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«أجواء إجيابية» سادت لقاء عون ـ احلريري ..ومغادرة دفعة من النازحني اىل سورية ضغط دولي لـ «وقف التصعيد»
احلريري ملشاورات جديدة ..و«احلزب» ومعارك طاحنة يف درعا درعا

ألوسع مشاركة يف احلكومة

إنقضى أكثر من شهر
على التكليف ومل حيصل
لكن الرئيس
التأليف،
ّ
ّ
املكلف سعد احلريري محل
امللف احلكومي إىل قصر
بعبدا ،وخرج منه متفائ ًال
ومعومًا تسوية
ِمن جهة
ِّ
أوصلت العماد
 2016اليت
َ
ميشال عون إىل رئاسة
اجلمهورية وأوصلته هو
إىل رئاسة احلكومة ،من
ٍ
ومتحدثًا عن
جهة ثانية،
ّ
َ
ٍ
للعقد اليت
«حلحلة قريبة»
تعرتض والدة احلكومة.
ّ
األوساط
وترتقب
سيعلنه
ما
السياسية
ُ
األمني العام لـ»حزب اهلل»
السيد حسن نصراهلل يف
ّ
إطاللته التلفزيونية اجلمعة
الشأن
حول
(امس)،
احلكومي ،واليت سيتناول

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف سعد الحريري يف قصر بعبدا امس االول
َ
اخلطة
احليُز األكرب منها
ّ
األمنية يف البقاع عمومًا
ويف حمافظة بعلبك ـ اهلرمل
سيتحدث
خصوصًا ،كذلك
ّ

وعشية
اليمين.
عن الوضع َ
ّ
ِ
إطاللة نصراهلل ،أطلقت
كتلة «الوفاء للمقاومة»
بعد اجتماعها األسبوعي

مريكل تربط مصري االحتاد األوروبي حبسم
«حتديات مسألة اهلجرة»

حذرت املستشارة األملانية
أنغيال مريكل من أن
مستقبل أوروبا بات على
احملك يف أزمة اهلجرة،
الفتة إىل أن «كثريًا
من التحديات املرتبطة
باملسألة قد يقرر مصري
االحتاد األوروبي».
وجاء هذا التحذير فيما

طغت على القمة األوروبية
املنعقدة يف بروكسيل
أمس االول صعوبات إجياد
حلول ملشكلة اهلجرة اليت
حتولت إىل أزمة سياسية
االحتاد
دول
داخل
األوروبي.
ودرس قادة هذه الدول
أفكارًا يف مسعى إىل

صوغ مقاربة مشرتكة من
دون اخلوض يف تفاصيل
احللول.
وهددت إيطاليا مبنع تبين
نص مشرتك يف القمة
اذا مل تنل تضامن الدول
األخرى يف االحتاد يف

التتمة صفحة 31

موسكو ختفّض التوقعات من قمة بوتني  -ترامب
استحضر إعالن البيت
األبيض والكرملني يف
وقت متزامن أمس االول،
أن الرئيسني األمريكي
دونالد ترامب والروسي
فالدميري بوتني سيعقدان
اول قمة رمسية بينهما
يف هلسنكي يف  16متوز

(يوليو) املقبل ،اجتماعات
السوفيات
القادة
واألمريكيني يف العاصمة
الفنلندية خالل احلرب
الباردة.
لكن موسكو استبعدت
سريع
اخرتاق
حتقيق
يف غالبية امللفات اليت

الرئيسان،
سيناقشها
«توقعات
عن
متحدثة
براغماتية وواقعية».
وو َر َد يف بيان اصدره
َ
الكرملني أن الرئيسني
سيناقشان «الوضع احلالي
وآفاق تطوير العالقات

التتمة صفحة 31

حسـومات كـبرية ..اسـعار مـنافـسة
فـرع خـاص للـمحجبات ..راجـع الصـفحة 20

َ
مجلة مواقف قالت فيها

التتمة صفحة 31

ّ
كثف اجليش السوري
مدعوما بطائرات روسية
الغارات على شرق درعا،
يف يوم ُوصف ب «الدموي»
باإلضافة على توسيع رقعة
العمليات العسكرية لتصل
إىل ريف املدينة الغربي.
جاء هذا التصعيد يف
وقت ُأعلن عن زيارة يقوم
بها وزير اخلارجية األردني
أمين الصفدي ملوسكو
األربعاء املقبل ،ستكون
منطقة خفض التصعيد يف
صلبها.
ورجح مصدر روسي مطلع
أن حُتقق القمة املنتظرة
الرئيسي الروسي
بني
نْ
فالدميري بوتني واألمريكي
دونالد ترامب «اخرتاقًا يف
امللف السوري».
«اجلانبني
أن
وأوضح
متفقان على معظم تفاصيل
احلل بالنسبة إىل مستقبل

الدمار يف بلدة نوى يف درعا كما صوّرته «الخوذ البيض» (أ ب)
سورية ...واشنطن ما
زالت على موقفها يف

شأن

تفويض

موسكو

التتمة صفحة 31

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

عون خالل نشاط توعوي يف اليوم العاملي ملكافحة املخدرات:

نسعى إىل أن تكون معركتنا ضدها حربا وطنية شاملة ومن يثبت تورطه فيها سيحاسب

احتضن القصر اجلمهوري ،حتت
«#ما_بتساعد_بتدمر»،
شعار
وملناسبة اليوم العاملي ملكافحة
املخدرات
استعمال
إساءة
واالجتار غري املشروع بها،
نشاطات توعوية برعاية اللبنانية
االوىل ناديا الشامي عون
وحضورها ،ومشاركة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون،
الذي أكد أن «لبنان يسعى إىل
أن تكون املعركة ضد املخدرات
حربا وطنية شاملة» ،معتربا «ان
التضامن اجملتمعي مطلوب،
ال بل ضرورة ملحة لالنتصار
يف هذه املعركة» ،وقال:
«لنعمل كلنا معا ،أجهزة أمنية،
خمتصة،
رمسية
مؤسسات
مؤسسات اجتماعية ،مجعيات
أهلية ،مؤسسات تربوية ،أحزابا
ومواطنني ،وليكن هدفنا جمتمعا
نظيفا ،خاليا من املخدرات،
وشبابا صلبا واعدا يعتمد عليه
يف تسلم أمانة الوطن».
أضاف الرئيس عون« :ال
حصانة وال محاية وال غطاء
الحد ،وكل من يثبت تورطه
سيحاسب،
املخدرات
يف
ليس املروج واملهرب وحدهما
املصنع
فهناك
اجملرمني،
واملنتج واملوضب والناقل
واملتواطىء واحلامي ،كلهم
جمرمون وبالدرجة نفسها».
استضاف النشاط التوعوي
القصر اجلمهوري ،بعد ظهر
امس االول اخلميس ،يف
وختللته
اخلارجية،
حديقته
شهادات حياة من مدمنني
تابعوا عالجا من آفة املخدرات،
إضافة اىل حمطات تثقيفية
ترفيهية
وفنية
ورياضية
ركزت على سبل الوقاية من
املخدرات واالدمان ،وذلك
حبضور املدير العام لرئاسة
اجلمهورية الدكتور انطوان
شقري ومشاركة  800شخص
من طالب جامعات ومنتسبني
اىل فرق كشفية ومجعيات
مبكافحة
ومهتمني
اهلية
املخدرات ،إضافة اىل ممثلني
عن وزارات :العدل ،املالية
اجلمارك)،الداخلية
(مديرية
مكافحة
(مكتب
والبلديات
املخدرات) ،الصحة ووزارة

الشؤون االجتماعية ،وعدد
من الشخصيات العسكرية
واالجتماعية والثقافية والرتبوية
واالعالمية والرياضية والفنية،
منها الفنان ملحم زين وامللحن
والفنانتان
صفري،
سليم
سينتيا كرم وغريس ديب
وسيلفيو شيحا واالعالمية منى
ابو محزة.

وقائع النشاط

بالنشيد
النشاط
استهل
الوطين ،عرض بعده فيلم
عن اليوم العاملي ملكافحة
املخدرات ،ثم كانت شهادة
حياة من قبل سامر من مجعية
 Cenacle de la lumiereحتدث
فيها عن جتربته يف تعاطي
املخدرات وتأثريها على حياته
وسلوكه ،ثم انتسابه إىل مركز
التأهيل ،وصوال إىل شفائه من
هذه اآلفة ومتكنه من االندماج
يف اجملتمع ،داعيا اىل «ضرورة
وليس
املدمنني،
مساعدة
رفضهم أو عزهلم».
وقد هنأه الرئيس عون على
«شجاعته وجرأته على الكشف
عن جتربته يف هذا اجملال
والتكلم عنها» ،داعيا اىل «أن
يكون سامر مثاال حيتذى ،ومن
دخل يف هذه التجربة املرة إل
أن يتغلب على اخلوف ،ويتكلم
عنها بهدف منع غريه من الوقوع
يف التجربة ذاتها».

الرئيس عون

وألقى رئيس اجلمهورية ،الذي
حرص على املشاركة يف هذا
النشاط ،انطالقا من اميانه بأن
مكافحة املخدرات هي مسؤولية
اجلميع ،كلمة يف املناسبة قال
فيها« :أيها احلضور الكريم،
والطالب،
الشباب
أعزائي
«ما بتساعد بتدمر» ،حتت هذا
الشعار فتحت أبواب القصر
اجلمهوري اليوم يف هذا النشاط
اهلادف اىل التوعية على خطورة
املخدرات ،فأهال بكم مؤسسات
ومجعيات ورمسيني ،وأهال بكم
بشكل خاص طالبنا األعزاء ،غد
لبنان الذي نأمل ونعمل ليكون
مشرقا .أما الرتحيب األكرب،
فهو بشباب انتصرت إرادتهم

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

الرئيس العماد ميشال عون محتضنا النشاط
فكسروا أبواب اجلحيم ،أهال
بكم بيننا تروون خرباتكم،
تفضحون احلقيقة ،فتساعدون
غريكم على عدم االنزالق يف
اهلوة القاتلة».
أضاف« :أول ما تعلمه هذه
اخلربات أن املخدرات «ما
بتساعد ،بتدمر» .نعم« ،بتدمر»،
فليس يف تلك السموم أي حل
ملشكلة ،وال أي خالص من
معاناة ،بل هي كل املشكلة
وكل املعاناة ،هي اجلحيم
بعينه ،وهذا اجلحيم ختتربه
ال شك كل عائلة سقط أحد
أبنائها يف فخ املخدرات ،وأي
مدمن سابق استطاع أن ينجو
ميكنه أن يروي لنا الكثري عنه،
وقد مسعنا اآلن منوذجا موجعا
عن املأساة».
واعترب أن «املدمن ليس جمرما،
بل ضحية ،وحيتاج من جمتمعه
وعائلته وحميطه كل الدعم
املمكن واملساعدة لينتصر يف
معركته ،وأي ختل عنه يدفعه اىل
االستسالم .وكل املؤسسات
اجملتمعة هنا ،هدفها األساس
هو تقديم ذلك الدعم وتلك
املساعدة» ،وقال« :لن أغوص
كثريا يف الضرر الذي تلحقه
املخدرات على مستوى الفرد
والعائلة واجملتمع والوطن .كما
لن أغوص يف سبل املعاجلة،
فكلها قد نالت قسطا وفريا
من البحث واخلطب ،سواء هنا
أو على منابر أخرى متخصصة.
ما يهمين هو الوقاية املسبقة،
هو محاية جمتمعنا وأوالدنا،
ومنعهم من أن يتحولوا اىل
مشروع ضحايا حمتملني يف كل
حلظة .إن املخدرات تتسلل بكل
خبث اىل منازلنا ومؤسساتنا
التعليمية ،فال ننتبه إال بعد
أن تكون قد ضربت ضربتها،
وأوقعت أبناءنا يف براثنها.
التوعية ضرورية نعم ،ولكن
األهم منها ،املكافحة اجلدية
واحلازمة هلذا النوع من اجلرمية،
اليت هي من أبشع اجلرائم
ألنها تدمر الشباب ،أي تدمر
مستقبل الوطن وتقتل أحالمه،
ليس املروج واملهرب وحدهما

املصنع
فهناك
اجملرمني،
واملنتج واملوضب والناقل
واملتواطئ واحلامي ،كلهم
نفسها،
وبالدرجة
جمرمون
وهؤالء مجيعا جيب استعالمهم
وحماسبتهم».
أضاف« :ال حصانة ألحد ،وأقوهلا
وأكررها ،ال حصانة وال محاية
وال غطاء ألحد ،وكل من يثبت
تورطه يف املخدرات سيحاسب.
إن احلرب ضد املخدرات جيب
أن تكون حربا عاملية ،فكل
الدول تدفع األمثان الباهظة
من خنبة شبابها .ولكن لألسف،
فإن نفوذ املستفيدين من
ثرواتها وماهلا األسود ،جعل
كل التطور التكنولوجي العاملي
يف علوم اجلرمية ،يقف عاجزا
عن اكتشاف نقاط التصنيع
والتصدير يف العامل والقضاء
عليها .أما يف لبنان فنسعى
إىل أن تكون املعركة ضد
املخدرات حربا وطنية شاملة،
يشارك فيها كل مواطن ،فكل
فرد يف اجملتمع هو مشروع
ضحية ،سواء بذاته أو بتحمله
عبء النتائج .لذلك ،هو معين
باملواجهة ،من املوقع الذي هو
فيه».
وأشار إىل أن «حجب املعلومات
مروج
عن
اإلبالغ
وعدم
والتغاضي عن مدمن ،كلها
يف خانة اجلرمية ،ألنها تصب
يف مصلحة املخدرات وضد
مصلحة اجملتمع والوطن»،
وقال« :إن دور املدمن حموري
يف هذه احلرب ،فهو قد خرب
جحيم املخدرات ،وعلى عاتقه
تقع مسؤولية كبرية يف
إنقاذ اآلخرين ومنعهم من
سلوك الطريق إياه .ودوره
ال يقتصر على التوعية فقط،
وإن كانت جدا مهمة ،ولكن
دوره األساس هو يف فضح
اجملرمني ،فهو قد سبق ودخل
اىل هذا العامل األسود ويعرف
بعض سراديبه .لذلك ،عليه
أن يتغلب على اخلوف ويتكلم.
ويبقى إطالق االتهامات يف
االعالم ،فموضوع املخدرات
جيب سحبه من الرتاشق

السياسي وعدم استغالله يف
املعارك السياسية ،هو مصلحة
عامة ال ختص فريقا من دون
آخر ،فأوالد كل اللبنانيني من
دون استثناء يف دائرة اخلطر،
ومن ميلك معلومات فليقدمها
اىل املراجع املختصة ألن
نشرها يف اإلعالم ،إن كانت
صحيحة ،يضر بسري التحقيق،
وإن كانت شائعة تسيء اىل
مسعة بريء».
أضاف« :أيها احلضور الكريم،
من خاللكم أتوجه اىل مجيع
التضامن
إن
اللبنانيني،
اجملتمعي مطلوب ،ال بل
ضرورة ملحة لالنتصار يف هذه
املعركة ،فلنعمل كلنا معا،
أجهزة أمنية ،مؤسسات رمسية
خمتصة ،مؤسسات اجتماعية،
مؤسسات
أهلية،
مجعيات
ومواطنني،
أحزابا
تربوية،
وليكن هدفنا جمتمعا نظيفا،
خاليا من املخدرات ،وشبابا
صلبا واعدا يعتمد عليه يف
تسلم أمانة الوطن».
وتابع« :أيها الشباب ،بالضمري
النقي ،بالقيم اليت نشأمت
الصلبة،
باإلرادة
عليها،
باملثابرة واجلهد ،بالتشبث
بأحالمكم ،جتدون الطريق ،وما
خال ذلك ،وهم وسراب .عشتم،
وعاش لبنان».

جولة على محطات النشاط

وبعد انتهاء الرئيس عون من
القاء كلمته ،مت التقاط الصور
التذكارية ،ثم جال الرئيس عون
واللبنانية االوىل على احملطات
التثقيفية والرتفيهية اليت
نظمتها اجلمعيات والوزارات
املشاركة ،حيث استمعا اىل
شروحات عن الربامج اليت
يعتمدونها ملكافحة املخدرات
ونشر التوعية ،ثم اطلعا على
واالشغال
الفنية
اللوحات
اليدوية واحلرفية اليت نفذها
عدد من املدمنني الذين يتلقون
العالج ،واليت من خالهلا يعربون
عن حاالتهم وآماهلم.
وشدد الرئيس عون على «اهمية
هذه النشطات كسبيل للوقاية

من املخدرات ومكافحتها ،كما
حماربة خمتلف اشكال االدمان،
ال سيما التدخني ،واالدمان على
الكحول واالدمان االلكرتوني».
رئيس
املشاركون
وشكر
اجلمهورية واللبنانية االوىل
على «مبادرتهما هذه وحرصهما
الدائم على فتح ابواب القصر
اجلمهوري للجميع ،وتنظيم
نشاطات توعوية يف سبيل دعم
القضايا االنسانية».
ويف نهاية الربنامج ،الذي
يشكل إحدى احللقات املتتابعة
القصر
فيها
يفتح
اليت
اجلمهوري ابوابه امام اللبنانيني
ألهداف تعليمية وتثقيفية يف
مناسبات خمتلفة ،حضر اجلميع
مسرحية «قصيت» لشادي اهلرب
من اخراج وكتابة ومتثيل رودي
قليعاتي واملمثلة ليال غامن،
اضافة اىل فقرة غنائية للفنانة
غريس ديب ،ثم جال الطالب
على خمتلف احملطات وشاركوا
يف النشاطات.
يشار اىل ان املشاركني يف
النشاط اليوم من مجعيات
تأهيل
ومراكز
وكشافة
وجامعات ،هم :جتمع «أم
النور»  -زوق مكايل ،مجعية
«سكون»  -أشرفية« ،علية
النور»  -عنايا جبيل« ،شبيبة
ملكافحة املخدرات»  JCDجونيه
 «اجمللس االهلي ملكافحةاالدمان يف صيدا واجلوار»،
«مجعية العناية الصحية» SIDC
سن الفيل « -جاد  -شبيبة
ضد املخدرات»  -جبيل،
ملكافحة
الوطنية
«اهليئة
املخدرات»« ،مينتور العربية»،
«دلتا»« ،اجلمعية اللبنانية
اخلريية لالصالح والتأهيل»،
«نوسروتو البقاع»« ،اهليئة
الصحية االسالمية» ،الصليب
االمحر  -القسم التدرييب
ملكافحة املخدرات« ،ملسة»،
«لبيك لبنان» ،مفوضية تنمية
اجملتمع (كشافة املهدي)،
واالصالح»،
«االرشاد
«ساعد
،LIFE
LINE
،MENARA
االجتماعية»،
«اجلهد املشرتك»« ،اللجنة
الوطنية الفلسطينية ملكافحة
االدمان»« ،اجلمعية العربية
ملكافحة املخدرات  -البقاع،
االمم املتحدة UNODC، -
« ،NO FOR DRUGSإلتزام»،
BOHNEUR
du
CIEL،
LEBANESE ASSOCIATION
& FOR REHABILIATION
 ،AWARNESS - LARAAمجعية
املربات ،النجم ،ADMANET
،
MOUSAWAT
مساواة
مركز الرعاية الصحية PHCC
 ،HARAاجلامعة اليسوعية ،USJ
اللبنانية  -االمريكية LAU،
 - NOTRE DAMEاللويزة،
جامعة الكسليك  ،USEKاجلامعة
االنطونية  ،AUاجلامعة اللبنانية،
اجلامعة العربية املفتوحة ،اجلامعة
االمريكية للتكنولوجيا ،اجلامعة
اللبنانية  -الكندية ،اضافة اىل
 ROTERACTودليالت لبنان
.»GUIDE DE LIBAN
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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

ســبانـخ ( 1باقة) بـ $ 1،50

هذه األســعار صاحلة لغاية
يوم اجلمعة  6تـموز

جزر ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

بـصل (الكيس 10كــلغ) بـ $ 4،99

 1( Pink Lady Appleكـلغ) بـ $ 1،50
خـس اسـرتالي (اخلـسـّة) بـ $ 0،99

عــدس ( 1كلغ) بـ $ 2،50

ساالري ( Celeryالواحدة) بـ $ 1،99
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

الوفاء للمقاومة :ملراعاة الشراكة
الوطنية والتصدي للمشاكل واالزمات

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
إجتماعها الدوري يف مقرها يف
حارة حريك برئاسة النائب حممد
رعد ومشاركة أالعضاء ،وناقشت
األوضاع األمنية واالقتصادية يف
البالد ،وما آلت اليه االتصاالت
واملشاورات لتشكيل احلكومة
اجلديدة ،وتداولت املعطيات
هذه
حول
اليها
الواردة
االمور ،وتوقفت عند ما جيول
بني اللبنانيني من هواجس
وتطلعات.
واكدت الكتلة يف بيان ،حرصها
على «االسهام اجلدي مع بقية
السياسية
والقوى
الفرقاء
املتطلبات
لتحقيق
اللبنانية
املشروعة هلم ،حفظا حلقوقهم
ومحاية ملصاحلهم ولسيادة بلدهم
واستقالله ،يف اطار دولة حيكمها
القانون وتديرها املؤسسات
ويأمن فيها املواطنون على
أنفسهم وحريتهم وممتلكاتهم».
ودعت الكتلة يف ختام جلستها
اىل «وجوب مراعاة الشراكة
الوطنية ،خصوصا يف هذه
املرحلة اليت تواجهها البالد،
واليت تتطلب الكثري من التعاون
والتضامن بني خمتلف املكونات
بهدف
التمثيلية،
والقوى
التصدي للمشاكل واالزمات اليت
تضغط على املواطنني يف اكثر
من اجتاه أمين واقتصادي كما
تضغط على البالد عرب اكثر من
تهديد سيادي».
واعتربت ان «تفاهم اللبنانيني
على رؤية موحدة أو متقاربة داخل
احلكومة وبني كل املؤسسات
وطنية
ضرورة
الدستورية،
ملعاجلة امللفات الداخلية ومواجهة
التحديات اخلارجية وضبط ايقاع
السياسات واملواقف ،مبا حيقق
االستقرار االجتماعي ويصون
السيادة الوطنية».
ورأت أن «احلكومة اليت تضمن
اوسع مشاركة للقوى اليت
أفرزتها وكشفت احجامها نتائج
االنتخابات النيابية االخرية ،هي
احلكومة االقدر على التصدي
الستحقاقات املرحلة الراهنة».
اضافت« :يف الوقت الذي تتابع
فيه الكتلة سري االجراءات اليت
باشرها اجليش اللبناني مؤخرا
يف سياق اخلطة االمنية ملنطقة
بعلبك  -اهلرمل بهدف تعزيز
املخلني
ومالحقة
االستقرار
واملسيئني اىل املنطقة وأهلها
والوافدين اليها» ،آملة «أن
حتقق هذه االجراءات أهدافها
وتستجيب لتطلعات املواطنني
يف توفري الطمأنينة واهلدوء
ومنع االرتكابات والتعديات».
وإذ تشد الكتلة على أيدي
«ضباط وجنود اجليش اللبناني

للنجاح يف اجناز مهمتهم»،
أكدت «وجوب محاية املواطنني
والتدخل السريع ملعاجلة اي
حادث يتهدد امنهم ،والرتكيز
على مالحقة اجلناة ورموزهم
املعروفة وسوقهم اىل القضاء
املختص» ،كما اكدت «ضرورة
اعتماد مقاربة امنائية واجتماعية
متكاملة حملافظة بعلبك اهلرمل
اىل جانب املقاربة االمنية
الضرورية».
وشددت على ان «الوضع
االقتصادي املرتدي يف البالد،
بات حيتاج ملقاربة جديدة تنطلق
من رؤية اقتصادية شاملة،
تلحظ الوقائع والتطورات احمللية
والدولية ،وحتدد االمكانات
املتاحة وترسم االهداف املتوخاة
وتضع خطة منهجية لبلوغها ولو
على مراحل» ،ونبهت من ان
«الوضع الراهن ينذر بتداعيات
خطرية ما مل تتحرك الدولة
مبؤسساتها كافة لتضع حدا
لوقف التدهور وفق خطة شاملة
واقعية ومدروسة .وان تفاقم
الدين العام وقلة االنتاجية يف
القطاعات املختلفة وتفشي
الفساد ومواصلة اهلدر يف
االنفاق واعتماد االستنسابية
يف تطبيق القوانني والقصور
يف عمل اجهزة الرقابة ومالحقة
املشاكل دون معاجلة االسباب،
كلها مؤشرات خطرية ال جيوز
التغافل عنها».
واوضحت ان «هذا العهد الذي
قد عرب رئيسه العماد ميشال
عون مرارا عن التزامه نهج
االصالح ،ال بد فيه للحكومة ان
تباشر مبعاجلة القضايا االساسية،
كقضية اعادة النازحني والوضع
االقتصادي ومكافحة الفساد»،
معتربة أن «معيار جناح احلكومة
اجلديدة هو يف التصدي اجلريء
واحلازم هلذه القضايا اآلنفة
الذكر».
اضافت« :انطالقا من القيم
والثوابت االنسانية وبعيدا عن
اي حسابات سياسية رخيصة،
جندد دعوتنا لوقف العدوان
االمريكي  -السعودي املكابر على
اليمن وشعبه الشجاع واملظلوم،
ونرى يف استمرار هذا العدوان
وصمة عار تارخيية تضاف اىل
سجل االدارة االمريكية وحلفائها
وادواتها يف العامل ،ونؤكد أن
التواطؤ االمريكي  -السعودي
لتصفية القضية الفلسطينية،
عرب ما مسي بصفقة القرن
املشؤومة واملدانة ،لن يلغي حق
الشعب الفلسطيين يف ارضه
يشرع االحتالل
ومقدساته ولن
ِّ
الصهيوني لفلسطني ولن حيقق
أمنا وسالما يف املنطقة».

الشعار التقى مدير وزارة الثقافة الرتكية وتوقيع على
ترميم معامل دينية ومساجد يف طرابلس

التقى مفيت طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعار يف مكتبه
يف دار الفتوى بطرابلس،
املدير العام لوزارة الثقافة يف
اجلمهورية الرتكية يلتشن كورت
ملناسبة توقيعه ورئيس دائرة
أوقاف طرابلس الشيخ عبد
الرزاق إسالمبولي على ترميم
بعض املعامل الدينية واملساجد
يف مدينة طرابلس ،واليت يعود
تاريخ بنائها إىل احلقبة العثمانية
والرتكية ،وهي مسجد املعلق
املعروف جبامع حممود باشا
الزعيم ،واملدرسة احملمودية
ومبنى اخلانكاه من زمن الدولة
العثمانية.
وحضر اللقاء أمني الفتوى يف
طرابلس الشيخ حممد إمام،
املدير العام لألوقاف اإلسالمية
يف لبنان الشيخ حممد أنيس
األروادي يرافقه رئيس دائرة
املساجد الشيخ مازن حييى
القوزي ،القاضي الشيخ وسام
السمروط ،الدكتور خالد تدمري
رئيس اجلمعية اللبنانية-الرتكية
ورئيس جلنة اآلثار والرتاث يف
بلدية طرابلس ،والدكتور زاهر
سلطان عضو اجمللس البلدي
ورئيس جلنة الثقافة والرتبية
يف البلدية ،ومؤرخ طرابلس
الدكتور عمر تدمري ،ونريمني
اوزون علي القائمة على رعاية
مشروع الرتميم ،وعلماء ورجال
دين.
ورحب الشعار بالوفد الرتكي
وباحلضور ،وأطلعهم على األثر
النبوي الشريف الذي أهداه
السلطان عبد احلميد الثاني إىل
مدينة طرابلس يف الذكرى الـ25
جللوسه على عرش السلطنة،
وهو عبارة عن شعرة من شعرات
النيب حممد.
وحتدث تدمري مشريا إىل بعض
األماكن التارخيية اليت تقرر أن
تعيد ترميمها وزارة الثقافة
الرتكية يف طرابلس ،منها
حمطة سكة احلديد وحتويلها إىل
متحف ،مشريا إىل أن احملطة
اجلديدة للقطار ستعمل من
داخل مرفأ طرابلس حني يتم
إنشاؤها ،ليصل بني املدينة
واحلدود الشمالية.
ثم حتدث يلتشن كورت،
وقال« :أود أن أعرب عن مدى
امتناني بوجودي يف اجلمهورية
اللبنانية الشقيقة وان اكون
حتت جناح دار الفتوى يف
طرابلس والشمال ،يف حضور
اصحاب السماحة والفضيلة،
وأمحل معي حتيات وحمبة وزير
الثقافة والسياحة الرتكي ،وإن
شاء اهلل إن هذه اإلتفاقيات من

األمن العام  :تأمني العودة الطوعية لـ 294نازحا
سوريا من خميمات عرسال

صدر عن املديرية العامة
لألمن العام التعميم اآلتي:
«قامت املديرية العامة لألمن
العام ،اعتبارا من صباح
اليوم بتأمني العودة الطوعية
ملئتني واربعة وتسعني نازحا
سوريا من خميمات عرسال

إىل بلداتهم يف سوريا.
إنطلق النازحون بسياراتهم
وآلياتهم اخلاصة من نقطة
التجمع يف وادي محيد
عرسال -مبواكبة دورياتمن املديرية العامة لألمن
العام حتى معرب الزمراني

احلدودي.
ومتت عودة النازحني بالتنسيق
مع املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني
 UNHCRوحضورها ،بعدما
كانت قد تواصلت مباشرة
مع الراغبني يف العودة».

شأنها أن تقوي اواصر األخوة
والصداقة القائمة بني بلدينا
ومدننا وأن تكون صلة وصل
جديدة للرحم بيننا وتكون مثرة
للتعاون املستمر بيننا».
أضاف« :امس قمنا بتوقيع
إتفاقية مع مصلحة سكة احلديد
يف بريوت هدفها إعادة إحياء
حمطة سكة احلديد يف طرابلس،
وقد خصصت لرتميمها املبالغ
الالزمة هلذا العام على امل
زيادتها مع إنتهاء الدراسات
لتنفيذ املشروع ،ثم قمنا بزيارة
احملطة وعاينا املكان ،وإن شاء
اهلل هذا اليوم سيحمل اخلري
والربكة خبصوص البدء برتميم
جامع املعلق وملحقاته ،وقد
زرنا اجلامع املنصوري الكبري
وادينا فيه الصالة وإطلعنا
على ملحقاته باإلضافة إىل
زيارة اخلانكاه ،وسنباشر وضع
الدراسات اخلاصة بالرتميم
لوضع امليزانية الالزمة للتنفيذ،
وهدفنا احلفاظ على هذا الرتاث
اإلسالمي ،ونسأل اهلل أن ميكننا
لنقوم باملزيد من املشاريع
املماثلة يف هذه املدينة العزيزة
علينا».
وتاله إسالمبولي مرحبا بالوفد
ومتناوال الواقع التارخيي جلامع
املعلق وملحقاته يف مدينة
طرابلس ،ثانية املدن اململوكية
بعد القاهرة ،وقال« :طرابلس
مدينة تزخر بالعدد الكبري جدا
من اآلثار اململوكية والعثمانية
حيث كانت مركز والية يف
العهد العثماني ،لذلك جند
تنوعا يف آثار املدينة العائدة
إىل حقب تارخيية عديدة من
مسجد ومدارس دينية وخانات
ومحامات تدل على أهمية املدينة
حضاريا وجتاريا على ساحل البحر
املتوسط ،وإشتهرت بصناعة
الصابون
وتصدير
احلرير
واملنتوجات الزراعية مبختلف
أنواعها».
اوقاف
«دائرة
وأضاف:
طرابلس التابعة لدائرة اوقاف
لبنان تشرف على مخسة أقضية،
وتضم الآلالف من العقارات
والذرية،
اخلريية
الوقفية
لذلك تقع على هذه الدائرة
مسؤوليات كبرية جدا وهي
مركز الثقل السين يف طرابلس
واملنية والضنية وبقية األقضية
اليت يتواجد فيها مسلمون ولكن
بنسب أقل ،وعرض لتاريخ

املفتي الشعار مستقبال الوفد

املساجد وملحقاتها وإىل ضياع
نسبة كبرية من اآلثار العائدة
إىل املرحلة األموية من جراء
محالت الفرجنة ،حيث يتواجد
حاليا يف نطاق الدائرة حوالي
 200مسجد ،منها  20مسجدا
داخل املدينة القدمية يف
طرابلس تعود إىل العهدين
اململوكي والعثماني».
من جهته قال األروادي« :حنن
املسلمني سنة يف لبنان نعترب
انفسنا امتدادا للتاريخ العظيم
الذي قامت به هذه الدولة
حبماية احلدود اإلسالمية على
مدى قرون ،وخدمت اإلسالم
خدمة عظيمة وندعو اهلل عز وجل
أن يعود هذا التاريخ القديم
وأن تعود تركيا إىل تألقها
وأهميتها يف املنطقة وان
تكون نرباسا وعنوانا لإلسالم
وحلماية املسلمني يف كل العامل
اإلسالمي».
وأضاف« :حنن كمديرية عامة
لألوقاف اإلسالمية يف لبنان
اإلسالمية
األوقاف
معظم
املوجودة بني أيدينا هي من
تركة الدولة العثمانية اليت
تركت لنا إرثا عظيما عقاريا
ومساجد وزوايا وتكايا اليت
كان حيفظ فيها القرآن الكريم،
فوسط بريوت كان حيتوي عدة
زوايا وتكايا حلفظة القرآن
الكريم بأمر مباشر من السلطان
العثماني ،وقد زارها الوفد عند
زيارته لنا يف العاصمة بريوت
ومهما تكلمنا ال نفي األخوة
األتراك حقهم على املسلمني
يف كل العامل اإلسالمي،
وليس يف لبنان فقط ،واقول
انه مهما مسع األخوة األتراك
شيئا يف لبنان فأهل السنة هم
املدافعون األول عن تركيا وعن
الشعب الرتكي».
وحتدث املفيت الشعار وقال:
«كل ما قيل عن عمق العالقة
بيننا وبني تركيا يدل على
عطش املسلمني ليعودوا إىل
التبادل والتواصل والتآخي
وتبادل الزيارات وإحياء مشاعر
والدولة
اإلسالمية،
األخوة
العثمانية كما اإلسالم طاهر
وهي عمقنا اإلسالمي والديين،
صحيح اننا اآلن نوقع بروتوكوال
لرتميم بعض اآلثار ،لكن هذه
امور رمزية ،واألساس ان
تعود العالقة واللحمة والتبادل
واللقاءات والزيارات حتى ال

يشعر احد من إخوتنا األتراك
بغربة يف لبنان ،وال يشعر أحد
من اخواننا اللبنانيني بغربة يف
تركيا .وحنن يف هذه املناسبة
نريد ان نهنئكم ونهنىء تركيا
بفوز الرئيس اردوغان يف
اإلنتخابات االخرية».
ورد كورت« :حنن ال نشعر ابدا
بأننا يف لبنان اغراب».
ثم جرى توقيع الربوتوكول بني
املدير العام يلتشن ورئيس
دائرة اوقاف طرابلس الشيخ
الشعار
وأدىل
إسالمبولي،
بتصريح قال فيه« :إلتقت
إرادتان مؤمنتان على توقيع
إتفاقية إلحياء وترميم بعض
املعامل اإلسالمية األساسية يف
مدينة طرابلس ،هذه املعامل هي
جزء أساسي من حضارة بلدنا
وشعبنا وحضورنا اإلسالمي
الديين ،والدول الكربى والعظمى
هي اليت تعرف أن ترتك اثرا
طيبا مباركا يف كل البقاع اليت
حتفظ وجود الشعوب والتاريخ
واحلضارة ،لذلك ال يسعين
وأنا الذي أحتدث اليوم بإسم
صاحب السماحة مفيت اجلمهورية
اللبنانية العالمة الدكتور الشيخ
عبد اللطيف دريان إال أن
أتوجه بعميق الشكر واالمتنان
جلمهورية تركيا وبشخص وزارة
الثقافة فيها وبالتحديد املديرية
العامة للحفاظ على ترميم اآلثار
يف تركيا وخارجها ،اتوجه إليهم
بعميق الشكر واإلمتنان هلذه
املكرمة وهي إن دلت على
شيء فإمنا تدل على أن حضارة
األمم والشعوب ومستقبل هذه
األمة إمنا يرتكز حول هذه املعامل
اإلسالمية الدينية واليت جتمع بني
أبناء اجملتمع والوطن ،واألماكن
اآلمنة اليت ترتفع فيها كلمة اهلل
وكلمة السالم وكلمة اإلسالم
وكلمة احملبة واالستقرار».
وختم« :أكرر شكري لوفد
مجهورية تركيا باسم صاحب
السماحة مرحبا بهذا الوفد
وبسعادة املدير العام للمديرية
العامة لألوقاف اإلسالمية يف
لبنان على تلطفه باحلضور
ومشاركته هذا احلفل الكريم،
كما أخص إخواني اصحاب
الفضيلة والعلماء بشكر حار
لتلطفهم باملشاركة وعلى أمل
أن تبتدىء مسرية التعاون يف
بناء وترميم هذه احلضارة اليت
ال متوت بإذن اهلل».
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لـبنانيات

عون حبث مع الرئيس املكلف مسار تشكيل احلكومة
عون أمام زواره :السنة احلالية افضل السنوات
احلريري :انا على تفاهم تام مع رئيس اجلمهورية سياحيا والنهوض االقتصادي يتطلب شعبا غري يائس
واالمور حباجة اىل بعض الوقت واجلهد
استقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون عند الرابعة والنصف
بعد ظهر امس االول يف قصر
بعبدا ،رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري الذي نقل اليه
حصيلة املشاورات واالتصاالت
اليت يقوم بها من اجل تشكيل
احلكومة العتيدة ،وجرى البحث
يف بعض االمور اليت ال تزال
تؤخر التوصل اىل االعالن عن
احلكومة يف وقت قريب .وكان
الرأي متفقا على وجوب االسراع
يف تذليل كل هذه العقبات،
كي تبدأ احلكومة اجلديدة عملها
ومواجهة التحديات اليت تنتظر
لبنان على الصعد كافة.

الحريري

بعد اللقاء ،حتدث احلريري اىل
الصحافيني فقال« :عقدت
اجتماعا مع فخامة الرئيس
من اجل استكمال مشاورات
تشكيل احلكومة .ان الدستور
واضح جدا جلهة دور فخامة
الرئيس ودوري انا شخصيا يف
عملية التشكيل ،فكل ما يقال
بالتالي من البعض من تكهنات
وتوقعات ال دخل له بالصالحيات
وبدور فخامة الرئيس الذي هو
احلامي االول للدستور .ان
صالحيات رئيس احلكومة يف
هذا املوضوع معروفة ايضا،
وآمل اال يثار اي لغط حول
هذه املسألة الن التفاهم بيين
وبني فخامة الرئيس قائم حول
كل التفاصيل يف هذا السياق.
كنت قد اشرت سابقا اىل وجود
بعض االمور اليت حتتاج اىل
العمل بهدوء من اجل التوصل
اىل حل بشأنها ،وهذا متاما
ما حيصل رغم حماولة البعض
تضخيمه اكثر مما يستحق او
افتعال مشاكل يف البلد جلهة
التخويف من عدم الوصول اىل
حل .انين اطمئن اىل اننا سنصل
اىل حل ،وانا ال زلت على تفاؤلي
يف هذا املوضوع ،وبعد االنتهاء
من االنتخابات النيابية ،فإن كل
االطراف السياسية متفقة على
االسراع يف تشكيل احلكومة،
وبالتالي بتنا قريبني من احللحلة
ومن ان حيصل كل فريق على
حصته كما جيب ،واجلميع يظهر
تعاونا يف هذا السياق ،وال نفع
من اي تصعيد او مواجهة يف
االعالم».
اضاف« :ان كل فريق ،ايا
كانت حصته ،من املفرتض ان
يتمثل يف احلكومة خلدمة الشعب
اللبناني وليس خلدمة تياره او
حزبه ،واذا اعتمدنا هذه املقاربة،
ميكن عندها الوصول اىل حيث
نريد مجيعا .لقد ناقشت مع
فخامة الرئيس زيارة املستشارة
االملانية وموضوع النازحني،
واتفقنا على البقاء على تواصل
ملواجهة هذه التحديات معا،
كما ان الوضع االقتصادي
صعب والنمو ليس كما نرغب
فيه ،فنسبته تصل اىل 1,5
او  %2وهو عرضة للرتاجع اذا
مل نسرع يف تشكيل احلكومة،
امنا ال ارى اننا نسري يف هذا

الرئيس العماد ميشال عون والرئيس املكلف سعد الحريري
الطريق ،بل آمل ان نشهد زيادة
يف النمو االقتصادي ،خصوصا
اذا اسرعنا يف تأليف احلكومة
واالستفادة من مقررات مؤمتر
«سيدر» والدراسات اليت اجرتها
شركة «ماكنزي» .وهناك ايضا
املسألة االمنية ،ورغم ان لبنان
يشهد وضعا امنيا جيدا ،اال انه
جيب احلفاظ عليه ،وكلما ساد
الوفاق يف البلد انعكس االمر
اجيابا على االوضاع فيه».
وتابع« :ان التسوية اليت اجريناها
سابقا مع فخامة الرئيس ال زالت
قائمة ،وقد قلت قبل االنتخابات
وبعدها ،وال زلت على موقفي،
بوجوب محاية التسوية مهما
كان الثمن النها ملصلحة البلد.
صحيح كانت هناك فرتة سابقة
شهدت بعض االختالف يف
الرأي داخل احلكومة ،ولكن
اجلميع متفق على االستقرار
االقتصادي واالمين وهو الذي
اسس ملا نشهده اليوم من
استقرار .لذلك ،ال حياول احد
اللعب على وتر التسوية مع
فخامة الرئيس النه سيواجهنا
معا ،واالتفاق مع فخامة الرئيس
تام على كل االمور».
سئل :هل الزيارة هي للتشديد
على ان التسوية مع فخامة
الرئيس قائمة ،دون تناول
مسألة احلكومة؟
اجاب« :كال ،لقد حتدثت معكم
عن كل االمور وليس فقط عن
التسوية رغم اهميتها ،ولكن
اجلميع يريد احملافظة على ما لدينا
من اجل االبقاء على االستقرار
يف البلد ،وحنن اقررنا موازنات
وقانون انتخاب ،وشهدنا اقامة
مؤمترات دعم دولية للبنان ،وال
احد ميكن ان ينكر اهمية التسوية
يف هذا السياق ،وكل من يعمل
ضد هذه االجواء امنا يعمل ضد
البلد».
سئل :هل تطرقتم اىل كيفية
حل العقبات اليت تعرقل االعالن
عن احلكومة؟
اجاب« :لقد حتدثت مع فخامة
الرئيس حول بعض االمور
العالقة ،واتفقت معه على
طريقة عمل ستظهر خالل االيام
املقبلة».
سئل :ما هي هذه االمور
العالقة؟
اجاب« :ال ميكن ان اكشفها
خمافة ان يتم تضخيمها ،بينما
هي بسيطة .امنا ميكن القول اننا
قريبون وحنتاج اىل بعض العمل
واجلهد االضافيني».
سئل :هل حددمت مهلة؟

اجاب« :كال».
سئل :هل ما زلت مصرا على
موقفك من املعارضة السنية؟
اجاب« :امتنى على االعالم حتديد
االمور كما هي .ال ميكن اعتبار
بالل عبد اهلل او فؤاد خمزومي او
الرئيس جنيب ميقاتي او اسامة
سعد من املعارضة السنية.
هناك نقاش جيري وسيصل
اىل مكان حمدد ،وعند تشكيل
احلكومة ،سأدرس القرار الذي
جيب علي اختاذه».
سئل :ما صحة الكالم عن ان
احلكومة ستكون من  24وزيرا؟
اجاب« :مل امسع بهذا الطرح،
وال زلنا نعمل على تشكيل
حكومة من  30وزيرا».
سئل :صدر بيان من رئاسة
صالحيات
حول
اجلمهورية
الرئيس ،ما هو موقفكم؟
اجاب« :انا ال زلت على كالمي.
كانت حتصل امور يف السابق
بهدف التفاوض كما حصل يف
احلكومة السابقة ،وكل االمور
قابلة للكالم بروية .وحنن
قادرون على الوصول اىل حلول
مع االفرقاء ،وضمن اطار االجواء
اهلادئة ،كالقرار الذي اختذته
القوات اللبنانية بعدم التصعيد
او احلديث االعالمي .امنا يف
جو متشنج ،ال ميكن الحد ان
يرتاجع عن مطالبه ،على عكس
ما ميكن ان حيصل اذا كانت
االجواء مغايرة ومالئمة للحوار.
ان ما اطلبه هو التهدئة حللحلة
االمور».
سئل :حدد بيان الرئاسة سقف
النقاش يف املفاوضات احلكومة
باالحجام اليت افرزتها االنتخابات.
هل ستلتزم بذلك ،وهل انت
مقتنع بأحجام بعض االطراف
االشرتاكي
احلزب
وحتديدا
وحزب القوات اللبنانية؟
اجاب« :افرزت االنتخابات جملسا
نيابيا سيدرس اعطاء الثقة
للحكومة ،وانا ال احبذ الكالم
عن االحجام النه بذلك نكون قد
وضعنا اطارا ال ميكننا اخلروج
منه .ان العمل الذي اقوم به
حمصور بتشكيل حكومة يرتاح
فيها اجلميع جلهة متثيله ،وكي
نصل اىل هذه النقطة علينا
ان نوقف التشنجات والتصعيد
وعندها ،ميكن ان نشهد بعض
التنازالت من كل االطراف .يف
مرات سابقة ،شهدنا حكومة تضم
وزراء سنة اكثر من الشيعة،
وهذا مرده اىل التفاهم الذي
حصل .فعلينا باهلدوء والروية
وسنصل اىل حل».

شارك رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يف الثالثة بعد ظهر
امس االول يف احلفل الذي
يقام يف قصر بعبدا ملناسبة
اليوم الدولي ملكافحة اساءة
استعمال املخدرات واالجتار غري
املشروع بها ،برعاية اللبنانية
االوىل السيدة ناديا الشامي
عون ويف حضورها .وسيلقي
الرئيس عون كلمة يف املناسبة
بعد مساع شهادات حياة من
تثقيفية
وحمطات
مدمنني
مبشاركة مجعيات اهلية تعنى
مبكافحة املخدرات.

عالوي

وكان قصر بعبدا شهد سلسلة
لقاءات تناولت مواضيع سياسية
وامنائية اضافة اىل متابعة مسار
تشكيل احلكومة اجلديدة.
ويف هذا االطار استقبل عون
نائب رئيس اجلمهورية العراقية
سابقا الدكتور اياد عالوي
وعرض معه تطور العالقات
اللبنانية العراقية بعد الزيارة
الرمسية اليت قام بها رئيس
اجلمهورية اىل بغداد .كما تطرق
البحث اىل التطورات االخرية
يف العراق واالوضاع االقليمية
عموما.
وضم الوفد الذي رافق عالوي،
الوزير السابق حممد عالوي
والدكتور صالح عالوي والسيدة
سارة عالوي ورئيس جملس
العراقي
اللبناني-
االعمال
السيد عبد الودود النصولي.
النائب ادغار معلوف
واستقبل عون النائب ادغار
معلوف الذي عرض معه احلاجات
االمنائية ملنطقة املنت الشمالي
واملشاريع اليت من شأنها
تنميتها ،وتفعيل شبكة الطرق
فيها.

فيها مبواقف رئيس اجلمهورية،
وقال« :حنن نعول الكثري عليكم
وعلى هذا العهد لبلوغ ما حنلم
به مجيعا ،كما اننا حناول اقله
من جهتنا كمؤسسة سياحية
رياضية ان تكون مثاال يظهر
وجه لبنان احلضاري واجهة
الشرق االوسط ورائدا يف
حميطه يف دور طليعي يقوم
على طموح ابنائه وتطلعاتهم.
حنن معكم يف دعمنا لعهدكم
استعداد
ويف
ومسريتكم
دائم لتلبية ما تطلبون ..نشد
السواعد معا بكثري من االميان
والرجاء للقيام بلبنان اىل حيث
نصبو مجيعا».
ورد عون مرحبا بالوفد ،ومشددا
على ضرورة بناء لبنان اجلديد
والنهوض باقتصاده ،بعدما
حتقق االستقرار االمين يف
البالد .وقال« :اننا نعمل كي
خنرج من الوضع االقتصادي
الراهن ،الذي وإن يكثر احلديث
عنه يف االعالم اليوم اال انين
لطاملا حذرت منه منذ كنت يف
باريس حني كنت اقول ان لبنان
ليس مكسورا بل مسروق ،وان
كل املؤمترات لن تساعد يف

حتقيق النمو فيه اذا ما استمرت
االمور على ما كانت عليه».
واضاف رئيس اجلمهورية:
االمن
وبفضل
«لكن،
واالستقرار اللذين يشهدهما
لبنان ،قد تكون السنة احلالية
من افضل السنوات على
املستوى السياحي ،اما بالنسبة
اىل معاجلة العجز يف القطاعات
االخرى ،فإن االمر ال يتم بني
ليلة وضحاها ،بل يتطلب بعض
الوقت».
ولفت اىل ان لبنان على وشك
االقتصادية
اخلطة
اصدار
وحتديد القطاعات املنتجة اليت
ميكن للبنانيني االستثمار فيها،
«كي ال يقعوا مبا وقع فيه بعض
القطاعات كالقطاع العقاري على
سبيل املثال .واذا ما انطلقت
خطط وبرامج مؤمتر «سيدر» 1
قد يكون بامكاننا النهوض من
جديد ،اال ان االمر يتطلب شعبا
غري يائس يبذل اجلهود كي
ننهض من جديد».
ودعا الرئيس عون اجمللس
النيابي اىل أن يقوم بدوره
التشريعي ،واعدا بتحقيق املزيد
من االجنازات.

وفد من الوطين احلر أطلع حسن
على موقف التيار من ملف النازحني

رئيس جمعية تجار بريوت

وعرض مع رئيس مجعية جتار
بريوت نقوال مشاس االوضاع
يف
والتجارية
االقتصادية
البالد ،السيما يف ضوء
املؤشرات االخرية.
وأوضح مشاس انه ركز على
«ضرورة االسراع يف تشكيل
احلكومة اجلديدة واعطاء امللف
االقتصادي االولوية املطلقة يف
ظل الرتاجع احلاد الذي سجل يف
خمتلف اجملاالت والسيما اجملال
التجاري».
واضاف« :نتوسم خريا يف ادارة
الرئيس عون الصلبة النقاذ
االقتصاد ،كما انقذ الوضع
االمين ،وكما يعمل ملعاجلة ملف
النازحني السوريني والتداعيات
اليت سببها النزوح على االوضاع
االقتصادية من جوانبها كافة».

املطران عون

واستقبل عون راعي ابرشية
جبيل املارونية املطران ميشال
عون وعرض معه اوضاع
االبرشية السيما التطورات اليت
استجدت على صعيد منطقيت
العاقورة واليمونة.

مجلس ادارة شركة نادي
«المارينا».

ويف قصر بعبدا ،وفد من جملس
ادارة شركة نادي «المارينا» يف
ضبيه برئاسة الربوفسور جوزف
حبيش الذي القى كلمة اشاد

حسن مستقبال وفد التيار

استقبل شيخ عقل طائفة
املوحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن يف دار الطائفة ،وفدا من
«التيار الوطين احلر» ضم النائبني
جورج عطاهلل وأسعد درغام
وأعضاء اجمللس السياسي يف
التيار الوزير السابق غابي ليون
والدكتور خليل محادة ،وعرض
الوفد موقف التيار من ملف
النازحني السوريني.
وأكد حسن على ضرورة «مقاربة
والالجئني
النازحني
ملف
على مستويني :احلرص على
والوضع
الوطين
االقتصاد
األمين واملعيشي واالجتماعي،
ويف الوقت عينه تأمني عودة
كرمية آمنة هلم» ،مشددا على
ضرورة «اإلسراع يف تشكيل
احلكومة واختاذ القرار اجلامع يف
كل ما يهم لبنان واللبنانيني».
بعد اللقاء ،قال محادة باسم
الوفد« :أتينا اليوم اىل هذا
الصرح الكريم لزيارة مساحة
شيخ عقل طائفة املوحدين
الدروز وذلك من ضمن جولة
يقوم بها وفد من اجمللس
السياسي من التيار الوطين احلر
على رؤساء الطوائف الروحية

ورؤساء األحزاب والتيارات
والكتل السياسية لعرض موقف
التيار الوطين احلر من موضوع
النازحني السوريني يف لبنان،
كون هذا املوضوع يطال مجيع
اللبنانيني ومهم لدرجة أنه
أصبح خطرا دائما يهدد اجلميع
إن من الناحية االقتصادية او
الدميوغرافية او االجتماعية او
األمنية .لذلك موقف التيار
الوطين احلر هو دعم عودة
اآلمنة
السوريني
النازحني
والكرمية اىل سوريا ،خاصة
ان هناك مناطق يف سوريا
باتت آمنة ميكن العودة اليها.
وحنن مع العودة التدرجيية ألن
هناك عددا كبريا من النازحني
السوريني يعود دوريا اىل
سوريا ،ويف احلالة هذه ينزع
عنه صفة النازح».
أضاف« :ان التيار الوطين احلر
يف جولته هذه يسعى اىل إجياد
تضامن وتوافق لبناني جامع
على موضوع النزوح السوري
الذي بدأ يشكل عبئا اكرب من ان
يتحمله لبنان ،ومساحته معروف
عنه حرصه على الوطن وعلى
املصلحة الوطنية اجلامعة».
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لـبنانيات

حرب :أمحل احلكومة مسؤولية رفع الغطاء
األمين عين وسحب العناصر املوجلة محاييت
كنت ال أزال أؤمن بوجوب حتمل
الدولة مبسؤولية أمن مواطنيها
ووجوب تفادي جلوئي إىل توفري
احلماية الذاتية ،لذلك ،أعلن
للرأي العام اللبناني حتميل
احلكومة والدولة مسؤولية رفع
الغطاء األمين عين ،ومسؤولية
كل اعتداء أو حادث قد أتعرض

وطنية  -صدر عن النائب السابق
بطرس حرب البيان اآلتي:
« نتيجة ممارسيت مسؤولياتي
السياسية والتزامي املبادئ
اليت لطاملا آمنت بها ملصلحة
بلدي ،تعرضت بتاريخ 2012/7/5
حملاولة اغتيال جنوت منها بعناية
اهلل.
إثر ذلك ،اختذت تدابري أمنية
استثنائية حلماييت من أي اعتداء
ثان ،واستمرت هذه التدابري
طيلة الفرتة املمتدة من تاريخ
حماولة اغتيالي حتى صدور نتائج
االنتخابات النيابية األخرية ،اليت
عقدت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
فقدت فيها مقعدي النيابي.
وعلى الرغم من أن التحقيقات العلماء املسلمني» اجتماعها
مل تكشف هوية املعتدين األسبوعي وتدارست األوضاع
وحمرضيهم ،وأنهم ال يزالون السياسية يف لبنان واملنطقة
وبالتالي وصدر عنها بيان لفتت فيه اىل
طليقني،
أحرارا
قادرين على تكرار احملاولة ،ان «األزمات يف العامل تتفاقم
فوجئت بقرار احلكومة واألجهزة نتيجة تهور الرئيس األمريكي
األمنية التابعة هلا ،من مديرية دونالد ترامب يف فرض
عامة ألمن الدولة إىل املديرية سياسات غري واقعية على الدول
العامة لقوى األمن الداخلي ،واحلكومات والشعوب ،وهو ال
القاضي بسحب كل عناصر يريد أن يعرتف بأن سياسة
احلماية املوجلني تأمني احلد القطب الواحد قد ولت إىل غري
األدنى من احلماية لي من أي رجعة ،وأنه ال يستطيع أن يتخذ
اعتداء حمتمل ،وهو ما يرفع قرارات ملصلحته متجاهال مصاحل
عين ،وعن عائليت ،وعن البناء هذه الشعوب والدول فضال عن
الذي أسكنه وعن سكان هذا مصاحل حلفائه اليت يضرب بها
عرض احلائط ويهددها بإجراءات
البناء ،أي غطاء أمين معقول.
هذا يف الوقت الذي أبقي قاسية على صعيد فرض
على تدابري محاية أمنية لبعض ضرائب على منتجاتها وعقوبات
النواب السابقني ،وأن عناصر على شركاتها .إن الواليات
أمنية فصلت هلذه الغاية ،علما املتحدة األمريكية مل تعد اليوم
أن معظمهم يف وضع سياسي الدولة صاحبة القرار الوحيد يف
وأمين ال يستدعي وجود أي السياسة العاملية ،وما حتاول
فعله يف فلسطني من صفقة
تدبري أمين استثنائي هلم.
نتيجة هذه التدابري العشوائية خطرية مع بعض الدول العربية
اليت ال تستند إىل أي اعتبار تؤدي إىل إجهاض القضية
أمين أو قانوني ،وبالنظر اىل الفلسطينية سيدخل املنطقة
املخاطر اليت ميكن أن أتعرض يف اجملهول ،ولن تنجح هذه
هلا ،توجهت بتاريخ  ،2018/5/21الصفقة وسيكون مصريها كما
بكتاب إىل معالي وزير الداخلية مصري كل تدخالت الواليات
والبلديات ،ألفت نظره إىل هذه املتحدة األمريكية يف املنطقة
املخاطر ،وأطلب استثنائي من الفشل».
تدابري سحب عناصر احلماية ،وهنأ التجمع القيادة السورية
امليدانية
«االجنازات
اليت كان قررها جملس األمن على
املركزي إثر تعرضي حملاولة الضخمة يف اجلنوب السوري»،
االغتيال عام  ،2012الستشعاري معتربا أن «تطهري املنطقة
باستمرار اخلطر األمين علي وعلى
عائليت ،مذكرا بأن من حاول
اغتيالي ال يزال حرا طليقا ومل
تكشف التحقيقات هوية اجلهة
وأسباب ذاك القرار ،وطلبت
إليه اإلبقاء على احلد األدنى
من تدابري احلماية ،وعرض األمر
بالسرعة املمكنة على جملس غرد امني سر تكتل «لبنان
األمن املركزي إذا استدعى األمر القوي» النائب ابراهيم كنعان
ذلك ،بالنظر اىل وجود بعض عرب حسابه على «تويرت» ،فقال:
غري احلقايب والوزارات ،شو
عناصر أمن الدولة بينهم.
انتظرت أكثر من شهر ونصف اولويات الناس من احلكومة؟
شهر بعد سحب كل عناصر االجناز ،االجناز ،االجناز ،من
احلماية وإبقائي مكشوفا أمنيا،
وذلك دون أن ألقى أي اهتمام
أو جواب ودون اختاذ أي تدبري
يصحح اخلطأ األمين املرتكب.
وملا كنت أخشى أن يكون قرار
رفع احلماية األمنية عين ذا أبعاد
وخلفيات سياسية وكيدية ،غرد النائب مجيل السيد عرب
بدليل إبقاء بعض العناصر حسابه عرب موقع تويرت قائال:
النواب
يقصدون
األمنية لدى بعض الوزراء «كثريون
والنواب السابقني ممن مل خلدمات فردية ،تطويع ،توظيف،
يطلب
يتعرضوا ألي حماولة اغتيال وال وساطات...إخل.عندما
يتعرضون ألي خطر أمين ،وملا النائب خدمة خاصة أو وساطة

له ،أو يتعرض له أحد أفراد
عائليت ،وأعترب أن قرار سحب
العناصر األمنية املوجلة توفري
احلماية لي ،سيؤدي إىل كشفي
أمنيا ،كما سيؤدي إىل العودة
إىل عصر امليليشيات املسلحة
خارج إطار األجهزة األمنية
الشرعية للدولة».

جتمع العلماء :التأخري يف تشكيل
احلكومة مل يعد مربرا

وهروب أو مقتل أو استسالم
املسلحني املتواجدين سرييح
العاصمة دمشق وبقية املناطق
من مؤامرات كانت تنطلق من
هناك».
وأعترب أن «عودة عدد من
إىل
السوريني
النازحني
قراهم يف القلمون انطالقا من
عرسال هو احلل األسلم لقضية
النازحني واليت جيب أن تعمم
على كل املناطق اليت حررت من
التكفرييني» ،مؤكدا «ضرورة
تشكيل جلنة مشرتكة سورية-
لبنانية لضمان عودة النازحني،
وأن يكون ذلك من خالل اتصال
رمسي بني الدولة اللبنانية
والدولة السورية».
كما اعترب أن «التأخري يف تشكيل
احلكومة مل يعد مربرا وأنه بدأ
يلقي بثقله على الواقع األمين
واالقتصادي اللبناني وأن تعنت
البعض يف احلصول على ما
يفوق متثيلهم النيابي وحجب
التمثيل عن البعض اآلخر الذي
جنح يف االنتخابات ال يعترب أمرا
مقبوال خاصة إذا كان هذا األمر
من خالل إمالءات خارجية».
«القصف
التجمع
واستنكر
العشوائي للجيش الصهيوني
لقطاع غزة وطالب املقاومة
بالرد على هذا القصف» منوها
«باحللول الشعبية للمقاومة
وباألخص الطائرات احلارقة
اليت تؤكد أن هذا الشعب ميتلك
القدرة على املقاومة واالستمرار
ضمن أصعب الظروف».

كنعان عرب تويرت :غري احلقايب
والوزارات ما هي اولويات الناس
من احلكومة؟

النازحني ،للنفايات ،للكهربا،
لفرص العمل للشباب والسكن
املرتبطني باقتصاد منتج ومالية
شفافة ،للمهجرين يلي بعد ما
رجعوا من  36سنة! فينا نفصل
حكومة على هالقياس؟».

السيد:عندما يطلب النائب خدمة خاصة أو
وساطة من مسؤول فلن يستطيع بعدها أن
ينتقد تقصريه أو فساده

من مسؤول مدني أو عسكري فلن
يستطيع بعدها أن ينتقد تقصريه
أو فساده يف اخلدمة العامة!إذا
كنت نائبا أيهما ختتار:أن تقيدك
اخلدمات اخلاصة،أو أن تتحرر
منها للخدمة العامة؟»

قائد اجليش واصل زيارته للواليات املتحدة :واثقون من حتمية
النصر النهائي على اإلرهاب بفضل عزمية اجليش وتضحياته

واصل قائد اجليش العماد
جوزاف عون زيارته إىل الواليات
املتحدة األمريكية على رأس
وفد من الضباط ،حيث التقى
عددا من املسؤولني يف اجليش
األمريكي خالل اجتماع موسع
عقد يف مبنى البنتاغون ،ضم
الضباط اللبنانيني وضباط
أمريكيني لبحث العالقات بني
اجليشني وتقييم املساعدات
العسكرية األمريكية ،ووضع
تصور جديد للحاجات املستقبلية
للجيش .ثم زار العماد عون
مدافن أرلينغتون الوطنية،
ووضع إكليال على ضريح اجلندي
اجملهول.
واقام السفري اللبناني يف
الواليات املتحدة األمريكية
غربيال عيسى عشاء رمسيا
على شرف العماد عون والوفد
املرافق ،شاركت فيه السفرية
األمريكية يف لبنان اليزابيت
ريتشارد ووزير الصحة اليكس
عازار ومساعد وزير اخلزانة
جانب
الصايغ،إىل
طوني
عدد من الشخصيات اللبنانية
واألمريكية.
وألقى العماد عون كلمة قال
فيها»:أود بداية أن أعرب عن
اعتزازي العميق بتجدد اللقاء
يف ما بيننا ،ليضاف إىل سلسلة
طويلة من حمطات التعاون
والتنسيق بني اجليشني اللبناني
واألمريكي .لقد أثبتت الواليات
املتحدة األمريكية حرصها الدائم
على دعم أمن لبنان واستقراره،
من خالل تطوير قدرات اجليش
باألسلحة واملعدات والربامج
التدريبية املتقدمة .إنها ثقة
غالية نفتخر بها ،وباملستوى
املرموق الذي بلغته شراكتنا يف
مواجهة األخطار اليت تهددنا،
وخباصة خطر اإلرهاب وخمططاته
أمن
الستهداف
اإلجرامية
الشعوب احلرة وقيمها».
وأضاف« :لقد حقق اجليش
اللبناني إجنازات كربى على
صعيد مكافحة اإلرهاب ،سواء
عرب اقتالع التنظيمات اإلرهابية
من حدودنا الشرقية بعد عملية
فجر اجلرود ،أو عرب مالحقة خالياها
يف الداخل والقضاء عليها .ومما
ال شك فيه أن وقوف الواليات
املتحدة األمريكية إىل جانبنا
كشريك فاعل ،ساهم بشكل
حاسم يف هذه اإلنتصارات.
لكن ما حتقق ،رغم أهميته،
هو مرحلة ضمن حرب طويلة
على اإلرهاب ،تستوجب توثيق
تعاوننا ،واستمرار التنسيق
الكامل فيما بيننا .وحنن على
ثقة تامة حبتمية النصر النهائي
على اإلرهاب ،بفضل عزمية
اجليش وتضحياته ،وكذلك
بفضل الدعم املتواصل من
حلفائنا ،ويف مقدمهم الواليات
املتحدة األمريكية».
وتابع« :يف هذا السياق
أتوجه بالتقدير واالمتنان إىل
السفرية األمريكية يف لبنان
ريتشارد
السيدةاليزابيت
وطاقم السفارة اخلاص بها .لقد
بذلوا مجيعا جهودا حثيثة لتعزيز
الروابط
وترسيخ
التواصل
بني بلدينا خالل هذه املرحلة
احلساسة .كما أمثن دور السفارة
اللبنانية يف الواليات املتحدة

األمريكية عرب سفريها وفريقها
الديبلوماسي ،يف سبيل تعزيز
الروابط بني البلدين ،ودور
اجلالية اللبنانية اليت وجدناها
خري ممثل لوطننا ورسالته يف
االنفتاح على الشعوب».
وختم« :أشكر حسن استقبالكم،
كما أشكر السيناتور روبرت كرم
مساعد وزير الدفاع للشؤون
األمنية الدولية ،على ما أبداه
من اهتمام ملساندة لبنان
وجيشه ،وأعرب عن أملي بأن
تسهم هذه الزيارة يف تعميق
العالقات بني بلدينا وجيشينا
ملا خيدم تطلعاتنا ومصاحلنا

املشرتكة».
وكانت كلمة للسفرية ريتشارد،
شددت فيها على دور اجليش،
القتالية
«بإرادته
منوهة
مهما كان نوع السالح الذي
يستخدمه» ،ومؤكدة «استمرار
الدعم للجيش اللبناني».
كما شكر السفري غربيال عيسى
السفرية األمريكية على «دعمها
املتواصل للجيش» ،مشريا
إىل أن «السفارة اللبنانية يف
الواليات املتحدة األمريكية
ستواصل جهودها مع السلطات
دعم
ملواصلة
األمريكية
اجليش».

أبو فاعور من دار الفتوى:

العالقة مع رئيس اجلمهورية باردة
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،النائب وائل أبو فاعور
الذي قال بعد اللقاء« :تشرفت
بلقاء مساحة املفيت أوال لتهنئته
بالعيد ،وثانيا لنشد على يده
يف خطبة العيد اليت القاها،
واليت كانت خطبة عصماء ال
يزال يرتدد صداها يف كل
األذهان والعقول اللبنانية،
وكانت متثل موقفا وطنيا يعرب
باحلد األدنى عن توجهاتنا وعن
توجهات طيف كبري وكبري جدا
من اللبنانيني».
أضاف« :طبعا كان هناك
اتفاق يف الرأي مع مساحته
على ضرورة دعم جهود دولة
الرئيس سعد احلريري ،اجلهود
املضنية اليت يقوم بها من
اجل تشكيل احلكومة ،وهذا
الدعم من قبل األستاذ وليد
جنبالط رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي ومن قبل اللقاء
الدميقراطي ،هو دعم كامل
ومطلق يف كل هذه احملاوالت
اليت جيب ان تؤدي اىل تشكيل
حكومة يف وقت قريب جدا».
وتابع« :رئيس احلكومة يقوم
بكل ما جيب ان يقوم به ،ولكن
التهويل على دولة الرئيس
احلريري مرة بسحب التفويض،
ومرة مبهل غري دستورية ،هو
من باب اهلرطقات الدستورية
اليت حتفل بها أيامنا السياسية
يف هذه الفرتة .اتفاق الطائف
واضح ،ال مهلة لدى رئيس
احلكومة ،وطبعا رئيس احلكومة
هو أول املستعجلني ألجل
التحديات
بفعل
التشكيل
واالقتصادية
السياسية
واألمنية ،ولكن هذا التهويل
الذي حصل ثم سحب بشكل
خمطط له ومدروس هو يف غري
مكانه على اإلطالق .تشكيل
احلكومة مهمة أساسية لرئيس
احلكومة ،ال مهل تفرض عليه،
وال تهديد يفرض عليه ،املبدأ
األساسي هو احرتام نتائج
االنتخابات النيابية ،وكل من
يريد ان يغامر بعدم احرتام نتائج
االنتخابات يكون ينقلب عليها
وعلى استحقاقات دستورية،
ويدخل البلد يف مهاو دستورية
وميثاقية ،ال اعتقد ان أي عاقل
يدرك ان من مصلحة البلد
اإلقدام عليها».

سئل :حيكى عن عقدة درزية
يف تشكيل احلكومة ،ما صحة
هذا الكالم؟
أجاب« :ال عقدة درزية ،نتائج
االنتخابات واضحة ،وعندما
نقول احرتام نتائج االنتخابات
ال يكون هناك عقدة ،هناك
افتعال لعقد للحصول على
متثيل إضايف ،ورمبا للحصول
على فكرة ثلث معطل أو ثلث
غري معطل يف احلكومة ،ولكن
هذا األمر غري موجود ،نتائج
االنتخابات النيابية واضحة
جدا ،واحرتام نتائج االنتخابات
النيابية يذلل كل ما يسمى
عقدا».
سئل :أين تكمن العقد يف
تشكيل احلكومة؟
أجاب« :عدم االعرتاف بنتائج
االنتخابات ،حماولة االنقالب
على نتائج االنتخابات النيابية
كما قلت ،والتهويل على دولة
الرئيس سعد احلريري بانه اما
ان تلتزم بالشروط اليت نضعها
لك ،او نطالب بعريضة نيابية...
هذا كله هرطقة دستورية ال
مكان هلا يف الدستور ،ولكن
جيب ان حيذر أصحاب هذه
اهلرطقات ان هلا أيضا جانب
اخر سياسي وميثاقي حنذر من
املغامرة او اإلقدام عليها».
سئل :كيف هي عالقتكم اليوم
برئيس العهد العماد ميشال
عون؟
أجاب« :ال شيء امسه عهد.
هناك رئيس مجهورية ،ليس
هناك مؤسسة امسها العهد ،بل
رئيس مجهورية ،وهناك حكومة،
الصالحيات
الطائف
وبعد
موجودة لدى احلكومة اللبنانية
اليت تتمثل فيها كل القوى
السياسية .العالقة مع رئيس
اجلمهورية استطيع القول انها
باردة ،ليس هناك من عالقة بعد
ما نالنا من احمليطني بالرئيس
يف االنتخابات النيابية ويف
التشكيل الوزاري من سهام
ومن تصويب ومن استهداف».
واستقبل دريان رئيس غرفة
الصناعة والتجارة حممد شقري
الذي وضعه يف أجواء األمور
االقتصادية واملعيشية وحبث
معه يف الشؤون العامة ،كما
استقب رئيس مجعية املقاصد
اخلريية اإلسالمية يف بريوت
الدكتور فيصل سنو.
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لـبنانيات

بيان صحايف صادر عن أبرشية اسرتاليا املارونية

ّ
حث اجلالية العربية على «معرفة
احلقائق» بشأن التحصني إلنقاذ احلياة

وفد من جملس رؤساء
وممثلي الكنائس الشرقية
أسرتاليا
يف
الرسولية
زيارة
يف
ونيوزيالندا
تضامنية إىل أرمينيا بدعوة
الرسولية
الكنيسة
من
األرمنية األرثوذكسية.
بعد سلسلة زيارات تضامنية
قام بها يف كل سنة منذ
أربع سنوات جملس رؤساء
وممثلي الكنائس الشرقية
أسرتاليا
يف
الرسولية
العراق
إىل
ونيوزيالندا
وسوريا ولبنان ومصر،
يقوم وفد من اجمللس بزيارة
تضامنية هذه السنة مع
الكنيسة األرمنية والشعب
األرمين إىل مجهورية أرمينيا
من  24إىل  30حزيران
(يونيو)  ، 2018بدعوة من
الكنيسة الرسولية األرمنية
األرثوذكسية،
الوفد ًّ
كال من:
ويتضمن
ُ
املطران
سيادة
.1
روبري رباط راعي أبرشية
امللكيني الكاثوليك يف
أسرتاليا ونيوزيالندا ورئيس
اجمللس
املطران
سيادة
.2
أنطوان – شربل طربيه
راعي األبرشية املارونية يف
أسرتاليا
سيادة املرتوبوليت
.3
هيغازون ناجاريان راعي
الكنيسة الرسولية األرمنية
األرثوذكسية يف أسرتاليا
ونيوزيالندا
نيافة األنبا دانييل
.4
أسقف أبرشية الكنيسة
القبطية األرثوذكسية يف
سيدني وتوابعها
املطران
سيادة
.5
جوليان بورتيوس رئيس
أساقفة ابرشية هوبارت –
تازمانيا للكنيسة الالتينية
الكاثوليكية
قدس املونسينيور
.6
باسيل سوسانيان ممثل
الكنيسة األرمنية الكاثوليكية
يف أسرتاليا
حضرة األب إيلي
.7
اللبناني
املرسل
خنول
املاروني ،املسؤول اإلعالمي
وسكرتري اجمللس
األهداف األساسية للزيارة:
أواصر
توطيد
أ.
بني
والتواصل
الوحدة
أبناء الكنيسة األرمنية ،من
مقيمني يف أرمينيا ومغرتبني
يف بلدان اإلنتشار ،والسيما
أسرتاليا ونيوزيالندا.
الكنيسة
دعم
ب.
األرمنية والشعب األرمين
بكل الوسائل املتاحة يف
مسرية نضاله من أجل توطيد
أواصر وحدته الوطنية ودعم
منو أرمينيا ودورها الرائد
يف إرساء أسس السالم
والعدالة واحملبة يف حميطها
والعامل.

رؤساء
زيارة
ت.
الكنائس واملقامات الدينية
يف أرمينيا والصالة والعمل
معًا من أجل جالء بهاء صورة
املسيح املتجلية يف وحدة
احملبة الراسخة بينها وبني
أبنائها وبناتها.
الرؤساء
زيارة
ث.
املدنيني
واملسؤولني
أرمينيا،
يف
القيمني
ّ
على القيادة السياسية
واإلجتماعية
واإلقتصادية
يف البالد وإيصال صوت
أبناء وطنهم هلم ،وخباصة
املغرتبني منهم ،وإطالعهم
شعبهم
هموم
على
وتطلعاتهم وآماهلم.
زيارة أماكن احلج
ج.
الكنسية واملتاحف الوطنية
والسيما «متحف اإلبادة
واملؤسسات
األرمنية»
اإلنسانية من ميامت ودور

ّ
مسنني وغريها للمشاركة
عن قرب هموم وأوجاع
ّ
األقل
واملتأملني
حظًا
والفقراء واملعوزين واأليتام
من أبناء البالد وتقديم
بعض املساعدات املالية
هلم واليت جمُ عت من بعض
احملسنني من أبناء وبنات
الكنائس الشرقية الرسولية
يف أسرتاليا ونيوزيالندا.
برنامج الزيارة:
بزيارة
الوفد
سيقوم
الكاثوليكوس
قداسة
كرياكني الثاني بطريرك
الكنيسة األرمنية الرسولية
االرثوذكسية الذي
تكرم
ّ
مشكورًا بتكليف معاونيه
باستضافة الوفد مع الفريق
اإلعالمي وتأمني إقامته
وتنقالته يف أرمينيا على
نفقة الكنيسة.

وسيتضمن الربنامج أيضًا
زيارة رؤساء الكنائس كافة
وسعادة السفري البابوي.
وسيقوم الوفد أيضًا بزيارة
رئيسي اجلمهورية واحلكومة
َ
وبعض
اهلجرة
ووزير
املسؤولني املدنيني.
يوميات الزيارة:
سيقوم
اإلعالمي
الوفد
ُ
املرافق واملؤلف ،إىل جانب
األب إيلي خنول ،من اآلنسة
هال محصي من جريدة
النهار اللبنانية ،والسيد
رودولف فرح من تيليلوميري
الفضائية،
ونورسات
بإصدار البيانات الدورية عن
نشاطات الزيارة وتوزيعها
على وسائل اإلعالم.
ومع انتهاء الزيارة سيصدر
عن الوفد بيان ختامي.
صادر يف  26حزيران 2018

تشجع محلة ’اعرف احلقائق بشأن التحصني‘ اليت تقوم بها احلكومة
ّ
ومقدمي الرعاية على تلقيح أطفاهلم
األسرتالية األمهات واآلباء
ّ
يف املواعيد املوصى بها يف جدول الطفولة اخلاص بالربنامج
الوطين للتحصني(.)National Immunisation Program
حلصول طفلك على أفضل وقاية ،حيتاج إىل ّ
كل من اللقاحات
تلقي ٍّ
يف موعده ّ
وتقدم احلكومة األسرتالية لقاحات الطفولة
كل مرة.
ّ
ً
جمانا.
الضرورية
معدالت التحصني يف أسرتاليا مرتفعة اآلن ،حيث أن
ومع أن
ّ
 %93من األطفال الذين يف سن اخلامسة ّ
ملقحون بالكامل ،فإن
جدا .هذه املناطق اليت
معدل التحصني يف بعض املناطق منخفض ً
ّ
تعرض اجملتمع للخطر ،خاصة األفراد
ينخفض فيها
ّ
املعدل هي اليت ّ
الذين ال ميكن تلقيحهم مثل املواليد واألطفال املصابني حباالت
معينة.
صحية ّ
ّ
متنع اللقاحات األمراض اخلطرية واإلعاقة واملوت ،وهي هامة
للشخص الذي يتلقى اللقاح ولكافة أفراد اجملتمع.
يشدد الربوفيسور إيان فرايزر ،حامل « وسام خدمة أسرتاليا»
ّ
وأخصائي التحصني وأحد شركاء مكتشفي لقاح الوقاية من
ً
آفاقا جديدة ،على أن اللقاحات مأمونة
السرطان ( )HPVالذي فتح
وفعالة ،ويقول:
ّ
«لقد ّ
اختبارا شام ًال
مت اختبار كافة اللقاحات املتوفرة يف أسرتاليا
ً
من حيث سالمتها وفعاليتها ،وهي ذات نوعية عالية .ميكن أن
ردات فعل ،شأنها يف ذلك شأن ّ
كل األدوية.
تسبب اللقاحات ّ
ّ
ً
عادة خفيفة وتتالشى خالل بضعة
لكن التأثريات اجلانبية الشائعة
دائما مع الطبيب أو
حتدث
أيام بدون عالج طيب .إذا ساورك قلق ّ
ً
املمرض».
ّ
ومقدمي الرعاية أن ’يعرفوا احلقائق
تناشد احلملة األمهات واآلباء
ّ
بشأن التحصني‘ .فيما يلي بعض من هذه احلقائق:
• التحصني ينقذ احلياة.
تقوي جهاز املناعة لدى طفلك.
• اللقاحات ّ
• ّ
ضدها ميكن أن تؤدي إىل
كل األمراض اخلطرية اليت نقوم بالتلقيح ّ
أمراض خطرية ،مبا يف ذلك املوت.
•  %93من األطفال الذين يف سن اخلامسة يف أسرتاليا ّ
ملقحون ،لكن
يعرض اجلميع
ّ
معدالت التحصني يف بعض املناطق أقل من ذلكّ ،
مما ّ
للخطر.
• لقد ّ
اختبارا شام ًال من
مت اختبار كافة اللقاحات املتوفرة يف أسرتاليا
ً
حيث سالمتها وفعاليتها وهي ختضع للمراقبة والتقييم باستمرار.
يعرض طفلك ومن حوله خلطر
• إن تفويت التلقيحات أو تأخريها ّ
إصابتهم بأمراض خطرية.
وفعالة لتأمني وقاية طفلك من أمراض مثل
• التحصني طريقة مأمونة ّ
السعال الديكي واحلصبة.
وقد ّ
مت إعداد مواد كامللصقات واملنشورات املرتمجة لدعم هذه
احلملة.
للمزيد من املعلومات أو لتنزيل موارد باللغة العربية ُزر املوقع
immunisationfacts.gov.au
ّ
لكل االستفسارات من وسائل اإلعالم ُيرجى االتصال بـ:
 Etcomعلى عنوان الربيد اإللكرتوني PR@etcom.com.au

+61 2 9568 8306
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اسرتاليا يف اسبوع

Australian News

شرطة نيو ساوث ويلز تؤدب رجال العصابات
أجربت شرطة نيو ساوث ويلز
أفراد عصابات على االصطفاف
واالستلقاء على األرض.
والتقطت فرقة أمنية خنبوية
جديدة حتمل اسم «رابتور
ساوث» العديد من الصور لتلك
املشاهد يف إطار محلة أسفرت
عن ضبط عشرات اآلالف من
الدوالرات النامجة عن جتارة
املخدرات وغسيل األموال.
كما صادرت الشرطة حوالي
 20سالحا حمظورا خالل احلملة
اليت امتدت على مدى الشهرين
املاضيني يف الشوارع اجلنوبية
لنيو ساوث ويلز.
العناصر
الصور
وأظهرت
اخلارجة عن القانون الذين يضع
بعضهم الوشم «التاتو» بشكل
مبالغ فيه ،ويرتدون املالبس
امللونة املختلفة للعصابات.
وأنزلت فرقة الشرطة رجال
العصابات عنوة من على منت
دراجاتهم النارية وأجربوهم
على االصطفاف مثل احليوانات
قبل أن يقيدوهم باألصفاد.
ومتثل هذه العملية بداية محلة
أمنية مشددة تستهدف احلد
من عنف العصابات املتزايد يف
املناطق اإلقليمية لوالية نيو
ساوث ويلز.
وتأمل الشرطة يف أن تضع
تلك االعتقاالت حدا للحروب
عصابات
بني
احملتدمة
«نومادز»(البدو) و»فينكس»،
ونسخة من عصابة «أشقاء
مدى احلياة» (Brothers
 )for Lifeىيف منطقة إالوارا
بنيو ساوث ويلز.
ومنذ نيسان املاضي ،نفذت
العديد من فرق الشرطة
النخبوية محالت عديدة يف
نيو
وجنوب
«وولونغونغ»
ساوث ويلز للحد من خصومات
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عصابة إفريقية تطعن شرطيا
أسرتاليًا بوحشية

فرقة «رابتور ساوث» أثناء اقتحامها مقر عصابة دراجات نارية محظورة

عصابة من املراهقني األفارقة طعنت ديف ثورن يف الرأس يف مركز
تسوق بملبورن

أجربت فرقة أمنية نخبوية جديدة تحمل اسم «رابتور ساوث» أفراد عصابات على االنبطاح على األرض.
الدماء على وجهه

عصابات الدراجات النارية.
ويف شهرين فحسب ،ألقى
فرقة «رابتور ساوث» القبض
على  8أشخاص ،ووجهت
أكثر من  40اتهامات ،ونفذت
حوالي  20عملية وفقا ملساعد
املفوض باري.
األحد  24حزيران احلالي،
أعلنت فرقة مكافحة املنظمات
اإلجرامية بنيو ساوث ويلز
رمسيا التواجد الدائم لـ «رابتور
ساوث» مبنطقة إالوارا القتالع
األنشطة اإلجرامية للعصابات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وقال الشرطي ديف ثورن قال
إنه تدخل حلماية سائق احلافلة
بعد تعرضه إلهانات لفظية من
جمموعة من األفارقة يف مركز
تسوق جنوب شرق ملبورن.

وقال ثورن إن العصابة
كانت تبدو إفريقية اجلذور،
لكنه ال يتذكر تفاصيل أخرى
عنهم أثناء اهلجوم الذي حدث
يف مركز تسوق «ويفرلي
غاردنز».

لكن الشرطي تعرض للضرب
من اخللف ،ووجد نفسه يف
مواجهة شخص حيمل سكينا
وأنثى حتمل سالحا مدببا.

صورة توضح إلقاء القبض على عضو من عصابة البدو «نومادز»
كما مت تأسيس «رابتور نورث»
بهدف حماربة تصاعد التوتر
بني العصابات يف نيوكاسل
على ساحل نيو ساوث ويلز.
تأمل الشرطة أن تؤدي
حد
عمليات االعتقال وضع
للحروب احملتدمة بني عصابات
«نومادز»(البدو) و»فينكس»،
ونسخة من عصابة «أشقاء
مدى احلياة» (Brothers
 »for Lifeيف منطقة إالوارا
بنيو ساوث ويلز.

طعنت عصابة من املراهقني
األفارقة شرطيا أسرتاليا ،خارج
اخلدمة ،بعد أن تدخل األخري
للدفاع عن سائق حافلة.

ولفت ديف إىل أنه تدخل
لوقف إهانتهم للسائق قائال:
«اهدأوا يا شباب ،إنه يؤدي
عمله فحسب».

وأظهرت صور مروعة لثورن
وهو يرقد على سرير مستشفى،
وآثار دماء جافة على وجهه،
والغرز اجلراحية اليت اضطر
األطباء إىل إجرائها ملداواة
اجلرح العميق يف رأسه.

فرقة شرطة نخبوية تسيطر على أفراد عصابات الذين استلقوا على
األرض أثناء عمليات اعتقال دراماتيكية يف نيو ساوث ويلز هذا العام

وأشار ثورن إىل أن العصابة
كانت تبدو إفريقية اجلذور،
لكنه ال يتذكر تفاصيل أخرى
عنهم أثناء اهلجوم الذي حدث
يف مركز تسوق «ويفرلي
غاردنز».

وأردف« :فوجئت بشخص
يشهر يف وجهي سكينا قابال
للطي ،وأنثى خترج سالحا مدببا،
وضربين أحدهم من اخللف
بشيء ال أعرف ماهيته».
ُ
ونقل ثورن إىل املستشفى
حيث مكث ملدة  7ساعات
وأجرى له األطباء خياطة
للجرح.
وقالت شرطة فيكتوريا لديلي
ميل أسرتاليا إن املتوقع أن
يتم توجيه اتهامات على خلفية
هذا االعتداء.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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أزمة أسنان مزمنة يف أسرتاليا..
البنك املركزي :العملة
االنتظار  3سنوات خللع «ضرس العقل» اإللكرتونية لن تدخل أسرتاليا

املتكررة بال فائدة للحصول
على رعاية طارئة.
وتابع« :أعاني من مشكلة يف
أحد أسناني تزيد من احتماالت
تعرضي لعدوى مزمنة ،وال
أستطيع املضغ ألنها مرتفعة
عن بقية أسناني».
وأردف« :ما زلت أنتظر تلقي
عالج أسنان على مدى ثالث
سنوات».
ولفت إىل أن كل مرة يذهب
إىل العيادة احمللية مصابا
بعدوى ،يتم إعطاؤه مضادا
حيويا ويطلبون منه العودة إىل
املنزل.
وأخربوه يف نهاية املطاف أنه
إذا أراد العالج سيتعني عليه
إجراء فحص ،حمذرين إياه من
رفض طلبه إذا مل يكن الورم
ظاهرا بصورة كافية.
وتابع أنه ال يستطيع البقاء على
املضادات احليوية واملسكنات
ملدة  8أسابيع.
وعلى مدى  10سنوات ،مل
حيصل على عالج أسنان مناسب
باستثناء خلع أسنان.
من جانبها ،قالت متحدثة باسم
«صحة كوينزالند» أن أطول
فرتة انتظار يف مركز هرييف
باي أورال هيلث لعالج األسنان
هي  2.5عاما.
وعالوة على ذلك ،فإن اطول
فرتة انتظار للحصول على عالج
أسنان طوارئ بلغت شهرين.

حيث أطباء األسنان أولياء
األمور على إعادة التفكري فيما
يضعونه داخل صندوق الغداء
ألطفاهلم
يشعر مرضى املستشفيات
العامة يف أسرتاليا باليأس
الشديد للحصول على عالج
معقولة،
بأسعار
أسنان
ويضطرون للتنقل بني الواليات
من أجل ذلك اهلدف.
وذكر بعض األسرتاليني أنهم
اضطروا لالنتظار ثالث سنوات
من أجل خلع «ضرس العقل»
الذي يسبب هلم الكثري من
اآلالم.
كوينزالند
واليات
وتشهد
وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز
قوائم انتظار طويلة وتأجيالت
متكررة طويلة األمد.
وقالت امرأة بفيكتوريا إنها
تنتظر منذ  3سنوات من أجل
احلصول على «موعد طوارئ»
من أجل خلع ضرس العقل
واألضراس اجملاورة له.
وأضافت أنها اآلن ختطط
للذهاب إىل كوينزالند لتلقي
العالج.
ولكن يف الوالية اليت تتسم
بشروق الشمس ،يعاني العديد
من األشخاص يف البلدات
اإلقليمية من أجل العثور على
دكتور أسنان جمانا.
وتقدم مارك فاسر ،الذي
يقطن يف بوندابرج ،بشكوى
رمسية إىل «كوينزالند هيلث»
(صحة كوينزالند) جراء حماوالته
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اً
رحال
فضحت امرأة من كوينزالند
عاري املؤخرة وهو يستخدم
احلديقة األمامية ملنزهلا يف
غولد كوست كـ «مبولة» يقضي
فيها حاجته.
املرأة الساخطة تدعى ميشيل
جونز ،التقطت بالكامريا هذا
العمل غري األخالقي يف فناء
منزهلا وقامت مبشاركتها عرب
مواقع التواصل االجتماعي
ليشاهد العامل ماذا حدث.
وأشارت إىل أنها ليست املرة
األوىل اليت يبول فيها أحد
باحلديقة األمامية.
الذين
«الرحالة
وأردفت:
يعيشون يف شوارع غولد كوست
يستخدمون
شاحنات
داخل
شوارعنا وكأنها مبولة».
ومضت تقول« :ال نسمح
للمتشردين الذي ال مأوى هلم
بالعيش داخل الشاحنات ،ملاذا
نسمح إذن للرحالة أن يفعلوا
كذلك؟»
وانتقدت جونز كيف أن شوارع

املدينة باتت مليئة بنفايات
«السرير املؤقت» الذي يصنعه
الرحالة داخل الشاحنات.
وتابعت« :يعمد الرحالة على
شراء شاحنات وسيارات دفع
رباعي رخيصة الثمن وحتويلها
إىل أماكن لإلقامة لتفادي تكبد
أموال كبرية للسكن يف أرجاء
أسرتاليا».
وتابعت« :معظم هذه السيارات
ال حتتوي على محامات ،ولذلك
الشوارع
الرحالة
يستخدم
للتبول».
واستطردت« :حتتاج بلدية
جولد كوست إىل توفري أماكن
انتظار سيارات تضم محامات،
كما نستطيع توفري شاحنات
للمشردين ،وبالتالي نضرب
عصفورين حبجر واحد».
وقالت متحدثة باسم بلدية جولد
كوست إن التبول والتغوط يف
األماكن العامة أمور ختص
الشرطة ،لكنها أشارت إىل
محلة مشددة من البلدية على
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مواجهة بني ممثل شوارع «شبه عاري» وناشط
مييين متطرف

الناشط اليميني املتطرف بلري كوتريل
ببنك
بارز
مسؤول
صب
ّ
االحتياطي األسرتالي (البنك
املركزي) ماء باردا على توقعات
اإللكرتونية
العملة
تطبيق
«بيتكوين» يف أسرتاليا.
وقال الدكتور توني ريتشاردز
رئيس قسم سياسة املدفوعات
ببنك االحتياطي األسرتالي إن
استقرار الدوالر األسرتالي يعين
أنه ليس من املرجح أن يتم
السماح بانتشار عملة بيتكوين
داخل البلد.
الذي
ريتشاردز،
الدكتور
امتلك شخصيا «مقدار صغري
من بيتكوين» عام  ،2014قال
إن العمالت اإللكرتونية خارج
سيطرة املؤسسات التقليدية
ميكن تطبيقها بشكل عملي ولكن
ليس يف أسرتاليا على األرجح.
قال الدكتور توني ريتشاردز
رئيس قسم سياسة املدفوعات
ببنك االحتياطي األسرتالي إن
العمالت اإللكرتونية ال ميكن أن
يتم تطبيقها بشكل عملي يف
أسرتاليا
وأضاف يف تصرحيات أدىل بها
الثالثاء املاضي أن االستخدام
احمللي للعمالت اإللكرتونية
داخل أسرتاليا حمدود جدا يف
الوقت الراهن بدرجة ال يرى
البنك املركزي أنها حتدث تأثريا
على السياسة النقدية أو تعرقل
استقرار النظام املالي.

ومضى يقول« :عندما ال متلك
دولة ما عملة جديرة بالثقة ،رمبا
يسعى الناس حينئذ إىل عمالت
أخرى».
وواصل« :لكننا يف أسرتاليا
منلك عملة جديرة باملصداقية
وهي الدوالر األسرتالي ،ومعدل
تضخم منخفض ملدة تناهز ربع
قرن ،ولذلك فإن احتماالت
االعتماد على عملة بديلة تبدو
منخفضة جدا».
لبيتكوين،
املتقلب
السعر
تلك العملة اإللكرتونية اليت ال
تدعمها حكومة أو هيئة ملموسة،
ميثل سببا آخر يدعو إىل التوجس
من تطبيقها يف دولة متلك نظاما
مصرفيا مستقرا.
يذكر أن قيمة عملة بيتكوين
اخنفضت من  1000دوالر
أمريكي إىل  250دوالر أمريكي
يف .2014
وحذر املسؤول األسرتالي من
املخاطرة املرتبطة بتلك العملة
اإللكرتونية.
وبينما يدرس البنك املركزي
السويدي فوائد إصدار عملة
إلكرتونية خاصة به ،قال
ريتشاردز إن بنك االحتياطي
األسرتالي ال يسعى حقا إىل
إلكرتوني»
«دوالر
تفعيل
يعمل جنبا إىل جنب مع الدوالر
التقليدي.
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أسرتالية تفضح رجال بوًّل يف فناء منزهلا

أندرو دوغالس ماكينتوش دأب على قضاء حاجته يف شوارع بريزبن
املعسكرات غري املشروعة.
وأضافت املتحدثة الرمسية:
«البلدية تلقت ثالثة شكاوى
يف هذا الصدد منذ مارس
املاضي ،لكن التحقيقات مل
تسفر عن وجود أية انتهاكات
ملحوظة».
ونوهت إىل أن موظفي البلدية
قاموا جبولة باملنطقة مساء أول
أمس ومل يالحظوا أية سلوكيات
غري مشروعة.

احملرجة ظهرت بعد
الصور
أسبوعني من ظهور صور مماثلة
لشخص دأب على قضاء حاجته
يف شوارع برزبني يدعى أندرو
دوغالس ماكينتوش.
ومت اتهام ماكينتوش باإلزعاج
العام بعد أن ضبطه اجلريان
يتبول يف ممتلكاتهم حوالي 30
مرة يف العام.
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ظهر املمثل مرتديا زيا ورديا ضيقا ،وصرخ يف كوتريل ورفاقه« :أنا أؤدي عرضا أيها املعاتيه»
واستنجد بالشرطة.

املواجهة حدثت يف ( )Federation Squareاملزحمة املعروفة بإقامة نشاطات عامة.
تعرض أحد فناني الشوارع
األسرتالي إىل ترويع شديد
من قائد حركة ميينية متطرفة
يف ملبورن،الرتدائه مالبس
شبه عارية مما أدى إىل تدخل
الشرطة.
بلري كوتريل ،القائد املشبوه
باتريوتس
«يونايتد
حلركة
فرونت» اليمينية املتطرفة أخذ
يعنف ممثل الشوارع يف «ميدان
(Federation
االحتاد»
 ) Squareتلك املنطقة
الداخلية املزمحة املعروفة بإقامة
أحداث عامة.
ويف مقطع فيديو انتشر على
االجتماعي
التواصل
موقع
«فيسبوك» ،انتقد قائد احلركة
اليمينية املتطرفة فنان الشوارع
ملالبسه شبه العارية قائال له:
«هناك أطفال يشاهدونك».
واقرتب كوتريل ورفاقه من
الرجل الذي كان يلقي نكتة
على مجهوره.
ورد عليهم املمثل قائال« :ماذا
حيدث هنا ،هل تريدون قتاال أو
شيئا من هذا القبيل؟» وبدأ يف
الرتاجع.
وصرخ فيه كوتريل قائال بعد أن
توقفت املوسيقى« :قم بتغطية
جسدك ،هناك أطفال هنا ،أنت
لست موضع ترحيب هنا».
وأجاب فنان الشارع« :أنا أؤدي
عرضا أيها املعتوه» ،وصرخ
مستنجدا بالشرطة.
وسرعان ما امتدت االنتقادات
الصادرة من معسكر كوتريل
جتاه املتفرجني ،حيث استنكر

األشخاص
كافة
النشطاء
املناهضني هلم واصفني إياهم
بالشيوعيني ،كما وجهوا إليهم
ألفاظا نابية.
وخالل دقائق ،عاد فنان
الشوارع بصحبة عدد من أفراد
الشرطة الذي طالبوا كوتريل
ورفاقه بالرحيل.
وشرحت الشرطة لكوتريل كيف
أن هذا املمثل ميلك ترخيصا من
البلدية بتقديم عروضه.
وقال الناشط املتطرف« :هل
ميلك ترخيصا الرتداء مالبس
مثل هذه؟ من وافق على ذلك،
إنه أمر مثري لالمشئزاز».
ورد عليه الشرطي قائال إنه
إذا أراد التقدم بشكوى فعليه
الذهاب لبلدية ملبورن.
وبلري كوتريل ميلك مسعة سيئة
خالل السنوات القليلة املاضية
جراء قوميته املتطرفة
واكتسب بلري كوتريل مسعة
سيئة خالل السنوات القليلة
املاضية جراء قوميته املتطرفة.
ويف عام ُ ،2015وجهت إليه
اتهامات بعد قطعه رأس دمية
بسيف مصطنع ،ثم سكب دماء
زائفة يف الطريق أمام بلدية
بندجيو احتجاجا على بناء مسجد
باملنطقة.
وتقدم كوتريل باستئناف ضد
بإدانته وتغرميه 2000
حكم
دوالر لالشرتاك يف عمل بـ
«هدف التحريض على االزدارء
اخلطري واالمشئزاز جتاه فئة من
الناس».
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اقرتاح يلزم السائقني بدفع رسوم عارضة أسرتالية تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش يف سن  16عاما
لكل كيلومرت يف الطريق

هيئة البنية التحتية تقود مطالبات لتطبيق نظام الدفع حسب االستخدام
يف الطرق األسرتالية
تزيربوا مالكا تكشف تفاصيل تعرضها لالعتداء الجنسي يف سن املراهقة

 ..مع امللياردير جيمس باكر الذي ارتبطت به  5سنوات

األحياء الشرقية لسيدني.
وختطط جمددا للعودة

قانون أمريكي يصعق عامالت اجلنس يف أسرتاليا

بيرت خوري :اإلصالحات حيوية للتيقن من نظام أكثر عدال للسائقني

قد يضطر السائقون إىل دفع
رسوم لكل كيلو مرت يقطعونه
يف الطريق.

عليها شبكة الطرق اهلامة يف
أجزاء من اليوم،لكنها متلك
سعة زائدة يف باقي األوقات.

وعالوة على ذلك ،قد يتكبد
السائقون رسوما أكرب إذا تزامن
وجودهم يف الطريق مع أوقات
الذروة.

قال بيرت خوري املتحدث
الرمسي باسم هيئة NRMA
لصحيفة ديلي ميل أسرتاليا إن
اإلصالحات حيوية للتيقن من
نظام أكثر عدال للسائقني

وجددت هيئة البنية التحتية يف
أسرتاليا Infrastructure
 Australiaمطالبتها بتطبيق
تلك الرسوم ،الذي أوصت بها
للمرة األوىل عام  ,2016واليت
تستهدف تشجيع السائقني على
السفر يف غري أوقات الذروة.
ولكن باملقابل ،ينص االقرتاح
على إلغاء رسوم ضريبة البنزين
وتسجيل السيارات.
ويف تقرير حديث ُنشر اإلثنني،
هامجت هيئة البنية التحتية يف
أسرتاليا احلكومة الفيدرالية
جراء تراخيها يف معاجلة ظاهرة
التكدس املروري يف املدن
األسرتالية الكربى.
وأشارت احلكومة عام  2016إىل
موافقتها على االقرتاح ،لكن مل
يبدأ بعد حتقيقها اليت ختطط
له حول رسوم ُتفرض على
مستخدمي الطرق.
وقال التقرير« :تعاني طرقنا
من نقص يف التمويل يف الوقت
الذي تقلل فيه التغيريات
التكنولوجية من إيرادات ضريبة
الوقود».
وأردف التقرير« :ما زال دافعو
الضرائب األسرتاليون يتكبدون
عناء التكلفة املستمرة للحفاظ
على وتطوير نظام الطرق».
وحذر التقرير من حالة التكدس
املروري املزمنة اليت باتت

من جانبه ،قال فيليب ديفيس،
الرئيس التنفيذي هليئة البنية
التحتية يف أسرتاليا إن
إصالحات الطرق ميكنها أن
تضحى مصدرا جوهريا أكثر
عدال للتمويل املرتبط بالطرق.
وتابع« :أسرتاليا مل تتقصها
أبدا الرؤية ولكننا ينبغي أن
حنافظ على زخم اإلصالحات إذا
رغبنا يف تلبية التحديات اليت
جنابهها».
واتفق بيرت خوري املتحدث
الرمسي باسم هيئة NRMA
املعنية بالطرق على ضرورة
اختاذ احلكومة الفيدرالية خطوات
ملموسة يف هذا الصدد.
وفسر ذلك قائال« :حتتاج
احلكومة إىل البدء يف حمادثة
للعثور على نظام يعمل من
أجل أسرتاليا ،والتأكد من
أن احلكومات املستقبلية متلك
القدرة على مجع متويالت تصب
يف صاحل البنية التحتية».
ولفت إىل أن اإلصالحات
ضرورة حيوية يف وقت يتزايد
فيه عدد السيارات الكهربائية
يف الطرق األسرتالية.
وتتعرض احلكومة النتقادات
لفشلها يف معاجلة أزمة االزدحام
املروري يف املدن الكربى.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

إىل

األضواء اإلعالمية مرة أخرى.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تزيبورا يف سن الرابعة عشرة قبل عامني من تعرضها العتداء جنسي من
صديق ومنتج من ذوي الثقة بالنسبة لها
كشف العارضة األسرتالية
تزيبورا مالكا ،املعروفة سابقا
باسم كايت فيشر ،تفاصيل
تعرضها لالعتداء اجلنسي يف
سن السادسة عشر.
وقالت مالكا ،اليت تبلغ من
العمر  44عاما ،يف تصرحيات
أدلت بها لـصحيفة «نيبورهود
بيرب» إنها كانت تعمل كعارضة
أزياء يف ذلك الوقت عندما
كانت تقيم بالواليات املتحدة،
وتلقت دعوة للذهاب إىل منزل
صديق ومنتج من ذوي الثقة
بالنسبة هلا.
وأضافت« :لقد كانت األضواء
خافتة ،ألننا كنا نشاهد فيلم
«دير هانرت»،
وكان صديقها جالسا أسفل
إحدى نهاييت األريكة ،بينما
عند النهاية
جلست هي
األخرى».
وتابعت« :لقد كان مسينا،
وأصدر أصوات شخري من أنفه،
وبدأ يف االستمناء».
وأضافت أنها فوجئت بعد ذلك
باملنتج يقذف السائل املنوي
يف وجهها.
«شعرت
تقول:
وتابعت
بالصدمة وصرخت يف وجهه
قائلة« :أنت فظيع ،إنه شيء
مثري لالمشئزاز».
وطالبها بتقبيله ،وأخذ يقرتب
منها أكثر ،لكنها جنحت يف
اهلروب من شقته وعادت إىل

مقر إقامتها وأخربت صديقاتها
مبا حدث.
وخالل املقابلة ،لفتت تزيبورا
إىل أنها أجرت عملية إجهاض
يف نفس الفرتة العمرية بعد أن
محلت من صديق هلا.
وكانت تعيش يف نيويورك يف
ذلك الوقت ،وتعمل كعارضة،
قبل أن تعود إىل أسرتاليا
الحقا.
وأفادت أن دار األزياء اليت
تعمل لديها أقرضتها 5000
دوالر إلجراء عملية اإلجهاض.
وحقققت تزيبورا جناحات يف
جمال املوضة بأسرتاليا وارتطبت
بامللياردير جيمس باكر.
وبعد عالقة دامت  5سنوات،
انفصلت عن باكر لتقرر العودة
إىل الواليات املتحدة جمددا.
ولكن بعد أن تسبب صديق هلا
يف تبديد أمواهلا ،عادت جمددا
إىل أسرتاليا عام  ،2011ومكثت
عامني يف مأوى للمتشردين يف
ملبورن.
ويف  ،2016عادت إىل دائرة
وظهرت
جمددا
االضواء
كمتسابقة يف برنامج «أنا
مشهورة ،أخرجين من هنا» الذي
تبثه شبكة القناة التلفزينية
العاشرة.
وعملت بعدها لفرتة كعاملة بدار
مسنني يف ملبورن ،وعاشت
الحقا بعض الوقت يف جنوب
أسرتاليا ،وتقيم حاليا يف

يف
جراء
حظر
غري

تعاني عامالت اجلنس
أسرتاليا أضرارا كبرية
قانون أمريكي يستهدف
إعالنات اإلجتار اجلنسي
املشروع على اإلنرتنت.
قانون «حماربة اإلجتار باجلنس
على اإلنرتنت» مرره الكونغرس
األمريكي ووقع عليه الرئيس
دونالد ترامب يف أبريل
املاضي.
ويستهدف القانون املواقع اليت
تستضيف إعالنات تقدم خدمات
جنسية غري مشروعة.
املواقع
قائمة
وتتضمن
«كريغزليست» و» باكبيغ»
و»كراكر».
بيد أن هذه املواقع تستخدمها
عامالت جنس حيملن رخصة
مزاولة مهنة الدعارة يف
أحناء عديدة من العامل ،مثل
أسرتاليا.
اجلنس
عامالت
وحتاول
األسرتاليات التأهب ملالحقة
تداعيات حظر اإلعالنات يف هذه
املواقع.
لكن بالنسبة للكثريات منهن،
فإن اخلسائر املالية النامجة
عن تفعيل القانون األمريكي
جتاوزت أسوأ توقعاتهن.
لوسي ،عاملة اجلنس األسرتالية
اليت متارس نشاطها يف ملبورن
قالت لـ «السيغنال» أنها خسرت

أكثر من  % 90من دخلها منذ
تفعيل القانون األمريكي.
وأضافت أن ذلك القانون أحدث
ضربة مالية كارثية بالنسبة هلا
ولألخريات يف نفس مهنتها.
ومضت تقول« :لقد تسبب
القانون يف عدم قدرتي على
دفع اإلجيار ،وأصبحت أتقشف
غذائيا وأعيش على املكرونة،
أو االعتماد على بعض املعارف
لتناول
يصطحبوني
الذين
العشاء.
وأردفت« :بشكل عام ،مل أعد
أستطيع الدفع للطعام ،ويتعني
علي العمل يف بيت دعارة ستة
أيام أسبوعيا ألحاول اصطياد
الزبائن».
جان غرين ،املسؤولة بشبكة
«فيكسني كوليكتيف» قالت إن
القانون األمريكي جيرب عامالت
اجلنس على اخلروج من العمل
اخلاص والذهاب إىل بيوت
الدعارة مما يقلل فرصهن يف
حتقيق الدخل ال سيما يف ظل
العدد الكبري والوفرة العددية
هلن.
وعالوة على ذلك ،تسمح
املنصات اإللكرتونية لعامالت
اجلنس فرصة للتدقيق يف
بعض
خالل
من
الزبائن
االشرتاطات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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هانسون :ليست لدي نية دعم
ختفيضات ضريبة الشركات رئيس احلكومة يرد :أنا ولوسي مجعنا

حزب العمال يصف تورنبول بالرابح الكبري من اخلطة الضريبية لـ
«تنمية استثماراته» ..و «املعركة» تتحول شخصية

ثروتنا بالعمل والطموح واالستثمار

هانسون :يجب مالحقة الشركات املتعددة الجنسيات مثل غوغل وابل ومراكز االتصال يف الخارج
بددت بولني هانسون ،وهي
زعيمة حزب «امة واحدة» ،أي
احتمال للتوصل إىل اتفاق
مع احلكومة بشأن ختفيضات
ضريبية الشركات هذا األسبوع،
مصرة على أنها لن تدعم مشروع
القانون ما مل يتم «كبح مجاح»
الشركات املتعددة اجلنسيات،
مبا يف ذلك استخدام مراكز
االتصال يف اخلارج.
وقالت السناتورة هانسون
يف تصريح لـوسائل اعالم
«فريفاكس»« :لقد طفح الكيل
بالناس وسئموا من التحدث
إىل الناس من مراكز اتصال
يف دول أخرى ..ينبغي عدم
السماح حبسم الضرائب على
هؤالء املوظفني الذين هم يف
اخلارج».
واضافت تقول «ال أعتقد ان اي
ختفيضات ضريبية اضافية على
الشركات ،هو اجلواب  ،ألننا
يف الواقع جيب أن نعيد هذا
البلد إىل املسار الصحيح».
وقالت السناتور هانسون إنه
من اخلطأ «تفسري» تعليقاتها
يوم اخلميس ،عندما فتحت
الباب لصفقة ،بانها أعطت
األرضية للحكومة جلهة حزمة
إعفاءاتها الضريبية للشركات
بقيمة  35.6مليار دوالر.
وقالت إنها ستجتمع مع
زعيم جملس الشيوخ ماتياس
كورمان هذا األسبوع ملناقشة
املسألة ،ولكن« :إنهم يعرفون
موقفي ..أنا ال أؤيد ختفيض
الضرائب على الشركات فوق
 50مليون دوالر [مدخول
امجالي] .الشيء الوحيد هو
أنهم جيب أن يالحقوا الشركات
املتعددة اجلنسيات».

وأوضحت السيناتورة هانسون
موقفها بعد أن قالت يف وقت
سابق إنها قد تدعم ختفيض
الشركات
على
الضرائب
إذا متكنت احلكومة من «سد
الثغرات» يف نظام الضرائب
وعصر  100مليار دوالر من
الشركات الكربى مثل غوغل
وأبل.
وكانت زعيمة حزب «أمة واحدة»
قد صرحت لوسائل اعالم
فريفاكسيوم السبت من بريث
«أنا ال أنوي دعم التخفيضات
الضريبية للشركات» ،حيث
كانت تقوم بتفحص اخلراف
املقرر تصديرها إىل الشرق
األوسط.
وقالت «سيكون عليها أن
تقطع شوطا طويال يف بلدان
عدة وهكذا يف الواقع جيب ان
يكون لدينا إيرادات حمرتمة...
وليس جمرد مبلغ زهيد».
واوضحت السناتورة هانسون
إن مسألة مراكز االتصال يف
اخلارج «بالطبع» ستكون أيضا
جزءا من أي مفاوضات مع
احلكومة.
وعلى الرغم من النكسة اليت
حلقت حبزب «أمة واحدة» -
الذي فاز بأربعة مقاعد يف
جملس الشيوخ يف انتخابات
عام  - 2016فإن السيناتور
الوحيد
وزميلها
هانسون
املتبقي بيرت جورجيو هما عامالن
حامسان يف مترير احلكومة حزمة
الضرائب الضخمة يف جملس
الشيوخ.
ختفيض
حزمة
وكانت
ضرائب الشركات على فرتة
عشر سنوات  -واليت من
شأنها ختفيض معدل ضريبة

اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345

الشركات إىل  25يف املائة
جلميع الشركات  -مدرجة يف
موازنة عام .2016
ويف العام املاضي ،سنت
احلكومة ختفيضات ضريبية
للشركات اليت يبلغ متوسط 
عائداتها السنوية  50مليون
دوالر  ،بدعم من حزب «امة
واحدة» ونيك زينوفون ،لكن
جملس الشيوخ ما زال حتى
اآلن مينع بقية احلزمة.
وال يسيطر االئتالف على
جملس الشيوخ ولكن ميكنه
مترير التشريع الذي يعارضه
حزب العمال وحزب اخلضر
إذا حصل على دعم مثانية من
أصل  10من أعضاء جملس
الشيوخ املستقلني او االحزاب
الصغرية..
ومن شأن التوصل إىل اتفاق
حول ضريبة الشركات أن يعزز
فوز رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول األسبوع املاضي عندما
وافق جملس الشيوخ على حزمة
ضريبة الدخل لألفراد بقيمة
 144مليار دوالر متتد على مدى
السنوات السبع املقبلة.
ويقول تورنبول إن التخفيضات
الشركات
على
الضريبية
ضرورية جلعل أسعار أسرتاليا
متسقة مع بقية العامل  -ال سيما
لتتماشى مع قرار دونالد ترامب
بتخفيض ضرائب الشركات يف
الواليات املتحدة.
وكانت مصادر حكومية تشكك
يف التوصل إىل اتفاق يف
األسبوع املقبل  ،لكنها قالت
إن املفاوضات ستستمر حبسن
نية.
ّ
وحث السناتور كورمان ،يف
معرض رسالته على خطاب
السناتور هانسون ،على ختفيض
الضرائب على الشركات من
أجل وقف الوظائف األسرتالية
يف اخلارج.
وقال« :أي شخص يريد محاية
الوظائف ،ويريد محاية زيادة
األجور للعاملني األسرتاليني،
سيصوت لصاحل معدل ضرائب
أقل على مستوى العامل مما
يعزز القدرة على املنافسة يف
األعمال».

تورنبول :أنا ولوسي ندفع الكثري من الضرائب للمجتمع
انتقد رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول محلة حزب العمال
اجلديدة ضده ،قائ ًال إنه
مستهدف فقط ألن لديه
املال.
فقد حتول الشجار السياسي
حول التخفيضات الضريبية
على األعمال اىل هجمات
شخصية هذا األسبوع مع اتهام
حزب العمال مالكومل تورنبول
بانه رابح كبري يف سياسته
(خطته الضريبية) اخلاصة.
ويف عملية حسابية عمالية رأى
حزب العمال ان رئيس الوزراء
لديه مصاحل يف ما ال يقل عن
 15صندوقا استثماريا تشمل
 18شركة ذات عائدات تتجاوز
 50مليون دوالر ،وهذا من
كبريا
شأنه أن يعطيه مكسًبا
ً
إذا مت مترير جمموعة اإلعفاءات
الضريبية للشركات كاملة.
وكان السيد تورنبول قد
كشف عن مجيع استثماراته
عالنية.
ترد احلكومة
ومن املتوقع أن ّ
من خالل دراسة الفوائد
احملتملة ملدخرات التقاعد
لزعيم املعارضة بيل شورتن
وغريه من وزراء الظل.
بدوره يقول مالكوم تورنبول إن
حزب العمال يهامجه «من أجل
احلصول على أجر» ويتجاهل
أنه وزوجته لوسي «يدفعان
الكثري من الضرائب».
ورفض رئيس الوزراء محلة
حزب العمال مشريًا إىل أنه
(شورتن) سيكون من بني
أكرب املستفيدين يف حال مت
مترير حزمة الضرائب احلكومية
يف جملس الشيوخ.
وقال للصحفيني ان «حزب
العمال يتخلى عن كل شيء
اعتاد على املناداة واملطالبة
به».
واضاف يقول «إنهم يريدون
مهامجيت انا ولوسي من
أجل عملنا اجلاد واالستثمار

والطموح وكسب املال ودفع
الضرائب  -دفع الكثري من
الضرائب  -اليت تعود للمجتمع
وهذا ما نفعله ..هذا على ما
يبدو ليس طريقة حزب العمال
بعد اآلن حيث انه ال ُيسمح لك
بالطموح والنجاح».
وتريد احلكومة تصويت جملس
الشيوخ على حزمة الضريبة
على الشركات ملتابعة املسار
املتوقع لتخفيض الضرائب
الشخصية بعد موافقة جملس
الشيوخ على ذلك األسبوع
املاضي.
وقد أصر وزير املال ماثياس
كورمان على أن احلكومة سوف
لن تتهاون يف مترير خطة
الضرائب للشركات كاملة كما
كان احلال مع ضريبة الدخل -
اخلطة كاملة أو ال شيء.
كورمان
السيناتور
وقال
لتلفزيون ايه.بي.سي يوم
االحد «نعتزم التعامل معها
هذا االسبوع .ننوي تأمني
الدعم الالزم من خالل جملس
الشيوخ من أجل تشريع كامل
التخفيضات الضريبية على
الشركات».
وتابع يقول «كما قلنا حنن لن
نقوم بتجزئة قانون ضريبة
الدخل الشخصية ...كما اننا
لن نقوم بتجزئة خطة ختفيض
ضرائب الشركات».
وقال جيم تشاملرز وزير
املال يف حكومة الظل إن
حزب العمال سيمضي قدما
ِ
املنافسة ،مصرحا
يف رزمته
لـ»سكاي نيوز» «ما أقوله هو
أن هناك طريقة أفضل إلعطاء
ختفيضات ضريبية لألعمال
تضمن استثمار األموال هنا
يف أسرتاليا».
وأضاف يقول «وهذا هو
السبب يف ان لدينا بديال
يسمى [الضمان االستثماري
سيدر املزيد
األسرتالي] الذي
ّ
من األرباح عندما يتعلق األمر

بتنمية االقتصاد».
ويأتي استهداف تورنبول
السياسة
فوائد
بشأن
الضريبية يف أعقاب تبادالت
سيئة وشخصية بشكل متزايد
يف الربملان األسبوع املاضي
واملعركة التكتيكية حول إعادة
هيكلة الضرائب.
وتصعيد الرتكيز على ثروة
السيد تورنبول يزيد من حدة
املعركة اليت وصفها عضو
احلزب الوطين السيناتور جون
«مروعة».
وليامز بانها
ِّ
ويليامز
السيناتور
وقال
لراديو أي بي سي «أنا أعرف
األجنحة اليسارية (يف الربملان)
بثالثة منازل .كيف ذلك يا هلا
من سخرية».
واظهر شريط فيديو عمالي
يقول
الوزراء
رئيس
للمشاهدين« :ملاذا يفطن
املصريف السابق مالكومل
تورنبول ملنح الشركات الكربى
ضريبيا بد ً
ً
ال من متويل
ختفيضا
ً
مدارسنا ومستشفياتنا بشكل
صحيح؟ من هو بالضبط الذي
يعطيه (تورنبول) العناية
واالهتمام؟؟
الضريبية
اخلطة
ومبوجب
احلكومية  ،ستكون التخفيضات
من  30يف املائة إىل  25يف
املائة على مراحل  -األوىل
تنخفض إىل  27.5يف املائة
 حسب املدخول االمجال (قبلاحتساب املصاريف):
•  25مليون دوالر يف سنة
الدخل  18-2017؛
•  50مليون دوالر يف سنة
الدخل  19-2018؛
•  100مليون دوالر يف سنة
الدخل  2020-2019؛
•  250مليون دوالر يف سنة
الدخل  20-2020؛
•  500مليون دوالر يف سنة
الدخل  22-2021؛ و
•  1مليار دوالر يف عام الدخل
.23-2022
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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

فضيحة املرسوم امله ّرب :االتصاالت هدية للقطاع اخلاص
ايلي الفرزلي

ليس مرسوم التجنيس وحيدًا.
فقد تبني أن مرسومًا آخر سلك
الطريق نفسه ،ويسمح بإعطاء
تراخيص للقطاع اخلاص لتقديم
خدمات املعلومات والداتا عرب
االلياف الضوئية .وجه التشابه
أن املرسومني ُهّربا تهريبًا ،ومل
يعرف يف أي غرفة ظلماء ُأ ِع ّدا.
احلكومة استقالت لكن يبدو أن
ّ
يتكشف
االنتظار سيطول حتى
كل ما خفي من أعماهلا .يف
اجلريدة الرمسية ُينشر مرسوم
حيمل الرقم  ،3260عنوانه:
«حتديد اإلطار العام لتنظيم
إدخال خدمات نقل املعلومات
السرعة
الفائقة
واالنرتنت
بواسطة القطاع اخلاص واألصول القرار اتُّخذ سراً يف  26نيسان وصدر مرسومه يف  12حزيران (داالتي ونهرا)
الواجب اتباعها للسماح للشركات املرخصة باستعمال
البنى التحتية العائدة للوزارة من أجل تأمني هذه
ّ
موقع بتاريخ  12حزيران ،أي
اخلدمات» .املرسوم
بعد  20يومًا من اعتبار احلكومة مستقيلة .هل جيوز
توقيع املراسيم يف فرتة تصريف األعمال؟ النفي
هو اإلجابة املباشرة ،خاصة أن مثة قرارًا صادرًا عن
اجمللس الدستوري يف عام ( 2005رقم  )2005/1اعترب
أن توقيع رئيس احلكومة على مرسوم إصدار القانون،
يف فرتة تصريف األعمال ،يؤدي إىل إبطاله .القوانني
تبطل يف حال توقيعها من السلطة التنفيذية يف فرتة
تصريف األعمال ،فكيف باملراسيم العادية؟ جيزم
مصدر قانوني بأن اإلبطال عندها يصبح أكثر إحلاحًا.
لكن مه ًال .يف بناءات املرسوم إشارة إىل استناده
إىل «موافقة جملس الوزراء بتاريخ  .»2018/4/26تقنيًا،
وحبسب أكثر من مرجع دستوري ،فإنه يف حال إقرار
املرسوم يف جملس الوزراء ،قبل بدء فرتة تصريف
األعمال ،فإن توقيعه يكون توقيعًا إعالنيًا ال إنشائيًا،
وبالتالي ال يكون مشمو ً
ال مبحدودية العمل يف فرتة
تصريف األعمال.
ممـّا يخشى مهرّبو املرسوم؟
مع ذلك ،يصبح السؤال األكثر إحلاحًا ،هل فع ًال اختذ
القرار يف تلك اجللسة؟ وإذا حصل ذلك فع ًال ،فهل
اجللسة األخرية ما قبل االنتخابات النيابية هي التوقيت
املناسب لعرض موضوع بهذه احلساسية ويتعلق
مبصري قطاع االتصاالت ككل؟
وحتى مع جتاوز مسألة التوقيت ،هل َي ُ
عقل أن ال يتم
اإلعالن عن ذلك األمر بعد انتهاء هذه اجللسة يف حينه
على الرغم من أهمية املوضوع املطروح؟
للتذكري ،فقد تال الوزير بيار بو عاصي بعد تلك
اجللسة البيان الرمسي الصادر عن جملس الوزراء،
متحدثًا عن« :املوافقة على العرض الذي قدمه وزير
الطاقة واملياه لالجراءات املتوجب اختاذها إلنقاذ قطاع
الكهرباء» ،و»املوافقة على تكليف اجليش مؤازرة قوى
االمن الداخلي يف حفظ أمن مباراة كأس لبنان يف
كرة القدم» ،واملوافقة على عدد من التعيينات.
فهل ميكن أن يتحدث البيان الرمسي جمللس الوزراء
عن قرار يتعلق مبباراة كرة قدم ويغفل اإلشارة إىل
مسألة فتح قطاع االتصاالت أمام الشركات اخلاصة؟
وعليه ،هل يؤشر التوقيت وطريقة اإلخراج إىل أنه
رد فعل شعيب أو إعالمي من املمكن
كان يخُ شى من ّ
ّ
التكتم عليه
أن ينعكس يف صناديق االقرتاع ،فتم
اىل ما بعد االنتهاء من االنتخابات النيابية ،ثم انتظار
ما يقارب شهرين إلصداره؟
اعتماد حسن النية يف مداه األبعد ،يقود إىل احتمال
أن يكون البيان الرمسي قد اقتصر على ما تضمنه
جدول أعمال اجللسة ،وبالتالي ،فقد جتنب التطرق
إىل ما طرح من خارج جدول األعمال .لكن حتى
افرتاض حسن النية ال يسهم عمليًا إال يف زيادة
الشكوك .كيف ُيعقل أن يطرح موضوع بهذا احلجم
من خارج جدول األعمال؟ وهل تعوض اإلشارة ،يف
بناءات املرسوم ،إىل استشارة جملس شورى الدولة
(الرأي رقم  2018-2017/664تاريخ  ،)2018/3/29إعطاء
الوزراء الفرصة املناسبة لدراسته؟ هل مثة ما ُيرغب
يف إخفائه وملاذا؟
وزراء «ما شافوش حاجة»
األمر األخطر يتمثل يف أن يكون املرسوم مل يطرح

يف األساس يف تلك اجللسة .ما يزيد الشكوك هو
تفاجؤ أربعة وزراء لدى سؤاهلم عن األمر .ال أحد
منهم ميلك أدنى فكرة عن ذلك املرسوم .جيزمون
بأنه مل يطرح يف تلك اجللسة .أحدهم يرتك جما ً
ال
«هّرب يف غفلة عن الوزراء» .منطقيًا،
للشك يف أنه ُ
تتعزز هذه الفرضية ،يف ظل وجود وزراء على دراية
كاملة مبا حيصل يف قطاع االتصاالت .وزراء حزب
اهلل ،على سبيل املثال ،حييطون به جيدًا ،خاصة أن
زميلهم رئيس جلنة االتصاالت النيابية حسن فضل
اهلل حارب علنًا حماوالت وزير االتصاالت مترير قرارات
تسمح بدخول الشركات اخلاصة إىل القطاع .كتلة
ّ
شنت محلة على
التنمية والتحرير سبق أيضًا أن
قرارات الوزير بشأن إدخال القطاع اخلاص إىل الفايرب
أوبتيك ،وكان النائب ياسني جابر رأس احلربة فيها.
وعليه ،هل ميكن أن يوافق وزراء حركة أمل وحزب
اهلل على مرسوم يسمح لشركات خاصة بوضع يدها
على قطاع سيتم تفريغه بالكامل وتسليمه لعدد قليل
من رجال األعمال؟ لكن مه ًال ،توقيع وزير املال علي
حسن خليل على املرسوم حاضر إىل جانب توقيع
رئيسي اجلمهورية واحلكومة ووزير االتصاالت .فهل
هذا يعين موافقته على املرسوم؟ لدى سؤاله ،أكد
خليل لـ»األخبار» أن رئيسي اجلمهورية واحلكومة طرحا
األمر على تلك اجللسة من خارج جدول األعمال ،من
دون أن خيضع للنقاش الذي يستحقه موضوع كهذا،
ألن الوزراء ببساطة مل يكونوا ّ
مطلعني عليه .وعليه،
يؤكد خليل أنه حتفظ على القرار ،لألسباب السابقة،
طالبًا تأجيل مناقشته إىل حني ّ
اطالع أعضاء اجمللس
على مضمونه ليتمكنوا من إبداء رأيهم فيه .انتهى
ُ
قر،
األمر هنا ومل يؤجل القرار ،وال أحد يعرف كيف أ ّ
خاصة أنه مل خيضع للنقاش وال للتصويت ...هو
ُ
مهربًا!
قر
ّ
ببساطة أ ّ
ما يعزز فرضية «التهريب» أيضًا هو عدم اعرتاض
ّ
املطلع على قطاع االتصاالت غسان حاصباني،
الوزير
والذي سبق (حني كان مستشارًا يف شركة «بوز
أعد دراسة مستفيضة حول
ألن» لالستشارات) أن ّ
شركة «ليبان تلكوم» ،ويدرك ،بالتالي ،أن مرسومًا
كهذا سيقضي على هذه الشركة ،كما سيفرغ قانون
االتصاالت ،ومعه القطاع بأكمله ،من مواطن قوته.
«الشورى» يجيز
كثرية هي املالحظات يف الشكل ،لكنها حتيل النقاش
إىل املضمون أو ً
ال وأخريًا .فماذا خيفي املرسوم حتى
يخُ فى؟
حد كبري
عمليًا ،فإن املرسوم هو نسخة شبيهة إىل ّ
بالقرارات الصادرة عن وزير االتصاالت يف آذار
املاضي ،وتقضي مبنح ّ
كل من شركات  GDSوWaves
و ،Trisatتراخيص الستعمال شبكة «الفايرب أوبتيك»
احمللية
اهلاتفية
اخلاصة بالدولة واستعمال املسالك
ّ
ّ
بصرية ،على مساحة الوطن ،وحيث ال
لتمديد ألياف
ّ
توجد شبكة خاصة بالدولة ،وتركيب أجهزة ومعدات
يف أمالك الوزارة واالستفادة منها يف الوصول إىل
مشرتكيها .وقد أتت هذه القرارات كرد على إيقاف
جملس الشورى تنفيذ قرارين سابقني كان أصدرهما
وزير االتصاالت (رقم  1/365و )1/395يف أيار 2017
ّ
ويرخصان لشركيت  GDSو Wavesاستعمال املسالك
اهلاتفية لتمديد ألياف بصرية وتركيب أجهزة ومعدات
حصة  20%للوزارة من فواتري املشرتكني لدى
مقابل ّ
 GDSو 40%من الفواتري لدى .Waves

حكومة  :2018الطائف يُكلّف والدوحة تؤلف
نقوال ناصيف

حينما صدرت مراسيم حكومة الرئيس متام
سالم ( 15شباط  ،)2014كانت الطائرة
بري يف طريقه اىل
تنتظر الرئيس نبيه ّ
إيران .ساعتذاك ،كان يف قصر بعبدا
حيضر الدقائق االخرية من خماضها .يغادر
اآلن يف إجازة مطمئنًا اىل أن احلمل ــــ حتى
ــــ ال يبدو حصل.
بعدما جتاوزت ،مع الرئيس متام سالم،
مدة تأليف حكومة  11شهرًا ،بات يف وسع
أي رئيس مكلف ــــ ومنهم الرئيس سعد
احلريري ــــ مل يتجاوز عتبة هذا الرقم
القياسي ،القول إن الوقت ال يزال «مبكرًا»
إلجناز مهمته .بانقضاء الشهر االول على
يتصرف احلريري
تكليفه ،االحد الفائت،
ّ
كأنه يف اليوم االول ،ويتعامل معه على
حنو خمتلف عن أسالفه منذ اتفاق الدوحة.
ال يقتصر على إهمال عامل الوقت يف
التأليف ،بل يطاوله اىل جتزئة االستحقاق
متدرجة :حتديد االحجام،
اىل مراحل ثالث
ّ
توزيع احلقائب ،إسقاط االمساء .يضيف
اىل االعراف اليت أوجدها اتفاق الدوحة
منذ عام  ،2008أحدثها ،وهو التفاوض مع
الكتل على أحجامها قبل التفاوض معها
ّ
تسلم االمساء اليت
على حقائبها ،ومن ثم
تقرتحها هي ــــ ال رئيس اجلمهورية وال
الرئيس املكلف ــــ لتوزيرها .هلذه الغاية،
محل احلريري اىل رئيس اجلمهورية ميشال
تصورين لتأليف احلكومة يف 11
عون
ّ
حزيران ،ثم يف  24منه.
يف ما مضى ،ما بني عامي  1990و 2004ــــ
وقد يكون بسبب الوجود السوري ونفوذه
الطاغي وبدا أول املعنيني بها وحصصه
فيها ــــ مل يكن تأليف احلكومات يطول
أكثر من أسبوعني .أقصر مدة صار فيها
اىل تأليف حكومة مذ ُو ِ
ضع اتفاق الطائف
موضع التنفيذ ،ثالثة ايام مع حكومة الرئيس
رشيد الصلح ( ،)1992وأطوهلا مدة  14يومًا
مع احلكومة الثالثة للرئيس رفيق احلريري
توزعت احلكومات االخرى
( .)1996بينهما
ّ
الثماني ما بني ثالثة ايام وتسعة ايام.
بعد خروج العامل السوري عام  2005حتى
الوصول اىل اتفاق الدوحةّ ،
ألف الرئيس
فؤاد السنيورة حكومته االوىل يف  20يومًا.
من ثم منذ عام  2008بدأت سابقة إهدار
ترجحت
أشهر طويلة على تأليف احلكومات ّ
ما بني  44يومًا و 11شهرًا.
جيري تأليف احلكومات يف الوقت احلاضر
وفق آليتني دستوريتني متناقضتني:
أوىل ،هي اتفاق الطائف الذي ُأ ِ
دمج يف
الدستور من خالل أصول متبعة يف تكليف
الرئيس املرشح لتأليف احلكومة ،عرب
استشارات نيابية ملزمة ،وصدور بيان
التكليف بعد اطالع رئيس جملس النواب
على حصيلة االستشارات تلك.
وثانية ،هي اتفاق الدوحة أضحت أعرافًا ال
تتزحزح تقول يف مراحل التأليف باالتفاق
املسبق مع الكتل الرئيسية الكربى على
«حقوق» هذه يف احلقائب ،وتوليها هي
تسمية وزرائها ،مع امتالكها حق الفيتو
يف اإلصرار على اسم املرشح ،وصو ً
ال
اىل وضع النصاب املوصوف (الثلث )+1
بني أيدي هذا الفريق أو ذاك ،دومنا االخذ
يف االعتبار ،بالضرورة نتائج االنتخابات
النيابية .ذلك ما افضت اليه اوىل حكومات
احلريري عام  ،2009بإعطائه قوى  8آذار
ــــ رغم إخفاقها يف انتزاع الغالبية النيابية
من فريقه املنتصر يف االنتخابات ــــ الثلث
.+1
يف صلب ما قامت عليه تسوية الدوحة،
انتخاب رئيس «توافقي» للجمهورية ال ميثل
ايًا من الفريقني ،ويكون يف الوقت نفسه
أضعف منهما على السواء ،وحكومة وحدة
وطنية جتمع االفرقاء مجيعًا ،على ان يكون
تأليفها توافقيًا بني الكتل الكربى املشاركة
آنذاك يف وضع االتفاق ،تلك اليت اشتبكت

على االرض يف أحداث  7ايار :الثنائي
الشيعي وتيار املستقبل واحلزب التقدمي
االشرتاكي .من خالل حتالفه مع حزب اهلل،
حجز التيار الوطين احلر لنفسه مقعدًا يف
املعادلة الرباعية وبات صاحب فيتو اخترب
احلريري بالذات قوته وفاعليته ،حينما تأخر
تأليف حكومته  135يومًا بسبب اصرار
رئيس التيار حينذاك الرئيس ميشال عون
على حقيبة االتصاالت لصهره الوزير جربان
باسيل ،قبل أن يوافق على إبداهلا حبقيبة
الطاقة واملياه ومنح تلك لوزير رشحه هو
شربل حناس .عزا احلريري رفضه يومذاك
توزير باسيل اىل خسارة األخري االنتخابات
النيابية.
تبدو اليوم املشكلة يف الظاهر كأنها
تتقاطع ،اىل حد ،مع ما حدث يف حكومة
جمددًا اىل السرايا
ُ .2009يدعى احلريري
ّ
بعد ثانية انتخابات نيابية عامة جتري منذ
ذلك العام هي انتخابات  .2018مواصفات
التأليف نفسها :حكومة وحدة وطنية
يشارك اجلميع فيها ،على أن تبصر النور
بتوافق هؤالء عليها .على غرار حكومة 2009
بتجاهلها نتائج االنتخابات النيابية عامذاك،
من غري املؤكد أن حكومة  2018ستعبرّ
بالفعل عن نتائج انتخابات العام ،مقدار
ّ
ستمثل مرة اخرى وفعليًا موازين القوى
ما
االكثر تأثريًا على ارض ما بعد انتخابات
ايار.
بيد أن أكثر من فارق جوهري يقيم يف
االستحقاق احلالي:
أوهلا ،أن احلريري مل يعد الزعيم األوحد
ّ
للسنة ،ما يزعزع يف مقدرته على التفاوض
مع الشركاء اآلخرين وفرض الشروط.
ثانيها ،أن الرجل ــــ وإن يكن الشريك
الدستوري الوحيد لرئيس اجلمهورية يف
التأليف ــــ ليس كذلك يف الواقع ،يف
ظل تنامي تأثري الكتل الرئيسية اليت باتت
تتوازن يف امتالك الفيتو .مقدار ما ميتلك
تكتل لبنان القوي بنوابه الـ 29فيتو ال
ُيرد ،ميتلك تكتل النائب السابق سليمان
فرجنيه بنوابه السبعة فيتو مماث ًال .لألول
أن يطلب ما يريد يف احلكومة اجلديدة ،اال
ان ال حكومة بال الثاني.
ثالثها ،ليس مثة ما قال به اتفاق الدوحة،
وهو رئيس «توافقي» على رأس الدولة.
بل للمرة االوىل رئيس للجمهورية حزبي،
بري رئيسًا جمللس
على غرار الرئيس نبيه ّ
النواب واحلريري رئيسًا للحكومة .ليس
حياديًا ،وال يسعه أن يكون موضوعيًا يف
أدائه .يقف اىل جانب حلفائه ويروم انتزاع
غالبية حكومية ما بني حصته وحصة حزبه.
اجلميل ( )1982رئيس
هو كالرئيس أمني
ّ
حزبي وطرف مباشر يف النزاع الداخلي
يرأس اجلمهورية ،من دون أن يصري َح َكمًا
بازاء اآلخرين ،بل ال يسعه ان يكون .حيث
أخفق سلفه يف ان جيعل حزبه ــــ كحزب
الكتائب ــــ احلزب احلاكم ،جنح عون.
ال لبس اليوم يف ان التيار الوطين احلر،
يتصرف
كحزب او كتكتل نيابي او حكومي،
ّ
على انه احلزب احلاكم ،وال يبدو الرئيس
عون يف وارد التمييز بينه وبني حزبه.
التحول املهم ما بني عامي 2009
رغم هذا
ّ
وُ ،2018يدار تأليف احلكومة بالطاحونة
نفسها .وهي ان الكتل الرئيسية هي
اليت تتوىل إدارة الدفة ،مضافًا اليها عام ًال
رئيسيًا جديدًا هو وجود رئيس للجمهورية
للمرة االوىل ،منذ اتفاق الطائف وليس
اتفاق الدوحة فحسب ومستقل عن اي
عامل خارجي وليس يف صورة توافقي،
ال يكتفي بالقول إنه يريد حصته يف
احلكومة اجلديدة ،بل يضع قيودًا على
ويتحول بدوره اىل
حصص افرقاء آخرين،
ّ
اداة ضغط على الرئيس املكلف ،وليس
بالضرورة شريكه الفعلي سوى يف توقيع
املراسيم.

Saturday 30 June 2018
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مـقاالت وتـحقيقات

تغي «سوليدير» جلدها؟
«سوليدير» إىل اإلفالس ،التصفية ،أم ماذا؟ هل رّ
محمد وهبة

أقل ما توصف به نتائج  2017أنها
«كارثية» 118.5 .مليون دوالر خسائر.
 262مليون دوالر ديون مشكوك يف
حتصيلها .أكثر من  860مليون دوالر
ديون 14.4 .مليون دوالر شطب ديون
معدومة .سيولة معدومة .تقلص
حمفظة السندات قيد التحصيل بنحو
 100مليون دوالر لتصبح  542مليون
دوالر… باختصار ،الفساد صار مقيمًا
يف الشركة.
مضى على إنشاء «سوليدير»  24عامًا.
منذ يومها األولُ ،كِّل َفت إدارة أكرب
ّ
منظمة لألمالك اخلاصة
عملية نهب
والعامة يف وسط العاصمة .حتت ستار
حتولت عقود الدراسات
إعادة اإلعمارّ ،
واإلنشاءات إىل مغامن تقامستها املافيا
السياسية .أخذت إدارة الشركة على
عاتقها إدارة عمليات التمويل .رهنت  116مليون دوالر خسائر و 262مليوناً سندات غري مسدّدة مشكوك يف تحصيلها (مروان طحطح)
العقارات املستوىل عليها مقابل ديون مصرفية ّ
وفرت متويل
استمر
الطريقة.
قيمة العقود .مليارات الدوالرات ُأنفقت بهذه
ّ
تبدلت ،وال اإلدارة تغيرّ ت.
األمر لعقدين ونصف .ال املافيا ّ
نهبوا وسط بريوت وإعماره.

من الحضيض وإليه

راكمت «اإلدارة» خربة يف توزيع املغامن .ثم تأهلت للفوز بنوع
من االستقالل الذاتي .باب آخر للفساد ُفتح على مصراعيه.
التصرف بـ 4.8ماليني مرت مربع
أتيح إلدارة «سوليدير» حرية
ّ
ّ
مبين .باعت منهم  3.1ماليني مرت مبين بقيمة تفوق  2.7مليار
دوالر .أما املساهمون ،فقد حصلوا على الفتات .اليوم بقي
تقدر قيمتها وفق األسعار الرائجة بأقل من 4
 1.7مليون
ّ
ّ
تضل
مليارات دوالر .قلق املساهمني ــ أصحاب احلقوق ،أن
هذه املليارات طريقها وتبقى رهينة توزيع املغامن .القسم
األكرب من توزيع أنصبة األرباح كان عبارة عن أسهم اخنفض
ِّ
املعشش يف
سعرها اليوم إىل أقل من  9دوالرات .الفساد
هذه الشركة ،أفقد املساهمني أي ثقة يف إدارتها .الكثريون
باعوا أسهمهم «بالرخص» .ها هم اليوم ينظرون إىل نتائج عام
 2017وتستحوذهم فكرة واحدة :الشركة ُولدت يف احلضيض
وتنغمس فيه أكثر فأكثر.

جبل الديون

رغم األالعيب احملاسبية و»تركيب
الطرابيش» ،مل يعد بإمكان
الواقع.
طمس
«سوليدير»
املفصل عن
فالتقرير املالي
ّ
سجلت
ُ 2017يظهر أن الشركة
ّ
خسارة بقيمة  118.5مليون دوالر

ديون الشركة
اإلجمالية ارتفعت
إىل  860مليون
دوالر

ً
مقارنة بأرباح بقيمة  75مليون دوالر يف  .2016جاءت هذه
النتيجة رغم ارتفاع إيرادات الشركة من اإلجيارات إىل 59.9
ً
مقارنة بـ 56مليونًا يف .2016
مليون دوالر
ورطت
السبب الرئيسي وراء اخلسارة ،أن إدارة سوليدير ّ
جببل من الديون يزيد على  860مليون دوالر ،مقابل
الشركة
ٍ
عدم ّ
متكنها من بيع أي قطعة أرض يف  2017وحتويل أكثر
من  262مليون دوالر من حمفظة السندات قيد التحصيل إىل ديون
مشكوك يف حتصيلها.
بأن لديها
يف بياناتها للمساهمني ،تفاخر إدارة «سوليدير» ّ
حمفظة سندات قيد التحصيل تصل إىل  502مليون دوالر .هذه
السندات هي عبارة عن عقود بيع حصلت مبوجبها الشركة على
وقسطت هلم الدفعات .كان يفرتض أن
سندات من املشرتين
ّ
تكون هذه السندات خط الدفاع األول عن إفالس الشركة ،لكن
ّ
املوقع من «ديلويت أند تاتش» يؤكد مبا ال
املفصل
التقرير
ّ
لبس فيه ،أن التدفقات الصافية املتوقعة على مدى السنوات
املقبلة ال تزيد على  364مليون دوالر مقارنة بـ  509ماليني
دوالر يف  .2016كذلك يظهر التقرير أن «سوليدير» اضطرت
إىل أن تأخذ مؤونات بقيمة  128مليون دوالر مقابل سندات
حتصيل عليها إشكاليات ،وأنها أخذت مؤونات إمجالية بقيمة
 30مليون دوالر.
أسوأ ما يف الوضع ،وجود سندات مشكوك يف حتصيلها بقيمة
 262.6مليون دوالر ،باإلضافة إىل ّ
تأخر يف سداد سندات بقيمة
احملصلة ،ليست هناك أي تدفقات من
 7.6ماليني دوالر .يف
ّ
السندات يف عام  ،2017أما التدفقات املتوقعة ،فهي على
النحو اآلتي 35 :مليون دوالر يف  2018و 50.4مليون دوالر يف
ابتداء من  2020وما يليها!
 2019و 186.7مليون دوالر
ً
املؤشر اإلضايف على ارتفاع خماطر اإلفالس يف «سوليدير»
متصل بالسيولة الفائض للشركة ،إذ كانت  38.8مليون دوالر

يف  .2016أما يف  ،2017فلم تكن هناك سيولة فائضة ،بل مثة
عجز بقيمة  51.4ناتج من استعمال التسهيالت املصرفية املكشوفة
بقيمة  83مليون دوالر يف غياب أي شيكات للتحصيل.

تضخـّم املصاريف اإلدارية

أبسط القواعد احملاسبية تؤكد أن خماطر اإلفالس يف الشركة
مرتفعة .اإليرادات املتوقعة على املدى القصري هي أقل بكثري
من الديون املتوجبة السداد على الشركة على املدى القصري.
ّ
يشكل عبئًا حماسبيًا فقط ،ففي ظل تدهور سوق
هذا األمر ال
مقيدة
الشركة
أمام
املتاحة
اخليارات
ستكون
لبنان،
يف
العقارات
ّ
عمن أوصلها إىل هذه املرحلة.
أو
ا
عم
النظر
بصرف
وحمدودة
ّ
ّ
اإلفالس ،التصفية الذاتية ،وغريها من اخليارات اليت جيب على
املساهمني درسها ّ
بدقة خالل اجتماع اجلمعية العمومية.
فمن أبرز املقارنات اليت ميكن أن يستفاد منها ،أن الكلفة
اإلدارية يف الشركة ارتفعت بد ً
ال من أن تنخفض .كانت الكلفة
اإلدارية يف  2016حنو 34.8مليون دوالر ،وارتفعت يف 2017
إىل  35.1مليون دوالر .يأتي هذا األمر رغم أن الشركة أبلغت
«استمرت يف سياسة خفض النفقات العمومية
املساهمني أنها
ّ
واإلدارية ،خاصة من خالل تقليص عدد العاملني ضمن خمتلف
األجهزة التشغيلية واإلدارية حبيث اخنفض عدد العاملني يف
الشركة منذ أربعة أعوام حتى اآلن بنسبة .»25%
هذا اإلعالن يف رأي عدد كبري من املساهمني «ليس كاذبًا
فحسب ،بل هو اخلديعة الكربى اليت متارسها الشركة سنويًا على
املساهمني منذ أكثر من أربع سنوات» .ففي عام  2012كانت
الكلفة اإلدارية تبلغ  34.1مليون دوالر ،ثم خفضتها الشركة
يف السنة التالية إىل  28.3مليون دوالر على وقع االنتقادات
اليت طاولتها من صغار املساهمني ،لكنها مل تستطع احلفاظ
على هذا املستوى من اإلنفاق اإلداري ،إذ عادت املصاريف
إىل  31.1مليون دوالر يف  ،2014ثم بلغت  33.8مليون دوالر
ّ
وتضخمت إىل  34.8مليون دوالر يف  ،2016وها هي
يف ،2015
ارتفعت أيضًا يف  .2017ال بل إن هذا االرتفاع يأتي رغم أن
الشركة اختذت قرارًا قبل أكثر من سنتني بتنفيذ ّ
خطة استغناء
عن املوظفني .حتى اآلن مل تصرف أكثر ّ 30
قررت
لكنها
موظفًا،
ّ
أن ّ
توظف آخرين من أنسباء كبار املديرين يف الشركة برواتب
خيالية وبعقود استشارية ،ما ّ
حيتم إعادة النظر حبقيقة الكلفة
اإلدارية .هذا النمط من التبذير كانت الشركة قد اتبعته يف
السنوات املاضية ،إذ زادت املصاريف اإلدارية يف  2010بنسبة
 56%لتصبح  38.8مليون دوالر ،مقارنة بـ  25.2مليون دوالر
يف .2009

املزيد من املؤونات

خصصت «سوليدير»  110ماليني دوالر مؤونات يف مواجهة
ّ
وختلف
املدفوعات املرتتبة عليها نتيجة ضرائب غري مدفوعة
املشرتين واملستثمرين عن تسديد األقساط املرتتبة عليهم ،ما
يرفع القيمة الرتاكمية للمؤونات اإلمجالية إىل  217مليونًا منها
مسددة،
 185مليون دوالر مرتبطة بسندات دين وإجيارات غري
ّ
و 32مليون دوالر لتغطية أكالف وأعباء أخرى (ضرائب وخالفه).
املشكلة أنه يف عام  2017تضاعفت قيمة السندات غري احملصلة،
فالرصيد يف مطلع السنة كان  70مليون دوالر ،ثم بلغ 131
مليونًا يف نهايتها ،أي بزيادة قيمتها  61مليون دوالر .وهناك
خسائر ناجتة من االستثمارات اليت قامت بها الشركة ،سواء مع
شركة «واتر فرونت» والزيادة األخرية النقدية يف رأس املال
بقيمة  4.4ماليني دوالر ،أو االستثمارات خارج اختصاصها يف
سجلت خسائر كبرية بقيمة  2.4مليون
القطاع السياحي حيث
ّ
دوالر مقارنة خبسائر قيمتها  3.4ماليني يف  .2016ويضاف
تسدد الضرائب املرتتبة عليها يف
إىل ذلك أن «سوليدير» مل
ّ
وقتها ،ما جيعلها عرضة لتسديد غرامات تأخري باإلضافة إىل
أصل قيمة الضريبة.

عدسة مروان طحطح
التحوالت يف «سوليدير» خالل السنوات
حصلت الكثري من
ّ
األخرية .بنية املساهمني تغيرّ ت .الفساد انتشر يف الشركة.
تقربها من اإلفالس.
نتائجها املالية ّ
هذه الوقائع فتحت نقاشًا بني املساهمني يف ما ميكن القيام
به .هل جيب القيام خبطوات يف اجتاه تغيري جملس إدارة
الشركة وإدارتها التنفيذية يف اجلمعية العمومية املقبلة املتوقع
انعقادها يف  27متوز؟ هل جيب الوصول إىل التصفية الذاتية،
حصة ما؟ هل ميكن القيام بأي أمر
فيحصل أصحاب احلقوق على ّ
آخر يف ظل عدم الثقة بهذه اإلدارة ومبا تقوم به من صفقات
مشبوهة؟

التخ ّلي عن األسهم

ّ
ختلى بعض كبار املساهمني عن أسهم
قبل أكثر من سنة،
«سوليدير» .اثنان من بني كبار محلة األسهم السعوديني باعوا
أسهمهم .باع بن حمفوض مليوني سهم ،وحذا حذوه ناصر
الرشيد .اشرتى هذه األسهم «سوسييتيه جنرال بنك» .تبينّ
أن هذا املصرف بات حيمل مباشرة  10%من األسهم ،وأن لديه
ّ
حبصة تصل إىل
يتحكم
«مونة» على مساهمني آخرين جتعله
ّ
 ،17%وبات أكرب مساهم يف الشركة.
حصة
ميلك
كان
املساهمني.
يف السابق ،كان «بنك ميد» أكرب
ّ
مباشرة تصل إىل  10%من األسهم ،وكانت لديه سيطرة على
حصص أخرى حيملها مستثمرون لبنانيون ،أفرادًا وشركات،
ومستثمرون عرب أبرزهم أفراد سعوديون ،إال أنه بعد انتقال
 43%من أسهم جمموعة «بنك ميد» إىل رجل األعمال عالء اخلواجة،
ّ
تقلصت قدرة عائلة احلريري على السيطرة عرب «بنك ميد» .ويف
ذلك الوقت ،كانت عائلة البستاني ،املمثلة يف جملس إدارة
الشركة هي أكرب حامل أسهم فردي لألسهم ،إال أنه تبينّ أنها
حصتها وخفضتها إىل  ،3%وأنها تعرض
باعت قسمًا كبريًا من ّ
احلصة على مشرتين حمتملني يف السوق ،لكن ال أحد
بيع هذه
ّ
مهتم.
هناك الكثري من املساهمني الذين ال يرون اليوم يف أسهم
«سوليدير» أي فرصة استثمارية .فاحلصص اليت يشرتيها
«سوسييتيه جنرال بنك» اململوك من أنطون الصحناوي ال
تتعلق بإمكانات الشركة «الواعدة» ،بل بإمكانية بلوغ مرحلة
وزع العقارات على حاملي األسهم .يدل
التصفية الذاتية حيث ُت َّ
على النتائج املالية للشركة بديونها اليت بلغت  860مليون
دوالر وخسائرها املرتاكمة واألنباء املتداولة عن الفساد فيها،
اخنفاض سعر سهمها إىل أدنى حدود .كان معدل سعر السهم
 23دوالرًا يف  ،2009واخنفض دراماتيكيًا إىل  14دوالرًا يف
 2011ثم إىل  11دوالرًا يف  2015وبلغ معدله يف أيار ،2018
 8.4دوالرات.

هيمنة سياسية

سيطرة عائلة احلريري على الشركة ،مل يكن مصدرها حجم
احلصة اليت حتملها ،بل كانت سيطرة سياسية تعود إىل إنشاء
ّ
«سوليدير» يف  .1994مشروع إعادة إعمار وسط بريوت عرب
شركة عقارية تأسست باسم «سوليدير» ،كان مشروعًا سلطويًا
من املافيا السياسية اليت سيطرت على القرار يف فرتة ما بعد
احلرب األهلية .يومذاك ،رأت هذه القوى أن لديها فرصة للسيطرة
على أكثر من  4مليارات مرت مربع من األمتار القابلة للبناء وطرد
أصحاب احلقوق مقابل مبالغ خبسة ،وإخالء من يشغلها مببالغ
زهيدة ...حصل هذا األمر برعاية كل مافيات السياسة اليت
ّ
خلفتها احلرب األهلية ،وهي قبضت مثن موافقتها على إنشاء
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مـقاالت وتـحقيقات

هل تغري «سوليدير» جلدها
على إنشاء الشركة بعقود تشييد ودراسات أو بإخالءات أو
بغريه ،مقابل تسليم السيطرة السياسية على الشركة لرئيس
احلكومة الراحل رفيق احلريري.
ال تعتزم هذه القوى السياسية تغيري جلدها برغم كل ما يثار عن
سوء اإلدارة والصفقات والفساد يف الشركة .فرئيس جملس
الشماع ،حياول اليوم جتميع كل التفويضات
اإلدارة ناصر
ّ
املمكنة من القوى السياسية للبقاء يف منصبه .هو أعطاها
متده اليوم بالسلطة ليعطيها مستقب ًال.
سابقًا ،وجيب عليها أن ّ
ال يزال يسعى للحصول على موافقة عالء اخلواجة لتفويضه
حبصة «بنك ميد» ،وهو نال تفويضًا لتمثيل األسهم
التصرف
ّ
احملمولة من شركة «إنرتا» بقرار سياسي من عني التينة ،علمًا
بأن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،كان هو اجلهة اليت
تشرف على التصرف حبصة «إنرتا» من أسهم «سوليدير» ،وهو
مضادة
حياول منع أنطون الصحناوي من القيام بأي خطوات
ّ
حصته ،وهو يفرض على بلدية بريوت
بالتلميح إىل عدم شرعية ّ
تصوت ملصلحته حصرًا من خالل دعوة رئيس البلدية مجال
أن
ّ
حصة البلدية البالغة  3.8ماليني سهم ،علمًا
عيتاني إىل متثيل ّ
بأن السلطات التنفيذية يف البلدية هي اليت تشرف على أمالك
وجه
البلدية وموجوداتها ،أي احملافظ زياد شبيب .هذا األخري ّ
كتابًا إىل «سوليدير» يبلغها فيه أن ال شرعية ألي طرف حياول
متثيل بلدية بريوت من دون إذنه وتوجيهاته ،ال بل ينقل عن
شبيب أن التصويت جيب أن يأتي ملصلحة املساهمني وبينهم
ثان ،أي
البلدية والدولة اللبنانية وليس ملصلحة أي طرف
ٍ
بالنظر إىل الوضع املالي املتدهور يف الشركة .األنكى من
ذلك ،أن بلدية بريوت ،وبالسيطرة السياسية أيضًا ،مل تطالب
املوزعة ،ما جيعل الشركة تضع اليد
بالكثري من أنصبة األرباح
ّ
عليها .حبسب مصادر مطلعة ،هناك أكثر من  10ماليني دوالر
مكتومة عن البلدية ،ورمبا الشركة استولت عليها بسبب عدم
املطالبة بها من البلدية.
طوال السنوات الـ 24من عمر
هذه الشركة اليت جعلت وسط
بريوت منطقة فارغة من السكان
ومسلوبة الذاكرة ،كان «بنك
ّ
يتحكم بتوزيع أرباحها.
ميد»
تقول مصادر من الشركة ،إنه
عندما كان املصرف يشعر حباجة

يسعى الشماع
للحصول على
موافقة عالء الخواجة
لتفويضه التصرف
بحصّة «بنك ميد»

توزع أرباحًا.
إىل السيولة ،كان يفرض على الشركة أن ّ
مل تكن هناك أي اعتبارات لباقي املساهمني .السبب يكمن يف
اعتكاف صغار املساهمني عن حضور اجلمعيات العمومية وترك
القرار بيد «بنك ميد» ومن لف لفيفه .يف غالبية اجلمعيات
العمومية السابقة ،كان القرار ّ
يتخذ من قبل  25%من األسهم.
احلصة من األسهم كانت حتصل على  100%من املقاعد يف
هذه
ّ
املكون من 12
اإلدارة
جملس
أما
غريبة.
معادلة
اإلدارة!
جملس
ّ
عضوًا ،فهو ال حيمل سوى عدد بسيط من األسهم ،ال بل حيمل
تفويضات من سياسيني وشركات خاضعة للسيطرة السياسية
ومن األوقاف الدينية .ليس يف جملس اإلدارة أي ممثل عن
يعدون األكثرية ويزيد عددهم على
صغار املساهمني الذين
ّ
ّ
تكتل هؤالء وحضروا اجللسة ،فإن لديهم
 30ألف مساهم .إذا
القدرة على التغيري .كبار املساهمني هم أص ًال من طينة
اإلدارة احلالية للشركة ،ومرتبطون مبصاحل مع رعاة الشركة
من السياسيني.

من «الداخون» إىل نافذة منزله

كان يفرتض أن تكون مصلحة املساهمني هي األولوية .هم
أصحاب احلقوق الذين فرض عليهم استبدال أسهم مبلكياتهم،
أو املستثمرون املخدوعون الذين اشرتوا األسهم من السوق.
هؤالء كانوا يراقبون حبسرة النتائج املالية السنوية للشركة.
كان توزيع األرباح خاضعًا ألولويات خمتلفة .أما «اإلدارة»
فتحولت إىل إمرباطورية برئاسة ناصر الشماع .هو أيضًا مل ّ
يوفر
ّ
جهدًا يف إدارة عمليات متفرقة حلسابه وحساب أنسبائه وأعضاء
جملس اإلدارة.
من آخر «أفعاله» املأثورة ،أنه طرد مطعم «السلطان إبراهيم»
من وادي أبو مجيل بالقرب من منزله بسبب رائحة السمك
املقلي واملشوي اليت كانت خترج من «الداخون» إىل نافذة
منزله .منزله الذي ال ميكث فيه أكثر من بضعة أسابيع يف
السنة .عرض عليهم إجيارًا زهيدًا من أمالك الشركة يف منطقة
تقع بني أسواق بريوت ومدخل «البيال» ،رغم األوضاع املالية
«الزفت» للشركة.
قدم هلم تعويضًا بقيمة  10ماليني دوالر عبارة عن
يقال إنه ّ
نفقات ديكور على حساب املساهمني يف «سوليدير» .متامًا
كما فعل حني أجنز صفقة مع نسيبه منري قرطاس .أكثر من
الشماع من حقوق املساهمني حلساب
 6ماليني دوالر اقتطعها
ّ
نسيبه .يقال إن هناك العديد من الصفقات املماثلة مع أعضاء
جملس إدارة الشركة.

تعلـيم ذوي الصـعوبات :سـلّم على التخطيط!
فاتن الحاج

سيرتيث ممثلو مؤسسات الرعاية املتعاقدة مع وزارة الشؤون
االجتماعية يف توقيع العقود اجلديدة يف انتظار جالء توجه الوزارة
بشأن ذوي الصعوبات التعلمية .مثة قلق يف صفوفهم مما خيطط
له الوزير واملدير العام .يسألون :ملصلحة من تقليص موازنة تعليم
هذه الفئة وماذا يعين التخلي عمن هم فوق  12عامًا؟ وماذا سيكون
مصريهم؟ وماذا لو خلقت اخلطوة أزمة اجتماعية جديدة؟
مل يستطع ممثلو مؤسسات الرعاية االجتماعية ورعاية املعوقني إخفاء
ارتيابهم من مصري التعاقد مع وزارة الشؤون االجتماعية ،رغم أجواء
الطمأنة اليت أشاعها الوزير بيار بو عاصي بشأن جتديد العقود
«لالستمرار بأدائهم اإلنساني».
االتفاق على التوقيع يف أسرع وقت بعد تأخري ألشهر بناء على طلب
الرتيث من جملس الوزراء مل يدم طوي ًال ،فلم يكد «املمثلون» خيرجون
من مكتب الوزير حتى اكتشفوا أن مثة مادة أضيفت إىل العقد
تفرض عليهم إبالغ الوزارة بأعداد الذين يغادرون املؤسسة وعدم
استقبال طلبات إضافية بديلة عن املغادرين من دون موافقتها،
مبا ميكن أن يعنيه ذلك توظيف «الزبائنية» لتنفيع مؤسسات أخرى.
املؤسسات سترتيث ،كما قال ممثلوها ،يف التوقيع يف انتظار
توضيح هذه املادة ،باعتبار أن توظيف الفريق التعليمي والعالجي
جيري بناء على املوازنة املعطاة «وال نستطيع أن نصرفهم من دون
سابق إنذار وبعد  5متوز».
وكان خرب «نية» التوقف عن دعم تعليم ذوي الصعوبات التعلمية
يف مؤسسات الرعاية وعدد من املدارس املتعاقدة مع الوزارة قد
سرى ،فجأة ،داخل أروقة وزارة الشؤون االجتماعية ،قبل أسابيع.
أما السبب املعلن ملثل هذا التوجه فكان عجز املوازنة املرصودة عن
تغطية تكاليف تعليم هذه الفئة.
اخلرب انتقل «شفهيًا» إىل املؤسسات املتعاقدة اليت أبلغت بدورها
أهالي التالمذة بأن الوزارة ستتوقف عن متويل تعليم أبنائهم.
بسرعة ،حترك أولياء األمور «املتعلقون بالقشة» باجتاه بو عاصي
الذي طمأنهم يف حينه بأن الوزارة لن تتخلى عنهم ما دام البديل
ليس متوفرًا.
حتول إىل قرارّ .
إال
قد
التوجه،
أو
النية،
تكن
مل
النقطة،
حتى هذه
ّ
أن املدير العام للوزارة عبد اهلل األمحد يقول إنه والوزير باتا مقتنعني
بضرورة تقليص «هذا العبء» ،وأن التوجه هو حنو احملافظة على من
هم دون  12عامًا من بني 917تلميذًا تغطي الوزارة تعليمهم حاليًا،
إضافة إىل حاملي بطاقات اإلعاقة وهؤالء ال يتجاوز عددهم 137
تلميذًا .وبذلك يتبني ،وفق أرقام الوزارة ،أن عدد الذين سيغادرون
املؤسسات إىل اجملهول يبلغ حنو  321تلميذًا.
بو عاصي مل يقل شيئًا آخر ،بل حتدث يف مؤمتره الصحايف ،بعيد
لقائه ممثلي املؤسسات أمس ،عن حمدودية االعتمادات ما يفرض
وضعها يف املكان املناسب والالزم الستخدام الوفر يف مكان
آخر ،واهلدف سيكون األطفال ذوو االعاقة ال سيما العقلية منها
والتوحد .الوزير طمأن إىل أن املعاجلة لن تكون اإلقصاء أو البرت،
إذ سيعاد تقييم األطفال املصنفني من ذوي الصعوبات ،ومن
أن وضعه قد حتسن وبات جاهزا لالنتقال إىل التعليم املهين
يتبني ّ
أواألكادميي ،فسيصار إىل ذلك ،أما من تراجع فسيصنف من ذوي
اإلعاقة ويبقى حتت جناح الوزارة.
لكن حتى اآلن ال متلك الوزارة ،باعرتاف املدير العام ،دراسة متكاملة
عن الوضع التفصيلي هلؤالء ،وما إذا كانت قدراتهم ومؤهالتهم
بأن توجيه هؤالء حنو
تسمح هلم بتعلم مهنة أم ال ،وإن بدا مقتنعًا ّ
التدريب املهين (دورات وما شابه) بات مطلوبًا ،مبا ّ
أنه ليست هناك
اعتمادات خمصصة لذوي الصعوبات يف األساس ،إمنا تكفلت بهم
وزارة الشؤون يف وقت من األوقات من دون أي ختطيط ،وباتت
تسحب ،خالفًا للقانون ،مبالغ من موازنة مساعدة وإسعاف ذوي
اإلعاقة.
بالنسبة إىل املدير العام ،تكمن املشكلة املركزية يف عدم حتديد
األولويات يف اإلسعاف وسط شح املوازنة ،وحصر االهتمام
باملعوقني الذين تقل أعمارهم عن  18عامًا ،فيما ال حيصل اآلخرون
على الرعاية الالزمة .يسأل« :أيهما أوىل بالرعاية :ذوو الصعوبات
التعلمية القادرون على االندماج يف اجملتمع مع جهد إضايف من
املسؤولني ،أم الذين يعانون من توحد أو ختلف عقلي ،وهؤالء
يعوقون عمل أسرهم بصورة كلية ،فيما تزداد أعدادهم بشكل
تصاعدي ،إذ هناك  500حالة على الئحة االنتظار تطلب الدعم؟».
أن املدير العام يشكك أيضًا يف اختبار الذكاء لتشخيص
الالفت ّ
حاالت ذوي الصعوبات ،الذي تقوم به الوزارة فيقول« :ليس هناك
اختبار موحد .من يقول إن االختبار املعتمد يشخص احلالة بصورة
دقيقة؟!» .وكشف «أننا نعتزم التقليص من موازنة املركز ملصلحة
الرعاية يف املناطق».

عقود جديدة مع مهنيات خاصة؟

التخلي عن ذوي الصعوبات من دون رؤية واضحة ملصريهم دفع
إن هذا اإلجراء سيخلق حتمًا أزمة
ممثلي مؤسسات الرعاية للقول ّ
وأن الشارع سيكون البديل الواقعي للمتسربني.
اجتماعية جديدةّ ،
وهنا يرى اختصاصيون ّ
أنه ال ميكن اختاذ قرار بهذا احلجم ما مل جير
تقويم شامل خمتص للحاالت وال عالقة لسن التلميذ باألمر.
وإذا كان اهلدف ختفيف العبء عن املوازنة سأل موظفون معنيون:
ملاذا التصويب على هذه الفئة بالذات يف حني يستمر التعاقد

مع املعاهد واملدارس املهنية اخلاصة حيث تتكفل الوزارة بتعليم
عشرات اآلالف من التالمذة الفقراء ،فيما املهنيات الرمسية فارغة؟
وهل صحيح أن اهلدف الضمين لقرار وقف متويل تعليم ذوي
الصعوبات هو مترير عقود جديدة مع مهنيات خاصة؟
هنا يوضح املدير العام ّ
«أننا كنا يف السابق نغطي التعليم املهين
(داخلي وخارجي)ّ ،
إال أننا منذ عام  ،2010حصرنا التمويل باملدارس
الداخلية ونعطي  6آالف لرية لكل تلميذ يوميًا فقط» .لكن عدد هؤالء
ليس بسيطًا واملوازنة السنوية لتعليمهم ال تقل عن  13مليار لرية!
فيما موازنة ذوي الصعوبات  7مليارات.

خطط فردية وتضارب صالحيات

ال عجب أن جيد ذوو الصعوبات التعلمية أنفسهم معلقني حببال
اهلواء يف أي حلظة ومع كل انعطافة .فاملواكبون ملسار هؤالء ال
يستغربون أن يتعرض تعليمهم لالهتزاز مبا ّ
أنه بين تارة على خطط
تدخل فردية للمدارس اخلاصة ،وتارة أخرى على جتارب آنية ومرحلية
للمجتمع املدني واملنظمات الدولية مثل اليونيسيف واجلهات الدولية
املاحنة ،وطورًا على اندفاع املديرين يف املدارس الرمسية ،لكن من
دون رسم سياسة واضحة ومتكاملة للدولة اليت ارتضت بأن يتطور
نظام التعليم املختص مبنأى عن النظام التعليمي العام ،ما ساهم
ّ
الصالحيات .أما العمل الرمسي فاقتصر
تشتت اجلهود وتضارب
يف
ّ
على الرتحيب والتشجيع بال أي تفكري باألطر والتعريفات اإلجرائية
املفصلة لتسهيل
والدقيقة لفئات اإلعاقة واملراسيم والتشريعات
ّ
دمج هؤالء مع أقرانهم ال سيما يف املدارس الرمسية وتوفري اخلدمات
التعليمية املساندة هلم.

دمج بال أفق

حبسب ممثلي املؤسسات ،فإن الربنامج التعليمي التجرييب الدامج
الذي أطلقته وزارة الرتبية ،أخريًا ،يف  30مدرسة رمسية بالتعاون
مع اليونيسف ،ووصفه الوزير بيار بو عاصي أمس بـ»املمتاز»،
لن يضم فريقًا عالجيًا مقيمًا يف كل مدرسة (اختصاصيي نطق،
ومربني تقومييني ،ومتابعني نفسيني وتربويني ،ومدربني اجتماعيني
ومعاجلني حسيني حركيني أو انشغاليني) ،إمنا الفرق ستتجول بني
املدارس .املفارقة اليت يتحدث عنها هؤالء هو عدم إفصاح وزارة
الرتبية عن أمساء املدارس ،مبا يوحي أنها ستهتم رمبا بذوي صعوبات
موجودين حاليًا يف املدارس الرمسية ولن تستقبل حاالت جديدة.
أن نسبة ذوي االحتياجات اخلاصة
لكن إذا كانت التقديرات تشري إىل ّ
والذين يعانون نوعًا من الصعوبات التعلمية هي  10%من عدد تالمذة
لبنان (مليون تلميذ) ،أي حنو  100ألف ،فيما ال يتجاوز عدد الذين
خيضعون ملواكبة تعليمية يف مدارس بدأت تطبق الدمج الرتبوي
بضعة آالف ،فهذا يعين أن باقي التالمذة إما ّ
أنهم يتعذبون يف
الصفوف من دون تشخيص لوضعهم أو يتسربون من املدرسة.
يف السياق ،توضح مصادر رمسية معنية أن وزارة الرتبية تعي متامًا
الدور املنوط بها يف جمال تعليم هذه الفئة ،لكن املشكلة تكمن يف
هيكليتها والنظام الذي ال يسمح بتوظيف الكادر البشري املتخصص،
فاملوظفون إما معلمون أو إداريون .حبسب املصادر ،التغيري مطلوب
على ثالثة مستويات :البنية التحتية للمدارس الرمسية ،توظيف
مكيفة.
الكادر البشري املتخصص ،وإعداد مناهج متخصصة
ّ

من هم ذوو الصعوبات؟

الصعوبات التعلمية ليست كس ًال أو «غنجًا» .فاملراقب ال يعثر يف
مالمح الطفل ،صاحب الصعوبة ،على االحتياج اخلاص .فاألخري يليب
ما يطلب منه ،يركض ،يلعب ...لكنه يعاني فروقًا بني القدرات
الذهنية واملردود األكادميي .يشعر التلميذ بأنه غري قادر على تأدية
املهمة اليت تطلب منه ،فيفقد احلماسة وااللتزام ويصبح عرضة
لالنزواء والفشل ،وقد يصاب أحيانًا باضطرابات سلوكية مثل العنف
ضد إخوته أو رفاقه يف املدرسة .غالبًا ما تكتفي املدارس الرمسية
التسرب املدرسي،
بإعالن رسوب هؤالء املتعلمني ،ما يدفع بهم إىل
ّ
فيخفقون يف حتقيق أي حتصيل علمي يساعدهم على كسب
معيشتهم بصورة الئقة تتناسب مع قدراتهم اإلدراكية واالجتماعية.
أن حالة بعض التالمذة ال حتتاج فقط إىل دمج يف الصف عرب
يذكر ّ
ختصيص معلم مرشد ( ،)shadow teacherبل إىل ساعات بعد الظهر
يف عيادات خاصة .وهذا يرتب أعباء مالية باهظة على األهالي.

مبالغات يف التكاليف

صحيح أن وزارة الشؤون االجتماعية تغطي تعليم ذوي الصعوبات
وفق سعر كلفة قديم حمدد يف عام  2011وهو  6ماليني ونصف
مليون لرية عن كل تلميذّ ،
إال أن مصادر الوزارة تنفي أن تكون كلفة
الربنامج املخصص يف املدارس اخلاصة لتعليم هذه الفئة منطقية.
إذ تالمس يف بعضها  20ألف دوالر للتلميذ الواحد .فهل يستحق
برنامج الصعوبات التعلمية هذه التكاليف فع ًال؟ تلفت املصادر إىل
أن املدارس تتذرع لتربير الكلفة بأنها ال ّ
تقلل من أوقات جلسات
ّ
العالج ،فيما قد حيتاج التلميذ إىل عدد أقل مما تعطيه.
أما املدارس فتقول إن كلفة الربنامج تبدو مرتفعة إذا نظرنا إىل
املقدمة واملهنية
املبلغ كرقم ،لكن إذا اطلعنا على نوعية اخلدمات
ّ
املعتمدة يف تطبيقها ،جند أن الكلفة توازي بالكامل كلفة فريق
بأن اجلامعات اللبنانية
العمل
ّ
املتعدد االختصاصات .املدارس تتذرع ّ
خترج سنويًا العدد الكايف من هؤالء املربني التقومييني ،ما يدفع
ال ّ
املدارس إىل إعطائهم رواتب مرتفعة.
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مــقاالت وتـحقيقات

بعلبك ــ اهلرمل :الدولة على رأس املطلوبني
وفيق قانصوه
الدولة ،بأجهزتها األمنية املختلفة ،موجودة بكثافة
يف منطقة البقاع الشمالي .غياب القرار السياسي
بفرض األمن هو ما يرتك تلك «البالد» فريسة
الستباحة بضع عشرات من «الزعران» .آخر ما يريده
البقاعيون خطة أمنية ـــ عسكرية توقف أبناءهم على
الشبهة وتعاملهم كخارجني على القانون وتضعهم
يف مواجهة عناصر اجليش .وليس من ضمن
اهتماماتهم مرور التلزميات يف إدارة املناقصات،
همهم
كخيار إصالحي على سبيل املثال ال احلصرّ .
األول ،قبل تنظيف بيئتهم من «الزعران» وبعده،
حصتهم من خدمات الدولة.
ّ
قبل شهور ،أقامت دورية للجيش اللبناني حاجزًا
طيارًا يف الساحة الرئيسية ملدينة اهلرمل .أراد
صاحب أحد احملال التجارية االحتفاء حبضور
«الدولة» ،والتقاط صورة للحاجز ،من داخل حمله،
ختليدًا لـ»اللحظة التارخيية» .كانت النتيجة احتجازه
لساعات مكب ًال يف الـ»ريو» ،كاملطلوبني اخلطرين،
مزراب ذهب (الوكالة الوطنية لإلعالم)
أمام أعني املارة من أبناء بلدته قبل أن يوافق آمر
مسؤولية حزب اهلل
أيضًا ،هي اليت تعيد االعتبار للمفاهيم العشائرية
الدورية على إطالقه أخريًا.
اليت كاد أصحابها يغادرونها .فنرى وزراء ونوابًا التوزيع العادل للمسؤوليات يقتضي اإلشارة أيضًا
الدولة الحاضرة
تتحمل مسؤوليته اىل حد
من مدخل مدينة بعلبك اىل اهلرمل ،ستة حواجز ومشايخ وضباطًا هم من يسارعون اىل «الصلح اىل أن جزءًا مما جيري
ّ
رئيسية للجيش :حاجز مدخل بعلبك ،مفرق يونني ،العشائري» ورعايته لدى وقوع أي إشكال «حجبًا كبري القوى السياسية النافذة يف املنطقة ،وحتديدًا
حزب اهلل وحركة أمل .بالتأكيد ،تبقى املقاومة
مفرق حربتا ،اللبوة ،احملطة ،جسر العاصي ،مبعدل للدم».
تؤخر العائدين تعرف األجهزة األمنية متامًا الـ» 120أزعر» الذين أولوية ،وهو ما عبرّ عنه البقاعيون بتصويتهم
واحد كل عشرة كيلومرتات .حواجز ّ
من قراهم اىل الضواحي البائسة للعاصمة يف أشار إليهم الرئيس نبيه بري األسبوع الفائت ،الكثيف يف االنتخابات األخرية .املقاومة أولوية،
أي
نهاية كل أسبوع لساعات ،قبل أن يعلقوا جمددًا وتعرف بؤرهم ومنازهلم وجتمعاتهم .كما يعرف كل ولكن ...حتتاج إىل كثري من اجلهد إلقناع ّ
«املفيمة» يف من أبناء البقاع الشمالي بأن املقاومة اليت باتت
يف «عنق زجاجة» ضهر البيدر ،الشريان الرئيسي أهالي بعلبك من يقودون السيارات
ّ
اخلوات يف سوق رقمًا صعبًا يف االسرتاتيجيات الدولية عاجزة،
لكل البقاعيني .رغم ذلك ،مير عربها كل ما مرجة رأس العني ،ومن يفرضون
ّ
ّ
ميكن أن خيطر على بال .ال نتحدث هنا عن كبار املدينة التجاري ،ومن أحرق معمل فرز النفايات حبضورها احلكومي منذ  2005والنيابي منذ ،1992
املطلوبني وال عن أسلحة أو خمدرات أو سيارات على أطرافها .كل أهالي «بالد» بعلبك ــــ اهلرمل عن الضغط لتنفيذ مشروع «اسرتاتيجي» واحد يف
مسروقة فقط ،بل ،على سبيل املثال ،عن أحشاء يعرفون «املطاليب» اخلطرين باألمساء والعناوين .البقاع الشمالي ،من نوع مسح األراضي وفرزها،
الدجاج اليت حتملها شاحنات صغرية من بريوت يعرفون أنهم يف حورتعال ال يتجاوزون السبعة ،أو العمل على إعادة تشغيل خط سكك احلديد ،أو
يتعدون العشرين ،العفو املشروط عن عشرات آالف املطلوبني جبنح.
احلمودية (سهل بريتال) ال
ومن مناطق أخرى حلساب بعض مربي األمساك ويف
ّ
ّ
ّ
يف نهر العاصي .الرائحة الكريهة هلذه «البضاعة» ويف بريتال يناهزون العشرة ،ويف الشراونة كل ذرائع الدنيا لن تقنع ابن اهلرمل ،مث ًال ،ملاذا
تزكم األنوف على مسافة كيلومرتات ،فيما «يعجز» يصل عددهم اىل حنو  ،15ويف تل األبيض  ،10عليه قطع  30كيلومرتًا للوصول اىل أقرب كاتب
واليمونة وعلي النهري عدل ،و 60كيلومرتًا لالستحصال على سجل عدلي،
ومثلهم يف اهلرمل والقصر
ّ
عناصر احلواجز األمنية عن استنشاقها!
على طريق بعلبك الدولي ،توقف الكمائن «الطيارة» والدار الواسعة وغريها ...كما يعرفون متامًا الطرق و 90كيلومرتًا إلجراء معاينة ميكانيكية ،وملاذا ليس
ّ
بني سكان املدينة وقضائها الـ  80ألفًا ممن حيمل
«املفيمة»
لقوى األمن الداخلي ،يوميًا ،السيارات
ّ
وجترب أصحابها على نزع «الفيميه» وتغرمهم ما مل الرتابية اليت يسلكها سارقو السيارات من بعلبك اآلالف منهم إجازات جامعية ،قاض واحد أو موظف
ّ
اىل أقاصي اهلرمل ،وصو ً
ال اىل احلدود السورية .من الفئة األوىل ،وملاذا يحُ رم شبانهم من دخول
يكونوا حائزين رخصًا .يوميًا أيضًاّ ،
تنظم رادارات
قوى األمن الداخلي عشرات حماضر ضبط السري .وبالقدر نفسه ،يعرفون أن خطط سري الدوريات املدرسة احلربية.
األمنية تصل اىل املطلوبني أو ً
ال بأول.
التململ الذي عبرّ عنه البقاعيون عشية االنتخابات،
يف أقل من عام ،زاد عدد هذه احملاضر يف منطقة
ً
ً
واستدعى تدخال شخصيا من السيد حسن نصر اهلل،
«الق ّلة تو ّلد النقار»
البقاع على  62ألفًا!
يف البقاع الشمالي ،متنع وزارة الداخلية البلديات رغم بلوغ القرف أعلى مستوياته ،فإن آخر ما يريده جاء غداة حسم اجليش وحزب اهلل معركة اجلرود
يعد فيه احلزب
من إعطاء رخص بناء أو ترميم أو توسيع ،و نع حفر البقاعيون خطة أمنية ـــ عسكرية توقف أبناءهم على وطرد اإلرهابيني منها .ويف وقت ّ
يمُ
آبار مياه ،إال ملن كان قادرًا على «تزبيط» أموره الشبهة و»تبهدهلم» على احلواجز وتدهم منازهلم أكرب «رب عمل» يف هذه املناطق ،وتقوم مؤسساته
مع املخافر األمنية ،أو نيل استثناء من املدير العام وتضعهم يف مواجهة عناصر اجليش .خطة كهذه اخلدماتية واملالية كاإلمداد وجهاد البناء والعمل
القيمني عليها بعد فرتة قصرية االجتماعي والقرض احلسن ،مقام «دولة الرعاية».
همة
لقوى األمن الداخلي .واألخري ،اللواء عماد عثمان ،ال بد ستفرت ّ
ّ
تولد هذا ليس تفصي ًال .صحيح جدًا أن جزءًا من هذا
ّ
ّ
«القلة
كان كرميًا جدًا يف الشهر الذي سبق االنتخابات لتعود األمور اىل سابق عهدها.
ُ
سر الواقعة حتت التململ ّ
غذاه معادون للمقاومة من خارج احلدود
النيابية األخرية ،إذ وقع حنو  2300استثناء من النقار» .ويف منطقة يبلغ معدل األ َ
خط الفقر فيها  ،%35وزاد النزوح السوري يف
هذا النوع!
إغراق شبابها يف دوامة البطالة ،ليس باألمن وحده ضمن محلة شيطنة احلزب جزء مما يجري
على عكس الشائع« ،الدولة» ،باملعنى األمين،
يف بيئته احلاضنة .لكن
حاضرة جدًا يف البقاع الشمالي .حاضرة يف حييا االنسان .قبل ذلك وبعده ،يريد البقاعيون الصحيح أيضًا أن احلزب تتحمّل مسؤوليته
وث َك ِنه ،ويف مراكز األمن العام من دولتهم االعرتاف بهم لبنانيني ،ووقف التمييز
حواجز اجليش ُ
يتحمل ،يف نظر كثريين القوى السياسية
ّ
مواطنيهم.
بقية
مع
واملناطقي
بينهم،
الطائفي
وخمافر الدرك ورجال املخابرات وفرع املعلومات يريدون من يفسر هلم ،مث ًال ،ملاذا نع العمل من أبناء هذه البيئة ،جزءًا النافذة ،وتحديداً
يمُ
ّ
واالستقصاء والتحري ،وكمائن رجال اجلمارك
معتربًا من املسؤولية عن
وعناصر السري ...كما حيضر ضباط أجهزتها ،يف املقالع والكسارات ُ
وتستثنى عرسال وقوسايا حتصيل حقوقهم .يدركون حزب اهلل وحركة أمل
تزود بلدة القاع بالكهرباء
بقوة ،بصورهم املرفوعة يف الفتات تهنئهم ودير الغزال؟ وملاذا
ّ
استهدفها
الذي
االنتحاري
بتسلمهم مواقع يف مؤسساتهم األمنية ،ممهورة  24/24عقب التفجري
ّ
أولوية محاية املقاومة بالنسبة اىل حزب اهلل ،مبقدار
تعرضت
اليت
اهلرمل
جارتها
بقيت
فيما
،2016
عام
مكونًا يف السلطة التنفيذية مسؤوالً
ما يرون فيه
بتواقيع «أصدقاء» وعشائر وعائالت .بات لبعض
ّ
هؤالء «أصدقاء» كثر هنا .مل تعد «اخلدمة» يف لثالثة تفجريات انتحارية واستهدفت بأكثر من  300عن إخراجهم من ضائقتهم اليت يقيمون فيها منذ
هذه «األحناء» ،كما كان شائعًا« ،نفيًا» أو عقوبة صاروخ من اجلماعات اإلرهابية غارقة يف الظالم؟ عقود طويلة .ضائقة جتعل شبابهم فريسة البطالة
مسلكية للبعض ،بل مزراب ذهب :تكفي سنتان وملاذا احملافظة اليت استحدثت ملنطقتهم ال تزال ،واملخدرات .يستهويهم شعار مكافحة الفساد الذي
بعد  15عامًا ،تفتقر اىل كثري من الدوائر الرمسية ،رفعه حزب اهلل منذ االنتخابات النيابية األخرية .لكن،
حتى يثري بعض الضباط «لولد الولد».
واحلال هذه ،يصعب إقناع أحد يف البقاع الشمالي ما يلزمهم بالذهاب اىل زحلة حتى لتصديق ولنكن صرحيني ،لن يعنيهم كثريًا حترير األمالك
بأن الدولة غري موجودة وغري قادرة .هي قادرة جدًا «إخراج قيد»؟ وملاذا تسجل منطقتهم أعلى نسبة البحرية من الناقورة اىل العبدة طاملا أنه «ال حبر
اىل حد اسرتجاع سيارة قريب رئيس أحد األجهزة وفيات لألطفال ،قبل الوالدة وخالهلا وبعدها ،يف بعلبك» ،وال مرور التلزميات بهيئة املناقصات
األمنية بعد أقل من  24ساعة على سرقتها .األصح نتيجة غياب العناية الصحية؟ وكيف أن عشرات طاملا أن أحدًا ال حياسب على سوء األشغال ،وال
أن ال قرار بتفعيل هذا الوجود وهذه القدرة ،وال البلدات والقرى على مساحة  800كيلومرت مربع ،خفض فاتورة االتصاالت طاملا أن «التشرجية»
أهميته ،بالنسبة إليهم
خبروج األجهزة األمنية من حال النأي بالنفس .وهو من مقنة اىل القصر ،يسكنها حنو  360ألفًا وأكثر خبمسة دوالرات .هذا ،على
ّ
نأي جيعل كل هذا احلضور الطاغي يتالشى لدى من  90ألف نازح سوري ،تعتمد على  144سريرًا نوع من الرتف .يف بلد جيهر سياسيوه وأطرافه
اندالع أي إشكال أمين .ال عالقة لذلك بـ»الثقافة يف ثالثة مستشفيات ،غري قادرة على استقبال السياسيون مببدأ «عالسكني يا بطيخ» ،يريد هؤالء،
العشائرية» اليت «أدمنت» اخلروج على القانون ،احلاالت احلرجة؟ بهذا املعنى ،تصبح «الدولة» أول أو ً
ال ،حصتهم من «بطيخة» اخلدمات والتوظيف
كما حيب البعض أن يعبرّ  .يذكر كثريون كيف «املطلوبني» يف بعلبك ـــ اهلرمل.
واإلمناء...
كان وجود عنصر واحد
من املخابرات السورية
على حاجز ،يف وسط
أي بلدة ،كفي ًال بإلزام
معظم أبناء العشائر
بيوتهم
والعائالت
الثمانينيات
يف
والتسعينيات ،عندما
كانت هذه «الثقافة» يف
أوجها .اليوم ،وهنت
اللحمة العشائرية بعدما
فرخت العشائر أفخاذًا
ّ
وأجبابًا ،ومل يعد «شيخ
العشرية» ميون على
كل أبنائها .املفارقة،
أن األجهزة األمنية،
لم تعد «الخدمة» يف هذه «األنحاء» ،كما كان شائعاً« ،نفياً» أو عقوبة مسلكية للبعض بل
السياسية
والقوى

وفروا مغامراتكم
اجملربة… واقرأوا!
رامي الريس
كثرية هي املصطلحات اليت أطلقتها مراجع رمسية
وقوى سياسية داخلية تفاخر وجتاهر بقوتها
وجربوتها السياسي ،وتعمل ليل نهار لتثبت للرأي
العام أن التاريخ اللبناني احلديث إنطلق معها،
وأن كل ما سبقه ال يعدو كونه جمرد حقبات مرت
مرور الكرام!
من «الرئيس القوي» إىل «العهد القوي» إىل
«التمسك بالصالحيات الدستورية» إىل «تعديل
الطائف باملمارسة» وسواها من العناوين اليت
ً
ً
وجعجعة
وقرقعة
مألت احلياة السياسية ضجيجًا
دون طحني!
فلنعد لبعض الوقائع ،لعل ذلك يفيد يف إنعاش
ذاكرة البعض من أصحاب النظريات الطاووسية
اللبنانية:
أ -لبنان يرتكز على قاعدة توازنات سياسية داخلية
دقيقة (غالبًا ما كان هلا عالقة بالتأثريات اإلقليمية
احمليطة) ،ودلت التجارب التارخيية املعاصرة أنه
يف كل مرة إحرتمت القوى الداخلية (وإستطرادًا
اخلارجية) هذه التوازنات ،تكرس اإلستقرار
السياسي؛ وكلما مت التعرض هلا والسعي لإلخالل
بها ،كلما إهتز السلم األهلي مؤديًا يف بعض
األحيان للسقوط يف دوامة من العنف والنزاع
املسلح.
بطبيعة احلال ،هذا الكالم ليس من باب التهويل أو
التهديد على اإلطالق ،إمنا من باب قراءة الوقائع
التارخيية واألحداث كما حصلت مع تشابكاتها
احمللية واإلقليمية والدولية.
ب -لقد كلف التوصل لوثيقة الوفاق الوطين
اللبناني (إتفاق الطائف) خسائر بشرية ومادية
واقتصادية هائلة ،وهو ُولد يف حلظة تقاطع
دولي -إقليمي -عربي وأسكت املدفع وأطلق
إعادة اإلعمار بعد الدمار اهلائل الذي خلفته احلرب
األهلية اللبنانية.
من نافل القول أن توفر ظروف جديدة مؤاتية
إلستيالد تسوية سياسية مغايرة إلتفاق الطائف
(كما يطالب البعض تكرارًا وبطريقة صبيانية
بالدعوة لعقد مؤمتر تأسيسي) غري قائم يف اللحظة
الراهنة.
لذلك ،املطالبة بتعديل اإلتفاق أو التبجج بتعديله
بـ»املمارسة» إمنا يضع البالد أمام منزلقات خطرية
حنن بغنى عنها.
بطبيعة احلال ،ليس «إتفاق الطائف» إتفاقًا
مقدسًا ،ولكن الواقعية السياسية تقتضي احلفاظ
فلتسع القوى
عليه .وبدل املفاخرة بسوء تطبيقه
َ
الفخورة بعضالتها السياسية لتطبيق واستكمال
البنود غري املنفذة منه ويف طليعتها إلغاء 
الطائفية السياسية والالمركزية اإلدارية وإنشاء
جملس الشيوخ واإلمناء املتوازن وسوى ذلك من
العناوين اهلامة.
يزين رفوف هذه
ج -ليس الدستور كتابًا
ّ
املكتبة الرئاسية أو تلك .إنه القانون األعلى
يف البالد الذي يفرتض تطبيقه دون إنتقائية أو
إستنسابية .ولكن بالنظر إىل املسرية السياسية
لبعض القوى ،هناك شكوك حقيقية أن تستطيع
تلك األطراف أن حتافظ على الدستور (الذي
هو الطائف عمليًا) بعد أن خاضت ضده حروبًا
مدمرة ،ثم بعد أن إرتضته راحت تصفعه مرارًا
وتكرارًا مرة حتت عناوين امليثاقية ومرات حتت
عناوين حتصيل احلقوق السياسية املهدورة ،وبعد
أن إنتهجت تعطيل املؤسسات ومقاطعتها وشل
عملها فهل الدستور هو كتاب للرتفيه عند احلاجة
ومرجع عند تطابقه مع املصلحة السياسية الفئوية
هلذا الفريق أو ذاك؟
من حق اللبنانيني أن يعيشوا تغريًا إجيابيًا يف
احلياة السياسية والوطنية ،ولكن ذلك يتطلب
أوال إحرتام عقوهلم وفهمهم وعدم تشويش
املفاهيم األساسية لعمل املؤسسات الدستورية
ودورها وتطورها فض ًال عن مبدأ فصل السلطات
وتعاونها وتوازنها.
فلتعد كل القوى إىل حجمها الطبيعي ،ولتقرأ يف
الوقت الضائع (إذا كانت تقرأ) كتب التاريخ،
علها تستلخص العرب والدروس وتوفر على البالد
والعباد مغامرات جمربة ،وحنن بغنى عنها!
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مــقاالت وتحقيقات

وثيقة سرية تكشف ربط املساعدات بتغيري السياسات االقتصادية

شراء األردن جمدداً :منع انهيار حليف السعودية وإسرائيل
ابراهيم األمني  -ايلي حنا
ّ
دشنت القمة اخلليجية ــ األردنية ،اليت ُعقدت يف مكة يف الـ 11من
الشهر اجلاري ،مرحلة كسر العزلة عن اململكة اهلامشية يف الرتتيبات
اجلاري العمل عليها إلعالن «صفقة القرن» .مرحلة تؤكد التطورات
األخرية على ّ
عمان بأنها أضحت مطلوبة أمريكيًا،
خط واشنطن ّ -
بعدما بدا للواليات املتحدة أن اسرتاتيجية االبتزاز االقتصادي
(واليت توضح الوثيقة املنشورة هنا بعضًا من تفاصيلها) مل تفلح
يف ترويض األردن مبا يكفي ،بل وأدت إىل تهديد استقراره
املطلوب إسرائيليًا.
منذ مدة غري قصرية ،يعاني األردن أزمات سياسية واقتصادية
بأن امللك
متنوعة .لكنها املرة األوىل اليت يشعر قسم من اجلمهور ّ
تفرغه ملتابعة
عبد اهلل الثاني
ّ
يتحمل مسؤولية مباشرة بسبب عدم ّ
األوضاع الداخلية ،واعتماده سياسة الوالء والطاعة مع قوى الغرب.
ورمبا من املرات النادرة اليت يتعرض فيها هلجوم مباشر وعلين من
قبل اجلمهور على خلفية اتهامه بصرف املال العام يف ألعاب القمار،
ويف ترك زوجته وعائلتها يسيطرون على االقتصاد والتجارة.
أن هذه
لكن اجلميع يف األردن ،شعبًا وحكومة وملكًا ،يعرفون ّ
الدولة تعيش فعليًا على املساعدات اخلارجية .وهي مساعدات ترد
من دول عربية أو غربية ،لكن بطلب أو غطاء أمريكي .ويف كل
ّ
ضخ املساعدات
مرة ،حياول األردن املناورة ،يكون الرد بوقف
إىل أن جاء التحدي األكرب مع «صفقة القرن» اليت يعيش امللك
األردني ،كما شعبه ،هاجس أنها ستؤدي إىل قيام دولة فلسطينية
على حساب األردن.
وحبسب مصادر دبلوماسية متابعة ،فإن أكثر ما أقلق امللك كان
يف جتاهله من قبل املخططني بدءًا بالواليات املتحدة وبريطانيا
وإسرائيل وصو ً
ال إىل السعودية .ووصل به األمر إىل حد التلويح
بأن استمرار جتاهله ومصاحل بالده سيقدم على خطوات ال ختدم هذا
احملور ،وخصوصًا يف سوريا .وهو أعد أو أعلن – بشكل ضمين –
عن جمموعة من اخلطوات اليت تشمل إرسال وفد من جملس األعيان
لزيارة الرئيس السوري بشار األسد ،ثم عقد لقاءات على مستوى
مسؤولي االستخبارات ،واملباشرة خبطوات عملية تهدف أو ً
ال إىل
فتح معرب نصيب بعد تسليمه إىل احلكومة السورية ،والدفع إىل
مصاحلات تسمح بإعادة قسم كبري من النازحني السوريني إىل
سربت عمان بعض املعلومات
وطنهم .وحصل خالل هذه الفرتة أن ّ
األمنية اليت تفيد الدولة السورية يف مواجهة اإلرهاب.
كل ذلك أغضب األطراف األخرى ،ورمبا كان ولي العهد السعودي
حممد بن سلمان األكثر تعبريًا عن «ضيقه» من امللك األردني .يقول
مقربون من الطرفني إنه ،خبالف جتارب سابقة ،فإن «الكيمياء»
مل تركب بني ابن سلمان وبني امللك األردني .حتى أن اللقاءات
القليلة بينهما كانت باردة وفيها جدول أعمال حمدد وتنتهي غالبًا
تعمد إذالل عبداهلل الثاني
من دون اتفاق عام ،وأن ابن سلمان
ّ
عندما قال له« :إن سياستنا
اجلديدة تقضي بتبادل اخلدمات،
وحنن مل نعد مجعية خريية ،وكل
ما جيب علينا دفعه ،نتوقع املقابل
من الطرف اآلخر».

يف كل مرة يحاول
األردن املناورة يكون
الرد بوقف ضخّ
املساعدات

مل يكن امللك األردني يعرف كيفية حتقيق االخرتاق لكنه استفاد
من عوامل عدة ،بينها تراجع نفوذ احملور الذي تقوده السعودية
يف العراق وسوريا ،وانقطاع التواصل مع السلطة الفلسطينية
بعد قرار نقل السفارة األمريكية إىل القدس ،وظهور مؤشرات
على احتجاجات شعبية يف األردن بسبب األوضاع االقتصادية
الصعبة .يهمس أردنيون بأن االستخبارات األردنية مل تكن بعيدة
عن هذه االحتجاجات وأن االحتواء السريع هلا مل يكن فقط بسبب
إقالة احلكومة بل بسبب الدور السريع الذي لعبته االستخبارات،
واليت متلك اليوم نفوذًا كبريًا جدًا ،ومبا يتناسب مع سياسة امللك
نفسه.
احلال أن واشنطن تلقت نصائح أبرزها من إسرائيل بضرورة مراعاة
األردن ،ومنع انهياره ،حتى أن الغرب لفت انتباه السعودية إىل
أن انهيار األردن ستكون له انعكاسات سلبية على اجلوار ،وعلى
السعودية وإسرائيل على حنو خاص ،وبالتالي ،صار املطلوب
إعادة احتواء املوقف ما يلزم اجلميع بالعودة إىل «منطق الرعاية».
وهو ما حاول امللك األردني استغالله إىل احلد األقصى ،فطالب
بدعم سريع خبمسة مليارات دوالر ُتدفع على مخس سنوات .األمر
الذي انتهى البحث حوله يف قمة جدة إىل النصف ،علمًا أنه مل جير
خيص دعم عجز املوازنة العامة
حتديد طبيعة اإلنفاق ،وهل املبلغ
ّ
أو دعم مشاريع استثمارية وتشغيلية.
يف هذه األثناء ،اكتشف األمريكيون أن األردن قد يكون الطرف
األكثر قابلية من السلطة الفلسطينية كقناة تواصل مع اآلخرين
العاملني على «صفقة القرن» ،ال سيما أن الرئيس حممود عباس
كان قد أملح أمام مسؤول أمريكي ،بأن القضية الفلسطينية تواجه
حماوالت التصفية منذ عقود ،لكن األردن قد يكون الضحية األوىل

لصفقة القرن .وهو الكالم الذي قاله مسؤولون إسرائيليون
حمذرين من اندالع حرب أهلية يف األردن تضرب االستقرار الذي
ميز هذه الدولة لفرتة طويلة.
ّ
ويف سياق ترتيب الوضع يف األردن ،تبينّ أن اجلانب األمريكي عمل
ّ
التدخل يف آليات عمل احلكومة وسياساتها
منذ شهور طويلة على
االقتصادية واملالية والنقدية ،وهو ما تظهره وثيقة سرية حصلت
عليها «األخبار» من مصدر عربي واسع االطالع ،تشري إىل نوع
احملادثات والطلبات األمريكية من األردن ،واليت كان أبرزها القرار
اخلاص بالسياسة الضريبية اليت كانت سببًا الحتجاجات اجلمهور.
لذلك ،ميكن القول إن العزلة اليت ُفرضت على النظام األردني منذ
إعالن الرئيس دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني
يف كانون األول  2017قد انتهت يف شكل عملي خالل األسبوع
املاضي ،أو يف شكل أدق منذ لقاء مكة (مجع امللكني السعودي
واألردني وأمري الكويت ونائب رئيس دولة اإلمارات) ،حيث مل يعد
بعمان إلنهاء ترتيبات املرحلة املقبلة وما حتمله
هناك مفر من املرور ّ
من مكاشفة يف العالقات السعودية ــ اإلسرائيلية.
قد شهدت عمان لقاءات ماراثونية متتابعة رفيعة املستوى بني
عرابي «صفقة القرن» .زيارة أوىل قام بها بنيامني نتنياهو والوفد
ّ
املرافق بشكل مفاجئ ومبعلومات شحيحة ال ترقى ملستوى احلدث،
وال لطبيعة من حضر اللقاء عن اجلانب اإلسرائيلي ،خصوصًا مع ما
تناقلته الصحافة العربية عن حضور ولي العهد السعودي ،حممد
بن سلمان ،للقاء «املتسللني» الذي مل يعلن عنه إال بعد انتهائه
ومن دون أن خيتتم مبؤمتر صحايف أو حتى صور توثيقية حبسب
الربوتوكوالت املعمول بها يف الزيارات الرمسية إىل األردن (مصدر
حكومي رمسي نفى للصحافة احمللية حضور ابن سلمان االجتماع
املذكور ،واعترب ما مت تناقله إشاعات) .أما جاريد كوشنر (مستشار
ترامب) وجايسون غرينبالت (مبعوث الرئيس األمريكي إىل الشرق
عمان واجتمعا مع امللك
األوسط) فوصال بعد هذه الزيارة إىل ّ
ومعاونيه ،إضافة إىل السفرية األردنية يف واشنطن.
ثم ،على حنو مفاجئ أيضًاُ ،أعلن عن زيارة عبد اهلل الثاني إىل
الواليات املتحدة للتباحث مع ترامب يف وضع بالده وصفقة القرن
واألزمة السورية .مع اإلشارة إىل أن وزير اخلارجية أمين الصفدي،
الذي رافق امللك ،التقى مسؤول املفاوضات الفلسطيين صائب
عريقات برفقة املسؤول عن التنسيق األمين مع إسرائيل اللواء
ماجد فرج.
بأن النظام
ومن الواضح أن هناك قناعة لدى اإلدارة األمريكية ّ
يف األردن هو األقدر على فهم «السلطة» وهو متنفسها اإللزامي
الوحيد إذا ما مت إعالن دولة فلسطينية حتت أي شكل من األشكال.
ومن جانب آخر هناك مصلحة مشرتكة بني السلطة الفلسطينية
تتمسك مبسألة حل الدولتني وبالقدس
وعمان ،خصوصًا أن الثانية
ّ
الشرقية عاصمة لفلسطني على حدود الرابع من حزيران  ،1967عدا
عن كون الوصاية اهلامشية على املقدسات امتيازًا للعائلة احلاكمة
اليت جاءت من احلجاز وأقام أبناؤها عدة ممالك مل َ
يبق منها إال
اململكة األردنية.
ّ
للتدخل يف هذه
داخليًا ،مل يفسح امللك يف اجملال أمام أي جهة
امللفات .وتوىل هو وديوانه زمام األمور يف العالقات اخلارجية
والداخلية ،وعلى رغم االحتجاجات األخرية واليت أدت لسقوط حكومة
وتكليف أخرى ،فإن عمل احلكومة ال يالمس التحركات الدبلوماسية
سواء على صعيد ترتيبات املرحلة املقبلة فلسطينيًا أو التطورات
ً
يف اجلنوب السوري وحتى األحالف اليت يشارك بها األردن ومنها
«التحالف العربي» يف اليمن ووصو ً
ال إىل املساعدات اليت ُأعلن
عنها يف اتفاق مكة .وزير اخلارجية ،فقط ،هو من حافظ على
مركزه منذ احلكومة السابقة وهو من يرافق امللك ،وقد أعطى ظهور
رئيس االستخبارات إىل جانبه ،أهمية أمنية ملا يدور.
ويف واشنطن ،عقد امللك اجتماعات مكثفة كان من بني أهدافها
مسألة دعم منظمة «األونروا» ،وهو من امللفات املقلقة لعمان ،ال
سيما أن عدد الفلسطينيني املسجلني لدى الوكالة يف األردن يربو
عن  40يف املئة من جمموع الالجئني املسجلني .ومع تراجع خدمات
«األونروا» سيزيد العبء على األردن املنهك جراء تداعيات اللجوء
السوري .كذلك التقى امللك بوزير اخلزانة ستيفن منوتشني ووزير
التجارة ويلبور روس ،يف حماوالت لتعزيز وضع األردن الذي ّ
وقع
اتفاقية جتارة حرة مع واشنطن منذ سنوات.

مذكرة ثنائية سرية :الشروط األمريكية على األردن

مقابل دعم واشنطن لألردن ،فرضت عليه العديد من الشروط
أبرزها اإلصالح الضرييب  ،Administration Taxما أوصله إىل
أزمة اقتصادية ومعيشية غري مسبوقة أطاحت حكومة هاني امللقي
وأصابت احلكم امللكي بتصدعات.
هناك مذكرة تفاهم بني البلدين حول التعاون اإلسرتاتيجي الذي
حيكم املساعدات األمريكية االقتصادية والعسكرية ،واليت يتم
جتديدها دوريًا ويوقعها وزيرا خارجية البلدين ،أما اجلديد فهو
ما كشفته مذكرة التفاهم األخرية اليت وقعها الطرفان عن الفرتة
املمتدة من عام  2018حتى عام .2022

اكتشف األمريكيون أن األردن قد يكون الطرف األكثر قابلية من السلطة
الفلسطينية كقناة تواصل مع العاملني على «صفقة القرن» (أ ف ب )
نص املذكرة السرية

حصلت «األخبار» على نص مسودة مذكرة التفاهم اليت كان
يناقشها عن اجلانب األردني وزير التخطيط والتعاون الدولي يف
احلكومة املستقيلة عماد جنيب فاخوري مع السفارة األمريكية يف
عمان واستكملها مبحادثات مع مسؤولي وزارة اخلارجية األمريكية
يف واشنطن يف  ،2017/10/10ثم مع وفد أمريكي برئاسة نائب
مساعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى ريتشارد آلربايت يف
 ،2017/10/24مبشاركة رئيس هيئة التخطيط االسرتاتيجي يف
القوات املسلحة األردنية العميد نصار العثمانية.
وجاء يف املذكرة أنه« :كما حال املذكرتني اللتني وقعتا يف العامني
 2008و ،2015فإن مذكرة التفاهم هي مذكرة سياسية تظهر نية
الواليات املتحدة تزويد األردن بتمويل اقتصادي ( )ESFوعسكري
( )FMFسنوي ملدة حمددة تبدأ يف السنة املالية  .2018وتعتمد
نية الواليات املتحدة بتزويد األردن باملساعدات املالية والعسكرية
وفق املذكرة على توفري املخصصات الالزمة وأن يتم ختصيصها
(من قبل اإلدارة والكونغرس)».
وتربط املذكرة الدعم باألهداف املطلوب حتقيقها يف عدد من
اجملاالت وهي:
 األهداف العسكرية :مشاركة القوات املسلحة األردنية يف حماربة«داعش» والعمل سويًا مع القوات األمريكية وشراء املعدات
واخلدمات الدفاعية األمريكية ،وإضافة إشارة إىل العطاءات
العسكرية مبا يؤكد الشراء من مصادر أمريكية.
 اإلصالح االقتصادي واالجتماعي يف األردن وضمان االستخدامالفعال للمساعدات املالية األمريكية يف جهود اإلصالح األردنية.
ّ
مل حتدد املذكرة قيمة املساعدات االقتصادية والعسكرية إىل األردن
وجمموعها ،وربطتها مبزيد من التفاوض .وعلى رغم أن املذكرة مل
ختض يف تفاصيل متطلبات اإلصالح السياسي واحلكومي كما
كانت عليه احلال يف مذكرة عام  2015حول هيئة النزاهة واهليئة
املستقلة لالنتخابات ،لكن املذكرة اجلديدة أفردت مساحة خاصة
للحديث عن مسألة اإلصالح الضرييب  .Administration Taxومل
تضف مذكرة التفاهم اجلديدة ما كانت تضمنته املذكرات السابقة
باعتبار شروطها نافذة وال داعي لتكرارها ،ومن أبرز هذه الشروط:
التعاون عسكريًا لتحقيق األهداف االسرتاتيجية ،والتنسيق سياسيًا
يف املسائل اإلقليمية ،ودعم اإلصالح السياسي واحلكومي
واالقتصادي يف األردن.
 أبقت املذكرة على نقطة غامضة تتعلق بإعداد مرفق تصيغهالواليات املتحدة حول جماالت التعاون ،واشرتطت على احلكومة
األردنية وضع تصور بأولوياتها يف جماالت التعاون قبل الشروع
يف التفاوض مع اجلانب األمريكي.
ّ
املذكرة من ثالث
وعلمت «األخبار» أن األردن سعى لزيادة مدة
سنوات ،كما كانت تريد واشنطن ،إىل مخس سنوات ربطًا بشروط
البنك الدولي واملؤسسات الدولية اليت وضعت سقفًا زمنيًا ملسألة
اإلصالح املالي وعلى أساس مخس سنوات.
كذلك ،طلب اجلانب األردني خالل املفاوضات بأكرب قدر من
احلواالت النقدية  Cash Transferلدعم املوازنة ،خصوصًا أن
مؤسسات الرقابة املالية الدولية قد خفضت مؤشرات األردن
املالية من  BB+إىل – Bنتيجة ازدياد العجز يف املوازنة اليت
تزامنت مع انتهاء املنحة اخلليجية.
ــ يف األرقام املتعلقة باملساعدات املالية ،تضمنت املذكرة سعيًا
لرفع مستوى الدعم الكلي إىل مليار ونصف املليار دوالر سنويًا،
وطلب األردن برفع احلد األدنى للمساعدات االقتصادية إىل 750
مليون دوالر ،واحلد األدنى للمساعدات العسكرية إىل  350ــ 400
مليون دوالر.
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مــناسبات

أمحد ديب حييي الذكرى الـ  31الغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي يف حفل يف منزله العامر

الشيخ هيثم حمود

الدكتور عماد برو

الشاعر شوقي مسلماني

صورى جامعة لبعض الحضور

كرنيب ،دويهي ،ديب ،د .علم الدين ،عقل ،حامد وحضور

االخوان برشا ،علي كرنيب ،االخوان احمد وخالد ديب ،محمد ديب ،الحاج بزي ،كلتوم مرتضى والزميل ايلي كلتوم

آدي سركيس ،موسى مرعي ،احمد ديب ،د .عماد برو ود .مصطفى علم الدين

سعيد دويهي ،د .علم الدين ،حسن مرتضى ،احمد ديب ،غسان علم الدين ،شوقي مسلماني ود .عماد برو
ما زالت دار الناشط الوطني
واالجتماعي السيد أحمد ديب،
كالعادة ،ملتقى أبناء الجالية يف كل
مناسبة وطنية واجتماعية.
ومساء االحد املاضي جمع السيد
ديب يف منزله نخبة من ابناء
الجالية اتوا ليشاركوا يف الذكرى
الـ  31الغتيال الرئيس الشهيد
رشيد كرامي.
وكان من الحضور الدكتور غياث
الشلح والشيخ هيثم حمود وزياد
داود من جمعية املشاريع الخريية،
رئيس مجلس الجالية وعضو بلدية
ليفربول علي كرنيب ،نائب رئيس
بلدية هولرويد آدي سركيس،

الرابطة الكلدانية ،حركة االستقالل،
التيار الوطني الحر ،تيار املردة،
حزب البعث ،الحزب القومي،
املجلس االسرتالي اللبناني،
رابطة آل عقل ،الرابطة الدرزية،
جمعيات الزهراء والعرقوب وبحنني
وكفرصارون وعيمار وجرجور
وكفرحلدا وبنت جبيل ومرياطة،
اتحاد عمال فلسطني ،الدكتور
عماد برو والدكتور مصطفى علم
الدين والدكتور قاسم مصطفى،
والشاعر شوقي مسلماني ،جورج
وجان برشا ،املوسيقار غسان
علم الدين ،الزميل ايلي كلتوم،
امليدل ايست تايمز ،امليدل ايست

الحاج حسن بزي

مصطفى حامد

املهندس بدوي الحاج

هريالد والعديد من ابناء مرياطة
واالصدقاء.
عرف املناسبة الدكتور عماد برو
وتحدث فيها كل من الشيخ هيثم
حمود ومصطفى حامد وحسن بزي
وبدوي الحاج والقى كلمة صاحب
الدعوة احمد ديب الشاعر شوقي
مسلماني.
وقد نوهت الكلمات بمسرية
الرئيس الشهيد رشيد كرامي
الوطنية وطالبت باملحاكمة العادلة
للمخططني واملنفذين لعملية
اغتياله الجبانة.
كما أشاد الجميع بصاحب الدعوة
السيد احمد ديب وعقيلته على

مسلماني ،ديب ،الشيخ حمود ،د .غياث الشلح ،زياد داود ود .برو

حسن بزي ،د .برو ،عدنان مرعي ،االخوان علم الدين ،احمد ديب ،ايلي ناصيف ،موسى مرعي وحضور

جعل دارتهم ملتقى لالحزاب
والتيارات وابناء الجالية املؤمنني
بالخط الوطني والعروبي.

حضور
كذلك شكر الجميع اصحاب
الدار على مزايا الضيافة والكرم
والرتحيب.

ويشكر السيد ديب جميع
الجمعيات ذات القرار املستقل
النابع من القناعة الشخصية.
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مـقاالت وتـحقيقات

صيدا منطقة منكوبة
آمـال خـليل

عد لبحر
ما الذي ُي ّ
صيدا؟ خمطط توجيهي
جديد يستهدف الواجهة
املتأرجحة
اجلنوبية
بني النكبة واملصري
اجملهول .بعد أن «صار
احللم حقيقة» بإزالة جبل
النفايات ،ارتفع جبل
آخر من العوادم يف ظل
تعثر مستمر يف تشغيل
معمل الفرز .التعثر
يصيب أيضًا حمطة

«حرب» االنرتنت:

قصص عمالء حتاكي التفوق
«االفرتاضي» االسرائيلي
محمد علوش

أقرّت الشركة املشغلة للمعمل بعد إنكار بأنها كانت تلقي العوادم يف البحرية املجاورة (علي حشيشو)

تكرير الصرف الصحي اجملاورة ،بينما تردم البحرية بالنفايات
واملياه اآلسنة .وبني هذا وذاك ،توضع املدينة املختنقة بالروائح
الكريهة على خط التنقيب عن النفط.
تنظم هيئة متابعة قضايا البيئة يوم اجلمعة زيارة تفقدية ،ملن
يرغب ،ملعمل فرز النفايات يف صيدا والبحرية احملاذية له.
الدعوة تأتي ضمن سلسلة حتركات عاجلة تقوم بها القوى الوطنية
يف املدينة وناشطون وبعض اجلمعيات األهلية ،بعد تفاقم أزمة
النفايات وتصاعد الروائح الكريهة والغازات السامة مع ارتفاع
درجات احلرارة .واقعيًا ،أصبحت واجهة صيدا اجلنوبية منطقة
منكوبة بيئيًا .على حنو تدرجيي ،ارتفع يف األشهر املاضية جبل من
العوادم يف الباحة اخللفية للمعمل.
إدارة الشركة املشغلة له قالت إنه نتج عن توقف أحد املعامل
عن استقباهلا الستخدامها كوقود .تراكمت العوادم يف وقت
يستقبل فيه املعمل ما يرتاوح بني  500و 600طن من النفايات
يوميًا (نصفها من قضاء صيدا وغالبية النصف اآلخر من نفايات
بريوت وجزء قليل من نفايات جزين) حبسب تقرير للخبري البيئي
ناجي قديح (الشركة املشغلة واحتاد بلديات صيدا ــــ الزهراني
املشرف على عملها أشارا إىل أن
قدرة استيعاب املعمل  500طن
يوميًا) .على بعد أمتار من املعمل،
تقع البحرية اليت تبلغ مساحتها
حواىل  500الف مرت مربع ،واليت
نتجت عن استحداث حاجز مائي بني
جبل النفايات املزال والبحر .منذ
أكثر من عامني ،تلقى يف البحرية
أطنان من بقايا املساخل والدباغات
والردميات
الصناعية
واملدن

سعد :حمولة
 5آالف شاحنة
نقلت من داخل
املعمل وطمرت
يف موقع مجاور
من دون فرز

والنفايات والعوادم ،بعضها يأتي من املعمل ،وفق ما وثق عدد
من الناشطني بالصور لشاحنات خترج من املعمل إىل البحرية إللقاء
تصب يف البحرية بقايا املياه
محولتها .ولكي يكتمل املشهد،
ّ
الناجتة عن غسل نفايات املعمل وعمل الدباغات اجملاورة ،إضافة
إىل مياه جمرور نهر الربغوث الذي ربطت مبجراه شبكات الصرف
الصحي لقرى قضاء صيدا .ومثله ،نهر سينيق الذي ربطت مبجراه
مياه الصرف الصحي ومياه األمطار يف شبكة واحدة .كما ال تبعد
حمطة تكرير املياه املبتذلة سوى عشرات األمتار ،علمًا بأن دورها
ّ
وضخها بأنابيب يف عمق
يقتصر على جتميع جزء من املياه املبتذلة
البحر على بعد حواىل  200مرت.
النائب أسامة سعد أشار إىل محولة  5آالف شاحنة نقلت من داخل
املعمل وطمرت يف موقع جماور من دون فرز« .حيثما توجهنا ،جند
نفايات مردومة» ،ما خينق صيدا وجوارها يوميًا بالروائح الكريهة
ويؤسس لضرر صحي وبيئي مستدام.
أقرت يف
التلوث،
مصادر
أحد
شركة «أي بي سي» ،مشغلة املعمل
ّ
بيان قبل أيام بأنها كانت تلقي العوادم يف البحرية بعدما أنكرت
ذلك مرارًا .لكنها أكدت أنها «توقفت عن ذلك منذ مطلع 2016
وتتخلص منها بطرق بيئية سليمة عن طريق إدخاهلا مع صخور يف
كسارة وطحنها لتنتج عنها مواد تصلح ألعمال الردميات» .إال أن
من الواضح أن الكسارة ال تستطيع استيعاب طحن كميات العوادم
الناجتة عن مئات األطنان اليت يستقبلها املعمل يوميًا ،فض ًال عن
اجلبل الرابض خلفه .بالنظر إىل وعود الشركة السابقة ،قد ال
تصدق وعودها اجلديدة بالتخلص من العوادم بطرق بيئية .سابقًا،
وعدت الشركة بتحويل العوادم إىل حجارة تستخدم يف البناء وإىل
طاقة تضيء بها الشوارع احمليطة باملعمل .مل حيصل شيء من
هذا القبيل.

توزيع امللك العام؟

يف الناحية املنكوبة ،ال يقتصر الفساد على البيئة والصحة فقط.
العقار الذي يقع فوقه معمل فرز النفايات وحميطه تؤول ملكيتهما
إىل أصحاب الشركة املشغلة مبوجب أحد بنود العقد املربم بينهم
وبني الدولة اللبنانية .تبلغ مساحته  50الف مرت مربع .التجمع
الوطين الدميوقراطي يف صيدا تقدم بدعوى قضائية ضد الدولة

وبلدية صيدا إلبطال بند التمليك .أحد رافعي الدعوى الناشط عبد
الرزاق محود أوضح لـ»األخبار» أن متليك الشركة هو جتاوز للقانون
اللبناني ،إذ إن أكثر من نصف أصحاب الشركة من غري اللبنانيني،
يف حني أن العقار املعين هو منطقة حبرية مردومة باإلستناد إىل
اخلرائط اجلوية .وقبل هذا وذاك ،يناقض التمليك قانون احلق يف
الوصول إىل امللك العام والبحر وقانون محاية البيئة» .وارتكزت
الدعوى على الثغرات اليت شابت عمل الشركة منذ بدء تشغيلها
للمعمل.
األولي جمللس شورى
الرد
أن
إىل
محود
لفت
الدعوى؟.
مصري
ما
ّ
مر عليه الزمن ،ألن تارخيه يعود
العقد
أن
كان
الدعوى
على
الدولة
ّ
إىل ما يزيد على  15عامًا .لكن أصحاب الدعوى يستندون إىل أن
قرار متليك الشركة مل يصدر يف اجلريدة الرمسية ،ما جيعله غري
نافذ وقاب ًال للطعن.

«وثائقي» عن الكارثة البيئية

يف اللقاء الطارئ الذي عقد يف نادي خرجيي املقاصد يف صيدا
لوضع حد الستفحال الكارثة البيئية على شاطئ صيدا اجلنوبي،
عرضت هيئة قضايا البيئة يف صيدا فيلمًا وثائقيًا عن الكارثة
البيئية على شاطىء صيدا اجلنوبي .وتضمن الشريط صورًا عن
جبل النفايات والعوادم اجلديد داخل حرم معمل املعاجلة ،والطريق
اليت توصل من داخل املعمل إىل األرض املردومة قربه حيث يقوم
املعمل بالتخلص من النفايات الزائدة لديه ،كما ترمى فيها كل
أنواع النفايات ،ومنها نفايات املدن الصناعية واملسلخ والدباغات
مبوافقة بلدية صيدا .وتضمن الفيلم مشاهد من احلوض البحري
مصبات جمارير سينيق
واملياه امللوثة بالنفايات ،إضافة إىل
ّ
والربغوث وعني زيتون اليت تتدفق مياهها اآلسنة إىل البحر.
املخطط اجلديد :قسم للنفط وقسم للمرفأ؟
مل حيسم مسار الطعن يف متليك «أي بي سي» جلزء من ملك صيدا
العام ،حتى وضع الصيداويون أمام اختبار جديد لعالقتهم التارخيية
مع البحر الذي يفقدونه تدرجييًا.
فعليًا ،فقدت املدينة معظم شواطئها العامة .شاطئ القملة جبوار
مصب جملرور نهر القملة الذي حيمل الصرف
قلعة صيدا حتول إىل
ّ
الصحي من قرى شرقي صيدا إىل البحر .أما خليج اسكندر عند
الواجهة اجلنوبية ،فتحول من بركة سباحة ومزارع لتكاثر السمك إىل
حوض للمرفأ التجاري اجلديد (أجنز منذ ثالث سنوات ومل يشغل
بعد) ،علمًا بأن شاطئ املسبح الشعيب أصبح البديل الوحيد ،رغم
تعرضه لتيارات قوية تتسبب يف حوادث غرق بشكل متكرر.
مل يكتف املخطط التوجيهي لصيدا بفصلها عن توأمها البحر
باملشاريع اإلنشائية من األوتوسرتاد والكورنيش إىل املرفأ.
املخطط اجلديد الذي نشر يف يف اجلريدة الرمسية يف  31أيار
املاضي ،نص على الرتخيص لبلدية صيدا بإشغال أمالك عامة
حبرية يف منطقة الدكرمان العقارية .تلك األمالك العامة ليست
سوى املنطقة املردومة ضمن الواجهة اجلنوبية املنكوبة اليت نتجت
عن ردم أكثر من  505آالف مرت مربع يف حميط معمل فرز النفايات
عند إنشاء احلاجز املائي بني جبل النفايات املزال والبحر .الرخصة
اليت «أعطيت ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنًا ،ميكن إلغاؤها
إذا اقتضت املصلحة العامة» .حتى ذلك احلني ،طلب املرسوم من
البلدية وضع خمطط توجيهي يف غضون تسعة أشهر (بدءًا من تاريخ
صدوره) وعرضه على وزارة األشغال العامة والنقل (الوصية على
األمالك العامة البحرية) .الالفت أن املرسوم استبق خمطط البلدية
واشرتط أن يتضمن «احتياجات مرفأ صيدا التجاري من مساحات
برية متامخة للمرفأ ،وأن يأخذ بعني االعتبار حتديد نشاطات وأعمال
من شأنها أن تعود باملنفعة على االقتصاد الوطين».
محود أوضح أن  200ألف مرت من املساحة املردومة ستستخدم
إلنشاءات تابعة للمرفأ اجلديد .أما الـ  300الف مرت املتبقية،
فستستخدم لتشييد منشآت لشركات التنقيب عن النفط .هذا هو
املخطط التوجيهي الذي توصلت إليه البلدية وفق محود ،قبل أن
تتبادل النقاش مع املواطنني والناشطني واجلمعيات املتخصصة.
جتيري الـ 500الف مرت للمنشآت ،حيجب الشاطئ عن الناس .يف هذا
اإلطار ،تساءل محود« :هل تلك املنشآت تلبيّ حاجة الصيداويني
التنموية واالقتصادية؟».

حرب من نوع جديد «قديم» خيوضها لبنان مع العدو الاسرائي 
ل
ي .حرب تقوم على الذكاء االصطناعي وعوامل الفضاء االفرتاضي،
جديا لكل العناصر اللبنانية ،الرمسية ،االقتصادية،
تشكل تهديدا ّ
حتى األفراد ،واألخطر فيها هو «جهل» اللبناني لكل ما يتعلق
خبفاياها أو على االقل قلة معرفته.
ي وحدة خمتصة باالستخبارات الفنية واحلرب
ميلكاجليش االسرائيل 
االلكرتونية امسها «الوحدة  ،»8200وتضم جنودا «خمتصني» تكون
اعمارهم عادة منتمية لفئة «الشباب» .جعلت هذه الوحدة على مدى
األعوام السابقة «اسرائيل» باملرتبة الثانية عامليا بعد الواليات
املتحدة األمريكية يف جمال األمن «السيرباني» .وما يعطي هلذه
خترجهم منها اىل افتتاح
الوحدة قوتها هو توجه عناصرها بعد
ّ
شركات انرتنت خاصة تغطي كافة جماالت األمن السيرباني اذ متلك
اسرائيل اليوم ما يقارب الـ 200شركة من هذا النوع.
إن التطور االسرائيلي يف عامل االنرتنت جعلها تستقطب مراكز
أحباث أهم الشركات العاملة يف جمال التكنولوجيا يف العامل مثل
مايكروسوفت ،فايسبوك ،وغريها .أمام هذا الواقع يعاني لبنان
من تأخر يف جمال االمن السيرباني رغم وجود طاقات بشرية
بارزة فيه ،وذلك بسبب الضعف املؤسساتي ،غياب التعاون
الداخلي بني القطاعني العام واخلاص ،التأخري بإصدار التشريعات
والقوانني املناسبة ،وأخريا االفتقار للبيئة املشجعة على اإلبداع
والبنى التحتية.
ي العميد
يشري رئيس الفرع الفين يف مديريةخمابرات اجليش اللبنان 
الركن أنطوان قهوجي اىل ان خماطر التطور االسرائيلي والتأخر
التقدم التكنولوجي الذي
اللبناني يف هذا اجملال تربز من خالل
ّ
حتظى به اسرائيل وتستثمره لضربنا ،واستهداف البنى التحتية
التصاالتنا وجتنيد العمالء يف الداخل اللبناني وزرع العدد الكبري من
منظومات التجسس ،وضرب قطاعاتنا االقتصادية مثلما حصل عام
 2012عندما نشروا فريوسا استهدف قطاعنا املصريف.
اىل جانب هذا اخلطر ،جيب على اللبناني أن يتيقظ من تداعيات
التواصل مع اسرائيل من خالل وسائل التواصل االجتماعي ،وأثر
ّ
ولعل أبرز مثال
ذلك يف الصراع الدائر بني لبنان واسرائيل،
على ذلك ما يكشفه العقيد يف امن الدولة مسري البستاني عن
«رياضي» لبناني تواصل عام  2014مع رياضيني اسرائيليني يف
ّ
حدث خارجي كان يشارك به ،ومن ثم تواصل احلديث بينهم بعد
عودة اللبناني اىل لبنان من خالل الفايسبوك واملاسنجر اىل حد
أوصل اللبناني لنشر آراء تدعو للتطبيع مع اسرائيل.
ويضيف« :بعد الكالم الرياضي بدأ الكالم املتعلق بأماكن تواجد 
هلل واملعلومات املتعلقة به وعن لبنان» ،مشريا اىل أن االمور
حزب ا 
أوصلت الرياضي اللبناني ألن نظم عام  2016نشاطا رياضيا يف
لبنان شارك فيه أحد االسرائيليني جبواز سفر أملاني وبعلم كامل
منه» ،داعيا ألن يتم التنبه ملخاطر التواصل مع املشرتكني على
وسائل التواصل االجتماعي الن ذلك يشكل مدخال للعدو من أجل
جتنيد العمالء.
تتعدد وسائل «التجنيد» اليت يعتمدها جهاز االستخبارات
االسرائيلية ،فالطريقة القدمية القائمة على تعبئة «االستمارات»()1
مل تعد قائمة ،بل أصبح التوجه أكثر حنو مواقع التوظيف االلكرتونية
او االعالنات االلكرتونية اليت حتاكي احلصول على أرباح ومنافع،
كالبطاقة األمريكية اخلضراء أو «الغرين كارد» ،وهي الطريقة اليت
استعملت لتجنيد لبناني مت اعتقاله بداية العام احلالي.
ويف التفاصيل اليت يرويها الرائد يف قسم التحقيق القومي
ت الرائد حسان السلاّ ك أن اللبناني دخل اىل
يف شعبة املعلوما 
رابط يف خانة االعالنات على الفايسبوك لالستحصال على «غرين
كارد» ،طلبوا منه تعبئة كل التفاصيل الشخصية عنه ،درسوا
ملفه فوجدوه هدفا جيدا لتجنيده ،تواصلوا معه هاتفيا ،ثم أرسلوا
بطلبه ملقابلة خارج لبنان ،ثم بدأ العمل معهم قبل أن يعرف أنهم
من االسرائيليني ،ثم استمر بالعمل لديهم بعد علمه ،لسببني،
االول ترهييب بعد تهديدهم له بأنهم قادرون على فضحه ،والثاني
ترغييب ّ
متثل بعرض االموال عليه.
الن التوعية هي السالح األول الذي ينبغي استعماله يف حرب
االنرتنت مع االسرائيلي وغريه من األعداء ،والن حتصني الساحة
االفرتاضية اللبنانية ضد التطبيع حباجة اىل محالت دعائية خمتصة،
ّ
ونظم مؤمترا شامال حول «التوعية من
حترك األمن العام اللبناني،
املخاطر االسرائيلية عرب الفضاء السيرباني» ،برعاية مدير عام األمن
العام اللواء عباس ابراهيم الذي شدد يف كلمته على ضرورة
إيالء هذا الشق األمين عناية استثنائية حلماية الدولة ومؤسسات
القطاعني العام واخلاص واملرافق احليوية.
( )1كانت اسرائيل ختتار أهدافها يف لبنان من خالل افتتاح مكاتب
توظيفات او احصاءات لتعبئة استمارات يف تفاصيل حياتية عن
اللبنانيني واستغالهلا يف حتديد «األهداف» اليت تهمها لتجنيدها،
من خالل البحث يف العمر واملهنة والسكن والوظيفة.
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اعــالنات
National

Strata Management

اعادة نمو وعالج الشعر$25 :
صبخ (فويل)  10خصالت شعر مع
سشوار$45 :
صبغ كامل للشعر  +سشوار مجاني$45 :

PRIVATE SECTION
AVAILABLE
FOR SCARVED WOMEN
غسيل وفص وسشوار$35 :
سشوار$25 :
صبغ (فويل) نصف الشعر$45 :
صبغ (فويل) كامل الشعر$65 :

Shop 304, North Terrace,

2339

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

Bankstown Central, Ph: 9707

فــرع ثـانٍ للمـحجبات

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.
com.au - michael.k@nationalre.com.au

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 مـلـبورن

حتت عنوان « .عالعهد يا فخامة الوطن»

التيار الوطين احلر يف ملبورن حيتفل بالنصر االنتخابي مبشاركة املئات

الرئيس مارون خوري

السيناتورة كيمربلي كيتشنغ

لبى املئات من أبناء اجلالية
دعوة
واالصدقاء
اللبنانية
التيار الوطين احلر يف ملبورن
مساء السبت املاضي ،حيث
أقام احتفاله السنوي هذا العام
حتت عنوان « عالعهد يا فخامة
احتفاء بالنصر االنتخابي
الوطن»
ً
النيابي األخري الذي حققه التيار
يف لبنان .
تقدم احلضور اىل منسق التيار
يف ملبورن مارون اخلوري،
منسق التيار يف اسرتاليا ،
قنصل لبنان العام يف فيكتوريا
الدكتور زياد عيتاني ،الوزيرة
مارلني كريوز ،السيناتورة
الفيدرالية كيمربلي كيتشينغ
 ،النائبان نزيه األمسر وخليل
عيدي ،خادم رعية سيدة
األب ألن
لبنان املارونية
فارس ،املونسنيور عمونائيل
صقر  ،السكرترية العمالية
ديانا األمسر ،سكرتري التيار
يف اسرتاليا ادوار هيكل اىل
عدد من املؤسسات احلزبية
والثقافية والروحية واخلريية
واالجتماعية وفعاليات ادبية
واكادميية واقتصادية.
قدم حلقات االحتفال السيد
ّ
وألقت
شويري،
جورج
السيناتورة كيتشينغ كلمة
أشادت فيها باجلالية اللبنانية
وحتدثت عن الزيارة اليت قامت
بها اىل لبنان على رأس وفد،
وأثنت على ألدور اجلامع والكبري
الذي يلعبه فخامة رئيس
العماد
اللبنانية
اجلمهورية
ميشال عون .
وف رسالة صوتية من لبنان
يِ
حتدث كل من النائبني زياد
اسود وجورج عطااهلل فطالبا
بالوحدة
اللبنانية
اجلالية
والتضامن ،وأكدا على ان لبنان
الكاملة
ذاهب اىل السيادة
واىل استعادة دوره الطليعي
يف كل جمال .
من جهته  ،ألقى زغلول الزغرين
الشاعر الكبري أنطوان برصونا
ً
قصيدة من وحي املناسبة كانت
ً
قمة يف اإلبداع .
فنيًا،حيث أقيم االحتفال الكبري
يف قاعة مارون الفخمة وحتى
ساعات الصباح االوىل سهر
احلضور مع املطرب عبودي
اجلندي الذي ابدع هو االخر يف
العطاء الفين.
كلمة التيار يف ملبورن القاها
رئيسه مارون اخلوري ،ومما
جاء فيها:وحنن ْ
ال َيْو َم ّعم حنتفل
إلي بيقويلنا
بهالنصر الكبري
ّ
األمل يلي رجع مع وصول فخامة

عريف الحفل جورج شويري

الشاعر زغلول الزغرين

النواب خليل عيدي ونزيه االسمر ومارلني كريوز ،القنصل عيتاني ،شربل راضي وحضور

مارون خوري ،روني حدشيتي ،أمال راضي ،جريارد ابراهيم ،اميل صوان وحضور يرقصون على قرع الطبل
شربل راضي يتوسط داني اسطا وروني حدشيتي

حضور

عائلة مارون خوري وحضور
الرئيس العماد ميشال عون اىل
قصر بعبدا  ،وأملنا ما اجا من
فراغ إمنا من شخصية الرئيس
القوي واصراره على النجاح
واالجناز من اجل الوصول بلبنان
اىل شاطئ األمان  ،الذي حتقق
بسنة واحدة من العهد ما كان
ممكن يتحقق بوالية كاملة مع
رئيس آخر .
فبسنة خاض لبنان معركة
فجر اجلرود وانتصر عاالرهاب
وكشف اخلاليا النائمة وأرسى
األمن واالمان .

فبسنة أجنز قانون انتخابي جديد
على اساس النسبية ألول مرة
بتاريخ لبنان وخضنا انتخابات
نيابية بعد  ٣متديدات فبسنة
أقرت موازنتني وصار
واحدة
ّ
يف تعينات دبلوماسية وأمنية
وقضائية وإدارية وبسنة واحدة
رجعت احلركة اىل الوطن وحنن
اليوم بانتظار تشكيل حكومة
العهد احلقيقية وكلنا امل انو
تكتل لبنان القوي الداعم للعهد
رح حيقق كتري وخصوصا اعادة
سوريا
النازحني اىل بلدهم

املطرب عبودي الجندي يتألق والطبل يقرع واألقدام تزرع االرض فرحا وبهجة
بكرامة:
وقال خوري حننا ما عنا شي
مستحيل ما ختلو اإلشاعات
واحلمالت املربجمة واملدفوعة
تزعزع إميانكم ما ختلو الكزب

والتضليل يضربولكن املكم
انو الرئيس
وحننا أكيدين
العماد ميشال عون ورئيس
التيار الوطين احلر الوزير جربان
باسيل ما رح يرتاحو اال ما يرتاح

وطننا احلبيب لبنان..
«عالعهد يا فخامة الوطن مكملني
وما يف شي بوقفنا»
عشتم عاش التيار الوطين احلر
عاش لبنان
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الناشط

ثــقافة وأدب

ندوة ثقافية ناجحة لتيار املستقبل

أقام تيار املستقبل منسقية
سيدني ندوة ثقافية يوم اجلمعة
يف  ٢٢/٦/٢٠١٨يف مركز التيار
يف بانشبول قدم خالهلا الضيف
الزائر احملامي يف االستئناف
عيسى سيف حماضرة بعنوان
«دور رئيس احلكومة املكلف
بتشكيل حكومته بني الواقع
والقانون» حبضور مقرر جملس
املستشارين يف سيدني وممثال
مجعية ابناء الضنية اخلريية احلاج
عمر ياسني.
وشارك يف احلضور الدكتور
مصطفى علم الدين رئيس
الرابطة الثقافية العربية واحلاج
امحد الدهييب ممثال مجعية
ابناء املنية وضواحيها اخلريية
مع وفد من اجلمعية ورئيس
اجلمعية السابق احلاج هاني علم
الدين واالستاذ حسان مرحبا
ممثال مجعية طرابلس الفيحاء
االسالمية واالستاذ حممد شبارو
رئيس مجعية بريوت اخلريية
االسرتالية ورئيس حترير موقع
عرب نيوز الصحفي االستاذ
فادي درباس ورئيس رابطة
آل علم الدين احلاج منصور
علم الدين وعدد من وجهاء
اجلالية وفاعلياتها ومن ابناء
التيار العاملني واالصدقاء
واملناصرين.
بدأت الندوة بكلمة افتتاحية
القاها مسؤول شؤون التثقيف
فيصل
االستاذ
السياسي
قاسم شكر فيها احلضور على
مشاركتهم الكرمية وعدد فيها
اهم اجنازات الرئيس سعد الدين
الـحـريـري منذ مبادرته إىل كسر
حلقة التعطيل وترؤس احلكومة
بعد انتخاب ميشال عون رئيسًا
للجمهورية ومنها على سبيل
املثال ال احلصر:
وضع حد للفراغ الرئاسي،
وإجناز قانون جديد لالنتخاب،
إقرار سلسلة الرتب والرواتب
والتعيينات االدارية واالمنية
والقضائية والديبلوماسية.
استكمال اجمللس االقتصادي
واالجتماعي ،ألول مرة منذ
تشكيله يف اتفاق الطائف،
وإقرار أول موازنة للدولة منذ
 12سنة ،باالضافة اىل إقرار
عشرات القوانني اليت كانت
نائمة يف أدراج جملس النواب
منذ سنني وسنني ،وأهمها
الشراكة بني القطاع العام
واخلاص.
إقرار قانون النفط والغاز الذي

مت تلزميه ،وانضمام لبنان التفاقية الشفافية الدولية فيه ،وضع
خطة متكاملة ملشكلة الكهرباء و ملشكلة النفايات واالستثمار يف
قطاع االتصاالت واالنرتنت.
وضع أول خطة متكاملة من  6سنني ملواجهة أعباء النزوح السوري،
مؤمترات دولية لدعم اجليش اللبناني والقوى األمنية ،مؤمتر باريس
(سيدر) لتمويل  250مشروعا بقيمة  16مليار دوالر على  10سنني،
من طرقات ومواصالت وصرف صحي ونفايات وكهرباء ومدارس
ومستشفيات واتصاالت ،حتدث نهضة كاملة بالبنى التحتية
واالقتصاد.
بعدها قرأ االستاذ قاسم نبذة عن حياة االستاذ سيف شاكرا له
تلبيته لدعوة التيار ثم قدمه إللقاء حماضرته القيمة.
استهل احملامي سيف احملاضرة بسرد تارخيي لصالحيات رئيس
احلكومة اللبنانية ودوره بتشكيل حكومته قبل الطائف ومن ثم بعد
الطائف .وعدد شؤون وشجون وصالحيات رئيس احلكومة اليت
نص عليها الدستور بشكل عام والتعقيدات اليت تعرتض تشكيله
حلكومته بني القانون والواقع وباألخص ان دولة الرئيس سعد
الدين الـحـريـري حيرص على متثيل اللبنانيني كل اللبنانيني كعابر
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للطوائف واملذاهب واملناطق يف مواجهة أعراف وتقاليد اليزال
البعض متمسك بها رغم تعارضها مع مواد ونصوص دستور الطائف
وباالخص عدم تشكيل هيئة وطنية اللغاء الطائفية السياسية وعدم
انشاء جملس الشيوخ الذي نص عليهما الدستور صراحة.
ويف نهاية احملاضرة رد احملامي سيف على اسئلة احلضور
ومداخالتهم القيمة اليت كانت تنم عن تعلق احلضور بوطنهم االم
لبنان وحرصهم على تقدمه وتطوره الدميقراطي السليم الذي الذي
ال يقوم بوجود دميقراطية توافقية قائمة على احملاصصة واملصاحل
الشخصية الضيقة.
ويف اخلتام شكر منسق املدينة احلاج عمر شحادة االستاذ سيف
على حماضرته الثانية يف مركز التيار واليت نالت استحسان اجلميع
مع تكرار شكره للحضور مجيعا على مشاركتهم القيمة والنوعية رغم
دعوتهم حلضورها يف غضون مهلة قصرية ويف يوم ال يزال ابناء
اجلالية يتبادلون فيه التهاني بعيد الفطر السعيد.

الشؤون اإلعالمية
فيصل قاسم

حوار مع الشاعرة رونيا ريشة

رونيا ريشة شاعرة تكتب العمودي والتفعيلة وقصيدة النثر  ..هلا
ديوان شعري (..عتبات الروح) مهتمة باالدب عمومًا والشعر خصوصًا
..تستهويها املوسيقا وال تفوت حضور أي نشاط موسيقي حتب
املسرح ويف جمال عملها كمدرسة للغة الفرنسية نقلت هذه احملبة
لطالبها وذلك بتدريبهم على تقديم مسرحيات باللغة الفرنسيه.
*كيف استدعت الشاعرة رونيا لغتها وأدواتها وكيف كانت
البداية؟
 كنت ُأولي عناصر الطبيعة اهتماما خمتلفًا ..كانت وما زالتتستفز مكنوناتي كلما تأملتها ،ومن هنا بدأت تبدو رؤييت خمتلفة
لالشياء احمليطة و كما أعتقد أنها شكلت اختالفا جذريا عندما
بدأت أترمجها عرب خواطر ..أو نص نثري صغري ...حتى يف سنوات
الدراسة االعدادية والثانوية كنت أروي شغفي من مؤلفات جربان
وحنا مينة ..وأعتقد أني قرأت كل املؤلفات اليت وصلت اىل يدي
آنذاك.
*من النثر إىل القصيدة اإليقاعية
هل تعتقدين أن موسيقى الشعر تقف إىل جانب اللغة إلدخال املتعة
ّ
الروحي ّ
للنص الشعري ؟
والتوهج ّ
نعم هذه حقيقة مطلقة فالشعر ميتلك قدرة خيالية فى حتريكالوجدان واستمالة القلوب ،فاقرتانه باملوسيقى ،املتمثلة فى الوزن
والقافية املتتابعة فتنشرح له النفوس ،وتتلقاه األذن بانسيابية
وطرب .إن املوسيقى عنصر هام فى النص الشعرى..فإذا
ما اقرتنت الصورة الشعرية واللغة الشعرية بها بها نتج عنها
قصيدة متكاملة .الشعر عبارة عن لغة و خيال وموسيقى  .وحنن
شعوب فطرنا على اإليقاع وهذا موجود حتى يف غناء العتابا واملوال
البغدادي املوزون.
*كيف تنظرين إىل ّ
التناص الزائد عن احلد يف نصوص شعراء اليوم
مع املوروث  ..وهل ترين التناص والتضمني يف الشعر بسبب
ضعف الفكرة أم هو تقريب إىل ذهن املتلقي
نعم أغلب النصوص الشعرية مكررة هذا فهل هناك صور شعريةمل تتكرر.وهل هناك شعر وأخص بالذكر الشعر العمودي مل يقل بعد
وال يشبه غريه  .حتى شعر التفعيلة الذي يعترب جتديدا بالشعر ..أقول
أن التجديد كان فقط يف البدايات ثم أصبحت أغلب النصوص
تتشابه ..وقلت أغلب وليس مجيع ..هناك نصوص مذهلة والفتة ..
أعزو هذا التكرار إىل سيطرة البيئة الواحدة .والتجدد البطيء اخلطى
فالتجديد حيتاج للتعامل مع الرتاث كهوية جيب أن نضيف اليها
ال أن نقف عند حدودها  ..جيب أن نرتك حصان عنرتة كقيمة وأن
منتطي صهوات ما يناسب عصرنا ومواكبة التطور خللق معان وصور
عميقة متجددة .والتناص والتضمني ال بأس به خلدمة الفكرة اذا
اقتضى السياق على أال تكون كل نصوصنا تناص وتضمني.
*يالحظ يف نصوصك امليل إىل الوجدانية والصور اإلشراقية اجلميلة
 ..هل هي حماولة إىل املطلق  ..وهل باعتقادك أن على الشاعر أن
مينح اللغة بعدًا باطنيًا النهائيا كي يشرق مايف داخله
نعم هي حماولة للتعبري عن الفكرة ليس كما يراها اآلخرون بل كماأشعر بها وأعتربها الوسيلة الفنية اليت تعرب وجتسد عمق اإلحساس
فهي براعة ميتلكها الشاعر ليصل إىل وجدان املتلقي .بالطبع الشاعر
ال يكتب لنفسه ..هو يكتب وجهة نظره ورغبته وحلمه ورؤيته
للعامل الذي حيلم بوجوده .الشاعر خيلق عاملًا قائمًا على االحساس.
جمبو ً
ال مبزيج من الثقافات .فهذه الصور عندما تتغري دالالتها اليت
اعتاد عليها الناس عن طريق الرمز واجملاز ،واالنزياح تعطي للنص
الشعري بعدًا ورؤية خمتلفة وهذا ما جيعلها عنصرًا فعا ً
ال يف توهج
النص ومتيزه ..لكنين بالوقت نفسه لست مع الضبابيه والرتميز
املزدحم الذي جيعل املتلقي حائرًا ومرتبكًا أمام الصورة الشعريه.
* احللم والال شعور من مرتكزات املدرسة السريالية يف األدب وهذه
املدرسة الفرويدية هي حالة من اإلشراق والالوعي  ..مدرسة غامضة
ثرية باحللم  ..وديوانك عتبات روح ال ختلو قصيدة فيه من احللم ..
أليس التلقني بالصور هو عودة إىل الرتاث وأصولية ؟ ثم هل جيب
أن يكون املتلقي حياديا فال يشارك الشاعر هواجسه يف قصيدة ؟
أليست القصيدة خماضا ملعاناة شاعر  ..وهل جيب أن يكون الشعر
يف متناول اجلميع ؟
ـ احللم بداللته هو خروج عن إطار الواقع وجتاوز للمكان والزمان
والتحليق يف فضاء الصورة واخليال إىل الالحمدود.هو اجلناح الذي
ميكننا من التحليق يف اجتاهات وفضاءات عدة
نعم قصائدي تكاد ال ختلو من احللم رمبا إلن احللم بالنسبة إلي
إعادة ترتيب احلياة والعامل عرب التخيل والتصور .وأعرب عنه مبفرداتي
وأدواتي اخلاصة بي ..فالذات الشاعرة ختتزن الكثري من األحاسيس
الذاتية واإلنسانية،وحتى الفطرية تفجرها عرب احللم بلغة شعرية
خاصة ..وأظن أن هذا ما مييز شاعر عن شاعر حتى ولو تكررت
الصور .ما جيعلها متباينه ويعطيها مسة التجدد هو اللغة واخليال
فاللغة الشعرية مكون أساسي من مكونات الشعر ،هي لغة خاصة،
ختتلف عن اللغة املألوفة مبا تتسم به من رموز وتعبري بالصور.
بالنسبة لسؤالك هل جيب ان يكون الشعر يف متناول اجلميع ..أعتقد
أن تعدد الثقافات وتنوعها والتمايز بني األفراد باملعرفة والثقافة
جعلت للنص الشعري املعاصر متذوقني خنبوويني وأن يصبح
الشعر خنبوي هو ما نصبو إليه .بالنسبة للسريالية أحب غموضها
الذي يعطي بياض القصيدة أكثر من فضاء  ..ولكن أنا لست مع
غموض املدرسة الدادائية وطالمسها الذي ال يصل باملتلقي سوى
للسراب والضياع .

حاورها محمد عامر األحمد
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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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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

25 صفحة

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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صــحة وأســرة

دخان التبغ يهدد األطفال بالصمم
وهم يف الرحم
ترجمة عبداالله مجيد  -ايالف

تعرض احلامل للتلوث قد ينذر
بضغط الدم املرتفع لدى األطفال
ترجمة عبداالله مجيد  -ايالف

حذرت دراسة جديدة من ان احتماالت االصابة بالصمم تزيد أكثر
من مرتني بني األطفال الذي تعرضوا لدخان التبغ وهم يف رحم
امهاتهن أو حني كانوا رضعًا باملقارنة مع األطفال اآلخرين.

حذرت دراسة جديدة من ان تعرض الطفل الذي ما زال يف رحم أمه
اىل مستويات عالية من تلوث اهلواء يزيد احتمال اصابته بضغط
الدم العالي يف طفولته بنسبة الثلثني تقريبًا.
وجاء يف الدراسة ان األطفال الذين يتعرضون وهم يف الرحم اىل
الذرات الدقيقة من السخام الذي ينبعث من أخبرة السيارات أو
حرق الزيت أو الفحم أو احلطب خالل األشهر الثالثة األخرية من
احلمل يزداد احتمال إصابتهم بارتفاع ضغط الدم االنقباضي بنسبة
 61يف املئة.

كما ان االطفال الذين تعرضوا اىل دخان السجائر من شخص آخر
غري امهاتهم حني كانوا رضعًا تزيد احتماالت اصابتهم بالصمم
بنسبة  30يف املئة مقارنة مع اآلخرين يف حني ان االطفال الذي
كانت امهاتهم يدخن اثناء احلمل فقط تزيد احتماالت اصابتهم
بإعاقة مسعية بنسبة  26يف املئة.

وكانت أحباث سابقة أظهرت ان اجلسيمات الدقيقة حبجم 2.5
ميكرون ميكن ان تدخل الدورة الدموية عن طريق التنفس مع ما
يسببه ذلك من أضرار صحية.
واكتشفت الدراسة اجلديدة اليت أجرتها جامعة جونز هوبكنز
االمريكية ان هذا الضرر يبدأ قبل االجناب.
وكان علماء أثبتوا وجود عالقة بني التعرض املباشر لتلوث اهلواء
وارتفاع ضغط الدم عند األطفال والكبار وان هذا التلوث سبب
رئيسي للمرض والوفاة املبكرة يف احناء العامل.
وقال الدكتور نويل مولر استاذ علم األوبئة يف جامعة جونز هوبكنز
ان هذه اول دراسة تبني ان استنشاق هواء ملوث اثناء احلمل قد
يكون له تأثري ضار مباشر على صحة قلب الطفل وأوعيته الدموية
خالل سنوات الطفولة.
وأضاف ان ارتفاع ضغط الدم خالل مرحلة الطفولة يؤدي يف أحيان
كثرية اىل ارتفاع ضغط الدم يف مرحلة البلوغ علمًا بأنه السبب
الرئيسي ألمراض القلب واألوعية الدموية.
ومشلت الدراسة ُ 1293أمًا واطفاهلن يف إطار حبث واسعُ .
وأخذت
قياسات لضغط الدم يف كل فحص لصحة الطفل البدنية من سن
الثالثة اىل سن التاسعة .وأخذ العلماء يف االعتبار عوامل أخرى قد
تؤثر على ضغط الدم مثل وزن الطفل عند الوالدة وما إذا كانت
األم تدخن أو ال.
وقال الدكتور مولر ان الدراسة تؤكد ضرورة تقليل انبعاثات
األجسام الدقيقة حبجم  2.5ميكرون يف البيئة بعد ان ثبت ضررها
على الطفل وهو مل يزل يف رحم ُأمه.

واكتشفت الدراسة اليابانية ان األطفال يف سن الثالثة الذين
كانت امهاتهن يتعاطني التدخني اثناء احلمل وتعرضوا لدخان
السجائر خالل األشهر األربعة األوىل من حياتهم تزيد احتماالت
اصابتهم بإعاقة مسعية  2.4مرة مقارنة مع اآلخرين.

وتشري دراسات سابقة اىل ان النيكوتني يؤثر على املرسالت
الكيمياوية يف العصب الذي يقول للدماغ ما هو الصوت الذي
يسمعه .كما ان التدخني ميكن ان يسبب تهيج بطانة األذن
الوسطى.
ويعين هذا كله ان منع تعرض الطفل اىل دخان التبغ ميكن أن يقلل
خطر حدوث مشاكل يف اجلهاز السمعي.
وقال الدكتور كوجي كاواكامي رئيس فريق الباحثني من جامعة
كيوتو ان ارشادات الصحة العامة توصي بعدم التدخني اثناء احلمل
وأمام األطفال ولكن رغم ذلك تدخن بعض االمهات اثناء احلمل
ويتعرض كثري من االطفال اىل الدخان من مصدر غري مباشر.
واضاف كاواكامي ان هذه الدراسة تبني بوضوح ان منع التعرض
اىل دخان التبغ اثناء احلمل وبعد الوالدة يقلل خطر حدوث مشاكل
مسعية يف األطفال واصفًا نتائج الدراسة بأنها تذكري بضرورة
االستمرار يف تقوية االجراءات اهلادفة اىل منع التدخني قبل واثناء
احلمل وتعرض االطفال اىل الدخان من مصدر آخر.

أكياس حفاضات األطفال قد تؤدي
لالختناق واملوت

ادى وقوع عدة حوادث اختناق يف بريطانيا بسبب أكياس
احلفاضات إىل املطالبة بوضع حتذيرات على علبها حول خماطر
االختناق واملوت.
قالت اجلمعية امللكية للوقاية من احلوادث إنها تدرك بأن  17طف ًال
على األقل ماتوا من بينهم مايسون أمسن الذي تويف عن عمر
ال يتجاوز  7أشهر يف عام  2013جراء حوادث االختناق بأكياس
احلفاضات.
وأضافت اجلمعية أن القانون ال يفرض أن يكون هلذه األكياس
أي ثقوب سالمة .وأردفت بأنه جيب إبقاء هذه األكياس بعيدة عن
متناول األطفال .وأوضحت أن هذه األكياس قد تؤدي الختناق
الطفل يف حال وضعها على رأسه ،كما أن ألوان هذه األكياس
الزاهية والرباقة جتعلها جذابة لألطفال.
وأوضحت اجلمعية أن «أكياس حفاضات األطفال مصنوعة من
البالستيك الرقيق وتغطي الرأس بسهولة كما أنه ميكن بلعها
بسهوله» ،مضيفة أنه نظرًا خلفة وزنها فإنها تطري بسهولة يف
اهلواء لتقع بأيدي األطفال.
وأشارت إىل أن ختزين هذه األكياس بالقرب من سرير الطفل أدى
إىل وقوع حوادث مأساوية.
قصة مانسن
وتقول والدة مانسن «وضعت الطاولة املخصصة بتغيري احلفاضات
بالقرب من سرير طفلي مثلما تفعل الكثري من األمهات ،ووضعت
يف جيوبها بعض احلفاضات واألكياس اخلاصة بها».
وتضيف «كان سرير طفلي عاليًا نسبيًا وكان بإمكانه اجللوس إذا
ساعدته على ذلك ،إال أنه يف ذلك اليوم استطاع الوقوف لوحده
للمرة األوىل والوصول إىل طاولة تغيري احلفاضات».
وتقول « كان ذلك يف السابع من مارس/آذار من عام ،2013
عندما ذهبت إليقاظ طفلي البالغ من العمر سبعة أشهر -إال أنه مل
يستقبلين بابتسامته اجلميلة املعتادة ،بل كان مستلقيًا على مهده
والعديد من األكياس حوله وكان كيسًا واحدًا يغطي وجهه».
وتتابع « شعرت يف هذه اللحظة إن ابين فارق احلياة وكان من
الصعب جندته».
وتقول « أحث مجيع األمهات واآلباء واجلدات وأولئك الذين يعتنون
باألطفال بالتفكري يف خماطر أكياس احلفاضات ووضعها بعيدًا عن
متناول أيديهم».

تنـاول املـضادات احلـيوية عـشوائيا يـشكل خـطرا عـلى الـصحة
مع ان املضادات احليوية انقذت املاليني ومازالت إال ان هذا
العقار ميكن ان يلحق الضرر باملريض اذا ما أساء استخدامه واليوم
يتم احلديث عن خماطره .فحسب تقرير ملنظمة الصحة العاملية ان
تناول املضادات احليوية بشكل عبثي يقتل جزءا كبريا من النباتات
املعوية (النبيث اجلرثومي املعوي) وعددها اكثر من  300تعيش يف
األمعاء حلمايتها ما يؤدي اىل االصابة باالسهال الشديد يف بعض
األحيان وفقدان كميات كبرية من السوائل يف اجلسم إضافة اىل
احلاق الضرر ببعض أعضاء اجلسم.
فكما هو معروف طبيا فان املضادات احليوية هي عبارة عن مركب
يقتل أو يثبط منو اجلراثيم وتستخدم على سبيل املثال يف عالج
االلتهابات اليت تسببها الفطريات والطفيليات.
إال ان املشكلة الكبرية ان الكثريين منا يلجأ اىل املضادات احليوية
دون استشارة طبيب ودون التفكري بعواقب ذلك وبان استخدامه
خيضع لقواعد جيب االلتزام بها واال حتول اىل عدو شرس يشكل
خطرا على الصحة.
لذا جاء حتذير منظمة الصحة العاملية من خماطر سوء استعماله،
فبعد جتارب كثرية اتضح بان ذلك ال يؤدي فقط اىل إحلاق أضرار
باجلسم فحسب ،فاجلراثيم املقاومة اليت تنتج عن سوء استخدامه
تقوي جراثيم أخرى او توقظها يف اجلسم يف وقت الحق واألكثر
تضررا هم من يعانون من احلساسية ضد هذا العقار ورغم ذلك
يتناولونه ملعاجلة التهابات بسيطة.
ومن النصائح اليت يقدمها تقرير منظمة الصحة العاملية:
استخدام املضادات احليوية أو ما يسمى بدواء االلتهابات فقط عند

الضرورة وبعد وصفة طبيب.
عدم اللجوء اىل أي نوع من املضادات احليوية لعالج االلتهابات
الفريوسية مثل الزكام واالنفلوانزا ،وتناوله من دون حاجة حقيقية
اليه ميكن ان يسبب اضرارا صحية.
استخدام العالج بشكل منتظم وباألوقات احملددة وطيلة املدة
الالزمة فقط وذلك بناء على إرشادات الطبيب.
عدم مشاركة املضادات احليوية مع آخرين وعدم نصحهم بتناوهلا.
واملشكلة األكرب ان بعض األطباء يصفون املضادات احليوية بشكل
عشوائي أيضا ،لذا فعلى املريض رفضها او طرح السؤال عن
ضرورة تناوهلا ،فهذا مينع ظهور أنواع قاتلة من البكترييا ووقف
انتشارها.

وهنا يذكر التقرير بنتائج حبوث ملختربات امريكية بان أكثر من
نصف أنواع املضادات احليوية اليت يصفها األطباء غري ضرورية
أو غري مالئمة للحالة املرضية اليت يشكو منها املريض ،كما وان
االكثار من تناوهلا يساهم يف خلق أنواع من البكترييا أكثر مقاومة
وال تستجيب بعد ذلك ألي نوع من العقاقري املضادة هلا.
«املكورة العنقودية» بكترييا قاتلة
وامللفت ان معظم سالالت البكترييا املقاومة للمضادات احليوية
تنتشر يف املستشفيات واملستوصفات واملدارس واماكن العمل
والنوادي الرياضية والسونا ،وبشكل خاص ما يسمى ببكترييا
املكورة العنقودية الذهبية وهي خطرية وتسببت يف السنوات
اخلمس املاضية يف قتل اكثر من  20الف مريض يف الواليات
املتحدة االمريكية.
واضافة اىل تناول املضادات احليوية بشكل عشوائي فمن اخلطأ
أيضا التوقف عن تناوهلا جمرد الشعور البسيط بالشفاء  ،فالتوقف
السريع له انتكاسات خطرية ويؤدي يف الكثري من األحيان اىل
ما يسمى باملقاومة للمضادات االخرى ،اي ان مسببات االمراض
تصبح غري حساسة وال تعد تستجيب للمضادات احليوية ،لذلك،
جيب أخذ الدواء كامال ،فاجلراثيم ال تقتل وتتعلم كيفية العيش مع
اخنفاض تركيز املضادات وقد تكون يف مأمن من املضادات اليت
يأخذها املريض فيما بعد.
وينصح التقرير بوجوب التخلص من العقار عند التماثل للشفاء
وعدم االحتفاظ به يف الثالجة ،فقد يساعد على الشفاء بشكل لكنه
من املمكن ان ال يكون فعاال يف العدوى القادمةش
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فـنانات

بعد أحالم ...نادين جنيم وهبة طوجي تتع ّرضان سناء يوسف على أبواب الطالق فهل تدفع مثن
للهجوم بسبب مواقفهن من املرأة السعودية سيدتي نت اتهام خادمتها هلا حبادثة اغتصابها؟
متر احلملة اليت قادتها بعض
مل ّ
للمباركة
العربيات
الفنانات
السعودية متكينها من
للمرأة
ّ
السيارة مرور الكرام،
قيادة
ّ
إذ اعترب ناشطون على مواقع
أن بعض
التواصل اإلجتماعي ّ
ألنفسهن
الفنانات أردن الرتويج
ّ
السعودية،
من خالل املرأة
ّ
بعضهن
غامزين من قناة مواقف
ّ
وتقاعسهن
السابقة من املرأة،
ّ
ّ
بالدهن مبا ّ
يؤكد
عن خدمة قضايا
ّ
السعودية
احتفاهلن باملرأة
أن
ّ
ّ
ّ
جمرد
نابع من قناعات وليس من ّ
ّ
ومتلق.
جماملة
أول من
الفنانة أحالم كانت ّ
نالت نصيبها من اهلجوم ،بسبب

مواقفها السابقة الرافضة لقيادة املرأة السيارة،
ووصلت احلملة إىل حد إطالق هاشتاغ ملقاطعة
ردت عليه أحالم
حفالتها يف اململكة ،وهو ما ّ
بالقول ّ
إنها كانت خائفة على املرأة السعودية من
الوافدين وليس من أبناء بلدها ،ما اعترب حماولة
السرتضاء السعوديات على حساب الوافدين،
وعرضها هلجوم عنيف التزمت حياله الصمت.
ّ

التونسية
أعلنت املمثلة
ّ
املقيمة يف مصر سناء
يوسفّ ،
أنها على أبواب
االنفصال عن زوجها
املصري عمرو
املنتج
ّ
مكني.

تعرضت هلجوم من
الفنانة نادين جنيم بدورها
ّ
بعض الناشطات ،بعد قيامها بتصوير فيديو داعم
السيارة ،على خلفية
لقيادة املرأة السعودية
ّ
ً
صراحة أنها ال
مواقفها السابقة اليت أعلنت فيها
تؤيد املساواة بني املرأة والرجلّ ،
وأنها ال متانع
بأن يقوم ابنها بعالقات خارج إطار الزواجّ ،
وأنها
تربي ابنتها بطريقة خمتلفة عن ابنها.
وأقسى الردود اليت ّ
تلقتها نادين ،كان تعليقًا من
سعودية دعتها فيه إىل عدم استغالل املرأة
مغردة
ّ
ّ
ّ
مذكرة إياها مبواقف
السعودية للرتويج لنفسها،
سابقة وكتبت
«نادين اليت ترى أن الذكر جيب أن حيصل على
احلرية الكاملة ويلزمه خوض جتارب جنسية كثرية
مع «بنات الناس» لكنها ترفض نفس احلرية
إلبنتها ،تأتي اآلن لرتوج لنفسها من خالل املرأة
السعودية .عزيزتي انشغلي بأمور على قد عقلك
مثل مسلسالت رمضان وال تتدخلي حبقوق املرأة
ألنها أكرب منك».
املغردة ،فكتبت «رح
ردت بقسوة على
نادين ّ
ّ
اترفع عن الرد على هيك سخافات احليط كان فهم
وأنيت وكم وحدة تفكريها اقل ما يقال بال تربية
ما كانت تفهم .ما بشرفين رأيك النه أنا ّعم بدعم
ضل أدعمها ّ
املرأة ورح َ
ويلي متلك منا امرأة بدك
كتري لتصريي امرأة».
رد نادين الكثري من اجلدل ،بني من
وقد استدعى ّ
اعترب ّ
أنها خرجت عن طورها بسبب اهلجوم الذي
خلفية فيديو كانت
على
يومني
منذ
له
ض
تتعر
ّ
ّ
النوايا منه طيبة ،والبعض المها ّ
ألنها مسحت
املغردين باستفزازها.
لبعض
ّ
أن نادين
فرأوا
خاص،
وجه
على
الناشطات
أما
ّ
تقوم بالدعاية لنفسها عن طريق السعوديات مبا
يتناقض مع تصرحياتها السابقة ،واليت تقول يف
أحدها بأن ابنها قد جيد الكثري من البنات «الفلتانة»
وأن هذه النوعية من البنات سبب اخليانة الزوجية،
وبررت موقفها بعد اهلجوم عليها بالقول « أعداء
األخالق كتار مش بس أعداء النجاح مع األسف
ّ
ويصنفين بالتخلف ألنين
الفساد يعم عقول البشر
أريد تربية إبنيت على املبادئ كل واحد بيحكي
بأصلو».
وكانت نادين قد أوضحت يف مقابلة أجرتها
أنه أسيء فهمهاّ ،
مؤخرًاّ ،
وأنها تطالب بالعدالة
ّ
وبأنها
كل من موقعه،
للمرأة وبالتكامل مع الرجل ٍ
احلساس يف
ختاف على ابنتها بسبب وضع الفتاة
ّ
اجملتمع ،كما ختاف على ابنها من رفاق السوء.
ومع اهلجوم اجلديد ،وجدت نادين نفسها مضطرة
جمددًا إلعادة نشر مقابلة تعكس حالة النضج يف
تصرحياتها ،قياسًا باملقابلة القدمية اليت أجرتها

جاء ذلك يف مداخلة
لربنامج «رمضان شو»
بإذاعة «موزاييك اف
سبب
ام»  ،ومل تبينّ
مّ
وإنا فهم
االنفصال
من حديثها ّ
أنها تعيش
ّ
شقتها مع
مبفردها يف
ابنها ياسني( 3سنوات)
ّ
أبواب
على
وأنها
ّ
الطالق.
وتعليقًا على ّ
التهمة التيّ
وجهتها هلا خادمتها
ّ
باستدراجها واغتصابها
ّ
شقة
من شاب داخل
مديرة أعماهلا يف منطقة
روضة زايد بالقاهرة،
ّ
اتهام غري
قالت إنه
أنها
مكررة
منطقي
ّ
ّ
مؤكدة ّ
أنها
مصدومة،
أدلت بأقواهلا للنيابة
تعد ّ
متهمة
وأنها اآلن ال
ّ
حسب قوهلا.

قبل سنوات.
اهلجوم األعنف كان من نصيب الفنانة هبة طوجي،
اليت أطلقت كليب هدية للمرأة السعودية ،فحصدت
من خالله نقدًا قاسيًا ،بسبب ما اعتربه البعض
دعوة منها للمرأة إىل خلع احلجاب.
الكليب يظهر هبة وهي تضع مندي ًال على رأسها
وتقود خارجة من نفق مظلم ،قبل أن تشرق
الشمس فتقوم خبلع احلجاب.
وحتت عنوان «رح كفي املشوار» أرادت هبة تهنئة
السعوديات ،إال ّ
أنها مل حتسب خطواتها جيدًا،
فاعترب البعض ّ
أنها تعترب احلجاب سجنًا وتدعو إىل
نية هبة
أن
اآلخر
البعض
رأى
بينما
التحرر منه،
ّ
ّ
يتحمل مسؤوليته املخرج،
املشهد
هذا
وأن
حسنةّ ،
ّ
ّ
وأنها بطبيعة احلال أرادت مباركة هذه اخلطوة
للسعوديات وليس استفزازهن.

وعن سؤال إذا ما كانت
هناك عالقة بني التهمة
قضية االنفصال
وبني
ّ
عن زوجها أجابت سناء
يوسف »:ال أعرف ..اهلل
أعلم ..ال أستطيع قول
ّ
فالتحقيقات
أي شيء
ّ
هي التيّ
ستظهر ان
كانت هناك عالقة ام
،مرددة »:أنا مظلومة
ال
ّ
واملهم أن يرجع لي
ّ
أي أحد ظلمين،
حقي من ّ
ّ
همي اآلن ان تظهر
وكل ّ
براءتي» مضيفة »:حسيب
اهلل وتعم الوكيل»
ويف سؤال آخر عن األسباب التيّ دفعت
باخلادمة اىل ّ
اتهامها أجابت سناء يوسف« :
ال أعرف األسباب وانا مظلومة»
وكشفت سناء انه مل ميض على تواجد

ّ
الشهر
اخلادمة معها سوى شهر ونصف
ّ
جيدة»
وأنها ال تعرفها معرفة ّ
ان هلا ثقة يف
وختمت تصرحيها بالقول ّ
ّ
وانها ليست متهمة اىل
القضاء املصري
حد اآلن وامنا دلت باقواهلا لنيابة ضمن
التحقيق املفتوح يف هذه القضية.
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صـحة وغـذاء

علماء :السكري عالمة
مبكرة للسرطان

وجد علماء من املعهد الوطين لألورام يف الواليات املتحدة األمريكية
أن املرضى الذين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري،
يتضاعف لديهم خطر اإلصابة بسرطان البنكرياس.
ّ
وحلل الباحثون معلومات التاريخ املرضي لـ  50ألف شخص ،يف
الفرتة املمتدة بني عامي  ،2013-1993ثلثهم من املصابني بالنوع
الثاني من مرض السكري.
وأظهرت نتائج التحليل أن  128من املصابني بالسكري و280
من األصحاء أصيبوا بالسرطان .وتبني أيضا أن مرضى السكري
أصيبوا بالسرطان خالل  3سنوات بعد إصابتهم بالسكري.
وأكدت البيانات أن خطر اإلصابة بسرطان البنكرياس قد ارتفع
بنسبة  %2.3لدى املصابني بالسكري يف املتوسط ،مقارنة
باألشخاص األصحاء ممن مل يصابوا بالسكري أبدا.
كما أظهرت البيانات أن مرض السكري من النوع الثاني ،غري مرتبط
أبدا باإلصابة بأنواع أخرى من األورام اخلبيثة.
لذلك ينصح الباحثون مرضى السكري من النوع الثاني ،باخلضوع
ملراقبة طبية دورية وخاصة فيما يتعلق بتشخيص مرض سرطان
البنكرياس.

هل ميكن لإلنسان أن ميوت عالج تساقط الشعر عند الرجال
فعال نتيجة اخلوف؟

يعرف اجلميع مقولة «املوت من اخلوف» ،ولكن الكثريين يعدونها
تعبريا جمازيا ،فهل ميكن للخوف أن يكون سببا يف الوفاة فعال؟
يرتبط اخلوف (الرعب) كأي إحساس آخر بالعمليات الفسيولوجية
اجلارية يف اجلسم .فعند اخلوف ،تبدأ يف اجلسم تفاعالت يطلق عليها
اخلرباء «اضرب أو اهرب».
وكان البشر يف قديم الزمان يف حالة تأهب دائم ،ألن احتمال اللقاء
حبيوان مفرتس أو شخص خطري كان عاليا جدا .وعند الشعور باخلطر
يتدفق األدرينالني إىل الدم ،ما ساعد أجدادنا القدماء على البقاء
باملقاومة أو اهلروب.
ويفسر الربوفيسور ،بيل روبرتسون ،من جامعة ويرب األمريكية هذه
احلالة بأن مجيع األحاسيس عند اإلنسان تتهيج عند اخلوف ،وتتوتر
العضالت ويتعمق التنفس للحصول على كمية أكرب من األوكسيجني.
ويف هذه األثناء ،قد تتوقف بعض العمليات داخل اجلسم مثل عملية
اهلضم ،حيث حيشد اجلسم مجيع إمكانياته هلدف الدفاع أو اهلرب،
ويوقف كل عملية ال تتعلق بذلك.
وحبسب الدكتور روبرت غالتر من نيويورك ،فإن األدرينالني ال
يساعدنا فقط يف حشد قوانا ضد اخلطر ،بل ميكن أن يؤدي تدفقه
إىل إحلاق ضرر بالغ بالقلب ،ألنه يصل إىل خالياه ويسبب انقباض
عضلته بشدة .وعند اخلوف الشديد تتدفق إىل الدم كمية كبرية من
األدرينالني ،ما يؤدي إىل اضطراب النبض وارتفاع ضغط الدم أيضا
أو فقدان الوعي أو حتى املوت ،حتى وإن مل يعاني الشخص من
أمراض القلب واألوعية الدموية.

خطر قاتل للسجائر اإللكرتونية علماء يكشفون عن مادة فعالة
إلنقاص الوزن!

تشمل بعض الطرق الفعالة والعالجات املنزلية لفقدان الشعر والصلع
عند الرجال استخدام التدليك بالزيوت واستخدام حليب جوز اهلند
والبيض واألفوكادو وعصري الربتقال والصبار ،وكذلك التقليل
من اللحوم احلمراء ،وتناول املكسرات واألرز البين ،واحلصول على
فيتامني  ،Bواحلفاظ على صحة الغدة الدرقية.
بالنسبة ملاليني الرجال يف مجيع أحناء العامل وفقا ملوقع « »indiatimes
 ،فإن تساقط الشعر جانب ال مفر منه فى كبار السن ،وهناك
رجال حمظوظون ال يفقدون الشعر ،ولكن بالنسبة للغالبية العظمى
من الرجال ،فإن فقدان الشعر هو مشكلة يبدءون يف مواجهتها يف
األربعينات أو اخلمسينات  ،أو حتى يف وقت سابق لبعض الرجال.
أسباب فقدان الشعر أو الصلع عند الرجال
هناك عدد من األسباب وراء فقدان الرجال للشعر  ،مبا يف ذلك الصلع
 ،والثعلبة ،وااللتهابات الفطرية ،واالضطرابات النفسية ،نتيجة للعالج
الكيميائي ،ونقص املغذيات ،أو االختالالت اهلرمونية ،نقص الدورة
الدموية على فروة الرأس أيضا ميكن أن يسبب فقدان الشعر يف
الرجال.
العالجات املنزلية لوقف تساقط الشعر عند الرجال
معرفة األسباب وراء فقدان الشعر ،يعنى معرفة كيفية منع ذلك ،من
خالل حتديد أو عالج تلك األسباب ،فقدان الشعر يف كثري من األحيان
هو تأثري جانيب من شيء آخر ،لذلك إذا كنت قادرا على إصالح
املشكلة األساسية ،فإنك سوف تكون قادر على إصالح مشاكل فقدان
الشعر.
 -1عالج تساقط الشعر بتدليك فروة الرأس
هذا هو واحد من العالجات األكثر اختبارا زمنيا لفقدان الشعر ،ألن أحد
األسباب الرئيسية لتساقط الشعر يف الرجال هو عدم وجود تداول
للدم ،الدم جيلب األكسجني إىل بصيالت الشعر ،وهو أمر ضروري يف
حتفيز واحلفاظ على منو الشعر لذلك ،فأن تدليك فروة الرأس العادية
ميكن أن تساعد على احلفاظ على الدورة الدموية العالية وتقديم كافة
العناصر اهلامة لفروة الرأس.
 -2عالج تساقط الشعر باستخدام حليب جوز اهلند
حليب جوز اهلند غين باملواد املغذية والفيتامينات اليت حيتاجها شعرك
فى النمو ميكن أن تبقي كل من الشعر والبصيالت صحية ،وبالتالي
املساعدة فى احلفاظ على الشعر لديك وحتى منو بعض الشعر اجلديد
مرة أخرى ،ميكن استخدام زيت جوز اهلند وحليب جوز اهلند على جلد
فروة الرأس (موضعيا) أو على شكل شراب أو طعام
 -3عالج تساقط الشغل باستخدام البيض

كشفت دراسة حديثة عن خطر السجائر اإللكرتونية وقدرتها على
التسبب بأضرار كبرية لألوعية الدموية والقلب ،بسبب املواد
الكيميائية املستخدمة يف إعطائها نكهة خاصة.

اكتشف علماء من جامعة كولومبيا يف نيويورك طريقة تقلل من الرغبة
يف تناول األطعمة الدمسة واحللويات وتساعد على فقدان الوزن.

وعلى الرغم من أن املنتجني يؤكدون أن خبار السجائر اإللكرتونية
بديل أقل خطورة من التبغ ،إال أن نتائج دراسات علمية عديدة تنفي
صحة ذلك االدعاء.

وأجرى الباحثون جتربة شارك فيها متطوعون يعانون من الوزن الزائد.
وطلب منهم تناول أطباق من األطعمة غنية بالزجنبيل والفلفل احلار.
كما تناول املشاركون شاي الزجنبيل طوال مدة التجربة.

واخترب علماء جامعة بوسطن  9مواد كيميائية تستخدم يف هذه السجائر،
وتبني أنها تدمر خاليا األوعية الدموية ،وأن نكهات النعناع والقرفة
والفانيال والقرنفل ،أقواها تأثريا ،وهي أعلى ضررا من السجائر
االعتيادية.

وتبني للعلماء أن املشاركني الذين تناولوا الزجنبيل بكافة أشكاله قلت
لديهم الرغبة يف تناول احللويات واألطعمة املاحلة والدهنية .كما لوحظ
أن الذين شربوا شاي الزجنبيل شبعوا بسرعة ،رغم أكلهم كميات أقل
من الطعام.

ويعود سبب التأثري السليب إىل أن هذه املواد املعطرة ختفض مستوى
أوكسيد النيرتوجني يف األوعية الدموية ،ما يؤدي إىل ارتفاع خطر
تكون خثرات دموية وتقلص قدرة األوعية على التوسع.

وأرجع العلماء السبب ملثل هذه النتائج إىل احتواء الزجنبيل على
مستوى عال من املكونات النشطة مثل الكابسيسني (مركب نشط
موجود أيضا يف الفلفل احلار).

ويؤدي كل هذا إىل ارتفاع ضغط الدم ،الذي بدوره يشكل السبب
الرئيس للجلطات الدماغية ،كما أنه يضاعف من احتمال احتشاء عضلة
القلب وغريها من األمراض.

وهذه املواد ترفع من درجة حرارة اجلسم وتزيد من تدفق الدم
والتعرق ،وهذا ما يؤدي إىل حرق املزيد من السعرات احلرارية وينشط
عملية األيض ،ما يساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن.

يعترب البيض غنى مبادة الربوتني ،مما يساعد على إبقاء الشعر مسيك
وقوي ،وذلك عن طريق خفق بعض البيض لعمل عجينة ،وفرك الشعر
بها لبضع دقائق  ،هذا ميكن أن يكون وسيلة رائعة للحصول على
الربوتني يف شعرك .
 -4عالج تساقط الشعر مبضادات األكسدة
بعض الفواكه واخلضروات حتتوى على مضادات األكسدة ،واليت هي
آلية الدفاع الرئيسية للجسم ضد اجلذور احلرة ،بعض األسباب التى
تتدخل فى تكون اجلذور احلرة ميكن أن تشمل الشيخوخة املبكرة وموت
خاليا اجللد ،مبا يف ذلك فروة الرأس لذلك ،الفواكه واخلضروات
مثل املوز واألفوكادو وعصري الربتقال وعصري الليمون والعسل ميكن
وضعها على الشعر.
 -5عالج تساقط الشعر باحلفاظ على الغدة الدرقية
إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية ،حتتاج إىل عالجها ،من خالل
زيادة مستويات اليود  ،والتأكد من تناول االطعمة التى حتتوى عليها
بانتظام لزيادة إنتاج هرمون الغدة الدرقية ،االختالالت اهلرمونية هي
سبب كبري لفقدان الشعر أيضا  ،لذلك احلفاظ على النشاط اهلرموني
السليم مهم للحفاظ على صحة الشعر.
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تـكنولوجيا وعـلوم

غوغل تطلق خدمة جديدة
ملستخدمي أندرويد من دون إنرتنت

أعلنت شركة «غوغل» عن خدمة جديدة لألشخاص الذين ال ميتلكون
إنرتنت بشكل مستمر ،حيث أصبح اآلن بإمكانهم االستفادة من
خدمات «غوغل ترانسليت» دون احلاجة للشبكة العنكبوتية.
ووفقا ملا نشره موقع «بي سي نيوز» املتخصص يف أخبار
التكنولوجيا ،اليوم األربعاء ،أزيح النقاب عن خطة الشركة لتحديث
اخلدمة على اهلواتف اليت تعمل بنظام «أندرويد» ،تتيح تشغيلها
دون اتصال باإلنرتنت بفضل تقنية ذكاء اصطناعي جديدة.
من جانبها ،قالت مديرة خدمة «غوغل ترانسليت» جولي كاتياو ،إن
«اخلدمة اجلديدة ستعمل على منح املستخدمني ترمجة أفضل للجمل
الطويلة».
وأضافت قائلة حنن «نأخذ يف االعتبار اجلملة كاملة ،حمتوى اجلملة،
وأحيانا كل جزء من الفقرة» ،مؤكدة أن فريق «غوغل ترانسليت»
أعاد بناء اخلدمة خالل الـ 18شهرا األخرية ،مما أدى إىل تقنية أكثر
اكتماال.
وتشمل قائمة اللغات املدعومة بالكامل« :األفريقية ،األلبانية،
العربية ،البيالروسية ،البنغالية ،البلغارية ،الكاتاالنية ،الصينية،
الكرواتية ،التشيكية ،الدمناركية ،اهلولندية ،اإلجنليزية ،اإلسربانتو،
اإلستونية ،الفلبينية ،الفنلندية ،الفرنسية ،اجلاليكية ،اجلورجية،
األملانية ،اليونانية ،الغوجاراتية ،اهلاييت ،الكريولية ،العربية،
اهلندية ،اهلنغارية ،األيسلندية ،اإلندونيسية ،األيرلندية ،اإليطالية،
اليابانية ،الكانادا ،الكورية ،الالتفية ،اللتوانية ،املقدونية،
املاليزية ،املالطية ،املاراثية ،النروجيية ،الفارسية ،البولندية،
الربتغالية ،الرومانية ،الروسية ،السلوفاكية ،السلوفينية ،اإلسبانية،
السواحيلية ،السويدية ،التاميلية ،التيلوجية ،التايالندية ،الرتكية،
األوكرانية ،األردية ،الفيتنامية والويلزية».

اغالق «ياهو مسنجر»

أعلنت شركة ياهو ،عزمها إغالق خدمتها للتواصل «ياهو مسنجر»
بعد  20عاما على إطالقها ،موضحة أنها ستوقف خدمة «ميسنجر»
يوم  17متوز املقبل.
وأوصت ياهو مستخدمي خدمتها بالتحول إىل تطبيق آخر يسمى
« ،»Squirrelوالذي يتوافر حاليا يف مرحلة النسخة التجريبية اخلاصة،
حبيث ال ميكن استخدمه سوى عرب احلصول على دعوة لتجريبه.
ومنحت ياهو مستخدميها األشهر الـ  6املقبلة كمهلة ليتمكنوا من
عمل نسخ احتياطية لرسائلهم القدمية.
يشار إىل أن «ياهو ميسنجر» انطلق عام  1998باسم «ياهو بيجر»
( )Yahoo Pagerوتضمن خصائص عدة ضمنت له منافسة قوية مع
تطبيقات وخدمات مماثلة بل والتفوق عليها.

جهاز آيفون يعود للعمل بعد غرقه
أسبوعني يف املياه!

نشر مدون اليوتيوب الشهري « »Man + Riverشريط فيديو يظهر
عودة هاتف من نوع آيفون للعمل من جديد بعد أن بقي فرتة
أسبوعني يف مياه أحد األنهار.
ويظهر يف الفيديو كيف عثر الشاب على اهلاتف يف قعر النهر
ليخرجه وجيففه يف املنزل ،وعندما حاول تشغيله عمل اجلهاز.
وعند اتصال الشاب بصاحبة اهلاتف ليطمئنها أنه وجده ،أخربته
أنها أضاعت جهازها يف النهر منذ حنو أسبوعني أثناء نزهة بالقارب
هناك.
يذكر أن املدون املذكور يستعرض على اليوتيوب العديد من
الفيديوهات لعثوره على لقى وأشياء مثينة أحيانا يف مياه األنهار
والبحريات.

خباصية «غري مسبوقة» يف الشرق األوسط وأفريقيا

«هتش تي سي» تطرح هاتفها
الرمسي لـ 2018

طرحت شركة «إتش تي سي» التايوانية ،الثالثاء  12يونيو/حزيران
اجلاري ،هاتفها الرئيسي للعام احلالي  2018يف األسواق.
وحيمل اهلاتف اجلديد اسم «إتش تي سي يو  12بلس» ،ويتبنى
شعار «عش مبنتهى االبتكار» ،والذي أكدت يف بيان هلا أنه يرفع
من سقف معايري اهلواتف الذكية.
وتتصدر تقنية الضغط على احلواف «سكويز» ،قامئة ما مييز هاتف
«إتش تي سي يو  12بلس» ،ولكن بعد إدخال حتسينات مبتكرة
عليها ،والذي يتمثل يف «إيدج سنس  ،»2واليت تضفي طابعا
فطريا وأكثر سالسة عند التفاعل مع اهلاتف ،فضال عن متكني
املستهلك من أداء العديد من املهام بيد واحدة.
كذلك ينفرد هاتف «إتش تي سي يو  12بلس» بألقاب عديدة،
ومنها أنه أول هاتف رئيسي يدعم كامريتني يف اجلهة األمامية،
باإلضافة إىل كامريتني يف اخللف ،كما أن نظامه الصوتي يصنف
بأنه «األقوى واألنقى» يف سوق اهلواتف الذكية ،كما أنه أول هاتف
يف الشرق األوسك وأفريقيا ،الذي يضم بداخله معاجلات شركة
«كوالكوم» ،واملتجسد يف معاجل «سناب دراغون .»845
وكانت شركة «إتش تي سي» أعلنت للمرة األواىل عن هاتفها
الرئيسي يف عام  ،2018يف حفل خاص أقيم يف مدينة تايبه
التايونية ،يف منتصف شهر مايو/أيار.

اجليش الصيين يهدد أمريكا
بـ»السيف املظلم»

كشفت اجليش الصيين عن سالح جديد ميثل كابوسا للجيش
األمريكي ،وحيمل اسم «السيف املظلم» ،الذي ميكن اجليش
الصيين من حتقيق اهليمنة اجلوية يف حروب املستقبل ،اليت ميكن
أن ختوضها يف األجواء الدولية.
ذكر موقع «بيزنيس إنسايدر» األمريكي أن الصني كشفت ،يف 5
يونيو/حزيران اجلاري ،صورا جديدة لطائرة بدون طيار ذات قدرات
شبحية ،مشريا إىل أن السالح اجلديد سيمكن الصني من التغلب
على اهليمنة اجلوية األمريكية يف األجواء الدولية.
ولفت املوقع إىل قول جوستني برونك ،خبري عسكري بريطاني،
بأن الطائرة اجلديدة ميكن أن متنح الصني ميزة كربى يف احلرب
اجلوية ضد الطائرات األمريكية ،مشرية إىل أنها تشبه املقاتالت
الشبحية ،لكنها بدون طيار ،ومتتلك سرعات فوق صوتية.
ويشهد العامل سباقا متسارعا حنو امتالك طائرات بدون طيار أكثر
تقدما ،خاصة بعدما أصبح لتلك الطائرات دور كبري يف حروب الشرق
األوسط ،اليت خاضها اجليش األمريكي يف العقود األخرية.
وتتجه أمريكا حنو توسيع استخدامها للطائرات بدون طيار انطالقا
من قواعد برية يف العديد من الدول حول العامل ،خاصة يف أفريقيا،
إضافة إىل التخطيط الستخدامها على نطاق واسع انطالق من على
منت حامالت الطائرات.
لكن السالح اجلديد الذي كشفت عن الصني بقدرات شبحية ميكن
أن جيعل أمريكا تعيد التفكري يف مدى قدرتها على حتقيق هيمنة
جوية خاصة عندما ختوض حربا واسعة ضد اجليش الصيين ،الذي
ستكون تلك الطائرة جزءا مهما من قواته اجلوية يف املستقبل.

الكشف عن اللصوص من «بكترييا
السرقة»!

يؤكد باحثون من جامعة إيلينوي األمريكية على إمكانية تعقب
اللصوص بتقفي آثار البكترييا والكائنات احلية الدقيقة األخرى
اليت تعيش يف املنازل.
ونشر موضوع حبث «بكترييا السرقة» الذي قدم يف مؤمتر خاص
يف أتالنتا ،يف صحيفة « .»The Independentويستند البحث إىل
دراسات خاصة «بكترييا املنازل» ،تدرس جمموعة الكائنات احلية
الدقيقة الفريدة يف املنازل.
وقال جاراد همبتون مارسيل ،أحد املشاركني يف البحث« :أظهرت
هذه الدراسة أن امليكروبات تعتمد إىل حد كبري على وجود أو
غياب البشر يف هذا أو ذاك املكان .وعندما قمنا ببعض اختبارات
(حتليل اجلرائم) على اهلواتف واألحذية ،استطعنا إثبات أن الكائنات
الدقيقة لكل إنسان تقع على أشيائه اخلاصة املوجودة عنده دائما،
وميكن الربط بني الكائنات الدقيقة والشخص الذي تعود له».
وأضاف العامل األمريكي أن املرحلة الثانية من البحث «درسنا
فيها التكوين امليكروبي لعدة منازل (أماكن حصلت فيها سرقة)،
واستطعنا الكشف ليس فقط على من المس هذه األشياء أو تلك،
بل وعن خصوصيات منط حياة أؤلئك األشخاص».
واعترب العلماء أن البكترييا عالمة فارقة لكل شخص ،ومن خالهلا
ميكن معرفة هوية اإلنسان التابعة له .فقد استطاعوا الكشف بهذه
الطريقة عن اللصوص بنسبة جناح وصلت إىل .%70
ويتوقع اخلرباء أن تصبح «البصمة امليكروبية» العالمة والدليل
القاطع على مرتكيب اجلرائم يف السنوات القليلة املقبلة.

عندما ينقطع «اإلنرتنت»...
روسيا تستعد للحرب بسالح جديد

يرتبط جناح اجليوش احلديثة يف حروب املستقبل بقدرتها على
احلصول إىل املعلومات الالزمة يف األوقات احملددة ،لكن شبكات
املعلومات احلساسة تكون أول األهداف ،اليت يتم استهدافها يف
الساعات األوىل من اندالع احلرب.
تقوم روسيا بإنشاء شبكة معلومات عمالقة متكن جيشها من العمل
بكفاءة عالية حتى عندما يتم تعطيل شبكات اإلنرتنت الدولية بسبب
أعمال عدائية ،حبسب موقع «ديفينس وان» األمريكي.
ذكرت صحيفة «إزفيستيا» الروسية أن القوات املسلحة الروسية
سوف تستخدم الشبكة املعلوماتية ،اليت جيري جتهيزها للحصول
على معلومات موثوقة بطريقة مستقلة يف وقت احلرب ،مشرية
إىل أن تلك الشبكة سوف تعتمد على مراكز معلومات موجودة يف
روسيا.
وأشارت الصحيفة إىل أنه من املقرر أن يكلف املشروع حنو 6
ماليني دوالر ،وأنه سيتم االنتهاء منه عام .2020
وحبسب املوقع األمريكي روسيا فان تستثمر يف تصنيع الربجميات
والقدرات التكنولوجية املتقدمة يف هذا اجملال ،الذي سيوفر هلا
القدرة على الوصول ملصادر املعرفة املوثقة يف وقت احلرب،
الذي ميكن أن تنقطع فيه كل وسائل االتصال العاملية.
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مــن هــنا وهــناك

ماكرون يوبّخ صبيا فرنسيا ملخاطبته إيفانكا ترامب تساند ممثال إباحيا
الرئيس بشكل غري الئق
ضد والدها

ن صبيا ،بعد أن خاطب
وبخ الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرو 
َّ
الرئيس بشكل غري رمسي قائال له «مانو» وغنى نشيد االشرتاكيني
أمامه .وردد الصيب ،الذي كان يقف خلف حاجز أثناء مرور ماكرون
أمام احلشد ،يوم االثنني من االسبوع املاضي ،خالل االحتفال
ل إىل املقاومة الشعبية خالل
بذكرى دعوة اجلنرال شارل ديغو 
احلرب العاملية الثانية ،ردد كلمات النشيد االشرتاكي الدولي ثم
قال للرئيس «كيف احلال مانو؟».
وأثار ذلك استياء ماكرون ،البالغ من العمر  40عاما ،ليوخبه حبدة
قائال« :ال ال ،أنت هنا يف احتفال رمسي .ال ميكنك أن تتصرف
على هذا النحو ..بوسعك أن تتصرف كبهلوان ،ولكن اليوم حنن
نغين النشيد الوطين ..عليك أن تقول لي سيادة رئيس اجلمهورية
أو يا سيدي».
واعتذر الصيب لكن ماكرون قال له موخبا« :عليك أن تتصرف
بأسلوب سليم .حتى إذا كنت تريد أن تقود ثورة يوما ما عليك
أوال احلصول على شهادة وأن تتعلم كيف تضع الطعام على
املائدة!».
وهذه ليست أول مرة تلتقط فيها الكامريات ماكرون وهو يعطي
دروسا ملن يتحدونه أو يبدون عدم احرتام له .فخالل احلملة
ل املضربني بأنه ليس
الرئاسية العام املاضي اتهمه أحد العما 
سوى رجل تقليدي يرتدي بدلة ،ورد ماكرون «أفضل وسيلة كي
تدفع مثن بدلة أن جتد وظيفة».

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

شرطيات لبنانيات حسناوات
بالشورت القصري

ساندت ابنة الرئيس األمريكي إيفانكا ترامب ،أحد معارضي والدها،
حيث وضع حسابها يف موقع التواصل االجتماعي «تويرت» عالمة
إعجاب لتغريدة شاركها ممثل إباحي مشهور انتقد فيها دونالد
ترامب.
ووفقا ملا نشره موقع «مشابل» ،فإن حساب إيفانكا الرمسي على
«تويرت» وضع إعجابا لتغريدة كتب فيها املمثل اإلباحي املشهور
تومي بيستول« :حتى أكون واضحا ،فأنا ال أدعم ترامب بأي
طريقة».
وجاءت تغريدة املمثل اإلباحي ردا على تغريدة انتقد فيها ترامب
وسائل اإلعالم اليت يتهمها بنشر األخبار الكاذبة ،زاعما إنها تسعى
إىل التقليل من شأن القمة «التارخيية» اليت مجعته بزعيم كوريا
الشمالية كيم جونغ أون يف سنغافورة ،الثالثاء.
وقالت مصادر مقربة من ابنة الرئيس األمريكي ،إن ما حدث
كان خطأ تقنيا للفريق الذي يدير حساب إيفانكا يف املوقع ،لكن
اإلعجاب أزيل بعد حنو ساعتني من وضعه.
ويف أكتوبر/تشرين األول  ،2016وضع حساب إيفانكا على تويرت
عالمة إعجاب لرابط يضم حمتوى «مسيئا» البنة ترامب.

طلق ملكة مجال  2013وعقد قرانه
على ملكة !2014

يف خطوة جريئة أنزلت بلدية برمانا السياحية شرطيات بالشورت
القصري لتنظيم حركة املرور ومساعدة زوار البلدة ،ما أثار ردود
فعل يف األوساط احمللية بني مؤيد ومعارض هلذا اإلجراء.
واعترب رئيس بلدية «برمانا» بيار األشقر ،أن الشورت هو لباس
صيفي وال غرابة إذا ارتدته شرطية.
وقال يف حديث لـ»سبوتنيك»« :أول امرأة أحدثت ضجة وصدمة
باألمة العربية يف بداية القرن العشرين كانت من برمانا من عائلة
رزق حيث ارتدت شورت ولعبت كرة التنس ،وكانت أول امرأة
يف الشرق تلعب التنس مرتدية الشورت ،الشورت اليوم هو
لباس صيفي ،وقررنا أن ننزل شرطة بلدية يلبسون الشورت
إلحداث صدمة ،والصدمة اليت نريدها هو أن نكون سباقني يف
كل األمور».

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.

البلدية أوضحت املربرات...

احتفل املهاجم السابق لنادي سبارتاك موسكو لكرة القدم إميانويل
إمينيكي ،قبل عامني تقريبا ،بعقد قرانه على ،إيغويه نادي،
الفائزة بلقب ملكة مجال نيجرييا لعام .2014
وتزوج العب الكرة النيجريي من إيغويه نادي عام  ،2016ورزقا
مبولود بعد مرور عام على زواجهما .إال أن الالفت لالنتباه هو قيام
الالعب بطالق زوجته السابقة ،إيزين آكودو ،واليت كانت أيضا
ملكة مجال نيجرييا لعام  2013قبل زواجه األخري.
يذكر أن العب كرة القدم النيجريي ( 31عاما) كان قد لعب يف
صفوف نادي سبارتاك موسكو ،من عام  2011إىل عام .2013
ويلعب إمينيكي اآلن مع نادي كرة القدم اإلسباني الس باملاس.
وكان قد فاز مع منتخب نيجرييا الوطين عام  2013بكأس األمم
اإلفريقية.

وأشار إىل أنه «منذ  5سنوات وضعنا خطة ما بني البلدية
واملستثمرين ،وكنا حناول إجياد الوسيلة اليت من خالهلا نستطيع
أن نوقف برمانا على رجليها يف ظل الركود املالي الذي كان
موجودا ويف ظاللوضع السياحي العاطل املوجودين فيه ،هذه اخلطة
جنحنا فيها ،ألنه خالل الـ  5سنوات أصبح لدينا أكثر من 100
مستثمر 1500 ،وظيفة وأغلبية الوظائف للبنانيني وغالبيتهم طالب
جامعيون».
املاليني إمنا لدينا مهرجان الـ 100يوم 100 ،يوم برمانا مليئة
بالزوار ،كل يوم لدينا بني  6إىل  8آالف شخص».
وحول آراء املواطنني بالشورت تقول الشرطية« :اآلراء اليت تصلنا
إجيابية ،ولكن يف كل أمر هناك آراء سلبية وآراء إجيابية ،وكل
شخص له رأيه ،وحنن علينا أن نتبنى اآلراء اإلجيابية لنستمر».

البطاطا املقلية تأثريها قوي على نظام املكافأة باملخ

أكدت دراسة حديثة أن املواد الغذائية اليت حتتوي على الدهون
والكربوهيدرات ،مثل البطاطا احملمرة أو الرقائق أو كعكة الكريم
هلا تأثري قوي على نظام املكافأة يف املخ.
وذكر علماء من معهد «ماكس بالنك» األملاني ألحباث التمثيل
الغذائي يف كولونيا أن كثريا من األفراد ال يستطيعون لذلك
االبتعاد عن تناول هذه املواد الغذائية بالرغم من أنها غري
صحية.
وأوضح العلماء يف دراستهم أن السبب يف هذا األمر يعود على

األرجح إىل التأثر بلنب األم ،الذي حيتوي على الدهون والكربوهيدرات
أيضا.

وأثبت العلماء أن الطعام الذي حيتوي على الدهون والكربوهيدرات
حيفز نظام املكافأة يف املخ ،موضحني أن الدهون والكربوهيدرات
معا هلما تأثري قوي على هذا النظام ،حيث حتفز إشارات املكافأة
يف املخ على حنو يفوق الشعور بالشبع.
وقال رئيس جمموعة البحث ،مارك تيجماير« :لذلك ال نتوقف عن
تناول هذه األطعمة بالرغم من شعورنا بالشبع».
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ضغط دولي لوقف...
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موسكو تسوية للملف السوري شرط حل عقدة الوجود اإليراني»،
وتراهن على «قدرة موسكو على إخراج اجلانب اإليراني من سورية
وضمان أمن إسرائيل ،يف مقابل عدم احلديث عن مصري رئيس
النظام بشار األسد».
وسجل أمس االول استنفار دولي للضغط باجتاه جلم العنف والتزام
ُ
«وقف التصعيد» .واعتربت مفوضة السياسة اخلارجية يف االحتاد
األوروبي فيديريكا موغرييين أن التصعيد يف اجلنوب «يشكل
تهديدًا ألمن دول اجلوار ،وخماطرة تهدد املفاوضات السياسية
حتت الرعاية األممية».
وقالت يف بيان عقب حمادثات مع املبعوث األممي اخلاص إىل
سورية ستيفان دي ميستورا« :ناقشنا التصعيد املقلق للعنف يف
جنوب غربي سورية ،األمر الذي يؤدي إىل نزوح عشرات اآلالف،
ويشكل تهديدًا ألمن الدول اجملاورة ،وخماطرة من شأنها وضع
ُ
عقبات إضافية يف طريق املفاوضات السياسية».
وأوضح البيان أن دي ميستورا أطلع موغرييين على نتائج اجتماعاته
األخرية مع ممثلي الدول الضامنة حملادثات «آستانة» (روسيا
وإيران وتركيا) ،والعمل على تشكيل جلنة دستورية الستئناف
املفاوضات يف جنيف.
وأعربت موغرييين عن دعم االحتاد األوروبي القوي هلذه اجلهود،
وأملها يف أن تتمكن األطراف السورية من بدء مفاوضات سالم
مبشاركة ممثلي اجملتمع املدني.
ونبهت باريس إىل أن اهلجوم على جنوب غرب سورية «خياطر بزعزعة
االستقرار يف املنطقة» ،وحضت موسكو على «تنفيذ التعهدات اليت
قطعتها العام املاضي يف ما يتعلق باتفاق خفض التصعيد».
يف املقابل ،ألقت روسيا على واشنطن مسؤولية «الفشل يف
ضمان وقف النار يف اجلنوب ،وتنفيذ تعهداتها يف إطار االتفاق».
وقالت الناطقة باسم خارجيتها ماريا زاخاروفا يف مؤمتر صحايف:
«على رغم االلتزامات ،إال أن شركاءنا فشلوا يف ضمان عمل
نظام وقف األعمال القتالية من املعارضة املسلحة ،وكذلك مواصلة
حماربة اجلماعات املتطرفة».
وأوضحت أن «إرهابيي النصرة وداعش الذين مل يتم القضاء
عليهم ،يستفيدون من انعدام السلطة يف األراضي غري اخلاضعة
لسيطرة احلكومة ،كما يقومون بتعزيز قدراتهم القتالية ويلجأون
إىل االستفزاز».
ميدانيًا ،عاشت حمافظة درعا يومًا دمويًا مع تكثيف النظام وحليفه
الروسي ،الغارات على املناطق الشرقية .ووسع النظام دائرة
األهداف لتشمل الريف الغربي ،كما متكن من السيطرة على مدينة
ناحتة بعد حنو  10أيام من القتال ،ليوسع مناطق سيطرته يف
منطقة اللجاة .ورصدت منظمة الدفاع املدني  871غارة جوية
روسية وسورية .وقالت منظمة «اخلوذ البيض» إن إمجالي عدد
القتلى منذ بداية احلملة «وصل إىل  ،109منهم  21طف ًال ،و20
امرأة ،و 3من طواقم اإلسعاف».
اىل ذلك ،بدأ نازحون سوريون يف لبنان بالعودة اىل بالدهم أمس.
ومن أصل  3000نازح سوري يف بلدة عرسال اللبنانية السورية
سجلوا أمساءهم قبل أكثر من شهرين لدى األمن العام اللبناني،
عاد  294منهم إىل القلمون الغربي بعد نيلهم املوافقة السورية
على عودتهم يف إطار برنامج املصاحلة.
ومل تشمل املوافقة السورية أمساء كل أفراد عائالت نازحني ،فرتاجع
هؤالء عن العودة يف انتظار املوافقة السورية على بقية أفراد
العائلة .وقال رئيس بلدية عرسال باسل احلجريي إن السلطات
السورية أبلغت اجلانب اللبناني «أنها تفضل عودة النازحني على
دفعات».

مريكل تربط مصري...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مواجهة حتدي اهلجرة الذي حيكم «مصري» أوروبا.
وطغت هذه األزمة على كل ملفات القمة ،وذكر ديبلوماسي رفيع
املستوى إن اهلجرة حتولت «أزمة سياسية ألنها تثري حساسية
شديدة لدى الرأي العام» ،تتجسد من خالل وصول تيارات شعبوية
وميينية متشددة إىل احلكم يف دول أوروبية ،مثل النمسا وإيطاليا.
وحذر رئيس اجمللس األوروبي ،رئيس القمة دونالد تاسك ،من
عواقب فشل االحتاد يف محاية حدوده اخلارجية وإدارة تدفق اهلجرة
غري الشرعية.
وقال« :إذا مل نتمكن من محاية احلدود اخلارجية وإقامة منصة
الرسو (بالنسبة إىل زوارق الوافدين) سيؤول الوضع إىل فوضى
وتشديد إغالق احلدود واملعابر بني دول االحتاد ،وتصاعد التوتر
بني هذه الدول» .وحذر توسك من أن «اجلدل حول موجات اهلجرة
يزداد حدة» ،مبديًا خماوفه من أن مينح عدم التوصل اىل حل «مزيدًا
من احلجج» حلركات شعبوية تبدي «مي ًال واضحًا اىل التسلط».
وأوضح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون أن االحتاد يعيش أزمة
اهلجرة منذ عام  2015متسائ ًال عن أولويات احلل .وقال إن «فرنسا
تفضل احلل األوروبي اجلماعي على حساب احلل الوطين ،من خالل
التعاون مع األطراف اخلارجيني ،ومحاية احلدود اخلارجية ،وصيانة
معاهدة شينغن حول حرية تنقل األشخاص وتعديل قانون دبلن»
اخلاص باللجوء.
وتؤكد إحصاءات أوروبية اخنفاض وترية تدفق النازحني بنسبة 96
يف املئة وكانت بلغت أقصاها يف .2015

إىل ذلك ،ويف كلمة أمام جملس النواب األملاني قالت مركل
إن «أوروبا تواجه كثريًا من التحديات لكن تلك املرتبطة مبسألة
اهلجرة قد تقرر مصري االحتاد األوروبي» .ودعت إىل حلول «متعددة
الطرف» بدل اتباع دول أعضاء يف االحتاد نهجًا «أحاديًا» .وحذرت
من خطورة «أن تفقد أوروبا قيمتها إذا اضطرت الختيار اجلانب
األمين والنهج األحادي يف مواجهة قضية الالجئني» .والحظت أن
أمورًا كثرية «باتت على احملك».
وأكدت غالبية الدول األعضاء يف االحتاد وجوب تعديل قانون
دبلن الذي يقضي بتسجيل طلب اللجوء يف أول بلد يصل إليه
املهاجر وهو غالبًا ما يكون اليونان أو إيطاليا .وقال رئيس الوزراء
اإلرلندي ليو فاراداكار« :حتولت أزمة اهلجرة إىل أزمة سياسية
واستفادت منها التيارات الشعبوية مثلما هو الشأن يف إيطاليا».
ودعا إىل «التضامن مع إيطاليا من خالل املشاركة يف ختفيف عبء
على كاهلها ،وتعزيز محاية احلدود اخلارجية ،والتعاون مع دول
املصدر والعبور».
وعرضت منظمة اهلجرة الدولية واملفوضية السامية لالجئني
يف رسالة إىل القمة ،استعدادًا للتعاون من أجل «إقامة منصات
إقليمية» ّ
متكن من حبث طلبات اللجوء وإعادة توطني املهاجرين
ألسباب اقتصادية.
وركزت اجللسة األوىل يف القمة على مسائل الدفاع األوروبي،
إذ أقر قادة الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي قوائم مشاريع
التطوير العسكرية املشرتكة بني عدد من هذه الدول ،وصندوق
الدفاع املشرتك ،و «آلية التعاون الدائمة» بني دول االحتاد لتنفيذ
عمليات عسكرية تتوافق مع مقتضيات القانون الدولي.
وحضر األمني العام للحلف األطلسي ينس ستولتنربغ مداوالت
َّ
وذكر بالدعم الذي يقدمه
القمة حول قضايا الدفاع األوروبية،
أسطول احللف يف حبر إجيه لضمان تنفيذ اتفاق وقف اهلجرة غري
الشرعية بني تركيا واالحتاد األوروبي.
كما يدعم احللف أسطول عملية «صوفيا» األوروبي ملواجهة شبكات
تهريب البشر من ليبيا .وقال ستولتنربغ أن االحتاد واحللف يبحثان
اآلن يف تبديد الصعوبات اليت قد تقيد سهولة انسياب تنقل
القوات األطلسية عرب املوانئ واملدن األوروبية .وينتظر أن يوقع
اجلانبان إعالنًا ثانيًا على هامش قمة احللف األطلسي يف  11و12
ونبه ستولتنربغ إىل عواقب
متوز (يوليو) املقبل يف بروكسيل.
َّ
اهلوة املتسعة بني الواليات املتحدة واالحتاد ،وقال« :أوروبا
وأمريكا الشمالية يف حاجة إىل بعضهما بعضًا خصوصًا اليوم
ملواجهة التحديات الطارئة».
وتناولت القمة األوروبية أمس االول اخلالفات التجارية مع الواليات
املتحدة ،وأكد الرئيس الفرنسي أهمية «صيانة االستقالل التجاري»
لالحتاد األوروبي وإصالح منظمة التجارة العاملية.

موسكو ختفض التوقعات...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الروسية  -األمريكية» وملفات دولية أساسية ،فيما أشار البيت
األبيض إىل انهما «سيناقشان العالقات بني الواليات املتحدة
وروسيا ،إضافة إىل مسائل مرتبطة باألمن القومي».
وسيلتقي ترامب ببوتني بعد مشاركته يف قمة احللف األطلسي يف
ورحب األمني العام للحلف ينس
 11و 12متوز ،وزيارته بريطانيا.
ّ
ستولتنربغ بالقمة األمريكية – الروسية ،قائ ًال« :مقاربة األطلسي
موحدين (داخل
جتاه روسيا مضاعفة :الدفاع واحلوار .طاملا بقينا
ّ
احللف) ،ميكننا احلوار مع روسيا».
واجتمع بوتني وترامب مرتني على هامش قمم دولية ،وحتدثا
هاتفيًا  8مرات على األقل .ويجُ مع اجلانبان على أن عالقاتهما بلغت
أدنى مستوياتها منذ انتهاء احلرب الباردة ،لكن اختيار «بلد ثالث»
لعقد القمة يعيد إىل األذهان ترتيب القمم أثناء احلرب الباردة
بني القادة السوفيات واألمريكيني ،وال فرق بني فيينا احملايدة،
وهلسنكي برمزيتها التارخيية.
واستبق الرئيس األمريكي إعالن موعد القمة ومكانها ،مكررًا
تشكيكه يف اتهام موسكو بالتدخل يف االنتخابات األمريكية عام
 ،2016إذ كتب على «تويرت»« :روسيا تواصل القول إنها مل تتدخل
يف انتخاباتنا.
وال ميكن التقليل من أهمية االجتماع املباشر بني الزعيمني ،لكن
تصعب حتقيق اخرتاقات
اختالف أهدافهما والظروف احمليطة بهما
ّ
مهمة ،بني بوتني الطامح إىل تأكيد احلضور الدولي لروسيا ،وأن
تسوية غالبية امللفات ليست ممكنة من دون مشاركتها الفاعلة،
وترامب املقِبل على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ،والذي
يواجه انتقادات داخلية من املؤسسات األمريكية ،وأخرى دولية
نتيجة رفعه شعار «أمريكا أو ً
ال» وانسحابه من اتفاقات ومعاهدات
دولية.
وحذرت الناطقة باسم اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا من انتظار
اخرتاقات سريعة خالل القمة ،مشرية إىل أن لدى موسكو «توقعات
براغماتية وواقعية» نظرًا إىل نطاق امللفات اليت ُ
ستناقش.
يف السياق ذاتهّ ،
مقرب من اخلارجية الروسية من
قلل مصدر
ّ
ورجح «عدم حصول
«حدوث اخرتاق جدي يف العالقات الثنائية».
ّ
تقدم يف ملف رفع العقوبات األمريكية ،أو حتى ختفيفها» ،مستبعدًا
ّ
«تقدم ضخم يف ملف العالقات الديبلوماسية املتوترة
كذلك حتقيق
ّ
منذ نهاية العام املاضي» .ورأى أن «ترامب سيواصل التفاوض
مع روسيا وفق منطق الطرف األقوى ،خصوصًا مع اقرتاب موعد
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ،واالمتناع عن إغالق ملف
التدخل الروسي املزعوم يف انتخابات .»2016
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عد ملف خفض التسليح واحدًا من األهم خالل القمة ،لكن إعالن
وي ّ
ُ
ترامب أخريًا رفع موازنة األمن والدفاعُ ،ي ّ
شكل جوابًا على عرض
بوتني أسلحة فتاكة «ال ُتقهر» يف آذار (مارس) املاضي .يف
السياق ذاته ،قال بوتني لضباط يف الكرملني أمس االول« :لدينا
تتقدم سنوات ،ورمبا عقودًا على نظريتها األجنبية.
أسلحة
ّ

احلريري ملشاورات جديدة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أفرزتها
«إن احلكومة اليت تضمن أوسع مشاركة للقوى اليت
ّ
َ
َ
التصدي
نتائج االنتخابات هي احلكومة األقدر على
أحجامها
وكشفت
ّ
ُ
َ
الستحقاقات املرحلة الراهنة».
أن لقاء عون ـ احلريري أمس االول سادته أجواء
ويف املعلومات ّ
وشددا خالله على التسوية والتفاهم القائم بينهما،
إجيابية،
ّ
ّ
«أن املسرية اليت بدأت مع بداية العهد ستتواصل بالصالبة
وأكدا ّ
ِ
نفسها».
والوترية
َ
َ
تأليف احلكومة ّ
واتفقا
العقد اليت تعوق
لسبل معاجلة
عرضا
ِ
وبعدما َ
على ُ
ّ
للحل ،على أن يكون منصب نائب رئيس جملس الوزراء
أطٍر
خارج البحث ،مل ميانع عون يف أن يبحث يف موضوع احلقائب
الوزارية السيادية بني احلريري والكتل النيابية ،علمًا أنه كان قد
َ
َ
موقفه هذا إىل موفد رئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري
أبلغ
اقرتح احلريري أن ُيعقد لقاء بني عون
األول .وقد
جعجع أمس
َ
ّ
بأي لقاء بعد أن ُتستكمل احلوارات
وجعجعّ ،
فرحب رئيس اجلمهورية ّ
ّ
وتقرر أن ينطلق احلريري
احلل.
تؤسس لبداية نضوج
مع الكتل لكي ّ
ّ
إىل جولة مشاورات جديدة على نار هادئة بغية إنضاج ّ
حل ،على أن
تنطلق املعاجلة على ثالثة حماور :احملور املسيحي ،احملور الدرزي،
أن احلريري سيستأنف مشاوراته
واحملور السنيّ  .ويف املعلومات ّ
انطالقًا من التوزيعة الثالثينية األخرية للحصص.
من جهتها ،قالت مصادر ّ
اطلعت على أجواء لقاء عون واحلريري
أي جديد يف شأن التشكيلة احلكومية
ّ
إن األخري مل حيمل إىل بعبدا ّ
َ
وإنا ّ
إجنازها ،مّ
َ
ركز على تصويب األمور
والعقد الثالث اليت تعرتض
َّ
ِ
تشظت يف الساعات
وإعادة إحياء وترميم التسوية الرئاسية اليت
مساه البعض «حرب الصالحيات» ،وسعى احلريري
املاضية نتيجة ما ّ
للحصول من «التيار الوطين احلر» على التزام تهدئة مماثلة لتلك
أعلن جعجع التزامها إثر لقائه األخري مع الرئيس املكلف يف
اليت
َ
َ
رئيس اجلمهورية أن يساعده
وناشد احلريري
«بيت الوسط».
َ
واتفقا على التعاونٌّ ،
ّ
كل من موقعه ،لتذليل
يف هذا االجتاه،
َ
سيما منها العقد اليت ّ
قلصها احلريري من ثالثة إىل
العقد ،وال
ّ
للسّنة
أي مشاركة
اثنتني ،حيث
َ
قطع مبوقفه الطريق نهائيًا على ّ
ُ
املستقلني ،ومل َ
يبق أمامه سوى العقدتني «القواتية» واجلنبالطية.
بقية األمور فليست سوى تفاصيل تحُ ّل يف حلظتها».
ّ
أما ّ
وكان احلريري قد ّ
«أن الدستور
قصر بعبدا
أكد بعد زيارته
ّ
َ
األول هو
وأن حامي الدستور
واضح جدًا جلهة تشكيل احلكومة،
ّ
ّ
رئيس اجلمهورية ،وصالحيات رئيس احلكومة معروفة» .وقال:
«أنا والرئيس عون متفاهمان على ّ
َ
وأوضح
كل كبرية وصغرية».
نار هادئة من أجل تأليف
ّ
أن «هناك أمورًا حتتاج إىل العمل على ٍ
احلكومة»ُ ،مشريًا إىل ّ
«أننا قريبون من احلل ،واجلميع يتعاون يف
ّ
ومتنى على اجلميع «االبتعاد عن اخلالفات اإلعالمية،
هذا الشأن».
َ
ّ
السنة
أن «النواب
تقدم شيئًا لتأليف احلكومة».
اليت لن ّ
وأوضح ّ
بالل عبداهلل وجنيب ميقاتي وفؤاد خمزومي وأسامة سعد ليسوا من
ّ
ّ
أن «احلكومة ستكون من  30وزيرًا».
السنية»،
املعارضة
مؤكدًا ّ
عودة نازحني
ّ
ّ
ولكنها
ملف النازحني السوريني ،ويف خطوة خجولة
ويف جديد
َ
اخلطوة الثانية على طريق األلف ميل بعد عودة الدفعة
تسب
تحُ َ
غادرت أمس االول دفعة جديدة من
جن»،
األوىل منهم إىل «بيت ّ
َ
النازحني عرسال إىل األراضي السورية ،مبواكبة األمن العام  ،وعلم
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
ّ
ومل ُ
أي شائبة ،بل القت العودة ارتياحًا واسعًا
تشب هذه العملية َّ
وعكست معادلة أنه إذا
لدى السوريني ،وكذلك لدى اللبنانيني،
َ
ٌ
فإن هذا األمر ليس بعيد املنال،
كانت هناك
إرادة لعودتهم طوعيًا ّ
ّ
ً
دفعة بعد دفعة لبلوغ أك ِرب ٍ
عدد ممكن من املليون
يتحقق
وميكن أن
ّ
احلل السلمي وال غريه ،ومن
ونصف مليون نازح ،من دون انتظار
ّ
يشكل هذا األمر اشتباكًا سياسيًا داخليًا وسجا ً
ال حول
دون أن
ِ
عدمه.
التنسيق مع احلكومة السورية أم

إبراهيم

ّ
أن دفعات أخرى
وأكد املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ّ
ّ
صرحت
التوقف عند ما
من العودة الطوعية ستتواىل ،داعيًا إىل
ّ
املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف لبنان مرياي
به ممثلة مكتب
ّ
«أن تسعني يف املئة من النازحني يرغبون بالعودة»،
جريار من ّ
ً
إرادة طوعية للعودة ،وهذا
وهذه الرغبة ـ يضيف ابراهيم ـ تعين
سهل عودة النازحني».
سهل
وي ّ
سي ّ
ّ
مهمة األمن العام ُ
األمر ُ
ّ
يتمكن من العودة اليوم بسبب عوائق
أن من مل
وأشار ابراهيم «إىل ّ
ّ
مؤكدًا
لوجستية حالت دون عودته فهو سيعود يف أقرب فرصة»،
«أن السبب هو ُّ
تأخرهم عن الوصول إىل أماكن وجود الباصات اليت
ّ
ّ
ألي سبب آخر».
تقلهم وليس ّ
َ
ذكرت ّ
«العودة
أمنت
وكانت املديرية العامة لألمن العام قد
أنها َّ
َ
خميمات عرسال
سوريًا من
الطوعية ملئتني وأربعة وتسعني نازحًا
ّ
ّ
أن عودة النازحني ّ
متت
إىل بلداتهم يف سوريا» .وأشارت «إىل ّ
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
بالتنسيق مع
ّ
ً
مباشرة مع الراغبني يف
تواصلت
وحضورها ،بعدما كانت قد
َ
ِ
العودة».
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مــتفرقـات

قداس وجناز األربعني لراحة نفس

هل قضاء وقت طويل يف احلصص الدراسية يسبب السردين حيمي من اإلصابة
الفقيد الشاعر جوزيف عقيقي
باجللطات القاتلة
قصر النظر؟

قد يبدو السؤال مضحكا ،لكنه يف واقع األمر
يستند إىل حقيقة علمية على األرجح.

وهو ما يعزز االعتقاد بأن شيئا ما يتعلق
بالفصل الدراسي حيدث أضرارا للعني.

إذ تشري دراسة جديدة نشرتها دورية »،بريتش
ميديكال» ،الربيطانية اليت ُتعنى بالشؤون
الطبية إىل وجود «دليل قوي» يربط بني طول
الفرتة اليت نقضيها يف التعلم واحتياجنا إىل
ارتداء نظارة طبية.

«إنه علم معقد»
نعم األمر كذلك .وإذا كنت ترغب يف أن
تصبح ذكيا بالفعل ،فيمكنك استخدام االسم
العلمي الدال على قصر النظر وهو «مايوبيا
.»Myopia
العمى

كيف يستطيع املعلمون التكيف مع األسئلة
الكثرية اليت يطرحها التالميذ داخل الفصل
الدراسي؟
«معلميت إنها معلومات قدمية حنن بالفعل على
دراية بهذا».
حسنا إنها فكرة معروفة منذ وقت طويل.
لكن ال يستطيع أحد أن «يثبت» أن البقاء يف
الفصل الدراسي يفضي إىل حدوث أضرار
للعني.
«لكن ملاذا يا معلميت؟»
النه ليس من األخالقي إجراء جتربة على أطفال
ومتابعتهم لعقود بغية التعرف على مدى تأثر
على العني .إال إذا كنت متطوعا؟
«لكنهم يعرفون اآلن ذلك؟»
جلأ علماء يف جامعة بريستول وجامعة كارديف
إىل حيلة ذكية جدا تساعد يف التعرف على
ذلك ،وأجروا دراسة مشلت  68ألف شخص
ركزت على حتليل محضهم النووي.
«ما هو احلمض النووي؟»
إنه أشبه بدليل تعليمات لبناء اإلنسان ،وكل
منا لديه محض نووي فريد به.
فبعضهم لديه تعليمات محض نووي تؤثر على
الطريقة اليت تنمو بها العني مع احتمال اإلصابة
بقصر النظر.
ويعترب احلمض النووي تركيبا قويا ،كما ميكن
االستعانة باحلمض النووي أيضا يف التنبؤ
بالفرتة الزمنية اليت تقضيها يف التعليم.
«وماذا يف ذلك؟»
أظهرت الدراسة أن األطفال الذين حيملون
تعليمات محض نووي جتعلهم يصابون بقصر
النظر مل يقضوا فرتة طويلة يف املدرسة.
لكن أولئك ممن حيملون تعليمات محض نووي
ذات صلة حبب الذهاب للمدرسة واجلامعة هم
األكثر عرضة لإلصابة بقصر النظر.

هلذه االسباب أضيفوا دبس
الرمان اىل وجباتكم!
دبس الرمان ،هو مادة مصنعة من عصري
الرمان ،وهو عبارة عن سائل كثيف ،وطعمه
فيه من احلموضة واحلالوة ،ويستخدم بكثرة
يف إعداد العديد من الوصفات مثل السلطات،
واحملاشي ،ويضفي عليها طعمًا مميزًا وطيبًا،
نقدم لكم أهم فوائد دبس الرمان:
 .1يعاجل دبس الرمان من السعال القوي،
وخيفف أيضًا من آالم الصدر املصاحبة للسعال
القوي.
 .2الحتوائه على جمموعة كبرية من الفيتامينات
فإنه يعمل يف املساعدة على تسكني األمل،
وهو خافض للحرارة.
 .3يعد دبس الرمان مفيد لصحة القلب
والشرايني ،وذلك ألنه يعمل يف التخلص من
الكوليسرتول الضار يف اجلسم.
 .4ومن فوائد دبس الرمان أيضًا أنه يعمل على
معاجلة اإلسهال ،ويعاجل البواسري ،والصداع،
وأمراض العيون ،ويعمل يف احملافظة على
األغشية املخاطية.
 .5حيافظ دبس الرمان على صحة الشعر،
ويعطيه ملعانًا ومظهرًا صحيًا.
تكون احلصى
 .6يعمل دبس الرمان يف منع
ّ
يف اجلسم.

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول مسك
السردين الغين باألمحاض الدهنية أوميغا 3
يسهم يف محاية شرايني القلب والدماغ
من اإلصابة باجللطات القاتلة ألنه خيفف من
نسبة الكوليسرتول الضار ويزيد من نسبة
الكوليسرتول اجليد.
وأوضحت الدراسة اليت قام بها باحثون من
جامعة كاليفورنيا ونشرت نتائجها يف جملة
نيوترشن أن أمحاض أوميغا  3تسمح بتأمني
أفضل تواصل بني اخلاليا العصبية خصوصا
لناحية تأمني التوازن العاطفي ومنع التقلبات
املزاجية اليت ميكن أن تنعكس سلبا على
صاحبها وعلى من حوله باإلضافة إىل قيامها
بوظيفة مهمة لدى مرضى التصلب اللوحيي
وهي منع تفاقم املرض لديهم والذي ال يتوافر
عالج ناجع له حتى اآلن.
ولفت الباحثون إىل أن السردين حيتوي على
بروتينات سهلة اهلضم تضم كل األمحاض
األمينية األساسية اليت حيتاجها اجلسم لبناء
اخلاليا وإصالح األنسجة وصناعة املضادات
اليت تتوىل مهمة اصطياد األجسام الغريبة اليت
حتاول مهامجة اجلسم.
ويعد السردين مصدرا جيدا لفيتامني أ وب
ود الذي يوجد بكمية جيدة تساعد على رصف
الكلس يف العظام ويف احلفاظ على اجلهاز
املناعي ومقاومة االلتهابات واحلد من آثار
الشيخوخة.
وتقلل أمحاض أوميغا  3من االلتهابات
والدهون الثالثية يف اجلسم وحتسن القدرة
على التعلم لدى األطفال كما حتد من جتلط
الدم وتعزز الوظيفة املناعية وتقلل أعراض
التهاب املفاصل.

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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Pauline Hanson: ‘I have no intention
of supporting corporate tax cuts’
One Nation leader Pauline
Hanson has talked down
any prospect of a deal with
the government on company tax cuts this week, insisting she won’t support
the bill unless multinational corporations are “reined
in”, including their use of
overseas call centres.
“People are fed up with
talking to people from call
centres from other countries,” Senator Hanson
told Fairfax Media. “They
should not be allowed tax
deductions for these workers who are overseas.
“Further company tax cuts,
I don’t believe that’s the
answer, because we actually have to get this country back on track.”
Senator Hanson said it was
“wrong” to interpret her
comments on Thursday,
when she opened the door
to a deal, as giving ground
to the government on its
$35.6 billion business tax
relief package.
She said she would meet
Senate leader Mathias
Cormann this week to discuss the issue but: “They
know my stance. I am not
supporting corporate tax
cuts above $50 million
[turnover]. The only thing
is they’ve really got to go
after multinationals.”
Senator Hanson clarified
her position after earlier
suggesting she might support company tax cuts if the
government could “plug
holes” in the taxation system and squeeze $100 billion out of big firms such
as Google and Apple.
“I have no intention of supporting corporate tax cuts,”
the One Nation leader told
Fairfax Media on Saturday
from Perth, where she was
due to inspect sheep slated for export to the Middle
East.
“They’d have to go a long
way in reining in the multinationals so that we actually have a revenue stream
... it’s not just going to be a
pittance.”
Senator Hanson said the
issue of overseas call centres would “of course” also
be part of any negotiation

with the government.
Despite the breakdown of
One Nation - which won
four Senate seats at the
2016 election - Senator
Hanson and her sole remaining colleague Peter
Georgiou are crucial to
the government getting
the mammoth tax package
passed into law.
The ten-year company tax
cut package – which would
reduce the corporate tax
rate to 25 per cent for all
firms - has been on the
books since the 2016 budget.
Last year the government
enacted tax cuts for companies with annual turnover up to $50 million, with
the support of One Nation
and Nick Xenophon, but the
Senate has so far blocked
the rest of the package.
The Coalition does not
control the Senate but can
pass legislation opposed
by Labor and the Greens if
it gains the support of eight
out of 10 crossbenchers.
A deal on company tax
would cement Prime Minister Malcolm Turnbull’s
victory last week when he
passed a $144 billion personal income tax cut package stretching out over the
next seven years.
Mr Turnbull says company tax cuts are necessary to bring Australia’s
rates in line with the rest of
the world – particularly to
align with Donald Trump’s
decision to lower company
taxes in the US.
Government sources were
sceptical of a deal in the
week ahead but said negotiations would continue in
good faith.
Tuning his message to
Senator Hanson’s rhetoric,
Senator Cormann on Friday argued the company
tax cuts should be passed
in order to stop Australian
jobs moving offshore.
“Anyone who wants to
protect jobs, who wants
to protect wage increases
for Australian workers will
vote in favour of a lower,
globally more competitive business tax rate,” he
said.

Labor says Malcolm Turnbull the big winner from tax plan

Labor’s new ad against Malcolm Turnbull’s tax plan.Source:Supplied

PRIME Minister Malcolm
Turnbull has blasted a
new campaign from Labor, saying he was only
being targeted because
he had money.
THE political brawl over
business tax cutsgets personal this week with Labor nominating Malcolm
Turnbull as a big winner
from his own policy.
The Prime Minister has
interests in at least 15 investment funds involving
18 companies with turnovers above $50 million,
Labor calculates.
That would give him
a substantial windfall
should the Government’s
full range of corporate tax
relief be passed.
All the investments have
been publicly declared by
Mr Turnbull.
The Government is expected respond by examining the potential benefit to the superannuation
savings of Opposition
Leader Bill Shorten and
other shadow ministers.
Malcolm Turnbull says Labor is attacking him “for
having a quid” and ignoring that he and wife Lucy
are “paying plenty of tax”.
The Prime Minister rejected a Labor campaign
pointing out he will be
among the biggest beneficiaries should the Government’s corporate tax
package go through Parliament.
“The Labor Party is just
abandoning everything it
used to stand for,” he told
reporters.
“They want to attack me
and Lucy for working
hard, investing, having a
go, making money, paying
tax - paying plenty of tax
- giving back to the community, which we do.
“That’s apparently not the
Labor way anymore. You

are not allowed to have a
go and be successful.”
The Government wants a
Senate vote on the corporate tax package to follow
the expected passage of
its personal tax cuts after Senate approval last
week.
Finance Minister Mathias
Cormann has insisted the
Government will be as unrelenting on passing the
full business tax plan as it
was with income tax — all
or nothing.
“Our intention is to deal
with it this week, our intention is to secure the necessary support through
the Senate, in order to
legislate those business
tax cuts in full,” Senator
Cormann told ABC television on Sunday.
“The same as we said we
would not be splitting the
personal income tax bills
… we will not be splitting
the company tax cut plan
from here.”
Opposition
finance
spokesman Jim Chalmers
said Labor would press
ahead with its competing
package.
“I’m saying that there’s a
better way to give tax cuts
to business which will ensure that money is invested here in Australia,” he
told Sky News yesterday.
“And that’s why we’ve
got an alternative which
is called the Australian
Investment Guarantee,
which will get much more
bang for our buck when
it comes to growing the
economy.”
The targeting of Mr Turnbull on the tax policy
benefits follows increasingly nasty and personal
exchanges in Parliament
last week and the tactical
battle over tax restructuring.
The focus on Mr Turn-

bull’s wealth intensifies
the battle and Nationals
MP John Williams today
said it was appalling.
“I know left wingers (in
Parliament) with three
houses. How’s that for irony,” he told ABC Radio.
A Labor video featuring
the Prime Minister’s tells
viewers: “Why is former
banker Malcolm Turnbull
so keen to give big business a tax cut instead
of properly funding our
schools and hospitals?
Who exactly is he looking
after?”

Under the Government tax
plan the cuts from 30 per
cent to 25 per cent would
be in stages — the first
down to 27.5 per cent —
depending on turnover:
• $25 million in the 201718 income year;
• $50 million in the 201819 income year;
• $100 million in the 201920 income year;
• $250 million in the 202021 income year;
• $500 million in the 202122 income year; and
• $1 billion in the 2022-23
income year.

Company tax cuts staying despite attacks
The coalition will stick
with tax cuts for big companies even if the Senate
rejects them, as Labor
targets Malcolm Turnbull’s wealth in new attack ads.
Senators are due to vote
this week on whether to
give corporations a tax
cut, but the coalition says
it won’t drop the plan
even if it gets rejected.
“That’s the policy we’re
taking to the next election,” Deputy Prime Minister Michael McCormack
told ABC radio on Monday.
The government wants
the upper house to reduce the corporate tax
rate to 25 per cent - so
far it has only secured a
cut for businesses with a
turnover of up to $50 million.
A lack of public and upper house support led to
suggestions the coalition
will drop the policy, but
Mr McCormack insisted it
is staying.
A new poll shows Mr
Turnbull is still ahead of
Bill Shorten as preferred
prime minister, even
though Labor leads the
two-party preferred vote.
Monday’s Fairfax/Ipsos
poll pegged Mr Turnbull
at 51 per cent against 33
per cent for the Labor opposition leader.
But the coalition continues to lag behind Labor
on a two-party preferred
basis, at 47-53 per cent.
The opposition has

ramped up attacks on Mr
Turnbull, releasing negative ads highlighting his
wealth and his indirect financial interest in 32 big
corporations.
“He always sides with
the millionaires and the
multinationals over middle Australia,” Labor’s
finance spokesman Jim
Chalmers told ABC radio
on Monday.
The prime minister wasn’t
having it.
“They want to attack me
having a quid,” he told
reporters in Canberra.
“They want to attack me
and Lucy for working
hard, investing, having a
go, making money, paying plenty of tax, giving
back to the community.”
Mr Turnbull also stuck by
the proposed company
tax cuts, which need support from Pauline Hanson’s One Nation.
Senator Hanson wants
the government to bring
in more tax from multinational corporations,
which Mr Turnbull said it
was already doing.
“We’ve been relentless
on this,” the prime minister told reporters in Canberra.
“We’re very committed to
everyone paying their fair
share of tax.”
Treasurer Scott Morrison
said Australia had been
the toughest country in
the world on multinational tax avoidance, and he
was looking at ways to
do more.
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Thousands of employers face a $20 billion tax hike
under ‘captain’s call’ by Bill Shorten

Opposition Leader Bill Shorten
Treasurer Scott Morrison attacked Labor’s decision. Photo: Alex Ellinghausen

Thousands of employers face a $20 billion tax
hike under a Labor government in the wake of a
shock decision by Opposition Leader Bill Shorten
to repeal most of the Coalition’s company tax cuts
if he wins power, sparking
claims his “roll back” plan
will punish workers.
The Turnbull government
is aiming to mobilise business against the new Labor policy in a bid to warn
20,000 small employers including local supermarkets, service stations and
mechanics - about the hit
to their fortunes under a
change of government.
Mr Shorten sparked a political furore over his policy pledge as critics accused him of a “captain’s
call” that was made without consulting his shadow
cabinet or the wider Labor
caucus.
Industry chiefs said they
wanted an urgent meeting with the Opposition
Leader out of concern the
move was a blow to confidence that could set tax
reform back a decade.
Business Council of Australia chief executive Jennifer Westacott warned
that employers were
“stuck in stasis” from the
political clash in Canberra when decisions were
needed to help the economy grow faster.
“A week of political glory
could mean ten years of
slow economic growth,”
she said.
The government estimates
the Labor policy will increase taxes for companies that employ 1.1 mil-

lion staff, a new target
for a Coalition campaign
ahead of five byelections
on July 28 and the general
election to follow.
More than 25 medium
sized businesses in Braddon and 40 in Longman
- where voters will head
back to the polls on July
28 - would be stripped of
the planned tax cut, according to a government
analysis of Tax Office
data.
A Shorten Labor government would repeal already
legislated company tax
cuts for businesses turning over between $10 and
$50 million.
Any swing against Labor
is likely to have policy implications for a looming
general election, where
hundreds of businesses
turning over between $10
million to $50 million in
just five marginal seats
-including Forde, Cowan
Hindmarsh and Capricornia - could be hit by the
change.
Fairfax Media has been
told of concerns about Mr
Shorten’s judgement following his announcement,
which took his own colleagues by surprise after
months of discussion in
the opposition’s shadow
ministry.
The government has already legislated cuts to
the company tax rate for
all companies with annual turnover of up to $50
million, but Mr Shorten
revealed on Tuesday he
would repeal the cuts going to companies over a
$10 million threshold.
While the announcement

triggered speculation that
Labor might “roll back” the
tax cuts to an even lower
threshold of $2 million,
Fairfax Media understands
the $10 million benchmark
is the final policy.
Council of Small Business
chief Peter Strong warned
that any Labor plan to apply a $2 million threshold
would be a “declaration of
war” on business.
Mr Strong said Labor had
introduced more uncertainty into tax policy in a
way that would discourage small employers from
hiring more staff or turning casual staff into permanent positions.
While the small companies already get a cut in
the company tax rate from
30 to 27.5 cents in the
dollar, the legislation will
extend this to 25 cents in
the dollar by 2027. The Labor pledge would restore
the 30 per cent rate for all
companies over $10 million in turnover.
Mr Shorten said his opposition to the tax cuts
was a question of Labor
priorities compared to the
agenda set by Prime Minister Malcolm Turnbull.
“I don’t agree with Mr
Turnbull that multinationals should get a tax cut,”
he said.
“It’s all a matter of values.
Now he’s entitled to his
opinion, he’s made it very
clear - he’s for the top end
of town, I’m for our hospitals and school funding,”
he said.
But the government rejected Mr Shorten’s claim
that companies between
$10 million and $50 million in turnover were the
“big end of town” when

they included family businesses, service stations,
local supermarkets and
retailers with large sale
volumes but slim profit
margins.
“Give me a break, they are
not multinationals,” Treasurer Scott Morrison said.
The move sharpens the
political divide on company tax cuts just as Finance
Minister Mathias Cormann
tries to get the second
phase of the plan through
the Senate, hoping to cut
taxes for all companies
after last year securing
the cuts for smaller businesses.
The prospects for the bill
dimmed on Tuesday when
Pauline Hanson’s One Nation hardened its stand
against the second phase,
leaving Senator Cormann
without the numbers needed in the upper house.
The tax cuts already legislated cost $29.8b in foregone revenue over the
first decade of the plan,
while the unlegislated cuts
would sacrifice another
$35.6b over the same decade.
The government estimates
that a “roll back” of the
first phase would mean
increasing taxes by $15
billion to $20 billion over
the decade, at the cost of
companies with turnover
of more than $10 million
a year.
The tax cuts went to companies with turnover of up
to $25 million this year and
will be extended to the $50
million threshold on July
1 next week, capturing up
to 20,000 businesses according to the government
analysis of Treasury and
ATO figures.
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NSW government spends more than
$1.4b on consultants since 2011
The NSW government has
tipped more than $1.4 billion into the pockets of private consultants and spent
almost $500 million on its
temporary workforce since
coming to power in 2011.
The multibillion-dollar spend
on private sector contracts
comes as the government
has repeatedly cut its own
departments and reduced
the size of the public sector
workforce for five consecutive years.
Following last week’s state
budget, the public sector will
have to find about $1.6 billion of savings over the next
four years, after the government increased the annual
efficiency dividend on the
public service from 2 to 3
per cent.
Finance Minister Victor Dominello said the spending on
consultants was justified as
the government had pursued
an “an unprecedented level
of reform” while in office.
“Given the complex nature
of these reforms, external
advice and expertise from
outside the public sector is
often required, to ensure we
secure the best outcomes
for NSW citizens,” Mr Dominello said.
Top tier consultancy firms
accounted for about one
third of the government’s
$4.4 billion spend in the private sector between 2011
and 2017, according to a
list of top 20 organisations
awarded the most lucrative
government contracts over
the six-year period.
Deloitte topped the list with
more than $375 million worth
of contracts, while PricewaterhouseCoopers was
awarded the most work, securing 218 contracts worth
$163 million over the six
years.
The data, obtained by the
Labor opposition under freedom of information laws,
comes off the back of a NSW
Audit Office report, released
in December, which found
government agencies overspent their initial allocation
for contractors or consultants by $250 million.
The data also indicates the
size of the windfalls secured
by consultants in connection
with signature government
policies.

For example, the decision
to sell the lease of the NSW
Land and Property Information register for $2.6 billion,
netted KPMG a single contract worth $6.2 million for a
project called “Phase 2 of the
LPI separation implement”.
KPMG pocketed a further
$346,000 for a “separation
planning adviser” contract
and $400,000 for a “tax adviser” contract for the LPI
project.
Labor’s finance spokesman
Clayton Barr accused the
Berejiklian government of
using consultants to “buy
secrecy”.
“You pay for the answer you
want, regardless of the truth.
Any report that is handed
down, whether it is into stadiums or transport [policy], it
buys them secrecy,” he said.
“All of the big ticket items
have these reports done
into them. They won’t table a
single report from the private
sector.”
One recent report which
stoked enormous controversy was done by KPMG
into council amalgamations.
It formed the basis of government’s justification for its
policy of statewide council
mergers.
According to the data, KPMG
was paid $400,000 by the
Department of Premier and
Cabinet for a contract listed
as “local government reform”.
The government refused to
publicly release the report in
its entirety, claiming public
interest immunity. It subsequently spent millions of dollars fighting numerous councils through the NSW court
system, before abandoning
the unresolved mergers in
February last year.
The data also revealed the
government has spent more
than $475 million on temporary workers since 2011,
awarding contracts to Paxus
($163 million), Hays recruitment ($101 million), Talent International ($123 million) and
Peoplebank ($87 million).
Mr Dominello said the government relied on external
workers to assist its permanent workforce “during periods of increased demand
or when specialist skills are
required for complex projects”.
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Turnbull Government to
spend $7 billion on drones

The Turnbull Government will spend $1.4 billion to buy the first of a possible six MQ-4C Triton remotely piloted aircraft through a cooperative
program with the United States Navy.Source:Supplied

AUSTRALIA’S government will spend almost
$7 billion on new military
hardware for use in the
South China Sea.
THE Federal Government
will spend almost $7 billion on long-range surveillance drones for use
in defence operations
with the United States in
the Asia region.
Australia will purchase
six of the large Triton
drones, with the aircraft
able to complete a lap of
the South China Sea from
the Northern Territory,
Fairfax Media reports.
Australia will work closely with the US, and the
fleet of six drones will
work closely with the US
on shared missions as
needed.
“Australia’s alliance with
the US is our most important defence relationship,
underpinned by strong
co-operation in defence
industry and capability
development,” Prime Minister Malcolm Turnbull
said in a statement today.
“This co-operative program will strengthen our
ability to develop advanced capability and
conduct joint military operations.
“Our number one priority is keeping Australians
safe. This investment will
protect our borders and
make our region more secure.
“As part of this investment, Australia will also
enter into a $200 million
cooperative program with
the United States Navy for
the development, production and sustainment of

the MQ-4C Triton.”
The Turnbull Government will spend almost
$7 billion on long-range
surveillance drones for
use in defence operations
with the US in the Asia region.
The Tritons symbolises a
massive boost in surveillance, intelligence and
reconnaissance capabilities, replacing the outdated P-3 Orion surveillance
planes.
The unmanned aircraft
will be controlled remotely
from South Australia and
the Northern Territory,
and can monitor an area
the size of Switzerland.
Federal Defence Industry Minister Christopher
Pyne said the investment
will allow the Government
to more carefully monitor
who’s in Australia’s sea
area.
“We’ve got 7 Poseidons,
and we’ll soon have one
Triton, and eventually
we’ll have 12 Poseidons
and six Tritons,” he told
Nine News.
“It gives us even more capabilities for surveillance
and reconnaissance. That
helps us to know who’s
in our sea area. Also we’ll
use it for people smugglers, people who want to
[do] environmental damage in our area [and] illegal fishers.
“It’s a new capability, it’s
very important for us to
know who is operating in
our area and therefore be
able to respond if necessary to any threats.”
All of the drones are expected to be fully operational by the end of 2025

Federal budget to enable small business

The country’s business fraternity has had the chance
to pick apart the federal
budget and declared the
measures to be mostly fair
and prudent.
Deloitte analysts described
the budget to be mostly
safe, spurred on by favourable external conditions
globally and a strong focus
on getting back to balance.
It was delivered against
the backdrop of a looming
federal election.
The government has a
lot more money to work
with in the 2018/19 Budget because of a marked
improvement in the fiscal
deficit and strong economic outlook, according
to senior industry analyst
for IBIS World Jason Aravanis.
“Strong
employment
growth and rebounding
commodity prices have
contributed to taxation
revenue outperforming
previous government estimates,” Aravanis says. “In
addition, many firms that
racked up large tax losses
during the global financial
crisis have now exhausted
their ability to carry those
losses forward, amplifying the rise in taxation
revenue as profitability
has increased across the
economy.”
The budget’s big ticket
item is the extension of
the $20,000 instant asset
write-off. This scheme allows business owners to
claim an immediate deduction when buying an asset
costing less than $20,000
was meant to come to an
end on June 30 this year,
but the government has
extended it for another
year.
BAS reporting has been
made easier for business
owners, which has been a
thorn in their side.
While the government took
tax cuts for large companies off the table, the
continuation of plans to
reduce SME company tax
has been welcomed. This
will have indirect positive
effects for business in two
ways, according to BMYG
founder Julius Wei.
“Consumers are expected

to spend more, so local
sales and demand on service and products may
increase, and the effective after tax income is increased, which will help to
make employees happier,”
Wei says.
The budget also revealed
plans to better police business owners operating in
the black market in a bid
to ensure greater tax compliance among even small
operators.
“Typically, these businesses have difficulties in dealing with the ATO not because they want to evade
tax, but more because they
don’t have the financial
and human resources to
handle a complicated tax
system, disadvantaging
them against bigger companies,” Wei says.
“We would have liked to
see some better public
service and consideration
provided to business owners, not just trying to aggressively pin them down
as they are easy targets.”
The government also
flagged moves to protect
business owners against
phoenix companies who
do not pay, or large businesses putting in place unfair contracts.
These measures include
limiting cash payments
within Australia to $10,000,
disallowing deductions to
businesses for payments
to employees where PAYG
could have been withheld;
and payments to contractors where an ABN is not
provided and the business
does not withhold any tax.
It also includes the expansion of the Taxable Payments Reporting system to
cover contractor payments
in the security providers
and investigation services industry, road freight
transport and computer
system design and related
services industry.
Meanwhile, new infrastructure projects and initiatives worth $24.5 billion
over the next decade will
reduce traffic congestion,
but analysts point out it
will also improve transport
accessibility for jobs and
services.

And while analysts deemed
corporate tax rate cuts a
positive step forward, the
implementation of the cuts
is complex, according to
Deloitte SME spokesman
Spyros Kotsopoulos.
“The cuts aren’t easy to
understand or implement,
and these complications
could mean businesses
need an expert to assess
the definition of the tax
rate for their business,
which could be an added
cost moving forward,” he
says.
Overall, there is room for
improvement in the budget
for next time, according to
CEO of Australia’s largest
specialist SME working
capital provider, Scottish
Pacific, Peter Langham.

A reduction in the payroll
tax regime would have
been a game changer for
businesses,
Langham
says. “A growing business
gets to a certain size and
this tax discourages them
from employing people,
so in effect is discourages
growth,” he says.
More could have been done
to encourage employment,
create more skilled labour
and further simplify company taxation, Langham
adds.
“It wouldn’t be an easy
task, but I’d love to see
the federal government
working with the states
to reduce the payroll tax
scheme, which would be
a game changer for small
business.”

The federal government is
trying to pass laws to cap
the amount university students can borrow at a little
more than $100,000.
University students will
have to pay back student
loans when their earnings
hit $45,000 under federal
government measures to
rein in bulging university
costs.
Education Minister Simon
Birmingham wants to cap
student loans because some
students are racking up excessive debt by juggling
multiple university degrees.
Legislation is before the
Senate to reduce the student loan repayment threshold from $55,000 to $45,000
a year.
The bill also limits how
much students can borrow
from taxpayers at $104,440
or $150,000 for medicine,
dentistry and vet science
students.
“It’s clear some students
are racking up unnecessary
loans that are all funded
by taxpayers,” Senator Birmingham told The Australian.
The government wanted
to cap loans for life, but
dumped the measure in
favour of making the debt
limit renewable.
Under the change, students
will be able to borrow multiple times provided they

have paid off enough debt
to remain below the limit.
Greens leader Richard Di
Natale said it was another
example of the government
making life harder for young
people.
“It is no secret that young
people are getting royally
screwed over by this older
generation of LNP politicians,” Senator Di Natale
told parliament on Tuesday.
The government will have
to win crossbench support
for the student loan reforms
with Labor and the Greens
opposed.
In March, Centre Alliance,
which controls two Senate votes, signalled it could
support the tweaked package.
Labor senator Murray Watt
said the government was
paying for company tax
cuts by slashing education
funding.
“Right now it’s students in
universities who are in the
gun for this government, but
it really doesn’t matter what
type of young person you
are in this country - you are
in the sights of this government,” Senator Watt said.
The move to cut the HECSHELP threshold was flagged
in December’s mid-year budget update, with the amount
lower than the $42,000 originally outlined in the 2017
budget.

Coalition to cap excessive student loans
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‘The short answer is yes’: Abbott’s vow to cross
the floor over government’s energy policy

Former prime minister in question time on Monday. Photo: Alex Ellinghausen

A crucial government
meeting on energy and
climate policy has ended
with another outbreak
of division, with former
prime minister Tony Abbott stepping up warnings he will cross the
floor on the National Energy Guarantee.
Mr Abbott emerged from
a briefing on the Turnbull government’s policy
on Tuesday morning to
warn that he could not
accept an outcome dictated by Labor state premiers when it should be
decided by the Coalition
party room.
Asked if he was “committed enough” on the issue
to cross the floor on the
energy guarantee, Mr Abbott said he was.
“The short answer is
yes,” he told reporters.
“I think that I have an
obligation to keep faith
with the position that the
government took to the
people in 2013.
“And don’t forget what
we took to the people
in 2013, that the people
overwhelmingly
endorsed, was scrapping
the carbon tax as part
of ending Labor’s emissions obsession.
“Now, my anxiety about
the National Energy Guarantee is that it’s more
about reducing emissions than it is about reducing prices.”
Asked if this was the best
energy deal and a failure
would “wind the clock

back” by 10 years, Mr
Abbott said the problems
with renewable energy
had to be addressed.
“As things stand, renewables have dangerously
destabilised our system,”
he said.
“And what we need to return to is a system where
reliable 24/7 baseload
can cover peak demand,
because we cannot rely
on renewables – we just
can’t, they are inherently
unreliable, and when they
fail we need baseload to
back it up.
“And that’s why a system that’s designed to
promote renewables to
reduce emissions is inherently more expensive
than one which focuses
on affordable and reliable
supply.”
Asked if Energy Minister Josh Frydenberg had
offered a plan to ensure
new investments in coal
and gas power, Mr Abbott
said that would make the
energy guarantee more
appealing to the backbench, for instance with
a new version of the vast
Hazelwood
coal-fired
power station that was
shut down last year.
“I think that would make
the whole deal much
more palatable, if the minister were to come to the
backbench and say: ‘yes,
we will supplement the
National Energy Guarantee with a governmental
supplier of last resort, if
you like – we won’t just

step into the market to
provide Snowy 2.0, we
will step into the market
to provide Hazelwood 2.0
or some other 24/7 thermal baseload’,” Mr Abbott said.
“I think that would make
the whole thing much
more acceptable to backbench members of Parliament.”
Mr Abbott expressed frustration that Mr Fryden-

berg intended to take the
energy guarantee to a
meeting of the Council of
Australian Governments
to get state and territory
approval in the months
ahead, before asking the
Coalition party room to
sign off on the outcome.
“My concern is that it will
be COAG that determines
the policy but not the
government and not the
party room,” he said.

Bowen gets the nod to sell tax
roll-back
Labor’s shadow treasurer
Chris Bowen has been
hand-picked to sell Bill
Shorten’s decision to roll
back tax cuts for small
businesses.
Bill Shorten wants to roll
back tax cuts for small
businesses and he’s
picked shadow treasurer
Chris Bowen as the man
to defend it.
Mr Bowen will become
Labor’s spokesman on
small business issues, after the opposition leader
announced if elected, he
would roll back tax rates
on companies with turnovers from $10 million to
$50 million a year.
The “captain’s call” to
roll back the taxes was a
surprise announcement
in the middle of a press
conference, and Labor
MPs say it was not taken
to shadow cabinet.
The shadow treasurer said
he supported his leader’s
decision.
“There are tough decisions necessary and the
Labor Party, I think it’s fair
to say, has shown in the
past we won’t shy away
from tough decisions and
controversial decisions,”
Mr Bowen told 2GB on
Thursday.
But Mr Bowen wouldn’t
reveal if Mr Shorten told
shadow cabinet about the
small business tax decision before he announced

it.
“I’m not going to go into
personal conversations
that the leadership group,
or Bill, has with us, or I
have with him,” Mr Bowen
said.
“I’ve worked with six leaders of the Labor Party
now, he’s the most consultative of all of them.
“He’s indicated there will
need to be, obviously, a
further shadow cabinet
discussion about where
the threshold lands.”
Labor backbencher Ross
Hart said on Wednesday
Mr Shorten had made a
“captain’s call” to announce the tax roll backs
without taking it to the
shadow cabinet.
Prime Minister Malcolm
Turnbull said Labor
should now reveal if it
will keep tax cuts in place
for businesses with turnovers between $2 million
and $10 million.
WA MP Madeleine King
has joined the Labor leadership team as spokeswoman for consumer
affairs, after winning a
factional battle over former NSW premier Kristina
Keneally.
Labor argues its policy will
still deliver a tax cut for
the vast majority of Australian businesses, but
not the top end of town,
and put at least $20 billion
back into the budget.
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Bill Shorten to take away tax cuts
for medium-size businesses

LABOR has told 14,000
medium-size businesses
with a million workers it
would take away their tax
cuts if Bill Shorten becomes prime minister.
In reply the Government
accused the Opposition
Leader of being unable to
promise a stronger economy, and referred to a former Labor leader’s campaign slogan.
“He has turned Mark
Latham’s ladder of opportunity into a snake of
envy,” Treasurer Scott
Morrison said.
Mr Shorten said a Labor
government would repeal
Coalition government laws
granting tax relief to companies with turnovers from
$10 million to $50 million.
It would limit cuts to businesses with turnovers
from $2 million to $10 million, effectively small businesses, but not those of
medium size.
Mr Shorten told reporters:
“Well we’ve actually said
that we will support any
Australian business with
an under $2 million turnover to get a tax reduction
because we think small
business could always do
with all of the assistance it
can get.
“Beyond that, we’re considering our position between $2 and $10 million
turnovers but fundamentally you have got to look

at priorities.
“I just don’t agree with Mr
Turnbull that the four big
banks deserve $17 billion
in tax cuts over the next
10 years. I would rather
see $17 billion be put back
into our schools.
“I don’t agree with Mr Turnbull that multinationals
should get a tax cut, yet he
is carrying out cuts to our
hospitals and health care
system. It’s all a matter of
values. Now he’s entitled
to his opinion, he’s made
it very clear — he’s for the
top end of town, I’m for our
hospitals and school funding.”
It seemed Mr Shorten had
not planned to make the
announcement, but was
prompted by reporters’
questions.
He was asked by a journalist: “So you will repeal the
tax cut between $10 and
$50 million as already legislated?”
Mr Shorten replied: “Yes.”
Mr Morrison later told reporters the Government’s
tax plan — aimed at lowering the corporate tax rate
from 30 per cent to 25 per
cent over stages — should
apply to all levels of business.
Mr Morrison conceded
they included banks, who
by the time they received
a tax break would have already paid $16 billion in a
separate bank levy.

Former federal Liberal MP
Paul Filing has been appointed West Australian
president of Pauline Hanson’s One Nation, replacing Doug Shaw, who quit
in anger.
Mr Shaw vacated the role
and ran as an independent
in the Darling Range state
by-election because he
was “pissed off” when the
party rejected his candidacy nomination after he
failed the vetting process,
according to WA leader
Colin Tincknell.
Mr Filing would create a

pre-selection panel for the
party’s WA federal election candidates and be responsible for preference
talks, Mr Tincknell said in
a statement on Tuesday.
Mr Filing was first elected
to the federal parliament
in 1990 and quit politics
after serving three terms.
He is currently a mortgage
broker and franchise store
owner for Aussie Home
Loans in Perth.
He was a detective for the
WA Police company fraud
squad before entering
politics.

Ex-federal Lib MP One Nation WA
president

Page 38

Saturday 30 June 2018

2018  حـزيران30 الـسبت
Page 32
NEWS

38 صفحة

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ

٣٢ ﺻﻔﺤﺔ

FUNDING BOOST FOR INTERPRETERS HELPS DIVERSE COMMUNITIES
Victorians from linguistically diverse backgrounds
will have better access to
interpreter services thanks
to a significant funding
boost from the Andrews
Labor Government.
Minister for Multicultural
Affairs Robin Scott announced $21.8 million
over four years and $8.4
million per year ongoing to
improve the pay and working conditions of contractor and casually employed
interpreters.
The boost is the largest
single funding increase for
interpreter services in Victoria’s history.
Interpreters enable linguistically diverse communities to better access health,
education and other critical services, also facilitating better communications
between professionals at
service providers and their
clients, yet interpreter remuneration has been static
for over 15 years.
This decrease in real terms
has seen many experienced interpreters leave

Minister Robin Scott
the sector due to concerns
about job security, remuneration and working conditions.
To redress this decline,
and support a high quality
and professional interpreter workforce in Victoria,
the Labor Government is
reforming its procurement
of language services.
The changes ensure better rates are paid to interpreters, and that the right
incentives are in place to
keep them performing their
crucial role in the delivery
of government services.
From the 1 July, minimum
rates of remuneration will
be guaranteed for all contractor and casually em-

ployed interpreters who
provide services to the
Victorian Government.
The reforms are the result
of an extensive consultation with interpreters and
other industry stakeholders and independent evidence-based reviews.
A new Victorian Language
Services Quality Committee will be established to
advise the Government on
industry sustainability and
quality issues into the future.
Quotes attributable to Minister for Multicultural Affairs Robin Scott
“All Victorians have a right
to access government services, regardless of their
English language skills.
Interpreters are vital to enabling this access.”
“With Victoria’s increasing cultural diversity, interpreters have never been
more important. It is essential that we ensure a
professional, high-quality
language services industry to meet the needs of
Victorians.”
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NSW GOVERNMENT FORTNIGHTLY UPDATE BUDGET SPECIAL

$14.4 BILLION TO DELIVER
PUBLIC TRANSPORT
• The NSW Government announced a $14.4 billion budget for public transport and
infrastructure, an investment
that will continue to fuel the
State’s infrastructure boom
while providing quality services for customers.
• The coming year will see a
massive step in the transformation of public transport in
Sydney with passenger services commencing on the
new Sydney Metro Northwest
in the first half of 2019.
• Australia’s first automated
trains will provide customers with a new, world-class
rail service between the
north west of Sydney and
Chatswood.
$2.3 BILLION INVESTMENT
CONTINUES NSW HOSPITAL BUILDING BONANZA
• NSW will benefit from a
$2.3 billion investment in
world-class hospitals and
health services in 2018-19,
with a record $8 billion being
invested over the next four
years for new facilities, upgrades and redevelopments.
• This record Budget delivers funding for 40 new, upgraded, or redeveloped hospitals.
• A healthy economy means
a healthy hospital system.
• The NSW Government’s record health funding ensures
our nurses, doctors, and
other clinicians can continue to provide the best possible care, supported by the
most modern equipment in
the newest facilities.
100,000 FREE APPRENTICESHIPS
• The NSW Government
will offer 100,000 free apprenticeships as part of an
unprecedented level of support for apprentices in NSW
Budget 2018.
• The free apprenticeships
will be on offer in any course
at TAFE and non-TAFE providers approved to deliver
apprenticeship programs.
• The 100,000 free apprenticeships will be on offer over the next four years
and include all 121 courses
currently funded under the
Smart and Skilled program.
• For more information, including details about how to
enrol from July 1, click here.
SCHOOL FUNDING SOARS
TO RECORD HIGHS DELIVERING 900 MORE TEACH-

ERS
• A record $15billion will
be spent on school funding
this year as the Government
ramps up its recruitment
drive to lure more quality teachers to NSW public
schools.
• An additional 900 full-time
teachers will be rolled out
in schools across NSW to
ensure the future success
of our children and young
people.
• Since coming to Government, the NSW Liberals and
Nationals have added 4,569
teachers into the public
school system.
• New teachers will be deployed to areas experiencing population growth, such
as the north west and south
west Sydney.
$157 MILLION SUPPORT
PACKAGE FOR NEW FAMILIES
• Expectant mums, new parents and newborns will benefit from a landmark $157
million Parents Package in
the NSW Budget.
• The funding will boost the
number of midwives and
family health nurses, invest
in testing and treatments for
children’s diseases, and provide practical and emotional
support to parents.
• The funding includes 100
more midwives, extra child
and family health nurses to
support new parents both in
hospital and at home.
• In addition to the Parents
Package, the NSW Government has also fast-tracked
$11.5 million in the 2018-19
Budget to expand and refurbish the birthing suite and
refurbish existing operating
theatres at St George Hospital.
AN EXTRA BILLION TAKES
HEALTH SPEND TO $23 BILLION
• A record $1 billion in new
re3current funding brings
the 2018-19 Health Budget
to $23 billion, supporting vital hospital and community
health services and employing an extra 1,370 frontline
health workers.
• The NSW Government announced an extra 950 nurses
and midwives, 300 doctors
and 120 allied health workers for hospitals and health
services across the State.
• The 2018-19 Health Budget will include $23 billion in
recurrent funding, in addition

to the yet-to-be-announced
infrastructure investment.
$2.1 BILLION FOR MENTAL
HEALTH
• People living with mental
illness, their families and carers will benefit from a record
investment of $2.1 billion in
mental health services and
infrastructure funding in the
NSW Budget 2018.
• This significant increase on
last year will ensure critical
mental health services meet
the needs of people in NSW
experiencing mental health
issues.
• The record mental health
Budget includes the $700
million state-wide Mental
Health Infrastructure Program to support the 10-year
Living Well reform of mental
health care in NSW.
• This is the biggest single
investment in mental health
infrastructure in Australia’s
history and will help us build
specialist mental health
units in Western Sydney for
young people, mother and
their babies, older people,
and enhance ‘step-up stepdown’ capacity in the community.
‘ONE-CLICK
ENERGY
SWITCH’ COULD SAVE
HOUSEHOLDS MORE THAN
$1,000 A YEAR
• Service NSW will soon take
on the new role of cost of living cop on the beat, actively
searching for better energy
deals for consumers, which
could help households save
more than $1,000 a year on
their bills.
• Consumers will soon
be able to quickly change
electricity deals via Service
NSW’s new free ‘One-Click
Energy Switch.’
• Service NSW will pilot
the new service in coming
months across Service Centres in Wynyard, Lismore,
Parramatta, Taree, and Wetherill Park, with a wider State
rollout later this year.
PAYROLL TAX CUTS MEAN
BOOM TIME FOR NSW BUSINESSES
• NSW businesses will receive a boost to their bottom
lines with $881 million to be
returned to their pockets
in payroll tax cuts over the
next four years.
• The NSW Government will
lift the payroll tax threshold from the current level
of $750,000 to $1 million by
2021-22.

• Nearly 40,000 businesses
will save up to $5,450 each in
2018-19 and up to $13,625
per business in 2021-22.
• To further help businesses,
the Government announced
the Review of Payroll Tax
Administration earlier this
year.
• The increase to the payroll
tax threshold means more
than 5,000 businesses will
no longer need to meet payroll tax compliance costs by
2021-22.
• NSW Treasury is seeking
the views of stakeholders
with final submissions due
on 6 July 2018.
RECORD EXTRA 750 PARAMEDICS AND CALL CENTRE STAFF ACROSS THE
STATE
• The NSW Government has
committed to a record paramedic workforce boost, and
will deliver an extra 750
paramedics and ambulance
call centre staff over the next
four years.
• Communities across the
State would benefit from the
employment and training of
the first round of 200 extra
paramedics in the coming
12 months.
• The Budget included $944
million in recurrent expenditure – up $51.3 million from
last year’s Budget – and an
additional $72 million in capital works.
• This record boost to the
paramedic workforce will improve paramedic safety and
wellbeing and, importantly,
their continued service to
the community.
BUDGET SECURES BILLIONS MORE FOR REGIONAL NSW
• People living and operating businesses in regional
NSW will continue to benefit
from a record infrastructure
spend, after the NSW Government secured billions of
dollars in additional funding
for regional towns as part of
the NSW Budget 2018-19.
• The Snowy Hydro Legacy
Fund will be invested in visionary projects that will
deliver for regional NSW for
generations to come.
• The Budget also includes
$40 million for scoping studies into potential projects
that may be supported by
the Fund.
• The new Fund comes on
top of the monies already
committed to rural and re-

gional NSW infrastructure
projects in the 2018-19 Budget for the next 4 years.
MORE NEW CLASSROOMS,
PRESCHOOL PLACES AND
TEACHERS IN $17.3 BILLION EDUCATION BUDGET
• NSW Budget 2018 features
historic firsts for education,
including record funding to
expand the number of new
and upgraded schools, unprecedented investment to
air condition more classrooms and universal preschool for three year olds.
• The Government will be
investing $6 billion over the
next four years to deliver
more than 170 new and upgraded schools, including
planning for more than 20
new projects.
• In another landmark initiative, NSW will become
the first Australian state to
provide universal access
to community preschool
for three years old under a
$197.8 million program.
• This brings total spending on early childhood education to $474.3 million in
2018-19.
INVESTING IN COMMUNITY
SAFETY
• The community will be better protected from high-risk
offenders who hold violent,
extremist views, thanks to
an $89 million investment by
the NSW Government.
• The $89 million over four
years will fund frontline officers, surveillance, compliance checking, intelligence
gathering and other activities of the Terrorism High
Risk Offenders Unit.
• THROU is a joint operation
between Corrective Services NSW and NSW Police to
manage offenders.
SUPPORTING THE STATE’S
MOST VULNERABLE
• Vulnerable children and
families, those at risk of
homelessness and victims
of domestic violence and
sexual assault will be better protected and supported
with a $6.8 billion investment
in the FACS cluster that will
help them improve their lives
and build their future.
• The Budget will deliver a
$59 million boost to the child
protection frontline over four
years which will see more
caseworkers and continue
the Adoptions Taskforce’s
record-breaking and nationleading work in finalising
adoptions from out-of-home
care.

• The Budget will invest
more than $33 million over
four years in new funding to
deliver the Aboriginal Housing Strategy that will provide
homes and wraparound support services.
NSW GOVERNMENT CONTINUES TO BACK OUR
KIDS: $474.3M INVESTMENT
IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
• The NSW Government is
investing $474.3 million on
our youngest learners in the
2018-19 Budget – a $29.8
million increase on last
year.
• The Budget includes a record investment of $197.8
million over four years to
provide universal access to
community preschool for
three year olds across NSW.
• The NSW Government will
also invest in the 2018-19
Budget on a range of Aboriginal Affairs initiatives.
NSW LEADS NATION ON
ABORIGINAL INITIATIVES
• The NSW Government is
continuing its strong support of Aboriginal communities in NSW Budget 2018.
• The Budget includes $10
million over four years for
a social impact investment
to improve Aboriginal economic development opportunities.
• Funding for the Aboriginal
Languages Trust is a critical step in continuing to acknowledge the value and importance of language to our
First Peoples.
• The new strategy will focus on partnerships with
local Aboriginal community
housing providers to provide
better services and more opportunity for our tenants.
BUDGET SETS POLICE UP
FOR THE FUTURE
• The NSW Government has
delivered a record $3.9 billion budget for the NSW Police Force in 2018-19.
• More than $118 million has
been dedicated in this budget to build six new police
stations and redevelop eight
regional police stations in
towns across the state.
• Given the ongoing threat
of terrorism, $12 million has
also been invested in facial
matching services in NSW
under the National Biometric
Matching Capability.
• One hundred new police
officers, funded as part of
this year’s record State Budget, will be deployed later
this year.
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