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إمخاد «نريان» املعركة الرتبوية على خط بكركي ودار الفتوى اجليش السوري يتقدم حنو حدود األردن
وإسرائيل حتذر من انتهاك «فض االشتباك»

عـون :لـن ُنفلـِّس ..ولـي رأيـي
يف احلكـومة وال ّ
أوقـع فقـط

ّ
التشنج
خالفًا لعوارض
والقلق اليت تسود بعض
السياسية
األوساط
زوار
والشعبية ،يالحظ
ّ
رئيس اجلمهورية ميشال
عون يف هذه األيام أنه
ومطمئن اىل مستقبل
مرتاح
ّ
ٌ
ّ
مؤكدًا بلهجة واثقة
لبنان،
«أن اآلتي أفضل بكثري على
ّ
رغم األزمات االقتصادية
والسياسية اليت تطفو على
السطح حاليًا».

من مكتبه الرحب يف القصر
ّ
يطل عون على
اجلمهوري،
ً
بريوت ،وخصوصا على
متتد
ضاحيتها اجلنوبية اليت
ّ
جذوره اليها ،وحتديدًا اىل
ُ
حملة حارة حريك فيها ،قائ ًال
تر َك ْت
بنربة دافئة« :لقد َ

الرئيس العماد ميشال عون :الصورة ليست سوداوية وعلى
وسائل االعالم تحمل مسؤولياتها

هذه املنطقة يف وجداني
خليطًا من الذكريات اليت
جتمع بني األحداث املؤملة
والسعيدة».
املطمئن اىل الغد،
وعون
ّ

يتابع مباريات كأس العامل
ّ
ّ
تسنت له الفرصة.
كلما
لكن ما يستغربه عون،
زواره ،إحياء البعض
وفق ّ
تهدد
نار»
«كرة
هناك
بأن
ّ
ّ

تضارب يف نتائج ع ّد األصوات يف كركوك وخماوف من تداعيات

تضاربت املعلومات حول
النتائج األولية لعمليات
العد والفرز اليدوي اليت
بدأت يف كركوك قبل
معلومات
وسط
أيام،
عن قرب بدء عمليات عد
مشابهة يف السليمانية

ونينوى وبغداد ،فيما
تسود الضبابية حول طريقة
التعاطي مع نتائج العد
والفرز يف حال كانت غري
مطابقة للنتائج الرمسية.
وعرضت القوى الكردية
والرتكمانية
والعربية

االولنتائج أولية
أمس
والفرز
العد
لعمليات
اليدوي املستمرة يف حنو
 30يف املئة من املراكز
االنتخابية اليت تعرضت
لطعون .وقالت القوى

بالتهام االخضر واليابس
ّ
مؤكدًا أن «ال
يف لبنان،
م ّربر لتعميم الشعور باليأس
واإلحباط على اللبنانيني،
ليست
الصورة
ألن
ّ
احلد»،
سوداوية اىل هذا
ّ
وداعيًا وسائل االعالم
«حتمل مسؤولياتها
اىل
ّ
يف االضاءة على الوقائع
احلقيقية وعدم االنزالق
اىل مبالغات ليست يف
ّ
حملها».
«أن الوضع
ُيقر عون
ّ
واملالي
االقتصادي
صعب ،لكنه ليس على
والدولة
االنهيار
عتبة

التتمة صفحة 31

ايلي

على الرقم:

0412 224 604

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

التتمة صفحة 31

تفاهمات بني عباس واألمم املتحدة
حول دورها وشروط عملها يف غزة

مسؤولون
كشف
فلسطينيون عن التوصل
إىل تفاهمات مع األمم
املتحدة يف شأن كل ما
يتصل بعملها يف قطاع
غزة ،خالل لقاء مجع الرئيس
حممود عباس وممثل األمم
املتحدة اخلاص يف القدس

نيكوالي مالدينوف يف
رام اهلل األسبوع املاضي،
وجاء بعد قطيعة بني
اجلانبني .وفيما وصل
مالدينوف إىل القاهرة
أمس االول حملادثات حول
غزة وجهود املصاحلة بني

التتمة صفحة 31

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

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب الخربة والكفاءة واالختصاص..

فرنسا
األمم

يف
وبريطانيا
املتحدة ضرورة

تقيد األطراف بـ «اتفاقات

أفران ماونت لويس

التتمة صفحة 31

مطلـوب شـخص للـعمل فـي خـدمة الـزبائن
اللـغة االنكلـيزية ضـرورية..
لإلتـصال9791 1321 :

دخل أمس االول التصعيد
اجلنوب
يف
العسكري
ً
منحنى جديدًا مع
السوري
تهديد إسرائيل باستهداف
قوات اجليش يف حال
عدم التزامها اتفاق «فض
االشتباك» ،بالتزامن مع
الكشف عن قيادة عناصر
«حزب اهلل» املعارك يف
محلت
اجلنوب ،يف وقت ّ
موسكو القوات األمريكية
املتمركزة يف قاعدة التنف
(جنوب شرقي سورية)،
مسؤولية «خلق ظروف
مواتية لنشاطات تنظيم
داعش اإلرهابية هناك».
يف نيويورك ،حبث جملس
األمن يف جلسة مغلقة
أمس االول ،يف الوضع
اإلنساني جنوب غربي
سورية ،استمع خالهلا
إىل مسؤول العمليات يف
دائرة الشؤون اإلنسانية
جون غينغ .وأكد مندوبا

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
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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
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لــبنانيات

مستشارة وزير اخلارجية اللبناني لشؤون النازحني:

ميكن لروسيا القيام بدور مهم يف تأمني عودة السوريني
عتربت مستشارة وزير اخلارجية
النازحني،
لشؤون
اللبناني
الدكتورة عال بطرس ،أن لروسيا
دورا مهما ميكن أن تقوم به يف
تأمني عودة النازحني السوريني
املقيمني يف لبنان ،بالنظر إىل
كونها العبا أساسيا يف سوريا
من خالل مساهمتها يف إعادة
األمن واالستقرار والنهوض
بهذا البلد.
لوكالة
إىل
حديث
ويف
«سبوتنيك» ،قالت بطرس ،وهي
أيضا منسقة جلنة النازحني يف
«التيار الوطين احلر» ،إن العودة
السوريني
للنازحني
اآلمنة
ستكون بندا أساسيا يف البيان
للحكومة
املرتقب
الوزاري
اللبنانية قيد التشكيل حاليا،
مشددة على أن ذلك يشكل
مدخال إلزالة الكثري من املعوقات
السياسية الداخلية ،اليت حتول
دون اإلسراع يف العودة ،بعدما
بات اللجوء السوري عنصرا
ضاغطا على لبنان اقتصاديا
وسياسيا واجتماعيا.
ويف اآلتي نص احلوار:
سبوتنيك :شهد لبنان ،خالل
الفرتة املاضية ،حاالت عودة
طوعية للنازحني السوريني؟ إىل
أي مدى تؤشر هذه اخلطوات
إىل متنفس حلل هذه األزمة

اخلطرية؟
بعد سبع سنوات من األزمة
النازحون
وجد
السورية،
السوريون يف لبنان أن الظروف
يف سوريا يف طور التحسن ،ما
دفعهم اىل اختاذ قرار العودة
الطوعية ،ال سيما ان واقع لبنان
الدستوري ال يسمح بالتوطني،
كما ان الظروف االقتصادية
واالجتماعية غري مالئمة حلياة
كرمية ،إذ أن  76يف املئة منهم
يعيشون حتت خط الفقر ،فضال
عن أن املساعدات االنسانية
اليت تقدمها املنظمات الدولية
ليست باحلل املستدام ،حيث
يتقاضى الفرد  27دوالرا فقط.
ومما ال شك فيه أن عودة نازحي
بيت جن الناجحة (يف نيسان/
ابريل املاضي) ،ساهمت يف
حتفيز نازحي عرسال .ووفق
اإلحصاءات فقد عرب أكثر من
 96يف املئة من النازحني عن
رغبتهم يف العودة ،وهذا مؤشر
إىل بداية واعدة.
سبوتنيك :ما املعوقات اليت ما
زالت حتول دون إمتام عمليات
العودة الطوعية؟
املعوقات اليت ما زالت حتول
دون إمتام العودة اآلمنة (وهو
للحكومة
الرمسي
املصطلح
اللبنانية) تتمثل يف العامل

عون اطلع من ريتشارد على نتائج
اجتماعات اللجنة العسكرية اللبنانية
االمريكية وزيارة قائد اجليش لواشنطن

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال السفرية ريتشارد
اجلمهورية
رئيس
استقبل
العماد ميشال عون قبل
ظهر امس االول اخلميس يف
قصر بعبدا ،سفرية الواليات
املتحدة االمريكية اليزابيت
ريتشارد ،اليت اطلعته على
نتائج االجتماعات اليت عقدتها
اللجنة العسكرية املشرتكة بني
اجليشني اللبناني واالمريكي،
خالل الزيارة اليت قام بها قائد
اجليش العماد جوزاف عون اىل
العاصمة االمريكية مؤخرا.
ووصفت السفرية ريتشارد
نتائج االجتماعات ب»اجليدة»،
واكدت «متانة التعاون مع
اجليش اللبناني الذي اظهر
كفاءات عالية» .واوضحت
انها «وضعت الرئيس عون
االجتماعات
معطيات
يف
اليت عقدتها مع املسؤولني
يف االدارة االمريكية واليت
ركزت على الوضع يف لبنان
والتطورات االقليمية الراهنة».

حبيش

واستقبل الرئيس عون ،النائب
هادي حبيش واجرى معه جولة
افق تناولت االوضاع الراهنة
ومسار تشكيل احلكومة اجلديدة
اضافة اىل حاجات منطقة
عكار.

كرياكوس

ويف قصر بعبدا ،مرتوبوليت
طرابلس للروم االرثوذكس
كرياكوس
افرام
املطرن
واالرمشندريت جورج صافييت
اىل
دعوة
وجها
اللذان
الرئيس عون حلضور تنصيب
املرتوبوليت اجلديد البرشية
جبل لبنان والبرتون للروم
االرثوذكس املطران سلوان
موسي ،الذي سيقام يف
كنيسة القديس جاورجيوس يف
بصاليم يف  13متوز اجلاري ،يف
حضور بطريرك انطاكية وسائر
املشرق للروم االرثوذكس
البطريرك يوحنا العاشر.

املوقف
بغياب
السياسي،
الرمسي املوحد يف اختاذ القرار
ببدء العودة املتدرجة ،ولكن هذا
األمر لن يبقى على هذه احلال
مع احلكومة اجلديدة املرتقبة ،إذ
سيكون بندا يف البيان الوزاري،
لكونه أولوية األولويات ،وفق ما
أعلن وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل ،وخباصة أنه بند
اساسي يف خطاب القسم لفخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون ،باالضافة اىل موقف اجملتمع
املشجع للعودة،
الدولي غري
ّ
لكونه يربطها باحلل السياسي
لألزمة السورية وهو ما يرفضه
لبنان ،الذي يؤكد على العودة
اآلمنة والكرمية ،واليت جيب
أن تبدأ فورا ،ألن التداعيات
االقتصادية واملالية واألمنية
والبيئية واالجتماعية كبرية،
وال قدرة له على حتملها .لذلك
فإن على اجملتمع الدولي تفهم
واقع لبنان القانوني كبلد عبور
وهجرة وليس بلد جلوء ،باعتباره
مل يوقع ال على اتفاقية الالجئني
للعام  ،1951وال على بروتوكول
العام  1967ذي الصلة ،والعمل
على تسهيل العودة مع ضخ
املساعدات للنازحني يف سوريا،
وهذا ما عرب عنه وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل يف
كافة املؤمترات الدولية كحل
مستدام لألزمة.
سبوتنيك :غالبا ما يتم التمييز
االنساني»
«النزوح
بني
و»النزوح االقتصادي»… هل
لديكم أية تقديرات بشأن نسبة
توزع النازحني السوريني بني
هاتني الفئتني؟ وكيف ميكن
التعامل مع كال احلالتني؟
النزوح االنساني هو الذي ينطبق
عليه توصيف اللجوء استنادا إىل
تعريف الالجىء يف املادة األوىل
من اتفاقية الالجئني للعام
 ،1951أي كل «من وجد بسبب
خوف له ما يربره من التعرض
لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه
او جنسيته أو إنتمائه اىل فئة
اجتماعية معينة بسبب آرائه
السياسية ،خارج البالد اليت
حيمل جنسيتها» أي أن حياته
عرضة للخطر ،ولذلك يلجأ اىل
دولة أخرى طلبا للحماية .أما
النزوح االقتصادي فينطبق على
من يرتك مكانه األصلي قاصدًا
مكان آخر للمنفعة االقتصادية.
يف احلالة اللبنانية ،النسبة
األكرب من النازحني السوريني
هم نازحون اقتصاديون أتوا من
مناطق حدودية قريبة من تركيا
قاطعني
واألردن،
والعراق
مسافة  500كيلومرت ،وهذا يعين
ان العامل األمين مل يكن دافعًا
للنزوح ،والدليل على ذلك أنهم
شكلوا كتلة عاملة تضم قرابة
 384ألفا ،تعمل يف البالد بشكل
غري شرعي ،وخبالف القانون،
وذلك يف القطاعات التنافسية
مع اللبنانيني ،ما أدى اىل
ارتفاع البطالة يف لبنان من 11
يف املئة يف العام  ،2011إىل
 35يف املئة يف العام .2018
وحبسب إحصاء أجرته وزارة
الشؤون االجتماعية السابقة يف
العام  ،2015تبني ان  400ألف

من أصل مليون نازح مسجلني
لدى مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني هم نازحون
اقتصاديني.
أما بالنسبة إىل التعامل مع هاتني
احلالتني ،فإن إقرار خطة الوزير
جربان باسيل واقرتاحه الرامي
اىل تقسيم النازحني إىل فئات
يسهل حتديد النزوح اإلنساني
من النزوح االقتصادي ،وهذا
ما يؤمن جدولة العودة املتدرجة،
وعلى مراحل ،إذ يكفي تطبيق
القانون اللبناني على النازحني
االقتصاديني ،وسحب بطاقات
النزوح عن غري مستحقيها
واملتنقلني حبرية بني البلدين.
أما بالنسبة إىل النزوح اإلنساني،
فقد وقع لبنان عرب األمن العام،
يف العام  ،2003مذكرة تفاهم
مع املكتب اإلقليمي ملفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني
تقضي بأن يكون لبنان بلد عبور
حبيث يستحصل النازح من األمن
العام على بطاقة «إثبات وجود»
ملدة سنة على أن تؤمن له
املفوضية دولة ثالثة.
سبوتنيك :يرتدد أن اجلانب
السوري يسعى دائما إىل
ربط عودة النازحني بالتفاوض
املباشر ،مع ما يشوب ذلك من
حساسيات لدى اجلانب اللبناني،
كيف ميكن جتاوز هذه العقبة؟
العالقات الدبلوماسية قائمة
بني لبنان وسوريا ،وحصل
تعاون يف بداية العام 2018
يف ما يتعلق بتسجيل الوالدات،
وكذلك عرب األمن العام ،وهو
جهاز تابع لوزارة الداخلية يف
ما يرتبط بتأمني العودة الطوعية
للنازحني ،وبالتالي فإن التعاون
قائم ،ولكن ليس على املستوى
احلكومي بشكل مباشر ،وهذا ما
جيب التفاهم بشأنه يف احلكومة
اجلديدة عند إقرار بند العودة
اآلمنة والكرمية لتحقيق املصلحة
اللبنانية.
سبوتنيك :هل تتفقون مع
بأن احلكومة
وجهة النظر القائلة ّ
السورية ال تريد يف الوقت
الراهن عودة النازحني؟
احلكومة السورية عربت عن رغبتها
يف عودة النازحني السوريني إىل
ديارهم ،ولذلك نأمل يف أن يتم
تفعيل العودة يف أسرع وقت
ملا يف ذلك من مصلحة مشرتكة
للبلدين يف األمن واالستقرار.
سبوتنيك :هل تراهنون على
دور روسي يف إجياد حل هلذه
ٍ
األزمة؟
لروسيا دور مهم ميكن أن تقوم
به يف عملية عودة النازحني،
والرئيس عون عرب خالل لقاءاته
باملسؤولني الروس عن التفهم
اللبناني
للموقف
الروسي
ودعمه .روسيا العب أساسي
يف سوريا من خالل املساهمة
يف إعادة األمن واالستقرار
والنهوض بهذا البلد حنو مرحلة
جديدة من اإلعمار واملصاحلات
وعودة النازحني بكرامة إىل
وطنهم ،وهي عضو فاعل يف
جملس األمن الدولي الذي أصدر
القرار  2254القاضي بالعودة
اآلمنة ،وهي من الدول الضامنة
التفاق آستانا كذلك.

سبوتنيك :مثة خماوف عديدة
يطرحها اجلانب اللبناني يف ما
يتعلق بسعي اجملتمع الدولي
حلل أزمة الالجئني على حساب
لبنان؟ ما هي زوايا تلك
املخاوف؟ وهل ميكن للبنان أن
يصمد يف حال وجود توجه دولي
من هذا القبيل؟
املخاوف اللبنانية جتاه سياسات
اجملتمع الدولي مبنية على
معطيات حسية بسعي األخري ‘ىل
التوطني من خالل ما ورد يف
تقرير األمني العام السابق لألمم
املتحدة بان كي مون عام ،2016
الذي اعترب أن احلل ينبغي أن
يقوم على االندماج ،وصوال إىل
التجنس؛ وكذلك ما خرج عن
مؤمتر بروكسل يف نيسان العام
 ،2018والبيان املشرتك الذي
صدر يف حينه عن األمم املتحدة
تضمن
واالحتاد األوروبي ،والذي
ّ
مفاهيم ومصطلحات جديدة غري
متفق عليها مع اجلانب اللبناني،
وهي تنسف روحية الدستور
اللبناني من خالل العمل على
اندماج النازحني ،لكونها تشكل
جزءا من روحية اتفاقية الالجئني
للعام  ،1951وهي العودة
الطوعية وخيار البقاء وحق السكن
والعمل واإلقامة القانونية ،لذلك
أصدرت رئاسة اجلمهورية بيانا
أكدت فيه عدم تبنيها ملا جاء
يف مؤمتر بروكسل ،وكذلك
فعلت الرئاسة الثانية ،مع دولة
رئيس جملس النواب نبيه بري،
وكذلك احلكومة عند انعقادها
ألن هذا االمر ينسف وجود لبنان
بالكامل.
لبنان قادر على الصمود جتاه
سلوك اجملتمع الدولي الرامي
إىل ربط العودة باحلل السياسي
أو من خالل املعايري اليت يعتمدها
والقاضية بالتوطني والتجنس.
وموقف لبنان واضح يف هذا
الصدد ،وأبرز دليل على ذلك،
كان اإلجراء الذي اختذه الوزير
باسيل حبق مفوضية شؤون
الالجئني ،بعدما خرقت دورها
اإلنساني حنو دور سيادي
مرتبط مبصلحة الدولة ،ما دفعها
إىل تعديل يف سياستها بانتظار
خطوات عملية لتحقيق العودة
اآلمنة.
سبوتنيك :حتدث األمني العام
لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل ،قبل أيام عن إمكانية
القيام بدور الوسيط بني لبنان
وسوريا يف ما يتعلق بأزمة
النزوح ،وأشار إىل تشكيل جلنة
خاصة هلذا امللف .إىل أي مدى
ميكن خلطوة كهذه أن تساعد يف
حل املشكلة؟
هناك تقارب بني «التيار الوطين
احلر» و»حزب اهلل» حول أهمية
العودة اآلمنة ،وهذا نتيجة
االتفاق الذي حصل بني الوزير
جربان باسيل واالمني العام
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل
عقب االنتخابات النيابية.
يف «التيار الوطين احلر» ،لدينا
جلنة خاصة بهذا امللف برئاسة
الوزير جربان باسيل ،والتيار
كان سباقا يف وضع مقاربة
علمية للعودة ،تؤمن املصلحة
اللبنانية من خالل ما يعرف بورقة
«سياسة النزوح» ،أما األحزاب
األخرى ،وإن كانت تتحسس
حجم تداعيات النزوح ،إال أنها مل
تقم بأي شيء جدي حتى اآلن.
إعالن «حزب اهلل» عن خطوات
عملية هو أمر إجيابي ،ألن هذا
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امللف مرتبط باملصلحة اللبنانية،
وال يعين فقط «التيار الوطين
احلر» ،وإن كان الرافعة له،
لذلك فإن املهم هو إقرار العودة
اآلمنة كبند يف البيان الوزاري،
خاصة وأن الطرح الذي تقدم به
الوزير باسيل بتقسيم النازحني
اىل فئات هو طرح عملي وافقت
املفوضية عليه ،وهو يندرج
يف إطار وضع معايري للعودة
املتدرجة ،وعلى مراحل ،ما يؤمن
احلل املستدام بشكل نهائي
للعودة.
سبوتنيك :شهدت العالقات بني
لبنان واملفوضية العليا لالجئني
توترا يف اآلونة األخرية ،ثم
حدثت انفراجة من خالل الرسالة
اجلوابية اليت أرسلتها املفوضية
األممية لوزارة اخلارجية… هل
مت جتاوز هذه األزمة؟ وهل
ملستم توجها من قبل املفوضية
لالستجابة للمطالب اللبنانية؟
وضعت املفوضية العليا لشؤون
الالجئني األولويات الرئيسة
للعام  ،2018ومفادها «منع
العودة املبكرة» ،مؤكدة على
«العودة الفردية والتلقائية»،
ولذلك عندما بدأت جمموعات من
بيت جن (قرابة  ٥٠٠شخص)
يف التعبري عن الرغبة يف العودة
املفوضية
قامت
الطوعية،
بإخافتهم ،ما دفع وزارة اخلارجية
اللبنانية اىل التحرك باستدعاء
ممثلة مكتب املفوضية يف بريوت
مرياي جريار ،وإصدار بيان حيذر
املفوضية من االستمرار يف هذا
األسلوب الذي ميس حبقوق
النازحني الراغبني بالعودة طوعا
وبالسيادة اللبنانية كذلك .إال
أن املفوضية مل تأخذ التحذير
اللبناني جبدية ،وأعادت الكرة
مع نازحي عرسال ،ما دفع وزارة
اخلارجية إىل إرسال بعثة مشرتكة
مع األمن العام للتحقق .وقد ثبت
للبعثة أن دور املفوضية سليب
يف ختويف النازحني لثنيهم عن
العودة ما يعين البقاء الطويل
األمد ،خاصة أن اخلوف له طابع
قانوني يوفر احلماية لالجئ
استنادا اىل املادة األوىل من
اتفاقية العام  ،1951اليت تشري
إىل «كل ما ال يستطيع او ال
يرغب بفعل اخلوف من العودة».
وكانت األسئلة موجهة اىل
النازحني عن دور الدولة
اللبنانية يف دفعهم اىل العودة،
ولو كان جواب النازحني بـ»نعم»
لكانت اتهمت الدولة اللبنانية
مبخالفة للقانون الدولي ،وبعد
جواب النازحني بالنفي بدأت
األسئلة االخرى تتواىل ،ومن
بينها احتمال فقدان املمتلكات
واخلدمة االلزامية وعدم احلصول
على املساعدات من األمم
املتحدة.
لذلك اختذ الوزير باسيل هذا
اإلجراء (تعليق طلبات اإلقامة
ملوظفي املفوضية األممية)
لوضع حد للمفوضية ،مع
مطالبتها بوضع مقرتحات عملية
للعودة اآلمنة والكرمية خالل
مهلة أسبوعني ،وقبل انقضاء
املدة احملددة ،أرسلت املفوضية
كتابا جوابيا يؤكد املوافقة على
اقرتاح الوزير باسيل بتقسيم
النازحني إىل فئات ،وتسليم
املعلومات»،
«داتا
الوزارة
واألهم من ذلك تعهدها بأنها
لن تعيق العودة الطوعية «أفرادا
ومجاعات»  ،وهذا أمر جديد
ينتظر اخلطوات العملية للعودة.
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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

هذه األســعار صاحلة لغاية
يوم اجلمعة  13تـموز

جزر ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

ســبانـخ ( 1باقة) بـ $ 1،50

لـيمـون ماندارين (  1كـلغ) بـ $ 1،50
 1( Pink Lady Appleكـلغ) بـ $ 1،50

بـقدونس (نص دزيـنة) بـ $ 2،99

لــوز نـيء ( 1كلغ) بـ $ 11،00

بـصل (الكيس 10كــلغ) بـ $ 4،99
نوفال أورانج ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

بـصل أخـضر (الربـطة) بـ $ 0،99

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

بعد لقاء تشاوري للنواب السنة املستقلني

دريان استقبل محاده وخمزومي وجنم ووفدا من ثانوية
خدجية الكربى بعدما شاع خرب اقفاهلا وطلب من سنو اعادة كرامي :حكومة الوحدة الوطنية تشمل اجلميع ومن
حيدد وجودنا او عدمه الشعب اللبناني وناخبونا
النظر يف القرار وانصاف املعلمني
استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان ،يف
دار الفتوى ،أساتذة ومعلمي
وأهالي وطالب ثانوية خدجية
الكربى التابعة جلمعية املقاصد
اخلريية اإلسالمية يف بريوت
بعدما شاع خرب إقفاهلا.
وحضر اىل دار الفتوى وزير
الرتبية والتعليم العالي يف
حكومة تصريف االعمال مروان
محاده والنائبان فؤاد خمزومي
ونزيه جنم ورئيس مجعية
املقاصد الدكتور فيصل سنو
ونقيب املعلمني يف املدارس
اخلاصة يف لبنان رودولف
عبود.
وطمأن املفيت دريان املعلمني
واألهالي والطالب اىل أن
«املقاصد ستبقى قلعة صامدة
يف وجه العواصف اليت تضربها
على الصعيد املالي» ،مؤكدا
أن «املقاصد ستستمر يف أداء
رسالتها الرتبوية» ،متمنيا على
رئيس مجعية املقاصد الدكتور
فيصل سنو «إعادة النظر يف
موضوع إغالق ثانوية خدجية
الكربى ،باإلضافة اىل إنصاف
املعلمني ومعاجلة هذا املوضوع
بروية وحكمة مشهودة له وجمللس
أمناء املقاصد» ،معلنا ان «دار
الفتوى اىل جانب املقاصد
كما كانت دائما وستبقى يف
دعمها ومساعدتها للخروج من
ازمتها ولن تسمح بان ميس
هذا الصرح الرتبوي والتعليمي
العريق بأي سوء من أي كان او
ان تهتز أركانه ملا له من رمزية
تارخيية ودينية وتعليمية وصحية
واجتماعية يف بريوت واملناطق
اللبنانية كافة».
ووعد الدكتور سنو املفيت دريان
ب»البحث يف الوسائل املتاحة
ملعاجلة هذه القضية احلساسة
وإعادة األمور اىل نصابها بعد
اجتماع جمللس أمناء املقاصد
للنظر يف هذا األمر»

حماده

وبعد اللقاء ،قال الوزير محاده:
«يف دار الفتوى ،ومن دار
الفتوى ،دار مجيع اللبنانيني،
التقينا أهالينا األعزاء يف
بريوت ،وحتديدا أولياء الطالب
يف مدرسة خدجية الكربى ،بعد
اجتماع مفصل وطويل مع صاحب
السماحة مفيت اجلمهورية .نتيجة
هذا االجتماع ،هناك حركة
ستكون على جبهات عدة ،أهمها
القرار الذي متنى مساحته أن
يتخذه بعد الظهر جملس أمناء
مجعية املقاصد بإعادة فتح
مدرسة خدجية الكربى .وقد
تعهد الدكتور فيصل سنو ان
يبذل اقصى جهده ونفوذه
يف جملس األمناء الختاذ قرار
يف هذا االجتاه ،فهذا تطمني
أول لألهل .تطمني لألساتذة
املتقاعدين أيضا ان صندوق
التعويضات املدعو اىل االجتماع
الثلثاء املقبل سيتخذ قرارات
حيلحل فيها أوضاع املتقاعدين
من املقاصد والذين مل يتقاضوا
تعويضاتهم وال تقاعدهم بسبب
تأخر االشرتاكات من قبل

املفتي دريان مستقبال معلمي واهالي الثانوية
املقاصد».
وأضاف« :املقاصد ال تتلقى
حقوقها املالية من الدولة،
تربية وصحة ،يف الوقت
املناسب ،وخفت املداخيل اليت
كانت ترد من الطيبني ومن
كل املاحنني ،فصارت األزمة،
إمنا حنن مسؤولون مجيعا عن
املقاصد اليت هي منارة وطنية
وقلعة لبنانية وعربية .رب
ضارة نافعة ،رمبا تكون هذه
الصرخة ناجعة ،ويا ليت خالل
عام قبلت احلكومة ان ختصص
اجتماعا استثنائيا للرتبية مثلما

كنت اطلب ،لكن كان عندهم
لألسف أولويات أخرى .اآلن
بغض النظر ،حكومة تصريف
أعمال او ال ،قضية املقاصد
وكل املدارس اخلاصة يف لبنان
ستكون شغلنا الشاغل».
وختم« :وفقكم اهلل ،وندعو
اإلعالم اىل أن يكون اىل
جانبنا ،وأال حيرض املدارس
على األساتذة ،او األساتذة على
األهل ،واألهل على األساتذة.
فلنكن يف جو نستطيع ان حنل
املشكلة الن القلة يف لبنان تولد
النقار».

دريان تبلغ هاتفيا من احلريري انه اعطى توجيهاته
اىل وزير املال لدفع مستحقات مجعية املقاصد ودفع 5
مليارات لرية سريعا لتخفيف معاناتها
تلقى مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان اتصاال
من الرئيس املكلف سعد احلريري
املوجود خارج لبنان ابلغه فيه
انه أعطى توجيهاته اىل وزير
املال يف حكومة تصريف األعمال
علي حسن اخلليل «من أجل دفع
مستحقات مجعية املقاصد لدى
وزارة املال».
وأبلغه ايضا انه «سيتم دفع
مخسة مليارات لرية لبنانية
لتخفيف
مستعجلة
بصورة
املعاناة اليت تعيشها املقاصد
يف هذه الظروف الصعبة اليت
متر بها».

وشكر املفيت دريان الرئيس
احلريري على «رعايته واهتمامه
جبمعية املقاصد ام اجلمعيات
يف لبنان اليت تعنى بالشأن
الرتبوي والتعليمي واالجتماعي
والصحي».
واكد الرئيس احلريري للمفيت
دريان انه «يتابع موضوع مجعية
املقاصد حلظة بلحظة وهو على
تواصل دائم مع مساحته ملعاجلة
هذه القضية ،وانه يقف دائما اىل
جانب مجعية املقاصد للنهوض
بها لتأدية الدور الذي تضطلع
به على صعيد ابناء بريوت وبقية
املناطق اللبنانية».

جـعجع عـرض وسـفرية النـروج
التطورات حمليا واقليميا

عقد يف منزل الرئيس الراحل عمر
كرامي يف بريوت امس االول،
لقاء تشاوري ،حضره النواب:
فيصل كرامي ،عبد الرحيم مراد،
جهاد الصمد ،الوليد سكرية،
قاسم هاشم وعدنان طرابلسي.
بعد اإلجتماع تال كرامي بيانا
صدر عن اللقاء أكد فيه
اجملتمعون «مطلبهم احملق بأن
يتمثل النواب السنة املستقلون
يف حكومة الوحدة الوطنية اليت
جيري العمل على تأليفها ،وذلك
تكريسا لفكرة الوحدة الوطنية
اوال ثم لضرورة التوازن النسيب
ضمن الطوائف وفق نتائج
االنتخابات النيابية».
وأضاف« :يف هذا االطار،
يرى اجملتمعون ان املصلحة
الوطنية تقضي بعدم تغييب
اي فئة سياسية عن هذه
احلكومة اليت يفرتض ان تواجه
حتديات مصريية تتعلق باملصاحل
الكربى للبنان وللشعب اللبناني
على كل املستويات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية».
وتابع كرامي «كما استغرب
اجملتمعون ان تتداول بعض
االطراف عرب االعالم بأحقية
متثيلهم يف احلكومة انطالقا من
اعتبارات وتصنيفات يف غري
حملها ،رافضني بشكل جازم
بدعة «فحص الدم» هلذا النائب
السين او ذاك».
وختم بالقول »:من جهة اخرى،
تطرق اجملتمعون اىل مسألة
الصالحيات الدستورية للرئاسة
الثالثة واعتربوا ان اي مس بتلك
الصالحيات هو جتاوز غري مقبول
للدستور والتفاق الطائف»،
مؤكدين بأن «من حيفظ هذه
الصالحيات فعليا هو توافق
وطين حقيقي على ما نص عليه
اتفاق الطائف يف اطار استقاللية
املؤسسات وتكاملها ،اضافة اىل
مسؤولية ودور الرئيس املكلف
بعدم تقديم اي تنازالت متس
بصالحيات هذا املوقع».

حوار

جعجع مستقبال السفرية ليند
استقبل ،امس االول ،رئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع
يف معراب ،سفرية النروج يف لبنان لني ليند يف حضور رئيس جهاز
العالقات اخلارجية الدكتور إيلي اهلندي ورامي جبور.
وتباحث اجملتمعون يف آخر التطورات على الصعيدين الداخلي
واإلقليمي.

وردا على سؤال قال كرامي:
«حنن مل حندد موقفنا اذا كنا
معارضة او مواالة حتى اآلن.
هذا املوقف حيدد على ضوء
االداء احلكومي وعلى شكل
تأليف احلكومة اوال .اما ال وجود
هلذه الشخصيات فهذا ال يعود
لرئيس احلكومة يف حتديده،
بل هذا يعود للشعب اللبناني
الذي حدد خياراته وفق قانون
انتخابات هم وافقوا عليه،
وهو قانون النسبية وعلى هذا
االساس ،مت انتخاب اكثر من

خالل اللقاء

أربعني باملئة من خارج فئة
حمددة وهي تيار «املستقبل»،
ولذلك فان ما حيدد وجودنا او
عدم وجودنا هو الشعب اللبناني
وناخبونا».
سئل :يؤخذ عليكم انكم بدل
عشرة اصبحتم ستة ،ويقولون
ايضا انكم قد ال تبقوا ثابتني
على هذا العدد؟
أجاب« :حنن نطالب من ناحية
املبدأ ،مبدأ حكومة الوحدة
الوطنية وطاملا هناك عشرة
نواب ،فبغض النظر ان كانوا
جمتمعني او مفرقني فيجب
ان ميثلوا .ثانيا ها حنن اليوم
جمتمعون وحنن ستة نواب وحنن
جنتمع يف اطار لقاء دوري
وتشاوري وسيكون لنا اجتماع
آخر الثالثاء املقبل الساعة 12
يف جملس النواب للمطالبة
بشؤون حياتية ومعيشية وامور
تتعلق ايضا بالطائفة السنية.
حنن موجودون ونطالب بأن
يتمثل العشرة بوزيرين.
سئل :من الستة املوجودين
هناك اثنان ينتمون اىل تكتل
اخر حضرتك وجهاد الصمد
ويقولون ان هناك جتاذبا حتى
بني الستة املوجودين مبعنى من
سيتم توزيره واي منطقة؟
أجاب « :ال يوجد جتاذب ابدا،
بل هناك تكامل وحنن طالبنا
بتوزير اثنني من العشرة ،وحنن
ال نطالب بشيء ألنفسنا بل
نطالب ومن ناحية املبدأ بأن
هناك انتخابات نيابية فرضت
واقعا جديدا وعلى املعنيني
التعامل مع هذا الواقع اجلديد
بكل حمبة ورقي».
سئل :من يدعم مطلبكم ،اذ ان
املعنيني بالتأليف يقولون انه ال
مكان لكم،اي رئيس احلكومة كما
ان رئيس اجلمهورية يضع هذه
العقدة عند الرئيس املكلف؟».
أجاب« :طرحوا معيار الوحدة
الوطنية ومعيار مد اليد للجميع،
وحنن نواب ممثلون يف هذا
الوطن وحنن من هذا اجلميع
الذين مددنا يدنا هلم ومسينا
رئيس احلكومة املكلف لرئاسة
احلكومة فإذا جتاوزوا هذا
املوضوع فهم بهذه احلالة ال
يعملون حكومة وحدة وطنية بل
حكومة اقلية واكثرية او حكومة
مواالة ومعارضة ،هم احرار
ولكن عندها ال يستطيعون ان
يسموها حكومة وحدة وطنية،
الن حكومة الوحدة الوطنية جيب
ان تشمل اجلميع وحنن من ضمن
هذا اجلميع».
سئل :هناك كالم صدر عن الوزير
جربان باسيل وكأنه يتبنى موقف

الرئيس سعد احلريري النه ميثل
االكثرية السنية ،يف حال كان
الوزير باسيل معارضا كالرئيس
احلريري وهما طرفا التسوية
الرئاسية هل من املمكن ان
تتمثلوا يف هذه احلكومة؟
أجاب« :حنن نعود اىل نفس
الفكرة ،هل هي حكومة وحدة
وطنية ام ال ،اذا كانت حكومة
وحدة وطنية على اجلميع ان
يتمثل ،اما اذا مل تكن حكومة
وحدة وطنية فيبنى على الشيء
مقتضاه ويكون لنا موقف من
ذلك ،وحنن نصر على ان من
يشكل احلكومة هو الرئيس سعد
احلريري وليس اي احد آخر.
طبعا بالتشاور والتعاون ولكن
هم مصرون على صالحيات
رئيس احلكومة لذا نتمنى عدم
جتاوز صالحيات رئيس احلكومة
يف اي اطار».
سئل :من املمكن ان يقول
الرئيس املكلف انا من اشكل
احلكومة وانا اريد ان آتي بفريق
قريب مين»؟
أجاب »:عندها ال تعود احلكومة
حكومة وحدة وطنية بل تصبح
حكومة اقلية واكثرية ومثلما
نسمع ونرى هي حكومة طبق
االصل عن احلكومة االوىل،
فما الذي يكون قد تغري .لذلك
هم قالوا انها ستكون حكومة
العهد األوىل اليت تنبثق عن
قانون االنتخابات ،ولكن بهذه
الطريقة اليت يقومون بها هم
يلغون مفاعيل قانون االنتخابات
او مفاعيل االنتخابات او نتائج
االنتخابات.
سئل  :اىل اين ميكن ان يصل
موقفكم اذا مل تتوصلوا اىل ما
تريدونه؟
أجاب »:حنن نبين على الشيء
مقتضاه وعندما تتألف احلكومة
على اساسها نتصرف ،ولكن
حتى هذه اللحظة ال ارى ان
هناك جدية وعمل جدي لتأليف
احلكومة وهذا رأيي الشخصي
وليس رأي التكتل ،وانا برأيي
النه ال زال هناك االمور االقليمبة
والتسويات الدولية وكل هذه
االمور ،وبصراحة حنن لسنا
اوالد البارحة بالسياسة وليس
هكذا تؤلف احلكومات».
سئل امل تكن مطروحا النك
االقرب من الطرفني من حصة
رئيس اجلمهورية ،هل هذا
الطرح ال زال قائما؟.
أجاب« :مع احرتامي وحمبيت
لفخامة الرئيس انا نائب منتخب
عن طرابلس وعن الدائرة اليت
انتمي اليها وانا حصة طرابلس
ولست حصة احد.
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لـبنانيات

الراعي ترأس لقاء تشاوريا حول املدارس الكاثوليكية:

الدولة مسؤولة وال ميكنها التنصل من
مسؤوليتها حبجة العجز

الراعي مرتئسا االجتماع
املاروني
البطريرك
ترأس
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر امس االول
يف الصرح البطريركي يف
بكركي ،لقاء تشاوريا اسثتنائيا،
يف حضور املطرانني حنا رمحه
وسيزار اسيان والرئيسات
العامات واالقليميات والرؤساء
العامني واالقليميني للرهبانيات
الكتل
ممثلي
والنواب
النيابية:ابراهيم كنعان ممثال
انطوان
القوي،
تكتلةلبنان
حبشي ممثال تكتل اجلمهورية
القوية ،هادي حبيش ممثال
كتلة املستقبل ،فريد هيكل
اخلازن ممثال التكتل الوطين،
الياس حنكش ممثال كتلة
الكتائب ،البري منصور ممثال
الكتلة القومية ،نقوال حناس
ممثال كتلة الوسط املستقل
وفيصل الصايغ ممثال اللقاء
الديقراطي ،اضافة اىل نواب
منطقة كسروان :نعمة افرام،
العميد شامل روكز وشوقي
الدكاش ،واعتذر عن احلضور
النائب ابراهيم عازار ممثال كتلة
التنمية والتحرير وروجيه عازار
الرتباط رمسي سابق.

االباتي الهاشم

بداية ،رفع الراعي الصالة
االفتتاحية ،ثم حتدث االباتي
نعمة اهلل اهلاشم واعترب «ان هذا
اللقاء هو لقاء تشاوري ويعين كل
املكونات اللبنانية ،الن للتعليم
اخلاص دورا يف تأسيس لبنان
ويف احلفاظ على التنوع واحلرية
ويف صقل شخصية اللبناني
ومتايزها وغناها» ،ولفت اىل
ان «التعرض هلذا التعليم
يشكل تعديا على تاريخ لبنان،
وتالعبا مبستقبله» ،مؤكدا «أن
احلاضرين معنيون حبماية حقوق
كل مكونات االسرة الرتبوية،
أي التالميذ واألهل واملعلمني
واملدرسة».
وصدر بيان اشار اىل «انه ،بعد
مداخالت النواب واقرتاحاتهم،
واإلستماع إىل عرض عن ظروف
املدارس اخلاصة واملشاكل اليت
تعاني منها ،نتيجة اقرار القانون
 46وتداعياته ،مت عرض الوضع
الراهن للمؤسسات االستشفائية
وللمستحقات
واالجتماعية،
املتوجب تسديدها هلا من قبل
الدولة اللبنانية لتكمل رسالتها
يف خدمة املواطنني».

أضاف البيان»:بنتيجة املناقشات
واملداوالت ،مت االتفاق على
تشكيل جلنة متثل مجيع الكتل
النيابية يف الربملان ومندوبني
عن احتاد املدارس اخلاصة،
للعمل على اجياد حلول عادلة
يف اسرع وقت ممكن ،النصاف
مكونات االسرة الرتبوية والنقاذ
العام الدراسي املقبل -2018
 ،2019على ان يستمر العمل
لوضع اسرتاتيجية واضحة وعادلة
تطبق على املدى البعيد».
وتابع البيان»:يف ختام اللقاء،
شكر البطريرك الراعي احلضور
على تلبية الدعوة ،من اجل اجياد
حلول ملواجهة املشكلة االجتماعية
 الرتبوية الكبرية ،داعيا اجلميعاىل حتمل مسؤولياتهم امام
خطر اقفال املدارس وتداعياته
السلبية على االهل والطالب
واملعلمني واملوظفني ،مؤكدا
ان الدولة مسؤولة ،وال ميكنها
التنصل من تلك املسؤولية
حبجة العجز ،كما عليها اال تعترب
ان هذه املؤسسات الرتبوية
واالستشفائية منافسة هلا ،وامنا
على العكس فهي شريكة هلا يف
خدمة املواطن».

قاطيشا :للتشدد يف النأي بالنفس حرصا على استقرار لبنان
من انعكاسات األحداث اإلقليمية
أكد النائب وهيب قاطيشا
يف تصريح أن «األولوية يف
املرحلة املقبلة جيب أن تكون
التشدد يف سياسة النأي
بالنفس ،حرصا على االستقرار
يف لبنان من انعكاسات
األحداث اإلقليمية ،اليت تشهد
تطورات غري مسبوقة» ،متوقعا
أن «يشكل لقاء القمة بني
الرئيسني األمريكي دونالد
فالدميري
والروسي
ترامب
بوتني حسما للمسألة السورية
جلهة إخراج النفوذ اإليراني من
سوريا».
وأكد أن «التطورات اليمنية،
وحتديدا مع احلسم املتوقع
قريبا يف احلديدة ،تشكل
تطورا من طبيعة اسرتاتيجية
على مستوى اليمن وكل العامل
العربي ،وتدل على عمق النظرة
االسرتاتيجية للمملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية
املتحدة يف كيفية الدفاع عن

سيادة الدول العربية وحقوق

شعوبها».

احلريري عرضت أوضاع صيدا مع ضو
والسعودي وشحادة

عرضت النائبة بهية احلريري
األوضاع يف مدينة صيدا خالل
لقائها يف جمدليون حمافظ
اجلنوب منصور ضو ورئيس بلدية
صيدا حممد السعودي وقائد
منطقة اجلنوب االقليمية يف
قوى األمن الداخلي العميد مسري
شحادة ،حيث تناول اللقاء عددا
من القضايا احلياتية والبيئية
والتنموية يف املدينة.
واستقبلت احلريري أيضا النائب
العام االستئنايف يف اجلنوب
القاضي رهيف رمضان.
وتابعت الشأن احلياتي يف صيدا
خالل اجتماع يف جمدليون مع
رؤساء املصاحل املعنية باخلدمات
األساسية يف املدينة ،يف حضور

السعودي ،وضم رئيس جملس
ادارة مؤسسة مياه لبنان اجلنوبي
وسيم ضاهر ،رئيس مصلحة
كهرباء اجلنوب سامر عبد اهلل،
املدير اإلقليمي لوزارة األشغال
يف اجلنوب علي حب اهلل ،رئيس
قطاع شبكات اجلنوب يف هيئة
«اوجريو» حممد احلنش ،رئيس
الدائرة اهلندسية يف البلدية زياد
حكواتي.
وجرى خالل االجتماع البحث يف
سبل العمل على ضمان تأمني
انتظام اخلدمات األساسية للحياة
اليومية للمواطنني واالسراع يف
إصالح اي اعطال قد تطرأ او
تؤثر على التغذية بالكهرباء او
املياه.

خليل يف احتفال بيوم شهيد أمل :ملف تشكيل احلكومة يدار بعقلية
ال توحي بالثقة وحنن قدمنا ما علينا فال جتعلونا نعيد احلسابات

أحيت حركة «أمل» يوم شهيدها
باحتفال خطابي يف ثانوية
الشهيد حسن قصري  -طريق
املطار ،حضره وزير املال يف
حكومة تصريف االعمال علي
حسن خليل ،النواب :حممد
خواجة ،فادي عالمة ،قاسم
طرابلسي
عدنان
هاشم،
ومصطفى احلسيين ،مدير عام
وزارة االعالم الدكتور حسان
فلحة ،مدير عام وزارة الشباب
والرياضة زيد خيامي ،رئيس
االحتاد العمالي العام بشارة
االمسر ،عمر املصري ممثال
«اجلماعة االسالمية» ،الشيخ
غازي حنينة ممثال «جبهة العمل
االسالمي» ،رئيس اجمللس
االسالمي الفلسطيين الشيخ حممد
زغموت ،رئيسا بلدييت الغبريي
معن اخلليل وبرج الرباجنة عاطف
منصور ،عبد الفتاح ناصر،
شخصيات سياسية وتربوية
وثقافية واجتماعية وعوائل
الشهداء واجلرحى.

خليل

بعد آيات من القرآن الكريم،
والنشيد الوطين ونشيد «أمل»
عزفته فرقة «كشافة الرسالة
االسالمية» ،وتقديم من عضو
قيادة اقليم بريوت شادي
حسني ،ألقى خليل كلمة قال
فيها« :اخلامس من متوز هو
اليوم احلاضر على الدوام ،يوم
اإلنطالقة احلقيقية واالعالن بالدم
عن انطالق أفواجنا .اخلامس من
متوز حمطة استثنائية يف حياتنا
وحياة حركتنا املباركة وحياة
حركة إمامنا السيد موسى الصدر
الذي استشرف املخاطر احلقيقية
على هذا الوطن ،فعمل على
استحضار كل عناصر القوة من
اجل محاية هذا الوطن وإنسانه».
أضاف« :إن السيد موسى
الصدر استشرف خماطر العدو
االسرائيلي فأراد ان حيضر
افواجا مقاومة لردعه ،وأراد
دولة حرة عادلة سيادتها بإرادة
الناس ،والذين يضحون من
اجل بقاء وقيام الدولة .نعم
هلذا كانت حركته ،وهلذا كانت
معسكرات التدريب وكان الفهم
والوعي احلقيقي ملعنى كيف
يكون السالح زينة حقيقية
للرجال ،ليس سالح الطيش وال
السالح العشوائي وال املتفلت،
بل السالح الذي يعرف وجهته
احلقيقية .كان يعي ان هذا االمر
حيتاج اىل رجال استثنائيني يف
حياة وطنه ،وان هذا االمر حيتاج
اىل من يستطيع ان يأخذ قرار

االحتفال

بيع مججمته هلل وحده ،فكان
رواد هذا اخلط أولئك الذين
سقطوا يف عني البنية».
وتابع« :لوال بركات وتضحيات
الشهداء ملا كنا لنكون او
يكون وطن كما نراه اليوم.
شعارات معاركنا نعتز بأنها
مل تكن يوما ذات بعد طائفي
او من اجل هدف طائفي او
مذهيب او مناطقي ،وقد قاتلنا
من اجل وحدة لبنان الذي نريد
ان يبقى جوهرة العالقات على
اساس احلوار والتكامل .كل
واحد من الشهداء يف اي حمطة
من احملطات ،من مسؤوليتنا ان
حنمي اهلدف الذي استشهد من
اجله ،وكل شعاراتنا مقدسة
نفتخر بها ،كما نفتخر بكل
شهدائنا».
وأردف« :رغم اجلراح واالالم
والقلق وعالمات اليأس اليت
حياول البعض ان يعممها يف
هذه املنطقة حتت عناوين
خمتلفة من «صفقة العصر» اىل
التسليم بانهزام مشروع قيام
فلسطني وعاصمتها القدس،
ان
الشهداء
باسم
نؤكد
فلسطني كانت وجيب ان تبقى
احملور واالساس لطبيعة صراعنا
املفتوح مع العدو االسرائيلي،
وحترير ارضها واجب يستوجب
اعادة رسم اسرتاتيجيات بني
القوى احلزبية والسياسية ،اذا
مل نكن نستطيع املراهنة على
الدول واحلكام ،وجيب علينا
الدفع باجتاه اعادة صياغة
مشروع شعيب اسالمي مسيحي
خيلص لقضية القدس وفلسطني
إلعادة ضخ الروح يف انتفاضتها
ونضاهلا الشعيب من اجل حتريرها
وقيام الدولة الفلسطينية.
وهذا االمر يستوجب اعادة
توحيد الساحة الفلسطينية ،وقد
خاض الفلسطينيون العديد من
املشكالت الداخلية لكن عليهم
ان يعوا ان الفرقة واالنقسام
ال حيققا أي مطلب ،وجيب إعادة
صياغة املشروع الفلسطيين على
اسس جديدة تعيد له الروح».
وقال خليل« :البعض حياول ان
يشوه نضاالت شرحية واسعة
من اللبنانيني ،يف ما حيصل
باملنطقة اليت احتضنت االمام
الصدر واليت فيها وبقلبها
عني البنية منطقة بعلبك اهلرمل
والبقاع بشكل عام ،املنطقة
اليت تشكل درة وتاج هذا
الوطن ،النه لوال تضحية ابنائها
ملا حتققت االنتصارات .لو
اخذنا باالعتبار الشهداء االول

يف رب الثالثني والطيبة لرأينا
شهداء البقاع ترفرف راياتهم
يف مواجهة اسرائيل ،وهلذا
حنن مسؤولون عن رفع الظلم
الذي تتعرض له هذه املنطقة،
فاالمن مسؤولية الدولة ،واول
املتضررين من الفوضى هم ابناء
بعلبك اهلرمل .احلل ليس برفع
الغطاء فقط بل حنن جاهزون
للمساعدة بكل االمكانيات كي
تلعب الدولة مسؤوليتها وتعيد
وعلينا
للمنطقة.
االستقرار
ايضا محل املسؤولية يف كل
املشاريع اخلدماتية املطلوبة
للمنطقة ،وهناك الكثري الذي
جيب حتقيقه بعد ،كي ال نسمح
لضعفاء النفوس خلق جدران
بني املناطق».
أضاف« :إننا نرى بأن هناك من
يضع العقبات امام منطقة بعلبك
اهلرمل ،ومن غري املسموح ان
نعطي الذرائع وخنلق االجواء
لضرب
للمتآمرين
املؤاتية
وحدتنا الوطنية عرب خالف بني
بلدتني عزيزتني ،وخرق ساحتنا
وتأسيس مشكالت ال مصلحة
الحد فيها على االطالق .وعلينا
القيام مبعاجلة جدية مبنية على
مراعاة احلقوق وعلى املسار
التارخيي حتى ال نسقط يف
االفخاخ اليت ترسم لنا».
وختم« :ال مصلحة الحد بأال
يكون هناك حكومة حقيقية
قادرة ،وحنن كحركة أمل قدمنا
اقصى ما ميكن ان يقدمه طرف
السياسي
بالعمل
سياسي
اللبناني وبالشعارات اليت ترفع،
وحنن لنا أكثر بكثري مما قبلنا به
يف احلكومة ،فوقائع االنتخابات
تقول هذا االمر من الناحية
العددية والطائفية ،ولكننا مل
نرفع السقوف الننا ظننا بأن
املعنيني بالتأليف لديهم احلس
الوطين ملواجهة التحديات يف ما
يتعلق حباجة الناس ومتطلبات
كل القطاعات ،الن االمر مل يعد
حيتمل ترف شعارات متناقضة
بني القوى السياسية ،ورفع
سقوف من اجل الشعبية او
زيادة احلصة املرجتاة يف
احلكومة .ان العقلية اليت يدار
بها ملف تشكيل احلكومة ال
توحي بالثقة وخبلق مناخ جديد
النقاذ الوطن ،هلذا نقول كما
قال الرئيس بري :قدمنا ما
علينا وال جتعلونا نعيد احلسابات
ونطرح املوضوع على اساس
القواعد اليت وضعتموها ،الن
ما نريده هو اخلروج من املأزق
احلقيقي الذي نعيشه ومنر به».
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لـبنانيات

جال يف املطار وتسلم جتهيزات أمنية لتفتيش احلقائب

فنيانوس :تغيريات كثرية ستحصل وال متييز بني املسافرين
جال وزير األشغال العامة
والنقل يوسف فنيانوس امس
االول على كل االقسام يف
السوق احلرة يف املطار ،واليت
صممت ديكورا جديدا للسوق،
وتسلم ممثال وزير الداخلية
نهاد املشنوق ،يرافقه املدير
العام لقوى االمن الداخلي
اللواء عماد عثمان ،جتهيزات
أمنية جديدة خاصة بتفتيش
احلقائب يف املطار.
ورافق فنيانوس يف جولته
املدير العام للطريان املدني
حممد شهاب الدين ،رئيس
املطار فادي احلسن ،رئيس
جملس ادارة شركة طريان
الشرق االوسط حممد احلوت،
مدير املطارات ابراهيم ابو
عليويه ،رئيس جهاز امن املطار
العميد جورج ضومط ،رئيس
دائرة االمن العام يف املطار
العميد الركن وليد عون ،قائد
سرية املطار يف قوى االمن
الداخلي العقيد بالل حجار،
مستشار الرئيس سعد احلريري
فادي فواز ،مدير مكتب وزير
االشغال شكيب خوري ،نائب
رئيس املطار يوسف طنوس،
اضافة اىل مسؤولني أمنيني
وإداريني.
وبعد اجلولة يف أرجاء املطار،
عقد فنيانوس مؤمترا صحافيا
يف مبنى الطريان املدني ،سبقه
اجتماع مغلق مع املسؤولني
يف املطار .واستهل املؤمتر
باإلشارة اىل أن «االجتماع اليوم
هو الستقبال املوسم السياحي
املفرتض هلذا الصيف ،ويتوقع
أن يكون مزدمحا ،وحتى ال
تتكرر جتربة العام املاضي يف
املطار».
وهنأ فنيانوس إدارة السوق
احلرة ممثلة مبحمد زيدان،
للسوق،
اجلديد
بالديكور
مشريا اىل أنه «عمل حضاري
يستحق كل الدعم والتشجيع»،
كذلك شكر رئيس احلكوممة
سعد احلريري «الذي يتابع
بطريقة دقيقة وساعة بساعة
كل االمور اليت حتدث يف
املطار» ،متمنيا «أن تكون
االستعدادات واالجراءات على
مستوى يليق باملواطن كبقية
املطارات يف دول العامل،
وقمنا اليوم مع املدير العام
لقوى االمن الداخلي اللواء
عماد عثمان بتجربة عملية على
تفتيش احلقائب ،وحبثنا يف
ختفيف الزمحة يف املطار خالل
شهري متوز وآب ،والعمل جار
من أجل توسيع املطار ،وهناك
توزيع بشكل منظم لتوقيت
اقالع الطائرات وهبوطها من
أجل ختفيف زمحة املسافرين
والواصلني وعدم تكرار ما
حصل السنة املاضية».
وقال« :كان من املمكن ان حتل
التجهيزات االمنية  %90من
مشكلة االزدحام» ،مشريا اىل
وجود «مخسة من التجهيزات
االمنية من اصل سبعة اليت
مت تنفيذها ،وهناك مشروعان
قيد التنفيذ ،واحد من ادارة
املناقصات وآخر يف ديوان

بنان والدوير ودعا علي قانصو يف مأمت
رمسي وشعيب وممثل رئيس اجلمهورية منحه
وسام االرز من رتبة ضابط أكرب

تشييع الوزير علي قانصوه

الوزير فنيانوس يجول يف املطار
هناك
وسيكون
احملاسبة،
تغيريات كبرية ستحصل يف
املطار ،وقمنا ببعض التجارب
اليوم ،خصوصا يف ما يتعلق
بعملية التفتيش اليت ستكون
أسهل يف املرحلة املقبلة».
ونوه فنيانوس باجلهود «اليت
تبذهلا كل االجهزة االمنية
العاملة يف املطار ،وبشكل
خاص اجلهد الكبري الذي تقوم
به مجارك املطار جلهة مكافحة
عمليات تهريب املخدرات.
التجهيزات
تكتمل
وحتى
االمنية ،اختذ املدير العام
لقوى االمن الداخلي وجهاز أمن
املطار قرارا مبنع أي استثناءات
للمسافرين ،وعدم املرور خطا
عسكريا ،وكل الناس ستكون
متساوية يف هذا املوضوع،
وكل الناس ستفتش حقائبها،
اضافة اىل ان شركة طريان
الشرق االوسط ،وهي مشكورة
على ذلك ،قدمت  200عامل
اضايف بالنسبة اىل موضوع
احلقائب ،حتى ال ينتظر الناس
يف عمليات التفتيش ،اىل حني
اكتمال التجهيزات االمنية».
وأكد أن «شركة طريان الشرق
االوسط مستعدة ،كما اشار
رئيس جملس االدارة حممد
احلوت ،لرفد مطار الشهيد
رفيق احلريري الدولي بكل
متطلباته ،والرئيس احلريري
دائما على السمع ،وقد اوفد
االستاذ فادي فواز ملتابعة كل
التفاصيل».
«النجاح
فنيانوس
ومتنى
لالجراءات االمنية اليت مت
اجنازها اليوم واليت سيبقى
جزء منها سريا ،لتليب حاجات
املواطنني الذين سيالحظون
هذه التغيريات».
وكرر توجيه الشكر اىل جهاز
أمن املطار وقوى االمن الداخلي
واالمن العام واجلمارك «الذين
استثنائية
جهودا
يبذلون
تهريب
عمليات
ملكافحة
املخدرات» ،وتوجه بالشكر اىل
اجلمارك يف املطار «اليت أحبطت

باالمس عملية كبرية الدخال
املخدرات اىل لبنان ،مع العلم
ان مثة نقصا يف العديد يف كل
االجهزة ،وجملس الوزراء كان
قد أقر استقدام  2000عنصر
من قوى االمن الداخلي».
وردا على سؤال عما أثري عن
منع املنظمة االوروبية لسالمة
الطريان احدى الشركات من
الطريان يف اجوائها ،ولكنها
ما زالت تطري من مطار
بريوت ،قال فنيانوس« :أعلم
أن املقصود بذلك هو شركة
وينغز اوف ليبانون ،والطائرة
اليت مت احلديث عنها متوقفة
منذ اربعة اشهر ،وهذه الشركة
اضافية
طائرة
استقدمت
مسجلة كما هو احلال مع كل
طائرات شركة طريان الشرق
االوسط اللبنانية يف املكان
ذاته ،وال مشكلة بالنسبة اىل
الطائرة املستقدمة ،اما الطائرة
مصدر الشكوى فقد اوقفت
بناء على قرار من املديرية
العامة للطريان املدني ،اضافة
اىل وجود مشاكل ادارية يف
الشركة ،وهذا قرار اداري
يتعلق بهيكلية الشركة ،وحنن
حباجة اىل شركات عاملية للقيام
بذلك .وقد ارسلنا املدير العام
للسالمة العامة للطريان املدني
لعقد اجتماع مع منظمة االيكاد،
وسيقدم تقريره عن ذلك مساء
اليوم ،وبناء عليه سيتم اختاذ
القرار املناسب ،وسألتزم
حرفية القوانني».
وبالنسبة اىل توسعة املطار،
أشار الوزير فنيانوس اىل انه
«مت يف اجللسة االخرية جمللس
الوزراء اقرار  18مليون دوالر
من اجل ذلك ،اضافة اىل 70
مليون دوالر ،اما املبلغ االكرب
فهو لتوسيع عمل املطار والبالغ
حسب دراسة لدار اهلندسة بني
 800و مليار دوالر ،وقد وقعنا
مع اجمللس االعلى للخصخصة
برعاية الرئيس سعد احلريري
موضوع التوسعة ،وقد قدمت
 25شركة لالمور القانونية و30

شركة لالمور التقنية ،وقد
انتهت املهل وسيتم التقييم
هلذه الشركات لتنطلق بعد
ذلك بآلية العمل».
ولفت فنيانوس اىل انه «لدى
الرئيس احلريري مشاريع كثرية
حلل االزمة االقتصادية وكذلك
مت عقد مؤمترات من اجل
ذلك» ،مشريا اىل ان « رئيس
املديرية العامة للطريان ابلغه
بتطبيق حاسم لعمليات االقالع،
واهلبوط يف املطار» ،مشريا
اىل ان «الزمحة خالل شهري
متوز واب تزداد مع بدء موسم
احلج والزيارات الدينية.اضافة
ومتضية
الستارتر
موضوع
االجازات يف اخلارج».
وبالنسبة للسواح اخلليجيني اىل
لبنان امل «بأن يأتوا» ،مشريا
اىل «وجود اشارات اجيابية يف
هذا املوضوع خاصة وان لبنان
يعتربهم يف بلدهم الثاني».
من جهته ،اشار مدير عام قوى
االمن الداخلي اللواء عماد عثمان
اىل ان «القوى االمنية ستقوم
بعملية تلف للمخدرات ومواد
احلشيشة يف البقاع ،وهذا ما
سنتناوله يف اجمللس االعلى
للدفاع وطرحه على جملس
الوزراء ،لتأمني املال الالزم
لعملية التلف» ،الفتا اىل ان
ذلك «مل حيصل العام املاضي
نتيجة لعملية اجلرود ،وكانت
اجلهود مركزة على مكافحة
االرهاب ،ولكن هذه الكميات
مل يستطيعوا تصديرها وال احد
يستطيع استقدام خمدرات اىل
لبنان ،نظرا لوجود اجراءات
امنية فعالة لضبط ذلك».
واكد عثمان ان «هناك اكثر
من  500عنصر من قوى االمن
الداخلي يف املطار وستتم زيادة
العديد بعد خضوع عناصر جديدة
للتدريب» ،منوها «بوجود مركز
للتدريب يف املطار حيث يتم
تأهيل كوادر امنية من الدول
احمليطة ويعترب هذا املركز من
اهم مراكز التدريب يف منطقة
الشرق االوسط».

ودع لبنان الوزير الراحل علي
قانصو ،يف مأمت رمسي وشعيب
حاشد أقيم يف بلدته الدوير
اجلنوبية ،مبشاركة ممثل رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
وزير الدولة لشؤون مكافحة
الفساد يف حكومة تصريف
األعمال نقوال تويين ،ممثل
الرئيس السوري بشار االسد
السفري علي عبد الكريم علي،
ممثل رئيس جملس النواب نبيه
بري النائب علي بزي ،وممثل
رئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري وزير الداخلية والبلديات
يف حكومة تصريف األعمال نهاد
املشنوق ،ممثل رئيس اجمللس
االسالمي الشيعي االعلى الشيخ
عبد األمري قبالن املفيت اجلعفري
املمتاز الشيخ أمحد قبالن،
الوزراء يف حكومة تصريف
األعمال :الشباب والرياضة
حممد فنيش ،الزارعة غازي
زعيرت ،البيئة طارق اخلطيب
ممثال رئيس التيار الوطين احلر
الوزير جربان باسيل ،األمني
العام للمجلس األعلى السوري
اللبناني نصري اخلوري ،ممثلاألمني العام ل»حزب اهلل»
السيد حسن نصر اهلل رئيس
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
حممد رعد ،ممثل رئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط
والنائب تيمور جنبالط النائب
السابق عالء ترو على رأس وفد
قيادي من االشرتاكي ،النواب:
الدكتور قاسم هاشم ،عبد
الرحيم مراد ،جهاد الصمد ،بهية
احلريري ،علي عسريان ،سليم
سعادة ،ورئيس اجمللس االعلى
يف احلزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان،
ممثل النائب ياسني جابر جهاد
جابر ،ممثل النائب هاني قبيسي
الدكتور حممد قانصو ،ممثل قائد
اجليش العماد جوزاف عون العميد
عبد الكريم حاطوم.
وشارك أيضا الوزراء السابقون:
نزيه بيضون ،فايز شكر ،وعدنان
السابقان
النائبان
منصور،
مروان فارس وناصر قنديل،
ممثل املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم العقيد علي
حطيط ،ممثل املدير العام المن
الدولة اللواء طوني صليبا الرائد
حسني طباجة ،حمافظ النبطية
القاضي حممود املوىل ،رئيس
اجلامعة اللبنانية الربوفسور فؤاد
أيوب ،رئيس جملس اجلنوب
الدكتور قبالن قبالن ،قائد
سريد درك النبطية العقيد توفيق
نصر اهلل ،رئيس مكتب خمابرات

اجليش يف النبطية العقيد
علي امساعيل ،رئيس املكتب
السياسي يف حركة «أمل» مجيل
حايك وعضو هيئة الرئاسة فيها
خليل محدان ،املستشار االعالمي
لرئيس جملس النواب علي
محدان.
وكذلك ،شارك يف التشييع
رئيس احلزب السوري القومي
االجتماعي حنا الناشف ،ممثل
األمني العام للحزب الشيوعي
الدكتور علي احلاج علي ،ممثل
األمني القطري حلزب البعث
العربي االشرتاكي يف لبنان
نعمان شلق ،أمني فرع اجلنوب
أمحد عاصي ،األمني العام
السابق للحزب الشيوعي الدكتور
خالد حدادة ،ممثل حركة فتح
والفصائل الفلسطينية يف لبنان
العميد ماهر شبايطا ،وفد من
التحالف الفلسطيين برئاسة حممد
ياسني ،إضافة إىل شخصيات
ووفود قيادية من خمتلف االحزاب
الوطنية واالسالمية والفصائل
الفلسطينية يف لبنان ،وفاعليات
وحمازبني
بلديات
ورؤساء
ومواطنني.
وكان سجي جثمان الراحل قانصو
صباحا يف منزله ،ثم انطلق موكب
التشييع وتقدمه محلة األكاليل
والعلمني اللبناني والسوري،
إضافة إىل علم احلزب السوري
ومحلت
االجتماعي،
القومي
ثلة من عناصر احلزب السوري
القومي االجتماعي اجلثمان ،الذي
لف بعلم احلزب على األكف.
ولدى وصول اجلثمان اىل مدخل
النادي احلسيين للبلدة ،أدث ثلة
من قوى االمن الداخلي التحية
العسكرية له ،ثم اقيم حفل
تأبيين.
وبعد كلمة املربي علي رمال
باسم أهالي الدوير ،ألقى
ممثل رئيس اجلمهورية كلمة
قال فيها« :تقديرا لعطاءاتك
أيها الفقيد الغالي الوزير علي
قانصو من أجل لبنان ،قرر فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون منحك وسام االرز الوطين
من رتبة ضابط أكرب ،وكلفين
وشرفين أن أضع هذا الوسام
على نعشك يف يوم وداعك وأن
أتقدم من عائلتك بأحر التعازي
باسم فخامة رئيس اجلمهورية
وبامسي».
ثم وضع الوزير تويين الوسام
على النعش ،وكانت قصيدة
رثاء للشاعر طليع محدان .وبعد
ذلك ،صلى إمام البلدة كاظم
ابراهيم على اجلثمان ليوارى يف
الثرى يف روضة البلدة.

Saturday 7 July 2018
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لـبنانيات

صيدا تشهد «تنفيساً» الحتقان أزمة النفايات بانتظار خطوات عملية للمعاجلة
هـيثم وعيرت
املتعددة
شهدت مدينة صيدا تنفيسًا الحتقان واحد من امللفات
ّ
اليت تستهدف املدينة وأبناءها ،وتتمحور حول القضايا املعيشية
ّ
يتعلق بالبيئة والكهرباء واملياه.
واحلياتية ،ويف طليعتها ما
فقد أمثرت االتصاالت اليت ُب ِذ َل ْت على أكثر من صعيد عن إجياد حل ل
أزمة النفايات ،بفعل تداعيات ما جرى يوم اجلمعة املاضي من إشكال
داخل معمل معاجلة النفايات الصلبة عند مدخل صيدا اجلنوبي يف
ّ
والعمال ،واملشاركني
املوظفني
حركت
ّ
حملة سينيق ،بني إدارته اليت ّ
يتقدمهم
بالتحرك بدعوة من «هيئة متابعة قضايا البيئة» يف صيدا،
ّ
ّ
أمني عام «التنظيم الشعيب الناصري» النائب الدكتور أسامة سعد،
ِّ
املشغلة للمعمل،
وما تبع ذلك من قرار اختذته إدارة شركة «»IBC
تكدست يف احلاويات وحميطها يف
بوقف استقبال النفايات اليت
ّ
واملخيمات
الزهراني»،
صيدا
بلديات
شوارع املدينة وبلدات «احتاد
ّ
الفلسطينية.
َ
التحركات يف إطار املعاجلة ،كان حمورها
من
سلسلة
ت
ل
ج
ْ
وألثالثاء ُس ِّ
ّ
النائبان بهية احلريري وسعد ،حمافظ اجلنوب منصور ضو ورئيس
حممد
«احتاد بلديات صيدا  -الزهراني» وبلدية صيدا املهندس
ّ
السعودي.
ّ
أن يستمر
ذلك
ومتثل
بالتوصل إىل حل ألزمة النفايات ،الذي يؤمل ْ
ّ
ّ
حسن تطبيقهّ ،
املشغل ببنود عقد
ألنه لو جرى التزام إدارة املعمل
التشغيل ،ملا وصلت األمور إىل ما وصلت إليه ،ولوال ّ
تدخل «العقالء»
لكان «فلت امللق».
كما أيضًا ضرورة اإلسراع يف معاجلة جذرية لتعرفات بدل اشرتاكات
ّ
املولدات الكهربائية ،انطالقًا مما ُيدفع كتعرفات يف مدن أخرى،
تفوق فيها ساعات انقطاع التيار الكهربائي ،الذي يتم يف «عاصمة
اجلنوب».
كذلك اإلسراع يف وضع النقاط على احلروف يف قضية استهداف
الشركات اليت ميلكها صيداويون ،ويف طليعتها ما جيري من
ّ
«تكتل لبنان القوي» النائب زياد أسود ضد
استهداف من ِقبل عضو
ّ
كسارة وجمبل باطون
ل
تشغ
اليت
املدنية»،
لألعمال
«الشركة العربية
ّ
جزين ،يف إطار تصفية احلسابات
يف بلدة مراح احلباس يف قضاء ّ
وأن يتم التعامل مع
بينه وبني زميله السابق النائب أمل أبو زيدْ ،
جزين باملعيار ذاته!
كافة
الكسارات واملقالع يف قضاء ّ
ّ

رفع النفايات

ّ
متأخرًا ،باجتاه
وإن
وحسنًا فعل وزير البيئة طارق اخلطيب
بالتحركْ ،
ّ
أن ينسحب ذلك إسراعًا يف
معاجلة أزمة النفايات يف صيدا ،على ْ
ّ
واملعقدة يف أكثر من منطقة ،وعدم
معاجلة قضية النفايات الشائكة
أن جزءًا كبريًا من جمموعات احلراك املدني ما زالت
الركون إىل ّ
«خمدرة» ،منذ أكثر من عامني ،بعدما ّ
تكثف حراكها ضد الوزارة يوم
ّ
ّ
حممد املشنوق مهامهاّ ،
يغذي
ألنها قد جتد َم ْن
الوزير
يتوىل
كان
ّ
جمددًا بالعودة إىل الشارع.
وحيرك بعضها ّ
ّ
ومع إعالن املهندس السعودي عن احلصول على تطمينات الستقبال
معمل معاجلة النفايات يف صيدا للنفايات ،قامت شركة «»NTCC
منذ ساعات صباح أمس ،برفع النفايات من احلاويات يف خمتلف
أن يشمل
شوارع وأحياء املدينة ،ونقلها إىل املعمل يف املدينة ،قبل ْ
رفع النفايات من البلدات يف «احتاد بلديات صيدا  -الزهراني»
املخيمات الفلسطينية.
وكذلك
ّ
هذا ،يف وقت كانت تشهد مدينة صيدا انتشارًا أمنيًا ّ
مكثفًا لوحدات
من قوى األمن الداخلي ،مبا يف ذلك «فرقة الفهود» و»مكافحة
الشغب» وخمابرات اجليش اللبناني ،حيث ّ
تركز انتشارها يف حميط
مبنى بلدية صيدا ،عند ساحة النجمة ،وسط املدينة ،قبل وصول
ّ
مولدات الكهرباء إىل
املشاركني لتسليم دراسة تكلفة اشرتاكات
حتسبًا
سينيق،
حملة
يف
السعودي ،ويف حميط معمل معاجلة النفايات
ّ
قرر إقامة نقطة دائمة لقوى األمن الداخلي
ألي
تطورات ،قبل ْ
ّ
أن ُي ّ
يف حميط املعمل.

الخطيب

ويف إطار املتابعات ،شهدت سراي صيدا احلكومي ،حمطتني بارزتني
ملعاجلة أزمة النفايات.
مطو ً
ً
ال مع احملافظ ضو يف مكتبه،
ا
اجتماع
اخلطيب
فقد عقد الوزير
ّ
حبضور رئيس البلدية املهندس السعودي وقائد منطقة اجلنوب
االقليمية لقوى األمن الداخلي العميد مسري شحادة ومدير عام الشركة
املشغلة للمعمل نبيل زنتوت.
وأعلن اخلطيب عن «إجراءات وخطوات عملية ملعاجلة مشكلة الروائح
املنبعثة يف حميط معمل فرز النفايات الصلبة يف سينيق جنوبي
صيدا» ،مشريًا إىل أن «هناك مشكلة نعمل على معاجلتها مع احملافظ
ضو وقائد املنطقة يف قوى األمن الداخلي والبلدية وإدارة املعمل
والتوصل إىل حلول إلزالة األسباب اليت
للتخفيف من هذه الروائح
ّ
تؤدي إىل انبعاثها يف أجواء مدينة صيدا».
تعب عن
وقال« :أتينا إىل هنا ،نتيجة لصرخة الناس احملقة اليت رّ
أملهم بسبب الروائح اليت انبعثت يف صيدا ،ونتيجة للجهود اليت
قام بها احملافظ ضو مع العميد شحادة ورئيس البلدية وإدارة معمل
النفايات».
ّ
نتحفظ على
وأضاف« :الناس عندما تصرخ ال تصرخ من العبث .حنن
معينة يف املعمل نعاجلها ،وال
ُسُبل املعاجلة ،وإذا كانت هناك مشكلة ّ
أن
نقفله لنقع يف مشكلة أكرب .نتيجة هذا االجتماع مت االتفاق على ّ
أحد مندوبي وزارة البيئة سيكون يف إقامة دائمة يف املعمل ليشرف
على حسن سري عمله من الناحية البيئية والتقنية ،كذلك سينتدب

احملافظ ضو شخصًا من دائرة الصحة االقليمية ليكون مع مندوب
وزارة البيئة ،والوزارة ستضع خالل  72ساعة تقريرًا شام ًال مبنيًا
على تقاريرها السابقة واملالحظات البيئية اليت سبق وأعلمت إدارة
املعمل بها ،وهناك ما ّ
حتقق وهناك ما هو قيد التحقيق .ثم تعود
وتنجز تقريرًا شام ًال خالل  72ساعة لنرى أين مكامن اخللل البيئي يف
عمل املعمل ،والفريق املوجود يشرف على حسن سري املعاجلة مبعنى
الكشف على املشكلة وإجياد حل هلا وما هو الوقت الذي يستلزم
عالجها».
وتابع« :ستفرز بلدية صيدا حرسًا دائمًا على املنطقة ألنها منطقة
غري منضبطة بيئيًا ،اجلميع يرمون نفاياتهم فيها ،وهي منطقة تضم
دباغات ،مياه آسنة ،وصرفًا صحيًا ،وهناك ردميات ُترمى بطريقة
وتتضمن نفايات وبقايا حلوم ،كلها تصدر روائح .وجبل
عشوائية
ّ
العوادم الذي يعمل املعمل على معاجلته سندرس إمكانية رش مواد
أن يرفعوه ،وطريقة رفعه ال تكون باجلرافة ،مّ
وإنا ببوكلني
معينة قبل ْ
وخالل أوقات معينة ،كي ال تنبعث الروائح يف املدينة ،وكان هناك
خلل يف خزان التسبيخ ،وهذا ذكره اخلبري البيئي ّ
ومتت معاجلته،
وأيضا فريق وزارة البيئة سيتأكد من املعاجلة النهائية».
وأوضح ّ
أن الروائح ستختفي غدًا ،سنعمل على
أنه «ال يعتقدن أحد ّ
إزالة السبب الذي يؤدي إىل هذه الروائح .من اآلن سيبقى فريق من
الوزارة وسنعمل مع إدارة املعمل واحملافظ والعميد شحادة ورئاسة
البلدية وإدارة املعمل حتى ننتهي من األسباب ،وأنا مستعد لإلقامة
ّ
لنتخلص من هذه املشكلة ،وبعد إعداد فريق
الدائمة يف صيدا
الوزارة التقرير األسبوع املقبل ،سأعود إىل املعمل حتى نرى إمكانية
التنفيذ ملالحظاتنا كوزارة بيئة ،باإلضافة إىل أننا سنجري يف املنطقة
كلها مسحًا بيئيًا شام ًال بالتعاون مع الفريق الذي سريسله احملافظ
من وزارة الصحة حتى نعاجل مجيعًا األسباب ،ومن لن يلتزم سنحيله
على النيابة العامة».
وعن استثمار هذا امللف سياسيًا ،قال« :بصرف النظر عن السياسة،
لو مل تكن هناك مشكلة رائحة ملا طرح املوضوع ،أما االستغالل
أتيت مع
السياسي فهذا حبث آخر ،هناك مشكلة يف صيدا،
ُ
تقيم هذا
املسؤولني لنعاجلها ،أما استغالهلا بالسياسة ،فالناس
ّ
ألن هناك روائح وقبل االنتخابات رمبا مل تكن
األمر ،ملاذا اآلن؟ ّ
الروائح قوية ،لكن إذا كانت هناك مشكلة فسنعاجلها بأساليب علمية
وليس بأمور أكرب».
وعن كمية النفايات اهلائلة داخل املعمل قالّ :
«إنها ناجتة عن العوادم،
أن يكون هناك مطمر صحي ،وطرح من
وكان هناك طرح من البلدية ْ
البلديات اجملاورة أن تنقل هذه العوادم إىل الكسارات واملقالع
املهجورة ،لكن دائمًا هناك معارضة حول هذه األمور ،لذلك تراكم
جبل العوادم .أتينا منذ شهرين إىل املعمل ووعدت إدارته بإزالة جبل
العوادم ،وفع ًال بدأت اإلزالة ،لكن ليس بالسرعة املطلوبة».
ويف ما يتعلق بإدخال نفايات تفوق قدرة املعمل وردمه يف حبرية من
«إن املعمل يستعمل النفايات وفقًا
دون معاجلة ،قال الوزير اخلطيبّ :
لقدرته على املعاجلة ،وطلبنا من البلدية استحداث سور وعوائق».
أن أزيد على ما قاله الوزير
من جهته ،قال احملافظ ضو« :ال أريد ْ
اخلطيب وأكتفي مبا قاله ،وكما قال إنه سيعود األسبوع املقبل
ليزورنا ،وهكذا ترون نتائج ملموسة يف سبل املعاجلة هلذا امللف».

الحريري

ّ
وتلقى الوزير اخلطيب اتصا ً
ال هاتفيًا من النائب احلريري ،أعربت
*
خالله عن ارتياحها للخطوات اليت أعلن عنها لتأمني حسن سري عمل
معمل معاجلة النفايات يف صيدا وإلجياد احللول ملشكليت العوادم
والروائح.
ّ
ومثنت النائب احلريري يف بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي« ،مبادرة
رئيس بلدية صيدا املهندس حممد السعودي إلنهاء أزمة إقفال
القيمني على املعمل معه ،واجلهود اليت
معمل النفايات ،وجتاوب
ّ
بذلتها كافة املرجعيات الرمسية واألمنية والقضائية يف متابعة هذا
املوضوع».
وكانت النائب احلريري قد أجرت اتصا ً
ال هاتفيًا بالوزير اخلطيب،
وتشاورت معه يف املستجدات البيئية يف صيدا ،شاكرة له «اهتمامه
التوصل للحلول
ومتابعته هلذا املوضوع بكل تفاصيله من أجل
ّ
املناسبة».

سعد

* كما تلقى الوزير اخلطيب اتصا ً
ال من النائب سعد ،جرى خالله
التداول يف الواقع البيئي يف صيدا.
وأكد النائب سعد «أولوية مواجهة الكارثة البيئية على شاطئ صيدا
اجلنوبي ،ونتائجها اخلطرية على أوضاع املنطقة اقتصاديًا وصحيًا
وبيئيًا ،وضرورة قيام وزارة البيئة بدورها كام ًال يف الرقابة على
أداء معمل النفايات ،والتثبت من قيامه بعمله وفق الشروط البيئية
السليمة ،وإلزام الشركة املشغلة باستكمال جتهيزات املعمل ومعاجلة
جوانب اخللل يف عمله».
ووعد الوزير اخلطيب بإرسال جلنة ملعاينة التجاوزات وجوانب اخللل،
والقيام بالرقابة على أداء املعمل.
كما اتصل النائب سعد بوزير العدل يف حكومة تصريف األعمال
سليم جريصاتي ،وطالبه بالعمل على «حتريك القضاء ملالحقة مرتكيب
اجلرائم حبق البيئة والصحة العامة واملال العام اليت كشفتها اجلولة
امليدانية يف معمل النفايات يف صيدا وأرض الردم اجملاورة».
وأشار النائب سعد يف اتصاله إىل «ما نشرته وسائل اإلعالم من

صور وفيديوهات تظهر ألوف األطنان ،من النفايات القدمية ،غري
املفروزة ،وغري املعاجلة ،املكدسة يف باحات املعمل ،وإىل الكميات
اهلائلة من هذه النفايات املرمية يف أرض الردم واملغطاة بطبقة
رقيقة من الردميات».
وأوضح النائب سعد أن «تلك النفايات تشكل مصدرًا رئيسيًا
للروائح الكريهة والغازات الضارة اليت تسمم أجواء صيدا واجلوار،
ومنبعًا للحشرات واجلراثيم اليت تنقل األمراض الصدرية واجللدية إىل
املواطنني يف األحياء اجملاورة للمعمل».
أن «املعمل قد تقاضى مبالغ كبرية من املال العام يف
وكشف عن ّ
مقابل الفرز واملعاجلة للنفايات ،وليس تكديسها يف باحاته ،أو
طمرها يف األرض املردومة اليت متلكها الدولة».
وطالب النائب سعد ،وزير العدل بالعمل على «وقف املالحقات حبق
الشباب الذين شاركوا يف جولة املعاينة امليدانية» ،مستغربًا أن «جتري
مالحقة هؤالء احملتجني السلميني ،بينما ال جتري مالحقة املعتدين
الذين دفعتهم إدارة املعمل للتهجم على الشباب املشاركني ،وإلقاء
النفايات واحلجارة والغازات عليهم ،وتوجيه الشاحنات واجلرافات
لدهسهم ،وهو ما أدى إىل سقوط  12جرحيًا بني الشباب احملتجني،
مع التأكيد أن كل ما جرى موثق بالصور والفيديوهات ،ومت نشره
على وسائل اإلعالم».

«مجلس األمن الفرعي»

* إىل ذلك ترأس احملافظ ضو االجتماع الذي عقده «جملس االمن
الفرعي يف اجلنوب» يف «قاعة الرئيس الشهيد رفيق احلريري» -
سراي صيدا احلكومي ،حبضور النائب العام االستئنايف يف اجلنوب
القاضي رهيف رمضان وقادة األجهزة األمنية والعسكرية يف
احملافظة.
وأكد اجملتمعون يف بيان إثر اللقاء «حق اجلميع يف التعبري عن رأيه
تبعًا لألطر القانونية والدميوقراطية اليت تقتضي احلصول على موافقة
املراجع املعنية وفقا لألصول .كما جرى االتفاق على متابعة إجراءات
التحقيق لبيان مالبسات احلادث الذي وقع يوم اجلمعة املاضي داخل
معمل النفايات يف صيدا ،واختاذ التدابري القانونية املناسبة حبق
املخالفني».
شددوا على «محاية املمتلكات العامة واخلاصة ،وعدم السماح
وإذ ّ
قرروا «إبقاء اجتماعاتهم
عليها»،
باالعتداء
سبب
وألي
كان
ألي
ّ
مفتوحة ملواكبة أي تطور أمين قد يطرأ ،بغية معاجلته فورًا ،حفاظًا
على األمن والسالمة العامة يف صيدا».

حمود

* من جهته ،رأى رئيس «االحتاد العاملي لعلماء املقاومة» الشيخ
أن «ما تعاني منه مدينة صيدا وجوارها ،حيتاج إىل تعاون
ماهر محود ّ
اجلميع ،ولقد وضح بأن لبنان كله عجز عن معاجلة ملف النفايات يف
سائر املناطق ،ولقد كنا مميزين يف صيدا عن اجلميع بإنشاء معمل
الفرز ،إىل أن مت حتميله فوق طاقته ألسباب معروفة».
وقال« :يف هذا األمر نرى ما يلي:
 أو ًال :جيب على اجلهة اليت اختذت قرار استقدام نفايات العاصمة
إىل صيدا بأن تعرتف بأنها اختذت قرارًا خاطئًا بالنسبة لصيدا
بالتاكيد ،وإن كان القرار اجيابيا ملصلحة بريوت وحكومة الرئيس
متام سالم وقتها ...وبالتأكيد القرار كان عند الرئيس سعد احلريري
والنائب بهية احلريري.
 ثانيًا :لقد ظهر خالل التحرك األخري ،وكأن القضية هي مشكلةشخصية بني الدكتور أسامة سعد وأنصاره من جهة ،وبني البلدية من
جهة أخرى ،والواقع أن رئيس البلدية املهندس حممد السعودي كان
منفذًا لقرار سياسي باستقدام نفايات بريوت وحتميل معمل صيدا
فوق طاقته بأضعاف.
 ثالثًا :على اجلميع أال حيول املوضوع إىل تنافس سياسي ،فالكلمتضرر من جبل النفايات اجلديد وإلقاء النفايات يف احلاجز البحري،
وعليه فينبغي على اجلميع التعاون إلجياد حل والبعد عن التشنج
والكيدية واالتهامات السياسية اليت ال ختدم الواقع بشيء.
 رابعًا :إن التحرك الذي قام به الدكتور أسامة سعد يوم اجلمعة كانضروريًا ،ولكن كان ميكن أن يكون أكثر فعالية لو أنه مشل قوى
سياسية واجتماعية أخرى ،ليؤكد أنه حترك شعيب عام وليس موقفًا
سياسيًا لفئة دون أخرى.
 خامسًا :نعترب زيارة وزير البيئة خطوة إجيابية على طريق احلل،ونؤكد أن احلل ممكن إذا صلحت النوايا ،واألفضل أن يتم إشراك
متخصصني حمايدين يف إجياد احلل ،ونؤكد مرة أخرى على ضرورة
حتييد هذا امللف الشائك عن التجاذبات الكيدية السياسية والتجاذبات
احلزبية.

البزري

توجه الدكتور عبد الرمحن البزري بالشكر إىل الوزير اخلطيب
* فيما ّ
ّ
«تدخله السريع إلنهاء مشكلة النفايات املرتاكمة يف شوارع
على
أن «اخلطوات
صيدا وإزالة ضررها اآلني عن املواطنني» ،معتربًا ّ
األخرى املقرتحة ملعاجلة مشكلة النفايات يف صيدا ال تكفي ،رغم
أنها ضرورية ،لذا وجب علينا إعادة النظر وإجراء دراسة حقيقية
للواقع البيئي يف صيدا ،واألعباء اليت تتحملها املدينة ،واختاذ
خطوات جدية أهمها القيام مبراجعة شاملة لكافة العقود اليت أبرمت
من أجل مجع ومعاجلة النفايات وعمليات الردم يف مياه البحر ،إضافة
لواقع الصرف الصحي وتأثريه على شاطئ املدينة وأنهارها وثروتها
السمكية».
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اسرتاليا يف اسبوع

الربملان يدرس مشروع قانون
العبودية احلديثة

شهدت أسرتاليا هذا األسبوع
عالمة فارقة ملحوظة يف احلرب
ضد ما تسمى بـ «العبودية
احلديثة».
وتلقى الربملان األسرتالي هذا
األسبوع مشروع قانون العبودية
احلديثة لدراسته والنظر يف
متريره.
ويلزم القانون ،إذا مت متريره،
الشركات اليت يزيد رأمساهلا
السنوي عن  100مليون
دوالر باإلبالغ عن خماطر
العبودية احلديثة أثناء عملياتها
اخلاصة
التوريد
وسالسل
بها ،واملمارسات اليت تتخذها
ملعاجلة ذلك.
وجاء مشروع القانون يف أعقاب
االنتهاء من حتقيق برملاني بهذا
الشأن العام املاضي.
وبينما قدمت اململكة املتحدة
قانون العبودية احلديثة يف
 ،2015أشرفت جلنة حتقيق
برملانية أسرتالية على دراسة
إذا ما كان ينبغي على أسرتاليا
تقديم مشروع قانون مماثل.
يذكر أن برملان نيو ساوث ويلز
مرر قانون العبودية احلديثة يف
 21يونيو املاضي.
من
أسرتاليا
واستفادت
الدروس اليت تعلمتها من
جتربة اململكة املتحدة.
مشروع القانون األسرتالي
أوجه
من
بعضا
خياطب
النقص الذي عكر صفو
القانون الربيطاني حيث ركزت

النسخة األسرتالية على فرض
التزام على الكيانات التابعة
للكومنولث أو مؤسسات متوهلا
احلكومة الفيدرالية باإلبالغ عن
أي خمالفات يف هذا الصدد.
«العبودية
معنى
تعريف
احلديثة» ميثل دائما قضية
مثرية للجدل.
لكن مشروع القانون األسرتالي
يشري إىل أن «العبودية
احلديثة» هي خمالفة تندرج
حتت الفصلني  270و 271من
القانون اجلنائي.
ويضم ذلك خمالفات عديدة
تتضمن العبودية واإلكراه
والعمالة القسرية والتوظيف
املخادع وجتارة البشر والزواج
القسري وجتارة األعضاء.
جتارة البشر اليت يشملها
مشروع القانون تتماشى مع
تعريفات بروتوكول اإلجتار
الدولي املناهضة النتهاكات
عمالة األطفال.
وتشري اإلحصائيات إىل وجود
حوالي  25مليون من العمالة
القسرية حول العامل حيث
جيربون على العمل إلنتاج
بضائع وخدمات ملستهلكني
مثلنا.
مؤشر العبودية العاملي يشري
إىل وجود حوالي  4300شخص
يف أسرتاليا يعانون من ويالت
العبودية احلديثة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Australian News

بعد االفرتاء اجلنسي ضد يونغ

يف ْ
ال َيْو َم التالي (السبت) االول من متوز ترأس صاحب
السياده املرتوبوليت باسيليوس القداس االهلي يف كاتدرائية
القديس جاورجيوس  -ريدفن يشاركه لفيف من اآلباء الكهنه
والشمامسة ومبشاركة واسعة من ابناء الرعية االرثوذكسية
وأبناء اجلالية يف اسرتاليا الذين كان من أبرزهم سيادة
املطران سلوان مطران الكنيسة الصربية ،واملطران أميل نونا
مطران الكنيسة الكلدانية واألب لويس الفرخ رئيس درير مار
شربل ممث ًال سيادة املطران أنطوان شربل طربيه وحبضور عائلة
صليبا يف سيدني.
هذا وقد حتدث صاحب السياده باسيليوس بكلمته عن مناقب
واجنازات املثلث الرمحات راعي الكنيسة االرثوذكسية السابق،
كما حث صاحب السياده أبناء الرعية ومجيع املؤمنني على
االستمرار يف العطاء والبناء للحفاظ على هذا اإلرث الذي تركه
لنا املثلث الرمحات والذي هو مسؤلية كل مؤمن ومؤمنة.
وقد ختم صاحب السيادة كلمته متوجها اىل املرتوبوليت الراقد
« فلرتقد بسالم سيدنا ولتكن متأكدا بأننا خملصون لرؤيتك،
وسنتابع املسرية والعمل الذي بدأت به منذ عشرين عاما
قضيتها يف خدمتك األسقفية».
وف نهاية القداس االهلي توجه اجلميع اىل قاعة الكنيسة
يِ
للمشاركة يف مائدة الرمحه.

صادر من مكتب املطرانية يف سيدني

الصفقة األهم منذ احلرب العاملية

نـساء أسـرتاليا فـي مـأزق بريطانيا تزود أسرتاليا بـ
«قاتلة الغواصات»

االفرتاء اجلنسي الذي وجهه
السيناتور ديفيد ليونهلم لزميلته
السيناتورة سارة هانسون-يونغ
أثناء مناقشة برملانية ،واتهامه
الضمين هلا بالفسق األخالقي،
يثري العديد من القضايا بشأن
الكيفية اليت ميكن بها تدمري
مصداقية النساء من خالل القول
إنهن أكثر نشاطا جنسيا من
املستوى «املقبول».
وميثل ذلك تكتيكا راسخا طويل
األمد يستند إىل افرتاضات
جنسية مفادها أن املرأة إما أن
تكون عذراء أو عاهرة ،فاترة أو
داعرة.
املعنية
األسرتالية
الناشطة
بشؤون املرأة آن سامرز ،يف
معلونات
«عاهرات
كتابها
وشرطة الرب» نقلت عن
كارولني تشيشومل اعتقادها
بأن احلياة االستعمارية كانت
يف حاجة إىل «نساء جيدات
ويتمتعن بالفضيلة».
وأثارت إساءة استخدام احلياة
احتجاجات
للمرأة
اجلنسية
شاركت فيها نساء تنكرن يف
صورة داعرات كعالمة استنكار
على استخدام النشاط اجلنسي
للتحقري من شأن املرأة.
يذكر أن هانسون-يونغ توعدت
ليونهلم بالرد املناسب على
إهانته.
من جانبه ،رفض السيناتور
ليونهلم االعتذار بشأن تعليقاته

تدرس

ولذلك
املسيئة،
هانسون-يونغ التصعيد.
وقالت يف تصرحيات لراديو
«إيه بي سي» األسرتالي:
«لدي مسؤولية تتمثل يف
تسمية األمور مبسمياتها».
وأشارت إىل أن تعليقات
ليونهلم حتمل إحياء صرحيا بأنها
«فاسقة جنسيا».
ولفتت إىل أنها تشكر الظروف
ألن ابنتها ما زالت صغرية ومل
تدخل املدرسة بعد حتى ال تفهم
اإلهانة اجلنسية اليت وجهها إليها
السيناتور األسرتالي.
ال شك أن اجملتمع يقبل النشاط
اجلنسي للرجل ويتم التسامح
معه باعتباره يرتبط باالحتياجات
اجلسدية\.
وباملقابل ،يوجه اجملتمع انتقادات
للنساء لنشاطهن اجلنسي.
ويبدو أن ما تسمى الثورة
اجلنسية مل تنجح يف حترير
النساء بنفس الدرجة اليت حررت
بها الرجال.
ويثري ذلك تساؤالت مفادها
إىل أي مدى حتققت املساواة
احلقيقية للنساء.
وتشري األدلة إىل أنه بالرغم
من وجود املزيد من النساء
يف الصفوف البارزة ملعظم
املؤسسات لكنهن ما زلن
خيضعن للمعايري اليت ينظر بها
الرجال لألمور.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

خبري اقتصادي :أسرتاليا تتجه حنو الكارثة

تقرير مبناسبة الذكرى السنوية
األوىل لرقاد املثلث الرمحات
املرتوبوليت بولس صليبا

يوم اجلمعة الواقع يف  ٢٩من شهر حزيران لعام ٢٠١٨
ومبناسبة مرور عام على انتقال املثلث الرمحات املرتوبوليت
بولس صليبا ،أقام صاحب السياده املرتوبوليت باسيليوس
مطران اسرتاليا و نيوزيالندا و الفلبني مع اآلباء الكهنة صالة
اجلناز (تريصاجيون) أمام قرب املثلثي الرمحات املرتوبوليت
بولس واملطران جربان يف مقربة روكوود.
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حذر جون آدمز مستشار االئتالف السابق من كارثة مستقبلية ألسرتاليا
قال اخلبري االقتصادي جون آدمز
إن األمور ال تسري على ما يرام
بالنسبة ألسرتاليا وتتجه حنو
األسوأ من املنظور االقتصادي.
وأضاف أن هناك مسارات عديدة
تذهب بأسرتاليا إىل كارثة
اقتصادية.
وأشار آدمز إىل أن السؤال ال
يتعلق مباذا ولكنه يرتبط بـ
«كيف» ،يف إشارة إىل حتمية
االقتصادية
األزمة
حدوث
املروعة.
ولفت إىل أن أحدا ال يعلم
بالتحديد العواقب اليت ستتواىل
يف أعقاب الكارثة.
وعلى مدى العامني املاضيني،
أطلق مستشار االئتالف السابق
حتذيرات شديدة اللهجة بشأن
اقرتاب حدوث كارثة اقتصادية
عاملية يف مواجهة ديون عامة
وخاصة قياسية ،وأسعار فائدة
تقرتب من الصفر ،وإنفاق
حكومي مفرط ،وفقاعة سكنية
هائلة.
وحدد اخلبري ما وصفه بـ «6
بوابات إىل اجلحيم» تؤدي
إىل كارثة اقتصادية مروعة

السرتالية.
وتتضمن تلك املسارات أن تقوم
احلكومات والبنوك املركزية
بزيادة أسعار الفائدة وسحب
احلوافز النقدية من األسواق
املالية.
وكذلك تشمل تلك اخليارات
استمرار أسعار الفائدة على
املنخفضة
الراهنة
معدالتها
واحملافظة على طبع األموال.
وأردف آدمز« :الكارثة االقتصادية
متثل تغيريا عكسيا سريعا يف
األحوال االقتصادية ،واليت من
شأنها أن تشكل حتديات خطرية
على األفراد حيث تهدد مستوى
املعيشة بالنسبة هلم ،كما تهدد
الشركات واملشروعات وتعيق
عملياتها التجارية ،وتؤثر سلبا
على احلكومات وتعرقل تنفيذها
لتعهدات املوازنة».
ومضى يقول« :استنادا على
وقائع تارخيية ،فإن الكارثة
حبدث
االقتصادية سرتتبط
اقتصادي متطرف ذات طبيعة
عاملية ،سوف يفرض نفسه
بأشكال خمتلفة».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الفرقاطة الصيادة قاتلة الغواصات سوف تحل محل الفرقاطات القديمة
املعمرة

فازت شركة السالح الربيطانية
«بي إيه إيه سيستمز» بعقد
قيمته  35مليار دوالر لبناء
أسطول جديد من الفرقاطات
املضادة للغواصات لصاحل
البحرية األسرتالية.
وأعلنت احلكومة الفيدرالية
السفينة القتالية
اجلمعة أن
«تايب  »26اليت تصنعها الشركة
الربيطانية ستكون هي التصميم
الذي يبنى عليه برنامج العقد،
يف أكرب مشروع سفن بأوقات
السالم يف تاريخ أسرتاليا.
السفينة املذكورة ،اليت يبلغ
طوهلا  150مرتا ،سيتم إنشاؤها
يف حوض بناء سفن حكومي
األسرتالية،
أدياليد
مبدينة
وسيطلق عليها االسم الرمسي
«هانرت» ،أو (الصياد) ،وحتمل
كنية «قاتلة الغواصات».
ومبوجب العقد ،تتلقى البحرية
األسرتالية  9فرقاطات متطورة
مزودة بصواريخ موجهة على أن
يبدأ البناء يف .2020
الفرقاطة اليت حتمل كنية «قاتلة
الغواصات» وتتكلف  4مليارات
دوالر سوف حتل حمل فرقاطات
قدمية تعزي إىل عام ،1996
وفقا ملا صرح به مصدر بوزارة
الدفاع لصحيفة األسرتاليان.
وهزمت الشركة الربيطانية
مناقصتني تقدمت بهما شركة
اإلسبانية
السفن
صناعة
«نافانتيا» ،ونظريتها اإليطالية
«فينكانتري».
فازت شركة السالح الربيطانية
«بي إيه إيه سيستمز» بعقد
قيمته  35مليار دوالر لبناء
أسطول جديد من الفرقاطات
املضادة للغواصات لصاحل
البحرية األسرتالية .الصورة
توضح منوذجا ختيليا للفرقاطة.
ومن املقرر أن يبدأ البناء
يف  2020على أن ُتسلم أول
فرقاطة عام  2027كجزء مما
وصفه املصدر بأنه «أكثر

مشروع سفن حربية أهمية منذ
احلرب العاملية الثانية».
وقالت حكومة ترينبول إن
الربنامج سوف خيلق 4000
وظيفة يف أحناء أسرتاليا ،بينها
 1500مبدينة أيداليد.
وعالوة على ذلك ،وفقا
لترينبول ،يقدم الربنامج العديد
من الفرص غري املسبوقة ألكثر
من  500شركة صغرية وكبرية
عرب سلسلة التوريد.
«اهلانرت»
احلكومة:
وقالت
ستكون إحدى أكثر السفن
احلربية قدرة يف العامل».
وتابعت« :إنها متلك القدرة على
إجراء عدد متنوع من املهام
بصورة مستقلة ،أو كجزء من
جمموعة مهام ،مع امتالكها
املدى الكافى وقدرة التحمل
الالزمة للعمل بكفاءة يف
املنطقة».
نظام األسلحة املتطورة يف
السفينة قادر على تقديم
احلماية الكافية ضد كافة
التهديدات اجلوية ،حيث تتجاوز
سرعة الصاروخ  1200كم\س
مع مدى يتجاوز  27كم
وأردفت« :الفرقاطة متلك املرونة
لدعم األدوار غري احلربية مثل
املساعدات اإلنسانية وعمليات
اإلغاثة ضد الكوارث».
من جانبه ،قال ماتياس كورمان
وزير املالية إن العقد يقدم
ألسرتاليا أحد أكثر فرقاطات
العامل املتطورة.
من جانبه ،قال وزير اخلارجية
الربيطاني بوريس جونسون
إن العقد ميثل عالمة على قوة
العالقات الربيطانية األسرتالية.
من املقرر أن يبدأ البناء يف
 2020على أن تسلم أول
فرقاطة عام  2027كجزء مما
وصفه املصدر بأنه «أكثر
مشروع سفن حربية أهمية منذ
احلرب العاملية الثانية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

العالناتكم يف الهريالد االتصال
على احد الرقمني:
0403482345
أو 96324818
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الـسبت  7تــموز 2018

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

ديدان طفيلية قاتلة تغزو حيث أطباء األسنان أولياء األمور
على إعادة التفكري فيما يضعونه
أسرتاليا
داخل صندوق الغداء ألطفاهلم

يعتقد أن الدودة منتشرة يف  %80من مجتمعات سكان أسرتاليا
األصليني ،لكنها قد تكون أكثر شيوعا لصعوبة اكتشافها.

تتضمن أعراض املرض اإلسهال والكحة والطفح الجلدي الشديد.هؤالء
الذين تنتقل إليهم العدوى تتزايد لديهم احتماالت املوت

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.
وتقدم رجل بشكوى رمسية إىل
دائرة الصحة يف كوينزالند
جراء حماوالته 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.

تفاصيل خطة احتيال تستهدف
سائقي التاكسي يف أسرتاليا

تسببت ديدان طفيلية قاتلة تمتلك القدرة على اخرتاق الجلد البشري
يف عدوى أكثر من نصف األسرتاليني يف بعض املجتمعات ،وسط
مخاوف من أن تضحى غري قابلة للعالج.
تسببت ديدان طفيلية قاتلة
متتلك القدرة على اخرتاق اجللد
البشري يف عدوى أكثر من
نصف األسرتاليني يف بعض
اجملتمعات ،وسط خماوف من
أن تضحى غري قابلة للعالج.
داء األسطوانيات الشعرية هو
مرض ٍ
معد تسببه الديدان وأكثر
انتشارا عامليا من املالريا.
املرض
أعراض
وتتضمن
اإلسهال والكحة والطفح اجللدي
الشديد.
هؤالء الذين تنتقل إليهم
العدوى تتزايد لديهم احتماالت
املوت.
تتضمن أعراض املرض اإلسهال
والكحة والطفح اجللدي الشديد.
هؤالء الذين تنتقل إليهم
العدوى تتزايد لديهم احتماالت
املوت
من جانبها ،قالت الدكتورة
كريستني كروس من جامعة
فليندرز إن العدوى تؤثر على
أسرتاليا
وسكان
السياح
األصليني والالجئني ،وتزدهر
يف املناطق األستوائية من

أسرتاليا مثل اإلقليم الشمالي
وأقصى مشال كوينزالند.
الدودة
«تسبب
وتابعت:
الطفيلية نوعا من العدوى يؤدي
إىل جيل يضم أعدادا كبرية
داخل اإلنسان الذي يلعب دور
املضيف قبل أن تتحرك الدودة
خارج األمعاء واألنسجة لتنتقل
إىل أعضاء أخرى».
ولفتت إىل أن الناس غالبا ال
يكونون على دراية بأن الدودة
الطفيلية أصابتهم.
ويعتقد أن الدودة منتشرة
يف  %80من جمتمعات سكان
أسرتاليا األصليني ،لكنها قد
تكون أكثر شيوعا لصعوبة
اكتشافها.
ومضت تقول« :املشكلة عي
أننا ال نبحث عنها ولذلك ال
يكون الناس على دراية تامة
بها ،كما أننا مل نفهم بعد ماهية
البيئة اليت جتعلها تزدهر».
واستطردت« :وتظهر الدودة
يف مناطق ال تتسم فيه أنظمة
الصرف الصحي بالكفاءة».

تكشفت تفاصيل حول خطة
احتيال جديدة تستهدف سائقي
التاكسي يف ملبورن عاصمة
والية فيكتوريا األسرتالية.
وكشف سائق تاكسي كيف
مت استهدافه مؤخرا خالل رحلة
روتينية من ريتشموند إىل St
 Kildaكان من املفرتض
أن يكسب منها  35دوالرا،
لكنها تسببت يف خسارته 450
دوالرا.
السائق املذكور يدعى سرجيان،
حيث أخرب راديو  3AWأن رجال
بريطانيا ذا مظهر «ساحر»
وصديقته استقال التاكسي
اخلاص به يف رحلة تستغرق 16
دقيقة.
وخالل الطريق ،قال الراكب إنه
نسى أمواله وبطاقة االئتمان
اخلاصة به ،وكذلك صديقته.
وأخرب الراكب السائق أنه
سيحول إليه األموال عرب
حسابه املصريف من خالل
تطبيق «إيه إن زد» (جمموعة
أسرتاليا ونيوزيلندا املصرفية
احملدودة).
وأضاف الراكب أنه سيحول إىل
السائق  50دوالرا بدال من 35
دوالرا مكافأة له على تفهم
املوقف.
«لقد
السائق:
واستدرك
أعطيته رقم حسابي وأخربني
أنه سيحول يف حسابي 50
دوالر ،لكنه سرعان ما عاد
بنظرة قلقة على وجهه وأخربني
أنه وضع  500دوالر عن طريق
اخلطأ».
وأردف السائق« :لقد بدا
متأكدا ،وأخربني أنه تأكد من
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حسابي ،ولذلك فحصت حسابي
للتيقن فوجدت بالفعل 500
دوالر».
وبعد ذلك ،قاد السائق الرجل
وصديقته إىل أقرب ماكينة
صراف آلي حيث سحب 450
دوالرا وأعادها للراكب.
وخرج الراكب وصديقته من
التاكسي ومضيا إىل سبيلهما.
بيد أن السائق سرعان ما
اكتشف اختفاء الـ  500دوالر
من حسابه ،واتصل بسائق
تاكسي زميل أخربه أنه وقع يف
نفس الشرك.
وهاتفت زوجة سرجيان «جمموعة
أسرتاليا ونيوزيلندا املصرفية»
حيث نصحها املسؤول املختص
بالذهاب إىل الشرطة.
وقال اخلرباء إن خطة اخلداع
تعتمد على حيلة بسيطة جدا
تعتمد على إبالغ البنك بأن 500
دوالر أرسلت عن طريق اخلطأ
ليتم وقف صرف املبلغ على
الفور.
وقالت الربوفيسورة أشا راو
إنه من املمكن كذلك أن يكون
املال قد مت حتويله دون وجود
سجل للمعامالت مما جيعل
مهمة الضحية عسرية السرتجاع
األموال.
كاساندرا كروس احملاضرة
جبامعة التكنولوجيا بكوينزالند
وصفت واقعة االحتيال باحليلة
الكالسيكية اليت تعتمد على
وضع مبالغ زائدة.
وتابعت« :إنه أمر شائع
جدا يف مدفوعات البضائع
اإللكرتونية».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

فقر الطاقة يهدد أسرتاليا

تشهد أسرتاليا تعقيدا كبريا
وارتباكا يف أسعار الطاقة
وفقا لتقرير أعدته هيئة الرقابة
االستهالكية األسرتالية.
ارتفاع أسعار الطاقة على مدى
العقد املاضي جعل العديد من
العائالت األسرتالية تعاني من
أجل تدفئة أو تربيد منازهلا.
ومل يعد فقر الطاقة مقتصرا
فحسب على كبار السن أو
أصحاب الدخل املنخفض.
النمو يف التكنولوجيات اخلضراء
مثل ألواح الطاقة الشمسية فوق
أسطح املباني شيء مرحب به
وجيعل الطاقة متاحة بشكل أكرب.
بيد أن نتائج أحد البحوث احلديثة
تشري إىل الطرق الراهنة لتشجيع
تلك التكنولوجيات قد جتلب نتائج
عكسية يف تفاقم فقر الطاقة
وتعميق الالمساواة.
وتبدو أسرتاليا يف حاجة إىل
سياسة جديدة تعاجل مسألة عدم
العدالة يف الطاقة ،ويف نفس
الوقت تساعد يف عملية التحول
حنو جمتمع مبعدالت كربون أقل.
واستكشف البحث جتارب حقيقية
توضح حالة عدم املساواة اليت
تتسم بها الطاقة يف أسرتاليا
بني  30عائلة مبلبورن منخفضة
الدخل أو أكرب عمرا أو تتسم
بالضعف.

وكشف البحث أن فئات معينة
مثل املستأجرين وكبار العمر
وأصحاب العجز يواجهون خطورة
أكرب يف مسألة فقر الطاقة.
ويتعني على املستأجرين تكبد
املزيد من األموال إذا أرادوا
تدفئة وتربيد وحداتهم السكنية
إذ أن املنازل املؤجرة تتسم
بقدرة عزل وأنظمة طاقة مشسية
أقل مقارنة هؤالء الذين يعيشون
يف وحدات سكنية ميلكونها.
كما أفاد البحث بأنه ثلثي املنازل
أكثر برودة من املعدالت الصحية
اجليدة ،وأن العديد من العائالت
ليست واعية بتلك املخاطر.
العيش يف منازل باردة بات
أمرا شائعا يف أسرتاليا وليس
مقتصرا على أصحاب الدخل
املنخفض.
لكن هذا الربد قد يرتبط بتداعيات
صحية خطرية.
ونوه البحث إىل الدور الذي
يستطيع األبناء البالغون تنفيذه
للتيقن من أن آباءهم يتمتعون
بالتدفئة الالزمة ،وحيصلون على
اتفاق عادل يف عقود الطاقة.
عدالة الطاقة يف أسرتاليا متثل
قضية اجتماعية ،وينبغي االهتمام
بالفئات الضعيفة وعدم تركها
حلال سبيلها.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يف سيدني..مرآب السيارة أغلى من سعر منزل

مرآب سيارات يف سيدني تم شراؤه بأكثر من  210ألف دوالر عام  2012بعد أيام قليلة
من عرضه للبيع
وأصحاب مبنطقة  Challis Aveمببلغ
السكان
يعاني
املشروعات يف سيدني من  210ألف دوالر.
األسعار الباهظة ألماكن انتظار ويف «بوتس بيونت» أيضا ،مت
السيارات يف ظل ارتفاع الطلب بيع جراج للسيارات مببلغ قياسي
بشكل متزايد ونقص املعروض .تبلغ قيمته  264ألف دوالر.
وباتت سيدني إحدى أسوأ يذكر أن مثن هذه الكراجات أكثر
مدن العامل فيما يتعلق بنقص غالء من أسعار بعض املنازل
يف «بلو ماونتينز».
اجلراجات.
وبلغت أسعار جراجات انتظار فعلى سبيل املثال ،هناك منزل
السيارات داخل سيدني وأحيائها حيتوي على غرفيت نوم ومحام يف
الشرقية وجزء من جنوبها ما يزيد «ليثجو» معروض للبيع بسعر 219
ألف دوالر.
عن  200ألف دوالر.
املشرتون لتلك اجلراجات عادة ويف شارع «  »Bond 2باملنطقة
ما ينتمون لفئة أصحاب األعمال املالية التابعة ملنطقة األعمال
الذين يرغبون يف تأمني سياراتهم املركزية ،يعرض جراجان النتظار
السيارات للبيع مقابل  475ألف
الثمينة أثناء العمل.
وعالوة على ذلك ،يلجأ بعض دوالر.
السكان إىل شرائها إلضافة قيمة ويف شارع «بارك» اجملاور ،مت
بيع غاراجني النتظار السيارات
إىل ممتلكاتهم العقارية.
ويف شارع «ماكلي» يف «بوتس األسبوع املاضي مقابل  180ألف
بوينت» مثة مرآب النتظار دوالر لكل منهما.
السيارات معروض للبيع بقيمة تستطيع شراء مكانني النتظار
السيارات يف منطقة األعمال
تناهز  200ألف دالر.
يذكر أن «بوتس بوينت» تبعد املركزية بسيدني مقابل 475
حوالي  3كيلومرتات عن منطقة ألف دوالرومت بيع غاراج النتظار
األعمال املركزية بسيدني ،وأحد السيارات بالقرب من حمطة
«كينجز كروس مقابل 172500
أكثر األحياء كثافة سكانية.
وجاء ذلك يف أعقاب بيع مرآب دوالر ،بينما كان السعر ال يزيد
النتظار السيارات ال تزيد مساحته عن  50ألف دوالر قبل عام.
عن  13مرت مربع يف أحد املنازل املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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زيادة احلد األدنى لألجور واخنفاض ضريبة الدخل ..أبرز تغيريات  1متوز يف أسرتاليا سبعيين حيكي تفاصيل «علقة موت»
على يد عصابة إناث إفريقية

 2.3مليون أسرتالي من أصحاب الحد األدنى من األجور سوف يستقبلون
 24.3دوالرا إضافية أسبوعيا تنفيذا لتوصيات مفوضية العمل العادل.

الراغبون يف الحصول على بدل البطالة أو بدل الشباب ربما يتعني عليهم اآلن
مقابلة هيئة التوظيف قبل تحديد أول موعد

تخفيضات ضريبة الدخل الشخصية بإجمالي  144مليار دوالر توفر يف جيوب
األسرتاليني الذين يكسبون حتى  90ألف دوالر سنويا  10,20دوالرا أسبوعيا.

يتعني على الطالب تسديد قرض  HECSبعد أن مرر مجلس الشيوخ تغيريات
تتعلق بالتعليم العالي

من املقرر تشديد اإلجراءات األمنية يف املطارات األسرتالية بالنسبة للمسافرين الدوليني
الذين سيتعني عليهم إخراج كافة املساحيق من حقائبهم لتخضع لفحص خاص

شركتا «أوريجن إنرجي و»إيه جي إل» أعلنتا انخفاضا طفيفا يف أسعار الطاقة

صورة للمنزل قبل تحطيمه

املنزل الذي تبلغ قيمته ماليني الدوالر تعرض للتحطيم على أيدي  60مراهقة

رسوم يف كافة جدران املنزل وتحطيم النوافذ،وخلع مفاصل األبواب

األحد  1متوز يشهد
يشهد
تغيريات كبرية تؤثر يف معيشة
ماليني األسرتاليني،
وعمل
حيث يبدأ تفعيل بنود موازنة
العام املالي اجلديد.
ومن املقرر زيادة احلد األدنى
لألجور بنسبة  % 3.5من 694.9
دوالر إىل  719.20دوالر
أسبوعيا.
ويف ذات األثناء ،ستقل قيمة
اجلزاءات التأديبية اليت يتكبدها
بعض العمال.
وبدءا من اليوم ،يتعني على
الطالب الشروع يف تسديد
قرض  HECSالذي متنحه
احلكومة الفيدرالية ملساعدتهم
على نفقات الدراسة.
بيد أن تسديد الطالب هذا
الدين سيكون إلزاميا فقط إذا
بلغ دخلهم السنوي  45ألف
دوالر على األقل.
وعالوة على ذلك ،ستنخفض
أسعار الطاقة بنسبة % 1
بالنسبة لبعض الزبائن.
بيد أن أسعار الغاز قد تشهد
بعض الزيادة.
ومن املقرر تشديد اإلجراء
األمنية يف املطارات األسرتالية
بالنسبة للمسافرين الدوليني
الذين سيتعني عليهم إخراج
كافة املساحيق من حقائبهم
لتخضع لفحص خاص.
وفيما يلي عرض سريع ألبرز
التغيريات:

احلد األدنى لألجور واجلزاءات:
 2.3مليون أسرتالي من أصحاب
احلد األدنى من األجور سوف
يستقبلون  24.3دوالرا إضافية
لتوصيات
تنفيذا
أسبوعيا
مفوضية العمل العادل.
ومن املقرر زيادة احلد األدنى
لألجور بنسبة  % 3.5من 694.9
دوالر إىل  719.20دوالر
أسبوعيا ،أو  18.93دوالر يف
الساعة.
أضف إىل ذلك ،ستنخفض
اجلزاءات املقررة على عمال
قطاع الضيافة أصحاب الدوام
الكلي أو اجلزئي بنسبة ،% 10
كما تنخفض اجلزاءات املقررة
على عمال متاجر التجزئة بنسبة
.% 15
أما عمال مطاعم الوجبات السريعة
فسوف تنخفض قيمة اجلزاءات
املفروضة عليهم بنسبة ،% 10
بينما تقل بنسبة  % 15ملوظفي
الصيدليات.
التخفيضات الضريبية:
تشهد املوازنة اجلديدة ختفيضات
تارخيية لضريبة الدخل الشخصية
بإمجالي  144مليار دوالر توفر
يف جيوب األسرتاليني الذين
يكسبون حتى  90ألف دوالر
سنويا  10,20دوالرا أسبوعيا.
ويف املراحل الثالثة األوىل من
اخلطة اليت تستغرق  7سنوات،
حيصل أصحاب الدخول املنخفضة
واملتوسطة على ختفيضات

ضريبية تصل إىل  530دوالرا
سنويا بدءا من اليوم األول من
يوليو.
قرض :HECS
يتعني على الطالب البدء يف
تسديد قرض  HECSبعد مترير
جملس الشيوخ لتغيريات تتعلق
بالتعليم العالي.
وخفضت احلكومة احلد األدنى من
الكسب السنوي الالزم لتسديد
القرض املذكور من 54000
دوالر إىل  45ألف دوالر.
ضريبة التسوق على اإلنرتنت:
يتم فرض ضريبة على التسوق
عرب اإلنرتنت يف املالبس
واإللكرتونيات واألثاث من
متاجر خارج أسرتاليا تزيد دورة
رأس ماهلا السنوية عن  75ألف
دوالر.
غرامات انتظار السيارات:
تنخفض قيمة  10غرامات انتظار
سيارات شائعة بنسبة % 25
يف نيو ساوث ويلز.
ويضمن ذلك الغرامة املفروضة
على انتظار السيارة أطول من
الوقت املسموح ،أو االنتظار
بدون عرض التذكرة ،أو
االنتظار بعد انقضاء مدة
التذكرة ،أو انتهاك املسافة
املقررة لالنتظار.
ترتفع أسعار املواصالت العامة
يف ملبورن بنسبة ،% 4.7
بينما تشهد مدينة بريزبن زيادة
بنسبة % 1.5

املواصالت العامة:
تشهد سيدني بدءا من  1يوليو
زيادة بنسبة  % 2.2يف أسعار
بطاقة «أوبال» للمواصالت
العامة.
ويعين ذلك أن ركاب نيو ساوث
ويلز سيضطرون إىل دفع 39
سنتا إضافية كل أسبوع.
بيد أن أصحاب املعاشات
احلاملني لبطاقة «أوبال» لن
يتأثروا من التغيريات ،حيث
ستظل التكلفة عند مستوى 2.5
دوالرا.
كما ترتفع أسعار املواصالت
العامة يف ملبورن بنسبة 4.7
 ،%بينما تشهد مدينة بريزبن
زيادة بنسبة % 1.5
تشهد سيدني بدءا من  1يوليو
زيادة بنسبة  % 2.2يف أسعار
بطاقة «أوبال» للمواصالت
العامة.
ويعين ذلك أن ركاب نيو ساوث
ويلز سيضطرون إىل دفع 39
سنتا إضافية كل أسبوع
رسوم الطرق:
من املقرر زيادة رسوم الطرق
يف سيدني وملبورن وبريزبن
حبوالي  9سنتا.
وتتضمن التعديالت زيادة رسوم
املرور من نفق «كروس سييت»
يف سيدني مبقدار يرتاوح بني 1
إىل  3سنتتات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تحطم العديد من النوافذ باملنزل بعد حفل وحشي

حتدث الرجل األسرتالي املسن
الذي تعرض للضرب على يد
عصابة إناث إفريقية بعد تدخله
للدفاع عن مراهقة عن تفاصيل
االعتداء املروع الذي تعرض
له.
الرجل ،البالغ من العمر 72
عاما والذي كان خائفا جدا
من اإلفصاح عن هويته ،قال
إنه غادر منزله يف ملبورن يف
متام الساعة اخلامسة صباحا
عندما شاهد جمموعة من اإلناث
اإلفريقيات يضايقن مراهقة.
ولكن بعد تدخله بشجاعة ملنع
العصابة من ضرب املراهقة
القليلة احليلة ،البالغة من العمر
 16عاما ،حتولت إليه عضوات
العصابة.
وأردف خمربا شبكة نيوز« :لقد
قمن بضربي «علقة موت» ،إنها
أسرتاليا اليت نعيش فيها».
ويأتي اهلجوم بعد أن تسببت
اإلفريقية
العصابة
نفس
األنثوية يف تدمري منزل مؤجر
يف «هاوثورن إيست» تبلغ
قيمته  3ماليني دوالر ،ومألن
جدرانه برسومات غرافيتية بعد
«حفلة متوحشة».
وذكرت تقارير أن املراهقات

قمن بتدمري اجلدران واألبواب،
ورش رسوم غرافيتية يف كافة
الغرف قبل االندفاع إىل الشارع
واالعتداء على اجلريان.
وأشار املسن األسرتالي إىل أنه
تعرض لالعتداء على يد عصابة
مؤلفة من  8إناث.
وواصل« :لقد بدأن يف ركلي
وإسقاطي أرضا ،وضربي يف
رأس ،أشعر باالمتنان أنين مل
أتعرض لطعنات».
واستطرد« :لقد سرقت الفتيات
حافظة نقودي».
وعانى الرجل ،الذي مت نقله إىل
املستشفى ،من إصابات يف
الرأس وارجتاج.
العصابة هامجت فتاة يف
السادسة عشرة أمام عقار
هاوثورن الذي حطمت فيه 60
من اإلناث املنزل الذي تبلغ
قيمته ماليني الدوالر.
يذكر أن الضحيتني ال يعرفان
بعضهما البعض ،واستطاعت
الفتاة أن تنجو من األذى.
ومحلت بعض رسوم الغرافيت
إشارات تدل على عصابيت
«أبيكس» و «بلوك بويز» ،مما
يدل على انتماء الفتيات هلما.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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عندما وقعت على اتفاقية
باريس مل اعتقد انها ملزمة

أبوت حيث تورنبول على
حذوِ حذوَ ترامب «املناخي»
حث السيد طوني أبوت مالكومل
تورنبول على ان حيذو حذو
دونالد ترامب والتخلي عن
االلتزامات اليت مت التعهد بها
مبوجب اتفاقات املناخ يف
باريس ،اليت وقعها السيد
أبوت نفسه عندما كان رئيسا
للوزراء.
فقد قال رئيس الوزراء السابق
إنه مل يتوقع أبدًا أن تكون
أهداف احلد من تغري املناخ اليت
وقعها ملزمة.
لكن دعوة السيد أبوت مت
التغاضي عنها على الفور من
جانب أحد أنصاره السابقني،
وهو الوزير أنغوس تايلور،
الذي قال إن أسرتاليا ستحرتم
اتفاقياتها الدولية.
ويف إلقائه حماضرة يف ذكرى
بوب كارتر لعام  2018يف
ملبورن ،قال السيد أبوت إنه
مل يعتقد مطلقًا أن ختفيض
انبعاثات غازات البيت الزجاجي
(الدفيئة) يستحق القيام به،
ما مل يكن باإلمكان القيام به
بتكلفة بسيطة.
وقال رئيس الوزراء السابق
إنه على الرغم من أن معدل
الكربون يف الغالف اجلوي
يتزايد من  300إىل  400جزء
يف املليون ،فإنه مل تكن هناك
«عواقب مأساوية» على املناخ.
«العواصف
يقول
واضاف
ليست أكثر شدة ،اجلفاف
ليس لفرتة طويلة ،الفيضانات
ليست أكرب ،احلرائق مل تكن
أكثر شدة من القرن املاضي،
على الرغم من اإلفراط يف نشر
التقارير واإلفراط يف مطالبات
السياسيني اخلضر».
وتابع قائال «مل ترتفع مستويات
البحار بالكاد ودرجات احلرارة ال
تزال أقل من تلك يف الفرتة
الدافئة يف القرون الوسطى».
ورأى «مبرور الوقت ،يبدو
أن تغري درجة احلرارة يرتبط
أكثر مع نشاط بقعة الشمس
مقارنة مبستويات ثاني أوكسيد
الكربون» .
وكان هذا اخلريف رابع أكرب
فصل خريف حرارة يف أسرتاليا
ً
وفقا لبيانات
منذ أكثر من قرن
مكتب األرصاد اجلوية.
لكن السيد أبوت قال إن
اجلمهور «مييل إىل االعتقاد بأن
شيئًا ما حيدث» وأن «هناك
حاجة إىل القيام بشيء ما» ألنهم
«يستمدون ذلك من قصص
التخويف اإلعالمي واألكادمييني
الباحثني عن االهتمام».
ال
أطفالنا
«لكن
وقال:
تستمر
عندما
يشكروننا
فواتريهم يف االرتفاع وتتوقف
وظائفهم يف حماولة غري جمدية
جلعل العامل أكثر برودة بشكل
غري حمسوس».
وكشف السيد أبوت عن إنه

وجون هاورد كانا يف الظالم
بشأن اآلثار الكاملة لسياسات
التخفيف من تغري املناخ اخلاصة
بهما  ،مبا يف ذلك هدف الطاقة
املتجددة وااللتزامات الدولية
بتخفيض االنبعاثات.
واستطرد يقول «لست متأكدا
من أن حكومة هوارد توقعت
متاما أين سيقود هدف الطاقة
املتجددة عندما اختذت قرارا
بفرض ذلك».
وعندما كان رئيسًا للوزراء،
كان أبوت قد وقع على ختفيض
أسرتاليا االنبعاثات إىل 28-26
يف املئة على مستويات عام
 2005حبلول عام  .2030لكنه
قال يوم الثالثاء إن اهلدف
الوحيد هو أن يكون طموحًا.
وقال« :بالتأكيد مل أتوقع،
رئيسا للوزراء ،كيف
بصفيت
ً
ستصبح األهداف الطموحة اليت
اتفقنا عليها يف باريس ،يف
ً
ٍ
ٍ
ملزمة»
التزامات
أيد خمتلفة،
واعلن السيد أبوت إنه مع
الواليات
رئيس
انسحاب
املتحدة االمريكية دونالد ترامب
من اتفاقية باريس ،جيب أن
حتذو أسرتاليا حذوه.
وقال «هدفنا عام  ،2015بعد كل
شيء ،مت حتديده على أساس أن
االتفاقية ستكون قابلة للتطبيق
على مجيع األطراف .»...
واستطرد يقول «غابت أمريكا،
كان على حكوميت عدم التوقيع
على معاهدة باريس ،وخباصة
مع اهلدف احلالي ..االنسحاب
من اتفاقية باريس اليت تقود
ضمان الطاقة الوطنية سيكون
أفضل وسيلة إلبقاء األسعار
متدنية وزيادة فرص العمل
وانقاذ حزبنا من إرث سياسي
ميكن أن يطاردنا على مدى
العقد املقبل على األقل».
وأعاد خليفة السيد أبوت
يف رئاسة احلكومة ،مالكومل
أسرتاليا
التزام
تورنبول،
باتفاقية باريس على الرغم من
قرار ترامب.
وقد مت التأكيد على ذلك
من قبل أحد وزراء تورنبول
الصغار ،أنغوس تايلور ،الذي
كان أحد مؤيدي السيد أبوت
خالل التحدي على القيادة
.2015
وقال تايلور يف تصريح لوسائل
اعالم فريفاكس يف لندن:
«قطعنا على أنفسنا التزاما،
ودخلنا يف تلك االتفاقية
وحنرتم اتفاقاتنا».
واضاف «حنن ملتزمون بها
وحنافظ على التزاماتنا».
وقد هدد السيد أبوت بالكالم
ضد سياسة احلكومة الوطنية
لضمان الطاقة اليت من شأنها
فرض التزامات مزدوجة على
سوق الطاقة لتوفري املوثوقية
بأقل تكلفة لالنبعاثات.

Page 11

Australian News

تقرير ملفوضية االوراق املالية واالستثمار:

مستعملو بطاقات االئتمان ينوؤون تح جبل من
الديون قد ال يتم تسديدها

ينوء واحد من كل ستة
مستهلكني حتت جبل من ديون
بطاقات االئتمان اليت قد ال
ميكن سدادها  ،وفقا لبحث
ينذر باخلطر من قبل املفوضية
املنظمة للشركات.
فقد أظهر تقرير مفوضية
واالستثمار
املالية
األوراق
األسرتالية ( )ASICأن ٪18.5
من املستهلكني ينوؤون حتت
اعباء ديون بطاقاتهم االئتمانية
حيث بلغ إمجالي األرصدة املتأخر
تسديدها  45مليار دوالر.
وقالت الدراسة إن البنوك
وشركات بطاقات االئتمان
كانت يف خضم حبر من العائدات
مع جين الفوائد من  31.7مليار
دوالر من هذه الديون البالغة
 45مليار دوالر.
وحذرت املفوضية من أن عروض
البطاقات االئتمانية املغرية -
وال سيما حتويل الرصيد من
بطاقة واحدة إىل أخرى  -كانت
مبثابة «فخ دين» ،مع وجود 550
ألف شخص يعملون على تسديد
املتأخرات و  930ألفا مع ديون
اعتبارا من حزيران
مستمرة
ً
.2017
وتقدر مراجعة حسابات 21.4
ّ
مليون بطاقة االئتمان ،افتتحت
يف السنوات اخلمس حتى
حزيران من العام املاضي ،أنه
كان بامكان املستهلكني توفري
 621مليون دوالر يف سنة
واحدة فيما لو حتولوا إىل بطاقة
ائتمانية أكثر مالءمة مع زخرفة
أقل ومعدل فائدة أقل.
الكشوفات
هذه
وجاءت
يف الوقت الذي تواجه فيه
املؤسسات املالية حرارة يومية
من مفوضية املصارف امللكية،
اليت كشفت عن سلوك غري
أخالقي متواصل ،ويف بعض
احلاالت ،سلوك غري قانوني.
وللتصدي جلبل الديون املتنامي
املربح للبنوك ولكنه سيئ
والزبائن،
للعمالء
بالنسبة
األوراق
مفوضية
اقرتحت
املالية واالستثمار األسرتالية
تشريعات أكثر صرامة لضمان
عدم منح املستهلكني إال يف
حدود ائتمان ميكن سدادها يف
غضون ثالث سنوات.
وقال نائب رئيس املفوضية
بيرت كيل ( )Kellإنه على الرغم
من القوانني اليت استحدثت يف
عام  ،2012مل يتخذ مجيع مزودي
استباقية
خطوات
االئتمان
ملواجهة الديون املستمرة.
لقد أخرج السيد كيل أربعة
مقرضني  Citi -و Latitude
American Express
و
و  - Macquarieلإلبقاء
على القواعد القدمية لبطاقات
االئتمان اليت مت فتحها قبل
حزيران  ،2012مع دفع 525
ألف عميل فائدة أكثر من اليت
حيتاجون إليها.
وكشف السيد كيل عن «عدد
من اإلخفاقات من جانب

املقرضني يف العمل أفضل
ملصلحة املستهلكني».
واضاف يقول «نتوقع منهم
أن يستجيبوا بسرعة لكشوفاتنا
وسوف نتابع ضمان معاجلة
املشكالت اليت حددناها».
وقالت املفوضية إنه يف حني
أن مقدمي بطاقات االئتمان
األربعة الذين مت حتديدهم مل
خيالفوا القانون  ،فإنهم كانوا
يغرمون العمالء اكثر من الالزم
ّ
منذ زمن طويل  ،و»سلوكهم ال
يتناسب مع بقية اقرانهم يف
الصناعة».
ومع ذلك  ،وردا على مدونة
السلوك املصرفية اجلديدة
 ،فإن مصريف  Citiو

 Macquarieسوف يتخلصان
من املنهجية املعهودة ابتداء
من العام املقبل .كما كان
من املتوقع أن تقوم أمريكان
اكسربيس بتحديث سياستها
وأن شركة  Latitudeاملالية
واالقراضية كانت تقوم مبراجعة
موقفها.
وقال البحث أيضا أن ديون
بطاقات االئتمان اليت حيملها
األسرتاليون الشباب «تثري قلقا
خاصا».
وحذرت دراسة املفوضية من أنه
«من املرجح أن يكون الشباب يف
مزيد من االهمال وأن البطاقات
املتعددة يف توصيف مبالغ فيه
حول احلسنات والفوائد».

وأشارت ورقة املفوضية إىل
نتائج حتقيق جملس الشيوخ حول
خماطر بطاقات حتويل األرصدة،
حيث يقوم املستهلكون بتحويل
بعض أو كل رصيد بطاقاتهم
االئتمانية ودفع فوائد منخفضة
أو بدون فوائد خالل فرتة
تروجيية.
وقال البحث «يف رأي جملس
الشيوخ ،ميكن أن تكون
هذه التحويالت [فخ دين]
للمستهلكني  ...إذا أخفقوا يف
سداد املبلغ املتبقي يف الفرتة
الرتوجيية  ،فاحفظوا البطاقة
اليت مت حتويل الرصيد منها ،أو
قوموا بعمليات شراء جديدة على
واحد أو أكثر من البطاقات».
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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

مواجهة سياسية يف صيدا بطابع خدماتي ...تعيد حزب اهلل يسلّف باسيل حكوميا
ومبلف النازحني
خلط االوراق يف املدينة
بوال أســطح

قفز امللف البيئي واخلدماتي يف صيدا اىل واجهة االهتمام
السياسي جمددا ،من بوابة «االعرتاض الشعيب» على الروائح
الكريهة وخمالفات معمل معاجلة النفايات احلديث يف سينيق من
ّ
املتوقعة للمولدات اخلاصة اليت
جهة ،وعلى «التسعرية» الشهرية
تصدرها بلدية صيدا وفق ما حتدده وزارة الطاقة من جهة أخرى،

نصراهلل ينعش طرح توزير
االقليات  ...ويتبناه مع التيار
علي ضاحي

هلل يف إطاللته
اعاد االمني العام للـ «حزب اهلل»السيد حسن نصرا 
املتلفزة األخرية طرح تشكيلة الـ 32وزيرًا اىل التداول مبا يوسع
افق النقاش حول التأليفة اىل ثالث صيغ 32 :و 30و 24وزيرًا،
رغم ان االخرية وفق مصدر سياسي يف الثنائي الشيعي مل تلق
«احلماسة» املطلوبة لدى اكثر من طرف ويبدو انالرئيس ميشال
جزء من
ن غري ميال لصيغة «تعصر» التمثيل وتستبعد حكمًا
عو 
ً
القوى املمثلة يف الربملان وفقاالنتخابات االخرية.
ويقول املصدر ان السيد نصراهلل هدف اىل تسليط الضوء على
مكامن اخللل يف النقاش احلكومي فال يكفي متثيل الطوائف الكربى
وكتلها الوازنة من منطلق التمثيل السياسي وعدد النواب بل جيب
ان يكون معيار التمثيل واحدًا اي ان يكون لكل طائفة منتخب هلا
نواب ،متثيل مبا يتناسب مع عددهم لكي يصح اناحلكومة حكومة
امجاع وطين اوحكومة وحدة وطنية اي انها ليست حكومة مواالة او
حكومة معارضة بل حكومة إئتالف بني القوى احلليفة للعهد والقوى
املتخاصمة معه.
فتمثيل االقليات الذي اعاده السيد نصراهلل اىل واجهة النقاش
االعالمي والسياسي بعد ان كان طرحه رئيس التيار الوطين احلر
ل قبل االنتخابات النيابية يف احد
ووزير اخلارجية جربان باسي 
اجلوالت االنتخابية واعاد طرحه خالل لقائه االخري بالسيد نصراهلل
كما طرح للتداول خاللاالستشارات النيابية غري امللزمة.
ويؤكد املصدر ان طرح توسيع احلكومة لتكون من  32وزيرًا وان
تشمل توزير علوي وسرياني يتبناه نصراهلل وحزب اهلل كما يتبناه
ويدعمه كل من الوزير باسيل والرئيس عون ،ويشري املصدراىل
ان هذا التبين ليس كافيًا وحده بل حيتاج اىل مروحة اتصاالت مع
ي واحلريري وباقي القوى االساسية يف البلد.
الرئيسنينبيه بر 
ويلفت اىل ان االسبوع الطالع سيشكل بداية الستكمال التشاور
يف الطرح اجلديد -القديم وسيتوىل حزب اهلل عرب ممثل له اجراء
سلسلة اتصاالت باملعنيني الستمزاج رأيهم يف طرح توسيع احلكومة
ومتثيل االقليات من خالل االتصاالت الثنائية او الثالثية وخصوصًا
انه مل يصدر يف الساعات املاضية اية اشارة ال سلبية وال اجيابية
عن الرئيس املكلف يف ما خص وحدة املعايري احلكومية ووحدة
التمثيل واعطاء حقيبتني للعلويني والسريان قد تكونا حقيبتا دولة
او وزارات مستحدثة ويرتدد وجود مسعى النشاء وزارة لالسكان
واخرى للتخطيط.
ويؤكد املصدر ان توزير العلوي ليس بالضرورة ان يكون من حصة
 8آذا ر اواحلزب العربي الدميقراطي الذي يؤكد مصدر مسؤول فيه
ان امينه العامرفعت عيد يرحب بتوزير علوي من دون الدخول يف
تفاصيل «هوية» هذا العلوي فمن يطرح االمر ادرى بالتفاصيل.
ويشري املصدر اىل وجود نائبني علويني منتخبني االول هومصطفى
ني ومن حصة التيار الوطين احلر ويف كتلته اما النائب العلوي
حس 
ش والذي ينتمي اىل كتلة العزم
الثاني فهو الدكتور علي دروي 
اليت يرتأسها الرئيسجنيب ميقاتي.
فال مانع ان يكون الوزير العلوي إما مليقاتي وبذلك حتل مشكلة
توزير كتلة ميقاتي وإما لعون ويعطى الوزير السرياني للحريري
يف مكان الوزير السين السادس الذي سيمنحه احلريري اىل سنة
 8آذار ومن حصة الرئيس عون..
يف املقابل قد يكون السرياني من حصة احلريري وتبقى احلقيبة
العلوية مليقاتي.
وخيتم املصدر ان هذه الطروحات حتتاج اىل تسييل عملي واىل
نقاش مباشر مع املعنيني ورمبا حنتاج اىل ايام لتبيان اخليط
االبيض من اخليط االسود فإذا ُف ّعلت االتصاالت وصفت النيات
وتبادل املعنيون النقاش سنصل اىل نتائج حامسة حتمًا.

الردان :بإقفال املعمل حتى اشعار آخر ما فتح الباب على
فجاء
ّ
أزمة نفايات ،وعلى دعوة النائب اسامة سعد اصدار التسعرية
بدال من بلدية صيدا.
االعرتاض الشعيب الذي تقوده «متابعة القضايا البيئية يف
صيدا» ،بدعم سياسي من «التنظيم الشعيب الناصري» ،بدأ يفسر
على انه مواجهة غري مباشرة بني «التنظيم» برئاسة النائبأسامة
سعد وبلدية صيدا ومعها تيار «املستقبل» برئاسة النائب بهية
ي على ملفات املدينة البيئية واخلدماتية الساخنة ،يف حماولة
احلرير 
للمشاركة وكسر االحتكار فيها ،وأبعد من ذلك رمبا «تصفية
حسابات» تثبت قوة وحضور «التنظيم» وسعد يف املعادلة اجلديدة
بعد فوزه باالنتخابات النيابية يف أيار املاضي ،ردا على كل
بدءا من االنتخابات النيابية عام
حماوالت التهميش واالقصاء
ً
 2009وصوال اىل االنتخابات البلدية عام  ،2016حيث تفرد تيار
«املستقبل» بادارة شؤون املدينة رمسيا وفق «الناصري» نفسه.
شرارة االعرتاض حتولت اىل مواجهة ،مع بدء اجلولة امليدانية اليت
نظمتها «متابعة القضايا البيئية يف صيدا» ،عند معمل معاجلة
النفايات احلديث يف سينيق لالطالع على األضرار البيئية النامجة
عن املعمل ،على جبل العودام ،املنطقة البيئية املمتدة من
«البحرية» او بركة املياه اآلسنة على شاطىء قرب املعمل وصوال
الصيداوية على انه
اىل جمرى نهر سينيق ،وقد قرأته االوساط
ّ
بح «التنظيم» برفع صوته،
ليس
«رمانة بل قلوب مليانة» بعدم ّ
ّ
مطالبا مبعاجلة «املخالفات» اليت جتري يف املعمل وتشديد الرقابة
البلدية على سري العمل ووقف استرياد النفايات من خارج املدينة،
حفاظا على االجناز الذي متيزت به صيدا دون سواها من املناطق
اللبنانية يف أزمة النفايات.
وكشف االشكال ،الذي حصل عند مدخل املعمل عندما دخل
احملتجون الذي تقدمهم النائب سعد اىل داخله ،عن مشاهدات
«صادمة» جلهة أكوام النفايات غري املفرزة واملرتاكمة يف باحة
املعمل ،والكميات الكبرية اليت جرى طمرها يف األرض اجملاورة
للمعمل واليت بات ارتفاعها يزيد عن  10أمتار على مساحة عشرات
الدمنات» ،عن مدى التدهور البيئي يف صيدا وخباصة على
الشاطىء اجلنوبي والذي ترجم بانبعاث الروائح الكريهة والغازات
الضارة ورمي النفايات والعوادم يف احلوض البحري واألرض
ّ
ي إىل الشاطىء والبحر».
املردومة وتدفقمياه الصرف الصح 
غري أن الذي مل يكن متوقعا هو اقدام ادارة املعمل وبعد اقل
من ساعتني على اقفال ابوابه وعدم استقبال النفايات من صيدا
وجزين وبريوت حتى إشعار آخر ،فتح الباب ووفق مصادر صيداوية
لـ»النشرة» ،على أزمة نفايات جديدة يف املدينة ،بعد التوقف عن
استقباهلا ،وعدم مجعها من املدينة ما يعين تراكمها يف االحياء
شد احلبال» بني هيئة
والشوارع ،لرتتفع وترية «الكباش» و»لعبة ّ
متابعة القضايا البيئية ،وادارته اليت تسعى اىل التوصل اىل
اتفاق يقضي بعدم التعرض للمعمل وموظفيه وهو ما يرفضه
سعد ،معتربا ان املعمل مرفق عام تديره شركة خاصة وعلى بلدية
صيدا حتمل مسؤوليتها ،فيما رد رئيس البلدية السعودي أنه
يواصل مساعيه مع املعنيني من أجل التوصل إلستنئاف العمل
يف املعمل على اعتبار «انه احلل االنسب ،وعدم حتميله اكثر مما
حيتمل» ،قائال «حلوا عن ظهره».
وفيما التزم تيار «املستقبل» الصمت ،واكتفى بالدفاع عن املعمل
وادارته بشكل غري مباشر دون الدخول يف سجاالت مباشرة،
المست النائب بهية احلريري املشكلة بعناوينها العامة ،واعتربت
و»إننا فخورون ّ
ّ
بأنها من أكثر املدن اللبنانية تكام ًال
صيدا منوذجية
يف بنيتها التحتية ،وتكاد تكون من املدن القليلة اليت سلكت
طريق التكامل البيئي وحتدياته بعد أن إستطعنا معاجلة تراكمات
عقود طويلة من اإلهمال والفوضى».
ي عن دور وموقف البلدية
بينما تساءل الدكتور عبد الرمحن البزر 
من األزمة البيئية املستمرة ،مستغربًا صمتها وغياب أي موقف
األساسية ويف طليعتها
واضح ،متسائ ًال هل استقالت من مهماتها
ّ
مجع النفايات ومعاجلة امللف البيئي ،أم أنها تنتظر كالعادة ح ًال
ٍ
جهات معينة؟
ُيوحى به إليها من
وبينهما دخلت «اجلماعة االسالمية» على اخلط ،وطالبت حمافظ
اجلنوب منصور ضو بالدعوة اىل عقد لقاء سريع وعاجل لفعاليات
مدينة صيدا ،لتدارك األمر ووضع النقاط على احلروف وإجياد
احللول املنطقية والعملية بعيدًا عن لغة التخوين واالتهام او
التهديد باستخدام الشارع الذي قد يتخيل اجلميع نتائجه الكارثية
على املدينة ،مؤكدة يف الوقت نفسه على ضرورة معاجلة اخللل
احلاصل يف معمل فرز النفايات ،وحتميل إدارة املعمل مسؤولية
األضرار الالحقة باملواطنني.

هلل لرئيس «التيار
تشكل جرعة الدعم اليت قدمها حزب ا 
الوطين احلر» جربان باسيل ،مباشرة عرب أمينه العام السيد
حسن نصراهلل ،سواء باملوضوع احلكومي أو مبلف عودة 
النازحني السوريني ،سلفة كبرية لوزير اخلارجية يف حكومة
تصريف األعمال خاصة بعد اصطفاف رئيس احلكومة املكلف
ي اىل جانب رئيس حزب «القوات» يف املعركة
سعد احلرير 
احلكومية ،وشعور باسيل بأنه الوحيد يف معركته مبلف
النازحني رغم وضعها على سلم أولويات تياره يف املرحلة
احلالية والدفع باجتاه ادراجها بندا رئيسيا مستعجال يف البيان
الوزاري للحكومة اجلديدة.
ويعي رئيس «الوطين احلر» الذي يتمتع بالدعم الكامل من
قبل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون أن اصطفاف حزب
اهلل اىل جانبه يف هاتني املعركتني من شأنه أن جيعله أقرب
اىل الفوز بهما .فحكوميا ،وان كانت كل األنظار ترتتقب
لقاء رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ورئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع الذي من شأنه أن حيل ما ُيعرف
بـ»العقدة املسيحية» ،اال أن تشديد نصراهلل يف خطابه األخري
موحدة يف عملية التشكيل ،سيجعل
على ضرورة التزام معايري ّ
املوقف العوني أقوى يف أية مفاوضات وسيجعل «القوات»
يعيد ترتيب أوراقه حتى وان مل يكن ينتظر موقفا مغايرا من
حزب اهلل.
فبالرغم من سعي كل الفرقاء لتحميل املسيحيني وبالتحديد
الثنائي عون–جعجع مسؤولية التأخري يف عملية تشكيل احلكومة،
جو مفاده أن العقدة الدرزية وجدت طريقها للحل
مع اشاعة ّ
من دون أن يكون هناك اية معطيات حقيقية يف هذا اجملال،
اال أنه ومبجرد االنتهاء من صياغة مشروع حل ألزمة التمثيل
املسيحي ،لن تتأخر أزمة التمثيل السنيّ لتطفو على السطح
ّ
ختطيها
مع اصرار رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري على
والتعاطي معها كأنها غري موجودة .ولعل حجم هذه العقدة
سيتحدد تبعا الصرار حزب اهلل على دعم مطلب حلفائه السنة
ّ
أو عدمه ،وهو ما مل يعد واضحا يف املرحلة احلالية خاصة بعد
تفادي السيد نصراهلل التطرق للموضوع يف اطاللته األخرية.
وان كانت السلفة يف امللف احلكومي مفيدة جدا راهنا ،اال
أن تلك املرتبطة مبوضوع النازحني السوريني تبقى أكرب خاصة
أنها اقرتنت خبطوات عملية من شأنها ان تنقل امللف من
حزبية تنبثق
مرحلة اىل أخرى ،مع قرار حزب اهلل تشكيل جلنة
ّ
عنها جلان شعبية تهتم بتسهيل عودة من يرغب من النازحني
اىل بالدهم .وقد ظلت طوال الفرتة املاضية جهود «التيار
الوطين احلر» حمصورة بالعمل السياسي بالرغم من انتقاله
مؤخرا ملرحلة ممارسة الضغوط على مفوضية شؤون الالجئني،
ملد يد العون ،من
اال أن دخول حزب اهلل على اخلط اليوم ّ
شأنه أن ينقل امللف اىل مرحلة تنفيذية يسعى اليها العونيون
منذ فرتة.
وحبسب املعلومات فان حزب اهلل كان يتوىل يف الفرتة
املاضية مهاما حمددة ترتبط مبعظمها بالتواصل والتنسيق
مع الدولة السورية لتذليل العقبات وتسوية أوضاع بعض
بكليته
الراغبني بالعودة ،لكنه اليوم انتقل اىل االمساك بامللف
ّ
وسينسق مع
وسيسجل أمساءهم
فهو سيتواصل مع النازحني
ّ
ّ
سيعد العدة الالزمة لتأمني املستلزمات
النظام يفسوريا كما ُ
اللوجستية للراغبني بالعودة اىل سوريا.
وبالرغم من رفض فريقي «الوطين احلر» وحزب اهلل احلديث
عن سلفة هنا أو دين هناك ،ويصران على ان ما حيصل هو
باالطار الطبيعي النه جزء من حتالف سياسي مستمر منذ العام
ّ
ملفات عدة ،هناك
 2006الفتني اىل انه ومبقابل التالقي يف
اختالف يف وجهات النظر حول ملفات أخرى أبرزها مؤخرا 
مرسوم التجنيس ،إذ ال ميكن التغاضي عن أن العالقة بني
مرت يف
الطرفني بدأت تعود تدرجييا اىل سابق عهدها بعدما ّ
مرحلة االنتخابات النيابية يف منعطفات خطرية كادت تودي
بها.

Saturday 7 July 2018
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مـقاالت وتـحقيقات

بيـار بو عـاصي ...جعـجعة وال طـحني
غادة حالوي

املشكلة ليست يف أن وزراء القوات مل يقدموا أي جديد يذكر،
وعملهم يأتي تتمة لسياسات الوزراء الذين سبقوهم من دون أي
تغيري جدي ،بل يف أنهم يتباهون مبا «أجنزوه» ،ما يدفع إىل البحث
عما إذا كانوا قد أجنزوا فع ًال ،أو أن كل ما قاموا به يف حكومة
الرئيس سعد احلريري هو الكثري من «اجلعجعة» لكن بال طحني.
خالل تكرميه وزراء حزبه يف احلكومة يف آذار املاضي ،أغدق رئيس
حزب القوات اللبنانية مسري جعجع بعبارات الثناء حبقهم ألنهم
«تصرفوا بعكس املناخ والنهج والثقافة السائدة يف البالد» بدليل
أنه «مل مير يف تاريخ الدولة اللبنانية وزير قام بصرف موظفني
من وزارته» ،يف إشارة منه إىل وزير الشؤون االجتماعية بيار بو
عاصي على «إجنازه» يف برنامج «األسر األكثر فقرًا» ،لتخفيضه
عدد املتعاقدين مع الوزارة من  711موظفًا إىل  435موظفًا ،علمًا أن
هيكلية املشروع تلحظ احلاجة إىل  160موظفًا فقط!
قدمت القوات اللبنانية أواخر
وإىل اإلجناز الذي حتدث عنه جعجعّ ،
عام  2017عرب موقعها اإللكرتوني «نبذة صغرية عن إجنازات ملموسة
وعملية» لوزير الشؤون االجتماعية بيار بو عاصي ،وقالت إن ما
تضمنته ورقة اإلجنازات ليس «كلمات مبعثرة خنرج بها لإلعالم،
ونغش بها الرأي العام» .فما هي هذه اإلجنازات اليت وردت يف
النبذة؟
تشري النبذة إىل إجنازات على مستوى «وضع رؤية واسرتاتيجية
للوزارة لكل فئة من الفئات الضعيفة يف اجملتمع ،إطالق خطة
مشرتكة بني وزارتي الشؤون والصحة ،إصالح بعض املشاريع
املنبثقة من الوزارة ،مقاربة النزوح السوري من ناحية املصلحة
الوطنية العليا والبطاقة البريومرتية».

إنجاز تتواىل فصوله

نبدأ من اإلجناز الذي تغين به جعجع ،وهو صرف املوظفني من
برنامج األسر األكثر فقرًا ،وتوفري مبلغ  6مليار لرية على اخلزينة.
اقتصر اإلجناز هنا على ختفيض عدد املوظفني ،ثم زيادتهم ،من
دون االلتزام بهيكلية املشروع ومن دون العودة إىل جملس اخلدمة
املدنية يف التوظيفات اجلديدة اليت أجراها (بالتعاقد).
فقبل نهاية العام املاضي أعلن بو عاصي أنه سيخفض عدد العاملني
يف برنامج دعم األسر األكثر فقرًا من  726متعاقدًا إىل  160فقط
هي حاجة الربنامج وفق اهليكلية املوضوعة .أثار املوضوع ضجة يف
اإلعالم ،ليشكل كربى «إجنازات» وزير
القوات .تقول مصادر مواكبة لعمل
الوزير عن قرب« :يف البداية مل يكن
بو عاصي متحمسًا للمشروع لوال أنه
الحظ يف ما بعد أنه يؤمن له حضورًا
وفرصًا لتوظيفات مطلوبة انتخابيًا».
بدأ العمل على مشروع أجنزه سلفه

رفض بو عاصي
إلغاء  60مركزاً
ال حاجة لوجودها
(هيثم املوسوي)

قائ ًال« :سأخفض عدد العاملني وما حدا يراجعين» ،ليفتح الباب
بعدها ملراجعات أمام الوزراء واملرشحني «وخود على توظيف».
اختذ الوزير قرارًا بإقالة املتعاقدين واإلبقاء على  160منهم ،ثم رفعه
إىل  180متعاقدًا ،ثم إىل  250ثم إىل  280لريسو عدد املتعاقدين
على .483
تقول مصادر معنية بامللف« :كان املفروض تصحيح اخللل بدل
تراكم املتعاقدين يف املراكز من دون أن تكون لديهم مهمة يقومون
بها ،خصوصًا أن جممل عدد امللفات اليت يتابعونها ال يتعدى 5000
طلب شهريًا.
ويف ذروة العمل أجنز فريق الوزارة القديم  133ألف طلب ،رفعت إىل
رئاسة احلكومة فوافقت على أقل من  43ألف أسرة» .فض ًال عن ذلك
فإن طبيعة العمل تتطلب وجود أصحاب اختصاص فيما «التوظيف مت
حلملة شهادات بعيدة كليًا عن االختصاصات املطلوبة».
إىل هنا ،ال ميارس بو عاصي عمله يف شكل خمتلف عن أسالفه الذين
استفادوا من هذا الربنامج للتوظيف االنتخابي ،أي خبالف ما يقوله
جعجع .ولو أن هناك جدية يف العمل خبالف الثقافة السائدة لكان
برنامج األسر األكثر فقرًا امليدان األفضل إلبراز هذه الروحية يف
تعرض إىل انتقادات منذ إطالقه ،والذي يبدأ اخللل
العمل لكثرة ما ّ
فيه من االسم الذي حيتاج إىل نقاش :فهل بتقديم املساعدة لألسر
الفقرية يعاجل موضوع الفقر؟ ومن يضمن عدم دخول اعتبارات غري
اقتصادية يف توصيف العائالت؟ وملاذا ال تثق املنظمات املاحنة
باللوائح اللبنانية اليت حتدد األسر األكثر فقرًا وتفضل إعداد لوائح
وفق تصنيفها هي للفقر؟ وهل األسر املصنفة فقرية هي فقرية
فع ًال؟ وإذا كان لكل برنامج بداية ونهاية فمتى تكون نهايته وقد
بدأ العمل به قبل  7سنوات تقريبًا؟ وماذا ستفعل العائالت األكثر
فقرًا حني يتوقف الربنامج وهل من خطة بديلة؟

التغني بإنجازات غريه

أما اإلجنازات اليت تليها فليست إال تتمة ألعمال وزراء سابقني.
فحني يتحدث عن «وضع رؤية واسرتاتيجية للوزارة لكل فئة من
الفئات الضعيفة يف اجملتمع» فهي رؤية موجودة سابقًا .وإذا كان
املقصود بالرؤية خطة محاية املرأة والطفل فهذه تعمل عليها الوزارة
بالتعاون مع اليونسف منذ عام  .2015أما يف ما يتعلق بذوي احلاجات
اخلاصة ،فهو مل يضع أي هدف وال رؤية فيما الوزارة تعمل لغاية

اليوم على وضع اسرتاتيجية احلماية االجتماعية مع تصنيف وتوصيف
جديد لإلعاقات يف لبنان.
أما الرؤية املتعلقة باملسن فمعايريها وضعت يف عهد الوزيرين
السابقني وائل أبو فاعور ورشيد درباس ،يف حني مت التنسيق مع
وزارة الصحة إلطالق مشروعها عن رعاية املدمنني والتوعية واإلرشاد
فيما مشروع الوزارة ملكافحة اإلدمان مل ينجز بعد .والتباهي بتقديم
الدعم املالي للجمعيات على أنه «إجناز» إمنا هو دور الوزارة الطبيعي
وواحد من مهامها.
ويف ما يتعلق باخلطة الثانية اليت يتحدث عن تفاصيلها وهي «إطالق
خطة مشرتكة بني وزارتي الشؤون االجتماعية والصحة مبا يتعلق
خبدمات الوزارة يف عدد من املناطق» ،فتجزم مصادر متابعة لعمل
الوزير أن ال وجود لشيء من هذا القبيل أبدًا ال سيما لناحية «التقييم
اجلغرايف للمراكز وتنسيق اخلدمات يف ما بينها» ،علمًا أن أبو عاصي
رفض إلغاء  60مركزًا ال حاجة لوجودها .أما إشراك البلدية واجملتمع
احمللي يف حتديد احلاجات واملوارد ،فالوزارة باشرت بها منذ عام
.2015
وبالنسبة إىل البطاقة البريومرتية ،فبشهادة املسؤولني ،مل ينته
العمل على املشروع بعد ،والصيغة اليت أقرتها احلكومة مشكوك
بصحتها لكونها ختفي بصمة العني.

جمعيات الرعاية

يتساهل بو عاصي مع اجلمعيات ومؤسسات الرعاية خصوصًا جلهة
اجلمعيات ُ
املتعاقد معها وال تضمن رعايتها املنامة للطفل ،فيما من
ً
شروط التعاقد أن تشمل الرعاية التعليم واملأكل واملنامة أيضا،
أي أن املبدأ هو الرعاية الشاملة.
ما يعين أن الوزارة تدفع خمصصات
ملؤسسات ترعى الطفل بدوام
مدرسي من دون منامة بكلفة 40
مليار لرية سنويًا من أصل  165مليار
لرية هي جممل التكلفة اليت تدفعها
الوزارة ما يعين أنه يتكفل بسدس

اتخذ الوزير قراراً باالبقاء
على  160متعاقداً،
ثم رفعه إىل  ،180ثم
إىل  250ثم إىل 280
لريسو العدد على 483

قسط مدرسي عن كل طفل.

الصعوبات التعليمية

تقدم وزارة الشؤون مساعدات إىل  917طف ًال يواجهون صعوبات
تعليمية ،من بينهم  170فقط حيملون بطاقة تؤكد أنهم من ذوي
الصعوبات التعليمية فيما اآلخرون غري مدرجني يف هذه اخلانة.
تصحيح هذا اخللل يوفر على اخلزينة مبلغ  7مليارات لرية ميكن أن
توضع يف جماالت أخرى حباجة ماسة إىل الدعم .هذا مع العلم أن
تقدر بنحو  5ماليني
كلفة تعليم الطفل الذي يعاني صعوبات تعليمية ّ
لرية ما حول املوضوع إىل جتارة راحبة من قبل بعض اجلمعيات اليت
تتقاضى األموال من الوزارة واألهل .وبعد طول جدل ونقاش كانت
النتيجة بتوقف املساعدة عن الطفل بعد بلوغه سن الـ 12سنة،
فيحذف امسه من دون أن حتل مكانه حالة مماثلة.

إنجاز إقالة املوظفني

ماذا أجنز بو عاصي على مدى عامني من توليه حقيبة الشؤون؟
اجلواب ال إجنازات ،بل تسريح  380متعاقدًا يف برنامج رصد التحركات
السكانية الطارئة كان ميكن االستفادة منهم يف مشاريع أخرى،
وفتح املزيد من املراكز االجتماعية اليت ال حاجة هلا مع وجود 150
مركزًا ،ورفض إجراء دراسة علمية إلعادة متوضعها مناطقيًا ،وعدم
املوافقة على خفض عددها وبناء مراكز منوذجية من شأنها توفري 4
مليارات لرية تدفعها الوزارة بدل إجيار مراكز وصيانتها سنويًا.

الوزارة الغائبة عن ملف النازحني

ملف النازحني السوريني الذي يدخل يف صلب عمل الشؤون
موزع على أكثر من وزارة ومجعية ومنظمة دولية ،تقدم
االجتماعية ّ
خططًا ملساعدتهم ملدة ال تقل عن عشر سنوات .ومع ذلك ،ال
اعرتاض من قبل الوزارة .ال توجد رقابة جدية على امللف وال رؤية
واضحة بل خطوات ال تعكس دور الوزارة املفرتض يف هذا امللف.
يوم توىل مهامه ،عني الوزير بيار بو عاصي  5مستشارين مكلفني
مبلف النازحني السوريني وتنفيذ مشروع ( LCRPخطة لبنان لالستجابة
الالزمة) .ينسق الوزير ومستشاروه يف شكل مباشر مع مسؤولي
برنامج  LCRPسواء يف برنامج احلماية االجتماعية أو اسرتاتيجية محاية
األطفال والنساء .بشهادة جهة دولية أن عمل فريق عمل الوزير غري
منظم وتشوبه الفوضى ما فوت فرص تنفيذ مشاريع مببالغ مالية
عالية.
ويشكل تعامل وزير الشؤون مع موضوع النازحني حالة بذاتها،
إذ يطلب من العاملني على برنامج مساعدات للمجتمعات املضيفة
للنازحني تأمني مساعدات لعدد من القرى وقد علقت عند مداخلها
الفتات متنع دخول النازحني السوريني إليها.
ويتماهى مع املنظمات الدولية مبسألة خياراتها بالعمل ،إن جلهة
«قاعدة البيانات» اليت يفرتض أن تكون ملك الوزارة فيما حتجبها
املنظمات ،أو لناحية تعاقدها مع مؤسسات ومجعيات من دون
التنسيق مع الوزارة.

أدوية السرطان «املفقودة»...
ح ّل مؤقت قريباً؟
رىل إبراهيم
يف  21أيار املاضي ،أي موعد اجللسة األخرية للحكومة ،اختار وزير
الصحة غسان حاصباني مترير قرار يلغي مرسوم حتديد السقوف
املالية للمستشفيات (املبالغ اليت تدفعها الدولة إىل املستشفيات،
بواسطة وزارة الصحة ،كبدل استشفاء املواطنني غري املشمولني
بتغطية الصناديق الضامنة) حتى يتمكن هو من توزيعها وفقًا
ملعايريه اخلاصة.
ويومها ضرب املستشفيات احلكومية عرب ختفيض سقفها املالي،
األمر الذي مل يسبقه عليه أي وزير صحة ،مقابل رفع سقوف
مستشفيات خاصة ،رغم أن بعضها يرفض استقبال مريض على
حساب وزارة الصحة إال بقرار من الوزير نفسه .غري أن املسألة
األهم أن وزير الصحة املفرتض أن يكون أكثر احلريصني على
صحة املواطنّ ،
فضل طرح موضوع ثانوي يسري أص ًال مبرسوم منذ
ً
ملحًا يتعلق حبياة آالف اللبنانيني :أدوية
ا
بند
يضع
سنوات على أن
ّ
معاجلة مرض السرطان.
فحاصباني الذي أنفق كل مال موازنة الوزارة السنوية ،أي 153
مليار لرية ،وراكم ديونًا بلغت  87مليار لرية من العام املاضي،
كان يدرك جيدًا أن أزمة أدوية تلوح يف األفق ،ال سيما أن احلكومة
تدخل مرحلة تصريف األعمال .وبالتالي ال ميكن هلا بعد جلستها
األخرية دعمه مبال من احتياطي املوازنة ،وذلك سيقود حتمًا اىل
مشاكل مع شركات توزيع األدوية ،ال سيما أن وزارة الصحة عاجزة
عن تسديد فواتريها يف األشهر الستة املقبلة .لكن «سوء إدارة»
الوزير القواتي وعدم وضعه صحة املواطن يف الدرجة األوىل ،أديا
اىل انقطاع أدوية السرطان من مركز توزيع األدوية التابع للوزارة
منذ ما يقارب شهرًا كالـ  Jakaviو Inlaytaو IbronceوRevlimid
و Temodolو Ebetaxelو Benefixو Afinitorو Navelbimeو Neuproو
 Hycamtinو Ifosو Gemtabineو .Oxaliplatineوتلك عينة من أدوية
السرطان املقطوعة ال مجيعها ،فيما يبدو أن الدائرة االعالمية يف
القوات إما ال تعلم أو تعلم وتتسترّ على أخطاء وزيرها .ونفت
القوات انقطاع الدواء ،مؤكدة أن «الوزارة حترص على تأمني
استمرارية الدواء»!
يعد مشكلة أخرى ،خصوصًا أن عدم
باملشكلة
رفض االعرتاف
ّ
املباشرة بإجياد ّ
حل سريع من شأنه أن يهدد حياة آالف املرضى
الذين يستحيل عليهم استبدال أدويتهم أو إيقاف العالج بها أو
التالعب بوقت ّ
تلقي العالج.
فالسرطان لن حيجم عن التمدد يف جسم املريض بانتظار تأمني
حاصباني الدواء جمددًا ،فض ًال عن أن حياة املريض تتأثر بالدقيقة
ّ
يتحمل
بأكمله! ومن
الواحدة ،فكيف احلال إذا المست املدة شهرًا
ّ
يف هذه احلالة تدهور صحة املرضى نتيجة عدم حصوهلم على
العالج املطلوب؟ جتدر االشارة هنا ،ولفت انتباه الوزير الذي
«ال يعلم» ،اىل أن بعض أدوية األمراض املستعصية ،كالكلى
والقصور الكلوي وأدوية املرضى الذين أجروا عملية زرع للكلى،
مقطوعة هي األخرى كالـ  Prografو ،Advagrafكذلك دواء الربو
 Xolairودواء ترقق العظم  Aclastaودواء األمراض العصبية Invega
.Sustena
ّ
ستسلم الوزارة يف االيام
وتشري املعلومات اىل أن الشركات
املقبلة دفعة من االدوية ،لكنها يف صدد التوقف عن تسليم
وتتحدث
أدوية اضافية نتيجة عدم دفع الوزارة ما يستحق عليها.
ّ
مصادر «الصحة» عن حل قريب ،من دون أن توضح كيف ستسدد
الوزارة اليت أنفقت كل موازنتها خالل ستة أشهر فواتري األدوية.
رد حاصباني والقوات على هذا األمر بإلقاء اللوم
من السهل توقع ّ
على «حمدودية موازنة الصحة» ،اليت عجز الوزير عن ترشيد االنفاق
فيها من منطلق إيالء األولوية لألمراض املزمنة واملستعصية أو
رفع الصوت يف جملس الوزراء وصو ً
ال اىل حتويل القضية اىل
قضية رأي عام إن تطلب األمر من أجل تأمني أموال اضافية
تضمن استمرارية الدواء بدل التلهي مبعارك دونكشوتية يف
وزارات غريه.
اشارة اىل ان مدير مكتب حاصباني ميشال عاد ،ويف مقابلة
ّ
سخف موضوع انقطاع أدوية السرطان
على «أل بي سي آي»،
وتذرع مبوازنة الوزارة اليت مل تتغري منذ سنوات ،فيما الطلب على
ّ
الدواء يزداد ،علمًا بأن موازنة االدوية يف الوزارة ارتفعت يف عهد
حاصباني من  138مليار لرية اىل  153مليار لرية ،فض ًال عن أن
ادعاء عاد أن الوزير تقدم بطلب  70مليارًا من احتياط املوازنة اىل
جملس الوزراء ،تنفيه املصادر نفيًا قاطعًا ،مؤكدة أن الطلب مل
يرد أبدًا يف أي جدول ألعمال جملس الوزراء.
وحتى ال تكرر القوات أيضًا النغمة ذاتها عن «أن وزارة الصحة ال
متيز بني إنسان وآخر ،وبني منطقة وأخرى ،بل حترص على تأمني
الدواء لكل إنسان حباجة إىل دواء» ،جيدر سؤاهلا عن تأمني وزيرها
«النظيف» مبلغ  200مليون لرية مقسمة على دفعات اىل والد أحد
املسؤولني القواتيني الذي يعاني من مرض السرطان يف حني
حتجم عن خدمة مرضى آخرين بالطريقة ذاتها ،علمًا بأن املريض
اآلنف الذكر يتمتع بتأمني صحي من إحدى النقابات الكربى اليت
أمنتها الوزارة
تغطي نفقة عالجه كاملة ،فض ًال عن أن األدوية اليت ّ
له خمتلفة عن األدوية املعتمدة من قبلها.
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مـقاالت وتـحقيقات

تـأليـف احلـكـومة ...بـعد تــمّوز!
داود رمال

تشي مفاوضات احلكومية بأن التأليف احلكومي مؤجل حتى إشعار
آخر .تدل على ذلك خارطة طريق تتضمن اخلطوات اآلتية :أو ً
ال،
تثبيت مناخ التهدئة السياسية .ثانيًا ،تكثيف اللقاءات وتوسيع
قاعدتها لتذليل العقد السياسية ــــ احلكومية .ثالثًا ،خوض غمار
التأليف .ثالث مراحل ينتظر أن تستهلك شهر متوز كله ،وال بأس
بتمضية الرئيسني نبيه بري وسعد احلريري إجازتيهما يف اخلارج ،وال
مانع من أن ينضم آخرون إليهما.
من موقع التمسك الرئاسي باملصاحلة املسيحية ،جاءت املبادرة
الرئاسية بدعوة رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع إىل القصر
اجلمهوري .لقاء دام  35دقيقة عرض خالله كل من رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون وجعجع ملسار بدأ منذ والدة التسوية الرئاسية
وتشكيل حكومة سعد احلريري احلالية اليت تتوىل تصريف االعمال
واألداء الوزاري فيها واملواقف من قضايا وملفات أساسية طرحت
على جدول أعماهلا ،وصو ً
ال اىل مسار تأليف احلكومة املنتظرة غداة
االنتخابات النيابية األخرية.
متسك الطرفني بالتفاهم ،وعود على
مثرة اللقاء تأكيد املؤكد يف ّ
بدء جلهة تفعيل قناة ملحم الرياشي ــــ ابراهيم كنعان لتبديد الغيوم
اليت تراكمت يف مساء العالقة بني التيار الوطين احلر والقوات
اللبنانية .تأكيد من اجلانبني على إجيابية اللقاء رغم وقته القصري.
تثبيت ما اتفق عليه عون يف اجتماعه االخري مع احلريري جلهة وقف
التصعيد الكالمي ،واعتماد اخلطاب السياسي اهلادئ من اجلميع
وتفعيل اللقاءات مع القوى السياسية املعنية بالعقد احلكومية من
أجل تذليلها ،مبا يؤسس لوالدة حكومية يف أسرع وقت ممكن.
يف اللقاء ،كان تشديد من عون «على وجوب سيادة مناخ سليم
وهادئ وبال تشنجات لتسهيل والدة احلكومة» ،وبالنسبة إىل العالقة
بني التيار والقوات «سيحصل حترك مشرتك إلزالة الغيوم اليت
ظهرت يف مساء العالقة» ،مع تأكيد اجلانبني أن اللقاء مل يتطرق إىل
أي تفاصيل هلا عالقة
موضوع أعداد الوزراء وال احلقائب وال إىل ّ
بنوعية احلقائب ،إمنا تركيز على التواصل املشرتك بني القوات
والتيار ،وتطرق اجلانبان إىل باقي العقد احلكومية ،فيما ركز جعجع
على أهمية محاية موقع رئاسة اجلمهورية.
وما دعوة رئيس اجلمهورية املوجهة إىل جعجع من أجل تكريس
التفاهم مع رئيس التيار الوطين احلر أو ً
ال ،قبل اخلوض يف امللف
احلكومي ،إال إشارة دالة على أن تفاهم احلليفني املسيحيني هو
املمر اإللزامي حلل العقدة املسيحية ،مع إقرار عون وجعجع بوجود
عقد أخرى ال تقل أهمية عن هذه العقدة.
خارطة الطريق اليت حتدث عنها جعجع بعد اللقاء تعين «مباشرة
ارتد سلبا
االتصاالت بني القوات والتيار إلزالة اجلو املتوتر الذي
ّ
على مسار التأليف احلكومي» ،لذلك ،ال بد من لقاء «مطلوب
وضروري بني جعجع وباسيل ،وهذا اللقاء لن يكون ببعيد ،كما أنه
كلما اقتضت احلاجة سيزور جعجع القصر اجلمهوري».
وبعد انتهاء اللقاء ،زار وزير اإلعالم ملحم الرياشي الرئيس احلريري
ووضعه يف أجواء لقاء بعبدا ،وخالل اللقاء ،اتصل الرياشي برئيس
اجلمهورية ثم حتدث معه احلريري .وبعد انضمام النائب وائل أبو
فاعور إىل اجتماع احلريري والرياشي ،حصل تواصل بني أبو فاعور
وجعجع الذي متنى عليه نقل رسالة اىل رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط يتمنى فيها تثبيت مناخ التهدئة مع رئاسة
اجلمهورية ،من أجل الدخول يف مرحلة نقاش موسع حول احلصص
احلكومية يف مرحلة الحقة.
وخالل اللقاء ،وضع احلريري ك ًال من أبو فاعور والرياشي يف أجواء
اجللسة املطولة اليت عقدها ،ليل أول من أمس ،مع الوزير جربان
باسيل ،واصفًا اللقاء بأنه كان «ممتازًا».
يف هذا السياق ،علم أن باسيل أبلغ احلريري أن التيار الوطين
متمسك مبوقفه من التأليف جلهة رفضه أن يؤدي متثيل القوات أو
أي طرف آخر إىل االنتقاص من متثيل التيار أو أن يتم تكبري حجم
القوات أو أي طرف آخر على حساب التيار احلر ،كما ّ
تبنى باسيل
معادلة السيد حسن نصراهلل جلهة اعتماد معيار حمدد أو النسبة
والتناسب ،فإذا أعطيت القوات ( 15مقعدًا نيابيًا) أربع حقائب
يف احلكومة ،فستكون حصة كتلة «لبنان القوي»( 29مقعدًا) مثاني
حقائب وزارية.
وعلم أن احلريري شدد على أهمية التهدئة من جهة ،وعلى حرصه
ُ
الشديد على أفضل عالقة تعاون وتنسيق مع رئيس اجلمهورية،
نافيًا كل ما يقال عن أبعاد خارجية تقف وراء تعثر التأليف ،وأكد أنه
ليس يف وارد خوض أي معركة مع رئيس اجلمهورية سواء ألسباب
داخلية أو خارجية.

ماذا قال جعجع للصحافيني؟

من جهته ،قال جعجع للصحافيني يف بعبدا إنه أبلغ رئيس اجلمهورية
«أننا مل نغيرّ نظرتنا اىل العهد منذ اللحظة االوىل ،وأنه يف ظل ما
حيكى عن حصة الرئيس يف احلكومة يف الفرتة االخرية ،نعترب أن
الوزراء الثالثني عمومًا واخلمسة عشر مسيحيًا فيها خصوصًا ،هم
حصة الرئيس ،كما أبلغته أن بإمكانه االعتماد على حزبني وليس
على حزب واحد فقط» .وأضاف «مل أضع فيتو على احد ،ويف الوقت
نفسه ،ال أرغب يف أن يضع أحد فيتو علينا ،ألن هذا املسار لن

يوصل اىل أي مكان ،وعلينا بتسريع اخلطوات ،ومنلك النية للوصول
اىل حكومة يف أسرع وقت ممكن ،انطالقًا من الوضع الصعب الذي
يعيشه اللبنانيون» ،داعيًا مجيع الفرقاء إىل تقديم تنازالت.
وحول احلصص واالحجام قال جعجع« :ال ميكن أن يتم احلديث عن
احلصص واالعداد يف االعالم ،وأمتنى على اجلميع عدم احلديث يف
هذا املوضوع عرب وسائل االعالم ،ألن من شأن ذلك تعقيد االمور.
ميكن الكالم عن هذا املوضوع يف الغرف املغلقة ،وعلى هذا االساس
بالنيات فقط ،فقد أرسل
تبنى التفاهمات .ليست املسألة متعلقة
ّ
فخامته بطليب ليبلغين بوجوب االسراع يف التشكيل ،وبأنه يعترب
التيار مبثابة عينه كما القوات اللبنانية ،وبأن ال فيتو على القوات
من قبل احد ،وهو ال يقبل بوضع العصي يف دواليبها من قبل
احد ،وهذا ما اتفقنا عليه .االتفاق على خارطة الطريق (مع رئيس
اجلمهورية) سيتم تنفيذه خطوة تلو االخرى».
وعن دخول السعودية على اخلط وأنها طلبت من الرئيس احلريري
مراعاة القوات اللبنانية ،وهذا ما قد يوصلها اىل القبول بأربعة
مقاعد وزارية من دون حصة نائب رئيس جملس الوزراء ،رفض
جعجع الدخول يف أي تفاصيل «ألن القيل والقال يف السياسة ال
جيوز .لكن ما الحظته مع آخرين ايضًا ،أن الرئيس احلريري يعترب
تعاطيه مع القوات هو الطبيعي ،وان العالقة الباردة كانت غري
طبيعية .من املمكن ان يكون االخوة السعوديون قد وجهوا مثل هذا
الكالم اليه ،ولكنه ليس حباجة اىل احد ليقول له ذلك ،خصوصًا بعد
قراءة نتائج االنتخابات ومالمح املرحلة السابقة واملقبلة».
وأكد جعجع ان التواصل بينه وبني باسيل «سيستأنف بكل تأكيد،
متيز يف العالقة
وليس بعد تشكيل احلكومة .من املؤكد ان القوات ّ
بني رئيس اجلمهورية والتيار الوطين احلر .فرئيس اجلمهورية ليس
رئيس التيار حاليًا ،ونتعاطى معه من هذا املنطلق ،أي إنه رئيس
مجيع اللبنانيني ،وهذا هو اساس التمييز يف العالقة ،ولسنا يف
وارد دس الدسائس بني رئيس اجلمهورية وصهره».
وعن حديث النائب جورج عدوان عن أن اتفاق معراب ينص على
أن تكون حصة القوات توازي حصة التيار الوطين احلر يف حكومات
العهد ،قال جعجع «ال نريد وثائق أو اتفاقات أو أي أمر آخر ،بل
أفعا ً
ال .فالوثيقة موجودة ،ولكن ال نريد أن تكون هي فقط ما يربطنا
بالتيار الوطين احلر».
وردا على سؤال ،قال جعجع «إن تأييدنا للعهد أمر مفروغ منه ،لكن
هذا التأييد ال يشمل كل فرد من أفراد التيار الوطين احلر .فالبعض
يوحي وكأن تأييدنا للعهد يعين قبولنا بكل ما يطرحه أحد احملسوبني
على العهد (علمًا بأننا حنن حمسوبون على العهد ايضًا) ،وهذا ما
أوضحته لفخامة الرئيس جلهة أن لكل رأيه ،لكن هذا االمر ال يتخطى
سقف التأييد للعهد .وأمتنى أن تعودوا اىل حماضر جملس الوزراء،
فستجدون أن تأييد وزراء القوات لوزراء التيار الوطين احلر أكثر
بكثري من معارضتهم هلم».

بيان رؤساء الحكومات ...وتوضيح بعبدا

يف السياق احلكومي ،ولكن من زاوية اجتماع احلريري برؤساء
احلكومات السابقني ،يوم السبت املاضي ،واحلديث عن حماولة
تكبيل الرئيس املكلف ،أكدت أوساط بعبدا لـ»األخبار» أن «من يعود
اىل بيان رئاسة اجلمهورية األخري ،لن جيد يف مضمونه أو حتليله أو
تأويله أي مصادرة لصالحيات الرئيس املكلف ،وال أي افتئات على
ّ
وجل ما يف االمر تأكيد على االلتزام
دوره يف عملية تأليف احلكومة،
بالدستور واالعراف اليت التزم بها كل رؤساء احلكومات ،وبالتالي
ال ميس رئيس اجلمهورية أو يقرتب من صالحيات الرئيس املكلف،
بل يسجل له أنه دافع عن موقع الرئاسة الثالثة وصالحياتها مبا
مل يدافع أحد ،وهو رفض املس برئيس احلكومة وبصالحياته يف
اصعب الظروف».
واوضحت االوساط نفسها «أن احلديث عن حق رئيس اجلمهورية
مكرس
بتسمية نائب رئيس احلكومة ووزراء يف احلكومة هو عرف
ّ
وليس أمر خمرتع ،وليس يف االمر اعتداء على صالحيات رئيس
سرب من كالم منسوب اىل رؤساء
احلكومة املكلف ،وكل ما
ّ
احلكومات ينقضه كالم الرئيس احلريري نفسه من بعبدا بعد اللقاء
االخري ،عن متانة عالقته برئيس اجلمهورية».

أبو فاعور :لقاء الحريري وجنبالط «وارد»

ّ
أن
أكد النائبوائل أبو فاعور ،بعد لقائه الرئيسسعد احلريريّ ،
احلزب التقدمي االشرتاكي على موقفه يف ما يتعلق باحلصة الدرزية
يف احلكومة ،استنادًا إىل النتائج الواضحة لالنتخابات النيابية .وقال
«إذا كان هناك معيار يلتزم به اجلميع هو احرتام نتائج االنتخابات،
يسميهم احلزب التقدمي
فالتمثيل الدرزي جيب أن يكون مبن
ّ
االشرتاكي».
أن اللقاء بني احلريري ورئيس احلزب التقدمي وليد
ّ
وشدد على ّ
جنبالط «وارد وقائم يف أي حلظة ،والعالقة بينهما تتجاوز التفاصيل
الربوتوكولية ،واالتصاالت بينهما جارية».
وقال يف حديث تلفزيوني لي ًال ،على هامش عشاء مؤسسة وليد
يتمسك باملقاعد الدرزية
جنبالط للدراسات اجلامعية ،إن االشرتاكي
ّ
الثالثة يف احلكومة الثالثينية «ونقطة على السطر».

الثنائي الشيعي :احلديث عن اثالث
معطلة ليس واقعياً
علي ضاحي
تؤكد اوساط سياسية بارزة يف حتالف امل وحزب اهلل ان املراوحة
هي مسة امللف احلكومي وكل ما جيري من لقاءات هو يف إطار
حتريك عجالت التأليف ولكي ال تبقى االمور جامدة وحمط إحباط
للناس الذين يشعرون بثقل اخلالفات السياسية وتردي االمور
سوء يومًا بعد يوم.
املعيشية واالقتصادية واليت تزداد
ً
ي 
و
وبعيدًا من التصرحيات اليت اطلقها كل من الرئيس نبيه بر 
هلل خبصوص املشاركة احلكومية وعدم استثناء
السيد حسن نصرا 
اي مكون لبناني متثل يف الربملان ،ال تبدو االمور سالكة بني ثالثة
مكونات اساسية يف البلد وهي القوات واالشرتاكي والتيار وضمنًا
العهد .ويبدو انها وفق االوساط مرتبطة بأكثر من بعد شخصي
وحملي واقليمي ودولي ومستقبلي له عالقة باملعركة الرئاسية
املستقبلية وشكل السلطة والزعامة املارونية بعد انتهاء والية 
ن وصو ً
ال اىل حتديد هوية وخيارات املوارنة.
الرئيس ميشال عو 
فهل هم مع حمور املقاومة ومع حتديد خيار املواجهة يف الصراع
العربي -االسرائيلي اما مع اخليار الذي تقوده السعودية ويتبنى
نظرية املهادنة والتطبيع واالستسالم لصفقات الغاء فلسطني
وقضيتها من على اخلريطتني اجلغرافية والسياسية؟
وتشري االوساط اىل ان كل ما جرى من لقاءات يف االسبوع احلالي
ونهاية االسبوع املاضي مل ينتج حلو ً
ال او نهايات للعقد املوجودة
بل هي عبارة عن لقاءات جس نبض واختبار نوايا وحماوالت
لرتطيب «النفوس» وطمأنتها بعد نتائج االنتخابات وخربطة كل
التحالفات «طالع نازل» و»التضارب» يف توزيع احلصص الوزارية
وفق االحجام والتحالفات.
وتؤكد االوساط ان كل ما يحُ كى عن مطالبات باثالث معطلة
او توزيعات وفق الـ 3عشرات ليس دقيقًا ومل يتنب حزب اهلل
ل اية صيغة او توزيعة حكومية باستثناء املطالبة
او حركة ام 
االخرية للسيد نصراهلل بأن تكون احلكومة معربة عن حقيقة النسيج
السياسي والطائفي للقوى املوجودة وان متتد لتكون  32وزيرًا
لتشمل االقليات .ويف حني يرتدد ان املطلوب سعوديًا هو ان
يكون هناك حتالفًا حكوميًا ايضًا بني القوات واملستقبل وان
تكون عدد وزراء اجلانبني  10وزراء  6للمستقبل و 4للقوات
فيما يرتدد النائب السابق وليد جنبالط «حذر» يف ان يكون يف
اصطفاف حكومي ونيابي اىل جانب املستقبل والقوات اي ان
تكون حصة االشرتاكي احلكومية املكونة من  3وزراء اىل جانب
«عشرة» القوات واملستقبل فيصبح عدد هذا احللف  13وزيرًا ،يف
املقلب اآلخر اذا كانت احلكومة ثالثينية فستكون حصة التيار 7
ورئيس اجلمهورية  3ليشكلوا العشرة الثانية اما الثنائي الشيعي
فحصته  6وزراء ويصبحون  7مع وزيراملردة و 8اذا اعطي الفريق
السين الوطين وزير من حصة احلريري اما من حصة الرئيس عون
فمن الطبيعي ان حيسب من كتلة العهد اي من العشرة الربتقالية
والعونية.
وتشري االوساط اىل ان هذه احلسابات هي يف الشكل هكذا
لكنها يف املضمون ليست كذلك فبغض النظر عن طريقة توزيع
املقاعد احلكومية وحتالفات القوى وتوزيع موازين القوى لن يكون
هناك تفرد يف اي قرار وال استفراد الي طرف وحتى التصويت
داخل جملس الوزراء هو حق دستوري لكنه ال يستعمل منعًا
لتفجري التوافق املرافق للتسوية الرئاسية فرغم حصول مناكفات
وسجاالت بني خمتلف القوى مل نصل اىل حد تفجري احلكومة اليت
تصرف االعمال ومل يشهد عهد عون حتى اليوم اي امر يقلق او
ينذر بتفجري احلكومة.
وتؤكد االوساط ان لب الصراع اليوم هو على السلطة وعلى
احلصص وعلى توزيع موازين القوى داخل الربملان واحلكومة
وكيفية احلكم .فحزب اهلل متحالف مع رئيس اجلمهورية ورئيس
التيار الوطين احلر وبينهم مجيعًا ورقة تفاهم صمدت يف اكثر من
حمطة وموقف الرئيس عون يف ملف املقاومة وسوريا والصراع
ي ويف االسرتاتيجيا ضامن ومطمئن للمقاومة
العربي االسرائيل 
وحزب اهلل ويعترب السد املنيع الستهدافها حمليًا او اقليميًا او
دوليًا وهو مصدر اطمئنان بوجوده يف السلطة من الرئاسة االوىل
اىل احلكومة اىل الربملان ،ويف هذا االطار ال يعري السيد نصراهلل
اهمية الي توزيع حكومي طاملا انه يراعي التوازنات ويضمن
املشاركة يف السلطة واختاذ القرارات وال يتضارب مع املصاحل
الوطنية وال مع توجهات املقاومة الثابتة والسيادية .ويف املقلب
اآلخر هناك حتالف بني الرئيس بري والنائب جنبالط والوزير
فرجنية والرئيس ميقاتي فال يعين ان هذا التحالف الذي يلتقي
يف تيار مواجهة متدد العهد وباسيل حنو مفاصل الدولة بشكل
«الغائي» وميا يهدد مصاحل هذه القوى سيكون داخل احلكومة
كاحلصان الثاني الذي سيجر عربة احلكومة وحصانها يف اجتاه آخر
خمالف لتوجهات املقاومة االسرتاتيجية والوطنية او مبا يفجر هذا
التعايش املستمر بقوة الدفع االقليمية والدولية.
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مــقاالت وتـحقيقات

هدية اجل ّراح 600 :مليون لرية ملو ّظف!
ايلي الفرزلي

عندما أبرز رئيس هيئة أوجريو قرارًا لوزير
حيدد فيه أساس راتبه بـ  9ماليني
االتصاالت
ّ
ً
بد
ال
ا
باب
«وزيره»
وعلى
نفسه
على
فتح
لرية،
ّ
للهيئات الرقابية أن تدخله .خمالفة الوزير ملرسوم
حتديد راتب املدير العام مسح بقفزة قياسية
لراتب موظف خالفًا للقانون ،فكانت النتيجة مئات
املاليني من األموال غري املستحقة اليت حصل
عليها رئيس أوجريو
بتاريخ  20حزيران  ،2018نشرت صحيفة «النهار»
مقا ً
ال للزميل حممد منر بعنوان« :عماد كريدية:
يرد فيه رئيس هيئة أوجريو
راتيب»،
حقيقة
هذه
ّ
على ما ورد يف الزميلة «األخبار» عن املبالغ
واملخصصات الضخمة اليت يتقاضاها من املال
العام ،واليت بلغت ،يف شهر أيار  2018وحده
 112مليون لرية لبنانية ( 75ألف دوالر).
بداية ،مل ينكر كريدية أنه تقاضى هذا املبلغ
يف نهاية شهر أيار ،لكن شرحه كان مفيدًا حول
كيفية الوصول إليه (الراتب الشهري  48مليونًا
و 549ألف لرية ،يضاف إليه  98مليون لرية هي
قمة سلسلة الرتب والرواتب مع مفعول رجعي
من أيلول  2017و 4ماليني لرية فارق شهر 14
 2017/و 5ماليني لرية فارق احتساب إكرامية
بناء عليه ،خيلص إىل أن جمموع ما
نهاية ً .)2017
استحقه عن ذلك الشهر كان  151مليونًا و989
ألف لرية (مجع «املستحقات» السابقة يبني أن
املبلغ اإلمجالي هو  155مليونًا و 989ألف لرية،
أي أكثر بأربعة ماليني عن املبلغ املعلن) ،لكن
بعد اقتطاع الضرائب يصبح اجملموع  111مليونًا
(حبسب كريدية واحلسبة اخلاطئة).
كان االعرتاض حينها على أن مبلغ الـ 112مليونًا هو
مبلغ استثنائي أوحت «األخبار» أنه الراتب الشهري
وبناء عليه ،حسم كريدية النقاش ،مؤكدًا
الدائم.
ً
يف املقابلة نفسها أن راتبه الشهري هو 48.549
مليون لرية .هنا تبدأ القصة حتديدًا ،إذ إن هذا
الرقم «العادي» الذي يعتربه كريدية ،يف املقابلة،
غري كبري «مقارنة مع املديرين العامني اآلخرين أو
رؤساء جمالس اإلدارة» ،بالرغم من أنه يزيد على
ضعف الراتب الذي يتقاضاه أي مدير عامُ ،ح ِّدد
ربطًا بأساس الراتب البالغ تسعة ماليني لرية.
ملزيد من الشفافية ،يوضح كريدية أن هذا
املبلغ حدده حسب األصول وزير االتصاالت
بناء على قرار خطي صدر بتاريخ
مجال اجلراح،
ً
 2017/2/17وحيمل الرقم /648أ/و ،حدد مبوجبه
أساس الراتب الشهري ملدير عام أوجريو بتسعة
ماليني لرية ،إضافة إىل تكليفه بـ 200ساعة عمل
شهرية إضافية .ملزيد من الدقة ،عرض كريدية
لـــ»النهار» صورة عن املستند ،تبني جزءه
األعلى.
راتب كريدية بقرار وزاري!
«بقرار وزير صار الراتب األساسي لكريدية 9
متر مرار الكرام
ماليني» .تلك عبارة ال ميكن أن ّ
على خبري يف القانون اإلداري .هي فضيحة بكل
حيدد بقرار
ما للكلمة من معنى ،ألن الراتب ال
َّ
من وزير ،بل حيتاج ــ حبسب قانون أوجريو ــ إىل
مرسوم صادر عن جملس الوزراء.
تلك قاعدة عامة اعتمدها ال تقتصر على قانون
أوجريو .رواتب وتعويضات ومستحقات كل
املديرين العامني يف اإلدارات العامة واملؤسسات
العامة على اختالفها ،ورواتب وتعويضات وبدالت
حضور رؤساء وأعضاء جمالس إدارة املؤسسات
العامة واهليئات العامة املستقلة ،...حتدد مبوجب
مراسيم تتخذ يف جملس الوزراء ،يوقعها رئيس
اجلمهورية ورئيس احلكومة ووزير املالية والوزير
املختص.
بناء على ذلك ،إن املرسوم الوحيد الساري املفعول
ً
الذي حيدد الراتب األساسي لـ»رئيس اهليئة ــــ
املدير العام» هو املرسوم رقم  3157الصادر يف
 5حزيران ( 2000موقع من الرئيس إميل حلود
ورئيس جملس الوزراء سليم احلص ووزير املالية

جورج قرم ووزير الربيد واملواصالت السلكية
والالسكلية عصام نعمان) .ينص ذلك املرسوم
على ما حرفيته «حتدد التعويضات الشهرية هليئة
إدارة أوجريو على الشكل التالي :رئيس اهليئة
املدير العام أربعة ماليني لرية لبنانية ،عضو اهليئة
مليونا لرية لبنانية».
هل ميكن أحدًا القول إن املرسوم السابق مل
يعد مطبقًا؟ رمبا ،لكن مرسوم تعيني كريدية
حيسم النقاش سريعًا ،إذ يشري يف بناءاته إىل
«املرسوم رقم  3175تاريخ  2000/6/5املتضمن
حتديد التعويضات الشهرية لرئيس وعضوي
هيئة أوجريو» .وهذا يعين أن املرسوم الوحيد
الصاحل لتحديد تعويضات كريدية هو مرسوم عام
 ،2000فكيف جياهر كريدية بأن وزير االتصاالت
ّ
وقع قرارًا قضى بتحديد راتبه بـ  9ماليني لرية،
فيما يفرتض أن ال يزيد أساس راتبه على أربعة
ماليني؟
هل ّ
يعدل فيه
وقع وزير االتصاالت فع ًال قرارًا
ِّ
مرسومًا؟ أال يدرك وزير االتصاالت ومستشاروه
وكريدية ومستشاروه أن هنالك قاعدة قانونية
تسمى «املوازاة األشكال» (ال يعدل قانون إال
بقانون وال يعدل مرسوم إال مبرسوم وال يعدل
قرار إال بقرار) ،أم أن كريدية أراد التعمية على
املخالفات املرتكبة وتضليل الرأي العام عرب
مستندات ومعلومات غري صحيحة؟
األكيد أن اجلراح وكريدية يدركان أن كل مبلغ
صرف ويصرف خالفًا هلذه املراسيم واألصول
الواردة فيهاُ ،ي َع ّد صرفًا غري قانوني للمال العام.
فهو أجر غري مستحق وجيب اسرتداده فورًا للخزينة
ّ
ّ
املعين
املعين واملوظف
ويسأل عنه الوزير
العامةُ ،
أمام املراجع الرقابية والقضائية املختصة من
ماهلما اخلاص.
بناء عليه ،رمبا حان الوقت لتتدخل النيابة العامة
ً
املالية ،فتوضح من املتورط يف الفضيحة اليت
ترتب عنها هدر كبري يف املال العام.

قرار الجرّاح غري موجود يف سجالت وزارة االتصاالت ...ورقمه يخص معاملة أخرى؟ (الوكالة الوطنية لإلعالم)

لرية بد ً
ال من  6.4ماليني
لرية .ومع احتساب 200
ساعة إضافية (قررها الوزير
أيضًا) ،ترتفع املقبوضات
الشهرية اإلمجالية لكريدية
إىل  36.9مليون لرية
لبنانية بد ً
ال من  18.4مليون
لرية ،كان يفرتض أن
يتقاضاها شهريًا يف الفرتة
ُّ
تسلم منصبه
املمتدة بني
يف شباط  2017وشهر آب
(الشهري األخري قبل تطبيق
السلسلة).
وبذلك يكون كريدية ،قد
تقاضى خالل تلك الفرتة،
مستند غري موجود
خالفًا لكل األصول املالية
استيضاح
عند
بعد.
مل تكتمل عناصر الفضيحة
وللمراسيم الصادرة عن
الدوائر املعنية يف وزارة االتصاالت ملعرفة ماهية
القرار الصادر عن الوزير اجلراح ،تبني أن هذا جملس الوزراء ،مبلغًا إضافيًا ال يستحقه يبلغ 138
املستند «غري موجود أص ًال يف سجالت أمانة سر مليون لرية.
الوزير اجلراح وغري موجود يف سجالت املصلحة
اإلدارية املشرتكة لعام  .»2017وأكثر من ذلك،
 393مليون لرية مجمل املقبوضات
يشري املصدر إىل أن «القرار رقم /648أ/و يعود ما بعد الزيادة الناجتة من سلسلة الرتب والرواتب،
ابتداء من أيلول  ،2017اليت قضت بإعطاء
ملراسلة إدارية ال دخل هلا مطلقًا باملوضوع أي
ً
املذكور ،وهي غري موجهة أساسًا هليئة أوجريو».
هيئة
يف
العاملني
فهل هذا يعين أنه جرى تضليل الرأي العام من
أوجريو زيادة استثنائية
خالل نشر مستند رمسي مفربك ال عالقة له بعمل
تقدر بأربع
يف الرواتب
َّ
كريدية وال صلة له به؟
درجات ،أي حنو %31
صح ذلك ،من يكون املتورط يف هذه احلالة؟
إن
ّ
على أساس الرواتب،
هل هو وزير االتصاالت أم رئيس أوجريو؟ ثم ،ما
كان من املفرتض أن
دور اجلهات املعنية يف أوجريو (املوارد البشرية،
يصبح الراتب الشهري
الرقابة الداخلية ،واملالية)؟ هل هي متورطة
اإلمجالي لكريدية (مع
أيضًا؟
ّ
عنه
كشف
الذي
القرار
خلفية
عن
النظر
بغض
بدل االختصاص  8.1 )%42ماليني لرية دون
باهليئات
يفرتض
والذي
«النهار»،
لــلزميلة
كريدية
احتساب ساعات العمل اإلضافية ،وأن تصبح
الرقابية التحقق مما إذا كان موجودًا فع ًال أو املقبوضات الشهرية اإلمجالية على أساس 200
ال ،فإن مضمونه قد نفذ على ما أكد كريدية ،ساعة عمل شهرية إضافية بقيمة  24.1مليون
خالفًا لألرقام اليت وردت يف الدراسة اليت سبق لرية.
للوحدات اإلدارية يف أوجريو أن أعدتها ،مبا لكن ما حصل بنتيجة قرار اجلراح (حتديد الراتب
يتناسب مع املراسيم الصادرة بهذا اخلصوص .األساسي بتسعة ماليني لرية) أن الراتب صار
راتب كريدية كان يفرتض أن يكون ،قبل تنفيذ  16.8مليون لرية بد ً
ال من ( 8.1من دون احتساب
السلسلة 6 ،ماليني و 388ألف لرية من دون ساعات العمل اإلضافية) ،فيما وصلت قيمة
احتساب الساعات اإلضافية ( 4ماليني لرية راتب املقبوضات الشهرية اإلمجالية إىل  48.5مليون
أساسي حسب مرسوم عام  200 + 2000ألف لرية بد ً
ال من  24.1مليون لرية .ذلك يعين أن
لرية حسب مرسوم غالء املعيشة عام  + 2008كريدية قد قبض منذ أيلول وحتى حزيران مبالغ ال
 299ألف لرية حسب مرسوم غالء املعيشة عام ُتستحق له تبلغ  255مليون لرية ،ما يرفع إمجالي
 ،2012يضاف إليه  42يف املئة من الراتب بدل املبالغ اليت قبضها ،بتغطية من اجلراح ،وبالتواطؤ
اختصاص ،أي ما يعادل مليونًا و 889ألف لرية) .أيضًا مع بعض املديرين املعنيني واملوظفني يف
ّ
تسلمه ملهماته لغاية
غري أنه بنتيجة التالعب الذي حصل ،من دون هيئة أوجريو ،منذ تاريخ
العودة إىل جملس الوزراء ،ارتفع الراتب الشهري شهر حزيران  393 ،2018مليون لرية.
اإلمجالي (مع بدل االختصاص) إىل  12.8مليون مع كل ذلك ،وبصراحة مطلقة ،مل يرتدد كريدية

الجرّاح يخالف
مرسوماً بقرار:
راتب كريدية
من  24مليوناً
إىل  48مليوناً

بالقول لـــلزميلة «النهار»« :أقود مؤسسة تقدم
للدولة ما بني  500إىل  600مليون دوالر ،وإذا
كان راتيب لقاء ذلك  15مليون لرية ،فهم حينها
يدعونين إىل السرقة» .هل قيمة الراتب حتدد
مقدار «السرقة»؟
 200مليون لرية بدل ساعات إضافية وهمية
ورد على لسان رئيس هيئة أوجريو عماد كريدية
يف «النهار» ،ما حرفيته« :أعمل  186ساعة إضافية
شهريًا موثقة يف سجالت أمانة سر اهليئة طوال
سنة و 5أشهر» .غري أنه يتقاضى فعليًا أجرًا إضافيًا
عن  200ساعة شهرية إضافية ،أي باحتساب 14
ساعة وهمية إضافية شهريًا ملصلحته دون أن
يعملها .وهذا ما يعادل أجرًا يتقاضاه لقاء عمل
يقدر بـ  2.5مليون لرية شهريًا منذ سنة
ال يؤدى َّ
ومخسة أشهر ،أي ما جمموعه  42.5بدل ساعات
إضافية غري مستحقة.
لكن كريدية يقول أيضًا يف املقال املذكور ما
حرفيته« :أحضر يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا،
وال أغادر قبل الساعة  11لي ًال» .ما يعين أنه يعمل
يوميًا وبشكل فعلي مبعدل  6ساعات عمل إضافية
فقط ،أي ما يقدر شهريًا بنحو  126ساعة إضافية،
وليس  200ساعة (على أساس أن عدد أيام العمل
الفعلي الوسطي يف الشهر هو  21يومًا ،مبا فيها
يوم اجلمعة ،حيث ينصرف العمال باكرًا) .أي إنه
يقبض بد ً
ال ماليًا عن  74ساعة إضافية وهمية
شهريًا من دون أن يؤدي أي عمل لقاء ذلك،
وهذا ما يعادل  12.2مليون لرية شهريًا ،ويوازي
 207.4ماليني لرية خالل فرتة توليه منصبه.
ومع إضافة هذا املبلغ التقديري إىل املبالغ غري
املستحقة اليت ناهلا جراء القرار املشبوه لوزير
االتصاالت ( 393مليون لرية) ،يصبح إمجالي ما
يفرتض أن تسرتده الدولة اللبنانية من كريدية
 600مليون لرية عدًا ونقدًا.
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مــقاالت وتـحقيقات

حزب اهلل ليس طرفاً يف معركة
األحجام املسيحية
ميسم رزق
ال مُيكن أن تتعدى العالقة بني حزب اهلل
والقوات اللبنانية حدود التعاطي النيابي
والوزاريُ .ك ُل ما حُيكى عن إشارات إجيابية
بني حارة حريك ومعراب ليس سوى تقاطعات
حول نقاط داخلية حمددة ،لكنها ال ترتقي إىل
مصاف تفاهم مار خمايل بني حزب اهلل والتيار
الوطين احلر.
األبعد
املسافة بني حارة حريك ومعراب هي
َ
سياسيًاُ .مناسبة الكالم ،األجواء اليت حُياول
البعض حتميلها َ
ِ
خميلة
مما
أكثر ّ
حتتمل .وصلت ّ
حد تصور «تطبيع العالقة
البعض سياسيًا ّ
الثنائية» بني احلزبني .غري أن الوقائع تتحدث
عن نفسها .إشارات «إجيابية» حدودها رؤية
احلكومة املقبلة .املنحى اإلجيابي العام قد يتخذ
شكل تعاون يف حمطات مقبلة أبرزها :حماربة
الفساد .هذا التالقي ،ال مُيكنه أن خيرج عن
حدوده هذه .خالفًا ملا ُيقال عن أن حزب اهلل
يدعم القوات اللبنانية يف مطالبها الوزارية،
أو أنه ال يعارض تسليمها حقيبة سيادية .لن
خيوض حزب اهلل معركة احلقائب واحلصص
القواتية وحتديدًا يف مواجهة العماد ميشال
احلر.
عون أو التيار الوطين
ّ
ببساطة ،ال يريد احلزب أن ُي ِ
قحم نفسه يف
معركة بني طرفني مسيحيني ،مع تأكيد رفضه
إقصاء أي طرف عن احلكومة .هذه النقطة
ِ
حتمل بالضرورة ،دعمًا لفريق
حتديدًا ،ال
ُ
عب عن رؤية بعيدة،
سياسي معنيِ ،بقدر ما ت رّ
خص القوات اللبنانية.
ال سيما يف ما ّ
يف هذه النقطة حتديدًا ،يلتقي حزب اهلل
والرئيس نبيه بري عند رفض عزل القوات أو
أي مكون آخر« ،فإذا كانت القوات يف مرحلة
تفاهمها مع التيار احلر قد أتت بكتلة من 15
وزيرًا ،حتما ستصل إىل اجمللس بكتلة من 30
نائبًا بعد أربع سنوات إذا مت عزهلا يف احلكومة
أو غريها».
املعركة يف الساحة املسيحية ُمستمرة ،لكن
بفارق أن حزب اهلل وحركة أمل قررا أن يكونا
على احلياد يف معركة التوزير .يف معركة
الرئاسة ،وقف احلزب كما مل يقف أحد مع
عون .لطاملا كانت القوات خصمًا اسرتاتيجيًا.
َ
وقف احلزب سدًا منيعًا يف وجه كل الذين
استهدفوا جربان باسيل وعارضوا توزيره يف
زمن حكوميت فؤاد السنيورة وسعد احلريري
ّ
تبدلت اآلن.
(األوىل) .لكن الظروف
من الواضح أن حزب اهلل يتخذ أسلوبًا مغايراً
يف تعاطيه مع ملف احلكومة ،على قاعدة «كل
يقبع شوكو بإيدو» .هو ،أو ً
ال ،أعلن ضمنًا
واحد ّ
أنه غري معين بأي اتفاقات جانبية ،حني طالب
السيد حسن نصرهلل بوضع معيار
أمينه العام
ّ
واضح للتمثيل احلزبي والسياسي يف احلكومة
استنادًا إىل نتائج االنتخابات النيابية .وثانيًا،
ترك لعون (ومعه التيار احلر) أن يواجه بالتنسيق
مع رئيس احلكومة املكلف معركة حتديد أحجام
بقية القوى املسيحية يف احلكومة ،علمًا أنه
مل تصدر عن حزب اهلل أية إشارة بوضع فيتو
ّ
تولي وزير قواتي منصب نائب رئيس
على
احلكومة ،أو أي حقيبة سيادية ،على قاعدة
أن هذا األمر من اختصاص رئيس اجلمهورية
ورئيس احلكومة املكلف.
وليس خافيًا على أحد أنه سبق حلزب اهلل أن
سجل حتفظات على أداء الوزير جربان باسيل
«يف املرحلة املاضية» ،واملقصود منها مرحلة
االنتخابات النيابية .برأي أحد املتابعني للملف
أن حزب اهلل «يريد للحكومة أن تتألف بأسرع
وقت ممكن» ،ولكنه لن يقيم الدنيا ويقعدها
ألجل ما يعتقد أن فيه مصلحة للجميع» .مثة
استنتاج بأن السقوف العالية اليت رمسها
باسيل حكوميًا «وضعته يف مواجهة كل
األطراف ،وبالتالي ،ليست يف مصلحة العهد
والبلد» .يقول املتابعون إن رئيس جملس
بري وخالل لقائه أخريًا بالسيد
النواب نبيه ّ

ّ
ذكره مبوقف اإلمام السيد موسى
نصرهلل،
الصدر من عزل الكتائب اللبنانية ألن «مثل
تقويها» .تنسحب وجهة
هذه السياسة سوف
ّ
النظر هذه على القوات اللبنانية أيضًا.
عز العالقة بني عون
ويف املعلومات ،أنه يف ّ
وبري ،وبعد الغداء الذي مجعهما يف بعبدا،
ّ
جس نبض
غداة االنتخابات النيابية ،حاول عون ّ
«الثنائي الشيعي» حول إمكان تشكيل حكومة
جديدة من دون القوات اللبنانية ،فكانت النتيجة
إلتقاء حركة أمل وحزب اهلل على رفض فكرة
العزل .من الواضح أن هذ االستطالع العوني
يأتي يف سياق إعادة نظر بكل مردود تفاهم
معراب والفائدة اليت جناها العونيون منه ،من
دون التقليل من مسألة رئاسة اجلمهورية.
خص القوات ،تبدو األخرية أكثر واقعية
يف ما ّ
يف مقاربتها لألمور .تدرك جيدًا أن وصول
سدة الرئاسة أسهل من عقد
مسري جعجع اىل ّ
تفاهم مع حزب اهلل شبيه بتحالف مار خمايل.
واقعيتها هذه جتعلها تقرأ املعطيات من منظار
أن حزب اهلل «ال يدعمنا لكنه ينأى بنفسه عن
معارك املسيحيني السياسية» .تقارن شخصية
قواتية بني مفاوضات تأليف حكومة الرئيس
سعد احلريري األوىل يف عهد عون ،وبني
املفاوضات اجلارية حاليًا.
تسجل يف هذا الصدد «أن املشاورات جترى
ّ
هذه املرة على وقع مناخ من التهدئة فرض
إيقاعه حزب اهلل بالدرجة األوىل .بينما يف
ّ
لتسلم القوات حقيبة
املاضي كان هناك رفض
سيادية ،هذا ال يعين
عدم وجود قرار ضمين
من هذا النوع جمددًا،
لكننا مل نلمس شيئًا
من هذا القبيل حتى
اآلن» .كما تسجل
للحزب نأيه بنفسه
عن معركة التوزير
«وجعلها
املسيحي
حصرية بني املكونات
املسيحية».

هل حاول عون
جسّ نبض
«الثنائي» حول
إمكان تشكيل
حكومة جديدة
من دون القوات
اللبنانية؟

سردية القوات يقابلها كالم بارد من حزب اهلل.
«عالقتنا مع القوات ستكون يف املرحلة املقبلة
كما كانت يف املاضي وكما هي يف احلاضر».
هناك قرار «حبصر التعاطي بني الطرفني على
مستوى املؤسسات» ،أي «عالقة بني الوزراء
ليس إال» .ومع أن «بعض حلفائنا
والنواب،
َ
 واملقصود تيار املردة  -قرر أن يفتح معمعراب خطوط تواصل ،لكننا مل نفعلّ .
حتى
أننا رفضنا التحالف االنتخابي يف أية دائرة،
وقلنا حيث تكون القوات ال نكون» .هذا
خيار يف السياسة وأسباب حزب اهلل كثرية
(سياسيًا وفكريًا وثقافيًا) «ومل وال يبدو أنها
ستتبدل».
أن ال يقف حزب اهلل مع العونيني يف معركتهم
احلكومية ،ال يعين أنه تبدل .الظروف تبدلت
بعد وصول العماد عون إىل بعبدا« .فالتيار
مما مضى .هو من يدير
الوطين بات اليوم أقوى ّ
املفاوضات بالشراكة مع رئيس اجلمهورية ،وال
حيتاج أحدًا يدافع عنه».
األمر نفسه يسري على ما ُيشاع بأن احلزب رفع
الفيتو احلكومي عن القوات «فنحن مل نرفض
مرة بأن يتسلموا أي حقيبة .والدليل أن
وال ّ
القوات حصلت على حقيبة العدل سابقًا ،كما
أنها حتتل يف حكومة تصريف األعمال منصب
نائب رئيس احلكومة.
أص ًال مل يسألنا أحد عن رأينا يف املوضوع ال
ّ
يتسلم هذه
سلبًا وال إجيابًا .مع تفضيلنا أن
املواقع وزراء من حلفائنا ويف مقدمهم التيار
احلر» .بكل األحوال «ال نرى أنفسنا
الوطين
ّ
جمربين على إطالق موقف من معركة لسنا طرفًا
فيها».

مشكلة تشكيل احلكومات يف لبنان
دكتور نيكوال انطوان نعمة
مالبثت االنتخابات
النيابية ان انتهت
حتى دخللبنان يف
مرحلة ترقب بإنتظار
ما ستؤول إليه
مفاوضات تشكيل
وإذا
احلكومة.
كانت اإلستحقاقات
اليت تلت هذه
اإلنتخابات كإختيار
جملس
رئيس
ونائبه
النواب
واإلستشارات النيابية التى أفضت اىل تسمية
سعد الدين احلريري جاءت على وجه السرعة ومل
حتمل أي مفاجأة تذكر ألن نتيجتها كانت معروفة
وشبه حمسومة فإن ورشة تشكيل احلكومة وإختيار
الوزراء وتوزيع احلقائب حتتاج كثريا من الوقت
بسبب العديد من العقد اليت تواجه رئيس احلكومة
املكلف  .فلألسف الشديد يف لبنان تسعى مجيع
األطراف السياسية عند كل إستحقاق وزاري إىل
التمثل يف احلكومة واىل نيل أكرب قدر ممكن من
املقاعد واحلقائب الوزارية حتت عنوان مراعات
متطلبات العيش املشرتك .فالدستور اللبناني
يقضي بأن تتمثل مجيع الطوائف يف مجيع املراكز
ال سيما يف جملس الوزراء .ونص املادة ()95
اخلاصة مبوضوع حتقيق الغاء الطائفية السياسية
هو يف غاية الوضوح إذ يشري يف الفقرة (أ)
إىل ضرورة أن تتمثل الطوائف بصورة عادلة
يف تشكيل الوزارة .وإذا كان الدستور يقضي
باملناصفة بني املسيحني واملسلمني يف تشكيل
احلكومة فليس بالضرورة أن يكون هناك متثيل
حمتكر طائفيا من حزب أو تكتل سياسي معني
ويكفي بالتالي مليثاقية احلكومة أن يتمثل فيها
مسلمون ومسيحيون من كافة الطوائف واملذاهب
بغض النظر عن إنتمائهم احلزبي .فال شئ مينع
إذن من تشكيل حكومة مؤلفة من اجلبهة النيابية
الفائزة يف االنتخابات مع مراعاة التمثيل الطائفي
على أن يتم إقصاء الفريق اخلاسر ولو كان ميثل
شرحية كبرية من طائفة معينة .من الواضح بأن
االنتخابات األخرية أخرجت أكثرية نيابية ال لبث
فيها لصاحل ما يعرف خبط  ٨أذار مما خيوله تسمية
رئيس وزراء وتشكيل حكومة وممارسة السلطة.
أما بالنسبة إىل قوى  ١٤آذار واليت فقدت األغلبية
النيابية فهي مطالبة بتشكيل جبهة معارضة فاعلة
يف جملس النواب من أجل مراقبة عمل املواالة
وتقديم اإلقرتاحات البناءة .فهذا ما حيصل عادة
يف الدول الدميقراطية إذ يعود تشكيل احلكومة
إىل احلزب الذي نال غالبية املقاعد النيابية مبا أنه
يشكل أكثرية جملس النواب ويستطيع بالتالي
حجب الثقة عن أي حكومة ال متثله .أما االحزاب
األخرى فغالبا ما تعرتف خبسارتها االنتخابات
وتنتقل تلقائيا اىل موقع املعارضة من اجل
مراقبة عمل املواالة.
إال أن هذه الطريقة يف ممارسة احلكم واملتبعة
يف بعض الدول الدميقراطية تبقى صعبة التنفيذ
يف لبنان لألسف ألسباب كثرية السيما الرتكيبة
اللبنانية املعقدة نسبيا .فغالبا ما يكون لبنان
حمكوم مبا يسمى حكومة وفاق وطين جامعة لكل
األطراف السياسية واليت يتم تشكيلها من أجل
مواجهة االستحقاقت الكربى وكم هي كثرية
ودائمة .هذا األمر جيعل من الصعب إقصاء
األقلية النيابية أو جزء منها بسبب التدخالت
اخلارجية والتسويات السياسية اليت حتصل يف
كل مرة.
وإذا كانت املناصفة الطائفية وضرورة متثيل
األحزاب يف احلكومة بغض النظر عن نتائج 
اإلنتخابات النيابية هو أمر جيد بطبيعة احلال إذ
انه مينع تهميش األقليات يف لبنان األ انه ال
يؤخر فقط تشكيل احلكومة العتيدة إمنا يعيق
أيضا إنطالق عملها .ومن شأن وجود ممثلني
عن أغلبية األحزاب املتناحرة يف جملس الوزراء
أن يعيق عمله ويشل البلد و يعطل مصاحل
املواطن عند كل استحقاق داخلي أو حتى خارجي.

فإسرتاتيجية مل الشمل املعتمدة حاليا يف تشكيل
احلكومات من شأنها أن جتعل مجيع التناقضات
األيديولوجية والسياسية املوجودة يف الشارع
ي حاضرة يف
اللبناني وبالتالي يفاجمللس النياب 
احلكومة .ولو انه لشيئ جدا طبيعي أن يعكس
اجمللس النيابي تناقضات اجملتمع اللبناني ،إذ
إنه دليل على صحة التمثيل والعمل السياسي
يف لبنان ،إال أن جمرد ظهور هذه التناقضات يف
جملس الوزراء هو جتين على السلطة االجرائية يف
البلد .ففي فرنسا مثال من الضروري أن يكون
الفريق احلكومي مؤلف من أشخاص ينتمون إىل
حزب أو تكتل واحد وبالتالي إىل ايديولوجية
واحدة ومن شأن ذلك أن يسهل العمل الوزاري
وإختاذ القرارات املناسبة واليت من شأنها أن
تسري أمور الناس .فكيف لنا ان نتخيل يف لبنان
وجود املواالة واملعارضة وأحزاب يسارية وميينية
على طاولة جملس الوزراء ويف فريق عمل واحد
جملرد أنها متثل طائفة معينة وكيف لنا أن نتخيل
أن يكون العمل احلكومي ناجحا ومثمرا يف ظل
هذه التناقضات .ولألسف الشديد فقد أصبحت
هذه التناقضات مقبولة ومتعارف عليها يف لبنان
إذ أن بعد صدور نتائج اإلنتخابات النيابية صرح
رئيس أحد أحزاب  ١٤أذار قائال  << :سوف نكون
صوت املعارضة يف جملس الوزراء >> .هذه
اجلملة ال ميكن إال أن تثري اإلستغراب الشديد
إذ ان السؤال الذي يطرح نفسه هو انه كيف
حلزب يدعي بأنه معارضة أن يطلب أن يكون يف
مركز السلطة وأن حيتفظ بصفة املعارضة .فمن
البديهي القول بأنه عندما تصبح املعارضة يف
السلطة تنتفي عنها حكما صفة املعارضة .فإما
للمعارضة ان تعارض وتبقى خارج السلطة وإما
أن تشارك يف احلكم وتصبح جزءا من املواالة .
بغض النظر عن هذه اإلسرتاتيجية اخلاطئة يف
تشكيل احلكومات يبقى احلل األنسب للتكيف
مع الواقع اللبناني تشكيل حكومة تضم وزراء
إختصاصيني ال حزبيني أو ما يسمى حبكومة
تكنوقراط .علما أيضا بأنه من الصعب أن توافق
مجيع املكونات اللبنانية على هذا النوع من
احلكومات نظرا حلساسية بعض الوزارات .ففي
هذه احلالة ميكن إستثناء بعضا من هذه الوزارات
خصوصا تلك اليت هلا أبعاد اسرتاتيجية مهمة ك
وزارة اخلارجية أو حتى الدفاع على سبيل املثال.
أما بالنسبة إىل الوزارات اليت متس احلياة اليومية
واألمور املعيشية للمواطن اللبناني مثل وزارة
الصحة والطاقة والشوون اإلجتماعية فيجب أن
تسحب من التجاذبات السياسية على أن يتم
إسنادها كما سبق القول إىل وزراء إختصاصيني.
من شأن هذه اخلطوة أن تسهل وتسرع عمل
الوزير يف وزارته مبا أنه يتمتع بالكفائة املطلوبة
واليت من شأنها أن تساعده على تسيري أمور
وزارته ورصد أماكن اخللل والفساد وإلقضاء
عليهما.
هذا النوع من احلكومات ال يعين بالضرورة حتجيم
دور األحزاب السياسية يف البلد ألن العمل احلزبي
هو جدا أساسي وضروري يف الدول الدميقراطية
كما يف لبنان .إمنا من املهم أن يتم حترير قسم
كبري من العمل الوزاري من التناقضات السياسية
واحلزبية .ويبقى لألحزاب ،وخصوصا املعارضة
منها ،أن تلعب دورا فاعال وأساسيا داخل
جملس النواب عرب التشريع ومراقبة عمل احلكومة
واحملاسبة عند احلاجة.
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مــقابلة

«التجمع املاروني االسرتالي لـ «اهلريالد»:أهدافنا زرع احملبة وخدمة الطائفة واإلنسانية

جيمعنا والرابطة املارونية العديد من القواسم املشرتكة والفارق يف استقاللية القرار
شهدت الجالية مؤخرا والدة جمعية خريية وانسانية جديدة أطلق عيها اسم «التجمع املاروني
االسرتالي» ..ومع ان التجمع ولد عام  2016اال ان اعضاءه آثروا العمل الصامت طيلة هذه
الفرتة وها هم اآلن يرتجمونه حضورا على الساحة االسرتالية.
يقول التجمع ان غالبية أعضائه هم أعضاء يف الرابطة املارونية حيث تجمعهم بها العديد من
االهداف والقواسم املشرتكة غري ان الفارق بينهما هي «االستقاللية التامة التي يتمتع بها
التجمع يف تنفيذ اهدافه».
وردا على سؤال حول ان التجمع يحمل كلمة «ماروني» وما اذا كان يحظى بربكة راعي االبرشية
قال التجمع «سبق للرئيس السيد غسان العويط واجتمع مع سيادة املطران انطوان شربل
طربيه ونتطلع للقاء سيادته يف آب املقبل بعد عودته من لبنان ..نحن نحرتم سيادة راعي
الطائفة ونحظى بربكته وهو القائل :البيت اللي بيطلع منو بيت اهلل يبارك فيه».
وعلى جدول اعمال التجمع العديد من املشاريع الخريية واالنسانية يعود ريعها ملساعدة
مؤسسات مرضى السرطان والقلب وغريهما.
ولالطالع على «التجمع املاروني االسرتالي» وأهدافه واملشاريع التي ينوي القيام بها اجتمعت
«الهريالد» مع الرئيس بالوكالة فهد الجعيتاني واألمني العام ريمون ابي عراج واملستشار
كلوفيس البطي وكان لها معهم هذا الحوار:
حوار أنطونيوس بو رزق
* متى تم تأسيس التجمع
املاروني االسرتالي ،وملاذا؟
 تم تأسيس التجمع املارونياالسرتالي يف اول نيسان
عام  ،2016فقبل التأسيس
كنا مجموعة من األشخاص
والعائالت ،تجمعنا املحبة
وخدمة اآلخرين ،نجتمع
شهريا يف عشوات لتبادل
اآلراء واالفكار بشأن الطائفة
املارونية يف اسرتاليا ..ومن هنا
ولدت فكرة تأسيس التجمع
لخدمة املجتمع املاروني بشكل
خاص واالنسانية بشكل عام.
* ممن تتألف اللجنة االدارية
للتجمع؟
 تتألف من:غسان العويط :رئيسا
فهد الجعيتاني :نائبا أول
للرئيس
فرج حرب :نائبا ثانيا للرئيس
ريمون ابي عراج :أمينا عاما
توفيق البا :مساعد األمني
العام
شفيق سعادة :امني الصندوق
جورج حنا :مساعد أمني
الصندوق
بيار سمعان :مسؤول االعالم
الشباب
خيسي:
ألبري
والرياضة
كلوفيس البطي :مستشارا
طوني سليمان :عالقات عامة
سوزي ديب سليمان :رئيسة
لجنة السيدات.
* قلتم ان التجمع تأسس
عام  2016ولكننا لم نسمع
باسمه من قبل ،ملاذا؟
 لم يكن بودنا يف ذلك الحنيالظهور اىل العلن ،حيث
توخينا العمل الصامت الن
اهدافنا خريية واجتماعية،
وارتأينا الظهور اىل العلن
اليوم الننا نعتقد ان الوقت

قد حان نتيجة التساؤالت
واالسئلة التي كثريا ما كانت
تطرح علينا من قبل اوساط
عدة ،لذلك اقتضى التنويه ملن
يهمه األمر.
*نالحظ ان غالبية اعضاء
التجمع هم أعضاء يف الرابطة
املارونية ،فهل تعتقدون ان
الرابطة ال تمثل الطائفة بشكل
كافٍ لذلك قمتم بانشاء هذا
التجمع؟
 ال ،بالعكس فنحن نحرتمالرابطة بجميع اعضائها
الحاليني ونحن ما زلنا يف
صفوفها وندعمها بكل قوانا
ونعترب ان الرابطة والتجمع
يلتقيان على قواسم مشرتكة
عدة ولكن الفارق االهم بيننا
هي االستقاللية التامة التي
يتمتع بها التجمع يف القرار
والتنفيذ ،نحن نحرتم سيادة
راعي الطائفة ونحظى بربكته
وهو القائل «البيت اللي بيطلع
منو بيت اهلل يبارك فيه».
سيادة املطران هو مرشدنا
الروحي الذي نكنّ له كل
محبة واحرتم واجالل وهو،
يف الوقت ذاته ،يكن كل محبة
لجميع أبنائه يف الطائفة.
* ما هي األهداف التي تأسس
من أجلها التجمع؟
 التجمع املاروني االسرتاليهو مؤسسة معرتف بها من
قبل الحكومة األسرتالية منذ
نيسان  2016وهو يتطلع
إىل خدمة املجتمع اللبناني
األسرتالي عموما ،واملجتمع
املاروني خاصة.
نحن نتوخى العمل مع
الجميع للصالح العام ولدينا
اتصاالت مع الحكومة والدوائر
األسرتالية ،وسوف نتعاون
وننسق مع املؤسسات املارونية

والرابطات يف أسرتاليا ويف
جميع أنحاء العالم لتحقيق
األهداف التالية :على الصعيد
أالسرتالي نتعاون مع الدوائر
الرسمية للمشاركة الفعالة يف
اتخاذ القرارات التي تؤثر على
مجتمعنا املاروني واللبناني.
وعلى الصعيد اللبناني يدعم
التجمع املاروني االسرتالي
النظام الديمقراطي اللبناني
الحر الذي يضمن الحقوق
الديمقراطية لجميع األقليات
املتعايشة على ارضه وبخاصة
وجود املوارنة واملسيحيني.
ومن أهم أهداف التجمع عمل
الخري الذي ال يعرف حدوداً،
وسوف يقوم بمكافحة الظلم
والقهر يف كل مكان وبمساعدة
املؤسسات الخريية وخاصة
تلك التي تساعد الذين
يعانون من مرض السرطان
وأمراض القلب وغريها.
* بما ان التجمع يحمل كلمة
«ماروني» ،فها اجتمعتم
او ستجتمعون مع رئيس
الطائفة؟
 نعم ،فقد سبق لرئيسالتجمع السيد غسان العويط
واجتمع مع سيادة املطران
انطوان شربل طربيه ونتطلع
للقاء سيادته يف آب املقبل
بعد عودته من لبنان ،وطبعا
ستكون هناك لقاءات كثرية
بيننا يف املستقبل.
* هل قام التجمع بأي مشاريع
لغاية اآلن؟ وهل هناك
مشاريع مستقبلية على جدول
أعماله؟
 بدأ التجمع مسرية األلفميل باقامة عشوات وجمع
مبلغا ماليا محرتما يعود ريعه
لدعم بيت كريس اوبراين
للحياة (Chris O’Brien

فهد الجعيتاني وريمون ابي عراج وكلوفيس البطي مع أنطونيوس بو رزق

الربوفيسورة أوكس مع بعض اعضاء اللجنة
 )Life Houseالذي يعنى
بمساعدة مرضى السرطان،
وهذا املبلغ سيضاف اىل مبلغ
يتم جمعه يف عشاء رئيسي
سيقام قريبا وذلك بعد عودة
العديد من األعضاء من لبنان.
وعلى جدول اعمال التجمع اقامة
منافسة بني الطالب املوارنة
يف املدارس حول تاريخهم
وقديسيهم ودورهم وواقعهم
يف اسرتاليا وذلك لتوعيتهم
وتثقيفهم مارونيا وتعريفهم
اكثر اىل هويتهم املارونية.
كما اننا نعمل حاليا على جمع
الشباب املاروني تحت راية
الرياضة.
* هل من نشاط قام به التجمع
املاروني مؤخراً؟
هناك العديد من ابناءجاليتنا الكريمة و من ابناء
مجتمعنا املاروني يعانون
من مرض السرطان .لذلك
وتمشيا مع أهداف التجمع
املاروني اجتمعت مجموعة من
أعضاء التجمع يوم االثنني من
األسبوع الحالي مع الدكتورة
سامانتا أوكس (، )Oakes

رئيسة مجموعة بحوث الخاليا
السرطانية يف معهد غارفان
 Garvanللبحوث الطبية يف
مستشفى سانت فنسنت يف
سيدني .و رغم جدول أعمالها
املزدحم أخذت املجموعة
يف جولة يف مركز البحوث
وشرحت لنا املشروعني
الرئيسيني اللذين تعمل
عليهما يف الوقت الحالي ...
وقالت لنا الدكتورة أوكس
أنها متحمسة ملستقبل أبحاث
السرطان يف أسرتاليا ..وإن
أول مشاريعها هي محاولة
التغلب على قدرة الخاليا
السرطانية على البقاء يف
جسم اإلنسان بهدف التغلب
على هذا املرض الرهيب
وأضافت بأن املشروع الثاني
هو فهم كيف يمكن لنظام
املناعة لدينا محاربة الخاليا
السرطانية الخاصة بنا وتمكني
هذا النظام املناعي من العثور
على الخاليا السرطانية التي
تختبئ بعيدا عنها ...وقالت
الدكتورة إذا كنا قادرين على
إعادة إصابتهم بفريوس مما
يجعلها مرئية للجهاز املناعي

ففي نهاية املطاف سوف يكون
من السهل عالج املرض..
كان يف الواقع االجتماع مثرياً
لالهتمام ومثمراً للغاية..وبدون
شك سوف نبقى مع الدكتورة
اوكس على تواصل دائم
ملعرفة ما وصلت إليه األبحاث
من تطورات يف عالج هذا
املرض اللعني ،ووضعنا على
جدول اعمال التجمع مساعدة
الدكتورة أوكس يف ابحاثها
السرطانية.
* هل من كلمة اخرية تودون
قولها؟
 كون التجمع املارونياهدافه
من
االسرتالي
االساسية عمل الخري وزرع
املحبة وخدمة الطائفة واالنفتاح
على الجميع فان أبوابه مفتوحة
ألبناء الطائفة الذين تجمعهم
مع التجمع قواسم مشرتكة
لناحية االفكار والهواجس
والتطلعات.
كما نشكر جريدة امليدل
ايست هريالد على هذه
املقابلة التي أتاحت لنا فرصة
االطاللة على الجالية..
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مـقاالت وتـحقيقات

«وساطات غزة» :قطر من البوابة اإلسرائيلية ومصر من األمريكية
هاني ابراهيم
محاس» يف قطاع غزة لزيارة القاهرة،
تواصل احلركة دراسة املبادرات الشفهية
اليت وصلتها عرب عدد من األطراف العربية
والدولية ،يف ضوء التجاوز الواضح للسلطة
الفلسطينية بشأن غزة.
وعلمت الزميلة «األخبار» البريوتية أن عددًا
من الوسطاء يواصلون نقل مبادرات إىل
«محاس» ،لكنها كلها ال تزال قيد املشاورة،
بني تلك األطراف واحلركة من جهة ،وإسرائيل
من جهة ثانية.
السفري القطري يف األراضي الفلسطينية،
حممد العمادي ،عاود جمددًا تقديم مبادرة
تشمل صفقة شاملة تتضمن خطوات
لتخفيف احلصار إضافة إىل حل قضية اجلنود
اإلسرائيليني األسرى .ووفق مصادر مطلعة،
بناء على اتصاالت
وصل العمادي غزة
ً
إسرائيلية استدعته مباشرة لفتح ملف اجلنود
انصب جهده على «حلحلة
األسرى ،ولذلك
ّ

ميسم رزق

جريح من غزة يكمل عمله يف الصيد قبل تعافيه بسبب الظروف املالية الصعبة (األناضول)

املرحلة األوىل من تنفيذ الصفقة» اليت تتمثل يف إعالن مصري
اجلنود املوجودين حبوزة «محاس» ،وأيضًا الضغط على األخرية،
مباشرة وعرب أطراف أخرى ،إلقناعها بـ»العدول عن شروطها اليت
وضعتها لبدء املفاوضات يف ملف األسرى».
كذلك ،حاول العمادي وضع مقرتحات أخرى تشمل اإلفراج عن
حمرري «صفقة شاليط» ،الذين أعادت إسرائيل اعتقاهلم ،خالل
املرحلة األوىل اليت تعقب الكشف عن املعلومات املتعلقة حبياة
اجلنود .لكن «محاس» رفضت ذلك ،وأعلنت أن اإلفراج عن أولئك
والتعهد بعدم اعتقاهلم مرة أخرى شرطان للبدء بأي صفقة .كذلك
ّ
قالت إن هذه املبادرات مبجملها ميكن وصفها بأنها «غري واضحة»،
طبقًا ملصادر يف احلركة ،وال سيما يف اجلوانب السياسية ،وكيفية
تنفيذ أي من تلك املبادرات ،يف ضوء غياب بيئة مناسبة وإمكانات
تنفيذها من جهة ،وحماربة السلطة الفلسطينية هلا ،وليس أخريًا
غياب الضمانات الستمرارها .وقال القيادي يف احلركة إمساعيل
مصرة على
رضوان ،إن «محاس
ّ
اإلفراج أو ً
ال عن احملررين ،ثم
سيعرف االحتالل ما هو املطلوب
منه ليبدأ بالصفقة».
مع فشل مهمته هذه املرة أيضًا،
غادر العمادي غزة بعدما ت ّربع
بـ 2.5مليون دوالر لسداد رسوم
املتخرجني اجلامعيني ،وهي خطوة
ّ

تميل السلطة
إىل مقرتحات
األمم املتحدة
أكثر من مشروع
القطريني

كانت قد ّ
رتبت هلا «جلنة التكافل» املدعومة إماراتيًا ،لكن بعض
اجلامعات اليت تتبع إداراتها للسلطة ،مثل «األزهر» و»األقصى»،
رفضتا التعاون معها ،لكنها قبلت التمويل القطري ،فيما رأت
قيادات يف «التيار اإلصالحي» التابع حملمد دحالن ،أن املساعدة
القطرية «ال خترج عن مناكفة اإلمارات».
كذلك ،حاول الوسيط القطري فتح ملف املصاحلة جمددًا بعد لقاء
لكن «محاس»
مع رئيس السلطة حممود عباس ،استمر لساعتني،
ّ
أكدت أن أي لقاء جيب أن يسبقه رفع كامل للعقوبات على القطاع،
وهو ما مل يفلح العمادي يف أخذ موافقة من عباس بشأنه.
مقابل هذا التحرك القطري ،خاصة مع تسجيل عدد من الفصائل
الفلسطينية اعرتاضها على بنود املبادرة ،أعلن املصريون رغبتهم
يف حل مشكالت القطاع من «دون تدخل أطراف جديدة» ،كما ُأخربت
بذلك «محاس» .أيضًا ،سجلت القاهرة حتفظها على «تدخل قطر يف
ردت عليه احلركة بالقول إنها ال تزال
ملف اجلنود األسرى» ،وهو ما ّ
متمسكة بالدور املصري يف هذه القضايا.
وكانت «جلان املقاومة الشعبية يف فلسطني» قد قالت ،يف بيان،
إن «دماء أبناء شعبنا الفلسطيين أغلى من مشاريع العمادي ،وليعلم
أن لشعبنا مشروعًا حترريًا لن نقايضه باملساعدات اإلنسانية...
تصرحيات العمادي تعبرّ عن حالة التساوق املشني مع صفقة ترامب
اخلبيثة» .أما «اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني» ،فطالبت بـ»ضرورة
وقف اللقاءات اليت جتري يف غزة حلل األزمة فيها مبعزل عن
القضايا الوطنية» ،داعية إىل مواجهة «التحركات املشبوهة اليت
جراء
يقودها حمليون وعرب يعملون كوكالء لإلدارة األمريكية»ّ .
ذلك ،أبلغت «محاس» السلطات املصرية أن «أي مبادرة حتمل أمثانًا
سياسية أو تأتي ضمن املخططات لتسوية القضية الفلسطينية (يف
إشارة إىل التوكيل األمريكي ملصر بشأن ترتيبات «صفقة القرن»)
لن تكون مقبولة» ،لكنها تقبل تهدئة طويلة األمد مع االحتالل.
وتفيد املصادر بأن احلركة علمت من مسؤولني أوروبيني أن السلطة
أي خطوات يف
الفلسطينية تواصلت معهم وحذرتهم من
املضي يف ّ
ّ
أي مساعدات حتى إمتام املصاحلة.
غزة ،مطالبة إياهم بتأخري ّ

حوارات مع «فتح»

مراد :سنكون سوبر معارضة إذا
اس ُتبعدنا عن احلكومة

على جهة مقابلةُ ،أجريت يف األيام املاضية مباحثات بني «فتح»

وقيادة «املخابرات املصرية» طالبت فيها األخرية بضرورة تليني
احلركة مواقفها ملواجهة الوساطات القطرية والدولية اليت جتاوزت
دور السلطة يف غزة .وعلم أن رام اهلل قدمت عدة مقرتحات
إىل القيادة املصرية من أجل تفعيل ملف املصاحلة ،مبا يف ذلك
دعوة «محاس» إىل جلسات ،وهو فعليًا ما جتاوبت معه القاهرة،
بناء عليه قيادة «محاس» لزيارتها والتشاور .وبينما ستظهر
ودعت ً
رد «محاس» يف األيام املقبلة ،فإن احلركة تشرتط قبل
طبيعة ّ
تفعيل املصاحلة تراجع السلطة عن العقوبات اليت تفرضها على
غزة ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية هدفها إقامة انتخابات رئاسية
وتشريعية وجملس وطين لـ»منظمة التحرير» ،وهو ما أكده نائب
قائد احلركة يف غزة ،خليل احلية ،علمًا بأن احلية ورئيس «محاس»
ّ
املتجه اليوم إىل مصر.
إمساعيل هنية ،سيرتأسان الوفد
هددت عرب
إذ
اجلزرة،
قبل
العصا
مع ذلك ،بقيت «فتح» حتمل
ّ
عضو اللجنة املركزية فيها ،عزام األمحد ،بأنه «إذا مل تلتزم محاس
ّ
املوقعة ووحدة التمثيل الفلسطيين ،فإن اللجنة
تطبيق االتفاقات
التنفيذية ملنظمة التحرير ستبحث ملف إنهاء االنقسام بعيدًا عن
محاس ،وسريفع ذلك الجتماع اجمللس املركزي القادم ليحدد
اخلطوات العملية لذلك».
من جهة ثانية ،أبدت «فتح» ميلها إىل مقرتحات املبعوث الدولي
نيكوالي مالدينوف ،أكثر من القطريني ،إذ يقول عضو «مركزية
فتح» ،مجال حميسن ،لـ»األخبار» ،إن حركته ال تطمئن كثريًا إىل
الدور القطري ،بل «ترى فيه حتركًا غري مريح ...هناك تأكيد من
األمم املتحدة أن أي حترك يف غزة سيعرب عن طريق السلطة».
ويلتقي حديث حميسن مع تأكيد مصادر فلسطينية خمتلفة أن
مالدينوف سيزور غزة قريبًا ،لكن السلطة مل ترفض املساهمة
القطرية يف متويل رواتب موظفي غزة ،سواء كانوا التابعني هلا أو
تشجعها لعرض
عينتهم «محاس» ،عرب اآللية األممية ،فض ًال عن
ّ
من ّ
سعودي يف متويل مشاريع ستبنى على الشق الشمالي ملعرب رفح
من جانب األراضي املصرية ،وهي خطة مل تتضح تفاصيلها بعد،
ومل تكشف األطراف املعنية عن حقيقة مضامينها.

فياض :نعم التقيت عباس ...وأريد زيارة غزة
إىل جانب الوساطة القطرية واملصرية واألممية يف غزة ،ظهرت
على املشهد السياسي الفلسطيين حتركات لشخصيات حملية ،منها
رئيس احلكومة الفلسطينية السابق سالم فياض ،الذي التقى
رئيس السلطة حممود عباس ،بعد أعوام عدة من اخلصومة بينهما،
حد إغالق األخري مؤسسات تابعة لألول وجتميد أرصدتها.
وصلت ّ
أكد ،يف حديث إىل «األخبار» ،حدوث اللقاء قبل السبت
فياض
ّ
املاضي ،مكتفيًا بالقول إنه ال يزال ملتزمًا مبادرته اليت تقدم
بها إلنهاء االنقسام قبل ثالثة أعوام ،و»هي ذات الرؤية ،وال
جديد عليها هلذه اللحظة ،ونأمل أن نصل إىل مقرتح ينهي اخلالف
واالنقسام» ،مفض ًال أال يكشف تفاصيل أخرى عرب اإلعالم عن تلك
الرؤية حتى نضوجها.

لكنه أكد رغبته يف زيارة غزةّ ،
معقبًا« :هذه مسألة ال يوجد اعرتاض
عليها ،لكن من املبكر احلديث عن تفاصيل» .وكان فياض قد
زار غزة قبل ثالث سنوات ( ،)2015ألول مرة منذ  ،2005عندما
استضافه «مركز بيت احلكمة» الذي يديره القيادي يف «محاس»
أمحد يوسف .من جهة ثانية ،جيري رجل األعمال الفلسطيين الوافد
تنص
من واشنطن ،عدنان جملي صوافطة ،جوالت لعرض مبادرة
ّ
على «وقف تطوير العمل املسلح ،ودمج التشكيالت العسكرية يف
قوة أمن وطين تتبع لقيادة سياسية متوافقة على برنامج سياسي
على عام  ،»1967وهو األمر الذي اعرتضت عليه الفصائل .وجملي،
مقرب من
الذي ينفي وجود أي طموح سياسي له ،يشاع أنه
ّ
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،وينسب إليه أول اتصال بني
عباس وترامب.

املعارضني لتيار ُ
السنة ُ
املستقبل يف احلكومة
عقدة متثيل النواب ُّ
اجلديدة موجودة على طاولة التأليف ،ولو أنها ال تتقدم على غريها
ّ
املكلف سعد احلريري ،ال يريد االعرتاف
من العقد .رئيس احلكومة
ّ
تلقى منها أوجع الضربات
بهذه املعارضة ،خصوصًا بعد أن
السنية،
االنتخابية ،ما أدى ليس إىل خسارته ثلث املقاعد النيابية ُّ
بل فقدانه حصرية متثيل تياره للطائفة السنية بأكملها .قِبل
سّنة
املرة ،اليت أتت بعشرة نواب ُ
احلريري ُمرغمًا كأس االنتخابات ّ
ّ
يصنفهما خارج «بيته»
من خارج عباءته ،ولو أن بينهم نائبني ال
(فؤاد املخزومي وبالل عبداهلل) ،لكنه سيحارب كي ال تنسحب
النكسة النيابية على معادلة التأليف احلكومي .لذلك ،يردد احلريري
منذ ما قبل تكليفه تأليف احلكومة أنه لن يسجل على نفسه أنه
وافق على متثيل هؤالء يف حكومته الثالثة ،ولو بوزير واحد.
هذا الرفض احلريري ال يستسيغه ُ
ّ
يتأنون يف
املعارضون ،لكنهم
حني جرى التداول مبعيار «وزير لكل أربعة نواب»،
إعالن موقفهم.
َ
ّ
ضمت ك ًال من النواب جهاد
«مجعة»
إىل
منهم
نواب
ستة
سارع
ّ
الصمد ،عدنان طرابلسي ،فيصل كرامي ،قاسم هاشم ،الوليد
سكرية ،وعبد الرحيم مراد .هذه الفكرة رماها رئيس اجلمهورية
السنة حقهم يف التمثيل
ميشال عون .حني أكد له املعارضون
ُّ
عما إذا كان باستطاعتهم تشكيل كتلة ،فكانت
الوزاري ،سأهلم ّ
فكرة اللقاء التشاوري ،بدعوة من مراد.
ومع أن سعد احلريري يؤيد املعيار الذي يستند إىل نتائج االنتخابات
النيابية ،لكنه ال يزال يرفض باملطلق متثيل معارضيه املنتمني إىل
ّ
يؤكد النائب مراد .رفضه هذا «يعين
السنية ،وفق ما
الطائفة
ُّ
السنية
الطائفة
من
املئة
يف
40
نسبة
بوجود
االعرتاف
من
تهربه
ُّ
تؤيد ّ
خطه السياسي» .يستغرب مراد إصرار احلريري على جتاهل
ال ّ
أي سلوك يؤدي إىل تكريس ثنائية أو
واستبعادهم.
معارضيه
ُّ
السنية ،كما هو احلال عند الشيعة واملسيحيني
ثالثية يف الطائفة ُّ
والدروز ،ليس مقبو ً
ال يف أعراف احلريري.
يسجل على معظم هذه املعارضة متسكها بتسمية
يف املقابل،
ّ
احلريري لرئاسة احلكومةُ .يستثنى من ذلك النائبان جهاد الصمد
وأسامة سعد .كان مبقدور اآلخرين تسمية أحدهم أو االمتناع عن
تسمية احلريري أو غريه .الغريب أن بعض هؤالء أعطوا احلريري
الرد عليها بإنكار وجودهم .فهل
صر هو على
ّ
الشرعية اليت ُي ّ
يندم هؤالء النواب على ما اقرتفت أيديهم؟ ّ
يؤكد مراد لـ»األخبار»
أن هذه اخلطوة كانت عبارة عن مبادرة حسن نية من قبلنا جتاه
سعد احلريري« ،ومل نندم عليها» .يضيف« :يف حال عدم متثيلنا
يف احلكومة ،سنكون سوبر معارضة .أما مسألة حجب الثقة عن
احلكومة ،فال يمُ كن أن نفيت بها بشكل منفرد اآلن .سيكون لنا
يوم غد وموقف موحد ،ولكل حادث حديث».
اجتماع َ

تسمية الرئيس الحريري كانت مبادرة حسن نيـّة

مبادرة حسن النية اليت أشار إليها مراد سابقة لالنتخابات النيابية.
َ
قبل عامني ليتحدث عن لقاء مجعه
يعود عبد الرحيم مراد إىل ما
بالرئيس احلريري حبضور وزير الداخلية نهاد املشنوق .إذ ذاك،
قال رئيس حزب االحتاد للحريري أن «ليس بإمكانك مهامجتنا فقط
ألننا نقف يف صف املقاومة وسوريا».
أين هو حزب اهلل من مسألة متثيلكم؟ وهل خيوض احلزب معركة
السنية ،أم سيرتككم ختوضونها وحدكم؟ جييب مراد بأن
املعارضة ُّ
السيد حسن نصراهلل «عندما تطرق يف خطابه األخري إىل مسألة
املعيار املوحد للتمثيل استنادًا إىل نتائج االنتخابات النيابية إمنا
كان يقصدنا» .يقول مراد« :إننا على تنسيق دائم مع اإلخوة يف
حزب اهلل ،وقد استفسرنا منهم ما إذا كان موقفهم من متثيلنا
ّ
التمين ،أو أن هناك إصرارًا من قبلهم ،فأكدوا أنه
يقتصر على
ومتن ،وأنهم فاحتوا الرئيس املكلف يف هذا
إصرار
هناك
سيكون
ٍّ
األمر».
قد تكون عودة احلريري يف هذه املرحلة إىل السرايا الكبرية حاجة
أساسية ملعظم القوى السياسية يف البلد .اجلميع يريده يف رئاسة
احلكومةّ .
ّ
التشدد «عسى ألاّ يدفع هذا
لعل معرفته بذلك تدفعه إىل
التشدد اآلخرين إىل التنازل له» يقول مراد.
ّ
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اعادة نمو وعالج الشعر$25 :
صبخ (فويل)  10خصالت شعر مع
سشوار$45 :
صبغ كامل للشعر  +سشوار مجاني$45 :

عزيزي املقيم
يف األسبوع املاضي ( 27حـزيران/يونيو)  ،احتفلنا باليوم
العاملي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم.

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

Bankstown Central, Ph: 9707

فــرع ثـانٍ للمـحجبات

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

الشركات الصغرية واملتوسطة هي تلك اليت يعمل فيها
أقل من  200موظف وغالباً ما توصف بأنها العمود الفقري
ملعظم االقتصادات يف مجيع أحناء العامل .هذا هو احلال
بالتأكيد يف كانرتبري  -بانكستاون  ،حيث ان نسبة ٪99
من أعمالنا اليت يبلغ عددها  30772هي أعمال تتدرج
من صغرية اىل متوسطة ،وهلذا السبب يبلغ إمجالي
الناتج احمللي ملدينا اآلن  15.17مليار دوالر .هذا ما يقرب
من ثالثة يف املائة من الناتج اإلمجالي للوالية!
ال يزال التصنيع أكرب رب عمل يف كانرتبري  -بانكستاون،
حيث يوفر  ٪15من وظائفنا احمللية ،ولكن اآلن تليها عن
كثب صناعات الرعاية الصحية واالجتماعية ،كل منها
بنسبة  ، ٪13وجتارة التجزئة بنسبة  ٪11تقريبًا.
وكما ترون ،فإن النجاح املستمر للشركات احمللية مهم
للغاية ،ليس فقط خللق فرص العمل واستقرار العمالة،
بل من أجل الصحة العامة لالقتصاد .وهذا هو السبب وراء
دعم البلدية لألعمال احمللية من خالل خدمة كانرتبري -
بانكستاون االستشارية للخدمات التجارية احلائزة على
عدة جوائز (award-winning Canterbury-

Bankstown Business Advisory Service
 .))(CBBASان  CBBASهي خدمة متكامل (one-
 )stop-shopلألعمال الصغرية واملتوسطة ،بدءاً
من الشركات املبتدئة وحتى املؤسسات الراسخة اليت
تتطلع إىل التوسع بطريقة مستدامة .ان أفضل شيء
عن  CBBASهو انه إذا كان املوظفون ال يستطيعون
مساعدتك مباشرة ،فسوف يضعونك على اتصال مع شخص
يستطيع ذلك ،خاصة إذا كان يتعلق جبهة حكومية تتعامل
بالتصدير واالسترياد.

ان واحدة من أهم املزايا اليت تقدمها  CBBASهي
فرصة التواصل مع رجال األعمال اآلخرين ذوي التفكري
املماثل ،يف فعاليات أعمال الشبكات العادية .ويشمل ذلك
ً
أيضا املتحدثني الضيوف الذين يقدمون معلومات ذات
صلة ويف الوقت املناسب ،من أحدث تقنيات التسويق إىل
التحسينات يف التقنية.

إنين أشجعكم على النظر يف ما قد تستطيع CBBAS

تقدميه لكم كأصحاب أو مديري عمل جتاري ،وزيارة
 cb.city/businessأو االتصال بالرقم 9707
.9228

تفضلوا بقبول فائق االحرتام

رئيس البلدية
كال عصفور

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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مـطعم ومقـهى املـنية
لـصاحـبه السـيد مصـطـفى قطعـيـّة
شوربة ،فتـّة ،كبـّة نيـّة ،بطاطا مقليـّة ،حمص ،فتـّوش،
منسف دجاج ،جوانح دجاج ،مغربيـّة ،كفتة بدبس ،تمر
وصـحن مشاوي وغريها الكثري

نفـتح  7أيام يف االسبوع

نـؤمـن طلبات املناسبات
حــالل

حــالل

LEBANESE RESTAURANT AND CAFE

حــالل
رمضان كريم

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

BUTCHERY

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

حـالل

حـالل

خـربة طـويلة
أسـعار منافسة
معامـلة جيدة

حـالل

نفتح  7أيام يف األسبوع

لدينا جميع أنواع اللحوم الطازجة يوميا

نـؤمـن طلـبات املـناسبات
خربة  -نظافة تامة  -معاملة جيدة  -أسعار منافسة
Shop 3/ 183 Elizabeth Drive, Liverpool, NSW- P: 02 8798 2474

ح
ـ
ـ
ال

ل

نؤمن طلبات كافة املناسبات

ح

ــ
ال
ل

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

حـزب اهلل والنازحـون :نـموذج رفـض التـوطني
فراس الشويف
قرر حزب اهلل ،كما دائمًا ،أن يكون حيث جيب أن يكون ،يف
ّ
مقدمة الساعني إىل حلول ألزمة النازحني ،كما كان يف مواجهة
ّ
أعداء لبنان ،إسرائيل واإلرهاب .خطوة حزب اهلل تأتي يف ّ
ظل
ّ
امللف وتواطؤ
«ميوعة» لبنانية ،رمسية وسياسية ،يف التعامل مع
قوى داخلية مع قوى دولية الستخدام ورقة النازحني يف اجتاهات
متعددة.
ّ
العلنية بضرورة عودة
السياسية اللبنانية مواقفها
ال ُتقِرن القوى
ّ
ّ
جدية توصل إىل هذه
النازحني السوريني إىل بالدهم ،خبطوات
عملية ّ
ّ
ً
مناسبة
النتيجة .الرئيس سعد احلريري على سبيل املثال ،ال يرتك
دولي ،إلاّ ويطالب بعودة النازحني السوريني إىل
حمفل
يف أي
ٍ
ّ
ّ
بالدهمّ ،
املتحدة ،ومبصطلحات
لكنه يربط هذه العودة بدور األمم
ٍ
كشرط لبناني .واحلريري ،يف
مثل العودة إىل املناطق «اآلمنة»،
دولية
قرارة نفسه ،يعرف أن هذا الربط ،وهو تكرار ملعزوفة
ّ
ضد الدولة
وعربية ،هدفه ليس العودة ،بل االستخدام السياسي
ّ
السورية ،طاملا أن املناطق «اآلمنة» يف ُعرف هؤالء ،ليست تلك
ّ
املسلحني ،وأعاد إليها
اليت استعادها اجليش السوري من قبضة
األمن واألمان.
أما رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع والنائب وليد
جنبالط ،فهما جزء من «اجلوقة» اليت تعترب أن عودة النازحني
إىل املناطق اليت سيطر عليها اجليش السوري« ،تشكل انتصارًا
معنويًا ودميوغرافيًا لسوريا وبشار األسد وتثبيتًا حلقيقة أن التهجري
ّ
ّ
املسلحة والتحريض الدولي واإلغراءات
سببه دور اجملموعات
لكنهما ّ
باملساعدات املالية»ّ .
جياشة جتاه
يغلفان مواقفهما بعاطفة ّ
ّ
«أخالقية» تتهم األسد بإحداث تهجري
النازحني السوريني ،ومبواقف
ّ
ّ
سكاني.
ّ
املؤسف ،أنه يف ظل اخلطر احملدق بالكيان اللبناني ،فإن مواقف
بعض األطراف اللبنانية ،يقوم على ثالث ركائز :الكيد السياسي
ورفض التسليم بهزمية مشروع إسقاط سوريا ،الرهانات اخلاطئة
ّ
احلل
حتول دراماتيكي يف الساحة السورية من خالل
املستمرة على ّ
ّ
السياسي املقبل ،واألهم ،االرتباط مبشروع أمريكي ـــــ سعودي،
أو ً
ضد
ال يف الداخل اللبناني
ّ
يريد استخدام النازحني ورقة ضغط ّ
مذهبية وطائفية ،يف مسار مشابه
عصبيات
حزب اهلل ولتحريك
ّ
ّ
أدى
لـ»االستثمار السليب» للوجود الفلسطيين يف لبنان والذي ّ
الحقًا إىل اندالع احلرب األهلية اللبنانية .وثانيًا ،يف سوريا ،مع
تصاعد وترية احلديث خصوصًا يف كواليس مسار جنيف ،عن
ضرورة مشاركة النازحني السوريني يف األردن وتركيا ولبنان
يف االنتخابات الرئاسية السورية املقبلة ،مع سهولة التأثري مبوقف
للحد
هؤالء يف االنتخابات يف تركيا واألردن وجزء منهم يف لبنان،
ّ
من اندفاعة األسد ومنعه من استثمار النصر العسكري يف والية
رئاسية جديدة.
ماذا عن موقف الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطين احلر
الوزير جربان باسيل؟
ّ
يشكل النزوح السوري هاجسًا كبريًا لدى عون ،مع إدراكه خطورة
ّ
تشدد عون أمام املوفدين الدوليني
لكن
ّ
وأعباء هذا امللف /األزمةّ .
املتكررة من هؤالء املساهمة مبساعدة لبنان
والسفراء ،وطلباته
ّ
ّ
يف ّ
موظفي
حل هذه األزمة ،فض ًال عن خطوات باسيل األخرية جتاه
مفوضية شؤون الالجئني ولقائه املبعوث الدولي إىل سوريا ستيفان
دي مستورا منتصف الشهر املاضي يف جنيف ،ال خترج عن إطار
تسجيل املواقف ،مع قناعة عون وباسيل بأن القوى واملنظمات
الدولية منخرطة يف سياسة ممنهجة إلجياد حلول مستدامة للنزوح
السوري يف لبنان .وهذه الطروحات ،مسعها اللبنانيون أكثر من
إما عرب احلديث عن تأمني موارد عيش ومشاريع اقتصادية
مرةّ ،
ّ
طويلة األمد للنازحني السوريني ،أو عرب ربط املساعدات املالية
حتد من موجات نزوح جديدة
للنازحني ،بسياسات داخلية لبنانية ّ
جتاه أوروبا.
أما لبنان الرمسي ،أو احلكومة اللبنانية ،فتكفي جتربة وزيري
ّ
الشؤون االجتماعية بيار بو عاصي ،والدولة لشؤون النازحني معني
جدية احلكومة يف املعاجلة ،بالتزامهما سياسة
املرعيب ،ملعرفة مدى ّ
أما جتربة املدير العام لألمن العام
حزب القوات وتيار املستقبلّ .
رمسية لبنانية ،فقد أعطت منوذجًا عن
عباس إبراهيم ،كجهة
ّ
اللواء ّ
حتقيق التنسيق اللبناني ــــ السوري نتائج إجيابية .غري أن جتربة
إبراهيم والقنوات األمنية ــ السياسية اليت يعمل عربها إلعادة
النازحني ،ال ميكن أن تستمر طوي ًال .فالرئيس السوري ،يرفض أن
مينح الدول األوروبية اليت ال تزال تكابر يف رفضها التنسيق العلين
أمنيًا مع األجهزة األمنية
من دولة إىل دولة مع سوريا ،تنسيقًا
ّ
السورية ،ما مل يكن التنسيق جزءًا من عودة دبلوماسية ورمسية
صرحية هلذه الدول للتواصل مع دمشق.
مرده إىل
ويف حالة لبنان ،فاهلامش الذي حيظى به إبراهيم
ّ
مكانة املدير العام لألمن العام يف سوريا وحرص الدولة السورية
على تقديم هذا النموذج للبنانيني عن مصلحة البلدين يف التعاون
الرمسي ،وليس كرمى للحكومة اللبنانية أو للذين ال يزالون
احمللية أو لعدم
يرهنون زياراتهم إىل دمشق بالتسويات السياسية
ّ

إغضاب قوى إقليمية ودولية
مثل السعودية وأمريكا.
كل هذا املسار اللبناني املائع
واملتخبط جتاه أزمة النزوح ،ال
ّ
يوصل إلاّ إىل نتيجة واحدة:
توطني جزء كبري من النازحني
بقوة الزمن
السوريني يف لبنان ّ
واألمر الواقع.
حترك حزب اهلل
من هنا ،يأتي ّ
سباقًا بني القوى السياسية
ّ
للبحث عن آليات عمل ،مستفيدًا
من إقدامه الدائم على أن
يكون «حيث جيب أن يكون
يكون» ،ومن حتالفه مع سوريا
واألهم من وجوده يف امليدان
السوري.

األولوية للعمل مع النازحني الراغبني بالعودة ،قبل إقناع النازحني غري الراغبني وطمأنتهم بضمانات (مروان طحطح)

السيد حسن نصراهلل عن تكليف
وقبل إعالن األمني العام حلزب اهلل
ّ
ّ
مبلف النازحني ،كانت دوائر احلزب
نوار الساحلي
النائب السابق ّ
قد اخنرطت يف إعداد هيكلية عمل إدارية وتنظيمية إلعداد مشروع
خيص عودة النازحني وحبسب البيان الصادر عن احلزب ،أالربعاء
ّ
من االسبوع احلالي  ،تقرر فتح تسعة مراكز يف املناطق اليت
يوجد للحزب فيها تواجد تنظيمي
وتعبئة
النازحني
الستقبال
استمارات العودة الطوعية ملن
يرغب منهم بذلك.
وهذه املراكز موزعة كاآلتي:
أربعة مراكز يف اجلنوب (النبطية
وصور وبنت جبيل والعديسة)
وأربعة مراكز يف البقاع (بعلبك

حزب اهلل يفتتح 4
مراكز يف الجنوب و4
يف البقاع ومركزاً يف
الضاحية الستقبال
النازحني الراغبني
بالعودة

واهلرمل وبدنايل واللبوة) ومركز يف الضاحية اجلنوبية مع نشر
أرقام هواتف للنازحني الراغبني باالستفسار (راجع اجلدول
ادناه).
وتقول مصادر متابعة للزميلة «األخبار» إن اهلدف األول هو

العمل على النازحني الراغبني
بالعودة ،قبل البحث يف سبل
إقناع النازحني غري الراغبني
وطمأنتهم بضمانات من اجلانب
السوري.
وال ختفي املصادر صعوبة
املسؤولية امللقاة على فريق
العملية
وتعقيدات
العمل،
ّ
تتطلب حتضري
اللوجستية ،اليت
األمساء ومراجعتها مع األمن
العام اللبناني واجلهات األمنية
والرمسية السورية ،فض ًال عن
الدمار الذي أصاب العديد
حتررت
من املدن والقرى اليت ّ
مؤخرًا ،وعدم ّ
ّ
توفر البنية التحتية
الالزمة يف بعضها للحياة ،مع
اجلهد الذي تبذله مؤسسات
الدولة السورية يف املناطق
ّ
املتطلبات
إلعادة
احملررة
ّ
اخلدمية وإطالق ورشة البنى
التحتية.
ّ
دشنُه
غري أن هذا املسار الذي
حزب اهلل ،االربعاء من االسبوع
احلالي ،ال يعفي الدولة اللبنانية
من مهامها ،بل على العكس،
يضع على عاتقها مسؤولية أكرب
للبدء بالعمل أمام النموذج الذي
سيقدمه حزب اهلل .إذ على
ّ
القوى السياسية اليت ال تزال
تكابر يف رفض احللول العملية
ّ
تتذكر ،بأن حزب اهلل
لألزمة ،أن
سيعمل يف املناطق اليت يوجد
فيها ولديه إمكانات لوجستية
وبشرية فيها ،وإذا ما جنح يف
حتقيق عودة جزء من النازحني،

سيبقى اجلزء األكرب يف املناطق األخرى ،مثل املنت وإقليم اخلروب
والشوف وعاليه وكسروان وجبيل وحمافظة الشمال بكاملها.
الوقت مل يعد وقتًا للمكابرة .أمام احلكومة املقبلة امتحان صعب
يف إجياد احللول املناسبة ،ليس على طريقة املرعيب وبو عاصي.
بد أن يكون وزير الدولة لشؤون النازحني ووزير
على األقل ،ال ّ
إما ّ
ميثالن جهات سياسية ليست على عداء
الشؤون االجتماعيةّ ،
ّ
باللني والعقالنية املطلوبة للتواصل مع
مع سوريا ،أو أن يكونا
السوريني من أجل مصلحة البلدين.
أما املوقف اللبناني الرمسي جتاه سوريا ،على األقل من بوابة
قررت أن
النازحني ،ال ميكن أن يستمر على هذه احلال .سوريا ّ
تقدم األمن على حساب السياسة مع األوروبيني وغريهم،
ال
ّ
وحان الوقت الذي تريد فيه من لبنان التعامل معها وفق القاعدة
أما
حمرضو النازحني على عدم العودة ،فهؤالء يشاركون
ذاتهاّ .
ّ
ّ
يف «مؤامرة التوطني» ،عن عمد ،وحان الوقت الذي
يكف فيه
العهد عن «املسايرة» وخيطو خطوات جريئة جتاه عودة احلرارة إىل
العالقات الرمسية اللبنانية ــــ السورية ،خصوصًا أنه سبق أن وعد
خبطوة ما يف هذا االجتاه بعد االنتهاء من االنتخابات النيابية وتأليف
احلكومة اجلديدة.
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اعــالنات

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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نــساء

نساء على عرش مصر يف زمن الفراعنة

اعتلت املرأة عرش مصر أو شاركت فيه أكثر من مرة يف ظروف سياسية وتاريخية أحاطها الجدل

حاتشبسوت جمال ونفوذ

لم يكن من الغريب على املجتمع قديما توقري املرأة والنظر إليها نظرة «تقديس» آلالف السنني
تبوأت املرأة يف تاريخ مصر القديم مكانة بارزة يف شتى مناحي
احلياة جعلتها شريكة للرجل إن مل تكن أحد األسباب الرئيسية يف
منو احلضارة املصرية ،لذا مل يكن من الغريب على اجملتمع قدميا
توقري املرأة والنظر إليها نظرة «تقديس» آلالف السنني جعلتها
حاضرة بقوة يف املشهدين الديين والدنيوي.
سبقت احلضارة املصرية حضارات الشرق القديم يف تولي املرأة
جممع األرباب ،وعنصرا
مناصب عليا يف البالد ،فكانت ربة يف
ّ
أساسيا يف أسطورة خلق الكون ،وكاهنة ألكرب معبودات مصر،
وملكة شاركت زوجها امللك يف إدارة شؤون البالد ،أو وصية
على العرش ،أو ملكة انفردت باحلكم يف ظل غياب وريث للعرش،
فضال عن دورها األساسي كأم وزوجة.
اعتلت املرأة عرش مصر أو شاركت فيه أكثر من مرة يف ظروف
سياسية وتارخيية أحاطها اجلدل ،ومحلت ألقابا عرب العصور من
األر َ
ضني» و»احلامية»
بينها «سيدة مصر العليا والسفلى» و»سيدة ْ
و»العاملة» و»ابنة اإلله» و»احلاكمة» و»قوية الذراع» و»القابضة
على األرضني» و»سيدة التجلي» ،إىل جانب جمموعة أخرى من
األلقاب الشرفية مثل «مجيلة الوجه» و»عظيمة احملبة» و»صاحبة
الرقة».
وتقول العاملة الفرنسية ماري-آنغ بونيم ،أستاذة دراسات تاريخ
مصر القديم مبعهد التاريخ التابع جلامعة باريس الرابعة ،يف جمموعة
دراسات حضارية بعنوان «عامل املصريني» ،إنه بداية من عهد
األسرة الثانية ،حبسب تقسيم تاريخ مصر القديم «قرر املصريون
أنه يف وسع املرأة أن تشغل وظيفة ملكية».
وأضافت بونيم أن تاريخ مصر قدميا عرف اعتالء املرأة للعرش
كحلقة يف سلسلة انتقال للسلطة ضمانا الستمرارية األسرة احلاكمة،
وأن مؤرخي الدولة احلديثة ،حبسب تقسيم تاريخ مصر القديم
« :أسقطوا عمدا ،على سبيل املثال ،امسي امللكة حاتشبسوت
وامللكة تاوسرت من قوائم امللوك ،ألنهما شغلتا منصب امللك يف
ظروف كانت وراثة العرش تعاني من أزمات ،واعتربتا مغتصبتني
للعرش».
وإن كان املصريون القدماء مل يألفوا كثريا حكم املرأة ،إال أنه
مل مينع من اعتالء بعضهن العرش يف ظروف اتسمت فيها الدولة
بالضعف واالضطرابات السياسية ،أبرزهن ملكات حكمن مبفردهن
مثل «مريت نيت (األسرة األوىل)» و «خنتكاوس (األسرة الرابعة)»

حضرت املرأة املصرية بقوة يف جميع األعمال األدبية والفنية يف مصر القديمة

و «نيت إقرت (األسرة السادسة)» و «سوبك نفرو (األسرة الثانية
عشرة)» و»حاتشبسوت (األسرة الثامنة عشرة)» و» تاوسرت
(األسرة التاسعة عشرة)».
اختلفت آراء علماء تاريخ مصر القديم يف شأن امللكة «مريت
نيت» ،نظرا لبعد الفرتة الزمنية وندرة املصادر التارخيية القاطعة
بشأنها ،فهل حكمت البالد بالفعل مبفردها أم كانت شريكة يف
احلكم؟
ويقول العامل الفرنسي نيقوال غرميال ،رئيس كرسي دراسات تاريخ
مصر القديم يف معهد كوليج دو فرانس واملدير السابق للمعهد
العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية ،يف دراسته بعنوان «تاريخ مصر
القدمية» ،إن رابع ملوك األسرة األوىل امللك «دن» ترك ذكرى
عهد ملكي جميد ومزدهر ،ورمبا بدأ عهده بفرتة حكمت فيها «مريت
نيت» كوصية على العرش.
وأضاف غرميال « :ساندتها سلطة كبار املوظفني ودعمتها ،مما
اضطر امللك دن إىل احلد من هذا السلطان».
والثابت تارخييا أنها واحدة من ملوك األسرة األوىل تولت احلكم بعد
امللكني «حور عحا» و»جر» ،وعثر علماء على نقش حيمل امسها على
لوحة يف مقربة يف أبيدوس ،خبالف مقربتها األخرى يف سقارة.
كانت املرأة املصرية حاضرة بقوة يف املشهدين الديين والدنيوي
يف احلضارة املصرية القدمية

خنتكاوس والدة امللوك

ورثت «خنتكاوس» عرش البالد بعد فرتة حكم قصرية جدا للملك
«شبسسكاف» ،آخر ملوك األسرة الرابعة .وهي والدة ملكني حكما
الوجهني القبلي البحري هما «ساحورع» و «نفرإيركارع» ،وفقا ملا
ورد يف مقربتها يف اجليزة.
ويقول غرميال إن «خنتكاوس» هي نفسها امللكة «ردجدت» اليت
حتدثت عنها بردية وستكار حني بشرها الساحر «جدي» يف حضرة
امللك «خوفو» بأنها سوف ترزق من اإلله «رع» مبلوك األسرة
اخلامسة الثالثة األوائل.
وأغلب الظن أن امللك «شبسسكاف» تزوج «خنتكاوس» ،ابنة
«جدف-حور» األخ غري الشقيق للملك «جدف-رع» ابن امللك «خوفو»،
توثيقا لعرى الروابط بني فرعي العائلة املالكة ،واعتربها املصريون
اجلدة األوىل لألسرة اخلامسة ،ويبدو أن «شبسسكاف» مل ينجب

منها وريثا للعرش ،لذا يعتقد العلماء أنها كانت شريكة للملك يف
احلكم.
ويقول العامل املصري سليم حسن يف دراسته اإلجنليزية «حفائر
يف اجليزة» إن «خنتكاوس» اختذت لنفسها ألقابا من بينها «ملكة
مصر العليا والسفلى» و «أم ملك مصر العليا والسفلى» ،ويعتقد
أنها كانت وريثة شرعية للعرش ،وانتقلت هذه الشرعية إىل
األسرة اخلامسة.
تولت «نيت إقرت» حكم البالد يف نهاية األسرة السادسة يف فرتة
اتسمت بالضعف واالضطراب ،وتشري قائمة أبيدوس امللكية إىل
اسم ملك حكم بعد امللك «بييب الثاني» يدعى «مرنرع الثاني»،
مل يدم حكمه أكثر من عام واحد ،ويبدو أنه تزوج من امللكة
«نيت إقرت» اليت كانت يف رأي املؤرخ مانيتون آخر ملوك األسرة
السادسة.
جاء ترتيب «نيت إقرت» على جدول أمساء امللوك يف بردية تورينو
يف مرتبة تالية للملك «مرنرع الثاني» كملكة للوجه القبلي والوجه
البحري ،وعلى الرغم من ذلك مل يرد ذكر امسها يف قائميت
«سقارة» و «أبيدوس» امللكيتني.
ويقول غرميال « :يف العصر اليوناني استحوذت اخلرافة على سرية
هذه املرأة وحولتها األسطورة إىل (رادوبيس) كما نسبت إليها
تشييد هرم اجليزة الثالث ،وهي أوىل امللكات املعروفات الالتي
تولني السلطة السياسية وحكمن مصر» ،ويقف التاريخ عاجزا عن
تفاصيل أخرى عن عصر هذه امللكة.

سوبك نفرو سيدة األرْضـَني

تولت «سوبك نفرو» عرش البالد يف نهاية األسرة الثانية عشرة
يف ظل تدهور أحوال البالد بعد وفاة امللك «أمنمحات الرابع»،
وخالفات على والية عرش مصر.
وتعد هذه هي املرة األوىل يف تاريخ مصر القديم اليت يشار إىل
سيدة كامرأة وفرعون يف آن واحد ،واختذت ألقابا من بينها «ملكة
مصر العليا والسفلى» و «املنتمية للربتني» و « املنتسبة حلور»
و «سيدة األرضني» .ومثة اعتقاد بأنها رمبا أخت أو زوجة للملك
وينسب إليها هرم مزغونة الشمالي إىل اجلنوب
«أمنمحات الرابع»ُ ،
من منطقة دهشور.
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نــساء

سبقت الحضارة املصرية حضارات الشرق القديم يف تولي املرأة مناصب عليا يف البالد

وعثر على جزء علوي ألحد متاثيلها حمفوظا حاليا يف متحف اللوفر
ُ
بباريس ،ميثل امللكة وهي ترتدي مالبس بأسلوب فريد غري مألوف،
وفوق ردائها األنثوي ،وضعت اإلزار مثل امللوك ،وعلقت يف
عنقها اخلتم املزدوج اخلاص مبلوك الدولة الوسطى.
وجتمع القوائم امللكية على حكم هذه امللكة للبالد فرتة قصرية مل
تتجاوز ثالث سنوات ،وحتدد بردية تورينو الفرتة بثالث سنوات
وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما ،ورمبا انتهت فرتة حكمها نهاية
مضطربة ،ودفنت جبوار «أمنمحات الرابع».
تعد امللكة «حاتشبسوت» أشهر ملكة مصرية تولت السلطة يف
ظروف اتسمت فيها البالد بالقوة واالزدهار يف أوج قوة الدولة
احلديثة ،األسرة الثامنة عشرة ،وهي ابنه امللك «حتومتس األول»
والوريثة الشرعية للعرش يف ظل غياب وريث شرعي ذكر للبالد،
باستثناء أخ غري شقيق هلا من أبيها هو «حتومتس الثاني» الذي
أضفى شرعية على توليه العرش بزواجه من حاتشبسوت.
أجنب «حتومتس الثاني» من حاتشبسوت ابنتيهما «نفرو رع»
و»مريت رع-حاتشبسوت» ،كما أجنب من زوجة أخرى اخلادمة
«آست اي إيزيس» ابنه «حتومتس الثالث» الذي تزوج من األمرية
«مريت رع-حاتشبسوت» ،وأصبحت له شرعية تولي العرش ،لكن
صغر سنه حالت دون توليه احلكم ،ليصطدم بطموحات زوجة أبيه
وتصبح حاتشبسوت وصية على العرش بعد وفاة زوجها «حتومتس
الثاني».
ويوضح نص للكاتب املصري القديم «إينيين» نقلته إىل الفرنسية
العاملة كلري اللويت ،أستاذة التاريخ واألدب املصري القديم جبامعة
باريس سوربون ،يف دراستها عن «طيبة ونشأة اإلمرباطورية»
صورة واضحة ملشهد وراثة العرش:
«وحل مكانه ابنه ،بصفته ملك القطرين .وحكم مرتبعا على عرش
هذا الذي أجنبه .وكانت الزوجة اإلهلية حاتشبسوت تدير شؤون
البالد .وخضعت األرضان لسلطانها .وعمل اجلميع من أجلها وحنت
مصر رأسها من أجلها ،من أجل بذرة اإلله النورانية .إنها رباط
مصر العليا ووتد رسو أبناء اجلنوب ،ورباط مصر السفلى وسيدة
خية هي مقاصدها والشاطآن راضيان عندما تتحدث».
األوامر ،رّ
بوأت حاتشبسوت مقاليد احلكم يف ظل حداثة سن «حتومتس الثالث»
وجعلته واجهة أمام الشعب فقط ال يظهر امسه إال على الوثائق
الرمسية أحيانا ملدة تسع سنوات ،حتى انفردت باحلكم متاما ملدة
 13عاما ،ونصبت نفسها ملكة للبالد حتمل لقب «ملكة مصر العليا

أمرت امللكة حاتشبسوت بتسجيل الرحلة الشهرية إىل بالد «بونت» على جدران معبدها يف الدير البحري

والسفلى» وتزينت بلباس امللوك الرجال كما يتضح من متاثيلها
يف معبدها بالدير البحري يف مدينة األقصر.
أمرت امللكة حاتشبسوت بتسجيل الرحلة الشهرية إىل بالد «بونت»
على جدران معبدها يف الدير البحري
وتقول العاملة الفرنسية كرستيان ديروش-نوبلكور يف دراستها
بعنوان «املرأة يف زمن الفراعنة» إن حاتشبسوت «اغتنمت الفرصة
لالنطالق على طريق مغامرتها الكربى ،مبجرد بدء االحتفاالت اخلاصة
باعتالء العرش وتنصيب الوريث».
سعت حاتشبسوت إىل إقناع اآلخرين بأن أباها «حتومتس األول»
ّ
فضلها وأشركها يف شؤون البالد ،وهو ما يظهر يف بعض الوثائق
اليت حيتفظ بها متحف اللوفر بباريس ،ويظهر عليها اسم «حتومتس
األول» و»حاتشبسوت» جنبا إىل جنب ،لكنها نصوص رمبا ُحررت
خلدمة هدف امللكة يف فرتة الحقة بعد استئثارها باحلكم.
وإلضفاء شرعية دينية على حكمها اختلقت امللكة أيضا قصة
«الوالدة اإلهلية» اليت جامع فيها اإلله «آمون-رع» أمها امللكة
ّ
وبشرها بوالدة االبنة «حاتشبسوت»
«إعح-مس» ومتثل هلا بشرا
اليت سوف جتلس على عرش مصر وحدها.
أمرت بنقش القصة على جدران املعبد اجلنائزي يف الدير البحري،
ووصفها العامل الفرنسي فرانسوا دوما باملتتالية املسرحية ألن
النصوص والصور أشبه بفصول تعرب عن ثالثة موضوعات رئيسية
( :األوىل) احلمل والوالدة( ،الثانية) القبول يف عامل اخلالدين،
(الثالثة) ُ
امللك األرضي.
وحفاظا على العرش عمدت حاتشبسوت إىل تكوين حاشية من
املخلصني  ،فاستعانت بكبار موظفي الدولة على رأسهم املهندس
«سننموت» والوزير القاضي رئيس الكهنة «حابو سنب».
مر عهدها دون حدوث معارك بني مصر والدول اجملاورة هلا،
واهتمت بالشؤون الداخلية للبالد فقط ،وتنظيم الرحالت التجارية
مثل الرحلة الشهرية لبالد «بونت» اليت سجلت تفاصيلها على
جدران معبدها ،وأهملت الشؤون اخلارجية مما دفع دولة ميتاني
إىل حتريض دويالت أخرى ضد مصر ،األمر الذي ساعد يف ظهور
«حتومتس الثالث» ،قائد اجليش ووريث العرش ،على الساحة
السياسية من جديد مغتنما الفرصة لتوطيد أقدامه واسرتداد
عرشه.
وال توجد أي تفاصيل تارخيية تشري على وجه التحديد إىل ظروف
نهاية حاتشبسوت ،إال من بعض األساطري اليت تقول إن امللك
اجلديد أخذ يطارد ذكراها وحما امسها من كل أثر وهشم متاثيلها

ليختفي امسها إىل األبد ،ليرتبع على العرش ملدة  30عاما ،ويصبح
واحدا من أملع وأقوى ملوك مصر القدمية وأكثرهم مهابة على مر
العصور ومؤسسا لإلمرباطورية املصرية يف الشرق.

تاوسرت زوجة امللكني

تزوج امللك «سييت الثاني» ،أحد ملوك األسرة التاسعة عشرة ،من
سيدة تدعى «تاوسرت» ومنحها لقب «زوجة عظيمة» ،ويبدو أنها
مل تكن من ساللة ملكية ،وبعد وفاته توىل شاب يدعى «رعمسيس
سي بتاح» يعتقد العلماء أنه رمبا كان أخا غري شقيق لسييت الثانيأو ابنا له من زوجة أخرى.
بالفعل أستأثرت «تاوسرت» بالسلطة مبساعدة حامل األختام
«باي» ،رجلها املوثوق به الذي يقال إنه من أصول سورية ،وأجلسا
«رعمسيس-سي بتاح» على العرش وتزوجته ،وهو الرأي الذي
تدعمه العاملة كلري اللويت ،وتطرح سؤاال هل كان امللك يف بداية
األمر واجهة صامتة تسترت وراءها طموحات تاوسرت وباي؟
وال تساعد الوثائق التارخيية يف معرفة كيف انتهت سنوات
حكم «رعمسيس -سي بتاح» ،ولكن حدث بعد وفاته أن اختذت
«تاوسرت» لنفسها قائمة بألقاب ملكية أهمها «ابنة رع» و»حمبوبة
اإلله موت» ،وحكمت البالد سنوات وظل «باي» مساعدا هلا.
وبلغ حد التعاون بني الشريكني إىل أمرهما حبفر مقربتني يف
وادي امللوك ،وهو شرف ملكي كان حتى هذه اللحظة حكرا على
امللك الفرعون فقط ،كما أمرت «تاوسرت» بنقش صورتها على
جدران مقربتها بصحبة زوجيها امللكني املتعاقبني «سييت الثاني»
و»رعمسيس -سي بتاح».
ال شك أن املرأة املصرية متتعت بكافة احلقوق املساوية للرجل على
نقيض احلال يف معظم احلضارات القدمية ،كاليونان والرومان.
وإن كان ذلك غري مألوف أيضا يف حضارات الشرق القديم إال أنه
انعكس بوضوح جلي يف وثائق وكتابات املصريني القدماء ،اليت
استحضرت املرأة بقوة يف مجيع األعمال األدبية والفنية.
وتقول ديروش-نوبلكور « :إن املساواة اليت ال نزاع فيها بني
اجلنسني يف مصر القدمية مل تكن وليدة صراع خاضته ابنة النيل
للحصول على ترقية تشتهيها .لقد خلق اإلله املرأة  ...وظل
التثقيف والتعليم أمرين أساسيني بالنسبة لتكوين وإعداد املرأة
اليت ُ
ستطالب مبجابهة الكثري من املسؤوليات ،كما مل يشهد الواقع
على وجود حاجز أو عائق قاوم رفعة املرأة يف كل طبقات اجملتمع
املصري».
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ثــقافة وأدب

متتلك تارخيا كبريا لكنها مل حتافظ عليه

عيد السينما العراقية ...استذكارات ملاضيها
وآمال مبستقبلها!
عبد الجبار العتابي  -ايالف
على الرغم من ان عجلة السينما العراقية متوقفة واصابها الكثري
من الصدأ  ،اال ان السينمائيني العراقيني ما زالوا حيملون االمل
وحيلمون مبستقبل افضل هلا وحيتفلون مبناسباتها السيما منها
ذكرى عيدها الذي يقيمون له طقوسا حتمل قدرا كبريا من العشق
هلذا الفن .
حيتفل السينمائيون العراقيون هذه االيام بعيد السينما العراقيون
الذي اختاروا له يوما جديدا  ،ويقيمون له االحتفاالت الرمسية وغري
الرمسية ويستذكرون افالمها ويكرمون رموزهم على الرغم من
الظروف الصعبة اليت متر بها حيث ال انتاج لالفالم الروائية الطويلة
واالعتماد على اجلهود الفردية ملخرج هنا وخمرج هناك بالتعاون مع
مؤسسات عاملية ،من دون دعم الدولة ،فيما امللفت للنظر خالل
ّ
السنوات األخرية هو التنافس يف إقامة العديد من املهرجانات
السينمائية اليت وصلت إىل  20مهرجانا يف خمتلف احملافظات،
ترتاوح ما بني االفالم القصرية واألفالم الوثائقية ،واليت تعرض
يف قاعات عادية بعد ان اغلق العديد من دور السينما او حتول
بعضها اىل خمازن وحمال جتارية .
 3مناسبات لعيد السينما
اختلف اهل السينما العراقية ونقادها على حتديد يوم ثابت حيتفلون
به حسب تاريخ عرض أول فيلم حملي ،ليكون ،ففي البدء مت
االتفاق بني اهل السينما على ان يكون يوم  ،1946/ 11/20الن
فيه عرض فيلم(ابن الشرق) من انتاج شركة أفالم (الرشيد) ،
اليت أسسها يف العاصمة املصرية القاهرة طالب يف كلية الطب
مهووس بالسينما امسه (عادل عبد الوهاب) ،ومثل فيه املطربان
العراقيان حضريي ابو عزيز وعزيز علي مع النجمة املصرية مدحية
يسري ،وعرض الفيلم يف دار (سينما غازي) ببغداد وجنح جناحا
الفتا .
اال ان اختيار هذا الفيلم نال اعرتاضات العديد من اهل السينما
الذين وجدوا ان فيلم (ابن الشرق) ليس عراقيا خالصا  ،بل إنتاج
مشرتك بني مصر والعراق موضحني يف اعرتاضهم ان اهليمنة يف
الفيلم للمصريني ،لذا وجدوا من غري املنطقي اعتباره إنتاجا عراقيا
خالصا ليتم االحتفال به ،فذهبوا اىل فيلم (عليا وعصام) باعتباره
أول إنتاج سينمائي عراقي (استوديو بغداد) وان اخرجه الفرنسي
اندريه شاتان وصوره جاك المار لكنه كان بطاقم عراقي متثيل :
إبراهيم جالل وجعفر السعدي وعزمية توفيق وفوزي حمسن األمني،
وكتب سيناريو الفيلم األديب العراقي أنور شاؤول ،وعرض
الفيلم يف سينما روكسي يف بغداد بتاريخ  ،1949/3/12الذي
عده اهل السينما مناسبا ليكون عيدا للسينما العراقية،واحتفلوا
به لسنوات عديدة  ،اىل ان اعرتض البعض وشددوا ان (العيد)
ال بد ان يكون بفيلم عراقي كامل إخراجا وتصويرا ومتثيال ،ومت
تشكيل جلنة من من املتخصصني يف السينما وتارخيها فقرروا
اعتبار فيلم (فتنة وحسن) قصة عبد اهلادى مبارك واخراج حيدر
العمري ،وصوره سيمون مهران ووضع املوسيقى له امللحن ناظم
نعيم ،وأنتجته شركة (دنيا الفن) اليت أسسها ياس علي ؛ ومتثيل
عراقيني منهم  :ياس علي الناصر  ،مدحية رشدى ،سلمى عبداألحد،
وغازي التكرييت ،أول فيلم عراقي خالص  ،وعرض يف دور سينما
(احلمراء) و(اهلالل) و (القاهرة) بتاريخ ،1955/6/20وهو ما اصبح
عيدا للسينما العراقية وان اعرتض على ذلك البعض .
فتنة وحسن
وقد اكد الناقد السينمائي علي محود احلسن ان عيد السينما استقر
على فيلم (فتنة وحسن) وقال  :كل ما كان للسينما العراقية يف
سنواتها البعيدة هي حماولة فنانني ،عشقوا السينما وقدموا هلا ما
يستطيعون  ،ومنهم الفنان ياس علي الناصر منتج وبطل فيلم
فتنة وحسن  ،الذي كان ال ميلك اال حلما و( )750فلسا  ،والطريف
ان ياس حلم بفكرته ،وهو جالس يف سينما غازي يشاهد فيلما
مصريا .
واضاف  :بلغت تكلفة «فتنة وحسن» ( )8االف دينار ،وحصل على
إيرادات زادت على ( )40الف دينار ،وبهذا يعد االجنح يف تاريخ
السينما العراقية ،وتدور احداثه حول قصة حب بني حسن وفتنة،
وحماولة ام البنت التفريق بينهما ،وبعد مفارقات حيصل حسن على
ابنة عمه  ،ويذهب كيد االم سدى ،قصة الفيلم ساذجة وليست
هلا قيمة ،سوى شرف حماولة فنانني ،عشقوا السينما وقدموا هلا
ما يستطيعون.
علية وعصام هو االصل
من جهته قال الناقد السينمائي مهدي عباس  :بعد احداث عام
 2003مت االحتفال بتاريخ عرض فيلم فتنة وحسن الذي يصادف ٢٢
حزيران  ، ١٩٥٥وقبل  2003شكلت جلنة تضمين مع صفاء صنكور
واملرحومني يوسف العاني وسامي حممد ومت اختيار يوم  ١٢مارس
 /اذار عيدا للسينما العراقية كونه يوم عرض فلم (علية وعصام)
يف  ١٢مارس  /اذار  ١٩٤٩يف سينما روكسي وهو اول فلم ينتج

يف العراق من قبل ستديو بغداد لكن بعد السقوط افتى احدهم
بان فلم فتنة وحسن اول فلم عراقي  % 100كون خمرجه ومصوره
فرنسيني  ،وهذا خطأ فالفلم بانتاجه والدليل ان كل الدول العربية
حتتفل بتاريخ عرض فلمها املنتج االول واغلب التقنيني فيه من
االوربيني ،لذلك انا اصر على هذا التاريخ ويف وثائق يف دائرة
السينما واملسرح عن قرار اللجنة املشكلة يف التسعينيات ومت
فعال االحتفال بهذا اليوم اىل عام  ، ٢٠٠٣ومنذ عام  ٢٠٠٦صار
االحتفال به سنويا.
واضاف  :السينما العراقية متتلك تارخيا كبريا لكنها مل حتافظ على
تارخيها  ،فهي تعد الرابعة عربيا وأنها سبقت دول املغرب العربي
 ،حيث يف عام  1946كانت البداية احلقيقية هلا  ،ألنها سنة انتاج
اول فيلم عراقي لعادل عبد الوهاب وقد عرض يف سينما امللك
غازي تلته افالم مثل ( القاهرة بغداد ) الذي عرض عام  1947وهو
انتاج مشرتك وحقق يف وقته جناحًا منقطع النظري .
وتابع :مصلحة السينما واملسرح تأسست يف عام  ، 1959لتدخل
الدولة رمسيا يف هذا اجملال  ،وكان فيلم اجلابي الذي عرض يف
عام  1968من انتاج هذه املؤسسة تلته افالم مثل «شايف خري»
و»جسر االحرار « .وكان فيلم احلارس اول فيلم عراقي حيصد
جائزة دولية حينذاك يف مهرجان قرطاج وهو من بطولة زينب ومكي
البدري  ،وفيلم املنعطف يف عام  1975والذي يعد من آخر افالم
القطاع اخلاص واهمها وقد عرض يف موسكو ،اما يف الثمانينيات
حيث كانت دائرة السينما واملسرح متتلك كل مقومات السينما
الناجحة من معدات واجهزة التصوير واستوديوهات التحميض وقد
أثارت اعجاب كل الفنانني العرب الذين زاروا العراق يف حينها
امثال يوسف شاهني ورأفت امليهي وفريد شوقي وغريهم  ،وقد
انتجت السينما واملسرح جمموعة كبرية من االفالم مثل «شيء
من القوة» لكارلو هارتيون وفيلم «البيت» لعبد اهلادي الراوي
اضافة لالفالم الكوميدية واليت قدمتها شركات االنتاج مثل شركة
بابل اليت قدمت «فائق يتزوج» و»حب يف بغداد» لدائرة السينما
واملسرح و»عريس ولكن» وغريها .
واستطرد :لكن قطاع السينما عانى االمرين يف مرحلة التسعينيات
،أي مرحلة احلصار االقتصادي على العراق ،فتوقفت عجلة االنتاج
السينمائي وانتشرت افالم السكرين كبديل عن االفالم السينمائية
 .وبعد عام  2003بدأت تتشكل شركات مستقلة تبناها سينمائيون
شباب وقد انتجت دائرة السينما واملسرح فيلما واحدا من شريط
خام تالف حيمل عنوان « غري صاحل للعرض «وهو من االفالم اجلميلة
وشارك يف مهرجانات وحصد جوائز .
وختم بالقول  :اما مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية وما انتجته
من كم من االفالم فهو اليرتقي اىل مستوى االنتاج الضخم الذي
خصص هلا .

قراءة يف سرية بطلة

الزمان أسوة
عنوانها /طفح أنثوي /
وأمسيها بطلة من هذا ّ
ّ
برواية الشاعر الروسي املبدع ميخائيل لريمنتوف  ..هي
الرواية اليت ترفض أن تصادر أنوثتها لصاحل
لور بطلة ّ
ّ
قبل ّي  ..إنها لور اليت خلقت نفسها دون
ذكوري
عقل
ٍ
ّ
ٍ
بشاعرة هلا القدرة على خلق
ضلع وأحسنت خلقها كما يليق
املناخ ّ
وائي الذي حيمل خصوصية ليزا
الر
الشعري واألداء ّ
ّ
ّ
خرافية ترتك خلفها لغة
خضر اليت تتخطى املدلول إىل لغة
ّ
مهب العدم
حب جموسية يف
ّ
الرمحن منيف يف قصة ّ
عبد ّ
ً
فكرة
 ..إنها ليزا أو لور أو بطلة من هذا العامل ..رمست
ّ
القسري نهاية تاريخ مظلم لتقول أنا أنثى
مشاء تضع الواقع
ّ
التمرد ومن وحي أصابعي سيبدأ املشهد األول يف تاريخ
ّ
الضوء .
رواية طفح أنثوي جاءت تسرد بضمري املتكلم /أنا  /فكانت
السرد الذي ّ
وظفته الكاتبة إلظهار معامل
البطلة لور حمور
ّ
ً
ً
ً
الشخصية غري التقليدية توظيفا مجاليا بعيدا عن أيديولوجية
حمددة أو مرجعية موروثة  ..هي ببساطة أنثى اختارت
اهلواء الطلق ألنوثتها عرب الفضاءات املكانية اليت أخذت
من الشخصية وأعطتها ومل تكتف الكاتبة بوصف املظهر
اخلارجي للمكان  ..فكان املكان امتدادًا للشخصية وصدى
هلا ..تقول ليزا يف روايتها ..
/البحر  ..ذلك الوجه املائي الساخر الذي يثري سخطي على
وعذرية الشاطئ  ..خييل لي
مالحم لقاء سدى بني املوج
ّ
أنه كاذب حيتفل بالضحايا وأسراره فضيحة اآله من األعماق
 ..ظهرت عدائييت لذاك البحر منذ أول مفردة غجرية خترج
لقدمي على رمال العمر /
من قواميس لغيت وحتى آخر أثر
ّ
كلمات جتمع الفضاء املكاني بأنواعه اخلمسة  ..الروائي
والنصي والداللي واملنظور والبيئي
أية لغة هذه اليت تشبه ملمس جناح الفراشة وألوانها ؟
ّ
السرد تقول إنها اصطفاء الكينونة من
وأية شاعرة يف هذا ّ
ّ
أي طفح هذا الذي يطفو على الورق ليعيد
عبقرية احلياة ؟ ّ
بناء العامل على مقاس حلم الكاتبة األسطوري ؟
تقول ليزا خضر /قد يصبح ّ
الطعم احللو يف فمك ماردًا يكنس
ٍ
يعريك حتى من حلميات
خلريف أن
اللسان فتعرف كيف
ّ
ّ
حتديًا ملؤسس السريالية
يشكل هذا املقطع
ذوقك /أال
ّ
الرواية باجلنس األدبي الفاشل /؟
بروتون الذي وصف ّ
الرواية املطبوع على الغالف على سريالية
أال يتفوق مقطع ّ
السمان يف الصفحات العشر األخرية من روايتها
غادة
ّ
بريوت 75؟
أمل تتعامل ليزا خضر يف بياض نصوصها يف الرواية مع
ّ
تلقن
مهب العشق ؟دون أن
احلرب كغبار يتالشى أمام
ّ
الفكرة كنشرة أنباء؟
ال تكفي املساحة هنا للحديث عن بقية عناصر الرواية من
فضاء زمين وشخصية وبناء سردي عال وعوامل ختييلية
مدهشة  ..رمبا ستكون لي وقفة أخرى على هذا اإلبداع
ولكن ما أريد قوله هو إن الكاتبة كانت مغنية هذه الرواية
وكمانها الساحرة
جبدية وال تستهويها
خضم احلياة
كاتبة تعيش يف
ّ
ّ
اهلوامش
تقول ليزا خضر ..
كل َ
عيين عن ّ
ُ
ٍ
ّ
تلك الفوضى
أغمض
ملحة للكتابة,
أشعر
حباجة ّ
ُ
ً
ُ
لبعض
فالبقاء
خلدر الالمكان,
البالغة ,وأنهض مستسلمة
ُ
ِ
ِ
ِ
عد مترينًا ذهنيًا ملن يرغب
الوقت بال هيئة على اإلطالق ُ ,ي ُّ
جمازي
كون
يف
فيولد
,
خفية
اجلسد
اس
حر
من
اهلرب
يف
ٍ
ِ
ّ
ٍّ
َ
ّ
طقوس الكتابةِ غالبًا ما تبدو
وألن
الروح,
يف
عشة
الر
يبث
ّ
َ
ّ
ً
غريبة  ,أو حتى مضحكة يف بعض األحيان  ,فإنك رمبا
املطوية
حيارب اجلرائد
نوع خاص
ّ
ُ
تتحول إىل دونكيشوت من ٍ
ّ
َ
ّ
تصري
قد
أو
األساطري,
وأبطال
م
الد
وطواحني
ار
الن
وزوابع
ّ
َ
َ
ُ
ِ
ٍ
الزمن املهرول يف املاء
تهتز على سطح
زيت
كبقعة
مهجورًا
ّ
ِ
اللغويَ/.
ً
ً
قس ّ
ّ
ِ
الثرثار ,أو خربا غاضبا يف نشرات الط ِ
حراس اجلسد واصحاب
نعم هذه
ّ
القديسة لور اليت هربت من ّ
القبعات ورفضت أن ختدع جسدها مع زوج غري شاعري ..
زوج عملي جعلها إحدى مقتنياته ..
ترتهل الروح ..
احلب فضاء أنوثتها كي ال
لور اليت اختارت
ّ
ّ
لور ضد القمع والكبت وثالجة حفظ املوتى املسماة بسرير
ّ
املتلقي ..
الزواج  ..لور انفجار اجلمال يف صدر
لور ابتكار احلب يف احلرب واحنياز الشعر للخلود ..
لور غطاء الرواية للعري الوجودي ..
تقول شاعرة بريطانية  ..األدب اجلميل هو األدب الذي
يقتلع فروة رأسك عندما تقرأ ..
قرأت طفح أنثوي وال زلت أحبث عن كامل رأسي.

حاورها محمد عامر األحمد
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طــفل ومــجتمع

نصيحة شكسبري لألمهات تصرفات غريبة يقوم بها  15عالمة قد تعين أن
الطفل الذكي ..ال تتجاهليها
طفلك عبقري

كتب شكسبري يف أحد مؤلفاته:
لو أن اهلل يرزقين ابنًا
ّ
سأركز أن يكون البالون أكثر ألعابه
وأشرتيه له باستمرار
فلعبة البالون تعلمه الكثري من فنون احلياة ..
تعلمه أن يصبح كبريًا ولكن بال ثقل وغرور
حتى يستطيع االرتفاع حنو العال
تعلمه فناء ما بني يديه يف حلظة
وفقدانه ميكن أن يكون بال مربر أو سبب
لذلك عليه أن ال يتشبث باألمور الفانية
وال يهتم بها إال على قدر معلوم
وأهم ما سيتعلمه
أن ال يضغط كثريًا على األشياء اليت حيبها
وأن ال يلتصق بها لدرجة يؤذيها ويكتم أنفاسها
ألنه سيتسبب يف انفجارها ويفقدها لألبد
بل احلب يكمن يف إعطاء احلرية ملن حنبهم.
ّ
وسيعلمه البالون
أن اجملاملة واملديح الكاذب وتعظيم األشخاص للمصلحة يشبه
النفخ الزائد يف البالون ،ففي النهاية سينفجر يف وجهه
وسيؤذي نفسه بنفسه
ويف النهاية سيدرك
أن حياتنا مرتبطة خبيط رفيع
كالبالونة املربوطة خبيط حريري المع
ومع ذلك تراها ترقص يف اهلواء
غري آبهة بقصر مدة حياتها أو ضعف ظروفها وإمكانياتها.
نعم سأشرتي له البالون باستمرار
وأحرص أن أنتقي له من خمتلف األلوان
كي حيب ويتقبل اجلميع بغض النظر عن أشكاهلم وخلفياتهم.

ال داعي سيدتي بعد اليوم أن ترفعي حاجبيك اعرتاضًا على تصرفات
غريبة قد يقوم بها طفلك ألن بعض هذه التصرفات يدل على
ذكاء الطفل يف املستقبل ،ولذلك جيب أن تكوني سعيدة بها،
و»سيدتي وطفلك» تعرض لك بعض التصرفات الغريبة اليت يقوم
بها الطفل الذكي ،وهي كالتالي:
• يرفع ذيل القطة :ال تعترب هذا التصرف دلي ُال على قلة أدب طفلك،
فقد أشار الدكتور «دان جوتربديش» أستاذ علم النفس إىل أن ميل
الطفل الكتشاف اجلنس اآلخر دلي ًال على ذكاء متقدم ،والطفل
يريد أن يتعرف على جنس القطة.
• يكسر البيضة يف الثالجة :ولنفس السبب يشري نفس الدكتور
السابق «دان جوتربديش» بأن الطفل يكسر البيضة لتفكريه الدائم
يف أصل اخللق وهذا دليل على الذكاء.
• اللعب بالرتاب :ليس دلي ًال على أن طفلك ال حيب النظافة ،أو أنه
سيكون غبيًا يف املستقبل ،فالدراسات العلمية احلديثة أثبتت أن لعب
الطفل بالرتاب يكون مقدمة لإلبداع واإلهلام لديه ،عالوة على زيادة
مناعته ضد األمراض.
• حيب مصاحبة األطفال األكرب سنًا :وعن ذلك تشري دراسة فرنسية
بأن ذلك دلي ًال على ذكاء الطفل ألنه سوف يتعلم من الكبري بسرعة
ويكون شخصيته.
• يرتدي أحذية الضيوف الكبار ويسري بها :وهذه من عالمات تطور
منو الصغري وقد مارسناها مجيعًا هذه العادة ،وهي دلي ًال على التطور
الفكري وال تعين القلق بأن الطفل سيكون لديه ميو ً
ال أنثوية إذا ما
سار حبذاء صديقة األم ذي الكعب العالي يف غفلة منها.

يتمنى الكثري من اآلباء واألمهات أن يكون طفلهم موهوبًا وعبقريًا،
وقد يكون طفلهم كذلك ،ولكنهم ال يعلمون بهذا األمر ،وهلذا فقد
أعلنت مؤسسة «مينسا» لدراسة الذكاء املرتفع لدى األطفال
عن بعض العالمات اليت ميكن معها التنبؤ بطفل عبقري.
ووفقًا لصحيفة «ذا صن» ،فقد قامت املؤسسة بدراسة طباع
أكثر من  1300طفل عبقري؛ كي يتوصلوا للصفات اليت اشرتكوا
فيها.
وأصدرت املؤسسة الئحة بصفات الـ«طفل العبقري» اخرتنا
منها  15عالمة ،علمًا بأن املؤسسة ال تقبل باختبار أطفال أقل يف
السن من  10أعوام ونصف العام ،وهي كاآلتي:
-

ذاكرة غري اعتيادية.
جتاوز احملطات الثقافية مثل تعلم القراءة والكتابة ،مبكرًا.
يتمتع بهوايات غري اعتيادية ومعرفة عميقة بعدد من األمور.
عدم حتمل األطفال اآلخرين.
على دراية بأحداث عاملية.
وضع معايري مرتفعة لنفسه.
حيقق اإلجنازات.
يفضل قضاء الوقت مع كبار السن ،أو يف عزلة.
حيب التحدث.
يطرح األسئلة دائمًا.
يتعلم بسهولة.
لديه روح الدعابة.
موسيقي.
حيب أن يكون مبوقع السيطرة.
يضع قوانني إضافية للعب مع األطفال.
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مــن هــنا وهــناك

كيف حتصل على إعجاب اجلنس
اللطيف؟

أكدت عاملة األنثروبولوجيا ،هيلني فيشر ،من جامعة روجترز
األمريكية ،أن إرضاء املرأة يف مجيع أحناء العامل ليس صعبا ،فهي
تريد رؤية األشياء «التقليدية» نفسها يف الرجل لتعجب به.
وكتبت صحيفة « ،»Psychology Todayأن الطريقة األوىل للحصول
على إعجاب املرأة هي ابتسامتك وتعابري وجهك ونظرة عينيك
املباشرة إليها« ،وهذا هو املفتاح األول لقلب املرأة ،لثقة النساء
بهذا النوع من الرجال» حبسب فيشر.
أما النصيحة الثانية ،فتدعو الرجل إىل جتنب اختيار امرأة طويلة إذا
كان طوله أقل من  170سنتيمرتا .وهذه املالحظة أكدها الباحثون
نتيجة بيانات دراسة شارك فيها  60رجال وامرأة .ويف سياق
الدراسة ،كان اختيار املرأة يقع دائما على من هم أقرب إليها
طوال ومجاال.
وتنصح الطريقة الثالثة بالبحث عن شريكة حياة أكرب منك ببضع
سنوات ( .)3-2فقد أظهرت دراسات أن معظم الرجال يعانون
من عالقاتهم (حياتهم الزوجية) مع النساء األصغر منهم سنا،
ألنهن يتعرضن دائما لتغريات عاطفية حادة من حني آلخر .أما
النساء األكرب سنا ،وفقا للباحثني ،فهن أقل تقلبا وأكثر عقالنية
وهدوءا.
وإذا مل تنجح الطرق الـ  3األوىل فعليك ،حبسب علماء األنثروبولوجيا،
بإطالق حلية متوسطة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ،ما
سيجعلك حمببا لدى اجلنس اللطيف ،طبعا مع إضافة بعض املرح
والفكاهة واستخدام اللون األمحر الذي حيرك مشاعر املرأة.

خرج من السجن وأعادته زوجته
بعد أقل من ساعتني!

سريك يتحول إىل حلبة قتال بني دب مغربي ينتحل صفة رئيس وزراء بالده
للحصول على طاولة يف مطعم بروسيا
وثالثة مدربني!

انتحل مواطن مغربي متواجد يف روسیا صفة رئیس الوزراء
املغربي ،سعد الدين العثماني ،حلجز طاولة يف أحد املطاعم هناك،
كما التقط صور سیلفي مع عمال املطعم ،ووقع هلم على أطباق
الطعام كتذكار.

حتول عرض استعراضي لدب مروض يف سريك روسي إىل جولة
اقتتال شرس ،استدعت تدخل اثنني من مدربي االحتياط العاملني
يف السريك.
ويظهر مقطع فيديو للحادثة بداية كيف كان الدب يتصرف بشكل
طبيعي ،إىل أن بدأ املدرب بتأنيبه ألمر ما ،فرد احليوان مبغادرة
ساحة العرض لتبدأ معركة بينه وبني املدربني الثالثة.
وكاد االقتتال أن يودي حبياة أحد املدربني ،إذ طرحه الدب أرضا
وكاد أن يدخل أنيابه يف عنقه ،إال أن املدرب متكن من اإلفالت من
قبضة الدب بسرعة مبساعدة بقية الفريق.
وانتهت «املعركة» دون أي إصابات بليغة تذكر ،واستسلم خالهلا
الدب وتوقف عن القتال.

وأضاف االبن :أن والده عاود االتصال وطلب طاولة طعام ،منتح ًال
صفة رئیس احلكومة املغربیة سعد الدين العثماني ،وبعدما علمت
إدارة املطعم ذلك رحبوا به ،ومنحوه الطاولة ،على أنه العثماني،
رغم عدم وجود أي شبه بنی الرجلنی.

بعدما ضج العامل بها ..هذه حقيقة
السيدة اليت نادت «يا غسان»

ومل حيصل الرجل على طاولة عادية ،بل منحه املطعم أفضل موقع
فیه؛ حيث أظهر مقطع فیديو العاملنی وهم يطلبون منه التوقیع
على صحن طعام ففعل ،والتقطوا معه صور سیلفي ،كل هذا وهم
يعتقدون أنه رئیس حكومة املغرب.

ضجت مواقع التواصل اإلجتماعي قبل أيام بفيديو انتشر بشكل
كبري لسيدة تقاطع أحد مراسلي األخبار وهو يعد تقريره ،فتمر من
أمام الكامريا وتنادي «يا غسان» من ثم تكتشف أنها أمام الكامريا
فترتاجع للخلف.
الفيديو الذي حقق إنتشارًا كبريًا تبني أنه يعود للعام  2013وليس
حديثًا كما يظن البعض ،وكان أثناء إعداد القناة السويدية الرابعة
لتقرير عن القدس ،فتفاجأ حينها املراسل  Stefan Borgبإمرأة
تقاطعه وتنادي بالعربية «هرتسل» وليس «غسان» وهو إسم
زوجها ،وعندما إكتشفت أن الكامريا تصورها تراجعت للخلف.

مشجع يفشل يف تقبيل مذيعة
برازيلية!

إحداهن دخلت يف صيدلية…
غرائب أول يوم قيادة للسعوديات

وحكى ابن ذلك الرجل القصة على موقع التواصل االجتماعي
«تويرت» ،أن والده اتصل باملطعم أو ً
ال وطلب حجز طاولة للطعام،
إال أنهم رفضوا ،متعللنی بأن املطعم حمجوز بالكامل.

احبطت الصحفية الربازيلية جوليا غيماريش «،»Julia Guimarães
حماولة أحد املشجعني تقبيلها ،ووخبته على سلوكه جتاه النساء.
وحاول مشجع تقبيل جوليا غيماريش مراسلة تلفزيون «»TV Globo
و» ،»Spor TVعندما كانت تعد تقريرا قبل مباراة منتخيب اليابان
والسنغال ،اليت جرت بينهما يوم أمس األحد ،يف مدينة يكاتريينبورغ
الروسية ،ضمن اجلولة الثانية ملونديال .2018
وقالت الصحفية الربازيلية للمشجع«« :ال تفعل هذا .ال تفعل ذلك
مرة أخرى ،حسنا»؟ ورد املشجع ،قائال« :ساحميين ،أنا آسف،
حسنا».
وبررت الصحفية ،اليت واصلت عملها ،بأنها مل تسمح للمشجع
بتقبيلها قائلة« :إنه أمر غري مهذب .هذا خطأ».

بطل عامل جديد يف مصارعة أصابع
القدم
أطلقت الشرطة األمريكية سراح سجني باخلطأ ،وعندما وصل إىل
بيته أعادته زوجته مباشرة إىل السجن ،يف حادثة أقرب إىل قصص
الكوميديا السينمائية.
وشعر السجني جيمس رينريسون بأنه حمظوظ عندما غادر السجن،
نتيجة خلط أوراقه الثبوتية مع أخرى خاصة بسجني آخر يف والية
كولورادو األمريكية.
ولعل السجني أخطأ بالعودة إىل بيته مباشرة ملالقاة زوجته اليت مل
تشاركه فرحته مبغادرة السجن ،وأعادته بسيارتها جمددا إليه ،بعد
أقل من ساعتني على خروجه من وراء القضبان.
وأكد مدير السجن بأن التحقيق جار لكشف مالبسات اخلطأ الداخلي
الذي حدث وأدى إىل إطالق رينريسون .كما مل يتم التحقيق بعد
فيما إذا علم السجني أنه أطلق سراحه عن طريق اخلطأ ،أم أنه علم
وكتم ذلك لكي ينال حريته.
ونتيجة ملا سبق ،أضيف إىل تهم رينريسون السابقة يف «السلوك
العدائي وغري املنضبط» ،تهم جديدة يف التزوير واهلروب من
العدالة.

نشر عدد من املغردين على شبكات التواصل االجتماعي ،توثيقًا
قالوا إنه حوداث للنساء السعوديات بعد إنفاذ قرار العاهل
السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز ،الذي يسمح للمرأة بقيادة
السيارة.
وذكر مغرد ،أن أول حادث سجل يف متام الساعة  12:50دقيقة
أي بعد بدء سريان قرار القيادة بـ 50دقيقة.
فيما وثق مغرد آخر مبقطع فيديو حادث سري على اجلسر املعلق
بالرياض ،ظهرت فيه سيدة جبوار إحدى السيارات املصدومة.
وصور مغرد آخر باألحساء يف الساعة  2:30أول حادث انقالب
لسيدة سعودية يف شارع امللك فهد ،موضحًا أن احلادث تسبب
باصطدام  6سيارات وانقالب سيارتها.
كما وصف أحد املغردين ،حادث آخر بـ”األغرب” ،بعدما اقتحمت
سيدة بسيارتها حمل صيدلة.
جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا
من تاريخ السبت 23 ،يونيو/حزيران ،تنفيذًا لقرار صدر عن العاهل
السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز العام املاضي ،يسمح للمرأة
بالقيادة وإصدار الرخص هلا.

حافظ الربيطاني «ناسيت ناش» على لقبه كبطل العامل يف
مصارعة أصابع القدم.
وظهرت رياضة مصارعة أصابع القدم يف سبعينيات القرن املاضي،
واليت تشبه مصارعة الذراعني.
وبعد فحص قدمي املتنافسني للتأكد من خلوهما من الفطريات أو
اإلصابات ،جيلس الالعبان على األرض وجها لوجه وتتشابك أصابع
قدميهما على أن حياول كل منهما طرح قدم منافسه أرضا ناحية
اليمني أو اليسار.

قط غيب وأرنب ماكر وبومة
حمظوظة!

انتشر على موقع يوتيوب مقطع فيديو ألرنب ماكر ،متكن من
اهلرب من قبضة قط ،لكنه مل يفلت من خمالب بومة كانت تراقب
مكره.
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تتـمات

اجليش السوري يتقدم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

خفض التصعيد» ،قبل أن تعرقل موسكو إصدار بيان من اجمللس.
وبعد تصعيد غري مسبوق منذ بدء العمليات العسكرية الشهر
املاضي ،شن طريان النظام وحلفائه الروس مئات الغارات
بالصواريخ والرباميل املتفجرة ،ما ّ
مكن القوات النظامية من حتقيق
مزيد من التقدم ،لتصبح على ُبعد  6كيلومرتات من معرب نصيب
احلدودي مع األردنُ .
وأعلن أن وساطة أردنية جنحت يف إعادة وفد
املعارضة إىل طاولة املفاوضات مع الروس ،بعد فشل جولة أخرية
عقدت األربعاء .وقال مدير املكتب اإلعالمي يف «غرفة العمليات
املركزية يف اجلنوب» حسني أبازيد« :ستستأنف املفاوضات ،لكن
ننتظر حتديد ما إذا كان االجتماع سيعقد يف بلدة نصيب أو يف
بصرى الشام» ،حيث ُعقدت االجتماعات األخرية بني الطرفني .وأفاد
املرصد السوري حلقوق اإلنسان بأن القوات النظامية باتت على بعد
ستة كيلومرتات من معرب نصيب احلدود ،بعدما متكنت من السيطرة
على بلدة صيدا.
وسارعت إسرائيل إىل حتذير النظام من التمركز يف مناطق ضمن
«خط االشتباك» املوقع قبل  44سنة .وقال وزير األمن العام
اإلسرائيلي غلعاد إردان أن تل أبيب «ستهاجم القوات السورية إذا
انتشرت يف منطقة حدودية يسري عليها اتفاق نزع سالح يف رعاية
األمم املتحدة» .وأضاف يف تصرحيات نقلها موقع صحيفة «يديعوت
أحرونوت» على اإلنرتنت« :علينا أن نؤكد ونبذل كل ما يف وسعنا
لنوضح للروس وحلكومة األسد أننا لن نقبل أي وجود مسلح لنظام
األسد يف املناطق اليت من املفرتض أن تكون منزوعة السالح».
وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل على استعداد الختاذ إجراء
وقائي ضد اجليش النظام السوري ،أجاب« :من دون شك ،نعم».
وقال« :لو وقع انتهاك يف منطقة جنوب سورية القريبة وإذا أدخلت
أسلحة ال يفرتض دخوهلا ...فإن إسرائيل ستتخذ إجراء».

تفاهمات بني عباس...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

و «محاس» ،أفادت أنباء إسرائيلية بأن االحتاد األوروبي يفحص للمرة
األوىل إن كانت أموال الدعم اليت يقدمها إىل السلطة الفلسطينية،
يستفيد منها أهالي األسرى والشهداء ،علمًا أن بيانًا أوروبيًا أكد
أخريًا أن االحتاد يدرس الدعم املالي للسلطة «لضمان صيغ ذات
فاعلية ختدم هدف الدولتني».
وقال املسؤولون الفلسطينيون إن عباس وافق على لقاء مالدينوف،
بعد حماوالت عدة بذهلا األخري ،بهدف االستماع منه إىل حقيقة الدور
املنوط باملنظمة الدولية يف غزة ،والعالقة بني مشروعها واخلطة
وجه
السياسية األمريكية للقطاع .وروى أحد املسؤولني أن عباس ّ
مساه «تساوقه مع اخلطط
لومًا شديدًا ملمثل األمم املتحدة على ما ّ
األمريكية» ،و «أبلغه بأنه يعمل يف أراضي دولة فلسطني اليت
حتظى باعرتاف األمم املتحدة ،وأن عمله يف أراضي هذه الدولة جيب
ان يتم حتت إشراف حكومة هذه الدولة» ،حمذرًا من أن اخلروج عن
هذا التفويض يشكل خرقًا لقواعد عمل األمم املتحدة.

تضارب يف نتائج...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إن عمليات العد والفرز أثبتت اختالفًا يرتاوح بني  50إىل 100
يف املئة يف النتائج عن تلك اليت انتهت إليها عملية العد والفرز
اإللكرتوني خالل االنتخابات الربملانية اليت أجريت يف  12الشهر
املاضي .وفيما كانت أرقام القوى العربية يف كركوك متقاربة ،أعلن
االحتاد الوطين الكردستاني الذي يتعرض التهامات بتزوير انتخابات
كركوك ،ان النتائج جاءت مطابقة للمعلن سابقًا ،وأن االختالفات
طفيفة يف عمليات العد اليدوي عنها يف اإللكرتوني.
ويعكس التضارب يف التعاطي مع النتائج ما اعتربته أوساط سياسية
عراقية استعدادًا لطعون جديدة يف االنتخابات بعد ظهور النتائج
اجلديدة .وتذهب التوقعات إىل أن االختالف يف كركوك قد يقتصر
على خسارة االحتاد الوطين مقعدًا واحدًا لصاحل اجلبهة الرتكمانية.

عون :لن ُنفلس ولي رأي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

«أن
زواره ،الفتًا اىل ّ
ليست على وشك اإلفالس» ،كما ينقل عنه ّ
األزمة حتفر يف وطننا منذ  30عامًا ،وبالتالي من الطبيعي أن يكون هلا
انعكاس سليب يف اكثر من جمال ،لكن املهم اننا بدأنا يف احتوائها
ووقف احلفر نزو ً
أن مشكلة الكهرباء
ال ،وميكن القول يف هذا االطار ّ
ّ
ً
ّ
احلل اجلذري بعدما أضعنا كثريا من الوقت
باتت أخريًا على سكة
أن عجز الكهرباء بلغ منذ عام  1993وحتى اآلن
واملال» ،مشريًا اىل ّ
حنو  40مليار دوالر ،أي ما يعادل نصف الدين العام» .ويضيف:
أن بلدهم ميلك
«ال جيوز دفع اللبنانيني اىل فقدان االمل ،وأنأ اؤكد ّ
فرصة ،ليس فقط للخروج من عنق الزجاجة ،وامنا للعودة كما كان
يف عصره الذهيب» ،مراهنًا على «حيوية اللبنانيني وروح املقاومة
لديهم ،إضافة اىل بعض العوامل املادية ومنها الثروة النفطية
على سبيل املثال» .ويقول« :ال جيب أن يغيب عن بالنا حتت وطأة
التجاذبات الداخلية اننا جنحنا يف طرد االرهاب من ارضنا واستطعنا
حتصني لبنان وسط احلرائق املشتعلة يف حميطنا».
وعلى قاعدة «التفاؤل االسرتاتيجي» ،يتعامل عون بهدوء وأعصاب
ّ
ستتشكل يف نهاية
باردة مع عقدة تشكيل احلكومة ،مشريًا اىل «أنها
املطاف على أساس معيار علمي وموضوعي يتمثل يف ترمجة األحجام
ّ
ويتجنب الدخول
اليت أفرزتها االنتخابات النيابية اىل نسب وزارية».

يف التفاصيل واإلفصاح عن طبيعة مقاربته هلذا املعيار وطريقة
ّ
يؤدي مهمته.
تطبيقه عمليًا ،تاركًا للرئيس
املكلف أن ّ
لكن عون ُيطلق إشارة ال ختلو من الداللة بقوله« :وفق الدستور،
ّ
تعود مهمة تشكيل احلكومة اىل الرئيس املكلف بالتنسيق مع رئيس
اجلمهورية ،وهذا يعين أن لنا رأينا ايضًا وال ّ
نوقع فقط ،من دون
ان يكون هناك مساس بصالحيات أحد».
الضيقة،
وفيما حيرص عون على تفادي االنزالق اىل الزواريب
ّ
ان استقباله لكل من رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد
يوضح ّ
جنبالط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع يندرج يف سياق
اي
إصراره على «تثبيت االستقرار الداخلي والفصل بينه وبني ّ
بي الكل ،وانطالقًا من
خالفات او جتاذبات سياسية» .ويقول« :أنا ّ
األبوة الوطنية اسعى اىل احتضان اجلميع وتصويب املسار متى
هذه
ّ
أؤديه بأمانة».
احنرف ..هذا هو واجيب الذي ّ
ويشدد عون على ضرورة محاية املصاحلة املسيحية بني «التيار
ّ
الوطين احلر» و»القوات اللبنانية» ،ومصاحلة اجلبل بني املسيحيني
والدروز ،مبعزل عن اهلبوط والصعود يف الضغط السياسي للجسم
أي ظرف اىل مرحلة ما قبل
اللبناني ،معتربًا أنه «ال جتوز العودة يف ِّ
املصاحلات الداخلية بكل أبعادها».
يهتز جوهر
يصح كلما اختلفنا على حكومة أو ملف أن
ويقول« :ال
ّ
ّ
ّ
وحيق لكل منا أن ينتقد
إن االختالف مشروع
املصاحلة هنا او هناكّ .
ّ
املتبادل ،ماذا
احلق
أمرًا أو أن يعارض اآلخر ،وإذا مل حنرتم هذا
َ
يبقى من نظامنا الدميوقراطي وما اجلدوى منه ،ولكن املهم يف الوقت
ّ
يظل التباين يف الرأي حتت سقف األخالقيات السياسية
نفسه أن
مربرًا للكذب واالعتداء
واملصلحة العامة ،فال
ّ
يتحول عدائية وال يصبح ِّ
املعنوي على اآلخرين»...وحني ُيسأل رئيس اجلمهورية عن السقف
الزمين لتأليف احلكومة ،جييب« :املسألة تتوقف على املعنيني
بد هلم
أن اجلميع
يتحسسون مسؤولياتهم وال ّ
بتأليفها ،وأنا أفرتض ّ
ّ
ِ
مبتسمًا« :السوق
عاج ًال أم آج ًال من تسهيل والدة احلكومة» .ويضيف
ال تزال يف بدايتها ،ويف حلظة ما سيلجأ اجلميع اىل ختفيض االسعار
والتعامل بواقعية مع االحجام».
وعن انتقاد البعض مطالبته حبصة وزارية ،يتساءل عون« :ملاذا
كان حيق ذلك للرؤساء اآلخرين من الياس اهلرواي اىل اميل حلود
علي مثل هذه الكتلة الوزارية،
وميشال سليمان ،بينما يستكثرون
ّ
ويصورونها شواذًا عندما تصبح املسألة متعلقة بي؟» .ويلفت اىل
ّ
انه سبق له ان طالب بإدراج «هذا احلق» يف الدستور ،مشددًا على
«اهمية ان تكون للرئيس كتلة وزراء تعرب عنه يف احلكومة وتعكس
سياساته».
ّ
تقلصت
ان صالحيات رئيس اجلمهورية
ويضيف« :من املعروف ّ
يصوت ،وأحيانًا ال يرتأسها
وهو يرتأس جلسات جملس الوزراء وال
ّ
يعوضوا نسبيًا عن هذا الواقع،
فإن
أص ًال ،وبالتالي ّ
َ
وزراءه ميكن أن ّ
فأين الضري يف ذلك؟».
شرع أبواب القصر امام
وعندما يقال لعون ّ
إن البعض يأخذ عليه أنه ّ
«العائلة احلاكمة» ،جييب على وقع ضحكته« :هذا ّ
االتهام ال أساس
تؤديه
ّ
له من الصحة .عن ِّ
أي عائلة يتكلمون .نعم ،هناك دور معينّ
ابنيت مرياي حتديدًا ،ولكن ليس استنادًا اىل أواصر القربى وإمنا
انطالقًا من كفايتها اليت يعرتف بها اجلميع.
أما جربان فله قصة أخرى وهو اآلن رئيس «التيار الوطين احلر».
وإذا كان املقصود صهري شامل روكز فهو فاز يف االنتخابات
النيابية ودخل اىل جملس النواب بإرادة الناس .وأنا أتساءل :ملاذا
قدمتها
ال يأتون على ذكر العائلة عندما يتعلق األمر بالتضحيات اليت ّ
ممن اصبحوا نوابًا اآلن ُ
ضربوا
خالل فرتة النضال ،وبعض افرادها ّ
تعسفًا ألنهم كانوا يقاومون الظلم»...ويتابع عون مبتسمًا:
واعتقلوا
ّ
«أخشى ان كل شخص يبدأ اسم شهرته حبرف العني سيكون مشروع
متهم بأنه من االقرباء املستفيدين من العهد».

إخماد «نريان» املعركة الرتبوية

حتو َل أمس االول ٌّ
كل من البطريرك املاروني الكاردينال
على صعيد آخر ّ
مار بشارة بطرس الراعي ومفيت اجلمهورية اللبنانية عبداللطيف
دريان إىل َر ُجلي إطفاء ،بعدما كادت ِ
ألسنة نريان املعركة الرتبوية
ً
طيحة باملدارس اخلاصة كأحجار الداما.
تلتهم قطاع التعليم اخلاصُ ،م
ً
ً
لقاء تشاوريا استثنائيا بني
لذا شهد الصرح البطريركي قبل الظهر
ً
الراعي ورؤساء الرهبانيات وممثلني عن الكتل النيابية ،كذلك ُع ِقد
ترأسه دريان ملواكبة تداعيات األزمة املالية
اجتماع يف دار الفتوى
َ
يف املقاصد وقرار إغالق مدرسة خدجية الكربى.
توزعت مشاهده بني
ماراثون تربوي طويل
شهده لبنان أمس االولّ ،
َ
بكركي ودار الفتوى ،حيث توالت االجتماعات االستثنائية واللقاءات
وجع األهالي واملعلمني
موضعي لتخدير
ببنج
اليت كانت أشَبه
ِ
ِ
ّ
ّ
التمك ِن من اقتالع األمل من جذوره،
وإدارات املدارس ،من دون
ّ
ِ
فرملة تداعيات إقرار القانون .46
التمكن من
ومن دون

كواليس لقاء بكركي

قرابة التاسعة صباحًا ،وكعادته ،بدا الصرح البطريركي هادئًا،
وحدهم الرئيسات العامات واإلقليميات والرؤساء العامون
َ
ِ
ولتبادل
للتباحث فيما بينهم
الوصول باكرًا ،
تقصدوا
واإلقليميون
ِ
ّ
معظم املؤسسات اليت ُيشرفون
األفكار حول تقصري الدولة جتاه
ِ
ربع ساعة حتى
عليها ،من تربوية واستشفائية ...مل تكد متضي ُ
ّ
ونواب كسروان بالوصول وسط تدابري
ممثلو الكتل النيابية
بدأ
ّ
َ
لينطلق اللقاء التشاوري قرابة التاسعة والنصف صباحًا
أمنية.
برئاسة البطريرك الراعي ويف حضور املطرانني حنا رمحه وسيزار
اسيان .والنواب ممثلو الكتل النيابية :ابراهيم كنعان ممث ًال كتلة
لبنان القوي ،انطوان حبشي ممث ًال تكتل «اجلمهورية القوية» ،هادي
حبيش ممث ًال كتلة «املستقبل» ،النائب فريد هيكل اخلازن ممث ًال
«التكتل الوطين» ،الياس حنكش ممث ًال كتلة الكتائب ،ألبري منصور
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ممث ًال كتلة احلزب «القومي» ،نقوال ّ
حناس ممث ًال كتلة «الوسط
ً
إضافة إىل
املستقل» ،وفيصل الصايغ ممث ًال «اللقاء الدميوقراطي»،
نواب منطقة كسروان :نعمة افرام ،شامل روكز ،شوقي الدكاش،
ّ
اعتذر عن احلضور النائب ابراهيم عازار ّ
ممثل كتلة التنمية
وكان قد
َ
ٍ
رمسي سابق.
الرتباط
والتحرير والنائب روجيه عازار
ّ
ً
ثم ألقى رئيس الرهبنة اللبنانية
بدايةَ ،
رفع الراعي الصالة االفتتاحيةّ ،
ً
رحب فيها باحلاضرين معتربًا
املارونية األباتي نعمة اهلل اهلاشم
كلمة ّ
تشاوري ويعين َّ
ألن للتعليم
كل
أن «هذا اللقاء
املكونات اللبنانيةّ ،
ّ
ّ
ّ
ً
واحلرية».
ع
التنو
على
احلفاظ
ويف
لبنان
تأسيس
يف
ا
دور
اخلاص
ّ
ّ
ّ
معنيون حبماية حقوق ّ
مكونات «األسرة
كل
أن احلاضرين
وأكد ّ
ّ
ّ
الرتبوية».
ّ
ِ
عرض عن ظروف
واقرتاحاتهم واالستماع إىل
النواب
وبعد مداخالت
ّ
ٍ
املدارس اخلاصة واملشاكل اليت تعاني منها نتيجة إقرار القانون
ُ
 46وتداعياتهّ ،
عرض الوضع الراهن للمؤسسات االستشفائية
مت
ّ
املتوجب تسديدها هلا من قَبل الدولة
وللمستحقات
واالجتماعية
ّ
ِ
لتكم َل رسالتها يف خدمة املواطنني.
اللبنانية
احملصلة وبعد حنو ساعتني من النقاشّ ،
مت االتفاق على «تشكيل
يف
ّ
جلنة ّ
مجيع الكتل النيابية يف الربملان ومندوبني عن اتحّ اد
متثل
َ
ٍ
وقت ممكن
املدارس اخلاصة للعمل على إجياد حلول عادلة يف أسرع
مكونات األسرة الرتبوية وإلنقاذ العام الدراسي املقبل
إلنصاف
ّ
حتم ِل مسؤولياتهم،
اجلميع إىل
 .»2019-2018فيما دعا الراعي
َ
ّ
ّ
التنصل من تلك املسؤولية
«أن الدولة مسؤولة وال يمُ كنها
مؤكدًا ّ
ّ
املؤسسات الرتبوية
أن هذه
حبجة العجز ،كما عليها ألاّ تعترب ّ
ّ
ّ
ِ
منافسة هلا ،وإمنا على العكس ،فهي شريكة هلا يف
واالستشفائية
خدمة املواطن».

تعديل يف القانون !46

أعرب مصدر مواكب ّ
للقاء عن تفاؤله ،قائ ًالِ :
«من
يف هذا اإلطارَ ،
أنها مل تلقَ
بني األفكار اليت طِرحت مسألة تقسيط الدرجات ،إلاّ ّ
ُ
واستعرضت أكثر من خطة بعيدة املدى ،وأخرى
الرتحيب الكايف.
طرح النائب إبراهيم كنعان عن القانون
قريبة املدىِ ،من بني األفكار
ُ
رقم  9298الصادر عام  ،1974والذي يقضي بوضع مشروع يرمي
إىل حتديد مساهمة الدولة يف ختفيف أعباء عن كاهل ذوي التالمذة
يف املدارس اخلاصةّ ،
أن التعليم العام الرمسي
ومت الرتكيز على ّ
ُي ّ
ِ
سدد
كلف الدولة أكثر ِمن
كلفة التلميذ يف التعليم اخلاص ،فهي ُت ّ
ً
عنه حنو  8آالف دوالر سنويا ،بينما يف اخلاص  5آالف دوالر».
ِ
صدد
وتابع« :يبقى األساس يف ما سينتج عن اللجنة اليت هي يف
ّ
مهام هذه
حتدد الكتل النيابية ممثليها ،وأوىل
التشك ِل بعد أن
ّ
ّ
ُ
اللجنة دراسة احللول واملخارج القانونية لألزمة الرتبوية الراهنة».
وإن اختلفوا يف طروحاتهم
َ
«أن معظم النواب ْ
ولفت املصدر إىل ّ
حول احللول املمكنة ،فقد أمجعوا على اإلشادة يف مستوى املدارس
ّ
أن ِمن
اخلاصة ،حيث
تعلموا على مقاعدها» .وال ُينكر املصدر ّ
ِ
بني الطروحات «إمكانية البحث يف تعديل القانون (.»46مزيد من
التفاصيل على الصفحة )5

دار الفتوى

فيما كان اللقاء التشاوري حول املدارس الكاثوليكية منعقدًا،
كانت قلوب ّ
معلمي وأهالي وتالمذة ثانوية خدجية الكربى يف فردان
ّ
ٍ
وصلهم من
صرف
كتاب
تلقوا
تغلي منذ الصباح الباكر ،بعدما
َ
َ
رئاسة مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية إحلاقًا لقرار اجلمعية بإقفال
املدرسة.
فسرعان ما تداعوا إىل التظاهر أمام املدرسة ملعرفة ماذا حدث
ُ
ٍ
سجلوا
أن بعض األهالي كانوا قد
بني
ليلة وضحاها ،خصوصًا ّ
ّ
ّ
أقل ِمن  48ساعة .لذا سارت الشائعات كالنار يف
أوالدهم قبل
وغريها
معينة،
ِ
اهلشيم ،كاحلديث عن بيع العقار ،أو تركيب صفقة ّ
التكهنات.
من
ّ

«يا مفتينا بالطريق رميونا»

«يا مفتينا شوف شو عملوا فينا!» ،يا مفتينا بالطريق رميونا»« ،وين
ٍ
بلكنة
لمن؟» وغريها من اهلتافات
َبدنا نروح بوالدنا؟»« ،مني َ
بع ُ
نقيب
إليهم
انضم
الذين
املتظاهرين
صدحت بها حناجر
بريوتيةَ ،
ّ
ُ
املعلمني رودولف عبود ،فيما التالميذ مل جيدوا سوى الدموع تعبريًا
قرروا َ
ِ
وجعهم ِ
شيبًا وشبابًا إىل عائشة
نقل
عن غضبهم ،وسرعان ما ّ
ّ
بكار حيث دار الفتوى.
وقرابة العاشرة من صباح امس االول كان املفيت دريان يف
استقباهلم حماو ً
أمل ُيثلج
امتصاص نقمتهم ،باحثًا عن بصيص
ال
ٍ
َ
شارك يف اللقاء وزير الرتبية والتعليم العالي يف
صدورهم ،كذلك
َ
حكومة تصريف األعمال مروان محاده والنائبان فؤاد خمزومي ونزيه
ّ
املعلمني
ورئيس مجعية املقاصد الدكتور فيصل سنو ونقيب
جنم
ُ
يف املدارس اخلاصة يف لبنان رودولف عبود.
أن «املقاصد ستبقى
َ
وطمأن دريان املعلمني واألهالي والطلاّ ب إىل ّ
ً
قلعة صامدة يف وجه العواصف اليت تضربها على الصعيد املالي»،
ّ
ً
ّ
متمنيًا على
ستستمر يف أداء رسالتها الرتبوية»،
«املقاصد
أن
ا
د
مؤك ّ
ّ
رئيس مجعية املقاصد الدكتور فيصل ّ
سنو «إعادة النظر يف موضوع
ِ
ومعاجلة
إغالق ثانوية خدجية الكربى ،باإلضافة اىل إنصاف املعلمني
ٍ
مشهودة له وجمللس أمناء املقاصد».
بروية وحكمة
هذا املوضوع
ّ
أعرب مصدر مواكب للملف عن استغرابه ،قائ ًال:
اإلطار،
يف هذا
َ
غري مناسب،
توقيت
ويف
فجائي
بشكل
اإلقفال،
قرار
«نستغرب
ٍ
ِ
تس ّج َل الطالب .وما يزيد الطني ّ
سدد
أن املقاصد مل ُت ّ
بلة ّ
بعدما َ
متوجباتها لصندوق التعويضات ،والسؤال األبرز :هل
سنوات
منذ
ّ
ُ
مالي؟ وأبعد
دعم
أتاها
لو
ما
يف
للصندوق
عليها
ب
يتوج
ما
د
سد
ست
ّ
ّ
ٌ
ّ
فأي منحة أو جرعة دعم مالي قد تصلها جيب أن تطال
ذلك،
من
ّ
بالتساوي َّ
كل املدارس اخلاصة اجملانية»( .مزيد من التفاصيل على
الصفحة )4
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صــحة وغــذاء

مخـس حـقائق عن أهـمية وضـرورة الـنوم الصـحيح
الشك أن اإلنسان حيتاج للنوم كحاجته للطعام
والشراب ،بل إن عدم التمتع بنوم هادئ
وعميق يؤثر كثريا على اجلسم وميكن أن تكون
له عواقب صحية خطرية جدا .فكيف يكون
النوم الصحيح وكم ساعة نوم حيتاج املرء؟ هنا
بعض احلقائق عن النوم.
يقول بعض الناس إنهم يكفيهم أن يناموا
أربع إىل مخس ساعات فقط كل كل ليلة،
ويستيقظون يف الصباح مرتاحني ونشيطني
مستعدين لبدء يوم جديد! لكن ،من وجهة نظر
خرباء الصحة ،فإن هذا غري صحيح ،ألن جسم
اإلنسان حباجة إىل فرتة راحة أطول.
ملاذا جيب أن ننام؟
يف املتوسط ،ينام اإلنسان حوالي ثلث حياته.
يبدو األمر وكأنه مضيعة للوقت؟ على العكس
متاما! قد ال تدرك ذلك ،لكن جسدك ،يف
احلقيقة ،يعمل جبد أثناء وجودك يف أرض
األحالم.
طريقة سهلة وفعالة للنوم بسرعة
خالل النوم العميق ،مير جسم االنسان من مرحلة
حركة العني السريعة ( .)REMهذه احلركة اليت
حتتل نسبة مهمة من نوم االنسان ،حتدث كل
 90دقيقة .وأثناء النوم العميق ،يعمل جسمنا
كجهاز كمبيوتر ،إذ حيسن استدعاء املعلومات
من الذاكرة .كما تنتج أجسادنا هرمونات
النمو لتجديد وتنشيط اجلهاز املناعي ،حبيث
ميكن للخاليا الدفاعية حماربة الفريوسات
والبكترييا.
وحني يصل نومنا إىل مرحلة ( ،)REMيقوم
دماغنا باستعادة ومراجعة ما مررنا به خالل
يومنا ،كما يوفر مساحة ختزين قصرية ألجل
اليوم التالي .حيدث كل هذا عندما تكون غارقا
يف أحالمك! ميكن هلذه األحالم أن تكون غريبة
وغري مرتبطة حبياتك الشخصية وال مبا حصل
لك خالل يومك املاضي.
كأن تتحول إىل حمقق تطارد شخصا ما يف
أحالمك ،ما يعين أن دماغك يسلك هذه الطريقة
لتناول األمور ،حتى وإن مل يكن ذلك موجودا
يف أرض الواقع .فبدون النوم سيتعذر على

إن كانت هناك مساحة كافية طبعا .فيجدر بنا
أن نعمل يف املكتب ،ونشاهد التلفاز يف غرفة
اجللوس ونتناول الطعام يف غرفة الطعام...
اخل ،فبهذه الطريقة ،سوف نربط غرفة النوم
بالنوم والراحة.

جسم ودماغ اإلنسان العمل لساعات.
كم حنتاج من النوم؟
األمر يعتمد على عمرك .مؤسسة النوم الوطنية
األمريكية ،توصي بـ  14إىل  17ساعة من
النوم لطفل حديث الوالدة ،بالرغم من أنه من
غري املرجح أن ينام األطفال الصغار ملدة 14
ساعة متواصلة ،وميكن لآلباء اجلدد احملرومني
من النوم أن خيربوكم حبقيقة هذا األمر.
األطفال يف املدارس االبتدائية ،جيب أن
يناموا بني  9و 11ساعة .أما البالغون فينبغي
أن يناموا من  7إىل  9ساعات يف الليل.
طبعا هذه جمرد توصيات ،ختتلف من شخص
آلخر .لكن من املهم أال تنخفض عدد ساعات
النوم عند البالغني إىل أقل من ست ساعات
يف الليلة الواحدة .ومن ناحية أخرى ،جند أن
البعض ال ميكنه أن يستيقظ إال بعد  10ساعات
من النوم.
الكثري من األشياء اجليدة ممكن أن تكون ضارة
كذلك .فإذا كنت حتتاج إىل أكثر من عشر
ساعات من النوم لتشعر بالراحة ،فهذا يعين أن
نومك مضطرب .وقد َخُلص الباحثون يف جامعة
كامربدج إىل أن النوم ألكثر من مثاني ساعات
يزيد من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.
ماذا حيدث حني ال تنام أبدا؟
بقي بعض األشخاص؛ متطوعني يف جتارب
علمية ،مستيقظني ملدة عشرة أيام .احلرمان من
النوم هو أسلوب تعذيب أيضا .وكلما طالت مدة
بقاء هؤالء بدون نوم عانوا من مشاكل صحية
أكثر مثل ارتفاع درجة حرارة اجلسم ،اخنفاض
معدل الرتكيز ،الشعور باخلمول وفقدان جزئي
أو كلي للقدرات املعرفية واحلركية .يف الليلة
الثانية ،على التوالي دون نوم ،ينخفض معدل
التفاعل مع احمليط وحتكم اجلسم يف األشياء،
مثل شخص خممور.
لكن فيما إذا كان النقص احلاد يف النوم
يؤدي إىل الوفاة ،فإن الباحثني خيتلفون حول
ذلك ،ألنه يعتمد على تفسري سبب الوفاة .فمع
األرق الوراثي املميت على سبيل املثال ،ميوت
املرضى بعد  6إىل  30شهرا .لكن السبب

وإن من ينامون يف نفس التوقيت دائما ،حتى
خالل نهاية اإلسبوع والعطلة ،خيلدون إىل النوم
بسرعة وسهولة ويتمتعون بنوم هادئ.
املباشر للوفاة ،يف هذه احلالة هو فشل أعضاء
متعددة من جسم الشخص.
ما الذي مينعنا من النوم؟
كثريون منا يعرفون أنه جيب إغالق اهلواتف
الذكية والتوقف عن استخدامها قبل اخللود إىل
النوم بأطول فرتة ممكنة ،لكن نادرا ما يلتزمون
بذلك .ومن األفضل عدم اصطحاب هواتفنا إىل
غرفة النوم وإبقائها بعيدا عن السرير .فالضوء
األزرق الذي ينبعث من الشاشة مينعنا من
النوم؛ إذ أن العني خترب الدماغ بأنه جيب أن
يبقى مستيقظا .وهلذا السبب يتم إنتاج كمية
أقل من هرمون امليالتونني املسؤول عن تنظيم
إيقاع الليل والنهار ،ويساهم بشكل كبري يف
خلودنا للنوم بشكل هادئ مريح.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن عقولنا تنشط عند
كتابة رسائل الكرتوني أو حتديث ملفاتنا
الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي،
والعقول النشيطة تستغرق وقتا أطول للنوم.
ومن بني األشياء األخرى اليت تسبب األرق
وال تساعد على النوم اجليد يف الليل ،هي:
الكحول والكافيني .والقاعدة األساسية تنصح
بالتوقف عن شرب القهوة ست ساعات قبل
اخللود إىل النوم .كما أن الكثري من الضوضاء
والضوء يف غرفة النوم ،ميكن أن حيرم من
التمتع بنوم هادئ عميق.
كيف ننام بشكل جيد؟
وباإلضافة إىل االلتزام بقاعدة «ال هاتف يف
غرف النوم» ،مثة أمر آخر جيب أن نشري إليه،
وهو :التقسيم الصحيح ألنشطتنا داخل بيتنا،

كما أن هدوء وعتمة غرفة النوم ودرجة احلرارة
ما بني  15و 18درجة مئوية مع وسادة وسرير
مريح ،من األمور الضرورية واملساعدة جدا
على التمتع بنوم هادئ وعميق وبالتالي راحة
اجلسم.

تعرف على طرق انتقال عدوى التهاب
الكبد الوبائى بأنواعه املختلفة
أوضح بولريو بلون دكتور األمراض الباطنة فى
مستشفى باريس اجلامعى أن فريوس التهاب
الكبد الوبائى بأنواعه (أ ،ب ،ج ،هـ) منتشر،
لكن جيب معرفة األسباب املؤدية لإلصابة به
وضرورة الوقاية منه.
وقال بلون ،فى دراسة« ،جند على سبيل
املثال أن إلتهاب الكبد الوبائى «أ» يؤدى إىل
الشعور باإلرهاق والغثيان ،والشفاء منه يكون
خالل بضعة أسابيع وينتقل عن طريق األطعمة
واملياة امللوثة إىل جانب انتقال الفريوس عن
طريق الرباز واأليدى غري النظيفة.
أما «ب» فيتواجد فى اللعاب وهو ينتقل
عن طريق التقبيل والعالقات اجلنسية ونقل
الدم ،وهو األكثر انتشارا فى العامل والتهابه
يصبح مزمنا ويزيد فرص اإلصابة بتليف الكبد
ثم السرطان ،ويتم الوقاية منه من خالل
التطيعمات».
وأضاف «أما التهاب الكبد الوبابى «ج» فهو
فريوس ينتقل عن طريق نقل الدم ويصيب
مدمنى املخدرات ،وخالل عمليات نقل الدم عرب
األدوات اجلراحية امللوثة ،وليس له تطعيم
حتى اآلن».

* 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
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صــحة وغــذاء

أول عملية زرع رحم يف
بريطانيا بنهاية عام 2018

البقوليات يف ختفيض خطر اإلصابة
نظام غذائي بسيط يؤخر
الشيخوخة ويكافح أمراض القلب بأمراض القلب واألوعية الدموية

يقول اجلراحون الربيطانيون الذين خيططون لزرع أول رحم يف
بريطانيا إنهم «يأملون بإجراء هذه العمليات قبل نهاية عام
.»2018

توصلت دراسة حديثة إىل أن التعديالت البسيطة على نظام احلمية
الغذائية ميكن أن يساعد يف إبطاء آثار الشيخوخة والتخفيف من
احتمال اإلصابة بأمراض القلب.

وقال ريتشارد مسيث ،الطبيب املشرف على أحباث لزرع الرحم
إنهم «بصدد استخدام رحم متطوعني أحياء».

وقام الكاتب الصحفي ،الدكتور مايكل موزلي ،باستنباط منط
غذائي صحي ومحية تساعد على مكافحة أمراض القلب واخلرف
والسكري وحتى آالم املفاصل ،وكل ذلك دون احلاجة ألي عالج.

ويف عام  ،2015حصل األطباء يف بريطانيا على املوافقة إلجراء أول
عمليات لزرع عشرة أرحام إال كانت من قبل متربعات متوفيات.
ويعمل الفريق الطيب اليوم على استخدام األرحام من قبل متربعات
ما زالن على قيد احلياة وكذلك من املتوفيات منهن.
وقال مسيث ،طبيب النساء االستشاري يف مستشفى امللكة
شارلوت وتشيلسي يف لندن ،إن سبب اختاذ هذا القرار يعود إىل
أن «عملية نقل الرحم من متربع حي أضحت بسيطة وآمنة أكثر من
قبل ،إذ أن وقت اجلراحة اخنفض من  12ساعة إىل  4ساعات.
وتقدمت حنو  750سيدة يف بريطانيا بطلب لزرع رحم هلن .
وقال مركز زراعة األرحام يف بريطانيا إنه يستطيع حتمل النفقات
املالية لثالثة عمليات زرع أرحام ،إال أنها حتتاج إىل مئات اآلالف
من اجلنيهات اإلسرتلينية إلمتام  15عملية لزرع الرحم 5 -منهم من
متربعات أحياء.
وتولد واحدة من بني مخسة آالف امرأة من دون رحم ،بينما جيري
استئصال الرحم لدى أخريات بسبب السرطان.
وكتب فريق من العلماء يف اليابان يف الدورية العاملية ألطباء
النساء والتوليد إنه يف الوقت الذي متنح عمليات زرع الرحم أمل
كبري للنساء اللواتي ولدن من دون أرحام ،إال أن األمر ما زال يف
مراحله التجريبية.
بريطانيا توافق على إجراء عملية لزرع عشرة أرحام
أول والدة لطفل من رحم مزروع
عمليات زرع الرحم
متت عمليات زرع األرحام يف  10دول هي :السعودية وتركيا
والسويد والواليات املتحدة والصني والتشيك والربازيل وأملانيا
والصرب واهلند.
· - 2014أجنبت سيدة ( 36عاما) طف ًال يف السويد بعد أن أجرت أول
عملية زرع رحم يف العامل .وقد تلقت الرحم من قبل صديقة هلا يف
الستينات من عمرها.
· - 2017أجنبت سيدة يف داالس طف ًال يف أول عملية لزرع الرحم يف
الواليات املتحدة.
· 42سيدة حول العامل قمن بعمليات لزرع األرحام.
· 11طف ًال ولد بعد إجراء عمليات زرع األرحام منهم  5يف السويد.
املخاطر اجلراحية
اخلطر اجلراحي هو أكثر ما يقلق يف عملية زرع الرحم بسبب صعوبة
احلصول على عروق الرحم اليت متتد على طول قاع احلوض.
واستغرق متوسط نقل الرحم من متربعة حية يف السويد حنو 11
ساعة ونصف و حوالي  4ساعات ونصف للمتلقية.
وقلل فريق طيب يف الصني عملية نقل األعضاء إىل  6ساعات
باستخدام الروبوت يف إجراء اجلراحة.
وقال مسيت ليب بي سي إنه بعد إجراء املرحلة األولية الختيار
املشاركات قام الفريق باالتصال بنحو  50سيدة من املتلقيات
احملتمالت.
وأضاف أن بعض هؤالء السيدات لديهن أقارب مستعدات للتربع
بأرحامهن.
وأردف أن «الطريقة اجلديدة لنقل الرحم من متربعة حية أضحت
أكثر آمنًا» ،مضيفًا أن زرع الرحم يعترب عملية جراحية كبرية لكن
خطر تكوين اجللطات وتلف أعضاء احلوض تقلص إىل حد كبري».

ويشري موزلي إىل أن النظام الغذائي « »5:2يساعد على إطالة العمر
والظهور بشكل أكثر شبابا ،وهذه احلمية ميكن تعديلها بوصفات
شهية وجديدة اعتمادا على فلسفة موزلي يف التحكم بالوزن.

اكتشف علماء من الواليات املتحدة ما يثبت دور تناول البقوليات
يف ختفيض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وأكد علماء جامعة كولورادو يف كولورادو سربينغز ،أن البقوليات
ميكنها عمليا منع حدوث النوبات القلبية .ألن تناوهلا يزيد من
نشاط اجلسم املضاد لألكسدة.
وتوصل العلماء إىل هذا االستنتاج بعد سلسة جتارب مبشاركة
البشر واحليوانات .وتضمنت املرحلة األوىل دراسات خمربية
للفئران واجلرذان اليت تعاني من الوزن الزائد ،حيث باتت تتغذى
على البقوليات بشكل أساسي ،وبعد فرتة ،اخنفض مستوى
الكوليسرتول يف دمائها.

وأظهر موزلي عرب جملة « ،»The Clever Guts Dietكيف أن تناول
األطعمة املخمرة مثل اللنب واخلبز يعزز بكترييا األمعاء اجليدة،
وحيسن اهلضم ويساعد على إنقاص الوزن ،إضافة إىل تعزيز نظام
املناعة.

ودرس الباحثون يف املرحلة الثانية مشكالت القلب والسكري،
واتضح أن تناول البقوليات مفيد جدا يف هذه احلاالت .حيث حتسن
عمل القلب لدى مرضى السكري.

ومن خالل خطته اجلديدة اليت اقرتحها عرب اجمللة ،يقدم موزلي
كل ما حيتاج الشخص ملعرفته لكي يأكل دون حرمان ويشعر بأنه
أصغر سنا فضال عن مظهره الشبابي من خالل حتسن صحة البشرة
والتغلب على التجاعيد وحتى إنعاش احلياة اجلنسية.

وتؤكد نتائج هذه الدراسة من جديد على فوائد البقوليات لصحة
اإلنسان ،فقد سبق أن نصح األطباء بتناول وجبة من الفاصوليا أو
البازيالء أو غريها من البقوليات كل يوم ،ألنها تعزز صحة اجلسم،
وحتمي من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسرتول ومن
السرطان وتساعد يف تأخري الشيخوخة.

وستكون هناك جمموعة من الوصفات ضمن املقال ،ميكن اعتمادها
خالل النظام الغذائي  ،5:2وتعتمد تناول الطعام بشكل جيد مدة 5
أيام طوال األسبوع ،والصيام ملدة يومني.
ويقول موزل إنه ابتداء من األسبوع املقبل وعلى مدى األسابيع
التالية ،سيقوم بنشر فقرة يومية يف صحيفة ميل أون صانداي،
يورد فيها نصائح مفيدة حول نظامه الغذائي اجلديد ،واليت مجعها
على مدى عقود من الزمن ،مضيفا« :النبأ السار هو أنه مهما كان
عمرك يف الوقت احلالي ،فيمكنك القيام بأشياء من شأنها تغيري
صحتك لبقية حياتك».

مادة غذائية يف كل بيت تقي من
السرطان

مواد غذائية جيب على الرجال
تناوهلا باستمرار
يزداد عدد املصابني بالسرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية
بني الرجال الذين تقل أعمارهم عن  35سنة بشكل يثري القلق.
ويعود انتشار هذه األمراض حبسب اخلرباء إىل منط احلياة يف
املدن الكبرية والتوتر النفسي املزمن واألزمات املالية ،إضافة
إىل العادات السيئة كالتدخني واإلفراط يف تناول املشروبات
الكحولية ،وطبعا اتباع نظام غذائي غري متوازن.
ويؤكد املختصون على أنه باإلمكان جتنب اإلصابة بالعديد من
األمراض إذا اتبع الشخص نظاما غذائيا متزنا غنيا باملواد الضرورية
للجسم.

وأشار العلماء إىل أن دور الزيتون يف عالج السرطان ال يقدر
بثمن ،وأكدوا أن إضافة الزيتون إىل النظام الغذائي لإلنسان يرفع
من وقاية اجلسم ضد تطور سرطاني القولون والثدي ،وأشاروا إىل
أن قشرة الزيتون هي األكثر فائدة.

وتعد املأكوالت البحرية هامة للصحة ،فالرخويات واحملار واحلبار
والروبيان غنية بالربوتينات والعناصر اهلامة مثل الزنك الذي مينع
تطور سرطان الربوستات ،كما أنه موجود يف حلم البقر والبقول.

والحظ الباحثون أن «قشرة الزيتون تتكون من  %80من محض
زيت الزيتون (محض دهين-أوميغا )9-القادر على تدمري اخلاليا
السرطانية وتأخري تطور الورم السرطاني».

ومن الضروري أن يتناول الرجال األمساك الدهنية ،كالسلمون
والتونة واملاكريل والرجنة .فسمك السلمون مصدر مهم لألمحاض
الدهنية اليت تساعد على ختفيض مستوى الكوليسرتول يف الدم،
ما مينع اإلصابة بسرطان الربوستات وحيفز الدورة الدموية وحيسن
عمل القلب واجلهاز املناعي للجسم.

كما تدل النتائج على أن الزيتون حيتوي على مجيع املواد
والفيتامينات اليت حيتاج هلا اإلنسان تقريبا ،وهو مصدر هام
لفيتامني  Eالذي يؤثر إجيابيا يف وظائف الدماغ والرئتني ،ويساعد
على إنتاج كريات الدم احلمراء.

كما ينصح األطباء بتناول القرنبيط األخضر (الربوكلي) ألنه حيتوي
على مواد حتمي اجلسم من اجلذور احلرة اليت تسبب األمراض
السرطانية .وهو غين بفيتامني  Сوبيتا-كاروتني والبوتاسيوم
واملركب العضوي سولفورافان  Sulforaphaneاملضاد القوي
لألورام.
ومن الضروري أيضا على الرجال تناول املوز الغين بالبوتاسيوم
لتأثريه يف عمل اجلهاز العصيب والقلب بصورة طبيعية.

كشف علماء من جامعة برشلونة عن نتائج دراسة تظهر دورا هاما
للزيتون يف مكافحة مرض السرطان.

كما حيتوي الزيتون على الربوتينات والبكتني والسكريات وفيتامينات
 ،B ،C ،E ،Pوكاتيكوالت نشطة ( ،)active catechinsوكذلك أمالح
البوتاسيوم والفسفور واحلديد وغريها من املعادن الضرورية جلسم
اإلنسان.ويتمتع الزيتون بنوع من األمحاض الدهنية غري املشبعة،
يساعد الشرايني على التخلص من ترسبات الكوليسرتول اخلطرة
اليت تسبب تصلب الشرايني.
واختتم العلماء تصرحياتهم بالقول إن تناول الزيتون يوميا خيفض
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان.
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Sarah Hanson-Young threatens legal action over David Leyon- Labor slips after tax backflip: Newspoll
hjelm’s sexual comments

from several senior Sky
presenters,
Senator
Leyonhjelm said: “My information is that Sky’s reaction to this is driven by
its concern about Qantas
as a sponsor.”
A Change.org petition
calling on Qantas to
dump Sky News from the
screens of its lounges
and planes has garnered
more than 4000 signatures. Fairfax Media understands the airline is
satisfied with the way Sky
News has responded to
the controversy.
Former prime minister
Tony Abbott - who was
also minister for women
while PM - described Senator Leyonhjelm’s initial
slur in the Senate as “just
tacky” and called on him

to apologise.
“All of us I suppose get
carried away but when
you make a mistake, fix
it,” Mr Abbott told 2GB on
Monday. “People should
be better than that.”
The offending comments
were broadcast on Sky’s
Outsiders program on
Sunday, hosted by Rowan
Dean and Ross Cameron.
Sky News political editor
David Speers reprimanded the pair for failing to
call out Senator Leyonhjelm’s remarks during
the broadcast.
“The comments were
completely unacceptable
and should have been
called out by Rowan and
Ross at the time,” Speers
tweeted. “There’s room
for plenty of opinions,
but basic human decency
should come first. Sexism
is never ok.”
It is not the first time
Senator Leyonhjelm has
attracted criticism for his
remarks. In 2016, video
emerged of him addressing a rally in 2013 at
which he said he would
be happy to let police officers “lie on the side of the
road and bleed to death”
rather than consent to a
search or answer questions.

A government initiative
providing $2 billion in low
interest loans to farmers
has been launched to help
them become more profitable in the long run.
The Regional Investment
Corporation, a government $2 billion initiative to
provide low interest business loans to farmers,
has become operational.
“We believe in our farmers and I am pleased that
they will now be able
to apply for low interest loans directly with a
single national body in
place,” Agriculture Minister David Littleproud said

on Sunday.
“The RIC will deliver new
loan products to farmers which will encourage
farmers to diversify their
markets and invest back
into their business.”
The RIC will also offer
loans to help farmers
prepare for and manage
through drought.
Finance Minister Mathias
Cormann said in addition to the funds for farm
business loans, another
$2 billion would be available through the National
Water Infrastructure Loan
Facility, which would enable sta

Engaging lawyers: South Australian Greens Liberal Democrat senator David Leyonhjelm has resenator Sarah Hanson-Young. Photo: Alex fused to apologise for making the comments. Photo:
Ellinghausen
Andrew Meares

Greens senator Sarah
Hanson-Young says she
has engaged lawyers
ahead of potential defamation action against
Liberal Democrat senator
David Leyonhjelm over
sexual comments about
her which have universally been declared appalling.
Senator Leyonhjelm used
multiple occasions last
week to target Senator
Hanson-Young, telling her
in Parliament she should
“stop shagging men”,
and refusing to apologise
when asked by the Senate.
At the weekend he told a
Sky News program Senator Hanson-Young was
“known for liking men”
and that “rumours about
her in Parliament are well
known” - comments the
station highlighted using
a strap at the bottom of
the screen.
The network conceded
the comments were “appalling” and apologised to
Senator Hanson-Young. It
has also suspended a producer responsible for the
strap while it conducts an
internal investigation.
Senator Hanson-Young
on Monday said she was
seeking legal advice in
relation to the matter, including remarks Senator
Leyonhjelm also made on
3AW radio on Sunday.
“As a woman, a sister and
a mother, I will continue
to stand up. I will not be
intimidated or bullied by

offensive [and] sexist
slurs,” she tweeted.
Senator Hanson-Young
said Senator Leyonhjelm
had revealed himself to
be incapable of showing
respect and unfit to represent Australians in the
Senate, and he should
resign.
“It is a sad reflection on
society that even in 2018,
attacks like these occur
to women after they have
spoken out about sexism,
sexual harassment and
abuse in their workplace
and daily lives,” she said.
“It is greatly disappointing and it sends a damaging message to our
community that Senator
Leyonhjelm has been
given multiple platforms
to continue making these
harmful remarks.”
Speaking to Fairfax Media, Senator Leyonhjelm
said he was aware of the
legal threat but did not
intend to apologise. He
said his comments had
been taken out of context,
and doubled-down by labelling Senator HansonYoung a “misandrist”.
“It would be easier [to
apologise] but it would be
insincere, wouldn’t it, because I don’t think I have
anything to apologise
for,” Senator Leyonhjelm
said. “Insincere apologies
seem to be all the rage at
the moment and I’m not in
for it.”
Asked about the response
by Sky News and the repudiation of his remarks

Govt launches loan scheme
for farmers

Voters appear to have
marked down Bill Shorten’s approval ratings and
their support for Labor after the opposition leader
backflipped on tax policy.
Federal Labor’s poll lead
over the government has
slipped after Bill Shorten
backtracked on his decision to repeal tax cuts for
small to medium-sized
businesses.
The coalition has narrowed the gap with Labor
by one percentage point,
with the opposition leading 51 per cent to 49 per
cent on a two-party preferred basis, according to
Monday’s Newspoll in The
Australian.
Malcolm Turnbull said Mr
Shorten’s “belly-flop” on
company tax had proven
he deserved the “unbelieva-Bill” title the coalition is using to attack
him.
“How could any Australian business or any Australian taxpayer have any
confidence that anything
he says could be believed,” the prime minister
told reporters in Sydney.
The poll also shows Malcolm Turnbull continues
to lead Mr Shorten as the
preferred prime minister, 46 per cent to 31 per
cent.
It comes after Mr Shorten
was forced to retreat on a

“captain’s call” to repeal
tax cuts for companies
with turnover between
$10 million and $50 million if Labor wins the next
election.
“The one thing you can be
very clear about the Labor
Party is you cannot trust
them with money, especially your money,” Mr
Turnbull said.
Cabinet minister Simon
Birmingham said voters
were turning away from a
“tricky, shifty Bill Shorten”.
Of those polled, 52 per
cent supported Mr Shorten’s initial promise to
wind back tax cuts for
businesses with turnover
between $10 million and
$50 million if Labor is returned to government.
Some 37 per cent were
opposed.
Meanwhile, Mr Shorten’s
approval rating dipped a
point to 32 per cent, while
dissatisfaction with the
leader jumped two points
to 57 per cent.
In contrast, Mr Turnbull’s
approval rating jumped up
two points to 42 per cent.
Support for Pauline Hanson’s One Nation was flat
at six per cent, about half
of what it was at the party’s peak.
The poll of 1609 voters
was taken between June
28 and July 1.

A new, uncapped childcare rebate is now in
force, replacing the old
capped system.
THE NEW CHILDCARE
REBATE
* The old yearly cap
on childcare rebates is
scrapped, along with the
means-tested Child Care
Benefit
* Replaced with one rebate
with no yearly cap
* It means parents can pick
up an extra shift without
worrying all their pay will
go to covering childcare
* Households earning
more than $187,000 a year

will have a $10,000 cap
* Families earning more
than $350,000 get no subsidies
* To be eligible, parents
need to work, study or
volunteer at least eight
hours a fortnight
* Government says the
majority of families will be
better, off but Labor says
some families on low incomes will miss out due
to the activity test
* Childcare providers who
hike fees will be held to
account
* New system started on
Monday

Australia’s new childcare rebate
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Nauru blocks ABC from Pacific forum over ‘bias and false reporting’

Nauru says only three members of the Australian media can attend the Pacific Islands Forum, and the ABC
must not be among them. Photograph: Torsten Blackwood/AFP/Getty Images

ABC says Nauru cannot
be allowed to dictate who
represents Australian media at September’s forum
The government of Nauru
has blocked the ABC from
covering the Pacific Islands Forum, refusing to
issue its journalists visas
because of allegations of
interference in its politics,
bias and false reporting.
The government’s statement, issued on Monday,
prompted outrage from
the Australian parliamentary press gallery and a
warning from the ABC it
did not intend to vacate
its spot, because the Nauruan government should
not dictate who covered
the event.
The Nauruan government
promised that “at least
one Australian TV outlet”
would be allowed to cover
the forum, to be held in
the first week of September, but said it needed to
restrict media numbers
due to “very limited accommodation”.
“It should be noted that
no representative from
the [ABC] will be granted
a visa to enter Nauru under any circumstances,”
it said.
The statement blamed the
ABC’s alleged “blatant
interference in Nauru’s
domestic politics during the 2016 election,
harassment of and lack
of respect towards our
president in Australia,
false and defamatory allegations against members of our government,
and continued biased and
false reporting about our
country”.
“It is our right, as it is the
right of every nation, to
choose who is allowed to

enter.”
With Australian media
places at the forum limited to three, the ABC was
to provide one journalist,
with two from Australian
Associated Press.
The ABC’s director of
news, analysis and investigations, Gaven Morris,
said it “does not intend to
vacate” its position in the
media pool covering the
forum.
“The Nauruan government
should not be allowed to
dictate who fills the positions in an Australian media pool,” he said.
“It can hardly claim it is
‘welcoming the media’ if
it dictates who that media
will be and bans Australia’s public broadcaster.”
The president of the press
gallery committee, David
Crowe, issued a statement
labelling the decision an
“outrageous restriction
on press freedom” and
noting that the ABC was
assisting all media outlets
by contributing a journalist to the “unusually small
pool”.
“All Australians should
be dismayed that the government of Nauru seeks
to exclude an Australian
media organisation in this
way.”
Nauru – which hosts an
Australian immigration
detention facility – has
been criticised in the past
for restrictions on media
access in part due to its
decision to charge journalists a non-refundable
$8,000 fee to apply for a
visa, with no guarantee of
approval.
In 2015 the ABC reported
that the president of Nauru, Baron Waqa, and his
justice minister were al-

legedly bribed by an Australian phosphate dealer.
That story was written
by Alex McDonald and
Hayden Cooper, who is
now a media adviser to
Malcolm Turnbull.
On Friday the ABC issued
an apology to the Nauruan justice minister, David
Adeang, withdrawing any
suggestion in a Lateline
report from 2016 that
he might bear some responsibility for his wife’s
death.
Morris said the national
broadcaster “vigorously
defends our role in doing
independent reporting on
our region”.

Since a harsh assessment
of the Nauru detention
centre from the BBC in
2013 very few Australian
media represenatatives
have visited the island,
the most notable being the
Australian’s Chris Kenny in 2015 and Channel
Nine’s A Current Affair in
June 2016. Sky News also
managed to obtain access
to the island in 2016.
The Nauruan government
recognised that Australian media has “a unique
interest in Nauru due to
our partnership with Australia as part of its border
security operations”.
It said all media attending
the forum would have to
abide by visa guidelines,
“respect the laws of our
country, and not engage
in activities that cause or
encourage disruption or
civil unrest”.
“There are unique security and safety issues in
Nauru that must be con-

sidered and respected, the visa of any person
and the government re- that breaches their visa
serves the right to revoke conditions.

Scam warning as myGov Medicare payment site ‘cloned
THE myGov Medicare
payment website has
been cloned in a sophisticated attempt to scam
users out of their bank
account details, the federal government’s online
security agency warns.
‘Mediscare’
campaign
tactics made illegal
THE controversial MyGov
payment website has become the target of scammers attempting to part
users from their bank login and account details.
The federal government’s
StaySmartOnline service
says the scam involves a
‘phishing’ email that looks
to be from Medicare, and
a ‘cloned’ MyGov payment website.

The fake Medicare email
asks recipients to update
their Electronic Funds
Transfer (EFT) details in
order to receive benefits
and claims.
But if recipients click the
provided links, they are
taken to a replica of the
real myGov website.
After being prompted to
enter your login details
and provide a secret security question and answer,
users are transferred to a
fake Medicare website.
“These emails and web
pages feature myGov
and Medicare design and
branding, making them
appear legitimate,” the
StaySmartOnline statement reads.

Investment Property Owners
Residential – Commercial – Industrial

Labor’s rail plan a $20b
black hole: govt
It’s time to claim your Tax
Labor Leader Bill Shorten towards the Western Syd- depreciation credits
has promised $6 billion ney Rail project, which
in federal funding for two
western Sydney rail projects but the government
says the plan is $20 billion short.
There’s a $20 billion
black hole in the federal
opposition’s plan for two
rail projects in Sydney’s
west, the Turnbull government says.
Labor leader Bill Shorten announced plans to
spend $6 billion on two
projects in the city if they
are delivered in to government at the next election.
In a speech to the party
faithful at its state conference on Sunday Mr Shorten committed $3 billion to
the Sydney Metro West
project, linking the city
to Parramatta, which will
double capacity between
the CBD and Parramatta.
Another $3 billion will go

will connect all of the city
to the new airport planned
for Sydney’s west.
But Urban Infrastructure
Minister Paul Fletcher
said the federal government had scoped the plan
over two years and came
up with a cost of $21-26
billion for up to 80km of
new rail.
“Even if that’s matched
by a future state government that’s still a $20 billion black hole,” he said.
NSW Labor leader Luke
Foley welcomed the announcement, describing
his federal colleague as
“Father Christmas”.
In the final NSW Labor
conference before both
state and federal elections, Mr Shorten also
promised $300 million in
federal funding for parking facilities near public
transport amenities.

Any investment property that produces an income
may be eligible for Tax depreciation credits. In order
to maximise those Tax credits, investors need to obtain expert advice from:
• A Registered Quantity Surveyor
• A Construction Economist
Now that the 2017-2018 financial year is closed, it is
time to get expert advice to ensure you maximise the
Tax depreciation credits on your investment properties.
Tax Depreciation Wizard (‘TDW’) are experts in Tax
depreciation. Our skill and experience have been recognised by the Australian Taxation Office (ATO) with
whom we liaise to ensure we can provide our clients
with comprehensive advice and obtain the maximum
depreciation credits.
I invite you to contact my team at TDW either online
or by phone, to discuss your particular situation and
ensure you maximise your depreciation entitlements.
All consultancy fees are fully deductible.
Email: info@tdw.net.au Phone: (02) 9633 9233
Michael Dakhoul JP
Managing Director
AAIQS MAIB MCIOB ICECA
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Credit card users struggling under mountain of Roman Quaedvlieg, former Border Force commisdebt that may never be repaid, ASIC report shows sioner, still under investigation

Roman Quaedvlieg

The alarming report shows 1.9 million Australians are struggling with credit card debt. (Supplied: ASIC)

A report shows 18.5 per cent of consumers are overwhelmed by their
credit card debt load. (ABC News)

One in six consumers is
struggling under a mountain of credit card debt
that might never be repaid,
according to alarming research by the corporate
regulator.
The Australian Securities
and Investments Commission (ASIC) report showed
18.5 per cent of consumers
were overwhelmed by their
credit card debt load with
outstanding balances now
totalling $45 billion.
The study said banks and
credit card companies
were in the midst of a revenue bonanza with interest
being reaped on $31.7 billion of that $45 billion debt
figure.
ASIC warned that enticing
credit card offers — notably balance transfers from
one card to another — were
“a debt trap”, with 550,000
people in arrears and
930,000 with persistent
debt as of June 2017.
A review of 21.4 million credit card accounts
opened in the five years
to June last year estimated consumers could
have saved $621 million
in a single year if they had
switched to a more appro-

priate credit card with fewer frills and a lower interest
rate.
The revelations came as
financial institutions face
daily heat from the banking
royal commission, which
has uncovered persistent
unethical and, in some cases, unlawful behaviour.
To counter the growing
debt mountain that is lucrative for banks but bad
for customers, ASIC proposed tougher regulations
to ensure consumers were
only given credit limits
that could be repaid within
three years.
ASIC deputy chairman Peter Kell said despite rules
introduced in 2012, not all
credit providers had taken
proactive steps to counter
persistent revolving debt.
Mr Kell outed four lenders
— Citi, Latitude, American
Express and Macquarie —
for retaining old rules for
credit cards opened before
June 2012, with 525,000
customers paying more interest than they needed to.
“There are a number of failures by lenders to act in
the best interests of consumers,” Mr Kell said.
“We expect them to re-

spond swiftly to our findings and we will be following up to ensure the
problems we have identified are addressed.”
ASIC said while the four
credit card providers identified were not breaking the
law, they were over-charging longstanding customers and, “their conduct is
out of step with the rest of
the industry”.
However, in response to a
new Banking Code of Conduct, Citi and Macquarie
would dump the grandfathered methodology from
next year. American Express was also expected
to update its policy and
Latitude was reviewing its
position.
The research also said
credit card debt carried by
young Australians was “of
particular concern”.
“Young people were more
likely to be in delinquency
and multiple cards were
over-represented,”
the
ASIC study warned.
The ASIC paper cited the
findings of a Senate inquiry
about the dangers of balance transfer cards, where
consumers transfer some
or all of their credit card
balance and pay low or no
interest over a promotional
period.
“In the Senate inquiry’s
view, these transfers can
be present a debt trap for
consumers … if they fail to
pay off the balance in the
promotional period, keep
the card the balance was
transferred from … or make
new purchases on one or
more of the cards,” the research said.

The former head of Australia’s Border Force is still under investigation for corruption despite being sacked
more than three months
ago.
Roman Quaedvlieg was one
of Australia’s highest-paid
public servants until his unprecedented dismissal for
helping his girlfriend land a
job with the agency.
The termination came after inquiries were launched
by the Prime Minister’s Department and the Australian
Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI).
The ABC has now learned
the ACLEI probe is still underway — more than a year
after the Commonwealth
watchdog was told of Mr
Quaedvlieg’s alleged misconduct.
“I’ve never been interviewed by anyone, including
ACLEI,” Mr Quaedvlieg said
in a statement.
“This is the first I’ve heard
the ACLEI investigation is
still active.”
Fall of Roman’s empire:
• May 2017: Roman Quaedvlieg begins paid leave following complaint
• June 2017: Australian
Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI)
notified
• August 2017: ACLEI provides update to Immigration
Department boss
• August 2017: PM’s Department boss asked whether
grounds exist to sack Quaedvlieg
• February 2018: AttorneyGeneral receives PM’s Department report
• March 15, 2018: GovernorGeneral terminates Quaedvlieg’s employment
The inaugural Border Force
commissioner said he was
considering his legal options
after being removed from the
$600,000-a-year role.
Mr Quaedvlieg has previously denied any wrongdo-

ing and last year expressed
frustration at the time taken
for investigations to be concluded.
The commission said it received a referral from Immigration Department secretary Michael Pezzullo
mid-last year.
“The Integrity Commissioner received a notification in
relation to Mr Quaedvlieg
… in June 2017 and commenced a corruption investigation shortly thereafter,”
a spokesman said.
“At this time the investigation remains ongoing.”
ACLEI has oversight of
about 20,000 Commonwealth law enforcement officials, including members
of the Australian Federal
Police and the Home Affairs
Department.
The agency had 47 full-timeequivalent staff during the
2016-17 financial year.
Attorney-General yet to receive investigation’s final
report
Governor-General
Peter
Cosgrove ended Mr Quaedvlieg’s employment in March

this year.
The Government said the
former border boss:
• Interfered to help his girlfriend get a job
• Misled Immigration Minister Peter Dutton about the
relationship
• Did not reveal the relationship when the woman
applied to work for Border
Force
• Did not properly disclose
his relationship to the government agency in charge of
security clearances
Mr Quaedvlieg was previously the chief police officer in the ACT and a senior
official with the Australian
Crime Commission.
The ACLEI spokesman said
an investigation remained
ongoing until a final report
was provided to the Attorney-General and the relevant
law-enforcement agency.
“The Attorney-General has
not received a final report
from the Australian Commission for Law Enforcement Integrity in relation to
this matter,” a spokesman
for Christian Porter said.

The federal government has
released consultation paper
on tough new rules for telecommunications companies
to improve how they deal
with customer complaints.
Penalties for slack telco
companies would be part
of a strict new consumer
complaints system being
proposed by the federal
government.
Communications Minister
Mitch Fifield has released a
consultation paper on tough
new rules for telecommunications companies to hold
them accountable for how
they treat their disgruntled
customers.
Senator Fifield said the
most common complaints
to the industry ombudsman
concerned billing and customer service, and Australians were being let down by
a elf-regulatory resolution
system “which isn’t working”.
“Consumers are fed up
with poor service and inadequate safeguards when
their telco fails to address

a complaint,” he said in a
statement on Thursday.
“For example, the (Telecommunications Industry
Ombudsman) had more
than 158,000 complaints
last year, compared to just
over 2000 complaints to the
New Zealand Telecom Dispute Resolution service and
around 9000 complaints
to the Canadian telecommunications complaints
scheme.”
The consultation paper
proposes setting up a new
external dispute resolution
body to deal with complex
complaints.
The independent body
would have the power to
force providers to fix problems or provide compensation, and would even have
the ability to issue fines.
The industry ombudsman
would still have primary responsibility for dealing with
complaints, but would need
to do so in line with new
standards enforced by the
Australian Communications
and Media Authority.

Govt wants better telco complaints system
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إعــالنات

اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض
* نتـعهد تسريع وتسـهيل القروض بال
* اسـتخدام األصـول املـتوفـرة لالسـتثمار
او شـراء مصـاحل
* خـيارات لـتغـيري الدائـنني وتـوفـري بـعض الفـوائـد
* مـراجـعة ومـناقـشة فـوائـد افـضل لقـرضـك املنـزلي
ودمـج القـروض فـي قـرض واحـد
* نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية
نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم
لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص
يف أيــساف  ISAVعلى الرقم:

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

1300 055 934

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
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Follow Donald Trump on climate, Tony Treasurer Scott Morrison rejects $126 billion GST reform2
Abbott urges PM

Prime Minister Tony Abbott says Australia should withdraw from the
Paris climate agreement.

Tony Abbott has urged
Malcolm Turnbull to follow Donald Trump’s lead
and ditch the commitments made under the
Paris climate agreements,
signed by Mr Abbott himself when he was prime
minister.
The former PM now says
he never anticipated the
climate change reduction targets he signed up
would be binding.But he
was immediately repudiated by one of his supporters - junior minister
Angus Taylor - who said
Australia would honour
its international agreements.
Delivering the 2018 Bob
Carter Commemorative
Lecture in Melbourne, Mr
Abbott said he had never
thought reducing greenhouse gas emissions was
worth doing, unless it
could be done at a modest cost.
He said despite the rate of
carbon in the atmosphere
increasing from 300 to
400 parts per million
there had been no “dramatic consequences” on
the climate.
“Storms are not more
severe; droughts are not
more prolonged; floods
are not greater; and fires
are not more intense than
a century ago – despite
hyperventilating reportage and over-the-top
claims from Green politicians,” the former prime
minister said.
“Sea levels have hardly
risen and temperatures
are still below those of the
medieval warm period.

“Over time, temperature
change seems to correlate rather more with sun
spot activity than with
carbon dioxide levels,” he
claimed.
This autumn was Australia’s fourth-hottest in
more than a century of
data according to the Bureau of Meteorology.
But Mr Abbott said the
public was” inclined to
believe that something
is happening” “and that
“something needs to
be done” because they
are “egged on by media
scare stories and attention-seeking academics”.
“But our children won’t
thank us when their power bills keep soaring and
their jobs keep going
offshore in a futile bid to
make the world imperceptibly cooler,” he said.
Mr Abbott said both he
and John Howard had
been in the dark about the
full implications of their
own climate change mitigation policies including
the renewable energy target and the international
emissions
reductions
pledges.
“I’m not sure that the
Howard government fully
anticipated where the renewable energy target
would lead when it first
made the decision to impose one,” he said.
When he was prime minister, Mr Abbott signed
Australia up to reducing emissions to 26-28
per cent on 2005 levels
by 2030. But he said on
Tuesday that was only

ever intended to be an aspiration.
“I certainly didn’t anticipate, as prime minister,
how the aspirational targets we agreed to at Paris
would, in different hands,
become binding commitments,” he said.
Mr Abbott said that with
President Donald Trump
withdrawing the United
States from the Paris
agreement
Australia
should follow suit.
“Our 2015 target, after all,
was set on the basis that
the agreement would be
‘applicable to all…parties,”
he said.
“Absent America, my government would not have
signed up to the Paris
treaty, certainly not with
the current target.
“Withdrawing from the
Paris agreement that is
driving the National Energy Guarantee would
be the best way to keep
prices down and employment up; and to save our
party from a political legacy that could haunt us for
the next decade at least.”
Mr Abbott’s successor
in The Lodge, Malcolm
Turnbull, has previously
re-committed Australia
to the Paris agreement
despite Mr Trump’s decision. This was reaffirmed
by one of Mr Turnbull’s
junior ministers, Angus
Taylor, who was a supporter of Mr Abbott during the 2015 leadership
spill.
“We made a commitment,
we’ve entered into that
agreement and honour
our agreements,” Mr Taylor told Fairfax Media in
London.
We’re committed to it
and we keep our commitments,” he said.
Mr Abbott has threatened
to cross the floor against
the government’s National Energy Guarantee
policy that would impose
twin obligations on the
energy market to provide
reliability at the lowest
emissions cost.

NSW and Victoria will pay
billions of dollars to fund
services in other states
under the first redesign
of the GST in almost two
decades, as the Turnbull
government sets state premiers a deadline to settle
tax disputes months before a federal election.
Casting aside the key recommendation of a highly
anticipated inquiry he initiated into the GST, Treasurer Scott Morrison on
Thursday will announce a
$7.2 billion fund in a bid to
silence voter anger in key
electorates and ensure no
state is worse off.
This year, more than $126
billion in GST - up to half
of all state revenues - will
be distributed so that each
state can provide the same
basic facilities, including
schools and hospitals, as
the strongest state in the
country.
Until 2009, that had always
been Victoria or NSW, but
the mining boom in Western Australia triggered wild
distortions in the system,
leaving it with a temporary boom in revenues that
have since faded, while
being stuck with GST revenues a third of the size of
the east coast.
GST revenue in Perth has
fallen to as low as 30 cents
for every dollar, transforming the tax into an election
defining issue that now
threatens the positions of
cabinet ministers Christian Porter and Michael
Keenan.
The disparity prompted
Treasurer Scott Morrison
to establish a Productivity
Commission inquiry into
the GST in April last year.
On Thursday the commission will recommend an
extra $10 billon flow to WA
by 2026 and $12 billion to
NSW at the cost of other
states from the existing
GST pool, including $4 billion from Victoria.
But Mr Morrison will reject
that recommendation immediately and establish a
permanent GST offset in
the federal budget instead,
ignoring the commission’s

warning that any top up
“should be time limited
and have clear limits set
around its magnitude.”
It will be established in
perpetuity and indexed at
the GST growth rate of 5
per cent.
The majority of the GST
boost will flow to WA,
which will receive $3.3
billion by 2026 on top of
a $1.4 billion increase by
2020.
NSW will receive $351 million and Victoria will receive $425 million over the
same period of time.
“The commission’s preferred option would create a level of unnecessary
disruption and transition
costs that most states, and
the Commonwealth, would
not be able to reasonably
accept or absorb,” Mr Morrison said.
A broader decade-long
shake-up will see the
“horizontal fiscal equalisation” formula permanently
pegged to the service delivery of NSW and Victoria,
depending on which state
is the strongest performer.
The commission recommended the formula be
changed to the “average
state” which would have
cost less than raising all
states to the same standard, but would have resulted in billions of dollars being left over to be
distributed on a per capita
basis.
In that scenario, NSW
would have been an outsized winner, taking in an

extra $12 billion despite
being Australia’s strongest
state. It would have come
at the cost of Queensland,
which would have lost up
to $11 billion by 2026 on
the back of a surge in gas
royalties.
Mr Morrison said implementing the commission’s
preferred model “would
move too far from the ‘fair
go’ principle of horizontal
fiscal equalisation, and
risk leaving smaller states
behind”.
Instead, the Treasurer will
establish a permanent
floor that will prevent any
state from eventually falling below 75 cents for
every dollar it contributes
in GST - a move the commission guarded against
as artificial reform - that
will result in other states
such as NSW or Victoria
chipping in extra GST if a
state began falling below
this threshold.
Mr Morrison said he would
call a special Council on
Federal Financial Relations
meeting for September
with the hope of getting a
deal signed off by the end
of this year, but could face
resistance from NSW and
Victorian state treasurers.
Victorian Labor Treasurer
Tim Pallas and NSW Liberal Treasurer Dominic
Perrottet warned together
in June the country’s two
fastest growing economies
were being “punished by
other states” and vowed to
resist long-term reductions
in their GST tax take.

An number of high-profile politicians are calling
for Adelaide Archbishop
Philip Wilson to resign
after he was sentenced
for concealing child sex
abuse.
The Catholic Archbishop
of Adelaide Philip Wilson
is facing unprecedented
calls from across the political arena to resign as
he prepares to challenge
his conviction for concealing child sexual abuse.
The most senior Catholic

official in the world to be
convicted of concealing
child abuse is likely to
serve his 12-month sentence in home detention.
Wilson, 67, plans to appeal his conviction and
says he will only resign if
that fails.
South Australian Premier Steven Marshall has
joined Prime Minister Malcolm Turnbull and Opposition Leader Bill Shorten
in calling for Wilson to resign immediately.

Calls for Adelaide Archbishop to resign

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

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818
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االتصال على:
)02(9632 4818
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حمـالت ياغـونا للـخضار والـفواكه والـسمانة
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