لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح
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$2،00

0403 482 345

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

Melbourne: 1/ 8 Gilmour
; The Middle East Herald

بري يعلن عن تقدم يف التأليف وفرجنية يشك ان تشكيلها بال س ُـنة  8آذار

رئيس اجلمهورية امام زواره« :نعمل
على والدة حكومة وحدة وطنية»

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

االخرية» ،فيما قال رئيس
اجمللس النيابي اللبناني

التتمة صفحة 31

العالناتكم

يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ايلي على
الرقم0412 224 604 :

 Luxuryللسفر والسياحة

ترامب حي ّذر من التس ّرع يف استنتاجات:

أرفض فكرة أنت مذنب حتى تثبت براءتك
حذر الرئيس األمريكي
دونالد ترامب من التسرع
يف احلكم يف قضية اختفاء
مجال خاشقجي ،منتقدًا
االتهامات واالستنتاجات
اليت تطلق يف شأن
القضية.
وأشار إىل أن موجة
االنتقادات اليت تلقتها

وقع الرئيسان املصري
السيسي
عبدالفتاح
والروسي فالدميري بوتني
اتفاق «الشراكة الشاملة
والتعاون االسرتاتيجي»
بني بلديهما ،واتفقا

التتمة صفحة 31

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن
املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
 Package Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

نسهر على راحة الزبائن
165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

السعودية بسبب اختفاء
مواطنها ،تعد «مبكرة»
قبل معرفة كل احلقائق.
وقال يف مقابلة مع وكالة
«أسوشييتد برس»« :إنها
حالة من حاالت أنت مدان
حتى إثبات العكس ،بدل

التتمة صفحة 31

«محاس» تدين إطالق صواريخ على إسرائيل

ألغى رئيس االستخبارات
العامة املصرية الوزير
اللواء عباس كامل زيارته
امس اجلمعة ملدينيت رام
اهلل وغزة ،إلجراء حمادثات
املصاحلة
شأن
يف
الفلسطينية ،والتهدئة مع
إسرائيل .تزامن ذلك مع
شن إسرائيل  20غارة على
غزة ،على رغم «خطوة غري
معتادة» اختذتها فصائل

فلسطينية بينها «محاس»
بإدانة إطالق صواريخ من
القطاع يف اجتاه إسرائيل،
معتربة أنها حماولة لتخريب
اجلهود املبذولة إلرساء
هدنة.
وبينما قال منسق األمم
املتحدة لعملية السالم يف
الشرق األوسط نيكوالي
مالدينوف إن «اليومني

التتمة صفحة 31

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة ألصحاب
اخلربة يف جمال صناعة
احللويات العربية
احملل جمهز بكامل التجهيزات
الالزمة
لالتصال0414 600 042 :

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

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
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Follow us on

بوتني يريد تفعيل
التعاون العسكري
مع مصر
نبيه بري« :ال أستطيع

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

www.meherald.com.au/myherald
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تسارعت يف األيام األخرية
وترية االتصاالت «البناءة»
لتشكيل احلكومة العتيدة
اليت من املنتظر ان تبصر
النور خالل االسبوع املقبل
بعد ان مت تذليل العقدة
الدرزية فيما يبدو ان عقدة
القوات اللبنانية والتيار
الوطين احلر يف طريقها
اىل احللحلة.
ويبدة ان مهلة العشرة
اعطاها
اليت
أيام،
سعد
املكلف
الرئيس
احلريري لنفسه لوالدة
احلكومة سوف تتحقق وإن
ّ
«مطت» بضعة أيام حيث
بدأ التفاؤل يسيطر على
الساحة اللبنانية.
ويف هذا االطار أكد رئيس
اجلمهورية العماد ميشال
عون امام زواره أننا «نعمل
على والدة حكومة وحدة
وطنية وحتت هذا السقف
جتري اتصاالت الساعات

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية
Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

خربة طويلة وصدق يف التعامل

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

نفتح  7ايام يف األسبوع :من  5صباحا  5 -بعد الظهر

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

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

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

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا

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

لصاحبها طوني فرنسيس

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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جعجع :العهد عهدنا ويضحك كثريا من
يضحك أخريا ولقاء الرياشي باسيل ليس
حكوميا وامنا للتهدئة
أكد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع أن
«البعض ال يهمه إن كانت
احلكومة ستتألف أم ال بقدر ما
يهمه ما هو حجم متثيل القوات
فيها ،باعتبار أن حزبنا حصرمة
يف عيونهم ،وال يهمهم من
كل ما حيصل سوى إظهاره
على أنه خاسر ،إال ان كل هذه
األجواء اليت تشاع غري صحيحة
إطالقا».
ولفت إىل أن الوزير ملحم
الرياشي نقل له حتيات
الرئيس املكلف سعد احلريري
زينة
هي
«القوات
وأن
احلكومة ،وبالتالي سنستمر
يف املشاورات من أجل تذليل
النقاط اليت ال تزال عالقة من
أجل الوصول إىل تأليف احلكومة
بأقرب وقت ممكن».
وأوضح جعجع يف حديث اىل
«اذاعة لبنان احلر» ،أن «ما جرى
هو أن حزب القوات اللبنانية
أعطاه الشعب انتصارا كبريا
يف اإلنتخابات النيابية األخرية
وال ميكن ألحد أن يقوضها،
وهذا ما نشهده اليوم على
مستوى احلكومة متاما .لذا ال
ميكنين أن أجد أي تفسري للحملة
اليت تقوم بها بعض الصحافة
الصفراء والوجوه الصفر سوى
أنها كمن حياول ختفيف ربح أو
حجم أو إندفاعة خصمه عرب بث
األخبار امللفقة والشائعات»،
مشددا على أنه «يضحك كثريا
من يضحك أخريا» .وقال« :ما
ان يتم اإلنتهاء من تأليف
احلكومة ،حنن مستعدون للقيام
مبقارنة بني ما كنا نطرحه وما
كان يطرحه اآلخرون وما أجنز
وما حتققه منه».
وردا على سؤال عن األجواء
اليت تشري إىل أنه حماصر ويف
موقع حرج وأمامه خياران إما
الدخول إىل احلكومة مبا عرض
عليه أو اخلروج منها ،قال
جعجع« :هذه األجواء ال متت
للصحة بصلة ،واملفاوضات
ليل
مستمرة
واملشاورات
نهار مع الرئيس املكلف سعد
احلريري بغية الوصول يف
أقرب وقت ممكن ،إن شاء
اهلل ،إىل تشكيل احلكومة .وال

جال وولية عهد السويد يف وسط بريوت

احلريري عرض مع خليل وفنيانوس
مستجدات تشكيل احلكومة

الرئيس الحريري مستقبال خليل وفنيانوس

الدكتور سمري جعجع
أخفي أن هناك عددا من النقاط
مل يتم التوصل إىل حل نهائي
يف شأنها إال أننا نستمر يف
العمل مع الرئيس املكلف من
أجل ذلك».
وعن الرسالة اليت نقلها له
الوزير الرياشي بعد اجتماعه
مساء أمس االول بالرئيس
املكلف ،قال جعجع« :نقل
لي حتيات الرئيس احلريري
وأنه مهما حصل فإن القوات
هي زينة احلكومة ،وبالتالي
سنستمر باملشاورات من أجل
تذليل النقاط اليت ال تزال عالقة
للتوصل إىل تأليف احلكومة يف
أقرب وقت ممكن».
وهل يستطيع التأكيد أن ال
حكومة من دون «القوات» ،قال
جعجع« :هذا رأيي الشخصي.
وأرى ان أكثرية االفرقاء على
الساحة اللبنانية لديهم رغبة
يف أن تشارك القوات يف
احلكومة ،إال أن هناك بعض
الوجوه الصفر اليت ال ترغب يف
ذلك ،وهذه التمنيات عائدة
هلم وحنن ال دخل لنا».
وعن التفاهم مع وزير اخلارجية
جربان باسيل على حجم متثيل
«القوات» ونوعية احلقائب اليت
ستتوالها يف احلكومة العتيدة،
أكد جعجع أن «هذا األمر مل

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

حيصل واللقاء مع الوزير باسيل
جاء يف سياق اجلو املتفجر
شوش على املصاحلة
الذي
َّ
وهناك
معراب.
«تفاهم
أصدقاء مشرتكون عقدوا على
مدى األسابيع املنصرمة لقاءات
متتالية معي ومع الوزير باسيل
لتهدئة األوضاع وإعادة بث اجلو
الصحي يف اجملتمع على األقل،
إال أن األمور السياسية هلا حبث
آخر .ولقد أتت زيارة الوزير
الرياشي برفقة النائب ابراهيم
كنعان للوزير باسيل يف هذا
اإلطار حتديدا وليس يف أي
سياق آخر ،ومل يتم التطرق إىل
موضوع تشكيل احلكومة باعتبار
أننا نقوم بتداوله مع الرئيس
املكلف منذ اللحظة األوىل».
وفضل جعجع التكتم الشديد
على العرض الذي تلقاه
يف ما خص حجم «القوات»
التمثيلي يف احلكومة ،قائال:
«سيكون لنا كالم مسهب جدا
يف هذا اخلصوص بعد تأليف
احلكومة».
وعما إذا كان يتوقع حصول
عرقلة يف عملية إقرار البيان
الوزاري كما حصل يف مسألة
التأليف ،قال« :ال أحب
استعمال كلمة عرقلة ،إال أن
البيان الوزاري سيكون دقيقا
جدا ويتطلب العمل بدقة كبرية،
ولذلك أتوقع أن يستغرق العمل
على إقراره بعض الوقت».

ولفت إىل أنه «من املمكن
أن يزور قصر بعبدا يف
وقت قريب ،تبعا للتطورات
والضرورات» ،وقال« :عالقيت
مع الرئيس العماد ميشال عون
مستمرة على ما هي منذ بداية
العهد حتى اآلن .فنحن مل نعمل
يف أي حلظة من اللحظات على
عرقلة العهد وإمنا لدينا مبادىء
ومقاربة معينة هي اليت حتكم
كل حتركاتنا وخطواتنا ال أكثر
وال أقل .فنحن نعترب هذا العهد
عهدنا ،وبالتالي كل عملنا هو
من أجل أن يكون من األجنح يف
تاريخ لبنان».

الرئيس الحريري يقدم كتابا لألمرية فيكتوريا

جال رئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري وولية عهد السويد
األمرية فكتوريا وزوجها والوفد
املرافق عصر امس االول يف
وسط بريوت ،حيث تفقدوا
معامل املدينة األثرية والدينية،
وال سيما ساحة النجمة وأسواق
بريوت واجلامع العمري الكبري
وكنيسة القديس جاورجيوس
للروم األرثوذوكس واآلثار
املوجودة يف املنطقة.
ويف ختام اجلولة ،قدم الرئيس
احلريري إىل األمرية فكتوريا
كتابا عن السراي احلكومي
الكبري يتضمن صور السراي
أثناء احلرب األهلية وبعد
ترميمها.

خليل وفنيانوس

احلريري
الرئيس
وكان
استقبل يف «بيت الوسط»
بعد الظهر ،الوزيرين علي
حسن خليل ويوسف فنيانوس
وعرض معهما آخر املستجدات
السياسية ،ال سيما ما يتعلق
منها بتشكيل احلكومة اجلديدة.

مجموعة الدعم الدولية

اىل ذلك عقد رئيس احلكومة
املكلف سعد احلريري مساء
امس االول اخلميس  ،يف
«بيت الوسط» ،اجتماعا مع
سفراء وممثلني عن جمموعة
الدعم الدولية من أجل لبنان
واليت تضم :الصني وفرنسا
وروسيا
وإيطاليا
وأملانيا
واململكة املتحدة والواليات

املتحدة األمريكية واالحتاد
األوروبي وجامعة الدول العربية
وممثلي عدد من الصناديق
واملؤسسات التنموية العاملة
يف لبنان.
ويأتي هذا االجتماع يف إطار
التشاور الدائم مع دول جمموعة
الدعم واملنظمات اليت ساهمت
يف مؤمتر «سيدر» ،حيث أطلع
الرئيس احلريري احلاضرين
على آخر التطورات االقتصادية
والسياسية ،وال سيما نتائج
زيارة املوفد الفرنسي السفري

بيار دوكان األخرية إىل لبنان.
كما أطلع الرئيس احلريري
املشاركني على آخر تطورات
ملف تشكيل احلكومة اللبنانية،
منذ انعقاد مؤمتر «سيدر» وحتى
اليوم ،مبا يف ذلك القوانني
اليت أقرت خالل اجللسة
التشريعية األخرية وتقدم سري
العمل على هذا الصعيد.
وشدد ممثلو الدول واملؤسسات
املشاركة على أهمية استقرار
لبنان االقتصادي يف املرحلة
املقبلة.

اجلسر :أجواء التفاؤل
واضحة واحلكومة «استوت»

أن «أجواء
رأى عضو «كتلة املستقبل» النائب مسري اجلسرّ ،
ّ
يتعلق بتشكيل احلكومة ،وحنن يف
متاما فيما
التفاؤل واضحة
ً
ً
أن
إىل
ا
الفت
جديدة»،
مفاجئة
هناك
يكون
ولن
األخرية،
الساعات
ّ
«احلكومة قد استوت».
أن «منذ  5أشهر وحنن يف حالة
ونوه يف حديث تلفزيوني ،إىل ّ
ّ
األخذ والرد وتدوير الزوايا ،والكل مستشعر حجم اخلطر ّ
الذي
معربا عن
ي واملالي»،
خصوصا الوضع االقتصاد 
يهدد البلد،
ّ
ً
ً
أن «املوفدين ّ
الذين أتوا من اخلارج ،ألقوا الضوء على
اعتقاده
ّ
أن عملية «سيدر»
خطورة كبرية ،فاملوفد الفرنسي كان
واضحا ّ
ً
ّ
متوقفة على تشكيل احلكومة».
ّ
أن «اليوم هناك تعاطف إلنقاذ لبنان ،وعلينا
على
اجلسر
ز
ورك
ّ
لاّ
أن الوضع هدأ يفسوريا
ر
لنتصو
ويذه،.
مير
أ
و
ذلك
نلتقط
ان
ّ ّ
ّ
حل سياسيّ ،
وتوصلوا إىل ّ
كل األموال املرصودة للتنمية ستذهب
ّ
إىل سوريا ،وحينها لن نستفيد وأعتقد ّ
أنهم لفتوا اإلنتباه بشكل
متمنيا أن «يعطي التأليف شحنة أمل ويضع
كايف هلذا األمر»،
ً
األمور يف مسارها الصحيح»
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يونان مناشدا عون :لتعيني وزير من
الطائفة السريانية الكاثوليكية يف
احلكومة العتيدة

عدوان :الرئيس املكلف يتعامل مع تأليف احلكومة
مبسؤولية وهدوء وسنطلع الرأي العام على اسباب تأجيل
الدورة يف معهد القضاء
اسئلة واجوبة

النائب جورج عدوان
وتدخل اخرى .املوضوع حيتاج
اىل طول بال .اوال ان «القوات
اللبنانية» حريصة على ان تكون
لدينا حكومة بشكل سريع وهي
كانت وما زالت تواكب هذه
العملية بأفضل طريقة.
ثانيا ،كل من يراهن على خالف
بني «القوات اللبنانية» والرئيس
املكلف اقول ان رهانه يف غري
مكانه وانه سيفاجأ يف االيام
املقبلة ان العالقة ليست ممتازة
فحسب بل الرئيس املكلف هو
الذي يقدم عروضا يرى انها
تناسب «القوات» لتكون فاعلة
يف احلكومة ،و»القوات» ال
تسعى اىل حصص وال اىل
حقائب معينة ،وقد أثاروا لنا
مشكلة حول حقيبة الرتبية
وال مشكلة حوهلا .ثم أثاروا
مشكلة حول وزارة العدل.
حنن يف هذا املوضوع ننسق
مع الرئيس املكلف هو يعرض
علينا ونتناقش معه واالمور يف
صلب االخذ والرد على عكس ما
يظن البعض .واطمئنهم ان ال
ثغرة وال مشكلة ويطولوا باهلم
على الرأي العام ألنه سئم من
االجواء اليت تضخ .فاحلكومة
تسري وفق السياق الصحيح
والرئيس املكلف يتعامل مع
تأليفها مبسؤولية وهدوء ولن
حيرق املراحل بسبب يوم او
اثنني او ثالثة ،كما يتمنى
البعض .ويف الساعات الـ
 24او الـ  48املقبلة ،هناك
نقاش ما زال قائما .وليس
هناك شيء يف ما يتعلق بنا
قد انتهى وال اجواء متوترة
بل العكس ،هناك نقاش بناء
يقوده الرئيس املكلف وهو
يعرض القضايا اليت حيكي عنها
وليست «القوات اللبنانية من
يطلبها .وأحببت اليوم ان اوضح
االمور ألنه يف ال  24الساعة
املاضية جرى ضخ يف االعالم

حيمل تناقضا كبريا :تارة ان
«القوات» تفرض شروطا ثم ان
القوات عزلت .حسنا ،اذا كانت
تفرض شروطا يف موضوع
التأليف فعلينا ان نطول بالنا
على الناس وعليكم .واملوضوع
ان اي حكومة غري متوازنة أو غري
واقعية وال تعكس التوازنات يف
البلد وضمن مكونات يكتب هلا
الفشل قبل ان تبدأ .والرئيس
املكلف يعلم هذا املوضوع
وفخامة الرئيس ايضا يتابعه
اجيابا ،فليقم كل طرف بعمله
ولنقم حنن بواجباتنا.
وقال :نطمئن اللبنانيني اننا يف
السياق الصحيح امنا ال يستعجلوا
االمور واحلكومة حتتاج اىل ايام
لكي تعلن ،وان شاء اهلل ،تكون
لدينا حكومة تعكس فاعلية
العمل والثقة مبحاربة الفساد
وان تتمكن من اداء دورها.
الثقة ان تقدم اىل املواطن ما
حيتاج اليه يف القضايا املعيشية
واالقتصادية .هذه هي املعركة

سئل عن حقيقة الكباش حول
وزارة العدل كشرط للقوات
ومطلبها ،فأجاب« :حنن يف
ما يتعلق بوزارة العدل تلقينا
عرضا من الرئيس املكلف ولن
ازيد اكثر من ذلك».
وعن الكالم على امكان تأليف
احلكومة من غري «القوات»،
اجاب« :حنن نعلم الوضع
الدقيق الذي منر به يف ظل
الوضعني االقليمي والدولي.
فكلما حصنا احلكومة كلما متكنا
يف الداخل واخلارج ان خنرج من
الوضع الذي حنن فيه .واذا كان
احد يعتقد ان له مصلحة ببقاء
القوات خارج احلكومة ،فمن
املؤكد ليس الرئيس املكلف
وال فخامة الرئيس املطلع على
الوضع .واجلميع يعلمون ان
وجود «القوات» يف احلكومة
هو حتصني للحكومة ،واذا احد
ما عنده غاية من ذلك يكون
يضع نفسه يف وجه املصلحة
الوطنية الكاملة ،ألن اي حكومة
ال وجود للقوات ستكون غري
متوازنة جلهة صورتها ،وبالتالي
ال مصلحة ألحد يف ذلك».
وعن قوله ان «القوات» تلقت
عرضا من الرئيس املكلف
بالنسبة اىل وزارة العدل يف
ظل متسك رئيس اجلمهورية
بهذه الوزارة ،قال« :حنن
مهمتنا مع الرئيس املكلف،
واملوضوع عنده وامتنى عليه
ان يسأل ،وقد يقدم بعد ساعة
عرضا آخر .وما دام الكالم
متواصال معه سيكمل خالل الـ
 48الساعة املقبلة ،لذلك ،كما
قلت ،ال حكومة ال بعد ساعة
او ساعتني ،والقصة بني يدي
الرئيس املكلف ،وحنن كقوات
لبنانية نتلقى العروض ندرسها
وجنيب عنها».

البطريرك يونان
اصدرت أمانة سر بطريركية
السريان الكاثوليك األنطاكية
بيان جاء فيه« :مبا أن تشكيل
احلكومة اللبنانية العتيدة بات
يف مراحله األخرية ،توجه
البطريرك مار اغناطيوس يوسف
الثالث يونان بطريرك السريان
الكاثوليك األنطاكي يف العامل،
اجلمهورية
رئيس
فناشد
اللبنانية العماد ميشال عون
بضرورة تعيني وزير من أبناء
الكنيسة السريانية الكاثوليكية
يف احلكومة العتيدة مهما كانت
طبيعة تشكيلها أو عدد الوزراء
فيها ،كي ال يبقى أبناء شعبنا
مهمشني ومقصيني عن احلياة
العامة اللبنانية».
وتوجه إىل عون قائال« :حنن
لنا ملء الثقة بفخامتكم ،فأنتم
من أشد املؤمنني بأن ال قيام
للدولة الدميقراطية غري الفاسدة
القوية واجلامعة إال بتطبيق
الدستور بالتساوي بني مجيع

القومي :العتماد مقاربات وطنية يف تشكيل احلكومة

أكد عميد اإلعالم يف احلزب
السوري القومي االجتماعي
معن محية يف تصريح له امس
االول اخلميس ،أن «لبنان
حيتاج إىل حكومة وحدة وطنية
قادرة على حتمل مسؤولياتها
على املستويات كافة ،وهذا
حيتم اعتماد مقاربات وطنية
يف عملية التشكيل ،تأخذ يف
االعتبار املصلحة الوطنية من
خالل احرتام أحقية متثيل القوى
الالطائفية ،ويف طليعتها احلزب
السوري القومي االجتماعي».
ولفت اىل أن «حصر مشاورات
التشكيل بالعقد املتداولة يؤدي
إىل حكومة ائتالف عقد ،ويضيع
فرصة تشكيل حكومة وحدة
وطنية يعول عليها اللبنانيون

ملعاجلة األزمات وحل املشكالت
املتفاقمة».
واعترب أن «عدم متثيل احلزب
القومي يف احلكومة أكرب من كل
العقد ،ألننا سنكون أمام حكومة
حماصصة طائفية ومذهبية،
تضع البلد جمددا يف املربع اخلطأ
الذي حيول دون االرتقاء باحلياة
السياسة حنو تكريس مفهوم
الوحدة الوطنية احلقيقية».
وختم« :ال نريد مقعدا وزاريا
من أجل مصاحل خصوصية ،بل
نريده لنكون الصوت املدوي
املعرب عن ارادة شعبنا يف
االجتاه حنو الغاء الطائفية
واقامة دولة املواطنة وممارسة
احلياة املدنية بالتساوي والعدل
مبا يرسخ مفهوم املواطنة».

املكونات دون استئثار لفئة أو
تهميش لفئة أخرى».
وتابع يقول « :إنكم ،فخامة
الرئيس ،من موقعكم على
اللبنانية
اجلمهورية
رأس
مؤمتنون على أمانة متثيل شعبنا
السرياني يف هذه احلكومة،
لرفع التهميش الذي حلق
بنا طوال السنوات املاضية،
حيث أقصي السريان عن أية
مسؤولية يف الدولة اللبنانية،
وذلك ال يتم وال يستقيم إال
من خالل تعيني وزير من أبناء
طائفتنا السريانية الكاثوليكية
يف احلكومة العتيدة ،على أن
يكون من امللتزمني بالكنيسة
السمعة
أصحاب
ومن
الطيبة».
وختم« :دمتم ساملني ،وحفظ
اهلل لبنان وأهله بربكته ونعمته.
وليكن عهدكم ،كما نعاينه
ونشهده ،عهد اإلزدهار واخلري
والنجاح».

Visitor Service Assistant – (targeted
)for people with refugee status
• 3 positions at Royal (Audley) and 3 positions at Ku-ring-gai
)(Bobbin Head
• Clerk Grade 1/2
• Employment Type: Casual Employment
Primary Purpose of the role: Assist with the day to day operations
of Park entry booths.
BLZ151698

عقد رئيس جلنة االدارة والعدل
النائب جورج عدوان مؤمترا
صحافيا يف جملس النواب قال
فيه« :هناك موضوعان سأحتث
عنهما :االول يتعلق مبا اثري عن
االمتحانات يف معهد القضاء
ألننا حتدثنا عن املوضوع يف
االعالم ومبا اننا قد دأبنا يف
جلنة االدارة والعدل ان كل
موضوع نتحدث عنه نكمل به
انا اليوم دعوت معالي وزير
العدل ورئيس جملس القضاء
القاضي جان فهد اىل جلسة
استماع الثالثاء يف جلنة االدارة
والعدل للبحث يف هذا املوضوع
من كل جوانبه لنصل اىل نتيجة
حول ما حصل وستكون ملك
الرأي العام».
وأضاف« :أنا احتدث يف هذا
املوضوع لسبب يهمين ان
اكون واضحا جدا ليس لدينا
مشكلة مع القضاء اطالقا،
القضاة عندنا هم من خرية
القضاة وهناك قضاة ممتازون
وعندما تكون هناك خمالفة اذا
وجدت يشتغل عليها قاض
معني .مسؤوليتنا ان نشري اىل
هذه املخالفة او هذا امللف،
خدمة للقضاء وليس هجوما
عليه .لذلك امتنى اال يعمم احد
وعندما نبحث يف موضوع معني
نضعه يف اطار وكأنه هجوم
على القضاء وكيل له ،بل
هو دعم للقضاة الشرفاء وهم
كثر ،ودعم للقضاة االداوم
وتطبيق للقوانني .لذلك هذا
املوضوع سنبحثه الثالثاء يف
ضوء ما سنستمع اليه من
طرح ونقول ماذا تبني لدينا.
امنا االهم ان الكل يعرف ان
القوانني ستطبق واملعارك
االعالمية وبيان من هنا وبيان
من هناك ال يعنينا اطالقا كلجنة
ادارة وعدل .ولدينا مسألتان
القانون والوقائع وننطلق
منهما ونبين على الشيء ما
يقتضيه».
واوضح ان «ما اثري يف معهد
القضاء يتعلق بتأجيل دورة
معينة ألسباب اشرت اليها
وهل تأجيلها كان قانونيا،
وملاذا تأجلت ،ومن تدخل؟
كل هذه مواضيع ستكون قيد
البحث.
وما حصل سنخرج به اىل لرأي
العام ،واكرر ان ذلك يدعم
معهد القضاء والذي هو من
اهم املعاهد املوجودة والذي
خرج افضل القضاة ،وحتى
يبقى كذلك علينا ان مننع
التدخل والوساطات ،وتدخلنا
هو ملنع التدخل والوساطات
ليبقى كما هو».
وتابع« :اما املوضوع الثاني
فهو يتعلق باحلكومة ،وقد
شهدنا يف ال  24ساعة االخرية
وقبل ذلك ان البعض قد نصب
نفسه مكان الرئيس املكلف
واخر  24ساعة شاهدنا وسائل
اعالم توزع وترفض وتصدر
وخترج احزابا من احلكومة

احلقيقة وليطمئن احلريص اكثر
من الالزم ان «القوات اللبنانية»
مواكبة وهي يف صلب املوضوع
وعالقتها ممتازة مع الرئيس
احلريري.

Applicants who speak Arabic, Cantonese, Hindi, Vietnamese and
Mandarin are highly encouraged to apply.
Total Remuneration package: $34.61 – $37.62 per hour +
employers contribution to Superannuation.

Applications Close: Sunday,
)28 October 2018 (11.59pm

If you would like to discuss this opportunity
further contact Emmanuelle Martinero
on (02) 9542 0667.
Applications must be lodged electronically.
Please go to iworkfor.nsw.gov.au and search
Job Reference Number: 00006C3W
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لـبنانيات

شدد على متثيل الطائفة العلوية يف احلكومة
تيار املستقبل :لن نسكت على جرمية حتريف
اجمللس االعلى للكلدان :لن نرضى إال
العدالة يف قضية الربجاوي
بتمثيل االقليات املسيحية يف احلكومة درويش :نتعاون خلدمة طرابلس ونضع

العناوين اخلالفية جانبا

املجلس االعلى للكلدان

أكد اجمللس االعلى للكلدان
يف جلسة استثنائية برعاية
قصارجي
ميشال
املطران
وبرئاسة انطوان حكيم أنه «يف
وقت تأليف احلكومة اللبنانية
نصر على أن يتوقف تهميش
الصغرية
الست
طوائفنا
املسماة «أقليات مسيحية»
يف التمثيل السياسي ،وأن
تلحظ التشكيلة الوزراية مقعدا
لالقليات املسيحية».
وشدد اجمللس يف بيان ،على
أن «من حق كل طائفة أن
تشعر أن حظوظها متساوية
وأن هلا كامل املواطنة ليكون
أبناؤها يف خدمة لبنان يف أي
موقع .فماذا يضري أن يصبح
متثيل االقليات يف كل املواقع
مداورة؟».
وختم« :نشد على أيدي فخامة
الرئيس العماد ميشال عون
«بي الكل» ونثق بأننا سننصف
على أيامه».

إبراهيم مراد

اىل ذلك أعلن رئيس حزب
العاملي
السرياني
االحتاد
إبراهيم مراد يف تصريح،
«رفض احلزب العطف على
مقعد
بإعطائهم
السريان
وزاري حتت تسمية اقليات،
مقتطعا من حصة وحقوق
اآلخرين وال سيما من حصة
األخوة األرمن» ،رافضا «هذا
املبدأ الذي يؤسس حلقد وفتنة
بني أبناء الوطن ومكوناته
الدينية والقومية» ،وقال« :ان
التسويق هلكذا عرض وقبوله
ال مسح اهلل ،يضعنا يف خانة
القبول بسلب ما هو ليس من
حقنا».
أضاف« :إننا كحزب سرياني منذ
العام  2005تقدمنا باقرتاحات
قوانني لنيل السريان حقوقهم
الطبيعية احملقة يف دولة حنن
شركاء يف تأسيسها ومحاية

كيانها واستقالهلا ووجودها
وقدمنا زودا عنها  1132شهيدا
من أجل احلرية واحلق والعدالة،
النائب الدكتور علي درويش
وطالبنا مرارا برفع التسمية
العثمانية عنا وأثبتنا بأنه حيق
«الوسط
كتلة
عضو
نفى
تنعكس سلبا على لبنان».
لنا نائبان ووزير وحيق لنا ما
الدكتور
النائب
املستقل»
وعن عالقة تشكيل احلكومة
حيق لغرينا من أخوة الوطن يف
حديث
يف
درويش،
علي
برتمجة مؤمتر «سيدر» ،اعترب
كافة إدارات الدولة ،إال أن
تردد
ما
،OTV
تلفزيون
اىل
النائب درويش أنه «من
القيمني على السلطة مصرون
اقفال
عن
الصحف
احدى
يف
الضروري تشكيل احلكومة
على تهميشنا ولوال التحركات
وإيقاف
العزم
تيار
مكاتب
لإلسراع يف ترمجة مقرراته عرب
العديدة واملظاهرات واملؤمترات
مؤكدا
تقدمها،
اليت
اخلدمات
خطوات عاجلة يف مقدمتها وقف
واملطالبات اليت قمنا بها سابقا
يف
مستمرة
املكاتب
«هذه
أن
اهلدر وختفيض الصرف ،إضافة
ملا مت نقل مقعد األقليات
ختفف
وهي
سنوات،
منذ
عملها
إىل اختاذ إجراءات اقتصادية
الذي هو حق للسريان اىل
الدولة
كاهل
عن
كبرية
أعباء
أخرى «موجعة» ،بهدف ختفيض
الدائرة االوىل يف بريوت وملا
املستوى
على
سواء
اللبنانية
العجز على األقل بنسبة مخس
كان استجاب أركان السلطة
الرتبوي...
االجتماعي،
الصحي،
نقاط.
وأحزابها».
يعدو
ال
«األمر
أن
إىل
مشريا
ويف ملف العالقة مع سوريا،
نناشد
حمبة،
وبكل
«إننا
وتابع:
العمل
هيكلية
يف
تعديال
كونه
شدد على أنها «مل تكن يوما
ميشال
العماد
الرئيس
فخامة
بعد
ما
مرحلة
مع
يتالءم
مبا
إشكالية ،خاصة وأن سوريا
املكلف
الرئيس
ودولة
عون
النيابية».
االنتخابات
بلد شقيق ،ينعكس استقرارها
اإلسراع
احلريري
سعد
الشيخ
«وضع
إىل
درويش
ودعا
حكما على لبنان ،خصوصا وأن
السياسية
يف تشكيل احلكومة بإنصاف التباينات
جانبا سوريا هي الرئة الوحيدة اليت
يف
القوى
خمتلف
مع
وشراكة تامة تعرب عن االنتخابات والعمل
يتنفس منها لبنان ،وبوابته
النيابية األخرية ،وعدم السماح
املدينة،
ملصلحة
طرابلس
إىل العامل العربي» ،معتربا أن
بإقصاء أو تهميش أي فئة
تتصدره
أولويات
جدول
وفق
«ما جيمع الشعبني السوري
لبنانية وذلك للنهوض بلبنان
أما
االقتصادية،
املسائل
واللبناني من روابط الدم
االقتصادي
االنهيار
من
فمن
السياسية،
العناوين
واملصاهرة امر طبيعي بني
خطة
ووضع
منه،
يعاني
الذي
وفق
«باملفرق»
طرحها
األجدى
بلدين وشعبني جارين».
شفافة إنقاذية تعيد لبنان إىل مقاربات خاصة بكل منها».
ودعا إىل إجراء انتخابات
اعترب
خارطة الدول املتحضرة عرب ويف ملف تشكيل احلكومة،
العلوي
اإلسالمي
اجمللس
عدة
نقاط
حماربة الفساد واهلدر واإلمناء درويش «أن تقاطع
بأسرع ماميكن ،مناشد
املتوازي».
التشكيل،
إيقاع
أدى إىلتسريع
ودعا اىل إجراء انتخابات
نناشد
أننا
«كما
وختم:
منها
العقد،
تذليل
على
والعمل
العلوي
االسالمي
اجمللس
واحلريري
عون
الرئيسني
والضغوط
االقتصادية
العوامل
بأسرع ما ميكن ،مناشدا
بإنصاف السريان مبقعد وزاري اإلقليمية والدولية باجتاه الذهاب الفاعليات املعنية العمل مبا
ميثل قضاياهم وطموحاتهم لتشكيل احلكومة» ،مشددا على يصب يف هذا االجتاه ،شارحا
بعيدا عن اقتطاع مقعد وزاري أن «متثيل الطائفة العلوية حق ،اآلليات والعوائق اليت تقف يف
من حصة أي طائفة أو مكون ،نظرا لتارخيها وموقعها من طريق اجرائها حتى الساعة.
فنحن وعدنا منذ سنوات طوال الرتكيبة اللبنانية».
ونوه درويش «بإعادة افتتاح
«الوسط
كتلة
من كافة األحزاب املسيحية وذكر درويش أن
معرب نصيب بني األردن
نواب
نصف
تشكل
بإنصافنا وحان الوقت لتحقيق املستقل»
وسوريا» ،معتربا ذلك «حاجة
خمتلف
من
وتتكون
الوعود الكثرية الرنانة بقناعة طرابلس،
اقتصادية لبنانية وعربية»،
يف
الطائفي
الطيف
تامة منهم بأننا نستحق أن منثل ألوان
مشيدا مبا يقوم به املدير العام
لنضالنا ووفائنا وتضحيات
آثرت
فقد
هنا
ومن
املدينة،
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
شهدائنا وليس على حساب
اليت
الوسطية
منهج
وفق
العمل
من تفعيل املبادرات التواصلية
االخرين».
اليت
املسائل
عن
بنفسها
تنأى
بني لبنان وسوريا».

خمزومي التقى رئيس جملس النواب االردني :احلل السياسي يف سوريا وفتح
املعابر عامل إضايف حلثنا على ترتيب اقتصادنا
التقى رئيس حزب «احلوار
الوطين» النائب فؤاد خمزومي
رئيس جملس النواب األردني
املهندس عاطف الطراونة إىل
مأدبة عشاء عائلية ،ختللتها
جولة أفق يف األوضاع اإلقليمية
والدولية.
إثر اللقاء ،أوضح خمزومي
أنها «مناسبة لتهنئة الرئيس
الطراونة بإعادة انتخابه رئيسا

األردني»،
النواب
جمللس
مثنيا على «تارخيية العالقات
اللبنانية  -األردنية» ،مؤكدا
أن «التواصل واالهتمامات
املشرتكة مل تنقطع رغم
األوضاع الصعبة اليت متر بها
املنطقة».
ورحب باالتفاق األخري بني
احلكومتني األردنية والسورية
حول إعادة فتح معرب نصيب،

الفتا إىل أنه سيكون له
على
إجيابية
«انعكاسات
االقتصاد اللبناني ،إذ أن هذا
املعرب حيوي لتصريف املنتجات
اللبنانية وختفيف التكاليف
البحري
للشحن
الباهظة
واجلوي».
من جهة أخرى ،رأى خمزومي أن
«التوجه السوري حنو فتح املعابر
أيضا مع العراق خطوة إجيابية»،

الفتا إىل أن هذا األمر «حيوي
القتصادات البلدان اجملاورة
وخصوصا لبنان» .وقال« :ان
احلل السياسي يف سوريا وفتح
املعابر بني البلدان العربية،
عامل إضايف حلثنا على ترتيب
من
واالستفادة
اقتصادنا
فرص العمل اليت توفرها أجواء
احللول يف املنطقة وخصوصا
يف سوريا».

صدر عن «تيار املستقبل»
البيان اآلتي »:توقف «تيار
املستقبل» امام الضغوط اليت
متارسها جهات امنية وحزبية
على القضاء ،الصدار حكم
برباءة املدعو شاكر برجاوي،
املتهم جبرم االرهاب وحماولة
القتل وزعزعة السلم االهلي،
جراء االحداث الدموية اليت
تسبب بها يف حملة املدينة
الرياضية يف العاصمة بريوت.
وابدى التيار استغرابه لضلوع
جهات قضائية يف احملكمة
العسكرية يف اعداد سيناريو
استعادة املتهم شاكر برجاوي
ومثوله امام احملكمة ،وذلك
بهدف ترتيب وتلفيق اجراءات
قانونية العالن براءته ،بعد
احلكم الغيابي الذي صدر حبقه
وقضى بسجنه ملدة سنة يف
شباط املاضي.
واعترب التيار ان البيان الذي
صدر عما يسمى بلقاء االحزاب
والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية ،وما تضمنه من تغطية

سياسية للمتهم برجاوي ،يقدم
الدليل القاطع على الضغوط
اليت متارس على القضاء ،وعلى
اجلهة اليت طلبت من احملكمة
العسكرية تأمني الرباءة لشخص
هرب من العدالة منذ اكثر من
سنتني ليحتمي باجلهات اليت
يتعامل معها يف سوريا.
ان «تيار املستقبل» لن يسكت
على جرمية حتريف العدالة،
ويدعو اجلهات املختصة يف
واحملكمة
اللبناني
القضاء
العسكرية ،العتماد االصول يف
محاية االحكام وإصدارها ،وعدم
االذعان للضغوط والطلبات
احلزبية اليت تتلقاها من جهة
حزبية مل تعد خافية على أحد.
فاحملكمة العسكرية مبا تضمه
من قضاة ،ليست حمكمة حزبية
او سياسية ،مهمتها تنفيذ
االوامر اليت تصدر من جهات
حزبية عليا ،بل هي حمكمة
تنطق باسم العدل لتحمي حقوق
املواطنني وحتفظ السلم االهلي
من خمططات العابثني به».

سامي اجلميل التقى وفدين من كفى وائتالف
إدارة النفايات

التقى رئيس حزب الكتائب
النائب سامي اجلميل وفدا
من ائتالف إدارة النفايات يف
لبنان ،ضم زياد أبي شاكر
ومسر ابو خليل ،وحضر اللقاء
النائبان نديم اجلميل والياس
رئيس
ومستشارا
حنكش
الكتائب الرا سعاده وشارل
سابا.
وناقش اجملتمعون قانون ادارة
النفايات الصلبة الذي أقر يف
الربملان رغم رفضه من اإلئتالف
ضده،
الكتائب
وتصويت
وموضوع املطامر البحرية ،يف
ظل احلديث عن توسيع مطمري
برج محود واجلديدة بعد توسيع
مطمر الكوستابرافا .وجرى
التطرق اىل موضوع احملرقة
املزمع انشاؤها يف الكرنتينا
وتداعياتها على البيئة وصحة
سكان املنطقة املكتظة.
وشدد الطرفان على ضرورة
اللبنانيني
إخضاع
«عدم
لالبتزاز ،عرب ختيريهم بني

احللول املضرة بيئيا أو إعادة
النفايات إىل الشارع» ،داعني
إىل «اختاذ القرارات يف هذا
القطاع بناء على املعايري األسلم
بيئيا وصحيا ،مع اعتماد مبادئ
الالمركزية ،وختفيف النفايات،
وتشجيع الفرز من املصدر،
وتشديد الرقابة املدنية على
التنفيذ».
كذلك التقى اجلميل وفدا
من مجعية «كفى» يف حضور
مستشارته القانونية احملامية
الرا سعاده .وناقشت «كفى»
مع اجلميل تعديالت تطرحها
اجلمعية على قانون العنف
األسري الذي أقر يف الربملان
إثر ثغرات يف التطبيق برزت
بعد سنتني على سريانه.
كما جرت مناقشة بعض
االقرتاحات لصياغة اقرتاح
قانون أحوال شخصية مدنية،
ومت االتفاق على استمرار
اللقاءات الستكمال البحث يف
املوضوعني.

اخلليل حبث وسفري االرجنتني يف سبل
تطوير التعاون الربملاني بني البلدين

استقبل رئيس جلنة الصداقة
اللبنانية  -األرجنتينية النائب
أنور اخلليل السفري األرجنتيين
يف لبنان موريسيو أليسيه يف
زيارة عمل عرضت لسبل تطوير
العالقات اللبنانية  -األرجنتينية
املشرتكة.
بعد اللقاء قال اليسيه« :كان
اجتماعا مثمرا حبثنا خالله كيفية
الربملانية
العالقات
تطوير
األرجنتينية  -اللبنانية على
أرضية صلبة ،نظرا للعالقات
التارخيية بني البلدين».
أضاف اليسيه« :لقد ناقشنا
عدة أفكار وسيكون لنا لقاءات
تصور تنفيذي».
أخرى لوضع
ّ
بدوره أكد اخلليل «حرص

لبنان على تفعيل العالقات
املشرتكة ،سيما وأن لبنان
عالقات
باألرجنتني
تربطه
تارخيية».
أضاف« :تستضيف األرجنتني
أكرب ثاني جالية لبنانية بعد
الربازيل ،وهذا يزيد من
املسؤولية امللقاة على عاتقنا،
فلبنان الرمسي جيب ان يسعى
لتطوير العالقة مع األرجنتني
وبشكل مواز عليه ان يقف اىل
جانب املغرتبني واملنتشرين
اللبنانيني على حد سواء.
واكد ان «عالقات لبنان الدولية
هي جزء من منظومة الدبلوماسية
تساهم بدعم قضايا لبنان امام
احملافل الدولية».
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لـبنانيات

ماهر محود تابع الوضع خميم املية مع قيادات:

نصراهلل يف لقاء مع العاملني يف اذاعة النور:

فرجنية يشك ان تتشكل احلكومة
بال سنة  8آذار :العقد احلكومية  80هدفنا سحب فتيل حمتمل معركة الوعي هي األساس ملواجهة
باملئة هي نفسها
لتفجري آت من أي جهة كانت
ما يستهدف لبنان واملقاومة

الوزير سليمان فرنجية
اشار رئيس تيار املرد ة
سليمان فرجنية اىل ان التفاؤل
احلكومي موجود لدى رئيس
احلكومة املكلف سعد احلريري
 ،اال انه يف الكواليس العقد
 80باملئة هي نفسها ،والعقدة
الدرزية احنلت ،عقدة القوات
وتنخفض،
ترتفع
واملردة
والعقدة االخرية هي عقدة
سنة املعارضة ،اضاف «سنة
املعارضة جيب ان يتم متثيلهم،
واملوضوع بات اليوم اكثر جدية
واساسي عند فريقنا السياسي،
واشك ان تتشكل حكومة دون
سنة  8اذار» .وردًا على سؤال
حول العمر الذي سيكون به
رئيسا ،قال «امتنى ان ال اكون
بعمر  82او .»83
واشار فرجنية يف حديث
تلفزيوني ،اىل ان «التكتل
الوطين» يضم  7نواب وأي
ّ
التكتل..
حصة وزارية هي هلذا
ّ
ويف مطالبتنا بوزارة األشغال
والطاقة حنن لدينا حلفاء ال
يرتكوننا وخباصة أن مطالبنا
حمقة ،واوضح انه مت فتح
معركة ضد حقيبة االشغال،
وهناك حماوالت حتجيم وقد
اختلقت معركة حقيبة األشغال
وهي معركة مل نكن نريدها وقد
ّ
ختللها حماولة لتشويه مسعة
وزير األشغال يوسف فنيانوس،
واليوم املعركة اصبحت معركة
كرامة .اضاف «انا على تنسيق
دائم مع امني عام حزب اهلل
السيد حسن نصراهلل» .واعلن
انه مل يتم تبليغه رمسيا بأن
حقيبة االشغال ستكون من
حصته ،وحنن لن ندخل احلكومة
من دون وزارة االشغال او
الطاقة وسنكون معارضة من
دون ان نعطل .وتابع «املعايري
اليت وضعت لتشكيل احلكومة
تناسب فريقًا معينًا فيما جيب
وتطبق على
موحدة
أن تكون
ّ
ّ
اجلميع ويف كل الظروف ووفق
املصلحة الوطنية».
اضاف «حنن مل نرفض بواخر
الكهرباء ،اال انه بعد ان مت
رفضه من ديوان احملاسبة اكثر
من مرة مت وضع السؤال حول
املوضوع» .وحول ملف معمل دير
عمار قال « :أي مشروع واضح
وشفاف وسعره مناسب للدولة
جيب أن ندعمه» .واكد ان ال
مشكلة لديه مع الرئيس ميشال
عون او وزير اخلارجية يف حكومة
تصريف االعمال جربان باسيل،
وحنن اليوم ال نعترب انفسنا يف

مواجهة مع الرئيس عون ،ويف
فرتة االنتخابات الرئاسية كان
هناك منافسة اما اليوم هو من
ربح وانتخب رئيسا.
وحول حصة رئيس اجلمهورية
يف احلكومة ،اعترب ان لكل ظرف
وضعه ،واملرحلة تريد اجيابية،
وباملبدأ احلكومة كلها حكومة
الرئيس ،واذا اردنا اليوم
تطوير لبنان ال ميكن ان نكمل
بالسلبية.

تابع رئيس «االحتاد العاملي
لعلماء املقاومة» الشيخ ماهر
محود الوضع االمين يف خميم
املية ومية ،وأعلن مكتبه يف
بيان أنه «أجرى اتصاالت
هاتفية مع رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،قائد
اجليش العماد جوزاف عون،
املدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،مكتب الرئيس
نبيه بري ،مكتب االمني العام
ل»حزب اهلل» السيد حسن نصر
اهلل ،مطران صيدا ودير القمر
للروم الكاثوليك الياس حداد.
وأشار البيان اىل أن رئيس
اجلمهورية «أبدى اهتماما كبريا
بالشرح الذي قدمه محود،
وكذلك سائر من مشلتهم
االتصاالت».
كما تشاور محود مع الدكتور
عبد الرمحن البزري.
وأكد محود ان «االتصاالت
فتيل
سحب
اىل
هدفت
حمتمل لتفجري آت من أي جهة

الشيخ ماهر حمود

كانت ،الن حجم االسلحة وعدد
املسلحني املوجودين يف املخيم
وحميطه ينذر بكارثة كبرية يف
حال حصل اشتباك جديد ال مسح
اهلل» .وقال« :لقد ملسنا حبول
اهلل تعاىل نتائج سريعة ،نرجو
ان حتقق االمن والسالم للمخيم
وحمليطه ولقريته خاصة وملدينة
صيدا».
ومثن الدور الذي يقوم به
اجليش اللبناني الذي «سيبقى
ضامنا لألمن والسلم االهلي
على كافة املستويات».

أكد األمني العام لـ «حزب اهلل»
السيد حسن نصراهلل أن «معركة
الوعي هي األساس ملواجهة
املشاريع اليت تستهدف لبنان
واملقاومة» ،معتربا «أننا جتاوزنا
واألمين
العسكري
التهديد
بدرجة كبرية لكن هذا ال يلغي
وجوب البقاء على جهوزية لكل
اإلحتماالت».
ولفت يف لقاء خاص مع العاملني
يف «إذاعة النور» يف الذكرى
الثالثني على انطالقتها ،حبسب
بيان وزعته العالقات االعالمية
يف احلزب ،إىل أن «أبرز
التحديات اليت نواجهها اليوم
هي حماولة إسقاط املقاومة
يف بيئتها من خالل زرع الفنت
احلزبية واملناطقية والعشائرية
والعائلية ،وهناك أدوات حاضرة
لتنفيذ هذه األجندات» ،مشددا
على «أننا بوعينا سنفشل هذا
املخطط كما أفشلنا ما سبقه من
مشاريع».
إىل
نصراهلل
وتطرق

«املسؤوليات الكبرية اليت
يفرتض أن تقوم بها وسائل
اإلعالم» ،مشددا على أهمية
الصدقية واألمانة يف نقل
األخبار واألحداث« ،وهذا ما مييز
حزب اهلل ومقاومته ووسائل
إعالمه».
ونبه إىل «خطورة ما يثار على
مواقع التواصل اإلجتماعي اليت
تدخل كل بيت» ،داعيا إىل
«ضرورة أن نكون حاضرين يف
معركة اإلعالم اجلديد».
وأشاد ب»إذاعة النور» على ما
قدمته طيلة السنوات الطويلة
املاضية يف مسريتها اإلعالمية،
وقال« :إن تأثري اإلذاعة كان
قويا وال يزال ،وهي واجهت
حتديات كثرية وتغلبت عليها
وكانت ذروتها يف حرب متوز
العدوانية حني حاول العدو
إسكات صوتها» ،معتربا أن
«اإلذاعة والعاملني فيها شركاء
يف كل اإلجنازات واالنتصارات
اليت حتققت».

 Yoursالرسالة التسويقية
اجلديدة لبنك سدني

أعلن بنك سدني عن اإلطالق الرمسي لرسالة املؤسسة اجلديدة:
«.»Yours
وعن الرسالة التسويقية اجلديدة قال املدير العام لبنك سدني
السيد ميلتوس ميكايالس «نعمل دائما يف ضوء قيمنا األساسية
وهذه الرسالة اجلديدة ،»Yours « ،أردناها انعكاسا وترمجة لقناعتنا
ونهجنا بأن عالقة كل زبون مع بنك سدني تبدأ مبا هو أكرب من جمرد
بيع منتج أو تقديم اخلدمات املصرفية  -حنن ملتزمون ببناء عالقة
وطيدة وشخصية مع كل زبائننا».
«لقد كانت فرتة حتول بالنسبة لبنك سيدني ،وهذه الرسالة اجلديدة
تتكون عائلة بنك سدني من مجيع
تعكس هذا التطور والنمو.
ّ
الفرقاء واملوظفني ،ويف نهاية املطاف هم من ميثلوننا حقا».
قدما  -حنو
«نريد أن يكون التعامل مع بنك سدني مرادفا للمضي
ً
منزلك ومدخراتك ومستقبلك».
وختم ميكايالس قائال «نتطلع حنو مزيد من النمو على املديني
القصري والبعيد .يف بنك سيدني  ،متتد عالقتنا بك إىل ما هو أبعد
من اخلدمات املصرفية ،حنن ملتزمون مبنزلك وعملك ومستقبلك».
إذا كنت موفر شخصي أو مالك شركة صغرية أو متوسطة أو
مقاول أو تاجر دولي ،يقدم بنك سدني عالقة مصرفية فريدة من
نوعها يعززها التزام املصرف الدائم باالنفتاح وإمكانية الوصول
لتحقيق أهدافك .يوفر بنك سدني جلميع عمالئه إمكانية الوصول
املباشر إىل فريقنا من اخلرباء املصرفيني .وهذه العالقة املصرفية
الشخصية مع زبائننا ساهمت بصنع وتطوير املنتجات اليت تتلقاها
فهما أعمق
واليت أتت نتيجة ملعرفتنا وخربتنا التنافسية  -وأعطتنا
ً
الحتياجاتك الشخصية.
دائما لتلبية االحتياجات
عروضنا تستمر بالتطور معك إذ نسعى
ً
املتنامية لعمالئنا األوفياء من خالل منتجات مصرفية جديدة
وتنافسية ،لتبقى راحة البال اخلاصة بزبائننا يف طليعة أولوياتنا،
ال سيما مع السجل املتميز جلودة االئتمان والرأمسال القوي الذي
ّ
ميكنك التمتع بضمان إضايف.
إن جمتمعاتكم احمللية  -اليت تشكل نسيج اجملتمع االسرتالي  -مهمة
جدا بالنسبة لنا ،فنحن نفتخر بالتزامنا بالتنوع والشمول والتعليم،
والذي ميكن رؤيته من خالل سجلنا الرائع لدعم املبادرات احمللية
على كافة األصعدة.
يف بنك سيدني  ،متتد عالقتنا بك إىل ما هو أكثر من شؤونك
املصرفية واملالية .حنن ملتزمون مبنزلك وعملك ومستقبلك.
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عـرب وعالم

صـراع االسـتخبارات واإلدارة األمـريكية

ُتظهر قضية مجال خاشقجي
ّ
املتجذر بني الرئيس
الصراع
األمريكي دونالد ترامب وجممع
االستخبارات ،بعد تسريب
يفيد
تاميز»
لـ»نيويورك
بأن االستخبارات األمريكية
ّ
«مقتنعة» مبسؤولية ولي العهد
السعودي ،حممد بن سلمان ،عن
مقتل الصحايف السعودي ،يف
عدة ّ
تدل
حني ال تزال مؤشرات ّ
أن اإلدارة األمريكية ّ
متجهة
على ّ
قصة خترج
لـ»طبخ»
الرياض
مع
ّ
ّ
االتهام،
ابن سلمان من دائرة
عدة ،من بينها عدم
العتبارات ّ
اإلضرار باالسرتاتيجية األمريكية
ضد إيران ،حبسب الصحيفة
ّ
نفسها.
ارتفاع األصوات املطالبة بتغيري
احلكم يف السعودية وازدياد
الضغوط على واشنطن على
خلفية اختفاء خاشقجي يف
األيام املاضية ،أثار خماوف
من
األبيض
البيت
لدى
«االلتهاء» عن مسألة العقوبات
اليت ينوي فرضها على إيران
يف اخلامس من الشهر املقبل،
ما جيعل اهتمام واشنطن
والرياض مصبوبًا حاليًا على
إنهاء قضية خاشقجي إعالميًا،
وإعادة الرتكيز على امللف
اإليراني.
قالت «نيويورك تاميز» إن
االستخبارات األمريكية «باتت
مقتنعة» بأن ولي العهد
السعودي هو املسؤول عن
مقتل مجال خاشقجي .ومن بني
األدلة اليت متتلكها االستخبارات
األمريكية ،وجود أعضاء يف
الفريق األمين البن سلمان
ضمن الئحة األشخاص املشتبه

يف تنفيذهم االغتيال ،باإلضافة
إىل املكاملات اليت اعرتضتها
وسع فيها
أجهزة االستخبارات مُ
مسؤولون سعوديون يناقشون
خطة حمتملة العتقال خاشقجي،
وفق الصحيفة.
أن
إىل
الصحيفة
وأشارت
ّ
أجهزة االستخبارات األمريكية
واألوروبية مل جتمع بعد ،أدلة
دامغة خبصوص إصدار ولي
العهد أوامر «بقتل» خاشقجي أو
اختطافه ونقله إىل السعودية،
إال أنه «مع مرور الوقت،
باتت األدلة من الدرجة الثانية
تزداد».
الصحيفة األمريكية أوضحت
حتدثت إليهم
أن مسؤولني
ّ
ّ
أن سيطرة ابن
أشاروا إىل ّ
سلمان الكاملة على أجهزة
األمن ،جتعل من «املستبعد
جدًا» تنفيذ مثل هذه العملية
ً
أن
من دون علمه،
الفتة إىل ّ
تستعد لتقديم
االستخبارات
ّ
تقييمي إىل ترامب عن
تقرير
ّ
ولي العهد.
من جهتها ،نقلت صحيفة
عن
بوست»
«واشنطن
احملامي الشخصي لرتامب،
رودي جولياني ،قوله إن
كبار املسؤولني يف اإلدارة
األسبوع
خلصوا
األمريكية
املاضي إىل أن السعودية
قامت بتصفية خاشقجي.
تاميز»
«نيويورك
ذكرت
أن مسؤولي البيت األبيض
أن
يشعرون «بقلق بالغ» من ّ
«قتل مجال خاشقجي ،ورواية
بشأن
املتغيرّ ة
السعودية
مصريه ،قد يؤديان إىل عرقلة
املواجهة مع إيران».

املقالة اليت ُنشرت بعنوان
«اختفاء خاشقجي قد يعرقل
خطط ترامب حلصار إيران»،
أن التطورات
أشارت إىل
ّ
ّ
املتعلقة بقضية الصحايف
السعودي ،ال سيما الرواية
بشأن
املتغرية
السعودية
تعرض للخطر
«قد
مصريه،
ّ
اخلطط األمريكية الرامية إىل
جتنيد املساعدة السعودية
ّ
لتجنب تعطيل سوق النفط».
فإن
املقالة،
وحبسب
إن
مسؤولني أمريكيني قالوا ّ
«هذه املعضلة تأتي يف حلظة
مشحونة بالنسبة إىل إدارة
ترامب ،اليت ُي ّ
توقع أن تعيد
فرض عقوبات قاسية على
إيران يف اخلامس من تشرين
الثاني /نوفمرب املقبل ،بهدف
قطع مجيع صادرات النفط
اإليرانية».
ّ
وأضافت الصحيفة ّ
أنه «إذا
ّ
املنسقة
اخلطة
سارت هذه
ّ
املرجح أن يشهد
بعناية ،فمن
ّ
السعوديون زيادة كبرية يف
عائدات النفط يف اللحظة اليت
يتحدث فيها الكونغرس عن
ّ
معاقبة اململكة بسبب قضية
خاشقجي».
الصحيفة ذكرت أيضًا أن
«ذلك (معاقبة اململكة) هو
أحد األسباب اليت دفعت
إلرسال وزير اخلارجية ،مايك
بومبيو ،إىل الرياض للقاء
امللك السعودي ،سلمان وابنه
حممد».
وقال مسؤولون أمريكيون
للصحيفة إن «جزءًا من
املشكلة هو صورة السعودية
اليت تبدو كحليف وحشي ،مبا

يف ذلك قيادتها محلة عسكرية
مميتة يف اليمن ،متامًا كما كان
ترامب وبومبيو ّ
يتهمان إيران
بأنها البلطجي يف املنطقة».
من جهته ،قال رئيس جملس
العالقات اخلارجية ،ريتشارد
هاس ،والذي عمل مع عدد من
الرؤساء اجلمهوريني« :ليس
من السهل إبقاء الرتكيز على
سلوك إيران عندما يقوم
رهيبة
بأمور
السعوديون
واملعارضني،
للصحافيني
وقصف األطفال يف اليمن».
تاميز»
«نيويورك
وقالت
إنه يف مقابالت أجرتها هذا
األسبوع مع مسؤولني يف
إدارة ترامب وخرباء خارجيني،
فإن هؤالء قالوا إن التداعيات
ّ
خطة مفصلة
احملتملة على
حلصار اإليرانيني ،قد سيطرت
الداخلية
املناقشات
على
األمريكية حول تداعيات ما
حدث خلاشقجي.
وقال خرباء يف شؤون الشرق
األوسط لـ»نيويورك تاميز»
إن هدف ترامب والسعوديني
َ
«أخرج الدور
كان واضحًا:
السعودي يف اختفاء خاشقجي
الرئيسة
العناوين
من
ّ
وركز من جديد على
لإلعالم،
اإليرانيني».
توضيحًا هلذه النقطة ،قال
مدير مركز «كراون» لدراسات
الشرق األوسط يف جامعة
براندي ،غاري سامور ،إن
ترامب والسعوديني «لديهم
حافز قوي لطبخ القصص اليت
ّ
احلل».
ستخرجنا من هذا
سامور الذي شغل سابقًا
منصب مساعد كبري يف البيت

األبيض للرئيس باراك أوباما
يف القضايا النووية ،أضاف
أنه «ال ميكنهم الذهاب مع
قصة أن حممد بن سلمان قد
أمر بتسليم خاشقجي .لذلك
قصة أخرى
عليهم أن جيدوا
ّ
ذات مصداقية ،وقد تكون
القصة أن عملية التسليم قد
ّ
حتولت إىل سيئة للغاية ،أو
ّ
إىل عملية مارقة».
إن «معاقبة
وقالت «التاميز» ّ
ما يهتم به السعوديون أكثر
من غريه ،وهو عائدات النفط،
ستؤدي إىل تقويض السياسة
األمريكية جتاه إيران ،وترفع
سعر البنزين وزيت التدفئة
إىل مستويات أعلى بكثري».
مقال خاشقجي األخري
يف هذا الوقت ،نشرت صحيفة
«واشنطن بوست» ،يوم أمس،
ما قالت ّ
إنها آخر مقالة للصحايف
السعودي مجال خاشقجي ،وقد
حرية
ّ
حتدث فيها عن احلاجة إىل ّ
الصحافة يف العامل العربي.
احلرية ُمفتقدة
أن هذه
وكتب ّ
ّ
حد كبري يف العامل العربي،
إىل ّ
معتربًا أن «هذا الوضع حُي َتمل
أن ال يتغيرّ  ،لألسف».
«أشد
املقالة اليت محلت عنوان
ّ
ما حيتاجه الوطن العربي هو
ذيلتها حمررة
حرية التعبري»ّ ،
قسم «اآلراء العاملية» ،كارن
عطية ،مبالحظة أنها ُ
«أرسلت
هلا من مرتجم ومساعد مجال
خاشقجي يف اليوم الذي تال
اإلبالغ عن فقدانه بعد دخوله
قنصلية بالده يف إسطنبول»،
أن «العامل العربي
ويرد فيها ّ
اخلاصة من
ُيواجه نسخته
ّ
الستار احلديدي الذي مل
خارجيون ،بل
يفرضه العبون
ّ
بسبب قوى وطنية تتنازع على
السلطة».

عطية اعتربت أن املقالة تعرب
عن التزام خاشقجي ،وتطلعه
إىل احلرية يف العامل العربي،
ً
«ضحى
مضيفة أنها احلرية اليت
ّ
حبياته من أجلها».
وحتدث الصحايف السعودي
ّ
يف مقالته عن قطر الذي
اعتربها ضمن «عدد قليل من
جتسد روح العامل
الواحات اليت
ّ
ُ
«تواصل
قائ ًال:
العربي»،
حكومة قطر دعم تغطية األخبار
الدولية ،خالفًا جلهود جريانها
ّ
اهلادفة إىل إبقاء الرقابة على
املعلومات دعمًا للنظام العربي
القديم».
كذلك ،قال خاشقجي إنه أجرى
حبثًا على اإلنرتنت للنظر يف
مؤشر حرية الصحافة لعام
 ،2018والذي نشرته مؤسسة
«فريدوم هاوس» ،وتوصل
إثره إىل إدراك خطري ،إذ إن
هناك دولة عربية واحدة فقط
مصنفة على أنها «حرة» ،وهي
تونس .ويليها األردن واملغرب
والكويت يف املرتبة الثانية
بتصنيف «حرة جزئيًا» ،أما
باقي الدول العربية فهي «غري
حرة» .وأشار إىل أن «العرب
يعيشون داخل بلدانهم إما غري
َّ
ّ
مضللني .فهم ال
مطلعني أو
يستطيعون عالج مشاكلهم
اليت ميرون بها يوميًا ،ناهيك
عن مناقشتها يف العلن».
أن املنافذ اإلعالمية
ولفت إىل ّ
ّ
تتمتع
يف تونس والكويت
أن تركيزها
باحلرية« ،إال
ّ
ينصب على القضايا احمللية
ّ
وليس على القضايا اليت
يواجهها العامل العربي الكبري»،
مضيفًا« :حتى لبنان ،جوهرة
التاج العربي ،سقط ضحية
استقطاب ونفوذ حزب اهلل
املوالي إليران».

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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Australian News

صراصري وقاذورات وأشياء أخرى ..مفاجآت صادمة داخل مطاعم أسرتاليا

قام العمال بالتقاط صور لتلك القذارة

داخل مطعم صيني يف بريث يف ديسمرب  ،2015اكتشف فريق منوط
بإجراء تحديثات داخله الكثري من املفاجآت حينما رأوا سيال من الصراصري.
يف اآلونة األخرية ،مت اكتشاف
بعض األشياء املزعجة يف مطاعم
الوجبات السريعة يف أرجاء
أسرتاليا.
مطاعم بيتزا ودجاج ومطاعم
صينية وهندية ُفرضت عليها
غرامات ثقيلة ،وإنذارات باإلغالق
جراء انتهاكات صادمة للمعايري
الصحية وغريها.
األسوأ
االنتهاكات
وتتضمن
انتشار الصراصري ،وآالت ومعدات
قذرة ،وقوارض ،وتقديم أطعمة
احليوانات األليفة كلحوم.
وفيما يلي بعض الصور اليت
توضح فداحة اإلهمال:
مت إغالق فرع دومينو يف ليزمور
بنيو ساوث ويلز مؤقتا بعد ظهور
صور صادمة تتعلق بانتهاكات
املعايري الصحية ومكونات متعفنة
وحلوم مشبوهة.
والتقط موظف سابق صورا صادمة
داخل فرع ليزمور ونشره عرب
جروب فيسبوك يف وقت سابق
هذا األسبوع.
وصفوا
الفيسبوك
مستخدمو
الصور بأنها مثرية لالمشئزاز
وقام فريق األمان بسلسلة دومينو
بتقييم الوضع وقرر غلق الفرع
ألجل غري مسمى وإجراء حتقيق

رمسي.
وأظهرت الصور أطعمة مكشوفة
وأدوات مطبخ قذرة ومياه راكدة
يف منطقة التجهيز.
وجذبت تدوينة الفيسبوك مئات
التعليقات من سكان ليزمور
الذي وصفوا الصور بأنها مثرية
لالمشئزاز.
كما دخل مطعم هندي يف بريث
نفسه دائرة اجلدل بشأن معايري
النظافة.
ففي أواخر آب ،ذكرت ديلي
ميل أسرتاليا أن املطعم اهلندي
فرضت عليه غرامات بقيمة 14000
دوالر مع حتمل التكاليف القانونية
بعد اكتشاف تقدميه حلوما خاصة
باحليوانات األليفة.
وقال متحدث باسم الكافترييا
اهلندية إن املوضوع قد حدث
عندما قام أحد طهاة املطعم الذي
ال يتحدث اإلجنليزية ديدا بشراء
حلم ضأن من متجر أوصى به أحد
الزبائن.
وتابع« :حنن عادة نشرتي حلوم
الضأن من أماكن حتظى بسمعة
جيدة مثل كولز أو وولورث».
ولكن املتجر البديل أعطى للطاهي
حلوما للحيوانات األليفة مل يستطع
الشيف قراءة امللصق جراء لغته

يف اآلونة األخرية ،تم اكتشاف بعض األشياء املزعجة يف مطاعم الوجبات تم إغالق فرع دومينو يف ليزمور بنيو ساوث ويلز مؤقتا بعد ظهور
السريعة يف أرجاء أسرتاليا ،بينها هذا املخزن التابع لبيتزا دومينو يف صور صادمة تتعلق بانتهاكات املعايري الصحية ومكونات متعفنة ولحوم
ليزمور بوالية نيو ساوث ويلز
مشبوهة.

املطعم الهندي فرضت عليه غرامات بقيمة  14000دوالر مع تحمل
التكاليف القانونية بعد اكتشاف تقديمه لحوما خاصة بالحيوانات األليفة.

قال املطعم الهندي إن الخطأ يعزى ألحد الطهاة الفقري يف اللغة اإلنجليزية
والذي اشرتى لحم ضأن من مكان نصحه به أحد الزبائن

بقايا غذاء قديم وعلب الخضار القذرة وزجاجات الكحول الفارغة حول
منطقة تخزين املطعم

اإلجنليزية الفقرية.
وخالل محلة تفتيش ،مت العثور على
اللحم داخل املطعم ،لكن املالك
أكد أنه مل يتم تقدميه للزبائن.
وداخل مطعم صيين يف بريث يف
ديسمرب  ،2015اكتشف فريق عمال
منوط بإجراء حتديثات داخله الكثري
من املفاجآت حينما رأوا سيال من
الصراصري.

وقام العمال بالتقاط صور
لتلك القذارة وذلك اجليش من
اهلائلة
والكميات
الصراصري
من الزيت املنسكب والدهون،
واملواقد املتعفنة.
يبدو واضحا أن املطعم مل يتم
تنظيفه منذ فرتة طويلة من
الزمن.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كشفت الصور الصادمة طعاما مكشوفا يف الهواء

صفحة 8

Saturday 20 October 2018

الـسبت  20تـشرين األول 2018

اسرتاليات

Australian News

عظة املطران انطوان  -شربل طربيه يف
يوبيل الـ  50سنة لراهبات العائلة املقدسة املارونيات

حضرة النائب العام املونسنيور مارسلينو
يوسف احملرتم
حضرة االخت ماري انطوانيت سعادة
الرئيسة العامة جلمعية راهبات العائلة
املقدسة املارونيات
The Honourable Ray Williams MP,
Minister for Multiculturalism
Mr and Mrs Charbel Macaron, Consul
General of Lebanon in NSW
Honourable Members of Parliament,
State and Federal
Mr and Mrs Anthony Khoury,
Honorary Consul General of People's
Republic of Bangladesh
Mr Daryl Melhem, Chairperson of the
Board for MaroniteCare
Dr Anthony Hashem, President of the
Maronite Catholic society
حضرة املونسنيور واالباء االجالء
أخواتي راهبات العائلة املقدسة
املارونيات الفاضالت،
ايها االخوة واالخوات بالرب يسوع
ّ
املسيح
 .1يا هلا من فرحة يوبيلية عامرة يف
قلوب وضمائر أجيال ووجوه عربت على
مدى مخسني عامًا وهي تشهد من هنا
ومن ُ
عل على إجنازات موهبة روحية
مكللة بالعناية اإلهلية.
 .2يا هلا من فرحة يوبيلية يفخر بها
مؤسسكن السعيد الذكر املثلث الرمحة
البطريرك الياس احلويك تلك اهلامة
الوطنية اليت أعطت الكثري للبنان
والشرق وللكنيسة املارونية يف أرجاء
املسكونة.
 .3يا هلا من فرحة يوبيلية تتكلل اليوم
حبضور الرئيسة العامة جلمعية راهبات
العائلة املقدسة املارونيات حضرة األم
ماري أنطوانيت سعاده اجلزيلة اإلحرتام
وحوهلا راهباتها الفاضالت املناضالت
يف خدمة تربية األجيال ورعاية املسنني
وخدمة الرعايا.
 .4يا هلا من فرحة تغمر قلوبنا مجيعًا
لكن
مكللة بعواطف الشكر واإلمتنان
ّ
مجيعًا على ما بنيتموه وحققتموه من
إجنازات كبرية يف هذه األبرشية
املباركة املؤسسة على صخرة املسيح
رأس إمياننا وحمور رجائنا الصاحل.
وهنا ال بد من التوقف عند احملطات
االساسية يف مسرية اخلمسني سنة من
ّ
تاريخ مجعية راهبات العائلة املقدسة
املارونيات يف ابرشيتنا .انطلقت هذه
املسرية يف  10تشرين الثاني  1968مع
غريب ،ماري
وصول الراهبات :جوليات ّ
ده روزير وماري هنريات داريدو اىل
مار مارون ردفرن .بعد سنتني اي سنة
 1970مت انشاء مدرسة مار مارون يف
ردفرن .سنة  1973مت انشاء مدرسة
سيدة لبنان يف هاريس بارك ،واليت
اصبحت اليوم مدرسة راهبات العائلة
املقدسة املارونيات .ويف سنة 1976
مت انشاء مركز العناية باالطفال (شايلد
كري) يف بلمور .بعد ذلك ويف سنة
ّ 1988
مت شراء دير مار مارون يف
دالويش هيل ،ونقل املدرسة اليه.
ومن الرسالة الرتبوية ،انطلقت الراهبات
اىل الرسالة االنسانية وخدمة املسنني:
ففي سنة ّ 1991
مت انشاء دار العجزة
يف دالويش هيل ويف سنة 2007
أنشاء مركز ثاني للعجزة يف دالويش
هيلِ .إ َّنها فعال َحَّبِة َ
ردل اليت زرعت
اخل َ
يف ارض اوسرتاليا احلبيبة منذ مخسني
َ
سنة ،وقد ا َ
ِرت َف َعت
وصارت من أكبرََ
َ
قول تثمر عمال رسوليا وروحيا وتشهد
الب ِ
ُ
لالجنيل الشهادة احلقة.
 .5فها أننت اليوم رهبات العيلة على

مثال عائلة الناصرة ،خلدمة العائلة
خاصة يف حقلي الرتبية واالهتمام
وأننت إىل جانب راعي
باملسنني.
ّ
األبرشية والكهنة يف هذه املهمة
الشاقة اليت ال خيفى على أحد ما
تتعرض له عائالتنا من حتديات تربوية
قبلنت
وأخالقية وروحية واجتماعية .لقد
ّ
زلنت يف املعرتك كاجلنديات
التحدي وال
ّ
الصاحلات والعذارى احلكيمات يف خدمة
بشارة اإلجنيل.
اننت بنات البطريرك احلويك
.6
ّ
العظيم الذي كان حيمل هم العائلة وقد
أراد احلفاظ عليها من خالل تأسيس
مجعية راهبات العائلة لتكون على مثال
ّ
العائلة املقدسة يف خدمة العائلة ويف
خدمة كل إنسان.
 .7أننت بنات بطريرك العناية اإلهلية
اليت تلجأن إليها امام كل صعوبة
وامتحان ،خصوصا يف هذه االيام،
وتتكلن عليها يف كل أعمالكن ،ولذلك
أتت هذه األعمال بالنجاحات واإلزدهار
على كل صعيد يف أسرتاليا ولبنان
وأينما وجدت راهبة من راهبات العائلة
املقدسة املارونيات.
 .8أننت باقة ورود يف األبرشية (زينة
االبرشية كما تعودنا نقول) يفوح
عطرها مع شهر الوردية املوافق مع
اختتام احتفاالت يوبيل اخلمسني هذا.
حنن نعلم كم حضوركن حمبب للجميع
وكلنا نشكركن بصوت واحد على مجيع
ما تقمن به من خدمات وتضحيات يف
سبيل نشر الرسالة املسيحية.
 .9نصلي معكن كي يظهر اهلل قريبًا
قداسة املؤسس ليعتلي املذابح شفيعًا
ومثا ً
ال يقتدي به كل انسان يف حمبة
وطنه وكنيسته .ونصلي أيضًا معكن من
أجل كل األخوات اللواتي خدمن يف هذه
األبرشية على مدى السنوات اخلمسني
وكل األخوات اللواتي انتقلن إىل األخدار
االختني،
السماوية ،وخنص بالذكر
غريب وماري دي روزير.
جوليات ّ
 .10ها قد مرت مخسون سنة من اخلدمة
والعطاء يف أبرشية أسرتاليا املارونية،
وال تزال اخلدمة مستمرة بنعمة اهلل
وسخائكن الالحمدود.
والتزامكن
ّ
ّ
11. I could not conclude these
reflections without saying few words

in English to express my gratitude to
you, the Maronite sisters of the Holy
Family, for your presence and ministry
here in the Maronite diocese of Australia
over the last 50 years. From 1968 until
2018, we have a beautiful story to tell,
many accomplishments and successes,
and a blessed journey that we are all
very grateful for.
12. Over these past five decades, your
mission has grown and developed.
But at the heart of your work and
at the centre of your mission there
is the presence of our Lord JesusChrist, in your lives as individuals
and congregation. The charisma of
your congregation as expressed by
your founder his Beatitude Patriarch
Elias Howayek, is a deep spirituality
conveyed in giving and serving the
family to follow the example of the Holy
Family of Nazareth. This charisma
is expressed in your service in the
parishes, in the schools and in the
ministry of nursing homes.
13. Thank you for providing this
service to our Maronite church
with, dedication serenity, and love.
Congratulations on your Golden
jubilee. May this beautiful and lifegiving ministry continue for years to
!come
 .14ختامًا ،نرفع الصالة مع بعضنا
البعض ،جلمعية راهبات العائلة املقدسة
املارونيات ،طالبني من اهلل هلن ،املزيد
من الشهادة االجنيلية والنجاح واإلزدهار
يف العمل الرسولي واالنساني .ونسأل
اهلل حبرارة وإميان كي يرسل فعلة
حلصاده ودعوات رهبانية مقدسة ألنه
فيها ومن خالهلا نعيش الشهادة مللكوت
اهلل على ارضنا ،وتتجلى بالوقت عينه،
عالمة رضى اهلل علينا من السماء .ومع
انطالقة مسرية مخسني سنة جديدة جندد
التهاني ألخواتنا الراهبات الفاضالت
بهذا اليوبيل الذهيب طالبني من اهلل
عليهن
املزيد من النعم والربكات االهلية
ّ
وعلى الكنيسة اجلامعة .آمني.

رسالة من املطران انطوان  -شربل طربيه اىل أبناء
وبنات الكنيسة املارونية

أيها األحباء يف املسيح يسوع،
منذ نشر مقالتني يف احدى الصحف
االوسرتالية خالل األسبوع املاضي،
وأنا يف حالة تفكري وصالة.
الكهنة والرهبان والراهبات يف
كنيستنا ،والعديد من املتطوعني
العاملني معهم ،هم أشخاص ملتزمون
جدًا حتى التضحية بالذات .بدعمكم
يصنعون اخلري يف هذا العامل ،إىل كل
حمتاج ،وليس للموارنة فحسب.
أنا حزين جدًا وجمروح يف الصميم ،ملا
تضمنه هذان املقاالن املذكوران أعاله
من ظلم وتشويه بالسمعة على جاليتنا
ومتطوعينا واجنازاتنا.
ولكن أؤكد لكم أنين واألبرشية نتعامل
مع هذه املسألة بأقصى درجة من
اجلدية .فنحن نعمل مع مستشارين
أخصائيني لضمان التوصل إىل كشف
احلقيقة الكامنة وراء هذه األمور،
من اجل حتقيق العدالة وترميم ما مت
تشويهه من السمعة .ويرتافق هذا مع
انفتاحنا على التغيري املطلوب ،تزامنا
مع التغيري االجتماعي احلاصل يف
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عاملنا ،للتأكيد على استمرارية وجناح
رسالة الكنيسة.
ليس من السهل اتباع هذا املسار،
ولكن علينا ان نعرف ونعرتف أن الرب
يسوع معنا ،وال يرتك أبدًا قطيعه
وحيدًا« .ال ختف أيها القطيع الصغري»
(لوقا  )32 :12يقول الرب« ،أنا
دائما حتى منتهى الدهر» (متى
معكم
ً
.)20:28
يف هذا الشهر املخصص إلكرام أمنا
العذراء مريم سلطانة الوردية املقدسة،
إلي يوم اجلمعة
أدعوكم مجيعا
ّ
لتنضموا ّ
 19تشرين األول  2018لتمضية هذا
النهار يف الصيام والعبادة والصالة،
من اجل جالء احلقيقة الكاملة ،وبشكل
نزيه وعادل وغري جمتزأ .وسيتم
اعالمكم بكل جديد تباعًا.
أصلي كي تبقى جاليتنا املارونية متحدة
وموحدة يف حمبة اهلل االب
فيما بينها،
ّ
واالبن والروح القدس .أمني.

 +املطران أنطوان-شربل طربيه
راعي أبرشية أوسرتاليا املارونية

آلدي »:نقاط الوالء» يف كولز وولورث ختدع املستهلكني

انتقدت شركة «آلدي» سلسليت متاجر
«كولز»و»وولورث» جراء تطبيق ما
يسمى برامج نقاط الوالء حيث وصفتها
بـ «املستغلة» اليت جترد الزبائن من
 1500دوالر سنويا.
ونشرت شركة البيع بالتجزئة األملانية
«آلدي» إعالنا ناقدا استهدف مباشرة
برناجمي «فالي بايز» و»ريواردز»
اللذين تطبقهما كولز وولورث على
التوالي.
وينصح الفيديو القصري املستهلكني
بالتحويل إىل آلدي لتوفري األموال،
وحيثهم على ضرورة تفادي عمليات
السلب من خالل نقاط ال هدف منها.
املستهلكني
أن
آلدي
وذكرت
يستطيعون توفري املزيد من األموال
من خالل التسوق يف املتجر بدال من
نظام نقاط الوالء.
وأطلقت ألدي ما وصفته بـ «حاسبة
الوالء» اليت توضح للمستهلكني الفرتة
الزمنية الطويلة لتجميع نقاط الوالء
واستبداهلا.
العائلة املتوسطة يتعني عليها إنفاق

 15000دوالر يف كولز واالنتظار عاما
وسبعة شهور حتى تستطيع استبدال
النقاط مبقالة تيفال.
املقالة البالغ مثنها  60دوالر تستطيع
العائلة توفريها من خالل التسوق يف
آلدي ملدة أسبوعني فقط من خالل
االستفادة من اخلصومات العديدة.
واستطرد اإلعالن« :إذا أنفقت عندنا
متوسط  275دوالرا أسبوعيا ،تستطيع
توفري مثن الب توب  13بوصة حالل
 26عاما و 7شهور بإمجالي نفقات 382
ألف دوالر».
من جانبه ،قال أدريان كريسيت رئيس
قطاع خدمة املستهلك بـ آلدي« :ليس
من قبيل املصادفة استخدام كلميت
«والء» و»خطة» معا ،إذ أن األمر جمرد
خطة استغاللية».
وأضافت آلدي أن زبائنها املخلصني
يوفرون حوالي  1500دوالر سنويا من
خالل االستفادة من اخلصومات املتعلقة
باألسعار.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

سـلسلة زالزل تـثري الـرعب

بلغت شدة الزلزال  2.4بمقياس ريخرت بعمق ثالثة أمتار

ضرب زلزال غرب سيدني ظهر السبت
املاضي بعد  12ساعة فحسب من
سلسلة زالزل أخرى شعر بها سكان
غرب أسرتاليا.
وهرع السكان احملليون يف كاتومبا
اليت تقع مبنطقة بلو ماونتينز يف والية
نيو ساوث ويلز إىل وسائل التواصل
االجتماعي للتساؤل عن زلزال شعروا
به الساعة  3:38مساء السبت.
وقال رجل إن الزلزال جعل منزله بأكمله
يهتز ،فيما قال آخرون إن اللحظة بدت
مماثلة ملرور شاحنة ثقيلة جبوارهم.
وكتب آخر عرب حسابه على فيسبوك:
«لقد شعرنا به يف الوسون أيضا».
وسرعان ما أكدت هيئة العلوم
«جيوساينس أسرتاليا»
اجليولوجية
حدوث الزلزال الذي بلغت شدته 2.4
مبقياس رخيرت بعمق ثالثة أمتار.
من جانبه ،قال الوزير الليربالي شاين
ماالرد عرب حسابه على تويرت« :هل
حتركت األرض عندكم؟ األمر يبدو وكأن
هزة أرضية حدثت يف بلو ماونتينز؟»

ورغم أن العلماء يعتقدون أن مركز
الزلزال هو وادي «ميغالونغ فالي»
بالقرب من «كوكس ريفر» وغرب
«كاتومبا» لكن تأثريه امتد إىل كامل
املنطقة اجلبلية.
وقالت امرأة« :لقد كنت يف أحد متاجر
«بانينغز» يف كاتومبا ،وبدا لي وكأن
شخصا ما اصدم بسيارته باملبنى».
وكتب أحد مستخدمي التواصل
االجتماعي« :لقد اهتز منزلنا يف لورا»،
كما شعر بالزلزال سكان «والرياوانغ»
و»بالكهيث» و»ونتورث فولز».
وضرب  12زلزال غرب أسرتاليا يف
فرتة زمنية  24ساعة فحسب أقواها
بلغت شدته  4.7مبقياس رخيرت بالقرب
من حبرية موير جنوب غرب الوالية
الساعة  12.30صباح السبت ،بعمق 5
كيلومرتات.
وتراوحت شدة زالزل غرب أسرتاليا
بني  0.3إىل  4.7مبقياس رخيرت.
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تفاصـيل اخـتطاف أم ووالـدتها ونـجليها
تكشفت تفاصيل مثرية حول
عملية اختطاف أم ووالدتها
وجنليها يف أسرتاليا واليت
انتهت مبطاردة بوليسية مثرية
أسفرت يف النهاية على إلقاء
القبض على اجلناة الذي
يتزعمهم صديقها السابق.
وكشفت التحريات أن األم
اليت كانت حمور عملية اختطاف
ومطاردة كانت قد استطاعت
قبل  5أيام من الواقعة اهلروب
مع جنليها إىل منزل والديها بعد
تدهور عالقتها مع صديقها.
يذكر أن األم 41 ،عاما ،وجنليها
املراهقني ،ووالدتها املسنة مت
على يد كل من
اختطافهم
صديقها السابق وابنه البالغ
من العمر  23عاما وصامويل
توني 29 ،عاما ،الذين اقتحموا
مقر إقامة والديها يف أوثا اليت
تقع يف ريف نيو ساوث ويلز
وفقا لفريفاكس ميديا.
وقالت الشرطة أن اخلاطف
الرئيسي ،البالغ من العمر
 44عاما ،قاد سيارته خمتطفا
وجنليها،
ووالدتها
املرأة
بينما أشعل اخلاطفان اآلخران
النريان يف املنزل وقتما كان
اجلد املسن البالغ من العمر 68
عاما بالداخل.
ووجهت الشرطة جمموعة من
االتهامات اخلطرية إىل اخلاطفني
الثالثة تتضمن إضرام النريان
يف مسكن بغرض القتل،
واالختطاف ،واالقتحام.
ونشرت الشرطة مقطع فيديو
يظهر حلظة إلقاء القبض على
اخلاطفني األصغر سنا بعد
مطاردة مثرية ملسافة 400
كم.
وخالل لقطات الفيديو اليت
صورتها طائرة هليكوبرت أمنية،
يظهر الرجالن وهما يهروالن من
خلف مبنى بالقرب من ويندسور
غرب سيدني داخل حقل بعد
النزول من سيارتهم.
وطاردهم فريق من الشرطة
وطالب االثنني بالنزول على
األرض قبل إلقاء القبض
عليهما مساء الثالثاء.
وقبل حلظات من عمليات
القبض اجلذرية ،استطاعت
اجلدة وحفيداها اهلروب بعد
وقوف سيارة اخلاطف جبانب
الطريق على امتداد «بوتي
رود» يف «كولو» اجملاورة.
وبعدها استخدمت الشرطة
تقنية التصوير احلراري والكالب
البوليسية لتتمكن من العثور
على املرأة حمتجزة بواسطة
صديقها السابق.
ومت اقتياد الرجل مصفدا
بالقيود يف» بالكساندز ريدج»
مع إصابات كبرية يف رأسه
وقدمه حوالي الساعة 11:30
مساء ذلك اليوم.
وبدأت املعاناة اليت امتدت
 16ساعة كاملة يف منزل
اجلد واجلدة صباح الثالثاء
عندما اقتحمه اخلاطفون الثالثة
مدججني ببندقية وسكاكني
وفأس.
وذكرت الشرطة أن اجلد تعرض
للضرب ومت تركه مقيدا يف
الغرفة اخللفية من املنزل بعد
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جتميد بدالت السنرتلينك عقوبة
الرافضني لوظيفة جامع الفاكهة

بدأت املعاناة يف أوثا (غرب نيو ساوث ويلز) وانتهت على بعد  400كم يف ويندسور بغرب سيدني

تجميد بدل البطالة ملدة شهر ينتظر الرافضني عن قبول وظيفة جامع الفاكهة

استطاعت الجدة والحفيدان الهروب بعد أن ظلوا أسرى للخاطف ملسافة  400كم

يحتاج املزارعون األسرتاليون الكثري من جامعي الكرز يف موسم الحصاد

كانت األم قد هربت من املنزل بعد انهيار عالقتها مع صديقها وذهبت إىل منزل والديها
التفاح يف املزارع يحتاج إىل من يحصده

تم استدعاء الشرطة إىل منزل الوالدين يف أوثا بعد أن أضرم الخاطفان النريان به
االقتحام.
وأفادت تقارير بأن اثنني
من اخلاطفني سكبا  20لرتا
من مادة سريعة االشتعال
يف املنزل وأضرما فيه النار
لكن اجلد استطاع اهلروب بعد
استعادة وعيه وقاد جرارا بعد

ذلك رغم تعرضه لضربة يف
رأسه بالبندقية ونزيف مججمة
وانتقل إىل منزل جاره على بعد
كيلو مرت.
ووصلت الشرطة الساعة 11
ص لتجد املنزل وقد أحرق
متاما ،كما تدهورت إصابات

الرجل املسن.
وبدأت بعد ذلك املطاردة
املثرية من الشرطة للخاطفني
الثالثة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

من املقرر أن تعاقب احلكومة
الفيدرالية هؤالء الذين يرفضون
وظائف متاحة جلمع الفاكهة
يف املزارع األسرتالية بدون
سبب مشروع بتجميد بدالت
السنرتلينك اخلاص بهم لفرتة
زمنية تصل إىل شهر.
وتأتي التطورات يف وقت بدأ
فيه مزارعو املناطق الريفية
االستعدادات ملوسم حصاد
حرج آخر.
ولن تتسامح احلكومة الفيدرالية
مع الرافضني جلمع الفاكهة
العقوبات
بزيادة
وتعهدت
إذا راوغ احلاصلون على بدل
البطالة يف قبول فرصة عمل
يف هذا اجملال.
من جانبه ،قال رئيس وزراء
أسرتاليا سكوت موريسون:
«لقد استمعت حكومتنا إىل
شكاوى املزارعني يف أرجاء
البالد بشأن صعوبة العثور على
عمال ال سيما يف موسم احلصاد
لبعض احملاصيل».
وتابع« :نرغب يف إلقاء الضوء

بشكل تام حول مكان الوظائف
والتيقن من معرفة الباحثني عن
عمل باألماكن املتاحة».
واستطرد« :التعامل مع نقص
العمالة يتبعه أيضا التيقن من
أن الباحثني عن وظائف ليس
لديهم عذر لرفض فرص
العمل».
يذكر أن زائري أسرتاليا احلاملني
تأشرية عطلة من احملتمل أن
يستطيعوا ملء الفراغ الناجم
عن رفض العمل يف املزارع.
وواصل موريسون« :ال ميكننا
بالتعفن،
للفاكهة
السماح
سندعم مزارعينا ونتخذ الرتتيبات
الالزمة».
املعروف أن موسم احلصاد
يقرتب بسرعة ويسعى املزارعون
ألخذ االستعدادات الكاملة.
ويبدأ موسم الفاكهة احلجرية
يف يناير املقبل حيث يتم قطف
الكمثرى والعنب واخلوف وتكون
متاحة يف املناطق اإلقليمية لنيو
ساوث ويلز بدءا من فرباير.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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باألرقام ..سحاقيات أسرتاليا
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موريسون« :أسرتاليا لن تستقبل
أعدادا أكرب من املهاجرين»

منظمة أسرتالية تطالب بإلغاء
مصطلح «املرأة احلامل»

سكوت موريسون

كيت وكريستني تشعران باالرتياح والسعادة لتمكنهما من الزواج أخريا

وفيما يلي رسم بياني يوضح إحصائيات زواج املثليني يف اسرتاليا يف
الفرتة من  15كانون االول  2017إىل  25أيلول .2018
تكشف اإلحصائيات أن نسبة
سحاقيات أسرتاليا املقبالت
على الزواج تتجاوز نظريتها
بني املثليني الرجال.
وباتت الواليتان األكثر حتفظا،
كوينزالند وغرب أسرتاليا،
تقودان الطريق يف احتضان
هذا النوع من الزواج.
وتشكل السحاقيات نسبة
تتجاوز  %56من إمجالي 4500
حالة زواج للمثليني الذي بات
مشروعا يف أسرتاليا منذ
ديسمرب املاضي.
وميثل ذلك حتديا لتوقعات
كانت تتصور أن اإلقبال على
الزواج بني املثليني الرجال
سيتجاوز النساء.
أكثر
كوينزالند
واحتلت
من  %20من عدد زجيات
املثليني يف أسرتاليا منذ مترير
القانون بينما جاءت نسب نيو
ساوث ويلز وإقليم العاصمة
األسرتالية وفيكتوريا أقل مما
كان متوقعا.
يأتي ذلك بالرغم أن كوينزالند
وطن ألقل من  %18من األزواج
املثليني الذي يعيشون معا.
السحاقيتان
تزوجت
وقد
كريستني وكيت ويلدرماوث-

وات أخريا يف بريزبن وقالتا
انهما تشعران باالرتياح جراء
ذلك.
وعربتا عن شكرهما للداعمني
هلما ،وتقديرهما لكل املثليني
الذين مروا بظروف عصيبة
بسبب ميوهلم اجلنسية.
وقالت كريستني« :نشكر
هؤالء األشخاص الشجعان جدا
الذي مهدوا الطريق لنا وجعلوا
حياتنا أكثر سهولة وهم السبب
فيما حنن عليه اآلن».
وظهرت كيت 35 ،عاما،
وزوجتها على الصفحة األوىل
لصحيفة األسرتالية يف 15
نوفمرب املاضي يف نفس
يوم ظهور نتائج استفتاء
زواج املثليني الذي كشف
أن  %61.6من األسرتاليني
يؤيدون هذا النمط من الزواج
بينهم أكثر من  %60من سكان
كوينزالند.
جيين ميلبانك أستاذة القانون
جبامعة سيدني للتكنولوجيا
قالت إن املثليني الرجال كان
يعتقد أنهم أكثر احتماال للزواج
مقارنة بالنساء.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أكد رئيس الوزراء سكوت
موريسون أن حكومته ستستقبل
هذه السنة نفس أعداد
املهاجرين الذين استقبلتهم
احلكومة السابقة ولن تزيد
أعداد التأشريات املمنوحة خالل
السنة الفائتة.
لطاملا منحت أسرتاليا أعدادا
من التأشريات فاقت أحيانا
 160.000تأشرية سنويا لكن
األمراختلف خالل السنوات
القليلة املاضية لينخفض عدد
التأشريات املمنوحة خالل العام
املاضي خاصة بعد التغيري
الذي شهدته أعداد التأشريات
الدائمة املمنوحة للعمال املهرة
و تأشريات املمنوحة اىل
العائالت اليت اخنفضت بنسبة
 %15ما بني  2017و .2018
وقد سجل العام املاضي
اخنفاضا غري مسبوق بالنسبة
الذين
املهاجرين
لعدد

تستقبلهم أسرتاليا والذين
وصل عددهم اىل 163.000
فردا .وقد أفاد وزير اهلجرة
آنذاك بيرت داتون أن االخنفاض
احلاصل يف استقبال عدد
املهاجرين يرجع اىل دواع
أمنية.
وأعلن وزير اهلجرة ديفيد
كوملن خالل هذا االسبوع أن
احلكومة الفدرالية ستتمسك
بسياسة اهلجرة املنتهجة خالل
العام املاضي
يذكر أن اخلطة السنوية للهجرة
بقيت منذ  2011مل تتغري حيث
أن عدد التأشريات اليت من
املقرر منحها للمهاجرين بقي
على ما هو عليه أب 190.000
تأشرية يف الوقت أن عدد
التأشريات اليت منحتها وزارة
اهلجرة منذ  2016مل يتغري وهو
 183.000تأشرية سنويا .

املصدر :اس بي اس

خرباء حيذرون :تسونامي مدمر يضرب أسرتاليا
حذر خرباء من إمكانية تعرض
أسرتاليا لتسونامي مدمر،
وأشاروا إىل األمر ليس إال
مسألة وقت فحسب قبل
حدوث ذلك.
وأضافوا أن املدن الساحلية
األسرتالية حمظوظة لعدم تأثرها
سابقا بسلسلة من املوجات
املدمرة اليت حيفزها تأثريات
النيازك والنشاط الزلزالي.
يذكر أن موجات التسونامي
السابقة اليت ضربت أسرتاليا،
أحدثها عام  ،1491حتطمت
على صخور ارتفاعها  60مرتا،
وتسبب يف إرسال مياه البحر
بعيدا حتى بلغت بلو ماونتينز
على بعد  50كم غرب سيدني.
حتطمت موجات التسونامي
السابقة اليت ضربت أسرتاليا،
أحدثها عام  ،1491على صخور
ارتفاعها  60مرتا
أثبتت األدلة أن موجات املد
وصلت بلو ماونتينز على بعد
حوالي  50كم غرب سيدني
ديل دوميين-هويس ،املدير
أحباث
ملعهد
املشارك
التسونامي األسرتالية جبامعة
نيو ساوث ويلز قال إن تلك

املوجات شكلت خطرا حقيقيا
على املدن األسرتالية.
وفسر ذلك قائال« :لو كانت
قد حدثت دون سابق إنذار
ظهرية أحد أيام السبت خالل
الصيف ،كان التأثري سيكون
كارثيا» حبسب تصرحياته لـ
«أسرتاليان جيوغرافيك».
واستطرد« :أعتقد أن األمر
ليس إال مسألة وقت فحسب
قبل أن يضربنا شيء ما
مدمر».
وميكن ملوجات التسونامي
املدمرة أن تأتي دون سابق
إنذار دون إمكانية اكتشافها
إال قبل دقيقة من حدوثها.
وغالبا ما تكون الزالزل
هي
األرضية
واالنهيارات
العامل احملفز الندالع موجات
تسونامي ،وكذلك ضربات
النيازك اليت من الصعب التنبؤ
حبدوثها مسبقا.
ويف ذات السياق ،قال تيد
بريانت خبري تسونامي جبامعة
وولونغونغ إن أنظمة التنبؤ ال
تستطيع بالضرورة توقع هجوم
نيزك أو مذنب.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

طالبت منظمة أسرتالية تقدمية
مصطلح
استخدام
بإلغاء
«النساء احلوامل» واستبداله
بعبارة «األشخاص احلوامل».
وتدعو املنظمة األسرتاليني
ليكونوا أكثر مشوال يف استخدام
األلفاظ وعدم اقتصارها على
جنس معني.
بيد أن الكثري من االنتقادات
التواصل
وسائل
على
االجتماعي طالت املنظمة جراء
تبنيها وجهة النظر الغريبة.
«معهد املساواة» الذي يقع
مقره مبلبورن هو منظمة
مناصرة حلقوق النساء وتروج
دائما لتحسني درجة املساواة
بني اجلنسني.
بيد أن تغريدة املنظمة الثالثاء
املاضي عرب حسابها على تويرت
بشأن احلمل أثارت رد فعل
هائل.
وقالت املنظمة خالل التغريدة:
«استخدموا مصطلح «األشخاص
احلوامل» بدال من «النساء
احلوامل».
وتابعت« :الكل قادر على
اجلميع
المتالك
اإلجناب
األعضاء التناسلية اليت متكنهم
من تنفيذ تلك املهمة».
وطالبت املنظمة باألخذ يف
االعتبار فئات مهمشة مثل
املتحولني جنسيا والتيقن من

أن اللغة تتسع للجميع.
وكانت حكومة فيكتوريا قد
فوضت معهد املساواة يف
وقت سابق بإجراء حبث لتحليل
العنف املنزلي بالشراكة مع
العديد من املؤسسات احلكومية
والشركات غري الرحبية.
بيد أن تغريدة احلمل أثارت
الكثري من الغضب والسخرية
حيث كتب أحد األشخاص:
«هذا خطأ ألن النساء فحسب
هن القادرات على احلمل،
ومرجعي هنا هو العلم ،وال
أكرتث مبشاعركم».
وعلق آخر« :يقيين أن زوجيت
اليت تعمل ممرضة والدة
منذ  25عاما لن يعجبها هذا
الرأي».
وكتبت أخرى« :األمر ليس جمرد
كلمة ،فأنا امرأة وصديقاتي
من النساء والرجال لكنين ما
زلت امرأة».
ورأى أحد مستخدمي التواصل
االجتماع أن ترحيب البعض
بعملية «حمو املرأة» أمر مثري
لإلحباط.
وحتى رئيس الوزراء األسرتالي
سكوت موريسون وصف اقرتاح
املنظمة باملثري للسخرية يف
تصرحيات إذاعية.
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اسرتاليا يف أسبوع

حظر التربعات األجنبية
يقرتب من التحقيق

توصل حزب العمال واالئتالف
إىل أرضية مشرتكة حول عدد
من التغيريات يف مشاريع
القوانني اليت تقرتح وضع حدود
للتربعات السياسية األجنبية.
وحتركت مشاريع القوانني
األكثر صرامة ،على األحزاب
والكيانات األخرى ،اليت تتلقى
تربعات سياسية خارجية ،خطوة
أقرب اىل التحقيق مع موافقة
حزب العمال على معظم نتائج
تقرير جديد.
وقال رئيس جلنة القضايا
االنتخابية جيمس ماكغراث
إن التعديالت اليت أوصى بها
تقرير جلنته ستقطع شوطا
بعيدا يف معاجلة املخاوف اليت
اخلريية
املؤسسات
تثريها
واهليئات غري اهلادفة للربح
بشأن مشاريع القوانني األولية
املقرتحة.
وقال عضو جملس الشيوخ عن
حزب الوطنيني االحرار يوم
االثنني املاضي ان «احلماية
ضد التدخل االجنيب ال ميكن أن
تتم من خالل خنق النقاش اجليد
أو اجلهود اخلريية احليوية».
واضاف يقول «لقد مسعنا من
قطاع عريض من املنظمات
االجتماعية وقدمنا توصيات
نعتقد أنها ستعزز دميقراطيتنا
دون إسكات هذه األصوات
احلامسة».
ومن بني التوصيات تقديم

«سجل شفاف» جديد ميكن
البحث عنه بسهولة ،وإزالة
احلاجة إىل اشارة املوظفني إىل
انتمائهم السياسي يف السجل
وحتديد عتبة  100دوالر كحد
أدنى للكشف عن التربعات
األجنبية.
كذلك ،لن يتم تعريف مواطين
نيوزيلندا املقيمني يف أسرتاليا
بتأشرية خاصة على انهم
ماحنون أجانب.
وقد وافق حزب العمال على
مجيع توصيات اللجنة باستثناء
توصية واحدة تتعلق حبمالت
حكومات الواليات واألقاليم
واحلكومات احمللية (البلديات).
وقال نائب رئيس جلنة
القضايا االنتخابية أندرو غايلز
يف التقرير إنه يدعم اإلصالح،
لكنه سيواصل الضغط من أجل
قوانني أكثر صرامة مبا يف ذلك
انشاء مفوضية وطنية للنزاهة
واالستقامة.
ورأت عضوة جملس الشيوخ
عن حزب اخلضر الريسا ووترز
إن التشريع فشل يف معاجلة
متهمة
الشركات،
تربعات
بإبرام
الرئيسية
األحزاب
«صفقة قذرة» للحفاظ على
تدفق األموال إىل خزائنها.
وقالت للربملان «هذه ورقة
توت عن مشروع قانون صمم
بالفعل ملواصلة مهامجة القطاع
اخلريي».

أصابها باهلسترييا ..ثعبان يوقظ
فتاة من نومها يف غرفتها!

استيقظت الفتاة ،آشلي مولر،
يف أسرتاليا على وقع «هجوم»
ثعبان بطول مرت ونصف،
أصابها باهلسترييا.
وقع احلادث يف مدينة بريسبان
بوالية كوينزالند عندما استيقظت
مولر البالغة من العمر  19عاما
يف الساعة الثالثة صباحا على
صوت سقوط مدو.
وعندما أشعلت الفتاة النور،
رأت أن أحد أواني الزهور يف
غرفتها قد وقع على األرض
عينها،
وبطرف
وانكسر.
شاهدت الفتاة حركة غريبة
على طاولة املرآة ،والتفتت
ناحية احلركة واصطدمت وجها
لوجه مع ثعبان.
واعرتفت مولر قائلة« :لقد
صعقت ،فأنا مل أكن قد
استيقظت من النوم متاما ،ومل

أفهم يف البداية ماذا حيصل،
لقد اعتقدت أن األمر كان
حلما».
وبعد أن مرت حلظات الصدمة،
صرخت الفتاة وركضت إىل
غرفة نوم والديها اللذين مل
يصدقا يف البداية ابنتهم،
وذهبا إىل غرفتها وتأكدا من
الواقعة وقاما باستدعاء خبري
ثعابني.
ووصل اخلبري ،توني موريسون،
يف غضون  20دقيقة ،وقال هلم
بعد أن رأى بعينه الثعبان ،إن
«مولر حمظوظة جدا ألن الثعبان
مل يصعد إىل سريرها .وتتوقع
العائلة بأن الثعبان دخل إىل
املنزل نهارا وبقي حتت السرير
حتى حلول الظالم».
املصدرRT :
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موريسون يرفض الدعوات اجلديدة موريسون حيذر من برملان معلق اذا
خسر مرشح االحرار مقعد ونتوورث
بشأن طاليب اللجوء
اعرب طبيب أطفال ،قضى
بعض الوقت يف عالج املرضى
يف ناورو ،عن دهشته من
سياسة احلكومة اليت جترب
األطفال املرضى على البقاء
رهن االحتجاز دون رعاية
مناسبة.
ويتجاهل رئيس الوزراء سكوت
جديدة
مطالب
موريسون
من األطباء ومنظمات اإلغاثة
األسرتالية إلعادة التفكري يف
أسلوبه يف التعامل مع الالجئني
وطاليب اللجوء يف جزيرة
مانوس وناورو.
وقام ما يقرب من  6000طبيب
بتسليم رئيس الوزراء رسالة
مفتوحة تطالب بإجالء األطفال
وعائالتهم احملتجزين يف ناورو
على الفور.
وسيثري رئيس الصليب األمحر
الدولي خماوف بشأن معاملة
أسرتاليا لطاليب اللجوء يف
االعتقال يف اخلارج لدى زيارته
كانبريا هذا األسبوع.
وقال طبيب األطفال بول
باويرت ،الذي عاجل املرضى يف
ناورو ،إن الصدمات النفسية
واجلسدية اليت حتملها األطفال
كان ميكن جتنبها بسهولة.
وقال الدكتور بوير للصحفيني
يوم االثنني املاضي «هذا هو
املوقف الوحيد الذي صادفته
حيث توجد سياسة حكومية
متعمدة تسبب األمل واملعاناة
هلؤالء األطفال».
واضاف يقول «لقد تضرر
العديد منهم بالفعل ،لكننا ال
دائما.
نريد أن يكون هذا الضرر
ً
جيب تقييم حالتهم ومعاجلتها
على سبيل االستعجال .إنها
معجزة اال تكون هناك وفيات
بالفعل».
سيقوم رئيس اللجنة الدولية
للصليب األمحر بيرت مورر
بتقديم تقرير سري عن الوضع
يف جزيرة مانوس وناورو،
حيث أرسلت أسرتاليا طاليب
اللجوء الذين وصلوا عن طريق
القوارب.
وقال السيد مورر لوكالة
«حنن
االسرتالية
الصحافة
نشاطر النتائج اليت توصلنا

إليها بسرية مع السلطات
املعنية يف أسرتاليا  ،وسوف
نفعل ذلك بالتأكيد عندما
أذهب إىل كانبريا».
وتابع يقول «إن املعاملة
اإلنسانية للمحتجزين هناك،
أولئك احملتجزين يف تلك
املرافق ،واالهتمام اإلنساني
واجلسدية
الطبية
حبياتهم
والنفسية هي يف صميم
اهتماماتنا».
وخالل فرتة األسئلة  ،سئل
رئيس الوزراء عما قد يلزمه
لقبول عرض نيوزيلندا بإعادة
توطني مجيع األطفال واألسر
احملتجزين يف ناورو قبل عيد
امليالد.
وحذر السيد موريسون من أن
مهربي البشر كانوا يسوقون
نيوزيلندا كباب خلفي للدخول
إىل أسرتاليا.
وقال إن احلكومة يف عام 2015
أصدرت تشريعًا لسد الفجوة
األمنية احلدودية من خالل
تشديد القيود على التأشريات،
لكن مل تكن لتلقى دعم
املعارضة أو النواب املستقلني
ونواب االحزاب الصغرية.
وقال موريسون أمام الربملان:
«إىل أن يتم إغالق الباب
اخللفي ،فإن هناك خطرا من ان
هذه املسائل تشجع املزيد من
الناس على املخاطرة حبياتهم
يف البحر».
واعلن رئيس الوزراء انه «بعد
إيقاف القوارب ،لن نسمح بها
مرة أخرى».
وكشف السيد موريسون عن
إن هناك  65طبيبًا يقدمون
خدمات يف ناورو ،مبا يف
ذلك  33عام ًال يف جمال الصحة
العقلية.
وقال إنه هذا يعادل عامال واحد
لكل « 11طالب جلوء» ،ويتم
اختاذ قرارات بشأنهم على
أساس كل حالة على حدة.
وقد قامت مظاهرة يقودها
الريفيون األسرتاليون (سكان
املناطق االقليمية والنائية)
من أجل الالجئني خارج مبنى
الربملان يوم الثالثاء  ،مطالبة
بإخراج األطفال من ناورو.

يرى حزب العمال أن انتخابات
وينتوورث هي فرصة إلرسال
رسالة إىل حزب االحرار بينما
حذر رئيس الوزراء من برملان
معلق إذا خسر مرشح احلزب.
فقد حذر السيد سكوت
موريسون ناخيب ونتوورث من
ان االنتخابات الفرعية تنذر
خبطر وجود برملان معلق وعدم
اليقني االقتصادي إذا مل
حيتفظ األحرار باملقعد.
واعرتف بأن مقعد سيدني الذي
كان يف السابق يشغله مالكومل
تورنبول ،هو حلبة سباق لثالثة
خيول من حزبه وحزب العمال
واملستقلة كريين فيلبس.
وحذر السيد موريسون الناخبني
من أن خسارة األحرار ميكن أن
تعين برملانا معلقا من شأنه
أن خيلق «حالة عدم يقني
غري ضرورية يف اقتصادنا
واستقرار حكومتنا».
وقال موريسون للصحفيني
يف موراي بريدج يف جنوب
أسرتاليا« :إذا مل تصوتوا
ملرشح األحرار يف هذه
االنتخابات  ...فأنتم ختاطرون
بربملان معلق».
وبينما كان ميتدح مرشح
األحرار ديف شارما ،حث
رئيس الوزراء األحرار ،الذين
يفكرون يف التصويت لصاحل
الدكتورة فيلبس« ،للتفكري
يف ذلك بانتباه وعناية».
وقال(« :دكتورة فيلبس)
تتنافس بقوة وحتتل املركز
تزال
ال
وإنها
الثاني،
من املمكن أن تتخلف يف
االصوات االساسية وبعد ذلك
ميكنها أن تأتي إىل املقدمة
وتفوز باالنتخابات (باالصوات
التفضيلية)».
ووافق املرشح شارما رئيس
الوزراء قوله« :إنها عملية
حسابية بسيطة ..إذا مت
انتخاب أي شخص آخر غري
مرشح األحرار ،فسيكون لدينا
مزيدا
برملان معلق ،مما يعين
ً
من عدم اليقني القتصادنا
وبلدنا».
كما رد مرشح األحرار على
األسئلة املتعلقة مبوقفه بشأن

تغري املناخ ،والذي كان
ً
ساخنا للنقاش خالل
موضوعا
ً
محالت االنتخابات الفرعية.
وقال املرشح شارما إن
التصدي لتغري املناخ واالحتفاظ
بااللتزامات الدولية أمر مهم،
مضيفا «لقد كنت يف السجل
لبعض الوقت .أوافق على علم
تغري املناخ».
ويرى زعيم املعارضة الفيدرالية
بيل شورتن أن االنتخابات
الفرعية يف  20تشرين األول
هي فرصة تعين انه طفح كيل
الناخبني وعليعم ان يبعثوا
برسالة إىل احلكومة.
وقال السيد شورتن إن
من
«مذهولون»
الناخبني
تقاعس حكومة موريسون بشأن
تغري املناخ بعد صدور تقرير
رئيسي لألمم املتحدة يف وقت
سابق من األسبوع.
وصرح للصحفيني يف سيدني
«إذا مل تكونوا راضني عن
الطريقة اليت أدارت بها هذه
احلكومة األمور خالل العامني
ونصف العام ،ويف احلقيقة
مخسة أعوام ،فابعثوا هلا
برسالة [ال ،هذه املرة]».
الدكتورة
انتقدت
بدورها
فيلبس سياسات تغري املناخ
اليت ينتهجها حزب العمال
والتحالف.
الصحافة
لوكالة
وقالت
االسرتالية «إن حكومة موريسون
منقسمة بشكل يائس حول علم
املناخ وماذا عليها ان تفعل
حيال ذلك ،يف حني أن خطة
حزب العمال ال تذهب بعيدا مبا
فيه الكفاية».
واعرتف مرشح حزب العمال
ملقعد ونتوورث تيم موراي بأنه
ستكون «معجزة» أن خيسر
األحرار املقعد رغم اهلامش
الكبري لصاحلهم ،لكنه قال
إن الناخبني سئموا من احلزب
الذي يعتربهم أمرا مسلما به.
وكان رئيس الوزراء السابق
مالكومل تورنبول قد استقال
من منصبه بعد أن خسر
زعامة االحرار يف نهاية شهر
اب املاضي ،مما فتح باب
االنتخابات الفرعية.

ذكـر كـنغر رمـادي يهاجـم عـائلة
حراس احلياة الربية يف كوينزالند
يف اسرتاليا حمظوظون ألنهم
على قيد احلياة بعد أن تعرضوا
هلجوم من قبل ذكر الكنغر
الرمادي.
وتفاجأ جيم وليندا مسيث
بإقتحام ذكر الكنغر الرمادي
منزهلما الواقع يف دارلينغ
داونز األحد.
وكانت عائلة مسيث تقدم
الطعام لقطيع من حيوان الكنغر
عندما قام أحدهم مبهامجتهم
وأوقع جيم أرضا.
وقد استغربت زوجته ليندا

احلادثة وهرعت حنو املكان
ملساعدة زوجها فقام الكنغر
مبهامجتها أيضا.
وقد أصاب ليندا بالكنغر
«الشرس» جبروح بالغة على
مستوى الرئتني وكسور يف
الضلوع نقلت على إثرها إىل
املستشفى حيث خضعت لعملية
جراحية.
وقالت وسائل اإلعالم احمللية
أن إبن جيم وليندا سارع إلنقاذ
والديه عندما مسع الصراخ
وقام بضرب الكنغر بقطعة من
اخلشب وإبعاده.
املصدرeuronews :
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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

صفحة 13

Saturday 20 October 2018

الـسبت  20تـشرين األول 2018

Page 13
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طعن أمام «الشورى»:

خـوري خالـف الدستور
هديل فرفور

قرارات «االقتصاد» تفرض ضرائب وتمنح قطاعاً غري شرعي إمتياز
مرفق عام (هيثم املوسوي)
ّ
املتعلقة بتدابري
قرارات وزير اإلقتصاد والتجارة رائد خوري
ضبط تعريفات املولدات الكهربائية اخلاصة جتاوزت ،يف
حيثياتها ومضمونها ،الصالحية اليت يتيحها قانون محاية
ُ
سيما تلك اليت
حد خمالفة الدستور والقوانني «ال
املستهلك ّ
ّ
ُت ّ
نظم قطاع الكهرباء وفرض الرسوم والتأمني».
وهي متنح قطاعًا غري شرعي إمتياز مرفق عام «بشكل ُمقنع»،
فضال عن «تشريع حالة شاذة غري قانونية ( )...وإعطائها
صالحيات غري منطقية».
هذه أبرز خالصات مراجعة الطعن اليت تقدم بها ،قبل يومني،
عباس ،أمام جملس
اإلحتاد العمالي العام واحملامي علي ّ
ّ
واملتعلقة
شورى الدولة ،يف القرارات الصادرة عن خوري
بضبط تعريفات املولدات الكهربائية اخلاصة .القرارات تشمل
التعميم الرقم  /3/1أت ( )2018/10/8والبالغ الرقم /4/1أت
(ُ )2018/7/12
امل ّ
تضمن حتديد احملل ونوعية العدادت ،فضال عن
املعدل له رقم /100/1
والقرار
()2017/7/28
أت
القرار /135/1
ّ
امل ّ
أت (ُ )2018/6/6
تعلقني بآلية تصريح أصحاب املولدات لدى
الوزارة.
املستدعون ّ
ُ
أكدوا أنهم ميلكون الصفة واملصلحة .فاالحتاد
العمالي «املعين األول بالدفاع عن حقوق العمال ومصاحلهم»
متسهم القرارات املطلوب
ومن بينهم أصحاب املولدات الذين
ّ
إبطاهلا ،كما أن لالحتاد وفق قانونه األساسي حق التدخل يف
أما عباس فهو
رسم السياسة اإلقتصادية واإلجتماعية للدولةّ .
«من الشعب اللبناني ومن ُ
املشرتكني مع أصحاب املولدات».
وتستند املراجعة إىل أسباب عدة جتعل من القرارات املطلوب
أن
ومستوجبة إعالن إنعدامها ،أهمها ّ
إبطاهلا متجاوزة حلد السلطة ُ
تعميم الوزير يفرض «نوعا ما» ضريبة على املواطنني «بشكل
غري مسبوق يف العمل اإلداري» .وهي ُتشكل خمالفة ألحكام
املادتني  82/81من الدستور جلهة عدم جواز «إحداث ضريبة
ما وجبايتها يف اجلمهورية اللبنانية إال مبوجب قانون» .كما
ُت ّ
شكل خمالفة للمادة  89من الدستور اليت تنص على عدم جواز
منح أي إلتزام أو امتياز إلستغالل مورد من موارد ثروة البالد
الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة او أي إحتكار إال مبوجب
امل ّ
وتالف القرارات أيضًا القانون ُ
قانون حمدود .خُ
تعلق بتنظيم
قطاع الكهرباء (الرقم  462تاريخ  )2002/9/2ال سيما املادة
الرابعة منه املتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء واآللية احملددة
للرتخيص وتأسيس شركات متخصصة ،واملادة اخلامسة اليت
حتدد أصول اخلصخصة.
ولفتت اجلهة ُ
املستدعية اىل أن قرارات وزير االقتصاد تجُ يز
ألصحاب املولدات ،بشكل غري مباشر ،حق استعمال واستغالل
الطرقات العامة واألمالك اخلاصة لتحقيق األرباح على حساب
أصحاب هذه احلقوق ،ويف هذا خمالفة للقوانني واألحكام اليت
ترعى السالمة العامة يف الطرقات واألبنية «بسبب األسالك
املنتشرة إضافة إىل عدم حتديد للتعويض عن األضرار يف حال
حصوهلا ومن يتحملها».
قرارات الوزير ُت ّ
نص املراجعة ،تعديًا على
حبسب
ل،
شك
ّ
صالحيات البلديات واحللول حملها يف قرارات من اختصاصها
وضمن األمالك البلدية .واألهم أنها ُت ّ
سلم أصحاب املولدات من
دون توفر أية صفة شرعية هلم إدارة مقنعة ملرفق عام مبا خيالف
القوانني واألحكام املرعية اإلجراء.
تتضمن أحكامًا متضاربة تطال املواطنني يف أمواهلم
كما
ّ
نصت القرارات السابقة على أن الكلفة
أن
«فبعد
وحقوقهم،
ّ
جمانية وليست على حساب املواطن ،صدر التعميم رقم  3مبا
تضمنه من عبء كبري على املواطن سواء بالتأمني املريب أو
كلفة التوصيل اليت تصل إىل مخسني ألف لرية ،ومل حيدد آلية
إعادة التأمني إىل املشرتك وكيفية الرقابة البناءة».

الشياح اعتمد العدادات
منذ  3سنوات
زينب اسماعيل

أصحاب املولدات :وهم
حضور الدولة
رحيل دندش

حتى اآلن ،ما زالت قصة التسعرية اجلديدة
للمولدات والعدادات مبهمة بالنسبة إىل
كثريين ،إلاّ أن منوذج الشياح ميكن أن
يوضح الصورة أكثر ،لكون بعض أصحاب
املولدات يف املنطقة عمدوا منذ  3سنوات
إىل تركيب العدادات ،مستبقني احلل الذي
ويقدم
وصلت إليه وزارة االقتصاد أخريًا.
ّ
ّ
مولدات يف بعض تلك األحياء
أصحاب
قدمته وزارة
الكهرباء بالسعر نفسه الذي ّ
االقتصاد كإجناز ( 410لريات للكيلوواط
الواحد كحد أدنى) .كذلك فإن عددًا من
«منتجي الكهرباء» يعرضون على املشرتكني
تقديم الطاقة ملصاعد املباني جمانًا ،يف حال
وصول عدد املشرتكني يف املبنى إىل 10
منازل!
يف بعض أحياء أسعد األسعد ،وعبد الكريم
اخلليل ،واملصبغة ومارون مسك يف الشياح
يراوح سعر الكيلوواط الواحد بني  410و 500لرية ،وهو
سعر مرن قابل للتفاوض إىل حد كبري .كثريون اجتهوا حنو
بيع الكيلوواط الواحد بـ 410لريات ،أي التسعرية الدنيا اليت
قالت وزارة االقتصاد إنها حققتها بعد مفاوضات مع أصحاب
املولدات .هذا فض ًال عن توافر العدادات ملن يرغب منذ حنو
قدمت الدولة لسكان هذه األحياء إذًا؟ هي
ثالث سنوات .ماذا ّ
مل تعجز عن مساعدتهم يف خفض
الكلفة فحسب ،بل فرضت عليهم
زيادة متمثلة مببلغ تأمني يستحق
على املشرتك دفعه لصاحب
املولد ،لضمان حق هذا األخري،
إن مل يعد املشرتك مشرتكًا عنده
( 100ألف لرية عن كل  5أمبري،
و 75ألف لرية عن كل  5أمبري
زائدة) .بد ً
ال من أن تسعى الدولة

بعض «منتجي
الكهرباء» يعرضون
على املشرتكني
تقديم الطاقة
ملصاعد املباني
مجاناً

إىل «تكحيلها»« ...أعمتها».
صورته الدولة على أنه إجناز ساهم يف ختفيف العبء عن
ما
ّ
املواطن ،هو «نكتة» غري مفهومة .بعد أن سبق لوزير االقتصاد
ّ
«على
والتجارة يف حكومة تصريف األعمال رائد خوري أن
ّ
املخلص ،خفضه مرغمًا،
الدوز» أمام الناس وحاول أداء دور
وبدا املوقف حمرجًا .حددت الوزارة خطواتها يف هذا الصدد
من دون اطالع منها على حقيقة ما جيري يف األحياء .االحتكار
ويسعرون
موجود ،أصحاب املولدات الذين يضغطون على الناس
ّ
«كيلوواطاتهم» كما حيلو هلم موجودون ،إال أن املنافسة موجودة
ّ
التفلت وهيمنة أصحاب
أيضًا .بعد أكثر من عشر سنوات من
املولدات على األحياء ،مل تلتفت اجلهات الرمسية إىل ما تفرضه
حي ما
املنافسة من حماوالت
ٍ
ومساع على أصحاب العمل .يف كل ّ
يقل عن ّ
ّ
مولدين أو ثالثة .حياول كل صاحب مولد استقطاب
ال
أكرب عدد ممكن من املشرتكني ،فيلجأون إىل التنافس يف
تسعرية الكيلوواط الواحد ،وخفضها إىل أقل مبلغ يظل قادرًا
على العودة بالربح عليهم.
بطبيعة احلال ،ال ميكن مطالبة أصحاب املولدات أو خماطبتهم
على أنهم مؤسسة كهرباء لبنان اليت حتدد سعر الكيلوواط
(املدعوم) على أساس مخسة شطور (إذ يراوح سعر الكيلوواط
بني  35و 200لرية حبسب كمية االستهالك) ،واليت تتقاضى ما
هو أدنى من كلفة اإلنتاج .العدادات تشكل مشكلة أيضًا ،يف
منطقة ال تؤمن هلا مؤسسة كهرباء لبنان ما يزيد على  15ساعة
من التيار يوميًا يف أحسن األحوال ،تقابلها  9ساعات (على
األقل) مستمدة من املولدات.
املقدمة من مؤسسة كهرباء لبنان
تبقى تسعرية الكيلوواط
ّ
منخفضة مقارنة بتسعرية املولدات اجلديدة ،ما يعين أن
املواطن الذي كان يعمد إىل تشغيل ّ
كل ما يزيد من كلفة
فاتورة الكهرباء يف منزله خالل ساعات اشرتاك املولد ،سيكون
جمربًا على تشغيل أدواته الكهربائية ضمن ساعات التغذية
ّ
أقل .على هذا
تقدمها الدولة .فقط ألن تسعرية الدولة
اليت
ّ
األساس ،سينخفض استهالك املواطنني للتيار خالل ساعات
االشرتاك ،لينحصر باإلضاءة واحلاجات األساسية الكهربائية
البسيطة ،ما يفرض ارتفاعًا يف عجز «كهرباء لبنان» ،وزيادة
لساعات التقنني ،وارتفاعًا ،على املدى البعيد ،للضرائب على
ّ
نتنقل بني املشاكل ،من واحدة إىل أخرى ،نتيجة
املواطن .هكذا
عجز الدولة ،وسوء ّ
تدخلها بال أي دراسة أو ختطيط.

«تنظيم قطاع
ا ملو لد ا ت
و تر كيب
العدادات» هو
آخر اجرتاحات
ا لد و لة
يض
لتعو
يف
غيابها
قطاع الكهرباء.
بالرغم من أن
يبدو
القرار
يف
محيدًا
ظاهره لتنظيم
قطاع اصطبغ
بـ»املافيوية»،
ّ
إلاّ أن اإلجراءات
نية
ا لعمال
ّ
لتنفيذ القرار قد تنطوي على كثري من «املخاطر» وفق أصحاب
ّ
املولدات.
يف الضاحية اجلنوبية لبريوت ،يرى علي ،وهو أحد أصحاب
ّ
املولدات« ،أن سعر  410لريات للكيلوواط جمحف» .ي ّربر رأيه
بالقول« :إن رئيس احلكومة (سعد احلريري) ربط نصف قيمة
عجز املوازنة بالعجز يف قطاع الكهرباء ،إذ قال حينها إن كلفة
الكيلوواط تبلغ  300لرية لبنانية،
بينما يباع للمواطن بأقل من
كلفته».
ويربط تربيره بالسؤال اآلتي:
«إن كلفة إنتاج الكيلوواط الواحد
لدى تشغيل املولد تبلغ  450لرية
ّ
أقله ،خصوصًا أن سعر املازوت
يضاهي ضعفي سعر الفيول،
إضافة إىل كلفة تبديل الفالتر

املستهجن أن
تسعى الدولة إىل
إيهام املواطنني بأنها
«بصدد تحقيق
إنجاز يف قطاع
املو ّلدات»

ّ
املولد نفسه ،فكيف سيكون
والزيت والصيانة ،أو حتى استبدال
يتحدثون عنه عاد ً
ال بالنسبة إلينا؟».
السعر الذي
ّ
ال ينفي علي أنه «بصدد ترك املصلحة اليت ما عادت توف»،
«يصب يف خدمة مشرتكي الـ 5أمبري
مشريًا إىل أن القرار
ّ
وما دون ،وهم بطبيعة احلال ممن سيضبطون استهالكهم
لالشرتاك».
وفيما تبلغ قيمة االشرتاك الشهري للـ 5أمبري يف الضاحية حنو
 140ألف لرية يف املوسم الصيفي (تنخفض يف الشتاء) ،فإن
«تركيب العداد جيرب املشرتك على مراقبة عداد منزله بشكل
دوري لضبط مصروفه» ،وفق علي ،الذي يستدرك بالقول:
ّ
«القرار بروباغندا سياسية ال أكثر ،واأليام املقبلة تظهر حقيقته،
ولو أن هدف الدولة خدمة املواطن لدعمت صفيحة املازوت
ألصحاب املولدات ،ورفعت التغذية بالكهرباء».
من الواضح أن وزارة االقتصاد ماضية يف قرارها وال تريد
عرقلة .ووفق ما تقول مصادر أصحاب املولدات لـ «األخبار»،
فقد جرى يف بداية االجتماعات بني وزارة االقتصاد وأصحاب
املولدات «االتفاق على أن تكون العدادات مطابقة ملواصفات
إلكرتوميكانيكيًا.
مؤسسة كهرباء لبنان ،أي أن يكون العداد
ّ
َ
مليوني
وعلى هذا األساس ُطلب من مؤسسة الكهرباء تأمني
عداد».
ّ
وتضيف املصادر« :عجزت كهرباء لبنان عن تأمني العدد
املطلوب ،واقتصر اقرتاحها على استرياد  125ألف عداد كل
ستة أشهر ،ما يعين اإلبطاء يف تنفيذ القرار أو تأجيله».
الكمية
وحبسب املصادر ،فإنه يف سبيل احتواء مسألة تأمني
ّ
املطلوبة من العدادات« ،عمدت وزارة االقتصاد ،باالتفاق مع
امليكانيكية،
شركة ليبنور ،إىل حتديد أربعة أنواع من العدادات
ّ
ً
مطلقة عليها صفة مطابقة».
تستغرب املصادر «إصرار الوزارة على اإلسراع يف تنفيذ
القرار ،يف هذه الفرتة من السنة ،إذ ترتفع التغذية الكهربائية
للدولة وينخفض استهالك املشرتكني للمولدات تلقائيًا ،كذلك
فإن بعضهم خيفض اشرتاكه من  10أمبري إىل مخسة على سبيل
املثال».
العد هلذه األنواع األربعة
يف
اخلطأ
«احتمال
أن
إىل
واشارت
ّ
من العدادات وارد جدًا» .الدولة عاجزة عن تأمني الكهرباء .هذا
الواقع،
لكن املستهجن أن تسعى إىل إيهام املواطنني بأنها
ّ
ّ
املولدات».
«بصدد حتقيق إجناز يف قطاع
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البرتول يف الرب :صراع الصالحيات مستمر

ترامب يقرأ يف كتاب ريغن:

ايلي الفرزلي

«دلـيل عـمل» ضـد إيـران

من هي السلطة املعنية بالبت بالقرارات املتعلقة
باألنشطة البرتولية يف الرب؟ هل هي السلطة
التشريعية أم التنفيذية؟ ذلك سؤال مل جيد له
إجابة واحدة يف اللجان املشرتكة ،بل فتح أبواب
صراع صالحيات متكرر ،ستتحمل اهليئة العامة
جمللس النواب مسؤولية احلسم فيه
من بوابة قانون النفط يف الرب ،عاد صراع
الصالحيات إىل الواجهة ،لكن هذه املرة ليس
بني رئاسة اجلمهورية ورئاسة احلكومة بل بني
اجمللس النيابي وجملس الوزراء .من هي اجلهة
اليت جيب أن متلك سلطة القرار يف ما يتعلق
بتلزيم األنشطة البرتولية يف الرب ،هل هي
احلكومة أم اجمللس النيابي؟ حبسب نص اقرتاح
القانون الذي تدرسه اللجان املشرتكة ،فإن
احلكومة هي صاحبة هذا احلق .لكن هذه النقطة
سبق أن ُ
اتفق ،يف اجللسة السابقة للجان
النيابية ،على تعديلها ،حبيث ينتقل احلق إىل
اجمللس النيابي .التعديل مت بالتصويت ،فلم
يعرتض إال قلة من النواب ،إىل درجة أن أعلن
مرتئس اجللسة ،نائب رئيس اجمللس النيابي
إيلي الفرزلي ،حينها ،أن التعديل مت باإلمجاع.
يف جلسة اخلميس املاضي ،أعيد النقاش إىل
النقطة الصفر .طالب بعض الذين وافقوا على
التعديل ،وخباصة من نواب كتلة املستقبل
وتكتل «لبنان القوي» ،بالعودة إىل النص
األصلي ،فكان ذلك كافيًا لفتح نقاش  -خالف
مستجد يف شأن الصالحيات الدستورية لكل
سلطة.
أصحاب وجهة النظر املؤيدة لإلبقاء على جملس
الوزراء كسلطة تقرير ،استعانوا بسابقة قانون
البرتول يف البحر ،الذي يولي مهام املوافقة
على التلزيم واالستكشاف وحتديد الرقع ...إىل
جملس الوزراء.
لكن يف املقابل ،فإن أصحاب الرأي اآلخر،
وخباصة كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء
للمقاومة ،أصرا على موقفهما ،استنادًا إىل
املادة  89من الدستور ،اليت تشري إىل أنه «ال
جيوز منح أي التزام أو امتياز الستغالل مورد
من موارد ثروة البالد الطبيعية أو مصلحة ذات
منفعة عامة أو أي احتكار إال مبوجب قانون وإىل
زمن حمدود» .وعليه ،فإن هؤالء سألوا كيف
ُيعقل أن يبت جملس الوزراء مبسائل تتعلق
بتحديد حصة الدولة يف الرخصة البرتولية أو يف
اتفاقية االستكشاف ،أي مبسائل تتعلق بإدارة
الثروات الطبيعية واستغالهلا ،وحتديدًا البت يف
االلتزامات واالمتيازات اليت تعطى ،من دون
العودة إىل جملس النواب؟ كما سألوا كيف
مُيكن إنشاء الشركة الوطنية ،اليت هي مرفق
عام ،إال بقانون (تعطى الصالحية يف املادة
رقم  7جمللس الوزراء أيضًا) .أضف إىل أن
هؤالء عادوا إىل املادة  13من القانون املقرتح،
واليت تشري إىل أن جملس الوزراء هو الذي مينح
حقًا برتوليًا حصريًا للقيام باألنشطة البرتولية،
ليؤكدوا من خالهلا أن القانون املطروح يشكل
خمالفة دستورية واضحة ،انطالقًا من أن منح
احلقوق احلصرية ال ميكن أن يتم إال عرب جملس
النواب .وقد وصل األمر إىل درجة أن هدد
النائب نواف املوسوي بالطعن بالقانون أمام
اجمللس الدستوري ،يف حال إقراره كما هو.
ما ميسكه معارضو إدخال جملس النواب يف
املطبخ التنفيذي ،على زمالئهم أنهم غريوا
رأيهم بني قانون البحر وقانون الرب ،لكن
ألولئك روايتهم عن سبب التبديل .أو ً
ال ألن
مسألة البحر كانت حساسة ،ومرتبطة بالصراع
مع العدو اإلسرائيلي ،ومل تكن حباجة إىل مزيد
من التعقيدات الداخلية ،وثانيًا ألنهم مل يكونوا
ميلكون األكثرية يف جملس النواب .وبالتالي ،فإن
طرح األمر على التصويت كان سيعين اإلصرار
على معركة خاسرة .وهؤالء أكدوا بالتالي أن ما
يسعون إليه ليس االعتداء على صالحية جمللس
الوزراء أو التعدي على مبدأ فصل السلطات،
كما اعترب البعض ،إمنا استعادة صالحية ممنوحة
دستورًا جمللس النواب.
وألن النقاش وصل إىل طريق مسدود ،كان
اخليار بني أن ُيصار إىل إعادة القانون إىل جلنة

وليد شرارة

تصوير هيثم املوسوي
فرعية جمددًا ،ما كان سيبقي على اخلالفات
نفسها ،وبني ترك األمر للهيئة العامة ،فكان
قرار الفرزلي تعليق القضية ورفع اقرتاح
القانون برمته إىل اهليئة العامة ،اليت يبدو أنها
ستكون على موعد مع معركة طاحنة ال ترتبط
بالقانون حبد ذاته ،إمنا بصراع الصالحيات.
وإذا كان النقاش الدستوري – السياسي قد
حجب النقاش التقين املرتبط بقطاع يتعلق
مبستقبل لبنان لعشرات السنني ،فإن مصدرًا
تقنيًا مطلعًا ،يوضح
أن
لـ»األخبار»
العاملية
النماذج
تتنوع تبعًا لطبيعة
السياسي،
النظام
لكن يف املطلق ،فإن

املوسوي هدد
بالطعن بالقانون
يف حال أقرته الهيئة
العامة كما هو

جملس النواب هو الذي يوافق على اتفاقيات
االستكشاف واإلنتاج املوقعة مع الشركات،
وهذا ما حيصل ،على سبيل املثال ،يف النروج.
ويوضح املصدر أن اتفاقًا لـ 40سنة ،يتعلق
مباشرة مبيزانية الدولة لسنوات طويلة ال بد أن
يكون جمللس النواب القرار النهائي فيه ،من
دون أن يعين ذلك تورطه بالتفاصيل التقنية
كاملفاوضات وحتضري العقد وشروط التأهيل
والتلزيم وحتديد الرقع ،...اليت جيريها جملس
الوزراء .يف املقابل ،تؤكد مصادر وزارة الطاقة
أن النموذج املعتمد يف النروج يقضي مبنح
الشركات امتيازًا ،ما يعين نقل ملكية املوارد
إىل الشركة الفائزة باالمتياز ،ولذلك يتم عرض
العقود على جملس النواب .أما يف لبنان ،فالدولة
وتلزم أعمال االستكشاف
تبقى مالكة للموارد،
ّ
والتنقيب للشركات ،مقابل حصة يف اإلنتاج،
من دون أن يدفع اجلانب اللبناني أي تكاليف
سواء ُعثر على نفط وغاز أم مل يعثر.

أبي خليل يهدّد حطيط بـ»التفتيش»

فوجئ وزير الطاقة سيزار أبي خليل ،عند
دخوله إىل اجتماع اللجان املشرتكة بوجود عضو
هيئة إدارة قطاع البرتول ناصر حطيط من بني
املوظفني احلاضرين يف اجللسة .وعلى األثر،
قال له ،على مسمع من املستشارين وعدد من
النواب« :ممنوع حتكي يف اجللسة .ما تريد قوله
أحتدث» ،فوقف حطيط مستأذنًا
مترره لي وأنا
ّ
رئاسة اجللسة باملغادرة ،إال أن نائب رئيس
اجمللس النيابي إيلي الفرزلي متنى عليه أن
يبقى ،وهكذا كان .مل ينته األمر عند هذا احلد،
إذ عاد أبي خليل ،وهدد حطيط بإحالته على
التفتيش املركزي.
وفيما ُنقل عن حطيط أن رئاسة اجمللس هي
اليت طلبت حضوره للجلسة للوقوف على رأيه
التقين ،بعدما اقتصر متثيل اهليئة على رئيسها
وليد نصر والعضو غابي دعبول ،قالت مصادر
أبي خليل إن اهليئة كانت ممثلة برئيسها وأحد
أعضائها ،ومل يكن هناك أي داع حلضور حطيط،
إال يف حال قررت اهليئة  -جمتمعة  -ذلك .وحتى
لو تقرر ذلك ،فإن على حطيط أن ينقل ما
املخول باحلديث.
سيقوله يف اللجنة للوزير
ّ
وقالت املصادر إن اهليئة مستقلة إداريًا ،لكن
مشاركة أي عضو من أعضائها يف اللجان النيابية
يوجب احلصول على إذن وزير الوصاية.

فريق إدارة دونالد ترامب املكلف ملف إيران
يروج السرتاتيجية جديدة تستلهم اسرتاتيجية
ّ
إدارة دونالد ريغن ضد االحتاد السوفياتي
الحتواء إيران و»دحرها» ،وجيزم بأنه
ماض حنو
ٍ
انتصار آخر ...مهما كانت األكالف.
املواجهة األمريكية ــ اإليرانية يف طور التحول
إىل املعركة الرئيسية يف اإلقليم اليت تعيد
ترتيب أولويات العبيه الرئيسيني ،حمليني
وإقليميني ودوليني ،دولتيني وغري دولتيني،
وترسم خريطة التحالفات اجلديدة املرتبطة
بهذه املعركة وبنتائجها .إدارة الرئيس دونالد
ترامب
تسرب عرب بعض القنوات اإلعالمية
ّ
والدبلوماسية أنها باتت متتلك خطة حمكمة ضد
طهران ستؤدي حسب اجلناح «األكثر اعتدا ً
ال»
يف اإلدارة إىل خضوعها يف نهاية املطاف
للشروط واإلمالءات األمريكية ،بينما يرى
جناحها األكثر تشددًا أنها ستسبب انهيار نظام
اجلمهورية اإلسالمية ال أقل .وعلى الرغم من
أن النواة الصلبة للمجموعة اليت بلورت هذه
اخلطة هي من فلول إدارة بوش االبن ،فإن
مصدر إهلامها ليس أطروحات احملافظني اجلدد
ُ
ّ
النظم املعادية عرب
حول تغيري
التدخل العسكري
املباشر والتورط يف عمليات «بناء األمم» ،اليت
قادت إىل نتائج كارثية بالنسبة إىل الواليات
املتحدة يف العراق وأفغانستان ،بل اسرتاتيجية
إدارة دونالد ريغان ضد االحتاد السوفياتي
اليت تكللت بسقوطه .التسويق الناجح للخطة
احلالية يف أوساط النخبة األمريكية والرأي
العام يتطلب ربطها بـ»قصة جناح» ال بـ»قصة
فشل» .ومبعزل عن فرص جناحها أو فشلها،
إن اعتماد اإلدارة األمريكية للخطة املذكورة
سيفضي حكمًا إىل تأجيج الصراعات الدائرة يف
املنطقة ترتتب عنها تداعيات خطرة بالنسبة إىل
مجيع دوهلا ،مبا فيها تلك املؤيدة هلا.

سياسة «العقوبات القصوى» واالستنزاف

مصدر مطلع زار واشنطن أخريًا ،وقابل بعض
أعضاء الفريق املشرف على امللف اإليراني يف
إدارة ترامب ،قال لـ»األخبار» إن هذا الفريق
بات يستوحي اخلطوط العريضة السرتاتيجيته
طبقها الرئيس األسبق
ضد إيران من تلك اليت ّ
رونالد ريغن ضد االحتاد السوفياتي ،كما
خلصها الكاتب والصحايف بيرت شوايتزر ،يف
مؤلفه الصادر عام « 1994االنتصار :اسرتاتيجية
سرعت انهيار االحتاد
إدارة ريغن السرية اليت ّ
السوفياتي».
لقد بات هذا الكتاب «دليل عمل» بالنسبة إىل
هؤالء متامًا كما كان كتاب «دفاعًا عن الدميقراطية»
لناتان شارنسكي ،املنشق السوفياتي السابق
ّ
الذي
احتل مناصب وزارية عديدة يف إسرائيل،
مبثابة «احلمض النووي» لسياسات إدارة بوش
االبن ،كما
أقر هذا األخري حرفيًا ،واملرجع
ّ
النظري ملشاريع «دمقرطة» الشرق األوسط
رغم سخفه وضحالة حججه .وبيرت شوايتزر
صحايف متخصص بالتحقيقات ،معروف مبواقفه
اليمينية املتشددة ،ووثيق الصلة بكبري موظفي
البيت األبيض السابق ستيفن بانون .يصف
شوايتزر بإسهاب يف «االنتصار» السياسات
واإلجراءت العملية اليت اختذتها إدارة ريغن
ضد السوفيات واليت تضمنت حربًا اقتصادية
شاملة ودعمًا للمنشقني وحلركات املعارضة
داخل االحتاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية
ورعاية حلرب استنزاف حقيقية يف أفغانستان.
وقد كشف مقال نشر على موقع «بازفيد نيوز»
يف  25أيلول املاضي أن مارك دوبوفيتز،
مدير «معهد الدفاع عن الدميقراطية» ،هو
من أعطى الكتاب ملايك بومبيو ،عندما عينّ
األخري مديرًا للمخابرات املركزية األمريكية،
أي قبل أن يعاد تعيينه وزيرًا للخارجية بد ً
ال
من ريكس تيلرسون .وللعلم ،فإن «معهد
الدفاع عن الدميقراطية» ،كما اعرتفت موظفة

يف وزارة الشؤون االسرتاتيجية اإلسرائيلية
يف فيلم وثائقي أعدته قناة «اجلزيرة» عن
اللوبي اإلسرائيلي يف الواليات املتحدة ،هو
جمرد أداة بيد هذه الوزارة ،وهي تشرف على
أنشطته مباشرة .أي إن موظفًا إسرائيليًا هو
من ّ
سلم الكتاب ملدير املخابرات املركزية الذي
قرأه ووزعه على فريقه يف الوكالة ،ومن ثم
على فريقه يف وزارة اخلارجية ليصبح بعد ذلك
مرجعًا ودليل عمل.
ووفقًا للمصدر املطلع ،يعتقد
القيمون على
ّ
ملف إيران أن خطيئة إدارة بوش االبن ،أنه مل
يذهب يف ضغوطه االقتصادية والسياسية على
إيران إىل احلد األقصى الكفيل برأيهم بدفعها
إىل اإلذعان للشروط األمريكية بنظر بعضهم أو
حتى بتسهيل انهيار نظامها بنظر بعضهم اآلخر.
أحد اخلرباء املقربني من إدارة ترامب ،وهو من
حدد يف
احملافظني اجلدد ،فرديريك كابالنّ ،
موقع دورية «كومنرتي» جمموعة األهداف اليت
ينبغي لـ «اسرتاتيجية انتصار» واقعية أن تعمل
على حتقيقها ،وهي:
« السعي لفصل إيران عن اجملموعات اخلارجية
املؤيدة هلا.
ــ منع إيران من السيطرة على موارد خارج
حدودها ،يف العراق وسوريا ولبنان،
واستخدامها.
ــ إحلاق هزائم باحلرس الثوري يف ساحات
مواجهة رئيسية كالعراق وسوريا لضرب
تعزز موقعه يف
صدقية سرديته الداخلية اليت ّ
سياسات األمن القومي اإليراني.
ــ تشجيع التذمر والتمرد داخل إيران ضد
النظام.
ــ تسعري اخلالفات وتأجيجها داخل النظام حول
جدوى االستمرار بالسياسات التوسعية.
مقاربة طويلة األمد جيب أن تنطلق من ضرورة
بناء إمجاع بني حلفاء الواليات املتحدة لوضع
مثل هذه االسرتاتيجية موضع التنفيذ ...هي
ستجرب إيران على القتال بشراسة يف العراق
وسوريا للحفاظ على مواقعها وتصعد الضغوط
على االقتصاد االيراني جبميع السبل املمكنة.
وبالنتيجة ،ستضطر إيران إىل الرتاجع والتخلي
عن مشروعها للهيمنة اإلقليمية.»...
ويلحظ املصدر أن الالفت يف حتليالت أعضاء
الفريق املشار إليه
عدم
ومواقفهم،
بنتائج
اكرتاثهم
سياستهم التصعيدية
حيال إيران على أمن
واستقراره.
اإلقليم
العراق
غزو
فبعد

ال يكرتث
الفريق بنتائج
السياسة
التصعيدية
حيال إيران

ونتائجه ،سادت يف الواليات املتحدة وجهة
نظر حتذر من سلبيات تدمري أو إضعاف الدول
فيه على املصاحل األمريكية نفسها ،ألنها
تفسح اجملال أمام صعود اجلماعات املتطرفة،
كـ»داعش» ،أو أمام توسع نفوذ دول إقليمية
مستقلة ومعادية ،كإيران ،أو تسعى لتوسيع
هامش استقالليتها ،كرتكيا .وكان دونالد
ترامب نفسه ،قبل وصوله إىل السلطة وبعده،
قد انتقد بشدة هذه السياسات ونتائجها وأعلن
رفض إدارته هلا .اجلديد اليوم هو االستعداد
للمضي خبيارات ستقود بالضرورة إىل انفجار
صراعات ضارية يف أكثر من ساحة يف املنطقة
يصعب استشراف مآالتها واخلراب الناجم عنها.
عادة ما تدفع الغطرسة واخلفة إىل مثل هذه
اخليارات .احملسوم أن مصري حلفاء الواليات
املتحدة ومصاحلها ،يقع أيضًا ضمن ما يصعب
استشرافه .فاحلماسة السرتاتيجيات صيغت
يف زمن آخر لن خيفف من األمثان الباهظة اليت
سيكون عليها دفعها مع حلفائها عند وضعها
موضع التنفيذ.

صفحة 15

Saturday 20 October 2018

الـسبت  20تـشرين األول 2018

Page 15

مـقاالت وتـحقيقات

أرمـن لـبنان ...ينقـرضون!
بعد مرور تسعة أعوام على آخر
انتخابات نيابية أجريت يف لبنان،
كشفت االنتخابات النيابية األخرية عن
التغيريات اجلذرية اليت أصابت الطائفة
املسيحية بشكل عام والطائفة األرمنية
بشكل خاص .ولعل هذه التغيريات
تدخل يف خانة هجرة األرمن إىل أمريكا
والدول األوروبية وختليهم عن حق منح
اجلنسية اللبنانية ألبنائهم .غالبية من
بقي اليوم ،ينتمون إىل الفئة العمرية
السن ،ما يطرح أكثر من
الطاعنة يف
ّ
سؤال حول وجود طائفة بأكملها باتت
مهددة فعليًا باالنقراض!
نسبة املواطنني املسيحيني اللبنانيني
تتناقص يف السجالت الرمسية.
ذلك معلوم وال شك فيه .لكن هذا
التناقص ال يعين أن عدد املسيحيني
العام يرتاجع .ما ينخفض هو نسبة
املسيحيني من اجملموع العام ،ألن
تزايدهم الطبيعي ،على السجالت،

رىل ابراهيم

مصادر الطاشناق تنفي أن يكون هناك تراجع أو أن يكون هناك أي هجرة استثنائية مختلفة عن هجرة
بقية الطوائف (مروان طحطح)

أقل من تزايد املسلمني .غري أن التناقص النسيب شيء ،وتراجع
العدد شيء آخر .هذا الرتاجع احلقيقي حيصل عند اللبنانيني من
أصول أرمنية ،الذين يتناقص عددهم بشكل دراماتيكي ،أكان
بالنسبة لألرمن األرثوذكس أو الكاثوليك .واالنتخابات النيابية
األخرية كانت املقياس األدق ملا آلت إليه احلالة األرمنية يف لبنان
حد سواء .إذ
والرتاجع احلاصل بأعداد الناخبني واملقرتعني على ّ
يسجل األرمن يف جبل لبنان وبريوت ،أماكن
كان يفرتض أن
ّ
تواجدهم ،منوًا يف عدد الناخبني اجلدد على لوائح الشطب خالل
السنوات التسعة األخرية (الفرتة املمتدة من  2009إىل  )2018من
ناحية عدد مواليد ما بني العام  1988و ،1997أي الذين بلغوا السن
القانونية لالقرتاع .وهو ما مل حيصل .فاقتصر عدد هؤالء يف
بريوت األوىل على  3044شخصًا لألرمن األرثوذكس و 578شخصًا
سجل عدد  324شخصًا فقط يف بريوت الثانية
للكاثوليك منهم .فيما ُ
عن األرمن األرثوذكس و 107للكاثوليك .ويقول أحد الضالعني يف
يعد منوًا نسبة إىل عدد الوفيات املسجلة
األرقام أن ما سبق ال
ّ
يف هذه املنطقة ،على اعتبار أن غالبية الناخبني األرمن هم من
السن .ويف مقارنة التوزع الديين واملذهيب للناخبني
الطاعنني يف
ّ
سجل األرمن
بني  2009و،2018
ّ
األرثوذكس اخنفاضًا يف أعدادهم
يف كل لبنان من  91290ناخبًا إىل
 87679ناخبًا ،ومن  20709ناخبني
عند األرمن الكاثوليك إىل 19566
ناخبًا يف العام  .2018ما يوازي
تراجعًا أرثوذكسيًا بنسبة 3.96%
وكاثوليكيًا بنسبة .5.52%

تراجع عدد الناخبني
األرمن األرثوذكس
بنسبة %3.96
واألرمن الكاثوليك
بنسبة %5.52

كان من الطبيعي تاليًا أن ينخفض عدد الناخبني يف خمتلف الدوائر
ومنها بريوت األوىل والثانية حيث بلغ جمموع الناخبني  43757يف
العام  ،2018بعد أن كان  46831ناخبًا يف العام  2009أي بفارق
 3074ناخبًا .كذلك اخنفض عدد الناخبني األرمن الكاثوليك من 8615
ناخبًا يف العام  2009إىل  8160ناخبًا يف العام  .2018تلك كانت
ّ
بتدني نسبة االقرتاع
الضربة األوىل .الضربة الثانية لألرمن متثلت
من حنو  33%يف بريوت األوىل إىل أقل من  .25%وهو ما نقل
األرمن من موقع املؤثر يف نتائج االنتخابات وفق النظام األكثري
إىل موقع غري املؤثر يف االنتخابات األخرية اليت أجريت وفق النظام
النسيب .وكانت النتيجة فقدان حزب الطاشناق الذي تواليه النسبة
األكرب من املقرتعني األرمن لدور «بيضة القبان» وحاجته هذه املرة
إىل رافعة حزبية أخرى (التيار الوطين احلر) إليصال نائبني له يف
بريوت األوىل (حصال على ما يقارب الستة آالف وأربعمئة فيما بلغ
احلاصل حنو  5300صوت).
ما ينطبق على بريوت ،ينطبق أيضًا على جبل لبنان وخباصة املنت
الشمالي حيث الثقل األرمين .بعد تسع سنوات على آخر انتخابات،
تراجع عدد ناخيب األرمن األرثوذكس من  30912شخصًا يف جبل
لبنان إىل  30628ومن  8467إىل  8368عند األرمن الكاثوليك .حصل
تدن يف نسبة االقرتاع حيث البلوك األرمين األكرب
ذلك وسط
ٍ
يف املنت الشمالي ،من  37%يف العام  2009إىل  30%يف العام
 .2018هنا أيضًا كان مرشح حزب الطاشناق وأمني عام حزبه أغوب
بقرادونيان حباجة إىل التحالف مع التيار الوطين احلر لضمان مروره
إىل الربملان .فقد نال األخري حنو  7آالف صوت تفضيلي فيما بلغ
احلاصل حنو  13ألفًا.
من بريوت إىل املنت إىل زحلة« ،االنهيار» نفسه .يف العام 2009
بلغ عدد األرمن األرثوذكس يف البقاع  9288ناخبًا لينخفض إىل
 9039يف العام  ،2018ومن  2617أرمنيًا كاثوليكيًا إىل  1928ناخبًا
يف العام احلالي.

مصادر الطاشناق تنفي أن يكون هناك تراجع أو أن يكون هناك أي
هجرة استثنائية خمتلفة عن هجرة بقية الطوائف .وأرقام املهاجرين
املسجلة لديها ال تتجاوز املئات .إال أنها تقول من جهة أخرى أن
نسبة الوفيات تفوق نسبة الوالدات ،لذلك يعمل احلزب اليوم على
تقديم حوافز مالية للعائالت اليت تنجب ولدًا ثالثًا ،وأيضًا تقدم
تسهيالت للشباب الراغبني بالزواج عرب التكفل بتكاليف الزواج
والحقًا بتكاليف عمادة األوالد .يلي ذلك ختفيضات يف املدارس

جدي على احلفاظ
واجلامعات وعمل ّ
على األرمن الساكنني يف لبنان
وثنيهم عن اهلجرة .أما السبب األهم
هلذا التناقص الذي يصيب األرمن،
فيعزوه أصحاب األرقام إىل عدم
تسجيل األرمن املهاجرين إىل أمريكا

ساهم مرسوم
العام  1994يف
تجنيس نحو 4
آالف أرمني لبناني

وكندا وغريها من البلدان ألوالدهم يف لبنان واكتفائهم بإعطائهم
جنسية البلد الذي يقطنون فيه.
ما سبق ،يشكل جزءًا صغريًا من الصورة ،فالوضع كان ليبلغ ذروته
دمًا
يف السوء لو مل يضخ مرسوم التجنيس الصادر يف العام ّ 1994
جديدًا على عدد الناخبني األرمن .ويظهر ذلك بغاية الوضوح يف
مقارنة بني أرقام الناخبني يف العام  1992والعام  .2000آنذاك،
كان جمموع ناخيب األرمن األرثوذكس  82655على لوائح الشطب
و 13078ناخبًا كاثوليكيًا .لكن يف العام  2000وللمرة األوىل ارتفع
عدد الناخبني لتصبح النتيجة ما يلي 88601 :أرمن أرثوذكس
و 27613ناخبًا أرمنيًا كاثوليكيًا .وباألرقام الدقيقة ،طاول التجنيس
 3321أرمنيًا أرثوذكسيًا يف العام  1994و 782أرمنيًا كاثوليكيًا .على
رغم ذلك ،مل يصمد منو األرمن يف السنوات التسعة التالية أي
ما بني العام  2000والعام  ،2009وعادت «لعنة» التناقص لتطفو
على أعداد الناخبني .ويبدو أن السنوات التسعة املقبلة تشكل
حتديًا حقيقيًا للوجود األرمين يف لبنان ،واملسار املرسوم حديثًا
ّ
ّ
يبشر بـ»االنقراض» .فخالفًا لكل األقليات املسيحية اليت تشهد
منوًا كبريًا وسريعًا ،ينحدر منو الطائفة األرمنية بشكل دراماتيكي
وسريع جدًا ،خصوصًا أن غالبية من تبقى يف لبنان هم من الفئة
العمرية الكبرية اليت ال تطمح للهجرة بعد اآلن.

بالد اهلل الطاردة

تتحول أزمة أقلية كاألزمة األرمنية إىل مشكلة
يف بلد غري لبنان ،قد
ّ
وطنية كربى ،تسارع الدولة واجملتمع إىل حبث سبل ّ
حلها للحفاظ
مكون اجتماعي أساسي ومحاية وجوده .غري أن أزمات الطوائف
على ّ
ً
عادة ما تكون مشكلة كل طائفة على حدة ،وال ترقى
يف لبنان
جتليات أزمة النظام الطائفي
اهلم الوطين ،يف أوضح
إىل مستوى
ّ
ّ
ّ
يتغنى القائمون عليه اليوم ويف املاضي ،حبمايته
اللبناني ،الذي
تتحول إىل أزمة
بد أن
للتنوع والتعددية .أزمة األرمن اليوم ،ال ّ
ّ
ّ
بد أن يكون من ضمن ّ
خطة شاملة تشرتك فيها
وطنية .وعالجها ال ّ
الدولة وتهتم بها «الدوائر العميقة» يف الطوائف الكبرية .فمشكلة
اهلجرة ليست مشكلة أرمنية ،بل عامة .واختفاء سجلاّ ت عائالت
أرمنية نتيجة عدم تسجيل املواليد اجلدد للمغرتبني ،تسري على
أبناء الطوائف األخرى ،لكن بنسبة أقل .وإن دل ذلك على شيء
فإمنا يدل على أن املشكلة هي يف الواقع اللبناني الذي مل يعد
حمتم ًال ،ما يؤدي إىل تناقص يف عدد اللبنانيني الذين يسكنون
يف وطنهم ،ال هلواية تارخيية باهلجرة ،بل ألن لبنان مل يعد مكانًا
قاب ًال للعيش فيه بكرامة .بالد ال إنتاج فيها ،وال اقتصاد ينمو ،وال
بيئة نظيفة ،وال نظام ضمان صحي ،وال تعليم جماني الئق بأهلها،
وال رفاهية للسكان ...هي بالد طاردة ألهلها.

موفد ماكرون :لبنان غري قابل
لإلصالح!
فيفيان عقيقي

توصل
«لبنان بلد غري قابل لإلصالح!» .هذه هي اخلالصة اليت
ّ
إليها موفد الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ،بيار دوكان ،خالل
جلسة ُعقدت أمس ،بدعوة من السفارة الفرنسية يف بريوت،
حضرها أكثر من  15صحافيًا لبنانيًا وأجنبيًا عام ًال يف لبنان ،لعرض
ملقررات مؤمتر «باريس
التأخري احلاصل يف تنفيذ احلكومة اللبنانية
ّ
.»4
خالل اجللسة ،أشار املوفد الرئاسي الفرنسي إىل أن اهلدف من
ّ
مقررات
«احلث على تشكيل احلكومة ،وتنفيذ
زياته احلالية هو
ّ
مر أكثر من ستة
فقد
الوقت،
من
املزيد
هدر
وعدم
مؤمتر سيدر،
ّ
أشهر على املؤمتر ومل ّ
تنفذ احلكومة اللبنانية شيئًا من الربنامج».
وبكثري من الفوقية اليت ال ختلو من التوبيخ ،يقول دوكان إن
«آمال اجملتمع الدولي خابت من الطبقة السياسية اللبنانية ومن
مقررات سيدر .حنن الفرنسيون معتادون
التأخري يف البدء بتنفيذ ّ
على آلية العمل يف لبنان وقدمنا الكثري له ،ولكن لدينا جتارب
شجعة ،لذلك حنن
سابقة يف مؤمترات باريس  1و 2و ،3وهي غري ُم ّ
املرة لن تكون
قلقون من التأخري يف تنفيذ اإلصالحات .فهذه
ّ
باملرات السابقة ،األمور خمتلفة اليوم ،ولبنان مل يعد خارجًا
شبيهة
ّ
من حرب لنتساهل معه .عليه تنفيذ اإلصالحات ألن سيدر هو
برنامج من ثالثة ركائز :اإلصالحات واملشاريع والتمويل ،وال ميكن
أن ّ
ينفذ الربنامج يف ظل غياب أحدها».
تأتي هذه اجللسة بعد زيارة
دوكان للرئيسني نبيه بري
وسعد احلريري ،يوم اخلميس
من االسبوع املاضي ،موفدًا
من الرئاسة الفرنسية لتحريك
عملية تشكيل احلكومة اللبنانية.
ّ
تدخل بالده
إال أن دوكان نفى
يف الشؤون الداخلية للبنان

يف حال نكث
املسؤولون اللبنانيون
بوعودهم ،فهم لن
يحصلوا على األموال
التي وُعِدوا بها

مقررات برنامج «باريس  ،»4مشريًا إىل أنها
أو الضغط لتنفيذ
ّ
معنية مبساعدة
تندرج «يف إطار الصداقة بني البلدين ،وأن فرنسا
ّ
لبنان على االستفادة من مؤمتر سيدر ،والفرصة ُ
املتاحة له إلنقاذ
اقتصاده».
ّ
املوظفني بالسفارة على إبقاء احلديث «off the
وعلى رغم إصرار
«مهمة الضغط» من خالل الصحافة
 ،»recordأي مبعنى آخر إجناز
ّ
حبجة أن ما يقوله «مصلحة
لكن من دون النقل عن اجلهة املتحدة ّ
لبنانية حبتة» .إال أن األهداف الفرنسية مل تعد خافية على أحد،
وأبرزها تأمني جناح برنامج «باريس  »4إلمداد الالجئني السوريني
ّ
لتدفقهم إىل
مقومات العيش املفقودة يف لبنان ،منعًا
ببعض
ّ
داخل بلدان االحتاد األوروبي ،فض ًال عن استفادة فرنسا من
ّ
املتعلقة باملياه)،
مشاريع ُمدرجة يف الربنامج (وحتديدًا املشاريع
عرب الوكالة الفرنسية للتنمية اليت متنيّ نفسها باالستثمار فيها.
ّ
والتهكم اللذين عبرّ عنهما دوكان عند نقل صورة
كما أن الفوقية
جديني
النقاشات مع املسؤولني اللبنانيني الذين وجد أنهم غري ّ
ّ
«وقعوا على بنوده برضاهم ومن
مقررات املؤمتر الذي
يف تنفيذ
ّ
دون ضغط من أحد» ،تتناقضان مع مبادئ الديبلوماسية واحرتام
كحجة
مرة
ّ
السيادة اللبنانية اللتني استعملهما دوكان أكثر من ّ
الرد على بعض استفسارات الصحافيني عن أسباب
لالمتناع عن
ّ
الضغط ُ
املمارس راهنًا ،وإن كان سببه قرب تدهور الوضع
االقتصادي الراهن ،مشريًا إىل أن لبنان «ليس يف قلب األزمة
ولكن أيضًا ليس يف منطقة الراحة».
ّ
ليتم إلغاؤه»،
ذ
«ينف
مل
أنه
باعتبار
مقررات املؤمتر
ّ
ال ينعى دوكان ّ
يصر على أنه «فرصة وال تزال ُمتاحة ،وهدف فرنسا األساسي
بل
ّ
ّ
وكل ما على املسؤولني فعله هو تشكيل حكومة
هو احملافظة عليها.
ّ
السكة ،أو البدء بتنفيذ ما ميكن تنفيذه من
ووضع املشاريع على
اخلاص بعد تعزيز إمكانيات اجمللس
القطاع
مشاريع بالشراكة مع
ّ
األعلى للخصخصة املالية والبشرية للقيام مبهامه».
ويعبرّ دوكان عن متلمل من املسؤولني اللبنانيني ،مشريًا إىل أن
مقررات املؤمتر إن كانوا يدركون
«أحدًا مل يلزمهم بالتوقيع على
ّ
ُمسبقًا أنهم عاجزون عن تنفيذ اإلصالحات الواردة فيه» ،فوفقاً
لدوكان «يبدو واضحًا أن هذا البلد غري قابل لإلصالح .فقبل
انعقاد مؤمتر سيدر كانت حجج بعض املسؤولني اللبنانيني مرتكزة
ّ
تدفق أعداد
إىل عدم حاجة لبنان لإلصالح وأن املشكلة سببها
ّ
ووقعوا على بنوده
توجهوا إىل املؤمتر
كبرية من الالجئني .الحقًا ّ
كاملة واليت تشرتط ختفيض العجز وخفض حجم القطاع العام،
والشراكة مع القطاع اخلاص وإصالح الكهرباء والقيام مبشاريع
محُ ّددة يف البنية التحتية .اليوم عدنا إىل الصفر .وأكثر من ذلك
ينعتوننا باجلنون يف حال ّ
كنا مقتنعني بإمكانية تنفيذ اإلصالحات
اليت تنطوي على آثار اجتماعية مثل تقليص حجم الدولة .لكن
عليهم أن يدركوا أنهم ّ
وقعوا على الشروط برضاهم ،وأن األموال
اليت وعدهم بها املاحنون مشروطة بإجراء هذه اإلصالحات وهذه
املشاريع .ويف حال نكثوا بوعودهم فهم لن حيصلوا عليها،
وبالتالي إضاعة فرصة اإلنقاذ املتاحة».
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مــقاالت وتـحقيقات

سيول البقاع :فيضانات فأضرار فوعود ...ال ُتطبّق عون ــ جنبالط :عودة الروح ...يف أي حلظة
رامح حمية

سنوات
منذ
طويلة ،تتواىل
«أجزاء» مسلسل
يف
السيول
البقاع الشمالي،
ّ
وتتنقل أحداثها
اهلرمل
بني
بعلبك
ورأس
والقاع وغريها،
وفق
لكن
« سينا ر يو »
واحد« :شتوة»
أوىل يتبعها سيل
يتسبب
جارف
ّ
كبرية
بأضرار
يف املمتلكات،
فزيارات تفقدية
للبلدات املنكوبة،
عبارات
ثم
تعاطف ووعود

التعديات على امللك العام ومجاري السيول تزيد من أضرارها عاماً بعد عام

مبسح لألضرار ،تليها وعود بدفع التعويضات (ال
ُتدفع أبدًا) ودعوات إىل خطط لدرء الكوارث (ال
طبق أبدًا) ...ثم «إىل اللقاء» مع سيل آخر...
ُت ّ
وهكذا!
يف أيار  ،2017قطع رئيس احلكومة سعد احلريري
جلسة جملس الوزراء املنعقدة يف السراي،
وتابع مع عدد من الوزراء ،عرب شاشات اتصال
تلفزيوني موصولة مبحافظة البقاع ،مناورة حية
لـ»خطة االستجابة للكوارث واألزمات اخلاصة
مبحافظة بعلبك – اهلرمل» ،نظمتها وحدة إدارة
خماطر الكوارث التابعة لربنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ( .)UNDPوحاكت املناورة مترينًا ميدانيًا
لسيناريو فيضان على ضفاف نهر العاصي.
ّ
منظمي املناورة،
يومها أثنى احلريري على جهود
وأكد «دعم احلكومة ووضع إمكاناتها يف تصرفهم
ليستطيعوا القيام باملهمات املنوطة بهم يف مثل
هذه احلاالت».
و»مثل هذه احلاالت» هو متامًا ما حدث يوم اجلمعة
يف بلدة اللبوة يف البقاع الشمالي .إذ اجتاح سيل
قادم من جرود عرسال ،يف السلسلة الشرقية،
ساحة البلدة وأحد أحيائها وجرف معه سيارات
وأحلق أضرارًا جسيمة بشبكات الصرف الصحي
والكهرباء واملياه وباحملالت التجارية على الطريق
الدولية .كما أدى إىل حجز آالف املتوجهني إىل
البقاع الشمالي يف سياراتهم لساعات طويلة.
اجلرافة الوحيدة اليت متلكها البلدية
فيما كانت
ّ
تصارع إلزالة ما أمكن من الصخور واألتربة اليت
قطعت الطريق الدولي ،مبساعدة عناصر مركز
الدفاع املدني يف البلدة .فيما سارعت «وحدة
إدارة الكوارث يف بعلبك ـــــ اهلرمل» إىل االجتماع
يف مبنى احملافظة ،وطلبت مساعدة وزارة األشغال
العامة بإرسال جرافات كبرية إلزالة الصخور
والوحول والعوائق من
الطرقات.
سيل اللبوة ّ
أكد املؤكد،
«الكارثة»
أن
وهو
تكمن يف أن أحدًا غري
جاهز ملواجهة أي كارثة
طبيعية .إذ إن  21مركزًا
للدفاع املدني يف منطقة

جرافة واحدة
و 10سيارات
إسعاف لـ 21
مركزاً تعاني من
نقص فادح يف
العديد

بعلبك ــــ اهلرمل ،متتد بني بلدتي القصر والقاع
احلدوديتني مشا ً
ال إىل بدنايل والنيب شيت
جنوبًا ،ال متلك سوى جرافة كبرية واحدة وثالث
جرافات صغرية من نوع «بوبكات» و 10سيارات
إسعاف ،ناهيك عن النقص الفادح يف العديد.
إذ يبلغ جمموع عناصر هذه املراكز ( 56مع بعض
املتطوعني) ،ويف بعضها ال يوجد أكثر من عنصر
واحد!
مصادر يف الدفاع املدني قالت لـ»األخبار» إن
نقص العديد سببه عدم توقيع مرسوم تثبيت
متطوعي الدفاع املدني .ولفتت إىل أن نقص
اآلليات «تعاني منه معظم املناطق اللبنانية ،وإن
بتفاوت ،لعدم إجراء املديرية مناقصات لشراء

آليات منذ زمن بعيد».
نائب املنطقة عن حزب اهلل إيهاب محاده
وصف «النقص الفادح» يف العناصر واملعدات
والتجهيزات بأنه «استهتار حبياة الناس» ،الفتًا
إىل حادثة احرتاق فتى يف منزله يف بلدة اهلرمل
لعدم امتالك مركز الدفاع املدني آلية إطفاء
صغرية ميكنها الوصول إىل األحياء الضيقة .وقال
إن املدير العام للدفاع املدني رميون ّ
خطار «الذي
زرناه مؤخرًا مل يبد جتاوبًا يف معاجلة النقص يف
احملافظة ،وحناول عرب البلديات وحزب اهلل تغطية
بعض احلاجات الضرورية».
أمني سر «وحدة وحدة إدارة الكوارث يف بعلبك
ـــ اهلرمل» املهندس جهاد حيدر أكد لـ»األخبار»
أن دور الوحدة «وقائي» .إذ إنها رفعت تقارير
لوزارة الداخلية والبلديات بضرورة اختاذ ترتيبات
بهدف درء خماطر السيول ،وعدم السماح بالبناء
يف جماري األنهر والسيول «إال أن األمور تزداد
سوءًا عامًا بعد عام» .ولفت إىل أن سيل اللبوة
األخري «سلك جمراه الطبيعي .لكن التعديات على
حرم جمراه والكيوسكات املنتشرة على امللك العام
واملعتدية على الطريق يف ساحة البلدة زاد من
األضرار املادية» ،وهو ما ّ
أكده رئيس البلدية
حممد رباح ،مشريًا إىل أن «هذه التعديات موجودة
منذ عام  1967وليس يف إمكان البلدية إزالتها».
مناورة العام املاضي ترافقت أيضًا مع وعود
بإنشاء برك لدرء خماطر السيول عن البلدات
املهددة ،وهو ما ّ
يؤكده حيدر ،مشريًا إىل أن هذه
الربك «كانت جاهزة وحتتاج للتمويل ،ومت حبث
ذلك بني رئاسة احلكومة والـ  ،UNDPلكن مل
يتوافر التمويل بعدما تبني أن الربك اليت نفذت
يف رأس بعلبك سابقًا انهارت مع أول سيل
لعدم وجود رقابة على األشغال وعدم تنفيذها
باملواصفات الفنية املطلوبة .بل إن ما ينفذ اليوم
من أشغال يف جمرى السيل يف رأس بعلبك أكثر
سوءًا ،وهذا هدر للمال العام واستخفاف بأرواح
الناس ومصاحلهم»!
مصدر يف «وحدة إدارة الكوارث» قال إنها رفعت
تقريرًا إىل رئاسة جملس الوزراء يشري بشكل
واضح إىل جمموعة نقاط ال بد من األخذ بها وإال
ستكون األضرار أكرب يف كل مرة .ويشرح التقرير
على نسخة منه طبيعة مناخ البقاع الشمالي اليت
تسمح بتشكل السيول ،والتعديات على الطرق
وجماري السيول وأقنية التصريف واألمالك العامة
وعدم قدرة البلديات على منع هذه التعديات على
رغم أن هذا «ال يعفيها من املسؤولية» .ويشري
التقرير إىل «الرعونة يف دراسة وتلزيم األشغال
اليت ال تراعي السالمة العامة وتنفذ من دون
رقابة وخالفًا للشروط واملواصفات الفنية» ،وإىل
«غياب املنهج العلمي وعدم إنشاء كواسر وتقنيات
إنذار مبكر وعدم أخذ الدروس من حوادث السيول
السابقة» .ويلفت التقرير إىل أن «الثابت العلمي
يف كل ما حيصل أن كلفة الوقاية من الكوارث
تبلغ دوالرًا واحدًا ،يف مقابل عشرة دوالرات يف
حال عدم الوقاية»!

من دون افراط
التفاؤل،
يف
يصح القول يف
االتصاالت املهمة
بعيدًا
الدائرة
من االضواء بني
االفرقاء املعنيني
بتأليف
مباشرة
احلكومة ،انها مل
تكن ـ منذ اليوم
للتكلــيف،
االول
كاآلن
جدية
ومستعجلة.
مل تتوقف يف عطلة
االسبوع
نهاية
يف
املشاورات
اكثر من اجتاه،
بعدما ُكشف عن

نقوال ناصيف

اكثر من اي وقت مضى يرى الحريري يف عون «حبل نجاة» (هيثم املوسوي)

دخول رئيس اجلمهورية ميشال عون على خطها،
وتوليه يف الساعات القليلة املنصرمة شطرًا
رئيسيًا منها.
افضت املعطيات االولية عن املشاورات تلك
اىل اآلتي:
 - 1قطع تذليل العقدة الدرزية شوطًا بعيدًا ،ويكاد
يقرتب من خواتيمه مبوافقة النائب السابق وليد
جنبالط على االكتفاء مبقعدين طلب هلما حقيبيت
الرتبية والزراعة .يف املقابل ختلى النائب طالل
ارسالن عن توزيره ،على ان يصري اىل ترشيح
درزي ثالث مستقل عنه وعن جنبالط ،على ان
يتوافقا على تسميته ،وال ينضم اىل اي كتلة،
وال ُيعد يف حصة اي
فريق.
 - 2تتجه حصة حزب
القوات اللبنانية اىل
االكتفاء بثالثة وزراء
بد ً
ال من اربعة ،بعدما بدا
ان معيار احتساب وزير
لكل مخسة نواب اضحى

حساب «وزير
لكل  5نواب»
اضحى معيار
توزيع حصص
التمثيل

مرجعية حتديد التمثيل يف احلكومة اجلديدة ،وبات
الرئيس املكلف سعد احلريري يف عداد متبين هذا
املعيار .بذلك ُيعهد اىل حزب القوات اللبنانية
يف ثالث حقائب هي نيابة رئاسة احلكومة
والشؤون االجتماعية ُ -ينظر اىل تصنيفها على
انها مماثلة للحقائب الرئيسية  -والثقافة .ختلى
رئيس اجلمهورية هلا ،للمرة الثانية على التوالي،
عن نيابة رئاسة احلكومة ،وبات من غري الوارد
بالنسبة اليه العودة ،حتى اآلن على االقل،
اىل املقاعد االربعة ،اال يف حال رضيت القوات
اللبنانية حبقيبة دولة.
عندما وافق رئيس اجلمهورية على التخلي عن
نيابة رئاسة احلكومة ،إعتربت هذه رئيسية ،ما
حيرم حزب مسري جعجع من اي من احلقائب الست
املصنفة رئيسية كالصحة (حزب اهلل) والطاقة
(التيار الوطين احلر) واالتصاالت (تيار املستقبل)
والرتبية (احلزب التقدمي االشرتاكي) واالشغال
العامة والنقل (تيار املردة اليت جيبه تنافسًا
جديًا) والعدل (رئيس
تفاوضيًا عليها اكثر منه ّ
اجلمهورية).
ُ - 3بذلت يف الساعات القليلة املنصرمة جهود
العادة وصل ما بدا منقطعًا بني رئيس اجلمهورية
وجنبالط .مع ان ال قطيعة بينهما ،وال خالفًا مباشرًا
شن محالت
حتى ،ومل يسبق للزعيم الدرزي ان
ّ
على عون او انتقده بعنف شأنه مع افرقاء آخرين،
اال ان التباعد ساد عالقتهما من دون ان يكون
الرئيس بالذات طرفًا فيه .وهو جنم عن تداعيات
االنتخابات النيابية يف دائرة الشوف ـ عاليه،
التقدمي االشرتاكي والتيار
وتنافس احلزب
ّ
الوطين احلر ،ناهيك بتحالفاتهما وصو ً
ال اىل
غليان االرض يف بضع حمطات الحقة جراء اخطاء
غري م ّربرة.
صرح جنبالط االسبوع املنصرم بدعوته اىل
حينما
ّ
تسوية يشرتك فيها اجلميع ،ويتنازلون مجيعًا،
كانت اشارة اضافية اىل فتح صفحة جديدة
يف العالقة بينه والرئيس ،وبني احلزبني على

ّ
التدخل
االرض .القى الزعيم الدرزي بادئ بدء
املباشر للرئيس الشهر الفائت بدعوته حزبه اىل
وقف السجاالت واالجتماع مع الطرف اآلخر وتربيد
االرض ،بتحية .ثم القى عون دعوة جنبالط اىل
لقاء
تنازالت متبادلة بتحية مماثلة .ويبدو ان
ً
حمتم ًال للرجلني قد يقع يف اي حلظة.
 - 4استقرت حصة رئيس اجلمهورية على اربعة وزراء
مسيحيني (ابرز حقائبهم العدل جمددًا جراء اصراره
على ابقائها لديه) وخامس سنيّ  ،يف مقابل وزير
مسيحي يف حصة احلريري طلب ان يكون غطاس
خوري مرة اخرى .اىل الوزراء املسيحيني اخلمسة
هؤالء ،للتيار الوطين احلر وحلفائه ستة وزراء
زائدًا وزيرًا مسيحيًا لتيار املردة ،فيتبقى ثالثة
وزراء مسيحيني حلزب القوات اللبنانية.
القسمة نفسها يف الـ 15وزيرًا مسلمًا 6 :لثنائي
حزب اهلل  -حركة أمل زائدًا ستة للحريري (بينهم
مسيحي بفعل املقايضة وعون) زائدًا ثالثة وزراء
دروزًا.
 - 5خالفًا لالعتقاد الشائع بأن معارضة حزب القوات
اللبنانية حصة غري مرضية ُيعطى اياها قد حتمله على
االمتناع عن املشاركة يف احلكومة ،يقع يف غري حمله.
يف صلب النزاع الناشب بينه والتيار الوطين احلر
على املقاعد ،سعيه املستمر اىل احليلولة دون
حصول رئيس اجلمهورية وحزبه على الثلث+1
اكثر منه مطالبته باربعة او مخسة مقاعد او اربع
حقائب حتى .جمرد حصول عون وحزبه على 11
الند سلفًا ثالثة مقاعد،
مقعدًا جيعل حصة احلزب
ّ
وهو ما يعانده اذ ميسي املقعد الـ 15لتيار املردة.
يف ذلك مغزى تلميح القوات اللبنانية اىل حصر
حصة الرئيس وتياره بـ 10مقاعد ( 6-4او ،)3-7
فيما جيزم عون بطلب مخسة وزراء له.
فحوى الذريعة ان ال ميتلك طرف واحد الثلث+1
يف احلكومة ،ما جيعله يتحكم بنصاب انعقادها
وقراراتها املنصوص عليها يف املادة  65من
الدستور .واقع االمر ،تبعًا ملا جيهر به التيار
الوطين احلر ،انه وحلفاؤه يقرتبون من النصاب
االكرب واالكثر فاعلية ،االكثرية املطلقة ،داخل
احلكومة اليت حيوي ضمنًا الثلث.+1
يتصرف حزب القوات اللبنانية مبقدار عال من
ّ
التعقل ،جيعله ال يغامر خبروجه من السلطة  -وقد
خرب ذروة دوره فيها يف حكومة تصريف االعمال
 كي يستعيد التجربة املكلفة جلعجع ،عندما قاطعاملشاركة يف حكوميت  1990و ،1992ثم يف حكومة
الرئيس رفيق احلريري بعد مقاطعته انتخابات
يتكبد الكلفة االغلى بعد سنتني حتى
 ،1992كي
ّ
عام  .2005مل تكن كذلك قليلة التأثري امتناعه
عن املشاركة يف حكومة الرئيس متام سالم عام
.2014
 - 6اكثر من اي وقت مضى ،يتمسك الرئيس
املكلف بتعاونه مع رئيس اجلمهورية ويثق به،
وينظر اليه على انه «حبل جناة» حقيقي لدوره
حتوالت
وموقعه يف املعادلة الداخلية ،املقبلة على ّ
جرب احلريري عون يف حمنته يف
اقليمية غامضةّ .
 4تشرين الثاني  2017يف الرياض ،وخروجه منها
بفضل وقوف الرئيس اىل جانبه .اآلن يبدو اكثر
التصاقًا به ،واكثر استعدادًا للتفاهم معه على
احلكومة اجلديدة واملرحلة املقبلة من احلكم.
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مــقاالت وتـحقيقات

واجهة صيدا البحرية:

«جمهول» حي ّرر امللك العام
آمال خليل

بعد  13عامًا ،استفاقت الدولة على احتالل املقاهي املقابلة لقلعة
صيدا الرصيف البحري بناء على كتاب من «جمهول» .خطوة اسرتجاع
املستجد الذي رفع
امللك العام مطلوبة ،لكن التساؤالت تثار حول
ّ
الغطاء السياسي عن املعتدين ،وعن املستفيدين من هذه اخلطوة
اليت ت ّربأت بلدية املدينة منها.
يوم اجلمعة املقبل ،تنتهي مهلة اإلنذار اليت منحها النائب العام
املالي القاضي علي إبراهيم لعدد من أصحاب املقاهي واحملال قبالة
القلعة البحرية ،يف صيدا ،إلخالء الرصيف الذي يشغلونه مبحاذاة
الطريق .أبو العبد الصباغ ،صاحب أشهر املقاهي البحرية ،وجريانه،
وضعوا يدهم على الرصيف الذي يقع ضمن األمالك البحرية العامة،
حول هؤالء الرصيف امتدادًا
منذ عام  ،2005من دون ترخيصّ .
حملاهلم ومقاهيهم وفرشوا فوقه كراسي وطاوالت ونصبوا خيمًا
متحركة وحجزوا جزءًا من الطريق العام مواقف لزبائنهم.
يؤكد عبد الصباغ ،جنل «أبو العبد» ،أن رئيس البلدية السابق عبد
الرمحن البزري وخلفه حممد السعودي «مسحا لنا باستخدام الرصيف
يقر بأن شاغلي الرصيف ال
بغطاء من النائبة بهية احلريري».
ّ
ميلكون ترخيصًا ،ولكن «منلك اتفاقًا شفهيًا مع البلدية .وعرضنا
مرارًا أن ندفع بد ً
ال ماليًا لقاء اإلشغال ،فكان املعنيون يقولون لنا:
ّ
خليكم بغطاء سياسي».
يف اخلامس من الشهر اجلاري ،استدعي أصحاب املقاهي إىل خمفر
صيدا القدمية للتوقيع على تبليغ النيابة العامة املالية .هناك،
علموا أن «كتاب معلومات وصل إىل النيابة العامة من جمهول حول
واقع اإلشغال ومساحته .وبعد التحقق من الكتاب ،قرر النائب
العام املالي الطلب من الشاغلني إخالء امللك العام خالل  15يومًا
تنتهي يوم اجلمعة املقبل».
حتى مساء االثنني املاضي ،مل يكن أي من هؤالء قد بدأ باإلخالء.
يلمح الصباغ إىل أنهم يتمهلون للتواصل مع رئيس البلدية
ومرجعيات املدينة لتجميد القرار والتوصل إىل تسوية ،مشريًا إىل
أن « 100عائلة تعتاش» من هذه املقاهي واحملال.

رفع الغطاء؟

منذ  13عامًا بقي هذا اإلشغال غري القانوني مغطى من بلديات
استجد؟
املدينة املتعاقبة ونوابها ومرجعياتها السياسية .فما الذي
ّ
اجلواب يكمن ،رمبا ،يف مشروع تأهيل ساحة «حبر العيد» ،اجملاور
هلذه املقاهي.
هذا املشروع ّ
تنفذه مجعية «مرصد صيدا لألثر اإلجتماعي» (ترأسها
عال احلريري ابنة النائبة احلريري) .وهو جزء من تأهيل الواجهة
البحرية اجلنوبية ،من حدود مدرسة املقاصد وصو ً
ال إىل خان
اإلفرنج .ورغم أن اجلمعية وعدت بإنهاء املشروع يف ثالثة أشهر
كان جيب أن تنتهي مطلع العام اجلاري ،إال أن األشغال تباطأت
بشكل ملحوظ وفرضت تعطي ًال على أصحاب احملال واألكشاك
الصغرية احمليطة بـ»حبر العيد».
ومع بدء األشغال ،حتدثت
اجلمعية عن مرحلة ثانية من
تأهيل الواجهة البحرية ستطال
القسم املمتد من خان اإلفرنج
إىل مدخل السوق قبالة اسرتاحة
صيدا .قبل حنو شهر ونصف
شهر ،جالت عال احلريري على
واملقاهي
احملال
أصحاب
واقرتحت عليهم إجراء حتسينات

رئيس البلدية:
طرف ثان دخل على
الخط وال عالقة
لنا بإنذار أصحاب
املقاهي

على اخليم اليت ينصبونها فوق الرصيف العام ،من دون أن تشري
اىل أي مشروع جديد.
الزيارة سبقت اإلنذار ،ما أثار موجة تفسريات عن كواليس قرار
اإلخالء بعد غض طرف دام  13عامًا .أحد التفسريات يشري اىل
مطعمني جياوران حبر العيد متلكهما النائبة احلريري ،يستفيدان
مباشرة من أعمال تأهيل «حبر العيد» وحتويل الباحة اليت تقابله من
معبد للسيارات.
بؤرة للخرضوات إىل مرآب ّ
رئيس البلدية حممد السعودي ّ
أكد لـلزميلة «األخبار» أنه مل يكن
على علم مسبق باإلنذارات اليت سلمت أثناء وجوده خارج البالد.
وهو رفض إعطاء تفسري للمستجدات اليت حتمت إخالء الرصيف يف
غضون  15يومًا ،لكنه جزم بأن «ال عالقة للبلدية باإلنذار أو بكتاب
املعلومات».
ولفت اىل أن «طرفًا ثانيًا دخل على اخلط»! ويوضح أن خطته
«تشمل أساسًا إخضاع املقاهي للتأهيل لتصبح موحدة يف
الشكل.
ويف حال بقيت تشغل الرصيف ،عليها أن تدفع بد ً
ال للدولة
أو البلدية» .املتضررون رفعوا كتابًا إىل البلدية يؤكدون فيه
التزامهم تنفيذ أي تعديل يطلب منهم.
حتى ذلك احلني ،ال يزالون يتفاءلون بأن حيظوا بغطاء سياسي
يستبدل اإلخالء بتسوية.

جدار املطالب السياسية يتهاوى أمام نعمة طعمة:أستطيع بناء حمطة كهرباء «بال
ضغط فرنسي وتطورات اإلقليم مقابل» تغطي حاجة لبنان خالل سنة ونصف
حسني زلغوط
العد
ما شهده «بيت الوسط» يف الساعات املاضية يوحي بأن
ّ
التنازلي لوالدة احلكومة قد بدأ ،وان الضغوط الدولية ويف
مقدمتها الضغوط الفرنسية قد أحدثت فجوة كبرية يف اجلدار
العالي للمطالب السياسية اليت حالت منذ ما يقارب اخلمسة
أشهر دون انتقال عملية التأليف من املربع األول.
وبذلك ،فإنه يف حال بقيت املناخات السياسية على حاهلا كما
كانت يف الـ 48ساعة املاضية فإننا سنكون أمام حكومة مكتملة
االوصاف يف غضون أيام قليلة رمبا ال تتجاوز عدد أصابع اليد
الواحدة ،من دون اغفال قدرة الشياطني اليت عادة ما تسكن
جمددًا.
يف التفاصيل على التعطيل وتبديد اآلمال بالتأليف ّ
ووفق رصد ُم ّ
كثف للمتابعني ملسار التأليف فإن سقوف
املطالب العالية لغالبية األطراف السياسية إن يف ما خص عدد
احلصص أو توزيع احلقائب بدأت تنضوي وترتاجع وهي ترمجت
عمليًا مبرونة عالية يف الشوط الذي ُيعتقد انه سيكون األخري
ّ
املكلف سعد احلريري
من املشاورات اليت قام بها الرئيس
توجها بلقاء بقي بعيدًا عن األنظار بينه وبني الوزير 
واليت ّ
ل ليل الثالثاء يف بيت الوسط بعد نهار حافل من
جربان باسي 
اللقاءات قام بها احلريري مع عدد من القوى السياسية ان
عرب لقاءات مباشرة أو عن طريق التواصل مع موفدين أو عرب
اهلاتف.
حتى هذه اللحظة ،العقدة «القواتية» اليت كانت توصف بأم
املعارك مع «التيار الوطين احلر» قد فكفكت من خالل عرض
ّ
ب
مل تعرتض عليه معرا 
يقضي حبصول «القوات» على أربعة
مقاعد هي ثالثة حقائب  +نيابة رئيس احلكومة من دون
حقيبة ،كما ان العقدة الدرزية وضعت على طريق احلل من
ط حبقيبتني على ان يكون الدرزي
خالل قبول النائبوليد جنبال 
الثالث مقبو ً
ال من اجلميع ،غري ان هذا الطرح ما زال موضع أخذ
ورد يف ظل مناخات بعيدة هذه املرة عن التشجنات.
ّ
اما يف ما يتعلق بتمثيل النواب
السنة الذين هم من خارج مدار
«املستقبل» فإن األجواء توحي بأن هذا «اللقاء» لن يكون
له احلظ يف دخول اجلنة احلكومية ،وقد استبق النائب فيصل
ي الوصول إىل هذه اخلامتة غري السعيدة بقوله« :اننا نعاقب
كرام 
لوقوفنا إىل جانب املقاومة ونفتقد دعم احللفاء» وهذا املوقف
لكرامي عشية بروز مؤشرات تؤكد اقرتاب والدة احلكومة
يفسر
ّ
على انه تبلغ ممن يعنيهم األمر بأنهم لن يستطيعوا االستمرار
بالوقوف إىل جانبه على مستوى التوزير كي ال
يفسر مثل هذا
ّ
املوقف بأنه وضع عصي يف دواليب التأليف وان مثل هذا
االتهام ال يتحمله هذا الفريق الداعم للنائب كرامي ومن معه
ّ
ممن أطلق عليهم تسمية اللقاء التشاوري للنواب
السنة ،من
ّ
دون ان يعين هذا املوقف غري املعلن للنواب
السنة على انه
فك ارتباط ،بل على أساس انه موقف
مسهل لوالدة هذه
ّ
احلساس.
احلكومة يف هذا الظرف احمللي واإلقليمي والدولي
ّ
وال ختفي مصادر مطلعة وجود حقائب ما تزال يف دائرة اخلالف
والتجاذب وهي احنسرت يف الساعات املاضية بثالثة هي العدل
واالشغال والرتبية حيث ان «القوات اللبنانية» ما تزال ترفض
ان تتوىل حقيبة الرتبية وهي تطالب بالعدل ،بينما يريداحلزب
التقدمي االشرتاكي الرتبية ،فيما العقدة اليت ما تزال األبرز
ل اليت يتمسك بها «تيار املردة»
فهي تتعلق بوزارة االشغا 
يف حني ان «الوطين احلر» يريد ان تكون من حصته.
وال تستبعد املصادر يف هذا اإلطار ان يدخل «حزب اهلل»
بري على خط املعاجلات الحتواء حالة التأزم
وكذلك الرئيس نبيه ّ
القائمة بني الوزير جربان باسيل والنائبسليمان فرجنية ،وان
الوصول إىل حل يف اعتقاد املصادر ليس مستبعدًا وان كان
حيتاج إىل بعض الوقت ألن التجارب ّ
دلت على انه من الصعب
إقناع أي من الطرفني بسهولة كونهما ينطلقان يف مقاربة هذا
املوضوع من خلفية سياسية مرتدية بينهما.
وإذا كانت األجواء السياسية متيل إىل ان التشكيلة احلكومية
باتت يف قبضة اليد ،فإن مسألة إسقاط األمساء رمبا ال تأخذ
وقتًا طوي ًال خصوصًا وان أمساء غالبية الذين سيكتب هلم احلظ
يف الدخول إىل احللبة احلكومية باتت معروفة ال بل حمسومة
على الرغم من حماولة البعض وضع ما يتسرب من أمساء يف
خانة املناورات.
ما
ان
املصادر
ويف رأي
عزز االعتقاد بأن تأليف احلكومة بات
ي
ُ ّ
بري املوجود
على قاب قوسني أو أدنى هو تواصل الرئيس ّ
ت وابالغ بعض الذين تشاور معهم بأنه
يف جنيف مع بريو 
سيكون بدءًا من يوم األربعاء (املاضي) على استعداد ملغادرة
سويسرا والعودة إىل بريوت بعد وضع اللمسات األخرية على
بري ّ
أكد انه لن
والدة احلكومة ،مع اإلشارة إىل ان الرئيس ّ
ُيغيرّ عادته يف الكشف عن أمساء الذين سيمثلونه يف احلكومة
يف الربع األخري من الوقت الذي يسبق التأليف.

طالب النائبنعمة طعمة رئيس احلكومة املكلفسعد احلريري ان
يشكل حكومة كفاءات ووزراء يفهمون باالدارة ،الن أي شركة بال
إدارة ال تنجح ،وحنن حباجة اىل وزراء «شبعاني عينهم» ،ال سيما
حبلة مادية معينة وخيرج ّ
وان هناك من يدخل ّ
حبلة أخرى .مؤكدا
ّ
أن هناك أمل لدى اللبنانيني بتشكيل حكومة شفافة ترعى شؤون
الشعب وتذهب اىل العمل ،كما اننا نريد حكومة حتافظ على
شبابها من اهلجرة وامكانيات وطاقات شعبها .وأشار اىل وجود
تسهيالت لتشكيل احلكومة وقد عمل رئيس احلزب التقدمي
ط على تذليل العقبات وقام بتسمية 5
االشرتاكي وليد جنبال 
أمساء من الدروز من خارج التقدمي يف التشكيلة العتيدةّ .
واكد
والطائفية ّ
ّ
الذي اذا عملنا بعيدا
يؤخر لبنان هو السياسة
ان ما
ّ
ي يف البلد.
عنها ننجح .وعبرّ عن قلقه علىالوضع االقتصاد 
طعمة ويف حديث ملوقع «النشرة» ،اعترب أنه ال ميكن تغيري الطوائف
واألحزاب ،ولكن حنن نستطيع تعيني النخبة يف اجملتمع ،مشددا
على وجود تقصري يف االدارة اللبنانية .ولفت انه ضد تشكيل
وزارة للتخطيط ،الن كل وزير يرمي خطط الوزير السابق ويبدأ
بأخرى جديدة ،وحينها تبقى املشاريع كلها حربا على ورق ،وأضاف
ّ
أنه «مع تشكيل هيئة وطنية للتصميم تشكل من القطاعني العام
واخلاص وتقرتح مجيع االمور اليت حيتاج اليها الوطن ،وما بني
التخطيط والتطبيق فوارق كبرية ،وما حنن حباجة اليه يف البلد هو
إرادة سياسية .فنحن حباجة اىل حكومة خملصة لشعبها».

«مشروعالكهرباء»

وطعمة رأى أن لبنان حباجة اىل الكهرباء ليستطيع االستمرار
من يريد االستثمار يف البلد ،معلنا أن شركاته يف السعودية
تعمل على بناء  4حمطات كهرباء بقوة  2200ميغاوات للواحدة،
ويستغرق بناء احملطة الواحدة سنة ونصف السنة.
وكشف انه قادر على بناء معمل للكهرباء على حسابه اخلاص
اللبنانية وتغطية أكثر من حاجتنا
يؤمن الطاقة على كامل املساحة
ّ
من دون أي مقابل ،وبعدها نستحصل على مثنها من بيع الكهرباء
اىل الدولة ،الفتا اىل انه يعمل يف جمال الكهرباء مع شركة
«سيمنز».
ورأى يف هذا السياق أن لبنان مل حيسن إستقبال شركة «سيمنز»،
شفهيا ،كما مت يف بادئ
كما انه مل يستمع اىل اقرتاحاتها املقدمة
ًّ
ّ
باجملان يف لبنان،
االمر رفض اقرتاحها بدرس وضع الكهرباء
على ان يتم يعد ذلك رفع توصيات باملوضوع.
ولفت طعمة اىل أن الثقة ضعيفة بإدارة الدولة ،الفتا يف السياق
ّ
املطلة على
اىل مشروع «لينور» (حتسني واجهة قضاء املنت
البحر) حيث دفع يف العام  10 1994ماليني دوالر للدولة قبل بدء
االعمال اال ّ
رد االموال رغم انه ربح عدة دعاوى
انها توقفت ومل ُت ّ
قضائية يف هذا االطار ،مشريا اىل صعوبة ان يضمن احد حقه
ّ
مع الدولة ،وهلذا السبب خياف املستثمر من لبنان ،وأعطى مثاال
آخر عن جتربته يف ملف االتصاالت حيث عمل على انشاء شركة
َ
ليتم أخذها من قبل آل دلول يف وقت الحق.
«ليبانسيل»
ّ

«مشروع القطار والنفق»

السعودية ،حيث يتم العمل اآلن
وحتدث طعمة عن شركاته يف
ّ
على بناء «مرتو» حتت االرض يف الرياض بالتعاون مع شركة
«سيمنز» بقيمة  10مليار دوالر على مدى  5سنوات بقي منها 2
عسكرية .وأوضح ّ
قدم
النهائها ،اضافة اىل بناء  7مطارات
أنه ّ
ّ
عدة اقرتاحات للعمل يف لبنان من دون أي تنفيذ ،ولفت اىل
ما ّ
مت تنفيذه عرب خط تكرير مياه الصرف الصحي حيث مت بناء
األقنية من بريوت اىل الضبية مع حمطات لتكريرها يف برج محود،
اال انه وبعد االنتهاء مل ُت َّ
ركب حمطات التكرير وفيما بعد سرقت
املعدات.
وحتدث طعمة عن تقديم عرض لوصل بريوت بالشمال واجلنوب
عرب توسعة الطرقات ،ولفت اىل اقرتاح نفق حتت االرض من
منطقة خلدة اىل الصياد حيث يتم وصله باالوتوسرتاد السريع
اىل املرفأ ومن هناك اىل نهر الكلب بعمق  30مرتا حتت االرض،
املطور
وهذا املشروع ال تدفع الدولة منه اي لرية ،بل على حساب
ّ
الذي يأخذ حصته من االرض «املردومة» يف البحر ،وحني تصل
اىل نهر الكلب هناك خياران حتت االرض او فوقها ليصل اىل
عاصمة الشمال.
اضافة اىل مشروع ثالث هو خط سكك احلديد املرسوم منذ
ايام االنتداب الفرنسي ،ويربط بريوت بزحلة واجلنوب والشمال،
التعديات على اخلط اال انها ليست كبرية وميكن
وهناك بعض
ّ
العمل على ازالتها ،وهذا القطار يعمل على نقل الركاب والبضائع
ألن كل املشاريع
والشاحنات وقد تقدمنا بهذا االقرتاح اىل الدولةّ ،
املطور ،ناهيك أن مشروع القطاع ّ
خيفف
املذكورة هي على حساب
ّ
من أزمة السرية ومن كلفة النقل.

الصحافة والحريـّة

وخلص نعمة طعمة اىل القول اىل ان ميزة لبنان هي الصحافة
احلرة املسؤولة ،اال انه هناك أحيانا من يبتعد عن اللياقة
ّ
حبرية الن
واآلداب ،ولكن حنن نسامح وانا مع ان يتكلم اجلميع
ّ
دور الصحافة مهم يف لبنان.
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مـقاالت وتـحقيقات

أدوية األمراض املستعصية :الوزير املهمل!
هديل فرفور
بني  25ألف مريض ومصاحل
شركات األدوية ،يعتمد
وزير الصحة غسان حاصباني
سياسة «النأي بالنفس»!
أزمة انقطاع أدوية األمراض
املستعصية واملزمنة يف
مركز توزيع األدوية يف
مستجدة،
الكرنتينا ليست
ّ
«غري
بالتأكيد،
لكنها،
إهمال
بسبب
مسبوقة»
ّ
أحسنا
تردده إذا
الوزير (أو ّ
الظن) ،يف اختاذ االجراءات
كان
لتفاديها.
الالزمة
مفرتضًا حباصباني ،مطلع
أيلول املاضي ،التحرك من

احلدود املفتوحة مع سوريا:

الواقـع أكـرب مـن الـبيان الـوزاري
هيام القصيفي

مع استمرار «الصيغة» الحالية السترياد األدوية وعدم ضبط مراقبة توزيعها
يغدو انقطاع الدواء «حتمياً» (هيثم املوسوي)

أجل تأمني األدوية للفصل األخري من عام ،2018
بصرف النظر عن مسألة توافر االعتمادات .إذ أن
ّ
«حق» الشركات احملتكرة للسوق لن يضيع متى ما
ّ
تسلم عروضها وفاوضها على األسعار ووقع هلا
أذونات التسليم .بذريعة «نفاد» االعتمادات مل
الصحة ذلك ،ما أدى اىل انقطاع اجلزء
يفعل وزير
ّ
األكرب من األدوية من خمازن الكرنتينا .أمس،
فقط ،وبعد إعالن جلنة املال واملوازنة موافقتها
املعجل ُ
كرر بتأمني 75
على اقرتاح القانون
ّ
امل ّ
لسد العجز يف موازنة ،وإدراجه على
مليار لرية
ّ
حترك
املقبلة،
التشريعية
اجللسة
أعمال
جدول
ّ
وزير الصحة والتقى أصحاب شركات األدوية
ّ
«ضخ» األدوية يف املركز.
لالتفاق على إعادة
رغم األجواء االجيابية اليت تشيعها الوزارة عن
قرب ّ
حل األزمة ،تؤكد مصادر أصحاب الشركات
أن الوزير مل ّ
يوقع عروضاتهم مبا حيفظ حقوقهم
يف حال تغيري احلكومة احلالية .وهو وعدهم
أمس حبل تشريعي ألزمة االموال املستحقة هلم
يف غضون أسبوعني .لكن ربط تسليم األدوية
بانعقاد جلسة تشريعية إلقرار االعتمادات
املالية ،قد يؤخر األمر شهرًا على األقل (لن ُتعقد
جلسة تشريعية إال يف تشرين الثاني يف حال
مل َّ
تؤلف حكومة جديدة ،وبعد نيل احلكومة الثقة
يف حال تأليفها) .وهذا يعين أن عدم توقيع
«أذونات التسليم» قبل تأليف حكومة جديدة،
سيبقي املرضى حتت رمحة غياب األدوية ألسابيع
ُ
إضافية .فهل حيل حاصباني األزمة اليت تسبب
بها بإهماله وسوء إدارته وعدم سعيه إىل وضع
سياسة دوائية فعالة ،أم يرتك كرة النار هذه،
عمدًا ،للوزير الذي سيخلفه؟

األزمة باقية ...وستتكرّر!

منذ فرتة ،يعاني مركز توزيع األدوية يف الكرنتينا
التابع لوزارة الصحة من انقطاع يف عدد كبري
من األدوية ،تشمل أدوية السرطان واألمراض
ُ
يؤمن
املزمنة.
املستعصية وبعض األمراض
ّ
املركز حنو  500نوع من األدوية .ووفق مصادر
يف «الكرنتينا» ،فإن حنو  %30منها (حنو 150
مر السنة.
نوعًا) تشهد انقطاعًا دوريًا على ّ
ّ
جتنبت ،يف اتصال
مصادر يف إدارة املركز
مقتضب مع «األخبار» ،عرض الئحة األدوية
ّ
ّ
وأكدت أن
وقللت من شأن األزمة،
املقطوعة،
ُ
ست ّ
ُ
حل اليوم (أمس) ...والوزير وعد
«املشكلة
بذلك» .فيما وصف ُم ّطلعون على امللف ما
حيصل بـ «األزمة غري املسبوقة» .ولفت هؤالء
إىل األكالف الباهظة ،صحيًا وماديًا ،اليت ُي ّ
رتبها
انقطاع األدوية على املريض ووزارة الصحة معًا.
إذ أن «عدم حصول املريض على جرعاته يف
احملدد ،ال يؤثر يف مسار عالجه فقط ،بل
الوقت
ّ
يستدعي يف ما بعد تأمني جرعات مضاعفة له ،ما
يعين تضاعف كلفة العالج على الوزارة».
مصادر وزارة الصحة رفضت وصف األزمة بـ «غري
ّ
تسلم
املسبوقة» ،ولفتت اىل أن األدوية ،قبل
الوزير غسان حاصباني مهماته ،كانت تنقطع
أحيانًا بشكل نهائي ،فيما «بات االنقطاع حيصل
بشكل متقطع ودوري وتتم معاجلته خالل فرتات
متقاربة» .وأشارت اىل أن وزير الصحة طالب
عدة برفع اعتمادات بند الدواء ملنع تكرار
مرات ّ
األزمة .ولفتت إىل أن العجز يف موازنة الدواء
تسلم حاصباني الوزارة)
سجل عام ( 2016قبل
ّ
ّ

حنو  85مليار لرية« ،وقد ّ
متكن الوزير من خفضه
إىل  38مليارًا عام .»2017
وإىل الـ  38مليارًا ،وصل العجز يف املوازنة
هذا العام إىل حنو  37مليار لرية .هذا العجز
ُ
تسبب ،وال يزال ،بأزمة انقطاع دوري
املزمن
ّ
يف أدوية السرطان واألمراض ُ
املستعصية اليت
ّ
تؤمنها الوزارة جمانًا للمرضى الذين ُيعاجلون
أما األسباب الكامنة خلفه فأهمها
نفقتها.
على
ّ
استرياد األدوية بأسعار جتارية باهظة وعدم
مراقبة آلية توزيعها وغياب سياسة دوائية ترعى
ضرورة إصالح سوق الدواء.
رئيس جلنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان
أعلن ،أول من أمس ،أن اللجنة وافقت مبدئيًا
املعجل ُ
كرر بتأمني 75
على اقرتاح القانون
ّ
امل ّ
مليار لرية بهدف إقفال العجز يف موازنة الدواء
منذ العام املاضي ،على أن يعرض البند على
اجللسة التشريعية اليت يعقدها جملس النواب
الشهر املقبل .بعد إعالن كنعان ،التقى حاصباني
أمس ممثلي شركات األدوية لالتفاق على إعادة
ّ
«ضخ» األدوية يف املركز .ولكن ،أمل يكن
«الدين»
بـ
األدوية
تأمني
الشركات
هذه
مبقدور
ّ
وسد العجز؟ جتيب
إىل حني إقرار االعتمادات
ّ
مصادر الوزارة بأن بعضها يعمد اىل ذلك «بني
حني وآخر».

ال ضمانات

لسد العجز لن ُي ّ
شكل ضمانة
إقرار اإلعتمادات
ّ
بعدم تكرار األزمة يف ظل غياب سياسة دوائية
تلحظ وجوب إعادة النظر باألسعار الباهظة
تقدمها شركات األدوية .فمع استمرار
اليت
ّ
«الصيغة» احلالية السترياد األدوية وعدم ضبط
مراقبة توزيعها وارتفاع أعداد مرضى السرطان
واالمراض ُ
املستعصية ،يغدو خطر عودة انقطاع
الدواء «حتميًا» .وهذا يعين ،عمليًا ،االستمرار
يف خيار الرضوخ لشركات األدوية وضمان
استمرارية مصاحلها يف سوق الدواء الذي ُت ّ
شكل
كلفته حنو  %3.5من جمموع الناتج احمللي ،وهي
النسبة األعلى يف الشرق األوسط والسابعة يف
العامل ،حبسب تقديرات مؤشر  BMIالعاملي حول
األدوية والرعاية الصحية (business monitor
.)international

عدم حصول املريض على جرعاته يف الوقت
املحدّد يرتب أكالفاً إضافية على الوزارة

أن كلفة الدواء يف لبنان توازي حنو
يشار إىل ّ
 %49من جمموع الفاتورة الصحية ،فيما تبلغ
قيمة مبيعات سوق الدواء اللبناني سنويا حنو
ّ
مرشح لإلرتفاع يف حال
 1.4مليار دوالر .والرقم
بقي الوضع على ما هو عليه إىل حنو  2.21مليار
دوالر عام  .2021هذه الكلفة الباهظة سببها
االعتماد على االدوية التجارية الغالية وعدم
تشجيع صناعة الدواء احمللي او اعتماد األدوية
البديلة اليت حتمل الرتكيبة نفسها ،فضال عن عدم
جلوء الدولة اىل استرياد االدوية بنفسها (أي
التفاوض مع البلدان املصدرة للدواء من بلد اىل
بلد وليس عرب الشركات اخلاصة).
فإن حنو  25ألف مريض
حبسب أرقام
«الصحة»ّ ،
ّ
يستفيدون من الدواء جمانًا على نفقة الوزارة،
فهل يرتك هؤالء عرضة البتزاز شركات األدوية
من دون سياسة تؤمن هلم األمان الصحي
املنشود؟

الدول الكربى واملعنية بالشأن السوري تصرف النظر عن املنحى الذي يتكرس بني البلدين (أ ف ب )

ال يعلو بيان وزاري فوق احلقائق الواقعية.
فاحلدود املفتوحة بني لبنان وسوريا صارت
متقدمة على أي حماولة للتحايل اإلنشائي أو
السياسي والقفز فوق وقائع عملية يف العالقة
بني البلدين.
على قاب قوسني من تشكيل احلكومة ،وحماولة
سحب فتيل التوتر الداخلي بعدما كثرت اخلالفات
احمللية وانعكست سلبًا على املكونات الرئيسية،
ستكون احلكومة العتيدة أمام أوىل حتدياتها
احلقيقية املتصلة بالعالقة مع سوريا .صحيح أن
كل األفرقاء اتفقوا ضمنًا قبل أسابيع على حتييد
هذا امللف يف انتظار كلمة السر اليت ستسمح
بتأليف احلكومة ،وأرجأوا البحث فيه حتى يتبلور
احلل احلكومي ،إال أن تطورات سوريا اليومية
تضع هذا امللف جمددًا على احملك.
ال شك يف أن كالمًا كثريًا قيل يف هذه العالقة
ومستقبلها ،لكن مثة زاوية واقعية تنظر إليها
أوساط سياسية برتقب ،نتيجة املعاينة اإلقليمية
والدولية لوضع لبنان وسوريا معًا .فمع تطور
الوضع السوري ،كان واضحًا حجم دخول الدول
املعنية إقليميًا ودوليًا ،على خط مراقبة احلدود
املشرتكة بني سوريا وبلدان اجلوار ،والتحكم
مبصريها ومراقبتها عن كثب .هكذا كانت حال
احلدود السورية مع األردن ومع العراق ومع تركيا،
وطبعًا مع اجلوالن احملتل .إذ شهدنا احتضانًا
دوليًا وإقليميًا لكل تطور ميداني وعملي على هذه
احلدود ،منذ أن اندلعت احلرب السورية ،وصو ً
ال
إىل التطورات العسكرية اليت حسمت املعارك يف
حمافظات سورية ملصلحة النظام السوري ،بدعم
من إيران وحزب اهلل وروسيا .وجرى الرتكيز يف
كل مفاوضات دولية سياسية أو أمنية تتعلق
بضبط اجملموعات والتنظيمات املسلحة ،على
معاينة احلدود وضبط أوضاعها .وما حصل أخريًا،
سواء بالنسبة إىل منطقة اجلوالن وعودة األندوف
إليها ،ومن ثم افتتاح معرب القنيطرة ،أو تشدد
تركيا يف مراقبة املناطق احلدودية ووضعها حتت
معاينتها عن كثب ،وصو ً
ال إىل فتح املعابر ومنها
نصيب مع األردن ،والبوكمال مع العراق ،دل
بوضوح على هذا االهتمام الدولي بكل دولة من
دول اجلوار على حدة ،والتعامل معها على قاعدة
مستقلة.
وحده لبنان ،ظل خارج هذه الدائرة .إذ تبدو
واضحة أيضًا ،هذه النظرة الدولية لسياسة
احلدود املفتوحة بني لبنان وسوريا ،إىل احلد
الذي مل يعد أي طرف دولي يتحدث عن هذا
الفاصل املفرتض أن يكون قائمًا عمليًا بني
البلدين .ميكن وفق ذلك مالحظة التعامل الدولي
واإلقليمي مع لبنان ليس كساحة مستقلة عن
سوريا ،بل كامتداد لألزمتني املفتوحتني ،وإن
عما كانت عليه
كانت الصورة قد صارت معكوسة ّ
سابقًا ،حني كان لبنان يشتعل باحلرب .احنسر
كثريًا الكالم عن التمايز بني الساحتني ،أو عن
فصل األزمتني ،وعن التشدد يف معاينة احلدود

والكالم عنها كحدود حقيقية فاصلة بينهما ،على
عكس ما جرى مع احلدود األخرى .وال يتعلق األمر
فقط برتاجع دور التنظيمات اإلرهابية ومتددها
احلدودي .ألن الواقع اللبناني السوري بات حيمل
يف طياته كثريًا من العناصر املشرتكة ،يف شكل
يتعدى املناظرات حول زيارة وزير لدمشق.
ال ميكن اختصار احلدود املفتوحة بني البلدين
باملعنى السياسي والعملي ،بتدخل حزب اهلل يف
سوريا فحسب ،رغم أنه احلدث األبرز يف السنوات
األخرية .فثمة تطور يعكس جانبًا من التداخل
الذي عاد يتكرس يف الكالم الرمسي على أكثر
من مستوى ،والكالم السياسي العام اإلجيابي
مرجح للتفاقم .والتجاذب الذي
جتاه سوريا ،وهو َّ
ال يزال قائمًا بني املؤيدين لعودة العالقات مع
النظام السوري إىل طبيعتها وبني رفض قوى
سياسية ال تزال على عداء معه ،سيكون حاضرًا
حتد أساسي يف البيان
بطبيعة احلال بقوة كأول ٍّ
الوزاري املرتقب للحكومة العتيدة .وهذا األمر
لن يكون نقاشًا تقليديًا ،يف ظل وقائع عملية،
ألن مثة حقيقة تعلو فوق رفض فريق سياسي
التطبيع مع سوريا ،هو أن ما جيري على احلدود
املشرتكة بني البلدين ،صار أقوى من أي بيان
وزاري ،ومن أي كالم عن حياد لبنان أو عن
فصل أزمته عن سوريا.

الواقع الذي يتكرس يومياً بني البلدين ال يحتمل
الكثري من املكابرة

وأي صيغة مفرتضة للتحايل على سياسة احلدود
املفتوحة ستكون كمن يدفن رأسه يف الرمال.
فكيف ميكن التعامل سياسيًا مع سوريا ،يف
وقت أصبحت حدودها وكأنها امتداد عملي
للبلدين ،واألجهزة األمنية على تنسيق تام معها،
وجزء أساسي من العهد واحلكم يتعاطى رمسيًا
مع تطورات سوريا بإجيابية مطلقة ،ويتصرف
جتاه أحداثها األساسية وكأنها عناصر حملية
بامتياز؟ وليس التعامل مع فتح معربي نصيب
والبوكمال وإظهار أهميتهما كواحة اقتصادية
ومعيشية أساسية ،إال جزءًا مكم ًال لسياسة سحب
كل عناصر اخلالف مع سوريا وتطبيع التهدئة
والتنسيق معها .وال شك يف أن احللقة الرمسية
املؤيدة هلذه السياسة ،مدعومة بتوافق قوى
سياسية مؤيدة لسوريا ،ستكون يف مواجهة
فريق سياسي يريد تضييق مساحة التقارب
مع دمشق .من دون أن يأخذ هذا الفريق يف
االعتبار ،أن الواقع الذي يتكرس يوميًا بني
البلدين ال حيتمل الكثري من املكابرة ،ما دام هذا
الفريق ارتضى التسوية الرئاسية واحلكومية بكل
مفاعيلها ،وأن الدول الكربى واملعنية بالشأن
السوري تصرف النظر عن املنحى الذي يتكرس
بني لبنان وسوريا .ووفق ذلك ،ال تعود خطب
املمانعة تفيد كثريًا يف بيان وزاري ،سيظل
سقفه أدنى من الواقع السياسي واحلدودي بني
لبنان وسوريا.
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مـقاالت وتـحقيقات

املوضة وألعاب الفيديو ...ضحايا الـ«بريكست» أيضاً عودة القروض السكنية رهن جبشع املصارف
محمد وهبة

لور الخوري
أسبوع صعب تواجهه رئيسة الوزراء الربيطانية
ٌ
ترييزا ماي ،اليت عليها إقناع وزرائها وبروكسل
خبطتها بشأن خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي،
يف وقت دخلت فيه مفاوضات «بريكست»
منعطفًا خطريًا .ومع بدء نفاذ الوقت يف حمادثات
قمة قادة
الطالق األوروبي ــ الربيطاني ،تبدو ّ
االحتاد األوروبي هذا األسبوع حامسة يف التوصل
إىل اتفاق بني لندن وبروكسل ،تزامنًا مع تأكيد
رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر ،يف
وقت سابق ،احلاجة إىل حتقيق «تقدم جوهري»
يف مفاوضات «بريكست» ،خصوصًا يف ما يتعلق
مبسألة احلدود اإليرلندية.
ظل ّ
يف ّ
كل هذا التوتر ،تربز بعض اآلثار اجلانبية
للخروج الربيطاني من االحتاد األوروبي ،فالنبيذ
الفرنسي سيصبح ترفًا مث ًال ،وكذلك الكثري من
املشروبات واألطعمة األخرى املستوردة من
اجلريان األوروبيني ،اليت سريتفع سعرها حاملا
تغادر بريطانيا االحتاد ،يف آذار  2019،كما هو
مقرر.
ّ
لكن الغموض بشأن االتفاق النهائي ،وما يتبعه
من غموض بشأن مصري العاملني األوروبيني يف
اململكة املتحدة ،وكذلك القواعد التجارية اجلديدة
اليت ستحكم العالقة املستقبلية بني الطرفني،
ّ
كلها تضيف املزيد من اإلرباك القائم أص ًال يف ما
خيص مصري العديد من القطاعات بعد اخلروج.
ّ
سيتم
كل ذلك يرتبط بطبيعة االتفاق الذي
ّ
التوصل إليه« :بريكست» «صعب» ،أي قيود
على األشخاص والتبادل التجاري ،أو «بريكست»
الذي تريده احلكومة احلالية ،أي قيود على تنقل
األشخاص وحترير التجارة ،والذي مل يقبل به
األوروبيون .أسعار البضائع اليت ستخضع لرسوم
إضافية ،يبدو األثر األكثر وضوحًا للخروج من
االحتاد األوروبي ،إال أن قطاعات أخرى ،مثل
املوضة وألعاب الفيديو جتد نفسها أيضًا غارقة
يف فوضى «بريكست».

ديستوبيا ألعاب الفيديو

مقاربة هذا القطاع ملوضوع اخلروج من االحتاد
األول مضمون ألعاب
األوروبي طالت ُبعدين،
ّ
حتولت إىل ألعاب سياسية ،منذ مرحلة
الفيديو ،إذ ّ
احلمالت السابقة الستفتاء «بريكست» ،وصو ً
ال
إىل اليوم ،مع معاجلتها مسألة اتفاق اخلروج
من االحتاد الذي تعاني رئيسة الوزراء ،ترييزا
ماي ،يف سبيل التوصل إليه وإقناع شركائها
األوروبيني وبعض الساسة احملليني به .أما
البعد الثاني ،فينحصر مبوقف هذا القطاع من
«بريكست» عمومًا ،ومن اتفاق اخلروج خصوصًا.
وبالعودة إىل ألعاب الفيديو اليت تعاجل موضوع
«بريكست» ،تعطي صحيفة «ذي غارديان»
الربيطانية ،يف تقرير ،أمثلة عديدة عن تلك
األلعاب السياسية ،مع إشارتها إىل أنها ليست
بالظاهرة احلديثة ،بل عمرها على األقل من عمر
محالت اخلروج:
»ليس الليلة» للمخرج اإلبداعي تيم كونستانتٍ
رحلة داخل بريطانيا ما بعد
تأخذ الالعب يف
خيالي فاسد،
مكان
االحتاد،
اخلروج من
ٌ
ّ
مهووس بأوضاع املهاجرين ومليء
ديستوبيا،
ٌ
جبنون االضطراب ،يفصل املواطنني األوروبيني
عن الربيطانيني إذا رغبوا يف العيش فيها.
خيار توفره شبكة
»اخرت الربيكست اخلاص بك»،ٌ
«بلومربغ» ،اليت تعطي املستخدم حرية اإلجابة عن
عدد من األسئلة ،ليصل إىل خلق اتفاق خروج من
االحتاد األوروبي ،رمبا أفضل من ذاك الذي جتاهد
ترييزا ماي للتوصل إليه.
أما يف موقفها من اتفاق اخلروج ،فقد عمدت
شركات ألعاب الفيديو إىل الضغط على احلكومة
ّ
لتنفذ آليات انسحاب خاصة بالشركات ،ال
ختضعها لقوانني ما بعد «بريكست» .بعيد صدور
نتائج االستفتاء ،أصدرت شركة «إنرتآكتيف
إنرتتاينمت» الربيطانية تقريرًا أوضحت فيه أن
إخضاع عامليها الفنيني األوروبيني للضرائب
وتأشريات الدخول سيزيد كثريًا من تكاليفها.
عدة يف القطاع
الشهر املاضي ،أطلقت مؤسسات ّ
محلة ( Games4EUألعاب مع االحتاد األوروبي)،
حترك «ذي مغزى وسامل»
تهدف إىل دعم
ّ
للبقاء يف االحتاد ،مع تبيان الضرر الذي يلحقه

املخاوف نفسها التي نالت من قطاع ألعاب الفيديو تم ّكنت
كذلك من قطاع املوضة (أ ف ب )
«بريكست» بقطاع ألعاب الفيديو ،واملساهمة
يف حراك أوسع حلصر ضرر اتفاق «بريكست»
صعب أو ال اتفاق .يرتكز قلق احلملة على
خماوف العاملني األوروبيني يف قطاع األلعاب
الربيطاني ،ذوي «املهارات العالية» حتديدًا،
علمًا بأن عائدات قطاع ألعاب الفيديو الربيطاني
تبلغ حواىل  5مليارات جنيه إسرتليين (حواىل 6.5
مليارات دوالر أمريكي) ،يعمل فيه أكثر من 15
ألف شخصًا %35 ،منهم هم مواطنون من االحتاد
األوروبي.
ِ

«صـُنع يف بريطانيا»

املخاوف نفسها اليت نالت من قطاع ألعاب الفيديو
ّ
متكنت كذلك من قطاع املوضة الذي جيد نفسه
غري جاهز بعد ملرحلة ما بعد «بريكست»».مهما
كانت نتيجة االتفاق مع االحتاد ،فثمن سروال
جينز سريتفع بعد بريكست» ،يقول املدير
ّ
للمحللني يف «ريتايل إيكونومكس»،
التنفيذي
ريتشارد ليم ،ملوقع «ستاندرد» الربيطاني.
يتحدث هنا عن السيناريوات املختلفة بعد
وهو
ّ
«بريكست» ،أي يف حال توقيع اتفاق صعب ،أو
حترير التجارة فقط.
ستضر بهذا القطاع
مجيعها
اخليارات املتوافرة
ّ
الضخم ،الذي يساوي  98مليار جنيه إسرتليين
(حواىل  127مليار دوالر أمريكي) .بعد
ّ
سيتقلص عدد العاملني يف القطاع،
«بريكست»،
بأن
ما سيكون له أثر تضخمي على األجور ،علمًا ّ
 10آالف مواطن أوروبي يعملون يف قطاع املوضة
الربيطاني ،كما أن صادرات اململكة املتحدة
من هذا القطاع إىل أوروبا ّ
كل عام تساوي 10
مليارات جنيه إسرتليين ( 13مليار دوالر).
غموض املرحلة املقبلة يقلق القطاع الذي ال يزال
جيهل طبيعة عالقته التجارية املستقبلية مع االحتاد
ُ
شكل
األوروبي .ويف أسوأ األحوال ،ومهما كان
هذا املستقبل القريب ،فبالنسبة إىل شركات
املالبس واألحذية احمللية ،يعترب «بريكست»
كابوسًا لوجيستيًا» ،وفق توصيف آنا توبني من
محلة «جاهزون لربيكست» ملوقع «ستاندرد»
الربيطاني .الكثري من األوراق واملعامالت،
وضرائب جديدة وقواعد ضريبية جديدة ،وتأخريات
يف مكاتب اهلجرةّ ،
كلها معوقات تنتظر القطاع.
االستحصال على املواد األولية أيضًا سيصعب،
فثالثة أرباع املواد املستخدمة يف صناعة املوضة
يف اململكة املتحدة هي مستوردة ،مثل القطن.
وبالنسبة إىل التصنيع ،أي اجلانب الفين،
سيخسر القطاع العاملني املهرة يف اخلياطة من
شرق أوروبا ،الذين غادر معظمهم أص ًال .تبادل
املواهب مع أوروبا خسارة أخرى حمتملة لقطاع
املوضة الذي يعتمد بشكل أساسي على كادر
إبداعي ،فلن يكون من املمكن بسهولة استقدام
طلاّ ب جدد يف املعاهد الربيطانية ،والعكس
صحيح.
«صنع
ورغم دفع التصويت لصاحل اخلروج بعودة ُ
يف بريطانيا» إىل مفهوم صناعة املوضة يف
ً
ٍ
موات للصناعة
مناخ
«فرصة خللق
البالد ،وتشكيله
ٍ
واألعمال واملواطنني الربيطانيني» ،وفق توصيف
وزير التجارة الربيطاني ،ليام فوكس ،إلاّ أنه خلق
إرباكًا كبريًا لدى شركات املوضة .األخرية جتد
ً
جمربة على محاية أسواقها األوروبية،
نفسها اآلن
ّ
واحلل الذي جلأت إليه هو فتح مكاتب جديدة هلا
ٍ
دولة
يف إيطاليا مث ًال ،ورمبا نقل مكاتبها كليًا إىل
لتجنب الكارثة.
أوروبية
ّ

عقبتان تعرتضان إعادة العمل
بالقروض السكنية املدعومة عرب
املؤسسة العامة لإلسكان .األوىل
حدد
مرتبطة مبصرف لبنان الذي ّ
سقفًا لالستدانة باللرية تبينّ أن
ّ
ختطته .والثانية
غالبية املصارف
تكمن يف مستوى الفوائد املدعومة
الذي سيتفق عليه بني املصارف
واملؤسسة يف ظل ارتفاع معدالت
الفائدة على التسليفات باللرية
إىل ما ال يقل عن .%12
إلعادة إطالق القروض السكنية
املدعومة ،ليس على مصرف
لبنان ومجعية املصارف إال
مالقاة املؤسسة العامة لإلسكان
يف منتصف الطريق .ما حيدث،

إذا تنازلت املصارف عن جزء من ربحيتها يمكن توسيع مروحة الدعم
ليشمل  4000قرض (مروان طحطح)

عمليًا ،بعدما حصلت املؤسسة على اعتماد مالي
بقيمة  100مليار لرية لدعم هذه القروض ،أن
مصرف لبنان يسعى ،بكل الطرق املتاحة ،ملنعها
من ذلك ،فيما تبحث مجعية املصارف عن طريقة
لـ«شفط» هذه األموال من دون أن تتنازل عن
جزء من رحبيتها.
جملس النواب ،يف جلسة «تشريع الضرورة»
أقر منح املؤسسة اعتمادًا
الشهر املاضي،
ّ
ماليًا بقيمة  100مليار لرية لدعم القروض
السكنية مؤقتًا ،يف انتظار أن إقرار احلكومة
حتدد من خالهلا آليات الدعم
سياسة اسكانية
ّ
املستدامة .لكن املشكلة اليت واجهت املؤسسة
أن «املركزي» استبق القرار بإصدار التعميم
 503على املصارف ،والذي ينص على أنه «ال
جيوز أن يزيد صايف التسليفات املمنوحة من
املصرف للقطاع اخلاص باللرية اللبنانية عن
 %25من جمموع ودائع الزبائن لديه باللرية
اللبنانية .ويتوجب على املصارف إيداع قيمة كل
جممد
احملددة يف حساب
فرق يزيد عن النسبة
ّ
ّ
لدى مصرف لبنان ال ينتج فوائد ،حلني تسوية
هذا التجاوز .ومتنح املصارف اليت تكون يف
حدها األقصى 2019/12/31
وضع خمالف مهلة ّ
لتسوية أوضاعها .وميكن للمصارف اليت يتعذر
عليها تسوية أوضاعها خالل هذه املهلة ،مراجعة
اجمللس املركزي بهذا الشأن».
وقد تبينّ  ،حبسب النشرة الشهرية ملصرف لبنان
عن شهر متوز  ،2018أن نسبة تسليفات املصارف
باللرية تبلغ  %32.7من جممل الودائع باللرية ،ما
يعين أن املصارف لن تكون قادرة على إعطاء
أي تسليفات جديدة إال يف حال حصول أمرين:
أن ختفض تسليفاتها باللرية إىل ما دون املعدل
املطلوب من مصرف لبنان ،أو أن ترفع جمموع
ودائعها باللرية لتخفض نسبة التسليفات إىل
احلدود املطلوبة.
املصارف حاولت مع حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة احلصول على إعفاء من هذا السقف
حبجة أن
حمصور بالقروض السكنية ،إال أنه رفض ّ
ّ
تشكل ضغطًا على سعر صرف
القروض باللرية
اللرية مقابل الدوالر .إذ أن كل لرية تنفق على
يتحول قسم كبري منها إىل طلب على
شراء منزل
ّ
الدوالر ،ألن غالبية املواد املستعملة يف تشييد
الشقق مستوردة ويدفع التاجر مثنها بالدوالر.
تبددت فسحة األمل بعودة القروض
هكذا،
ّ
وتعزز هذا املشهد السوداوي
السكنية املدعومة.
ّ
بعدما تبينّ أن آلية الدعم اجلديدة تتطلب منتجًا
تقدمه املؤسسة وفق
جديدًا غري ذلك الذي كانت ّ
آليات الدعم السابقة .إذ كانت تقسم القرض
حبد أقصى  15سنة لكل
إىل فرتتني زمنيتني
ّ
منهما ،وتقتطع من القرض نسبة  %10تستعمل
لدفع الفائدة عن املقرتض خالل الفرتة األوىل من
القرض .ويف هذه الفرتة كان الزبون يدفع أصل
يرد للمؤسسة يف الفرتة الثانية
القرض ،على أن ّ
سددته عنه.
من مدة القرض ما ّ
أما اليوم فقد أصبح الوضع خمتلفًا يف ظل التغريات
يف آلية الدعم وتغريات أسعار الفائدة .فبالنسبة
للمدة الزمنية ،مل يعد باإلمكان تقسيم القرض
ّ
إىل فرتتني ،بل بات يتوجب أن يكون على فرتة
 25سنة أص ًال وفائدة .والسبب أن اآللية السابقة

كانت تفرض على املؤسسة أن تعاني من نقص
يف السيولة اليت تستعملها لتسدد عن الزبائن
كلفة الفائدة .أما حاليًا ،فليس بإمكانها أن تزيد
من معاناتها يف ظل حمدودية الدعم الذي حصلت
عليه ،وبالتالي عليها أن تتوصل إىل اتفاق مع
املصارف على منتج جديد.
أما بالنسبة إىل أسعار الفوائد ،فقد ارتفعت
كحد أدنى،
على التسليفات باللرية إىل %12
ّ
فيما كانت يف السابق ال تتجاوز  .%9وفق آلية
الدعم السابقة ،كانت كلفة القرض على الزبون
ال تتجاوز  ،%5لكن ارتفاع أسعار الفائدة ،فرض
على املؤسسة االختيار بني إنفاق مبلغ كبري
للحفاظ على استقرار الكلفة على الزبون مبا يعنيه
ذلك من تقليص عدد القروض املمنوحة باالستناد
إىل قيمة الدعم الذي حصلت عليه ( 100مليار
حتمل الزبون الفرق يف ارتفاع أسعار
لرية) .أو أن ّ
الفائدة ،مبا يعنيه ذلك من كلفة إضافية عليه.
هي معادلة ثالثية جيب أن تتوازن فيها ثالثة
عناصر :قيمة املبلغ املخصص للدعم ،معدالت
الفائدة ،عدد القروض املمنوحة .كلما ارتفع سعر
الفائدة بات يتوجب تقليص عدد القروض ،أو
رفع قيمة املبلغ املخصص للدعم .وكلما ارتفع
عدد القروض يتوجب خفض سعر الفائدة ورفع
قيمة املبلغ املخصص للدعم.
يف هذا اإلطار تبينّ  ،وفق حسابات أولية ،أن
رفع الفائدة على املقرتض إىل  %6.25سيؤدي
يرده للمصرف
إىل مضاعفة قيمة املبلغ الذي
ّ
على مدى  25عامًا .وبالتالي فإن جتنيبه هذه
الكلفة الباهظة ،يفرض خفض معدالت الفائدة
إىل مستويات مقبولة .ففي السابق كانت الكلفة
اإلمجالية على الزبون تصل إىل حدود  %135من
أصل القرض.
إذًا ،بأي كلفة دعم ميكن املؤسسة أن متنح
قروضًا سكنية مدعومة ألوسع فئة من املقرتضني
يف ظل ارتفاع الطلب على القروض السكنية من
 5آالف سنويًا إىل ما ال يقل عن  ،8000بعدما
بات على اجلهات اليت كانت لديها بروتوكوالت
مع املصارف ،أن تلجأ حصريًا إىل املؤسسة دون
سواها؟
اإلجابة على هذا السؤال رهن املفاوضات الشاقة
اليت ختوضها املؤسسة مع املصارف .فإذا تنازلت
املصارف عن جزء من رحبيتها ميكن توسيع مروحة
الدعم ليشمل  4000قرض ،أما إذا أظهرت ّ
تعنتًا
فإنها ستفرض خفضًا قسريًا لعدد القروض
املمنوحة للزبائن .وهذا ما سيخلق حا ً
ّ
التوتر
ال من
يف السوق بسبب التنافس الذي ميكن أن ختلقه
هذه اآللية بني الزبائن واملصارف يف بلد تلعب
فيه «الوساطة» و«املعرفة» دورًا كبريًا يف
املفاضلة بني هذا الزبون وذاك .يف هذه احلال
قد ال يصل جزء كبري من الدعم إىل مستحقيه،
أو قد خيلق تنافسًا غري مشروع بني مستحقي
الدعم ،على افرتاض أن الدعم عرب املؤسسة
العامة لإلسكان خمصص للطبقتني الوسطى ــ
الدنيا والفقرية.
األسوأ من ذلك ّ
تؤسس
كله ،أن هذه املشكلة قد
ّ
للمعاجلات املستدامة يف مسألة القروض السكنية
املدعومة ،ألن كل احللول املقرتحة تتطلب متوي ًال
من املصارف ،وهذا التمويل يأتي بكلفة باهظة.
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إعــالن

WORLD FRUIT
بـإدارة السيد

الـيان بولـس

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات
واملكـسرات والـخبز وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

حــمص ( 1كيلو) بـ $ 1,99

لـنب ( 2كيلو) بـ $ 3,99

( Strawberryالعلبة) بـ $ 1,49

كيلو تفاح ( )Pink Ladyبـ $ 1,99

زيت نباتي ( 2ليرت) بـ $ 3,99

كـيلـو بــندورة بـ $ 1,99

لـيمون حـامـض ( 1كيلو) بـ $ 1,99

بـصل ( 10كيلو) بـ  1( Orange $ 4,99كيلو) بـ  $ 0,99مـانـغو (احلـبـّة) بـ $ 1,50

مشكـلة مستوردة مباشرة من دبي
زيت بلدي اسرتالي ( ..)Extra Virginحلويات
ّ

نؤمـن طلبات املطاعم ..نفتح  7أيام يف األسبوع
نبيع بالجملة واملفرّقّ ..
هذا العرض
بزورات مشكـّلة
صاحل لغاية يوم
ورق تواليت عدد  48بـ $ 7,99
اجلمعة
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت بـ $15,00
 26تشرين
وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية
األول

بزورات مشكـّلة( 1كيلو) بـ $ 9,99

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726
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INVICTUS SPIRIT COMES
TO EAST HILLS

CELBRATING 50 YEARS OF TURKISH
MIGRATION TO AUSTRALIA
gradual dismantling of the
White Australia policy.
Today, there is an estimated 150,000 Australians of
Turkish descent in Australia with an estimated 60,000
living in NSW.

Pictured: Sebahattin Tas, Tehvide Dolcel, Luke Foley MP, Mehmet Akkoyun,
Yasar Kaya and Melih Karalar (Turkish Consul General to Sydney)

David Elliott and Glenn Brookes visit to Picnic Point High School for the Invictus Games

him speak – Mr Sebehattin
Tas, Mr Yasar Kaya, Mr Mehmet Akkoyun and Mrs Tehvide Dolcel. Mr Melih Karalar, Turkish Consul General
Sydney and representatives
from Turkish media outlets
were also present.
The agreement for the
‘Residence and Employment of Turkish Citizens in
Australia’ was Australia’s
first such agreement with a
nation outside Western Europe. It saw the first major
Muslim community settle
in the country and represented a major step in the

NSW Labor Leader Luke
Foley delivered a speech in
NSW Parliament this week
to commemorate 50 years
of Turkish Migration to
Australia.
The first plane load of
Turks landed in Australia
on 14 October, 1968, following the signing of a bilateral assisted-migration
agreement between Turkey
and Australia on 5 October,
1967.
Mr Foley hosted four of
the passengers on the first
flight and their guests in
NSW Parliament to watch

Quotes attributable to NSW
Opposition Leader Luke
Foley
“As the Member for Auburn, the spiritual heartland
of Turks in NSW and as the
leader of the Labor Party I
am proud to represent our
Turkish Australian community”
“Members of the Turkish
community contribute to
all facets of Australian life.
They are overrepresented
in our professions and
business community”
“I congratulate Australia>s
Turkish community on its
50 years of outstanding
contribution to Australia>s
multicultural fabric. You
should be, as we are, proud
of your contribution to our
great nation.”

David Elliott and Glenn Brookes visit to Picnic Point High School for the Invictus Games

Primary and High
School students from
five schools across the
East Hills area will attend the Invictus Games
Sydney 2018, as well as
enjoying the benefits of
workshops on adaptive
sports and inspiration
insights from competitors.
The schools have reserved special excursion
tickets for the Games to
complement curriculum
materials created for
public school students,
which explore the central themes of inclusion,
resilience, service and
the healing power of
sport.
Minister for Veterans
Affairs David Elliott and
the Member for East
Hills Glenn Brookes
discussed the Invictus
Games Education Project with students and
teachers at Picnic Point

High School on monday.
Mr Elliott said almost
200 schools across
NSW had signed up for
the unique experience,
giving communities the
opportunity to share in
the Invictus spirit.

School;
• Padstow Park Public
School;
•
Panania
Public
School;
• Picnic Point High
School; and
• Wattawa Heights Public School.

“One of the most exciting things for a student
is when the classroom
comes to life and that’s
exactly what these students will see when
competitors from 18 nations compete in sports
such as wheelchair basketball, sitting volleyball, wheelchair rugby
and indoor rowing,” Mr
Elliott said.

Mr Brookes said he was
thrilled local students
would have the chance
to attend the Games and
participate in diverse
educational experiences
including workshops,
educational tours and
presentation sessions
run by industry experts.

Lucky students from
the following East Hills
schools will cheer on
competitors when the
Games come to Sydney
on 20 October:
• Broderick Gillawarna

“This is a fantastic opportunity for young Australians to learn about
the nature of service
within our community,
the importance of being
resilient and the healing power of sport,” Mr
Brookes said.
MEDIA: Jennifer Mehanna I 9772 2774

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
عـمولة

* نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية
نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات املـالـية
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم
لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص
: على الرقمISAV يف أيــساف

1300 055 934
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كـتابات

هؤالء هم الرؤساء األمريكيون الذين خاضوا حروبًا
ميسون أبو الحب  -ايالف

احتاج املؤرخ مايكل بيشلوس عشر سنوات إلنهاء أحدث كتبه الذي
وحتديدا
حيمل عنوان «رؤساء احلرب» غطى به مدة قرنني تقريًبا،
ً
اعتبارا من عام  1812وحتى انتهاء حرب فيتنام ،ومجع فيه رؤساء
ً
حروبا خالل هذه الفرتة .ويقع الكتاب يف 739
أمريكيني خاضوا
ً
صفحة.
إيالف :يعرض الكاتب صورة شاملة هلؤالء الرؤساء ،ويشرح املشاكل
اليت اعرتضتهم والصراعات اليت وجدوا أنفسهم مقحمني
فيها مع اهليئات احلكومية األخرى ،مبا يف ذلك الكونغرس والسلطة
الرابعة ومناهضو احلروب واملنظمات املدنية ،كما يتطرق إىل دوافع
هؤالء الرؤساء وميوهلم الشخصية ومدى التزامهم باحرتام احلريات
املدنية ودور شخصياتهم يف اختاذ مثل هذه القرارات اخلطرية اليت
تتعلق مبستقبل أمة بكاملها.
اعتمد الكاتب يف معلوماته وحتليالته على سجالت تارخيية وعلى
رسائل شخصية ويوميات ووثائق رمسية حكومية كانت مصنفة سرية
يف تلك الفرتات.

ماديسون

رجل واحد» قد جير بلده إىل حروب مدمرة .ثم يالحظ الكاتب أن
العديد من الرؤساء خرجوا عن هذه التوصية ،وهو ما قد حيز يف
نفس املؤسسني لو عرفوا به.
لكن بيشلوس يذهب أبعد من ذلك ،إذ رأى أنهم سيصابون بصدمة
هائلة لو علموا بأن رؤساء اليوم «ميلكون بيدهم خيار شن حرب ال
ميكن إدراك مدى ضخامتها ،ومن شأنها أن تقتل مئات املاليني
حاليا على مزاج
من البشر يف أقل من ساعة واحدة ،وهي تعتمد
ً
رئيس» ،حسب قول الكاتب.
يذكر أن بيشلوس املعروف بأنه مؤرخ رئاسي أصدر تسعة كتب
حتى اآلن ،وتتعلق كلها برؤساء أمريكيني ،منها «الشجاعة
الرئاسية».

ما مل تكن تعرفه عن مهامتا غاندي
أشرف أبو جاللة  -ايالف

كانت حرب  1812قد استمرت حتى بداية  ،1815ووقعت بني الواليات
املتحدة وبريطانيا يف فرتة والية الرئيس جيمس ماديسون .ويقول
ً
وفقا
الكاتب إنها كانت أضخم حرب شنتها احلكومة األمريكية
واحدا من ثالثة رؤساء فقط
للدستور .ويشري إىل أن ماديسون كان
ً
زاروا قوات بالدهم يف ميدان املعركة .والرئيسان اآلخران هما
إبراهام لنكولن ،ولندن جونسون ،الذي قام بزيارة سرية وقصرية
إىل فيتنام.

بولك

ثم يذكر الكاتب الرئيس جيمس بولك الذي شغل البيت األبيض
لفرتة والية واحدة بني  1845و .1849وكان من احلزب الدميقراطي،
وهو الذي حقق أضخم عملية توسيع لرقعة الواليات املتحدة ،عندما
خاض احلرب املكسيكية ،ومتكن من ضم أراض واسعة ،بلغت
مساحتها مليون ميل مربع يف املنطقة الغربية ،وجنح بالتالي بضم
تكساس ونيو مكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا.
«دمر أمل مؤسسي
عسكريا ،ولكنه
يالحظ الكاتب هنا أن بولك جنح
ّ
ً
الواليات املتحدة يف عدم اللجوء إىل ممارسات امللوك القدماء الذين
يعرضون مربرات كاذبة ،بهدف شن حروب ،تقف وراءها أسباب
سرية خمتلفة» ،حسب قوله.
من األمور اليت يذكرها بيشلوس أن الشباب احملاربني الذين عادوا
من حرب عام  1918عبرّ وا عن استيائهم من مغامرة احلرب ،واعتربوا
أن إرساهلم كان ملصلحة جتار األسلحة وعائلة مورجان ،وهي إحدى
األسر األمريكية بالغة الثراء ،وكانت تتحكم بقطاعي املال واملصارف
يف نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

الحربان الضروريتان

وضروريا يف تاريخ
حتميا
يرى الكاتب أن حربني فقط كان خوضهما
ً
ً
الواليات املتحدة ،وهما احلرب األهلية بني  1861و .1865وكان
الرئيس خالل تلك الفرتة هو إبراهام لنكولن ،ثم احلرب العاملية
الثانية خالل فرتة رئاسة فرانكلني روزفلت .وميتدح الكاتب هذين
الرئيسني ألنهما ،وحسب رأيه ،شرحا بكل وضوح ومن دون مواربة
أسباب إرسال شباب البالد إىل احلرب.
فيما يالحظ أن رئيسا مثل وودرو ولسون كان يتصرف بشكل
جدا ،وقد رفض إشراك أي مجهوري يف الوفد املشارك يف
متعال ً
مؤمتر السالم ،وساهم يف وأد خططه الرامية إىل إشراك بالده يف
عصبة األمم ،وهي منظمة يرى الكاتب أنها كانت تسعى إىل حتقيق
أهداف غري تلك املعلنة ،وكانت هلا سلطات غامضة مل يفسرها
ولسون بشكل مناسب على اإلطالق.
ينتقد الكاتب ً
أيضا الرئيس هاري ترومان ،الذي مل يقدم أي شرح
واف وواضح للشعب األمريكي ،رغم مرور أسابيع على إرسال قواته
املسلحة إىل كوريا.
مع ذلك يشعر بيشلوس بتعاطف مشوب خبيبة أمل عندما يتحدث
عن الرئيس لندن جونسون ،الذي كان ينتقد هو نفسه حرب فيتنام
ومشاركة بالده فيها ،ولكنه مل يسحب قواته منها .ينقل الكاتب
إلي؟،
عنه ترديده ً
عددا من اجلمل ،ومنها «وما قيمة فيتنام بالنسبة ّ
ما قيمتها بالنسبة إىل هذا البلد؟» .لكن الكاتب ينتقده ً
أيضا ،ألنه
مل يشرح أسباب خوض حرب فيتنام بشكل واضح للشعب ،وكانت
املرة الوحيدة اليت حتدث فيها عن فيتنام يف خطبته املتلفزة اليت
ألقاها من املكتب البيضوي يف مارس من عام  ،1968وأعلن فيها
أن هذه احلرب هي اليت متنعه من السعي إىل إعادة انتخابه لوالية
ثانية.
باالختصار جيمع كتاب بيشلوس جتارب قرنني من تاريخ الواليات
املتحدة ،ويظهر كيف انتقلت البالد من قيود فرضها مؤسسوها
على صالحيات السلطة التنفيذية إىل زمن ميلك فيه رؤساء وحدهم
القدرة على اختاذ قرار استخدام أسلحة نووية بإمكانها إفناء البشرية
بكاملها تقريًبا.
هنا يشري الكاتب إىل أن املرة األخرية اليت طلب فيها رئيس من
الكونغرس املوافقة على إعالن حرب كانت غداة هجوم بريل هاربر
ّ
يذكر مبا كتبه لنكولن يف عام  1848بأن
عاما ،ثم
قبل مثانني
ً
مؤسسي الواليات املتحدة قرروا «أنه جيب عدم حصر السلطة بيد

يبدو أن القاعدة اليت تقول إن «خمزون األبطال الوطنيني يتقلب
مبرور الوقت» صحيحة بالفعل .فبعدما كان يتم االحتفاء جبواهر
الل نهرو ،أول رئيس وزراء يف اهلند بعد االستقالل ،يف البالد
على مدار عقود لتمكنه من إبقاء بالده متعددة األديان دميقراطية
ومستقرة ،على الرغم من الضغوط الكربى ،لكن ها هو زهو اإلعجاب
به يتالشي اليوم ،وهذا ما نوه به الكاتب واملؤرخ راماتشاندرا جها
يف كتابه «غاندي :السنوات اليت غريت العامل Gandhi: »1948-1914
 1104( 1948-The Years That Changed the World 1914صفحات،
منشورات نوف40 ،
دوالرا) ،بقوله «حتول املزاج الشعيب يف اهلند
ً
بشكل شرس ضد نهرو وإرثه».
رمبا ضمن األسباب اليت تفسر ذلك تراجع شعبية حزب املؤمتر الذي
كان يعترب أكرب األحزاب وأكثرها هيمنة يف اهلند .وبعدما استخدمت
دعاية رمسية لالحتفاء بنهرو ومن خلفوه رئيسي الوزراء أنديرا
غاندي وابنها راجيف ،تبدل الوضع اآلن مع تولي القوميني اهلندوس
املسؤولية ورفضهم بقوة اإلرث اخلاص بنهرو.
هناك شخصيات تارخيية أخرى وفصول يف التاريخ اهلندي يعاد
تقييمها اآلن كذلك .أما عن مسعة وإرث الشخصية األكثر تبجيلاً
يف اهلند على مر العصور ،وهي شخصية مهامتا غاندي ،فقد نوهت
جملة إكونوميست الربيطانية يف معرض تقرير هلا بهذا اخلصوص إىل
أن غاندي هو صاحب الفضل يف بناء اهلند ،حيث فعل أكثر من أي
شخص آخر للتأكد من إنهاء فرتة احلكم اإلمرباطوري ،وقام طوال
عقود بالتحريض ،العصيان املدني ،املشاركة باملسريات ،االضراب
عن الطعام ،ممارسة الضغط ،السجن والبحث عن الدعاية ،ما جعل
أمرا ال مفر منه.
من حترير اهلند ً
كما يعود إليه الفضل يف حتويل حزب املؤمتر من حزب خنبوي
إىل حركة مجاهريية ،مع سعيه إىل إحداث توافق بني اهلندوس
واملسلمني ،مساواة الرجل باملرأة ،جتاهل طفرة التصنيع لصاحل
احلرف القروية فضلاً عن بروزه كشخصية دميقراطية.
شدد جها على ضرورة أن تقوم األجيال يف
يف كتابه اجلديد،
َّ
اهلند بإعادة غربلة كل ما ينشر من مواد أو حمتوى عن حياة غاندي
وشخصيته ،واملداومة على ذلك باستمرار.
تبدأ أحداث الكتاب يف عام  ،1914وجاء سرد جها لألحداث بطريقة
مثرية للعاطفة ،استطاع يف نفس الوقت أن يربز اجلانب املرح يف
شخصية غاندي ،ويف نهجه الفكري.
ميل جها إىل أن يقدم غاندي يف الكتاب على أنه قديس،
مع هذا ،مل ِ
فبحسب اعرتافاته الشخصية ،كان يتصرف كما الوحش يف بعض
األحيان مع زوجته ،كاستوربا ،كما كان
متضاربا يف أغلب األوقات،
ً
وكان يتسم كذلك بعدم العقالنية ،مثلما سبق وأن زعم أن عادة
العزوبية من املمكن أن تنهي العنف الديين بطريقة أو بأخرى.
استطاع جها مبهارة أن يقتفي أثر التطور اخلاص يف معتقدات غاندي
السياسية ،فضلاً عن إدراجه الكثري من التفاصيل اليت مل يكن
يعلمها كثريون عن غاندي ،وتسليطه الضوء على التأثري املنسي
لسكرتري غاندي ،ماهاديف ديساي ،الذي عمل معه فرتة طويلة.
وأنهى جها بلفته إىل أن اهلنود وغري اهلنود سيستفيدون من إعادة
التعرف على حقيقة إميان غاندي باحللول الوسط .فضلاً عن إبراز
حقيقة أن الالعبني السياسيني ،وليسوا ُ
الك َّتاب ،هم من جيلبون
التغيري احلقيقي.

أرملة سوداء

ال أتذكر متاما كل األزواج الذين
قتلتهم  ..لكين أذكر رقم واحد
 ..كان يهرش التفاح بصوت
مزعج  ..وضعته يف الفريزر ..
أظنه مازال هناك .
الثاني كان طيبا لكين مل أحتمل
متابعته للمسلسالت املكسيكية
..
الثالث كان كثري الكالم يصر
على قول صباح اخلري كل يوم
أربيه
 ..أطعمت لسانه لعنكبوت ِّ
يف خزانيت ..
الرابع اكتشفت فجأة أن أنفه
يشبه أنف جدتي ألبي ..كانت
امرأة سيئة السمعة  ..كنت متعبة
َّ
يومها
فكلفت جارتي حسنية ..
هي امرأة ودودة وال تستنكف
عن تقديم املساعدة  ..نسيت
أن أسأهلا كيف قتلته ..
اخلامس كان وسيما ولطيفا ومع
ذلك فإن كليب «بوبي» مل يكن
حيبه وينبح بشدة كلما رآه .
السادس  ..ذاك مل يكن زوجي
كان زوج صديقيت  ..يف احلقيقة
ليست صديقيت  ..التقينا صدفة
 ..أفسحت لي مكانا قربهما على
كرسي يف حديقة  ..أحببت أن
أرد هلا اجلميل فخلصتها من ذلك
ُ
امل ِّمل .
البقية يشبهونهم على ما أذكر،
 ..عدا رقم  12هو الوحيد الذي
جعلين أفقد أعصابي  ..اتهمين
ختيل !
بالقسوة َّ ..
عموما تلك
البصارة قالت لي إن
َّ
رقم احلظ هو .. 13
مل أسألك  ..هل ما زلت عازبا؟
مليس_الزين .سورية
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مـلبورن

حفل غداء مميز حلزب الكتائب يف ملبورن
أقام حزب الكتائب اللبنانية يف
ملبورن يوم األحد الفائت املوافق
 2018/10/14بمناسبة ذكرى
شهداء الجيش اللبناني بتاريخ
13تشرين األول  1990حفل غداء
فاخر ومميز يف قاعة حزب الكتائب
الجميلة يف ملبورن وشارك يف
هذا الحفل حشد كبري من العائالت
اللبنانية ومن أصدقاء الحزب
وفاعليات اقتصادية ترأسها الشيخ
بشارة طوق ومؤسسات اعالمية
نذكر منها جريدتي الهريالد والتلغراف ومثل صحيفة
الهريالد مدير مكتبها يف ملبورن املحامي واالعالمي
والباحث ميالد اسحق كما شارك بهذه املناسبة رجال
أعمال وبعض الشخصيات البارزة كما كانت نوعية
الحضور متميزة اجتماعيا وثقافيا وبدأ الحفل يف تمام
الساعة الواحدة ظهرا حيث وقف الجميع احرتاما
للنشيدين اللبناني والكتائبي وبعدها وقف املشاركون
دقيقة صمت على أرواح شهداء الجيش اللبناني وألقى
عضو الكتائب واملسؤول االعالمي يف الحزب منري حداد
كلمة الحزب بدأها مرحبا بالحضور ومنوها بدور
حزب الكتائب اللبنانية يف اسرتاليا كما عرب من خالل
كلمته باإلشادة بتضحيات شهداء الجيش اللبناني ودعا
اىل محاربة الفاسدين يف الحكومة اللبنانية والوقوف
اىل جانب قضايا الشعب اللبناني ولدى االنتهاء من
كلمته استمتع املشاركون يف حفل الغداء املميز وتناولوا
أفضل وأشهى املازاوات واملأكوالت اللبنانية الشهرية
مع املشروبات الباردة بكافة أنواعها وذلك على أنغام
املوسيقا الشرقية والطرب اللبناني األصيل حيث غنى
املطرب املبدع صاحب الصوت الجميل الشجي غسان
عيس وساعده زميله صاحب األيادي الذهبية يف العزف
وااليقاع كما تفاعل الحضور يف الحفل مع املطرب املتميز
كما لوحظ مشاركة بعض األحزاب
أداء وحضورا
ومنها تيار املستقبل برئاسة االستاذ حسني الحولي
كما كان الالفت للنظر بشكل واضح جدا هو قيام قيادة
حزب الكتائب مع كامل أعضائها باملساهمة يف تقديم
املأكوالت واملشروبات لكافة املشاركني يف الحفل وهذا
دليل على تواضعهم كما شوهد بالعني املجردة املنسق
العام لحزب الكتائب اللبنانية يف اسرتاليا رجل األعمال

الناجح املتميز االستاذ جورج حداد يقوم بمشاركة
الجمهور من حيث الرتحيب بهم والجلوس بجانبهم فكان
متميزا أدبا ولباقة وأناقة وكرما وتكاد تشعر وكأنك
تعرفه منذ زمن طويل وكذلك زميله يف الحزب رئيس
مكتب ملبورن لحزب الكتائب االستاذ زكي يرق رجل
األعمال النشيط فكان يعمل ويساعد ويشرف ويستقبل
ويرحب ويشارك كما لوحظ بشكل واضح حسن
حيث كان الجميع
الضيافة والكرم والتنظيم الرائع
ميالد اسحق
كخلية النحل .

حفل عشاء مميز للمنتدى الثقايف االجتماعي السوري االسرتالي الدولي
مكتب ملبورن لجريدة الهريالد
أقام املنتدى الثقايف االجتماعي السوري
االسرتالي الدولي برئاسة رئيسه
املحامي واالعالمي ميالد اسحق ونائب
الرئيس الدكتور املهندس ابراهيم حنا
وأمني السر املهندس فراج تازه وأمني
الصندوق االستاذ جورج صالومي حفل
عشاء مميز مساء يوم السبت املوافق
 2018/10/13يف صالة مركز دار
العودة االجتماعي بملبورن حيث بدأ
الحفل الساعة الساعة السابعة مساء
واستمر حتى ساعة متأخرة من الليل
وشارك يف حفل العشاء مجموعة
من العائالت السورية املتميزة ثقافيا
واجتماعيا وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس املنتدى
ميالد اسحق مرحبا بجميع العائالت كما أكد من خالل
كلمته أن يد الهيئة االدارية للمنتدى ممدودة للجميع من
أجل زرع بذور املحبة واألخالق الرائعة وأن باب املنتدى
مفتوح للجميع بدون اسثناء فهو يقدم كل مايف وسعه من
أجل جميع املغرتبني السورينني كي يكونوا يف املستوى
األمثل ثقافيا واجتماعيا كما تخلل الحفل تقديم بعض
أنواع املأكوالت الشرقية واملشروبات الباردة وذلك
على أنغام املوسيقا الشرقية وسماع األغاني الطربية
العربية وخاصة السورية واللبنانية بتشغيل جهاز d j
والذى أشرف عليه بشكل ممتاز من حيث اختيار نوعية
األغاني واملوسيقا مهندس الصوت السيد رامي عشي
وشاركت جميع العائالت املتواجدة يف صالة مركز دار
العودة االجتماعي بالرقص والدبكة الشعبية وكانت
ترقص فرحة وقلوبها مفعمة بالحب والسرور واكتملت
فرحة الجميع فكان الحفل مثاليا ورائعا وهذا ماعرب عنه
الجميع من خالل مشاركتهم التلقائية العفوية ببعض
أنواع الدبكة الشعبية والرقص الشرقي األصيل وتسابق
الجميع للتعبري عن فرحهم العظيم بهذا اللقاء العائلي
املميز كما لوحظ بذل جهودا كبرية من قبل الدكتور
املنهدس ابراهيم حنا واملهندس فراج تازه واالستاذ
جورج صالومي وكذلك من قبل رؤوساء اللجان وخاصة
سهلية شاهني وريما شلهوب وشقية السيد جورج
صالومي وموني فصيحة وباتريسيا اسحق كونهم جميعا
قاموا بنشاط متميز من حيث الرتتيب واالشراف وتقديم

الخدمات ولوحظ مشاركة الناشط السياسي واالجتماعي
االستاذ سليم وردة وعقيلته واملحامي االسرتالي من أصل
لبناني االستاذ جورج ابراهيم وعقيلته والسيدة نوال
سمعان املسؤولة الرتبوية والسيدة املتميزة تريز زودة
زوجة املرحوم استاذ اللغة االنكليزية هيثم زودة والسيد
املتميز فهيم الشيخ وكذلك تم توزيع بعض الهدايا
القيمة ومنها هدية متميزة تقدمة مؤسسة غسان األشقر
التجارية للشحن البحري من واىل اسرتاليا وبأسعار
تناسب الجميع ومشاركة عدد من املتميزين وكان ختام
حفل العشاء مسكا حيث تصافح الجميع مودعني بعضهم
ميالد اسحق
البعض على أمل اللقاء مجددا

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
www.totospizzahouse.com
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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ملــبورن

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

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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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

صفحة 26

Saturday 20 October 2018

الـسبت  20تـشرين األول 2018

Page 26

مـشاهري

وظائف رؤساء الواليات املتحدة قبل تولي منصب الرئاسة
خالد ممدوح  -سيدتي

دائماً ما تكون هناك مرة أوىل لكل شيء ويف عالم األعمال هناك أيضاً
ما يسمى «بالوظيفة األوىل» فمعظم البشر يتدرجون ويعملون يف
العديد من الوظائف التي ال عالقة لهم بها أو بشهاداتهم الجامعية
والدراسية حتى يصلوا يف نهاية األمر إىل ما يطمحون إليه .
ولعل رؤساء الواليات املتحدة األمريكية أبرز دليل على أن ال أحد
يعمل ما يحب على األقل يف بدايات حياته املهنية فهم لم يولدوا
كرؤساء ومنهم من عمل كمزارع وجامع قمامة أو عامل لتعبئة البوظة
وظلوا يتدرجون يف الوظائف املختلفة حتى حصلوا يف نهاية األمر
على لقب «الرجل األول « داخل الواليات املتحدة األمريكية.
ويف التقرير التالي سوف نسلط الضوء املهن األوىل لـ  15رئيساً
من رؤساء بالد العم سام .

قبل ان يحصلوا على لقب الرجل «رقم  »1ماذا كان يعمل رؤساء الواليات املتحدة قبل تولي منصب الرئاسة

باراك أوباما

أبراهام لينكولن

جورج واشنطن

تيودور رزفلت

اندرو جاكسون

توماس جيفرسون

 -1باراك أوباما
ال يعلم الكثريين أن باراك أوباما الذي حكم الواليات املتحدة
لفرتتني رئاسيتني كان عامل يف سلسلة حمالت باسكن روبينز
الشهرية ل َاليس كريم ولقد كان الرئيس األمريكي السابق يعتز
بتلك الوظيفة حيث أشار يف عدة مناسبات بأنها علمته الكثري من
الدورس القيمة وحتمل املسؤولية وجعلته أكثر قدرة على حتمل
العمل الشاق وضغط املوازنة بني العمل والدراسة والعائلة .
 -2أبراهام لينكولن
الرئيس الـ  16للواليات املتحدة األمريكية و الذي أنهى العبودية
بدخلها توىل الرئاسة يف الفرتة ما بني عامي  1861و  1865ولكن
قبل أن يصبح الرجل األهم داخل البالد عمل أبراهام لينكولن الذي
ينتمي إىل أسرة فقرية يف والية كنتاكي يف عدة مهن متواضعة
فلقد كان مزارعًا ثم انتقل بعد ذلك ليصبح بائع بداخل أحد املتاجر

لينتقل يف النهاية للعمل على منت قارب يف نهر املسيسييب.
 -3جورج واشنطن
هو أحد اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة األمريكية ورئيسها األول
وكان أحد أهم أسباب جناح أمريكا باالنفصال عن بريطانيا حيث
كان قائدًا للجيش القاري أثناء احلرب األمريكية الثورية ولكن
بالتأكيد مل يولد جورج واشنطن قائد بالفطرة فهذا املراهق الذي
وضع حجر أساس القوة العظمى يف العامل حاليًا كان مراهقًا من
والية فريجينيا ميسح األحذية ويعيش حياة متواضعة ماديًا .
 -4رونالد ريغان
بالتأكيد ال يعلم الكثريين أن رئيس الواليات املتحدة األربعون
كان عامل إنقاذ يف سنوات مراهقته ليتحول بعد ذلك إىل عامل
اإلذاعة الرياضية ثم أصبح بط ًال سينمائيًا وأخريًا مل يستطع مقاومة

بريق السياسية لعتلي عرش الواليات املتحدة من بوابة احلزب
اجلمهوري .
 -5ريتشارد نيكسون
املقيم رقم  37يف البيت األبيض الذي شهد عهده فضحية ووتر
جيت الشهرية واليت أجربته على التنحي امتهن عدة مهن متواضعة
يف سنوات مراهقته حيث كان يعمل يف أحد اجملازر ليتحول بعد
ذلك إىل العمل داخل حديقة املالهي كمسؤول عن تشغيل أحد
األلعاب .
 -6اندرو جاكسون
امتلك الرئيس السابع للواليات املتحدة أندرو جاكسون خلفية
عسكريًا حث كان يعمل يف اجليش األمريكي منذ أن كان يف الـ 13
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مشاهري

وظائف رؤساء الواليات املتحدة...

جون أدامز
جون ف .كينيدي
ريتشارد نيكسون

دوايت ايزنهاور

جورج دبليو بوش
 13فقط من عمره حيث كان ساعيًا لقوات اجليش األمريكي أثناء
وبعد توليه العديد من املناصب والرتب العسكرية ترك ميادين
القتال ليتحول إىل السياسية وينتهي به األمر رئيسًا للواليات
املتحدة يف الفرتة بني عامي  1829و . 1937
 -7جون آدامز
بعد مشاركته يف الثورة األمريكية توىل جون آدامز منصب رئيس
الواليات املتحدة األمريكية خلفًا لرئيسها األول جورج واشنطن
ولقد عمل يف مهن خمتلفة بعيدًا عن السياسة يف فرتة شبابه
حيث كان مديرًا إلحدى املدارس ثم درس القانون وأصبح حماميًا
ولكنه مل جيد نفسه يف تلك املهن ليشارك بعد ذلك يف الثورة
األمريكية ويتحول إىل السياسية اليت جعلته ثاني رؤساء الواليات
املتحدة فيما بعد .

رونالد ريغان
اجلمهوري.
 -11جون ف .كينيدي
مثل الرئيس ثيودور روزفلت مل يكن جون ف .كينيدي الرئيس
اخلامس والثالثني للواليات املتحدة مضطرًا للعمل كطفل وبد ً
ال من
ذلك أمضى وقته يف ممارسة الرياضة ليهتم بعد ذلك بالسياسة
ثم يلتحق بالبحرية األمريكية عقب خترجه من اجلامعة حيث خدم يف
جنوب احمليط اهلادئ خالل احلرب العاملية الثانية على منت قارب
طوربيد .

 -8جورج دبليو بوش
كان رئيس الواليات املتحدة الثالث واألربعني فردًا من فريق
طياري هيوسنت التابع لوزارة الدفاع ثم عمل كمنقب ومسؤول
عن االستكشافات النفطية ولكنه مل يرغب يف أن ُيكمل حياته يف
البحث عن النفط لذلك دخل عامل السياسية ليحكم الواليات املتحدة
لـ  8سنوات بداية من العام  2001وحتى عام . 2009

 -12توماس جيفرسون
احملامي الذي يعد أحد اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة األمريكية
وثالث رؤسائها ويتمتع بشهرة كبرية بني األمريكيني دون عن
باقي الروؤساء بسسب كتابته إلعالن االستقالل عام . 1776

 -9ثيودور روزفلت
يف احلقيقة مل يكن رئيس الرئيس السادس والعشرين ثيودور
روزفلت مضطرًا إىل العمل يف شبابه أو أثناء فرتة مراهقته وذلك
ألنه كان ينحدر من عائلة ثرية لذلك اكتفى بالسفر حول العامل و
ممارسة رفع األثقال واجلودو واالهتمام بالدراسة حيث درس يف
جامعة هارفارد ثم جامعة كولومبيا .

 -13فرانكلني دي روزفلت
كان رئيس الواليات املتحدة األمريكية الثاني والثالثني حمامي
متدرب يف سوق البورصة األمريكية «وول سرتيت» عندما
كان يف الـ  25من عمره وله العديد من االجنازات يف إعادة
تنظيم السياسة األمريكية ويعتربه الباحثون كأحد أكرب ثالثة رؤساء
أمريكيني إىل جانب جورج واشنطن وأبراهام لنكولن .

 -10دوايت ايزنهاور
كان أيزنهاور رج ًال عسكريًا بامتياز على الرغم من نشأته وعمله
يف مزرعته عائلته حيث كان قائدًا للجيش األمريكي خالل احلرب
العاملية الثانية و قائدًا أعلى لقوات احللفاء يف أوروبا ليتقلد بعد
ذلك الرئيس الرابع والثالثني للواليات املتحدة مقاليد احلكم داخل
األبيض من عام  1953حتى  1961بعد ترشحه من بوابة احلزب

 -14بيل كلينتون
مل يولد بيل كلينتون رئيس الواليات املتحدة الثاني واألربعون
والذي انتخب لفرتتني رئاسيتني متتاليتني بني عامي 1993
و 2001لعائلة غنية بل كان يعاني من الفقر يف بدايات حياته
وهو األمر الذي دفعه إىل العمل يف إحدى متاجر البقالة ليرتك
بعد ذلك الرئاسة حمققًا فائضًا للميزانية األمريكية ُيقدر بنحو 559

دونالد ترامب

بيل كلينتون
مليار دوالر .
 -15دونالد ترامب
ملياردير سوق العقارات األمريكية ورئيس الواليات املتحدة الـ 45
الذي تنازل عن أجره للخزينة األمريكية طوال فرتة توليه الرئاسة مل
يكن بهذا الثراء يف املاضي حبسب تقرير أعدته جملة فوربس عام
 2006واليت ذكرت فيه أن رجال األعمال الشهري كان جيمع القمامة
وزجاجات الصودا إلعادة بيعها برفقه والده وأخيه يف صغره من
أجل تأمني لقمة العيش
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فــن

كندة حنا :هذا سر سعادتي الزوجية وال خالف بيين وبني رشا شربتجي
خلدون عليا  -سيدتي

شقت طريقها حنو النجومية بهدوء وتأن بعيدًا عن الصعود السريع
غري املبين على أسس وقواعد واضحة .واستطاعت أن تنوع
حبضورها بني خمتلف صنوف الدراما لتقدم نفسها ممثلة متنوعة
وذات حضور خمتلف .برعت يف املوسم املاضي بالدراما التارخيية
عرب شخصية صعبة نالت رضا اجلمهور .أما على الصعيد الشخصي
فهي أم متفانية وربة منزل متميزة .الفنانة السورية كندة حنا جنمة
غالف الزميلة «سيدتي» حتدثت بكثري من الصراحة والوضوح عن
حياتها الفنية وأسرتها وغريها من املواضيع عرب احلوار اآلتي...
بداية ،كيف تلقيت أصداء مسلسل «هارون الرشيد» بشكل عام
وشخصية العباسة بشكل خاص؟
األصداء كانت مجيلة سواء من األصدقاء الذين حيبونين أو اجلمهور
حتيز.
الذي ّ
قدم وجهة نظره بدون ّ
هذا النوع من األدوار يتطلب حتضريات كبرية جلهة املرجعيات
التارخيية وغريها من التفاصيل كيف تعاملت مع املوضوع؟
متامًا ،ولذلك استغرقنا وقتًا طوي ًال جدًا بالتحضري ،زمالئي الفنانون
وأنا ّ
كنا نقضي أغلب األوقات خارج التصوير بالتدريب سواء على
األداء أو على اللهجة وصو ً
ال جلميع التفاصيل.
هل أزعجك عدم تفكري الشركة املنتجة بك ألداء الشخصية منذ
البداية إال بعد انسحاب ميساء مغربي؟
الشركة املنتجة تواصلت معي منذ بداية توزيع األدوار وطلبوا مين
قراءة النص بشكل كامل ،حيث أنهم كانوا يرونين بشخصيتني يف
علي اخليارين
املسلسل .وبعد اعتذار الفنانة ميساء املغربي طرحوا ّ
وأحدهما كان شخصية العباسة .فاخرتت العباسة ألنها شخصية
قوية ومن الصعب إرضاؤها فهي صاحبة مبدأ وابنة عائلة وفارسة

فأحسست بأنها تشبهين بشكل كبري.
العمل تلقى انتقادات واسعة جلهة املرجعية التارخيية واألخطاء
الكبرية اليت وقع بها ،فما رأيك وما هي األسباب؟
االنتقادات تعين النجاح .ويف الكثري من األحيان تكون جمرد
صياغة مجل لوجهات نظر أصحابها ،وبرأيي جيب أن نستمع إىل
هذه االنتقادات وأن نأخذ بعني االعتبار إن كانت ّ
بناءة وهادفة وما
عدا ذلك فال أحد يستطيع تغيري األمور فال يوجد عمل ال يتعرض
النتقادات .وبرأيي ،التعامل مع مثل هذه األمور يتم من خالل
احرتام آراء اآلخرين.

أحافظ على هدوئي

نشاهدك يف الكواليس هادئة وتنشرين السعادة بني الزمالء ،هل
أنت دائمًا سعيدة وملاذا؟
السعادة هدف مهم جدًا وأنا أعمل من أجل أن أكون سعيدة،
ولكن هذا ال يعين أني أشعر بالسعادة دائمًا ويف كل األوقات.
ولكن ،بشكل عام ،أحافظ على هدوئي وأعطي نفسي جما ً
ال ووقتًا
كي أفهم ماذا حيصل من حولي .وهذا يساعدني كثريًا بأن أظهر
بصورة مجيلة وسعيدة ،والنقطة األهم أني دائمًا أحاول أن أكون
إجيابية وخملصة جتاه زمالئي ألني عانيت كثريًا يف بداية الطريق
من تصرفات مزعجة لكثري من األشخاص ،وقطعت وعدًا على نفسي
بأني مهما تغيرّ ت أن أحافظ على احرتامي وحمبيت لزمالئي وال أحد
َّ
أتعلم
يستطيع تغيري مبادئي ألني ال أهدف أن أكون شبيهة أحد،
من أخطائي وأعرتف بها وهذا يساعدني يف اختيار مبادئي وبناء
شخصييت.
هل أداء قصي خولي شخصية هارون أسعدك ،وهل جتدين أن

هناك تفاهمًا بينكما على صعيد التمثيل؟
أسعدني جدًا واشتقت إليه كصديقُ ،قصي جنم خلوق جدًا ومهذب
ومريح بالعمل حيب اآلخرين ويشعر باجلميع ،وكممثلة أحب مهنيت
ال أمتنى أكثر من ذلك .وعندما مت اختيار شخصية «العباسة» وأننا
سنكون شريكني يف العمل أرسلت له رسالة وقلت له إني أنتظر
ذلك بفارغ الصرب.

كندة و»باب الحارة»

هل سنراك يف األجزاء اجلديدة من «باب احلارة»؟
ال أعلم ،إذ مل يطرح املوضوع إىل اآلن.
ّ
صناع العمل
يف اجلزء املاضي ،مسعنا عن خالفات بينك وبني
وتداولت أخبار انسحابك من املسلسل ،فهل ميكن أن نعرف
التفاصيل؟
ال ليس صحيحًا ،ومل حتصل أي خالفات.
هل افتقدت للثنائية مع وائل شرف بعد انسحابه وهل تتمنني
عودته يف األجزاء اجلديدة؟
بالتأكيد .فهناك «هارموني» (جتانس) مجيل جدًا بالعمل مع وائل
وأنا استمتعت بذلك يف اجلزء السابع من املسلسل.
العمل يلقى انتقادات كبرية جدًا والبعض يرى أنك دخلت املسلسل
يف حلظات ضعفه ،فما رأيك؟
االنتقادات دليل النجاح ،والبد من احرتام وجهات النظر.
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فــن
هل وجود زوجك كمخرج هو الذي
دفعك لالستمرار يف األجزاء األخرية من
املسلسل؟
يف األجزاء األوىل من املسلسل ،رشحوا
لي شخصيات خمتلفة يف العمل إال أني
مل أر نفسي بها .وعندما وافقت على
أداء شخصية سارة يف اجلزء السابع مل
خمرجا للعمل،
يكن زوجي ناجي طعمي
ً
بل كان املخرج عزام فوق العادة الذي
أكن له كل االحرتام والتقدير .وعندما
ّ
أرسل لي النص األستاذ عزام وحتدثنا
أحببت الشخصية كثريًا لكونها جديدة
وغري مطروحة من قبل وتهدف ألن
تكون صورة للتعايش بني الطوائف
والثقافات املختلفة ،مل أتردد فوافقت

غنوة سليمان يف آخر حوار مع سيدتي قبل وفاتها:

عالقيت مع شقيقيت أنغام شبه مقطوعة

واتفقت مع املخرج عزام على أن نقوم بتجربة
قبل بدء التصوير .وبالفعل ،كانت جتربة ناجحة،
وتعلمت منها وساعدتين أكثر بأن أتعرف على
اجتاهات الشخصية ومساراتها وأن أحضر نفسي
ألداء الشخصية (سارة) .وحققنا جناحًا مجي ًال أفتخر
به .أما زوجي املخرج ناجي طعمي فقد كان خمرجًا
للجزأين الثامن والتاسع من العمل ومشاركيت
كانت قبل توليه مقاليد إخراج املسلسل.

من بلدهم .ويف نفس الوقت ،أنا أراها فرصة
مجيلة للشباب والنجوم السوريني الذين يقومون
ببطولة الكثري من هذه املسلسالت .أمتنى أن
تصبح األمور جيدة يف سورية بعد احلرب ليتمكن
أصحاب رؤوس األموال استثمار أمواهلم يف
اجملالني الفين والثقايف .فأنا أعترب مقاطعة
الكثري من األعمال السورية ضريبة احلرب .وهذه
مسألة وقت إلعادة بناء األشياء بشكل صحيح.

ماذا تابعت من أعمال يف رمضان املاضي ،وما
الذي نال إعجابك؟

كيف هي عالقتك بأوالدك وهل تتابعني حياتهم
بنفسك أم تستعينني مبربية؟
نعم ،أستعني مبربية .وأوالدي هم كل شيء
مجيل ومثني يف حياتي.

نعم ،إذا كان هناك دور مناسب لي فبالطبع
أتشرف بذلك .حتى لو مل أعمل معهم فإني أفخر
بهم وسعيدة جدًا للسيدة منى واصف والنجم تيم
حسن واملخرج سامر برقاوي وكل طاقم العمل.

إذا عرض عليك جزء جديد من مسلسل «صبايا»
هل تعودين للعمل أم أنه أصبح من املاضي؟
لقد اعتذرت عن اجلزء اخلامس ألن املسلسل ابتعد
كثريًا عن الفكاهة والعفوية اليت اعتدنا عليها يف
دمشق« .صبايا» عمل خفيف يسلط الضوء على
العفوية وحب احلياة .وعندما فقد النص هذه
ّ
فضلت االنسحاب وال أتوقع صناعة
املكونات
أجزاء جتعلين أشارك به ألن احلياة تغريت .وكل
شيء تغري فهو شيء مجيل أحتفظ به وجعلين
جاهزة ألقوم بأدوار جديدة.

أعمال أعجبتني

مسلسلي «هارون الرشيد» و»اهليبة».
تابعت
ّ
كونك تابعت «اهليبة» ،ما رأيك بالعمل وهل
تقبلني املشاركة به إن عرض عليك ذلك؟

هل لديك مثل أعلى يف الدراما وتتمنني الوصول
إىل ما وصلت إليه؟
السيدة منى واصف والسيدة مسر سامي.
على الصعيد العائلي ،نراك ربة منزل متفانية،
كيف جتدين الوقت الكايف بالتزامن مع
التصوير؟
بصراحة ،األمر يعود بالدرجة األوىل إىل تنسيق
الوقت وتنظيمه وترتيب األولويات والتحضري
ألمور متوقعة قبل حدوثها.

بارعة بالطبخ

أنت بارعة بصناعة بعض املأكوالت كما يقول
زوجك يف أكثر من مناسبة ،هل ختربيننا عنها
ومن ّ
علمك الطبخ؟
عندما كنت حام ًال بابين فارس «تومحت» على
الطبخ .وأمي هي من ساعدتين بذلك .فهي طباخة
جيدة جدًا وصاحبة نفس طيب بصناعة املأكوالت.
وسأوجه هلا حتية عرب جملة «سيدتي» وأقول هلا
إنها علمتين كل شي مجيل وأنها الدنيا ألن الدنيا
هي أم.
زجيات الوسط الفين دائمًا ما تتصف بعدم
االستقرار فهل ختربيننا عن سر السعادة يف
حياتك الزوجية مع املخرج ناجي طعمي؟
هناك جمموعة من العوامل ولكن باألساس حنرتم
خصوصياتنا وأولوياتنا وحناول أن ندعم خيارات
بعضنا البعض أغلب األحيان.

الدراما املشرتكة

َ
مل ال نراك يف الدراما املشرتكة ،هل أنت
ضدها؟
ِ
تأت فرصة مناسبة
ال ،على العكس ،لكن مل
للظهور يف الدراما املشرتكة.
هل تعتقدين أن هذا الوقت هو زمن املمثالت
اللبنانيات وأنهن أخذن فرصة املمثالت السوريات
وما السبب؟
ال ،ليس صحيحًا .فالشركات املنتجة لألعمال
الدرامية والقنوات هي شركات لبنانية وهذا
حقهم الطبيعي بأن خيتاروا املمثالت أو املمثلني

هن صديقاتك املقربات يف الوسط الفين؟
من ّ
أغلب الفنانات صديقات لي وجنتمع من حني إىل
آخر ،كوني مشغولة بالعائلة وممارسة هواياتي.
هل ترين أن العالقات يف الوسط الفين قائمة
على املصاحل أكثر من كونها صداقة حقيقية؟
أعتقد أن أغلب العالقات باحلياة قائمة على
املصاحل .الصداقة ال تقوم على أساس األشياء
بل نبنيها مع من حنب ونتفاهم .فاحملطات
اليت مير بها األصدقاء هي اليت تبين الصداقة
أو ُت ِ
فشلها .وهذا يتطلب وعيًا وفهمًا من كال
الطرفني ألن كل شخص له أسلوب وجيب أن
حنرتمه كي حيرتمنا .ولذلك ،أقول إن املصاحل
شيء واألصدقاء شيء آخر وحنن من خنتار.
كنت عنصرًا رئيسيًا يف أعمال املخرجة رشا
شربتجي ولكن مل نعد نراك يف أعماهلا ،فهل من
خالف بينكما؟
رشا حبيبيت وأخيت ومبدعتنا اليت نفتخر بها،
وبالتأكيد ال يوجد خالف وغري مسموح أن أختلف
معها ،ولذلك حنن نقدر عالقتنا وصداقتنا أكثر
من أي شيء آخر .واليوم ،األعمال الدرامية تعتمد
على العالقات واملعارف .مثة مفارق طرق يف
احلياة .وكأصدقاء جيب أن نتفهم ظروف بعضنا
أو ً
ال ،وكالنا (رشا وأنا) نعرف ما يناسبنا وهذا ما
يكلل صداقتنا بالنجاح.

أجريت عمليات تجميل

هل خضعت لعمليات جتميل؟
نعم ،أجريت عمليات جتميل ألنفي وأسناني.
ما هي هواياتك املفضلة خالل أوقات الفراغ؟
الرياضة وركوب اخليل.

استمتعت بالعمل مع هؤالء النجوم

من من النجوم ترغبني بتشكيل ثنائي معه؟
تيم حسن ،قصي خولي ،أمحد األمحد ،معتصم
النهار ،يوسف اخلال وهؤالء كلهم كانت لي
جتارب معهم واستمتعت بالعمل معهم.

عندما أجرينا احلوار قبل أيام مع غنوة سليمان ،مل
يكن خيطر ببالنا أنه سيكون األخري للفنانة الشابة،
وأنها سرتحل قبل قراءة املقابلة يف حادث سري
مروع...يف حوارها مع الزميلة سيدتي ،فتحت
الراحلة قلبها وقالت الكثري .وهذا نص احلوار:
ما تعليقك على ردود أفعال اجلمهور بعد إصابة
مشس فى نهاية احللقة الـ  30األوىل من األب
الروحي 2؟
 سعيدة جدًا بردود أفعال اجلمهور وحبه لـ«مشس» إىل هذه الدرجة وتعلقه بها ،وحزنه
عليها ،فهذا جناح كبري لي ،وإىل اآلن ال آدري
هل ستظهر مشس يف الثالثني األخرى من اجلزء
الثاني أم ال ،وأمتنى أن ألقى إعجابهم فى كل
األعمال املقبلة.
هل واجهتك صعوبات يف جتسيد الشخصية ؟
 نعم فى البداية  ..فحتى موعد أول يوم تصويرمل أكن مقتنعة أنين متكنت من شخصية مشس،
إىل أن أطلق املخرج تامر محزة شارة البدء بـ
«أكشن» شعرت يف هذه اللحظة أنها ظهرت.
وما االختالف بني شخصية مشس وغنوة؟
 كل شيء خمتلف متامًا بيين وبني شخصية«مشس» فنحن على النقيضني ،فهي مليئة
بالطاقة اإلجيابية وخفيفة الظل وتعشق عملها،
وعلى الرغم من أن موهبتها الغناء وتعشقه وال
حتب اهلندسة ،إال أنها تعمل مهندسة ألنها قامت
بدراستها ،ووالدتها متوفية ووالدها وشقيقها
كل حياتها ..أما عن «غنوة» فأنا لست أمتلك
كل هذه الطاقة اإلجيابية وال أحب اخلروج كثريًا
بل أفضل اجللوس يف املنزل ،وال أستطيع أن
أفعل شيئًا ال أحبه ،فلو مل أكن أحببت التمثيل
ملا دخلت عامله.

األعمال تتابعني ،وملاذا؟
 مع كامل أسفي بسبب ضيق الوقت ،مل أستطعسوى مشاهدة « كلبش ،2أيوب ،رحيم « ،وعن
سبب هذا االختيار ،فمسلسل كلبش 2كنت
أنتظره بعد مشاهدة اجلزء األول منه ،والنجاح
الكبري الذي حققه رمضان املاضي ،أما مسلسل
رحيم فكنت شغوفه برؤية الفنان ياسر جالل،
وخاصة بعد النجاح الساحق الذي حققه يف
العام املاضي يف أول بطولة مطلقة له من خالل
مسلسل ظل الرئيس .وعن مسلسل أيوب ،فأداء
الفنان مصطفى شعبان متميز للغاية ومتمكن
من الشخصية إىل حد التأثري يف املشاهدين
ومعايشتهم احلالة التى مير بها من الظلم.

ما مدى تأثري امللحن حممد علي سليمان فى
مسريتك الفنية؟
 والدي امللحن حممد علي سليمان يدعمين معنويًاويعطيين طاقة إجيابية ،ولكن ليس كما يظن
البعض أنه «واسطة» ،أو دخلت عن طريقه إىل
عامل الفن أو كوني شقيقة املطربة أنغام.

ِ
بدأت فى عام  2007ثم
إذا انتقلنا إىل الغناء..
ِ
اختفيت عن الساحة الغنائية فجأة ..فما السر
وراء ذلك؟
 ألنين عندما بدأت مل تكن لدي اخلربة الكافية ،باإلضافة إىل أنه مل تكن هناك جهة إنتاجية
تدعمين ،فلم أستطع االستمرار مبفردي

ِ
دخلت إىل عامل التمثيل؟
إذن ..كيف
ً
 الفضل يرجع هلل ثم للمنتج رميون مقار ،فعندماذهبت إليه كنت أنوي العمل كمساعد خمرج،
أصر على دخولي عامل التمثيل ودعمين
ولكنه ّ
بقوة حتى تغلبت على خماويف ،كما جعلين أتدرب
من خالل كورس ،وإىل اآلن أرى نفسي على
أعتاب هذا العامل ،ومل أدخله بعد.

ِ
عدت جمددًا؟
وملاذا
علي املخرج تامر حربي أن أشارك
 عندما عرضّ
بأغنية وطنية بعنوان «الرهان» مل أتردد حلظة،
فهو شرف لي أن أغين ملصر وهو حلم كل فنان
أن ُيليب نداء وطنه ويقف إىل جانبه.

وماذا ميثل ِ
لك اآلن؟
 التمثيل أصبح بالنسبة لي حياة ،فهو جيعلينأدخل يف حياة اآلخرين حتى أستطيع جتسيدها،
وهو أفضل شيء حدث لي منذ عامني واستطاع
أن يعطيين طاقة إجيابية هائلة ،إىل جانب أنه
جعلين أتغلب على أيام صعبة مررت بها.

غنوة

وما السر وراء اختيارك أن يكون امسك رباعيا
للظهور به؟
 يف بادىء األمر كان إمسي «غنوة» فقط،ولكن اكتشفنا وجود فنانة تونسية حتمل إسم
غنوة سليمان فقرر املنتج رميون مقار جعل إمسي
رباعيا وهو «غنوة حممد علي سليمان» حتى ال
خيتلط األمر على اجلمهور إىل أن تتم التفرقة
بيننا.
هل ذلك يعين أنه من املنتظر أن يعود مرة آخرى
إىل غنوة؟
 نعم ،يف األعمال القادمة سيعود إمسي إىل«غنوة» ،ألنه من الناحية الفنية أيضًا ال ُيفضل
أيضا.
كتابة إسم طويل ،وهذا هو رأي والدي
ً
إذا حتدثنا عن املاراثون الرمضاني  ..2018أى

ِ
قمت به؟
وما آخر عمل غنائي
 أغنية املسلسل اإلذاعي «تامر وشريين» بطولةهشام ماجد وشيكو ،على «راديو وان» ويتم
عرضه حاليًا يف املوسم الرمضاني لعام ،2018
وهو من كلمات مسر حسني ،وأحلان حممد مرسال،
ومن توزيع زووم..
ما مدى عالقتك باملطربة أنغام؟
 عالقيت بها شبه منقطعة.هل ذلك يؤكد صحة ما يثار من وجود خالفات
بينكما؟
نعم ..توجد خالفات مثلما حيدث بني معظماألخوات ،فهذا أمر طبيعي.
ومتى التقيتما آخر مرة؟
 منذ ما يقرب من  9شهور ،ومل نلتق بعدها.ما اجلديد الذي حتضرين له؟
أقرأ عددا من السيناريوهات لالختيار من بينها،وسيتم اإلعالن عن التفاصيل يف الفرتة املقبلة.
وما الرسالة اليت حتبني أن توجهيها جلمهورك؟
 شكرا لدعمكم وحبكم لي وإعجابكم بشخصيةمشس ،فأنتم الدعم احلقيقي لي لالستمرار،
وأمتنى أن أكون دائمًا عند حسن ظنكم.
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مــن هــنا وهـناك

هذا ما قالته ميالنيا عن زوجها ترامب
بهذا السعر اخليالي بيعت سيارة
خالل زيارتها ملصر
أسطورة املالكمة العاملي حممد علي كالي

أعلنت دار مزادات بلجيكية أن سيارة املالكم األكثر شهرة يف العامل
حممد علي كالي وهي من طراز رولز رويس الفاخرة وصلت قيمتها
لنحو  135ألف دوالر ،وذلك خالل مزاد علين يف بلجيكا يوم 5
أكتوبر.
وقدرت قيمة سيارة البطل العاملي اليت كانت من نوع رولز رويس
سيلفر شادو مكشوفة ما بني  46إىل  70ألف دوالر قبل املزاد ،لكن
سعرها ارتفع ليبلغ  132250يورو ( 152375دوالرا أمريكيا) نسبة
لعالقتها اخلاصة باملالكم الشهري.
وكان كالي اشرتى هذه السيارة يف عام  1970يف والية «نيو
جريسي» مقابل  16,000دوالر ،أي خالل الفرتة اليت كان يعرف فيها
كالي باسم (كاسيوس كالي).
هل أجري الرئيس الروسي عملية جتميل؟ شاهد الصور واكتشف
بنفسك
وجاء متلك لكالي الذي اشتهر بعشقه لسيارات رولز رويس هلذه
السيارة تزامنًا مع استعادة كالي لرخصته يف املالكمة ،اليت انتزعت
منه يف عام  ،1966وذلك بعدما رفض الدخول إىل القوات املسلحة
األمريكية أثناء حرب فيتنام.
يذكر أن حممد علي كالي يعترب صاحب أسرع وأقوى لكمة يف العامل
حيث تعادل قوة لكمته حوالي  1,000باوند وقد فاز بلقب بطولة
العامل ملالكمة الوزن الثقيل ألكثر من مرة يف سبعينيات القرن
املاضي ،ونال جائزة «رياضي القرن» يف عام  1999وبعد مسرية
حافلة تضمنت  56فوزًا منها  37بالضربة القاضية ومخس هزائم،
اعتزل كالي املالكمة يف  1981قبل أن يتوفى يف العام  2016عن
عمر يناهز  74عاما.

كشفت ميالنيا ترامب ،زوجة الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،خالل
زيارتها ملصر يف ختام جولتها األفريقية لعدد من الدول ،أنها تعرب
عن رأيها فيما يفعله ذلك زوجها وختربه مبا تراه ،مؤكدة أنه يستمع
أحيان أخرى ،فهو
إليها يف بعض األحيان ،وال يعمل بآرائها يف
ٍ
الرئيس وبالتالي هو من يتخذ القرار.
ويف معرض إجابتها على أسئلة الصحفيني خالل زيارتها ملنطقة
األهرامات ،أشارت ميالنيا إىل أنها ال تتفق مع بعض تغريدات
زوجها ،كاشفة عن أنها قالت لزوجها يف بعض األحيان أن يضع
هاتفه جانًبا ،مبينة أنها ختربه مبا تراه من أجل التحلي مبزيد من
«األدب» خالل حواراته العامة.
ُيذكر أن انتصار السيسي ،زوجة الرئيس املصري ،كانت يف
استقبال نظريتها األمريكية باملطار ،يف بداية الزيارة اليت استغرقت
عدة ساعات ،التقت خالهلا بالرئيس عبد الفتاح السيسي ،ومن ثم
زارت عددا من املعامل السياحية بالقاهرة.
وتأتي زيارة ميالنيا ترامب إىل مصر يف إطار الليلة الرابعة واألخرية
ضمن جولتها يف أفريقيا ،وهي تعد أول جولة أفريقية تقوم بها
السيدة األمريكية األوىل دون صحبة زوجها ،وذلك من أجل الرتويج
لرعاية الطفولة والتعليم.
وقد استهلت جولتها يف غانا قبل أن تزور مالوي ثم كينيا ،ويف
ُ
استخدمت قبل قرون لتجارة الرق ،ويف
غانا زارت ميالنيا قلعة
ُ
استقبلت فيها بشعارات مناهضة
مالوي حيث زارت مدرسة ابتدائية،
لرتامب ،ويف كينيا اجلمعة ،حيث أطعمت صغار الفيلة احلليب.
وكانت سيدة أمريكا األوىل أطلقت محلة «كن األفضل» يف مايو
املاضي بهدف حماربة التنمر الذي يواجهه األطفال يف املدارس
وعلى مواقع التواصل االجتماعي ،كما تسعى احلملة أيضا للتعامل
مع اإلدمان على املواد األفيونية ومشاكل الصحة النفسية لدى
الصغار.

ترامب لزعيم كوريا الشمالية:

لـقد وقـعنا فـي الـحب!

يبدو أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،قد طوى صفحة العالقة
السيئة بينه و بني كيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي إىل األبد،
لتبدأ بعدها صفحة جديدة مليئة باملديح من كال الطرفني.
وأعلن ترامب ،خالل جتمع انتخابي يف والية فرجينيا الغربية ،عن
تلقيه رسالة ودية مميزة من الزعيم الكوري الشمالي تدعو للتفاؤل
بإمكانية انعقاد قمة ثانية جتمع الطرفني قريبًا.
ومدح الرئيس األمريكي رسالة كيم قائ ًال «لقد وجه إلي رسائل مجيلة
ورائعة؛ لقد وقعنا يف احلب»؛ ووصف كيم بـ «الرائع».
وتدعو هذه الرسائل املتبادلة بني الطرفني األمريكي والكوري
الشمالي إىل التفاؤل الكبري ،وخاصة بعد أن كان العامل على يستعد
حلرب نووية مدمرة يقودها الزعيمان.
يذكر أن الزعيمان التقيا يونيو املاضي ،يف أول قمة تارخيية بينهما
يف سنغافورة لتوقيع اتفاقية السالم.
ومدح الرئيس األمريكي رسالة كيم قائ ًال «لقد وجه إلي رسائل مجيلة
ورائعة؛ لقد وقعنا يف احلب»؛ ووصف كيم بـ «الرائع».
وتدعو هذه الرسائل املتبادلة بني الطرفني األمريكي والكوري
الشمالي إىل التفاؤل الكبري ،وخاصة بعد أن كان العامل على يستعد
حلرب نووية مدمرة يقودها الزعيمان.
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Saturday 20 October 2018

الـسبت  20تـشرين األول 2018

تتـمات

«محاس» تدين اطالق...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املقبلني سيحسمان مسألة التوصل إىل اتفاق تهدئة يف غزة»،
دعا االحتاد األوروبي أمس االول الفلسطينيني اىل وقف اهلجمات
بالصواريخ على إسرائيل .وأكد يف بيان أن اهلجمات اليت «تستهدف
مدنيني غري مقبولة» ،مشددًا على أن «األولوية القصوى اآلن لعدم
التصعيد».
وجاء إلغاء زيارة كامل بعد ساعات على جناح الوفد األمين املصري
الذي غادر قطاع غزة أمس االول ،يف وقف تدهور األوضاع ومنع
حرب ،وأبدى عضو املكتب السياسي حلركة «محاس» موسى أبو
مرزوق أسفه إللغاء الزيارة.
وكشفت مصادر فلسطينية رفيعة املستوى أن قيادة «اهليئة
الوطنية العليا ملسريات العودة وكسر احلصار توافقت اإلثنني
املاضي على العمل لتخفيف حدة املواجهات قرب احلدود الشرقية
للقطاع خالل األيام املقبلة».
وقالت املصادر إن قرار ختفيف املواجهات مع قوات االحتالل «جاء
خلفض اخلسائر يف صفوف احملتجني ،ومنح فرصة إلجناح اجلهود
املصرية من أجل ختفيف احلصار اإلسرائيلي على القطاع».
وقالت مصادر فلسطينية إن الوفد األمين املصري جنح يف منع
انزالق األوضاع اىل حرب إسرائيلية رابعة على غزة ،بعد إطالق
مسلحني ُيعتقد بأنهم متشددون ،صاروخني على ساحل مدينة تل
أبيب (مشال) ،ومدينة بئر السبع (جنوب).
وأضافت أن الوفد الذي وصل إىل القطاع إلجراء حمادثات مع
قادة «محاس» تسبق زيارة كامل ،والرتتيب هلا ،أجرى اتصاالت
بكل األطراف فلسطينيًا وإسرائيليًا ودوليًا لوقف «حرب الساعات
الست» اليت أشعلتها طائرات إسرائيلية نفذت أكثر من  20غارة
على القطاع.
وأوضحت أن الوفد ،الذي يرأسه وكيل جهاز االستخبارات العامة
املصرية اللواء أمين بديع ،ويضم مسؤول امللف الفلسطيين يف
االستخبارات العامة العميد أمحد عبد اخلالق ،والقنصل املصري لدى
فلسطني مصطفى شحاتة وآخرين« ،أجرى اتصاالت واسعة بقيادة
حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي والفصائل األخرى الفلسطينية
إضافة إىل اتصاالت على أعلى مستوى مع املسؤولني اإلسرائيليني
ملنع وقوع التصعيد».
كما أجرى مالدينوف من مدينة القدس احملتلة اتصاالت وحمادثات
مع مسؤولني إسرائيليني ،وقيادة «محاس» ،واللواء كامل من أجل
احتواء التوتر.
ووصف مالدينوف خالل لقائه الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني
أمس ،التصعيد بأنه «خطري جدًا» ،معتربًا أن «عملية إطالق الصواريخ
شكلت حال استفزاز جلر إسرائيل إىل صراع يف غزة».
وجاء وقف التصعيد بعد ساعات قليلة على إصدار «الغرفة املشرتكة
لفصائل املقاومة» بيانًا نفت فيه أي عالقة بالصواريخ اليت أطلقت
من القطاع على تل أبيب وبئر السبع.
ونوهت «الغرفة املشرتكة» جبهود الوفد األمين املصري «لتحقيق
ّ
مطالب شعبنا» يف إشارة إىل قبوهلا مساعي تثبيت وقف النار.

ترامب حيذر من...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

أن تكون أنت بريئًا حتى اثبات العكس ،وهذا ال يعجبين».
وكان ترامب اتصل الثالثاء بولي العهد السعودي األمري حممد بن
سلمان ،وقال إن ولي العهد «أبلغه أن التحقيق يف قضية اختفاء
الصحايف السعودي مجال خاشقجي بدأ ،وسيوسع على حنو سريع».
وأضاف« :قال ولي العهد إن ال علم له مبا حدث داخل القنصلية»
السعودية يف إسطنبول.
واستهل فريق سعودي -تركي مشرتك قبل أيام يف إسطنبول،
إجراءات التحقيق يف قضية اختفاء خاشقجي الذي انقطعت أخباره
منذ الثاني من تشرين األول اجلاري.
وقال ترامب يف املقابلة مع «أسوشيتد برس»« :ها حنن نعود
جمددًا إىل (فكرة) أنك مذنب حتى تثبت براءتك ،وأنا ال أحب
ذلك» .وأضاف أن تفكريه يف نظرية «القتلة املارقني» نابع من
«إحساس» بعد حديثه مع القيادة السعودية لكن خادم احلرمني
امللك سلمان بن عبدالعزيز مل يستخدم هذا املصطلح.
وأشار الرئيس األمريكي إىل أن رحلة وزير اخلزانة ستيفني منوشني
إىل السعودية ال تزال قائمة.
وأوردت شبكة «سي أن أن» أن اخلارجية األمريكية أعلنت أن
الوزير مايك بومبيو تعهد خالل لقائه الرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغان ،ونظريه مولود جاويش أوغلو أمس ،تقديم الدعم للتحقيق
يف اختفاء خاشقجي.

بوتني يريد تفعيل...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

خالل قمة مجعتهما أمس االول يف منتجع سوتشي الروسي على
ضرورة تفادي مزيد من التصعيد يف سورية والتوصل إىل حل
عادل وشامل للقضية الفلسطينية .وأبدى بوتني اهتمامًا خاصًا
بالتعاون العسكري مع مصر.
وقال السيسي ،يف مؤمتر صحايف مع الرئيس الروسي إن مشروع
التعاون الضخم بني البلدين املتمثل يف اتفاق إنشاء احملطة النووية
يف الضبعة (مشال غربي مصر) يعد عنوانًا لنقلة نوعية يف مستوى
التعاون بني البلدين.

وأضاف« :تكللت جهودنا املشرتكة يف تعزيز أواصر الصداقة بني
بلدينا ،بالتوقيع على اتفاق الشراكة اإلسرتاتيجية الشاملة ،اليت
سنكتب من خالهلا فص ًال جديدًا على درب التعاون».
ً
ً
وأعلن أنه اتفق مع بوتني على اعتبار عام  2020عاما ثقافيا بني
مصر وروسيا.
وأشار إىل أن احملادثات تطرقت إىل القضية الفلسطينية «وملسنا
التقارب الكبري يف مواقف مصر وروسيا إزاء عملية السالم
الفلسطينية  -اإلسرائيلية ،ال سيما تأكيد الثوابت املتمثلة يف
ضرورة التوصل إىل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ،على
أساس حل الدولتني ،ووفقًا حلدود العام  1967ومبادرة السالم
العربية».
وأضاف أن تطورات األوضاع يف سورية حظيت حبيز مهم من
النقاش« ،إذ اتفقنا على أهمية مواصلة التنسيق بني مصر وروسيا
حول هذا امللف احليوي ،والعمل لتفادي مزيد من التصعيد امليداني
يف سورية ،بالتوازي مع حبث سبل دعم احلل السياسي».
وأكد خطورة االعتماد على امليليشيات يف ليبيا لضمان األمن الذي
«جيب أن يكون مهمة حصرية للقوات األمنية النظامية واجليش
الوطين».
وقال إنه اتفق مع بوتني على تعزيز تبادل املعلومات بني األجهزة
املختصة ضمن جهود التصدي لإلرهاب ،خصوصًا ما يتعلق بانتقال
اإلرهابيني من مناطق عدم االستقرار إىل دول أخرى.
اىل ذلك ،قال بوتني إن اتفاق الشراكة االسرتاتيجية هدفه
«تعميق العالقات بني البلدين» ،الفتًا إىل أن خطة ضخ أكثر من ٧
باليني دوالر استثمارات يف املنطقة الصناعية الروسية يف مدينة
بورسعيد (املطلة على قناة السويس) ،توفر  ٣٥ألف فرصة عمل.
ولفت إىل حبث فرص التعاون يف اجملال العسكري.
وذكر أنه ناقش مع السيسي استئناف الرحالت السياحية إىل
منتجعي الغردقة وشرم الشيخ ،مشريًا إىل «ارتياحه ألن أصدقاءنا
املصريني يعملون ما يف إمكانهم لضمان األمن» ،معربًا عن أمله
باستئناف الرحالت قريبًا.
وكشف وزير النقل الروسي يفغيين ديرتيخ االتفاق مع مصر على
إرسال جمموعة خرباء روس للتحقق من الظروف األمنية يف مطاري
شرم الشيخ والغردقة ودرس عودة تنظيم الرحالت السياحية إىل
املنتجعني.
وحركة الطريان الروسي إىل منتجعات البحر األمحر متوقفة منذ عام
 ،2015بسبب سقوط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء .وعاد
الطريان إىل القاهرة يف نيسان (أبريل) املاضي.

رئيس اجلمهورية امام...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

أقول أن تأليف احلكومة اللبنانية انتهى ،لكن أستطيع أن أقول
إن التقدم هو على قدم وساق وقريبًا وعسى ولعل .صار الفول
موجودًا واملكيول موجودًا ،لرمبا إن شاء اهلل يتم هذا األمر».

بري

كالم بري جاء خالل حفلة العشاء اليت أقامتها سفرية لبنان يف
سويسرا رىل نور الدين وسفري لبنان لدى األمم املتحدة يف جنيف
سليم بدورة ،تكرميًا له والوفد املرافق وحضرها عدد من أعضاء
اجلالية اللبنانية يف سويسرا .وأضاف خماطبًا احلضور« :أنتم وحنن
اآلن يف قطعة من لبنان .أعرف أنها تشغلكم دائمًا ،وهي تعيش
يف قلوبكم كما تعيشون انتم يف قلوبنا .هذا هو الواقع ليس فقط
يف سويسرا بل يف كل بلدان العامل .لبنان امرباطورية ال تغيب
عنها الشمس انطالقًا من االنتشار اللبناني الكبري القائم».
وتابع« :إنكم تعلمون عن الواقع اللبناني الكثري الذي هو هم كبري،
إن كان من ناحية الفساد أو من ناحية النفايات أو الكهرباء أو
غريها ...ولكن لنتكلم عن نصف الكوب املآلن :هذا البلد الصغري
الكبري يف معناه ،النموذج للتعايش .هذا البلد الذي هو موحد على
رغم كل األمور اليت تكلمت عنها .أضف إىل ذلك هو البلد األوحد
يف الشرق االوسط الذي استطاع أن ينتصر على إسرائيل من جهة
واستطاع أن ينتصر على اإلرهاب التكفريي على احلدود الشرقية،
وهو اآلن يف معركة االنتصار على الذات .هذا االنتصار على الذات
هو أو ً
ال وثانيًا وعاشرًا وأحد عشر كوكبًا هو عبارة عن تأليف احلكومة
اللبنانية».
وزاد « :يبقى أن األمر األساس هو أن االغرتاب اللبناني شارك
يف االنتخابات والعملية السياسية ،وهي ليست جمرد مشاركة
يف صندوق االنتخاب ،هذا األمر يوقف العد يف لبنان ،يعين اننا
انتهينا من احلديث عن أن املسلمني أكثر أو املسيحيني أكثر.
االنتشار اللبناني ،هو والوجود اللبناني جيب أن يوصالنا إىل دولة
مدنية .الدولة املدنية هي خالصنا .هذا هو الواقع وليس الدولة
الطائفية اليت ال نزال ننعم بها بعض األحيان .يعين مبعنى آخر ان
االمر الذي جيعل لبنان هادئًا اآلن هو الطائفية وهذا أمر غريب
جدًا ،بينما الواقع هو أننا جيب أن ننتهي من هذا األمر حنو الدولة
املدنية احلديثة .وخذوا هذا املثل املوجود يف سويسرا :هل الفرقاء
يف لبنان أكثر من الفرقاء يف سويسرا؟ اكثر من ثالث لغات ،اكثر
من ثالث قوميات ،اكثر من كل االمور اليت رأينا ورأيتم .أنا اعتقد
أننا أمام املستقبل وعلينا هذا التحدي ،ولكن هذا األمر يتوقف على
استمرار العملية السياسية بني االغرتاب وبني املقيمني».
ولفت بري إىل «أننا أمام أزمة كبرية بالنسبة إىل موضوع الالجئني
املوجودين يف لبنان .كما تعلمون يوجد حواىل املليون ونصف
املليون أو مليونني إضافة إلينا .واآلن حتى الربملان الدولي يتكلم
عن أنه حيق للمهجرين أن يشاركوا يف العملية السياسية .لبنان مل
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ينته من املؤامرة ولكن أؤكد لكم أننا سننتصر إن شاء اهلل مجيعًا،
مغرتبني ومقيمني».

فرنجية

من جهته اشار رئيس تياراملردة سليمان فرجنية اىل ان التفاؤل
احلكومي موجود لدى رئيس احلكومة املكلفسعد احلريري ،اال انه
يف الكواليس العقد  80باملئة هي نفسها ،والعقدة الدرزية احنلت،
عقدةالقوات واملردة ترتفع وتنخفض ،والعقدة االخرية هي عقدة
سنة املعارضة ،واضاف «سنة املعارضة جيب ان يتم متثيلهم،
واملوضوع بات اليوم اكثر جدية واساسي عند فريقنا السياسي،
واشك ان تتشكل حكومة دون سنة  8اذار» .وردًا على سؤال حول
العمر الذي سيكون به رئيسا ،قال «امتنى ان ال اكون بعمر 82
او .»83
واشار فرجنية يف حديث تلفزيوني ،اىل ان «التكتل الوطين» يضم
ّ
التكتل( .مزيد من التفاصيل
حصة وزارية هي هلذا
 7نواب وأي ّ
ص)5

الحكومة خالل  48ساعة

وجاء يف مقال ملاهر اخلطيب ملوقع «النشرة»:
اليوم ،بات من املمكن احلديث عن موعد والدة احلكومة املقبلة،
اليت من املفرتض أن تكون حكومة عهد رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون األوىل ،وهي ستكون قبل نهاية االسبوع احلالي ،بني
يومي السبت واألحد ،بعد أن كانت جمموعة من العقد ،احمللية
واخلارجية ،حتول دون أن تبصر النور.
تفاؤلية وال ميكن
أغلب األفرقاء املعنيني جيمعون على أن األجواء
ّ
العودة إىل الوراء ،ال سيما بعد أن حسم رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري أمره ،لناحية الذهاب إىل التشكيل بغض النظر عن
«الدلع» الذي كان ميارسه البعض ،يف حني أن املنتظر هو أن
يتبلور موقف حزب «القوات اللبنانية» مما يعرض عليه ،يف اليومني
املقبلني ،إال أن مصادر مطلعة تؤكد ،عرب «النشرة» ،أن هذا األمر
لن حيول دون الوالدة املنتظرة.
تشدد هذه املصادر على أن هذا ال يعين أن
يف هذا السياق،
ّ
«القوات» سيكون خارج احلكومة ،حيث تؤكد أن ال مصلحة له يف
الذهاب إىل هذا اخليار ،خصوصًا أن عمر هذه احلكومة من املرجح
النيابية املقبلة ،لكنها تشري إىل
أن ميتد حتى موعد اإلنتخابات
ّ
أن املطلوب التعامل بواقعية مع املعطيات الراهنة ،ال سيما بعد
التوافق على أمرين أساسيني :وحدة املعايري واإلنتاجية ،وتضيف:
«إنطالقًا من النقطة األخرية ،بدأ احلديث عن األجواء التفاؤلية
القائمة حاليًا».
من وجهة نظر هذه املصادر ،رئيس «احلزب التقدمي اإلشرتاكي»
النائب السابق وليد جنبالط كان أول من أدرك بأن «العناد» لن
يوصل إىل نتيجة ،األمر الذي دفعه إىل فتح باب التسوية ،بعد أن
يصر على تسمية الوزراء الدروز الثالثة ،القائمة على وضع
كان
ّ
حسم اسم الوزير الدرزي الثالث يف عهدة رئيس اجلمهورية ،وهو
ما حصل بعد القائمة اليت سلمها إىل عون يف لقائهما األخري يف
القصر اجلمهوري يف بعبدا ،ما أغضب «القوات» الذي كان على
تنسيق معه يف املواقف.
بالنسبة إىل «القوات» ،ترى املصادر املطلعة أن احلزب يسعى
اليوم إىل حتسني نوعية احلقائب اليت سيحصل عليها ،بعد أن
سيادية ،ال بل هو
تراجع عن مطليب احلصول على  5حقائب وحقيبة
ّ
لن حيصل ،حتى اآلن ،إال على حقيبة أساسية واحدة ،بعد أن بات
حمسومًا بأن حصته ستكون  4وزراء بينهم منصب نائب رئيس
احلكومة ،الذي ختلى عنه رئيس اجلمهورية كما حصل يف احلكومة
السابقة ،وبناء على ذلك يطالب باحلصول على بعض احلقائب اليت
يعرف مسبقًا أنها ستكون يف عهدة أفرقاء آخرين ،مثل الرتبية
والتعليم العالي ،اليت ستبقى من حصة «اإلشرتاكي» ،أو العدل،
اليت يصر عون على أن تكون من حصته.
يف هذا اإلطار ،تشدد هذه املصادر على أن الكرة اليوم هي يف
ملعب رئيس احلكومة املكلف ،الذي يتوىل مهمة توزيع احلقائب
السياسية ،وبالتالي التفاوض على حصة «القوات» هو
على القوى
ّ
بني احلريري واحلزب ،وهو ما تأكد من خالل اإلجتماع الذي حصل،
يوم أمس ،بني وزير اإلعالم يف حكومة تصريف األعمال ملحم
الرياشي ورئيس «التيار الوطين احلر»جربان باسيل ،حبضور أمني
سر تكتل «لبنان القوي» النائبإبراهيم كنعان ،حيث تركز البحث
على إعادة تفعيل إتفاق معراب ،بينما امللف احلكومي كان حاضرًا
يف لقاء «بيت الوسط» بني الرياشي واحلريري.
من جانبه ،يبدو «التيار الوطين احلر» مرتاحًا ملسار األمور ،يف
املرحلة الراهنة ،خصوصًا بعد الذهاب إىل اعتماد وحدة املعايري
واإلتفاق على أن تكون احلكومة منتجة ،وهو ما كان يطالب به منذ
اليوم األول ،ويعترب أنه األساس الذي من املفرتض أن ُتبنى عليه
التشكيلة ،ما دفعه إىل بدء التحضري للمرحلة املقبلة ،حيث تكشف
مصادر مطلعة على أجواء التيار ،عرب «النشرة» ،بأنه عازم على
يقدموا اإلنتاجية املطلوبة
حماسبة وزرائه يف احلكومة يف حال مل
ّ
منهم ،وهو لن يرتدد يف استبدال أي وزير ال يكون على قدر
وترجح أن ينسحب هذا األمر على الوزراء
اآلمال املعقودة عليه،
ّ
حصة رئيس اجلمهورية.
الذين سيكونون من ّ
على هذا الصعيد ،توضح هذه املصادر أن هذا التوجه لدى التيار
يعود إىل أنه يريد أن تعمل احلكومة بأقصى طاقة ممكنة ،نظرًا إىل
أنها ستكون حكومة العهد األوىل ،وهو يتمنى أن تنسحب احملاسبة
اليت ينوي القيام بها على باقي األفرقاء ،خصوصًا أن األوضاع
اإلقتصادية واإلجتماعية تتطلب أن تكون احلكومة منتجة يف كافة
القطاعات.
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كيف تتخلص من رائحة القدمني الكريهة «إىل األبد»..
إليك الطريقة
معاجلة العدوى أوال ،حبسب ياو ،اليت تقول إن
املنتجات املضادة للفطريات اليت ال تستلزم
وصفة طبية قد تساعد يف خفض الرائحة ،وإن
مل تفعل فعليك استشارة طبيب.

يشعر كثريون باحلرج من رائحة أقدامهم إذا ما
خلعوا أحذيتهم ،وتكون املشكلة أكرب إذ ما حتولت
هذه الرائحة الكريهة إىل حالة مرضية ،لكن أي
كان احلال ،فإن التخلص من هذه الرائحة ليس
مستحيال.
سكاي نيوز -يشعر كثريون باحلرج من رائحة
أقدامهم إذا ما خلعوا أحذيتهم ،وتكون املشكلة
أكرب إذ ما حتولت هذه الرائحة الكريهة إىل حالة
مرضية ،لكن أي كان احلال ،فإن التخلص من
هذه الرائحة ليس مستحيال.
وقالت ماريون ياو ،أخصائية طب األقدام يف
عيادة هارلي للقدم والعناية باألظافر يف لندن،
إذا كان الشخص يعتين بقدميه وأحذيته بالطريقة
الصحيحة ،فبإمكانه التخلص من الرائحة الكريهة
لألبد .لكن كيف؟ إليك الطريقة.
تنصح ياو بعدم ارتداء األحذية املغلقة متاما
لفرتات طويلة ،ال سيما يف فصل الشتاء ،حيث
ميكن لألحذية واجلوارب املبللة من زيادة خطر منو
البكترييا داخل القدم ،وبالتالي انبعاث رائحة
تشبه رائحة اجلنب.
وتقول ياو إن الكميات املفرطة من العرق،
املعروفة طبيا باسم «الفرط الصبغي»،
باإلضافة إىل التهاب اجللد الفطري ،أو التهابات
األظافر ،وضعف االهتمام بنظافة القدمني ،تؤدي
كلها إىل ظهور الروائح املزعجة.
احلذاء
وعندما يتعلق األمر باألحذية ،تنصح ياو بتجنب
األحذية اليت متنع القدمني من التنفس بشكل
صحيح ،وكذلك األحذية الضيقة اليت حتشر القدم
وبالتالي تزيد التعرق ،مما يؤدي إىل الرائحة
الكريهة.
وتضيف« :إذا أصبحت األحذية واجلوارب مبللة،
فاخلعها على الفور واتركها جتف» ،مشريا إىل
ضرورة وضع مناشف املطبخ أو ورق جرائد داخل
األحذية المتصاص الرطوبة بسرعة.
وأكدت ياو على ضرورة جتنب ارتداء األحذية

نفسها كل يوم ،وتغيريها بانتظام حتى وإن مل
تكن مهرتئة ،واالعتناء بها من خالل رشها من
الداخل مبسحوق مضاد للفطريات.
اجلوارب
أما فيما يتعلق باجلوارب ،فتوصي ياو بارتداء
اجلوارب القطنية بنسبة  100باملئة ،ألنها تساعد
على تقليل الرطوبة إىل حد كبري ،واالبتعاد عن
اجلوارب اليت حتتوي على مادة البوليسرت ،اليت ال
متتص العرق.
وقالت« :جيب تغيري اجلوارب يوميا ،وغسلها
عند درجة حراة  60أو أعلى» ،وأضافت أنه
سيكون من اجليد استخدام مسحوق غسيل مطهر
لقتل املزيد من اجلراثيم.
الغسل
وتؤكد ياو على ضرورة غسل القدمني ،وتقول
إنه «أمر مهم للغاية» ،وتنصح القيام بذلك
مرتني يف اليوم ،للذين يتطلب عملهم ارتداء
احلذاء لفرتات طويلة خالل اليوم.
أما للذين ميارسون الرياضة ،فعليهم غسل
أقدامهم جيدا بعد االنتهاء من التمرينات ،خاصة
أن القدمني يف مثل هذه احلاالت تكون أكثر
تعرقا ،وفق ما تقول ياو.
وعلى الرغم من أن ارتداء األحذية املفتوحة أو
القابلة للتنفس ستمنع التعرق ،فإن من املهم
أيضا ضمان جتفيف القدمني بشكل صحيح بعد
الغسل ،خاصة بني أصابع القدم.
وإذا كانت رائحة القدم ناجتة عن عدوى ،جيب

ومن املهم أن نتذكر أن التخلص من رائحة
القدمني قد يستغرق عدة أسابيع ،وإذا مل يكن
هناك أي حتسن بعد جتريب كل ما سبق ،فما
عليك إال استشارة الطبيب.

السمنة تتفوق على التدخني يف التسبب
بأمراض السرطان
حذر اخلرباء من أن السمنة ستتجاوز التدخني
باعتبارها السبب الرئيسي لإلصابة بالسرطان
لدى النساء يف غضون  25عاما.
وتتنبأ دراسة جديدة بأن واحدة من كل 10
حاالت جديدة لإلصابة بالسرطان ،حوالي 23
ألف حالة يف السنة ،ستنجم عن الوزن الزائد
حبلول عام  ،2035أي أقل بـ 2000حالة من
اإلصابات النامجة عن التدخني.
وسيشهد ارتفاع مستويات السمنة واخنفاض
معدالت التدخني تبديال لرتب هذه العوامل
يف التسبب باإلصابة يف السرطان حبلول عام
 ،2043عندما يتم تسجيل  26ألف حالة سببها
زيادة يف الوزن يف منطقة اخلصر والبطن،
بينما يسجل التدخني  18ألف حالة إصابة جديدة
بالسرطان ،يف العام نفسه.
وأدت هذه األرقام إىل الدعوة إىل محالت
صحية رمسية للرتكيز على خماطر زيادة الوزن
مثل التدخني.
وقالت الربوفيسورة ليندا بولد ،من مركز
أحباث السرطان باململكة املتحدة ،واليت أعدت
الدراسة« :السمنة تهديد كبري للصحة العامة
يف الوقت احلالي ،وستزداد سوءا إذا مل يتم
فعل أي شيء».
وأضافت بولد أن «اخنفاض نسبة التدخني
سبب لالحتفال ،ويبني كيف أن عقودا من
اجلهود املبذولة لزيادة الوعي باملخاطر الصحية
باإلضافة إىل العمل السياسي القوي مبا يف
ذلك الضرائب ،ومنع تسويق التبغ ،وحظر
التدخني يف األماكن العامة الداخلية ،جاءت
بنتائج إجيابية».
وتابعت الربوفيسورة قائلة« :مثلما ما يزال
هناك املزيد مما جيب فعله من أجل دعم الناس
لإلقالع عن التدخني ،حنتاج أيضا إىل التحرك

اآلن لوقف موجة السرطان املرتبطة بالوزن
وضمان أن هذه التوقعات لن تصبح حقيقة».
وقد مت التوصل إىل هذه التنبؤات باستخدام
اإلحصائيات احلالية عن السمنة والتدخني يف
البالغني يف اململكة املتحدة.
ويسبب التدخني  %12من حاالت السرطان
اجلديدة لدى النساء ،أي حوالي  22ألف إصابة،
يف حني يتم حتميل الوزن الزائد نسبة %7.5
من احلاالت ،أي حوالي  13ألف إصابة يف
السنة.
وحبلول عام  ،2035من املتوقع أن تظهر األرقام
أن عدد احلاالت اليت تسببها السمنة ستصل إىل
 23ألف حالة ،يف حني أن معدالت التدخني
املرتبطة بالسرطان ستسجل اخنفاضا لتصل إىل
 25ألف حالة إصابة.
وبعد ربع قرن من اآلن ،يف العام  ،2043مع
استمرار ارتفاع السمنة ،من املتوقع أن يتحول
ترتيب هذه األسباب ،حيث ستتفوق السمنة
على التدخني يف التسبب حباالت اإلصابة
بالسرطان.
وتظهر التوقعات أن السمنة تؤدي أيضا إىل
حاالت جديدة لإلصابة بالسرطان لدى الرجال،
حيث سيرتفع العدد من  9600حالة اآلن ،إىل
 18ألف حالة حبلول  ،2043مقارنة بارتفاع أقل
يف احلاالت املرتبطة بالتدخني ،واليت سرتتفع
من  32200إىل  34ألف حالة.
لكن الدراسة تكشف أن النساء أكثر عرضة
لزيادة الوزن والسمنة ،وبالتالي هن األكثر
عرضة لإلصابة بسرطانات معينة ترتبط
بالسمنة.
وهناك  13نوعا خمتلفا من السرطان مرتبط
بزيادة الوزن أو السمنة ،مبا يف ذلك سرطان
األمعاء والكلى.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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 9أغذية “هلا مفعول السحر” يف زيادة الرغبة اجلنسية أخطاء شائعة عند تناول
الفطور جيب جتنبها

لطاملا ربط خرباء التغذية واألطباء بني العالقة اجلنسية الصحية
وبعض األغذية على وجه التحديد ،ويوما بعد يوم تزداد األدلة
اليت تؤكد هذه العالقة.
وقالت مديرة مركز عافية النساء ،يف بيفرلي هيلز بوالية
كاليفورنيا ،جينيفر ر .بريمان ،إن الرباهني ترتاكم مع الوقت
لتؤكد أن بعض الفيتامينات واملكونات يف األطعمة ميكن أن
تقوي األداء اجلنسي.
نستعرض هنا  9أغذية أثبتت الدراسات العلمية والتجارب أن هلا
مفعول السحر يف زيادة الرغبة اجلنسية:
السبانخ

وبالتالي حتسني تدفق الدم يف مجيع أحناء اجلسم .ويف هذا
اإلطار ،يعد مسك التونة واحدا من املفاتيح اليت ميكن أن تعزز
حياتك اجلنسية.

السبانخ غين باملغنيسيوم ،وهو معدن يقلل من االلتهاب يف
األوعية الدموية ،مما يزيد من تدفق الدم .وتناول السبانخ جيعلك
يف حالة مزاجية مرحية ،ألنه يزيد من تدفق الدم يف منطقة وسط
اجلسم.

املوز

ويقول تامي نيلسون ،وهو طبيب نفسي وخبري يف الصحة
اجلنسية ،إن زيادة تدفق الدم يدفع بالدم لألطراف ،وهو ما
ميكن أن يؤدي وظيفة الفياغرا ،إذ يزيد اإلثارة.

املوز هو أحد املصادر الرئيسية للبوتاسيوم ،الذي يساعد
بدوره يف مواجهة آثار األطعمة اليت حتتوي على نسبة عالية من
الصوديوم.

الشوكوالتة الداكنة

احملار

الشوكوالتة تزيد مستويات السريوتونني والدوبامني يف الدماغ،
مما جيعلنا سعداء ويقلل اإلجهاد .كما أن الكاكاو يرفع تدفق
الدم عرب الشرايني وينشط األوعية الدموية ويرسل الدم إىل
خمتلف أعضاء اجلسم.

احملار مليء بالزنك ،وهو معدن يرفع مستوى هرمون
التستوستريون ويزيد هرمون النمو يف الوقت نفسه .وكالهما
يعززان منو العضالت واألداء البدني .ويساعد الزنك على تدفق
الدم لألعضاء التناسلية لدى اجلنسني.

البطيخ
حيتوي البطيخ على مادة الليكوبني املضادة لألكسدة ،وهذه
املادة هلا مفعول مثل الفياغرا ،إذ إن لديها القدرة على مساعدة
األوعية الدموية على االرختاء ،مما يزيد تدفق الدم عرب اجلسم،
خاصة إىل اجلزء السفلي من اجلسم.

خصائص مذهلة للزجنبيل

بذور اليقطني (القرع) غنية جدا بالزنك ،وتعزز صحة غدة
الربوستات .واملكسرات عموما غنية بأمحاض أوميغا  3الدهنية
األساسية ،واليت تعمل كوقود للهرمونات األساسية اخلاصة
بالصحة اجلنسية.

وتساعد املكسرات أيضا على تقليل مستويات الكوليسرتول،
مما يسهل سريان الدورة الدموية يف مجيع أحناء اجلسم واملناطق
السفلية.
الرمان

حتيط بنا نباتات عديدة ميكنها أن حتسن صحتنا ومزاجنا ،إال أنه
من الضروري مراجعة الطبيب قبل أن نستخدم هذه النباتات يف
العالج ،حفاظا على الصحة.
ويعترب الزجنبيل أحد التوابل املفيدة جدا للصحة ،ويستخدم يف
التغذية والعالج على مدى قرون عديدة .ومن أهم خصائصه:

يرتبط الرمان مبضادات األكسدة اليت تدعم تدفق الدم ،فهو
غين باملغذيات الضرورية إلنتاج احليوانات املنوية ومضادات
األكسدة ،اليت تساعد على تعزيز الدم يف مجيع أحناء اجلسم.

حيسن عملية اهلضم :يعاني الكثري من الناس من سوء اهلضم
والنفخة ،ما يسبب عدم الراحة وآالما يف البطن .والزجنبيل فعال
جدا يف حتسني عملية اهلضم وتفريغ املعدة.

ووجدت دراسة حديثة نشرت يف اجمللة الدولية ألحباث الضعف
والعقم ،أن عصري الرمان كان له تأثري إجيابي على ضعف
االنتصاب.

ينظم مستوى السكر يف الدم وخيفض خطر اإلصابة بأمراض
القلب.
مينع اإلصابة مبرض السكري.

الثوم

خيفض آالم العضالت.

أكد الباحثون أن تناول الثوم يساعد على وقف تكوين رواسب
دهنية جديدة تسمى “ألواح النانو” داخل جدران الشرايني،
ويشمل ذلك الشرايني املؤدية إىل األعضاء الذكورية أيضا.

خيفض مستوى الكوليسرتول يف الدم.

وتساعد خصائص الثوم على منع ختثر الدم وضمان تدفق كميات
كبرية منه إىل املناطق السفلى .وينصح األطباء الزوجني جبرعة
من الثوم قبل املساء.
أوميغا 3
تساعد أوميغا  3على منع تراكم الرتسبات يف الشرايني،

الشك بأن وجبة الفطور الصباحية من أهم الوجبات خالل اليوم.
إذ تزود اجلسم بالطاقة الالزمة لقضاء يوم مثمر دون تعب كبري
وحتقيق الرتكيز املطلوب ألداء املهام اليومية .إذ أن ما تأكله
يف الصباح ميكن أن يؤثرعلى شعورك لبقية اليوم ،كما قد يؤثر
على صحتك على املدى البعيد.
وعلى الرغم من حرص بعض األشخاص على تناول الفطور
يوميًا ،غري أنهم قد يرتكبون بعض األخطاء اليت قد تؤثر على
الفائدة املنتظرة.
األكل أثناء التنقل :قد مييل بعض األشخاص لتناول بعض الطعام
وهم يف طريقهم إىل العمل ،غري مدركني أن هذا التصرف
قد يقودهم إىل استهالك كمية أكرب وبالتالي يصبحون عرضة
لإلصابة بالسمنة وأمراض القلب ،مقارنة مع األشخاص الذين
جيلسون ويولون اهتمامًا ملا يتناولون .حبسب ما نشرته مجعية
القلب األمريكية.
تناول الكثري من الكربوهيدرات :بسكويت الوفل والفطائر
احملالة أو الكرواسان تبدو شهية حقًا يف الصباح وحتظى بشهرة
كبرية على موائد الفطور يف العامل ،غري أن احتواءها على الكثري
الكربوهيدرات من شأنه أن يسحب الطاقة من جسدك ،لذا جيب
تناول األطعمة الغنية بالربوتني عوضًا عنها ،مثل البيض واجلنب
والشوفان ولنب الزبادي ،الكفيلة بتزويد جسمك بالطاقة خالل
اليوم .حبسب ما نشره موقع (بزنس إنسايدر).

املكسرات والبذور

كما أن الكاجو واللوز غنيان بالزنك ،وهو واحد من اللبنات
األساسية ألكسيد النيرتيك ،وهو غاز طبيعي يساعد الرجال على
احلفاظ على االنتصاب لفرتة أطول.

يرتكب كثري منا العديد من األخطاء فيما يتعلق بوجبة الفطور
الصباحي ،اليت تعترب من أهم الوجبات خالل اليوم ،ألنها متد
اجلسم بالطاقة الضرورية وحتافظ على توازن السكر يف الدم.
تعرف على بعض تلك األخطاء الشائعة.

مقاوم للعدوى وااللتهابات ،ألنه حيتوي على مادة جينجريول اليت
ختفض خطر العدوى وتعاجلها بفعالية ،ألنها حتمي اجلسم من
الفريوسات والبكترييا والتهابات اجلهاز التنفسي.
مينع اإلصابة بالتهاب املفاصل ويعاجلها .كما أنه خيفف آالم
احليض ويعاجل الغثيان ،إذ يكفي تناول  1.5-1غرام من الزجنبيل
يوميا لعالج الغثيان الصباحي أو الناتج من العالج الكيميائي.
مينع اإلصابة بالسرطان ،ألنه حيتوي على مادة جينجريول6-
الفعالة ضد السرطان.

التخلص من صفار البيض :يعترب بياض البيض مصدر بروتني
منخفض السعرات احلرارية ُينصح به غالبًا لألشخاص الذين
يعانون من أمراض القلب أو مرض السكري من النوع الثاني.
ولكن عليك أن تتذكر أن صفار البيض غين جدًا بالفيتامينات
وأمحاض أوميغا  3الدهنية الضرورية للجسم.
تناول وجبة قليلة :ال ختف من تناول وجبة صحية كاملة عند
الصباح .إذ أن تناول كمية قليلة سيقودك إىل تناول كمية أكرب
عند وجبة الغداء أو العشاء .أما تناول وجبة فطور كبرية وغنية
بالربوتينات من شأنه أن يساعد يف التحكم مبرض السكري من
النوع الثاني.
جتنب الدهون :إن التخلي عن الدهون كليًا قد يؤثر سلبًا على
صحتك ،حيث أن تناول بعض الدهون ضروري لتحقيق التوازن
يف التغذية .وبإمكانك استبدال الزبدة مث ًال باألفوكادو.
التأجيل :إذا كنت ترغب االستفادة كليًا من وجبة الفطور فال
تنتظر .تناوهلا مباشرة خالل أقل من ساعة من استيقاظك.
القهوة :ال غنى عن قهوة الصباح ،ولكن من األفضل احتساء
كوبك األول بعد تناول فطورك لتجنب عسر اهلضم ،أو حرقة
املعدة.
تناول املشروبات أو األطعمة السكرية :حتتوي الكثري من حبوب
اإلفطار أو عصائر الفاكهة املعبأة على سكريات خمفية ،لذا جيب
جتنبها ،حيث حتتوي على الكثري من السعرات احلرارية .حبسب ما
نشره موقع ( إن دي تي يف فود).
وطبعًا أكرب خطأ قد ترتكبه فيما يتعلق بوجبة الفطور الصباحي،
هو عدم تناول الطعام كليًا .إذ ال يقتصر األمر على املبالغة يف
كمية الطعام الحقًا ،بل إنك بذلك حترم نفسك من الطاقة املطلوبة
ملتابعة يومك بإنتاجية.
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PM warns of hung parlia- Coalition popularity increasment if Libs lose
es ahead of Wentworth byLabor believes the Went- has been a hotly debated
election
worth by-election is a topic during by-election
chance to send a message to Liberals while
the prime minister has
warned of a hung parliament if Liberals lose.
Prime Minister Scott Morrison has warned Wentworth by-election voters
of the risk of a hung parliament and economic uncertainty if Liberals don’t
retain the seat.
He admitted the Sydney
seat, which was formerly
held by Malcolm Turnbull,
was a three-horse race
between his own party,
Labor and independent
Kerryn Phelps.
Mr Morrison warned voters a Liberal loss could
mean a hung parliament
which would create “unnecessary uncertainty
in our economy and the
stability of our government”.
“If you don’t vote for the
Liberal candidate at this
election ... you risk a hung
parliament,” Mr Morrison
told reporters in Murray
Bridge, South Australia.
While singing the praises
of Liberal candidate Dave
Sharma, the prime minister urged Liberals who
were considering voting
for Dr Phelps to “think
about that carefully”.
“(Dr Phelps) is clearly
running strongly second
and if she continues in
that place, she can still
be a long way behind on
primaries and then she
can come over the top
and win that by-election,”
he said.
Mr Sharma agreed with
the prime minister: “It’s
simple maths - if anyone
other than the Liberal
candidate is elected then
we will have a hung Parliament, meaning greater
uncertainty for our economy and our country.”

The Liberal candidate
also responded to questions over his stance on
climate change, which

campaigning.
Mr Sharma said addressing climate change and
keeping
international
commitments was important.
“I have been on the record for some time. I accept the science of climate change,” he said.
Federal Opposition Leader Bill Shorten believes
the October 20 by-election is an opportunity for
fed up voters to send a
message to the government.
The Labor leader says
voters are “stunned”
with the Morrison government’s inaction on
climate change following the release of a major United Nations report
earlier in the week.
“If you are not happy with
the way this government
has been running things
for the last two-and-ahalf and indeed five years
send them a message
- ‘not this time’,” he told
reporters in Sydney.
Dr Phelps also hit out at
the “revolving door of
leadership” caused by
the major parties in government and criticised
both Labor’s and the coalition’s climate change
policies.
“The Morrison government is hopelessly divided on climate science and
what to do about it, while
Labor’s plan doesn’t go
far enough,” she told
AAP in a statement on
Saturday.
Labor’s candidate for
Wentworth Tim Murray
admitted it would be a
“miracle” for the Liberals
to lose given their margin
but said voters are sick of
the party taking them for
granted.
Former Prime Minister
Malcolm Turnbull resigned from his seat after
losing the Liberal leadership at the end of August,
sparking the by-election.

With a less than a week before the Wentworth by-election in Sydney, the coalition has gained popularity on Labor in the latest Newspoll result. (AAP)

With less than a week
before the Wentworth byelection in Sydney, the coalition has gained ground
on Labor in the two-party
preferred stakes, according to two polls.
The latest Newspoll, published in The Australian
o sunday, shows Labor
leads the coalition 53
percent to 47 percent on
a two-party preferred basis, up from the government’s low of 44 percent
following August’s leadership spill.
Scott Morrison is the
preferred prime minister
over Opposition Leader
Bill Shorten, 45 percent
to 35, but Mr Shorten’s
result is an increase of
two percent.
The poll closely aligns to
another survey released
on sunday by FairfaxIpsos, which put the coalition on 45 percent and
Labor on 55 percent in
the two-party stakes.
But the Fairfax-Ipsos
poll also shows voters
are overwhelmingly opposed to giving religious
schools the right to discriminate against gay
teachers and students.
Seventy-four
percent
of all voters are against
passing laws that would
give schools the power
to select students and
teachers based on their
sexual orientation, relationship status or gender
identity.
Only 21 percent of voters support passing the
laws.

Among coalition voters,
30 percent support passing the laws while 62 percent oppose them.
Pauline Hanson’s One
Nation voters were opposed to the legislation
by a slim majority of 52
per cent.
The figures come as Independent candidate in
the Wentworth by-election race, Kerryn Phelps,
dismissed Mr Morrison’s
warning that a Liberal
loss at the polls on Saturday could cause uncertainty.
Mr Morrison told voters
to think carefully about
their vote, noting the risk
of a hung parliament if
his party loses the Sydney seat, formerly held
by Malcolm Turnbull.
Ms Phelps responded
however, saying she believes it is the government that has created
stability and that she is
looking to bring a stabilising influence to the
seat.
“I want to be the sensible
centre and I want to be a
moderating force,” she
said.
Dr Phelps said she would
not block supply but the
Morrison government
would have to “behave
in a particular way” to
get any other guarantees
from her.
“I will support good legislation, I’ll try to modify
legislation that needs to
be modified, I will block
bad legislation,” she
said.

LABOR ANNOUNCES 250 EXTRA SECURITY STAFF FOR
NSW HOSPITALS
NSW Labor Leader Luke
Foley has committed to
an additional 250 security staff as part of Labor’s four-point plan to
boost security at NSW
hospitals to protect staff,
patients and families.
Mr Foley was joined by
Health Services Union
Secretary Gerard Hayes
whose
long-running
campaign for greater security in hospitals has
been met with silence
from the Berejiklian Government.
HSU members working
at hospitals across the
state have been subject
to numerous attacks.
The
announcement
comes as the latest official figures reveal that in
the last 12 months there
have been 6 assaults on
staff, patients and families at Auburn Hospital.
Labor’s four-point plan
includes:
• Employing an additional
250 Health Security Staff
in its first term;
• Upgrading all hospital security officers to
“Health Security Staff”
with additional powers
similar to Special Constables who can carry
weapons such as pepper
spray and batons;
• Providing extra training
for Health Security Staff,
including skills to defuse
hostile situations; and
• Creating a specialist Secure Hospitals Unit within NSW Health to oversee
the activity of new health
security staff and conduct safety audits of the
State’s more than 200
hospitals - especially
the State’s more than 80
emergency departments.
Over the last five years,
assaults have increased
by 33 per cent to around
50 every month, in part
due to the prevalence of
ice, drugs and alcohol in
the community, as well
as the Liberal Government’s failure to properly

support patients grappling with mental illness.
Currently, hospital security officers report of
regular
understaffing
and often no security is
present at any given time
in emergency wards or
entire hospitals.
Labor believes that health
workers and patients deserve safe hospitals and
work places.
Labor will be announcing further information
on security staff closer
to the March 2019 election.
Quotes attributable to
NSW Opposition Leader
Luke Foley
“I congratulate Gerard
Hayes and the HSU members for their long standing campaign to improve
security in our hospitals.
“Hospital staff should
have safe workplaces
and patients should feel
safe when seeking medical care.
“It’s the responsibility of
the NSW Government to
protect health workers
and patients inside NSW
hospitals. This Liberal
National
Government
has failed. A Labor Government will act.”
Quotes attributable to
Luke Foley MP
“The Liberals have been
sitting on their hands as
violence increases in our
state’s hospitals.
“The Berejiklian Government is refusing to take
action to secure Auburn
hospital and make it a
place of safety - where patient care can come first.
“Doctors, nurses and
health and hospital
workers are passionately committed to patient
care – but we must protect them so they can do
their jobs.”
“More security guards
mean that patients, their
families and hard-working staff will have safer
working and treatment
environments.”
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Morrison rebuffs fresh Scott Morrison prepared to accept New Zealand
asylum seeker calls refugee offer ‘if lifetime ban law passed’

A pediatrician who spent
time treating patients on
Nauru says he is amazed
government policy is
forcing ill children to remain in detention without proper care.
Prime Minister Scott
Morrison is staring
down fresh demands
from Australian doctors
and aid organisations
to rethink his approach
to the treatment of refugees and asylum seekers on Manus Island and
Nauru.
On one front, almost
6000 doctors have delivered the prime minister
an open letter demanding children and their
families being held on
Nauru be immediately
evacuated.
On another, concerns
about Australia’s treatment of asylum seekers
in offshore detention will
be raised when the head
of the International Red
Cross visits Canberra
this week.
Pediatrician Paul Bauert,
who has treated patients
on Nauru, said the mental and physical trauma
children have endured
could easily be avoided.
“This is the only situation I’ve come across
where it is deliberate
government policy which
is causing the pain and
suffering of these children,” Dr Bauert told reporters on Monday.
“Many are damaged already, but we don’t want
this damage to be permanent. They need to be
assessed and treated as
a matter of urgency. It’s
a miracle we haven’t had
a death already.”
International Committee
for the Red Cross president Peter Maurer will
confidentially report on
the situation on Manus
Island and Nauru, where
Australia has sent asylum seekers who arrived
by boat.

“We share our findings
confidentially with the
respective authorities
in Australia and we will
certainly do that when I
arrive in Canberra,” Mr
Maurer told AAP.
“The humane treatment
of detainees there, of
those who are held in
those facilities, the humanitarian concern for
their medical, physical
as well as psychological
well being is at the core
of our interest.”
During question time,
the prime minister was
asked what it would take
to accept New Zealand’s
offer to resettle all children and families being
held on Nauru before
Christmas.
Mr Morrison warned
people smugglers were
marketing New Zealand
as a backdoor to enter
Australia.
He said the government
in 2015 introduced legislation to plug the border
security gap by tightening visa restrictions, but
it was not supported by
the opposition or crossbench MPs.
“Until that back door is
shut, these issues only
run the risk of inviting
more people to risk their
lives at sea,” Mr Morrison told parliament.
“Having stopped the
boats, we’re not going
to start them again.”
Mr Morrison said there
were 65 medical professionals providing services on Nauru, including 33 mental health
workers.
He said that equated to
one worker for every 11
“transferees”, decisions
for whom were made on
a case-by-case basis.
A rally led by Rural Australians for Refugees
will take place outside
Parliament House on
Tuesday, calling for the
removal of children from
Nauru.

Prime Minister Scott Morrison is inclined to take
up New Zealand’s longstanding offer to accept
150 refugees from Nauru
and Manus Island on the
condition the Parliament
passes a stalled bill that
would ban any of those
people ever coming to
Australia.
It marks a turning point in
Australia’s opposition to
New Zealand’s offer, with
the government having
previously said the proposal could only be considered once the United
States resettlement deal
had been completed.
And it comes as both major parties face increasing
internal pressure to get
people off Manus Island
and Nauru, with MPs telling their leaders the situation is now critical and
the public’s sentiment is
changing.
The so-called “lifetime
visa ban” would prevent
anyone who was sent to
Nauru or Manus Island after 19 July 2013 from ever
receiving a visa to come
to Australia, including a
business or tourist visa.
The government argues
the rules are necessary
to stop refugees settling
in Australia after going to
New Zealand, thus providing a pathway for asylum
seekers to end up here after coming by boat.
In response to growing
concerns of his own Liberal colleagues - including MPs Craig Laundy,
Russell Broadbent and
Julia Banks - Mr Morrison
repeatedly noted the bill
to close the “back door”
from New Zealand into
Australia had languished
on the notice paper since
2016.
Labor, the Greens and a
slew of crossbenchers
had vowed to oppose the
bill in the Senate, meaning
it was sure to fail and was
never put to a vote.
Fairfax Media understands
the government will put

the bill to a vote this week
if there is sufficient support for it to pass, and is
likely to accept New Zealand’s long-standing offer
once it is law.
However, the opposition
vowed it was not for turning, even in light of Mr
Morrison’s offer. A Labor
spokeswoman confirmed
the party still opposed the
legislation, and said the
government should deal
directly with New Zealand
if it wanted to place conditions on any resettlement
offer.
Opposition immigration
spokesman Shayne Neumann said it was “ridiculous” genuine refugees
who are resettled in third
countries would be banned
from entering Australia as
tourists in 30 years.
“The Liberals’ lifetime ban
legislation has nothing
to do with third country
resettlement options because the US deal is already under way,” he told
Fairfax Media on Tuesday.
“If Malcolm Turnbull was
able to negotiate conditions for the US deal to
proceed, why is Scott Morrison incapable of negotiating similar conditions
for the NZ deal?”
Labor on Tuesday said it
would introduce legislation aimed at ensuring sick
refugee children at the regional processing centre
in Nauru were brought to
Australia for medical purposes if necessary.
Mr Morrison’s new offer will place enormous
pressure on the Senate
to acquiesce to the lifetime visa ban. If Labor and
the Greens vote against
it, it could still pass with
the support of the crossbench.
The Centre Alliance party,
which controls two crossbench votes, said it remained opposed to the bill
as it currently stood, but
was willing to negotiate.
“A blanket ban on entry
to Australia is really cru-

elty for cruelty’s sake. We
certainly will not be supporting a bill along these
lines,” Centre Alliance
senator Stirling Griff told
Fairfax Media.
“If they want to sit down
and talk to us they can sit
down and talk to us.”
Independent senators Derryn Hinch and Tim Storer,
whose votes are also critical, said they had not been
approached by the government for talks about
the bill. Senator Storer
was not in Parliament
when it was discussed in
2016, but a spokesman indicated he was unlikely to
support it.
A One Nation spokesman
indicated the party was inclined to support the bill,
noting both major parties
had promised people on

Manus Island and Nauru
would never come to Australia.
As of last week, 418 people had resettled in the US
from both Manus Island
and Nauru, under the deal
struck by former prime
minister Malcolm Turnbull
and former US president
Barack Obama.
Another 17 refugees left
Port Moresby on Tuesday,
according to the Refugee
Action Coalition, but more
than 600 remained in Papua New Guinea, with hundreds more in Nauru.
The terms of the deal allow for up to 1250 people
to be resettled in the US,
although President Donald Trump has vowed
more stringent and “extreme” vetting of those
applicants.

Labor and the coalition
have found common
ground on a number of
changes to laws which
propose to place limits
on foreign political donations.
Tighter laws on parties
and other entities receiving foreign political donations have moved a step
closer with Labor agreeing
to most of the findings of a
new report.
Electoral matters committee chairman James
McGrath said the amendments recommended by
his committee would go
a long way to addressing
concerns raised by charities and not-for-profit bodies about the initial proposed laws.
“Protection against foreign interference cannot
be done by stifling lively,
good-natured debate or
vital charitable efforts,”
the Liberal National Party
senator said on Monday.
“We have heard from a
broad cross-section of societal organisations and
have made recommendations which we believe will
strengthen our democracy
without silencing these
crucial voices.”

Among the recommendations were making a new
“transparency register”
easily searchable, removing the need for entity
staff to state their political
affiliation on the register
and setting a $100 minimum threshold for foreign
donation disclosure.
As well, New Zealand citizens residing in Australia
on a special category visa
won’t be defined as foreign donors.
Labor has agreed to all
but one recommendation
of the committee, relating
to state, territory and local
government campaigns.
Committee deputy chair
Andrew Giles said in the
report the party supported
reform, but would continue to push for tougher
laws including a national
integrity commission.
Greens senator Larissa
Waters said the legislation
failed to tackle corporate
donations, accusing the
major parties of striking a
“dirty deal” to keep money
flowing into their coffers.
“This is a fig leaf of a bill
that’s actually just designed to keep attacking
the charity sector,” she
told parliament.

Foreign donation ban moves step closer
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Indonesia warns Australia on following Donald Trump’s Mideast policy

Australia may move its embassy in Israel to Jerusalem from Tel Aviv, following US president Donald Trump>s lead.

The head of the General Delegation of Palestine to Australia, Izzat Salah Abdulhadi, meets with ambassadors and
senior diplomats from the Council of Arab Ambassadors in Canberra on Tuesday. Credit:Alex Ellinghausen

Indonesia has warned
that Australia’s shock
decision to consider following US President Donald Trump’s Middle East
policy threatens global
stability, as the Morrison
government braces for a
diplomatic backlash that
could hit lucrative international trade.
But Liberal Party heavyweights have rallied
around Prime Minister
Scott Morrison following
his declaration the Coalition could recognise Jerusalem as the capital of
Israel, including former
prime minister John Howard who urged the government to move Australia’s
embassy from Tel Aviv.
“The move may improve
the prospect of a twostate solution,” Mr Howard told Fairfax Media.
Australia may move its
embassy in Israel to Jerusalem from Tel Aviv,
following US president
Donald Trump’s lead.
Former diplomats and
foreign affairs experts
said such a provocative
decision was counter to
Australia’s interests, and
questioned the timing of
the announcement just
days out from Saturday’s
knife-edge byelection in
the Sydney seat of Wentworth.
Reaction from Australia’s
largest neighbour and
the world’s most populous Muslim nation was
swift and damning, with
Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi ex-

based on multiple considerations, including the
potential risk to relations
with Indonesia and other
countries.
Former Nationals leader
and deputy prime minister Barnaby Joyce said
Mr Morrison’s announcement carried risks to trade
with the Middle East.
“There would have to be
concern about the Kuwaitis, the Qataris, the
Saudis, the Jordanians,
the Bahranis and whether
they would put pressure
on over this, especially
in relation to agriculture
exports,” Mr Joyce said.
“It might be okay but you
would want to plan for repercussions.”
A meeting of senior Arab
diplomats from 15 countries in Canberra on Tuesday discussed possible
trade responses.
“We talked about the ...
impact and consequences of this position on
the relationship between
Australia and Arab countries,” said Palestinian
diplomatic head Izzat Abdulhadi. “We talked about
the size of trade between
the Arab countries and
Australia. We don’t want
this excellent relationship to be undermined or
affected by this baseless
position.”
Mr Morrison has been
open that his view on
recognising Jerusalem
as the capital - a highly
contentious issue as the
ancient city’s status remains unresolved under

pressing solidarity with
Palestinians while standing alongside Palestinian
Foreign Minister Riyad alMaliki.
“Indonesia reiterates that
[the political status of]
Jerusalem is one of six
issues that have to be negotiated and decided as
a sustainable solution,”
she said.
“Indonesia asks Australia and other countries
to continue supporting
the Palestine-Israel peace
process in accordance
with the principles that
have been agreed and to
not take steps that may
threaten the peace process and world stability.”
It is understood Mr Morrison told Indonesian
President Joko Widodo
in a text message conversation of the impending
announcement before it
was made to mitigate the
blowback from Jakarta,
while Foreign Minister
Marise Payne phoned Ms
Marsudi.
Fairfax Media has been
told that moving Australia’s embassy from Tel
Aviv to Jerusalem was
costed in June, with the
Department of Foreign
Affairs and Trade estimating a bill of between $150
million and $200 million.
Sources said the proposal
was contemplated at senior levels of government
- but never by cabinet - after Mr Trump moved the
United States embassy
earlier this year. It was apparently swiftly rejected

the long-running IsraeliPalestinian
territorial
dispute - was heavily influenced by the Liberal
Party’s candidate in the
Wentworth byelection,
Dave Sharma.
Mr Sharma, a former ambassador to Israel, has argued that accepting west
Jerusalem as part of Israel does not threaten any
resolution of the dispute
under a future “two-state
solution” as it is a geographical reality.
Labor foreign affairs
spokeswoman
Penny
Wong angrily attacked Mr
Morrison for his “change
in bipartisan foreign policy just to try to hold on to
the seat of Wentworth”.
But Mr Howard told Fairfax Media he “strongly”
supported the government’s announcement.
“The embassy should be
moved to Jerusalem because it is the capital of
Israel,” he said.
Mr Howard added that as
candidates, former US
presidents Bill Clinton,
George W. Bush and Barack Obama had all recognised Jerusalem as the
capital of Israel.
Defending his decision,
the Prime Minister said
Australia strongly backed
a two-state solution but
the government wanted
to challenge orthodox
thinkng and the “taboo”
question of Israel’s capital.
He said he had found Mr
Sharma’s arguments persuasive and they could of-

fer a “way forward” in the
intractable dispute.
“We are committed to a
two-state solution but,
frankly, it hasn’t been
going that well,” Mr Morrison said. “Not a lot of
progress has been made.
And you don’t keep doing
the same thing and expect
different result.”
Mr Howard also said he
“remains a strong critic”
of the Iran nuclear deal,
which Mr Morrison has
also vowed to review.
America has pulled out of
the deal though other signatories including Britain,
France and Germany remain committed.
Australia is not a party
to the deal but Israeli
ambassador Mark Sofer
said Australia’s voice carried serious weight in the
world and its public views
had influence.
Former prime minister
Tony Abbott, who has long
advocated a shift of the
embassy, told Fairfax Media on Tuesday that “it’s a
good move”. He added he
was not worried about the
impact on the relationship
with Indonesia, nor about
any perception that the
timing of the Wentworth
byelection risked signalling that foreign policy
was being driven by local
politics.
The Israeli ambassador
to Australia, Mark Sofer,
hoped the government’s
considerations
would
“come to a speedy and
early conclusion in the
right direction”.

“What we’re seeing here
is a growing recognition
of the facts on the ground
and of course we welcome
it.”
Mr Morrison will make a
final decision on the Iran
deal by December.
Former Liberal foreign minister Alexander
Downer tweeted that Mr
Morrison’s decision was
“gutsy” and that Jerusalem is “obviously Israel’s
capital”.
But these political views
were at odds with former
diplomats and recent remarks from serving top
foreign affairs officials.
“I think it is quite unfortunate a foreign policy issue
of some substance should
be debased in this way
because of a domestic political consideration,” one
former senior diplomat
told Fairfax Media.
“Neither of these propositions is sensible … If you
want a two-state solution
it does not make sense to
pre-empt unilaterally west
Jerusalem and east Jerusalem … It’s a bit cute to
say its consistent with a
two-state solution.
Bob Bowker, a former ambassador to Egypt and
one of the country’s most
seasoned Middle East experts, said that “Australia
has maintained a balanced
approach on Jerusalem
until now, because that
is the approach that best
serves Australia’s interests”.
“It is outrageous to depart from the principles
of international law and at
the same time to remove
a major part of any balance within a negotiated
solution by seeking to remove Jerusalem from the
table.”
Former senior diplomat
John McCarthy, who has
served as Australia’s ambassador in Jakarta, said
any decision to move the
embassy from Tel Aviv to
West Jerusalem would be
“very poorly regarded internationally”.
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PM insists Indonesian trade deal on track Morrison open to nuclear power if price is right Scott
Prime Minister Scott Morrison says Australia can take
a stance on its Israeli embassy because it has good
ties with its neighbours.
The prime minister has
played down concerns his
comments about moving
Australia’s Israeli embassy
to Jerusalem could affect
trade relations with Indonesia.
Scott Morrison and Trade
Minister Simon Birmingham
have been in contact with
their Indonesian counterparts since the major Middle
East policy shift was floated
on Tuesday morning.
“At every reasonable level
our government has continued our engagement with
Indonesia as you would expect,” Senator Birmingham
told reporters in Canberra
on Wednesday.
“Indonesia has made clear
on the public record that
our agreement with them is
on track for finalisation this
year.
“That’s what we’re working
towards, that’s what they’re
working towards, and we

continue to undertake that
work.”
Mr Morrison believes Australia can take a stance on
such sensitive global political issues because it has
good relationships with
neighbouring nations.
Indonesia has warned Australia that moving its embassy to Jerusalem could
undermine the peace process with Palestine.
But the world’s largest
Muslim country, which is
a strong supporter of Palestine, has denied reports
it’s considering suspending
a soon-to-be-signed trade
deal with Australia.
Mr Morrison floated the idea
of moving the embassy on
Tuesday, just days out from
a by-election in one of Australia’s most Jewish electorates.
Indonesia’s foreign minister has warned against the
idea.
“Indonesia
encourages
Australia and other nations
to continue to support the
peace process and not conduct any action that could

undermine the peace process and global security,”
Retno Marsudi told reporters on Tuesday.
Mr Morrison said he was in
contact with President Joko
Widodo on Tuesday and
had explained Australia’s
reasoning.
“I think people respect that
countries will take positions on things from time to
time,” he said.
“What both Indonesia and
Australia are committed
to is a two-state solution
when it comes to the Middle
East.”
Mr Morrison earlier told parliament he looked forward
to going to the ASEAN,
APEC and G20 summits in
coming months and talking about his ideas of doing things differently in the
Middle East.
The free-trade deal with Indonesia is set to unlock education opportunities in the
Asian country, which has
a workforce of more than
130 million people but half
of them only have a primary
school education.

New steps are being taken
to ensure all content shown
on City Loop screens meets
the community’s expectations, following a review
undertaken by Transport
for Victoria.
City Loop stations are Melbourne’s busiest train stations, with around 90 million passengers using them
every year.
It is therefore imperative
that content shown on these
screens is respectful and
appropriate at all times.
Following a series of complaints regarding content shown on City Loop
screens, as well as noise
complaints, the Andrews
Labor Government ordered
a review to ensure these
community standards were
being met.
The review found that while
there were clear guidelines
in place for traditional paid
advertising, these guidelines were not being applied to all forms of paid

content.
These guidelines outline
that content must not:
• depict any subject matter
that is offensive
• condone or provoke antisocial behaviour
• promote or relate to alcohol or gambling
• use sexualised images or
gender objectification
• portray images or events
that may cause distress to
children
• be used to promote a political party, parties or a political cause
• use offensive language
• demean any person or
group on the basis of ethnicity, nationality, race,
gender, age, sexual preference, religion or mental or
physical disability
It also found that a stringent
review process and compliance regime to monitor
content was not in place for
all content being aired.
To address these issues,
the Government will now

extend the application of
the current advertising
guidelines to cover all paid
content on screens in the
City Loop.
Metro Trains Melbourne
will now work with content
providers to ensure all content shown on City Loop
screens complies with
these changes and that a
clear complaints process
be put in place.
Metro Trains Melbourne
has also been asked to
look at initiatives, such as
closed captions, to ensure
content is as accessible as
possible to the millions of
people that use Victoria’s
public transport system every year, and to minimise
platform noise.
The Government believes
this approach strikes the
right balance, ensuring
that what is shown on City
Loop screens is accessible,
meets community expectations and is appropriate at
all times.

Stronger Public Transport Advertising Guidelines

Morrison open to nuclear power if price is right

Scott Morrison has thrown
the door open to allowing
nuclear power generation
in Australia if evidence
was provided that it would
lower power prices.
The Prime Minister said
he would do “whatever it
takes” to make electricity
cheaper and would have
no problem overturning
a ban on nuclear power
generation if he was convinced it would lower
household bills.
But he warned the investment case to build a nuclear reactor — which would
take about a decade — did
not “stack up”.
“You’ve got to make the
investment stack up,” Mr
Morrison yesterday told
2GB.
Bill Shorten slammed Mr
Morrison’s openness to
nuclear power and linked
the Prime Minister’s statement to the horror nuclear
explosion at Chernobyl in
the former Soviet Union in
1988.
“At the same time as the
site of the Chernobyl nuclear disaster transforms
into a massive solar farm,
Morrison thinks it’s time
to take Australia nuclear,”
the Opposition Leader
tweeted.
“You’ve got to be kidding.”
Prominent businessman
and NBN chairman Ziggy
Switkowski said nuclear
power should be part of
Australia’s energy mix.
“The Prime Minister has
framed the energy issue
exactly right: which technologies best meet our future energy needs in terms
of cost, reliability and resilience,” Dr Switkowski
told The Australian.
“The answer should be
based on economics and
risk, not ideology, and in
my opinion nuclear power
should be part of the evaluation.”
The 75,000 memberstrong Australian Taxpayers Alliance also backed
the move.
“We commend Prime Min-

ister Morrison for flagging
this commonsense reform
that will allow Australian
families and businesses to
finally take advantage of
our own resource wealth
by lifting a nonsensical
moratorium on ¬nuclear
power,” said ATA policy
director Satya Marar.

“At a time when rapidly innovating nuclear power is
expanding in Russia, China, the United Arab Emirates, Japan and a slew of
other countries, ours is
the only such moratorium
among any of the top-25
advanced economies in
the world.”

Pacific trade deal backs
in businesses: PM
A massive trade deal has
passed parliament with
Prime Minister Scott
Morrison saying it will
be a massive boost the
economy.
Australia is set to officially join a massive trade
deal hailed by Prime
Minister Scott Morrison
as a golden businesses
opportunity.
Trans-Pacific Partnership legislation cleared
parliament on Wednesday with Labor backing
the coalition on the deal.
Australia will become
the fourth nation to ratify the agreement and it
is expected to take effect
by the end of this year.
Mr Morrison said being
involved in the deal is
“how you run a strong
economy”.
“It’s a big, important
day for businesses all
around the country,” Mr
Morrison told reporters
in Canberra on Wednesday.
“By backing in Australian businesses, backing
in their investment ... the
world is their limit.”
Trade Minister Simon
Birmingham says the
benefits to the economy
are widespread.
“Small and medium businesses are able to get
the best possible access
to new export markets
so our farmers and businesses can create more
income and jobs,” Senator Birmingham said.
Labor backed the draft
laws, despite raising
concerns the TPP needs

stronger labour market
testing and could allow
foreign companies to
sue the government.
The opposition has been
forced to defend its support for the deal which
sparked internal tensions and angered the
union movement.
A future Labor government would prohibit
clauses which allow foreign companies to sue
the government and protect public services in
trade deals.
“It will fix many of the
existing problems with
trade agreements and
make sure the ones we
sign up to in the future
are better and fairer,”
Labor’s trade spokesman Jason Clare told
parliament on Monday.
The Greens and One
Nation oppose the 11nation trade deal, which
the government claims
will be worth an estimated $15.6 billion in
net annual benefits to
the national economy by
2030.
“You need a plan to
grow your economy because when you do that,
you can guarantee the
essential services that
all Australians rely on,”
Mr Morrison said.
“This is what pays for
schools, this is what
pays for hospitals, this
is what guarantees Medicare, this is what delivers extra funding for
Headspace and MRI machines and all of these
things.”
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Shock internal polling shows government los- Small business tax cuts
pass first hurdle
ing Wentworth by-election
The federal govern- rate in 2020/21, then to

Rivals ... Pic: The AustralianSource:News Corp Australia

SHOCK internal Liberal
polling shows the Coalition
is facing a disaster in Saturday’s by-election in what
would be a huge embarrassment to the PM.
Polling places Kerryn
Phelps ahead of Dave
Sharma in Wentworth byelection
SHOCK internal Liberal
Party polling has shown
the government could lose
Saturday’s Wentworth byelection to independent
candidate Kerryn Phelps.
The Australian reports
the latest batch of polling
conducted for the Liberals
shows Dr Phelps ahead of
Dave Sharma 55-45 on the
two party preferred measure. A week ago they were
locked at 50-50.
Former prime minister Malcolm Turnbull, who quit
as Wentworth’s MP after
he was ejected from the
top job, held the seat with
a two-party majority of almost 18 per cent.
Scott Morrison’s government currently holds a oneseat majority in parliament.
Defeat in the by-election
would force it to rely on
the crossbenchers to govern before the next federal
election, which must be
held by May.
The Liberals fear they will
be hurt by Wentworth’s
voters assuming they will
hold the seat. It is possible
today’s polling was leaked
in an attempt to get more
Coalition voters to show up
at the polls.
On tuesday Mr Morrison
was accused of jeopardising Australia’s foreign pol-

icy in a play for more support in Wentworth.
The Prime Minister announced he would consider moving our embassy in
Israel from Tel Aviv to Jerusalem and recognising the
holy city as its capital.
The ownership of Jerusalem is a deeply controversial issue. Both the Israelis
and Palestinians claim it
as their own, and its final
status has long been one
of the major obstacles in
negotiations for a two-state
solution.
There were fears yesterday
that Mr Morrison’s move
risked alienating Indonesia,
with whom Australia is supposed to sign a new free
trade deal before the end of
the year.
His timing was interesting to say the least, with
the by-election just days
away. Wentworth happens
to have a large proportion
of Jewish voters.
Mr Morrison credited Mr
Sharma with raising the issue. Mr Sharma is a former
ambassador to Israel.
“When sensible suggestions are put forward that
are consistent with your
policy and in this case, pursuing a two-state solution,
Australia should be openminded to this and I am
open-minded to this,” Mr
Morrison said.
“I’m not going to close my
mind off to things that can
actually be done better and
differently.
“We are committed a twostate solution, but frankly,
it hasn’t been going that
well. Not a lot of progress

has been made. And you
don’t keep doing the same
thing and expect different
solutions.”
The Prime Minister said no
decision had been made on
the embassy yet, and he
would consult his cabinet
colleagues and other world
leaders to gauge their opinions on the matter.
Dr Phelps slammed the announcement as “politically
timed”, telling a forum at
the NSW Jewish Board of
Deputies last night it was
made “without a proper
analysis of the defence,
trade and security implications”.
However she has not ruled
out supporting such a move
herself. Dr Phelps said she
would ask for a security
briefing to help her decide,
should she win a place in
parliament.
Mr Sharma, for his part, told
the forum Mr Morrison’s announcement was provoked
by a United Nations resolution which required Australia to declare its political
intentions.
Mr Morrison said he would
not support a push for the
Palestinian Authority to
chair the G77, a coalition of
developing nations at the
UN.
If Australia does move its
embassy, it will be following the lead of US President Donald Trump, who
did the same thing in May.
Mr Trump’s decision led to
mass protests in Gaza, in
which Israeli forces killed
58 Palestinians.
Mr Sharma wrote an opinion
piece at the time examining

the issue in some depth.
“It makes no sense to deny
the centuries of history that
link the Jewish people to
Jerusalem,” he wrote.
“It also makes little sense
to pretend the western part
of Jerusalem is not sovereign Israeli territory. Israel’s Knesset (parliament),
Supreme Court, the official
residences of its prime
minister and president and
many other state institutions lie within it.
“Foreign dignitaries, including Malcolm Turnbull
and Foreign Minister Julie
Bishop (who were still in
their jobs at the time), base
themselves at west Jerusalem’s King of David Hotel
during official visits. As an
ambassador, I would travel
from Tel Aviv to Jerusalem several times a week
to meet ministers and officials.”
However he also acknowledged America’s move
came with significant risks
and would “inflame” opinion across the Middle East.
Mr Sharma said the United
States should “make clear
that Trump’s statement is
not an endorsement of Israel’s claim of sovereignty
over the entire city of Jerusalem, and that it expects
a Palestinian capital in the
predominantly Arab neighbourhoods of east Jerusalem will emerge during final
status negotiations.”

ment’s plan to fasttrack tax cuts for small
to medium businesses
is set for the Senate
after passing the lower
house on Tuesday.
Fast-tracked company
tax cuts for small and
medium-sized
businesses have passed
the lower house, bringing the plan closer to
reality.
Draft laws enacting the
Morrison government’s
proposed tax relief
measures are set for
the Senate after clearing the House of Representatives on Tuesday.
Companies with turnover under $50 million
will receive a tax rate of
25 per cent five years
earlier than initially
planned under the proposal.
“We believe in the more
than three million small
and medium businesses in Australia, employing seven million workers,” Treasurer Josh
Frydenberg said as he
introduced the draft
law.
“Reducing their taxes
will allow them to invest, grow and hire
more Australians.”
Such businesses will
have their tax rate
dropped to 26 per cent

25 per cent the following year.
The legislation sailed
through the lower
house with Labor’s
support, while independent MP Andrew Wilkie
and Greens MP Adam
Bandt attempted to delay the inevitable on
Tuesday evening.
Labor treasury spokesman Chris Bowen said
the opposition were
happy to facilitate the
change in tax policy.
“They (businesses) deserve the certainty to
know these tax cuts are
locked in,” he said.
However, Mr Bowen
says the Morrison government had only shifted to tax cuts for small
and medium businesses after its plan for relief for large companies
suffered defeat in the
Senate in August.
Greens MP Adam Bandt
says the looming federal election has resulted
in the tax cuts being
rushed through parliament to avoid scrutiny.
Mr Bandt said other
matters, such as the
mental health of refugee children on Nauru,
were more important
than clearing the parliamentary schedule for
business tax cuts.

Labor has narrowly lost
a bid in the House of
Representatives to force
MPs to vote on Pauline
Hanson’s motion declaring &quot;It’s OK to be
white&quot;
Labor’s ploy to force the
House of Representatives to vote on Pauline
Hanson’s motion declaring “It’s OK to be white”
has narrowly failed.
After Senator Hanson’s
motion was rejected in the
upper house on Monday
despite coalition support,
Labor tried to embarrass
the government further

on Tuesday.
Manager of opposition
business Tony Burke’s
motion in the lower house
to reject Senator Hanson’s original motion was
voted down 71-70.
But the government had
taken their own steps to
vote again on the motion
in the senate after saying they had mistakenly
backed it a day earlier.
Liberal and Nationals
senators voted against
the motion at their second chance on Tuesday.
Senator Hanson’s original motion was defeated

31-28 on Monday.
Shadow attorney-general
Mark Dreyfus says the
government was aware
of the ‘It’s OK to be white’
motion since September.
“They had 25 days in
which to reflect and work
out that this is in fact a
battle cry of the white supremacist grubs of our
country,” Mr Dreyfus told
the lower house.
Leader of the House
Christopher Pyne accused Labor of using the
issue as a stunt before
Saturday’s Wentworth
by-election.

Labor MPs fail to force vote over Hanson

العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو عدة جمعياتروحانية وفلكية

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

AD: MEH-0610

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

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

