share of
$230 million in superannuation, Financial Services Minister Kelly O’Dwyer says.
But shadow treasurer Chris
Bowen says no amnesty
should apply to an Australian law that has been in

place for 25 years.
“We happen to think that
non-payment of the superannuation guarantee is a
serious breach of the law,
should be dealt with accordingly and providing an
amnesty ... is exactly the
wrong move,” he said.
Ms O’Dwyer defended the
move, saying it would not
leave workers worse off and
employers would only get
the benefit if they voluntarily admit their wrongdoing
and are not already under
investigation.
The incentive for employers
to come forward is that they
won’t have to pay fees and
penalties normally given to
the government, she said.
Payments made during the
amnesty period are also tax
deductible.
The opposition sought to
amend the government legislation to remove the amnesty but were defeated 57
to 75.

An outraged Labor wants
the prime minister to apologise for saying an aged
care worker who wants
more money could seek a
promotion or another job.
Labor denies it is taking
comments by Malcolm
Turnbull about aged-care
workers out of context,
fuming over the remarks
and calling for an apology.
The opposition took umbrage when Mr Turnbull
on Tuesday suggested
aged-care workers could
always aspire to “a better
job” during income tax cut
debate.
“We were there. We didn’t
put the words in his
mouth,” Labor leader Bill
Shorten told reporters in
Canberra on Wednesday.
“It’s a legitimate aspiration to want to make more
money but there are aspirations which go beyond
that. I’ve got an aspiration
to see aged care is properly funded.”
Labor tackled Mr Turnbull
on his personal income tax
plans during parliament’s
question time on Tuesday.

They asked him whether
an aged-care worker in
Burnie, Tasmania should
aspire to be an investment
worker in order to better
benefit from the tax cuts.
“The 60-year-old aged-care
worker in Burnie is entitled
to aspire to get a better job,
entitled to get a promotion
and earn more,” Mr Turnbull told parliament.
An outraged Labor demanded a full apology, with
opposition frontbencher
Jim Chalmers describing
the remarks as a “sickening spectacle”.
Labor spokeswoman for
ageing Julie Collins described the comments as
“arrogant” and “out of
touch.”
“To say or imply aged-care
workers in Australia do not
make as valuable a contribution to society as an investment banker is outrageous,” she said.
To put it in context, the
next line in Mr Turnbull’s
response was: “Working
in aged care is a good job,
but you are entitled to seek
to earn more.”

Labor fumes over PM’s aged
care comments
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NSW BUDGET: DELIVERING WHAT LABOR COULDN’T...
HENRY LAWSON DRIVE UPGRADE

A $100 million upgrade
for Henry Lawson Drive
in Sydney’s south west to
improve traffic flow and
reduce congestion will
be funded in the 2018-19
NSW Budget.
The project will play a
key role in facilitating
growth along the corridor including the proposed redevelopment of
the Bankstown Airport
Precinct.
The first stage involves
widening Henry Lawson
Drive from two lanes to
four lanes, for 2.2 kilometres between Milperra
Road and the M5 Motor-

way, including intersection upgrades and bridge
work.
The funding forms part
of the NSW Liberal and
Nationals $780 million
2018-19 budget infrastructure
investment
in Sydney’s south and
west.
NSW Treasurer Dominic
Perrottet said the Government is committed to
delivering major infrastructure improvements
to better connect communities in Western Sydney.
“You cannot repair the
road network if you have

not repaired the Budget
and since 2011 we have
cleaned up the mess Labor left and are seeing results,” Mr Perrottet said.
“With this funding the
work to make one of the
city’s most important
arterial roads flow more
freely will begin.”
Minister for Roads Melinda Pavey said Henry
Lawson Drive between
the M5 at Milperra and
the Hume Highway at
Lansdowne is generally
one lane in each direction and experiences significant congestion during peak hours.
“Henry Lawson Drive is
a strategic route near
the M5 Motorway making
this announcement very
good news for the local
community who tackle
high traffic volumes and
congestion on a daily basis.
“The project will play a
key role in facilitating
growth along the corridor including the proposed redevelopment of
the Bankstown Airport
Precinct.
This project will expand
traffic capacity by increasing the number of
lanes, improving traffic
flow, travel times and

safety for all road users.”
Member for East Hills
Glenn Brookes said the
funding for Henry Lawson
Drive was a game changer for the community.
“Local residents will welcome this announcement
which will ease congestion for motorists who

rely on Henry Lawson
Drive every day, helping
to get people home safer
and sooner, and creating
opportunities for businesses.”
“I have advocated for
these upgrades on behalf
of my community and it is
great to see this Govern-

ment getting on with the
job and delivering for the
East Hills community.”
“This upgrade has been
needed for a number of
years and I am proud to
be part of the Liberals
and Nationals Government that is delivering
it.”

The health of our local
community has today
benefitted with funding
announced for the future
of Bankstown Hospital.
This begins with $25 million for the expansion of
the Bankstown-Lidcombe
Hospital Emergency Department (ED) in tuesday’s State Budget.
Member for East Hills,
Glenn Brookes today
announced the funding
which will include new
features for children and
better care and facilities
for people with mental
health conditions who attend the ED.
“For years our local hospital has been ignored by
Labor as they took us for
granted.”
“Local staff, patients and
their families deserve

better – and the funding
announced today will deliver world class health
facilities.”
“We understand that going to the ED can be a
stressful time, which is
why we are doing everything we can to make that
experience a little easier.”
“This wonderful expansion and improvements
mean the compassionate
health care provided for
patients by hardworking
doctors and nurses is
delivered from the latest
facilities.”
The upgrades don’t stop
there, with the hospital
sharing in $15 million
which has been set aside
to plan for the future
needs of a range of hospitals across the State.”

“The
Bankstown-Lidcombe ED will be able
to meet the growing demand of our community
and I will continue to fight
for future redevelopment
opportunities of the Hospital,” Mr Brookes said.”
“Today’s announcement
provides a strong holistic approach to the health
needs of our local community, providing the
much needed emergency
department upgrades today, whilst planning for
future upgrades.”
The
Bankstown-Lidcombe Hospital upgrades
are just part of the $8 billion being spent on health
infrastructure
across
NSW.
MEDIA: Jennifer Mehanna I Glenn Brookes MP I
9772 2774

UPGRADES FOR
COMBE HOSPITAL

BANKSTOWN-LID-
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Natalie Joyce breaks her silence and reveals Barn- Housing policy settings right: Morrison
aby and Vikki took their favourite boy’s name
Treasurer Scott Morrison showed Sydney prices “There is always an abil-

Natalie and Barnaby Joyce with daughters Odette, Caroline, Julia and Bridgette

NATALIE Joyce has copped
a lot of cruel blows from
her estranged husband
over the past two years but
this one could be one of
the worst.
BARNABY Joyce had always wanted a son.
So it comes as no surprise
that he and wife Natalie had
discussed baby names for
boys over the years.
Now Mrs Joyce has spoken
out about another cruel
blow in a long list of “appalling behaviour”, not just
from “Barney” but his now
partner Vikki Campion.
Sebastian had always been
their number one choice
for a boy’s name, among
daughters Bridgette, 21,
Julia, 20, Caroline, 18, and
Odette, 15.
“It felt like another malicious taunt in a very long
line of appalling behaviour,” she told The Australian Women’s Weekly.
“He always wanted a boy
and while the girls really
are the epicentre of his universe, we had no chance,
she was giving him a son.”
The final blow had actually
been February 23 this year
when Mrs Joyce found out
Barnaby had just stepped
down as the country’s
Deputy Prime Minister.
Earlier Mrs Joyce had
begged her estranged husband to come home to tell
their daughters in person
the news she had kept hidden for some time.
Ms Campion was pregnant
— but she’d only found out
no more than a week after
Barnaby had said, “Nat,
give me a week. I thought
I had this sorted. I love
you — you know that — I
just f**ked up”, and Mrs
Joyce’s world came crash-

ing down.
Her daughters were busy
during important times in
their young lives but even
when she thought they
were ready, Mrs Joyce
said their father refused
to return to Tamworth and
instead chose to stand by
his pregnant mistress and
their future son.
Mrs Joyce chose to give
a tell-all interview to show
her daughters she would
not take what has happened to their family lying
down.
When the women last got
together they performed a
powerful rendition of Helen
Reddy’s I am Woman to remind them she was strong
and invincible — and that
they were too.
It’s been a tumultuous year
for the women, and one
they’ve had to face under
immense public scrutiny.
Experts have previously
said the couple’s daughters could be facing severe
stress and anxiety disorders because of the prolonged period of trauma
they’ve faced.
Days after the controversial $150,000 Sunday
Night interview aired, their
eldest daughter Bridgette
revealed she skipped the
cringe-worthy segment
for a glass of wine with a
friend instead.
In the interview Ms Campion broke her silence
about her relationship with
Barnaby, revealing she had
purchased the medicine
needed to have an abortion
after discovering she was
pregnant.
Ms Campion said she had
been pressured to terminate the baby by “conservatives” within the National

Party.
She said the pair was
“close for a long time” before things turned romantic
in “late 2016”.
“I was close to him. I was
going through some fairly
difficult private circumstances of my own. He was
also going through some
things,” she said.
In her own interview Mrs
Joyce recounts the first
time she met a “cold” and
“frighteningly ambitious”
Ms Campion at their family home, who she knew
wanted her life and later
suspected was edging her
way in when she saw signs
of an affair.
Even when Mrs Joyce
agreed to accompany
Barnaby on a trip to Belgium in the final throws of
their relationship she said
Ms Campion called relentlessly 20 times a day, despite her telling her husband he was to have no
contact with the woman for
two weeks if she was to attend the trip.
Mr Joyce said in the Sunday Night interview he and
Ms Campion “didn’t stumble into this like we were
kids” and hadn’t set out to
hurt anyone with their affair.
“You show me the person
who has a perfect marriage
and I’ll show you a liar,” Mr
Joyce said.
Mrs Joyce watched the
program with close family members and said she
took several calls from
the heartbroken and angry
girls asking why their dad
did this to them.
“They were asking if their
dad ever changed their
nappies and, for the most
part, I had to say no,” she
said.
“It’s disgraceful to air such
rot. Did they consider the
girls were in the middle of
exams?”
Mrs Joyce said she was
gutted and fell apart behind closed doors.
Their four girls have remained silent and refrained
from commenting publicly,
and are yet to meet Sebastian.

says the macro-prudential policies introduced
to cool the housing markets in Sydney and Melbourne are right.
Treasurer Scott Morrison believes the policy
settings that were put in
place to cool the rampant
housing markets in Australia’s two largest cities
are right but says there is
always an ability to recalibrate them if necessary.
There has been a marked
downturn in investor demand for housing since
Australia’s
financial
regulators imposed restrictions, such as on interest-only loans, which
has helped to take the
heat out of the Sydney
and Melbourne markets.
Figures on Tuesday

dropped 1.2 per cent in
the March quarter to post
the first annual decline in
six years of 0.5 per cent.
Melbourne values eased
0.6 per cent but still
showed an annual rise of
6.2 per cent.
Economists at ANZ
warned prices in these
two could fall by a total
10 per cent from their
peak because the weakness in the market has
persisted longer than
they had expected.
Mr Morrison declined to
respond to such speculation, saying Treasury,
the Reserve Bank and
Australian
Prudential
Regulation
Authority
have done a lot of work
on this and continue to
monitor the situation.

The Senate has voted to
strip out part of the government’s income tax package giving relief to those
earning up to $200,000
from 2024.
Income tax cuts aimed
at people earning up to
$200,000 a year have been
dumped in the Senate,
which voted to split the
coalition’s tax bill.
In a blow for the government, Labor and the
Greens teamed up to tie
an upper house vote, effectively stripping out the
third and final stage of the
cuts due to start in 2024.
But the government can
restore the package to its
original form in the House
of Representatives where
it controls the numbers,
before bouncing the bill
back to the Senate for approval a second time.
Prime Minister Malcolm
Turnbull told reporters “of
course” the government
will send the bill back to
the Senate, because the
coalition is committed to
the full tax plan.
Labor also opposes stage
two of the plan, which

includes increasing the
top threshold for the 32.5
per cent tax bracket from
$90,000 to $120,000.
Finance Minister Mathias
Cormann said Labor had
effectively endorsed the
second stage by only asking the upper house to vote
on cuts starting in 2024.
“Somewhere overnight
the Labor Party position
has shifted,” Senator Cormann told parliament on
Wednesday.
“It makes absolutely no
sense for you not to have
tried to get your policy
tested in the Senate. You
did not even try.”
There is broad support
for the first tranche of
tax cuts, which introduce
a new low- and middleincome tax offset worth
up to $530 for individuals
from July 1.
But Labor is trying to strip
away the remaining parts
of the package.
When the tax cut debate
resumes, the opposition
has another amendment to
dump the second stage of
the package from the legislation.

Personal tax blow for government in Senate

ity to recalibrate but at
this point, we think the
settings are right,” Mr
Morrison told AAP on
Wednesday after delivering a speech to the Master Builders Association
in Canberra.
He said there are a lot
of other pressures that
are pushing prices the
other way too, such as
the population growth in
Melbourne.
In Sydney, prices have
moved more at the top
end of the market while
in the middle range there
hasn’t been that same
impact.
“There has been a necessary cooling and a welcome pause in what we
had been seeing in those
particular markets,” Mr
Morrison said in his
speech.
But there has also been a
welcome return from first
home buyers, which accounted for 17.6 per cent
of all mortgages granted
in April compared to just
13.8 per cent a year earlier.
As such, he questioned
why the opposition was
“mindlessly persisting”
with its planned changes
to negative gearing and
capital gains tax, calling
it poor judgment.
“It also portrays that it
was never about housing
affordability - it was just
about more tax,” he said.
Labor’s finance spokesman Jim Chalmers hit
back, saying there has
never been a treasurer
who spent a greater proportion of his time focused on his political opponents.
“Every time he opens
his mouth he diminishes
himself,” Dr Chalmers
told reporters in Canberra.
“We want to make sure
that housing is affordable particularly in these
big markets that have
seen extraordinary price
growth.”

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

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

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

حمـالت ياغـونا للـخضار والـفواكه والـسمانة
تشكيلة كبرية ومتنوعة من السمانة العربية :مكسرات  -معلبات  -أجبان
وألبان  -مرطبات  - Croissant -كعك  -حلويات تركية وغريها الكثري
مقانق  -بسطرما  -سجق طازج مقطـّع يوميا ()Fresh Cut Daily

خـضـار وفـواكه طـازجة يـوميا بأسـعار مـنافسة
نـفتح  7أيـام يف األسـبوع :من الـ  7صـباحا حتى الـ  7مـساء

)5 L Yonca or Tamex Oil ($9.99
Vegetable - Canola - Sunflower

بـصل (الـكيس 10كـلغ)
بـ $ 4.99

ليمون حامض (صندوق  7كـلغ)
بـ $ 6.99

مسحوق غسيل  OMOصنع
تركيا ( 9كـلغ) بـ $ 19.99

صندوق  X-traأناناس
( 30تـنكة) بـ $ 14.99

Brushed Potato
(الكيس  5كلغ) بـ $ 4.99

فحم ( Safariصندوق 10
كلغ) بـ $ 9.99

مكعبات مـاجي () 24Cube
بـ $ 4.99

Add; 416 HUME HWY , YAGOONA , (Corner Caldwell Pde) - Tel: (02) 8764 3330

